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บทคัดย่อ 
ดุษฎีนิพนธ์ฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์คือ ๑.เพื่อศึกษาสภาพท่ัวไปในการจัดการศึกษาของ

โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕  ๒.เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีสัมพันธ์กับ
ประสิทธิผลการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี ในเขตปกครองคณะ
สงฆ์ภาค ๑๕ และ ๓.เพื่อน าเสนอแนวทางในการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรม
แผนกบาลี ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕  

การวิจัยเป็นแบบผสานวิธี โดยการวิจัยเชิงคุณภาพผู้วิจัยได้สัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้ข้อมูล
ส าคัญจ านวน ๑๘ รูป/คนและการสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) จ านวน ๑๑ ท่าน 
โดยวิเคราะห์เนื้อหาเชิงพรรณนาและการวิจัยเชิงปริมาณได้แจกแบบสอบถาม กับกลุ่มตัวอย่าง คือ 
พระสังฆาธิการ เจ้าส านักเรียนและครูสอนบาลี จ านวน ๒๙๓ ชุดวิเคราะห์ข้อมูล  โดยการหา
ค่าความถี่ ค่าร้อยละค่าเฉล่ีย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบความสัมพันธ์โดยใช้สัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน 

ผลการวิจัยพบว่า 
๑.สภาพท่ัวไปด้านสถานท่ี ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕  มีความพร้อมอย่างมากใน

การก่อสร้าง ซึ่งมีศรัทธาจากเจ้าคณะ พระสังฆาธิการ และศรัทธาจากสาธุชนร่วมด้วยช่วยกันในการ
บริจาค โดยเฉพาะมีพระเดชพระคุณพระพรหมเวที เจ้าคณะภาค ๑๕ ผู้ซึ่งมีวิสัยทัศน์ก้าวไกล       
เป็นอย่างมาก  ได้ให้การสนับสนุนด้านการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลีในเขตปกครองคณะสงฆ์
ภาค ๑๕ ได้ต้ังโรงเรียนสหศึกษาบาลีซึ่งให้ทุกจังหวัดในเขตปกครอง ภาค ๑๕ ใช้ค าว่า “โรงเรียน
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สหศึกษาบาลี” ๒. ด้านคณาจารย์ เจ้าคณะภาค ๑๕ ได้มอบนโยบาย ให้แต่ละส านักเรียนพระปริยัติ
ธรรมแผนกบาลี มีครูอาจารย์ผู้สอนท่ีเพียงพอแก่ผู้เรียน ท าให้การจัดการเรียน การสอน พระปริยัติ
ธรรมแผนกบาลีมีประสิทธิภาพ ๓.ด้านหลักสูตร การเรียน - การสอนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี มีการ
ใช้หลักสูตรเดิมท่ีใช้กันมาต้ังแต่โบราณท่ัวประเทศ ภาษาท่ีใช้ในหนังสือเป็นภาษาท่ีเข้าใจยาก เนื้อหา
สาระในแผนกบาลีเน้นการจ าและการแปลมากกว่าความเข้าใจ แต่เป็นการดีอย่างหนึ่งคือหลักสูตร 
เป็นการเน้นรูปแบบเดิมและจดจ า เพื่อรักษาความเป็นต้นฉบับ ในส่วนของโรงเรียนพระปริยัติธรรม
แผนกบาลีในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕ มีการจัดท าหลักสูตรพิเศษ เช่น หนังสือบาลีไวยากรณ์
ฉบับพกพา เป็นต้น ๔.ด้านนักศึกษา เจ้าคณะภาคได้วางนโยบายให้มีการบรรพชาและ/หรืออุปสมบท
เข้ามาในบวรพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่อง หรือ ก่อนเข้าพรรษา ท าให้มีทรัพยากรท่ีจะเข้ามาศึกษา
พระปริยัติธรรมแผนกบาลีซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อผลิตบุคลากรของพระศาสนา ๕.ด้านเทคโนโลยี ในเขต
ปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕ มีความพร้อมด้านส่ือ แต่ขาดบุคลากรในการจัดท า  

๒.ผลการวิเคราะห์ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลการพัฒนาการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕ โดยภาพรวม พบว่า 
ความสัมพันธ์ระหว่างโดยการหาค่าสหสัมพันธ์ Pearson พบว่าค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) มีค่า 
๐.๘๙๕ ซึ่งแสดงว่าปัจจัยท่ีส่งผล คือ หลักการบริหารจัดการ POSDC กับ ประสิทธิผลการพัฒนาการ
จัดการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕มีความสัมพันธ์
กัน และมีความสัมพันธ์กันในระดับสูงมาก และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) แล้วพบว่ามีค่า ๐.๙๐๐  
ซึ่งแสดงว่า ปัจจัยท่ีส่งผล คือ หลักธรรม คือ อิทธิบาทธรรม ๔ กับประสิทธิผลการพัฒนาการจัด
การศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕ มีความสัมพันธ์
กัน และมีความสัมพันธ์กันในระดับสูงมาก 

๓. น าเสนอแนวทางการพัฒนา ๕ ด้าน คือ ๑)ด้านสถานท่ีควรให้อ าเภอแต่ละอ าเภอใน
ภาค ๑๕ รับจัดการการเรียน การสอน เป็นท่ีต้ัง และเจ้าคณะ พระสังฆาธิการในเขตอ าเภอนั้นๆให้
การสนับสนุนงบประมาณท่ีเหมาะสม ๒) ด้านคณาจารย์ส่ิงท่ีควรปรับปรุงคือควรมีการประชุมวางแผน
เพื่อจัดท าแผนการสอน ซึ่งในแต่ละช้ันมีการวัดและประเมินผลทุกสัปดาห์ ๓) ด้านหลักสูตรควรสร้าง
แรงจูงใจดึงดูดความสนใจแก่นักศึกษาภาษาบาลีมากขึ้นและมีการจัดห้องสมุดส าหรับค้นคว้า
พระไตรปิฎกโดยเฉพาะหรือมี คอมพิวเตอร์ในห้องสมุดเพื่อศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม ๔) ด้านนักศึกษา   
ส่ิงท่ีควรปรับหากเป็นไปได้ คือ กระทรวงศึกษาธิการให้การรับรองวุฒิการศึกษาส าหรับผู้จบการศึกษา
พระปริยัติธรรมแผนกบาลีให้มากขึ้น และ ๕)ด้านเทคโนโลยีควรมีวิธีการสอนระบบทางไกลและ
ออนไลน์ท าให้ผู้สนใจ ท้ังพระภิกษุ สามเณร อุบาสก อุบาสิกา ได้ศึกษาจากระบบทางไกลนั้น 
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Abstract 

Objectives of research  were to: 1.  study general condition of effectiveness 

of educational development of Phrapariyattidhamma School, Pali Section, at the 

Sangha Administration,Region 15, 2. study the achievement  factors to effectiveness of 

educational development of Phrapariyattidhamma school, Pali Section, at the Sangha 

Administration, Region 15 and 3 . propose the development model of educational 

development of Phrapariyattidhamma School, Pali section, at the Sangha 

Administration, Region 15. 

Methodology was the mixed methods: The qualitative research collected 

data from 18 key informants by in-depth-interview and from 11 participants in focus 

group discussion and analyzed data by descriptive interpretation. The quantitative 

research collected data from 293 samples who were Sanga Administrators, school 

masters and Pali teachers monks and analyzed data with  frequency, percentage, mean 

and standard deviation, S.D. and tested the Pearson’s correlation coefficient. 

Findings of this research were as follows: 

1. The general condition; 1) The facility aspect; The Sangha Administration, Region 

15 were more ready for building construction due to the faith and support from 

Provincial and District Sangha administrators, Sangha Administrators, and the faithful 

people helped donate, especially Phrapromweti, Regional Sangha Governor ,Region 15 

who has the long vision and supports the educational development of 

Phrapariyattidhamma, Pali Section, school at the Sangha Administration, Region 15 by 

setting up the Sahapali school, Co-ed Pali School, for every province in the Region 

naming” Co-Education Pali Study School”   2) The lecturers aspect ; Regional Sangha 

Governor monk of Region 15   presented the policy to each  Phrapariyattidhamma, Pali 

Secton school to have enough Pali teachers in appropriate proportion to students that 

made the learning and teaching Pali more effective, 3). The curriculum aspect; teaching 

and Learning curriculum of Phrapariyattidhamma school, Pali Section,used the old 

curriculum for very long time around the country , old and complicated language, 

difficult to  understand. The content focused on memory and translation rather than 
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understanding to maintain the originality. However, for  Phrapariyattidhamma school, 

Pali section, in the Sangha administration, Region15, developed  special curriculum 

such as mobile Pali grammar book etc., 4) The Student aspect;  Regional Sangha 

Governor set up the policy for novices and monks ordination in Buddhism continuously 

or before Buddhist Lent day in order to have resource persons to study at 

Phrapariyattidhamma school, Pali section, for the purpose of Buddhism personnel 

production, 5) The technology aspect; media were available but lacking personnel to 

manage them. 

 2 .The effectiveness of educational development of Phrapariyattidhamma 

School, Pali section, in the Sangha  Administration, Region 15 revealed that Pearson’s 

correlations coefficient (r)  had the value at 0.895 indicating that the POSDC principle 

was the factor affecting the effectiveness of educational development of 

Phrapariyattidhamma School, Pali section, in the Sangha Administration, Region 15 at 

high level and correlations coefficient (r)  with  the value at 0.900 indicated that the 

factors that  had impact was the Dhamma principle named as Ittibahtdhamma IV that 

affected the effectiveness of educational development of Phrapariyattidhamma school, 

Pali section, at the Sangha Administration, Region 15  at high levels. 

3. development guidelines are in five aspects: 1) Each district in region 15 

set up their own learning and teaching institutes and Provincial and District Sangha 

administrators, Sangha Administrators in each district support the schools with proper 

budget.  2) The things should be improved, There should regular meeting to set  

teaching and learning plans and each class must have the examination and evaluation 

in every week.  3) there should be motivation and attraction so that students are 

interested in studying Pali. There should set up libraries of specially Tipitaka equipped 

with computers for further search, 4) another thing to be improved, if possible, Ministry 

of Education recognizes and accredits  Phrapariyattidhamma, Pali studies and 5) there 

should be distance teaching and online learning systems for Pali language study so that 

those who are interested in, either monks, novices or lay people, both males and females 

can study from the distance learning system.    
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 ขอกราบขอบพระคุณพระคุณเป็นอย่างยิ่งแก่พระเดชพระคุณ พระพรหมเวที เจ้าคณะ
ภาค ๑๕ ท่ีเมตตาในการเก็บรวบรวมในการท าวิจัย และขอขอบคุณผู้ให้สัมภาษณ์ทุกท่านและ    
ผู้ตอบแบบสอบถามทุกท่าน ท้ังขอกราบขอบพระคุณพระเดชพระคุณ พระเทพญาณมงคล           
อดีตเจ้าอาวาสวัดหลวงพ่อสดธรรมกายารามผู้ละสังขารแล้วผู้มีคุณูปการต่อข้าพเจ้า 
 ขอกราบขอบพระคุณพระคุณหลวงพ่อพระธรรมพุทธิมงคล เจ้าคณะภาค ๑๔ ท่ีได้  
เมตตานุเคราะห์ในการลงพื้นท่ีวิจัย ( try out) 
 ขอขอบคุณอาจารย์ผู้เช่ียวชาญในการตรวจค่า IOC ท้ัง ๕ ท่าน 
 ขอขอบพระคุณคณาจารย์ในคณะสังคมศาสตร์ สาขาการจัดการเชิงพุทธและเจ้าหน้าท่ี
ศูนย์บัณฑิตศึกษาคณะสังคมศาสตร์ ท่ีได้ช้ีแนะแนวทางในการศึกษาตลอดถึงในการท าดุษฎีนิพนธ์ครั้ง
ให้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดีและขอบคุณเพื่อนนิสิตทุกรูปท่ีให้ความเมตตาช่วยเหลือในด้านการเรียนพร้อม
ท้ังค าแนะน าเพิ่มเต็มท่ีเป็นประโยชน์ตลอดถึงให้ก าลังใจในการท าดุษฎีนิพนธ์ในครั้งนี้ 
 ขอขอบคุณเพื่อนสหธรรมิกทุกรูปและญาติโยมผู้อุปถัมภ์ ทุกท่านท่ีไ ด้ช่วยเหลือ            
ในด้านการอ านวยความสะดวกเรื่องปัจจัย ๔ 
 ขอขอบคุณและอนุโมทนาอย่างยิ่งแก่โยมบิดา มารดา และโยมพี่สาวของข้าพเจ้าท่ีเป็น
ผู้สนับสนุนค่าเทอมและค่าใช้จ่ายทุกส่วนจนจบได้ในวันนี้ ขอน้อมนึกถึงโยมบิดา มารดา ครูอุปัชฌาย์
อาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ด้านพระพุทธศาสนาและวิชาการท่ัวไป พรใดประเสริฐ         
พรใดเลิศในโลกหล้า จงบังเกิดมีแก่ทุกท่านตามท่ีกล่าวมาแล้ว 

 
พระมหานิกร ฐานุตฺตโร (ศรีราช) 

วัน อังคาร ท่ี ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๒ 



ช 

สารบัญ 

เรื่อง                หน้า 
บทคัดย่อภาษาไทย         ก  
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ         ค  
กิตติกรรมประกาศ         จ  
สารบัญ           ช  
สารบัญตาราง          ฌ  
สารบัญแผนภาพ         ฎ 
ค าอธิบายสัญลักษณ์และค าย่อ        ฏ  
บทที่ ๑ บทน า          

๑.๑ ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา     ๑ 
๑.๒ ค าถามในการวิจัย        ๕ 
๑.๓ วัตถุประสงค์การวิจัย        ๕ 
๑.๔ ขอบเขตการวิจัย        ๕ 

 ๑.๕ นิยามศัพท์เฉพาะท่ีใช้ในการวิจัย      ๘ 
๑.๖ ประโยชน์ท่ีได้รับจากการวิจัย       ๘ 

บทที่ ๒ แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
๒.๑ แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการประสิทธิผล      ๙ 
๒.๒ แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการ      ๔๕ 
๒.๔ หลักพุทธธรรมคืออิทธิบาท ๔       ๕๙ 

 ๒.๕ ข้อมูลของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีในเขตการปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕ ๖๖ 
๒.๖ งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง        ๖๙  

บทที่ ๓ วิธีด าเนนิการวิจัย 
๓.๑ รูปแบบการวิจัย        ๙๑  
๓.๒ ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง       9๒ 
๓.๓ เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย       9๔ 
๓.๔ การเก็บรวบรวมข้อมูล       ๙๙ 
๓.๕ การวิเคราะห์ข้อมูล        ๙๙  

บทที่ ๔ ผลการวิจัย 
๔.๑ ผลการศึกษาสภาพท่ัวไปในการจัดการการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลี 

ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕      ๑๐๓ 



ซ 

สารบัญ(ต่อ) 
เรื่อง          หน้า 
๔.๒ ผลการศึกษาปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลการพัฒนาการจัดการการศึกษา 

พระปริยัติธรรมแผนกบาลีในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕   1๕๖ 
๔.๓ น าเสนอแนวทางการพัฒนาประสิทธิผลการพัฒนาการจัดการการศึกษา 

พระปริยัติธรรมแผนกบาลีในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕   1๘๐ 
๔.๔ ผลการตรวจสอบการพัฒนาประสิทธิผลการพัฒนาการจัดการการศึกษาพระปริยัติธรรม 

แผนกบาลีในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕ จากการสนทนากลุ่มเฉพาะ  1๙๐ 
๔.5 องค์ความรู้ท่ีได้จากการวิจัย       1๙๖ 

บทที่ ๕ สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
๕.๑ สรุปผลการวิจัย        ๒๐๐ 
๕.๒ อภิปรายผล         ๒๐๗ 
๕.๓ ข้อเสนอแนะ        ๒๐๔ 

บรรณานุกรม          ๒๑๗ 
ภาคผนวก  

ภาคผนวก ก รายนามผู้ทรงคุณวุฒิตรวจเครื่องมือวิจัย    ๒๒๖ 
ภาคผนวก ข หนังสือขอความอนุเคราะห์เป็นผู้เช่ียวชาญ    ๒๒๘ 
ภาคผนวก ค ค่าดัชนีสอดคล้อง (IOC)      ๒๓๔ 
ภาคผนวก ง หนังสือขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลเพื่อการวิจัยเชิงคุณภาพ   ๒๓๗ 
ภาคผนวก จ แบบสัมภาษณ์เพื่อการวิจัย      ๒๕๖  
ภาคผนวก ฉ หนังสือขอความอนุเคราะห์สนทนากลุ่ม    ๒๖๓ 
ภาคผนวก ช หนังสือขอความอนุเคราะห์ลงพื้นท่ี (Try out)    ๒๗๕ 
ภาคผนวก ฌ หนังสือขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลเพื่อการวิจัยเชิงปริมาณ  ๒๘๑  
ภาคผนวก ฎ แบบสอบถามเพื่อการวิจัย      ๒๘๓ 
ภาคผนวก ฏ รูปภาพประกอบการลงพื้นท่ีสัมภาษณ์และการสนทนากลุ่มเฉพาะ ๒๙๕ 

ประวัติผู้วิจัย          ๓๐๓ 
 
 
 
 
 

 



ฌ 

สารบัญตาราง  
 
ตารางที่           หน้า 

๒.๑ ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง       ๙๒ 
๔.๑ สรุปสภาพท่ัวไปด้านสถานท่ี ด้านจุดแข็ง      ๑๐๒ 
๔.๒ สรุปสภาพท่ัวไปด้านสถานท่ี ด้านจุดอ่อน      ๑๐๘ 
๔.๓ สรุปสภาพท่ัวไปด้านสถานท่ี ด้านโอกาส      ๑๑๐ 
๔.๔ สรุปสภาพท่ัวไปด้านสถานท่ี ด้านอุปสรรค      ๑๑๑ 
๔.๕ สรุปสภาพท่ัวไปด้านคณาจารย์ ด้านจุดแข็ง      ๑๑๖ 
๔.๖ สรุปสภาพท่ัวไปด้านคณาจารย์ ด้านจุดอ่อน      ๑๑๙ 
๔.๗ สรุปสภาพท่ัวไปด้านคณาจารย์ ด้านโอกาส      ๑๒๑ 
๔.๘ สรุปสภาพท่ัวไปด้านคณาจารย์ ด้านอุปสรรค     ๑๒๓ 
๔.๙ สรุปสภาพท่ัวไปด้านหลักสูตร ด้านจุดแข็ง      ๑๒๗ 
๔.๑๐ สรุปสภาพท่ัวไปด้านหลักสูตร ด้านจุดอ่อน      ๑๒๙ 
๔.๑๑ สรุปสภาพท่ัวไปด้านหลักสูตร ด้านโอกาส      ๑๓๑ 
๔.๑๒ สรุปสภาพท่ัวไปด้านหลักสูตร ด้านอุปสรรค     ๑๓๒ 
๔.๑๓ สรุปสภาพท่ัวไปด้านนักศึกษา ด้านจุดแข็ง      ๑๓๖ 
๔.๑๔ สรุปสภาพท่ัวไปด้านนักศึกษา ด้านจุดอ่อน     ๑๓๙ 
๔.๑๕ สรุปสภาพท่ัวไปด้านนักศึกษา ด้านโอกาส      ๑๔๒ 
๔.๑๖ สรุปสภาพท่ัวไปด้านนักศึกษา ด้านอุปสรรค     ๑๔๓ 
๔.๑๗ สรุปสภาพท่ัวไปด้านเทคโนโลยี ด้านจุดแข็ง     ๑๔๖ 
๔.๑๘ สรุปสภาพท่ัวไปด้านเทคโนโลยี ด้านจุดอ่อน     ๑๔๙ 
๔.๑๙ สรุปสภาพท่ัวไปด้านเทคโนโลยี ด้านโอกาส     ๑๕๑ 
๔.๒๐ สรุปสภาพท่ัวไปด้านเทคโนโลยี ด้านอุปสรรค     ๑๕๒ 
๔.๓๑ แสดงร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม      ๑๕๔ 
๔.๓๒  ค่าเฉล่ียและเบ่ียงเบนมาตรฐานตามหลักการบริหาร POSDC โดยภาพรวม  ๑๕๖ 
๔.๓๓  ค่าเฉล่ียและเบ่ียงเบนมาตรฐานตามหลักอิทธิบาทธรรม ๔ โดยภาพรวม  ๑๕๗ 
๔.๓๔ ค่าเฉล่ียและเบ่ียงเบนมาตรฐานด้านการวางแผน (Planning)   ๑๕๘ 
๔.๓๕ ค่าเฉล่ียและเบ่ียงเบนมาตรฐานด้านการจัดการองค์การ (Organizing)  ๑๕๙ 
๔.๓๖ ค่าเฉล่ียและเบ่ียงเบนมาตรฐานด้านการบริหารบุคคล (Staffing)   ๑๖๐ 
๔.๓๗ ค่าเฉล่ียและเบ่ียงเบนมาตรฐานด้านการอ านวยการ (Directing)   ๑๖๑ 
๔.๓๘ ค่าเฉล่ียและเบ่ียงเบนมาตรฐานด้านการควบคุม (Controlling)   ๑๖๒ 
๔.๓๙ ค่าเฉล่ียและเบ่ียงเบนมาตรฐานด้านฉันทะ พอใจ เต็มใจ    ๑๖๓ 



ญ 

สารบัญตาราง (ต่อ) 
 
ตารางที่           หน้า 

๔.๔๐ ค่าเฉล่ียและเบ่ียงเบนมาตรฐานด้านวิริยะ มีความเพียร    ๑๖๔ 
๔.๔๑ ค่าเฉล่ียและเบ่ียงเบนมาตรฐานด้านจิตตะ ต้ังใจท างาน    ๑๖๕ 
๔.๔๒ ค่าเฉล่ียและเบ่ียงเบนมาตรฐานด้านวิมังสา  พิจารณาเหตุ สังเกตผล  ๑๖๖ 
๔.๔๓ การเปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างหลักการบริหารจัดการ POSDC    

กับประสิทธิผลการพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี ๑๖๙ 
๔.๔๔ การเปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างหลักอิทธิบาทธรรม ๔ กับประสิทธิผล 

การพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี   ๑๗๐ 
๔.๔๕ ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (r) และ p – vlue ระหว่างปัจจัยคือ  

ด้านการวางแผน (planning) กับประสิทธิผล     ๑๗๑ 
๔.๔๖ ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (r) และ p – vlue ระหว่างปัจจัยคือ  

การจัดองค์การ (Organizing)กับประสิทธิผล     ๑๗๒ 
๔.๔๗ ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (r) และ p – vlue ระหว่างปัจจัยคือ  

การบริหารบุคคล (Staffing)กับประสิทธิผล     ๑๗๓ 
๔.๔๘ ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (r) และ p – vlue ระหว่างปัจจัยคือ  

การอ านวยการ (Directing) กับประสิทธิผล     ๑๗๔ 
๔.๔๙ ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (r) และ p – vlue ระหว่างปัจจัยคือ  

การก ากับควบคุม (Controlling) กับประสิทธิผล    ๑๗๕ 
๔.๕๐ ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (r) และ p – vlue ระหว่างปัจจัยคือ  

การก ากับควบคุม (Controlling) กับประสิทธิผล    ๑๗๖ 
๔.๕๑ ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (r) และ p – vlue ระหว่างปัจจัยคือ  

การก ากับควบคุม (Controlling) กับประสิทธิผล    ๑๗๗ 
๔.๕๒ ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (r) และ p – vlue ระหว่างปัจจัยคือ  

การก ากับควบคุม (Controlling) กับประสิทธิผล    ๑๗๘ 
๔.๕๓ ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (r) และ p – vlue ระหว่างปัจจัยคือ  

การก ากับควบคุม (Controlling) กับประสิทธิผล    ๑๗๙ 
 
 

 

 



ฎ 

สารบัญแผนภาพ 
แผนภาพที ่          หน้า 

๒.๑ โครงสร้างเปรียญธรรมสนามหลวง         ๒๙ 
๒.๒ โครงสร้างการศึกษาพระปริยัติธรรม        ๓๔ 
๒.๓ แสดงลักษณะโครงสร้างของส านักเรียน       ๔๓ 
๒.๔ กรอบการบริหารจัดการแบบมุ่งสัมฤทธิ์ผล       ๕๕ 
๒.๕ กรอบแนวคิดในการวิจัย         ๙๐ 
๔.๑ แผนภาพสรุปด้านสถานท่ี          ๑๑๓ 
๔.๒ แผนภาพสรุปด้านคณาจารย์         ๑๒๔ 
๔.๓ แผนภาพสรุปด้านหลักสูตร         ๑๓๓ 
๔.๔ แผนภาพสรุปด้านนักศึกษา         ๑๔๕ 
๔.๕ แผนภาพสรุปด้านเทคโนโลยี         ๑๕๓ 
๔.๖ แนวทางการพัฒนาประสิทธิผลด้านสถานท่ี       ๑๘๐ 
๔.๗ แนวทางการพัฒนาประสิทธิผลด้านคณาจารย์      ๑๘๒ 
๔.๘ แนวทางการพัฒนาประสิทธิผลด้านหลักสูตร       ๑๘๔ 
๔.๙ แนวทางการพัฒนาประสิทธิผลด้านนักศึกษา      ๑๘๖ 
๔.๑๐ แนวทางการพัฒนาประสิทธิผลด้านเทคโนโลยี      ๑๘๘ 
๔.๑๑ แผนภาพองค์ความรู้จากการวิจัย         ๑๙๖ 

 
 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 



ฏ 

ค ำอธิบำยสญัลักษณแ์ละค ำย่อ 

๑. ค ำย่อชื่อคัมภีร์พระไตรปิฎก 

 อักษรย่อในดุษฎีนิพนธ์เล่มนี้  ใช้อ้างอิงจากพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณ

ราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๓๙ เป็นหลัก โดยใช้ระบบย่อค า ดังต่อไปนี้  

ก.พระวินัยปิฎก 

      วิ.ม. (บาลี)  =  วินยปิฎก มหาวคฺคปาลิ     (ภาษาบาลี) 

ข.พระสุตตันตปิฎก 

ที.ปา (ไทย)  =  สุตตันตปิฎก มัชฌิมนิกาย ปาฏิกวรรค   (ภาษาไทย)  

ค.พระอภิธรรมปิฎก 

อภิ.วิ.(ไทย)    =  อภิธรรมปิฎก  วิภังค์   (ภาษาไทย)  

 

๒. กำรระบุเลขหมำยพระไตรปิฎก 

 ในงานวิจัยฉบับนี้ ได้ใช้พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๓๙ เป็นหลัก
ในการอ้างอิง ซึ่งพระไตรปิฎกฉบับภาษาไทย จะระบุ เล่ม/ข้อ/หน้า. เช่น ที.ป.(ไทย). ๑๑/๓๐๖/๒๗๗. 

หมายความว่า ระบุถึง สุตตันตปิฎก มัชฌิมนิกาย ปาฏิกวรรค ฉบับภาษาไทย พระไตรปิฎก 

เล่มท่ี ๑๑ ข้อท่ี ๓๐๖ หน้าท่ี ๒๗๗ เป็นต้น. 

  

 



 
 

 

 
บทที่ ๑ 
บทน ำ 

 
๑.๑ ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

ภาษาบาลีหรือภาษามคธ เป็นภาษาท่ีจารึกพระไตรปิฎก เนื่องจากเป็นภาษาท่ีชาวชมพู
ทวีปในสมัยพุทธกาลนิยมใช้พูดจาส่ือสารกัน และเป็นภาษาท่ีพระพุทธเจ้าใช้เผยแผ่พระพุทธศาสนาใน
สมัยนั้น หลังจากพุทธปรินิพพานแล้ว ได้มีการท าปฐมสังคายนา พระเถระผู้ท าสังคายนาได้มีฉันทามติ
ร่วมกัน ในการใช้ภาษาบาลีส าหรับบันทึกพระไตรปิฎกรักษาพระพุทธศาสนาให้คงอยู่อย่างถูกต้องไม่
บิดเบือน จึงเป็นเหตุผลส าคัญท่ีท าให้พระสงฆ์สายนิกายเถรวาทในยุคต่อมามีความจ าเป็นต้องศึกษา
ภาษาบาลีให้เข้าใจจึงจะสามารถรักษาและเผยแผ่หลักธรรมค าสอนในพระไตรปิฎกซึ่งบันทึกด้วย
ภาษาบาลี ดังท่ีเถระพระโบราณจารย์ท้ังหลายได้ให้ความส าคัญกับภาษามคธเป็นอย่างมาก และได้
กล่าวยกย่องไว้หลายประการในท่ีมากแห่ง จะขอน ามากล่าวในท่ีนี้เป็นข้อๆ โดยสังเขปดังต่อไปนี้  

๑) ภาษามคธเป็นภาษาของพรหมและมนุษย์ต้นกัปป์ ดังท่ีพระอรรถกถาจารย์กล่าวไว้
ว่า “ภาษาของชาวมคธเท่านั้นมีใช้มากในท่ีท้ังปวง คือ ในนิรยะ(นรก) ในก าเนิดสัตว์ดิรัจฉาน ในเปรต
วิสัย ในมนุษย์โลก และ  ในเทวโลก” 

๒) ภาษามคธเป็นภาษาท่ีมีอุปการะต่อพระศาสนา เพราะภาษามคธเป็นภาษาท่ีใช้เป็น
กรรมวาจาในสังฆกรรมท้ังหลาย มีอุปสมบทกรรมและอุโบสถกรรม เป็นต้น และการศึกษาภาษามคธ
เป็นปัจจัยต่อการบรรลุปฏิสัมภิทา 

๓) พระพุทธเจ้าท้ังหลายทรงใช้ภาษามคธในการเทศนาส่ังสอนเวไนยสัตว์ เพราะภาษา
มคธนี้เป็นมูลภาษา (ภาษาของมนุษย์ต้นกัปป์)  เป็นภาษาของพรหม เป็นตันติภาษา เป็นสภาวนิรุตติ 
และเป็นธรรมนิรุตติ (ภาษาท่ีใช้ส าหรับบัญญัติสภาวธรรม) จึงเป็นปัจจัยให้ได้นิรุตติปฏิสัมภิทาแก่
บุคคลผู้เล่าเรียนพระพุทธพจน์ด้วยภาษามคธ เมื่อเวลาบรรลุพระอรหัตต์ ก็จะได้นิรุตติปฏิสัมภิทา
ความเช่ียวชาญแตกฉานในภาษาต่างๆ ด้วย๑ 

การศึกษาของสงฆ์ในสมัยพุทธกาล เมื่อบุคคลเข้ามาบวชในพระพุทธศาสนา มักได้รับ
การศึกษาเป็นอย่างดีตามลัทธิศาสนาในสมัยนั้น เป็นต้นว่า เรียนจบไตรเพทหรือความรู้ ๓อย่างตาม
ลัทธิดั้งเดิมของพราหมณ์ ได้แก่ ฤคเวท ยชุรเวท และสามเวท ต่อมาได้เพิ่มอาถรรพเวท อีกอย่างหนึ่ง 
เป็นต้น การศึกษาของสงฆ์ในสมัยท่ีพระพุทธองค์ทรงมีพระชนม์ชีพ มี ๒ ประการ คือ คันถธุระ เป็น
การศึกษาพระธรรมวินัยอันเป็นค าส่ังสอนของพระพุทธเจ้า และวิปัสสนาธุระ ซึ่งเป็นการศึกษาพระ
กัมมัฏฐานอันเป็นอุบายฝึกหัดจิตใจของคนให้สะอาดผ่องแผ้วปราศจากกิเลสท้ังมวล๒ 

                                                             

 ๑คัมภีร์อิติวุตตกะ เล่มที่ ๑, หน้า ๑๔๔. 
๒กรมการศาสนา, คู่มือกำรจัดกำรศึกษำพระปริยัติธรรมแผนกธรรม-บำลี, (กรุงเทพมหานคร : 

กรมการศาสนา,๒๕๓๙ ), หน้า ๒. 



๒ 
 

 

ปัจจุบันคณะสงฆ์ไทยได้ด าเนินการจัดการศึกษาบาลี โดยมีแม่กองบาลีสนามหลวงเป็น
ผู้รับผิดชอบดูแลภายใต้การก ากับดูแลของมหาเถรสมาคม และในความอุปถัมภ์ของรัฐบาล 
นอกจากนั้น ยังท าให้ผู้สอบได้เป็นผู้ทรงเกียรติยกฐานะให้สูงขึ้น เป็นผู้ทรงคุณค่าในสังคม ได้รับการ
ยกย่องนับถือจากผู้คนท่ัวไป โดยเฉพาะการได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระมหากษัตริย์ ซึ่งถือเป็น
เกียรติอย่างสูงแก่พระภิกษุท่ีสอบได้    เปรียญธรรม ๓ ประโยค โดยทรงต้ังให้เป็นมหาเปรียญ ใช้ค า
น าหน้าว่า “พระมหา” น าหน้าช่ือเดิม ส่วนสามเณรจะใช้ค าว่า ป. (มาจากค าว่าเปรียญ) ตามหลังช่ือ
ตัวและนามสกุล ทรงพระราชทานพัดเปรียญและประกาศนียบัตร ตลอดถึงส าหรับผู้ท่ีส าเร็จการศึกษา
เปรียญธรรม ๙ ประโยค ทรงพระกรุณาโปรด ฯ ให้พระราชทานนิตยภัตและผู้ท่ีส าเร็จการศึกษา
เปรียญธรรม ๙ ประโยค ในขณะเป็นสามเณร ทรงพระกรุณาโปรด ฯ ให้อุปสมบทเป็นนาคหลวงอีก
ด้วย จึงนับว่าเป็นเกียรติและเป็นพระมหากรุณาธิคุณแก่วงศ์ตระกูลผู้ท่ีสอบได้อย่างหาท่ีสุดมิได้ ดังนั้น 
ภารกิจการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมของคณะสงฆ์ ยังถือเป็นภาระท่ีรัฐบาลให้ความส าคัญมาตลอด 
ดังท่ีสมเด็จกรมพระยาราชานุภาพ ตรัสไว้ในอธิบายเรื่องการสอบพระปริยัติธรรมว่า “การสอบพระ
ปริยัติธรรมของพระภิกษุ สามเณร นับเป็นราชการแผ่นดินอย่างหนึ่ง ด้วยอยู่ในพระราชกิจของพระ
เจ้าแผ่นดินผู้เป็นเอกอัครศาสนูปถัมภ์” 

ในปัจจุบันการศึกษาของคณะสงฆ์เป็นไปตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ.๒๕๐๕
แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๓๕ และพระราชบัญญัติก าหนดวิทย
ฐานะผู้ส าเร็จวิชาการพระพุทธศาสนา พ.ศ.๒๕๒๗ พระราชบัญญัติก าหนดวิทยฐานะผู้ส าเร็จวิชาการ
พระพุทธศาสนา (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๔๐ พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย พ.ศ. 
๒๕๔๐ พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐ และกฎ ระเบียบ คา
ส่ังและข้อบังคับของมหาเถรสมาคม คณะสงฆ์ กระทรวงศึกษาธิการและกรมการศาสนา โดยมีมหา
เถรสมาคมองค์กรสูงสุดของคณะสงฆ์ สภาการศึกษาของคณะสงฆ์ คณะกรรมการการศึกษาของคณะ
สงฆ์ คณะกรรมการจัดทา แผนพัฒนาการศาสนา ระยะท่ี ๘ (๒๕๔๐ -๒๕๔๔) พ.ศ. ๒๕๔๐ 
คณะกรรมการฝ่ายต่างๆ ของมหาเถรสมาคม พ.ศ. ๒๕๔๐ แม่กองบาลีสนามหลวง แม่กองธรรม
สนามหลวง เจ้าคณะใหญ่ เจ้าคณะภาค เจ้าคณะจังหวัด เจ้าคณะอ าเภอ เจ้าคณะต าบล และเจ้า
อาวาสเป็นผู้รับผิดชอบ ในการบริหารตามลาดับ ในปัจจุบันการศึกษาท่ีคณะสงฆ์จัดให้พระภิกษุ
สามเณรได้ศึกษามี ๔ ประเภท คือ ๑. การศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลี (ระดับมัธยมศึกษา - 
อุดมศึกษา) ๒. การศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรม (ระดับประถมศึกษา) ๓. การศึกษาพระปริยัติ
ธรรมแผนกสามัญศึกษา (ระดับมัธยมศึกษา) ๔. การศึกษาในมหาวิทยาลัยสงฆ์ (ระดับอุดมศึกษา) 

นอกจากนี้ พระราชวรมุนี๓ ได้กล่าวถึงปัญหาและข้อควรค านึงเกี่ยวกับการศึกษาของ
คณะสงฆ์พอสรุปได้ว่า ปัญหาการศึกษาของคณะสงฆ์ เริ่มจากการท่ีรัฐได้จัดระบบการศึกษาใหม่โดย
แยกออกไปจากวัด (สมัยรัชกาลท่ี ๖ เป็นต้นมา) แต่แล้วรัฐก็ไม่สามารถจัดการศึกษาได้อย่างท่ัวถึง ทา
ให้ชาวชนบทบางส่วนอาศัยประเพณีบวชเรียน เป็นทางผ่านเพื่อโอกาสในการศึกษา และเมื่อรัฐแยก
การศึกษาออกจากวัดแล้ว ความสัมพันธ์ระหว่างวัดกับรัฐได้เหินห่างกันมากยิ่งขึ้น รัฐไม่เข้ามาดูแลใน
การจัดการศึกษาของสงฆ์ แต่ปล่อยให้สงฆ์จัดการกันเอง พร้อมกันนี้ได้สรุปสภาพและสาเหตุบางอย่าง
                                                             

๓พระราชวรมุนี (ประยุทธ์ ปยุตฺโต), ทิศทำงกำรศึกษำของคณะสงฆ์ , (กรุงเทพมหานคร : 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๑), หน้า ๒๕-๒๗. 



๓ 

 

 

ของปัญหาการศึกษาของคณะสงฆ์ไว้ ดังนี้ (๑) ด้านระบบการศึกษา มีหลายระบบแต่ขาดความเป็น
เอกภาพและไม่สัมพันธ์กัน (๒) จัดการศึกษา ด้านการบริหาร คณะสงฆ์รับผิดชอบเฉพาะการจัดสอบ
หรือวัดผลไม่รับผิดชอบในการจัดการศึกษา เน้นการศึกษาแนวด่ิง คือการสอบผ่านขั้นการศึกษาสู่
ระดับสูงตามลาดับ การจัดการศึกษาในท้องถิ่นต่างๆ ไม่ใช้วิธีรวมทุนรวมกาลัง ต่างฝ่ายต่างทาผลคือ
การศึกษาพระปริยัติธรรมไม่แพร่หลายและพระภิกษุสามเณรในชนบท ท่ีต้องการเล่าเรียนต่าง
หล่ังไหลเข้าสู่เมืองใหญ่และกรุงเทพมหานคร (๓) ด้านผู้เรียน ผู้เรียนเกิดความขัดแย้งในด้านความ
ต้องการ เพราะการศึกษาท่ีคณะสงฆ์จัดให้ไม่สนองความต้องการของผู้เรียน(พระภิกษุสามเณร) และ
การเรียนพระปริยัติธรรมไม่มีการแบ่งแยกผู้เรียนตามพื้นฐานการศึกษา อายุและประสบการณ์ (๔) 
ด้านคุณภาพและสัมฤทธิ์ผล การศึกษาพระปริยัติธรรมมีคุณค่า ความหมายและความส าคัญต่อสังคม
และชีวิตของคนสมัยปัจจุบันน้อยลงตามลา ดับ และมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ว่าการศึกษาพระปริยัติ
ธรรมไม่เพียงพอท่ีจะสร้างพระภิกษุสามเณรให้เป็นศาสนทายาทท่ีดีได้ แต่ในขณะเดียวกันการจัด
การศึกษาอื่น ๆ นอกจากพระปริยัติธรรม แผนกธรรมและแผนกบาลีก็ถูกมองว่าผลิตพระภิกษุ
สามเณรเพื่อให้ลาสิกขา (๕) ด้านนโยบายและขอบเขตของการบริการศาสนศึกษา ขอบเขตคับแคบลง
คือเน้นให้การศึกษาเฉพาะบุคคลท่ีอยู่ในวงในของพระพุทธศาสนาเท่านั้น ละเลยคนท่ีบวชระยะส้ัน
และศิษย์วัด (๖) ด้านท่ีเกี่ยวข้องกับรัฐ รัฐไม่สามารถจัดการศึกษาให้ท่ัวถึงตามเป้าหมายและไม่
สามารถแก้ไขปัญหาความไม่เสมอภาคทางการศึกษาได้ และแยกการศึกษาออกไปจัดเอง ทาให้ความ
เหินห่างระหว่างรัฐกับคณะสงฆ์มีมากขึ้น (๗) ด้านประชาสัมพันธ์กับประชาชน ในปัจจุบันมองกัน
เพียงว่า การดารงศาสนาคือการก่อสร้างเสนาสนะถาวรวัตถุเป็นส าคัญ ควรหันมาสนับสนุนการศึกษา
ของพระภิกษุสามเณรให้สมดุลกันหรือมากกว่า นอกจากปัญหาเหล่านี้แล้ว พระราชวรมุนี ยังได้ให้ข้อ
และของคณะสงฆ์เท่าท่ีมีอยู่ ให้ประสานสอดคล้องและรวมเข้าเป็นระบบใหญ่อันเดียวกัน (๒) จัดให้มี
การศึกษาขั้นพื้นฐานขึ้นระดับหนึ่ง เป็นการศึกษาภาคบังคับสาหรับพระภิกษุสามเณรทุกรูป (๓) ต้อง
ยอมรับและค านึงถึงความเป็นจริงอย่างหนึ่ง เกี่ยวกับสภาพปัจจุบันในการศึกษาของคณะสงฆ์คือการ
ขาดกา ลังคน และการลาสิกขาของพระภิกษุสามเณร (๔) ต้องค านึงถึงศาสนศึกษาในฐานะเป็น
เครื่องมือเสริมสร้างความเป็นผู้นาในชนบท และ (๕) ต้องจัดให้ผู้ท่ีบวชเรียนตามประเพณีได้รับ
การศึกษาอบรมอย่างเหมาะสม 

นอกจากปัญหาดังกล่าวแล้วยังจะพบปัญหาโดยเฉพาะทางด้านบุคลากรในเขตการ
ปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑ กล่าวคือผู้บริหารยังขาดความรู้ความเข้าใจในหลักการบริหารการศึกษา ไม่
มีการวางแผน ไม่มีการวินิจฉัยส่ังการและการติดตามประเมินผล ครูสอนพระปริยัติธรรมขาดทักษะใน
การสอน การผลิตและการใช้ส่ือ ในด้านการบริหารงานธุรการและการเงินไม่มีระบบเกิดความล่าช้า 
ไม่มีการจัดเก็บข้อมูลอีกท้ังงบประมาณท่ีได้รับไม่เพียงพอต่อการด าเนินงาน หลักสูตรไม่มีการพัฒนา 
มีการปรับปรุงวิธีการเรียนการสอน วิธีวัดผลประเมินผลน้อยมาก และท่ีส าคัญท่ีสุดท่ีเห็นว่าเป็นท่ีมา
ของปัญหาท้ังหลาย คือ การขาดแคลนบุคลากรเพื่อดาเนินการจัดการศึกษา 

พระสงฆ์ไทยน่าจะมีการศึกษาภาษาบาลีมาต้ังแต่สมัยเริ่มแรกท่ีพระพุทธศาสนาเข้ามา
เผยแผ่ในประเทศไทย มีหลักฐานปรากฏในสมัยทวารวดี มีหลักฐานการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม
บาลีอย่างเป็นระบบในสมัยอยุธยา การศึกษาบาลีรุ่งเรืองยิ่งในสมัยล้านนา มีการแต่งคัมภีร์บาลีขึ้น
มากมาย คัมภีร์ท่ีแต่งในครั้งนั้นยังใช้เป็นหลักสูตรในการเรียนการสอนพระปริยัติธรรมของคณะสงฆ์



๔ 

 

 

ไทยในปัจจุบันด้วยการศึกษาภาษาบาลีต้ังแต่สมัยสุโขทัยสืบมานั้น มีองค์พระมหากษัตริย์เป็นองค์   
อุปภัมภ์ให้การสนับสนุนตลอดมา มีการอุทิศพระราชมณเฑียรเป็นท่ีเล่าเรียนศึกษาของพระสงฆ์ มีการ
ยกย่องและถวายนิตยภัตรแก่พระสงฆ์ผู้มีความรู้ภาษาบาลี จนถึงแม้พระมหากษัตริย์ไทยบางพระองค์ 
ท่ีทรงเป็นปราชญ์เช่ียวชาญในภาษาบาลี สามารถลงบอกบาลี (สอน) แก่พระสงฆ์สามเณรด้วย
พระองค์เองก็มีตลอดมาจนสมัยกรุงรัตนโกสินทร์การจัดสอบบาลีหรือการสอบสนามหลวงจัดว่าเป็น
การวัดความรู้ช้ันสูงของคณะสงฆ์ไทยโดยพระบรมราชูปถัมภ์  สืบทอดมาต้ังแต่สมัยอยุธยาจนถึง
ปัจจุบัน พระภิกษุสามเณรผู้สอบไล่พระปริยัติธรรมบาลีได้ องค์พระมหากษัตริย์ไทยแต่โบราณจะยก
ย่องและให้เกียรติถวายสมณศักดิ์โดยเฉพาะอนึ่ง การเล่าเรียนศึกษาพระปริยัติธรรมนั้นเป็นส่ิงส าคัญท่ี
รัฐให้ความส าคัญมาตลอด ดังท่ี สมเด็จกรมพระยาด ารงราชานุภาพ ตรัสไว้ใน อธิบายเรื่องการสอบ
พระปริยัติธรรม ว่า "การสอบพระปริยัติธรรมของพระภิกษุสามเณร นับเป็นราชการแผ่นดินอย่างหนึ่ง 
ด้วยอยู่ในพระราชกิจของพระเจ้าแผ่นดินผู้เป็นพุทธศาสนูปถัมภก" 

เขตปกครองคณะสงฆ์ภำค ๑๕ ประกอบด้วย ๔ จังหวัด คือ ราชบุรี เพชรบุรี 
สมุทรสงคราม และประจวบคิรีขันธ์ มีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีทุกจังหวัด โดยมีพระเดช
พระคุณ พระพรหมเวที เจ้าอาวาสวัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร เป็นเจ้าคณะภาค 

นับแต่ปี พ.ศ.๒๕๕๕ เป็นต้นมา ผู้วิจัยได้มีโอกาสได้รับสนองงานพระพุทธศาสนาในส่วน
ของภาคปริยัติ คือ เป็นเลขานุการโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีประจ าจังหวัดราชบุรีแห่งท่ี ๒ 
วัดหลวงพ่อสดธรรมกายราม อ าเภอด าเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี มีประสบการณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับ
การศึกษาภาษาบาลี และยังเห็นปัญหา/อุปสรรค หลายประเด็นท่ีควรท าวิจัย อาทิเช่น จ านวนของ
นักเรียนบาลี อาจจะดูเหมือนไม่มากไม่น้อย แต่กระบวนการจัดการโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนก
บาลียังไม่ชัดเจน ส านักไหนมีก าลังก็จัดไปตามอัตภาพ วิธีการสอนยังใช้วิธีท่ีโบราณล่าสมัย ท าให้การ
จัดการ การเรียน การสอน มีคุณภาพในระดับท่ียังไม่น่าพึงพอใจหรือแม้กระท่ังการสนับสนุนจาก
ภาครัฐหรือฝ่ายปกครองยังมีน้อย เป็นต้น เห็นควรอย่างยิ่งท่ีจะท าวิจัยให้เห็นออกมาเป็นรูปธรรม เพื่อ
เป็นการค้นหาปัญหาและอุปสรรคท่ีแท้จริงของการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลีในเขตการ
ปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕  ผู้วิจัยจึงท าการวิจัยเรื่องว่า ประสิทธิผลกำรพัฒนำกำรจัดกำรโรงเรียน
พระปริยัติธรรมแผนกบำลี ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภำค ๑๕และบันทึกไว้อย่างมีระบบ จักได้เป็น
ประโยชน์แก่ผู้สนใจศึกษาท้ังหลาย เพื่อเป็นแนวทางและแบบอย่างในการประยุกต์ใช้ในการบริหาร
จัดการโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีได้อย่างมีประสิทธิภาพมีการประมวลและบูรณาการข้อมูลท่ี
ได้รับมาน าเสนออย่างมีประสิทธิภาพและเช่ือถือได้เป็นปัจจัยเกื้อหนุนต่อความสงบทางสังคม ตลอด
จนถึงการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้มีความเจริญรุ่งเรืองมั่นคงสืบไป 
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๑.๒.ค ำถำมในกำรวิจัย 
๑.๒.๑.สภาพท่ัวไปในการจัดการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี          

ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕ เป็นอย่างไร 
๑.๒.๒.ปัจจัยใดบ้างท่ีสัมพันธ์กับประสิทธิผลการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน

พระปริยัติธรรมแผนกบาลี ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕ 
๑.๒ .๓.การพัฒนาการจัดการการศึกษาโรงเรียนพระปริยั ติธรรมแผนกบาลี               

ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕ ควรเป็นอย่างไร    

 
๑.๓.วัตถุประสงค์กำรวิจัย 

๑.๓.๑.เพื่อศึกษาสภาพท่ัวไปในการจัดการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี 
ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕ 

๑.๓.๒.เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีสัมพันธ์กับประสิทธิผลการพัฒนาการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕ 

๑.๓.๓.เพื่อน าเสนอการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี 
ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕ 

 
๑.๔ ขอบเขตกำรวิจัย 

๑.๔.๑ ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ 
งานวิจัยฉบับนี้มุ่งเน้นศึกษาเนื้อหาเกี่ยวกับประสิทธิผลการพัฒนาการจัดการศึกษาของ

โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕ ใน ๓ แนวคิดหลัก คือ 
๑ ) แนวคิดเกี่ยวกับการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี ๕ ด้าน คือ 
๑.ด้านสถานท่ี 
๒.ด้านคณาจารย์ 
๓.ด้านหลักสูตร 
๔.ด้านนักศึกษา 
๕.ด้านเทคโนโลยี๔ 
 
 
 
 
 

 
                                                             

๔พระมหาทองดี ป  ฺ าวชิโร, กำรศึกษำพระปริยัติธรรมแผนกบำลี, (กรุงเทพมหานคร : อาทรการ

พิมพ์, ๒๕๔๕), หน้า ๑๒๕. 
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๒ ) แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการตามหลักทฤษฎี POSDC คือ 
๑.การวางแผน (Planning) 
๒.การจัดองค์การ (Organizing) 
๓.การบริหารบุคคล (Staffing) 
๔.การอ านวยการ (Directing) 
๕.การก ากับควบคุม (Controlling)๕ 
๓ ) หลักพุทธธรรมท่ีเกี่ยวข้อง ได้ แก่ อิทธิบาท ๔ คือ 
๑.ฉันทะ พอใจ เต็มใจ 
๒.วิริยะ มีความเพียร 
๓.จิตตะ ต้ังใจท างาน 
๔.วิมังสา พิจารณาเหตุ สังเกตผล๖ 

 
๑.๔.๒ ขอบเขตด้ำนประชำกรและผู้ให้ข้อมูลส ำคัญ 
ในการวิจัยครั้งนี้แบ่งตัวแปรเป็น ๒ ประเภทคือ 
ก.ตัวแปรเชิงปริมำณ ได้แก่ 
ตัวแปรต้น คือ ๑)ปัจจัยส่วนบุคคลได้แก่ สถานภาพ อายุ พรรษา วุฒิการศึกษาบาลี 

และเขตพื้นท่ีท่ีรับผิดชอบ 
๒) การจัดการการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี ในเขตปกครองคณะ

สงฆ์ภาค ๑๕  ตามหลักการบริหาร POSDC  
๓) การจัดการการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี ในเขตปกครอง     

คณะสงฆ์ภาค ๑๕  ตามหลักอิทธิบาทธรรม ๔     
ตัวแปรตำม คือ ประสิทธิผลการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรม

แผนกบาลี ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕  
ข.ตัวแปรเชิงคุณภำพ ได้แก่ 
ตัวแปรท่ีศึกษา คือ 
๑.สภาพ ท่ัวไปในการจัดการศึกษาของโรงเรียนพระปริยั ติ ธรรมแผนกบาลี                

ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕  
๒.ปัจจัยท่ีสัมพันธ์กับประสิทธิผลการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติ

ธรรมแผนกบาลี ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕ 
๓.การพัฒนาการจัดการการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี ในเขตปกครอง

คณะสงฆ์ภาค ๑๕  
 

                                                             
๕พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), พุทธวิธีในการบริหาร, พิมพ์ครั้งที่ ๔, (กรุงเทพ       

มหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๙), หน้า ๓-๕. 
๖ดูรายละเอียดใน ที.ปา.(ไทย) ๑๑/๒๓๑ ; อภิ.วิ.(ไทย) ๓๕/๕๐๕/๒๙๒. 



๗ 

 

 

 
๑.๔.๓ ขอบเขตด้ำนประชำกรและผู้ให้ข้อมูลส ำคัญ 
ในการวิจัยครั้งนี้แบ่งประชากรและผู้ให้ข้อมูลส าคัญเป็น ๒ ประเภทคือ 
๑) ประชำกรในกำรศึกษำคร้ังนี้ ได้แก่ พระสังฆาธิการ ครูสอนบาลี และเจ้าส านักเรียน

ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕ จ านวน ๑,๐๙๑ รูป๗ ค านวณตามสูตรเครจซี่และมอร์แกนจึงได้
ประชากรกลุ่มตัวอย่างตอบแบบสอบถาม จ านวน ๒๙๓ รูป 

 
๒) ผู้ให้ข้อมูลส ำคัญ แบ่งออกเป็น ๓ กลุ่มคือ 
๑.กลุ่มเจ้าคณะ พระสังฆาธิการ ได้แก่ เจ้าคณะจังหวัด เจ้าคณะอ าเภอ เจ้าคณะต าบล 

เจ้าอาวาส จ านวน ๗ รูป 
๒.กลุ่มครูสอนบาลี ได้แก่ ครูสอนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีในเขตปกครองคณะสงฆ์

ภาค ๑๕ จ านวน ๕ รูป 
๓.กลุ่มข้าราชการท่ีเกี่ยวข้อง ได้แก่ ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนา เป็นต้น

จ านวน ๖ คน 
รวม ๑๘ รูป/คน 
 
๑.๔.๓ ขอบเขตด้ำนพื้นที่ 
พื้นท่ีท่ีใช้ในการวิจัยได้แก่  
โรงเรียนพระปริยั ติธรรมแผนกบาลีวัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม,วัดบัวงาม           

พระอารามหลวง จังหวัดราชบุรี 
โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีวัดมหาธาตุวรวิหาร จังหวัดเพชรบุรี 
โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีวัดเพชรสมุทรวรวิหาร จังหวัดสมุทรสงคราม  
โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีวัดคลองวาฬ พระอารามหลวง และจังหวัดประจวบ

คิรีขันธ์ 
 

๑.๔.๔ ขอบเขตด้ำนระยะเวลำ 
ระยะเวลาในการด าเนินการวิจัย ๘ เดือน ต้ังแต่เดือน พฤษภาคม ๒๕๖๑ ถึง มีนาคม 

๒๕๖๒ 
 
 
 
 
 
                                                             

๗ภัคกร เมืองนิล, หนังสืออบรมบำลีก่อนสอบคณะสงฆ์ภำค ๑๕ ประจ ำปี ๒๕๖๑, (ราชบุรี :     
เมืองราชการพิมพ์, ๒๕๖๑) หน้า ๑๐๐ – ๑๒๘. 



๘ 

 

 

๑.๕ นิยำมศัพท์เฉพำะที่ใช้ในกำรวิจัย 
งานวิจัยเรื่อง “ประสิทธิผลการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรม

แผนกบาลี ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕ สามารถนิยามศัพท์ ท่ีใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ 
ดังต่อไปนี้ 

๑. ประสิทธิผล หมายถึง ผลท่ีเกิดขึ้นของการจัดการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรม
แผนกบาลีในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕ ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ขององค์การ สามารถสร้าง
ผลงานได้สอดรับกับเป้าหมาย/วัตถุประสงค์ หรือเป้าหมาย ในการจัดการโรงเรียนพระปริยัติธรรม
แผนกบาลีประจ าจังหวัด  ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕   

๒. กำรพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำ หมายถึง การปรับปรุงคุณภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิผลการ
จัดการโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕  

๓.โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบำลี ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภำค ๑๕ หมายถึง 
โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕ มี ๔ จังหวัด ได้แก่ 

จังหวัดราชบุรี ได้แก่ โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีวัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม 
จังหวัดเพชรบุรี  ได้แก่ โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีวัดมหาธาตุวรวิหาร, 
จังหวัดสมุทรสงคราม ได้แก่ โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีวัดเพชรสมุทรวรวิหาร 
และจังหวัดประจวบคิรีขันธ์ ได้แก่ โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีวัดคลองวาฬ   

พระอารามหลวง 
4.สภำพทั่วไป หมายถึง สภาพท่ัวไปของการบริหารจัดการโรงเรียนพระปริยัติธรรม

แผนกบาลีในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕ โดยการวิเคราะห์ SWOT Analysis ใน 5 ด้าน ได้แก่    
๑.ด้านสถานท่ี ๒.ด้านคณาจารย์ ๓.ด้านหลักสูตร ๔.ด้านนักศึกษา ๕.ด้านเทคโนโลยี 
 
๑.๖ ประโยชนท์ี่ได้รบัจำกกำรวิจัย 

๑.๗.๑.ได้ทราบสภาพท่ัวไปในการจัดการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี 
ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕ 

๑.๗.๒.ได้ทราบปัจจัยท่ีสัมพันธ์กับประสิทธิผลการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน
พระปริยัติธรรมแผนกบาลี ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕ 

๑.๗.๓.ได้น าเสนอการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี 
ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕ 

๑.๗.๔.ผลจากการวิจัยสามารถน าไปประยุกต์และกับพัฒนาการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕ และ ในเขตพื้นท่ีอื่นได้ 



 
 

 

 
บทที่ ๒ 

แนวคดิ ทฤษฎแีละงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
จากการทบทวนเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง ผู้วิจัยได้องค์ความรู้และแนวคิด          

ท่ีจะเรียบเรียงมาเป็นการทบทวนเอกสารท่ีเป็นระบบได้ดังต่อไปนี้ 
๒.๑ แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับประสิทธิผล 
๒.๒ แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการ 
๒.๓ หลักอิทธิบาทธรรม 
๒.๔ โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕ 
๒.5 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับประสิทธิผลการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนพระ

ปริยัติธรรมแผนกบาลีประจ าจังหวัด ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕ 
๒.๖ กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 
๒.๑ แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับประสิทธิผล 

ความหมายของค าว่า ประสิทธิผลหมายถึงผลส าเร็จหรือผลท่ีเกิดขึ้น 1ท่ีเป็นเครื่อง
ตัดสินใจขั้นสุดท้ายของการบริหารงานหรือการจัดการว่าประสบผลส าเร็จเพียงใด 2มีความสัมพันธ์กับ
ผลงานท่ีองค์กรพึงประสงค์ หมายถึงความส าเร็จของการปฏิบัติท่ีเป็นไปหรือบรรลุตามเป้าหมายและ
วัตถุประสงค์ขององค์กร ดังนั้นประสิทธิผลจึงหมายถึง ผลท่ีเกิดขึ้นของงานนั้นจะตองสนองตอบหรือ
บรรลุตามวัตถุประสงค์ขององค์การ3เพราะการท ากิจกรรมการด าเนินงานขององค์กรสามารถสร้าง
ผลงานได้สอดรับกับเป้าหมาย/วัตถุประสงค์ ท่ีก าหนดไว้ล่วงหน้า ท้ังในส่วนของผลผลิตและผลลัพธ์ 
เป็นกระบวนการเปรียบเทียบผลงานจริงกับเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ ก่อให้เกิดผลผลิต ผลลัพธ์ท่ีตรงตาม
ความคาดหวัง ท่ีก าหนดล่วงหน้าไว้มากน้อยเพียงใดการมีประสิทธิผลจึงมีความเกี่ยวข้องกับผลผลิต
และผลลัพธ์การดาเนินงานเป็นกระบวนการวัดผลงานท่ีเน้นด้านปัจจัยน าออก4ซึ่งเป็นความสามารถ
ขององค์การท่ีจะด าเนินการให้บรรลุเป้าหมาย ๔ ประการ คือความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในองค์การ 
(Integration) การปรับตัวขององค์การให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม(Adaptability)  

                                                             
1ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒, (กรุงเทพมหานคร: 

ส านักพิมพ์นานมีบุคส์พับลิเคชั่นส์ จากัด, ๒๕๔๖), หน้า ๕๐๔. 
2ภรณี กีร์ติบุตร, การพัฒนาประสิทธิผลขององค์กร, (กรุงเทพมหานคร: สานักพิมพ์โอเดียนสโตร์, 

๒๕๒๙ ), หน้า ๒-๓. 
3รุ่ง แก้วแดง และชัยณรงค์ สุวรรณสาร, แนวคิดเก่ียวกับประสิทธิผลและประสิทธิภาพองค์การ , 

แนวการศึกษาชุดวิชาทฤษฎีและแนวปฏิบัติในการบริหารการศึกษา(หน่วยที่ ๑๑), (นนทบุรี: ส านักพิมพ์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๓๖), หน้า ๑๕๙. 

4พจน์ ทรายแก้ว, การวัดผลการปฏิบัติงาน, เอกสารประกอบการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำแผน
กลยุทธ์และการบริหารงานมุ่งผลงาน, (เชียงราย: สานักพิมพ์สถาบันราชภัฏเชียงราย, ๒๕๔๕), หน้า ๑๓๗-๑๓๘. 



๑๐ 
 

 

การปรับตัวขององค์การให้สอดคล้องกับสังคม (Social relevance) และผลผลิตของ
องค์การ (Productivity)5กล่าวได้ว่า ความหมายของค าว่า ประสิทธิผล หมายถึง การบรรลุเป้าหมาย
ตามท่ีก าหนดไว้หรือมีความส าเร็จตามท่ีปรารถนาซึ่งอาจจะต้องมีการวัดและประเมินผลถึง
ความส าเร็จดังกล่าวด้วยวิธีการ และกระบวนการท่ีถูกต้องเหมาะสมกับความต้องการท่ีจะให้เกิด
ขึ้นกับผลงานเชิงรูปธรรมอย่างชัดเจนมากท่ีสุดไม่ว่าจะเป็น ผลลัพธ์ ผลผลิตตามความคาดหวังของ
องค์กรท่ีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน รวมท้ังการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมและสังคมอย่างเหมาะสม
ท่ีสุดแนวความคิดเกี่ยวกับประสิทธิผลขององค์การตามแนวความคิดต้ังแต่ด้ังเดิมเป็นความพยายาม ท่ี
จะเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้เกิดความช านาญเฉพาะอย่าง(Segmentation) การ
ปฏิบัติงานขององค์การ ทาให้ขาดความร่วมมือร่วมใจตลอดจนไม่อาจริเริ่มสร้างสรรค์และไม่อาจ
จัดการกับความเปล่ียนแปลงใดๆ ได้จึงเกิดแนวคิดท่ีตรงกันข้ามกับแนวคิดด้ังเดิมคือแนวความคิดแบบ
ผสมผสาน (Integration approach) ซึ่งมุ่งเน้นไปท่ีการเปล่ียนแปลงและการเสริมสร้างส่ิงใหม่ ๆ โดย
มองภาพรวมว่ามีส่ิงใดเกี่ยวข้องในขอบเขตท่ีกว้างขวางและเช่ือมโยงส่ิงท่ีเกี่ยวข้องนั้นเข้าด้วยกัน
ลักษณะของ แนวความคิดนี้จะไม่หลบเล่ียงความขัดแย้งแต่จะมองส่ิงขัดแย้ง(Conflicts) เป็นเรื่อง
จ าเป็นท่ีต้องเผชิญและแก้ไขเพื่อนามาซึ่งการเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา ดังนั้นแนวทางนี้จึงเป็นพลวัต 
(Dynamic) มีเป้าหมายอยู่ท่ีการพยายามทางานให้ส าเร็จด้วยดี 6แนวความคิดเกี่ยวกับประสิทธิผล
นอกจากความสามารถในการบรรลุเป้าหมายอันเป็นความมีประสิทธิผลโดยท่ัวไปแล้วการประเมิน
ประสิทธิผลอาจพิจารณาได้จากคุณภาพของผลผลิตหรือบริการพื้นฐานขององค์การหรือความสามารถ
ในการผลิตสินค้าหรือบริการขององค์การ ความพร้อมหรือความเป็นไปได้ในการปฏิบัติงานท่ี
เฉพาะเจาะจงเมื่อถูกขอร้องให้ทาผลตอบแทนหรือผลกาไรท่ีได้รับจากการผลิตสินค้าและบริการ เป็น
ต้น ดังนั้น กิจกรรมขององค์การท่ีเป็นเครื่องตัดสินการปฏิบัติงานขององค์การว่ามีประสิทธิผลหรือไม่
จึงประกอบไปด้วยกิจกรรมต่อไปนี้คือ การได้มาซึ่งทรัพยากรท่ีต้องใช้ในการปฏิบัติงานการใช้ปัจจัยนา
เข้าอย่างมีประสิทธิภาพเมื่อเทียบกับผลผลิต 

ความสามารถในการผลิตสินค้าหรือบริการของ องค์การการปฏิบัติงานด้านเทคนิค
วิชาการและด้านการบริหารอย่างมีเหตุผล การลงทุน ในองค์การการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์กับ
พฤติกรรมในองค์การและการตอบสนองความต้องการและความสนใจท่ีแตกต่างกันของบุคคลและ
ของกลุ่ม7 

ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นเรื่องของการกระท าใด ๆ หรือความพยายามใด ๆ ท่ี
มีความมุ่งหมายจะได้รับผลอะไรสักอย่างให้เกิดขึ้น การกระทาหรือความพยายามจะมีประสิทธิผลสูง

                                                             
5อรุณ รักธรรม, ทฤษฎีองค์การสมัยใหม่ : การบริหารองค์การ, (กรุงเทพมหานคร:สานักพิมพ์ไทย

วัฒนาพานิช, ๒๕๒๕), หน้า ๒๕๗ 
6ชัย จ านงค์, “การผสมผสานปฏิบัติการเพ่ือผลิตภาพ”, วารสารพัฒนบริหารศาสตร์, ๒๕๓๐, : 

๒๕๕ - ๒๖๙. 
7จินดาลักษณ์ วัฒนสินธ์ุ, “การบริหารและการพัฒนาองค์การ”, เอกสารประกอบการสอนชุด

วิชาการบริหารและพัฒนาองศ์การ (หน่วยที่๒), (นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๓๐), หน้า ๒๔๓. 
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ต่ าเพียงใดขึ้นกับว่าผลท่ีได้รับนั้นตรงครบถ้วน ท้ังเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ และใช้พลังงานน้อย
เพียงใด 

ประสิทธิผลอาจพิจารณาเป็น ๒ ระดับ คือ 
๑. ประสิทธิผลของบุคคล 
๒. ประสิทธิผลขององค์การประสิทธิผลของบุคคล คือ ลักษณะของบุคลท่ีมี

ความสามารถปฏิบัติงานใด ๆ หรือปฏิบัติกิจกรรมใด ๆ แล้วประสบผลส าเร็จ ทาให้บังเกิดผลตรงและ
ครบถ้วนตามท่ีมีวัตถุประสงค์ไว้ ผลท่ีเกิดขึ้นมีลักษณะคุณภาพ เช่น ความถูกต้อง ความมีคุณค่า 
ความเหมาะสมดีงาม ตรงกับความคาดหวังและความต้องการของของหมู่คณะ สังคม และผู้จะนาผล
นั้นไปใช้เป็นผลท่ีได้จากการปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ คือ เป็นการปฏิบัติด้วยความพอใจ ปฏิบัติเต็ม
ความสามารถ ปฏิบัติด้วยการเลือกสรรกลวิธีและเทคนิควิธีการท่ีเหมาะสมท่ีสุดท่ีจะท าให้บรรลุผลท้ัง
เชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ อย่างสูงสุด แต่ใช้ทุน ทรัพยากร และระยะเวลาน้อยท่ีสุด 

ประสิทธิผลขององค์การ เน้นไปท่ีผลรวมขององค์การ ซึ่งกับสันอธิบายถึงเกณฑ์ของ
ความมีประสิทธิผลขององค์การ ว่าประกอบด้วยตัวบ่งช้ี ๕ ตัว คือ 

๑. การผลิต (Production) องค์การมีประสิทธิผลถ้าองค์การสามารถดาเนินการผลิตให้
ได้ผลผลิตท้ังเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพได้ตรงกับความต้องการขององค์การ  

๒. ประสิทธิภาพ (Performance) องค์การมีประสิทธิผลถ้าอัตราส่วนระหว่างปัจจัย
ทรัพยากร (Inputs) ท่ีใช้ กับผลผลิต (Outputs) มีความเหมาะสมในลักษณะท่ีใช้ปัจจัยทรัพยากรได้
คุ้มค่า 

๓. ความพึงพอใจ (Satisfaction) องค์การมีประสิทธิผลถ้าผลการดาเนินงานของ
องค์การนามาซึ่งความส าเร็จสอดคล้องกับความต้องการและความคาดหวังของสมาชิกในองค์การ 

๔. การปรับเปล่ียน (Adaptiveness) องค์การมีประสิทธิผลถ้าองค์การมีกลไกท่ีสามารถ
ปรับเปล่ียนการดาเนินงานได้สอดคล้องกับสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไปท้ังภายในองค์การและ
ภายนอกองค์การ 

๕. การพัฒนา (Development) องค์การมีประสิทธิผลถ้าองค์การสามารถเพิ่มพูน
ศักยภาพ (Potential) และวิ สัยสามารถ (Capacity) ขององค์การให้ เจริญก้าวหน้าตามการ
เปล่ียนแปลงของสภาพแวดล้อม 

ประสิทธิผลท้ังระดับบุคคลและระดับองค์การมีความหมายครอบคลุมท้ังผลการดาเนิน
งานท่ีสนองวัตถุประสงค์ได้ผลดีท้ังเชิงปริมาณและคุณภาพและยังครอบคลุม ถึงกระบวนการดาเนิน
งานท่ีใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และใช้วิธีการปฏิบัติท่ีเหมาะสม ซึ่งก็คือรวมถึงประสิทธิภาพนั่นเอง๘ 
จะเห็นได้ว่า แนวคิดเกี่ยวกับประสิทธิผลองค์การ (Organization effectiveness) จะบ่งบอกถึง
ความสามารถของสถานศึกษาในการบรรลุตามวัตถุประสงค์ขององค์การ โดยประยุกต์ตาม
แนวความคิดของ Kaplan และ Norton ซึ่งประกอบด้วยมุมมอง ๔ ด้าน ได้แก่ 

๑) ประสิทธิผลด้านการเงิน 
๒) ประสิทธิผลด้านผู้รับบริการ๓) ประสิทธิผลด้านกระบวนการภายใน 
๔) ประสิทธิผลด้านการเรียนรู้และพัฒนา 
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ประสิทธิผลด้านการเงิน  (Financial Perspective) หมายถึง ความสามารถของ
สถานศึกษาในการบริหารงบประมาณและทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัด โปร่งใส สามารถ
บริหารจัดการทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ท้ังในการแสวงหางบประมาณและทรัพยากรในรูปแบบต่าง ๆ
สอดคล้องกับเป้าหมายท้ังในระยะส้ันและระยะยาวขององค์การ 

ประสิทธิผลด้านผู้รับบริการ (Customer Perspective) หมายถึงความสามารถของ
สถานศึกษาในการสร้างความพึงพอใจแก่ผู้เกี่ยวข้องในการดาเนินการของสถานศึกษา ตามความ
คิดเห็นของผู้บริหาร ครู และเจ้าหน้าท่ีสนับสนุน เช่นความพึงพอใจของผู้ปกครองหรือผู้เข้ามาติดต่อ
กับสถานศึกษาในด้านการให้บริการทางวิชาการ.หรือบริการอื่นๆท่ีเกี่ยวข้องกับความพึงพอใจของ
นักเรียนนักศึกษาต่อกระบวนการจัดการเรียนการสอนและบริการ ความพึงพอใจของชุมชนเป็นต้น 

ประสิทธิผลด้านกระบวนการภายใน (Internal – Process Perspective) หมายถึง
ความสามารถของสถานศึกษาในการดาเนินการเกี่ยวข้องกับการบริหารภายในต้ังแต่การวิเคราะห์ 
การก าหนดทรัพยากรท่ีต้องการในการบริหาร เช่น การบริหารงานวิชาการ การจัดการเรียนการสอน 
การสร้างและปลูกฝังแนวคิดด้านคุณธรรมจริยธรรมให้แก่ ผู้เรียน การประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา การสนับสนุนให้บุคลากรทางานวิจัยในช้ันเรียน การสนับสนุนส่ือและอุปกรณ์การเรียน
การสอน การติดตามผลการด าเนินงานตามโครงการต่าง ๆ เป็นต้น ดังนั้น ประสิทธิผลขององค์การ
เป็นปัจจัยท่ีส าคัญขององค์การท่ีผู้จัดการจะประเมินผลของบุคคล และของกลุ่มโดยประเมินจากการ
ดาเนินงานโดยพิจารณาดูถึงองค์ประกอบท่ีจะสามารถนาไปเปล่ียนแปลงตัวองค์การเองไปในทิศทางท่ี
ก่อให้ เกิดความส าเร็จผลการปฏิบัติงานขององค์การ (Organizational Performance) ว่าจะมี
ประ สิทธิผล (Effectiveness) หรือ ไม่ขึ้นอยู่ กั บปั จจัย ๓  ก ลุ่ม คือ ปั จ จัย ลักษณะองค์การ 
(Organizational Characteristics) ซึ่งประกอบด้วย โครงสร้าง และเทคโนโลยี 

๑ . ปั จ จั ย ด้ า น ลั ก ษ ณ ะ ส ภ าพ แ ว ด ล้ อ ม  (Environmental Characteristics) 
ประกอบด้วย สภาพแวดล้อมภายนอก และสภาพแวดล้อมภายใน ซึ่งหมายถึง บรรยากาศองค์การ 

๒. ปัจจัยลักษณะของพนักงาน (Employee Characteristics) ประกอบด้วย การ
ปฏิบัติงาน และความผูกพันต่อองค์การ 

๓. ปัจจัยด้านนโยบายและการปฏิบั ติ  (Managerial Policies and Practices) ซึ่ ง
ประกอบด้วยการมีเป้าหมายท่ีชัดเจน การจัดหาและการใช้ทรัพยากร การสร้างสภาพแวดล้อมการทา
งาน กระบวนการส่ือสาร ภาวะผู้นาและการตัดสินใจ การปรับตัวขององค์การและนวัตกรรม8 

การบรรลุเป้าหมายอันเป็นประสิทธิผลโดยท่ัวไปแล้วการประเมินประสิทธิผลอาจ
พิจารณาได้จากคุณภาพของผลผลิตหรือบริการพื้นฐานขององค์การหรือความสามารถในการผลิต
สินค้าหรือบริการขององค์การความพร้อมหรือความเป็นไปได้ในการปฏิบัติงานท่ีเฉพาะเจาะจงถูก
ขอร้องให้ทาผลตอบแทนหรือผลก าไรท่ีได้รับจากการผลิตสินค้าและบริการเป็นต้นดังนั้นกิจกรรมของ
องค์การท่ีเป็นเครื่องตัดสินการปฏิบัติงานขององค์การว่ามีประสิทธิผลหรือไม่จึงประกอบไปด้วย
กิจกรรมต่อไปนี้การได้มาซึ่งทรัพยากรท่ีต้องใช้ในการปฏิบัติงานการใ ช้ปัจจัยน าเข้าอย่างมี

                                                             
8Steers, R. M., When is an Organization Effective?, (A process approach to 

understanding effectiveness, Organizations Dynamics, 1980), p. 442. 
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ประสิทธิภาพเมื่อเทียบกับผลผลิตความสามารถในการผลิตสินค้าหรือบริการขององค์การการ
ปฏิบัติงานด้านเทคนิควิชาการและด้านการบริหารอย่างมีเหตุผลการลงทุนในองค์การการปฏิบัติตาม
กฎเกณฑ์กับพฤติกรรมในองค์การและการตอบสนองความต้องการและความสนใจท่ีแตกต่างกันของ
บุคคลและของกลุ่ม9พร้อมกับการประเมินผลนโยบายสามารถกระทาได้หลายแบบขึ้นอยู่กับ
วัตถุประสงค์ของการประเมินเช่น 

๑. ประเมินประสิทธิผล 
๒. ประเมินประสิทธิภาพ 
๓. ประเมินความพอเพียง 
๔. ประเมินความเสมอภาพ 
๕. ประเมินตอบสนอง 
๖. ประเมินความเหมาะสม 
นอกจากนี้ในการวินิจฉัยขององค์การประสิทธิผลคือความร่วมมือช่วยเหลือกันท างาน

โดยมุ่งสู่จุดหมายและความรู้สึกเป็นอิสระในการเสนอข้อคิดเห็นจากความรู้สึกในการแก้ปัญหานั้นจะ
เป็นการปฏิบัติท่ีมุ่งต่อผลอย่างแท้จริงและบรรยากาศการทางานเป็นแบบให้ความร่วมมือช่วยเหลือ
เกื้อกูลไปอย่างอิสระโดยเต็มใจโดยสรุปลักษณะขององค์การท่ีมีประสิทธิผลต้องมีลักษณะดังนี้ 

๑. มีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในองค์การสามารถผสมผสานความต้องการสมาชิกได้ 
๒. การปรับตัวขององค์การให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมท่ียืดหยุ่น 
๓. การปรับตัวขององค์การให้สอดคล้องกับสภาพทางสังคม 
๔. ผลผลิตท่ีสูงขององค์การ10 
นักวิชาการท่านนี้ได้อธิบายว่าความสามารถขององค์กรในการสร้างให้วัตถุประสงค์หรือ

จุดมุ่งหมายท่ีก าหนดการวัดประสิทธิผลขององค์กรมีหลายแนวทางเช่นการพิจารณาถึงขนาดของ
ความส าเร็จขององค์การในการทางานให้บรรลุเป้าหมายท่ีต้ังไว้โดยวิธีวิเคราะห์ประสิทธิผลขององค์กร
๔วิธีคือ 

๑. วิธีการวัดผลส าเร็จตามเป้าหมายโดยยึดหลักท่ีว่าองค์กรทุกองค์กรมีจุดหมายการ
วัดผลส าเร็จของเป้าหมายจึงเป็นแนวทางสาหรับการวัดประสิทธิผลมากท่ีสุด 

๒. วิธีการวัดประสิทธิผลเชิงระบบโดยอาศัยแนวคิดท่ีว่าองค์กรประกอบด้วยส่วนย่อย
ต่างๆและการพิจารณาเชิงระบบจะสมบูรณ์ได้ต้องพิจารณาปัจจัยต่างๆท่ีเกี่ยวข้อง 

๓. วิธีการบริหารประสิทธิผลโดยอาศัยสภาพแวดล้อมโดยเฉพาะแต่ละส่วนโดยองค์กร
ตอบสนองความต้องการส่วนต่างๆท่ีอยู่ในแต่ละสภาพแวดล้อม 

๔. วิธีการวัดคุณค่าซึ่งเป็นการเอาคุณค่าและความนิยมเป็นหลักในการประเมิน 
นอกจากนี้ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาสานักมาตรฐานและประเมินผล

อุดมศึกษาให้รายละเอียดว่าประสิทธิผลเป็นการพิจารณาว่ากระบวนการหรือมาตรการท่ีใช้สามารถ
                                                             

9จินดาลักษณ์ วัฒนสินธ์ุ, “การบริหารและการพัฒนาองค์การ”, เอกสารประกอบการสอนชุด
วิชาการบริหารและพัฒนาองค์การ (หน่วยที่๒), (นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๔๐), หน้า ๑๑๗.   

10มนูญ วงศ์นารี, องค์การที่มีประสิทธิผล , (กรุงเทพมหานคร: นภาพัฒน์การพิมพ์ , ๒๕๓๔),      
หน้า ๕๗.   



๑๔ 
 

 

ตอบสนองจุดประสงค์ท่ีต้ังไว้เพียงใดการประเมินประสิทธิผลต้องประเมินว่าแนวทางนั้นมีความ
สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันกับความต้องการของสถาบันและสถาบันสามารถนาแนวทางไปปฏิบัติ
ได้ดีเพียงใดรวมทั้งผลลัพธ์ของมาตรการท่ีใช้11เพราะประสิทธิผลเป็นการแสดงให้ทราบผลท่ีได้รับของ
โครงการหรือบริการท่ีมีส่วนช่วยลดและแก้ปัญหาหรือพัฒนางานให้ดีขึ้นฉะนั้นประสิทธิผลจึงเป็นการ
วัดองศาของการได้มาซึ่งวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ในโครงการ12ท่านสุดท้ายท่ีได้ให้
ความหมายของประสิทธิผลว่าเป็นการสมดุลอย่างดีท่ีสุดระหว่างกิจการด้านการปรับตัวและการรักษา
สภาพดังนั้นกิจกรรมขององค์การซึ่งเป็นเครื่องตัดสินการปฏิบัติขององค์การว่ามีประสิทธิผลหรือไม่จึง
ประกอบด้วยกิจกรรมต่อไปนี้ 

๑. การได้มาซึ่งทรัพยากร 
๒. การใช้ตัวป้อนอย่างมีประสิทธิภาพเมื่อเทียบกับผลผลิต 
๓. การผลิตผลผลิตในรูปบริการหรือสินค้า 
๔. การปฏิบัติงานด้านเทคนิคและด้านการบริหารอย่างมีเหตุผล 
๕. การลงทุนในองค์การ 
๖. การปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของพฤติกรรม 
๗. การสนองตอบความสนใจท่ีแตกต่างกันของบุคคลและกลุ่ม 
กล่าวได้ว่ากิจกรรมเหล่านี้แต่ละกิจกรรมมุ่งไปสู่การรักษาไว้ซึ่งปัจจัยในวงจรของตัวป้อน

กระบวนการผลิตผลและปรับให้เข้ากับสภาพแวดล้อม13โดยสรุปประสิทธิผลหมายถึงผลส าเร็จหรือ
ผลสัมฤทธิ์ ในการปฏิบั ติงานตามวัตถุประสงค์ท่ี ต้ั งไว้ประสิทธิผลองค์การ  (Organizational 
Effectiveness) คือความสามารถในการบริหารดาเนินการงานขององค์กรให้ก้าวหน้ามีการปฏิบัติงาน
ตรงตามหน้าท่ีท่ีองค์การก าหนดไว้ท าให้องค์การสามารถบรรลุเป้าหมายขององค์การท่ีจะต้องมี
องค์ประกอบด้วยตัวบ่งช้ี๕ตัวคือการผลิตประสิทธิภาพความพึงพอใจการปรับเปล่ียนและการพัฒนา
ท้ัง๕ประการจะต้องวัดไปท่ีประสิทธิผล๒ระดับได้แก่ระดับบุคคลและระดับขององค์กรจะเป็นส่ิงท่ีบ่งช้ี
ถึงความส าเร็จตามท่ีมุ่งหวังด้วยภาพรวมจะต้องวิเคราะห์ประสิทธิผลขององค์กร๔วิธีคือวิธีการวัดผล
ส าเร็จตามเป้าหมายวิธีการวัดประสิทธิผลเชิงระบบวิธีการวัดคุณค่าและวิธีการบริหารประสิทธิผลโดย
อาศัยสภาพแวดล้อมท่ีมีการปฏิบัติงานอย่างสอดคล้องกับไปด้วยความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันใน
องค์การสามารถผสมผสานความต้องการสมาชิกได้มีการปรับตัวขององค์การให้สอดคล้องกับ
สภาพแวดล้อมท่ียืดหยุ่นมีการปรับตัวขององค์การให้สอดคล้องกับสภาพทางสังคมและผลผลิตท่ีสูง
ขององค์การ 

                                                             
11ทวี หงส์วิวัฒน์, การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนา , (กรุงเทพมหานคร: ศูนย์ศึกษา

นโยบายสาธารณสุขมหาวิทยาลัยมหิดล, ๒๕๒๗), หน้า ๙๘.   
12ทองหล่อ เดชไทย, การบริหารเชิงกลยุทธ์สาหรับหน่วยงานสาธารณสุข , (กรุงเทพมหานคร :

ภาควิชาบริการงานสาธารณสุขคณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล, ๒๕๔๑), หน้า ๖๕.   
13ยงยุทธ เกษสาคร, การวางแผนและนโยบายทางด้านทรัพยากรมนุษย์ , (กรุงเทพมหานคร : 

สถาบันราชภัฏสวนดุสิต, ๒๕๔๕), หน้า ๕๕.   



๑๕ 
 

 

ตารางที่ ๒.๑ แสดงแนวคิดเกี่ยวกับประสิทธิผล 

นักวิชาการ/แหล่งที่มา แนวคิดหลัก 
ราชบัณฑิตยสถาน  
(๒๕๔๖, หน้า ๕๐๔) 
 

ประสิทธิผลหมายถึงผลส าเร็จหรือผลท่ีเกิดขึ้น 

ภรณี กีร์ติบุตร  
(๒๕๒๙, หน้า ๒-๓) 
 

เป็นเครื่องตัดสินใจขั้นสุดท้ายของการบริหารงานหรือการจัดการ
ว่าประสบผลส าเร็จเพียงใด 

รุ่ง แก้วแดง และชัยณรงค์ 
สุวรรณสาร 
(๒๕๓๖, หน้า ๑๕๙) 

 

ความสัมพันธ์กับผลงานท่ีองค์กรพึงประสงค์ หมายถึงความส าเร็จ
ของการปฏิบัติท่ีเป็นไปหรือบรรลุตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์
ขององค์กร ดังนั้นประสิทธิผลจึงหมายถึง ผลท่ีเกิดขึ้นของงานนั้น
จะตองสนองตอบหรือบรรลุตามวัตถุประสงค์ขององค์การ 
 

พจน์ ทรายแก้ว  
(๒๕๔๕, หน้า ๑๓๗-๑๓๘) 
 

การท ากิจกรรมการด าเนินงานขององค์กรสามารถสร้างผลงานได้
สอดรับกับเป้าหมาย/วัตถุประสงค์ ท่ีก าหนดไว้ล่วงหน้า ท้ังในส่วน
ของผลผลิตและผลลัพธ์ เป็นกระบวนการเปรียบเทียบผลงานจริง
กับเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ ก่อให้เกิดผลผลิต ผลลัพธ์ท่ีตรงตามความ
คาดหวัง ท่ีก าหนดล่วงหน้าไว้มากน้อยเพียงใดการมีประสิทธิผลจึง
มีความเกี่ยวข้องกับผลผลิตและผลลัพธ์การดาเนินงานเป็น
กระบวนการวัดผลงานท่ีเน้นด้านปัจจัยน าออก 

อรุณ รักธรรม  
(๒๕๒๕, หน้า ๒๕๗) 
 

ความหมายของค าว่า ประสิทธิผล หมายถึง การบรรลุเป้าหมาย
ตามท่ีก าหนดไว้หรือมีความส าเร็จตามท่ีปรารถนาซึ่งอาจจะต้องมี
การวัดและประเมินผลถึงความส าเร็จดังกล่าวด้วยวิธีการ และ
กระบวนการท่ีถูกต้องเหมาะสมกับความต้องการท่ีจะให้เกิดขึ้นกับ
ผลงานเชิงรูปธรรมอย่างชัดเจนมากท่ีสุด 

ชัย จ านง  
(๒๕๓๐, หน้า ๒๕๕ - ๒๖๙.) 
 

ส่ิงใดเกี่ยวข้องในขอบเขตท่ีกว้างขวางและเช่ือมโยงส่ิงท่ีเกี่ยวข้อง
นั้นเข้าด้วยกันลักษณะของ แนวความคิดนี้จะไม่หลบเล่ียงความ
ขัดแย้งแต่จะมองส่ิงขัดแย้ง(Conflicts) เป็นเรื่องจ าเป็นท่ีต้องเผชิญ
และแก้ไขเพื่อนามาซึ่งการเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา ดังนั้น
แนวทางนี้จึงเป็นพลวัต (Dynamic) มีเป้าหมายอยู่ท่ีการพยายาม
ทางานให้ส าเร็จด้วยดี 

 
 
 
 



๑๖ 
 

 

ตารางที่ ๒.๑ แสดงแนวคิดเกี่ยวกับประสิทธิผล (ต่อ) 
นักวิชาการ/แหล่งที่มา แนวคิดเก่ียวกับประสิทธิผล 

ชัย จ านง  
(๒๕๓๐, หน้า ๒๕๕ - ๒๖๙) 
 

ส่ิงใดเกี่ยวข้องในขอบเขตท่ีกว้างขวางและเช่ือมโยงส่ิงท่ีเกี่ยวข้องนั้น
เข้าด้วยกันลักษณะของ แนวความคิดนี้จะไม่หลบเล่ียงความขัดแย้ง
แต่จะมองส่ิงขัดแย้ง(Conflicts) เป็นเรื่องจ าเป็นท่ีต้องเผชิญและ
แก้ไขเพื่อนามาซึ่งการเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา ดังนั้นแนวทางนี้จึง
เป็นพลวัต (Dynamic) มีเป้าหมายอยู่ท่ีการพยายามทางานให้ส าเร็จ
ด้วยด ี

จิ น ด า ลั ก ษ ณ์  วัฒ น สิ น ธุ์ 
(๒๕๓๐, หน้า ๒๔๓) 
 
 

ความสามารถในการผลิตสินค้าหรือบริการของ องค์การการ
ปฏิบัติงานด้านเทคนิควิชาการและด้านการบริหารอย่างมีเหตุผล 
การลงทุน ในองค์การการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์กับพฤติกรรมใน
องค์การและการตอบสนองความต้องการ 

Steers, R. M  
(1980, p. 442) 
 

ประ สิทธิ ผล ด้ าน กระบ วนการภ ายใน  ( Internal – Process 
Perspective) หมายถึงความสามารถของสถานศึกษาในการดาเนิน
การเกี่ยวข้องกับการบริหารภายในต้ังแต่การวิเคราะห์ การก าหนด
ทรัพยากรท่ีต้องการในการบริหาร  

จิ น ด า ลั ก ษ ณ์ วั ฒ น สิ น ธุ์ ,
(๒๕๔๐, หน้า๑๑๗) 
 

การบรรลุเป้าหมายอันเป็นประสิทธิผลโดยท่ัวไปแล้วการประเมิน
ประสิทธิผลอาจพิจารณาได้จากคุณภาพของผลผลิตหรือบริการ
พื้นฐานขององค์การหรือความสามารถในการผลิตสินค้าหรือบริการ
ขององค์การความพร้อมหรือความเป็นไปได้ในการปฏิบัติงานท่ี
เฉพาะเจาะจงถูกขอร้องให้ทาผลตอบแทนหรือผลก าไร 

มนูญ วงศ์นารี 
(๒๕๓๔, หน้า๕๗) 
 

การวินิจฉัยขององค์การประสิทธิผลคือความร่วมมือช่วยเหลือกัน
ท างานโดยมุ่ งสู่ จุดหมายและความรู้สึกเป็นอิสระในการเสนอ
ข้อคิดเห็นจากความรู้สึกในการแก้ปัญหานั้นจะเป็นการปฏิบัติท่ีมุ่ง
ต่อผลอย่างแท้จริงและบรรยากาศการทางานเป็นแบบให้ความ
ร่วมมือช่วยเหลือเกื้อกูลไปอย่างอิสระโดยเต็มใจ 

ทวี หงส์วิวัฒน์ 
(๒๕๒๗, หน้า๙๘) 
 

ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาสานักมาตรฐานและ
ประเมินผลอุดมศึกษาให้รายละเอียดว่าประสิทธิผลเป็นการพิจารณา
ว่ากระบวนการหรือมาตรการท่ีใช้สามารถตอบสนองจุดประสงค์ท่ีต้ัง
ไว้เพียงใดการประเมินประสิทธิผลต้องประเมินว่าแนวทางนั้นมีความ
สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันกับความต้องการของสถาบันและ
สถาบันสามารถนาแนวทางไปปฏิบัติได้ดีเพียงใดรวมท้ังผลลัพธ์ของ
มาตรการท่ีใช้ 

 
 
 



๑๗ 
 

 

ตารางที่ ๒.๑ แสดงแนวคิดเกี่ยวกับประสิทธิผล (ต่อ) 
นักวิชาการ/แหล่งที่มา แนวคิดหลัก 

ทองหล่อ เดชไทย 
(๒๕๔๑, หน้า๖๕) 
 

ประสิทธิผลเป็นการแสดงให้ทราบผลท่ีได้รับของโครงการหรือ
บริการท่ีมีส่วนช่วยลดและแก้ปัญหาหรือพัฒนางานให้ดีขึ้นฉะนั้น
ประสิทธิผลจึงเป็นการวัดองศาของการได้มาซึ่งวัตถุประสงค์หรือ
เป้าหมายท่ีก าหนดไว้ในโครงการ 

ยงยุทธ เกษสาคร 
(๒๕๔๕, หน้า๕๕) 

กิจกรรมขององค์การซึ่งเป็นเครื่องตัดสินการปฏิบัติขององค์การว่า
มีประสิทธิผลหรือไม่จึงประกอบด้วยกิจกรรมต่อไปนี้ 
๑. การได้มาซึ่งทรัพยากร 
๒. การใช้ตัวป้อนอย่างมีประสิทธิภาพเมื่อเทียบกับผลผลิต 
๓. การผลิตผลผลิตในรูปบริการหรือสินค้า 
๔. การปฏิบัติงานด้านเทคนิคและด้านการบริหารอย่างมีเหตุผล 
๕. การลงทุนในองค์การ 
๖. การปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของพฤติกรรม 
๗. การสนองตอบความสนใจท่ีแตกต่างกันของบุคคลและกลุ่ม 
 

 
 
ทฤษฎีเก่ียวข้องกับประสิทธิผล 
ผลการปฏิบัติงานขององค์การ (Organizational Performance) ว่าจะมีประสิทธิผล 

(Effectiveness) หรือไม่ ขึ้นอยู่ กั บปั จ จัย๓กลุ่มคือปั จจัย ลักษณะองค์การ  (Organizational 
Characteristics) ซึ่งประกอบด้วยโครงสร้างและเทคโนโลยี 

๑ . ปั จ จั ย ด้ า น ลั ก ษ ณ ะ ส ภ า พ แ ว ด ล้ อ ม  (Environmental Characteristics) 
ประกอบด้วยสภาพแวดล้อมภายนอกและสภาพแวดล้อมภายในซึ่งหมายถึงบรรยากาศองค์การ 

๒ . ปัจจัยลักษณะของพนักงาน  (Employee Characteristics) ประกอบด้วยการ
ปฏิบัติงานและความผูกพันต่อองค์การ 

๓ . ปัจจัยด้านนโยบายและการปฏิบั ติ  (Managerial Policies and Practices) ซึ่ ง
ประกอบด้วยการมีเป้าหมายท่ีชัดเจนการจัดหาและการใช้ทรัพยากรการสร้างสภาพแวดล้อมการทา
งานกระบวนการส่ือสารภาวะผู้นาและการตัดสินใจการปรับตัวขององค์การและนวัตกรรม14 

จากข้อความดังกล่าวมีผลต่อความส าเร็จ (Success) หรือความล้มเหลว (Failure) ใน
การปฏิบัติงานขององค์การเพื่อบรรลุเป้าหมายหรือนโยบายท่ีได้ก าหนดไว้นอกจากนี้ประสิทธิผลของ
องค์การ (Organizational Effectiveness) หมายถึงระดับของการปฏิบัติงานท่ีองค์การคาดหวังหรือ
วางแผนไว้สามารถบรรลุหรือส าเร็จลุล่วงไปได้นอกจากนั้นยังได้กล่าวถึงองค์ประกอบขององค์การท่ีมี
ประสิทธิผลได้แก่ 

                                                             
14Steers, R. M., When is an Organization Effective?, p. 442.   



๑๘ 
 

 

๑. การเจริญเติบโตขององค์การ (Growth) เช่นจานวนของผลิตภัณฑ์หรือการให้บริการ
ท่ีเพิ่มขึ้น 

๒. การได้มาซึ่งทรัพยากรทางการจัดการ (Resource Acquisition) เป็นความสามารถ
ขององค์การในการสรรหาปัจจัยน าเข้าตามกรอบการพิจารณาองค์การได้แก่ทุนคนวัตถุดิบและ
แนวความคิดใหม่ๆเป็นต้น 

๓. ความสามารถในการปรับตัว (Adaptability) ขององค์การภายใต้เงื่อนไขต่างๆท่ี
เปล่ียนแปลงไปในส่วนของผู้รับบริการคู่แข่งขันพนักงานและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเป็นต้น 

๔. นวัตกรรม (Innovation) คือความสามารถขององค์การในการคิดส่ิงใหม่ๆเช่นการ
ให้บริการรูปแบบใหม่การใช้เทคโนโลยีใหม่หรือระบบการจัดการท่ีทันสมัยเป็นต้น 

๕. ผลิตภาพการให้บริการ (Productivity) คือการจัดหาบริการท่ีมีคุณค่าในระดับสูง
โดยใช้ต้นทุนต่ าท่ีสุดหรือความมีประสิทธิภาพในการจัดการ 

๖. ความพึงพอใจของผู้รับบริการ (Customer/client Satisfaction) และความพึงพอ
ใจความผูกพันของพนักงานหรือสมาชิกท่ีมีต่อองค์การ15 

ประสิทธิผลขององค์การ (Organization Effectiveness) ก าหนดจากระดับความมาก
น้อยในการบรรลุเป้าหมายหรือการทาเป้าหมายให้เป็นจริงขององค์การและยังได้กล่าวถึงการวิเคราะห์
ประสิทธิผลขององค์การใน๒รูปแบบคือ 

๑. ตัวแบบเป้าหมาย (Goal Model) คือการประเมินประสิทธิผลขององค์การโดยใช้
เป้าหมายขององค์การเป็นเครื่องวัดผลการท างาน 

๒ . ตั วแบบ เชิ งระบบ  (System model) ซึ่ ง วั ดป ระ สิทธิ ผลขององ ค์การจาก
ความสามารถในการจัดสรรทรัพยากรไปยังส่วนต่างๆขององค์การเพื่อสนองตอบความต้องการให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด16 

ความแตกต่างของตัวแบบท้ังสองในการวัดประสิทธิผลขององค์การโดยกล่าวถึงตัวแบบ
เป้าหมายว่าสามารถปฏิบัติไต้ง่ายกว่าแต่มีข้อบกพร่องได้แก่การท่ีองค์การโดยมากจะมีหลายเป้าหมาย
และหลายผู้ก าหนดเช่นผู้บริหารระดับสูงระดับกลางหรือเจ้าของกิจการอีกท้ังระยะเวลาและมิติของ
การบรรลุเป้าหมายเช่นระยะยาวหรือระยะส้ันและเป็นเป้าหมายด้านเทคนิคหรือด้านการบริการซึ่ง
เป็นการยากท่ีจะให้ความส าคัญกับเป้าหมายใดและอาจทาให้การวัดประสิทธิผลคลาดเคล่ือนไปจาก
ความเป็นจริงกล่าวโดยสรุปคือEtzioniให้ความส าคัญกับตัวแบบเชิงระบบ (system model) มากกว่า
นอกจากนั้นการวัดประสิทธิผลขององค์การว่ามีแนวความคิดและเกณฑ์การวัดท่ีแตกต่างกันและได้
แนวทางในการศึกษาเพื่อวัดประสิทธิผลขององค์การไว้เป็น๔แนวทางคือ 

                                                             
15Arnold, H. J., & Feldman, D. c. Organizational Behavior. (New York: McGraw-

Hill,1986), p. 6.  
16Etzioni, A., Modern Organizations Upper Saddle River, (NJ: Prentice-Hall,1964), 

p. 8.   



๑๙ 
 

 

๑. แนวทางท่ีมุ่งเน้นการบรรลุเป้าหมาย (The Goal-attainment Approach) โดยวัด
ประสิทธิผลขององค์การจากความสามารถในการดาเนินงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์การ
แนวทางนี้ยึดหลักว่าองค์การมีความต้ังใจท่ีจะบรรลุเป้าหมายท่ีเฉพาะเจาะจงโดยอาจมีเป้าหมายเดียว
หรือหลายเป้าหมายก็ได้แนวทางท่ีมุ่งการบรรลุเป้าหมายคือองค์การจะต้องมีความมั่นคงมีเหตุผลและ
แสวงหาเป้าหมายท่ีแท้จริง 

๒.แนวทางเชิงระบบ (The Systems Approach) วัดประสิทธิผลขององค์การตาม
แนวคิดเชิงระบบท่ีมีทรัพยากรนาเข้ากระบวนการแปรสภาพท าให้เกิดผลผลิตการศึกษาในแนวนี้
นอกจากจะมุ่งเน้นเป้าหมายแล้วยังมุ่งเน้นวิธีการท่ีทาให้บรรลุเป้าหมายด้วย๓. แนวทางเชิงกลยุทธ์
เฉพาะส่วน (The Strategic-Constituencies Approach) กล่าวถึงการท่ีองค์การต้องมีปฏิสัมพันธ์
ต่อส่ิงแวดล้อมตลอดเวลาได้แก่ความกดดันและข้อเรียกร้องจากกลุ่มผลประโยชน์แต่จะมีเฉพาะ
บางส่วนเท่านั้นท่ีมีความส าคัญต่อความอยู่รอดขององค์การคือกลุ่มผลประโยชน์นั้นๆมีอ านาจควบคุม
ทรัพยากรท่ีจาเป็นต่อองค์การดังนั้นความอยู่รอดขององค์การขึ้นอยู่กับความสามารถในการจัดหาและ
รักษาทรัพยากรจะแสดงถึงระดับความมีประสิทธิผลขององค์การ 

๔ . แนวทางการแข่งขัน -คุณ ค่า (The Competing-Values Approach) กล่าวถึ ง
เป้าหมายท่ีแตกต่างกันไปในแต่ละองค์การมาจากบุคคลท่ีก าหนดเป้าหมายท่ีมีค่านิยมต่างกันดังนั้น
การวัดประสิทธิผลขององค์การจึงขึ้นกับค่านิยม (Values) ความพึงพอใจ (Preferences) และความ
สนใจ (Interests) ของผู้ประเมินหรือวัดประสิทธิผลขององค์การ17 

นอกจากนี้การประเมินประสิทธิผลขององค์การเป็นกระบวนการท่ีเกิดขึ้นเมื่อองค์การ
ต้องการประเมินสถานะขององค์การโดยรวมท้ังหมด18แต่การประเมินหรือการวัดประสิทธิผลของ
องค์การเป็นเรื่องท่ีซับซ้อนและเต็มไปด้วยค่านิยม19โดยเฉพาะอย่างยิ่งการประเมินองค์การภาครัฐซึ่ง
เป็นเรื่องท่ีค่อนข้างยากเพราะองค์การภาครัฐมีลักษณะท่ีแตกต่างจากองค์การภาคเอกชนหลาย
ประการเช่นความหลากหลายภายในองค์การการได้รับอิทธิพลจากคนหรือกลุ่มผลประโยชน์ต่างๆ
มากกว่าองค์การภาคเอกชนระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานท่ีไม่สอดคล้องกับผลการปฏิบัติงานท่ี

                                                             
17Robbins, R. P., Organization Theory: Structure, Design and Applications       

(2nd ed.).,ZEnglewood Cliffs NJ: Prentice-Hall, 1987), p. 22.  
18Murray, V., Evaluating the Effectiveness of Nonprofit Organizations. In R. D. 

Herman (Ed.), “The Jossey-bass Handbook of Nonprofit Leadership and Management”       
(San Francisco: Jossey-Bass, 2005), p. 346.  

19Goodman, P. S., &Pennings, J. M., Critical issues in Assessing Organizational 
Effectiveness, (New York: John Wiley& Sons, 1980), p. 185. 



๒๐ 
 

 

แท้จริงมีความขัดแย้งค่อนข้างมากระหว่างผู้ก าหนดนโยบายมีความแตกต่างด้านสถานะและบทบาท
ตลอดจนได้รับการตรวจสอบจากกลุ่มผลประโยชน์และส่ือต่างๆอยู่ตลอดเวลา20เป็นต้น 

ตารางที่ ๒.๒ แสดงแนวคิดเกี่ยวกับประสิทธิผล  
นักวิชาการ/แหล่งที่มา แนวคิดหลัก 

Steers, R. M.  
(1980, p. 442.) 
 

ผลการปฏิบัติงานขององค์การ (Organizational 
Performance) ว่ า จ ะ มี ป ร ะ สิ ท ธิ ผ ล 
(Effectiveness) หรือไม่ขึ้นอยู่กับปัจจัย๓กลุ่ม
คือปัจจัยลักษณะองค์การ  (Organizational 
Characteristics) ซึ่ งประกอบด้วยโครงสร้าง
และเทคโนโลยี 
 

Arnold, H. J., & Feldman, D. c. 
(1986, p. 6.)  
 

ผล ต่ อ ค ว าม ส า เร็ จ  (Success) ห รื อ ค ว าม
ล้ม เห ลว  (Failure) ในการป ฏิ บั ติ งาน ของ
องค์การเพื่อบรรลุเป้าหมายหรือนโยบายท่ีได้
ก าหนดไว้นอกจากนี้ประสิทธิผลขององค์การ 
(Organizational Effectiveness) ห ม า ย ถึ ง
ระดับของการปฏิบัติงานท่ีองค์การคาดหวังหรือ
วางแผนไว้สามารถบรรลุหรือส าเร็จลุล่วงไปได้
นอกจากนั้นยังได้กล่าวถึงองค์ประกอบของ
องค์การท่ีมีประสิทธิผลได้แก่ 
๑. การเจริญเติบโตขององค์การ (Growth) เช่น
จานวนของผลิตภัณฑ์หรือการให้บริการท่ี
เพิ่มขึ้น 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                             
20Eddy, W. B., Public Organization Behavior and Development, Cambridge,       

(MA: Winthrop, 1981), p. 105.   



๒๑ 
 

 

ตารางที่ ๒.๒ แสดงแนวคิดเกี่ยวกับประสิทธิผล (ต่อ) 
นักวิชาการ/แหล่งที่มา ทฤษฎีเก่ียวกับประสิทธิผล 

Etzioni, A. 
(1964, p. 8.)  
 

ป ร ะ สิ ท ธิ ผ ล ข อ ง อ ง ค์ ก า ร  (Organization 
Effectiveness) ก าหนดจากระดับความมากน้อย
ในการบรรลุเป้าหมายหรือการทาเป้าหมายให้
เป็นจริงขององค์การและยั งได้กล่าวถึงการ
วิเคราะห์ประสิทธิผลขององค์การใน๒รูปแบบคือ
๑ . ตัวแบบเป้าหมาย  (Goal Model) คือการ
ประเมินประสิทธิผลขององค์การโดยใช้เป้าหมาย
ขององค์การเป็นเครื่องวัดผลการทางาน๒. ตัว
แ บ บ เ ชิ ง ร ะ บ บ  (System model) ซึ่ ง วั ด
ประสิทธิผลขององค์การจากความสามารถในการ
จัดสรรทรัพยากรไปยังส่วนต่างๆขององค์การเพื่อ
สนองตอบความต้องการให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

Robbins, R. P., (1987, p. 22.)  
 

ความแตกต่างของตัวแบบท้ังสองในการวั ด
ประสิทธิผลขององค์การโดยกล่าวถึงตัวแบบ
เป้ าหมายว่าสามารถปฏิบั ติ ไต้ง่ายกว่าแต่มี
ข้อบกพร่องได้แก่การท่ีองค์การโดยมากจะมี
หลายเป้าหมายและหลายผู้ก าหนดเช่นผู้บริหาร
ระดับสูงระดับกลางหรือเจ้าของกิจการอีกท้ัง
ระยะเวลาและมิติของการบรรลุเป้าหมายเช่น
ระยะยาวหรือระยะส้ันและเป็นเป้าหมายด้าน
เทคนิคหรือด้านการบริการซึ่งเป็นการยาก 

Murray, V., (2005, p. 346.)  
 

การประ เมินประ สิทธิผลขององค์การเป็ น
กระบวนการท่ี เกิดขึ้น เมื่อองค์การต้องการ
ประเมินสถานะขององค์การโดยรวมท้ังหมด 

Goodman, P. S., &Pennings, J. M., (1980, 
p. 185.) 
 

แต่การประเมินหรือการวัดประสิทธิผลของ
องค์การเป็นเรื่องท่ีซับซ้อนและเต็มไปด้วยค่านิยม 

Eddy, W. B., (1981, p. 105.)  

 

การประเมินองค์การภาครัฐซึ่ ง เป็น เรื่ อง ท่ี
ค่อนข้างยากเพราะองค์การภาครัฐมีลักษณะท่ี
แตกต่างจากองค์การภาคเอกชนหลายประการ
เช่นความหลากหลายภายในองค์การการได้รับ
อิทธิพลจากคนหรือกลุ่มผลประโยชน์ ต่างๆ
มากกว่าองค์การภาคเอกชน 



๒๒ 
 

 

การพัฒนาการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลี 
ภาษาบาลี หรือภาษามคธ เป็นภาษาท่ีจารึกพระไตรปิฎก ด้วยเป็นภาษาท่ีคนชมพูทวีป

ในสมัยพุทธกาลนิยมใช้กันท่ัวไป จึงเป็นภาษาท่ีพระพุทธเจ้าใช้เผยแพร่พระพุทธศาสนาในสมัยนั้น 
หลังจากพุทธปรินิพพานมีการท าปฐมสังคายนา พระเถระได้ตกลงกันใช้ภาษาบาลีส าหรับจดจ า
พระไตรปิฎก พระสงฆ์สายเถรวาทจึงต้องศึกษาภาษาบาลีให้เข้าใจลึกซึ้งและสามารถเทียบเคียงสอบ
ทานกับพระไตรปิฎกท่ีเก็บไว้ในสถานท่ีต่างกันได้ เพื่อรักษาการแปลความหมายจากพระพุทธพจน์ใน
พระไตรปิฎกให้ถูกต้องไม่บิดเบือน และหน้าท่ีนี้ก็เป็นหน้าท่ีของพระสงฆ์ในประเทศไทยเช่นเดียวกัน 

พระสงฆ์ไทยน่าจะมีการศึกษาภาษาบาลีมาต้ังแต่สมัยเริ่มแรกท่ีพระพุทธศาสนาเข้ามา
เผยแผ่ในประเทศไทย มีหลักฐานปรากฏในสมัยทวารวดี มีหลักฐานการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม
บาลีอย่างเป็นระบบในสมัยอยุธยา  

การศึกษาบาลีรุ่งเรืองยิ่งในสมัยล้านนา มีการแต่งคัมภีร์บาลีขึ้นมากมาย คัมภีร์ท่ีแต่งใน
ครั้งนั้นยังใช้เป็นหลักสูตรในการเรียนการสอนพระปริยัติธรรมของคณะสงฆ์ไทยในปัจจุบันด้วย 

การศึกษาภาษาบาลีต้ังแต่สมัยสุโขทัยสืบมานั้น มีองค์พระมหากษัตริย์เป็นองค์อุปภัมภ์
ให้การสนับสนุนตลอดมา มีการอุทิศพระราชมณเฑียรเป็นท่ีเล่าเรียนศึกษาของพระสงฆ์ มีการยกย่อง
และถวายนิตยภัตรแก่พระสงฆ์ผู้มีความรู้ภาษาบาลี จนถึงแม้พระมหากษัตริย์ไทยบางพระองค์ ท่ีทรง
เป็นปราชญ์เช่ียวชาญในภาษาบาลี สามารถลงบอกบาลี (สอน) แก่พระสงฆ์สามเณรด้วยพระองค์เองก็
มีตลอดมาจนสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ 

การจัดสอบบาลีหรือการสอบสนามหลวงจัดว่าเป็นการวัดความรู้ช้ันสูงของคณะสงฆ์ไทย
โดยพระบรมราชูปถัมภก์ สืบทอดมาต้ังแต่สมัยอยุธยาจนถึงปัจจุบัน พระภิกษุสามเณรผู้สอบไล่พระ
ปริยัติธรรมบาลีได้ องค์พระมหากษัตริย์ไทยแต่โบราณจะยกย่องและให้เกียรติถวายสมณศักด์ิ
โดยเฉพาะ 

อนึ่ง การเล่าเรียนศึกษาพระปริยัติธรรมนั้นเป็นส่ิงส าคัญท่ีรัฐให้ความส าคัญมาตลอด 
ดังท่ีสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาด ารงราชานุภาพ ตรัสไว้ใน อธิบายเรื่องการสอบพระ
ปริยัติธรรม ว่า "การสอบพระปริยัติธรรมของพระภิกษุสามเณร นับเป็นราชการแผ่นดินอย่างหนึ่ง 
ด้วยอยู่ในพระราชกิจของพระเจ้าแผ่นดินผู้เป็นพุทธศาสนูปถัมภก"21 

ในปัจจุบันมีการจัดการศึกษาบาลีอย่างเป็นระบบ โดยส านักงานแม่กองบาลีสนามหลวง
รับผิดชอบดูแลโดยภายใต้การก ากับของมหาเถรสมาคม ในความอุปถัมภ์ของรัฐบาลไทย 

องค์ประกอบการพัฒนาคุณภาพการศึกษาพระปริยติธรรมแผนกบาลีโดยย่อมี ๕ อย่าง
คือ 

๑)การบริหารหลักสูตร  
๒)การเรียน-การสอน  
๓)ส่ือการเรียน-การสอน  
๔)กิจกรรมการเรียน-การสอน และ 
๕)การวัดและประเมินผล 

                                                             
21ส านักศาสนาศึกษาวัดเทพลีลา: คู่มือเปิดต าราเรียนบาลี . (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์         

มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย, ๒๕๔๕) หน้า ๑ – ๒. 



๒๓ 
 

 

การจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมในสมัยรัตนโกสินทร์มีระบบการจัดการศึกษาท่ียังคงมี
รูปแบบคล้ายสมัยอยุธยาตอนปลายท้ังด้านสถานท่ีเรียนครูผู้สอนแต่ได้มีการแก้ไขหลักสูตรการเรียน
การสอนและการสอบใหม่ในสมัยรัชกาลท่ี ๒ โดยจัดแบ่งหลักสูตรให้กว้างออกไปเป็น ๙ช้ัน คือช้ัน
ประโยค ๑ ถึงช้ันประโยค ๙ พร้อมท้ังจัดให้มีผู้รับผิดชอบเป็นสัดส่วนและเปล่ียนระบบการสอบจาก
ปากเปล่าเป็นสอบด้วยข้อเขียนในปลายรัชกาลท่ี ๖ เมื่อปี พ.ศ.๒๔๕๙ โดยใช้คัมภีร์ประเภทอรรถกถา
และฎีกามาเป็นแบบเรียนและแบบสอบแทนพระไตรปิฎกจนกระท่ังถึงปัจจุบันนี้ 

สมัยรัชกาลท่ี ๙ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช (พ.ศ.๒๔๘๙-ปัจจุบัน) 
การศึกษาพระปริยัติธรรมยุคนี้นับได้ว่าเป็นยุคท่ีทันสมัยแล้วส านักเรียนบาลีมีขึ้นท่ัว

ราชอาณาจักรความนิยมต่อการเรียนพระบาลีมีมากขึ้นเนื่องมาจากการเทียบหรือรับรองวิทยฐานะ
ของผู้เรียนต่อมาเมื่อ พ.ศ.๒๔๙๔ ได้มีระเบียบองค์การศึกษาว่าด้วยการจัดการศึกษา พุทธศักราช 
๒๔๙๔ ขึ้นมาแทนฉบับเดิมท่ีเคยใช้มาต้ังแต่ พ.ศ.๒๔๙๑22การศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลีมี
องค์กรของคณะสงฆ์ไทยคือกองบาลีสนามหลวงปัจจุบัน พระพรหมโมลี (สุชาติ ป.ธ.๙) วัดปากน้ าเขต
ภาษีเจริญกรุงเทพมหานคร เป็นแม่กองบาลีสนามหลวงก ากับดูแลการศึกษาของคณะสงฆ์โดยก าหนด
นโยบายหลักสูตร และด าเนินการวัดผลการเรียนระดับประเทศท่ีเรียกว่า“สอบบาลีสนามหลวง”โดยมี
กระบวนการเริ่มแต่การออกข้อสอบจัดสอบประกาศผลสอบ และออกหนังสืออันเป็นหลักฐานแสดง
วุฒิการศึกษาพระปริยัติธรรมให้กับผู้ท่ีสอบผ่านในแต่ละช้ันประโยค ซึ่งการศึกษาพระปริยัติธรรมนี้มี
การบริหารจัดการศึกษา ดังนี้ 

๑. การบริหารหลักสูตร การศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลีได้รับการปรับปรุงและ
พัฒนาโดยกองบาลีสนามหลวงซึ่งก าหนดหนังสือต าราเรียนรวมเป็นวิชาหลักได้ ๔ วิชา และแยกเป็น
รายวิชาย่อยได้๗วิชาในแต่ละช้ันประโยคมีไม่เกิน ๔ วิชาดังนี้23 

๑) วิชาบาลีไวยากรณ์แยกเป็นวิชาบาลีไวยากรณ์ส าหรับช้ันประโยค๑-๒และช้ันประโยค
ป.ธ.๓ 

๒) วิชาบุรพภาคคือความรู้เกี่ยวกับภาษาไทยและรูปแบบหนังสือราชการส าหรับช้ัน
ประโยคป.ธ.๓ 

๓) วิชาวากยสัมพันธ์เฉพาะประโยค ป.ธ.๓ 
๔) วิชาแปลมคธเป็นไทยหรือแปลบาลีเป็นไทยเป็นวิชาหลักท่ีต้องเรียนทุกช้ันประโยค

แตกต่างกันโดยคัมภีร์ท่ีก าหนดให้เรียน 
๕) วิชาแปลไทยเป็นมคธต้ังแต่ประโยค ป.ธ.๔ ถึงประโยค ป.ธ.๙ ก าหนดคัมภีร์ต่าง ๆ 

ไปตามช้ัน 
๖) วิชาแต่งฉันท์ภาษาบาลีเฉพาะประโยค ป.ธ.๘ 
๗) วิชาแต่งไทยเป็นมคธเฉพาะประโยค ป.ธ.๙  
คัมภีร์ท่ีก าหนดส าหรับการแปลในแต่ละช้ันประโยคมีดังนี้ 

                                                             
22เรื่องเดียวกัน, หน้า  ๓๙๕. 
23ส่วนการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรม-บาลี กองพุทธศาสนศึกษา ส านักงานพระพุทธศาสนา

แห่งชาติ, เอกสารประกอบการประชุมพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาการศึกษาพระปริยัติธรรม 
แผนกธรรมและบาลี คร้ังที่ ๔, (๒๕๕๔), หน้า ๔. 



๒๔ 
 

 

๑) ประโยค ๑-๒ ธัมมปทัฏฐกถา ภาค ๑-๔ 
๒) ประโยค ป.ธ.๓ ธัมมปทัฏฐกถา ภาค ๕-๘ 
๓) ประโยค ป.ธ.๔ มังคลัตถทีปนี ภาค ๑ 
๔) ประโยค ป.ธ.๕ มังคลัตถทีปนี ภาค ๒ 
๕) ประโยค ป.ธ.๖ สมันตปาสาทิกา ภาค ๓ 
๖) ประโยค ป.ธ.๗ สมันตปาสาทิกา ภาค ๑-๒ 
๗) ประโยค ป.ธ.๘ วิสุทธิมรรค 
๘) ประโยค ป.ธ.๙ อภิธัมมัตถวิภาวินี 
๒. ด้านการเรียนการสอน การศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลีก าหนดระดับการศึกษา

ไว้ ๘ ช้ันประโยคคือต้ังแต่ช้ันประโยค ๑-๒ ถึงเปรียญธรรม ๙ ประโยคโดยช้ันประโยคท่ีถือว่าเป็น
เปรียญคือเปรียญธรรม๓ประโยคถึงเปรียญธรรม ๙ ประโยค จัดรวมเป็น ๓ ช้ันดังนี้ 

๑) ช้ันบาลีไวยากรณ์ประโยค ๑-๒ ถึงประโยคป.ธ. ๓ เป็นช้ันเปรียญตรี(ใช้เวลาเรียน ๓ 
ปี นับจากช้ันบาลีไวยากรณ์) 

๒) ช้ันประโยค ป.ธ. ๔ -๕-๖ เป็นช้ันเปรียญโท (ใช้เวลาเรียน ๓ ปี นับจากเปรียญตรี) 
๓) ช้ันประโยค ป.ธ.๗-๘-๙ เป็นช้ันเปรียญเอก (ใช้เวลาเรียน ๓ ปี นับจากเปรียญโท) 
การศึกษาแผนกบาลีนี้รวมเวลาเรียนต้ังแต่ช้ันบาลีไวยากรณ์ถึงประโยคป.ธ.๙ ใช้เวลา

เรียนอย่างน้อย ๙ ปี พระภิกษุสามเณรท่ีจะเข้ารับการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลีจะต้องส าเร็จ
การศึกษาระดับประถมศึกษาแล้ว และจบนักธรรมช้ันตรี จึงมีสิทธิสอบบาลีสนามหลวงช้ันประโยค ๑-
๒ และประโยค ป.ธ.๓ จบนักธรรมช้ันโทจึงมีสิทธิสอบประโยค ป.ธ.๔-๖ และจบนักธรรมช้ันเอกจึงมี
สิทธิสอบ ประโยค ป.ธ.๗-๙24 เวลาเรียนแบ่งเป็น๓ภาคเรียนคือภาควิสาขะภาคพรรษาและภาค
ปวารณาในแต่ละวันก าหนดเป็นสองรอบคือเริ่ม เวลา ๐๘.๓๐-๑๐.๓๐ น. และ เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๓๐ 
น. โดยเรียนสัปดาห์ละ ๕ วัน หยุดเรียนวันโกนกับวันพระส าหรับการเรียนการสอนใช้วิธีท่องจ าจาก
ต าราและแปลจากภาษาบาลีเป็นภาษาไทยหรือแปลจากภาษาไทยเป็นภาษาบาลีโดยจะต้องมีการ
เตรียมตัวก่อนเข้าเรียนทุกครั้งถ้าไม่เตรียมตัวมาจะแปลไม่ได้ดังนั้นการเรียนบาลีจึงใช้เวลาในการดู
หนังสือท่ีห้องพักมากกว่าเวลาเรียนในห้องเรียนซึ่งวิชาท่ีถือว่าเป็นหลักในการเรียนทุกระดับช้ันคือวิชา
แปลมคธเป็นไทยส่วนวิชาอื่นๆนั้นแล้วแต่อาจารย์จะก าหนดว่าให้เรียนวันไหนก่อนการเรียนนักเรียน
ต้องเตรียมดูหนังสือมาก่อนมิฉะนั้นจะแปลไม่ได้หรือฟังรูปอื่นแปลไม่รู้เรื่องซึ่งลักษณะพิเศษประการ
หนึ่งของการสอนวิชาแปลมคธเป็นไทยคือไม่ใช่ครูแปลแล้วให้นักเรียนนั่งฟังแต่นักเรียนจะต้องเป็นผู้
แปลเองแล้วครูคอยฟังการแปลของนักเรียนหากผิดตรงไหนก็จะให้ค าแนะน าบอกความรู้เพิ่มเติมให้
นักเรียนจะสอบผ่านหรือไม่ผ่านขึ้นอยู่ท่ีตัวเองถึงร้อยละ ๘๐ ส่วนอีกร้อยละ ๒๐ จะได้รับจากครู
ดังนั้นถ้านักเรียนมีความขยันหมั่นเพียรอยู่เสมอๆก็จะประสบความส าเร็จได้ไม่ยากนัก25ในส่วนของ
สถานท่ีเรียนถ้าเป็นส านักเรียนขนาดใหญ่จะมีอาคารเรียนท่ีเป็นสัดส่วนแต่ถ้าเป็นขนาดเล็กมักเรียน
ตามศาลาการเปรียญหรือตามท่ีอื่นๆซึ่งสามารถจัดการเรียนการสอนได้ส าหรับครูสอนพระปริยัติธรรม
                                                             

 24เรื่องเดียวกัน, หน้า ๓. 
 25พระมหาทองดี ป   าวชิโร, การศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลี, (กรุงเทพมหานคร : 

อาทรการพิมพ์, ๒๕๔๕), หน้า ๑๒๕. 



๒๕ 
 

 

แผนกบาลีนั้นไม่มีการสอบบรรจุอย่างทางคฤหัสถ์แต่ถือหลักว่ามีความรู้ในเนื้อหาท่ีจะสอนและมี
ศรัทธาท่ีจะสอนก็สามารถเป็นครูได้การเข้ามาเป็นครูก็ไม่สลับซับซ้อนเพียงแต่ส านักเรียนท าเรื่องถึง
เจ้าคณะจังหวัดเพื่อเสนอแต่งต้ังเท่านั้นและส่วนมากครูบาลีจะมีวุฒิประโยค ป .ธ.๓ ขึ้นไปโดยไม่
จ าเป็นต้องมีความรู้ด้านครูมาก่อนส านักเรียนในกรุงเทพมหานครครู ส่วนมากมีวุฒิเปรียญสูงและมี
จ านวนมากจึงสามารถเลือกได้แต่ในต่างจังหวัดหลายส านักเรียนขาดแคลนครูบางแห่งมีครูสอนรูป
เดียวแต่ต้องสอน ๓-๔ ช้ัน และสอนวันละหลายรอบดังนั้นจึงต้องใช้ระบบ“พี่สอนน้อง”คือท าหน้าท่ี
เป็นท้ังนักเรียนและครูซึ่งท าให้ประสิทธิภาพของการเรียนการสอนไม่สมบูรณ์เพราะมีเวลาเตรียมตัวไม่
เพียงพอขาดประสบการณ์ความรู้ไม่แตกฉานและขาดเทคนิคการถ่ายทอดเป็นต้น 26จากปัญหา
ดังกล่าวกรมการศาสนาได้เข้ามาช่วยเหลือโดยการจัดท าโครงการอบรมครูสอนแผนกบาลี ขึ้นซึ่งก็
ได้รับการแก้ไขในระดับหนึ่งแต่ก็ยังไม่เพียงพอปัจจุบันส านักงานแม่กองบาลีสนามหลวงวัดปากน้ าเขต
ภาษีเจริญกรุงเทพมหานคร ต้องการจะพัฒนาครูสอนบาลีให้มีศักยภาพด้านวิชาการมากยิ่งขึ้นจึงจัด
ให้มีโครงการ“การประชุมอบรมครูสอนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี”โดยได้งบประมาณอุปถัมภ์จาก
ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติและใช้ระยะเวลาครั้งละ ๑๕ วัน ซึ่งก็เป็นวิธีการพัฒนาครูอีกทาง
หนึ่งเพราะเป็นประโยชน์ต่อกระบวนการพัฒนาการเรียนการสอนอย่างยิ่ง27 

๓. ด้านส่ือการเรียนการสอน ส่ือและอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอนเป็นส่ิงจ าเป็นท่ี
จะช่วยสร้างความสนใจในการเรียนการสอนและช่วยให้การเรียนการสอนประสบผลส าเร็จมากยิ่งขึ้น
ปัญหาในการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลีคือมีอุปกรณ์การเรียนการสอนท่ีน้อยมากท่ีใช้เป็นหลัก
คือต าราเรียนสมุดจดบันทึกกระดานด าชอล์กหรือไวท์บอร์ดเทปบันทึกการแปลกระดาษเขียนตอบ
ปัญหาส่ือการสอนยังคงเป็นแบบเดิมไม่มีส่ือใหม่ๆนอกจากหนังสือเรียนแม้ว่าในปัจจุบันนี้ส านักเรียน
ใหญ่ๆท่ีมีทุนทรัพย์พอเพียงสามารถซื้อหาส่ือสมัยใหม่มาใช้ในการเรียนการสอนได้เช่นคอมพิวเตอร์
เครื่องฉายโปรเจคเตอร์ส่ือดีวีดีหรือซีดีส่ือการเรียนการสอนแต่โดยภาพรวมแล้วยังถือว่ามีไม่เพียงพอ
และไม่ท่ัวถึงจึงท าให้การเรียนการสอนขาดประสิทธิภาพและในแต่ละปีจะมีนักเรียนท่ีสอบตกเป็น
จ านวนมากท้ังนี้เพราะการเรียนการสอนในรูปแบบเดิมๆน่าเบ่ือหน่ายไม่สร้างความสนใจให้กับผู้เรียน
เท่าท่ีควร28 

๔. ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน การเรียนการสอนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีในแต่ละ
ส านักเรียนส านักศาสนศึกษาและโรงเรียนพระปริยัติธรรมประจ าจังหวัดจ าเป็นจะต้องมีกิจกรรมท่ีช่วย
ส่งเสริมและสนับสนุนให้การเรียนการสอนประสบความส าเร็จตามท่ีต้องการซึ่งกิจกรรมการเรียนการ
สอนอาจมีดังต่อไปนี้ 

                                                             

 26พระมหาแผน พูนพัด, รูปแบบเชิงระบบการบริหารงานทางวิชาการที่มีประสิทธิภาพของ
โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี, (กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๓๔), หน้า ๔๑. 

 27พระธรรมปัญญาภรณ์ (สุชาติ ธม มรตโน), พระมหาทองดีป   าวชิโร, การศึกษาพระปริยัติ
ธรรมแผนกบาลี, (กรุงเทพมหานคร : อาทรการพิมพ์, ๒๕๔๘), หน้า  ๑๖๙-๑๗๐. 

 28ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ , รายงานการศึกษาเรื่อง แนวทางการจัด
การศึกษาพระปริยัติธรรมตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒, (กรุงเทพมหานคร : บริษัทพิมพ์ดี
การพิมพ์ จ ากัด, ๒๕๔๖), หน้า ๓๑.  



๒๖ 
 

 

๑. การจัดทดสอบเพื่อวัดผลความรู้ความเข้าใจของนักเรียนเป็นการภายใน 
๒. การมอบรางวัลให้แก่นักเรียนท่ีมีผลการเรียนดีและเข้าเรียนอย่างสม่ าเสมอเพื่อสร้าง

แรงจูงใจในการเรียน 
๓. การจัดอบรมบาลีก่อนสอบสนามหลวงเพื่ อสร้างทักษะและเพิ่ มพูนความรู้ 

ความเข้าใจและความมั่นใจให้กับผู้เรียน 
๔. การผลิตต าราคู่มือและเอกสารประกอบการเรียนการสอน 
๕. การจัดครูพี่เล้ียงส าหรับนักเรียนบาลีไวยากรณ์เพื่อรับท่องสูตร 
ส าหรับกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีส าคัญอีกประการหนึ่งของการเรียนการสอนบาลีใน

ยุคปัจจุบันคือการจัดอบรมพิเศษ(ติวเข้ม)ก่อนสอบสนามหลวงโดยมีวัตถุประสงค์ท่ีส าคัญคือเพื่อให้
นักเรียนเตรียมความพร้อมและเกิดความมั่นใจก่อนเข้าสอบ และเพื่อปลูกฝังความนิยมในการศึกษา
ภาษาบาลีให้แพร่หลายมากยิ่งขึ้นส านักเรียนท่ีเปิดอบรมก่อนสอบสนามหลวงท่ีมีช่ือเสียงและมี
พระภิกษุสามเณรนิยมสมัครเข้าอบรมเป็นประจ าทุกปีได้แก่ส านักเรียนวัดปากน้ าเขตภาษีเจริญส านัก
เรียนวัดอรุณราชวรารามส านักเรียนวัดสร้อยทองส านักเรียนวัดโมลีโลกยารามส านักเรียนวัดไร่ขิง
จังหวัดนครปฐมเป็นต้นซึ่งการอบรมจะใช้ระยะเวลาประมาณ ๑๕-๓๐วัน รูปแบบจะเป็นการแนะแนว
เทคนิคและวิธีการสอบการเปิดเทปแปลภาษาบาลีเป็นภาษาไทยและการให้ผู้เข้าอบรมฝึกท าข้อสอบ
เป็นต้นเนื้อหาท่ีอบรมจะมุ่งเน้นประโยคเก็งหรือข้อความท่ีคาดว่าจะออกสอบสนามหลวงเป็นหลัก29 

๕.ด้านการวัดผลและประเมินผล การเรียนการสอนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีมีการ
วัดผลในระดับช้ันเรียนโดยส านักเรียนส านักศาสนศึกษาและโรงเรียนพระปริยัติธรรมประจ าจังหวัดจะ
ด าเนินการจัดวัดผลการเรียนในช่ัวโมงท่ีมีการเรียนการสอนแต่การวัดผลในลักษณะนี้เป็นเพียงการ
ทดสอบความรู้ของผู้เรียนเท่านั้นไม่ได้ใช้ในการตัดสินผลการเรียนหรือเล่ือนระดับช้ันประโยคแต่อย่าง
ใดเพราะจะมีการวัดผลประเมินผลระดับประเทศท่ีเรียกว่า“การสอบบาลีสนามหลวง”โดยกองบาลี
สนามหลวงเป็นผู้ด าเนินการประเมินผลการเรียนซึ่งปัจจุบันก าหนดการสอบบาลีสนามหลวงมีดังนี้30 

๑.ประโยค ๑-๒ ถึงประโยค ป.ธ.๕ ก าหนดสอบสนามหลวงปีละ ๒ ครั้งและในกรณีท่ี
นักเรียนรูปใดสอบไม่ผ่านในครั้งท่ี ๑ สามารถสอบซ่อมในครั้งท่ี๒ภายในปีการศึกษาเดียวกันได้แต่ต้อง
สอบผ่านวิชาใดวิชาหนึ่งในการสอบครั้งท่ี๑จึงจะมีสิทธิสอบครั้งท่ี๒ 

๒ .ประ โยค ป .ธ .๖  ถึ งประ โยค ป .ธ .๙  ก าหนดสอบ สนามหลวงปี ละ๑ ครั้ ง 
ถ้านักเรียนรูปใดสอบไม่ผ่านก็จะต้องเข้าสอบใหม่ในปีการศึกษาถัดไป 

ส าหรับการวัดผลและการประเมินผลนั้นมีการตัดสินผลการเรียนโดยใช้ผลการสอบบาลี
สนามหลวงเท่านั้นกล่าวคือผู้ท่ีสอบผ่านประโยคบาลีสนามหลวงจึงจะได้เล่ือนช้ันประโยคในระดับสูง
ขึ้น ซึ่งถือว่ามีความส าคัญอย่างยิ่งเพราะเป็นขั้นสุดท้ายของกระบวนการเรียนการสอนเป็นการ
ประเมินผลการจัดการศึกษาว่าได้เป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือไม่โดยการสอบวัดผลจะมี๒ระดับคือระดับ
สถานศึกษาและระดับประเทศระดับสถานศึกษาหรือโรงเรียนเป็นการจัดสอบวัดผล เพื่อเตรียมความ
พร้อมในการเข้าสอบระดับประเทศของผู้เรียนโดยครูผู้สอนเป็นผู้จัดสอบวัดผลลักษณะข้อสอบจะอาศัย
                                                             

 29ส านักงานเจ้าคณะภาค ๒, อบรมบาลีก่อนสอบสนามหลวง ภาค ๒, (กรุงเทพมหานคร :  
โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๕), หน้า ๒๕๘. 

 30เรื่องเดียวกัน, หน้า ๔-๕.  



๒๗ 
 

 

แนวข้อสอบของบาลีสนามหลวงแต่จะไม่มีผลในการเก็บคะแนนของผู้เรียนเป็นแต่เพียงต้องการหา
ข้อบกพร่องของผู้เรียนแล้วปรับให้สมบูรณ์ขึ้นเท่านั้นจะไม่มีผลต่อการสอบได้หรือสอบตกของผู้เรียนแต่
อย่างใดผู้ท่ีสอบไม่ผ่านในสนามโรงเรียนเมื่อแก้ไขข้อบกพร่องแล้วอาจสอบผ่านสนามหลวงก็ได้ส าหรับ
วิธีด าเนินการจัดสอบบาลีสนามหลวงมีขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติท่ีใช้เป็นแบบแผนซึ่งได้จัดท ามาโดย
ล าดับดังต่อไปนี้31 

๑) กองบาลีสนามหลวงแต่งต้ังคณะกรรมการออกข้อสอบ 
๒) กองบาลีสนามหลวงจัดพิมพ์ข้อสอบ 
๓) เจ้าคณะภาคแต่งต้ังคณะกรรมการเพื่อน าข้อสอบจากส่วนกลางไปยังสนามสอบบาลี

สนามหลวงทุกแห่งโดย ประโยค๑-๒ ถึงประโยค ป.ธ.๔ เปิดสอบพร้อมกันท่ัวประเทศส่วนประโยค 
ป.ธ.๕ ถึงประโยค ป.ธ.๙ ก าหนดให้มีสนามสอบบาลีสนามหลวงเฉพาะกรุงเทพมหานครเท่านั้น 

๔) เจ้าคณะภาคจัดส่งใบค าตอบของนักเรียนไปยังกองบาลีสนามหลวงทุกช้ันประโยค 
๕) กองบาลีสนามหลวงแต่งต้ังพระภิกษุท่ีเป็นครูสอนพระปริยัติธรรมซึ่งมีวุฒิเปรียญ

ธรรม๖ประโยคขึ้นไปเป็นกรรมการตรวจข้อสอบโดยนิมนต์คณะกรรมการไปประชุมตรวจข้อสอบ
พร้อมกันณสถานท่ีซึ่ งแม่กองบาลีสนามหลวงก าหนดไว้ โดยในปัจจุบันนี้  คือวัดสามพระยา 
กรุงเทพมหานครการตรวจข้อสอบใช้เวลา ๕ วัน 

นอกจากนี้ยังมีกระบวนการวัดและประเมินผลการเรียนซึ่งทางกองบาลีสนามหลวงได้
ก าหนดวันสอบวันตรวจและวันประกาศผลการสอบประจ าปีทุกปีดังนี ้

การสอบประโยคบาลีสนามหลวง 
สอบคร้ังที่๑ 
ครั้งแรก ๑)สอบประโยค ป.ธ.๖-๗ เริ่มวันขึ้น ๒-๓ ค่ าเดือน ๓ ของทุกปี๒)สอบประโยค 

ป.ธ.๘-๙ เริ่มวันขึ้น ๔-๖ ค่ าเดือน ๓ ของทุกปี 
ครั้งหลังสอบประโยค ๑-๒ และประโยค ป.ธ.๓-๕ เริ่มวันแรม ๑๐-๑๒ ค่ า เดือน ๓ของ

ทุกปี 

การตรวจบาลีสนามหลวงครั้งท่ี ๑ ตรวจพร้อมกันทุกประโยคเริ่มวันแรม ๒-๖ ค่ า เดือน ๔
ของทุกปีและประกาศผลการสอบครั้งท่ี ๑ ในวันแรม ๖ ค่ าเดือน ๔ ของทุกป ี

สอบคร้ังที่๒ 
สอบประโยค ๑-๒ และประโยค ป.ธ.๓-๕ เริ่มวันแรม ๑๐-๑๒ ค่ าเดือน ๕ 
การตรวจบาลีสนามหลวงครั้งท่ี ๒ ตรวจพร้อมกันทุกประโยคเริ่มวันขึ้น ๑๐ ค่ าเดือน ๖ 

ของทุกปี และประกาศผลการสอบครั้งท่ี ๒ ในวันขึ้น ๑๓ ค่ าเดือน ๖ ของทุกป ี
สถานที่สอบประโยคบาลีสนามหลวง 
ส าหรับสถานท่ีสอบนั้นประโยค ๑-๒ และประโยค ป.ธ.๓-๔ จะมีสนามสอบกระจายไป

ตามจังหวัดต่างๆท่ัวประเทศส่วนประโยค ป.ธ.๕-๙ สนามสอบจะอยู่ท่ีส่วนกลางซึ่งผู้เรียนท่ีจะเข้าสอบ

                                                             

 31อ้างแล้ว. 



๒๘ 
 

 

ประโยค ป.ธ.๕-๙ ต้องเดินทางมาสอบท่ีกรุงเทพมหานครเท่านั้นโดยกองบาลีสนามหลวงจะเป็นผู้ก าหนด
สนามสอบเช่นวัดสามพระยาเป็นสนามสอบของช้ันประโยค ป.ธ.๗-๙ เป็นต้นผู้เรียนท่ีจะสมัครสอบ
ความรู้บาลีนั้นนอกจากจะสอบได้วุฒิบาลีประโยคท่ีผ่านมาแล้วยังต้องมีวุฒินักธรรมก ากับอีกด้วยคือ 

ประโยค ๑-๒ - ป.ธ.๓ (เปรียญตรี) ต้องมีวุฒินักธรรมช้ันตรีจึงจะมีสิทธิสอบ 
ประโยค ป.ธ.๔-๕-๖ (เปรียญโท) ต้องมีวุฒินักธรรมช้ันโทจึงจะมีสิทธิสอบ 
ประโยค ป.ธ.๗-๘-๙ (เปรียญเอก) ต้องมีวุฒินักธรรมช้ันเอกจึงจะมีสิทธิสอบ  
อนึ่งถ้าก าลังสอบนักธรรมช้ันใดช้ันหนึ่งอยู่ก็ให้ลงไว้ในช่องหมายเหตุว่า“ก าลังสอบน.ธ.ตรี”

เป็นต้นและเมื่อทราบผลการสอบนักธรรมแล้วต้องรีบแจ้งผลการสอบให้แม่กองบาลีสนามหลวงทราบ
โดยด่วน32 

ในปัจจุบันนี้ผู้บริหารแต่ละส านักเรียนได้ด าเนินการเรียนการสอนตามพระราชบัญญัติ
คณะสงฆ์สอดคล้องตามหลักสูตรบาลีสนามหลวงกฎระเบียบวิธีปฏิบัติอื่นพร้อมท้ังมีการส่งนักเรียนเข้า
สนามสอบวัดผลตามท่ีแม่กองบาลีสนามก าหนดทุกปีการศึกษาอย่างไรก็ตามพระสังฆาธิการเป็นแม่
กองบาลีสนามหลวงก าหนดไว้ คือกระบวนการศึกษาจะเน้นการสอบวัดผลความรู้โดยมีกองบาลี
สนามหลวงเป็นผู้ด าเนินการเกี่ยวกับการสอบวัดผลส่วนกระบวนการเรียนการสอนเป็นหน้าท่ีของผู้ 
บริหารแต่ละส านักเรียนจะด าเนินการเมื่อปีพ.ศ. ๒๕๔๑โดยความเห็นชอบของมหาเถรสมาคมได้มี
การเปล่ียนแปลงเรื่องการสอบคือนักเรียนสามารถเก็บวิชาท่ีสอบได้แล้วเป็นเวลา๒ปีแต่น าร่องเฉพาะ
เปรียญธรรม ๑-๒ ประโยคก่อนยังคงเค้าโครงรูปแบบหลักสูตรและวิชาการเช่นเดิมเมื่อสอบผ่านวิชา
ใดแล้วสนามหลวงแผนกบาลีจะเก็บวิชานั้นไว้ในปีต่อไปไม่ต้องสอบวิชานั้นอีกคงสอบเฉพาะวิชาท่ียัง
สอบไม่ผ่านเท่านั้นโดยมีข้อก าหนดดังนี้ 

  ๑. ในเบ้ืองแรกผู้สอบต้องสอบให้ครบท้ัง๒วิชาท าปัญหาข้อสอบครบถ้วน 
  ๒. ต้องสอบได้ผ่านเกณฑ์ท่ีกองบาลีสนามหลวงก าหนดไว้จึงจะเก็บวิชานั้นได้ 
  ๓. ในวิชาท่ีสอบได้นั้นจะเก็บไว้๒ปีเมื่อพ้นก าหนดนี้แล้วให้เป็นอันยกเลิกท้ังหมด 
  ๔. เมื่อสอบได้ผ่านเกณฑ์ท่ีกองบาลีสนามหลวงก าหนดครบท้ัง๒วิชาภายในเวลาท่ี

ก าหนดเท่านั้นจึงจะถือว่าสอบผ่านช้ันเปรียญธรรม ๑-๒ ประโยค 
ต่อมาได้มีการเปล่ียนแปลงอีกครั้งในปีพ.ศ. ๒๕๔๗กองบาลีสนามหลวงได้ยกเลิกการเก็บ

วิชาท่ีสอบผ่านแล้วเป็นเวลา๒ปีและให้มีการสอบครั้งท่ี๒โดยท่ีกองบาลีสนามหลวงได้อาศัยมติของ
มหาเถรสมาคมท่ี๔๖๔/๒๕๔๗ในการประชุมมหาเถรสมาคมครั้งท่ี๒๖เมื่อวันท่ี๓๐เดือนกันยายนพ.ศ. 
๒๕๔๗มีมติเห็นชอบ๒เรื่องคือ 

  ๑. การยกเลิกการเก็บวิชาท่ีสอบผ่านแล้วเป็นเวลา๒ปีช้ันเปรียญธรรม ๑-๒ ประโยค 
  ๒. การสอบครั้งท่ี๒ส าหรับผู้สอบผ่านแล้ว๑วิชา (ยกเว้นวิชาบุรพภาคป.ธ.๓) ในปีนั้น

ต้ังแต่ช้ันเปรียญธรรม ๑-๒ ประโยคถึงเปรียญธรรม ๕ ประโยคโดยก าหนดให้มีการสอบตามปกติ๑
ครั้งและมีการสอบครั้งท่ี๒ (สอบซ่อม) ในวิชาท่ีไม่ผ่านในปีเดียวกันนั้นเมื่อสอบครั้งท่ี๒แล้วผลปรากฏ
ว่าสอบไม่ผ่านในวิชาท่ีเหลือให้ถือว่าสอบไม่ผ่านท้ังหมดในปีนั้นในปีต่อไปต้องสอบใหม่ทุกวิชาหรือ
นักเรียนท่ีสอบครั้งท่ี๑ผ่านแล้วอีก๑วิชาไม่เข้าสอบในการสอบครั้งท่ี๒ในปีนั้นก็ให้ถือว่าสอบไม่ผ่าน

                                                             

 32อ้างแล้ว. 



๒๙ 
 

 

ท้ังหมด33การด าเนินการในเรื่องการสอบบาลีสนามหลวงดังกล่าวยังด าเนินการต้ังแต่นั้นมาจนถึง
ปัจจุบันการเรียนการสอนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี ในปัจจุบันมีการแบ่งออกเป็นเปรียญดังต่อไปนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ ๒.๑ โครงสร้างเปรียญธรรมสนามหลวง 
จากแผนภาพท่ี๒.๓โครงสร้างเปรียญธรรมสนามหลวงคือการพัฒนาการศึกษาพระปริยัติ

ธรรมได้มีการแบ่งช้ันระดับการศึกษาออกเป็น๓ระดับคือระดับเปรียญตรีระดับเปรียญโทและระดับ
เปรียญเอกมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 
  ๑. ระดับเปรียญตรีได้แก่ เปรียญธรรม ๑-๒ ประโยคและเปรียญธรรม ๓ ประโยคตาม

หลักสูตรการเรียนการสอนในปัจจุบันนี้มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
เปรียญธรรม ๑-๒ ประโยคตามหลักสูตรและคู่มือการเรียนการสอนประกอบด้วย (๑) วิชา

แปลมคธเป็นไทยโดยพยัญชนะและโดยอรรถหลักสูตรใช้หนังสือธัมมปทัฎฐกถาภาค๑-๔ (๒) วิชาบาลี
ไวยากรณ์หลักสูตรใช้หนังสือบาลีไวยากรณ์ประเภทสอบถามความจ าจ านวน๔เล่มคือนามอัพยยศัพท์
อาขยาตกิตก์สมาสตัทธิตสมัญญาภิธานสนธิส าหรับคู่มือการศึกษาประกอบด้วยต าราและอุปกรณ์
ประกอบการเรียนการสอนท่ีนักเรียนควรจะมีเช่นหลักการแปลมคธเป็นไทยหนังสือธรรมบทวิจารณ์
คู่มือศัพท์ยากหนังสือแปลโดยพยัญชนะธัมมปทัฏฐกถาภาคท่ี๑-๔หนังสือแปลยกศัพท์ธัมมปทัฏฐกถา
ภาคท่ี๑-๔เทปเสียงแปลโดยพยัญชนะธัมมปทัฏฐกถาภาคท่ี๑-๔หนังสือปัญหาและเฉลยบาลี
สนามหลวงวิชาแปลมคธเป็นไทยหนังสือปัญหาและเฉลยบาลีสนามหลวงวิชาบาลีไวยากรณ์ 

  เปรียญธรรม ๓ ประโยคหลักสูตรและคู่มือการเรียนการสอนประกอบด้วย (๑) วิชาแปล
มคธเป็นไทยโดยพยัญชนะและโดยอรรถหลักสูตรใช้หนังสือธัมมปทัฎฐกถาภาค๕-๘ (๒) วิชาสัมพันธ์

                                                             
33สนามหลวงแผนกบาลี, เรื่องสอบบาลี, (กรุงเทพมหานคร, อาทรการพิมพ์, ๒๕๕๓), หน้า ๙๐.   

การศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกบาลี 

เปรียญตรี เปรียญเอก เปรียญโท 

เปรียญธรรม ๑-๒ ประโยค 

เปรียญธรรม ๓ ประโยค 

เปรียญธรรม ๔ ประโยค 

เปรียญธรรม ๕ ประโยค 

เปรียญธรรม ๖ ประโยค 

เปรียญธรรม ๗ ประโยค 

เปรียญธรรม ๘ ประโยค 

เปรียญธรรม ๙ ประโยค 



๓๐ 
 

 

ไทยหลักสูตรใช้หนังสือธัมมปทัฏฐกถาภาค๕-๘ (๓) วิชาบาลีไวยากรณ์หลักสูตรใช้หนังสือบาลี
ไวยากรณ์ประเภทสอบถามความจ าและความเข้าใจประกอบกันจ านวน๔เล่มคือนามอัพยยศัพท์อาขย
จาตกิตก์สมาสตัทธิตสมัญญาภิธานสนธิ (๔) วิชาบุรพภาคข้อเขียนภาษาไทยโดยแก้ไขให้ถูกต้องตาม
ระเบียบลักษณะวรรคตอนตัวอักษรตามสมัยนิยมหลักสูตรใช้หนังสือท่ีควรรู้เช่นจดหมายทางราชการ
ประกาศ เป็นต้นส าหรับคู่มือการศึกษาประกอบด้วยต าราและอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอนท่ี
นักเรียนควรจะมีเช่นหนังสือแปลโดยพยัญชนะธัมมปทัฏฐกถาภาคท่ี๕-๘หนังสือแปลยกศัพท์ธัมม
ปทัฏฐกถาภาคท่ี๕-๘เทปเสียงแปลโดยพยัญชนะธัมมปทัฏฐกถาภาคท่ี๕-๘หนังสือธรรมบทวิจารณ์
คู่มือศัพท์ยากธัมมปทัฏฐกถาคาถาโยชนาหนังสือปัญหาและเฉลยบาลีสนามหลวงวิชาแปลมคธเป็น
ไทยหนังสือปัญหาและเฉลยบาลีสนามหลวงวิชาสัมพันธ์ไทยหนังสือปัญหาและเฉลยบาลีสนามหลวง
วิชาบาลีไวยากรณ์คู่มือบาลีไวยากรณ์คู่มีหลักสัมพันธ์คู่มือวิชาบุรพภาคปทานุกรมกิริยาอาขยาต
พจนานุกรมกิริยากิตก์คัณฐี 

  ๒. ระดับเปรียญโท ได้แก่ เปรียญธรรม ๔ ประโยคหลักสูตรและคู่มือการเรียนการสอน
ประกอบด้วย (๑) วิชาแปลไทยเป็นมคธหลักสูตรใช้หนังสือธัมมปทัฎฐกถาภาค๑ (๒) วิชาแปลมคธ
เป็นไทยหลักสูตรใช้หนังสือมังคลัตถทีปนีภาค๑ส าหรับคู่มือการศึกษาประกอบด้วยต าราและอุปกรณ์
ประกอบการเรียนการสอนท่ีนักเรียนควรจะมีเช่นหลักการแปลไทยเป็นมคธคู่มือศัพท์และส านวนหรือ
คู่มือเปรียญธรรม ๔ ประโยคคู่มือคาถาธรรมบทภาคท่ี๑คู่มือแนะแนวการแปลมังคลัตถทีปนีภาคท่ี๑
หนังสือปัญหาและเฉลยบาลีสนามหลวงวิชาแปลมคธเป็นไทยเปรียญธรรม ๔ ประโยคเทปเสียงวิชา
แปลมคธเป็นไทยมังคลัตถทีปนีภาคท่ี๑สถิติข้อสอบบาลีสนามหลวงของท้ัง๒วิชาประโยคโบราณ 

  เปรียญธรรม ๕ ประโยคตามหลักสูตรและคู่มือการเรียนการสอนประกอบด้วย (๑) วิชา
แปลไทยเป็นมคธหลักสูตรใช้หนังสือธัมมปทัฎฐกถาภาค๒-๔ (๒) วิชาแปลมคธเป็นไทยหลักสูตรใช้
หนังสือมังคลัตถทีปนีภาค๒ส าหรับคู่มือการศึกษาประกอบด้วยต าราและอุปกรณ์ประกอบการเรียน
การสอนท่ีนักเรียนควรจะมีเช่นหลักการแปลไทยเป็นมคธคู่มือคาถาธรรมบทภาคท่ี๒-๔คู่มือศัพท์
ส านวนหรือคู่มือเปรียญธรรม ๕ ประโยคคู่มือการเรียนการสอนวิชาแปลไทยเป็นมคธส าหรับเปรียญ
ธรรม ๕ ประโยค คู่มือแนะแนวการแปลมังคลัตถทีปนีสถิติข้อสอบบาลีสนามหลวงท้ัง๒วิชาหนังสือ
ปัญหาเฉลยบาลีสนามหลวงวิชาแปลมคธเป็นไทยเปรียญธรรม ๕ ประโยคเทปเสียงวิชาแปลมคธเป็น
ไทยมังคลัตถทีปนีภาคท่ี๒ 

  เปรียญธรรม ๖ ประโยคตามหลักสูตรและคู่มือการเรียนการสอนประกอบด้วย (๑) วิชา
แปลไทยเป็นมคธหลักสูตรใช้หนังสือธัมมปทัฎฐกถาภาค๕-๘ (๒) วิชาแปลมคธเป็นไทยหลักสูตรใช้
หนังสือสมันตปาสาทิกาภาคท่ี๓ส าหรับคู่มือการศึกษาประกอบด้วยต าราและอุปกรณ์ประกอบการ
เรียนการสอนท่ีนักเรียนควรจะมีเช่นหลักการแปลไทยเป็นมคธคู่มือศึกษาบาลีคู่มือคาถาธรรมบทภาค
ท่ี๕-๘คู่มือศัพท์และส านวนหรือคู่มือเปรียญธรรม ๖ ประโยคหนังสือปัญหาและเฉลยบาลีสนามหลวง
วิชาแปลมคธเป็นไทยเปรียญธรรม ๖ ประโยคเทปเสียงวิชาแปลมคธเป็นไทยสมันตปาสาทิกาภาคท่ี๓
สถิติปัญหาบาลีสนามหลวงท้ัง๒วิชาโยชนา 

  ๓. ระดับเปรียญเอกได้แก่ประโยคเปรียญธรรม ๗-๙ ประโยคสอดคล้องตามหลักสูตร
การเรียนการสอนในปัจจุบันนี้มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 



๓๑ 
 

 

  เปรียญธรรม ๗ ประโยคตามหลักสูตรและคู่มือการเรียนการสอนประกอบด้วย (๑) วิชา
แปลไทยเป็นมคธหลักสูตรใช้หนังสือมังคลัตถทีปนีภาค๑ (๒) วิชาแปลมคธเป็นไทยหลักสูตรใช้หนังสือ
สมันตปาสาทิกา ภาคท่ี๑-๒ส าหรับคู่มือการศึกษาประกอบด้วยต าราและอุปกรณ์ประกอบการเรียน
การสอนท่ีนักเรียนควรจะมีเช่นหลักการแปลไทยเป็นมคธคู่มือศึกษาบาลีคู่มือศัพท์และส านวนหรือ
คู่มือเปรียญธรรม ๗ ประโยคหนังสือปัญหาและเฉลยบาลีสนามหลวงวิชาแปลมคธเป็นไทยเปรียญ
ธรรม ๗ ประโยคเทปเสียงวิชาแปลมคธเป็นไทยสมันตปาสาทิกาภาคท่ี๑-๒สถิติปัญหาบาลีสนามหลวง
ท้ัง๒วิชาโยชนา 

  เปรียญธรรม ๘ ประโยคตามหลักสูตรและคู่มือการเรียนการสอนประกอบด้วย (๑) วิชา
แต่งฉันท์มคธ๓ฉันท์ในจ านวน๖ฉันท์คือปัฐยาวัตร์อินทรวิเชียรอุเปนทรวิเชียรอินทรวงศ์วังสัฎฐะและ
วสันตดิลก (๒) วิชาแปลไทยเป็นมคธหลักสูตรใช้หนังสือสมันตปาสาทิกาภาคท่ี๑ (๓) วิชาแปลมคธ
เป็นไทยหลักสูตรใช้หนังสือวิสุทธิมรรคส าหรับคู่มือการศึกษาประกอบด้วยต าราและอุปกรณ์
ประกอบการเรียนการสอนท่ีนักเรียนควรจะมีเช่นคู่มือศึกษาบาลีคู่มือแต่งฉันท์มคธคู่มือศัพท์และ
ส านวนเปรียญธรรม ๘ ประโยคเอกสารตัวอย่างแต่งฉันท์มคธซึ่งท่านผู้รู้ได้แต่งไว้เป็นตัวอย่างหนังสือ
ปัญหาและเฉลยบาลีสนามหลวงวิชาแปลมคธเป็นไทยและแต่งฉันท์เอกสารตัวอย่างศัพท์และส านวน
ส าหรับแต่งฉันท์มคธเทปเสียงวิชาแปลมคธเป็นไทยวิสุทธิมรรคสถิติปัญหาบาลีสนามหลวงวิชาแปล
ไทยเป็นมคธและแปลมคธเป็นไทยฎีกาอภิธานัปปทีปิกาธาตุปปทีปิกา 

  เปรียญธรรม ๙ ประโยคหลักสูตรประโยคบาลีสนามหลวงท่ียุติในปัจจุบัน (ยุติในท่ีนี้
หมายถึง ตกลง) 

  ๑. วิชาแต่งไทยเป็นมคธ แต่งภาษามคธจากภาษาไทยล้วน ข้อความแล้วแต่กรรมการจะ
ก าหนดให้ (แต่งเป็นบาลี) 

๒. วิชาแปลไทยเป็นมคธ หลักสูตรใช้หนังสือวิสุท ธิมรรค (แต่งเป็นบาลี) 
  ๓. วิชาแปลมคธเป็นไทย หลักสูตรใช้หนังสืออภิธัมมัตถวิภาวินี (แปลเป็นไทย) 
  จากการศึกษาหลักการท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนารูปแบบการจัดการการศึกษาพระปริยัติ

ธรรมแผนกบาลี คือ ระบบการศึกษาของคณะสงฆ์เรียกว่าวิชาการพระพุทธศาสนาเป็นไปตาม
พระราชบัญญัติก าหนดวิทยฐานะผู้ส าเร็จวิชาการพระพุทธศาสนาพ .ศ. ๒๕๒๗มีคณะกรรมการ
การศึกษาของคณะสงฆ์มีหน้าท่ีก าหนดนโยบายและก ากับดูแลวิชาการพระพุทธศาสนาซึ่งเป็น
การศึกษาส าหรับพระภิกษุสามเณรวิชาการพระพุทธศาสนาหมายความว่า วิชาการซึ่งจัดให้พระภิกษุ
สามเณรศึกษาตามหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งดังต่อไปนี้34หลักสูตรพระปริยัติธรรมแผนกบาลีโดย
การศึกษาบาลีเป็นภาษาท่ีใช้บันทึกพระพุทธวจนะในพระไตรปิฎก หรือเป็นภาษาท่ีพระพุทธเจ้าใช้
ประกาศพระศาสนาในฐานะท่ีพระไตรปิฎกเป็นพระคัมภีร์ส าคัญของฝ่ายเถรวาทชาวพุทธฝ่ายเถรวาท
ใช้บาลีสืบต่อกันมาท้ังในอรรถกถาท้ังหลายพงศาวดารท้ังหลายและงานทางวรรณกรรมอื่นๆ35 

                                                             
34สุทธิพงษ์ ตันตยาพิสาลสุทธ์ิ, พระราชบัญญัติคณะสงฆ์, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์การศาสนา, 

๒๕๕๑), หน้า ๑๕.   
35พระมหาเทียบ สิริ าโณ , บาลีคืออะไร, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราช     

วิทยา ลัย, ๒๕๕๒), หน้า ๒๓๕.   



๓๒ 
 

 

  ดังนั้นผู้ท่ีบวชเข้ามาในพระพุทธศาสนาจ าเป็นต้องเรียนรู้ภาษาบาลีการศึกษาพระปริยัติ
ธรรมแผนกบาลีเป็นการศึกษาพระปริยัติธรรมท่ีมีความส าคัญต่อพระพุทธศาสนาอย่างยิ่งภาษาบาลี
เป็นแม่บทหรือเป็นกุญแจส าคัญท่ีสุดท่ีจะน าเราเข้าสู่การศึกษาพระพุทธศาสนาผู้ส าเร็จการศึกษา
ประเภทนี้เรียกได้ว่าเป็นผู้คงแก่เรียนหน่วยงานท่ีรับผิดชอบคือส านักงานแม่กองบาลีสนามหลวงและ
กองพุทธศาสนศึกษาส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติการศึกษาประเภทนี้แบ่งออกเป็น๓ระดับมี๘
ช้ันได้แก่ 

ระดับท่ี๑เปรียญตรีประกอบด้วยเปรียญธรรม ๑-๒ ประโยคถึง เปรียญธรรม ๓ ประโยค 
ระดับท่ี๒เปรียญโทประกอบด้วยเปรียญธรรม ๔-๖ ประโยค 
ระดับท่ี๓เปรียญเอกประกอบด้วยเปรียญธรรม ๗-๙ ประโยค 
ความจ าเป็นในการบริหารการศึกษาเกิดขึ้นเมื่อมีการจัดต้ังโรงเรียนขึ้นคือ เมื่อมีโรงเรียน

แล้วก็ต้องมีใครคนหนึ่งท าหน้าท่ีในการเป็นผู้น า หรือเป็นหัวหน้าในการจัดกิจกรรมทางการศึกษา
เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโรงเรียนในเบื้องต้นการบริหารการศึกษาจะเน้นหนักไปในเรื่องของ
บุคลากรและการปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์คือ พยายามเพิ่มขีดความสามารถของ
ทรัพยากรมนุษย์ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์การการจัดการศึกษา และการฝึกอบรมเป็นวิธีท่ีดีท่ีสุด
ส าหรับพัฒนาทรัพยากรมนุษย์36การจัดการศึกษาของพระสงฆ์ในอดีตมีบทบาทต่อการศึกษาของ
สังคมส่วนรวมเป็นอย่างมากเพราะในอดีตสถานท่ีเรียนก็คือ วัด และครูผู้สอนก็คือ พระผู้บริหาร และ 
ผู้จัดการศึกษาคือ เจ้าอาวาสพระท่ีมีพรรษาสูงกว่า๕พรรษาขึ้นไปสอนพระภิกษุและพระท่ีมีพรรษา
น้อยกว่านั้นสอนเด็กวัด37การบริหารการศึกษาของคณะสงฆ์ในปัจจุบันที่ได้รับความนิยมจากพระภิกษุ
สามเณร และประชาชนท่ัวไป และเป็นการจัดการศึกษาของคณะสงฆ์ท่ีเป็นรูปธรรม และยังคงด าเนิน
ไปได้ด้วยดีในปัจจุบันเพราะการศึกษาของคณะสงฆ์มีคณะกรรมการบริหารคอยก ากับดูแล และวาง
นโยบายด้านการศึกษาเช่น หน่วยงาน และคณะกรรมการดังต่อไปนี้ 

คณะกรรมการการศึกษาคณะสงฆ์เป็นองค์กรท่ีจัดต้ังขึ้นตามค าส่ังของมหาเถรสมาคมพ.ศ. 
๒๕๑๒ตามพระราชบัญญัติก าหนดวิทยฐานะผู้ส าเร็จวิชาการพระพุทธศาสนา (ฉบับท่ี๑) พ.ศ. ๒๕๒๗
และพระราชบัญญัติก าหนดวิทยฐานะผู้ส าเร็จวิชาการพระพุทธศาสนา  (ฉบับท่ี๒) พ.ศ. ๒๕๔๐ได้
ก าหนดเกี่ยวกับคณะกรรมการการศึกษาของคณะสงฆ์ไว้ดังนี้ 

มาตรา๖ให้มีคณะกรรมการการศึกษาของคณะสงฆ์คณะหนึ่งประกอบด้วยสมเด็จ
พระสังฆราชทรงเป็นประธานกรรมการแม่กองบาลีสนามหลวงแม่กองธรรมสนามหลวงอธิการบดี
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษาเลขาธิการสภาสถาบันราชภัฎอธิบดี
กรมการศาสนาอธิบดีกรมการศึกษานอกโรงเรียนเลขาธิการส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิอีกไม่เกินเจ็ดคนซึ่งสมเด็จ
พระสังฆราชทรงแต่งต้ังโดยความเห็นชอบของมหาเถรสมาคม เป็นกรรมการให้คณะกรรมการ
                                                             

36พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธม มจิต โต), ทิศทางการศึกษาไทย, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๓), หน้า ๑๘.   

37พระเฉลิมชาติ ชาติวโร, ศึกษาวิเคราะห์การพัฒนาการศึกษาของคณะสงฆ์ไทย , (กรุงเทพ     
มหา นคร : ห้างหุ้นส่วนจ ากัดนวสาส์นการพิมพ์, ๒๕๕๒), หน้า ๔๕.   



๓๓ 
 

 

การศึกษาของคณะสงฆ์เลือกกรรมการผู้หนึ่ง เป็นรองประธานกรรมการให้เลขาธิการส านักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาของคณะสงฆ์และให้ส านักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติท าหน้าท่ีส านักงานคณะกรรมการการศึกษาของคณะสงฆ์38 

มาตรา๑๐คณะกรรมการการศึกษาของคณะสงฆ์มีอ านาจหน้าท่ีดังต่อไปนี้ 
  (๑) ก าหนดนโยบายและแผนการจัดการศึกษาวิชาการพระพุทธศาสนาให้เจริญก้าวหน้า 
  (๒) ก าหนดมาตรฐานและให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิชาการพระพุทธศาสนา 
  (๓) ก าหนดพื้นฐานความรู้คุณสมบัติหลักเกณฑ์การเข้าศึกษาระยะเวลาการศึกษาการ

สอบและเงื่อนไขในการรับปริญญาหรือประกาศนียบัตร 
  (๔) ควบคุมดูแลการจัดการศึกษาวิชาพระพุทธศาสนาให้มีการศึกษาพระปริยัติธรรมเป็น

หลักและป้องกันมิให้มีการเปล่ียนแปลงพระธรรมวินัยให้ผิดไปจากพระบาลีในพระไตรปิฎก 
  (๕) วินิจฉัยส่ังการเพื่อยับยั้งหรือยุติการด าเนินกิจการท่ีขัดต่อพระธรรมวินัยหรือขัดต่อ

กฎหมายระเบียบข้อบังคับหรือค าส่ังของสถานศึกษาวิชาพระพุทธศาสนาตามพระราชบัญญัตินี้ 
  (๖) วางระเบียบและออกข้อบังคับหรือค าส่ังเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้39 
การพัฒนารูปแบบการจัดการการศึกษาพระปริยัติธรรมส านักงานแม่กองบาลีสนามหลวง

เป็นหน่วยงานจัดการศึกษาของคณะสงฆ์ไทยคู่กับส านักงานแม่กองธรรมสนามหลวง เป็นหน่วยงาน
ภายใต้การดูแลของมหาเถรสมาคม ซึ่งอยู่ในความอุปถัมภ์ของรัฐบาลหน้าท่ีหลัก คือ ดูแลรับผิดชอบ
การ ศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลี และก าหนดเปล่ียนแปลงการใช้คัมภีร์เรียนในหลักสูตรเปรียญ
ธรรมต้ังแต่เปรียญธรรม ๑-๒ ประโยคถึงเปรียญธรรม ๙ ประโยคให้เหมาะสมกับช้ันเรียนของแต่ละ
ประโยครวมทั้งการจัดสอบประเมินผลการศึกษาบาลีโดยมีส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเป็นผู้รับ
สนองงานภายใต้การก ากับดูแลของมหาเถรสมาคมคณะกรรมการส านักงานแม่กองบาลีสนามหลวง 
 

 

 

 

 

 

 

 
                                                             

38ธนาคารกรุงเทพจ ากัด (มหาชน), ท าเนียบพระเปรียญธรรม๙ประโยคสมัยกรุงรัตนโกสินทร์
พุทธศักราช๒๕๕๐, (กรุงเทพมหานคร : เบสท์กราฟฟิคเพรส, ๒๕๕๐), หน้า ๑๓.   

39อ้างแล้ว, หน้า ๑๐. 



๓๔ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

แผนภาพที่ ๒.๒ โครงสร้างการศึกษาพระปริยัติธรรม 

โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีมีส านักงานแม่กองบาลีสนามหลวงเป็นผู้รับผิดชอบ
การจัดการศึกษาคณะสงฆ์ไทยคู่กับส านักงานแม่กองธรรมสนามหลวงเป็นหน่วยงานภายใต้การดูแล
ของมหาเถรสมาคมอยู่ในความอุปถัมภ์ของรัฐบาลมีหน้าท่ีหลักในการดูแลรับผิดชอบการศึกษาพระ
ปริยัติธรรมแผนกบาลี และก าหนดเปล่ียนแปลงการใช้หลักสูตรของสนามหลวงแผนกบาลีรวมท้ังการ
จัดสอบประเมินผลการศึกษามีส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเป็นผู้สนับสนุนส าหรับภารกิจส าคัญ
ของผู้บริหารจัดการการศึกษาพระปริยัติธรรม คือ การสร้างประสิทธิภาพในการจัดระบบการศึกษาให้
มีความเหมาะสมเช่นปัจจัยน าเข้าไปบริหารจัดการกระบวนการจัดการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพกล่าวคือ มี
ทักษะและประสบการณ์จริงสะดวกง่ายท่ีผู้ปฏิบัติตามท าได้ดีประหยัดงบประมาณตรงเวลาคุ้มค่าเมื่อ
พิจารณาภารกิจดังกล่าวผู้บริหารจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมจะต้องปฏิบัติหน้าท่ีตามบทบาทของตน
ให้สมบูรณ์ซึ่งเรียกว่าหน้าท่ีงานบริหารท่ีเป็นมาตรฐานการศึกษา๕ประการประกอบด้วยโรงเรียนพระ
ปริยัติธรรมแผนกบาลีมีส านักงานแม่กองบาลีสนามหลวงเป็นผู้รับผิดชอบการจัดการศึกษาคณะสงฆ์
ไทยคู่กับส านักงานแม่กองธรรมสนามหลวงเป็นหน่วยงานภายใต้การดูแลของมหาเถรสมาคมอยู่ใน
ความอุปถัมภ์ของรัฐบาลมีหน้าท่ีหลักในการดูแลรับผิดชอบการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลี และ
ก าหนดเปล่ียนแปลงการใช้หลักสูตรของสนามหลวงแผนกบาลีรวมท้ังการจัดสอบประเมินผล
การศึกษามีส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเป็นผู้สนับสนุนส าหรับภารกิจส าคัญของผู้บริหาร
จัดการการศึกษาพระปริยัติธรรมคือการสร้างประสิทธิภาพในการจัดระบบการศึกษาให้มีความ
เหมาะสมเช่นปัจจัยน าเข้าไปบริหารจัดการกระบวนการจัดการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพกล่าวคือมี
ทักษะและประสบการณ์จริงสะดวกง่ายท่ีผู้ปฏิบัติตามท าได้ดีประหยัดงบประมาณตรงเวลาคุ้มค่าเมื่อ
พิจารณาภารกิจดังกล่าวผู้บริหารจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมจะต้องปฏิบัติหน้าท่ีตามบทบาทของตน

การเรียนพระปริยัติธรรม แผนกบาลี 

มหาเถรสมาคม 

ส านักงานพระพุทธศาสนา
แห่งชาติ 

โรงเรียนพระปริยัติธรรม
แผนกบาลี 

ศาสนศึกษา/ศึกษา
สงเคราะห์ 

กรมศาสนา 

กระทรวงศึกษาธิการ 

ส านักงานแม่กองบาลี
สนามหลวง 



๓๕ 
 

 

ให้สมบูรณ์ซึ่งเรียกว่า หน้าท่ีงานบริหารท่ีเป็นมาตรฐานการศึกษา๕ประการประกอบด้วยการวาง
แผนการจัดองค์การการบริหารบุคคลการอ านวยการและการควบคุม 

สรุปได้ว่าผู้บริหารด าเนินการเรียนการสอนในส านักเรียนตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์
พระสังฆาธิการเป็นผู้ก ากับดูแลส านักเรียนส าหรับแนวทางการพัฒนารูปแบบการศึกษาเป็นไปตามท่ี
แม่กองบาลีสนามหลวงเป็นผู้ก าหนดการศึกษาพระปริยัติธรรมในปัจจุบันนี้มีอยู่ ๓ระดับคือระดับ
เปรียญตรีได้แก่ เปรียญธรรม ๑-๒ ประโยคถึงเปรียญธรรม ๓ ประโยค ระดับเปรียญโท ได้แก่ เปรียญธรรม 
๔-๖ ประโยค และระดับเปรียญเอก ได้แก่ เปรียญธรรม ๗-๙ ประโยคจากแนวคิดของนักวิชาการสามารถ
สรุปเป็นตารางแสดงการพัฒนาการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลีได้ดังนี้ 
 
ตารางที่ ๒.๓ แสดงการพัฒนาการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลี 

นักวิชาการ/แหล่งที่มา แนวคิดหลัก 
ส านักศาสนาศึกษาวัดเทพลีลา 
(,๒๕๔๕, หน้า ๑ – ๒) 
 

การสอบพระปริยัติธรรมของพระภิกษุสามเณร 
นับเป็นราชการแผ่นดินอย่างหนึ่ง ด้วยอยู่ในพระ
ร า ช กิ จ ข อ งพ ระ เ จ้ า แ ผ่ น ดิ น ผู้ เป็ น พุ ท ธ
ศาสนูปถัมภก 

ส่วนการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรม -
บ าลี  ก อ งพุ ท ธศาสน ศึ ก ษ า ส านั ก ง าน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ. (๒๕๕๔, หน้า ๔) 

การศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลีมีองค์กรของ
คณะสงฆ์ไทยคือกองบาลีสนามหลวงปัจจุบัน 
พระพรหมโมลี (สุชาติ ป.ธ.๙) วัดปากน้ าเขตภาษี
เจริญ กรุ ง เทพ ม ห าน คร  เป็ น แม่ ก อ งบ า ลี
สนามหลวงก ากับดูแลการศึกษาของคณะสงฆ์
โดยก าหนดนโยบายหลักสูตร และด าเนินการ
วัดผลการเรียนระดับประเทศท่ีเรียกว่า“สอบบาลี
สนามหลวง” 

พระมหาทองดี ป   าวชิโร  
(๒๕๔๕, หน้า ๑๒๕) 

การเรียนการสอนใช้วิธีท่องจ าจากต าราและแปล
จากภาษาบาลีเป็นภาษาไทยหรือแปลจาก
ภาษาไทยเป็นภาษาบาลีโดยจะต้องมีการเตรียม
ตัวก่อนเข้าเรียนทุกครั้งถ้าไม่เตรียมตัวมาจะแปล
ไม่ได้ดังนั้นการเรียนบาลีจึงใช้เวลาในการดู
หนังสือท่ีห้องพักมากกว่าเวลาเรียนในห้องเรียน 

พระมหาแผน พูนพัด  
(๒๕๓๔, หน้า ๔๑) 
  

ในส่วนของสถานท่ีเรียนถ้าเป็นส านักเรียนขนาด
ใหญ่จะมีอาคารเรียนท่ีเป็นสัดส่วนแต่ถ้าเป็น
ขนาดเล็กมักเรียนตามศาลาการเปรียญหรือ
ตามท่ีอื่นๆซึ่งสามารถจัดการเรียนการสอนได้ 

 

 



๓๖ 
 

 

ตารางที่ ๒.๓ แสดงการพัฒนาการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลี (ต่อ) 
นักวิชาการ/แหล่งที่มา การพัฒนาการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม

แผนกบาล ี
พระธรรมปัญญาภรณ์  (สุชาติ ธม มรตโน ), 
(๒๕๔๘, หน้า  ๑๖๙-๑๗๐) 
  

ปัจจุบันส านักงานแม่กองบาลีสนามหลวงวัด
ปากน้ าเขตภาษีเจริญกรุงเทพมหานคร ต้องการ
จะพัฒนาครูสอนบาลีให้มีศักยภาพด้านวิชาการ
มากยิ่งขึ้นจึงจัดให้มีโครงการ“การประชุมอบรม
ครูสอนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี” 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ 
(กรุงเทพมหานคร ๒๕๔๖, หน้า ๓๑)  

  

ส่ือและอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอนเป็น
ส่ิงจ าเป็นท่ีจะช่วยสร้างความสนใจในการเรียน
การสอนและช่วยให้การเรียนการสอนประสบ
ผลส าเร็จมากยิ่งขึ้นปัญหาในการศึกษาพระปริยัติ
ธรรมแผนกบาลีคือมีอุปกรณ์การเรียนการสอนท่ี
น้อยมากท่ีใช้เป็นหลักคือต าราเรียนสมุดจด
บันทึกกระดานด าชอล์กหรือไวท์บอร์ดเทปบันทึก
การแปลกระดาษเขียนตอบปัญหาส่ือการสอน
ยังคงเป็นแบบเดิมไม่มีส่ือใหม่ๆ 

ส านักงานเจ้าคณะภาค ๒ 

 (๒๕๔๕, หน้า ๒๕๘) 
 

ส าหรับกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีส าคัญอีก
ประการหนึ่งของการเรียนการสอนบาลีในยุค
ปัจจุบันคือการจัดอบรมพิเศษ(ติวเข้ม)ก่อนสอบ
สนามหลวงโดยมีวัตถุประสงค์ท่ีส าคัญคือเพื่อให้
นักเรียนเตรียมความพร้อมและเกิดความมั่นใจ
ก่อนเข้าสอบ และเพื่ อปลูกฝังความนิยมใน
การศึกษาภาษาบาลีให้แพร่หลายมากยิ่งขึ้น 

สนามหลวงแผนกบาลี  
(๒๕๕๓, หน้า ๙๐) 

มีปรับปรุงหลักสูตรโดยการสอบครั้งท่ี ๒ การ
สอบซ่อม 

สุทธิพงษ์ ตันตยาพิสาลสุทธิ์  
(๒๕๕๑, หน้า ๑๕) 

การพัฒนารูปแบบการจัดการการศึกษาพระ            
ปริยัติธรรมแผนกบาลี คือ ระบบการศึกษาของ
คณะสงฆ์เรียกว่า วิชาการพระพุทธศาสนา 

พระมหาเทียบ สิริ าโณ  
(๒๕๕๒, หน้า ๒๓๕) 

หลักสูตรพระปริยัติธรรมแผนกบาลี โดยการ             
ศึกษาบาลีเป็นภาษาท่ีใช้บันทึกพระพุทธวจนะใน
พระไตรปิฎกหรือเป็นภาษาท่ีพระพุทธเจ้าใช้
ประกาศพระศาสนา 

พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูรธม มจิต โต)
(๒๕๕๓, หน้า ๑๘) 

การบริหารการศึกษาจะเน้นหนักไปในเรื่องของ
บุคลากรและการปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ 



๓๗ 
 

 

ตารางที่ ๒.๓ แสดงการพัฒนาการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลี (ต่อ) 
นักวิชาการ/แหล่งที่มา การพัฒนาการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม

แผนกบาล ี
พระเฉลิมชาติ ชาติวโร (๒๕๕๒, หน้า ๔๕) การจัดการศึกษาของพระสงฆ์ในอดีตมีบทบาท

ต่อการศึกษาของสังคมส่วนรวมเป็นอย่างมาก
เพราะในอดีตสถานท่ีเรียนก็คือวัดและครูผู้สอนก็
คือพระผู้บริหารและผู้จัดการศึกษาคือ เจ้าอาวาส 

ธนาคารกรุงเทพจ ากัด (มหาชน) 
(๒๕๕๐, หน้า ๑๓) 

ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ท าหน้าท่ี
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาของคณะสงฆ์ 

 

๒.๔.๕  การจัดการเรียนการสอนพระปริยัติธรรม แผนกบาลี(ปัจจุบัน) 
การจัดการเรียนการสอนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี(ปัจจุบัน)นั้นคณะสงฆ์ไทยได้ด าเนิน 

การตามอ านาจหน้าท่ีตามกฎหมาย ดังต่อไปนี้ 
มาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี

๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ และมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ อันเป็นพระราช 
บัญญัติท่ีมีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙
ประกอบกับ มาตรา ๕๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้กระท าได้โดยอาศัยอ านาจ
ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการออกกฎกระทรวงไว้ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ในกฎกระทรวงนี้ 
โรงเรียน หมายความว่า สถานศึกษาท่ีวัดจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา 
ส านักศาสนศึกษา หมายความว่า สถานศึกษาท่ีวัดจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนก

ธรรมหรือพระปริยัติธรรมแผนกบาลีตามท่ีมหาเถรสมาคมประกาศก าหนด 
ส านักเรียน หมายความว่า สถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรมหรือ

พระปริยัติธรรมแผนกบาลี ซึ่งเป็นส านักเรียนในเขตกรุงเทพมหานครและส านักเรียนคณะจังหวัด
ตามท่ีมหาเถรสมาคมประกาศก าหนด 

ข้อ ๒ ให้สถาบันพระพุทธศาสนามีสิทธิจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานแก่พระภิกษุและสามเณร
ในโรงเรียนส านักศาสนศึกษาและส านักเรียน 

การจัดต้ังยุบรวมเลิกและการด าเนินการของโรงเรียนส านักศาสนศึกษาหรือส านักเรียนให้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีมหาเถรสมาคมประกาศก าหนด 

ข้อ ๓ การจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานโดยสถาบันพระพุทธศาสนาแบ่งเป็นระดับดังต่อไปนี้ 
  ๑) การศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา เป็นการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
๒) การศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรมและการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลีท่ีได้จัด

ให้แก่พระภิกษุและสามเณร ซึ่งมีพื้นความรู้ไม่ต ่ากว่าระดับประถมศึกษาปีท่ีหกหรือเทียบเท่า และได้



๓๘ 
 

 

ศึกษาวิชาสามัญเพิ่มเติมตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขท่ีคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานก าหนดโดย
ค าแนะน าของมหาเถรสมาคม ซึ่งเป็นการศึกษาข้ันพื้นฐานท่ีแบ่งเป็นระดับดังต่อไปนี้ 

    ก) การศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรมเป็นการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
    ข) การศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลีช้ันเปรียญธรรม ๓ ประโยคเป็นการศึกษาในระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลาย 
ข้อ ๔ ให้โรงเรียนส านักศาสนศึกษาและส านักเรียนได้รับการสนับสนุนในด้านวิชาการและ

เงินอุดหนุนจากรัฐส าหรับการจัดการศึกษา 
ข้อ ๕ ให้ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น

พื้นฐานและส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาท่ีโรงเรียนส านักศาสนศึกษาหรือส านักเรียนต้ังอยู่ในเขตพื้นท่ี
ส่งเสริมสนับสนุน และให้ข้อเสนอแนะการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา พระปริยัติ
ธรรมแผนกธรรมและพระปริยัติธรรมแผนกบาลี 

ข้อ ๖ ให้มีคณะกรรมการโรงเรียน คณะกรรมการส านักศาสนศึกษา และคณะกรรมการ
ส านักเรียนท าหน้าท่ีก ากับดูแลการจัดการศึกษาของโรงเรียนส านักศาสนศึกษาและส านักเรียนแล้วแต่
กรณี ให้สอดคล้องกับนโยบายการจัดการศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
และมหาเถรสมาคม รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนระบบการประกันคุณภาพภายในเพื่อพัฒนาคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษา 

องค์ประกอบจ านวนคุณสมบัติหลักเกณฑ์วิธีการวาระการด ารงต าแหน่งและการพ้นจาก
ต าแหน่ง ตลอดจนการประชุมและการด าเนินงานของคณะกรรมการโรงเรียน คณะกรรมการส านัก 
ศาสนศึกษา และคณะกรรมการส านักเรียนให้เป็นไปตามระเบียบท่ีมหาเถรสมาคมก าหนด 

ประกาศมหาเถรสมาคมว่าด้วยการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรม และแผนก
บาลี พ.ศ. ๒๕๕๕40 อาศัยอ านาจตามความใน มาตรา ๑๕ ตรีแห่งพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 
๒๕๐๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับท่ี๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๑๔ มาตรา ๑๘ 
และมาตรา ๒๕ แห่ งพระราชบัญญั ติการศึกษาแห่งชาติ  พ .ศ . ๒๕๔๒ แก้ ไขเพิ่ ม เติมโดย
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๔๕ และ ข้อ ๒ ข้อ ๓ (๒) และ ข้อ ๔ แห่ง
กฎกระทรวงว่าด้วยสิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยสถาบันพระพุทธศาสนา พ.ศ. ๒๕๔๘ มหา
เถรสมาคมจึงออกประกาศไว้ ดังนี้ 

ข้อ ๔ ในประกาศนี้ 
การศึกษาพระปริยัติธรรม หมายความว่า การศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรมและ

การศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลีตามหลักสูตรท่ีคณะสงฆ์ก าหนด 
ส านักเรียน หมายความว่า สถานศึกษาท่ีวัดจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมท้ังแผนกธรรม

และแผนกบาลีคือส านักเรียนวัดในกรุงเทพมหานครและส านักเรียนคณะจังหวัดในส่วนภูมิภาค 
ส านักศาสนศึกษา หมายความว่า สถานศึกษาท่ีวัดจัดการศึกษาในรูปแบบของศูนย์การ

เรียนส านักศาสนศึกษาวัด ส านักศาสนศึกษาประจ าต าบล ส านักศาสนศึกษาประจ าอ าเภอ ซึ่งจัด
การศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรมและหรือแผนกบาลี 
                                                             

40ประกาศมหาเถรสมาคมว่าด้วยการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรมและแผนกบาลี    
พ.ศ. ๒๕๕๕, (ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ เดือน มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๕๕). 



๓๙ 
 

 

เจ้าส านัก หมายความว่า เจ้าอาวาสวัดท่ีส านักเรียนหรือส านักศาสนศึกษาต้ังอยู่ 
วิชาสามัญ หมายความว่า รายวิชาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีผู้เรียนพระปริยัติ

ธรรมศึกษาเพิ่มเติมตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขท่ีคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานก าหนดโดย
ค าแนะน าของมหาเถรสมาคม 

บุคลากรทางการศึกษา หมายความว่า เจ้าส านักเรียน เจ้าส านักศาสนศึกษา ผู้อ านวยการ
ศูนย์การเรียนอาจารย์ใหญ่ ผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่ รวมท้ังผู้สนับสนุนการศึกษาซึ่งเป็นผู้ท าหน้าท่ี
ให้บริการ หรือปฏิบัติงานเกี่ยวเนื่องกับกระบวนการจัดการเรียนการสอน การนิเทศ และการบริการ
การศึกษาในส านักเรียน และส านักศาสนศึกษาซึ่งได้รับค่าตอบแทนจากงบประมาณของรัฐ 

ครูสอนพระปริยัติธรรม หมายความว่า พระภิกษุสามเณรหรือคฤหัสถ์ซึ่งปฏิบัติหน้าท่ีหลัก
ในการเรียนการสอน และส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการต่างๆ ในส านักเรียน และส านักศาสน
ศึกษาซึ่งได้รับค่าตอบแทนจากงบประมาณของรัฐ 

พระปริยัตินิเทศ หมายความว่า พระภิกษุซึ่งปฏิบัติหน้าท่ีในการนิเทศการศึกษาพระปริยัติ
ธรรม ช่วยเหลือแนะน าครูสอน และสนองงานเจ้าคณะจังหวัด ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับการศึกษาพระ
ปริยัติธรรม 

๑) การจัดต้ังยุบรวมเลิกส านักเรียนและส านักศาสนศึกษา 
ข้อ ๕ วัดท่ีประสงค์ขอจัดต้ังเป็นส านักเรียนหรือส านักศาสนศึกษาต้องประกอบด้วย

คุณสมบัติดังนี้ 
  (๑) เป็นวัดท่ีต้ังถูกต้องตามกฎหมาย 
  (๒) มีการเรียนการสอนพระปริยัติธรรม 
  (๓) มีจ านวนผู้เรียนตามเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ในแบบค าขอจัดต้ัง 
  (๔) มีความพร้อมด้านบุคลากรทางการศึกษา ครูสอนพระปริยัติธรรม และอาคาร

สถานท่ีการขอจัดต้ังส านักเรียนหรือส านักศาสนศึกษา ให้เจ้าอาวาสจัดท าเรื่องตามแบบค าขอของ
ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติแนบท้ายประกาศนี้ 

ข้อ ๖ ส านักเรียนหรือส านักศาสนศึกษาใดขาดคุณสมบัติตามข้อ๕ (๒) (๓) (๔) ติดต่อกัน
เป็นเวลา ๓ ปีหรือเมื่อปรากฏว่าไม่สามารถด าเนินการต่อไปได้ ให้เจ้าส านักเสนอเรื่องขอยุบรวมหรือ
เลิกด าเนินการ 

กรณีตามวรรคแรกหากเจ้าส านักไม่เสนอขอยุบรวมหรือเลิกด าเนินการให้เจ้าคณะ
กรุงเทพมหานครหรือเจ้าคณะจังหวัดพิจารณาส่ังการ 

ข้อ ๗ ส านักเรียนและส านักศาสนศึกษาท่ีถูกยุบรวมหรือเลิกด าเนินการแล้ว ทรัพย์สินท่ี
เป็นอสังหาริมทรัพย์ให้ตกเป็นของวัดนั้น ส่วนทรัพย์สินท่ีเป็นสังหาริมทรัพย์ให้เจ้าคณะกรุงเทพมหา 
นครหรือเจ้าคณะจังหวัดพิจารณาด าเนินการ 

๒) การแต่งต้ังและถอดถอนครูสอนพระปริยัติธรรม 
ข้อ ๘ ให้เจ้าส านักเรียนหรือเจ้าส านักศาสนศึกษาเสนอเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร หรือเจ้า

คณะจังหวัดเพื่อแต่งต้ังครูสอนพระปริยัติธรรมท่ีมีคุณสมบัติดังนี้ 
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(๑) ครูสอนพระปริยัติธรรมแผนกธรรมต้องมีวุฒินักธรรมช้ันเอก 
  (๒) ครูสอนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีต้องมีวุฒิเปรียญธรรม ๓ ประโยคขึ้นไป เฉพาะ

สามเณรต้องมีวุฒิเปรียญธรรม ๔ ประโยคขึ้นไป 
  (๓) ผ่านการอบรมครูสอนพระปริยัติธรรมตามหลักสูตรของกองธรรมสนามหลวงหรือ

กองบาลีสนามหลวง ซึ่งจัดโดยกองธรรมสนามหลวงหรือกองบาลีสนามหลวงร่วมกับส านักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ 

  (๔) ครูสอนวิชาสามัญต้องมีวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป 
ข้อ ๙ ครูสอนพระปริยัติธรรมพ้นสภาพเมื่อ 
  (๑) มรณภาพ/ตาย 
  (๒) ลาสิกขา 
  (๓) ลาออก 
  (๔) เจ้าคณะกรุงเทพมหานครหรือเจ้าคณะจังหวัดให้ออกโดยการเสนอของเจ้าส านักเรียน

หรือเจ้าส านักศาสนศึกษา 
๓) การบริหารและการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม 
ข้อ ๑๐ ให้มีส านักงานแม่กองธรรมสนามหลวงและส านักงานแม่กองบาลีสนามหลวง เป็น

หน่วยงานสนองงานแม่กองธรรมสนามหลวงและแม่กองบาลีสนามหลวงตามล าดับ โครงสร้างการ
บริหารและอ านาจหน้าท่ีของส านักงานแม่กองธรรมสนามหลวงและส านักงานแม่กองบาลีสนามหลวง
ให้เป็นไปตามท่ีแม่กองธรรมสนามหลวงหรือแม่กองบาลีสนามหลวงก าหนด 

ข้อ ๑๑ ให้เจ้าส านักเรียนและเจ้าส านักศาสนศึกษาจัดการศึกษาหรือส่งเสริมให้ศึกษาวิชา
สามัญเพิ่มเติมแก่ผู้เรียนท่ียังไม่จบการศึกษาภาคบังคับ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขท่ี
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานก าหนดโดยค าแนะน าของมหาเถรสมาคม 

ข้อ ๑๒ ให้ส านักเรียนและส านักศาสนศึกษา จัดท าข้อมูลการจัดการศึกษาพระปริยัติ
ธรรมเพื่อรายงานแม่กองธรรมสนามหลวง แม่กองบาลีสนามหลวงและแจ้งส านักงานพระพุทธศาสนา
แห่งชาติหรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องทราบ โดยในส่วนภูมิภาคให้แจ้งส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
เพื่อเสนอส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติด าเนินการ 

ข้อ ๑๓ ให้มีพระปริยัตินิเทศท าหน้าท่ีนิเทศการศึกษาพระปริยัติธรรม รวมถึงการส่งเสริม
สนับสนุน และเสนอแนวทางการพัฒนาการศึกษาพระปริยัติธรรม การแต่งต้ังหรือถอดถอนพระปริยัติ
นิเทศให้เป็นไปตามระเบียบของส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 

ข้อ ๑๔ ให้ส านักเรียน ส านักศาสนศึกษา ส านักงานแม่กองธรรมสนามหลวง ส านักงานแม่
กองบาลีสนามหลวง บุคลากรทางการศึกษา และครูสอนพระปริยัติธรรมได้รับการส่งเสริมสนับสนุน
ด้านงบประมาณตามกฎหมายโดยผ่านทางส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 

รวมความว่าวัตถุประสงค์ของการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลี ในปัจจุบันนี้ก็เพื่อให้รู้
ภาษาบาลี จะได้น าไปศึกษาค้นคว้าพระไตรปิฎก เพื่อน าเอาข้อธรรมค าสอนขององค์สมเด็จพระ
สัมมาสัมพุทธเจ้ามาปฏิบัติอย่างถูกต้องและเกิดผลแก่ตน และน าไปเผยแผ่ต่อสาธารณชน เพื่อเป็น
การสืบต่ออายุพระพุทธศาสนานั่นเอง 
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การจัดการเรียนการสอนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี ภายใต้การบริหารงานของมหาเถร
สมาคม ก่อนท่ีพระพรหมโมลี วัดปากน้ า ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร จะด ารงต าแหน่งเป็นแม่กอง
บาลีสนามหลวงในปัจจุบัน มีโครงสร้างการบริหารงานดังนี้41 

ท่ีปรึกษาแม่กองบาลีสนามหลวง พระวิสุทธิวงศาจารย์ (วิเชียร อโนมคุโณ) ป.ธ.9
      วัดปากน้ า 

ท่ีปรึกษาแม่กองบาลีสนามหลวง พระพรหมดิลก (เอื้อน หาสธมโม) ป.ธ.9  
วัดสามพระยา 

ท่ีปรึกษาแม่กองบาลีสนามหลวง พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธม มจิต โต) ป.ธ.9
      วัดประยุรวงศาวาส 

ท่ีปรึกษาแม่กองบาลีสนามหลวง พระพรหมกวี (ประกอบ ธม มเสฎฺโฐ) ป.ธ.9     
วัดกัลยาณมิตร 

ท่ีปรึกษาแม่กองบาลีสนามหลวง พระธรรมกิตติมุนี (สาย ฐานมง คโล) ป.ธ.7  
วัดเฉลิมพระเกียรติ 

ท่ีปรึกษาแม่กองบาลีสนามหลวง พระเทพปริยัติวงศ์ (พาย ภท ทโก) ป.ธ.6     
วัดปากน้ า 

ท่ีปรึกษาแม่กองบาลีสนามหลวง พระเทพวรเวที (บุญศรี ปุณ ณสิริ) ป.ธ.4     
วัดปากน้ า 

แม่กองบาลีสนามหลวง  พระพรหมโมลี (สุชาติ ธมฺมรตโน) ป.ธ.9 
วัดปากน้ า 

เลขานุการแม่กอง   พระราชปริยัติกวี (สมจินต์ สม มาปญ โญ) ป.ธ.9
      วัดปากน้ า 

รองเลขานุการแม่กอง พระราขวิสุทธิเวที (นิกร มโนกโร) ป.ธ.9     
วัดปากน้ า 

รองเลขานุการแม่กอง   พระปิฎกเมธี (ทองดี ปญ ญาวชิโร) ป.ธ.9  
วัดปากน้ า 

ผู้ช่วยเลขานุการแม่กอง  พระปริยัติธรรมธาดา (ทองค า เถรานน โท)ป.ธ.7
      วัดเบญจมบพิตรฯ 

ผู้ช่วยเลขานุการแม่กอง  พระมหาบุญชู กิต ติโชติโก ป.ธ.9 วัดปากน้ า 
ผู้ช่วยเลขานุการแม่กอง  พระมหาวัฒน์พร อภิวฑ ฒโน ป.ธ.๙ วัดปากน้ า 
ผู้ช่วยเลขานุการแม่กอง  พระมหาหวน ยสาโส ป.ธ.9 วัดปากน้ า 
ผู้ช่วยเลขานุการแม่กอง  พระมหาเดชจ าลอง พุท ธิเตโช ป.ธ.๙ วัดปากน้ า 
ผู้ช่วยเลขานุการแม่กอง  พระมหาสุรไกร ชินพุท ธิสิริ ป.ธ.9 วัดปากน้ า 
ผู้ช่วยเลขานุการแม่กอง  พระมหากฤชาภัค มหิส สโร ป.ธ.7 วัดปากน้ า 

                                                             
41กองบาลีสนามหลวง, ท าเนียบกองบาลีสนามหลวง, [ออนไลน์ ] :  แหล่งที่มา : http://www.infopali.net/ 

meagongpali/admin,  (๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗) 

http://www.infopali.net/%20meagongpali/admin,%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20(
http://www.infopali.net/%20meagongpali/admin,%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20(
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สรุปได้ว่า การบริหารจัดการพระปริยัติธรรมแผนกบาลีนั้น มีประกาศมหาเถรสมาคมว่า
ด้วยการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรมและแผนกบาลี พ .ศ. ๒๕๕๕ ซึ่งการตามอ านาจ
หน้าท่ีตามกฎหมาย ซึ่งมีการจัดต้ังโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีท่ัวประเทศ ซึ่งการศึกษาของ
คณะสงฆ์เป็นส่ิงส าคัญอย่างยิ่งท่ีจะท าให้พระพุทธศาสนาอยู่รุ่งเรืองได้ถึงปัจจุบันเพราะการศึกษาพระ
ปริยัติธรรมท่ีเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า คันถธุระ เป็นหน้ าท่ีของ พระอุปัชฌาย์  จะต้องส่ังสอนแก่ 
สัทธิวิหาริก และอันเตวาสิกของตน เพราะว่าพระอุปัชฌาย์เป็นเหมือนผู้ค้าประกัน ตัวผู้บวชต่อท่ี
ประชุมสงฆ์ว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนหรือไม่อย่างไร และเมื่ออุปสมบทให้แล้ว ได้มีการ  อบรมข้อวัตร
ปฏิบัติต่าง ๆ ท่ีอุปัชฌาย์และสัทธิวิหาริกพึงปฏิบัติต่อกันคือเหมือนพ่อปกครองลูก ใช้ ระบบเคารพกัน
ตามล าดับอาวุโส42ซึ่งการจัดการเรียนการสอนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี ภายใต้การบริหารงานของ
มหาเถรสมาคม ก่อนท่ีพระพรหมโมลี วัดปากน้ า ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร จะด ารงต าแหน่งเป็น
แม่กองบาลีสนามหลวงในปัจจุบัน มีการจัดการสอบและด าเนินการวัดผลการสอบบาลีสนามหลวงท่ัว
ประเทศ โดยอยู่ใต้การบังคับบัญชาของมหาเถรสมาคมท่ีเป็นองค์กรสูงสุดของสงฆ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
42 วิ.ม. (บาลี) ๔/๓๒/๒๗. 



๔๓ 
 

 

๔) โครงสร้างการบริหารของส านักเรียน 
ส านักเรียนหรือส านักศาสนศึกษาแต่ละแห่ง ควรมีการจัดรูปแบบการบริหารงานในรูป

ของคณะกรรมการ ท้ังนี้เพื่อให้การจัดการเป็นไปอย่างถูกต้องเหมาะสม และบรรลุผลส าเร็จด้านการ
เรียนการสอนซึ่งอาจจะใช้รูปแบบการบริหารตามโครงสร้างดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

แผนภาพที่ ๒.๓ แสดงลักษณะโครงสร้างของส านักเรียน 

ลักษณะโครงสร้างของส านักเรียนแต่ละแห่ง ย่อมแตกต่างกันไปตามแต่นโยบายและ
ลักษณะงาน  แต่โดยภาพรวมส านักเรียนส่วนใหญ่จะมีโครงสร้างคล้ายๆ กันและประยุกต์ใช้โครงสร้าง
ของกันและกันได้ 

ในปัจจุบันจากการส ารวจสถิติจ านวนส านักเรียน ท่ีจัดการเรียนการสอนพระปริยัติธรรม
แผนกบาลี และส่งนักเรียนเข้าสอบความรู้ประโยคบาลีสนามหลวง แบ่งออกเป็น ๓ กลุ่ม คือ 

ก. ส านักเรียนส่วนกลาง  หมายถึง ส านักเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี ท่ีต้ังอยู่ในเขต
กรุงเทพมหานคร มีจ านวนท้ังส้ิน ๘๖ ส านักเรียน 

ข. ส านักเรียนส่วนภูมิภาค  หมายถึง ส านักเรียนคณะจังหวัดท้ังในส่วนของมหานิกายและ
ธรรมยุติ (ธ) ท่ีมีการจัดการเรียนการสอนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี ท่ีต้ังอยู่ในเขตต่างจังหวัดท้ังหมด 
ซึ่งในส านักเรียนคณะจังหวัดแต่ละแห่งอาจจะประกอบด้วย ส านักศาสนศึกษาและส านักเรียนโรงเรียน
ประจ าจังหวัดอื่นๆ อีกหลายส านักก็ได้ แต่เวลาส่งรายช่ือของนักเรียนผู้ขอสมัครเข้าสอบความรู้

เจ้าส านักเรียน 

 

ผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่ 
ฝ่ายปกครอง 

 

ผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่ 
ฝ่ายวิชาการ 

 

อาจารย์ใหญ่ผู้ช่วยเจ้าอาวาส
คณะกรรมการวัด 

 

 

 

เลขานุการส านักเรียน 

 
หัวหน้าแผนกธรรม หัวหน้าแผนกบาลี หัวหน้าแผนกธรรมศึกษา 

คณะครูแผนกบาลี คณะครูแผนกธรรม คณะครูแผนกธรรมศึกษา 

คณะนักเรียนธรรม คณะนักเรียนบาลี คณะนักเรียนธรรมศึกษา 



๔๔ 
 

 

ประโยคบาลีสนามหลวง จะต้องส่งในนามส านักเรียนคณะจังหวัดนั้นๆ เพียงอย่างเดียว ปัจจุบันมี
จ านวนส านักเรียนคณะจังหวัดท้ังส้ิน ๑๑๗ ส านักเรียน 

ค. ส านักเรียนโรงเรียนประจ าจังหวัด หมายถึง ส านักศาสนศึกษาท่ีผ่านเกณฑ์พิจารณา
แต่งต้ังให้เป็นโรงเรียนพระปริยัติธรรม ตามระเบียบมหาเถรสมาคมว่าด้วยการจัดต้ังโรงเรียนพระ
ปริยัติธรรมแผนกบาลีประจ าจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๑  ซึ่งปัจจุบันมีท้ังส้ิน ๓๑ แห่ง43 

สรุปได้ว่า ลักษณะโครงสร้างของส านักเรียนแต่ละแห่งย่อมแตกต่างกันไปตามแต่นโยบาย
และลักษณะงาน แต่โดยภาพรวมส านักเรียนส่วนใหญ่จะมีโครงสร้างคล้ายๆ กันและประยุกต์ใช้
โครงสร้างของกันและกันได้ในปัจจุบันจากการส ารวจสถิติจ านวนส านักเรียนท่ี จัดการเรียนการสอน
พระปริยัติธรรมแผนกบาลี และส่งนักเรียนเข้าสอบความรู้ประโยคบาลีสนามหลวง แบ่งออกเป็น ๓ 
กลุ่ม คือ ส านักเรียนส่วนกลางส านักเรียนส่วนภูมิภาค และส านักเรียนโรงเรียนประจ าจังหวัด 

ตารางที่ ๒.๔ แสดงการพัฒนาการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลี 
นักวิชาการ/แหล่งที่มา การพัฒนาการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลี 

กองบาลีสนามหลวง, 
( ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗) 
 

การจัดการเรียนการสอนพระปริยัติธรรมแผนก
บาลี ภายใต้การบริหารงานของมหาเถรสมาคม 
ก่อน ท่ีพระพรหมโมลี วัดปากน้ า ภาษี เจริญ 
กรุงเทพมหานคร จะด ารงต าแหน่งเป็นแม่กอง
บาลีสนามหลวงในปัจจุบัน 

ประกาศมหาเถรสมาคมว่าด้วยการจัดการศึกษา
พระปริยัติธรรมแผนกธรรมและแผนกบาลี พ.ศ. 
๒๕๕๕, (ประกาศ ณ วันท่ี ๑๔ เดือน มีนาคม 
พุทธศักราช ๒๕๕๕). 
 

ลักษณะโครงสร้างของส านักเรียนแต่ละแห่ง ย่อม
แตกต่างกันไปตามแต่นโยบายและลักษณะงาน  
แ ต่ โดยภาพ รวมส านั ก เรียน ส่วน ใหญ่ จะมี
โครงสร้างคล้ายๆ กันและประยุกต์ใช้โครงสร้าง
ของกันและกันได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
43 อ้างแล้ว. 



๔๕ 
 

 

๒.๒ แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการ 
การจัดการหมายถึง การท าให้กลุ่มบุคคลในองค์กรเข้ามาท างานร่วมกันเพื่อบรรลุ

วัตถุประสงค์ร่วมกันขององค์กร การจัดการประกอบด้วยการวางแผน การจัดการองค์กร การสรร
บุคลากร การน าหรือการส่ังการ และการควบคุมองค์กรหรือความพยายามท่ีจะบรรลุวัตถุประสงค์
ร่วมกัน การจัดการทรัพยากรประกอบด้วยการใช้งานและการจัดวางทรัพยากรบุคคล ทรัพยากร
การเงิน ทรัพยากรเทคโนโลยี และทรัพยากรธรรมชาติ 

การจัดการ ( Management) 

การจัดการ คือการท าให้ก ลุ่มบุคคลในองค์กรเข้ามาท างานร่วมกันเพื่ อบรรลุ
วัตถุประสงค์ร่วมกันขององค์กร การจัดการประกอบด้วยการวางแผน การจัดการองค์กร การสรร
บุคลากร การน าหรือการส่ังการ และการควบคุมองค์กรหรือความพยายามท่ีจะบรรลุวัตถุประสงค์
ร่วมกัน การจัดการทรัพยากรประกอบด้วยการใช้งานและการจัดวางทรัพยากรบุคคล ทรัพยากร
การเงิน ทรัพยากรเทคโนโลยี และทรัพยากรธรรมชาติ44 

การจัดการ หมายถึง กระบวนการจัดการทรัพยากร เงิน งาน บุคคล ให้เป็นไปเพื่อ
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดของกิจการตามเป้าหมายท่ีวางไว้ การจัดการจึงประกอบไปด้วย
กระบวนการต่อไปนี้ 1. การวางแผน   2. การจัดองค์การ  3. การบังคับบัญชาส่ังการ 4. การ
ประสานงาน 5. การควบคุม ดังนั้นตัวช้ีวัดว่าการจัดการจะประสบความส าเร็จหรือไม่จึงขึ้นอยู่กับ
ทักษะของผู้บริหารว่าสามารถจัดการกระบวนการข้างต้นได้ดีเพียงใด 

 

๒.๒.๒ ลักษณะการบริหาร 

การบริหาร หมายถึง ศิลปะในการใช้บุคคลอื่นร่วมกับปัจจัยในการจัดการเพื่อให้
กิจกรรมด าเนินไปได้ตามวัตถุประสงค์และสนองตอบความคาดหวังและจัดโอกาสให้บุคคลเหล่านั้นมี
ความเจริญก้าวหน้าในหน้าท่ีการงานการบริหาร เป็นการท างานท่ีให้บุคลากรหรือกลุ่มคนด าเนินงาน
ให้ส าเร็จเป้าหมายขององค์การเป็นกิจกรรมชนิดหนึ่งท่ีพบในการท างานท้ังหน่วยงานของรัฐและ
องค์การทางธุรกิจท่ีท าส่ิงต่างๆ ในกระบวนการจะได้รับผลมากน้อยขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลต่างๆ ท่ีร่วมกันท าให้บรรลุจุดมุ่งหมายหรืออาจกล่าวส้ันๆ ว่า การบริหาร หมายถึง การท่ี
องค์การใช้คนและวัสดุในการไปให้ถึงความต้องการท่ีก าหนดไว้45การท างานส่ิงหนึ่งส่ิงใดของคนต้ังแต่ 
๒ คนขึ้นไป มุ่งถึงความส าเร็จร่วมกันโดยยึดหลักประหยัด และประสิทธิภาพ และความส าเร็จนั้น

                                                             
44Robert H. Waterman JR Thomas J., ก า ร จั ด ก า ร , (อ อ น ไ ล น์ ),  แ ห ล่ ง ที่ ม า  : 

http://adisony.blogspot.com, [22 เมษายน 2560] 
45สัมพันธ์ ภู่ไพบูลย์, องค์การและการจัดการ, พิมพ์ครั้งที่ ๒, (กรุงเทพมหานคร : พิทักษ์อักษร, 

๒๕๕๒), หน้า ๑๖. 



๔๖ 
 

 

จะต้องเป็นที่พึงพอใจของผู้รับบริการหรือผลงานนั้นการบริหารงานเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์46เป็นเรื่อง
ส าคัญ ท่ีก าหนดการด าเนินการในการแสวงหาความรู้อย่างมี เป้าหมาย ด าเนินงานให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว้โดยอาศัยปัจจัยท้ังหลายได้แก่คน , เงิน, วัสดุ, ส่ิงของเป็นอุปกรณ์การบริหารนั้น 
กระบวนการวางแผนการจัดองค์การการด าเนินงาน และการควบคุมเพื่อความส าเร็จตามเป้าหมาย
การบ ารุงรักษาองค์การให้อยู่รอด และป้องกันองค์การจากส่ิงแวดล้อมภายนอก โดยมีแนวคิดเกี่ยวกับ
การบริหารไว้ว่าการบริหารมีลักษณะเป็นท้ังศาสตร์และศิลปะกล่าวคือการบริหารจัดเป็นศาสตร์สาขา
หนึ่ งซึ่งเป็น ท่ียอมรับกัน ท่ัวไปเพราะมีองค์ประกอบของความรู้  (Knowledge) มีหลักเกณฑ์ 
(Principle) และทฤษฎี (Theory) ท่ีเกิดจากการศึกษาค้นคว้าเชิงวิทยาศาสตร์เป็นศาสตร์ทางสังคมซึ่ง
อยู่กลุ่มเดียวกันกับวิชาจิตวิทยาสังคมวิทยา และรัฐศาสตร์ส่วนในทางปฏิบั ตินั้นจะขึ้นอยู่กับ
ความสามารถประสบการณ์และทักษะของผู้บริหารแต่ละคนท่ีจะน าความรู้หลักการ และทฤษฎีไป
ปรับหรือประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ และส่ิงแวดล้อมซึ่งเป็นเรื่องศิลปะดังนั้นนักบริหารท่ี
เก่งต้องมีศาสตร์ และศิลปะเป็นศิลปะเพื่อความช านาญท่ีถูกน ามาใช้โดยเช่ือมองค์ประกอบ 6M’s 
เข้ าด้วยกัน  ได้แก่  Manpower, Materials, Money, Methods, Machines และ Morale เพื่ อ
ก าหนด และบรรลุเป้าหมายขององค์การ47โดยการบริหารเป็นการจัดการอย่างมีระเบียบแบบแผน
เกี่ยวกับการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด และท าให้   งานด าเนินไปอย่างราบรื่ นบรรลุ
วัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ด้วยความร่วมมือของกลุ่มบุคคล และยังเสนอ “การบริหาร” และ “การ
จัดการ”นั้นบางครั้งอาจให้แทนกันได้เนื่องจากเป็นกิจกรรมท่ีหวังผลขั้นสุดท้ายอย่างเดียวกันคือ
ความส าเร็จของงาน “การบริหาร” ใช้มากในการบริหารรัฐกิจส่วน“การจัดการ”ใช้มากในทางธุรกิจ
หรืออาจกล่าวว่า “การบริหาร” มุ่งเน้นท่ีการก าหนดนโยบาย และการวางแผนส่วน “การจัดการ” 
เป็นการน าเอานโยบาย และแผนไปด าเนินให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามท่ีก าหนดไว้48 

แนวคิดการบริหารไว้ว่าการบริหารงานไม่ว่าจะเป็นรูปแบบผู้น าโครงสร้างระบบราชการ
และหน้าท่ีของผู้บริหารในองค์การแห่งหนึ่งสามารถน ามาประยุกต์ไปใช้กับองค์การเรียกว่าวิธีดีท่ีสุด    
(One Best Way) อย่างไรก็ตามผู้บริหารในแต่ละองค์การจะเผชิญกับสถานการณ์เฉพาะท่ีมี
เอกลักษณ์ของตัวเองไม่มีหลักสากลใดท่ีสามารถใช้ได้กับทุกปัญหาผู้บริหารต้องศึกษาการบริหารโดยมี
ประสบการณ์จากกรณีศึกษา (Case Study) จ านวนมาก และวิเคราะห์ว่าวิธีการใดท่ีสามารถใช้ใน
สถานการณ์ใหม่ๆ49โดยการบริหารแบบมีส่วนร่วม (Participation Management) เป็นแนวทางการ
บริหารท่ีเปิดโอกาสให้พนักงานเข้ามามีส่วนร่วมในการคิดการวางแผนและการตัดสินใจในงานต่างๆท่ี
เขามีส่วนรับผิดชอบอยู่การมีส่วนร่วมในกิจกรรมขององค์การท าให้พนักงานเกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของ
มีส่วนได้ส่วนเสียกับการด าเนินงานต่างๆขององค์กรใดท่ีใช้นโยบายการบริหารแบบนี้เป็นการแสดงให้
พนักงานได้รู้ว่าฝ่ายบริหารเห็นความส าคัญของพนักงานท่ีมีต่อความส าเร็จขององค์การท าให้เกิด
                                                             

46อรุณ รักธรรม , หลักมนุษยสัมพันธ์กับการบริหาร , (กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพานิช , 
๒๕๕๗), หน้า ๑๘. 

47เด่น ชะเนติยัง, การบริหารงานบุคคล, (กรุงเทพมหานคร : ม.ป.ท., ๒๕๕๓), หน้า ๕๒. 
48ทองหล่อ  เดชไทย ,หน่วยที่  ๑ แนวคิด เก่ียวกับการบริหารสาธารณสุข , (นนทบุ รี  : 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๕๕), หน้า ๕. 
49สมยศ นาวีการ, การบริหารตามสถานการณ์, (กรุงเทพมหานคร : บรรณกิจ, ๒๕๕๕), หน้า ๔๙. 



๔๗ 
 

 

ความรู้สึกท่ีดีมีความภูมิใจ และรับผิดชอบต่องานอย่างเต็มท่ีซึ่งเป็นการจูงใจในการท างานท่ีดีวิธี
หนึ่ง50 

องค์ประกอบของการบริหารท่ีส าคัญและมีความจ าเป็นต่อองค์การดังนี้ 

๑) วัตถุประสงค์ท่ีแน่นอนกล่าวคือจะต้องรู้ว่าจะด าเนินการไปท าไมเพื่ออะไรและ
ต้องการอะไรจากการด าเนินการเช่นต้องมีวัตถุประสงค์ในการให้บริการหรือในการผลิตต้องรู้ว่าจะ
ผลิตเพื่อใครต้องการผลตอบแทนเช่นใดถ้าหากไม่มีเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์แล้ว ก็ไม่มีประโยชน์ท่ี
จะบริหารการด าเนินงานต่างๆจะไม่มีผลส าเร็จเพราะไม่มีเป้าหมายก าหนดไว้แน่นอน 

๒) ทรัพยากรในการบริหารได้แก่วัตถุ และเครื่องใช้เพื่อประกอบการดาเนินงานรวมไป
ถึงความสามารถในการจัดการทรัพยากรในการบริหารได้แก่ 4 Msคือ มนุษย์ (Man) เงิน (Money) 
วัสดุอุปกรณ์ (Material) และความสามารถในการจัดการ (Management) หรือ 6Ms ท่ีมีเครื่องจักร 
(Machine) และตลาด (Market) เพิ่มเข้ามาซึ่งในปัจจุบันมีความจ าเป็นมากขึ้น 

๓) มีการประสานงานระหว่างกันหรือเรียกได้ว่ามีปฏิกิริยาระหว่างกันกล่าวคือเป้าหมาย
และวัตถุประสงค์รวมท้ังทรัพยากรในการบริหารท้ัง 4Ms หรือ 6Ms ดังกล่าวจะต้องมีความสัมพันธ์
ซึ่งกัน และเกิดปฏิกิริยาระหว่างกันหรือกล่าวได้ว่าจะต้องมีระบบของการท างานร่วมกัน และท่ีเกิดขึ้น
จริงๆด้วยการน าปัจจัยท้ังหลายเบื้องต้นมาไว้ร่วมกันแล้วไม่เกิดปฏิกิริยาระหว่างกันไม่ เกิด
ความสัมพันธ์ระหว่างกันการบริหารก็จะไม่เกิดขึ้น 

๔) ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการบริหารงานนั้นส่ิงท่ีวัดผลส าเร็จของงานว่า
บรรลุเป้าหมายของวัตถุประสงค์ขององค์การก็คือประสิทธิผลขององค์การ หมายถึง ความสามารถ
ขององค์การในอันท่ีจะบริหารงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การในการใช้ทรัพยากรขององค์การท่ี
มีอยู่ระยะส้ันโดยเปรียบเทียบกับปัจจัยนาเข้า และค่าใช้จ่ายกับปัจจัยน าออก และรายได้ของ
องค์การ51 

หลักส าคัญของการบริหาร ๕ ลักษณะคือ52 

๑) การบริหารเป็นการท างานกับคน และโดยอาศัยคนหมายความว่าการบริหารเป็น
กระบวนการทางสังคมคืออาศัยกลุ่มคนท่ีรวมกันท างานเพื่อบรรลุเป้าหมายขององค์การผู้บริหาร
จะต้องรับผิดชอบให้ส าเร็จโดยอาศัยความร่วมมือของบุคคลอื่นมิฉะนั้นจะท างานไม่ส าเร็จสาระส าคัญ
ของการบริหารในข้อนี้แสดงให้เห็นว่าผู้บริหารท่ีประสบความส าเร็จจะต้องมีส่ิงต่างๆเหล่านี้คือมี
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลท่ีดีมีความเป็นผู้น า และสามารท างานเป็นทีมได้มีความสามารถในการ

                                                             
50สุพิณ เกชาคุปต์, การจัดการปฏิบัติงาน, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 

๒๕๕๔), หน้า ๙๒-๙๓. 
51สมคิด บางโม, หลักการการบริหาร, (กรุงเทพมหานคร : บริษัท พิมพ์ดี จ ากัด, ๒๕๓๙), หน้า 

๖๒-๖๓. 
 52เสนาะ ติเยาว์, หลักการบริหาร, (กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,๒๕๕๔), หน้า ๑. 



๔๘ 
 

 

ปรับเปล่ียนให้เข้ากับสภาพแวดล้อมได้หากมีการเปล่ียนแปลงในสถานการณ์ และมีความสามารถท า
ให้งานบรรลุเป้าหมายได้ 

๒) การบริหารท าให้งานบรรลุเป้าหมายขององค์การเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ของ
องค์การต้องอาศัยความร่วมมือกันของคนทุกคนจึงจะท าให้ส าเร็จลงได้เป้าหมายเป็นส่ิงท่ีท าให้
ผู้บริหารจะต้องท าให้บรรลุได้นั้นจะต้องมีลักษณะส าคัญ ๓ ประการ คือเป้าหมายต้องสูงแล้วสามารถ
ท าให้ส าเร็จเป้าหมายสูงเกินไปก็ท าให้ส าเร็จไม่ได้เป้าหมายต่ าไปก็ไม่ท้าทายไม่มีคุณค่าประการท่ีสอง
การจะไปถึงเป้าหมายจะต้องมีระบบงานท่ีดีมีแผนงานท่ีมีประสิทธิภาพประการสุดท้ายจะต้องระบุ
เวลาท่ีจะท าให้บรรลุเป้าหมายนั้น 

๓) การบริหารเป็นการสมดุลระหว่างประสิทธิผลและประสิทธิภาพค าว่าประสิทธิผล
หมายความว่าท างานบรรลุผลส าเร็จตามท่ีก าหนดส่วนค าว่าประสิทธิภาพหมายความว่าท างานโดยใช้
ทรัพยากรอย่างประหยัดหรือเสียค่าใช้จ่ายต่ าสุดการท างานให้ส าเร็จอย่างเดียวไม่พอแต่จะต้อง
ค านึงถึงค่าใช้จ่ายท่ีประหยัดอีกด้วยการท าให้ได้ท้ังสองอย่างคืองานบรรลุผลตามท่ีต้องการและการใช้
ทรัพยากรต่ าสุดจึงเป็นความสมดุลระหว่างประสิทธิผล และประสิทธิภาพ 

๔) การบริหารเป็นการใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่างจ ากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุดเป็นท่ีรู้กัน
โดยท่ัวไปว่าเราอาศัยในโลกท่ีมีทรัพยากรจ ากัดการใช้ทรัพยากรต่างๆจึงต้องตระหนัก ๒ ข้อใหญ่ๆคือ
เมื่อใช้ทรัพยากรใดไปแล้วทรัพยากรนั้นจะหมดส้ินไปไม่สามารถกลับคืนมาใหม่ได้ และจะต้องเลือกใช้
ทรัพยากรให้เหมาะสมอย่าให้เกิดส้ินเปลืองโดยเปล่าประโยชน์ดังนั้น การบริหารกับเศรษฐศาสตร์จึงมี
ความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดเศรษฐศาสตร์เป็นการศึกษาถึงการกระจายการใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่จ ากัด
อย่างไรส่วนผู้บริหารในองค์การจะต้องผลิตสินค้า และบริหารให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 

๕) การบริหารจะต้องเผชิญกับสภาพแวดล้อมท่ีเปล่ียนแปลงไปผู้บริหารท่ีประสบ
ความส าเร็จจะต้องสามารถคาดคะเนเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นอย่างถูกต้อง และสามารถปรับตัวเองให้เข้า
กับการเปล่ียนแปลงนั้น 

สรุปได้ว่าการบริหาร หมายถึง กระบวนการท่ีผู้บริหารต้องใช้ “ศาสตร์” และ “ศิลป์” 
ท ากิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ง ให้บรรลุผลตามเป้าหมายท่ีก าหนดโดยอาศัยกระบวนการและทรัพยากรท่ี
มีอยู่ คือ เงิน วัสดุ อุปกรณ์ อย่างเหมาะสมเพื่อการวินิจฉัยตัดสินใจในกระบวนการวางแผน และการ
ควบคุมการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพต่องาน 

 

 

 

 

 



๔๙ 
 

 

ตารางที่ ๒.๕ ลักษณะการบริหาร 

นักวิชาการ/แหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 

Robert H.WatermanJR Thomas J.,  
( 22 เมษายน 2560) 
 

การจัดการ คือการท าให้กลุ่มบุคคลในองค์กรเข้ามา
ท างานร่วมกันเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ร่วมกันของ
องค์กร 

สัมพันธ์ ภู่ไพบูลย์ 

(๒๕๕๒, หน้า ๑๖) 

 

การบริหาร หมายถึง ศิลปะในการใช้บุคคลอื่น
ร่วมกับปัจจัยในการจัดการเพื่อให้กิจกรรมด าเนินไป
ได้ตามวัตถุประสงค์ และสนองตอบความคาดหวัง 
และจัดโอกาสให้บุคคลเหล่านั้นมีความ
เจริญก้าวหน้าในหน้าท่ีการงานการบริหาร เป็นการ
ท างานท่ีให้บุคลากรหรือกลุ่มคนด าเนินงานให้ส าเร็จ
เป้าหมายขององค์การ 

อรุณ รักธรรม 

(๒๕๕๗, หน้า ๑๘ ) 

 

การบริหาร หมายถึง การท างานส่ิงหนึ่งส่ิงใดของคน
ต้ังแต่ ๒ คนขึ้นไป มุ่งถึงความส าเร็จร่วมกันโดยยึด
หลักประหยัดและประสิทธิภาพ และความส าเร็จนั้น
จะต้องเป็นท่ีพึงพอใจของผู้รับบริการหรือผลงานนั้น
การบริหารงานเป็นท้ังศาสตร์ และศิลป์ 

เด่น ชะเนติยัง 

(๒๕๕๓, หน้า ๕๒) 

 

การบริหารมีลักษณะเป็นท้ังศาสตร์และศิลปะ
กล่าวคือการบริหารจัดเป็นศาสตร์สาขาหนึ่งซึ่งเป็นท่ี
ยอมรับกันท่ัวไปเพราะมีองค์ประกอบของความรู้ 
(Knowledge) มีหลักเกณฑ์ (Principle) และทฤษฎี 
(Theory) ท่ีเกิดจากการศึกษาค้นคว้าเชิง
วิทยาศาสตร์เป็นศาสตร์ทางสังคมซึ่งอยู่กลุ่มเดียวกัน
กับวิชาจิตวิทยาสังคม 

ทองหล่อ เดชไทย 

(๒๕๕๕, หน้า ๕) 

“การบริหาร” และ “การจัดการ”นั้นบางครั้งอาจให้
แทนกันได้เนื่องจากเป็นกิจกรรมท่ีหวังผลขั้นสุดท้าย
อย่างเดียวกันคือความส าเร็จของงาน “การบริหาร” 
ใช้มากในการบริหารรัฐกิจส่วน“การจัดการ”ใช้มาก
ในทางธุรกิจหรืออาจกล่าวว่า “การบริหาร” มุ่งเน้น
ท่ีการก าหนดนโยบาย และการวางแผนส่วน  

 

 



๕๐ 
 

 

ตารางที่ ๒.๕ ลักษณะการบริหาร (ต่อ) 

นักวิชาการ/แหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 

สมคิด บางโม 

( หน้า๖๒-๖๓ ) 

องค์ประกอบของการบริหารท่ีส าคัญ๑) 
วัตถุประสงค์ท่ีแน่นอน๒) ทรัพยากรในการบริหาร๓) 
มีการประสานงานระหว่างกัน๔) ประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผลในการบริหารงาน 

เสนาะ ติเยาว์ 

(๒๕๕๔, หน้า๑-๒) 

หลักส าคัญของการบริหาร ๕ ลักษณะ๑) การบริหาร
เป็นการท างานกับคนและโดยอาศัยคน๒) การ
บริหารท าให้งานบรรลุเป้าหมายขององค์การ
เป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ขององค์การ๓) การ
บริหารเป็นการสมดุลระหว่างประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพ๔) การบริหารเป็นการใช้ทรัพยากรท่ีมี
อยู่อย่างจ ากัดใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดและ ๕) การ
บริหารจะต้องปรับตัวเองให้เข้ากับการเปล่ียนแปลง 

 

 

กระบวนการในการบริหารจัดการ 

การจัดองค์การหรือ Organizing ในข้อนี้เป็นการจัดการเกี่ยวกับตัวโครงสร้างของ
หน่วยงาน ตลอดจนถึงล าดับการควบคุมดูแลกิจการเพื่อขับเคล่ือนงานไปสู่เป้าหมายท่ีได้วางแผนไว้ 
โดยเน้นท่ีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 

การบังคับบัญชาส่ังการ หรือ Commanding เป็นการส่ังงานตามล าดับการบังคับบัญชา
ท่ีได้จัดองค์การเอาไว้แล้ว ซึ่งมีจุดประสงค์เพื่อให้ผู้ใต้บังคับบัญชาขับเคล่ือนงานในหน้าท่ีให้มุ่งสู่
ความส าเร็จ ซึ่งภาระของผู้บริหารต้องใช้ความสามารถหลายด้านต้ังแต่ชักจูง หว่านล้อม สร้างแรง
กดดัน ฯลฯ ท่ีจะท าให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติงานตามค าส่ังอย่างมีประสิทธิภาพ 

การประสานงาน หรือ Coordinating เนื่องจากงานองค์การยิ่งมีขนาดใหญ่เท่าไร ยิ่ง
ต้องใช้คนท างานหลากหน้าท่ีเท่านั้น ส่ิงส าคัญท่ีจะให้หลายคน ต่างความคิด คนละความรับผิดชอบ
ร่วมมือกันท างานในหน้าท่ีของตนเพื่อเป้าหมายเดียวกันคือความส าเร็จโดยไม่เกิดความขัดแย้ง จ าเป็น
อย่างยิ่งท่ีต้องมีการจัดการในเรื่องการประสานงานให้ดี 



๕๑ 
 

 

การควบคุม หรือ Controlling ขั้นตอน วิธีการ บุคลากร มีครบถ้วน ส่ิงท่ีขาดไม่ได้คือ
การควบคุมให้ทุกอย่างอยู่ในกระบวนการต้ังแต่เริ่มต้นจนถึงผลส าเร็จให้ได้ตามวันเวลาท่ีก าหนด และ
คุณภาพท่ีต้องการ53 

จากการทบทวนเอกสารท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ ได้มีนักวิชาการหลายท่านได้
ให้ทัศนะเกี่ยวกับการบริหารจัดการไว้ดังนี้ 

ภารกิจส าคัญในการบริหารมี ๗ ประการ คือ 

๑.กระบวนการวางแผน ( Planning ) หมายถึง การก าหนดโครงการอย่างกว้างๆว่ามี
อะไรท่ีจะต้องปฏิบัติตามล าดับ วางแนววิธีปฏิบัติ พร้อมด้วยวัตถุประสงค์ของการปฏิบัติงานนั้น ก่อน
ลงมือปฏิบัติการ 

๒.การจัดการองค์การ ( Organizing ) หมายถึง การจัดรูปโครงการหรือเค้าโครงการ
บริหารโดยก าหนดอ านาจหน้าท่ีของหน่วยงานย่อยและต าแหน่งต่างๆของหน่วยงานให้ชัดเจน พร้อม
ด้วยก าหนดลักษณะ และวิธีการติดต่อสัมพันธ์ตามล าดับช้ันแห่งอ านาจหน้าท่ีสูงต่ าลดหล่ันลงไป 

๓.การจัดคนเข้าท างาน ( Staffing ) หมายถึง การบริหารงานเกี่ยวกับบุคคลของ
หน่วยงาน การบริหารงานบุคคลดังกล่าว รวมต้ังแต่การแสวงหาคนมาท างาน การบรรจุ การแต่งต้ัง 
การฝึกอบรม และการพัฒนาบุคคล การบ ารุงขวัญ การเล่ือนขั้น ตลอดจนการพิจารณาให้พ้นจากงาน 
การบ ารุงรักษาสถานภาพของการท างานให้ดรและมีประสิทธิภาพให้คงอยู่ต่อไป 

๔.การส่ังการ (Directing ) หมายถึง การอ านวยการ หรือ การวินิจฉัยส่ังการหลังการได้
วิเคราะห์ และพิจารณาโดยรอบคอบ รวมทั้งการติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติตามค าส่ังนั้นๆ 

๕.การประสานงาน ( Coordinating ) หมายถึง การประสานงานหรือติดต่อสัมพันธ์กับ
หน่วยงานย่อย หรือ ต าแหน่งต่างๆในองค์กร เพื่อก่อให้เกิดการท างานท่ีมีประสิทธิภาพ ไม่มีการ
ท างานท่ีซ้ าซ้อนหรือขัดแย้งกัน สามารถท างานประสานความกลมกลืนกันเพื่อวัตถุประสงค์หลักของ
องค์การ 

๖.การรายงาน ( Reporting ) หมายถึง การเสนอรายงานไปยังผู้บังคับบัญชาหรือยัง
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องท้ังบนและล่าง เพื่อทราบความก้าวหน้าของงานทุกระยะ สะดวกแก่การ
ประสานงานอื่น จะเป็นการสร้างความเข้าใจอันดีต่อกัน ตลอดจนเป็นการบ ารุงขวัญก าลังใจไปในตัว
ด้วย 

 

                                                             
53พ ระม ห า ธรรม รั ต  อ ริ ย ธม โม  ย ศ ขุน ,ห ลั กก ารบ ริห า ร , (อ อน ไล น์ ) แห ล่ งที่ ม า  : 

http://www.oknation.net /mediacenter.mcu.ac.th, ( 22 เมษายน 2560) 

https://www.im2market.comค้นเมื่อ/
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๗.การงบประมาณ  (Budgeting ) หมายถึง การจัดสรรทรัพยากรหรือการท า
งบประมาณการเงิน การวางแผนหรือโครงการในการจ่ายเงิน การบัญชี และการควบคุมดูแลการใช้
จ่ายเงินโดยรอบคอบและรัดกลุม54 

  หลักการบริหารจัดการของฟาโยลมาปรับปรุงประยุกต์กับการบริหารราชการในท่ีสุดได้
ค าตอบส้ันๆคือ POSDCORB ซึ่งหมายถึงกระบวนการบริหาร๗ประการคือ 

    ๑. P=Planning หมายถึงการวางแผนเป็นการก าหนดโครงการอย่างกว้างๆ ว่าจะท า
อะไร บ้างเพื่ออะไรมีแนวทางปฏิบัติอย่างไรการวางแผนจะต้องท าก่อนการลงมือปฏิบัติ 

    ๒. O=Organizing หมายถึงการจัดการองค์กรกล่าวคือเป็นการจัดสายงานแบ่งแยก
อ านาจการบริหารให้ผู้ปฏิบัติงานทราบบทบาทหน้าท่ีของแต่ละคนเพื่อจะได้ท างานให้บรรลุวัตถุประสงค์ 

    ๓. S=Staffing หมายถึงการจัดหาบุคคลเป็นการบริหารงานทางด้านบุคคลอันได้แก่
การจัดอัตราก าลังการสรรหาการพัฒนาบุคลากรการสร้างบรรยากาศการท างานท่ีดี การประเมินผล
การท างานและการให้พ้นจากงาน 

    ๔. D=Directing หมายถึงการวินิจฉัยส่ังการ บอกทิศทางการท างาน เสนอแนะวิธีการ
ท างาน หลังจากท่ีได้วิเคราะห์อย่างรอบคอบแล้วว่าควรจะท าอะไรบ้างอย่างไรไปในทิศทางใด 

    ๕. Co=Coordinating หมายถึงการประสานงานอันได้แก่การสร้างความสัมพันธ์
ระหว่างหน่วยงานย่อย และบุคคลในต าแหน่งต่างๆให้สามารถท างานร่วมกันได้ ซึ่งอาจจะต้องใช้
เทคนิคต่างๆเช่นการส่ือสารการก าหนดระเบียบแผนในการท างานเป็นต้น 

    ๖. R=Reporting หมายถึงการรายงานการท างานทุกอย่างจะมีการรายงานไปยัง
ผู้บังคับบัญชาเหนือตนขึ้นไปว่าตนเองได้ท าอะไรบ้างอย่างไรได้ผลประการใด 

    ๗. B=Budgeting หมายถึงการจัดท างบประมาณ ค่าใช้จ่ายให้ถูกต้องเหมาะสมกับกิจ 
กรรม55 

  กระบวนการบริหารควรประกอบด้วย ๔ ประการ คือ 
    ๑. การวางแผนหมายถึงหน้าท่ีทางการบริหารในการก าหนดจุดหมาย และการ

ตัดสินใจเลือกวิธีการท่ีดีท่ีสุดท่ีจะให้บรรลุจุดหมายนั้น 
    ๒. การจัดองค์การหมายถึงก าหนดอ านาจหน้าท่ีและต าแหน่งต่างๆอย่างชัดเจน 
    ๓. การน าหมายถึงความพยายามท าให้มีอิทธิพลต่อผู้อื่นเพื่อให้การปฏิบั ติงานบรรลุ

จุดมุ่งหมายขององค์การได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 
 

                                                             
54ติน ปรัชญพฤทธ์ิ, บทบาทของผู้บริหารฝ่ายทรัพยากรบุคคลในการบริหารผู้มีวุฒิสามารถ , 

(คณะรัฐประศาสนศาสตร์ : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาตร์,๒๕๔๘), หน้า ๓๒. 
55Gulick L. and Urwick J., Papers on the Science of Administration, (New York        

: Institute of Public Administration, 1973), pp. 18-19. 
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    ๔. การควบคุมหมายถึงการมุ่งเน้นท่ีจะก่อให้เกิดความมั่นใจว่าสมาชิกในองค์การได้
ประพฤติปฏิบัติในทิศทางท่ีจะท าให้บรรลุผลตามมาตรฐานหรือจุดหมายมุ่งเน้นให้เกิดพฤติกรรมท่ีพึง
ประสงค์และลดพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์ลง56 

  องค์ประกอบมูลฐานของการจัดการ ปัจจุบันเรียกว่า กระบวนการบริหารจัดการมี๕
ประการ (POCCC) ดังนี้ 

    ๑. การวางแผน (Planning) คือการศึกษาข้อมูลในปัจจุบันและคาดการณ์ในอนาคต
แล้ววางเป้าหมายและแนวทางปฏิบัติไว้ 

    ๒. การจัดองค์การ (Organizing) คือการจัดโครงสร้างของหน่วยงานหรือองค์การ
ออกเป็นหน่วยงานย่อยๆก าหนดหน้าท่ีความรับผิดชอบของหน่วยงานการจัดสรรคนเข้าท างานใน
ต าแหน่งงานต่างๆ 

    ๓. การบังคับบัญชาส่ังการ (Commanding) คือการส่ังให้คนท างานตามท่ีมอบหมาย
งานให้ท าบังคับบัญชาให้พนักงานท างานตามภารกิจของหน่วยงาน 

    ๔. การประสานงาน (Coordination) คือการดูแลควบคุมและอ านวยความสะดวกให้ผู้
ท างานสามารถท างานได้โดยสะดวกเต็มความสามารถ 

๕ . การควบคุม (Controlling) คือการควบคุมให้งานด าเนินไปตามแผนท่ีวางเอาไว้
ตรวจสอบให้ผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานท่ีก าหนดไว้ 

หลักการในการบริหารหรือการจัดการนั้นควรมีความยืดหยุ่นและสามารถประยุกต์ใช้ได้
กับนักบริหารทุกระดับในองค์การเรียกว่าหลักการจัดการสากล๑๔ข้อ (Fayol ‘s 14 principle of 
management) ดังนี้ 

๑. หลักการแบ่งงานกันท า (Division of Work) โดยค านึงถึงความเช่ียวชาญเฉพาะด้าน 
(Specialization) ของแต่ละคน 

๒. หลักอ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบ  (Authority and Responsibility) โดยให้
สอดคล้องกับระดับความรับผิดชอบตามต าแหน่งงานนั้นๆ 

๓. หลักระเบียบวินัย (Discipline) พนักงานทุกคนต้องยอมรับและเช่ือฟังในกฎเกณฑ์
ระเบียบข้อบังคับท่ีองค์กรก าหนดขึ้น 

๔. หลักเอกภาพในการบังคับบัญชา (Unity of Command) ในการท างานผู้ใต้บังคับ 
บัญชาทุกคนจะต้องรับฟังค าส่ังจากผู้บังคับบัญชาเพียงคนเดียวเท่านั้น 

๕. หลักทิศทางการท างานอย่างเดียวกัน (Unity of Direction) ในการท างานทุกกลุ่มหรือ
ทุกหน่วยงานในองค์การ ควรด าเนินการภายใต้แผนงานและทิศทางในการท างานท่ีชัดเจนอย่าง
เดียวกัน 

๖. หลักผลประโยชน์ส่วนตัวเป็นรองผลประโยชน์ส่วนรวม (Subordination of Indivi- 
dual Interests the General Interest) ในการท างานผลประโยชน์ขององค์การต้องมาก่อนผล 
ประโยชน์ส่วนตัว โดยค านึงถึงความส าเร็จขององค์การเป็นส าคัญ 

                                                             
56 วิโรจน์ สารรัตนะ, การบริหารหลักการทฤษฎีและประเด็นทางการศึกษา, (กรุงเทพมหานคร : 

โรงพิมพ์ทิพยวิสุทธ์ิ, ๒๕๔๒), หน้า ๑๑. 
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๗. หลักการจ่ายค่าตอบแทนการท างานท่ีเป็นธรรม (Remuneration) พนักงานต้องได้รับ
ค่าจ้างท่ีเป็นธรรม เหมาะสมกับสภาพค่าครองชีพ และความพอใจสูงสุดของท้ังฝ่ายคนงานและฝ่าย
นายจ้าง 

๘. หลักการรวมอ านาจ (Centralization) หมายถึงการให้มีศูนย์รวมการตัดสินใจและการ
ควบคุมอยู่ท่ีส่วนกลางและให้มีการกระจายอ านาจหน้าท่ีเหมาะสมสอดคล้อง และพอเหมาะกับ
องค์การนั้นๆ 

๙. หลักสายการบังคับบัญชา (Scalar Chain) ควรก าหนดล าดับสายของการบังคับบัญชา
แต่ละหน่วยงานในองค์การให้ชัดเจนลดหล่ันกันไปตามล าดับจากระดับสูงสุดลงมาถึงระดับต่ าสุดของ
องค์การไม่คลุมเครือหรือก้าวก่ายกัน 

๑๐. หลักของความมีระเบียบ (Order) ทุกส่ิงทุกอย่างควรมีระเบียบแบบแผนการก าหนด
ต าแหน่งหน้าท่ีจะต้องพิจารณาจากคุณสมบัติท่ีเหมาะสม 

๑๑. หลักความเสมอภาค (Equity) หมายถึงผู้บริหารควรยึดหลักการจัดการบนพื้นฐาน
ของความยุติธรรมความมีเมตตากรุณาต่อผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน โดยท่ัวถึงท้ัง
องค์การปราศจากการล าเอียง 

๑๒ .หลักความมั่นคง  (Stability of Tenure of Personnel) ฝ่ายบริหารควรสร้าง
ความรู้สึกในเรื่องความมั่นคงในหน้าท่ีการงาน และรักษาพนักงานท่ีมีคุณภาพไว้กับองค์การ เพื่อลด
อัตราการออกจากงานให้น้อยลง 

๑๓. หลักความคิดริเริ่ม (Initiative) เปิดโอกาสให้ผู้ใต้บังคับบัญชาได้มีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ และมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาขององค์การ 

๑๔. หลักความสามัคคี (Esprit de Corps) ส่งเสริมความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของ
พนักงานด้วยการท างานเป็นทีม และมีการติดต่อส่ือสารระหว่างกัน เพื่อให้เกิดเอกภาพท้ังองค์การ57 

การบริหารเป็นวิธีการท าให้งานส าเร็จโดยอาศัยผู้อื่น (Getting things done through 
other people) และกล่าวว่าหน้าท่ีของผู้บริหารเป็นกรอบในการพิจารณาของผู้บริหารให้ส าเร็จ มี ๕ 
ประการ ตามค าย่อภาษาอังกฤษว่า “POSDC” ดังนี้ คือ 

๑. P คือ Planningหมายถึง การวางแผน เป็นการก าหนดแนวทางการด าเนินงานเพื่อ
ความส าเร็จท่ีจะตามมาในอนาคต ผู้บริหารท่ีดีต้องมีวิสัยทัศน์ท่ีกว้างไกลเพื่อก าหนดทิศทางของ
องค์กร 

๒.O คือ Organizing หมายถึง คือ การจัดองค์กร เป็นการก าหนดโครงสร้างความ สัมพันธ์ของ
สมาชิกและสายบังคับบัญชาภายในองค์กร มีการแบ่งงานกันท าและการกระจายอ านาจ 

๓. S คือ Staffingหมายถึง งานบุคลากร เป็นการสรรหาบุคลากรใหม่ การพัฒนาบุคลากร 
และการใช้คนให้เหมาะสมกับงาน 

๔. DคือDirecting หมายถึง การอ านวยการ เป็นการส่ือสารเพื่อให้เกิดการด าเนินการตาม
แผน ผู้บริหารต้องมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี และต้องมีภาวะผู้น า 

                                                             
57 Fayol, Henri, General and Industrial Management, (London : Pittman & Sons, 

1964), p. 39. 



๕๕ 
 

 

๕.C คือControllingหมายถึงการก ากับดูแลเป็นการควบคุมคุณภาพของการปฏิบัติงาน
ภายในองค์กร รวมทั้งกระบวนการแก้ปัญหาภายในองค์กร58 

สรุปได้ว่า หลักการบริหารงานโดยท่ัวไปท้ังภาครัฐและเอกชน และองค์กรต่างๆ 
ประกอบด้วยการวางแผน การจัดองค์การ หรือการจัดหน่วยงานต่างๆ ภายในองค์กร การสรรหา
บุคคลเข้าท างาน การส่ังการ การประสานงาน การรายงานผลการปฏิบัติงาน การงบประมาณ 
หลักการเหล่านี้สามารถท าให้องค์กรทุกองค์กรล้วนแล้วแต่ประสบความส าเร็จ และมีประสิทธิภาพ
ตารางที่ ๒.๖ แสดงกระบวนการบริหาร 

นักวิชาการ/แหล่งที่มา กระบวนการบริหาร 

ติน ปรัชญพฤทธิ์ 
(๒๕๔๘, หน้า ๓๒) 

ภ า ร กิ จ ก า ร บ ริ ห า ร ป ร ะ ก อ บ ด้ ว ย 
Planning,Organizing,Staffing,Directing, 
CoordinatingReporting, Budgeting 

Gulick L. and Urwick J.  
(1973, pp. 18-19) 

หลัก POSDCORBประกอบด้วย Planning, 
Organizing, Staffing, Directing, 
CoordinatingReporting, Budgeting 

Fayol, Henri  
(1964, p. 39) 

หลัก POCCC ประกอบด้วยPlanning, 
Organizing, Commanding, Coordinating, 
Controlling 

พระธรรมโกศาจารย์  (ประยูร ธม ม จิต โต)
(๒๕๔๙, หน้า ๓-๕) 

หลัก POSDCประกอบด้วยการวางแผน,การจัด
องค์กร,งานบุคลากร,การอ านวยการ,การก ากับ
ดูแล 

๒) การบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
การบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์ (Management for Results) คือ การบริหารโดยมุ่งเน้นผลลัพธ์

คือ ความสัมฤทธิ์ผลเป็นหลักโดยใช้ระบบการประเมินผลงานท่ีอาศัยตัวช้ีวัดเป็นตัวสะท้อนผลงานให้
ออกมาเป็นรูปธรรม ซึ่งผลการประเมินจะน ามาใช้ในการตอบค าถามถึงความคุ้มค่าในการท างาน ใช้
แสดงผลต่อสาธารณะและเพื่อปรับปรุงกระบวนการท างานให้ดียิ่งขึ้น ผู้ด าเนินการวิจัยได้ศึกษา
ค้นคว้าสูตรของการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานดังภาพท่ี ๒.๑ ต่อไปนี้ 

 
 

 
                                                             

58 พระธรรมโกศาจารย์  (ป ระยูร  ธม มจิต โต ) , พุ ทธวิ ธี ในการบริห าร , พิ ม พ์ครั้ งที่  ๔ ,           
(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๙), หน้า ๓-๕. 

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



๕๖ 
 

 

แผนภาพที่ ๒.๔  กรอบการบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์59 
 
การบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์จะเน้นท่ีผลลัพธ์ (Outcomes) ของงาน โดยจะให้ความส าคัญท่ี

การก าหนดพันธกิจและวัตถุประสงค์ของโครงการ/งาน เป้าหมายท่ีชัดเจน การก าหนดผลผลิตและ
ผลลัพธ์ท่ีต้องการของทุกโครงการในองค์การนั้น ให้สอดคล้องเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับภารกิจและ
วัตถุประสงค์ขององค์การ มีการก าหนดตัวช้ีวัดผลการท างานหลัก (Key Performance Indicator - 
KPI) ไว้อย่างชัดเจน เป็นท่ีเข้าใจของทุกคนในองค์การ การวัดความก้าวหน้าของการปฏิบัติงานโดยใช้
ตัวช้ีวัด การยืดหยุ่นในการบริหารและสนับสนุนทรัพยากรแก่ผู้บริหารระดับล่างอย่างเหมาะสม การ
ประเมินผลการปฏิบัติงานและให้ค่าตอบแทนตามผลงาน ตลอดจนถึงการปรับปรุงพัฒนาให้มี
ประสิทธิภาพสูงขึ้น และตรงตามความต้องการของลูกค้าคือประชาชน 

ปัจจัยหลักพื้นฐานท่ีท าให้การบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์ประสบความส าเร็จ คือ การมีระบบ
ข้อมูลท่ีเท่ียงตรงเช่ือถือได้ไม่ว่าจะเป็นระบบข้อมูลตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติงาน เพื่อให้ทราบความ
คืบหน้าของการปฏิบัติงานหรือระบบการเงินและบัญชี ท่ีสามารถให้ข้อมูลแยกรายการ โครงการ
เพื่อให้ทราบต้นทุนค่าใช้จ่ายในแต่ละงาน การได้รับข้อมูลท่ีถูกต้องจะช่วยให้ ผู้บริหารทุกระดับ
ตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง 

การบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์เป็นการจัดหาให้ได้ทรัพยากรการบริหารมาด้วยความประหยัด 
(Economy) คือ การใช้ทรัพยากรน้อยท่ีสุดในการผลิตโดยการใช้ปัจจัยน าเข้า (Input) ซึ่งได้แก่ ทรัพยากรใน
การผลิตด้วยราคาท่ีต่ าท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไปได้ ถือเป็นหลักส าคัญของนักบริหารท่ีดี การไม่ประหยัดจะ
เกิดขึ้นบ่อยครั้งในกรณีของการมีคนงานมากกว่าปริมาณงานหรือใช้อุปกรณ์เครื่องมือท่ีราคาแพงหรือ
คุณภาพสูงเกินความจ าเป็น ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) คือ การเปรียบเทียบระหว่างปัจจัย
น าเข้า (Input) กับผลผลิต (Output) ได้แก่ การสร้างผลผลิตในระดับท่ีสูงกว่าปัจจัยน าเข้าความมี
ประสิทธิภาพ สามารถวัดได้โดยน าปัจจัยน าเข้าหารด้วยผลผลิตจริง หากได้ค่าท่ีน้อยแสดงว่ามีผลผลิต
เพิ่มมากขึ้นมากกว่าการเพิ่มข้ึนของปัจจัยน าเข้าซึ่งหมายถึง องค์การดังกล่าวนี้มีประสิทธิภาพสัดส่วน
ต่อไปนี้สามารถท าได้ดีขึ้นได้ โดยการปรับปรุงผลิตภาพ (Productivity) คือ การท าให้ผลผลิตเพิ่มขึ้น
ในขณะท่ีปัจจัยน าเข้าคงท่ีหรือโดยการประหยัด (Economizing) คือ รักษาระดับผลผลิตให้คงท่ีแต่จะ
ลดปัจจัยน าเข้าลงความมีประสิทธิผล (Effectiveness) คือ การเปรียบเทียบระหว่างวัตถุประสงค์กับ
ผลลัพธ์ของโครงการ ซึ่งหมายถึงระดับของการบรรลุวัตถุประสงค์ท่ีได้ต้ังไว้ล่วงหน้าของโครงการนั้นๆ 
ว่าได้ผลลัพธ์ตามวัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว้เพียงไรความมีประสิทธิผลมักมีความเกี่ยวข้องกับผลผลิตและ
ผลลัพธ์ดังแผนภาพท่ี ๒.๒ ต่อไปนี้ 

 

 

 
                                                             

59 ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน, การบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์ , (มปท.: ๒๕๔๕),      
หน้า ๑๔๔. 



๕๗ 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 
 

แผนภาพที่ ๒.๕ กรอบแนวคิดการวัดผลการปฏิบัติงานในการบริหารแบบผลสัมฤทธิ์60 

วัตถุประสงค์(Objectives)หมายถึง เป้าหมายของผลสัมฤทธิ์ของงานท่ีต้องการท้ังใน
ระยะส้ัน กลางหรือระยะยาว 

ปัจจัยน าเข้า( Input)หมายถึง ทรัพยากรท่ีใช้ในการผลิต การให้บริการหรือการ
ปฏิบัติงาน เช่น เงินทุน คน อาคาร เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพย์สินทางปัญญา กฎ 
ระเบียบ และการรักษาช่ือเสียงขององค์การ เป็นต้น 

ผลผลิต(Outputs)ผลงานหรือบริการท่ีองค์การนั้นจัดท าขึ้น โดยกิจกรรมท่ีให้เกิดผลงาน
นั้นจะอยู่ภายใต้การควบคุมขององค์การ เช่น การออกใบอนุญาตการออกหนังสือส าคัญ ผู้ป่วยท่ีได้รับ
การรักษาหรือการหางานให้ผู้ว่างงาน เป็นต้น 

ผลลัพธ์(Outcomes)ผลกระทบท่ีเกิดจากผลผลิตหรือผลงานท่ีได้ท าขึ้น ซึ่งจะก่อให้เกิด
การเปล่ียนแปลงต่อผู้รับบริการอันเนื่องจากการด าเนินการ เช่น ผู้รับบริการได้รับใบอนุญาต ซึ่งเป็น
ผลให้การประกอบอาชีพมั่นคงขึ้น บัตรประชาชนท่ีได้รับสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างเป็นท่ีพอใจ 
คนไข้หายป่วยกลับบ้านไปท างานต่อได้และมีสุขภาพแข็งแรง เป็นต้น องค์การท่ีใช้ระบบบริหารโดยมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์จะมีลักษณะท่ัวไป ดังนี้ 

  ๑. มีพันธกิจ วัตถุประสงค์ขององค์การท่ีชัดเจน และมีเป้าหมายท่ีเป็นรูปธรรมโดยเน้นท่ี
ผลผลิตและผลลัพธ์ ไม่เน้นกิจกรรมหรือการท างานตามกฎระเบียบ 

  ๒. ผู้บริหารทุกระดับในองค์การต่างมีเป้าหมายของการท างานท่ีชัดเจน และเป้าหมาย
เหล่านั้นจะส้ัน กระชับ ไม่คลุมเครือและเป็นเป้าหมายท่ีมีฐานมาจากพันธกิจขององค์การ 

  ๓. เป้าหมายจะวัดได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยมีตัวช้ีวัดท่ีสามารถวัดได้ เพื่อให้สามารถ
ติดตามผลการปฏิบัติงาน และสามารถเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานกับองค์การอื่นท่ีมีลักษณะงานท่ี
เทียบเคียงกันได้ 

                                                             
60 เรื่องเดียวกัน, หน้า ๑๔๕. 

วัตถุประสงค ์
OBJECTIVES 

ปัจจัยน าเข้า 
INPUTS 

กิจกรรม 
PROCESS 

ผลผลิต 
OUTPUTS 

ผลลัพธ์ 
OUTCOMES 

โครงการ 

f 

ผลสัมฤทธิ์ RESULTS 

ความมีประสิทธิภาพ 

f 

ความประหยัด 

f 

ความมีประสิทธิผล 

f 



๕๘ 
 

 

  ๔. การตัดสินใจในการจัดสรรงบประมาณให้หน่วยงานหรือโครงการต่างๆ จะพิจารณา
จากผลสัมฤทธิ์ของงานเป็นหลัก ซึ่งจะสอดคล้องกับการให้ค่าตอบแทน สวัสดิการ และรางวัลแก่
เจ้าหน้าท่ีท่ีจะประเมินจากผลการปฏิบัติงานเป็นหลัก 

  ๕. เจ้าหน้าท่ีทุกคนรู้ว่างานท่ีองค์การคาดหวังคืออะไร ทุกคนในองค์การจะคิดเสมอว่า
งานท่ีตนท าอยู่นั้นเพื่อให้เกิดผลอย่างไร ผลท่ีเกิดขึ้นจะช่วยให้บรรลุเป้าหมายของโครงการและ
องค์การอย่างไร และทุกคนรู้ สึกรับผิดชอบต่อผลงานท่ีได้ก าหนดไว้อย่างเหมาะสมกับก าลัง
ความสามารถของแต่ละคน 

  ๖. มีการกระจายอ านาจการตัดสินใจ การบริหารเงิน บริหารคนสู่หน่วยงานระดับล่าง
เพื่อให้สามารถท างานบรรลุผลได้อย่างเหมาะสม เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้บริหารระดับต้น ระดับกลาง 
ซึ่งเข้าใจถึงปัญหาเป็นอย่างดีได้เป็นผู้แก้ไขปัญหาและสะสมประสบการณ์ เพื่อก้าวสู่ผู้บริหารระดับสูง 
นอกจากจะช่วยลดปัญหาคอขวดท่ีท าให้การท างานล่าช้า ลดขั้นตอนการท างาน ยังเพิ่มความยืดหยุ่น
และประสิทธิภาพในการท างานอีกด้วย 

  ๗. มีระบบสนับสนุนการท างาน ในเรื่องระเบียบการท างาน สถานท่ี อุปกรณ์ในการ
ท างาน เช่น มีระเบียบท่ีส้ัน กระชับในเรื่องท่ีจ าเป็นเท่านั้น มีสถานท่ีท างานท่ีสะอาดเป็นระเบียบ และ
มีเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีสนับสนุนให้สามารถตัดสินใจบนฐานข้อมูลท่ีถูกต้อง และให้บริการได้อย่าง
รวดเร็วทันเวลา 

  ๘. มีวัฒนธรรมและอุดมการณ์ร่วมกันในการท างานท่ีสร้างสรรค์ เป็นองค์การท่ีมุ่งมั่นจะ
ท างานร่วมกัน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ เป็นองค์การท่ีเรียนรู้เปิดกว้างต่อความรู้ใหม่ๆ และ
ปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม เป็นองค์การท่ีให้อภัยต่อความผิดพลาดท่ี เกิดขึ้นได้ 
และเป็นองค์การท่ีมีการติดต่อประสานข้อมูล และร่วมกันท างานกับองค์การภายนอก เพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ร่วมกันได้ 

  ๙. เจ้าหน้าท่ีมีขวัญและก าลังใจดี เนื่องจากได้มีโอกาสปรับปรุงงานและดุลพินิจในการ
ท างานท่ีกว้างขวางขึ้น ท าให้ผู้รับบริการได้รับความพอใจลดการต่อว่าต่อขานหรือการแสดงความไม่
พอใจลง ส่วนเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานเองก็จะได้รับการตอบแทนตามผลการประเมินจากผลสัมฤทธิ์ของ
งาน61 

สรุปได้ว่า การบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ หมายถึง การบริหารงานท่ีต้องอาศัยความ
ละเอียดแม่นย า ซึ่งต้องมีความคาดหวังในผลลัพธ์ท่ีจะเกิดตามมาภายหลัง โดยผลลัพธ์ที่ได้นั้นจะต้อง
คุ้มค่าท่ีสุดมีประสิทธิผลใกล้เคียงกับความคาดหวังมากท่ีสุด แต่ส้ินเปลืองวัสดุอุปกรณ์ในการด าเนินงาน
รวมถึงเวลาและก าลังแรงงานน้อยท่ีสุดด้วย 

 

 

 
                                                             

61 ส านักงานข้าราชการพลเรือน , ระบบมาตรฐานสากลของประเทศไทยด้านการจัดการและ
สัมฤทธิ์ผลของงานภาครัฐ, พิมพ์ครั้งที่ ๖, (กรุงเทพมหานคร : เดอะมาสเตอร์, ๒๕๔๔), หน้า ๑๓ – ๒๓. 



๕๙ 
 

 

ตารางที่ ๒. ๗ แสดงกระบวนการบริหาร 

นักวิชาการ/แหล่งที่มา กระบวนการบริหาร 

ส านักงานข้าราชการพลเรือน 
(๒๕๔๔, หน้า ๑๓ – ๒๓.) 

การบริหารมุ่ งผลสัมฤทธิ์ เป็นการจัดหาให้ ได้
ทรัพยากรการบริหารมาด้วยความประหยัด 
(Economy) คือ การใช้ทรัพยากรน้อยท่ีสุดในการ
ผลิตโดยการใช้ปั จจั ยน าเข้ า (Input) ซึ่ งได้ แก่ 
ทรัพยากรในการผลิตด้วยราคาท่ีต่ าท่ีสุดเท่าท่ีจะ
เป็นไปได้ ถือเป็นหลักส าคัญของนักบริหารท่ีดี  

 

๒.๓ หลักพุทธธรรม คืออิทธิบาทธรรม ๔ 

ผู้ศึกษาวิจัยจึงได้ท าการศึกษาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา เพื่อการส่งเสริมการ
บริหารจัดการให้ประสบผลส าเร็จดัวยหลักอิทธิบาท ๔ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

ความหมายของอิทธิบาท ๔ 

หลักอิทธิบาท ๔ ค าว่า อิทธิบาท แปลว่า บาทฐานแห่งความส าเร็จ หมายถึง ส่ิงซึ่งมี
คุณธรรม เครื่องให้ลุถึงความส าเร็จตามท่ีตนประสงค์ ผู้หวังความส าเร็จในส่ิงใด ต้องท าตนให้สมบูรณ์ 
ด้วยส่ิงท่ีเรียกว่า อิทธิบาท ซึ่งจ าแนกไว้เป็น ๔62คือ 

๑. ฉันทะ ความพอใจรักใคร่ในส่ิงนั้น 
๒. วิริยะ ความพากเพียรในส่ิงนั้น 
๓. จิตตะ ความเอาใจใส่ฝักใฝ่ในส่ิงนั้น 
๔. วิมังสา ความหมั่นสอดส่องในเหตุผลของส่ิงนั้น 

ธรรม ๔ อย่างนี้ ย่อมเนื่องกัน แต่ละอย่างๆ มีหน้าท่ีเฉพาะของตน  

ฉันทะหมายถึงความพอใจ ในฐานะเป็นส่ิงท่ี ตนถือว่า ดีท่ีสุด ท่ีมนุษย์เรา ควรจะได้ ข้อ
นี้ เป็นก าลังใจ อันแรก ท่ีท าให้เกิด คุณธรรม ข้อต่อไป ทุกข้อ 

วิริยะหมายถึงความพากเพียร หมายถึง การการะท าท่ีติดต่อ ไม่ขาดตอน เป็นระยะยาว 
จนประสบ ความส าเร็จ ค านี้ มีความหมายของ ความกล้าหาญ เจืออยู่ด้วย ส่วนหนึ่ง 

                                                             

 62ที.ปา.(ไทย) ๑๑/๒๓๑ ; อภิ.วิ.(ไทย) ๓๕/๕๐๕/๒๙๒. 



๖๐ 
 

 

จิตตะหมายถึงความไม่ทอดท้ิง ส่ิงนั้น ไปจากความรู้ สึก ของตัว ท าส่ิงซึ่ งเป็น 
วัตถุประสงค์ นั้นให้เด่นชัด อยู่ในใจเสมอ ค านี้ รวมความหมาย ของค าว่า สมาธิ อยู่ด้วยอย่างเต็มท่ี 

วิมังสาหมายถึงความสอดส่องใน เหตุและผล แห่งความส าเร็จ เกี่ยวกับเรื่องนั้นๆ ให้
ลึกซึ้งยิ่งๆ ข้ึนไปตลอดเวลา ค านี้ รวมความหมาย ของค าว่า ปัญญา ไว้อย่างเต็มท่ี 

จากพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในอังคุตตรนิกาย ทุก
นิบาต ได้กล่าวถึง อิทธิบาท ในอิทธิปาทสูตร ดังนี้ 

อิทธิบาท (คุณเครื่องให้ถึงความส าเร็จ) ๔ ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ 

๑) เจริญอิทธิบาทท่ีประกอบด้วยฉันทสมาธิปธานสังขาร (สมาธิท่ีเกิดจากฉันทะและ
ความเพียรสร้างสรรค์) 

๒) เจริญอิทธิบาทท่ีประกอบด้วยวิริยสมาธิปธานสังขาร (สมาธิที่เกิดจากวิริยะและความ
เพียรสร้างสรรค์) 

๓) เจริญอิทธิบาทท่ีประกอบด้วยจิตตสมาธิปธานสังขาร (สมาธิท่ีเกิดจากจิตตะและ
ความเพียรสร้างสรรค์) 

๔) เจริญอิทธิบาทท่ีประกอบด้วยวิมังสาสมาธิปธานสังขาร (สมาธิที่เกิดจากวิมังสาและ
ความเพียรสร้างสรรค์)63 

อิทธิบาท ๔ คือ คุณธรรมน าให้ส าเร็จความประสงค์ ๔ อย่าง 

๑) ฉันทะ พอใจรักใคร่ในส่ิงนั้น ๒) วิริยะ เพียรประกอบส่ิงนั้น ๓) จิตตะ เอาใจฝักใฝ่ใน
ส่ิงนั้นไม่วางธุระ ๔) วิมังสา หมั่นตริตรองพิจารณาเหตุผล64 

จากอิทธิปาทสูตร ดังกล่าว มีผู้อธิบายความหมายของ อิทธิบาท ๔ ไว้อย่างสนใจ ดังนี้ 

พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุต โต) ได้กล่าวถึง อิทธิบาท ๔ คือ ฉันทะ (ความพอใจ คือ 
ความต้องการท่ีจะท า ใฝ่ใจรักจะท าส่ิงนั้นอยู่เสมอ และปรารถนาจะท าให้ได้ผลดียิ่งๆ ขึ้นไป) วิริยะ 
(ความเพียรคือ ขยันหมั่นประกอบส่ิงนั้นด้วยความพยายาม เข้มแข็ง อดทน เอาธุระไม่ท้อถอย) จิตตะ 
(ความคิดมุ่งไป คือ ต้ังจิตรับรู้ในส่ิงท่ีท าและท าส่ิงนั้นด้วยความคิด เอาจิตฝักใฝ่ไม่ปล่อยใจให้ฟุ้งซ่าน
เล่ือนลอยไป อุทิศตัวอุทิศใจให้แก่ส่ิงท่ีท า) วิมังสา (ความไตร่ตรอง หรือทดลอง คือ หมั่นใช้ปัญญา

                                                             

 63ที.ป. (ไทย). ๑๑/๓๐๖/๒๗๗. 

64อภิ.วิภง ค. (ไทย) ๓๕/๒๙๒ 
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พิจารณาใคร่ครวญตรวจตราหาเหตุผลและตรวจสอบข้อยิ่งหย่อนในส่ิงท่ีท านั้น มีการวางแผน วัดผล 
คิดค้นวิธีแก้ไขปรับปรุง)65 

พระธรรมโกศาจารย์(ประยูร ธม มจิต โต) ได้กล่าวถึง อิทธิบาท แปลว่า บาทฐานแห่ง
ความส าเร็จ หมายถึง ส่ิงซึ่งมีคุณธรรม เครื่องให้ลุถึงความส าเร็จตามท่ีตนประสงค์ ผู้หวังความส าเร็จ
ในส่ิงใด ต้องท าตนให้สมบูรณ์ ด้วยส่ิงท่ีเรียกว่า อิทธิบาท ซึ่งจ าแนกไว้เป็น ๔ คือ 

๑) ฉันทะ ความพอใจรักใคร่ในส่ิงนั้น ๒) วิริยะ ความพากเพียรในส่ิงนั้น ๓) จิตตะ 
ความเอาใจใส่ฝักใฝ่ในส่ิงนั้น ๔) วิมังสา ความหมั่นสอดส่องในเหตุผลของส่ิงนั้น ธรรม ๔ อย่างนี้ ย่อม
เนื่องกัน แต่ละอย่างๆ มีหน้าท่ีเฉพาะของตน 

ฉันทะ คือความพอใจ ในฐานะเป็นส่ิงท่ีตนถือว่าดีท่ีสุดท่ีมนุษย์เราควรจะได้ข้อนี้ เป็น
ก าลังใจ อันแรก ท่ีท าให้เกิด คุณธรรม ข้อต่อไปทุกข้อ 

วิริยะ คือความพากเพียร หมายถึง การกระท าท่ีติดต่อ ไม่ขาดตอนเป็นระยะยาวจน
ประสบ ความส าเร็จ ค านี้ มีความหมายของ ความกล้าหาญ เจืออยู่ด้วย ส่วนหนึ่ง 

จิตตะ หมายถึงความไม่ทอดท้ิง ส่ิงนั้น  ไปจากความรู้ สึกของตัวท าส่ิงซึ่ ง เป็น
วัตถุประสงค์นั้นให้เด่นชัด อยู่ในใจเสมอ ค านี้ รวมความหมาย ของค าว่า สมาธิ อยู่ด้วยอย่างเต็มท่ี 

วิมังสา หมายถึงความสอดส่องใน เหตุและผล แห่งความส าเร็จ เกี่ยวกับเรื่องนั้นๆ ให้
ลึกซึ้งยิ่งๆ ข้ึนไปตลอดเวลา ค านี้ รวมความหมาย ของค าว่า ปัญญา ไว้อย่างเต็มท่ี66 

ในขณะท่ี สมพร เทพสิทธา ได้กล่าวถึง อิทธิบาท ๔ ว่าเป็นหนึ่งในคุณธรรมท่ีควร
ปลูกฝังให้มีขึ้นในจิตใจและพัฒนาให้เจริญงอกงามจนกลายเป็นมโนธรรม เนื่องจากเป็นคุณธรรมท่ี
น าไปสู่ความส าเร็จแห่งผลท่ีมุ่งหมาย ๔ ประการ ได้แก่ 

๑) ฉันทะ ความพอใจ คือ ความต้องการท่ีจะท าใฝ่ใจรักท่ีจะท าส่ิงนั้นอยู่เสมอ และ
ปรารถนาจะท าให้ได้ผลยิ่งๆ ขึ้นไป 

๒) วิริยะ ความเพียร คือ ขยันหมั่นเพียร ท างานด้วยความพยายาม เข้มแข็ง อดทน เอา
ธุระไม่ท้อถอย 

๓) จิตตะ ความคิด คือ ต้ังจิตรับรู้ในส่ิงท่ีท า และท าส่ิงนั้นด้วยความคิด เอาจิตฝักใฝ่ไม่
ปล่อยใจให้ฟุ้งซ่านเส่ือมถอยไป 

                                                             
65พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุต โต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม, (กรุงเทพมหานคร : 

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,๒๕๔๖), หน้า ๑๖๐. 
66พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธม มจิต โต), ท าอย่างไรจึงจะเรียนเก่ง, (กรุงเทพมหานคร :โรงพิมพ์มหา

จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๑), หน้า ๓๙. 



๖๒ 
 

 

๔) วิมังสา ความใคร่ครวญหรือทดลอง คือ หมั่นใช้ปัญญาพิจารณาใคร่ครวญตรวจตรา 
หาเหตุผลและตรวจสอบข้อยิ่งหย่อนในส่ิงท่ีท านั้น มีการวางแผน วัดผล คิดค้นหาวิธีแก้ไขปรับปรุงให้
ดีขึ้น เจริญขึ้น เพื่อไปสู่ความสัมฤทธิ์ผล67 

จากความหมายและความส าคัญของหลักอิทธิบาท ๔ ท่ีนักวิชาการแต่ละท่านได้อธิบาย
ไว้สามารถสรุปได้ว่าการท างานคือการใช้หลักอิทธิบาท ๔อันมี ๑) ใจรักงาน ๒) มีความพากเพียรใน
งาน ๓) ใจจดจ่ออยู่กับงาน ๔) การวิเคราะห์ สังเคราะห์ สร้างสรรค์ พัฒนานั่นเอง อันจะเป็นหนทาง
น าไปสู่การพัฒนาทักษะในการท างานของตนเองหรือผู้อื่นให้ดีขึ้น เจริญขึ้น เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของ
องค์กร อันจะท าให้ตนเองผู้อื่นและองค์กรเกิดความสุขและเจริญยิ่งๆ ขึ้นไป 

ความส าคัญและองค์ประกอบของอิทธิบาท ๔ 

จากการศึกษาเอกสารปรากฏว่า มีนักวิชาการได้ให้ความส าคัญและองค์ประกอบของ      
อิทธิบาท ๔ ไว้หลายท่าน ดังนี้ 

อิทธิบาท ๔ : ทางแห่งความส าเร็จนอกจากการท่ีจะมีความไม่สันโดษ และสันโดษท่ี
ถูกต้องแล้ว เพราะฉันทะท าให้ใจมาอยู่กับงาน ส่ิงท่ีท า ส่ิงท่ีเป็นเป้าหมายท าให้เกิดจิตใจฝักใฝ่ เมื่อใจ
ฝักใฝ่ก็ท างานด้วยความแน่วแน่จริงจัง สภาพท่ีจิตแน่วแน่อยู่กับส่ิงท่ีกระท านั้น เราเรียกว่าเป็น สมาธิ 
เพราะฉะนั้น ฉันทะก็น าไปสู่สมาธิ สมาธิในการท างานเกิด ได้ด้วยการมีฉันทะ เมื่อมีสมาธิและใจก็รัก
งานนั้น ท างานด้วยใจรัก ใจก็เป็นสุข เพราะฉะนั้น คนท่ีท างานด้วยฉันทะก็มีจิตใจเป็นสุข ใจเป็นสมาธิ 
สมาธิก็ท าให้เป็นสุขเพราะจิตใจสงบแน่วแน่ เมื่อทาจิตใจให้เป็นสมาธิแน่วแน่ ต้ังใจจริงจัง ใจรักงาน
นั้น ต้ังใจทาเต็มท่ี มีความเพียรพยายาม ผลส าเร็จของงานก็เป็นผลส าเร็จท่ีดีเรียกว่านาไปสู่ ‚ความ
เป็นเลิศของงานนั้น หมายความว่า งานนั้นจะส าเร็จผลอย่างดีเลิศ อันนี้ก็ เลยพันกันไปหมด 
เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่า ฉันทะเป็นคุณธรรมอย่างหนึ่งใน อิทธิบาท ๔ คือ ธรรมท่ีเป็น
เครื่องให้ถึงความส าเร็จ หรือเรียกง่ายๆ ว่า ‚ทางแห่งความส าเร็จ เมื่อพูดมาถึงอิทธิบาทแล้ว ก็จะต้อง
โยงไปถึงคุณธรรมข้ออื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องด้วย เพราะอิทธิบาทมี ๔ ข้อ คือ ฉันทะวิริยะ จิตตะ วิมังสา 
ฉันทะคือ ข้อท่ีพูดมาแล้ว ความพอใจรักใคร่ในส่ิงนั้น รักงาน รักเป้าหมาย รักจุดหมายท่ีดีงาม รัก
วัตถุประสงค์ของงานนั้น ข้อต่อไปนี้คือ วิริยะ ความเพียร ความพยายาม จิตตะ ความเอาใจใส่ในส่ิง
นั้น วิมังสา ความไตร่ตรองสอบสวนพิจารณาหรือถ้าจะพูดให้ส้ัน จ าง่ายๆ ก็บอกว่า มีใจรัก พากเพียร
ท า เอาจิตฝักใฝ่ใช้ปัญญาสอบสวนนี่เป็นอิทธิบาท ๔ ฉันทะเป็นข้อท่ี ๑ ตามปกติถ้ามีฉันทะแล้ว มันก็
ช่วยให้เกิดคุณธรรมข้ออื่นในอิทธิบาท ๔ ตามมา มันสัมพันธ์กัน ช่วยเหลือเกื้อหนุนกัน พอมีฉันทะใจ
รักแล้ว มันก็เกิดความเพียรพยายามเมื่อมีความเพียรพยายามใจก็ฝักใฝ่จดจ่ออยู่กับส่ิงนั้น มีใจจดจ่อ
เอาใจใส่แล้ว ก็สามารถจะใช้ปัญญาพิจารณาสอบสวนเรื่องราวนั้น ไตร่ตรองถึงข้อบกพร่อง ข้อท่ีควร

                                                             
67สมพร เทพสิทธา, คุณธรรมและจริยธรรม, (กรุงเทพมหานคร : สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย

ในพระบรมราชินูปถัมภ์, ๒๕๔๒), หน้า ๒๙. 



๖๓ 
 

 

แก้ไขหาทางทดลองปรับปรุงอะไรต่างๆ เหล่านี้มันก็ตามกันมา๑) ฉันทะ๒) วิริยะ๓)จิตตะ๔) วิมังสา 
เป็นชุดกันทีเดียว68 

การท างานให้ประสบความส าเร็จตามแนวพุทธศาสนา พระพุทธเจ้าทรงแนะให้ปฏิบัติ
ตามหลักอิทธิบาท ๔ อิทธิบาท แปลว่า หลักพื้นฐานแห่งความส าเร็จ หรือทางสู่ความส าเร็จ มี
องค์ประกอบ ๔ ประการ คือ ๑) ฉันทะ คือมีใจรัก ท างานด้วยใจรักงาน ๒) วิริยะ คือพากเพียรท า รัก
แล้วต้องขยัน ความขยันคือ ภาคปฏิบัติการของความรักความรักในงานจะท าให้เรารู้ว่าควรท างาน
อะไร ส่วนความขยันจะท าให้งานนั้นก้าวไปสู่ความส าเร็จ การท างานถ้าขาดความขยัน ความช านาญก็
จะไม่เกิด ๓) จิตตะ คือจดจ าจ่อจิต หมายความว่า ท าอะไรก็ตามให้เจาะลงไป ปักใจลงไปในส่ิงนั้น
อย่างลึกซึ้ง อย่างมุ่งมั่น อย่างจริงจัง และอย่างทุ่มเท ใครก็ตามท่ีท างานด้วยการเอาใจจดจ่ออยู่กับงาน
นั้น คนนั้นจะประสบความส าเร็จ ๔) วิมังสา คือวินิจวิจัย ได้แก่ การวิเคราะห์ สังเคราะห์ สร้างสรรค์ 
พัฒนานั่นเอง เมื่อเราท างานอะไรก็ตาม ให้พินิจพิเคราะห์ สร้างสรรค์พัฒนา พระพุทธเจ้าทรงเป็น
ตัวอย่างของนักวิจัยช้ันยอดของโลกพระองค์ทรงสามารถสร้างปัญญาขึ้นมาใหม่จากเหตุการณ์ท่ีคน
ท้ังหลายมองไม่เห็นว่าเป็นทางมาของปัญญาได้อย่างไร หากเราจ าพุทธประวัติได้ก็จะพบว่า สาเหตุท่ี
ท าให้พระพุทธเจ้าแต่เมื่อยังเป็นเจ้าชายสิทธัตถะเสด็จออกผนวช ก็เป็นเพราะว่าพระองค์ทรงรู้จักใช้
ปัญญาในเชิงสร้างสรรค์อันได้แก่การรู้จักคิดเชิงวิเคราะห์69 

สรุปได้ว่าหลักอิทธิบาท ๔ แปลว่า หลักพื้นฐานแห่งความส าเร็จ หรือทางสู่ความส าเร็จ 
มีองค์ประกอบ ๔ ประการ คือ ๑) ฉันทะ คือมีใจรัก ท างานด้วยใจรักงาน ๒) วิริยะ คือพากเพียรท า 
รักแล้วต้องขยัน ความขยันคือ ภาคปฏิบัติการของความรักความรักในงานจะท าให้เรารู้ว่าควรท างาน
อะไร ส่วนความขยันจะท าให้งานนั้นก้าวไปสู่ความส าเร็จ การท างานถ้าขาดความขยัน ความช านาญก็
จะไม่เกิด ๓) จิตตะ คือจดจ าจ่อจิต ในการท าอะไรก็ตามให้เจาะลงไป ปักใจลงไปในส่ิงนั้นอย่างลึกซึ้ง 
อย่างมุ่งมั่น อย่างจริงจัง และอย่างทุ่มเท ใครก็ตามท่ีท างานด้วยการเอาใจจดจ่ออยู่กับงานนั้น คนนั้น
จะประสบความส าเร็จ ๔) วิมังสา คือวินิจวิจัย ได้แก่ การวิเคราะห์ สังเคราะห์ สร้างสรรค์ พัฒนา
นั่นเอง เมื่อเราท างานอะไรก็ตาม ให้พินิจพิเคราะห์ สร้างสรรค์พัฒนางานให้เกิดประสิทธภาพในการ
บริหารมากท่ีสุด 

 

 

 

 

                                                             
68พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุต โต), การเพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์

ธรรมสภาและสถาบันบันลือธรรม, ๒๕๔๓), หน้า ๑๙. 
69พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี, คนส าราญ งานส าเร็จ, พิมพ์ครั้งที่ ๑๔, (กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์

อมรินทร์, ๒๕๕๑), หน้า ๙๒. 



๖๔ 
 

 

ตารางที่ ๒.๘ หลักอิทธิบาท ๔ 

นักวิชาการ/แหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. พระไตรปิฏก
ภาษาไทย, ๒๕๓๙. 

ที.ปา.(ไทย) ๑๑/๒๓๑/๒๓๓ ; อภ.ิว.ิ(ไทย) 
๓๕/๕๐๕/๒๙๒. 

หลักอิทธิบาท ๔ ค าว่า อิทธิบาท แปลว่า บาทฐาน
แห่งความส าเร็จ หมายถึง ส่ิงซึ่งมีคุณธรรม เครื่อง
ให้ลุถึงความส าเร็จตามท่ีตนประสงค์ ผู้หวัง
ความส าเร็จในส่ิงใด ต้องท าตนให้สมบูรณ์ ด้วยส่ิงท่ี
เรียกว่า อิทธิบาท ซึ่งจ าแนกไว้เป็น ๔คือ ๑. ฉันทะ 
ความพอใจรักใคร่ในส่ิงนั้น๒. วิริยะ ความพากเพียร
ในส่ิงนั้น๓. จิตตะ ความเอาใจใส่ฝักใฝ่ในส่ิงนั้น๔. 
วิมังสา ความหมั่นสอดส่องในเหตุผลของส่ิงนั้น 

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. พระไตรปิฏก
ภาษาไทย, ๒๕๓๙. 

ที.ป.(ไทย). ๑๑/๓๐๖/๒๗๗. 

อิทธิบาท (คุณเครื่องให้ถึงความส าเร็จ) ๔ ภิกษุใน
พระธรรมวินัยนี ้

๑) เจริญอิทธิบาทท่ีประกอบด้วยฉันทสมาธิปธาน
สังขาร ๒) เจริญอิทธิบาทท่ีประกอบด้วยวิริยสมาธิ
ปธานสังขาร ๓) เจริญอิทธิบาทท่ีประกอบด้วยจิตต
สมาธิปธานสังขาร และ ๔) เจริญอิทธิบาทท่ี
ประกอบด้วยวิมังสาสมาธิปธานสังขาร  

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. พระไตรปิฏก
ภาษาไทย, ๒๕๓๙. 

อภิ.วิภง ค.(ไทย) ๓๕/๒๙๒ 

อิทธิบาท ๔ คือ คุณธรรมน าให้ส าเร็จความ
ประสงค์ ๔ อย่างคือ๑) ฉันทะ พอใจรักใคร่ในส่ิง
นั้น ๒) วิริยะ เพียรประกอบส่ิงนั้น ๓) จิตตะ เอาใจ
ฝักใฝ่ในส่ิงนั้นไม่วางธุระ ๔) วิมังสา หมั่นตริตรอง
พิจารณาเหตุผล 

พระธรรมปิฎก  

(ป.อ. ปยุต โต) 

(๒๕๔๖, หน้า ๑๖๐) 

อิทธิบาท ๔ คือ ฉันทะ: ความพอใจ คือ ความ
ต้องการท่ีจะท า ใฝ่ใจรักจะท าส่ิงนั้นอยู่เสมอ และ
ปรารถนาจะท าให้ได้ผลดียิ่งๆ ข้ึนไปวิริยะ: ความ
เพียรคือ ขยันหมั่นประกอบส่ิงนั้นด้วยความ
พยายาม เข้มแข็ง อดทน เอาธุระไม่ท้อถอยจิตตะ : 
ความคิดมุ่งไป คือ ต้ังจิตรับรู้ในส่ิงท่ีท าและท าส่ิง
นั้นด้วยความคิด เอาจิตฝักใฝ่ไม่ปล่อยใจให้ฟุ้งซ่าน
เล่ือนลอยไป อุทิศตัวอุทิศใจให้แก่ส่ิงท่ีท าวิมังสา: 
ความไตร่ตรอง หรือทดลอง คือ หมั่นใช้ปัญญา
พิจารณาใคร่ครวญตรวจตราหาเหตุผล 
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ตารางที่ ๒.๘ หลักอิทธิบาท ๔ (ต่อ)  

นักวิชาการ/แหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 

พระธรรมโกศาจารย์ 

(ประยูร ธม มจิต โต) 

(๒๕๕๑, หน้า ๓๙) 

อิทธิบาท แปลว่า บาทฐานแห่งความส าเร็จ 
หมายถึง ส่ิงซึ่งมีคุณธรรม เครื่องให้ลุถึงความส าเร็จ
ตามท่ีตนประสงค์ ผู้หวังความส าเร็จในส่ิงใด ต้อง
ท าตนให้สมบูรณ์ ด้วยส่ิงท่ีเรียกว่า อิทธิบาท ซึ่ง
จ าแนกไว้เป็น ๔ คือ๑) ฉันทะ ความพอใจรักใคร่ใน
ส่ิงนั้น ๒) วิริยะ ความพากเพียรในส่ิงนั้น ๓) จิตตะ 
ความเอาใจใส่ฝักใฝ่ในส่ิงนั้น ๔) วิมังสา ความหมั่น
สอดส่องในเหตุผลของส่ิงนั้น ธรรม ๔ อย่างนี้ ย่อม
เนื่องกัน แต่ละอย่างๆ มีหน้าท่ีเฉพาะของตน 

สมพร เทพสิทธา 

(๒๕๔๒, หน้า ๒๙) 

อิทธิบาท ๔ เป็นหนึ่งในคุณธรรมท่ีควรปลูกฝังให้มี
ขึ้นในจิตใจและพัฒนาให้เจริญงอกงามจน
กลายเป็นมโนธรรม เนื่องจากเป็นคุณธรรมท่ี
น าไปสู่ความส าเร็จแห่งผลท่ีมุ่งหมาย ๔ ประการ 
ได้แก่๑) ฉันทะ ความพอใจ ๒) วิริยะ ความเพียร 
๓) จิตตะ ความคิด ๔) วิมังสา ความใคร่ครวญหรือ
ทดลอง 

พระธรรมปิฎก  

(ป.อ. ปยุต โต) 

( ๒๕๔๓, หน้า ๑๙) 

อิทธิบาทมี ๔ ข้อ คือ ฉันทะวิริยะ จิตตะ วิมังสา 
ฉันทะคือ ข้อท่ีพูดมาแล้ว ความพอใจรักใคร่ในส่ิง
นั้น รักงาน รกัเป้าหมาย รักจุดหมายท่ีดีงาม รัก
วัตถุประสงค์ของงานนั้น ข้อต่อไปนี้คือ วิริยะ ความ
เพียร ความพยายาม จิตตะ ความเอาใจใส่ในส่ิงนั้น 
วิมังสา ความไตร่ตรองสอบสวนพิจารณาหรือถ้าจะ
พูดให้ส้ัน จ าง่ายๆ ก็บอกว่า มีใจรัก พากเพียรท า 
เอาจิตฝักใฝ่ใช้ปัญญาสอบสวน 

พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี 

(๒๕๕๑, หน้า ๙๒) 

อิทธิบาท ๔ อิทธิบาท แปลว่า หลักพื้นฐานแห่ง
ความส าเร็จ หรือทางสู่ความส าเร็จ มีองค์ประกอบ 
๔ ประการ คือ ๑) ฉันทะ คือมีใจรัก ท างานด้วยใจ
รักงาน ๒) วิริยะ คือพากเพียรท า ๓) จิตตะ คือ
จดจ าจ่อจิต หมายความว่า ท าอะไรก็ตามให้เจาะ
ลงไป ๔) วิมังสา คือวินิจวิจัย ได้แก่ การวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ สร้างสรรค์ พัฒนานั่นเอง  
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๒.๔ ข้อมูลเกี่ยวกับโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีประจ าจังหวัดในเขตปกครอง
คณะสงฆ์ภาค ๑๕ 

โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีหมายถึง สถาบันการศึกษาพระปริยัติธรรม ซึ่ง
หมายถึง ธรรมท่ีพึงศึกษาเล่าเรียน ได้แก่พระพุทธพจน์ หรือพระไตรปิฎก 

การศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรมและแผนกบาลีเป็นการศึกษาท่ีมุ่งพัฒนาผู้เรียน 
คือ ภิกษุสามเณร ให้เป็นศาสนทายาทท่ีมีคุณภาพ เป็นผู้ทรงความรู้ในหลักพุทธธรรม และมีศีลาจาร
วัตรท่ีดีงามตามหลักพระวินัย สามารถปฏิบัติศาสนกิจเพื่อสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาท้ังในด้านการ
ปกครอง การศาสนศึกษาการเผยแผ่พระพุทธศาสนา นอกจากนี้การศึกษาพระปริยัติธรรม ยังเปิด
โอกาสให้เยาวชน คือ นักเรียน นิสิตนักศึกษา และประชาชนท่ัวไปได้ศึกษาในระบบท่ีเรียกว่า ธรรม
ศึกษาและบาลีศึกษา เพื่อให้ผู้เรียน มีความรู้ความเข้าใจในหลักพุทธธรรม สามารถน าไปปฏิบัติเพื่อให้
เกิดความสงบสุขท้ังแก่ตนเอง ครอบครัว สังคม และประเทศชาติปัจจุบัน การจัดการศึกษาพระปริยัติ
ธรรม แผนกธรรมและแผนกบาลี จัดขึ้นตามนโยบายของมหาเถรสมาคม โดยมีแม่กองธรรม
สนามหลวงและแม่กองบาลีสนามหลวง เป็นผู้บริหารจัดการและก ากับดูแลโดยด าเนินการสอดคล้อง
กับสิทธิตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒)พ.ศ. ๒๕๔๕ 
และกฎกระทรวงว่าด้วยสิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสถาบันพระพุทธศาสนาพ.ศ. ๒๕๔๘ 
การจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมปัจจุบันยังประสบปัญหาหลายด้าน โดยเฉพาะปัญหาด้าน
งบประมาณ ซึ่งถือเป็นปัญหาท่ีส าคัญท่ีส่งผลกระทบต่อคุณภาพและประสิทธิภาพ ในการจัด
การศึกษาพระปริยัติธรรม 

เขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕ ประกอบด้วย ๔ จังหวัด คือ ราชบุรี เพชรบุรี 
สมุทรสงคราม และประจวบคิรีขันธ์ มีโรงเรียนพระปริยัติธรรมประจ าจังหวัดท่ีได้รับการแต่งต้ังโดยมติ
มหาเถรสมาคมทุกจังหวัด โดยมีพระเดชพระคุณ พระพรหมเวที เจ้าอาวาสวัดพระปฐมเจดีย์         
ราชวรมหาวิหาร เป็นเจ้าคณะภาค ซึ่งปัจจุบันนี้มีนโยบายจากเจ้าคณะภาคให้เปิดเป็น “โรงเรียน
สหศึกษาบาลีภาค ๑๕”ซึ่ งมีน โยบายคณะสงฆ์ภาค ๑๕ มี  ๔  จังหวัด คือ จังหวัดราชบุ รี           
จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้ร่วมกันบริหารงานของคณะสงฆ์ใน
องค์กรท้ัง ๖ คืองานการปกครอง งานการศึกษา งานการเผยแผ่ งานสาธารณูปการ งานศึกษา
สงเคราะห์ และ งานสาธารณสงเคราะห์ 

โดยเฉพาะ งานการศึกษา ได้บริหารจัดการศึกษาปริยัติธรรม แผนกบาลี แผนกธรรม 
และการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย 

เจ้าคณะภาค ได้ด ารงต าแหน่งเจ้าคณะภาค ๑๕ มาต้ังแต่ ปี พ.ศ. ๒๕๔๔ ได้พัฒนา
การศึกษาภาษาบาลีมาโดยตลอด โดยเฉพาะการจัดอบรมบาลีก่อนสอบมาเป็นเวลา ๑๕ ปี แต่ยังไม่
เคยเสนอการพัฒนาการเรียนการสอนบาลีเพิ่มเติมเป็นพิเศษอีกเลยในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ นี้ จึงขอเสนอ
การพัฒนาการศึกษาภาษาบาลี ภาค ๑๕ ดังต่อไปนี้ 

๑. ให้ทุกจังหวัดในเขตปกครอง ภาค ๑๕ มีวันเปิดเรียนบาลีประจ าปี 
๑.๑. ก าหนดให้มีวันเปิดเรียนบาลีประจ าปีรวมกันในทุกจังหวัด ดังนี้ 
จังหวัดสมุทรสงคราม เปิดเรียน เดือน ๖ แรม ๒ ค่ า ท่ี วัดเพชรสมุทร วรวิหาร 
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จังหวัดราชบุรี เปิดเรียน เดือน ๖ แรม ๔ ค ่า ท่ี วัดมหาธาตุ วรวิหาร 
จังหวัดเพชรบุรี เปิดเรียน เดือน ๖ แรม ๖ ค ่า ท่ี วัดหนองจอก 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เปิดเรียน เดือน ๖ แรม ๙ ค ่า ท่ี วัดคลองวาฬ พระอารามหลวง 
โดย เจ้าคณะภาค ๑๕ หรือ รองเจ้าคณะภาค เป็นประธานพิธีเปิด และหรือ เจ้าคณะ

จังหวัดเป็นประธานพิธีเปิด ตามความเหมาะสม 
๒. ให้ทุกจังหวัดในเขตปกครอง ภาค ๑๕ ใช้ค าว่า “โรงเรียนสหศึกษาบาลี” ทุกส านัก

เรียนเช่น โรงเรียนสหศึกษาบาลี วัดเพชรสมุทร วรวิหาร จังหวัดสมุทรสงคราม 
โรงเรียนสหศึกษาบาลี วัดมหาธาตุ วรวิหาร จังหวัดราชบุรี 
โรงเรียนสหศึกษาบาลี วัดเขาวัง พระอารามหลวง จังหวัดราชบุรี 
โรงเรียนสหศึกษาบาลี วัดมหาธาตุ วรวิหาร จังหวัดเพชรบุรี 
โรงเรียนสหศึกษาบาลี วัดหนองจอก จังหวัดเพชรบุรี 
โรงเรียนสหศึกษาบาลี วัดคลองวาฬ พระอารามหลวง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
โรงเรียนสหศึกษาบาลี วัดกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
๓. ให้ทุกจังหวัดในเขตปกครอง ภาค ๑๕ มี อาจารย์ใหญ่ และเลขานุการ 
๓.๑ อาจารย์ใหญ่โรงเรียนสหศึกษาบาลี วัดเพชรสมุทร วรวิหาร จังหวัดสมุทรสงคราม 
๓.๒ อาจารย์ใหญ่โรงเรียนสหศึกษาบาลี วัดมหาธาตุ วรวิหาร จังหวัดราชบุรี 
๓.๓ อาจารย์ใหญ่โรงเรียนสหศึกษาบาลี วัดหนองจอก จังหวัดเพชรบุรี 
๓.๔ อาจารย์ใหญ่โรงเรียนสหศึกษาบาลี วัดคลองวาฬ พระอารามหลวง จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์ 
๓.๕ เลขานุการโรงเรียนสหศึกษาบาลี ให้อาจารย์ใหญ่เป็นผู้แต่งต้ัง 
๔. ให้ทุกจังหวัดในเขตปกครอง ภาค ๑๕ ผู้เป็นอาจารย์ใหญ่ให้หาเงินใช้จ่ายปีละ ๑ 

ล้าน หรือตามแต่ 
จะหาได้ และเปิดบัญชีไว้ใช้จ่ายโดยเฉพาะ ใช้ช่ือบัญชีว่า “วัด.................. (โรงเรียน

สหศึกษาบาลี)” 
๔.๑ อาจารย์ใหญ่หาเงินช่วยบ ารุงการศึกษา ปีละ ๑ ล้านบาท หรือตามแต่จะหาได้ 
๔.๒ เพื่อบ ารุงส านักเรียน 
๔.๓ เพื่อจ่ายค่าเงินเดือนครูสอน 
๔.๔ เพื่อบ ารุงการศึกษา ค่าอุปกรณ์ และอื่น ๆ 
๕. ให้เจ้าอาวาสทุกวัดในเขตปกครอง ภาค ๑๕ เป็นกรรมการอุปถัมภ์ในจังหวัดของตน 
๕.๑ ให้เจ้าอาวาสทุกรูปในจังหวัดนั้น ๆ เป็นกรรมการอุปถัมภ์ ช่วยหาเงินเข้าบัญชี

อาจารย์ใหญ่ 
เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการเรียนการสอนภาษาบาลีในจังหวัดของตน 
๕.๒ ให้เจ้าอาวาสทุกรูปในจังหวัดนั้น ๆ เป็นธุระจัดหาพระภิกษุ สามเณร ส่งไปเรียน

ภาษาบาลีในส านักเรียนจังหวัดของตนด้วย 
๖. อัตราการจ้างครูสอน ให้เงินเดือนละ ๑,๐๐๐ บาท ให้ค่าสอนช่ัวโมงละ ๑๐๐ บาท 

หรือตามแต่เจ้าส านักเรียนจะพิจารณาท่ีประชุมร่วมกันพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบรับรองให้คณะสงฆ์ 
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ภาค ๑๕ ร่วมกันปฏิบัติเป็นนโยบายพัฒนาการศึกษาภาษาบาลี ให้เป็น “โรงเรียนสหศึกษาบาลี 
ประจ าจังหวัด” มีความเจริญมั่นคงแก่คณะสงฆ์ และพระพุทธศาสนาสืบไป70 
ตารางที่ ๒.๙ แสดงเกี่ยวกับโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีประจ าจังหวัดในเขตปกครองคณะสงฆ์

ภาค ๑๕ 

นักวิชาการ/แหล่งที่มา นโยบายของเจ้าคณะภาค ๑๕ 
ส านักงานเลขานุการคณะสงฆ์ภาค ๑๕ เจ้าคณะภาค ได้ด ารงต าแหน่งเจ้าคณะภาค ๑๕ 

มาต้ังแต่ ปี พ.ศ. ๒๕๔๔ ได้พัฒนาการศึกษา
ภาษาบาลีมาโดยตลอด โดยเฉพาะการจัดอบรม
บาลีก่อนสอบมาเป็นเวลา ๑๕ ปี แต่ยังไม่เคย
เสนอการพัฒนาการเรียนการสอนบาลีเพิ่มเติม
เป็นพิเศษอีกเลยในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ นี้ จึงขอเสนอ
การพั ฒ นาการศึกษาภาษาบาลี  ภ าค ๑ ๕ 
ดังต่อไปนี้ 
๑. ให้ทุกจังหวัดในเขตปกครอง ภาค ๑๕ มีวัน
เปิดเรียนบาลีประจ าปี 
๑.๑. ก าหนดให้มี วัน เปิดเรียนบาลีประจ าปี
รวมกันในทุกจังหวัด ดังนี้ 
จังหวัดสมุทรสงคราม เปิดเรียน เดือน ๖ แรม ๒ 
ค่ า ท่ี วัดเพชรสมุทร วรวิหาร 
จังหวัดราชบุรี เปิดเรียน เดือน ๖ แรม ๔ ค ่า ท่ี 
วัดมหาธาตุ วรวิหาร 
จังหวัดเพชรบุรี เปิดเรียน เดือน ๖ แรม ๖ ค ่า ท่ี 
วัดหนองจอก 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เปิดเรียน เดือน ๖ แรม ๙ 
ค ่า ท่ี วัดคลองวาฬ พระอารามหลวง 

 
 
 
 
 
 
 

                                                             
70ส านักงานเลขานุการคณะสงฆ์ภาค ๑๕,เอกสารประกาศนโยบายคณะสงฆ์ภาค ๑๕, (ส านักงาน

เลขานุการเจ้าคณะภาค ๑๕ ,๒๕๖๑). 



๖๙ 
 

 

๒.๕ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
๑) งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิผล 
2) งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา 
3) งานวิจัยเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรม    

แผนกบาลี 
 
๑) งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิผล 
 
พระเมธีวชิรภูษิต (จ าเนียร จิรว โส) ได้วิจัยเรื่อง “ประสิทธิผลการบริหารจัดการ

สถานศึกษานอกท่ีต้ังของมหาวิทยาลัยสงฆ์ในก ากับของรัฐ” 
ผลการวิจัยพบว่า 
๑. สภาพการบริหารจัดการสถานศึกษานอกท่ีต้ังของมหาวิทยาลัยสงฆ์ในก ากับของรัฐ

ในด้านการผลิตบัณฑิตยังคงมีอุปสรรคการจัดการเรียนการสอน ด้านสถานท่ี ด้านงบประมาณ ขาด
การประชาสัมพันธ์ ขาดกลไกในการส่งเสริมวิชาการแก่นิสิต ขาดการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของ
บัณฑิตท่ีพึงประสงค์ บุคลากรน้อยเกินไป การแต่งต้ังผู้บริหารยังไม่ชัดเจนการจัดการเรียนการสอนไม่
สอดคล้องกับสภาพปัญหาของท้องถิ่นและจัดตารางการเรียนการสอนมากเกินไป แต่บางหน่วย     
วิทยบริการจะมีความเด่นอยู่บ้างเพราะมุ่งเน้นด้านการวิจัย การท านุบ ารุงและส่งเสริมวิชาการแก่
สังคม รวมท้ังบางหน่วยก็ยังจัดการเรียนการสอนได้ดีมากเพราะเป็นแหล่งศิลปวัฒนธรรมซึ่งเป็น
จุดเด่นของจังหวัด 

๒. ประสิทธิผลการบริหารจัดการสถานศึกษานอกท่ีต้ังของมหาวิทยาลัยสงฆ์ในก ากับ
ของรัฐโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ ด้านการส่งเสริมพระพุทธศาสนาและ
บริการวิชาการแก่สังคมมากท่ีสุดอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ ๓.๘๓ รองลงมาด้านการวิจัย
และพัฒนาอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ ๓.๖๔ ด้านทานุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมอยู่ในระดับมาก 
โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ ๓.๖๓ และด้านการผลิตบัณฑิตอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ ๓.๕๙ 

๓. รูปแบบการเพิ่มประสิทธิผลการบริหารจัดการสถานศึกษานอกท่ีต้ังของมหาวิทยาลัย
สงฆ์ ในกากับของรัฐ พบว่า 

ด้านการผลิตบัณฑิต พบว่า หน่วยวิทยบริการจะต้องจัดการเรียนการสอนโดยมีนิสิตเป็น
ศูนย์กลาง การมีส่วนร่วมและการนาผลการประเมินผลมาปรับปรุงแก้ไข เพิ่มกลไกการจัดการสอนให้
สอดคล้องกับท้องถิ่น เพิ่มประสบการณ์ของผู้บริการ ปรับหลักสูตรให้ตอบโจทย์ต่อคุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค์ของบัณฑิต และการส่งเสริมให้นิสิตเกิดการใฝ่รู้ใฝ่คิดท่ีจะทางานเพื่อสังคมอยู่เสมอ 

ด้านการวิจัยและพัฒนา พบว่า จะต้องมีการบริหารจัดการงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ี
มีคุณภาพ ๓ มิติ ได้แก่ มิติคุณภาพของทรัพยากร มิติคุณภาพกระบวน และมิติคุณภาพของผลผลิต 
ภายใต้สภาพแวดล้อมใน ๔ องค์ประกอบ ได้แก่ ด้านสถานศึกษา ด้านผู้บริหาร ด้านอาจารย์ และด้าน
นิสิต ด้วยการจัดต้ังศูนย์การวิจัย การจัดการเรียนการสอนให้เทียบเท่าระดับปริญญาโท การอุดหนุน
งบประมาณทางการวิจัยการจัดหาครูอาจารย์ท่ีเก่งด้านการวิจัย และการฝึกให้นิสิตทาวิจัยกับชุมชน 



๗๐ 
 

 

ด้านการท านุบ ารุงพระพุทธศาสนาและการบริการวิชาการ พบว่า จะต้องการฝึกอบรม
ครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนให้มีองค์ความรู้ในการถ่ายทอดวิชาการ ส่งเสริมการเข้าร่วมกิจกรรม
ทางวิชาการให้มากยิ่งขึ้น การก าหนดผู้ติดต่อประสานต้องให้ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบ ส่งเสริมความ
ร่วมมือกับหน่วยงานอื่น ๆ การสร้างโรงเรียนสาหรับการฝึกพระวิทยากร การจัดทาวารสารของหน่วย
วิทยบริการเพื่อเป็นประโยชน์แก่การเป็นโรงเรียนฝึกทักษะทางวิชาการให้กับนิสิต เจ้าหน้าท่ี และ
อาจารย์71 

จิราภรณ์ ชมบุญ ได้ท าวิจัยเรื่อง “ประสิทธิผลของโปรแกรมทางพฤติกรรมศาสตร์เพื่อ
การปรับเปล่ียนพฤติกรรมการบริโภคอาหารอยางถูกสุขลักษณะ และพฤติกรรมการออกก าลังกาย     
ท่ีเหมาะสมของเด็กท่ีเปนโรคอวนโรงพยาบาลหัวเฉียว กรุงเทพมหานคร” 

ผลวิจัยพบว่า  
1)ความรูเกี่ยวกับโรคอวน เจตคติตอพฤติกรรมการบริโภคอาหารอยางถูกสุขลักษณะ

และเจตคติตอพฤติกรรมการออกก าลังกาย ของกลุมทดลองสูงกวากอนไดรับโปรแกรม และสูงกวา  
กลุมควบคุมอยางมีนัยส าคัญทางสถิติ  

2) พฤติกรรมการบริโภคอาหารอยางถูกสุขลักษณะ และพฤติกรรมการออกก าลังกาย 
ท่ีเหมาะสมของกลุมทดลองหลังจากไดรับโปรแกรมทางพฤติกรรมศาสตรเพื่อการปรับเปล่ียน
พฤติกรรมของเด็กท่ีเปนโรคอวนดีกวากอนไดรับโปรแกรม แตไมแตกตางจากกลุมควบคุมอยางมี
นัยส าคัญทางสถิต 

3) การเปล่ียนแปลงของพฤติกรรมการบริโภคอาหารอยางถูกสุขลักษณะของเด็กกลุม 
ทดลอง คือ 

3.1) เด็กมีการเปล่ียนแปลงท้ังชนิดและปริมาณอาหาร ท่ีรับประทาน 3.2) การ
เปล่ียนแปลงเกิดจากการท่ีผูปกครองใหความรวมมือในการจัดหาอาหารท่ีถูกสุขลักษณะให
รับประทานอาหาร รวมท้ังการท่ีผูปกครองรับประทานอาหารอยางถูกสุขลักษณะรวมกับเด็ก และ 
3.3) ในชวงหลังการทดลองเด็กและผูปกครองใหความสนใจพฤติกรรมการบริโภคอาหารนอยลง 
เนื่องจากมีปจจัยทางส่ิงแวดลอมแทรกเขามาเชน การเรียนพิเศษและการเตรียมสอบเล่ือนช้ัน สอบเข
าโรงเรียนใหมประกอบกับส่ิงแวดลอมของครอบครัวเปล่ียนไป  

4) ส าหรับการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการออกก าลังกายท่ีเหมาะสมนั้น พบการ
เปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นกับเด็ก คือ  

                                                             
71พระเมธีวชิรภูษิต (จ าเนียร จิรว โส), “ประสิทธิผลการบริหารจัดการสถานศึกษานอกที่ต้ังของ

มหาวิทยาลัยสงฆ์ในก ากับของรัฐ”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์, (บัณฑิต
วิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,๒๕๕๗), หน้า ๑. 

 



๗๑ 
 

 

4.1) การเปล่ียนแปลงการออกก าลังกายมากขึ้นกวาเดิมท้ังเรื่องของชนิดของการออก
ก าลังกายและระยะเวลาในการออกก าลังกาย4.2) การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นเกิดจากการท่ีผูปกครอง
และสมาชิกในครอบครัวใหความรวมมือในการตักเตือน และ 4.3) เชนเดียวกับเรื่องพฤติกรรมการ
บริโภคอาหาร ในชวงหลังการทดลองเด็กและผูปกครองใหความส าคัญนอยลงกับพฤติกรรมการออก
ก าลังกาย เนื่องจากมีปจจัยทางส่ิงแวดลอมภายนอกแทรกเขามา72 

ปิลัญ ปฏิพิมพาคม ได้ท าวิจัยเรื่อง“รูปแบบภาวะผู้น าและประสิทธิผลของผู้บริหาร
สถานศึกษาเอกชนระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน” 

ผลวิจัยพบว่า 

องค์ประกอบของภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษาเอกชนมี ๖ องค์ประกอบ คือ การมี
วิสัยทัศน์ดี ความสามารถในการจูงใจ การเป็นตัวอย่างท่ีดี การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับ
ชุมชน ด้านความเฉลียวฉลาดและมีไหวพริบ และด้านหลักในการปกครองโรงเรียน 

องค์ประกอบประสิทธิผลของโรงเรียนเอกชนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มี  ๘ 
องค์ประกอบ คือ ความสามารถในการผลิต ความสามารถในการพัฒนาเจตคติ ความสามารถในการ
ปรับตัว บรรยากาศและส่ิงแวดล้อมของโรงเรียน ความพึงพอใจงานบุคลากร ความสามัคคีของ
บุคลากร ด้านการพัฒนาบุคลากร และการแก้ปัญหาภายใน73 

ภูมิ พระรักษา ได้ท าวิจัยเรื่อง “โมเดลปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อประสิทธิผลการด าเนินงาน
ประกันคุณภาพภายใน ของโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” 

ผลวิจัยพบว่า 
1. ประสิทธิผลการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนประถมศึกษาขนาด

เล็ก ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อประสิทธิผลการด าเนินงานประกันคุณภาพ
ภายในของโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยภาพรวม มีค่าเฉล่ียอยู่ใน
ระดับมาก 

                                                             
72จิราภรณ ชมบุญ, “ประสิทธิผลของโปรแกรมทางพฤติกรรมศาสตร์เพ่ือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

การบริโภคอาหารอยางถูกสุขลักษณะ และพฤติกรรมการออกก าลังกายที่เหมาะสมของเด็กที่เปนโรคอวน
โรงพยาบาลหัวเฉียว กรุงเทพมหานคร”, ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
และประยุกตร,์ (บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2555), หน้า ๑. 

73นายปิลัญ ปฏิพิมพาคม, “รูปแบบภาวะผู้น าและประสิทธิผลของผู้บริหารสถานศึกษาเอกชนระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน”, ปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา, (บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยศิปากร ๒๕๕๐). หน้า ๑. 



๗๒ 
 

 

2. โมเดลปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อประสิทธิผลการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของ
โรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์ โดยโมเดลสุดท้ายมีค่าสถิติ ดังต่อไปนี้  2= 237.99,df = 208, p = 0.075, GFI = 
0.97, AGFI = 0.95, RMSEA = 0.016, SRMR = 0.017 และ CN = 629.21 

3. ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อประสิทธิผลการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของโรงเรียน
ประถมศึกษาขนาดเล็ก ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ท้ังอิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางอ้อม และอิทธิพล
รวม เรียงตามล าดับค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลจากมากไปหาน้อย ดังนี้ 1) อิทธิพลทางตรงมี 4 ปัจจัย คือ 
ภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหาร วัฒนธรรมองค์การนวัตกรรม บรรยากาศองค์การแบบเปิดและ
ภาวะผู้น าของครู 2) อิทธิพลทางอ้อมมี 4 ปัจจัย คือ ภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหาร การท างาน
เป็นทีม บรรยากาศองค์การแบบเปิด และภาวะผู้น าของครู 3) อิทธิพลรวมมี 5 ปัจจัย คือ ภาวะผู้น า
ทางวิชาการของผู้บริหาร บรรยากาศองค์การแบบเปิด ภาวะผู้น าของครู วัฒนธรรมองค์การนวัตกรรม 
และการท างานเป็นทีม และพบว่าปัจจัยทุกตัวในโมเดลร่วมกันอธิบายความแปรปรวนของประสิทธิผล
การด า เนิ น งาน ประกั น คุณ ภ าพ ภ าย ใน ของโร ง เรี ยน ป ระถม ศึกษ าขนาด เล็ก  ในภ าค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ได้ร้อยละ 8574 

อัษ แสนภักดี ได้วิจัยเรื่อง “รูปแบบของปัจจัยด้านการบริหารท่ีส่งผลต่อประสิทธิผล
ของกีฬาเพื่อความเป็นเลิศในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ” 

ผลการวิจัยพบว่า 

1. หน้าท่ีทางด้านการบริหารและทรัพยากรทางด้านการบริหาร สามารถร่วมกันท านาย
ประสิทธิผลของกีฬาเพื่อความเป็นเลิศในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ได้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 
0.01ร้อยละ 83.7 โดยตัวแปรท่ีมีอิทธิพลทางตรง คือ หน้าท่ีทางด้านการบริหาร และตัวแปรท่ีมี
อิทธิพลท้ังทางตรงและทางอ้อม คือ ทรัพยากรทางด้านการบริหาร 

2. ผลการศึกษารายกรณี พบว่า สถาบันอุดมศึกษาของรัฐท่ีประสบผลส าเร็จ ต้องมี
ปัจจัยสนับสนุน ประกอบไปด้วย ความเพียงพอของ เจ้าหน้าท่ีและบุคลากร มีงบประมาณสนับสนุน
ชมรมกีฬาต่าง ๆ และควรมีระบบการควบคุม ตรวจสอบการใช้งบประมาณ มีระบบในการช่วยเหลือ
สนับสนุนการเรียนนักกีฬา มีสนามและอุปกรณ์กีฬาให้เพียงพอด้านหน้าท่ีทางด้านการบริหาร ต้องมี

                                                             
74ภูมิ พระรักษา, “โมเดลปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลการด าเนินงานประกันคุณภาพภายใน 

ของโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ”, ปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการ
บริหารการศึกษา ,(บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี,2557), หน้า ๑. 

 



๗๓ 
 

 

ปัจจัยสนับสนุนประกอบด้วย การก าหนดเป้าหมายในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย 
การสร้างเครือข่าย ความร่วมมือกับสมาคม สโมสรกีฬา หรือหน่วยงานอื่น ๆอย่างไรก็ตาม ยังพบว่า 
สถาบันต่าง ๆ ยังไม่บรรลุเป้าหมายในความสม่ าเสมอของการได้รับเหรียญรางวัลจากการแข่งขันกีฬา 
แสดงว่ายังมีข้อจ ากัดในการพัฒนากีฬาเพื่อความเป็นเลิศ 

3. รูปแบบท่ีค้นพบ มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ในการด าเนินการให้บรรลุเป้าหมาย
ด้านการพัฒนากีฬาเพื่อความเป็นเลิศในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ75 

ตารางที่  ๒.๑๐ แสดงงานวิจัยท่ีเกี่ยวกับประสิทธิผล 
นักวิจัย ผลการวิจัย 

พระเมธีวชิรภูษิต (จ าเนียร จิรว โส) 
(๒๕๕๗) 

 

ผลการวิจัยพบว่า๑. สภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา
นอกท่ีต้ังของมหาวิทยาลัยสงฆ์ในก ากับของรัฐในด้านการ
ผลิตบัณฑิตยังคงมีอุปสรรคการจัดการเรียนการสอน ด้าน
สถานท่ี ด้านงบประมาณ ขาดการประชาสัมพันธ์ ขาด
กลไกในการส่งเสริมวิชาการแก่นิ สิต ขาดการพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรมของบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ บุคลากรน้อย
เกินไป การแต่งต้ังผู้บริหารยังไม่ชัดเจนการจัดการเรียน
การสอนไม่สอดคล้องกับสภาพปัญหาของท้องถิ่นและจัด
ตารางการเรียนการสอนมากเกินไป  

จิราภรณ์ บุญชุม 
(๒๕๕๕) 

1)ความรูเกี่ยวกับโรคอวน เจตคติตอพฤติกรรมการบริโภค
อาหารอยางถูกสุขลักษณะและเจตคติตอพฤติกรรมการ
ออกก าลังกาย ของกลุมทดลองสูงกวากอนไดรับโปรแกรม 
และสูงกวากลุมควบคุมอยางมีนัยส าคัญทางสถิติ  

ปิลัญ ปฏิพิมพาคม 
(๒๕๕๐) 

องค์ประกอบของภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษาเอกชน
มี ๖ องค์ประกอบ คือ การมีวิสัยทัศน์ดี ความสามารถใน
การจูงใจ การเป็นตัวอย่างท่ีดี การสร้างความสัมพันธ์
ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน ด้านความเฉลียวฉลาดและมีไหว
พริบ และด้านหลักในการปกครองโรงเรียน 

 
 
 

                                                             
75อัษ แสนภักดี, “รูปแบบของปัจจัยด้านการบริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของกีฬาเพ่ือความเป็น

เลิศในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ”, ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกก าลังกาย
และการกีฬาคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา,(บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา, 2558). หน้า ๑. 



๗๔ 
 

 

ตารางที่  ๒.๑๐ แสดงงานวิจัยท่ีเกี่ยวกับประสิทธิผล (ต่อ) 
นักวิจัย ผลการวิจัย 

ภูมิ พระรักษา 
(๒๕๕๗) 

ประสิทธิผลการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของ
โ ร ง เ รี ย น ป ร ะ ถ ม ศึ ก ษ า ข น า ด เ ล็ ก  ใ น ภ า ค
ตะวันออกเฉียงเหนือ และปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อประสิทธิผล
การด าเนินงานประกัน คุณภาพภายในของโรงเรียน
ประถมศึกษาขนาดเล็ก ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดย
ภาพรวม มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก 

 
อัษ แสนภักดี 
(๒๕๕๘) 

1. หน้าท่ีทางด้านการบริหารและทรัพยากรทางด้านการ
บริหาร สามารถร่วมกันท านายประสิทธิผลของกีฬาเพื่อความ
เป็นเลิศในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ได้อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติท่ีระดับ 0.01ร้อยละ 83.7โดยตัวแปรท่ีมีอิทธิพล
ทางตรง คือ หน้าท่ีทางด้านการบริหาร และตัวแปรท่ีมี
อิทธิพลท้ังทางตรงและทางอ้อม คือ ทรัพยากรทางด้านการ
บริหาร 

 
 
 

๒)งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการบริหารจัดการ 

พระครูสุวรรณวรการ (พิมพ์ทรัพย์ พุทธาโณ)ได้ท าวิจัยเรื่อง “การพัฒนาการจัดการ
การศาสนศึกษาแผนกธรรมของคณะสงฆ์ภาค ๑” 

ผลการวิจัย พบว่า๑) แนวคิด ทฤษฎีท่ีเกี่ยวกับการพัฒนา มีกระบวนพัฒนาการ
จัดการศาสนศึกษาโดยน าแผนงานเชิงกลยุทธ์เข้ามาทาการวิเคราะห์สถานการณ์ซึ่งประกอบด้วยการ
วิเคราะห์ SWOT ANALYSIS ประกอบด้วย ๔ อย่าง คือ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและปัญหาอุปสรรค 
มาดาเนินการวิเคราะห์แนวคิดทฤษฎีท้ัง ๕ ด้าน ได้แก่ ด้านหลักสูตร ด้านครูผู้สอน ด้านกระบวนการ
เรียนการสอน ด้านส่ืออุปกรณ์การสอน ด้านการวัดผลและประเมินผล 

๒) สภาพท่ัวไปเกี่ยวกับการพัฒนาการจัดการศาสนศึกษาแผนกธรรมของคณะสงฆ์ภาค 
๑ พบว่า พระสังฆาธิการในทุกระดับช้ันให้ความร่วมมือกันดี มีกลไกในการพัฒนาและบริหารหลักสูตร
ให้มีประสิทธิภาพ โน้มน้าวผู้เรียนให้เข้าถึงจุดมุ่งหมายของหลักสูตรอย่างแท้จริง ท า ให้มีครูท่ีมี



๗๕ 
 

 

ศักยภาพ มีความเช่ียวชาญเฉพาะตัว และมีปริมาณอย่างเพียงพอต่อการเรียนการสอน เพราะอยู่ใน
ศูนย์กลางทางการศึกษา ปฏิรูปเทศดีกว่าต่างจังหวัด โดยมีกระบวนการเรียนการสอน ท่ีมีการจัดท า
แผนการสอนตามแผนยุทธศาสตร์ มีเทคนิควิธีท่ีสามารถสอนให้จูงใจ แจ่มแจ้ง แกล้วกล้า ให้บุคลากร
ผลิตส่ือท่ีมีคุณภาพ แล้วน าส่ือไปปรับใช้เพื่อให้เกิดศักยภาพทางการเรียนรู้เพิ่มขึ้น และส่งผลให้คณะ
สงฆ์มีการวางแผนในการตรวจสอบการสอบวัดผลประจ าปีท่ีรัดกุมและจริงจังต่อการก ากับดูแล 

๓) แนวทางการพัฒนาการจัดการการศาสนศึกษาแผนกธรรมคณะสงฆ์ภาค ๑ พบว่า ๑) 
ด้านหลักสูตร ควรมีการพัฒนาให้ทันสมัยและสอดคล้องกับสายสามัญ ๒) ด้านครูผู้สอน ต้องเป็นครู
มืออาชีพ มีการศึกษา อบรมและพัฒนาตัวเองตลอดเวลา ๓) ด้านกระบวนการเรียนการสอน ท่ีมี
คุณภาพ และควรปรับระยะเวลาการสอนให้เพิ่มมากขึ้น ๔) ด้านส่ืออุปกรณ์การสอน ควรน า
เทคโนโลยีการเรียนการสอนท่ีทันสมัยมาประยุกต์ให้ผู้เรียนเกิดทักษะในการนาไปใช้ ๕) ด้านการ
วัดผลและประเมินผล ต้องมีรูปแบบเป็นมาตรฐานเดียวกันท้ังประเทศเพื่อให้เกิดผลท่ีชัดเจน76 

วันทนา เนาว์วัน ได้วิจัยเรื่อง “การพัฒนาภาวะผู้น าตามหลักพุทธธรรมของบุคลากร
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่ม ๓” 

ผลวิจัยพบว่า1. แนวคิดภาวะผู้นาตามหลักพุทธธรรมและทฤษฎีทางตะวันตกของภาวะ
ผู้นาของผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่ม 3 พบว่า 1) คุณลักษณะภาวะผู้นา
ตามหลักพุทธธรรมด้าน หลักปาปณิกธรรม 3 รองลงมาคือสังฆโสภณสูตร อันดับท่ีสามคือคุณธรรม 
อนาถบิณฑิกะเศรษฐี และด้านภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลง 2) กระบวนการและวิธีการพัฒนาภาวะผู้
นาท่ีมีผลต่อการท างานอย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วยการเข้ารับการอบรมสัมมนาภาวะผู้นา 
การศึกษาดูงาน โรงเรียนพระปริยัติธรรมท่ีมีการบริหารจัดการท่ีดีและมีผู้น าท่ีได้รับ การยกย่อง เชิดชู
เกียรติหรือเป็นท่ีรู้จักกันดีและการกระจายอ านาจภาวะผู้นาในลักษณะการประสานความร่วมมือ 

2. สภาพปัญหาท่ัวไปและคุณลักษณะภาวะผู้น าของบุคลากรโรงเรียนพระปริยัติธรรม 
แผนกสามัญศึกษา กลุ่ม 3 1) ด้านบุคลากร พบว่าบุคลากรขาดความมั่นคงในวิชาชีพครู สวัสดิการไม่
เท่าเทียมบุคลากรภาครัฐ อัตราการเข้าออกบ่อยท าให้ขาดความต่อเนื่องในการปฏิบัติงาน 2) ด้าน
งบประมาณ งบประมาณหลักของโรงเรียนมาจากค่างบอุดหนุนเฉล่ียรายหัวต่อนักเรียน เมื่อนักเรียนมี
จานวนน้อยจึงทาให้มีงบประมาณหมุนเวียนน้อย ซึ่งเป็นปัญหาอุปสรรคในการบริหารจัดการ และ 3) 

                                                             
76 พระครูสุวรรณวรการ (พิมพ์ทรัพย์ พุทธาโณ), “การพัฒนาการจัดการการศาสนศึกษาแผนกธรรม

ของคณะสงฆ์ภาค ๑”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ, (บัณฑิตวิทยาลัย:
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗), หน้า 209. 

 



๗๖ 
 

 

ด้านการบริหารงานของผู้บริหาร ผู้บริหารหลักคือเจ้าอาวาสแม้จะมีคณะกรรมการบริหาร แต่ มี
ภารกิจสงฆ์มาก จึงท าให้การบริหารขาดความคล่องตัว และคุณลักษณะภาวะผู้น าของผู้บริหาร
โรงเรียนพระปริยัติธรรมพบว่า มีความเสียสละ ความเอื้อเฟื้อ เมตตา กรุณา มีวิสัยทัศน์ มีมนุษย
สัมพันธ์ มีความรับผิดชอบ ความทุ่มเทในการท างาน และการบริหารงานแบบมีส่วนร่วม 

3. ส่วนรูปแบบการพัฒนาคุณลักษณะภาวะผู้น าของผู้บริหารโรงเรียนพบว่าอันดับแรก
หลักธรรมด้านหลักปาปณิกธรรม 3 ในด้านจักขุมา (การมีวิสัยทัศน์ท่ีดี) ด้านวิธุโร (ด้านความชานาญ
ในงาน ความเป็นมืออาชีพ) และด้านนิสส ยสัมปันโน (การสร้างความสัมพันธ์ ความเข้าใจอันดี 
ตลอดจนการสร้างสรรค์ทางสังคม โดยอาศัยทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์) รองลงมาคือสังฆโสภณสูตร 
ด้านวิสารโท (เป็นผู้แกล้วกล้า เป็นผู้องอาจในการเผชิญปัญหาต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้น) ด้านวินีโต (เป็นผู้ มี
ระเบียบวินัยดี มีความเรียบร้อยในกิจการงานท่ีได้รับมอบหมาย) ด้านวิยัตโต (การเป็นผู้มีปัญญา มี
ความรอบรู้และมีความฉลาดหลักแหลมในการปฏิบัติงาน) ด้านธัมมานุธัมมปฏิปันโน (ผู้ปฏิบัติธรรม 
รักษาความถูกต้องในส่ิงท่ีถูกท่ีควร) และด้านพหูสุโต (เป็นผู้มีความรู้ศึกษาความทรงจา ผู้ท่ีได้รับ
การศึกษามาก) อันดับท่ีสามคือคุณธรรมอนาถบิณฑิกะเศรษฐี การมีความซื่อสัตย์ สุจริต และขยัน
สติปัญญาเป็นเลิศ ความเอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่ และด้านความเสียสละ และภาวะผู้น าตามทฤษฎีตะวันตก 
ได้แก่ ด้านภาวะผู้นาการเปล่ียนแปลง การให้อิสรภาพในการทางาน การกระตุ้นให้มีเจตคติท่ีดีในการ
ทางานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การเป็นแบบอย่างสันติภาพและสิทธิมนุษยชนและ
ต้องการให้ผู้นา มีความยุติธรรมเสมอภาคในการปฏิบัติงาน ต้องมีความกล้าหาญในการเปล่ียนแปลง 
โดยนามาซึ่งจริยธรรม การเปล่ียนแปลงอย่างมีนวัตกรรมเพื่อความเหนือกว่าภายใต้การยืดหยุ่น 
ปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมกับสถานการณ์ของโรงเรียน อันนามาซึ่งความอยู่รอด รวมท้ัง
นอกจากนี้ผู้น าต้องรู้จักใช้หลักพุทธธรรมในการสร้างศรัทธาให้เกิดข้ึนแก่ตนเองด้วย77 

พระมหานพพล กนฺตสีโล (สายสินธุ์) ได้วิจัยเรื่อง “การพัฒนาภาวะผู้น าของพระ
สังฆาธิการในการบริหารงานคณะสงฆ์ภาค ๑๕” 

ผลวิจัยพบว่า ๑. ภาวะผู้น าตามแนวทางพระพุทธศาสนา ผู้น าต้องเป็นผู้มีวิสัยทัศน์      
ท่ีกว้างไกล มีความคิดท่ีลุ่มลึก มองทุกอย่างรอบด้าน รอบคอบ พร้อมท้ังมีสติปัญญาท่ีเฉียบแหลม
สามารถแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงที ไม่ปล่อยให้ปัญหาลุกลามใหญ่ โตจนสร้างความเสียหายแก่
พระพุทธศาสนาและคณะสงฆ์ และคิดท่ีจะเสียสละความเห็นแก่ตัวเพื่อประโยชน์แก่ประชาชนทุกหมู่
เหล่าท่ีประกอบด้วยพรหมวิหารธรรมและยอมรับค าแนะน าจากทุกฝ่ายเพื่อพัฒนาสังคมให้สงบสุข
                                                             

77วันทนา เนาว์วัน, “การพัฒนาภาวะผู้น าตามหลักพุทธธรรมของบุคลากรโรงเรียนพระปริยัติธรรม 
แผนกสามัญศึกษา กลุ่ม  ๓”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณ ฑิต  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ,            
(บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗). หน้า ๒๔๒. 



๗๗ 
 

 

ต่อไป นอกจากนี้ ผู้น าต้องรู้จักเลือกวิธีการ และรู้จักแยกแยะการฝึกฝนพระภิกษุสามเณรและ
ชาวบ้านให้เหมาะสมกับจริตเพื่อให้เกิดแรงกระตุ้น และเกิดกาลังใจ มีความพากเพียรพยายาม ต้ังมั่น 
มั่นคงในการปฏิบัติธรรมตามค าส่ังสอนของพระพุทธองค์ นอกจากนี้การรู้จักเลือกบุคคลในการท างาน
ให้กับคณะสงฆ์เพื่อความงอกงามและเพื่อยกย่องคนดีมีศีลธรรมให้สามารถท างานเพื่อประโยชน์แก่
ชาวบ้าน และส่ิงส าคัญภาวะผู้น าควรต้องมีปัญญาดีและความสามารถดี ซึ่งจะท าให้เป็นผู้มีระเบียบ
วินัยดี เกิดความแกล้วกล้าและกล้าหาญในการปฏิบัติงานและการรักษาความถูกต้องในส่ิงท่ีถูกท่ีควร 
ย่อมน ามาซึ่งความเคารพศรัทธาจากผู้ใต้ปกครองตลอดจนประชาชนสังคมเสมอ 

๒. ปัญหาภาวะผู้น าของพระสังฆาธิการในการบริหารงานคณะสงฆ์ภาค ๑๕ มีประเด็น
สาคัญ ๖ ประการ ได้แก่ ๑) ปัญหาด้านภาวะผู้น าในการปกครอง ๒) ปัญหาด้านผู้น าการศาสนศึกษา 
๔) ปัญหาด้านภาวะผู้น าการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ๔) ปัญหาด้านภาวะผู้น าในงานการศึกษา
สงเคราะห์ ๕) ปัญหาด้านภาวะผู้น าในงานสาธารณูปการ ๖) ปัญหาด้านภาวะผู้น าในการสาธารณ
สงเคราะห์ อันเป็นปัญหาท่ีส าคัญและใหญ่ส าหรับเจ้าคณะพระสังฆาธิการและคณะสงฆ์ในภาค ๑๕ 
ต้องตระหนักและรีบเร่งหาทางแก้ไขอย่างเหมาะสมดีงามต่อไป 

๓. การพัฒนาภาวะผู้น าของพระสังฆาธิการในการบริหารคณะสงฆ์ภาค ๑๕ ก็เพื่อสร้าง
ความมั่นคงแห่งพระพุทธศาสนา เจ้าคณะพระสังฆาธิการคณะสงฆ์ภาค ๑๕ ยึดหลักในบริบทคือ ๑) 
ภาวะผู้น าในบทบาทหรือหน้าท่ีรับผิดชอบฐานะเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนา ๒) ภาวะผู้น าใน
บทบาทหรือหน้าท่ีต้องรับผิดชอบฐานะเป็นผู้แทนวัด ๓) ภาวะผู้นาในบทบาทหรือหน้าท่ีต้อง
รับผิดชอบฐานะเป็นพระสังฆาธิการ และ ๔) ภาวะผู้น าในบทบาทหรือหน้าท่ีต้องรับผิดชอบฐานะเป็น
เจ้าพนักงานตามกฎหมาย โดยมีภาวะผู้น าเป็นผู้ท่ีมีปัญญาและวิสัยทัศน์ และรู้จักวิธีการประพฤติ
ประโยชน์ และสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ผู้ร่วมงาน ด้วยการพัฒนาระบบการบริหารงานในองค์กรสงฆ์
ภาค ๑๕ ให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถในการ
ท างาน มีการคิดอย่างเป็นระบบ78 

 
พระสมุทรวชิรโสภณ (โสภณ ธมฺมโสภโณ) ได้ท าวิจัยเรื่อง “การพัฒนาการส่งเสริม

ศิลปวัฒนธรรมของคณะสงฆ์จังหวัดสมุทรสงคราม” 
ผลวิจัยพบว่า การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทยปัจจุบัน โดยเฉพาะศิลปวัฒนธรรมของ

พระพุทธศาสนาจะได้รับผลกระทบกระเทือนจากความเปล่ียนแปลงทางสังคมเศรษฐกิจ และการเมือง

                                                             
78พระมหานพพล กน ตสีโล (สายสินธ์ุ), “การพัฒนาภาวะผู้น าของพระสังฆาธิการในการบริหารงาน

คณะสงฆ์ภาค ๑๕”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ, (บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๘), หน้า ๒๕๑. 



๗๘ 
 

 

อย่างมากท าให้มีผู้มองศาสนาในแง่ต่างๆ ท้ังในแง่ดีหรือแง่บวกและในแง่ร้ายหรือแง่ลบก็ตาม แต่พุทธ
ศาสนาก็ยังนับว่ามีอิทธิพลทางด้านศิลปวัฒนธรรมอยู่มากในจิตใจของคนไทย และแสดงออกมาในรูป
ของโบราณสถานโบราณวัตถุ ประเพณี นิสัย ศิลปวัฒนธรรม หรือความเมตตาปรานี และความโอบ
อ้อมอารี ส่ิงเหล่านี้อาจเรียกว่าเป็นลักษณะเฉพาะท่ีมีอยู่ในสังคมไทย ซึ่งเป็นลักษณะอันเนื่องมาจาก
พุทธศาสนาจึงถือว่าสังคมไทยก็คือสังคมพุทธนั่นเอง ผู้ท่ีมีส่วนส าคัญในการผลักดันให้สังคมไทยเป็น
สังคมพุทธต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบันก็คือ พระสงฆ์ สถาบันสงฆ์จึงเป็นสถาบันจารีตท่ีมีความส าคัญยิ่ง 
พระสงฆ์จากอดีตจนถึงปัจจุบัน มีบทบาทส าคัญในวิถีชีวิตของชาวพุทธไทยส่วนใหญ่ท้ังทางด้าน
ศีลธรรมจรรยาและกิจกรรมทางโลก พระสงฆ์เป็นหนึ่งในรัตนะ ๓ คือ พระพุทธ พระธรรม และ
พระสงฆ์ เป็นเสมือนตัวแทนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นสถาบันพระพุทธศาสนาท่ีขาดเสียไม่ได้ 
ในชีวิตประจ าวันของพุทธศาสนิกชน นอกจากจะเป็นท่ีพึ่งพิงทางใจ ช้ีน าทางศีลธรรมจรรยาโดยช้ีให้
ท าน าให้ดู และเป็นสถาบันท่ีเอื้ออานวยบริการทางศาสนกิจ ศาสนพิธีแล้ว พระภิกษุสงฆ์ยังทาหน้าท่ี
ส่งเสริมรักษาอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและให้บริการด้านอื่นๆ ท่ีกลไกของ 

รัฐบาลเข้าไปให้บริการไม่ท่ัวถึง ท้ังยังมีส่วนช่วยเสริมกลไกของรัฐให้บรรลุเป้าหมายมาก
ยิ่งขึ้นและท้ังยังมีส่วนช่วยสังคมในด้านต่างๆ อีกด้วย79 

 
พระครูปัญญาภิยุติ (ประจวบ ปญฺญาปทีโป) ได้วิจัยเรื่อง “การพัฒนาศักยภาพพระ

สอนศีลธรรมในโรงเรียนในจังหวัดราชบุรี” 
ผลวิจัยพบว่า หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพพระสอนศีลธรรมใน

โรงเรียนในจังหวัดราชบุรี เป็นบริบทของการพัฒนาศักยภาพพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนอย่างสมดุล
ระหว่างขีดจ ากัดของตัวบุคคล สังคม และสภาพแวดล้อม จ าแนกได้ ๓ หลักคือ การพัฒนาศักยภาพ
ด้านเทคนิคการสอน การพัฒนาศักยภาพด้านมนุษยสัมพันธ์ และ การพัฒนาศักยภาพด้านความคิด
รวบยอด80 
 
 
 
 
 
                                                             

79พระสมุทรวชิรโสภณ (โสภณ ธม มโสภโณ), “การพัฒนาการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมของคณะสงฆ์
จังหวัดสมุทรสงคราม”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ, (บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๘), หน้า ๑ . 

80พระครูปัญญาภิยุติ (ประจวบ ปญ ญาปทีโป), “การพัฒนาศักยภาพพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
ในจังหวัดราชบุรี”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต(สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ),  (บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๘), หน้า ๑๘๘. 
 



๗๙ 
 

 

ตารางที่ ๒.๑๑ แสดงงานวิจัยท่ีเกี่ยวกับการพัฒนาการบริหารจัดการ 
นักวิจัย ผลการวิจัย 

พระครูสุวรรณวรการ 
(พิมพ์ทรัพย์ พุทธาโณ) 
(๒๕๕๗) 

ผลการวิจัย พบว่า๑) แนวคิด ทฤษฎีท่ีเกี่ยวกับการพัฒนา มี
กระบวนพัฒนาการจัดการศาสนศึกษาโดยน าแผนงาน
เชิ งกลยุ ทธ์ เข้ าม าท าการวิ เค ราะห์ สถานการณ์ ซึ่ ง
ป ร ะ ก อ บ ด้ ว ย ก า ร วิ เค ร า ะ ห์  SWOT ANALYSIS 
ประกอบด้วย ๔ อย่าง คือ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและ
ปัญหาอุปสรรค มาดาเนินการวิเคราะห์แนวคิดทฤษฎีท้ัง ๕ 
ด้าน ได้แก่ ด้านหลักสูตร ด้านครูผู้สอน ด้านกระบวนการ
เรียนการสอน ด้านส่ืออุปกรณ์การสอน ด้านการวัดผลและ
ประเมินผล 

วันทนา เนาว์วัน 
(๒๕๕๗) 

ผลวิจัยพบว่า1. แนวคิดภาวะผู้นาตามหลักพุทธธรรมและ
ทฤษฎีทางตะวันตกของภาวะผู้นาของผู้บริหารโรงเรียนพระ
ปริยั ติ ธรรม  แผนกสามัญ ศึกษา ก ลุ่ม  3  พบว่ า 1 ) 
คุณลักษณะภาวะผู้นาตามหลักพุทธธรรมด้าน หลักปาปณิ
กธรรม 3 รองลงมาคือสังฆโสภณสูตร อันดับท่ีสามคือ
คุณธรรม อนาถบิณฑิกะเศรษฐี และด้านภาวะผู้นาการ
เปล่ียนแปลง 2) กระบวนการและวิธีการพัฒนาภาวะผู้นาท่ี
มีผลต่อการทางานอย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วยการ
เข้ารับการอบรมสัมมนาภาวะผู้นา การศึกษาดูงาน 
โรงเรียนพระปริยัติธรรมท่ีมีการบริหารจัดการท่ีดีและมีผู้นา
ท่ีได้รับ การยกย่อง เชิดชูเกียรติหรือเป็นท่ีรู้จักกันดีและการ
กระจายอ านาจภาวะผู้นาในลักษณะการประสานความ
ร่วมมือ 

พระมหานพพล กน ตสีโล  
(สายสินธุ์)  
(๒๕๕๘) 

ผลวิจัยพบว่า ๑. ภาวะผู้น าตามแนวทางพระพุทธศาสนา 
ผู้น าต้องเป็นผู้มีวิสัยทัศน์  ท่ีกว้างไกล มีความคิดท่ีลุ่มลึก 
มองทุกอย่างรอบด้าน รอบคอบ พร้อมท้ังมีสติปัญญาท่ี
เฉียบแหลมสามารถแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงที ไม่ปล่อยให้
ปั ญ ห า ลุ ก ล าม ให ญ่ โต จน ส ร้ า ง ค ว าม เสี ย ห าย แ ก่
พระพุทธศาสนา 



๘๐ 
 

 

ตารางที่ ๒.๑๑ แสดงงานวิจัยท่ีเกี่ยวกับการพัฒนาการบริหารจัดการ (ต่อ) 
นักวิจัย ผลการวิจัย  

พระสมุทรวชิรโสภณ 
(โสภณ ธม มโสภโณ) 
(๒๕๕๗) 

การ ส่ ง เส ริ ม ศิ ลป วัฒ น ธรรม ไทยปั จ จุบั น  โด ย เฉพ าะ
ศิลปวัฒนธรรมของพระพุทธศาสนาจะได้รับผลกระทบ
กระเทือนจากความเปล่ียนแปลงทางสังคมเศรษฐกิจ และ
การเมืองอย่างมากท าให้มีผู้มองศาสนาในแง่ต่างๆ ท้ังในแง่ดี
หรือแง่บวกและในแง่ร้ายหรือแง่ลบก็ตาม แต่พุทธศาสนาก็ยัง
นับว่ามีอิทธิพลทางด้านศิลปวัฒนธรรมอยู่มากในจิตใจของคน
ไทย และแสดงออกมาในรูปของโบราณสถานโบราณวัตถุ 
ประเพณี นิสัย ศิลปวัฒนธรรม หรือความเมตตาปรานี และ
ความโอบอ้อมอารี ส่ิงเหล่านี้อาจเรียกว่าเป็นลักษณะเฉพาะท่ีมี
อยู่ในสังคมไทย ซึ่งเป็นลักษณะอันเนื่องมาจากพุทธศาสนาจึง
ถือว่าสังคมไทยก็คือสังคมพุทธนั่นเอง  

พระครูปัญญาภิยุติ 
(ประจวบ ปญ ญาปทีโป) 
(๒๕๕๘) 

หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพพระสอน
ศีลธรรมในโรงเรียนในจังหวัดราชบุรี เป็นบริบทของการพัฒนา
ศักยภาพพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนอย่างสมดุลระหว่าง
ขีดจ ากัดของตัวบุคคล สังคม และสภาพแวดล้อม จ าแนกได้ ๓ 
หลักคือ การพัฒนาศักยภาพด้านเทคนิคการสอน การพัฒนา
ศักยภาพด้านมนุษยสัมพันธ์ และ การพัฒนาศักยภาพด้าน
ความคิดรวบยอด 

 
 
๓) งานวิจัยเก่ียวกับการจัดการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี 
 
พระมหาก าพล คุณงฺกโร ได้วิจัยเรื่อง “การบริหารจัดการส านักเรียนพระปริยัติธรรม

แผนกบาลี จังหวัดนนทบุรี” 
ผลวิจัยพบว่า 

๑) ด้านสภาพท่ัวไปของส านักเรียน 
ผู้วิจัยได้ท าการสังเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ด้าน

สภาพท่ัวไปของส านักเรียน ของการบริหารจัดการส านักเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี จังหวัด
นนทบุรี ได้สรุปผลการสัมภาษณ์โดยผู้วิจัยสามารถอธิบายได้ด้วยการจัดล าดับความเหมาะสมจากมาก
ไปหาน้อยตามล าดับ ดังนี้ 



๘๑ 
 

 

ล าดับท่ี ๑ ผู้ให้สัมภาษณ์ท่ีมีความเห็นสอดคล้องกันในเรื่องความเหมาะสมของสถานท่ี
จ านวน  ๖  รูป ได้กล่าวว่า สภาพท่ัวไปของส านักเรียนยังไม่เป็นเอกเทศ คือสถานท่ีส าหรับเรียน ท่ี
เป็นสัปปายะนั้นยังมีน้อย ขาดสถานท่ีท าการเรียนการสอนท่ีเป็นสัดเป็นส่วนไว้ส าหรับเรียน จริง ๆ
เมื่อสถานท่ีเรียนไม่เป็นเอกเทศแล้ว ก็ท าให้ไม่มีบรรยากาศจูงใจในการเรียนการสอน อีกท้ัง ภายในวัด
มีกิจกรรมหลายอย่าง งานของประชาชนท่ีมาท าบุญบ าเพ็ญกุศลในวัด ท าให้ส่งผลกระทบต่อการเรียน
การสอน ไม่ได้ประสิทธิภาพเท่าท่ีควรอีกท้ังบรรยากาศภายในห้องท่ีสว่างเย็นสบายนั้นมีน้อยภายใน
ห้องเรียนขาดการรักษาความสะอาดเรื่องของการเดินทางของนักเรียนท่ีมาจากต่างวัดอาจเกิดปัญหา
เรื่องรถติดบ้าง ท าให้นักเรียนไม่อยากมาเรียน สถานท่ีเรียนไกลจากวัดท่ีอยู่จึงเกิดความไม่สะดวกใน
การมาเรียน ต้องเสียค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เช่น ค่ารถ เป็นต้น เรื่องของ  การจัดงาน เช่นงานบวช อาจมี
เสียงรบกวนต่อการเรียนบ้างซึ่งจัดเป็นมลภาวะทางเสียง ท่ีมีผลกระทบต่อกิจกรรมการเรียนการสอน
โดยตรง 

ล าดับท่ี ๒ ผู้ให้สัมภาษณ์ท่ีมีความเห็นสอดคล้องกันในเรื่องความพร้อมของบุคลากร 
จ านวน  ๔  รูป ได้กล่าวว่า ปัจจุบันนี้ ภิกษุสามเณรท่ีสนใจในการศึกษาพระบาลีมีน้อย เพราะส่วน
หนึ่งเกิดจากการศึกษาทางโลกท่ีบีบบังคับ อีกอย่างการศึกษาทางธรรมนั้นไม่มีกฎเกณฑ์ท่ีแน่นอนไม่
เหมือนทางโลกจึงท าให้มีนักเรียนท่ีต้องการเรียนบาลีมีน้อย อีกท้ังไม่ค่อยมีกุลบุตรบวชเข้ามาเพื่อมา
ศึกษาเล่าเรียนอย่างจริงจังเนื่องจากการศึกษาทางโลกเปิดกว้างโดยมีภาคบังคับคือต้องจบมัธยมศึกษา
ตอนต้น จึงเป็นเหตุให้การบวชน้อยลง อีกประการหนึ่ง นักเรียน ยังมองไม่เห็นความส าคัญของการ
เรียนบาลี จึงให้ความสนใจในการเรียนทางโลกมากกว่าทางธรรม จึงขาดแคลนนักเรียนผู้ท่ีจะศึกษา  
ภาษาบาลีบางส านักเรียนได้ปิดส านักลงเพราะไม่มีพระภิกษุท่ีจะศึกษาภาษาบาลี ซึ่งปัญหาดังกล่าว 
ส่งผลกระทบไปยังส านักเรียนและส านักศาสนศึกษาท่ีจัดการเรียนการสอนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี
ท่ัวทั้งประเทศ 

ล าดับท่ี ๓ ผู้ให้สัมภาษณ์ท่ีมีความเห็นสอดคล้องกันในเรื่องงบประมาณสนับสนุน 
จ านวน  ๒  รูป ได้กล่าวว่า การจัดการเรียนการสอนพระปริยัติธรรมแผนกบาลียังขาดงบประมาณ ใน
การสรรหาพระภิกษุสามเณรเข้ามาศึกษาภาษาบาลี งบประมาณท่ีสนับสนุนจากทุกภาคส่วน ยังมีน้อย 
ท้ังภาครัฐและเอกชน จึงท าให้การบริหารจัดการศึกษาบาลีนั้นไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์เท่าท่ีควร
ส านักเรียนส่วนใหญ่จะจัดหาทุนในการจัดการศึกษาเองโดยบอกบุญยังสาธุชน บางส านักก็จัด
ทอดผ้าป่าหรือจัดต้ังกองทุนเพื่อการศึกษาโดยจัดสร้างวัตถุมงคลเพื่อให้สาธุชนได้เช่าและรวบรวมเป็น
ทุนในการจัดการศึกษา81 

 
 
 

                                                             
81พระมหาก าพล คุณง กโร, “การบริหารจัดการส านักเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี จังหวัด

นนทบุรี”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,๒๕๕๘), หน้า ๒๐๓. 



๘๒ 
 

 

๓.๒ พระครูวิสุทธานันทคุณ (สุรศักด์ิวิสุทฺธาจาโร) ได้วิจัยเรื่อง  “การบริหาร
จัดการวัดเพื่อความมั่นคงแห่งพระพุทธศาสนา” 

ผลวิจัยพบว่า ๑. การบริหารจัดการวัดของคณะสงฆ์ ในยุคสถานการณ์ปัจจุบันนี้ 
ผู้บริหารคณะสงฆ์ย่อมมีการพัฒนาการด้านเทคโนโลยี บูรณาการด้วยหลักพุทธธรรมนาการบริหาร/
การปกครองไปพร้อมกับความเจริญ และมีกฎหมาย พระราชบัญญัติ ข้อบังคับ ระเบียบต่างๆ มา
เกื้อกูลพระธรรมวินัย โดยเฉพาะการบริหาร/การปกครองวัดมีรูปแบบท่ีแตกต่างไปจากสมัยก่อนมาก 
เช่น ด้านการปกครอง ด้านการเผยแผ่ ด้านการศึกษา ด้านการศึกษาสงเคราะห์ ด้านการสาธารณ
สงเคราะห์ ด้านสาธารณูปการมีรูปแบบท่ีปฏิบัติชัดเจนมากยิ่งขึ้น ดังนั้น รูปแบบแนวคิดและวิธีการใน
การบริหารจัดการวัด ช่ือว่ามีส่วนส าคัญยิ่งในการบริหารจัดการให้องค์กรคณะสงฆ์ให้มีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล ฉะนั้นผู้ท่ีจะเป็นผู้น าในการบริหาร/การปกครองวัดและคณะสงฆ์ในยุคปัจจุบันนี้ต้องเป็น
ผู้ท่ีมีวิสัยทัศน์ มีความรู้ ความสามารถ ความเสียสละ และยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น ตลอดจนเป็น
ผู้เพียบพร้อมด้วยจริยาวัตรข้อปฏิบัติ เป็นท่ียอมรับของคณะสงฆ์และสังคมโดยรวม และท่ีส าคัญ
จะต้องเป็นนักปกครองท่ีมีความซื่อสัตย์ยุติธรรม ต้องเว้นจากความมีอคติท้ังปวง ต้ังมั่นในหลักพรหม
วิหารธรรมเป็นแกนหลักของการบริหาร/การปกครองอยู่เสมอ วัดในซึ่งเป็นฐานรากอันส าคัญของคณะ
สงฆ์และพระพุทธศาสนาก็จะเกิดความมั่นคง นั่นย่อมส่งผลให้พระพุทธศาสนามีความเจริญมั่นคง 

๒. การบริหารจัดการวัดขององค์กรคณะสงฆ์ภาค ๑๕ มีประเด็นส าคัญ ๗ ประการ 
ได้แก่ ด้านระบบและรูปแบบในการบริหารจัดการวัด ปัญหาด้านผู้น าในการบริหารจัดการวัด ด้านการ
จัดบุคลากรในการบริหารจัดการวัด ด้านงบประมาณในการบริหารจัดการวัด ด้านเทคโนโลยีและ
อุปกรณ์ในการบริหารจัดการวัด ด้านสภาพแวดล้อมโบราณวัตถุ/พุทธศิลป์/อาคารสถานท่ี/ภูมิทัศน์
ธรรมชาติ และปัญหาความสัมพันธ์กับชุมชนและหน่วยงานของรัฐ อันเป็นปัญหาท่ีส าคัญใหญ่หลวง
ส าหรับวัดและคณะสงฆ์ในภาค ๑๕ 

๓. การบริหารจัดการวัดเพื่อความมั่นคงแห่งพระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์ภาค ๑๕ 
ในการบริหารกิจการงานคณะสงฆ์ท้ัง ๖ ด้าน คือ ๑) ด้านการปกครอง ๒) ด้านการศาสนศึกษา ๓) 
ด้านการเผยแผ่ ๔) ด้านการศึกษาสงเคราะห์ ๕) ด้านการสาธารณูปการ และ ๖) ด้านการสาธารณ
สงเคราะห์ แบบ 5M ได้แก่ (๑) บุคคล (M1 : Man) (๒) เงิน (M2 : Money) (๓) วัสดุอุปกรณ์ (M3 : 
materials) (๔) การจัดการ (M4 : management) และ (๕) คุณธรรม (M5 : Moral) เป็นการ
บริหารจัดการวัดท่ีเหมาะสมดีงามมีประสิทธิภาพขึ้นอยู่กับความสามารถในการบริหารจัดการของ
พระภิกษุสามเณรภายในวัดเป็นส าคัญ เจ้าอาวาส ซึ่งเป็นผู้ปกครองคณะสงฆ์ระดับต้นซึ่งมีหน้าท่ีใน
การบริหารจัดการวัดในด้านต่าง ๆ เจ้าอาวาส ซึ่งเป็นผู้นาเบื้องต้นนับเป็นปัจจัยส าคัญในการนา
องค์กรไปสู่เป้าหมายแห่งความส าเร็จ ท้ังนี้ เพราะเจ้าอาวาสเป็นผู้ท่ีมีบทบาทส าคัญในการตัดสินใจ 
ก าหนดนโยบายและบริหารบุคลากรในองค์กรให้ท างานอย่างมีประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติงานของ
บุคลากรจาเป็นจะต้องมีความสามัคคีและทางานให้สอดคล้องสัมพันธ์กันระหว่างผู้น าและผู้ตาม เจ้า
อาวาสนั้นมีภารกิจการบริหารจัดการวัดตามอ านาจหน้าท่ีของเจ้าอาวาสตามภารกิจของคณะสงฆ์ ๖ 
ด้านคือ ด้านการปกครอง ด้านการเผยแผ่ศาสนธรรม ด้านการศาสนศึกษา ด้านการศึกษาสงเคราะห์ 
ด้านการสาธารณูปการ และด้านการสาธารณสงเคราะห์ เจ้าอาวาสท่ีมีความสามารถพิเศษเฉพาะตัวมี
ภาวะผู้น า มีกระบวนการและวิธีปฏิบัติงาน สร้างความสัมพันธ์กับชุมชน รวมทั้งมีการพัฒนาตนเองให้



๘๓ 
 

 

สมบูรณ์พร้อมในด้านพระธรรมวินัย จะส่งผลโดยตรงต่อศรัทธาความเช่ือถือของพุทธศาสนิกชน ซึ่งจะ
ช่วยให้การปฏิบัติศาสนกิจทุกอย่างบรรลุตามวัตถุประสงค์โดยง่าย เจ้าอาวาสจึงต้องมีภารกิจท่ีต้อง
รับผิดชอบต่อการบริหารจัดการวัดในทุก ๆ ด้าน โดยให้พระภิกษุสามเณรในวัดทุกรูปได้ศึกษาและ
ปฏิบัติอย่างเต็มความสามารถ ให้เกิดประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล้องกับกรมการศาสนา กล่าวว่า การ
บริหารวัด คือการปกครองบังคับบัญชาก ากับดูแล แนะน า ส่ังสอนภิกษุสงฆ์ สามเณร และฆราวาสผู้
อยู่ในวัดให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ให้อยู่ในศีลธรรมอันดี และดาเนินกิจกรรมโครงการต่าง ๆ 
ของวัด ให้ส าเร็จด้วยดีมีประสิทธิภาพสูงสุด เจ้าอาวาสจึงต้องมีภารกิจท่ีต้องรับผิดชอบต่อการบริหาร
จัดการวัดทุกด้าน โดยให้พระภิกษุสามเณรในวัดทุกรูปได้ศึกษาและปฏิบัติอย่างเต็มความสามารถ 
และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด การบริหารจัดการวัดท่ีดีมีคุณภาพจึงเป็นหลักทาให้พระพุทธศาสนามี
ความมั่นคงยั่งยืนสืบต่อไป82 
 

๓.๓ พระมหาอุดร อุตฺตโร (มากดี) ได้วิจัยเรื่อง “สมรรถนะการปฏิบัติงานของครูสอน
นักพระปริยัติธรรม แผนกบาลี ตามหลักกัลยาณมิตร” 

ผลการวิจัย พบว่า :๑. สภาพการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีและสมรรถนะของครูสา
นักเรียนพระปริยัติธรรม แผนกบาลี มี ๘ ด้าน คือ ด้านปรัชญาการสอนการเรียนพระปริยัติธรรม ด้าน
หลักสูตรการเรียนการสอนพระปริยัติธรรม ด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านส่ือการเรียนการสอน 
ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน ด้านการวัดผลประเมินผลการเรียนรู้ ด้านการวิจัยการเรียนการสอน
พระปริยัติธรรม และด้านการส่งเสริมการศึกษาพระปริยัติธรรม ซึ่งการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ี
ของครูสานักเรียนพระปริยัติธรรม แผนกบาลีนั้น มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก โดยด้านการวัด ผล
ประเมินผลการเรียนรู้ มีค่าเฉล่ียสูงสุด ส่วนด้านส่ือการเรียนการสอน มีค่าเฉล่ียต่ าสุด 

๒. สมรรถนะครูสานักเรียนพระปริยัติธรรม แผนกบาลีตามหลักกัลยาณมิตรในเขต
กรุงเทพมหานคร มี ๔ กลุ่ม รวม ๑๒ สมรรถนะย่อย ได้แก่ ๑) กลุ่มสมรรถนะท่ัวไป (General 
competency) ประกอบด้วย ๓ สมรรถนะย่อย คือ คุณธรรม จริยธรรม (Moral and Ethical), การ
ส่ือสารท่ีดี (Good Communication) และการเป็นแบบอย่างท่ีดี (Good Role Model), ๒) กลุ่ม
สมรรถนะตนเอง (Individual Competency) ประกอบด้วย ๓ สมรรถนะย่อย คือ ภาวะผู้นาตนเอง 
(Self Leadership), การมีสติปัญญา (Emotional Intelligence) และการพัฒนาบุคลิกภาพตนเอง 
(Self Personality Development) ๓) กลุ่มสมรรถนะการทางานกับคนอื่น (Working with Others 
Competency) ประกอบด้วย ๓ สมรรถนะย่อย คือ การทางานเป็นทีม (Working in Teams), การ
ช่วยเหลือผู้อื่น 

                                                             
82 พระครูวิสุทธานันทคุณ (สุรศักด์ิ วิสุท ธาจาโร), “การบริหารจัดการวัดเพ่ือความมั่นคงแห่ง

พระพุทธศาสนา”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ,(บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๘), หน้า ๒๔๓. 



๘๔ 
 

 

(Helping Others) และความเช่ือถือไว้วางใจได้ (Credibility) ๔) กลุ่มสมรรถนะการ
จัดการเรียนรู้ (Learning Management Competency) ประกอบด้วย ๓ สมรรถนะย่อย คือ การ
จัดการช้ันเรียน  (Classroom Management), ความรอบรู้ ในการจัดการเรียนรู้  (Technical 
Learning Skill) และการใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ (Using Innovation and Information 
Technology) ซึ่งสมรรถนะดังกล่าวนาไปพัฒนาการปฏิบัติงานของครูได้ 

๓. ส าหรับรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะของครูส านักเรียนพระปริยัติธรรม แผนกบาลี 
ตามหลักกัลยาณมิตรในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถประยุกต์ใช้ “UDORN MODEL” ร่วมกับ
สมรรถนะท้ัง ๔ กลุ่ม ๑๒ สมรรถนะย่อย และบทบาทหน้าท่ีของครูบาลีท้ัง ๘ ด้าน โดยอาศัย หลัก
กัลยาณมิตรเป็นแรงขับเคล่ือนเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลในการสอนบาลีให้ดียิ่งขึ้น83 

 
๓.๔ พระครูปลัดสมชาย อภิวณฺ โณ (เฮาลี้ )ได้ท าวิ จัยเรื่อง “ปัจจัยท่ีส่งผลต่อ

ความส าเร็จในการบริหารจัดการส านักเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค 
๑” 
 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยท่ีส่งผลต่อความส าเร็จในการบริหารจัดการ
ส านักเรียนพระปริยัติธรรม แผนกบาลี ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑ โดยรวม และรายด้านพบว่า 
ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับของความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยท่ีส่งผลต่อความส าเร็จใน
การบริหารจัดการส านักเรียนพระปริยัติธรรม แผนกบาลี ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑โดยรวมอยู่

ในระดับมาก  ( X= ๓.๕๙) เมื่อพิจารณาในแต่ละด้าน พบว่าด้านมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ด้านการบริหาร 

อยู่ในระดับมาก  ( X= ๓.๗๙) รองมาคือ ด้านการเรียนการสอน  และด้านท่ีมีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุดคือด้าน

บุคลากรอยู่ในระดับปานกลาง  ( X= ๓.๔๗)  

ผลการวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลท่ีได้จากการสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญแผนกบาลี ในเขต
ปกครองคณะสงฆ์ ภาค ๑  แบ่งออกเป็น ๒ ประเด็น ประเด็นแรก สภาพการบริหารจัดการส านัก
เรียนพระปริยัติธรรม  จ านวน ๔ ด้าน ประกอบด้วย ด้านการบริหาร ด้านบุคลากร ด้านการเรียนการ
สอน และด้านจัดการศึกษา ประเด็นท่ีสอง ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความส าเร็จในการบริหารจัดการส านัก
เรียนพระปริยัติธรรม แผนกบาลี ในเขตปกครองคณะสงฆ์ ภาค ๑ จ านวน  ๖ ปัจจัย ประกอบด้วย 
ปัจจัยท่ี ๑ ด้านคุณลักษณะและพฤติกรรมปัจจัยท่ี ๒ ด้านคุณธรรมจริยธรรม ปัจจัยท่ี ๓ ด้าน
สติปัญญาและความสามารถปัจจัยท่ี ๔ ด้านวิสัยทัศน์ปัจจัยท่ี ๕ ด้านภารกิจและปัจจัยท่ี ๖ ด้าน
มนุษย์สัมพันธ์มีสาระส าคัญ ดังนี้๑.๑ ด้านการบริหาร  

                                                             
83 พระมหาอุดร อุต ตโร (มากดี), “สมรรถนะการปฏิบัติงานของครูสอนนักพระปริยัติธรรม       

แผนกบาลี ตามหลักกัลยาณมิตร”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา , 
(บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗). หน้า ๒๓๘. 
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การบริหารจัดการส านักเรียนพระปริยัติธรรม ในปัจจุบันเป็นเรื่องยากท่ีจะสามารถ
น าพาองค์กรประสบความส าเร็จได้นั้น ในโดยภาพรวมการบริหารท่ีดีนั้นต้องมีหลักธรรมท่ีจะมาช่วยผู้
ท่ีเข้าเรียนบริหารนั้นส าเร็จก็คือหลักการมีอิทธิบาทและคุณธรรม หมายความว่า ท่านท่ีเป็นผู้บริหาร 
การบริหารจะต้องมีการวางแผนท่ีดี และต้องหาคนมาลงให้มีความรู้ความสามารถ  มีการบูรณาการใน
การท างาน และก็ต้องมีท้ังคุณธรรมและแรงจูงใจ มีการให้รางวัล การปลอบขวัญ เมื่อมีการจัดองค์กร
ขึ้นมาแล้วก็ต้องมีวิธีการด าเนินการและบริหารท่ีถูกต้อง และต้องหาจุดอ่อนจุดแข็งของการบริหารให้
ได้ 

๑.๒ ด้านบุคลากร  

การบริหารจัดการด้านบุคลากรของส านักเรียนพระปริยัติธรรม แผนกบาลี ในเขต
ปกครองคณะสงฆ์ ภาค ๑ ในภาพรวมแล้ว ส่ิงท่ีส าคัญท่ีสุด คือ ความรู้ ความสามารถ และความ
ซื่อสัตย์สุจริตในการท างานของครูบาอาจารย์ มีการแบ่งงานท่ีถูกต้อง และการแบ่งงานท่ียุติธรรม ตาม
ความรับผิดชอบ ก็ส าคัญ กฎระเบียบก็ต้องมี กฎวางไว้ก็ถูกต้องแล้ว ผู้เรียน ผู้สอน ผู้บริหารต้องมี
คุณธรรม ความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบ  

๑.๓ ด้านการเรียนการสอน  

การบริหารจัดการด้านการเรียนการสอน ส านักเรียนพระปริยัติธรรม แผนกบาลี ในเขต
ปกครองคณะสงฆ์ ภาค ๑ ด้านการเรียนการสอน ในภาพรวม เน้นความส าคัญท่ีผู้บริหารต้องมีความ
ชัดเจนในการจัดระบบการเรียนการสอนให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้เรียนและท่ีส าคัญ
ต้องมีเครื่องมืออุปกรณ์ท่ีจ าเป็นในการผลิตส่ือการเรียนการสอนท่ีน่าสนในและมีความสมัย และท่ี
ส าคัญต้องเข้าถึงง่ายแก่ผู้สนใจในการเรียน 

๑.๔ ด้านจัดการศึกษา 

ด้านจัดการการศึกษาของการบริหารจัดการส านักเรียนพระปริยัติธรรมในเขตปกครอง
คณะสงฆ์ภาค ๑ ของผู้บริหาร ในภาพรวม ของการจัดการเรียนการสอนภาษาบาลีในเรื่อง อันหนึ่งคือ
การอบรมบาลีก่อนสอบ ส าคัญมาก บางทีเรามาเก็งกันตรงนี้ ควรจะมีการจัดอบรมก่อนสอบ มีการจัด
อบรมสัมมนาแก่ครูผู้สอน เขาก็มีประจ า ตอนนี้ยังมีจัดอยู่ ส านักพุทธก็จัด ณ ทุกวันนี้ เขายังจัดอยู่ท่ี
วัดพนัญเชิง ส่วนแผนกธรรม แต่แผนกบาลีเขาก็มี แต่จะไปจัดอีกช่วงหนึ่ง เพื่อเพิ่มทักษะให้กับ
ครูผู้สอนบาลีด้วยว่าจะท าอย่างไร แบบไหนให้ได้ดีขึ้น การอบรมส่วนมากเป็นแบบท่องจ า การจัดการ
ศึกษาทันต่อยุคสมัยมั้ย ตอบว่า แล้วแต่จะพิจารณา การศึกษาเป็นแบบท่องจ า ซึ่งในการจัดการศึกษา
ทันยุคสมัย คือ เรามี ซีดี ดีวีดี ไดร์ฟ คอมพิวเตอร์ แต่ว่าเนื้อหาสาระ ยังคงเป็นแบบท่องจ า 
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๒.๑ ปัจจัยท่ี ๑ ด้านคุณลักษณะและพฤติกรรม 

ตามแนวคิดผู้เช่ียวชาญ ได้มีการน าเสนอปัจจัยด้านคุณลักษณะ และพฤติกรรมของผู้น า 
ท่ีจะสามารถบริหารส านักเรียนพระปริยัติธรรม และสามารถน าพาองค์กรประสบความส าเร็จได้มี
ประเด็นท่ีส าคัญดังนี้ 

ผู้น าเป็นการแสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อผลงานท่ีเกิดขึ้นจากสมาชิกในทีม และ
สามารถโน้มน้าวจิตใจให้ผู้อื่นปฏิบัติตามแผนงานท่ีก าหนดไว้ด้วยความเต็มใจ และเป็นท่ียอมรับของ
สมาชิกทุกคนในผู้น าปฏิบัติตามหน้าท่ีความรับผิดชอบอย่างเคร่งครัด เอาใจใส่งานท างานอย่างเต็ม
ความสามารถ มีรับผิดชอบผลงานต่างๆ ท่ีเกิดขึ้น ท้ังท่ีดี และไม่ดี ต้องเป็นคนมีเหตุผล ต้องรู้จัก
แยกแยะเรื่องส่วนตัวกับเรื่องงาน ต้องไม่แบ่งพรรค แบ่งพวก และรักลูกน้องเท่ากันทุกคน ต้องรับฟัง
ความคิดเห็นของผู้ร่วมงานบ้าง ต้องตัดสินใจโดยใช้มาตรฐานเดียวกับผู้ร่วมงานทุกคน ต้องมั่นฝึกฝน
ตนเองในหลายๆ ด้าน เช่น ต้องรู้จักใจแข็ง เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตัว แยกระหว่าง
เรื่องส่วนตัวกับเรื่องงานออกจากกัน การฝึกการบริหารด้วยความจริง โดยไม่ใช้อารมณ์มามีส่วนในการ
ตัดสินใจ และท่ีส าคัญคือ ให้ความเสมอภาคกับทุกคน84 

๓.๕ พระครูปลัดไพฑูรย์ เมธิโก (มหาบุญ) ได้วิจัยเรื่อง “การพัฒนาประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการพระปริยัติธรรมแผนกบาลีของวัดในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๔” 

ผลวิจัยพบว่า นโยบายการก าหนดการบริหารจัดการพระปริยัติธรรมแผนกบาลีของวัดนั้น
โดยความรวมแล้วเป็นนโยบายท่ีก าหนดตามส านักแม่กลองบาลีสนามหลวงเป็นหลัก ซึ่งส านักเรียน
ต่างๆน ามาก าหนดนโยบายเชิงบริหารจัดการให้สอดคล้องกับอ านาจหน้าท่ีท่ีส านักแม่กองบาลี
สนามหลวงเป็นหลัก ปัจจุบันส านักงานแม่กองบาลีสนามหลวงเป็นหน่วยงานจัดการศึกษาภาษาบาลี
ของคณะสงฆ์ไทย เป็นหน่วยงานภายใต้การดูแลของมหาเถรสมาคมซึ่งอยู่ในความอุปถัมภ์ของรัฐบาล 
ดูแลรับผิดชอบการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลีระดับชาติและก าหนดเปล่ียนแปลงการใช้คัมภีร์
เรียนในหลักสูตรเปรียญธรรม ๑-๙ประโยค ให้เหมาะสมกับช้ันเรียนของแต่ละประโยค รวมท้ังการจัด
สอบประเมินผลการศึกษาบาลีระดับชาติ  

                                                             
84พระครูปลัดสมชาย อภิวณ โณ (เฮาลี้), “ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการบริหารจัดการส านัก

เรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต       
สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,๒๕๕๘), หน้า ๒๑๐. 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%96%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5
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โดยมีส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเป็นผู้รับสนองงาน ภายใต้การก ากับดูแลของมหา
เถรสมาคม85 

นักเรียนในส านักเรียนมีความคิดเห็นต่อการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการพระ
ปริยัติธรรมแผนกบาลีของวัดในเขตการปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๔ โดยภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วย
ปานกลาง เมื่อพิจารณาแต่ละด้านพบว่า นักเรียนในส านักเรียนมีความคิดเห็นต่อการพัฒนา
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการพระปริยัติธรรมแผนกบาลีของวัดในเขตการปกครองคณะสงฆ์ภาค 
๑๔ อยู่ในระดับเห็นด้วยปานกลาง ดังต่อไปนี้ 

    ๑) ด้านหลักสูตร โดยผลรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยปานกลางและเป็นการคิดเห็นท่ี
สอดคล้องกันมาก เมื่อพิจารณารายละเอียดแต่ละข้อพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นอยู่ในระดับ
เห็นด้วยมาก ได้แก่ หลักสูตรพระปริยัติธรรมแผนกบาลี ท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ ส าหรับข้ออื่นๆ มี
ความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยปานกลาง  

    ๒) ด้านผู้สอน โดยผลรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยปานกลางและเป็นการคิดเห็น ท่ี
สอดคล้องกันมาก เมื่อพิจารณารายละเอียดแต่ละข้อพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นอยู่ในระดับ
เห็นด้วยมาก ได้แก่ ผู้สอนมีความรู้ สามารถอธิบายข้อธรรมได้โดยละเอียดท้ังโดยอรรถและพยัญชนะ 
และกลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยน้อย ได้แก่ ผู้สอนมีการสอนดี จัดเตรียม
กระบวนการต่างๆ ของการเรียนการสอนครบถ้วน ส าหรับข้ออื่นๆ มีความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วย
ปานกลาง  

    ๓) ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน โดยผลรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยปานกลางและเป็น
การคิดเห็นท่ีสอดคล้องกันมาก เมื่อพิจารณารายละเอียดแต่ละข้อพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็น
อยู่ในระดับเห็นด้วยน้อย ได้แก่ การจัดการเรียนการสอนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีเน้นการท่อง
จ าเป็นหลัก ส าหรับข้ออื่นๆ มีความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก 

    ๔) ด้านปัจจัยท่ีสนับสนุนต่อการเรียนการสอน โดยผลรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก 
และเป็นการคิดเห็นท่ีสอดคล้องกันมาก เมื่อพิจารณารายละเอียดแต่ละข้อพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความ
คิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยปานกลาง ได้แก่ เจ้าส านักศาสนศึกษาให้การสนับสนุนและส่งเสริมการ
จัดการเรียนการสอนและอาจารย์ใหญ่บริหารจัดการและดูแลการจัดการเรียนการสอน ส าหรับข้อ
อื่นๆ มีความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก 

    ๕) ด้านการประเมินผล โดยผลรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมากและเป็นการคิดเห็นท่ี
สอดคล้องกันมาก เมื่อพิจารณารายละเอียดแต่ละข้อพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นอยู่ในระดับ
เห็นด้วยมากทุกข้อ ซึ่งเป็นความคิดเห็นท่ีสอดคล้องมาก 

  ปัญหา อุปสรรคและวิธีในการแก้ไขท่ีเกี่ยวกับการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการพระปริยัติธรรมแผนกบาลีของวัดในเขตการปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๔ นั้นมีปัญหาท้ัง ๕ ด้าน
                                                             

85พระครูปลัดไพฑูรย์ เมธิโก (มหาบุญ) , “การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการพระปริยัติ
ธรรมแผนกบาลีของวัดในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๔”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา      
การจัดการเชิงพุทธ), (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๘), หน้า ๑๒๘. 

 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%96%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%96%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1


๘๘ 
 

 

ได้แก่ ๑) หลักสูตร ๒) ด้านผู้สอน ๓) ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน ๔) ด้านปัจจัยท่ีสนับสนุนต่อ
การเรียนการสอน และ ๕) ด้านการประเมินผล หากพิจารณาปัญหาในทุกด้านแล้วล้วนเกิดจากการ
บริหารจัดการท่ีไม่เป็นระบบ ดังนั้นในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว จึงต้องแก้ไขโดยการก าหนดวิธีกรด้วย
หลัก POLE ได้แก่ ๑) ต้องมีการวางแผนงาน ๒) ต้องจัดองค์กรอย่างเป็นระบบ ๓) ผู้บริหารต้องมี
ความเป็นผู้น า และ ๔) ต้องมีการติดตามประเมินผลขององค์กรในทุกๆ มิติ จึงจะสามารถน าพา
องค์กรสู่ความส าเร็จได้ 
ตารางที่ ๒.๑๒ แสดงงานวิจัยท่ีเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี 

นักวิจัย ผลการวิจัย 
พระมหาก าพล คุณง กโร 
(๒๕๕๘) 

สภาพท่ัวไปของส านักเรียนยังไม่เป็นเอกเทศ คือสถานท่ี
ส าหรับเรียน ท่ีเป็นสัปปายะนั้นยังมีน้อย ขาดสถานท่ีท า
การเรียนการสอนท่ีเป็นสัดเป็นส่วนไว้ส าหรับเรียน จริง ๆ
เมื่ อ สถาน ท่ี เรียน ไม่ เป็ น เอก เทศแ ล้ ว ก็ ท า ให้ ไม่ มี
บรรยากาศจูงใจในการเรียนการสอน อีกท้ัง ภายในวัดมี
กิจกรรมหลายอย่าง งานของประชาชนท่ีมาท าบุญบ าเพ็ญ
กุศลในวัด ท าให้ส่งผลกระทบต่อการเรียนการสอน ไม่ได้
ประสิทธิภาพเท่าท่ีควรอีกท้ังบรรยากาศภายในห้องท่ีสว่าง
เย็นสบายนั้นมีน้อยภายในห้องเรียนขาดการรักษาความ
สะอาดเรื่องของการเดินทางของนักเรียนท่ีมาจากต่างวัด
อาจเกิดปัญหาเรื่องรถติดบ้าง ท าให้นักเรียนไม่อยากมา
เรียน สถานท่ีเรียนไกลจากวัดท่ีอยู่จึงเกิดความไม่สะดวก
ในการมาเรียน ต้องเสียค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เช่น ค่ารถ เป็นต้น 
เรื่องของ  การจัดงาน เช่นงานบวช อาจมีเสียงรบกวนต่อ
การเรียนบ้างซึ่งจัดเป็นมลภาวะทางเสียง ท่ีมีผลกระทบต่อ
กิจกรรมการเรียนการสอนโดยตรง 

พระครูวิสุทธานันทคุณ 
 (สุรศักดิ ์วิสุท ธาจาโร) 
(๒๕๕๘) 

ผลวิจัยพบว่า ๑. การบริหารจัดการวัดของคณะสงฆ์ ในยุค
สถานการณ์ปัจจุบันนี้  ผู้บริหารคณะสงฆ์ย่อมมีการ
พัฒนาการด้านเทคโนโลยี บูรณาการด้วยหลักพุทธธรรม
นาการบริหาร/การปกครองไปพร้อมกับความเจริญ และมี
กฎหมาย พระราชบัญญัติ ข้อบังคับ ระเบียบต่างๆ มา
เกื้อกูลพระธรรมวินัย  

 
 
 
 
 



๘๙ 
 

 

ตารางที่ ๒.๑๒ แสดงงานวิจัยท่ีเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี (ต่อ) 
นักวิจัย ผลการวิจัย 

พระมหาอุดร อุต ตโร (มากดี)  
(๒๕๕๗) 

ผลการวิจัย พบว่า :๑. สภาพการปฏิบัติงานตามบทบาท
หน้าท่ีและสมรรถนะของครูสานักเรียนพระปริยัติธรรม 
แผนกบาลี มี ๘ ด้าน คือ ด้านปรัชญาการสอนการเรียน
พระปริยัติธรรม ด้านหลักสูตรการเรียนการสอนพระปริยัติ
ธรรม ด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านส่ือการเรียนการ
สอน ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน ด้านการวัดผล
ประเมินผลการเรียนรู้ ด้านการวิจัยการเรียนการสอนพระ
ปริยัติธรรม และด้านการส่งเสริมการศึกษาพระปริยัติ
ธรรม ซึ่งการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีของครูสา
นักเรียนพระปริยัติธรรม แผนกบาลีนั้น มีค่าเฉล่ียอยู่ใน
ระดับมาก โดยด้านการวัดผลประเมินผลการเรียนรู้ มี
ค่าเฉล่ียสูงสุด ส่วนด้านส่ือการเรียนการสอน มีค่าเฉล่ีย
ต่ าสุด 

พระครูปลัดสมชาย อภิวณ โณ (เฮาล้ี) 
(๒๕๕๘) 
  

ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยท่ีส่งผลต่อ
ความส าเร็จในการบริหารจัดการส านักเรียนพระปริยัติ
ธรรม แผนกบาลี ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑ โดยรวม 
และรายด้านพบว่า ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และ
ระดับของความ คิด เห็ น เกี่ ย วกั บปั จ จัย ท่ี ส่ งผล ต่อ
ความส าเร็จในการบริหารจัดการส านักเรียนพระปริยัติ
ธรรม แผนกบาลี ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑โดยรวม

อยู่ในระดับมาก  ( X= ๓.๕๙) เมื่อพิจารณาในแต่ละด้าน 
พบว่าด้านมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ด้านการบริหาร อยู่ในระดับ

มาก  ( X= ๓.๗๙) รองมาคือ ด้านการเรียนการสอน  และ
ด้านท่ีมีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุดคือด้านบุคลากรอยู่ในระดับปาน

กลาง  ( X= ๓.๔๗)  

 

พระครูปลัดไพฑูรย์ เมธิโก (มหาบุญ) 
(๒๕๕๘) 

นโยบายการก าหนดการบริหารจัดการพระปริยัติธรรม
แผนกบาลีของวัดนั้นโดยความรวมแล้วเป็นนโยบายท่ี
ก าหนดตามส านักแม่กลองบาลีสนามหลวงเป็นหลัก ซึ่ง
ส านักเรียนต่างๆน ามาก าหนดนโยบายเชิงบริหารจัดการให้
สอดคล้องกับอ านาจหน้าท่ีท่ีส านักแม่กองบาลีสนามหลวง 



๙๐ 
 

 

๒.๖ กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

แผนภาพที่ ๒.๖ กรอบแนวคิดในการวิจัย 

สภาพทั่ ว ไปของประสิทธิ ผลการ
พัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน
พระปริยัติธรรมแผนกบาลี ในเขต
ปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕ 
โดยการวิเคราะห์ SWOT Analysis ใน 
5 ด้าน ได้แก่     
๑ .ด้านสถาน ท่ี  ๒ .ด้ านคณ าจารย์        
๓ .ด้ านห ลัก สูตร ๔ .ด้ านนั ก ศึกษ า       
๕.ด้านเทคโนโลยี 
 
 

แนวคิดเก่ียวกับ 
หลักบริหารจัดการ POSDC 

 
๑.การวางแผน (Planning) 
๒.การจัดองค์การ (Organizing) 
๓.การบริหารบุคคล (Staffing) 
๔.การอ านวยการ (Directing) 
๕.การก ากับควบคุม (Controlling) 
 

หลักพุทธธรรม คือ อิทธิบาท ๔ 
 
๑.ฉันทะ พอใจ เต็มใจ 
๒.วิริยะ มีความเพียร 
๓.จิตตะ ต้ังใจท างาน 
๔.วิมังสา พิจารณาเหตุ สังเกตผล 
 

 

 
ประสิทธิผลการพัฒนาการ
จัดการการศึกษาโรงเรียนพระ
ปริยัติธรรมแผนกบาลี ในเขต
ปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕ 

 



 

 
บทที่ ๓ 

วิธีด ำเนินกำรวิจัย 
งานวิจัยเรื่อง “ประสิทธิผลการพัฒนาการศึกษาการจัดการโรงเรียนพระปริยัติธรรม

แผนกบาลี ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕” ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิจัยตามล าดับข้ันตอนดังนี้  
๓.๑ รูปแบบการวิจัย 

 ๓.๒ ประชากร กลุ่มตัวอย่าง และผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
 ๓.๓ เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 ๓.๔การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ๓.๕ การวิเคราะห์ข้อมูล 
 

3.1 รูปแบบกำรวิจัย 
งานวิจัยเรื่อง “ประสิทธิผลการพัฒนาการศึกษาการจัดการโรงเรียนพระปริยัติธรรม

แผนกบาลี ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕”ครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Methods 
Reserch ) ระหว่ างงานวิ จัย เชิ งปริมาณ (QuantitativeReseach) และงานวิ จัย เชิ ง คุณภาพ 
(Qualitative Reseach) 

 
๓.๑.๑ แนวทำงกำรวิจัยเชิงคุณภำพ(Qualitative approach) 
ผู้วิจัยได้ก าหนดกลุ่มเป้าหมายวิธีเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพโดยผู้วิจัยได้

ก าหนดเนื้ อหาของการสัมภาษณ์ เป็นแบบสัมภาษณ์ เจาะ ลึกโดย สัมภาษณ์ก ลุ่มเจ้าคณะ               
พระสังฆาธิการ ครูสอนบาลี และข้าราชการ จ านวน ๑๘ รูป/คน และการสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus 
Group Discussion) จ านวน ๑๑ ท่าน  

 
๓.๑.๒ แนวทำงกำรวิจัยเชิงปริมำณ (Quantitative approach) 
เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยได้แก่ แบบสอบถามท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้นเพื่อประเมินความคิดเห็น 

๕ ระดับโดยใช้หลักการบริหารจัดการ POSDS และหลักอิทธิบาทธรรม ๔ มาเป็นตัวแปรต้น และ
สภาพท่ัวไปของการจัดการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีประจ าจังหวัดในเขตปกครอง
คณะสงฆ์ภาค ๑๕ ใน ๕ ด้าน คือ ด้านสถานท่ี ด้านคณาจารย์ ด้านหลักสูตร ด้านนักศึกษา ด้าน
เทคโน โลยี  เป็น ตัวแปรตาม  โดยหาค่าเบี่ ยงเบนมาตรฐาน  และค่าเพี ยสัน ค่าสหสัมพันธ์                  
( Correlation  )  เป็นสถิติท่ีใช้หาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร  พร้อมท้ังวิจัยเชิงส ารวจ (Survey 
Research) จากแบบสอบถาม (Questionnaire) เพื่อสนับสนุนข้อมูลเชิงคุณภาพ  

 



๙๒ 
 

3.2 ประชำกร กลุ่มตัวอย่ำงและผู้ให้ข้อมูลส ำคัญ 
ก.งำนวิจัยเชิงคุณภำพ 
ผู้ให้ข้อมูลส ำคัญ( Key Informant) 
ผู้วิจัยท าการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ( Key Informant)ซึ่งมีคุณสมบัติ

สอดคล้องกับประเด็นในการวิจัย จ านวน ๑8 รูป/คน ดังนี้ 
๑ ) กลุ่มเจ้ำคณะ พระสังฆำธิกำร จ ำนวน ๗ รูป ประกอบด้วย 
๑.พระพรหมเวที (สุเทพ ผุสฺสธมฺโม ป.ธ.๙) 

เจ้าอาวาสวัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร  เจ้าคณะภาค ๑๕ 
๒.พระปิฎกโกศล,ดร.(ปราโมทย์ ปโมทิโต ป.ธ.๙) 

รองเจ้าอาวาสวัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม รองเจ้าคณะจังหวัดราชบุรี 
๓.พระครูอุตตรการบดี (เกษม เขมเสฏฺโฐ ป.ธ.๕) 

ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร  เลขานุการ เจ้าคณะภาค ๑๕ 
๔.พระสมุทรวชิรโสภณ,ดร.(โสภณ ธมฺมโสภโณ ประโยค ๑-๒) 

ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเพชรสมุทรวรวิหาร เจ้าคณะจังหวัดสมุทรสงคราม 
๕.พระครูปลัดมหาเถรานุวัตร (ศรัณภิรมย์  กิตฺติธโร) 

เจ้าอาวาสวัดหาดเจ้าส าราญ เจ้าคณะต าบลหาดเจ้าส าราญ จังหวัดเพชรบุรี 
๖.พระครูวิสุทธานันทคุณ,ดร. (สุรศักดิ์ วิสุทฺธาจาโร ป.ธ.๓) 

เจ้าอาวาสวัดเขาช่องพราน เจ้าคณะอ าเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 
๗.พระครูวิจิตรธรรมวิภัช (บุญเลิศ ปญฺญาวุโธป.ธ.๓) 

เจ้าอาวาสวุดบุษยะบรรพต  เจ้าคณะอ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคิรีขันธ์ 
๒ ) ครูสอนบำลี จ ำนวน ๕ รูปประกอบด้วย 
๘.พระมหาพิเชษฐ กนฺตเชฏฺโฐ ป.ธ.๙ 

ครูสอนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี จังหวัดราชบุรี 
๙.พระมหาทิวา กมฺมสุทฺโธ ป.ธ.๙ 

ครูสอนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี จังหวัดราชบุรี 
๑๐.พระมหาไชยพร อิทฺธิวโรป.ธ.๙,ดร. 

ครูสอนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี จังหวัดเพชรบุรี 
๑๑.พระมหาสมบูรณ์ จตฺตภโย ป.ธ.๙ 

ครูสอนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี จังหวัดสมุทรสงคราม 
๑๒.พระมหาปริทัศน์ วรกิจฺโจป.ธ.๙ 

ครูสอนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี จังหวัดเพชรบุรี 
๓) ข้ำรำชกำรที่เก่ียวข้อง จ ำนวน ๖ คนประกอบด้วย 
๑๓.นายสนธยา เสนเอี่ยม 

ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดราชบุรี 
๑๔.นายสาธิต เกียรติ์สุพิมล  

ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบุรี 
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๑๕.นางสาวนิลุบล รังสีธรรมานุกูล 
ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสงคราม 

๑๖.นายนิวัฒน์ วันกุมภา  
ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาประจวบคิรีขันธ์ 

๑๗.นายวิสูตร ดวงแก้ว 
ผู้อ านวยการกองการศึกษา องค์การบริหารส่วนต าบลส่ีหมื่น-แพงพวย  
จังหวัดราชบุรี 

๑๘.นางสาววรรณพร พระสุพรรณ 
ข้าราชการ องค์การบริการส่วนจังหวัดราชบุรี 

 
ผู้ให้ข้อมูลส ำคัญในกำรสนทนำกลุ่มเฉพำะ (Focus Group Discussion) ได้แก่ 

๑.พระมหาเกรียงศักดิ์ ภูริวฑฺฒโก ป.ธ.๙  เลขานุการรองเจ้าคณะจังหวัดราชบุรี 
๒.พระมหาสมศักด์ิ ปุณฺณโชโต ป.ธ.๙,ดร. เจ้าอาวาสวัดพระพุทธไสยาสน์      

จังหวัดเพชรบุรี 
๓.พระสุธีวีรบัณฑิต,ดร.    อาจารย์ประจ าหลักสูตรฯ 
๔.พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร, ผศ.ดร. อาจารย์ประจ าหลักสูตรฯ 
๕.พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ, ผศ.ดร. อาจารย์ประจ าหลักสูตรฯ 
๖.รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการท่ัวไป 
     ผู้อ านวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 
๗.ศ.ดร.บุญทัน ดอกไธสง    ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
๘.ผศ.ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง รองคณบดี คณะสังคมศาสตร์ ฝ่ายวิชาการ 
๙.ผศ.ดร.พิเชฐ ท่ังโต   อาจารย์ประจ าหลักสูตรฯ 
๑๐.ผศ.ดร.รัฐพล เย็นใจมา  อาจารย์ประจ าหลักสูตรฯ 
๑๑.อ.ดร.ประเสริฐ ธิลาว   เลขานุการฯหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 

 
ข.งำนวิจัยเชิงปริมำณ 

๑. ประชากร (Population)ได้แก่พระสังฆาธิการ เจ้าส านักเรียน ครูสอนบาลี ใน
เขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕ จ านวน ๑,๐๙๑ รูป๑ 

 

                                                             
๑ภัคกร เมืองนิล, หนังสืออบรมบำลีก่อนสอบคณะสงฆ์ภำค ๑๕ ประจ ำปี ๒๕๖๑, (ราชบุรี :     

เมืองราชการพิมพ์,พ.ศ.๒๕๖๑), หน้า ๑๐๐ – ๑๒๘. 
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๒. กลุ่มตัวอย่าง (Sample)ผู้วิจัยก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง (Sample Size) 
และวิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างตามสูตรเครจซี่และมอร์แกน๒คือ พระสังฆาธิการ เจ้าส านักเรียน ครูสอน
บาลี ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕ จ านวน ๒๙๓ รูป 

ตารางที่ ๒.๑ พระสังฆาธิการ เจ้าส านักเรียน ครูสอนบาลี ในเขตปกครองคณะ
สงฆ์ภาค ๑๕ จ านวน ๒๙๓ รูป ตามสูตรค านวณของ เครจซี่และมอร์แกน ดังต่อไปนี้ 

 

พื้นที่วิจัย ประชากร กลุ่มตัวอย่าง 
ราชบุรี ๕๑๕ 110 
เพชรบุรี ๒๕๒ 59 

สมุทรสงคราม ๑๑๑ 56 
ประจวบคิรีขันธ์ ๒๑๓ 68 

           รวม ๑,๐๙๑ ๒๙๓ 

 
 
3.๓ เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย 

เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยแบ่งออกเป็น ๒ ประเภทคือเครื่องมือเชิงปริมาณและเครื่องมือ
เชิงคุณภาพ ดังนี้ 

ก.เคร่ืองมือเชิงคุณภำพ 
๓.๓.๑ แบบสัมภำษณ์ (Interview) 
๑) กำรสร้ำงและตรวจสอบคุณภำพของแบบสัมภำษณ์ 
(๑) ศึกษาวิธีการสร้างแบบสัมภาษณ์ท่ีใช้ในการเก็บข้อมูลจากเอกสาร ต ารา และ

งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อเป็นแนวทางในการก าหนดกรอบแนวคิดในการสร้างแบบสัมภาษณ์ 
(๒) ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและเอกสารงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องเกี่ยวกับประสิทธิผลการ

พัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕          
โดยพิจารณาถึงรายละเอียดต่างๆเพื่อให้ครอบคลุมถึงวัตถุประสงค์ของการวิจัยท่ีก าหนดไว้ 

(๓) ขอค าแนะน าจากกรรมการควบคุมดุษฎีนิพนธ์เพื่อใช้เป็นแนวทางในการสร้างแบบ
สัมภาษณ์ 

(๔) สร้างแบบสัมภาษณ์ให้ครอบคลุมวัตถุประสงค์ของการวิจัย เพื่อใช้เป็นเครื่องมือใน
การเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informant) 

(๕) น าแบบสัมภาษณ์ให้กรรมการควบคุมดุษฎีนิพนธ์ตรวจสอบเนื้อหาและโครงสร้าง
ของค าถาม ตลอดจนภาษาท่ีใช้ เพื่อขอความเห็นชอบ 

                                                             
๒ธานินทร์ ศิลป์จารุ, การวิจัยและวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ, (กรุงเทพมหานคร : บิสซิเนสอาร์แอนด์

ดี, ๒๕๕๒), หน้า ๙๔. 
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(๖) น าแบบสัมภาษณ์ท่ีกรรมการควบคุมดุษฎีนิพนธ์ตรวจสอบและให้ความเห็นชอบ
แล้ว มาปรับแก้ไขเพื่อจัดท าฉบับสมบูรณ์เพื่อน าไปใช้ในการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key 
Informant) 

ส าหรับการเก็บข้อมูลจากการผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informant) ตามลักษณะของการ
เป็นกลุ่มตัวแทนของกลุ่มตัวอย่างท่ีเหมาะสม ผู้วิจัยท าการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ( Key 
Informant)ซึ่งมีคุณสมบัติสอดคล้องกับประเด็นในการวิจัยจ านวน ๑8รูป/คน แบ่งเป็น ๓ กลุ่มใหญ่ 

๒) แบบสัมภำษณ ์
แบบสัมภาษณ์ ท่ีสร้างขึ้นเป็นแบบสัมภาษณ์ เป็นแบบสัมภาษณ์ ท่ีมี โครงสร้าง 

(Structure Intertie) มีสาระส าคัญของการสัมภาษณ์แบ่งออกเป็น ๒ ตอนดังนี้ 
แบบสัมภาษณ์บุคลากรพระปริยัติธรรมแผนกบาลี ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕ 

ได้แก่ กลุ่มเจ้าคณะ พระสังฆาธิการ ครูสอนบาลี เจ้าหน้าท่ีข้าราชการและผู้เกี่ยวข้อง 
ผู้วิจัยได้แบ่งประเด็นท่ีจะสัมภาษณ์ ซึ่งประกอบด้วยเนื้อหาสาระส าคัญ ๕ ตอน ดังนี้ 
ตอนที่ ๑ ค าสัมภาษณ์เกี่ยวกับข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบสัมภาษณ์ 
ตอนที่ ๒ ค าสัมภาษณ์เกี่ยวกับจัดการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีใน

เขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕ ตามหลักการบริหารจัดการ POSDC 
ตอนที่ ๓ ค าสัมภาษณ์เกี่ยวกับการจัดการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี

ประจ าจังหวัดในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕ ตามหลักพุทธธรรม คือ อิทธิบาท ๔ 
ตอนที่ ๔ ค าสัมภาษณ์เกี่ยวกับสภาพท่ัวไปการจัดการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติ

ธรรมแผนกบาลี  ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕ โดยใช้ SWOT Analysis 
ตอนที่ ๕ ค าสัมภาษณ์เกี่ยวกับปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะประสิทธิผลการ

พัฒนาการจัดการศึกษาของการโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕ 
 
ข.เคร่ืองมือเชิงปริมำณ 
3.3.๒ แบบสอบถำม(Questionnaire) 
1.กำรสร้ำงและตรวจสอบคุณภำพของเคร่ืองมือ 
1.1 ศึกษาวิธีการสร้างแบบสอบถามท่ีใช้ในการเก็บข้อมูลจากเอกสาร ต ารา และ

งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อเป็นแนวทางในการก าหนดกรอบแนวคิดในการสร้างแบบสอบถาม 
1.2 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและเอกสารงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา

และประสิทธิผลการจัดการโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีประจ าจังหวัดในเขตปกครองคณะสงฆ์

ภาค ๑๕โดยพิจารณาถึงรายละเอียดต่างๆเพื่อให้ครอบคลุมถึงวัตถุประสงค์ของการวิจัยท่ีก าหนดไว้ 

1.๓ ก าหนดกรอบแนวคิดในการสร้างเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย โดยขอค าแนะน าจากท่ี
ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์เพื่อใช้เป็นแนวทางในสร้างแบบสอบถาม 
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1.๔สร้างแบบสอบถามให้ครอบคลุมวัตถุประสงค์ของการวิจัยแล้วน าเสนอต่อ
คณะกรรมการควบคุมดุษฎีนิพนธ์เพื่อขอความเห็นชอบ จากนั้นน าเสนอต่อผู้เช่ียวชาญ จ านวน ๕ 
ท่านคือ 

๑.พระครูปลัดระพิน พุทฺธิสาโร, ผศ.ดร. 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ  
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๒.รศ.ดร.สุรินทร์ นิยมางกูร 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรดษฎีบัณฑิต ภาควิชารัฐศาสตร์ 
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๓.ผศ.ดร.อนุวัต กระสังข์ 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรดษฎีบัณฑิต ภาควิชารัฐศาสตร์ 
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๔.ผศ.ดร.ธิติวุฒิ หมั่นมี 
เลขานุการระดับบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ 
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๕.อ.ดร.ประเสริฐ ธิลาว 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ  
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 
เพื่อพิจารณาท้ังในด้านเนื้อหาและโครงสร้างของค าถาม ตลอดจนภาษาท่ีใช้และ

ตรวจสอบความเท่ียงตรง (Vilidity)ของเครื่องมือ โดยการหาค่าดัชนีความสอดคล้องตามวัตถุประสงค์
เป็นรายข้อ( Index of item-Objicive Congruent: IOC)๓ ได้ค่า ไม่ต่ ากว่า ๐.80 ทุกข้อ จากนั้น
น ามาปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของผู้เช่ียวชาญ 

 ๑.๕ หาค่าความเช่ือมั่นของเครื่องมือ (Riliability) โดยน าแบบสอบถามท่ีปรับปรุง
แก้ไขแล้วไปทดลอง(Try-Out)กับประชากรกลุ่มตัวอย่างนอกพื้นท่ี ท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย 
แต่มีลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่าง จ านวน ๓๐ คน/ชุด เพื่อหาค่าความเช่ือมั่น (Riliability) ด้วย
การหาค่าสัมประสิทธิอัลฟ่ า( Alpha coefficient) ตามวิธีของครอนบาค( Cronbact’Alpha 
coefficient)ได้ค่าสัมประสิทธิอัลฟ่าของความเช่ือมั่นของแบบสอบถามท้ังฉบับคือ 0.995 

๑.๖ น าเสนอแบบสอบถามท่ีได้ปรับปรุงแก้ไขแล้วต่อคณะกรรมการ ท่ีปรึกษาดุษฎี
นิพนธ์เพื่อขอความเห็นชอบ และจัดพิมพ์แบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ เพื่อน าไปใช้ในการรวมรวบ
ข้อมูลตัวอย่างในการวิจัยต่อไป 

 
 

                                                             
๓ พระมหากฤษฎา กิ ตฺ ติ โสภ โณ , ผศ .ดร ., ระเบี ยบวิ ธี วิ จัยท ำงกำรจัดกำรเชิ งพุ ท ธ , 

(พระนครศรีอยุธยา : ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๖๑), หน้า ๒๒๔-๒๒๖. 



๙๗ 
 

๒.ลักษณะของแบบสอบถำม 
เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) ท่ีผู้วิจัยท าขึ้นตาม

กรอบของประสิทธิการพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีในเขตปกครองคณะ
สงฆ์ภาค ๑๕เพื่อใช้เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย โดยแบ่งออกเป็น ๕ ส่วน ดังนี้ 

ตอนท่ี ๑ แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบสัมภาษณ์ 
ตอนท่ี ๒ แบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพท่ัวไปการจัดการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติ

ธรรมแผนกบาลี  ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕ 
ตอนท่ี ๓ แบบสอบถามเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนก

บาลีในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕ ตามหลักการบริหารจัดการ POSDC 
ตอนท่ี ๔ แบบสอบถามเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนก

บาลีประจ าจังหวัดในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕ ตามหลักพุทธธรรม คือ อิทธิบาท ๔ 
ตอนท่ี ๕ แบบสอบถามเกี่ยวกับปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะประสิทธิผลการ

พัฒนาการจัดการศึกษาของการโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕ 
 
มีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 
 ๕ หมายถึง  มีระดับความคิดเห็น มากท่ีสุด 
 ๔ หมายถึง  มีระดับความคิดเห็น มาก 
 ๓ หมายถึง  มีระดับความคิดเห็น ปานกลาง 
 ๒ หมายถึง  มีระดับความคิดเห็น น้อย 
 ๑ หมายถึง  มีระดับความคิดเห็น น้อยท่ีสุด 
การแปลความหมายของค่าเฉล่ียโดยยึดเกณฑ์ ดังนี้ 
 ช่วงค่าเฉล่ีย ๔.๕๐ – ๕.๐๐   มีระดับความคิดเห็น มากท่ีสุด 
 ช่วงค่าเฉล่ีย ๓.๕๐ – ๔.๔๙   มีระดับความคิดเห็น มาก  
 ช่วงค่าเฉล่ีย ๒.๕๐ – ๓.๔๙   มีระดับความคิดเห็น ปานกลาง 
 ช่วงค่าเฉล่ีย ๑.๕๐ – ๒.๔๙  มีระดับความคิดเห็น น้อย  
 ช่วงค่าเฉล่ีย ๑.๐๐ – ๑.๔๙ มีระดับความคิดเห็น น้อยท่ีสุด ๔ 

 ส่วนท่ี ๓ แบบสอบแบบปลายเปิด เพื่อให้ผู้ตอบแบบสอบถาม ได้บอกถึงปัญหา 
อุปสรรค และข้อเสนอแนะของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับประสิทธิผลการพัฒนาการจัดการศึกษา
ของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกบาลีประจ าจังหวัดในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕   

 
 

                                                             
๔ชูศ รี  วงศ์ รั ต น์ , เท ค นิคการใช้ ส ถิ ติ เพื่ อ การวิ จั ย , พิ ม พ์ ค รั้ งที่  ๗ , (ก รุ ง เทพ ม หานค ร  :  

เทพเนรมิต, ๒๕๔๑), หน้า ๗๕. 



๙๘ 
 

แบบสอบถามท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้น แบ่งออกเป็น ๕ ขั้นตอนดังนี้ คือ 
ตอนที่ ๑ เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ได้แก่ สถานภาพ,อายุ,พรรษา, วุฒิการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลี, เขตพื้นท่ีรับผิดชอบ ซึ่งเป็น
แบบสอบถามแบบเลือกตอบ 

ตอนที่ ๒ เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพท่ัวไปของการจัดการศึกษาของโรงเรียนพระ
ปริยัติธรรม แผนกบาลีประจ าจังหวัดในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕  ๕ ด้าน 

๑.ด้านสถานท่ี 
๒.ด้านคณาจารย์ 
๓.ด้านหลักสูตร 
๔.ด้านนักศึกษา 
๕.ด้านเทคโนโลยี 
ตอนที่ ๓ เป็นแบบสอบถามข้อมูลท่ีเกี่ยวกับประสิทธิผลการพัฒนาการจัดการศึกษา

ของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกบาลีประจ าจังหวัดในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕  ๕ ด้าน 
หลักบริหำรจัดกำร 
POSDS 
๑.การวางแผนPlanning 
๒.การจัดองค์การ Organizing 
๓.การบริหารบุคคลStaffing 
๔.การอ านวยการDirecting 
๕.การก ากับควบคุม Controlling 
ตอนที่ ๔ เป็นแบบสอบถามข้อมูลท่ีเกี่ยวกับประสิทธิผลการพัฒนาการจัดการศึกษา

ของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกบาลีประจ าจังหวัดในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕  โดยมีพุทธ
ธรรมทางพระพุทธศาสนาเป็นตัวชี้วัด ๔ ด้าน 

หลักธรรม อิทธิบำท ๔ 
๑.ฉันทะ พอใจ เต็มใจ 
๒.วิริยะ มีความเพียร 
๓.จิตตะ ต้ังใจท างาน 
๔.วิมังสา พิจารณาเหตุ สังเกตผล 
ส ำหรับตอนที่ ๒ ถึง ๔ นี้ มีกำรแปลควำมหมำยของค่ำเฉลี่ยโดยยึดเกณฑ์ ดังนี้ 
ค่าเฉล่ียต้ังแต่ ๔.๕๐ – ๕.๐๐ หมายความว่า มีระดับความคิดเห็น มากท่ีสุด 
ค่าเฉล่ียต้ังแต่ ๓.๕๐ – ๔.๔๙ หมายความว่า มีระดับความคิดเห็น มาก 
ค่าเฉล่ียต้ังแต่ ๒.๕๐ – ๓.๔๙ หมายความว่า มีระดับความคิดเห็น ปานกลาง 
ค่าเฉล่ียต้ังแต่ ๑.๕๐ – ๒.๔๙ หมายความว่า มีระดับความคิดเห็น น้อย 
ค่าเฉล่ียต้ังแต่ ๑.๐๐ – ๑.๔๙ หมายความว่า มีระดับความคิดเห็น น้อยท่ีสุด 



๙๙ 
 

ตอนที่ ๕ ปัญหาและอุปสรรคและข้อเสนอแนะในประสิทธิผลการพัฒนาการจัด
การศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีประจ าจังหวัดในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕ 

๓.๔ กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
๓.๔.๑ กำรเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภำพ  
 ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลมีข้ันตอน ดังนี้ 
 ๑)  ขอหนังสืออนุญาตเก็บรวบรวมข้อมูลจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย โดยขอความอนุเคราะห์จากถึงผู้ให้ข้อมูลส าคัญ(Key Informant) จ านวน ๑๘ รูป/คน เพื่อ
ขออนุญาตขออนุเคราะห์ในการให้สัมภาษณ์ 

 ๒)  ท าการนัดวัน เวลาและสถานท่ีกับ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ(Key Informant)เพื่อ
สัมภาษณ์ตามท่ีก าหนดไว้ 

 ๓)  ด าเนินการสัมภาษณ์ เวลาและสถานท่ีท่ีก าหนดไว้จนครบทุกประเด็น โดยขอ
อนุญาติจดบันทึกและการบันทึกเสียงประกอบการสัมภาษณ์ 

 ๔) น าข้อมูลดิบท่ีได้มารวบรวมเพื่อวิเคราะห์โดยวิธีการท่ีเหมาะสมและน าเสนอ
ต่อไป 

 ๓.๔.๒ กำรเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมำณ  
 ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลมีข้ันตอน ดังนี้ 
 ๑) ได้สร้างแบบสอบถามและขอหนังสืออนุญาตเก็บรวบรวมข้อมูลจากมหาวิทยาลัย

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
 ๒) น าแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ไปเก็บข้อมูลกับแบบสอบถามท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่าง

จ านวน ๒๙๓ชุด แล้วเก็บแบบสอบถามคืนด้วยตนเอง แล้วน ามาตรวจสอบความถูกต้อง ได้ข้อมูลท่ี
สมบูรณ์ท้ังหมดจ านวน ๒๙๓ ชุด คิดเป็นร้อยละ 100 ของจ านวนการสอบถามท้ังหมด 

 ๓) น าข้อมูลท่ีได้ไปวิเคราะห์และประมวลผลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปมาวิเคราะห์ 
  

๓.๕ กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
๓.๕.๑ กำรวิเครำะห์ข้อมูลเชิงคุณภำพ  
ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์โดยวิธีการดังนี้ 
๑) น าข้อมูลท่ีได้จากการสัมภาษณ์ถอดเสียงและบันทึกเป็นข้อความ 
๒) น าข้อความจากการสัมภาษณ์และการจดบันทึกมาจ าแนกเป็นประเด็นและเรียบเรียง

เฉพาะประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์การวิจัย 
๓) วิเคราะห์ค าให้สัมภาษณ์ของผู้ให้ข้อมูลส าคัญตามวัตถุประสงค์การวิจัย โดยใช้

เทคนิคโดยการวิเคราะห์เนื้อหา ( Content Analysis Technique ) ประกอบบริบท ( Context) 
และใช้เทคนิคการวิเคราะห์ SWOT Analysis 

๔) สังเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์การวิจัยและน าเสนอในรูปแบบการเรียบเรียง
ต่อไป สรุปความเรียงและตารางความถ่ี 

 
 



๑๐๐ 
 

๓.๕.๒ กำรวิเครำะห์ข้อมูลเชิงปริมำณ จำกแบบสอบถำม 
ผู้วิ จัยวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่ อวิ จัยทาง

สังคมศาสตร์โดยใช้ค่าสถิติท่ีถูกต้องและเหมาะสม สามารถตอบวัตถุประสงค์ของการวิจัยได้ ดังนี้ 
สถิ ติพรรณนา( Descriptive  Statistic  ) ส าหรับอธิบายลักษณะท่ัวไปของกลุ่ม

ตัวอย่างและพรรณนา ประสิทธิผลการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี
ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕ 

สถิติท่ีใช้ค่าความถี่ ( Frequency ) ,ค่าร้อยละ ( Percentage ) ,ค่าเฉล่ีย ( Mean ) 
และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) 

และการวิเคราะห์ด้วยสถิติเพียร์สัน เพื่อเปรียบเทียบปัจจัยท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลการ
พัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกบาลีประจ าจังหวัดในเขตปกครองคณะ
สงฆ์ภาค ๑๕ ซึ่งได้แก่หลักการบริหารจัดการ POSDC และหลักธรรม คือ หลักอิทธิบาทธรรม ๔    
โดยหาค่าเพียสัน ค่าสหสัมพันธ์ ( Correlation  ) เป็นสถิติท่ีใช้หาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร   

ก าหนดเกณฑ์ท่ีใช้ในการแปลความหมาย โดยใช้เกณฑ์ของ  (Best) ดังนี้ 
ค่าเฉล่ีย 1.00 – 1.49 หมายถึง มีระดับความคิดเห็น อยู่ในระดับน้อยที่สุด 
ค่าเฉล่ีย 1.50 – 2.49 หมายถึง มีระดับความคิดเห็น อยู่ในระดับน้อย 
ค่าเฉล่ีย 2.50 – 3.49 หมายถึง มีระดับความคิดเห็น อยู่ในระดับปานกลาง 
ค่าเฉล่ีย 3.50 – 4.49 หมายถึง มีระดับความคิดเห็น อยู่ในระดับมาก 
ค่าเฉล่ีย 4.50 – 5.49 หมายถึง มีระดับความคิดเห็น อยู่ในระดับมากท่ีสุด 
สถิตอนุมาน( InferentialStatistic) ใช้ส าหรับทดสอบสมมุติฐานเพื่อเปรียบเทียบ 

ปัจจัยท่ีสัมพันธ์ต่อประสิทธิผลการจัดการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีในเขตปกครอง
คณะสงฆ์ภาค ๑๕ โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลและการวิเคราะการถดถอยพหุคูณให้สอดคล้อง
กับสมมุติฐานและ ทฤษฎีและหลักธรรมท่ีน ามาอ้างอิง ในท่ีนี้ผู้วิจัยใช้ทฤษฎี POSDS และหลักอิทธิ
บาทธรรม ๔ มาเป็นตัวแปรต้น และสภาพท่ัวไปของการจัดการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรม
แผนกบาลีประจ าจังหวัดในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕ เป็นตัวแปรตาม 

การวิเคราะห์ข้อมูลจากค าถามปลายเปิด (Open ended Question) ท่ีแสดงปัญหา 
อุปสรรคและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับองค์ประกอบการส่งเสริมประสิทธิผลจัดการโรงเรียนพระปริยัติ
ธรรมแผนกบาลีในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕วิเคราะห์โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหา 
(Content Analysis Technique) น าเสนอเป็นการเรียงประกอบตาราง โดยแจงแจงความถี่และร้อย
ละข้องผู้ตอบค าถามปลายเปิด 

ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรกับประสิทธิผลการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕ ใช้สถิติถดถอย (Regression 
Analysis) โดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (Pearson Product Moment Correlation) เพื่อบอก
ทิศทางและขนาดความสัมพันธ์ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๑ ในการแปลความหมาย ดังนี้ 



๑๐๑ 
 

ลักษณะของความสัมพันธ์ (r) ข้อมูลมีความสัมพันธ์กันอย่างสมบูรณ์ 
-  สัมพันธ์กันอย่างสมบูรณ์ทางบวก 
-  สัมพันธ์กันอย่างสมบูรณ์ทางลบ 
ข้อมูลมีความสัมพันธ์กันอย่างไม่สมบูรณ์ 
-  มีความสัมพันธ์แต่ไม่สมบูรณ์ทางบวก 
-  มีความสัมพันธ์แต่ไม่สมบูรณ์ทางลบ 
ข้อมูลไม่มีความสัมพันธ์ 
-  ค่าความสัมพันธ์จะเป็นศูนย์ 
โดยมีเกณฑ์การแปลค่า ดังนี้๕ 
๐.๘๐ – ๑.๐๐ หมายถึง มีความสัมพันธ์กันสูงมาก 
๐.๖๐ – ๐.๗๙ หมายถึง มีความสัมพันธ์กันค่อนข้างสูง 
๐.๔๐ – ๐.๕๙ หมายถึง มีความสัมพันธ์กันปานกลาง 
๐.๒๐ – ๐.๓๙ หมายถึง มีความสัมพันธ์กันน้อย 
๐.๐๑ – ๐.๑๙ หมายถึง มีความสัมพันธ์กันน้อยมาก 
 

                                                             
๕Bartz, A.E., Basic Statistical Concepts, 4th ed., (New Jersey : Preentice-Hall, 1999) ,   

p. 184. 



 
 

 
บทที่ ๔ 

ผลการวิจัย 
 

 การศึกษาเรื่อง“ประสิทธิผลการพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรม
แผนกบาลีในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕”มีวัตถุประสงค์เพื่อ ๑) ศึกษาสภาพท่ัวไปในการจัด
การศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕ ๒) ศึกษาปัจจัยท่ี
ส่งผลต่อประสิทธิผลการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี ในเขต
ปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕ ๓) เพื่อน าเสนอแนวทางในการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนพระ
ปริยัติธรรมแผนกบาลี ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕ ผู้วิจัยเลือกใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสานวิธี
(Mixed Methods Research) ระหว่างการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative  Research)  โดยท าการ
วิจัย เชิงเอกสาร (Documentary Analysis) กับการสัมภาษณ์ เชิงลึก (In - depth Interview)      
จากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) และการวิจัยเชิงประมาณ (Quantitative Research) ท่ีใช้
ในการศึกษาวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) จากแบบสอบถาม (Questionnaire) ผลวิจัยมีดังนี้ 

๔.๑ ผลการศึกษาสภาพท่ัวไปในการจัดการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนก
บาลี ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕ 

๔.๒ ผลการศึกษาปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลการพัฒนาการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕ 

๔.๓ น าเสนอแนวทางการพัฒนาประสิทธิผลการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน
พระปริยัติธรรมแผนกบาลี ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕ 

๔.๔ ผลการตรวจสอบการพัฒนาประสิทธิผลการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน
พระปริยัติธรรมแผนกบาลี ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕ จากการสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus 
Group Discussion) 

๔.๕ องค์ความรู้ท่ีได้รับจากการวิจัย  
 
 
 
 
 



๑๐๓ 
 

4.1 ผลการศึกษาสภาพทั่วไปในการจัดการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติ
ธรรมแผนกบาลี ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕ 

จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญถึงประเด็นสภาพท่ัวไปในการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕ ด้วยการวิเคราะห์ SWOT 
Analysis ใน ๕ ด้าน คือ ด้านสถานท่ี ด้านคณาจารย์ ด้านหลักสูตร ด้านนักศึกษา และด้านเทคโนโลยี 

พบว่า 
๔.๑.๑ ด้านสถานที่ 

 ด้านสถานท่ีของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕ 
โดยการพิจารณาถึงจุดแข็ง (S = Strengths)ผู้วิจัยวิเคราะห์ถึงจุดแข็งของสภาพการจัดการโรงเรียน
พระปริยัติธรรมแผนกบาลีในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕ และผลจากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูล
ส าคัญในแต่ละวัดในพื้นท่ีคณะสงฆ์ภาค ๑๕ 

จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก พบว่า โรงเรียนพระปริยัติธรรม
แผนกบาลีในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕ มีจุดแข็ง (S = Strengths) ดังนี้ 

๑) โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕ ต้ังอยู่ในปฏิรูป
เทศ หมายถึง อยู่ในสถานท่ีสัปปายะ มีแรงสนับสนุนจากอุบาสก อุบาสิกา และประชาชนท่ัวไป จึงท า
ให้การจัดการเรียนการสอนท่ีดี๑ 

๒) โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕ มีการจัดสรร
ทุนให้เพียงพอต่อการศึกษาและการด าเนินงาน สถานศึกษามีความพร้อมด้านสถานท่ีและมีสถานท่ี
เรียนให้เลือกหลายแห่ง๒ 

๓) เจ้าส านักเรียนโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕
ส่วนใหญ่ ให้การสนับสนุนท้ังงบประมาณในการบริหารจัดการอาคารสถานท่ี และ อนุเคราะห์ท้ัง
อาคารสถานท่ี และค่าเดินทางเพื่อไปเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีในส านักท่ีมีการเรียนการสอน
ตามนโนบายของเจ้าคณะภาค ๑๕๓ 

๔) เจ้าคณะภาค ๑๕ ได้มอบนโยบายแต่คณะสงฆ์ภาค ๑๕ เพื่อจัดต้ังโรงเรียนสหศึกษา
บาลีในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕ โดยมีสถานท่ีแต่ละจังหวัดในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕ 
เป็นท่ีรองรับโรงเรียนสหศึกษาบาลี ซึ่งเจ้าคณะภาค ได้ด ารงต าแหน่งเจ้าคณะภาค ๑๕ มาต้ังแต่ ปี 

                                            
๑สัมภาษณ์ พระครูอุตตรการบดี (เกษม เขมเสฏฺโฐป.ธ.๕), ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระปฐมเจดีย์       

ราชวรมหาวิหาร  เลขานุการ เจ้าคณะภาค ๑๕, ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๑. 
๒สัมภาษณ์  พระสมุทรวชิรโสภณ,ดร.(โสภณ ธมฺมโสภโณ ประโยค ๑-๒), ผู้ช่วยเจ้าอาวาส             

วัดเพชรสมุทรวรวิหาร เจ้าคณะจังหวัดสมุทรสงคราม, ๒ ตุลาคม ๒๕๖๑. 
๓สัมภาษณ์ พระครูอุตตรการบดี (เกษม เขมเสฏฺโฐป.ธ.๕), ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระปฐมเจดีย์       

ราชวรมหาวิหาร  เลขานุการ เจ้าคณะภาค ๑๕, ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๑. 



๑๐๔ 
 
พ.ศ. ๒๕๔๔ ได้พัฒนาการศึกษาภาษาบาลีมาโดยตลอด โดยเฉพาะการจัดอบรมบาลีก่อนสอบมาเป็น
เวลา ๑๕ ปี แต่ยังไม่เคยเสนอการพัฒนาการเรียนการสอนบาลีเพิ่มเติมเป็นพิเศษอีกเลยในปี พ.ศ. 
๒๕๕๙ นี้ จึงขอเสนอการพัฒนาการศึกษาภาษาบาลี ภาค ๑๕ ดังต่อไปนี้ 

๑. ให้ทุกจังหวัดในเขตปกครอง ภาค ๑๕ มีวันเปิดเรียนบาลีประจ าปี 
๑.๑. ก าหนดให้มีวันเปิดเรียนบาลีประจ าปีรวมกันในทุกจังหวัด ดังนี้ 
จังหวัดสมุทรสงคราม เปิดเรียน เดือน ๖ แรม ๒ ค่ า ท่ี วัดเพชรสมุทร วรวิหาร 
จังหวัดราชบุรี เปิดเรียน เดือน ๖ แรม ๔ ค ่า ท่ี วัดมหาธาตุ วรวิหาร 
จังหวัดเพชรบุรี เปิดเรียน เดือน ๖ แรม ๖ ค ่า ท่ี วัดหนองจอก 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เปิดเรียน เดือน ๖ แรม ๙ ค ่า ท่ี วัดคลองวาฬ พระอารามหลวง 
โดย เจ้าคณะภาค ๑๕ หรือ รองเจ้าคณะภาค เป็นประธานพิธีเปิด และหรือ เจ้าคณะ

จังหวัดเป็นประธานพิธีเปิด ตามความเหมาะสม 
๒. ให้ทุกจังหวัดในเขตปกครอง ภาค ๑๕ ใช้ค าว่า “โรงเรียนสหศึกษาบาลี” ทุกส านัก

เรียนเช่น โรงเรียนสหศึกษาบาลี วัดเพชรสมุทร วรวิหาร จังหวัดสมุทรสงคราม 
โรงเรียนสหศึกษาบาลี วัดมหาธาตุ วรวิหาร จังหวัดราชบุรี 
โรงเรียนสหศึกษาบาลี วัดเขาวัง พระอารามหลวง จังหวัดราชบุรี 
โรงเรียนสหศึกษาบาลี วัดมหาธาตุ วรวิหาร จังหวัดเพชรบุรี 
โรงเรียนสหศึกษาบาลี วัดหนองจอก จังหวัดเพชรบุรี 
โรงเรียนสหศึกษาบาลี วัดคลองวาฬ พระอารามหลวง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
โรงเรียนสหศึกษาบาลี วัดกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
๓. ให้ทุกจังหวัดในเขตปกครอง ภาค ๑๕ มี อาจารย์ใหญ่ และเลขานุการ 
๓.๑ อาจารย์ใหญ่โรงเรียนสหศึกษาบาลี วัดเพชรสมุทร วรวิหาร จังหวัดสมุทรสงคราม 
๓.๒ อาจารย์ใหญ่โรงเรียนสหศึกษาบาลี วัดมหาธาตุ วรวิหาร จังหวัดราชบุรี 
๓.๓ อาจารย์ใหญ่โรงเรียนสหศึกษาบาลี วัดหนองจอก จังหวัดเพชรบุรี 
๓.๔ อาจารย์ใหญ่โรงเรียนสหศึกษาบาลี วัดคลองวาฬ พระอารามหลวง จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์ 
๓.๕ เลขานุการโรงเรียนสหศึกษาบาลี ให้อาจารย์ใหญ่เป็นผู้แต่งต้ัง๔ 
๕) ในแต่ละจังหวัดในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕ มีการสนองงานคณะสงฆ์ตามท่ีเจ้า

คณะภาคได้มอบนโยบายไว้ให้ ซึ่งได้จัดต้ังอาคารสถานท่ีๆเหมาะสมเพื่อรองรับนักเรียนท่ีจะเข้ามา
ศึกษาเล่าเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี๕ 

                                            
๔สัมภาษณ์ พระพรหมเวที (สุเทพ ผุสฺสธมฺโมป.ธ.๙), เจ้าอาวาสวัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร,             

เจ้าคณะภาค ๑๕, ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๑. 
๕สัมภาษณ์ พระครูอุตตรการบดี (เกษม เขมเสฏฺโฐป.ธ.๕), ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระปฐมเจดีย์       

ราชวรมหาวิหาร เลขานุการเจ้าคณะภาค ๑๕, ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๑. 



๑๐๕ 
 

๖) โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕ คือ ต้ังอยู่ใจ
กลางของความเจริญ และส่ิงอ านวยความสะดวกหลายอย่างด้วยกัน ซึ่งปัจจุบันมีการส่ือการท่ีทันสมัย
และรวดเร็ว อย่าง เช่น แหล่งเรียนรู้ท้ังภายในและภายนอก หรือความทันสมัยของส่ือ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม สามารถติดต่อส่ือการกันได้อย่างรวดเร็ว ถือว่าเป็นจุดแข็งของสถานท่ีๆต้ังอยู่ในเขตท่ีมี
ความเจริญ๖ 

๗) โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕ มีความพร้อม
ในสถานท่ีเรียน สถานท่ีอ่านหนังสือ สถานท่ีค้นคว้าต าราทางวิชาการ มีสถานท่ีพักส าหรับนักเรียนท่ี
อยู่วัดอื่นแต่ต้องการมาเรียนยังส านักเรียนท่ีมีความพร้อม๗ 

๘) โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕ คือ มีอาคาร
สถานท่ีเรียนพร้อม เพียงพอและเป็นสัปปายะ เหมาะแก่การศึกษา๘ 

๙) โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕ มีห้องสมุด
ส าหรับค้นคว้าค าศัพท์หรือธาตุ เป็นต้น ส าหรับคูอาจารย์และนักเรียนท่ีสนใจอย่างกว้างขวาง 
โดยเฉพาะหนังสือมีหนังสือใหม่ๆ ท่ีคณาจารย์ หรือผู้ทรงคุณวุฒิได้เรียบเรียงไว้เป็นจ านวนมาก๙ 

๑๐) มีความสะดวกตามสมควร ในด้านสถานท่ีเรียนและสถานท่ีพัก๑๐ 
๑๑) โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕มีท่ีพักส าหรับ

ครูอาจารย์และนักเรียนบาลีท่ีเพียงพอ โดยแต่ละวัดจะจัดสถานท่ีดังกล่าวให้เหมาะแก่แต่ละบุคคล ซึ่ง
อาจจะเป็นห้องรวมหรือห้องเด่ียวก็แล้วแต่ความเหมาะสม๑๑ 
 
 
 

                                            
๖สัมภาษณ์ พระมหาไชยพร อิทฺธิวโร ป.ธ.๙,ดร., ครูสอนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี จังหวัดเพชรบุรี,  

๑ ตุลาคม ๒๕๖๑. 
๗สัมภาษณ์ พระครูอุตตรการบดี (เกษม เขมเสฏฺโฐป.ธ.๕), ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระปฐมเจดีย์       

ราชวรมหาวิหาร  เลขานุการ เจ้าคณะภาค ๑๕, ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๑. 
๘สัมภาษณ์ พระมหาพิเชษฐ กนฺตเชฏฺโฐป.ธ.๙, ครูสอนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี จังหวัดราชบุรี,     

๑ ตุลาคม ๒๕๖๑. 
๙สัมภาษณ์ พระครูอุตตรการบดี (เกษม เขมเสฏฺโฐป.ธ.๕), ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระปฐมเจดีย์        

ราชวรมหาวิหาร  เลขานุการ เจ้าคณะภาค ๑๕, ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๑. 
๑๐พระมหาทิวา กมฺมสุทฺโธป.ธ.๙, ครูสอนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี จังหวัดราชบุรี, ๑ ตุลาคม 

๒๕๖๑. 
๑๑สัมภาษณ์ พระมหาพิเชษฐ กนฺตเชฏฺโฐป.ธ.๙, ครูสอนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี จังหวัดราชบุรี,  

๑ ตุลาคม ๒๕๖๑. 



๑๐๖ 
 
ตารางที่ ๔.๑ สรุป สภาพท่ัวไปด้านสถานท่ีในด้านจุดแข็ง (S = Strengths) 

สรุปประเด็นส าคัญ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
จ านวน(รูป/คน) ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 

๑) สถานท่ีมีจ านวนเพียงพอ ๔ ๓,๔,10,12 
๒) สถานท่ีเรียนมีความพร้อมเหมาะสม

กับการเรียนมีความร่มรื่นสัปปายะ 
4 ๑,๓,๔,๙ 

๓) เจ้าส านักเรียนและเจ้าคณะภาคให้
การสนับสนุนด้านสถานท่ีเป็นอย่างดี 

4 ๑,๓,๔,๙ 

๔) สถานท่ีเป็นสถานท่ีๆเหมาะสม มี
ความเจริญ 

๒ ๓,๑๐ 

๕) เจ้าส านักเรียนให้การสนับสนุนใน
การบริหารจัดการด้านสถานท่ี 

๒ ๓,๔ 

๖) เจ้าคณะภาคมีน โยบายในการ
บริหารจัดการด้านสถานท่ี 

๑ ๑ 

๗) มีห้องสมุดส าหรับค้นคว้าต ารา
ภาษาบาลี 

๑ ๓ 

๘) มีท่ีพักเพียงพอส าหรับครูอาจารย์
และนักศึกษา 

๑ ๓,๙ 

จากตารางท่ี ๔.๑ พบว่าการศึกษา ด้านสถานที่  จากสภาพการจัดการโรงเรียน       
พระปริยัติธรรมแผนกบาลีในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕ ในด้านจุดแข็ง (S = Strengths)      
ผลจากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญในพื้นท่ีเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕ ผู้วิจัยประมวลผลได้ว่า 
โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕ มีสถานท่ีมีจ านวนเพียงพอมี
สถานท่ีเรียนมีความพร้อมเหมาะสมกับการเรียนมีความร่มรื่นสัปปายะ ท้ังเจ้าส านักเรียนและเจ้าคณะ
ภาคให้การสนับสนุนด้านสถานท่ีเป็นอย่างดี มีการสนองนโยบายจากเจ้าคณะภาคเป็นอย่างดี ท าให้มี
สถานท่ีเรียน สถานท่ีพักท่ีเพียงพอ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐๗ 
 

แต่เมื่อพิจารณาดูจุดอ่อน (W = Weaknesses)ด้านสถานท่ี ผลจากการสัมภาษณ์จาก
ผู้ให้ข้อมูลส าคัญได้ แก่ เจ้าคณะปกครอง พระสังฆาธิการ ครูสอนบาลี และข้าราชการผู้มีความ
เกี่ยวข้อง ในแต่ละในพื้นท่ีของคณะสงฆ์ภาค ๑๕ วิเคราะห์ถึงจุดอ่อนของสภาพการจัดการโรงเรียน
พระปริยัติธรรมแผนกบาลีในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕ พบว่ามีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

๑) ส่วนใหญ่มีการจัดอาคารเรียนตามอัธยาศัย ไม่มีข้อกฎเกณฑ์อะไร เพียงแต่มีนโน
บายจากเจ้าคณะภาค ๑๕ ให้จัดโดยเหมาะสม๑๒ 

๒) ยังไม่มีรูปแบบในการจัดการอาคารเรียนแล้วแต่ผู้บริหารหรือเจ้าส านัก ไม่มีกฎหรือ
รูปแบบท่ีตายตัว๑๓ 

๓) ส านักเรียนบางแห่งจะขาดแคลนห้องเรียน ยังไม่มีอาคารเรียนท่ีเหมาะสมเท่าท่ีควร 
ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการก่อสร้างอาคารเรียน๑๔ 

๔) ภายในวัดมีกิจกรรมหลายอย่าง ท าให้ส่งผลกระทบต่อการเรียนการสอน ไม่ได้
ประสิทธิภาพเท่าท่ีควร อีกท้ังบรรยากาศภายในห้องท่ีสว่างและเย็นสบายนั้นมีน้อย๑๕ 

๕) ความเหมาะสมของสถานท่ี เป็นส่ิงส าคัญ เพราะเมื่อสถานท่ีส าหรับท าการเรียนการ
สอนไม่เอื้ออ านวยหรือไม่เป็นสัดส่วน ก็จะท าให้นักเรียนนั้นไม่มีสมาธิในการเรียน ท าให้แรงจูงใจใน
การเรียนหรือการสอนนั้นมีน้อย๑๖ 

๖)ส านักเรียนบางแห่งขาดสถานท่ีท าการเรียนการสอนท่ีเป็นสัดเป็นส่วนไว้ส าหรับเรียน
เมื่อสถานท่ีเรียนไม่เป็นเอกเทศแล้ว ก็ท าให้ไม่มีบรรยากาศจูงใจในการเรียนการสอน บางท่ีต้องเรียน
ตามศาลาการเปรียญ มีเสียงรบกวนไม่สงบในการท่ีจะมีสมาธิในการเรียน การสอน๑๗ 

๗) ขาดงบสนับสนุนในการสร้างศาสนสถานกล่าวคือ โรงเรียนพระปริยัติธรรม เป็น
อาคารหรือห้องเรียนท่ีเหมาะสม เพราะปัจจุบันเรียนตามวิหารคต ศาลาการเปรียญเป็นต้น๑๘ 

                                            
๑๒สัมภาษณ์ พระครูวิจิตรธรรมวิภัช (บุญเลิศ ปญฺญาวุโธป.ธ.๓), เจ้าอาวาสวัดบุษยะบรรพต          

เจ้าคณะอ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคิรีขันธ์, ๑๔ กันยายน ๒๕๖๑. 
๑๓สัมภาษณ์ พระปิฎกโกศล,ดร. (ปราโมทย์ ปโมทิโต ป.ธ.๙), รองเจ้าอาวาสวัดหลวงพ่อสด-       

ธรรมกายาราม รองเจ้าคณะจังหวัดราชบุรี, ๒ ตุลาคม ๒๕๖๑. 
๑๔สัมภาษณ์ พระครูปลัดมหาเถรานุวัตร (ศรัณภิรมย์  กิตฺติธโร), เจ้าอาวาสวัดหาดเจ้าส าราญ       

เจ้าคณะต าบลหาดเจ้าส าราญ จังหวัดเพชรบุรี, ๑๒ กันยายน ๒๕๖๑. 
๑๕สัมภาษณ์ นายนิวัฒน์ วันกุมภา, ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาประจวบคิรีขันธ์ ,       

๑๒ กันยายน ๒๕๖๑. 
๑๖สัมภาษณ์ พระครูปลัดมหาเถรานุวัตร (ศรัณภิรมย์  กิตฺติธโร), เจ้าอาวาสวัดหาดเจ้าส าราญ      

เจ้าคณะต าบลหาดเจ้าส าราญ จังหวัดเพชรบุรี, ๑๒ กันยายน ๒๕๖๑. 
๑๗สัมภาษณ์ พระครูอุตตรการบดี (เกษม เขมเสฏฺโฐป.ธ.๕), ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระปฐมเจดีย์      

ราชวรมหาวิหาร  เลขานุการ เจ้าคณะภาค ๑๕, ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๑. 
๑๘สัมภาษณ์ พระครูปลัดมหาเถรานุวัตร (ศรัณภิรมย์  กิตฺติธโร), เจ้าอาวาสวัดหาดเจ้าส าราญ      

เจ้าคณะต าบลหาดเจ้าส าราญ จังหวัดเพชรบุรี, ๑๒ กันยายน ๒๕๖๑. 



๑๐๘ 
 

๘) วัดท่ีมีการเรียนการสอน ส่วนใหญ่จะเป็นท่ีส าหรับอบรมเยาวชน หรือประชาชน
ท่ัวไปบ้าง บางทีอาคารเรียนยังต้องใช้เป็นท่ีพักส าหรับญาติโยม เกิดผลกระทบต่อการเรียน การสอน 
คือ สถานท่ีไม่เพียงพอต่อการจัดการเรียน การสอน บางทีก็ต้องหยุดการเรียนการสอนไว้ก่อน๑๙ 

๙) อาคารสถานท่ีเรียน ส่วนใหญ่จะร้อน ไม่มีการปรับอากาศท่ีสมควร บางทีมีการเกิด
มลภาวะทางอากาศโดยเฉพาะวัดท่ีอยู่ในเมือง๒๐ 

๑๐) สถานท่ีเรียนไกลจากวัดท่ีอยู่จึงเกิดความไม่สะดวกในการมาเรียน ต้องเสีย
ค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ค่ารถ เป็นต้น๒๑ 

๑๑) ไม่มีการจัดรูปแบบอาคารเรียนท่ีมีระบบ ท าให้เป็นการจัดอาคารเรียนตามอัธยาศัย
เสียมากกว่า๒๒ 

๑๒) ไม่มีการจัดต้ังโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕ 
แก่แม่ชี หรือ ประชาชนท่ัวไป เป็นการศึกษาในระบบบาลีศึกษา โดยเป็นเอกเทศไม่รวมกับคณะ
สงฆ์๒๓ 
ตารางที่ ๔.๒ สรุป สภาพท่ัวไปด้านสถานท่ีในด้านจุดอ่อน (W = Weaknesses) 

สรุปประเด็นส าคัญ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
จ านวน(รูป/คน) ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 

๑) ส านักเรียนบางแห่งบางแห่งภายในวัดมี
กิจกรรมเยอะ ท าให้รบกวนการเรียน  การสอน 

๓ 3,8,๑๖ 

๒) สถานท่ีเรียนไม่เป็นสัดส่วน  2 5,๖,๕,๕ 
๓) สถานท่ีเรียนไม่มีกฎข้อบังคับ ท าให้

จัดการตามอัธยาศัยแต่ละส านักเรียน 
3 2,7,18 

๔ ) ข าดงบสนั บ สนุ น ใน การสร้ า ง   
ศาสนสถานบางแห่งต้องเรียนตามศาลาการ
เปรียญเป็นต้น 

๑ ๕ 

                                            
๑๙สัมภาษณ์พระมหาพิเชษฐ กนฺตเชฏฺโฐ ป.ธ.๙, ครูสอนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี จังหวัดราชบุรี,    

๑ ตุลาคม ๒๕๖๑. 
๒๐สัมภาษณ์ นางสาววรรณพร พระสุพรรณ, ข้าราชการ องค์การบริการส่วนจังหวัดราชบุรี,          

๑๒ กันยายน ๒๕๖๑. 
๒๑สัมภาษณ์ พระครูปลัดมหาเถรานุวัตร (ศรัณภิรมย์  กิตฺติธโร), เจ้าอาวาสวัดหาดเจ้าส าราญ       

เจ้าคณะต าบลหาดเจ้าส าราญ จังหวัดเพชรบุรี, ๑๒ กันยายน ๒๕๖๑. 
๒๒สัมภาษณ์ พระครูปลัดมหาเถรานุวัตร (ศรัณภิรมย์  กิตฺติธโร), เจ้าอาวาสวัดหาดเจ้าส าราญ      

เจ้าคณะต าบลหาดเจ้าส าราญ จังหวัดเพชรบุรี, ๑๒ กันยายน ๒๕๖๑. 
๒๓สัมภาษณ์ พระครูปลัดมหาเถรานุวัตร (ศรัณภิรมย์  กิตฺติธโร), เจ้าอาวาสวัดหาดเจ้าส าราญ       

เจ้าคณะต าบลหาดเจ้าส าราญ จังหวัดเพชรบุรี, ๑๒ กันยายน ๒๕๖๑. 
 



๑๐๙ 
 

จากตารางท่ี ๔.๒ พบว่าการศึกษา ด้านสถานที่  จากสภาพการจัดการโรงเรียน       
พระปริยัติธรรมแผนกบาลีในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕ ด้านจุดอ่อน (W = Weaknesses)    
ผลจากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญในพื้นท่ีเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕ ผู้วิจัยประมวลผลได้ว่า 
โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕ มีส านักเรียนบางแห่งบางแห่ง
ภายในวัดมีกิจกรรมเยอะ ท าให้รบกวนการเรียนการสอนได้ ปัญหาส่วนใหญ่จะมาจากสถานท่ีเรียน 
ไม่เป็นสัดส่วน ท้ังขาดข้อก าหนดท่ีชัดเจนในการจัดรูปแบบและขาดงบสนับสนุนในการสร้างศาสน-
สถานบางแห่งต้องเรียนตามศาลาการเปรียญเป็นต้น 
 

แต่เมื่อพิจารณาดูโอกาส (O = Opportunities)ด้านสถานท่ี ผลจากการสัมภาษณ์
จากผู้ให้ข้อมูลส าคัญได้ แก่ เจ้าคณะปกครอง พระสังฆาธิการ ครูสอนบาลี และข้าราชการผู้มีความ
เกี่ยวข้อง ในแต่ละในพื้นท่ีของคณะสงฆ์ภาค ๑๕ วิเคราะห์ถึงโอกาสของสภาพการจัดการโรงเรียน
พระปริยัติธรรมแผนกบาลีในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕ พบว่ามีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

๑) โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕ ยังมีสถานท่ี
ศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลี หลายแห่งท่ีขึ้นช่ือและเป็นท่ีนิยมของพระภิกษุ สามเณรท่ัว
ประเทศ๒๔ 

๒) โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕อยู่ในสถานท่ีๆ
มีความเจริญและเพียบพร้อมในทุกๆ ด้านในส่วนของสถานท่ีมีพร้อม มีการสนับสนุนจากเจ้าส านัก
เรียนเป็นอย่างดีและมีระบบการจัดการสถานท่ีเรียน๒๕ 

๓) ถ้ามีการจัดสถานท่ีเข้าระบบแบบมหาลัยสงฆ์หรือจัดเข้าในระบบในมหาลัยสงฆ์ จะ
ท าให้พระปริยัติธรรมแผนกบาลี มีการบูรณาการมากยิ่งขึ้น๒๖ 

๔) จัดต้ังโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕เฉพาะแก่
แม่ชี หรือ ประชาชนท่ัวไป เป็นการศึกษาในระบบบาลีศึกษา๒๗ 

 

                                            
๒๔สัมภาษณ์ พระครูปลัดมหาเถรานุวัตร (ศรัณภิรมย์  กิตฺติธโร), เจ้าอาวาสวัดหาดเจ้าส าราญ       

เจ้าคณะต าบลหาดเจ้าส าราญ จังหวัดเพชรบุรี, ๑๒ กันยายน ๒๕๖๑. 
๒๕สัมภาษณ์ พระสมุทรวชิรโสภณ,ดร.(โสภณ ธมฺมโสภโณ ประโยค ๑-๒), ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเพชร

สมุทรวรวิหาร เจ้าคณะจังหวัดสมุทรสงคราม, ๒ ตุลาคม ๒๕๖๑. 
๒๖สัมภาษณ์ พระปิฎกโกศล,ดร. (ปราโมทย์ ปโมทิโต ป.ธ.๙), รองเจ้าอาวาสวัดหลวงพ่อสด-        

ธรรมกายาราม รองเจ้าคณะจังหวัดราชบุรี, ๒ ตุลาคม ๒๕๖๑. 
๒๗สัมภาษณ์ พระครูปลัดมหาเถรานุวัตร (ศรัณภิรมย์  กิตฺติธโร), เจ้าอาวาสวัดหาดเจ้าส าราญ       

เจ้าคณะต าบลหาดเจ้าส าราญ จังหวัดเพชรบุรี, ๑๒ กันยายน ๒๕๖๑. 



๑๑๐ 
 

๕) มีนโยบายท่ีชัดเจนว่า ส านักเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีในแต่ละอ าเภอต้องมี    
๑ แห่ง และสร้างบรรยากาศการเรียน การสอน ไม่มีเสียงรบกวนจากภายนอก๒๘ 

๗) ประชาชนมีความศรัทธาบริจาคในการก่อสร้างอาคารสถานท่ีในวัดเพื่อเป็นสถานท่ี
ส าหรับการจัดการ การเรียน – การสอนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี๒๙ 

๖) ให้การสนับสนุนการเดินทางของพระภิกษุ สามเณรผู้ต้องการศึกษาพระปริยัติธรรม
แผนกบาลี๓๐ 
ตารางที่ ๔.๓ สรุป สภาพท่ัวไปด้านสถานท่ีในด้านโอกาส (O = Opportunities) 

สรุปประเด็นส าคัญ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
จ านวน(รูป/คน) ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 

๑) มีประชาชนศรัทธาบริจาคเพื่ อ
ก่อสร้างอาคารสถานท่ี 

2 4,5 

๒) สถานท่ีอาคารเรียนหรือท่ีพักมีการ
จัดเข้าระบบแบบวิทยาลัยสงฆ์ 

1 2 

๓) จัด ต้ังโรงเรียนพระปริยั ติธรรม
แผนกบาลีศึกษาเฉพาะแก่ประชาชนท่ัวไป 

๓ 5,13,16 

๔) ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕ มี
โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีหลายแห่ง 

๑ ๕ 

๕ ) มี ก าร จัดรูป แบ บ สถาน ท่ี ตาม
วิทยาลัยสงฆ์หรือมีการบูรณาการให้มีรูปแบบ
สถานท่ีๆเป็นระบบ 

๑ ๒ 

๖) ให้การสนับสนุนพระภิกษุ-สามเณร 
ท่ีมาเรียนจากต่างวัด คือ ให้การสนันสนุนด้าน
การเดินทาง 

๑ ๑๓ 

จากตารางท่ี ๔.๓ พบว่าการศึกษา ด้านสถานที่  จากสภาพการจัดการโรงเรียน       
พระปริยัติธรรมแผนกบาลีในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕ ด้านโอกาส (O = Opportunities)   
ผลจากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญในพื้นท่ีเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕  ผู้วิจัยประมวลผลได้ว่า 
โรงเรียน พระปริยัติธรรมแผนกบาลีในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕ มีประชาชนศรัทธาบริจาค     

                                            
๒๘สัมภาษณ์ นายสนธยา เสนเอี่ยม, ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดราชบุรี,           

๑ ตุลาคม ๒๕๖๑. 
๒๙สัมภาษณ์ พระสมุทรวชิรโสภณ,ดร.(โสภณ ธมฺมโสภโณ ประโยค ๑-๒), ผู้ช่วยเจ้าอาวาส            

วัดเพชรสมุทรวรวิหาร เจ้าคณะจังหวัดสมุทรสงคราม, ๒ ตุลาคม ๒๕๖๑. 
๓๐สัมภาษณ์ นายสนธยา เสนเอี่ยม, ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดราชบุรี,           

๑ ตุลาคม ๒๕๖๑. 



๑๑๑ 
 
เพื่อก่อสร้างอาคารสถานท่ี ส่ิงท่ีควรมี คือ จัดต้ังโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีศึกษาเฉพาะ     
แก่ประชาชนท่ัวไป เป็นการเฉพาะ เป็นการเปิดกว้างด้านการศึกษาภาษาบาลีมีการจัดรูปแบบสถานท่ี
ตามวิทยาลัยสงฆ์หรือมีการบูรณาการให้มีรูปแบบสถานท่ีๆเป็นระบบและ ส่งเสริมและสนับสนุน
พระภิกษุ สามเณรผู้ศึกษาภาษาบาลีด้านต่างๆ 

แต่เมื่อพิจารณาดูอุปสรรค (T = Threats)ด้านสถานท่ี ผลจากการสัมภาษณ์จากผู้ให้
ข้อมูลส าคัญได้ แก่ เจ้าคณะปกครอง พระสังฆาธิการ ครูสอนบาลี และข้าราชการผู้มีความเกี่ยวข้อง 
ในแต่ละในพื้นท่ีของคณะสงฆ์ภาค ๑๕ วิเคราะห์ถึงอุปสรรคของสภาพการจัดการโรงเรียนพระปริยัติ
ธรรมแผนกบาลีในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕ พบว่ามีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

๑) ขาดผู้เช่ียวชาญในการก่อสร้าง๓๑ 
๒) เศรษฐกิจในยุคปัจจุบันไม่ค่อยดี ศรัทธาประชาชนในบางส านักอาจจะน้อยลง ท าให้

การก่อสร้างในบางวัดเป็นไปได้ยาก๓๒ 
๓)ข่าวภาพลบท่ีออกทางส่ือเกี่ยวกับพระสงฆ์ท าลายศรัทธาประชาชน จึงท าให้

ประชาชนในบางส านักอาจจะน้อยลง ท าให้การก่อสร้างในบางวัดเป็นไปได้ยาก๓๓ 
๔)ไม่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณการก่อสร้างจากภาครัฐเท่าท่ีควร๓๔ 

ตารางที่ ๔.๔ สรุป สภาพท่ัวไปด้านสถานท่ีในด้านอุปสรรค (T = Threats) 

สรุปประเด็นส าคัญ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
จ านวน(รูป/คน) ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 

๑) ขาดผู้เช่ียวชาญในการก่อสร้าง 1 ๗,16 
๒) เศรษฐกิจไม่ดีส่งผลต่อการท าบุญน้อยลง ๒ 7,12,๑๘ 
๓) ข่าวภาพลบของพระสงฆ์ท าให้

ศรัทธาของประชาชนลดน้อยลง 
1 1๗ 

๔) ไม่ ได้ รั บการสนั บสนุ นจากภาครั ฐ
เท่าท่ีควร 

๑ ๗ 

                                            
๓๑สัมภาษณ์ นายนิวัฒน์ วันกุมภา, ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาประจวบคิรีขันธ์,         

๑๒ กันยายน ๒๕๖๑. 
๓๒สัมภาษณ์ พระมหาปริทัศน์ วรกิจฺโจ ป.ธ.๙, ครูสอนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี จังหวัดเพชรบุรี,    

๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๑. 
๓๓สัมภาษณ์ นายวิสูตร ดวงแก้ว, ผู้อ านวยการกองการศึกษา องค์การบริหารส่วนต าบลสี่หมื่น-

แพงพวย จังหวัดราชบุรี, ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑. 
๓๔สัมภาษณ์ พระครูวิจิตรธรรมวิภัช (บุญเลิศ ปญฺญาวุโธป.ธ.๓), เจ้าอาวาสวัดบุษยะบรรพต        

เจ้าคณะอ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคิรีขันธ์, ๑๔ กันยายน ๒๕๖๑. 
 



๑๑๒ 
 

จากตารางท่ี ๔.๔ พบว่าการศึกษา ด้านสถานที่  จากสภาพการจัดการโรงเรียน       
พระปริยัติธรรมแผนกบาลีในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕ ด้านอุปสรรค (T = Threats)          
ผลจากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญในพื้นท่ีเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕ ผู้วิจัยประมวลผลได้ว่า 
โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕ ยังขาดผู้เช่ียวชาญใน           
การก่อสร้าง ท้ังเศรษฐกิจในช่วงนี้ไม่ค่อยดีและมีข่าวเกี่ยวกับพระสงฆ์ทางลบส่งผลต่อศรัทธาสาธุชน 
ท้ังไม่ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐเท่าท่ีควร        

กล่าวโดยสรุปได้ว่า ด้านสถานท่ี จากสภาพการจัดการโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนก
บาลีในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕ เมื่อพิจารณาดูจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และปัญหาอุปสรรค 
ด้านสถานท่ีของผู้ให้ข้อมูลส าคัญมีความแตกต่างกัน เพราะแต่ละพื้นท่ีในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค 
๑๕ อันได้แก่ คณะสงฆ์จังหวัด ราชบุรี เพชรบุรี สมุทรสงคราม และประจวบคิรีขันธ์ มีบริบทด้าน
สังคมและสภาพแวดล้อมท่ีแตกต่างกัน  

จากการศึกษาสถานท่ีจากสภาพการจัดการโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีในเขต
ปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕ ผลจากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญในแต่ละวัดในพื้นท่ีเขตปกครองคณะ
สงฆ์ภาค ๑๕ ผู้วิจัยประมวลผลได้ว่า ด้านสถานท่ี สรุปได้ตามแผนภาพท่ี ๔.๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑๓ 
 

 
 

สภาพแวดล้อมภายนอก 

 
 
 
 

 
 

สภาพแวดล้อมภายใน 
 
 
 

โอกาส (Opportunities) 
1.โรงเรียนพระปริยัติธรรม

แผนกบาลีในเขตปกครองคณะสงฆ์
ภาค ๑๕ มีประชาชนศรัทธาบริจาค
เพ่ือก่อสร้างอาคารสถานที่ 

2.สถานที่อาคารเรียนหรือที่
พักมีการจัดเข้าระบบแบบวิทยาลัย
สงฆ์ 

3 .มี จั ด ต้ั ง โร ง เรี ยน พ ระ
ปริยัติธรรมแผนกบาลีศึกษาเฉพาะแก่
ประชาชนทั่วไป 

อุปสรรค (Threats) 

1.ขาดผู้ เชี่ยวชาญใน
การก่อสร้าง 

2.เศรษฐกิจไม่ดีส่งผล
ต่อการท าบุญน้อยลง 

3 .ข่ าวภ าพ ลบ ขอ ง
พ ระ ส งฆ์ ท า ให้ ศ รั ท ธาขอ ง
ประชาชนลดน้อยลง 

 

จุดแข็ง (Strengths) 
1.โรงเรียนพระปริยัติธรรม

แผนกบาลีในเขตปกครองคณะสงฆ์
ภาค ๑๕ สถานที่เรียนมีความพร้อม
เหมาะสมกับการเรียนมีความร่ม
รื่นสัปปายะ 

2 .มี ส ถ า น ที่ มี จ า น ว น
เพียงพอต่อนักศึกษา และคณาจารย์ 

๓.เจ้าส านักเรียนและเจ้า
คณ ะภ าค ให้ ก ารส นั บส นุน ด้ าน
สถานที่เป็นอย่างดี 

S O (เชิงรุก) 
จัดสร้างอาคารเรียนเฉพาะ

ส าหรับการจัดการ การศึกษาพระ
ปริยัติธรรมแผนกบาลีโดยการระดม
ทุนจากเจ้าคณะพระสังฆาธิการในเขต
ป ก ค ร อ งค ณ ะ ส งฆ์ ภ า ค  ๑ ๕  / 
ประชาชนผู้ศรัทธาเลื่อมใส  

 

S T ( เชิงแก้ไข) 
จั ด ห้ อ ง เรี ย น เป็ น

สัดส่วน โดยมีรูปแบบแผนผังที่
ชั ด เจ น  มี ห้ อ ง ส าห รั บ อ่ าน
หนังสือก่อนเข้าห้องเรียนจริง 

จั ด ห้ อ ง ส มุ ด เ พ่ื อ
ค้นคว้าความรู้วิชาการด้านภาษา
บาลี มี พระไตรปิฎกเป็นต้น 

 

จุดอ่อน (Weaknesses) 
1.ส านักเรียนบางแห่งบางแห่ง

ภายในวัดมีกิจกรรมเยอะ ท าให้รบกวน    
การเรียน การสอน 

2.สถานที่เรียนไม่เป็นสัดส่วน มี
สถานที่อ่ืนๆเช่น ศาลาการเปรียญ เป็นต้น
ที่ท าการเรียน-การสอน 

3.สถานที่เรียนไม่มีกฎข้อบังคับ 
ท าให้จัดการตามอัธยาศัยแต่ละส านักเรียน 

W O (ป้องกัน) 
มี ส ถานที่ พั ก ส าห รับ ค รู

อาจารย์และนักศึกษาภาษาบาลีที่
เหมาะสมและเพียงพอ 

W T (เชิงรับ) 
จัดรูปแบบทั้งสถานที่

เรียน ทั้ งสถานที่ พัก รูปแบบ
ห้องสมุดให้มีการบูรณาการให้
เข้ากับยุคสมัยใหม่ สร้างความ
น่าสนใจแก่นักศึกษาภาษาบาลี
เป็นอย่างดี 

 
 

แผนภาพที่ ๔.๑  สรุปด้านสถานท่ี 
 

 
 
 



๑๑๔ 
 

๔.๑.๒ ด้านคณาจารย์ 
 ด้านคณาจารย์ ของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕ 
โดยการพิจารณาถึงจุดแข็ง (S = Strengths) ผู้วิจัยวิเคราะห์ถึงจุดแข็งของสภาพการจัดการโรงเรียน
พระปริยัติธรรมแผนกบาลีในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕ และผลจากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูล
ส าคัญในแต่ละวัดในพื้นท่ีคณะสงฆ์ภาค ๑๕ พบว่ามีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

๑)โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕ มีคณาจารย์
ผู้สอนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี มีความมุ่งมั่นต้ังใจสอนอย่างทุ่มเท๓๕ 

๒)โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕ มีคณาจารย์
ผู้สอนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี มีทักษะการสอนแบบโบราณซึ่งมีแบบแผนท่ีดีมาต้ังแต่อดีตเพราะใน
ครั้งพุทธกาล การศึกษาหรือธุระท่ีส าคัญของภิกษุสงฆ์สาวกเป็นไปในลักษณะ  ๒ ประการด้วยกัน 
กล่าวคือ คันถธุระ ๑ วิปัสสนาธุระ ๑ภายหลังเมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพานแล้ว บรรดา
พระมหาสาวกซึ่งมีพระมหากัสสปะเป็นประธาน ได้ท าการสังคายนาพระธรรมวินัยไว้เป็นหมวดหมู่
รวมเรียกว่า “พระไตรปิฎก” นั้นในครั้งแรกยังคงทรงจ าสืบต่อกันมาด้วยวิธี “มุขปาฐะ”จนถึงการ
สังคายนาครั้งท่ี ๕ จึงมีการจารึกลงในใบลานไว้เป็นหลักฐานด้วยภาษาบาลี หรือภาษามคธ๓๖ 

๓)โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕ มีคณาจารย์
ผู้สอนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี เป็นผู้ทรงความรู้เปรียญธรรมต้ังแต่ ป.ธ.๓,๔,๕,๖,๗,๘ จนถึง ป.ธ.๙ 
ซึ่งถือว่ามีวุฒิการศึกษาท่ีเหมาะสมแก่การสอนหรือการถ่ายทอดแก่ลูกศิษย์และ/หรือ ผู้ศึกษาภาษา
บาลีได้๓๗ 

๔) เจ้าคณะภาค ๑๕ ได้มอบนโนบาย ให้แต่ละส านักเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี มี
ครูอาจารย์ผู้สอนท่ีเพียงพอแก่ผู้เรียน ท าให้การจัดการเรียน การสอน พระปริยัติธรรมแผนกบาลีมี
ประสิทธิภาพ๓๘ 

 
 

                                            
๓๕สัมภาษณ์ พระมหาพิเชษฐ กนฺตเชฏฺโฐป.ธ.๙, ครูสอนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี จังหวัดราชบุรี,   

๑ ตุลาคม ๒๕๖๑. 
๓๖สัมภาษณ์ พระพรหมเวที (สุเทพ ผุสฺสธมฺโมป.ธ.๙), เจ้าอาวาสวัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร,             

เจ้าคณะภาค ๑๕, ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๑. 
๓๗สัมภาษณ์ พระมหาพิเชษฐ กนฺตเชฏฺโฐป.ธ.๙, ครูสอนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี จังหวัดราชบุรี,    

๑ ตุลาคม ๒๕๖๑. 
๓๘สัมภาษณ์ พระพรหมเวที (สุเทพ ผุสฺสธมฺโมป.ธ.๙), เจ้าอาวาสวัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร,             

เจ้าคณะภาค ๑๕, ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๑. 



๑๑๕ 
 

๕)มีบุคลากรทางการศึกษาสงฆ์ ท้ังผู้บริหาร ครูอาจารย์ และครูสอนพระปริยัติธรรม
แผนกบาลี ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการบริหารหรือการเรียนการสอนพระปริยัติธรรมแผนก
บาลีและสามารถปฏิบัติงาน ได้เป็นอย่างดี๓๙ 

๖) คณาจารย์ผู้สอนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีมีใจรักการสอน ให้เวลากับการเรียนการ
สอนอย่างเต็มความรู้ความสามารถ๔๐ 

๗)มีการจัดสรรคณาจารย์ผู้สอนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีท่ีมีความรู้ ความสามารถ 
ความซื่อสัตย์เหมาะสมกับงานมีความถนัดในการสอนในแต่ละช้ัน แต่ละประโยค เช่น ผู้ท่ีสอน    
เปรียญธรรม ๓ ประโยค ต้องมีความเข้าใจเป็นอย่างดีในการสอนวิชาสัมพันธ์ไทย เป็นต้น๔๑ 

๘) ครูผู้สอนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี มีอาจารปฏิบัติและการประพฤติตัวเป็นตัวอย่าง
แก่ลูกศิษย์ท้ังพระภิกษุ สามเณร โดย ประกอบด้วยคุณลักษณะของครูคือ ท่ีทางพระเรียกว่า
กัลยาณมิตรธรรม ๗ ประการ คือ ๑)ปิโย แปลว่า ผู้เป็นท่ีรัก หรือน่ารัก หมายความว่าเป็นผู้รู้จักเอาใจ
ใส่ในตัวบุคคล และสุขทุกข์ของเขา เข้าถึงจิตใจให้ความรู้สึกสนิทสนมเป็นกันเอง ชวนให้อยากเข้าไป
ปรึกษาไต่ถาม ๒)ครุ แปลว่า น่าเคารพ คือ เป็นคนมีหลัก หนักแน่น ถือหลักการเป็นส าคัญ ๓)ภาวนี
โย แปลว่า น่าเจริญใจ คือน่ายกย่อง เป็นแบบอย่างได้ ๔)วัตตา รู้จักพูด หมายความว่า รู้จักพูดให้
ได้ผล รู้ว่าในสถานการณ์ไหน และกับใคร ควรพูดอะไร อย่างไร เป็นต้น คือ พูดให้เขาเข้าใจ พูดให้เขา
ได้รับประโยชน์ และพูดให้เขาช่วยกันสร้างสรรค์ประโยชน์ ๕)วจนักขโม คือรู้จักฟัง หมายความว่า
ไม่ใช่เอาแต่พูดอย่างเดียวโดยไม่ยอมรับฟังใคร ๖)คัมภีรัญจะกะถัง กัตตา แปลว่า รู้จักแถลงเรื่องราว
ต่างๆท่ีลึกซึ้ง เรื่องท่ีลึกท่ียาก ก็ท าให้ต้ืนให้ง่ายได้ ๗)โน จัฏฐาเน นิโยชะเย แปลว่า ไม่ชักน าในอฐานะ 
คือในเรื่องท่ีไม่ใช่เรื่อง ท่ีไม่เป็นประโยชน์ ไม่ใช่สาระ๔๒ 

๙) มีคณาจารย์เพียงพอกับนักเรียนบาลี๔๓ 
๑๐) ครูอาจารย์สอนบาลีแบบครอบครัว มีความพร้อมมาก มีอาจารย์ใหญ่เป็นผู้ดูแล มี

การชักชวนให้มาศึกษา เรียกได้ว่า ท าความดีด้วยหัวใจ หรือ เรียนบาลีด้วยหัวใจ๔๔ 
 

                                            
๓๙สัมภาษณ์ พระครูวิจิตรธรรมวิภัช (บุญเลิศ ปญฺญาวุโธป.ธ.๓), เจ้าอาวาสวัดบุษยะบรรพต         

เจ้าคณะอ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคิรีขันธ์, ๑๔ กันยายน ๒๕๖๑. 
๔๐สัมภาษณ์ นางสาววรรณพร พระสุพรรณ , ข้าราชการ องค์การบริการส่วนจังหวัดราชบุรี,        

๑๒ กันยายน ๒๕๖๑. 
๔๑สัมภาษณ์ พระมหาไชยพร อิทฺธิวโรป.ธ.๙,ดร., ครูสอนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี จังหวัดเพชรบุรี

,๑ ตุลาคม ๒๕๖๑. 
๔๒สัมภาษณ์ พระครูอุตตรการบดี (เกษม เขมเสฏฺโฐป.ธ.๕), ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระปฐมเจดีย์ราช

วรมหาวิหาร  เลขานุการเจ้าคณะภาค ๑๕, ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๑. 
๔๓สัมภาษณ์ พระมหาทิวา กมฺมสุทฺโธป.ธ.๙, ครูสอนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี จังหวัดราชบุรี,      

๑ ตุลาคม ๒๕๖๑. 
๔๔สัมภาษณ์  พระมหาสมบูรณ์  จตฺตภโย ป.ธ.๙, ครูสอนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี จังหวัด

สมุทรสงคราม, ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑. 



๑๑๖ 
 
ตารางที่ ๔.๕ สรุป สภาพท่ัวไปด้านคณาจารย์ในด้านจุดแข็ง (S = Strengths) 

สรุปประเด็นส าคัญ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
จ านวน(รูป/คน) ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 

๑) คณาจารย์สอนบาลีมีความมุ่งมั่นใน
การสอน 

๔ 1,๓,๘,1,๑๘ 

๒) คณาจารย์สอนบาลีมีความรู้ในด้าน
ภาษาบาลีเป็นอย่างดี 

๔ ๑,8,๗,18 

๓ ) ค ณ าจ า รย์ ส อ น บ า ลี มี ค ว า ม
รับผิดชอบในการสอน  สามารถสอนแบบ
ครอบครัว ตามนโยบายเจ้าคณะภาค ๑๕ 

๔ 1,4,10,๑๑ 

๔) คณะสงฆ์ภาค ๑๕ มีคณาจารย์
ผู้สอนบาลีท่ีมีทักษะการสอนโดยอิงโบราณท้ัง
คันถธุระ และวิปัสสนาธุระ 

๑ ๑ 

๕) มีคณาจารย์ผู้สอนบาลีเป็นผู้ทรง
ความรู้ด้านภาษาบาลีต้ังแต่ ป.ธ.๓ จนถึง ป.ธ.๙ 

๑ ๑ 

๖) มีคณาจารย์ผู้สอนบาลีผู้มีใจรักการ
สอนให้เวลาในการสอนเต็มท่ี 

๒ ๑๘,๑๐ 

๗) ครูสอนบาลีมีอาจารปฏิบั ติและ
ประพฤติตัวเป็นตัวอย่างแก่ลูกศิษย์ 

๑ ๓ 

๘) มีคณาจารย์เพียงพอต่อผู้เรียน ๑ ๙ 
๙)มีคณาจารย์สอนบาลีแบบครอบครัว 

เรียกได้ว่า ท าความดีด้วยหัวใจ หรือ เรียนบาลี
ด้วยหัวใจ 

๑ ๑๑ 

จากตารางท่ี ๔.๕ พบว่า การศึกษาด้านคณาจารย์ จากสภาพการจัดการโรงเรียน       
พระปริยัติธรรมแผนกบาลีในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕ ในด้านจุดแข็ง (S = Strengths)      
ผลจากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญในพื้นท่ีเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕ ผู้วิจัยประมวลผลได้ว่า 
โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕ มีคณาจารย์สอนบาลีมีความ
มุ่งมั่นในการสอนมีความรู้ความสามารถท่ีดีมีความรับผิดชอบในการสอนสามารถสอนแบบครอบครัว 
ตามนโยบายเจ้าคณะภาค ๑๕ อีกท้ังคณาจารย์ผู้สอนบาลีเป็นผู้ทรงความรู้ด้านภาษาบาลีต้ังแต่ ป.ธ.๓ 
จนถึง ป.ธ.๙ มีใจรักในการสอน มีจ านวนเพียงพอและสอนบาลีแบบครอบครัว เรียกได้ว่า ท าความดี
ด้วยหัวใจ หรือ เรียนบาลีด้วยหัวใจ ท าให้การสอนมีประสิทธิภาพ 
 

 
 
 



๑๑๗ 
 

แต่เมื่อพิจารณาดูจุดอ่อน (W = Weaknesses)ด้านคณาจารย์ ผลจากการสัมภาษณ์
จากผู้ให้ข้อมูลส าคัญได้ แก่ เจ้าคณะปกครอง พระสังฆาธิการ ครูสอนบาลี และข้าราชการผู้มีความ
เกี่ยวข้อง ในแต่ละในพื้นท่ีของคณะสงฆ์ภาค ๑๕ วิเคราะห์ถึงจุดอ่อนของสภาพการจัดการโรงเรียน
พระปริยัติธรรมแผนกบาลีในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕ พบว่ามีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

๑) ยังขาดคณาจารย์ท่ีมีความรู้ความสามารถ ไม่ได้มีการฝึกอบรมหลักสูตรการสอน 
ส่วนใหญ่เคยสอนกันมาแบบไหน ก็ถ่ายทอดไปตามแบบท่ีตนเคยเรียนมา๔๕ 

๒) จ านวนคณาจารย์ยังมีจ านวนน้อยไม่เพียงพอต่อการจัดการการเรียนการสอน เช่น
จังหวัดประจวบคิรีขันธ์ เป็นต้น อาศัยพระภิกษุท่ีมีวุฒิการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลี ช่วยสอน
พระปริยัติธรรมแผนกบาลีตามท่ีเจ้าส านักจะสามารถสร้างแรงจูงใจในการสอนได้๔๖ 

๓) การเดินทางของคณาจารย์เป็นปัญหาอย่างมาก เพราะต้องมีงบประมาณและการ
ประสานงาน เพราะส านักเรียนบางแห่ง ยังขาดครูอาจารย์สอนบาลี ต้องอาราธนาจากส านักใหญ่ๆมา
สอน๔๗ 

๔) ไม่มีการจัดท าแผนตารางการสอนของครูสอนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี ส่วนใหญ่
จะอาศัยการสอนแบบโบราณ คือ ระบบท่องจ าท าให้ระบบการเรียนการสอนไม่ได้ประสิทธิภาพ
เท่าท่ีควรจะเป็น๔๘ 

๕) การหาครูสอนบาลีท่ีแตกฉานรู้ลึกในแต่ละวิชานั้นยาก๔๙ 
๖) ครูผู้สอนท่ีมีวิธีการกระตุ้นให้นักเรียนมีความต้ังใจต้องการท่ีจะเรียนนั้นยังมีน้อย๕๐ 
๗) ขาดการค้นคว้าเพิ่มเติมในเรื่องการพัฒนาการสอน ไม่มีความช านาญในการสอน๕๑ 
 
 

                                            
๔๕พระมหาไชยพร อิทฺธิวโรป.ธ.๙,ดร., ครูสอนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี จังหวัดเพชรบุรี, ๑ ตุลาคม 

๒๕๖๑. 
๔๖สัมภาษณ์ พระครูวิจิตรธรรมวิภัช (บุญเลิศ ปญฺญาวุโธป.ธ.๓), เจ้าอาวาสวัดบุษยะบรรพต         

เจ้าคณะอ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคิรีขันธ์, ๑๔ กันยายน ๒๕๖๑. 
๔๗สัมภาษณ์ พระครูปลัดมหาเถรานุวัตร (ศรัณภิรมย์  กิตฺติธโร), เจ้าอาวาสวัดหาดเจ้าส าราญ       

เจ้าคณะต าบลหาดเจ้าส าราญ จังหวัดเพชรบุรี, ๑๒ กันยายน ๒๕๖๑. 
๔๘สัมภาษณ์ พระปิฎกโกศล,ดร. (ปราโมทย์ ปโมทิโต ป.ธ.๙), รองเจ้าอาวาสวัดหลวงพ่อสด-         

ธรรมกายาราม รองเจ้าคณะจังหวัดราชบุรี, ๒ ตุลาคม ๒๕๖๑. 
๔๙สัมภาษณ์ พระครูอุตตรการบดี (เกษม เขมเสฏฺโฐป.ธ.๕), ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระปฐมเจดีย์     

ราชวรมหาวิหาร  เลขานุการเจ้าคณะภาค ๑๕, ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๑. 
๕๐สัมภาษณ์ นายนิวัฒน์ วันกุมภา, ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาประจวบคิรีขันธ์, ๑๒ 

กันยายน ๒๕๖๑. 
๕๑สัมภาษณ์ นางสาววรรณพร พระสุพรรณ , ข้าราชการ องค์การบริการส่วนจังหวัดราชบุรี,          

๑๒ กันยายน ๒๕๖๑. 



๑๑๘ 
 

๘) ส่วนมากครูสอนบาลีแต่ละส านักเรียน จะเป็นแบบพี่สอนน้องยังหาผู้ช านาญใน
รายวิชายากครูสอนบางรูปไม่ค่อยเอาใจใส่นักเรียนเท่าท่ีควร การน าเสนอบทเรียนเทคนิคการสอนไม่
น่าสนใจ ท าให้นักเรียนขาดแรงจูงใจในการศึกษา๕๒ 

๙)ครูสอนขาดความเข้าใจอย่างลึกซึ้งด้านการวัดและประเมินผล เกณฑ์การวัดและ
ประเมินผล มักวัดความจ ามากกว่าความเข้าใจ และการคิดวิเคราะห์๕๓ 

10) ความพร้อมของครูสอนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค 
๑๕มีน้อย บางรูปท าหน้าท่ีเป็นท้ังครูสอน เป็นท้ังเจ้าคณะปกครอง ภาระหน้าท่ีมีมาก ไม่สามารถท า
การสอนได้อย่างต่อเนื่อง ท าให้นักเรียนบาลีเกิดความเบ่ือหน่าย เพราะการเรียนภาษาบาลีต้องอาศัย
สมาธิและความต่อเนื่อง๕๔ 

11) ครูอาจารย์ยังขาดแรงจูงใจในการสอนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีในเขตปกครอง
คณะสงฆ์ภาค ๑๕ ในส่วนของปัจจัยหลายๆส่วน เช่น นักเรียนมีจ านวนน้อยและขาดการเอาใจใส่เป็น
ต้น๕๕ 

12) ระบบการสอนของคณาจารย์ยังไม่เป็นระบบ เป็นการเรียนตามอัธยาศัยมากกว่า๕๖ 
13) มีการจัดบุคลากรด้านครูสอนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีมีน้อย ไม่มีการจัดบุคลากร

ท่ีไม่ชัดเจน๕๗ 
14) รูปแบบของการสอนบาลีในประเทศไทยเราเป็นแบบโบราณ มาต้ังแต่แรก การจะ

ปรับปรุงให้สอนแบบยุคใหม่ โดยด้านการวัดและประเมินผล เกณฑ์การวัดและประเมินผลจะใช้แบบ
ยุคสมัยใหม่ ก็เป็นไปได้ยาก เพราะปริบทการสอนแบบนี้มีมาแต่โบราณ๕๘ 

 
15) ครูผู้สอนขาดจิตวิทยาในการสอน ไม่มีเทคนิคในการโน้มน้าวจิตใจนักเรียน และท่ี

ส าคัญคือ ขาดประสบการณ์ในการสอน๕๙ 

                                            
๕๒สัมภาษณ์ พระมหาไชยพร อิทฺธิวโร ป.ธ.๙,ดร., ครูสอนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี จังหวัดเพชรบุรี

,  ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑. 
๕๓สัมภาษณ์ นางสาววรรณพร พระสุพรรณ , ข้าราชการ องค์การบริการส่วนจังหวัดราชบุรี,         

๑๒ กันยายน ๒๕๖๑. 
๕๔สัมภาษณ์ พระครูวิสุทธานันทคุณ,ดร. (สุรศักด์ิ วิสุทฺธาจาโร ป.ธ.๓), เจ้าอาวาสวัดเขาช่องพราน 

เจ้าคณะอ าเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี, ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑. 
๕๕สัมภาษณ์ นางสาววรรณพร พระสุพรรณ, ข้าราชการ องค์การบริการส่วนจังหวัดราชบุรี, ๑๒ 

กันยายน ๒๕๖๑. 
๕๖สัมภาษณ์พระมหาทิวา กมฺมสุทฺโธ ป.ธ.๙, ครูสอนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี จังหวัดราชบุรี,        

๑ ตุลาคม ๒๕๖๑. 
๕๗สัมภาษณ์ นายสนธยา เสนเอี่ยม, ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดราชบุรี,            

๑ ตุลาคม ๒๕๖๑. 
๕๘สัมภาษณ์ พระครูปลัดมหาเถรานุวัตร (ศรัณภิรมย์  กิตฺติธโร), เจ้าอาวาสวัดหาดเจ้าส าราญ      

เจ้าคณะต าบลหาดเจ้าส าราญ จังหวัดเพชรบุรี,๑๒ กันยายน ๒๕๖๑. 



๑๑๙ 
 

๑๖) กิจกรรมท่ีท าร่วมกันระหว่างครูและนักเรียนไม่ค่อยมี ท าให้เกิดช่องว่างระหว่างครู
กับนักเรียน เพราะนักเรียนไม่กล้าท่ีจะเข้าไปสอบถามข้อสงสัยเกี่ยวกับการเรียนบาลี ส่วนใหญ่จะเป็น
การแปลให้ครูฟัง คล้ายๆกับการน าเสนอหน้าช้ันเรียน พอแปลจบก็ถือว่า ได้เรียนในแต่ละวัน หรือ 
บางช้ันบางประโยคก็มาฟังครูอาจารย์สอนอย่างเดียว ไม่ได้มีส่วนร่วมอะไรเลย๖๐ 
ตารางที่ ๔.๖ สรุป สภาพท่ัวไปด้านคณาจารย์ในด้านจุดอ่อน (W = Weaknesses) 

สรุปประเด็นส าคัญ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
จ านวน(รูป/คน)   ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 

๑) จ านวนคณาจารย์สอนบาลีมีน้อย ๔ ๕,๗,10,๑๓ 
๒) คณาจารย์สอนบาลีไม่มีการจัดท า

แผนการสอน 
๖ 2,๓,๗,16,๑๘,๑๘ 

๓) คณาจารย์สอนบาลีบางรูปไม่ได้ผ่าน
หลักสูตรการอบรมครูสอน ไม่มีรูปแบบการสอน
ท่ีชัดเจนเป็นระบบ 

๔ ๙,๑๓,๑๘,๑๘ 

๔) บางจังหวัดในเขตปกครองคณะสงฆ์
ภาค ๑๕ ขาดแคลนครูผู้สอนภาษาบาลี 

๑ ๗ 

๕) บางแห่งการเดินทางของครูสอน
เป็นปัญหาอย่างมากเพราะต้องอาราธนาจาก
ส านักใหญ่ๆ เพราะในส านักไม่มีมหาเปรียญท่ี
พอสอนได้ 

๑ ๕ 

๖) ครูสอนบาลีบางรูปยังไม่แตกฉาน
ภาษาบาลีจึงท าให้ไม่สามารถกระตุ้นนักเรียนให้
มีความเข้าใจ 

๔ ๓,๙,๑๖,๑๘ 

๗) ครูสอนบาลีขาดการค้นคว้าเพิ่มเติม
ในภาษาบาลี 

๒ ๑๓,๑๘ 

๘) ครูสอนบาลีขาดแรงจูงใจในการ
สอน 

๑ ๑๘ 

 
 
 
 
 

 
๕๙สัมภาษณ์ นางสาววรรณพร พระสุพรรณ, ข้าราชการ องค์การบริการส่วนจังหวัดราชบุรี,            

๑๒ กันยายน ๒๕๖๑. 
๖๐สัมภาษณ์ พระปิฎกโกศล,ดร. (ปราโมทย์ ปโมทิโต ป.ธ.๙), รองเจ้าอาวาสวัดหลวงพ่อสด-        

ธรรมกายาราม รองเจ้าคณะจังหวัดราชบุรี, ๒ ตุลาคม ๒๕๖๑. 



๑๒๐ 
 

 
จากตารางท่ี ๔.๖ พบว่าการศึกษา ด้านคณาจารย์ จากสภาพการจัดการโรงเรียน       

พระปริยัติธรรมแผนกบาลีในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕ ด้านจุดอ่อน (W = Weaknesses)    
ผลจากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญในพื้นท่ีเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕ ผู้วิจัยประมวลผลได้ว่า 
โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕ มีจ านวนคณาจารย์สอนบาลี    
มีน้อย ปัญหาหลักคือ ไม่ได้จัดท าแผนการสอนส่งผลกระทบต่อนักเรียน เพราะมีความไม่ต่อเนื่อง 
ส าหรับการเรียน การสอน บางจังหวัดในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕ ขาดแคลนครูผู้สอนภาษา
บาลี บางรูปไม่ได้ผ่านการอบรมจึงขาดประสบการณ์ในการสอนและครูสอนบาลีขาดแรงจูงใจในการ
สอน 

 
แต่เมื่อพิจารณาดูโอกาส (O = Opportunities)ด้านคณาจารย์ ผลจากการสัมภาษณ์

จากผู้ให้ข้อมูลส าคัญได้ แก่ เจ้าคณะปกครอง พระสังฆาธิการ ครูสอนบาลี และข้าราชการผู้มีความ
เกี่ยวข้อง ในแต่ละในพื้นท่ีของคณะสงฆ์ภาค ๑๕ วิเคราะห์ถึงโอกาสของสภาพการจัดการโรงเรียน
พระปริยัติธรรมแผนกบาลีในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕ พบว่ามีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

๑) จัดการอบรมครูสอนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕
ก่อนเปิดภาคการศึกษา โดยวิทยากรท่ีมีความรู้ความสามารถ โดย มีเจ้าคณะภาค ๑๕ เป็นประธาน๖๑ 

๒) จัดครูสอนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕ ให้แก่แม่ชี
หรือประชาชนท่ัวไป๖๒ 

๓) จัดอบรมครูสอนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕ด้าน
การวัดและประเมินผล เกณฑ์การวัดและประเมินผล ให้ ผู้ศึกษาเกิดความเข้าใจ และการคิด
วิเคราะห์๖๓ 

๔) การประชุมครูสอนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕ ใน
แต่ละเดือนมีความส าคัญมาก เพราะว่าเป็นการเตรียมความพร้อม และ หาข้อปัญหาและอุปสรรคใน
การจัดการ การเรียน การสอน๖๔ 

 
 

                                            
๖๑สัมภาษณ์ พระพรหมเวที (สุเทพ ผุสฺสธมฺโมป.ธ.๙), เจ้าอาวาสวัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร,             

เจ้าคณะภาค ๑๕, ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๑. 
๖๒สัมภาษณ์ พระมหาไชยพร อิทฺธิวโรป.ธ.๙,ดร., ครูสอนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี จังหวัดเพชรบุรี

,๑ ตุลาคม ๒๕๖๑. 
๖๓สัมภาษณ์ พระครูวิสุทธานันทคุณ,ดร. (สุรศักด์ิ วิสุทฺธาจาโร ป.ธ.๓), เจ้าอาวาสวัดเขาช่องพราน 

เจ้าคณะอ าเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี, ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑. 
๖๔สัมภาษณ์ พระครูอุตตรการบดี (เกษม เขมเสฏฺโฐป.ธ.๕), ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระปฐมเจดีย์ราช

วรมหาวิหาร  เลขานุการเจ้าคณะภาค ๑๕, ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๑. 



๑๒๑ 
 

๕) มีการถวายทุนส าหรับครูสอนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี ต้ังแต่มีวุฒิ ป.ธ.๕ ขึ้นไป 
ไม่ใช่เฉพาะ ป.ธ.๙ เพื่อส่งเสริมขวัญก าลังใจในสอนต่อไปในอนาคต๖๕ 

๖) จัดอบรมครูสอนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕ด้านจัด
ตารางการสอน มีการจัดท าแผนการสอนล่วงหน้า และมีการทดสอบนักเรียนอย่างสม่ าเสมอ๖๖ 

๗) มีการบรรจุครูสอนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี ต้ังแต่มีวุฒิ ป.ธ.๕ ขึ้นไป ยกย่องให้มี
งานท าเพื่อพระพุทธศาสนาท่ีมั่นคงสืบไปในอนาคต๖๗ 

๘) ครูสอนพระพระปริยัติธรรมแผนกบาลี ได้รับการอบรมเป็นครูสอนโดยมีงบประมาณ
สนับสนุนจากส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ หรือ ครูผู้สอนไม่ได้รับการอบรมหรือไม่ได้
ค่าตอบแทนท่ีเพียงพอ ยังต้องมีการส ารวจให้เพียงพออีกครั้ง๖๘ 
 
ตารางที่ ๔.๗ สรุป สภาพทั่วไปด้านคณาจารย์ ในด้านโอกาส (O = Opportunities) 

สรุปประเด็นส าคัญ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
จ านวน(รูป/คน)    ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 

๑) จัดอบรมครูสอนพระปริยัติธรรม
แผนกบาลี 

๕ 1,๓,๗,๗,๑๕ 

๒) มีการประชุมครูสอนพระปริยั ติ
ธรรมแผนกบาลี 

๒ ๓,๑๐ 

๓) มีการถวายทุนแก่คณาจารย์ผู้สอน
พระปริยัติธรรมแผนกบาลีและบรรจุให้เป็นครู
สอนบาลี โดยมี งบประมาณสนับสนุนจาก
ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 

๔ ๑,๑๓,๑๓,๑๕ 

๔) มีการบรรจุครูสอนพระปริยัติธรรม
แผนกบาลีซึ่งวุฒิ ป.ธ.๕ ขึ้นไป 

๑ ๑๓ 

๕) จัดอบรมครูสอนพระปริยัติธรรม
แผนกบาลี ด้านการท าแผนการสอนและด้าน
การวัดประเมินผล 

๑ ๖ 

                                            
๖๕สัมภาษณ์ นายสนธยา เสนเอี่ยม, ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดราชบุรี,           

๑ ตุลาคม ๒๕๖๑. 
๖๖สัมภาษณ์ พระครูวิสุทธานันทคุณ,ดร. (สุรศักด์ิ วิสุทฺธาจาโร ป.ธ.๓),เจ้าอาวาสวัดเขาช่องพราน 

เจ้าคณะอ าเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี,๑ ตุลาคม ๒๕๖๑. 
๖๗สัมภาษณ์ นายสนธยา เสนเอ่ียมผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดราชบุรี,๑ ตุลาคม 

๒๕๖๑. 
๖๘สัมภาษณ์นางสาวนิลุบล รังสีธรรมานุกูล ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด

สมุทรสงคราม,๑ ตุลาคม ๒๕๖๑. 



๑๒๒ 
 

จากตารางท่ี ๔.๗ พบว่าการศึกษา ด้านคณาจารย์ จากสภาพการจัดการโรงเรียน       
พระปริยัติธรรมแผนกบาลีในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕ ด้านโอกาส (O = Opportunities)   
ผลจากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญในพื้นท่ีเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕ ผู้วิจัยประมวลผลได้ว่า 
โรงเรียนพระปริยั ติธรรมแผนกบาลีในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕ ควรจัดอบรมครูสอน           
พระปริยัติธรรมแผนกบาลี มีการประชุมครูสอนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี เป็นประจ าเพื่อติดตาม
ผลงานและแนะน านโยบายในการสอน มีการถวายทุนแก่คณาจารย์ผู้สอนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี
และบรรจุให้เป็นครูสอนบาลีโดยมีงบประมาณสนับสนุนจากส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และ
จัดอบรมครูสอนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี ด้านการท าแผนการสอนและด้านการวัดประเมินผลเพื่อ
การพัฒนาด้านการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ 
 

แต่เมื่อพิจารณาดูอุปสรรค (T = Threats)ด้านคณาจารย์ ผลจากการสัมภาษณ์จาก
ผู้ให้ข้อมูลส าคัญได้ แก่ พระเจ้าคณะปกครอง พระสังฆาธิการ ครูสอนบาลี และข้าราชการผู้มีความ
เกี่ยวข้อง ในแต่ละในพื้นท่ีของคณะสงฆ์ภาค ๑๕ วิเคราะห์ถึงจุดอ่อนของสภาพการจัดการโรงเรียน
พระปริยัติธรรมแผนกบาลีในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕ พบว่ามีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

๑) ภาระหน้าท่ีต่างๆทางคณะสงฆ์มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าท่ีครูสอนพระปริยัติ
ธรรมแผนกบาลีในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕๖๙ 

๒) อัตราส่วนของงบประมาณท่ีสนับสนุนด้านครูสอนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี จาก
ส านักงานพระพุทธศาสนามีจ านวนไม่เพียงพอกับครูสอนหรือมีน้อย๗๐ 

๓) ทุกวันนี้การสอนภาษาบาลีของครูสอนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี ไม่มีส่ือเทคโนโลยี
ท่ีทันสมัย ท าให้ขาดความน่าสนใจ และขาดกิจกรรมเสริมความรู้ เช่น การสอบวัดผลความรู้ของ
ผู้เรียนและระหว่างส านักเรียน๗๑ 
 
 
 
 
 
 

                                            
๖๙สัมภาษณ์ พระครูวิสุทธานันทคุณ,ดร. (สุรศักด์ิ วิสุทฺธาจาโร ป.ธ.๓), เจ้าอาวาสวัดเขาช่องพราน 

เจ้าคณะอ าเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี, ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑. 
๗๐สัมภาษณ์ นางสาวนิลุบล รังสีธรรมานุกูล , ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด

สมุทรสงคราม, ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑. 
๗๑สัมภาษณ์ พระครูวิสุทธานันทคุณ,ดร. (สุรศักด์ิ วิสุทฺธาจาโร ป.ธ.๓), เจ้าอาวาสวัดเขาช่องพราน 

เจ้าคณะอ าเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี, ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑. 



๑๒๓ 
 
ตารางที่ ๔.๘ สรุป สภาพท่ัวไปด้านคณาจารย์ ในด้านอุปสรรค (T = Threats) 

สรุปประเด็นส าคัญ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
จ านวน(รูป/คน) ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 

๑) ภาระหน้าท่ีต่างๆทางคณะสงฆ์มี
ผลกระทบต่อการปฏิบั ติหน้าท่ีครูสอนพระ
ปริยัติธรรมแผนกบาลี 

2 ๑,๖ 

๒ ) อั ต ราส่ วน ของงบ ป ระมาณ ท่ี
สนับสนุนด้านครูสอนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี 
จากส านักงานพระพุทธศาสนามีจ านวนไม่
เพียงพอกับครูสอนหรือมีน้อย 

2 13,15 

๓) การเรียน การสอนพระปริยัติธรรม
แผนกบาลีไม่มีเทคโนโลยีสมัยใหม่ท่ีน่าสนใจ 

๑ ๖ 

   
 
จากตารางท่ี ๔.๘ พบว่าการศึกษา ด้านคณาจารย์ จากสภาพการจัดการโรงเรียน       

พระปริยัติธรรมแผนกบาลีในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕ ด้านอุปสรรค (T = Threats)          
ผลจากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญในพื้นท่ีเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕ ผู้วิจัยประมวลผลได้ว่า 
ภาระหน้าท่ีต่างๆทางคณะสงฆ์มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าท่ีครูสอนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี
อัตราส่วนของงบประมาณท่ีสนับสนุนด้านครูสอนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีจากส านักงาน
พระพุทธศาสนามีจ านวนไม่เพียงพอกับครูสอนหรือมีน้อย ท าให้มีแรงจูงใจในการสอนน้อย 

กล่าวโดยสรุปได้ว่า ด้านคณาจารย์ ผู้สอนพระปริยัติธรรมในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค 
๑๕ จากการศึกษาวิจัยสภาพการจัดการโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีในเขตปกครองคณะสงฆ์
ภาค ๑๕ เมื่อพิจารณาดู จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และปัญหาอุปสรรค ด้านคณาจารย์ของผู้ให้ข้อมูล
ส าคัญมีความแตกต่างกัน ท้ังท่ีดีและมีปัญหาอุปสรรค 

 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒๔ 
 

จากการศึกษาด้านคณาจารย์จากสภาพการจัดการโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี
ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕ ผลจากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญในแต่ละวัดในพื้นท่ีเขต
ปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕ ผู้วิจัยประมวลผลได้ว่า ด้านสถานท่ี สรุปได้แผนภาพท่ี ๔.๒ 
 

 

ส ภ า พ แ ว ด ล้ อ ม
ภายนอก 
 
 
 
 

 
 
 

สภาพแวดล้อมภายใน 

 

โอกาส (Opportunities) 
1.จัดอบรมครูสอนพระ

ปริยัติธรรมแผนกบาลี 
2.มีการประชุมครูสอน

พระปริยัติธรรมแผนกบาลี 
3 .มี ก า ร ถ ว าย ทุ น แ ก่

คณาจารย์ผู้สอนพระปริยัติธรรม
แผนกบาลีและบรรจุให้เป็นครูสอน
บาลีโดยมีงบประมาณสนับสนุนจาก
ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 

 

อุปสรรค (Threats) 
1.ภาระหน้าที่ต่างๆทางคณะสงฆ์

มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ครูสอน
พระปริยัติธรรมแผนกบาลี 

2.อัตราส่วนของงบประมาณที่
สนับสนุนด้านครูสอนพระปริ ยัติธรรม
แผนกบาลี จากส านักงานพระพุทธศาสนา
มีจ านวนไม่เพียงพอกับครูสอนหรือมีน้อย 

 

จุดแข็ง 
(Strengths) 

1.คณาจารย์สอน
บาลีมีความมุ่งมั่นในการสอน 

2.คณาจารย์สอน
บาลีมีความรู้ ในด้านภาษา
บาลีเป็นอย่างดี 

3.คณาจารย์สอน
บาลีมีความรับผิดชอบในการ
ส อ น  ส าม ารถส อ น แบ บ
ครอบครัว ตามนโยบายเจ้า
คณะภาค ๑๕ 

S O (เชิงรุก) 
โรงเรียนพระปริยัติธรรม

แผนกบาลีในเขตปกครองคณะสงฆ์
ภาค ๑๕ มีการประชุมวางแผนเพ่ือ
จัดท าแผนการสอน ซึ่งในแต่ละชั้นมี
การวัดและประเมินผลทุกสัปดาห์ 
และมีการติดตามผลส่งให้เจ้าส านัก
ทุกเดือน 

 

S T ( เชิงแก้ไข) 
ครูสอนพระปริยัติธรรมแผนก

บาลีต้องมีการจัดท าแผนการสอนโดย
บูรณาการเป็นระบบเหมือนมหาวิทยาลัย 
ง่ายต่อการจัดการเรียน การสอน และ
จัดท าสื่อการสอนให้มีกิจกรรมร่วมกัน
ระหว่างครูและนักเรียน 

จุดอ่อน 
(Weaknesses) 

1.จ านวนคณาจารย์
สอนบาลีมีน้อย 

2.คณาจารย์สอนบาลี
ไม่มีการจัดท าแผนการสอน 

3. คณาจารย์สอนบาลี
บางรูป ไม่ ได้ผ่ านหลักสู ตรการ
อบรมครูสอน ไม่มี รูปแบบการ
สอนที่ชัดเจนเป็นระบบ 

W O (ป้องกัน) 
คณะสงฆ์ภาค ๑๕ มีการ

จัดอบรมครูสอนพระปริยัติธรรม
แผนกบาลี  โดยพ ระ วิทยากร/
วิทยากร ที่มีความรู้ประสบการณ์
การสอนเป็นอย่างดี 

 

W T (เชิงรับ) 
ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค 

๑๕ มีการให้รางวัลแก่คณาจารย์ผู้สอนบาลี
ที่มีผลงานโดดเด่น โดยการคัดเลือกจาก
เจ้าส านักเรียนในแต่ละจังหวัดเพ่ือสร้าง
ขวัญและก าลังใจในการสอนภาษาบาลีให้
เกิดประสิทธิภาพ 

 

แผนภาพท่ี ๔.๒ สรุปด้านคณาจารย์ 
 
 



๑๒๕ 
 

๔.๑.๓ ด้านหลักสูตร 
 ด้านหลักสูตร ของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕ 
โดยการพิจารณาถึงจุดแข็ง (S = Strengths) ผู้วิจัยวิเคราะห์ถึงจุดแข็งของสภาพการจัดการโรงเรียน
พระปริยัติธรรมแผนกบาลีในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕ และผลจากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูล
ส าคัญในแต่ละวัดในพื้นท่ีคณะสงฆ์ภาค ๑๕ พบว่ามีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

๑) โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีมีกองวิชาการเพื่อร่างหลักสูตรวิชาภาษาบาลี๗๒ 
๒) นักเรียนบาลีท่ีผ่านการอบรมก่อนสอบสนามหลวงท่ีคณะสงฆ์ภาค ๑๕ จัดขึ้น มีผลดี

มากกว่าร้อยละ ๕๐ ของทุกปี๗๓ 
๓) มีการจัดพิมพ์หนังสือบาลีฉบับพกพาเพื่อสะดวกแก่การท่องจ าต ารา๗๔ 
๔) หลักสูตรการเรียน การสอนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี เป็นหลักสูตรท่ีสมเด็จพระ

สมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ได้รวบรวมเป็นหลักสูตรการเรียนการสอนแก่พระภิกษุสามเณร
ในประเทศไทย๗๕ 

๕) มีการประชุมโรงเรียนสหศึกษาบาลีคณะสงฆ์ภาค ๑๕ โดยเจ้าคณะภาค ๑๕ เพื่อ
มอบนโยบายการเรียน-การสอนไปในทิศทางเดียวกัน๗๖ 

๖) หลักสูตรการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลีมีการบูรณาการจัดสรร พระไตรปิฎก 
ท้ังพระสูตร พระวินัย และพระอภิธรรมให้พระภิกษุ สามเณร ได้เรียนตามล าดับช้ัน ซึ่งมีมาต้ังแต่
ภายหลังเมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพานแล้ว บรรดาพระมหาสาวกซึ่งมีพระมหากัสสปะเป็น
ประธาน ได้ท าการสังคายนาพระธรรมวินัยไว้เป็นหมวดหมู่รวมเรียกว่า “พระไตรปิฎก” นั้นในครั้ง
แรกยังคงทรงจ าสืบต่อกันมาด้วยวิธี“มุขปาฐะ”จนถึงการสังคายนาครั้งท่ี ๕ จึงมีการจารึกลงในใบลาน
ไว้เป็นหลักฐานด้วยภาษาบาลี หรือภาษามคธท้ังนี้ด้วยเล็งเห็นว่ากาลภายหน้าบุคคลจะทรงจ า
พระไตรปิฎกไว้ไม่ได้ท้ังหมดและจากการท่ีพระไตรปิฎกได้ถูกจารึกไว้ด้วยภาษาบาลีนี่เองภิกษุสงฆ์
โดยเฉพาะอย่างยิ่งฝ่ายเถรวาท จึงหันมาศึกษาภาษาบาลีให้เป็นความรู้พื้นฐานก่อน จากนั้นจึงศึกษา
พระไตรปิฎกต่อไปท้ังนี้เพื่อรักษาพระธรรมวินัยด้ังเดิมของพระพุทธองค์ไม่ให้คลาดเคล่ือนหรือวิปลาส
ไปตามยุคสมัย ต่อมาเมื่อพระพุทธศาสนาได้เจริญแพร่หลายไปยังนานาประเทศจึงมีการคัดลอก
                                            

๗๒สัมภาษณ์ พระพรหมเวที (สุเทพ ผุสฺสธมฺโมป.ธ.๙), เจ้าอาวาสวัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร,             
เจ้าคณะภาค ๑๕, ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๑. 

๗๓สัมภาษณ์ พระครูอุตตรการบดี (เกษม เขมเสฏฺโฐป.ธ.๕) , ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระปฐมเจดีย์ราช
วรมหาวิหาร  เลขานุการ เจ้าคณะภาค ๑๕, ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๑. 

๗๔สัมภาษณ์ พระพรหมเวที (สุเทพ ผุสฺสธมฺโมป.ธ.๙), เจ้าอาวาสวัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร,             
เจ้าคณะภาค ๑๕, ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๑. 

๗๕สัมภาษณ์ พระครูวิสุทธานันทคุณ,ดร. (สุรศักด์ิ วิสุทฺธาจาโร ป.ธ.๓), เจ้าอาวาสวัดเขาช่องพราน 
เจ้าคณะอ าเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี, ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑. 

๗๖สัมภาษณ์ พระพรหมเวที (สุเทพ ผุสฺสธมฺโมป.ธ.๙), เจ้าอาวาสวัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร,             
เจ้าคณะภาค ๑๕, ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๑. 



๑๒๖ 
 
พระไตรปิฎกไว้เป็นภาษาของตน ท้ังนี้เพื่อเรียนรู้ได้ง่ายขึ้นและสามารถถ่ายทอดค าสอนนั่นออกมา
อย่างถูกต้องตรงตามพุทธประสงค์๗๗ 

๗) ภาษาบาลีเป็นภาษาท่ียากต่อการเล่าเรียนเพราะส่วนใหญ่เน้นการท่องจ า อย่างไรก็
ตามรัฐได้รับรองเปรียญธรรม ๙ ประโยค ซึ่งเป็นเปรียญธรรมช้ันสูงสุดให้มีค่าเทียบเท่าช้ันปริญญาตรี
เท่านั้น แต่ก็ถือว่ายังดีท่ีมีการเทียบกับวุฒิการศึกษาทางโลก๗๘ 

๘) การศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลีเป็นการศึกษาด้ังเดิมท่ีคณะสงฆ์ด าเนินการ
เรื่อยมาเป็นล าดับจนถึงปัจจุบัน มีระบบการและระเบียบการท่ีรัดกุมเป็นการศึกษาท่ีอยู่ภายใต้พระ
บรมราชูปถัมภ์๗๙ 

๙) หลักสูตรการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลีมีจุดมุ่งหมายเพื่อผลิตบุคลากรของ
พระศาสนาเพื่อรับใช้พระศาสนาและเป็นหัวใจของการศึกษาของคณะสงฆ์ท่ีมีผลต่อความมั่นคงแห่ง
พระพุทธศาสนาเพราะคัมภีร์ส าคัญ เช่น พระไตรปิฎกของฝ่ายเถรวาทจารึกไว้ด้วยภาษาบาลี๘๐ 

๑๐) หลักสูตรการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลีซึ่งปัจจุบันส านักงานแม่กองบาลี
สนามหลวงเป็นหน่วยงานจัดการศึกษาภาษาบาลีของคณะสงฆ์ไทย เป็นหน่วยงานภายใต้การดูแลของ
มหาเถรสมาคมซึ่งอยู่ในความอุปถัมภ์ของรัฐบาล ดูแลรับผิดชอบการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลี
ระดับชาติและก าหนดเปล่ียนแปลงการใช้คัมภีร์เรียนในหลักสูตรเปรียญธรรม ๑-๙ ประโยค ให้
เหมาะสมกับช้ันเรียนของแต่ละประโยค รวมท้ังการจัดสอบประเมินผลการศึกษาบาลีระดับชาติ โดยมี
ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเป็นผู้รับสนองงาน ภายใต้การก ากับดูแลของมหาเถรสมาคม๘๑ 

๑๑) หลักสูตรเป็นหลักสูตรมาตรฐานท่ีแม่กองบาลีสนามหลวงก าหนดไว้๘๒ 
 
 
๑๒) การเรียนตามหลักสูตร เป็นการเน้นรูปแบบเดิมและจดจ า เพื่อรักษาความเป็น

ต้นฉบับ๘๓ 
                                            

๗๗สัมภาษณ์ พระพรหมเวที (สุเทพ ผุสฺสธมฺโมป.ธ.๙), เจ้าอาวาสวัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร,             
เจ้าคณะภาค ๑๕, ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๑. 

๗๘สัมภาษณ์ พระสมุทรวชิรโสภณ,ดร.(โสภณ ธมฺมโสภโณ ประโยค ๑-๒), ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเพชร
สมุทรวรวิหาร เจ้าคณะจังหวัดสมุทรสงคราม, ๒ ตุลาคม ๒๕๖๑. 

๗๙สัมภาษณ์ พระพรหมเวที (สุเทพ ผุสฺสธมฺโมป.ธ.๙), เจ้าอาวาสวัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร,             
เจ้าคณะภาค ๑๕, ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๑. 

๘๐สัมภาษณ์ พระสมุทรวชิรโสภณ,ดร.(โสภณ ธมฺมโสภโณ ประโยค ๑-๒), ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเพชร
สมุทรวรวิหาร เจ้าคณะจังหวัดสมุทรสงคราม, ๒ ตุลาคม ๒๕๖๑. 

๘๑สัมภาษณ์ พระครูอุตตรการบดี (เกษม เขมเสฏฺโฐป.ธ.๕), ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระปฐมเจดีย์ราช
วรมหาวิหาร  เลขานุการ เจ้าคณะภาค ๑๕, ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๑. 

๘๒สัมภาษณ์ พระมหาพิเชษฐ กนฺตเชฏฺโฐ ป.ธ.๙, ครูสอนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี จังหวัดราชบุรี,   
๑ ตุลาคม ๒๕๖๑. 

๘๓สัมภาษณ์พระมหาทิวา กมฺมสุทฺโธ ป.ธ.๙, ครูสอนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี จังหวัดราชบุรี,        
๑ ตุลาคม ๒๕๖๑. 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%96%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%96%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1


๑๒๗ 
 

๑๓) พระปริยัติธรรมแผนกบาลีเป็นหัวใจพระพุทธศาสนา เป็นยาขมเรื่องยากท่ีจะเข้า
ศึกษาได้ แต่การเข้าถึงพระธรรมค าสอนทางพระพุทธศาสนาต้องอาศัยภาษาบาลี๘๔ 

๑๔) รูปแบบของหลักสูตรมีความสมบูรณ์ เพราะผู้ศึกษาท่ีสอบผ่านในแต่ละช้ันมีภูมิรู้ท่ี
เหมาะสมกับช้ันท่ีตนเองสอบได้มา๘๕ 

๑๕)เป็นหลักสูตรท่ีก าหนดให้สอดคล้องกับพระธรรมวินัย ความยากง่ายขึ้นอยู่กับบริบท
ของหลักสูตรในแต่ละเรื่อง ซึ่งสามารถปรับเปล่ียนให้สอดคล้องกับผู้เรียนและผู้สอนได้เป็นอย่างดี๘๖ 
ตารางที่ ๔.๙ สรุป สภาพท่ัวไปด้านหลักสูตรในด้านจุดแข็ง (S = Strengths) 

สรุปประเด็นส าคัญ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
จ านวน(รูป/คน) ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 

๑ ) มี การ ต้ั งกอ งวิช าก าร เพื่ อ ร่ า ง
หลักสูตรวิชาภาษาบาลี 

3 1,3,4 

๒) มีการอบรมบาลีก่อนสอบคณะสงฆ์
ภาค ๑๕ และมีผลการสอบท่ีดีทุกปี 

3 1,3,6 

๓) มีการประชุมโรงเรียนสหศึกษาบาลี
คณะสงฆ์ภาค ๑๕ 

3 1,3,4 

๔)การสอนใช้หลักสูตรโบราณเพื่ อ
รักษาต้นฉบับในค าสอนทางพระพุทธศาสนา 

๘ 1,1,3,,4 ,4,6,8,9,  
11,13 

๕) มีการประชุมโรงเรียนสหศึกษาบาลี
คณะสงฆ์ภาค ๑๕ เพื่อมอบนโยบาย 

๑ ๑ 

๖) มีการจัดพิมพ์หนังสือบาลีไวยากรณ์
ฉบับพกพาเพื่อสะดวกต่อการท่องจ าต ารา 

๑ ๑ 

๗) การศึกษาภาษาบาลีของคณะสงฆ์
ไทยอยู่ใต้พระบรมราชูปถัมภ์ 

๔ ๑,๔,๑,๔ 

๘) การศึกษาภาษาบาลีของคณะสงฆ์
ไทยมีมาตรฐานท่ีแม่กองบาลีสนามหลวงก าหนด 

๒ ๘,๙ 

จากตารางท่ี ๔.๙ พบว่าการศึกษาด้านหลักสูตร จากสภาพการจัดการโรงเรียน       
พระปริยัติธรรมแผนกบาลีในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕ ในด้านจุดแข็ง (S = Strengths)      
ผลจากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญในพื้นท่ีเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕ ผู้วิจัยประมวลผลได้ว่า 
โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕ มีการต้ังกองวิชาการเพื่อร่าง

                                            
๘๔สัมภาษณ์ นายสนธยา เสนเอี่ยม, ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดราชบุรี,          

๑ ตุลาคม ๒๕๖๑. 
๘๕สัมภาษณ์  พระมหาสมบูรณ์  จตฺตภโย ป.ธ.๙, ครูสอนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี จังหวัด

สมุทรสงคราม, ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑. 
๘๖สัมภาษณ์ นายสาธิต เกียรต์ิสุพิมล, ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบุรี,        

๑ ตุลาคม ๒๕๖๑. 



๑๒๘ 
 
หลักสูตรวิชาภาษาบาลี การสอนใช้หลักสูตรโบราณเพื่อรักษาต้นฉบับในค าสอนทางพระพุทธศาสนา  
มีการอบรมบาลีก่อนสอบคณะสงฆ์ภาค ๑๕ และมีผลการสอบท่ีดีทุกปี มีการประชุมโรงเรียนสหศึกษา
บาลีคณะสงฆ์ภาค ๑๕ มีการประชุมโรงเรียนสหศึกษาบาลีคณะสงฆ์ภาค ๑๕ เพื่อมอบนโยบายการ
จัดการการเรียน-การสอน ในทิศทางเดียวกัน มีการจัดพิมพ์หนังสือบาลีไวยากรณ์ฉบับพกพาเพื่อ
สะดวกต่อการท่องจ าต าราและมีทิศทางการศึกษาไปในแนวเดียวกัน คือรักษาพระพุทธศาสนา 
 

แต่เมื่อพิจารณาดูจุดอ่อน (W = Weaknesses)ด้านหลักสูตร ผลจากการสัมภาษณ์
จากผู้ให้ข้อมูลส าคัญได้ แก่ เจ้าคณะปกครอง พระสังฆาธิการ ครูสอนบาลี และข้าราชการผู้มีความ
เกี่ยวข้อง ในแต่ละในพื้นท่ีของคณะสงฆ์ภาค ๑๕ วิเคราะห์ถึงจุดอ่อนของสภาพการจัดการโรงเรียน
พระปริยัติธรรมแผนกบาลีในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕ พบว่ามีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

๑) หลักสูตรการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลีใช้หลักสูตรเดิมยังไม่มีการพัฒนาให้
น่าสนใจในการศึกษาส าหรับนักเรียนบาลีในสมัยปัจจุบัน เพราะนักเรียนบาลีสมัยใหม่สมาธิส้ัน และ
หากไม่ได้เรียนอย่างต่อเนื่อง ประสิทธิผลของการเรียนก็เกิดขึ้นได้น้อย๘๗ 

๒) ไม่มีการสร้างต าราหรือหลักสูตรการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลีในระบบ
ดิจิตอลท่ีทันสมัยพอสมควร แก่ผู้ศึกษา ไม่ว่าจะเป็นวีดีโอการสอนหรือส่ือการสอนเท่าท่ีควร๘๘ 

๓) หลักสูตรมีความเก่าแก่ พัฒนาได้ยากเพราะอิงกับทางคณะสงฆ์เป็นหลัก ท าให้มี
ความน่าสนใจของนักเรียนบาลีน้อยลงส าหรับคนยุคใหม่๘๙ 

๔) หลักสูตรการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลีไม่สามารถจะเปล่ียนแปลงหรือบูรณา
การในการใช้ในยุคปัจจุบันได้๙๐ 

 
 
 
 
 
 

                                            
๘๗สัมภาษณ์ พระครูปลัดมหาเถรานุวัตร (ศรัณภิรมย์  กิตฺติธโร), เจ้าอาวาสวัดหาดเจ้าส าราญ        

เจ้าคณะต าบลหาดเจ้าส าราญ จังหวัดเพชรบุรี, ๑๒ กันยายน ๒๕๖๑. 
๘๘สัมภาษณ์ พระมหาไชยพร อิทฺธิวโรป.ธ.๙,ดร., ครูสอนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี จังหวัดเพชรบุรี

,๑ ตุลาคม ๒๕๖๑. 
๘๙สัมภาษณ์ พระมหาทิวา กมฺมสุทฺโธป.ธ.๙, ครูสอนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี จังหวัดราชบุรี,       

๑ ตุลาคม ๒๕๖๑. 
๙๐สัมภาษณ์ พระมหาไชยพร อิทฺธิวโรป.ธ.๙,ดร., ครูสอนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี จังหวัดเพชรบุรี, 

๑ ตุลาคม ๒๕๖๑. 



๑๒๙ 
 
ตารางที่ ๔.๑๐ สรุป สภาพท่ัวไปด้านหลักสูตรในด้านจุดอ่อน (W = Weaknesses) 

สรุปประเด็นส าคัญ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
จ านวน(รูป/คน) ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 

๑) ไม่มีการพัฒนาหลักสูตร 3 5,9,10 
๒) การสร้างต าราด้านภาษาบาลีมีน้อย 2 9,10 
๓) หลักสูตรเก่าแก่โบราณพัฒนาได้

ยาก 
๑ ๙ 

๔) หลักสูตรไม่สามารถเปล่ียนแปลงได้ ๑ ๑๐ 
จากตารางท่ี ๔.๑๐ พบว่าการศึกษา ด้านหลักสูตร จากสภาพการจัดการโรงเรียน       

พระปริยัติธรรมแผนกบาลีในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕ ด้านจุดอ่อน (W = Weaknesses)    
ผลจากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญในแต่ละวัดในพื้นท่ีเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕ ผู้วิจัย
ประมวลผลได้ว่า ไม่มีการพัฒนาหลักสูตรการสร้างต าราด้านภาษาบาลีมีน้อย หลักสูตรบาลีใช้
หลักสูตรเดิมไม่สามารถเปล่ียนแปลงได้ 

แต่เมื่อพิจารณาดูโอกาส (O = Opportunities)ด้านหลักสูตร ผลจากการสัมภาษณ์
จากผู้ให้ข้อมูลส าคัญได้ แก่ เจ้าคณะปกครอง พระสังฆาธิการ ครูสอนบาลี และข้าราชการผู้มีความ
เกี่ยวข้อง ในแต่ละในพื้นท่ีของคณะสงฆ์ภาค ๑๕ วิเคราะห์ถึงจุดอ่อนของสภาพการจัดการโรงเรียน
พระปริยัติธรรมแผนกบาลีในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕ พบว่ามีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

๑) โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕ มีการประชุม
กันเพื่อ จัดท าหลักสูตรการเรียน การสอน พระปริยัติธรรมแผนกบาลีสมัยใหม่๙๑ 

๒) โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕ก าหนดการ
สร้างต าราหรือ ส่ือการสอนขึ้นเพื่อกระตุ้นในการจัดการเรียน การสอน ท าให้นักเรียนบาลีสนใจมาก
ขึ้น๙๒ 

๓) หนังสือบาลีต้องมีจ านวนเพียงพอ ต้องได้รับการสนับสนุนจากส านักใหญ่อย่างเต็มท่ี
และเต็มใจในการสนับสนุนหนังสือ๙๓ 

                                            
๙๑สัมภาษณ์ พระมหาพิเชษฐ กนฺตเชฏฺโฐ ป.ธ.๙, ครูสอนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี จังหวัดราชบุรี,  

๑ ตุลาคม ๒๕๖๑. 
๙๒สัมภาษณ์ พระมหาไชยพร อิทฺธิวโร ป.ธ.๙,ดร., ครูสอนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีจังหวัดเพชรบุรี

,๑ ตุลาคม ๒๕๖๑. 
๙๓สัมภาษณ์ พระครูอุตตรการบดี (เกษม เขมเสฏฺโฐป.ธ.๕), ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระปฐมเจดีย์      

ราชวรมหาวิหาร  เลขานุการเจ้าคณะภาค ๑๕, ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๑. 



๑๓๐ 
 

๔) โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕ ประชุมต้ังกอง
วิชาการด้านการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลี เพื่อท าหน้าท่ีก าหนดนโยบายหรือสนองนโยบาย
ของเจ้าคณะภาค ๑๕๙๔ 

๕) หลักสูตรบาลีท่ีเรียนก็ต้องเรียนตามหลักสูตร ผู้บริหารต้องค านึงถึงมีผลสัมฤทธิ์ต่อ
ผู้เรียนอย่างไร ประสบผลส าเร็จหรือไม่ไม่ว่าจะเป็นผู้เรียนหรือบุคลากรมีการพัฒนามีการอบรมท่ีมี
ความต่อเนื่องเพื่อการพัฒนาตนเองหรือไม่ ทางส านักงานใหญ่ต้องมีการส่งเสริมและมีการวัดและ
ประเมินผลการอบรมท่ีจริงจัง จึงจะระบบการจัดการศึกษาท่ีดี๙๕ 

๖) เสริมวิชาความรู้สามัญ  เช่น  ภาษาอั งกฤษ สังคม เป็น ต้น เพื่ อน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้๙๖ 

๗) มีกองทุนสนับสนุนการสร้างต าราหลักสูตรจากประชาชนท่ัวไป๙๗ 
๘) เพิ่มหลักสูตรให้อิงกับทางคดีโลกให้มากขึ้นพร้อมท้ังวิธีการสอนน าส่ิงท่ีเรียนมา

ประยุกต์ให้ใช้ในชีวิตประจ าวันได้จะเกิดประโยชน์อย่างมาก๙๘ 
๙) มีกองทุนสนับสนุนการสร้างต าราหลักสูตรจากภาครัฐ๙๙ 
 
 
 
 
 
 

 

                                            
๙๔สัมภาษณ์ พระมหาไชยพร อิทฺธิวโร ป.ธ.๙,ดร., ครูสอนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีจังหวัดเพชรบุรี, 

๑ ตุลาคม ๒๕๖๑. 
๙๕สัมภาษณ์ พระครูอุตตรการบดี (เกษม เขมเสฏฺโฐป.ธ.๕), ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระปฐมเจดีย์      

ราชวรมหาวิหาร  เลขานุการ เจ้าคณะภาค ๑๕,๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๑. 
๙๖สัมภาษณ์ นางสาวนิลุบล รังสีธรรมานุกูล , ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด

สมุทรสงคราม,๑ ตุลาคม ๒๕๖๑. 
๙๗สัมภาษณ์ นายสนธยา เสนเอี่ยม, ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดราชบุรี ,          

๑ ตุลาคม ๒๕๖๑. 
๙๘สัมภาษณ์พระมหาทิวา กมฺมสุทฺโธ ป.ธ.๙, ครูสอนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี จังหวัดราชบุรี,        

๑ ตุลาคม ๒๕๖๑. 
๙๙สัมภาษณ์ นายสนธยา เสนเอี่ยม, ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดราชบุรี,          

๑ ตุลาคม ๒๕๖๑. 



๑๓๑ 
 
ตารางที่ ๔.๑๑ สรุป สภาพท่ัวไปด้านหลักสูตรในด้านโอกาส (O = Opportunities) 

สรุปประเด็นส าคัญ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
จ านวน(รูป/คน) ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 

๑) โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี
ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕ มีการประชุม
กันเพื่อ จัดท าหลักสูตรการเรียน การสอน พระ
ปริยัติธรรมแผนกบาลีสมัยใหม่ 

๔ 3,3,8,10 

๒) ใช้ส่ือ Social ให้เกิดประโยชน์ใน
การจัดการการเรียน การสอนพระปริยัติธรรม
แผนกบาลี 

2 6,10 

๓) เพิ่มวิชาการทางโลก เพื่อน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ 

2 9,15 

๔) หนังสือบาลีมีจ านวนเพียงพอ ๑ ๓ 
๕ ) คณ ะสงฆ์ภ าค ๑๕  จัด ต้ั งกอ ง

วิชาการด้านการศึกษาภาษาบาลีเพื่ อผลิต
หลักสูตรตามนโยบายเจ้าคณะภาค ๑๕ 

๑ ๑๐ 

๖) เสริมวิชาสามัญ เช่น ภาษาอังกฤษ 
สังคม เป็นต้น 

๑ ๑๕ 

จากตารางท่ี ๔.๑๑ พบว่าการศึกษา ด้านหลักสูตร จากสภาพการจัดการโรงเรียน       
พระปริยัติธรรมแผนกบาลีในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕ ด้านโอกาส (O = Opportunities)   
ผลจากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญในพื้นท่ีเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕ ผู้วิจัยประมวลผลได้ว่า 
โรงเรียน พระปริยัติธรรมแผนกบาลีในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาคมีการประชุมกันเพื่อ จัดท าหลักสูตร
การเรียน การสอน พระปริยัติธรรมแผนกบาลีสมัยใหม่ใช้ส่ือ Social ให้เกิดประโยชน์ในการจัดการ
การเรียน การสอนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี เพิ่มวิชาการทางโลก เพื่อน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
ควรมีหนังสือท่ีเพียงพอและมีการผลิตหนังสือบาลีเพิ่มขึ้นและ เสริมวิชาสามัญ เช่น ภาษาอังกฤษ     
สังคม เป็นต้น 

 
แต่เมื่อพิจารณาดูอุปสรรค (T = Threats) ด้านหลักสูตร ผลจากการสัมภาษณ์จาก

ผู้ให้ข้อมูลส าคัญได้ แก่ เจ้าคณะปกครอง พระสังฆาธิการ ครูสอนบาลี และข้าราชการผู้มีความ
เกี่ยวข้อง ในแต่ละในพื้นท่ีของคณะสงฆ์ภาค ๑๕ วิเคราะห์ถึงอุปสรรคของสภาพการจัดการโรงเรียน
พระปริยัติธรรมแผนกบาลีในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕ พบว่ามีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 



๑๓๒ 
 

๑) หลักสูตรการวัดและประเมินผล มีการก าหนดตายตัวจากแม่กองบาลีสนามหลวง
ยากท่ีจะเปล่ียนแปลงและบูรณาการได้ ต้องเรียนและสอนตามท่ีกล่าวนั้น๑๐๐ 

๒) ด้านหลักสูตร เนื้อหาสาระเก่าเกินไปและภาษาท่ีใช้ในหนังสือเป็นภาษาท่ีเข้าใจยาก 
การจัดการเรียนการสอนในปัจจุบันยังไม่เป็นระบบ การเรียนการสอนเน้นการท่องจ าและการแปลไม่
ค่อยมีการประยุกต์ใช้ด้านกระบวนการเรียนการสอน๑๐๑ 

๓ ) โรง เรียนพ ระปริยั ติ ธ รรมแผนกบาลี ใน เขตปกครองคณ ะสงฆ์ ภ าค ๑ ๕                
ขาดนักวิชาการในการเขียนต าราทางด้านภาษาบาลี ต้องอาศัยจากการซื้อต าราจากกรุงเทพมหานคร 
ไม่สามารถสร้างต าราหรือหนังสือเรียนเองได้๑๐๒ 

 
ตารางที่ ๔.๑๒ สรุป สภาพท่ัวไปด้านหลักสูตรในด้านอุปสรรค (T = Threats) 

สรุปประเด็นส าคัญ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
จ านวน(รูป/คน) ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 

๑) หลักสูตรมีการก าหนดตายตัวจาก
แม่กองบาลีสนามหลวง 

2 3,8 

๒)ขาดนักวิชาการด้านภาษาบาลีใน
การสร้างต ารา ขาดโอกาสท่ีจะบูรณาการแบบ
สมัยใหม่ในการเขียนต าราทางด้านภาษาบาลี 

๒ 7,8 

จากตารางท่ี ๔.๑๒ พบว่าการศึกษา ด้านหลักสูตร จากสภาพการจัดการโรงเรียน       
พระปริยัติธรรมแผนกบาลีในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕ ด้านอุปสรรค (T = Threats)          
ผลจากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญในพื้นท่ีเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕ ผู้วิจัยประมวลผลได้ว่า 
หลักสูตรมีการก าหนดตายตัวจากแม่กองบาลีสนามหลวงและขาดนักวิชาการด้านภาษาบาลีในการ
สร้างต ารา ขาดโอกาสท่ีจะบูรณาการแบบสมัยใหม่ในการเขียนต าราทางด้านภาษาบาลี 
 

กล่าวโดยสรุปได้ว่า ด้านหลักสูตร โรงเรียนพระปริยัติธรรมในเขตปกครองคณะสงฆ์
ภาค ๑๕ จากการศึกษาวิจัยสภาพการจัดการโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีในเขตปกครองคณะ
สงฆ์ภาค ๑๕ เมื่อพิจารณาดู จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และปัญหาอุปสรรค ด้านหลักสูตรของผู้ให้ข้อมูล
ส าคัญมีความแตกต่างกัน ท้ังท่ีดีและมีปัญหาอุปสรรค 

                                            
๑๐๐สัมภาษณ์พระมหาพิเชษฐ กนฺตเชฏฺโฐ ป.ธ.๙, ครูสอนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี จังหวัดราชบุรี,   

๑ ตุลาคม ๒๕๖๑. 
๑๐๑สัมภาษณ์ พระครูอุตตรการบดี (เกษม เขมเสฏฺโฐป.ธ.๕) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระปฐมเจดีย์   

ราชวรมหาวิหาร  เลขานุการ เจ้าคณะภาค ๑๕, ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๑. 
๑๐๒สัมภาษณ์ พระครูวิจิตรธรรมวิภัช (บุญเลิศ ปญฺญาวุโธป.ธ.๓), เจ้าอาวาสวัดบุษยะบรรพต        

เจ้าคณะอ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคิรีขันธ์, ๑๔ กันยายน ๒๕๖๑. 



๑๓๓ 
 

จากการศึกษาด้านหลักสูตรจากสภาพการจัดการโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีใน
เขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕ ผลจากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญในแต่ละวัดในพื้นท่ีเขตปกครอง
คณะสงฆ์ภาค ๑๕ ผู้วิจัยประมวลผลได้ว่า ด้านหลักสูตร สรุปได้ตามแผนภาพท่ี ๔.๓ 

 
 

สภาพ แวดล้ อ ม    
ภายนอก 

 
 
 
 

 
 
 

สภาพแวดล้อมภายใน 

 

โอกาส (Opportunities) 
1.โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนก

บาลีในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕ มีการ
ประชุมกันเพ่ือ จัดท าหลักสูตรการเรียน การ
สอน พระปริยัติธรรมแผนกบาลีสมัยใหม่ 

2.ใช้สื่อ Social ให้เกิดประโยชน์ใน
การจัดการการเรียน การสอนพระปริยัติ
ธรรมแผนกบาลี 

3.เพ่ิมวิชาการทางโลกเพ่ือน าไปใช้
ในชีวิตประจ าวันได้ 

อุปสรรค (Threats) 

1.หลักสูตรมีการก าหนด
ตายตัวจากกองบาลีสนามหลวง 

2.ขาดนักวิชาการด้าน
ภาษาบาลีในการสร้างต ารา ขาด
โอ ก าส ที่ จ ะ บู รณ าก ารแบ บ
สมั ย ให ม่  ใน ก าร เขี ยน ต าร า
ทางด้านภาษาบาลี 

 

จุดแข็ง (Strengths) 

๑.มีการอบรมบาลี
ก่อนสอบคณะสงฆ์ภาค ๑๕ 
และมีผลการสอบที่ดีทุกปี 

๒ .มี ก ารป ระชุ ม
โรงเรียนสหศึกษาบาลีคณะ
สงฆ์ภาค ๑๕ 

๓ .ก า ร ส อ น ใ ช้
หลักสูตรโบราณเพ่ือรักษา
ต้ น ฉ บั บ ใน ค า ส อ น ท า ง
พระพุทธศาสนา 

S O (เชิงรุก) 
คณะสงฆ์ภาค ๑๕ มีการระดม

ความคิดจากเจ้าคณะ พระสังฆาธิการ หรือ 
พระมหาเปรียญที่จบเปรียญธรรม ๗,๘,๙ 
ประโยคในเขตดังกล่าว ร่างหลักสูตรภาษา
บาลีที่เข้าใจได้ง่าย ซึ่งเจ้าคณะภาค ๑๕ ได้
ท าเป็นตัวอย่าง เช่น หนังสือบาลีไวยากรณ์
ฉบับพกพา เป็นต้น จะท าให้เกิดการมีส่วน
ร่วมและจะได้มีต าราท่ีน่าสนใจมากข้ึน 

มี การ ต้ั งกอ ง วิช าการ เพ่ื อ ร่ า ง
หลักสูตรวิชาภาษาบาลี 

 

S T ( เชิงแก้ไข) 
มี ก ารประชุ ม ใน เขต

ป ก ค รอ งค ณ ะส งฆ์ ภ าค  ๑ ๕ 
เพ่ือให้แต่ละส านักใช้สื่อกระตุ้นใน
การจัดการการศึกษาในรูปแบบ
บูรณาการให้ เข้ากับยุคปัจจุบัน 
เช่น การมีส่วนร่วมระหว่างครู
และนักเรียน มีชั่วโมงถามตอบ
และท าแบบฝึกหัด เป็นระยะ เป็น
ต้น และสร้างแรงจูงใจดึงดูดความ
สนใจแก่นักศึกษาภาษาบาลีมาก
ข้ึน 

 
จุดอ่อน (Weaknesses) 

1.ไม่มีการพัฒนา
หลักสูตรเท่าท่ีควร 

 
2.การสร้างต ารา

ด้านภาษาบาลีมีน้อย 
 

W O (ป้องกัน) 
มีการจัดห้องสมุดส าหรับค้นคว้า

พระไตรปิฎกโดยเฉพาะหรือมี Computer 
ในห้ องสมุ ด เพ่ื อศึ กษ าค้ นค ว้าเพ่ิ ม เติ ม                                         
เช่น ธาตุ ศัพท์  ภาษาบาลีต่างๆ  เป็นต้น 
เพ่ือให้ได้ศึกษาพระไตรปิฎก เพราะการ
เปลี่ยนแปลงหลักสูตรการเรียนเป็นไปได้ยาก 
จ าเป็นต้องเจาะลึกพระไตรปิฎกให้ เข้าใจ
น าไปสอนได้จะมีประโยชน์ในอนาคตต่อไป 

 

W T (เชิงรับ) 
เสริมวิชาการทางโลกที่

เหมาะสมสามารถน าไปใช้ ใน
ชีวิตประจ าวันได้ 

แผนภาพที่ ๔.๓ สรุปด้านหลักสูตร 
 



๑๓๔ 
 

๔.๑.๔ ด้านนักศึกษา  
 ด้านนักศึกษา ของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕ 
โดยการพิจารณาถึงจุดแข็ง (S = Strengths) ผู้วิจัยวิเคราะห์ถึงจุดแข็งของสภาพการจัดการโรงเรียน
พระปริยัติธรรมแผนกบาลีในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕ และผลจากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูล
ส าคัญในแต่ละวัดในพื้นท่ีคณะสงฆ์ภาค ๑๕ พบว่ามีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

๑) ผู้ศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลีในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕ มีคุณธรรม
จริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค์มีวินัยความรับผิดชอบในการเรียน๑๐๓ 

๒) ผู้ศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลีในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕ ส่วนใหญ่ความ
เอาใจใส่ในบทเรียน มีการวางแผนก่อนเข้าเรียน คือ การอ่านทบทวนหรือแปลหนังสือมาก่อนเข้า
ห้องเรียน๑๐๔ 

๓) ผู้ศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลีในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕ มีความสามารถ
รวบรวมข้อมูล มีสมาธิและความรอบคอบในการรับข้อมูล๑๐๕ 

๔) ผู้ศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลีในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕ ส่วนใหญ่มา
เรียนอย่างสม่ าเสมอ แทบจะไม่ขาด๑๐๖ 

๕) ผู้ศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลีในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕ ส่วนใหญ่ปฏิบัติ
ตามกฎกติกาท่ีส านักเรียนได้วางไว้ อย่างเป็นระเบียบ๑๐๗ 

๖) ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕ เจ้าคณะภาคได้วางนโยบายให้มีการบรรพชาและ/
หรืออุปสมบทเข้ามาในบวรพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่อง หรือ ก่อนเข้าพรรษา ท าให้มีทรัพยากรท่ีจะ
เข้ามาศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลีซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อผลิตบุคลากรของพระศาสนา เพื่อรับใช้
พระศาสนาและเป็นหัวใจของการศึกษาของคณะสงฆ์ท่ีมีผลต่อความมั่นคงแห่งพระพุทธศาสนา 
เพราะคัมภีร์ส าคัญ เช่น พระไตรปิฎกของฝ่ายเถรวาทจารึกไว้ด้วยภาษาบาลี๑๐๘ 
                                            

๑๐๓สัมภาษณ์ นายนิวัฒน์ วันกุมภา, ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาประจวบคิรีขันธ์,       
๑๒ กันยายน ๒๕๖๑. 

๑๐๔สัมภาษณ์ พระปิฎกโกศล,ดร. (ปราโมทย์ ปโมทิโต ป.ธ.๙), รองเจ้าอาวาสวัดหลวงพ่อสด         
ธรรมกายาราม รองเจ้าคณะจังหวัดราชบุรี, ๒ ตุลาคม ๒๕๖๑. 

๑๐๕สัมภาษณ์ นายนิวัฒน์ วันกุมภา, ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาประจวบคิรีขันธ์, ๑๒ 
กันยายน ๒๕๖๑. 

๑๐๖สัมภาษณ์ พระปิฎกโกศล,ดร. (ปราโมทย์ ปโมทิโต ป.ธ.๙), รองเจ้าอาวาสวัดหลวงพ่อสด-         
ธรรมกายาราม รองเจ้าคณะจังหวัดราชบุรี, ๒ ตุลาคม ๒๕๖๑. 

๑๐๗สัมภาษณ์ พระครูวิจิตรธรรมวิภัช (บุญเลิศ ปญฺญาวุโธป.ธ.๓), เจ้าอาวาสวัดบุษยะบรรพต       
เจ้าคณะอ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคิรีขันธ์, ๑๔ กันยายน ๒๕๖๑. 

๑๐๘สัมภาษณ์พระพรหมเวที(สุเทพ ผุสฺสธมฺโมป.ธ.๙), เจ้าอาวาสวัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร,             
เจ้าคณะภาค ๑๕, ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๑. 



๑๓๕ 
 

๗) พระภิกษุสามเณร ผู้ศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลีในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค 
๑๕ เป็นผู้มีหน้าท่ีปฏิบัติตามพระวินัยโดยเคร่งครัดและธ ารงรักษาพระพุทธศานา ตลอดจนเผยแผ่พระ
ธรรมค าสอนแก่ประชาชนท่ัวไป อันเป็นการสร้างความสงบร่มเย็นให้เกิดขึ้นแก่สังคม ประเทศชาติ
และแก่โลก ถ้าหากพระภิกษุสงฆ์และสามเณรมีโอกาสได้รับการศึกษาพุทธธรรมในขั้นสูง สามารถ
ค้นคว้าและท าความเข้าใจพระไตรปิฎกอย่างแตกฉาน จะสามารถเข้าถึงแก่นแท้ของพุทธพจน์ได้ด้วย
ตนเองและน าไปปฏิบัติอย่างถูกต้องจนบรรลุธรรมแล้วน าไปส่ังสอนพุทธบริษัทต่อไปได้อย่างไม่
ผิดเพี้ยน การบ ารุงพระภิกษุสามเณรด้วยวิธีการนี้จึงเป็นทางส าคัญท่ีจะช่วยจรรโลงและเผยแผ่
พระพุทธศาสนาสืบต่อไป๑๐๙ 

๘) ศาสนาพุทธเป็นศาสนาท่ีอยู่คนไทยมาอย่างช้านาน มีประเพณีท่ีให้ลูกหลานเข้ามา
บวชเรียนเขียนอ่าน ในวัดหรือในพระพุทธศาสนา ท าให้มีพระภิกษุสามเณรท่ีเข้ามาบวชเรียนพระ
ปริยัติธรรมแผนกบาลี๑๑๐ 

๙) ผู้ศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลีในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕ มีสุขนิสัย 
สุขภาพกาย และสุขภาพจิตท่ีดี๑๑๑ 

๑๐)นักเรียนบาลีจะต้องศึกษาเล่าเรียนพระไตรปิฎกและอรรถกถา วิชาแปลมคธเป็น
ไทยและวิชาไทยเป็นมคธ สามเณรท่ีสอบได้เปรียญธรรม ๙ ประโยคจะได้รับการอุปสมบทซึ่งอยู่ใน
พระบรมราชานุเคราะห์๑๑๒ 

๑๑) คณะสงฆ์ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕ มีการส่งสอบบาลีสนามหลวงประจ าทุก
ปี ได้รับงบสนับสนุนส าหรับการส่งสอบเป็นรายหัว๑๑๓ 

 
๑๒) สร้างแรงจูงใจในการเรียนการสอนของนักศึกษาภาษาบาลี มีการให้ขวัญและ

ก าลังใจเป็นต้น๑๑๔ 

                                            
๑๐๙สัมภาษณ์ พระครูวิจิตรธรรมวิภัช (บุญเลิศ ปญฺญาวุโธป.ธ.๓), เจ้าอาวาสวัดบุษยะบรรพต        

เจ้าคณะอ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคิรีขันธ์, ๑๔ กันยายน ๒๕๖๑. 
๑๑๐สัมภาษณ์ พระพรหมเวที(สุเทพ ผุสฺสธมฺโมป.ธ.๙), เจ้าอาวาสวัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร,             

เจ้าคณะภาค ๑๕, ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๑. 
๑๑๑สัมภาษณ์ พระครูวิจิตรธรรมวิภัช (บุญเลิศ ปญฺญาวุโธป.ธ.๓), เจ้าอาวาสวัดบุษยะบรรพต        

เจ้าคณะอ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคิรีขันธ์, ๑๔ กันยายน ๒๕๖๑. 
๑๑๒สัมภาษณ์ พระพรหมเวที (สุเทพ ผุสฺสธมฺโมป.ธ.๙), เจ้าอาวาสวัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร,             

เจ้าคณะภาค ๑๕, ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๑. 
๑๑๓สัมภาษณ์ นายสนธยา เสนเอี่ยม, ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดราชบุรี,          

๑ ตุลาคม ๒๕๖๑. 
๑๑๔สัมภาษณ์ พระมหาพิเชษฐ กนฺตเชฏฺโฐ ป.ธ.๙, ครูสอนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี จังหวัดราชบุรี, 

๑ ตุลาคม ๒๕๖๑. 



๑๓๖ 
 

๑๓)คณะสงฆ์รณรงค์จัดหารผู้มาบวชและมีโครงการหนึ่งต าบลหนึ่งมหาเปรียญ ช่วย
ส่งเสริมให้กับงานการศึกษาของคณะสงฆ์๑๑๕ 

๑๔) รณรงค์ให้คนพื้นท่ีเข้ามาบวชเพื่อศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลีและปฏิบัติธรรม 
ผลคือ เป็น ท่ียอมรับของคนในพื้ น ท่ี  เกิดความแน่นแฟ้นระหว่างวัดและบ้ านเมือง ท าให้
พระพุทธศาสนามั่นคงท้ังปริยัติและปฏิบัติ๑๑๖ 
ตารางที่ ๔.๑๓ สรุป สภาพท่ัวไปด้านนักศึกษาในด้านจุดแข็ง (S = Strengths) 

สรุปประเด็นส าคัญ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
จ านวน(รูป/คน) ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 

๑)นั กศึ กษามี ความมุ่ งมั่ นต้ั งใจเรี ยน 
รับผิดชอบอยู่ในกฎระเบียบท่ีดี 

3 3,3,7,7,16,16 

๒)คณะสงฆ์ภาค ๑๕ มีการรณรงค์ให้
กุลบุตรเข้าบวชเพื่อศึกษาและปฏิบัติธรรม 

3 1,7,13 

๓) มีการส่งสอบสนามหลวงทุกปี และได้รับ
งบสนับสนุนจากส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 

1 15 

๔) ผู้ศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลีในเขต
ปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕ มีคุณธรรมและจริยธรรม 

๑ ๑๖ 

๕) ผู้ศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลี
ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕ เอาใจใส่ใน
การเรียน แปลหนังสือก่อนเข้าห้องเรียน 

๒ ๒,๑๖ 

๖) ผู้ศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลี
ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕ มาเรียนอย่าง
สม่ าเสมอ แทบไม่ขาด 

๒ ๒,๗ 

   
   
 
 
 
 
 

  

                                            
๑๑๕สัมภาษณ์ นายสาธิต เกียรต์ิสุพิมล ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบุรี,      

๑ ตุลาคม ๒๕๖๑. 
๑๑๖สัมภ าษณ์  พระมหาสมบู รณ์  จ ตฺตภ โย ป .ธ.๙ , ค รูสอนพระปริ ยั ติ ธรรมแผนกบาลี               

จังหวัดสมุทรสงคราม, ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑. 



๑๓๗ 
 
ตารางที่ ๔.๑๓ สรุป สภาพท่ัวไปด้านนักศึกษาในด้านจุดแข็ง (S = Strengths)(ต่อ) 

 
สรุปประเด็นส าคัญ 

 
ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 

จ านวน(รูป/คน) ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
๗) ผู้ศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลีในเขต

ปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕ มีสุขภาพกายและสุขภาพจิต
ท่ีดี 

๑ ๗ 

๘) คณะสงฆ์ภาค ๑๕ มีการสร้างแรงจูงใจแก่
ผู้ศึกษา 

๑ ๘ 

๙) คณะสงฆ์ภาค ๑๕ มีการรณรงค์ให้คน
พื้นท่ีเข้ามาบวชและจัดโครงการหนึ่งต าบลหนึ่งมหา
เปรียญ 

๑ ๑๔ 

 
จากตารางท่ี ๔.๑๓ พบว่าการศึกษา ด้านนักศึกษา จากสภาพการจัดการโรงเรียน       

พระปริยัติธรรมแผนกบาลีในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕ ในด้านจุดแข็ง (S = Strengths)      
ผลจากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญในพื้นท่ีเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕ ผู้วิจัยประมวลผลได้ว่า 
โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕ นักศึกษามีความมุ่งมั่นต้ังใจเรียน 
รับผิดชอบอยู่ในกฎระเบียบท่ีดีคณะสงฆ์ภาค ๑๕ เอาใจใส่ในการเรียน มีแปลหนังสือก่อนเข้า
ห้องเรียนมีการรณรงค์ให้กุลบุตรเข้าบวชเพื่อศึกษาและปฏิบัติธรรมคณะสงฆ์ภาค ๑๕ มีการสร้าง
แรงจูงใจแก่ผู้ศึกษาและคณะสงฆ์ภาค ๑๕ มีการรณรงค์ให้คนพื้นท่ีเข้ามาบวชและจัดโครงการหนึ่ง
ต าบลหนึ่งมหาเปรียญ 

 
แต่เมื่อพิจารณาดูจุดอ่อน (W = Weaknesses) ด้านนักศึกษา ผลจากการสัมภาษณ์

จากผู้ให้ข้อมูลส าคัญได้ แก่ พระเจ้าคณะปกครอง พระสังฆาธิการ ครูสอนบาลี และข้าราชการผู้มี
ความเกี่ยวข้อง ในแต่ละในพื้นท่ีของคณะสงฆ์ภาค ๑๕ วิเคราะห์ถึงจุดอ่อนของสภาพการจัดการ
โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕ พบว่ามีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

๑) นักเรียนท่ีจะเข้ามาบวชเพื่อเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีมีน้อยมาก ส่วนใหญ่จะ
บวชระยะส้ันหรือเรียกได้ว่า เป็นการบวชตามประเพณี๑๑๗ 

 
 

                                            
๑๑๗สัมภาษณ์ พระสมุทรวชิรโสภณ,ดร.(โสภณ ธมฺมโสภโณ ประโยค ๑-๒), ผู้ช่วยเจ้าอาวาส           

วัดเพชรสมุทรวรวิหาร เจ้าคณะจังหวัดสมุทรสงคราม, ๒ ตุลาคม ๒๕๖๑. 



๑๓๘ 
 

๒) ภิกษุสามเณรท่ีสนใจในการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลีมีน้อย เพราะส่วนหนึ่ง
เกิดจากการศึกษาทางโลกท่ีบีบบังคับ๑๑๘ 

๓) แทบจะไม่มีทรัพยากรท่ีจะมาผู้ศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลี๑๑๙ 
๔) ผู้ศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลีในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕บางรูปยังมองไม่

เห็นความส าคัญของการเรียนบาลี จึงให้ความสนใจในการเรียนทางโลกมากกว่าทางธรรม จึงขาด
แคลนนักเรียนผู้ท่ีจะศึกษาภาษาบาลี๑๒๐ 

๕) พระภิกษุ – สามเณรในยุคปัจจุบันนี้ ไม่ค่อยมีผู้ท่ีศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลี 
หรือผู้ศึกษาภาษาบาลี จึงมีน้อย หรือแทบจะไม่มีเลยเพราะคิดว่าภาษาบาลีนี้เรียนได้ยาก๑๒๑ 
 

๖) ผู้ศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลีในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕มีหลายระดับใน
หลายระดับ บางส่วนพร้อม บางส่วนไม่มพีร้อม๑๒๒ 

๗) ผู้ศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลีในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕ไม่มีแรงจูงใจใน
การเรียนกล่าวคือความศรัทธาเล่ือมในภาษาบาลีซึ่งเป็นภาษาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า๑๒๓ 

๘) ผู้เรียนเป็นผู้ขาดโอกาสทางการศึกษา มีความแตกต่างทางสังคมและเศรษฐกิจ มีพื้น
ฐานความรู้แตกต่างกัน ผู้เรียนห่างไกลจากครอบครัวนักศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลีในเขต
ปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕ จะเริ่มไม่อยากเรียน เพราะการเรียนบาลีในระดับของเนื้อหาขึ้นไปเยอะ
ต้องมีความต่อเนื่อง ความต่อเนื่องเป็นเรื่องส าคัญในการเรียนการสอนภาษาบาลี ถ้ามีกิจกรรมเยอะก็
จะเป็นปัญหาต่อการเรียนบาลี๑๒๔ 

                                            
๑๑๘สัมภาษณ์ นางสาววรรณพร พระสุพรรณ, ข้าราชการ องค์การบริการส่วนจังหวัดราชบุรี,        

๑๒ กันยายน ๒๕๖๑. 
๑๑๙สัมภาษณ์ พระสมุทรวชิรโสภณ,ดร.(โสภณ ธมฺมโสภโณ ประโยค ๑-๒), ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเพชร

สมุทรวรวิหาร เจ้าคณะจังหวัดสมุทรสงคราม, ๒ ตุลาคม ๒๕๖๑. 
๑๒๐สัมภาษณ์ นางสาววรรณพร พระสุพรรณ, ข้าราชการ องค์การบริการส่วนจังหวัดราชบุรี,        

๑๒ กันยายน ๒๕๖๑. 
๑๒๑สัมภาษณ์ พระครูปลัดมหาเถรานุวัตร (ศรัณภิรมย์  กิตฺติธโร), เจ้าอาวาสวัดหาดเจ้าส าราญ        

เจ้าคณะต าบลหาดเจ้าส าราญ จังหวัดเพชรบุรี, ๑๒ กันยายน ๒๕๖๑. 
๑๒๒สัมภาษณ์ พระมหาพิเชษฐ กนฺตเชฏฺโฐ ป.ธ.๙, ครูสอนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี จังหวัดราชบุรี,   

๑ ตุลาคม ๒๕๖๑. 
๑๒๓สัมภาษณ์ พระปิฎกโกศล,ดร. (ปราโมทย์ ปโมทิโต ป.ธ.๙), รองเจ้าอาวาสวัดหลวงพ่อสด-         

ธรรมกายาราม รองเจ้าคณะจังหวัดราชบุรี, ๒ ตุลาคม ๒๕๖๑. 
๑๒๔สัมภาษณ์ นางสาววรรณพร พระสุพรรณ, ข้าราชการ องค์การบริการส่วนจังหวัดราชบุรี,         

๑๒ กันยายน ๒๕๖๑. 



๑๓๙ 
 

๙) นักศึกษาภาษาบาลีมีน้อยลงมากกว่าสมัยก่อน เพราะไม่มีการพัฒนาด้านหลักสูตร 
และระบบการรองรับท่ีไม่สอดคล้องกับการท างานทางโลกท าให้นักศึกษารุ่นใหม่ ไม่ให้ความสนใจกับ
การศึกษาภาษาบาลี๑๒๕ 

 
๑๐) พระภิกษุสามเณรผู้ศึกษาบาลีบางรูปขาดวุฒิภาวะในการเลือกใช้เทคโนโลยีอย่าง

เหมาะสม๑๒๖ 
๑๑) จ านวนผู้เรียนลดน้อยลงมาก ผลสอบประจ าปีจะลดน้อยลงอยู่เรื่อยๆ๑๒๗ 

ตารางที่ ๔.๑๔ สรุป สภาพท่ัวไปด้านนักศึกษาในด้านจุดอ่อน (W = Weaknesses) 

สรุปประเด็นส าคัญ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
จ านวน(รูป/คน) ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 

๑) ส่วนใหญ่บวชระยะส้ัน การสนใจใน
การศึกษาภาษาบาลีมีน้อย 

3 4,4,18 

๒) การศึกษาทางโลกมีผลกระทบต่อ
นักศึกษาภาษาบาลี 

3 2,5,18 

๓) จ านวนผู้เรียนบาลีน้อยลง มีจ านวน
ผู้สอบได้บาลีสนามหลวงประจ าปีลดลงเรื่อยๆ 

3 9,12,18 

4) นักเรียนบาลีมีหลายระดับ บางส่วน
พร้อม บางส่วนยังไม่พร้อม 

1 8 

๕ ) ผู้ ศึ กษ าภาษ าบาลีมอ งไม่ เห็ น
ความส าคัญของการศึกษาภาษาบาลี 

๒ ๕,๑๘ 

๖)ผู้ ศึกษาภาษาบาลีขาดแรงจูงใจ
การศึกษา 

๑ ๒ 

๗) พระภิกษุสามเณรผู้ศึกษาบาลีบาง
รูปขาดวุฒิภาวะในการเลือกใช้เทคโนโลยีอย่าง
เหมาะสม 

๑ ๑๘ 

 
จากตารางท่ี ๔.๔ พบว่าการศึกษา ด้านนักศึกษา จากสภาพการจัดการโรงเรียน       

พระปริยัติธรรมแผนกบาลีในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕ ด้านจุดอ่อน (W = Weaknesses)    
ผลจากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญในพื้นท่ีเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕ ผู้วิจัยประมวลผลได้ว่า 
                                            

๑๒๕สัมภาษณ์ พระมหาทิวา กมฺมสุทฺโธ ป.ธ.๙, ครูสอนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี จังหวัดราชบุรี,     
๑ ตุลาคม ๒๕๖๑. 

๑๒๖สัมภาษณ์ นางสาววรรณพร พระสุพรรณ, ข้าราชการ องค์การบริการส่วนจังหวัดราชบุรี,        
๑๒ กันยายน ๒๕๖๑. 

๑๒๗สัมภาษณ์ นายสาธิต เกียรต์ิสุพิมล, ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบุรี,       
๑ ตุลาคม ๒๕๖๑. 



๑๔๐ 
 
ส่วนใหญ่บวชระยะส้ัน การสนใจในการศึกษาภาษาบาลีมีน้อย ผู้ศึกษาภาษาบาลีมีจ านวนน้อยลง และ
ขาดแรงจูงใจในการเรียนและพระภิกษุสามเณรผู้ศึกษาบาลีบางรูปขาดวุฒิภาวะในการเลือกใช้
เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม 

 
แต่เมื่อพิจารณาดูโอกาส (O = Opportunities)ด้านนักศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติ

ธรรมแผนกบาลีในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕ ผลจากการสัมภาษณ์จากผู้ให้ข้อมูลส าคัญได้ แก่ 
พระเจ้าคณะปกครอง พระสังฆาธิการ ครูสอนบาลี และข้าราชการผู้มีความเกี่ยวข้อง ในแต่ละในพื้นท่ี
ของคณะสงฆ์ภาค ๑๕ วิเคราะห์ถึงจุดอ่อนของสภาพการจัดการโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีใน
เขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕ พบว่ามีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

๑) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานทุนปฐมฤกษ์ให้โครงการ เพื่อสนับสนุน
พระภิกษุ และสาม เณรให้มี โอกาสศึกษาพุทธศาสนาช้ัน สูง ต่อมา ๒๔ กันยายน  ๒๕๔๗ 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับเป็นนายกกิตติมศักด์ิโครงการและ พระราชทานพระบรมรา
ชานุญาตเชิญพระมหามงกุฎประกอบเป็นตราโครงการ และเริ่มถวายทุนต้ังแต่ปี ๒๕๔๗ เป็นต้นมา 
โดยมี ฯพณฯ พล.อ.อ.ก าธน สินธวานนท์ องคมนตรี ประธานกรรมการโครงการเป็นผู้เชิญทุนในพิธี
ถวายทุนเล่าเรียนหลวงส าหรับพระสงฆ์ไทยเป็นประจ าทุกปี๑๒๘ 

๒) เจ้าคณะภาค ๑๕ มีนโยบายให้คณะสงฆ์จัดอบรมบาลีก่อนสอบคณะสงฆ์ภาค ๑๕ 
ประจ าทุกปี เพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบบาลีสนามหลวง ท่ีวัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม 
อ าเภอด าเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี๑๒๙ 

๓) วัดเป็นศูนย์กลางการประกอบศาสนกิจประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น๑๓๐ 
๔) โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕ เปิดโอกาสแก่ผู้

ศึกษาในระดับกว่างกว่าเดิม เช่นจัดการเรียน การสอน แก่แม่ชีหรือประชาชนท่ัวไป๑๓๑ 
๕) ภาครัฐให้การสนับสนุนโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีในเขตปกครองคณะสงฆ์

ภาค ๑๕๑๓๒ 

                                            
๑๒๘สัมภาษณ์ พระสมุทรวชิรโสภณ,ดร. (โสภณ ธมฺมโสภโณ ประโยค ๑-๒), ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัด

เพชรสมุทรวรวิหาร เจ้าคณะจังหวัดสมุทรสงคราม, ๒ ตุลาคม ๒๕๖๑. 
๑๒๙สัมภาษณ์ พระพรหมเวที (สุเทพ ผุสฺสธมฺโมป.ธ.๙), เจ้าอาวาสวัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร,             

เจ้าคณะภาค ๑๕, ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๑. 
๑๓๐สัมภาษณ์ นางสาววรรณพร พระสุพรรณ, ข้าราชการองค์การบริการส่วนจังหวัดราชบุรี,         

๑๒ กันยายน ๒๕๖๑. 
๑๓๑สัมภาษณ์ พระครูปลัดมหาเถรานุวัตร (ศรัณภิรมย์  กิตฺติธโร), เจ้าอาวาสวัดหาดเจ้าส าราญ        

เจ้าคณะต าบลหาดเจ้าส าราญ จังหวัดเพชรบุรี, ๑๒ กันยายน ๒๕๖๑. 
๑๓๒สัมภาษณ์ นายนิวัฒน์ วันกุมภา, ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาประจวบคิรีขันธ์,      

๑๒ กันยายน ๒๕๖๑. 



๑๔๑ 
 

๖) การศึกษาจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ มากขึ้นส่งผลต่อประสิทธิภาพการจัดการศึกษา
โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕๑๓๓ 

๗) ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากภาครัฐและสังคมเพิ่มขึ้น๑๓๔ 
๘) มีช่องทางในการเผยแผ่และประชาสัมพันธ์การจัดการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรม

แผนกบาลีในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕เพิ่มมากขึ้น๑๓๕ 
๙)กระทรวงศึกษาธิการให้รับรองการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลีให้มากยิ่งขึ้น๑๓๖ 
๑๐) มีการก าหนดเป็นนโยบายคณะสงฆ์ให้จัดการการศึกษา โดยให้ภิกษุ สามเณรให้เข้า

เรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี เพื่อรักษาค าสอนทางพระพุทธศาสนา๑๓๗ 
๑๑) สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา และค่านิยมในการท าบุญต่อพระสงฆ์สามเณร

ซึ่งศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕๑๓๘ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
๑๓๓สัมภาษณ์ พระครูอุตตรการบดี (เกษม เขมเสฏฺโฐป.ธ.๕), ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระปฐมเจดีย์ราช

วรมหาวิหาร  เลขานุการ เจ้าคณะภาค ๑๕, ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๑. 
๑๓๔สัมภาษณ์ นายนิวัฒน์ วันกุมภา, ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาประจวบคิรีขันธ์, ๑๒ 

กันยายน ๒๕๖๑. 
๑๓๕สัมภาษณ์ พระครูอุตตรการบดี (เกษม เขมเสฏฺโฐป.ธ.๕), ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระปฐมเจดีย์    

ราชวรมหาวิหาร  เลขานุการ เจ้าคณะภาค ๑๕, ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๑. 
๑๓๖สัมภาษณ์ นายนิวัฒน์ วันกุมภา, ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาประจวบคิรีขันธ์,       

๑๒ กันยายน ๒๕๖๑. 
๑๓๗สัมภาษณ์ นายสนธยา เสนเอี่ยม, ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดราชบุรี,         

๑ ตุลาคม๒๕๖๑. 
๑๓๘สัมภาษณ์ พระครูอุตตรการบดี (เกษม เขมเสฏฺโฐป.ธ.๕), ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระปฐมเจดีย์    

ราชวรมหาวิหาร  เลขานุการ เจ้าคณะภาค ๑๕, ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๑. 



๑๔๒ 
 
 
ตารางที่ ๔.๑๕ สรุป สภาพท่ัวไปด้านนักศึกษาในด้านโอกาส (O = Opportunities) 

สรุปประเด็นส าคัญ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
จ านวน(รูป/คน) ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 

1) กระทรวงศึกษาธิการให้การรับรอง
วุฒิการศึกษาแก่ผู้จบการศึกษาเปรียญธรรม 

2 3,16 

2) สังคมมีส่วนร่วมในการสนับสนุน
พระภิกษุ-สามเณรผู้ศึกษาภาษาบาลี 

๗ 1,3,4,13,16,16 , 
18 

๓) ได้รับการพระราชทานทุนเล่าเรียน
หลวงส าหรับพระภิกษุ  สามเณรผู้สอบบาลี
สนามหลวงได้คะแนนดี 

๑ ๔ 

๔) มีการจัดอบรมบาลีก่อนสอบคณะ
สงฆ์ภาค ๑๕ 

๑ ๑ 

๕) มีการเปิดโอกาสแก่ผู้ศึกษาในระดับ
กว่างกว่าเดิม เช่นจัดการเรียน การสอน แก่แม่ชี
หรือประชาชนท่ัวไป 

๑ ๕ 

๖) ได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก
ภาครัฐและสังคมเพิ่มขึ้น 

๑ ๑๖ 

๗ )มี ช่ อ งท า ง ใน ก าร เผ ย แ ผ่ แ ล ะ
ประชาสัมพันธ์การจัดการศึกษาโรงเรียนพระ
ปริยัติธรรมแผนกบาลีในเขตปกครองคณะสงฆ์
ภาค ๑๕เพิ่มมากขึ้น 

๑ ๓ 

จากตารางท่ี ๔.๑๕ พบว่าการศึกษา ด้านนักศึกษา จากสภาพการจัดการโรงเรียน       
พระปริยัติธรรมแผนกบาลีในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕ ด้านโอกาส (O = Opportunities)   
ผลจากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญในพื้นท่ีเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕   ผู้วิจัยประมวลผลได้ว่า 
โรงเรียน พระปริยัติธรรมแผนกบาลีในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕  กระทรวงศึกษาธิการ ให้การ
รับรองวุฒิการศึกษาแก่ผู้จบการศึกษาเปรียญธรรม และสังคมให้การสนับสนุนผู้ศึกษาภาษาบาลี คณะ
สงฆ์ภาค ๑๕   มีการจัดอบรมบาลีก่อนสอบคณะสงฆ์ภาค ๑๕ มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนท่ัวไปได้
ศึกษาโดยมีช่องทางในการเผยแผ่และประชาสัมพันธ์การจัดการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนก
บาลีในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕เพิ่มมากขึ้น 

 
แต่เมื่อพิจารณาดูอุปสรรค (T = Threats) ด้านนักศึกษา ผลจากการสัมภาษณ์จาก

ผู้ให้ข้อมูลส าคัญได้ แก่ พระเจ้าคณะปกครอง พระสังฆาธิการ ครูสอนบาลี และข้าราชการผู้มีความ



๑๔๓ 
 
เกี่ยวข้อง ในแต่ละในพื้นท่ีของคณะสงฆ์ภาค ๑๕ วิเคราะห์ถึงของสภาพการจัดการโรงเรียนพระปริยัติ
ธรรมแผนกบาลีในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕ พบว่ามีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1)การศึกษาทางโลกมีผลกระทบต่อการศึกษาภาษาบาลี๑๓๙ 
๒)ขาดแรงจูงใจในการศึกษาต่อเพราะเมื่อเรียนจบแล้วไม่มีงานรองรับไม่มีอนาคต

ปัจจุบันนี้ระบบการศึกษาทางโลกได้เปิดโอกาสทางการศึกษาทุกระดับช้ันรองรับนักเรียนนักศึกษา
สมัครเรียนโดยไม่มีจานวนจ ากัดเป็นส่วนหนึ่งท าให้การศึกษาบาลีก าลังตกอยู่ในภาวะเส่ียงถ้าผู้บริหาร
ไม่มีการเปล่ียนแปลงพัฒนารูปแบบการจัดการให้เหมาะสม๑๔๐ 

๓)ปัจจัยความเจริญทางสังคมมีส่วนส าคัญต่อความเส่ียงในการด ารงสมณเพศการศึกษา
บาลี๑๔๑ 

๔)ช่องทางในการเผยแผ่และประชาสัมพันธ์การจัดการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรม
แผนกบาลีในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕ มีน้อยมาก๑๔๒ 
ตารางที่ ๔.๑๖ สรุป สภาพท่ัวไปด้านนักศึกษาในด้านอุปสรรค (T = Threats) 

สรุปประเด็นส าคัญ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
จ านวน(รูป/คน) ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 

๑) ความเจริญด้านสังคมมีผลต่อการ  
ด ารงสมณเพศและการศึกษาภาษาบาลี 

2 17,18 

๒) ปัจจัยท่ีส่งผลต่อแรงจูงใจนักศึกษา
ภาษาบาลีมีน้อยมาก 

๓ 4,4,17 

3)การศึกษาทางโลกมีผลกระทบต่อ
การศึกษาภาษาบาลี 

2 17,18 

๔ )  ช่ อ ง ท า ง ก า ร เผ ย แ ผ่ แ ล ะ
ประชาสัมพันธ์มีน้อย 

๑ ๓ 

 
 
 

                                            
๑๓๙นายวิสูตร ดวงแก้ว,ผู้อ านวยการกองการศึกษา องค์การบริหารส่วนต าบลสี่หมื่น -แพงพวย 

จังหวัดราชบุรี, ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑. 
๑๔๐สัมภาษณ์ พระครูอุตตรการบดี (เกษม เขมเสฏฺโฐป.ธ.๕), ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระปฐมเจดีย์-   

ราชวรมหาวิหาร  เลขานุการ เจ้าคณะภาค ๑๕, ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๑. 
๑๔๑สัมภาษณ์ นางสาววรรณพร พระสุพรรณ, ข้าราชการ องค์การบริการส่วนจังหวัดราชบุรี,         

๑๒ กันยายน ๒๕๖๑. 
๑๔๒สัมภาษณ์ พระครูอุตตรการบดี (เกษม เขมเสฏฺโฐป.ธ.๕), ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระปฐมเจดีย์-    

ราชวรมหาวิหาร  เลขานุการเจ้าคณะภาค ๑๕, ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๑. 



๑๔๔ 
 

จากตารางท่ี ๔.๑๖ พบว่าการศึกษา ด้านนักศึกษา จากสภาพการจัดการโรงเรียน       
พระปริยัติธรรมแผนกบาลีในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕ ด้านอุปสรรค (T = Threats)          
ผลจากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญในพื้นท่ีเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕ ผู้วิจัยประมวลผลได้ว่า 
ความเจริญด้านสังคมมีผลต่อการด ารงสมณเพศและการศึกษาภาษาบาลีและการศึกษาทางโลกมี
ผลกระทบต่อการศึกษาภาษาบาลี 

กล่าวโดยสรุปได้ว่า ด้านนักศึกษา โรงเรียนพระปริยัติธรรมในเขตปกครองคณะสงฆ์
ภาค ๑๕ จากการศึกษาวิจัยสภาพการจัดการโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีในเขตปกครองคณะ
สงฆ์ภาค ๑๕ เมื่อพิจารณาดู จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และปัญหาอุปสรรค ด้านนักศึกษาของผู้ให้ข้อมูล
ส าคัญมีความแตกต่างกัน ท้ังท่ีดีและมีปัญหาอุปสรรค 

จากการศึกษาด้านนักศึกษา ผู้วิจัยประมวลผลได้ว่า ด้านสถานท่ี สรุปได้ตามแผนภาพท่ี
ท่ี ๔.๔ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๔๕ 
 

 

ส ภ า พ แ ว ด ล้ อ ม    
ภายนอก 

 
 
 
 

 
 
 

สภาพแวดล้อมภายใน 

 

โอกาส (Opportunities) 
1.กระทรวงศึกษาธิการให้

การรับรองวุฒิการศึกษาแก่ผู้ จบ
การศึกษาเปรียญธรรม 

 2.สังคมมีส่วนร่วมในการ
สนับสนุนพระภิกษุ-สามเณรผู้ศึกษา
ภาษาบาลี 

 

อุปสรรค (Threats) 

1.ความเจริญด้านสังคมมีผล
ต่อการด ารงสมณ-เพศและการศึกษา
ภาษาบาลี 

2.ปัจจัยที่ส่งผลต่อแรงจูงใจ
นักศึกษาภาษาบาลีมีน้อยมาก 

3 .ก า รศึ ก ษ าท า ง โล ก มี
ผลกระทบต่อการศึกษาภาษาบาลี 

จุดแข็ง (Strengths) 
1.นักศึกษามีความมุ่งมั่น

ต้ั ง ใ จ เ รี ย น  รั บ ผิ ด ช อ บ อ ยู่ ใ น
กฎระเบียบที่ดี 

 2.คณะสงฆ์ภาค ๑๕ มี
การรณรงค์ให้กุลบุตรเข้าบวชเพื่อ
ศึกษาและปฏิบัติธรรม 

3 . มี ก า ร ส่ ง ส อ บ
สนาม ห ลวงทุ กปี  แ ละ ได้ รับ งบ
ส นั บ ส นุ น จ า ก ส า นั ก ง า น
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ 

S O (เชิงรุก) 
มีกิจกรรมร่วมกันระหว่าง

ครูและนักเรียนบาลี เป็นการท า
ให้ผลการศึกษามีประสิทธิภาพมาก
ข้ึน เช่น  ชั่ วโมง ถามตอบปัญหา
ภาษาบาลี เป็นต้น 

ผู้เรียนจบ ป.ธ.๕ ข้ึนไปมี
โอกาสเรียนในระดับอุดมศึกษาโดย
ได้รับการสนับสนุนจากเจ้าส านัก
เรียนหรือเจ้าคณะพระสังฆาธิการใน
เขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕ 

 

S T ( เชิงแก้ไข) 
คณะสงฆ์ภาค ๑๕ มีการ

ประชาสัมพันธ์ด้านประโยขน์ของ
การศึกษาภาษบาลีให้แพร่หลาย จะท า
ให้ประชาชนทั่วไปได้รับรู้และสนใจใน
การศึกษามากข้ึน 

 

จุดอ่อน 
(Weaknesses) 

1.ส่วนใหญ่บวชระยะสั้น 
การสนใจในการศึกษาภาษาบาลีมี
น้อย 

2.การศึกษาทางโลกมี
ผลกระทบต่อนักศึกษาภาษาบาลี 

3 .จ าน วนผู้ เ รียนบ าลี
น้ อยล ง  มี จ านวนผู้ ส อ บ ได้ บ าลี
สนามหลวงประจ าปีลดลงเร่ือยๆ 

4.นักเรียนบาลีมีหลาย
ระดับ บางส่วนพร้อม บางส่วนยังไม่
พร้อม 

W O (ป้องกัน) 
ค ณ ะ ส ง ฆ์ ภ า ค  ๑ ๕  มี

นโยบายในการดึงบุคลากรที่ จบ
เปรียญธรรมได้ในระดับสูง เช่น จบ 
ป.ธ.๕ ข้ึนไปให้มีหน้าที่ ในกิจการ
คณะสงฆ์ เช่น ช่วยงานโครงการ
อบรมบาลีก่อนสอบ เป็นต้น หรืองาน
อื่นๆ จะช่วยให้ นักศึ กษาที่ก าลั ง
ศึกษาภาษบาลีได้เกิดแรงบันดาลใจ
ในการศึกษาได้ 

 

W T (เชิงรับ) 
กระทรวงศึกษาธิการให้การ

รับรอง วุฒิ การศึ กษ าส าหรับผู้ จบ
การศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลีให้
มากข้ึน จะส่งผลให้ผู้ศึกษาภาษาบาลีมี
แรงจูงใจในการศึกษาเล่าเรียน 

 

แผนภาพที่ ๔.๔ สรุปด้านนักศึกษา 
 
 
 
 



๑๔๖ 
 

๔.๑.๕ ด้านเทคโนโลยี  
 ด้านเทคโนโลยี ของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค 
๑๕ โดยการพิจารณาถึงจุดแข็ง (S = Strengths) ผู้วิจัยวิเคราะห์ถึงจุดแข็งของสภาพการจัดการ
โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕ และผลจากการสัมภาษณ์ผู้ให้
ข้อมูลส าคัญในแต่ละวัดในพื้นท่ีคณะสงฆ์ภาค ๑๕ พบว่ามีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

๑) โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕มีการใช้
เทคโนโลยีมาช่วยในการเรียน การสอนดีขึ้น โดยใช้เทป,วีดีโอ มาช่วยให้การเรียน การสอนดีขึ้น๑๔๓ 

๒) โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕ มีบุคลากรท่ี
สามารถผลิตส่ือท่ีหลากหลาย ตามล าดับช่วงช้ันของหลักสูตร และการน าส่ือไปปรับใช้เพื่อให้เกิด
ศักยภาพทางการเรียนรู้เพิ่มขึ้น๑๔๔ 

๓) โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕ มีเทคโนโลยีท่ี
เหมาะแก่การบริหารจัดการท่ีดี๑๔๕ 

๔) เจ้าคณะภาค ๑๕ มีการระดมงบประมาณด้านการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลี
ในส่วนของเทคโนโลยีอย่างเต็มท่ีจากเจ้าคณะ พระสังฆาธิการในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕และ
สามารถจัดหาทุนเพิ่มเติมจากศรัทธาสาธุชนได้เพียงพอท่ีจะพัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ
สูงสุด๑๔๖ 

๕) ในปัจจุบันมีเครื่องมือส่ือสารท่ีทันสมัย สามารถน ามาใช้เพื่อการส่งเสริมการเรียน
ภาษาบาลี เพราะภาษาบาลีมีความส าคัญยิ่งในการถ่ายทอดพระพุทธศาสนา๑๔๗ 

๖)ครูผู้สอนสามารถผลิตเอกสารประกอบการสอนและเรียนรู้การผลิตส่ือต าราให้
ทันสมัย บุคลากรในสมัยนี้ต้องเน้นการเรียนการสอนแบบการค้นคว้าจากส่ือท่ีหลากหลาย๑๔๘ 

                                            
๑๔๓สัมภาษณ์ พระมหาพิเชษฐ กนฺตเชฏฺโฐ ป.ธ.๙, ครูสอนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี จังหวัดราชบุรี,  

๑ ตุลาคม ๒๕๖๑. 
๑๔๔สัมภาษณ์ พระครูอุตตรการบดี (เกษม เขมเสฏฺโฐป.ธ.๕), ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระปฐมเจดีย์-   

ราชวรมหาวิหาร  เลขานุการ เจ้าคณะภาค ๑๕, ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๑. 
๑๔๕สัมภาษณ์ พระมหาพิเชษฐ กนฺตเชฏฺโฐ ป.ธ.๙, ครูสอนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี จังหวัดราชบุรี, 

๑ ตุลาคม ๒๕๖๑. 
๑๔๖สัมภาษณ์ พระครูอุตตรการบดี (เกษม เขมเสฏฺโฐป.ธ.๕), ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระปฐมเจดีย์-   

ราชวรมหาวิหาร  เลขานุการเจ้าคณะภาค ๑๕, ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๑. 
๑๔๗สัมภาษณ์ พระมหาพิเชษฐ กนฺตเชฏฺโฐ ป.ธ.๙, ครูสอนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี จังหวัดราชบุรี, 

๑ ตุลาคม ๒๕๖๑. 
๑๔๘สัมภาษณ์ พระครูอุตตรการบดี (เกษม เขมเสฏฺโฐป.ธ.๕), ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระปฐมเจดีย์-   

ราชวรมหาวิหาร  เลขานุการเจ้าคณะภาค ๑๕, ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๑. 



๑๔๗ 
 
ตารางที่ ๔.๑๗ สรุป สภาพท่ัวไปด้านเทคโนโลยีในด้านจุดแข็ง (S = Strengths) 

สรุปประเด็นส าคัญ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
จ านวน(รูป/คน) ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 

๑) มีการใช้ส่ือท่ีเพียงพอและเหมาะสม
ต่อการเรียน การสอนภาษาบาลี 

2 3,8,8 

๒) มีการผลิตส่ือการสอนสมัยใหม่ 2 3,3,13 
๓) มีงบสนับสนุนจากพระสังฆาธิการ

ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕ 
2 2,4 

๔) ครู ผู้ สอนสามารถผลิตเอกสาร
ประกอบการสอนและเรียนรู้การผลิตส่ือต าราให้
ทันสมัย 

๑ ๓ 

จากตารางท่ี ๔.๑๗ พบว่าการศึกษา ด้านเทคโนโลยี จากสภาพการจัดการโรงเรียน       
พระปริยัติธรรมแผนกบาลีในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕ ในด้านจุดแข็ง (S = Strengths)      
ผลจากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญในพื้นท่ีเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕ ผู้วิจัยประมวลผลได้ว่า 
โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕ มีการใช้ส่ือท่ีเพียงพอและ
เหมาะสมต่อการเรียน การสอนภาษาบาลีและมีส่ือท่ีทันสมัย ท้ังยังได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก
พระสังฆาธิการ และครูผู้สอนสามารถผลิตเอกสารประกอบการสอนและเรียนรู้การผลิตส่ือต าราให้
ทันสมัย 
 

แต่เมื่อพิจารณาดูจุดอ่อน (W = Weaknesses)ด้านเทคโนโลยี ผลจากการสัมภาษณ์
จากผู้ให้ข้อมูลส าคัญได้ แก่ เจ้าคณะปกครอง พระสังฆาธิการ ครูสอนบาลี และข้าราชการผู้มีความ
เกี่ยวข้อง ในแต่ละในพื้นท่ีของคณะสงฆ์ภาค ๑๕ วิเคราะห์ถึงจุดอ่อนของสภาพการจัดการโรงเรียน
พระปริยัติธรรมแผนกบาลีในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕ พบว่ามีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

๑) ไม่มีส่ือการสอนท่ีพัฒนาตามยุคสมัยใหม่๑๔๙ 
๒) ถึงแม้จะมีส่ือการสอนบ้าง แต่นักเรียนผู้ศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลียังไม่เข้าใจ

ในการน าส่ือมาใช้ท่ีถูกต้อง ท าให้เสียสมาธิด้วยซ้ า๑๕๐ 
๓) ยังขาดแคลนส่ือการสอนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี ส่วนมากด าเนินการสอนแบบพี่

สอนน้องสืบทอดกันมา ผู้เรียนจึงมีแรงกระตุ้นในการสนใจน้อย๑๕๑ 

                                            
๑๔๙สัมภาษณ์ พระปิฎกโกศล,ดร. (ปราโมทย์ ปโมทิ โต ป.ธ.๙), รองเจ้าอาวาสวัดหลวงพ่อสด-         

ธรรมกายาราม รองเจ้าคณะจังหวัดราชบุรี, ๒ ตุลาคม ๒๕๖๑. 
๑๕๐สัมภาษณ์ พระสมุทรวชิรโสภณ,ดร.(โสภณ ธมฺมโสภโณ ประโยค ๑-๒), ผู้ช่วยเจ้าอาวาส          

วัดเพชรสมุทรวรวิหาร เจ้าคณะจังหวัดสมุทรสงคราม, ๒ ตุลาคม ๒๕๖๑. 
๑๕๑สัมภาษณ์ พระครูปลัดมหาเถรานุวัตร (ศรัณภิรมย์  กิตฺติธโร), เจ้าอาวาสวัดหาดเจ้าส าราญ        

เจ้าคณะต าบลหาดเจ้าส าราญ จังหวัดเพชรบุรี, ๑๒ กันยายน ๒๕๖๑. 



๑๔๘ 
 

๔) การเรียน การสอนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีในปัจจุบันยังคงใช้แบบโบราณ คือ ใช้
เพียงหนังสือ ตามหลักสูตรท่ีแม่กองบาลีสนามหลวงก าหนด ไม่มีการใช้เทคโนโลยีในการสอน๑๕๒  

๕) ไม่มีการใช้เทคโนโลยีในการวัดและประเมินผลการเรียน๑๕๓ 
๖) ในห้องเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี การใช้เทคโนโลยีก็มีเพียงการเปิดตาม

หนังสือธรรมบท ไม่มีการผลิตส่ือการเรียนการสอนเท่าท่ีควรจะเป็น๑๕๔ 
๗) ไม่มีการพัฒนาในการใช้ส่ือการเรียนการสอนท่ีน ามาใช้ประโยชน์ในการสอนพระ

ปริยัติธรรมแผนกบาลีได้จริง๑๕๕ 
๘) ไม่ได้พัฒนาเทคโนโลยี เน้นรูปแบบโบราณท่ีเน้นการอ่านและการท่องจ ามากกว่า๑๕๖ 
9) เอกสารต าราขาดการปรับปรุง บุคลากรในสมัยก่อนขาดการผลิตส่ือประกอบการ

บรรยายท่ีหลากหลาย บางส านักยังเน้นการเรียนการสอนแบบท่องจ า๑๕๗ 
10)ไม่ค่อยได้ใช้ส่ือประกอบการสอน ส่วนใหญ่จะใช้เป็นการส่ือสารในการจัดการเรียน-

การสอน๑๕๘ 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                            
๑๕๒สัมภาษณ์ พระปิฎกโกศล,ดร. (ปราโมทย์ ปโมทิโต ป.ธ.๙), รองเจ้าอาวาสวัดหลวงพ่อสด-         

ธรรมกายาราม รองเจ้าคณะจังหวัดราชบุรี, ๒ ตุลาคม ๒๕๖๑. 
๑๕๓สัมภาษณ์ พระมหาไชยพร อิทฺธิวโร ป.ธ.๙,ดร., ครูสอนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี จังหวัด

เพชรบุรี, ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑. 
๑๕๔สัมภาษณ์ พระปิฎกโกศล,ดร. (ปราโมทย์ ปโมทิโต ป.ธ.๙), รองเจ้าอาวาสวัดหลวงพ่อสด-         

ธรรมกายาราม รองเจ้าคณะจังหวัดราชบุรี, ๒ ตุลาคม ๒๕๖๑. 
๑๕๕สัมภาษณ์ พระมหาไชยพร อิทฺธิวโรป.ธ.๙,ดร.ครูสอนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี จังหวัดเพชรบุรี

,๑ ตุลาคม ๒๕๖๑. 
๑๕๖สัมภาษณ์ พระมหาทิวา กมฺมสุทฺโธป.ธ.๙, ครูสอนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี จังหวัดราชบุรี,    

๑ ตุลาคม ๒๕๖๑. 
๑๕๗สัมภาษณ์ พระมหาไชยพร อิทฺธิวโรป.ธ.๙,ดร., ครูสอนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี จังหวัด

เพชรบุรี, ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑. 
๑๕๘สัมภ าษณ์  พระมหาสมบู รณ์  จ ตฺตภ โย ป .ธ.๙ , ค รูสอนพระปริ ยั ติ ธรรมแผนกบาลี              

จังหวัดสมุทรสงคราม, ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑. 



๑๔๙ 
 
ตารางที่ ๔.๑๘ สรุป สภาพท่ัวไปด้านเทคโนโลยีในด้านจุดอ่อน (W = Weaknesses) 

สรุปประเด็นส าคัญ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
จ านวน(รูป/คน) ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 

๑) ไม่ได้พัฒนาด้านส่ือเทคโนโลยีการ
สอนท่ีทันสมัยเท่าท่ีควร 

5 2,4,5,9,10 

๒) ขาดบุคลากรในการผลิตส่ือการสอน
ภาษาบาลี 

2 2,2,9 

๓) รูปแบบการเรียน การสอนพระ
ปริยัติธรรมแผนกบาลียังคงเป็นแบบโบราณ
ไม่ได้ใช้เทคโนโลยี 

๓ ๒,๑๐,๒ 

๔) เอกสารต าราขาดการปรับปรุง 
บุ ค ล า ก ร ใน ส มั ย ก่ อ น ข าด ก า ร ผ ลิ ต ส่ื อ
ประกอบการบรรยายท่ีหลากหลาย บางส านัก
ยังเน้นการเรียนการสอนแบบท่องจ า 

๒ ๑๐,๑๑ 

จากตารางท่ี ๔.๑๘ พบว่าการศึกษา ด้านเทคโนโลยี จากสภาพการจัดการโรงเรียน       
พระปริยัติธรรมแผนกบาลีในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕ ด้านจุดอ่อน (W = Weaknesses)    
ผลจากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญในพื้นท่ีเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕ ผู้วิจัยประมวลผลได้ว่า 
ไม่ได้พัฒนาด้านส่ือเทคโนโลยีการสอนท่ีทันสมัยเท่าท่ีควร ขาดบุคลากรในการผลิตส่ือท่ีทันสมัยเพราะ
รูปแบบการเรียน การสอนพระปริยัติธรรมแผนกบาลียังคงเป็นแบบโบราณไม่ได้ใช้เทคโนโลยี เอกสาร
ต าราขาดการปรับปรุง บุคลากรในสมัยก่อนขาดการผลิตส่ือประกอบการบรรยายท่ีหลากหลาย บาง
ส านักยังเน้นการเรียนการสอนแบบท่องจ าเป็นหลัก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๕๐ 
 

แต่เมื่อพิจารณาดูโอกาส (O = Opportunities)ด้านนักศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติ
ธรรมแผนกบาลีในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕ ผลจากการสัมภาษณ์จากผู้ให้ข้อมูลส าคัญได้ แก่ 
เจ้าคณะปกครอง พระสังฆาธิการ ครูสอนบาลี และข้าราชการผู้มีความเกี่ยวข้อง ในแต่ละในพื้นท่ีของ
คณะสงฆ์ภาค ๑๕ วิเคราะห์ถึงจุดอ่อนของสภาพการจัดการโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีในเขต
ปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕ พบว่ามีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

๑) มีวิธีการสอนผ่านระบบการส่ือสารทางไกล เพื่อเปิดโอกาสให้กับผู้ท่ีสนใจเรียนแต่ไม่
มีเดินทางไปเรียนได้เพราะมีภาระรับผิดชอบต่อธุรกิจของตนเอง๑๕๙ 

๒) มีการใช้ส่ือเทคโนโลยีเพื่อส่ือสารทางไกล ส าหรับผู้ไม่สะดวกในการมาเรียนท่ีส านัก
เรียน๑๖๐ 

๓)โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕ มีการจัดต้ังฝ่าย
ส่ือสารสนเทศ ส าหรับผลิตส่ือการสอนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีในสมัยใหม่  ให้เหมาะสมกับยุค
ปัจจุบัน๑๖๑ 

๔)มีนักผลิตส่ือท่ีเช่ียวชาญด้านเทคโนโลยี และเชียวชาญด้านภาษาบาลีช่วยกันผลิตส่ือ
การสอนบาลีให้ตามยุค 4.0๑๖๒ 

๕)โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕  ต้องมีกิจกรรม
ร่วมกันอย่างต่อเนื่องเพื่อแลกเปล่ียนความรู้และเทคนิคแนวทางการเรียนการสอนซึ่งกันและกัน 
นอกจากจะมีกิจกรรมร่วมกับส านักเรียนอื่น ๆ แล้ว ภายในส านักเรียนเองก็ต้องมีกิจกรรมร่วมกัน
อย่างสม่ าเสมอมีการจัดกิจกรรมอบรมเพิ่มทักษะความรู้ความสามารถให้แก่นักเรียนและผู้สอนเป็น
ประจ า และมีการน าเอาส่ือเทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนภาษาบาลี เพื่อพัฒนา
ส านักเรียนปริยัติธรรมแผนกบาลีในปัจจุบันให้ทันสมัย ก้าวทันต่อยุคโลกาภิวัตน์๑๖๓ 

๖) มหาลัยสงฆ์ท้ังสองแห่งมีส่วนร่วมในการผลิตส่ือเพื่อประกอบการสอนภาษาบาลี๑๖๔ 
 

                                            
๑๕๙สัมภาษณ์ นางสาววรรณพร พระสุพรรณ, ข้าราชการ องค์การบริการส่วนจังหวัดราชบุรี,        

๑๒ กันยายน ๒๕๖๑. 
๑๖๐สัมภาษณ์ นายสนธยา เสนเอี่ยม, ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดราชบุรี,         

๑ ตุลาคม ๒๕๖๑. 
๑๖๑สัมภาษณ์ พระครูอุตตรการบดี (เกษม เขมเสฏฺโฐป.ธ.๕), ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระปฐมเจดีย์    

ราชวรมหาวิหาร  เลขานุการเจ้าคณะภาค ๑๕, ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๑. 
๑๖๒สัมภาษณ์ นายสนธยา เสนเอี่ยม, ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดราชบุรี,         

๑ ตุลาคม ๒๕๖๑. 
๑๖๓สัมภาษณ์ พระมหาไชยพร อิทฺธิวโร ป.ธ.๙,ดร., ครูสอนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี จังหวัด

เพชรบุรี, ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑. 
๑๖๔สัมภาษณ์ นายสนธยา เสนเอี่ยม, ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดราชบุรี,         

๑ ตุลาคม ๒๕๖๑. 



๑๕๑ 
 
ตารางที่ ๔.๑๙ สรุป สภาพท่ัวไปด้านเทคโนโลยีในด้านโอกาส (O = Opportunities) 

สรุปประเด็นส าคัญ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 

จ านวน(รูป/คน) ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
๑ )มี วิ ธี ก ารสอ น ท าง ไก ล  โด ย ใช้

เทคโนโลยีมาประกอบการสอน 
3 10,13,18 

๒) มหาวิทยาลัยสงฆ์ท้ังสองแห่งและ
กองบาลีสนามหลวงมีส่วนร่วมในการผลิตส่ือ
เพื่อประกอบการสอนภาษาบาลี 

1 13 

๓) มีผู้ผลิตส่ือ และผู้เชียวชาญภาษา
บาลีช่วยกันในการผลิตส่ือการสอนภาษาบาลี 

๑ ๓ 

จากตารางท่ี ๔.๑๙ พบว่าการศึกษา ด้านเทคโนโลยี จากสภาพการจัดการโรงเรียน       
พระปริยัติธรรมแผนกบาลีในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕ ด้านโอกาส (O = Opportunities)   
ผลจากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญในพื้นท่ีเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕           ผู้วิจัยประมวล
ผลได้ว่า โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ควรมีวิธีการสอนทางไกล 
โดยใช้เทคโนโลยีมาประกอบการสอนมหาวิทยาลัยสงฆ์ท้ังสองแห่งและกองบาลีสนามหลวงมีส่วนร่วม
ในการผลิตส่ือเพื่อประกอบการสอนภาษาบาลีและมีผู้ผลิตส่ือ และผู้เชียวชาญภาษาบาลีช่วยกันใน
การผลิตส่ือการสอนภาษาบาลี 

 
แต่เมื่อพิจารณาดูอุปสรรค (T = Threats)ด้านนักศึกษา ผลจากการสัมภาษณ์จากผู้ให้

ข้อมูลส าคัญได้ แก่ เจ้าคณะปกครอง พระสังฆาธิการ ครูสอนบาลี และข้าราชการผู้มีความเกี่ยวข้อง 
ในแต่ละในพื้นท่ีของคณะสงฆ์ภาค ๑๕ วิเคราะห์ถึงสภาพการจัดการโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนก
บาลีในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕ พบว่ามีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

๑) การเรียน การสอนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕ ต้อง
ยอมรับว่ายังขาดแคลนเทคโนโลยีในการช่วยสอน ส่วนมากเราด าเนินการสอนกันแบบพี่สอนน้องสืบ
ทอดกันมา ไม่มีส่ือหรือเทคโนโลยีมาแบ่งเบาภาระการสอน เกิดผลท าให้ผู้เรียนมีแรงจูงใจในการเรียน 
การศึกษาน้อย๑๖๕ 

๒)วิธีการเรียนการสอนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีไม่ค่อยมีเทคโนโลยีในการจัดการการ
เรียน การสอน ส่วนใหญ่จะใช้เทคโนโลยีในการส่ือสารเท่านั้นเน้นการท่องจ าและการแปลไม่ค่อยมี
การประยุกต์ใช้และขาดการคิดวิเคราะห์จึงควรเน้นทักษะท้ัง๔ด้านคือฟังพูดอ่านเขียนโดยปรับวิธีการ
เรียนการสอนให้ผู้เรียนได้คิดวิเคราะห์สังเคราะห์มากขึ้นสามารถน ามาประยุกต์ใช้กับชีวิตได้และ

                                            
๑๖๕สัมภาษณ์ พระครูปลัดมหาเถรานุวัตร (ศรัณภิรมย์  กิตฺติธโร), เจ้าอาวาสวัดหาดเจ้าส าราญ        

เจ้าคณะต าบลหาดเจ้าส าราญ จังหวัดเพชรบุรี, ๑๒ กันยายน ๒๕๖๑. 



๑๕๒ 
 
ปรับปรุงวิธีการเรียนการสอนให้เกิดความศรัทธาในการเรียนและเพิ่มกิจกรรมกาเรียนการสอนให้มาก
ขึ้น๑๖๖ 

๓)ความเจริญของสังคมภายนอกเข้ามาในเขตก าแพงวัดได้ง่ายยิ่งขึ้นจากการส่ือสาร
ต่างๆเช่นโทรทัศน์โทรศัพท์หนังสือพิมพ์คอมพิวเตอร์อินเตอร์เน็ตท าให้ภาวะจิตใจของผู้เรียนมีความ
เปล่ียนแปลงได้ง่ายข้ึนแทนท่ีจะได้ประโยชน์จากเทคโนโลยี กับกลายเป็นได้โทษจากเทคโนโลยีด้วยซ้ า 
ซึ่งส่งผลต่อแรงจูงใจใฝ่เรียนของผู้เรียนมีน้อยลง๑๖๗ 
 
ตารางที่ ๔.๒๐ สรุป สภาพท่ัวไปด้านเทคโนโลยี ในด้านอุปสรรค (T = Threats) 

สรุปประเด็นส าคัญ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
จ านวน(รูป/คน) ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 

๑) การเรียนการสอนเป็นแบบโบราณ
คือเน้นท่องจ าไม่ค่อยใช้เทคโนโลยีในการเรียน 
การสอน 

1 6 

๒) เทคโนโลยีมีท้ังผลดีและผลเสีย บาง
ส านักจึงเลือกท่ีจะไม่ใช้เทคโนโลยีเข้ามาสอน
ภาษาบาลี 

2 2,18 

๓) วิธีการเรียนการสอนพระปริยั ติ
ธรรมแผนกบาลีไม่ ค่อยมี เทคโนโลยีในการ
จัดการการเรียน การสอน 

๑ ๒ 

จากตารางท่ี ๔.๒๐ พบว่าการศึกษา ด้านเทคโนโลยี จากสภาพการจัดการโรงเรียน       
พระปริยัติธรรมแผนกบาลีในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕ ด้านอุปสรรค (T = Threats)          
ผลจากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญในแต่ละวัดในพื้นท่ีเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕ ผู้วิจัย
ประมวลผลได้ว่า โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕ การเรียนการ
สอนเป็นแบบโบราณคือเน้นท่องจ าไม่ค่อยใช้เทคโนโลยีในการเรียน การสอนเพราะเป็นการสอนแบบ
โบราณเป็นส่ววนใหญ่ เทคโนโลยีมีท้ังผลดีและผลเสีย บางส านักจึงเลือกท่ีจะไม่ใช้เทคโนโลยี         
เข้ามาสอนภาษาบาลี 

กล่าวโดยสรุปได้ว่า ด้านเทคโนโลยี โรงเรียนพระปริยัติธรรมในเขตปกครองคณะสงฆ์
ภาค ๑๕ จากการศึกษาวิจัยสภาพการจัดการโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีในเขตปกครองคณะ
สงฆ์ภาค ๑๕ เมื่อพิจารณาดู จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และปัญหาอุปสรรค ด้านเทคโนโลยีของ       
ผู้ให้ข้อมูลส าคัญมีความแตกต่างกัน ท้ังท่ีดีและมีปัญหาอุปสรรค 
                                            

๑๖๖สัมภาษณ์ พระปิฎกโกศล,ดร. (ปราโมทย์ ปโมทิโต ป.ธ.๙), รองเจ้าอาวาสวัดหลวงพ่อสด-         
ธรรมกายาราม รองเจ้าคณะจังหวัดราชบุรี, ๒ ตุลาคม ๒๕๖๑. 

๑๖๗สัมภาษณ์ นางสาววรรณพร พระสุพรรณ, ข้าราชการ องค์การบริการส่วนจังหวัดราชบุรี,         
๑๒ กันยายน ๒๕๖๑. 



๑๕๓ 
 

จากการศึกษาด้านนักศึกษา จากสภาพการจัดการโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีใน
เขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕ ผลจากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญในแต่ละวัดในพื้นท่ีเขตปกครอง
คณะสงฆ์ภาค ๑๕ ผู้วิจัยประมวลผลได้ว่า ด้านสถานท่ีดู จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และปัญหาอุปสรรค 
ด้านเทคโนโลยีของผู้ให้ข้อมูลส าคัญมีความแตกต่างกัน ท้ังท่ีดีและมีปัญหาอุปสรรคสรุปได้ตาม
แผนภาพท่ี ๔.๕ 

 
 

สภาพ แวดล้ อ ม    
ภายนอก 

 
 
 
 

 
 
 

สภาพแวดล้อมภายใน 

 

โอกาส (Opportunities) 
๑.มีวิธีการสอนทางไกล โดย

ใช้เทคโนโลยีมาประกอบการสอน ใน
การถ่ายถอด เช่น Social ถ่ายถอดสด
การสอน เป็นต้น 

๒. มหาวิทยาลัยสงฆ์ทั้งสอง
แห่งและกองบาลีสนามหลวงมีส่วนร่วม
ในการผลิตสื่อเพ่ือประกอบการสอน
ภาษาบาลี 

อุปสรรค (Threats) 

1.การเรียนการสอนเป็นแบบ
โบ ราณ คื อ เน้ นท่ อ งจ า ไม่ ค่ อ ย ใช้
เทคโนโลยีในการเรียน การสอน 

2.เทคโนโลยีมีทั้งผลดีและ
ผลเสีย บางส านักจึงเลือกที่จะไม่ใช้
เทคโนโลยีเข้ามาสอนภาษาบาลี 

จุดแข็ง (Strengths) 
1.มี ก า ร ใช้ สื่ อ ที่

เพียงพอและเหมาะสมต่อ
การเรียน การสอนภาษาบาลี 

2 .มี ก าร ผลิ ตสื่ อ
การสอนสมัยใหม่ฃ 

3.มีงบส นับส นุน
จากพระสังฆาธิการในเขต
ปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕ 

S O (เชิงรุก) 
ส่งเสริมให้มีวิธีการสอนระบบ

ทางไกลและออนไลน์ท าให้ ผู้ สนใจ        
ทั้งพระภิกษุ สามเณร อุบาสก อุบาสิกา 
ได้ศึกษาจากระบบทางไกลน้ัน 

 
 

S T ( เชิงแก้ไข) 
ส่ งเสริม ให้ ค รูผู้ สอนพระ

ปริยัติธรรมแผนกบาลีมีการใช้สื่อตาม
ความเหมาะสม โดยสนองนโยบายของ
คณะสงฆ์ภาค ๑๕ ให้เกิดประสิทธิภาพ
มากข้ึน 

 
 

จุดอ่อน 
(Weaknesses) 

1.ไม่ได้พัฒนาด้าน
สื่ อ เทค โน โล ยีการสอนที่
ทันสมัยเท่าท่ีควร 

2.ขาดบุคลากรใน
การผลิตสื่อการสอนภาษา
บาลี 

W O (ป้องกัน) 
คณะสงฆ์ภาค ๑๕ มีนโยบาย

ในการใช้สื่อเทคโนโลยีในการศึกษา
ภาษาบาลีที่เหมาะสมท าให้เกิดความ
สนใจต่อผู้เรียนมากข้ึน 

W T (เชิงรับ) 
จั ด ต้ั ง ฝ่ า ย เท ค โ น โ ล ยี

สารสนเทศส าหรับภาษาบาลีเป็นการ
เฉพาะของคณะสงฆ์ภาค ๑๕ 

 

แผนภาพที่ ๔.๕ สรุปด้านเทคโนโลยี 
 

 



๑๕๔ 
 
สรุป 

สภาพท่ัวไปอุปสรรคและวิธีในการแก้ไขท่ีเกี่ยวกับประสิทธิผลการพัฒนาการจัด
การศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕นั้น วิเคราะห์โดยองค์
รวม ดังนี้ 

๑. ด้านสถานท่ี ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕  มีความพร้อมอย่างมากในการ
ก่อสร้าง ซึ่งมีศรัทธาจากเจ้าคณะ พระสังฆาธิการและศรัทธาจากสาธุชนร่วมด้วยช่วยกันในการบริจาค 
โดยเฉพาะมีพระเดชพระคุณพระพรหมเวที เจ้าคณะภาค ๑๕ ผู้ซึ่งมีวิสัยทัศน์ก้าวไกล       เป็นอย่าง
มาก  ได้ให้การสนับสนุนด้านการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลีในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕ 
ได้ต้ังโรงเรียนสหศึกษาบาลีซึ่งให้ทุกจังหวัดในเขตปกครอง ภาค ๑๕ ใช้ค าว่า “โรงเรียนสหศึกษา
บาลี” ทุกส านักเรียนเช่น โรงเรียนสหศึกษาบาลี วัดเพชรสมุทร วรวิหาร จังหวัดสมุทรสงคราม เป็น
ต้นเพื่อให้เกิดเครือข่ายในการศึกษา วัดใดมีศักยภาพในการจัดการศึกษาก็จัดไปตามนโยบายเจ้าคณะ
ภาค วัดใดไม่มีศักยภาพท่ีจะจัดการเรียนการสอนก็ให้การสนับสนุนเต็มก าลัง  

แต่ส่ิงท่ีขาดและควรจะปรับปรุงคือ การจัดระบบด้านการจัดสถานท่ีๆเหมาะสมในการ
จัดการเรียน การสอนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี เพราะบางแห่งเรียนตามศาลาการเปรียญ เป็นต้น ซึ่ง
ส่งผลกระทบต่อสมาธิของผู้สอนและผู้เรียน ท าให้เกิดบรรยากาศท่ีไม่น่าเรียน และส่ิงท่ีควรจัดระบบ
คือจัดห้องเรียนเป็นสัดส่วน โดยมีรูปแบบแผนผังท่ีชัดเจน มีห้องส าหรับอ่านหนังสือก่อนเข้าห้องเรียน
จริงจัดห้องสมุดเพื่อค้นคว้าความรู้วิชาการด้านภาษาบาลี มี พระไตรปิฎกเป็นต้นจัดรูปแบบท้ังสถานท่ี
เรียน ท้ังสถานท่ีพัก รูปแบบห้องสมุดให้มีการบูรณาการให้เข้ากับยุคสมัยใหม่ สร้างความน่าสนใจแก่
นักศึกษาภาษาบาลีเป็นอย่างดีมีสถานท่ีพักส าหรับครูอาจารย์และนักศึกษาภาษาบาลีท่ีเหมาะสมและ
เพียงพอ 

๒. ด้านคณาจารย์ ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕ เจ้าคณะภาค ๑๕ ได้มอบนโนบาย    
ให้แต่ละส านักเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี มีครูอาจารย์ผู้สอนท่ีเพียงพอแก่ผู้เรียน ท าให้การ
จัดการเรียน การสอน พระปริยัติธรรมแผนกบาลีมีประสิทธิภาพมีคณาจารย์ผู้สอนพระปริยัติธรรม
แผนกบาลี เป็นผู้ทรงความรู้เปรียญธรรมต้ังแต่ ป.ธ.๓,๔,๕,๖,๗,๘ จนถึง ป.ธ.๙ ซึ่งถือว่ามีวุฒิ
การศึกษาท่ีเหมาะสมแก่การสอนหรือการถ่ายทอดแก่ลูกศิษย์และ/หรือ ผู้ศึกษาภาษาบาลีได้ มีการ
จัดสรรคณาจารย์ผู้สอนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีท่ีมีความรู้ ความสามารถ คณาจารย์มีพร้อมใน
ระดับท่ีดีแต่ส่วนใหญ่จะเป็นการสอนแบบพี่สอนน้อง คือ สอนตามแบบแผนโบราณ ไม่ได้มีการบูรณา
การให้เกิดความน่าสนใจส าหรับผู้ศึกษาเท่าท่ีควร โดยเฉพาะไม่มีการจัดท าแผนการสอนซึ่งจะท าให้
ประสิทธิภาพการสอนมีน้อย หรือ ท าให้สอนไปนอกจากนโยบายท่ีก าหนดไว้ และอัตราในการ
สนับสนุนครูสอนจ าส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ไม่เพียงพอส าหรับครูสอนพระปริยัติธรรม
แผนกบาลี ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕  

ส่ิงท่ีควรปรับปรุงคือโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค 
๑๕ มีการประชุมวางแผนเพื่อจัดท าแผนการสอน ซึ่งในแต่ละช้ันมีการวัดและประเมินผลทุกสัปดาห์ 
และมีการติดตามผลส่งให้เจ้าส านักทุกเดือนมีการจัดอบรมครูสอนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี โดยพระ



๑๕๕ 
 
วิทยากร/วิทยากร ท่ีมีความรู้ประสบการณ์การสอนเป็นอย่างดีครูสอนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีต้อง
มีการจัดท าแผนการสอนโดยบูรณาการเป็นระบบเหมือนมหาวิทยาลัย ง่ายต่อการจัดการเรียน การ
สอน และจัดท าส่ือการสอนให้มีกิจกรรมร่วมกันระหว่างครูและนักเรียน 

๓. ด้านหลักสูตร การเรียน การสอนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี มีการใช้หลักสูตรเดิมท่ี
ใช้กันมาต้ังแต่โบราณท่ัวประเทศ ภาษาท่ีใช้ในหนังสือเป็นภาษาท่ีเข้าใจยาก เนื้อหาสาระในแผนกบาลี
เน้นการจ าและการแปลมากกว่าความเข้าใจ แต่เป็นการดีอย่างหนึ่งคือหลักสูตร เป็นการเน้นรูป
แบบเดิมและจดจ า เพื่อรักษาความเป็นต้นฉบับ 

ในส่วนของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕ มีการ
จัดท าหลักสูตรพิเศษ เช่น หนังสือบาลีไวยากรณ์ฉบับพกพา เป็นต้น แต่ก็ยังน้อยและยังมีการพัฒนา
เท่าท่ีควร ส่ิงท่ีควรปรับปรุงคือจัดต้ังกองวิชาการเฉพาะคณะสงฆ์ภาค ๑๕ โดยระดมความคิดจากเจ้า
คณะพระสังฆาธิการ หรือ พระมหาเปรียญท่ีจบเปรียญธรรม ๗,๘,๙ ประโยคในเขตดังกล่าว ร่าง
หลักสูตรภาษาบาลีท่ีเข้าใจได้ง่าย ซึ่งเจ้าคณะภาค ๑๕ ได้ท าเป็นตัวอย่าง เช่น หนังสือบาลีไวยากรณ์
ฉบับพกพา เป็นต้น จะท าให้เกิดการมีส่วนร่วมและจะได้มีต าราท่ีน่าสนใจมากขึ้นมีการประชุมในเขต
ปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕ เพื่อให้แต่ละส านักใช้ส่ือกระตุ้นในการจัดการการศึกษาในรูปแบบบูรณา
การให้เข้ากับยุคปัจจุบัน สร้างแรงจูงใจดึงดูดความสนใจแก่นักศึกษาภาษาบาลีมากขึ้นและมีการจัด
ห้องสมุดส าหรับค้นคว้าพระไตรปิฎกโดยเฉพาะหรือมี Computer ในห้องสมุดเพื่อศึกษาค้นคว้า
เพิ่มเติม เช่น ธาตุ ศัพท์ ภาษาบาลีต่างๆ เป็นต้น เพื่อให้ได้ศึกษาพระไตรปิฎก  

๔. ด้านนักศึกษา ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕ เจ้าคณะภาคได้วางนโยบายให้มีการ
บรรพชาและ/หรืออุปสมบทเข้ามาในบวรพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่อง หรือ ก่อนเข้าพรรษา ท าให้มี
ทรัพยากรท่ีจะเข้ามาศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลีซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อผลิตบุคลากรของพระ
ศาสนา เพื่อรับใช้พระศาสนาและเป็นหัวใจของการศึกษาของคณะสงฆ์ แต่กระนั้นผู้ท่ีต้ังใจจะศึกษา
ภาษาบาลีจริงๆก็ยังมีน้อย ซึ่งประกอบด้วยเหตุหลายอย่างเช่น การศึกษาทางโลกท่ีเปิดกว้าง และการ
รับรองวุฒิการศึกษาภาษาบาลีท่ีไม่น่าสนใจส่งผลกระทบต่อนักศึกษาภาษาบาลี ส่ิงท่ีควรปรับปรับ
หากเป็นไปได้ คือ กระทรวงศึกษาธิการให้การรับรองวุฒิการศึกษาส าหรับผู้จบการศึกษาพระปริยัติ
ธรรมแผนกบาลีให้มากขึ้น  จะส่งผลให้ ผู้ ศึกษาภาษาบาลีมีแรงจูงใจในการศึกษาเล่าเรียน               
มีกิจกรรมร่วมกันระหว่างครูและนักเรียนบาลี เป็นการท าให้ผลการศึกษามีประสิทธิภาพมากขึ้นและ
คณะสงฆ์ภาค ๑๕ มีนโยบายในการดึงบุคลากรท่ีจบเปรียญธรรมได้ในระดับสูง เช่น จบ ป.ธ.๕ ขึ้นไป
ให้มีหน้าท่ีในกิจการคณะสงฆ์ เช่น ช่วยงานโครงการอบรมบาลีก่อนสอบ เป็นต้น หรืองานอื่นๆ จะ
ช่วยให้นักศึกษาท่ีก าลังศึกษาภาษบาลีได้เกิดแรงบันดาลใจในการศึกษาได้ 

๕. ด้านเทคโนโลยีในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕ มีความพร้อมด้านส่ือ แต่ขาด
บุคลากรในการจัดท า ส่ิงท่ีควรปรับปรุงคือ จัดต้ังฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับภาษาบาลีโดย
ปรึกษากองบาลีสนามหลวง อาจจะมีการระดมทุนจากเจ้าคณะพระสังฆาธิการในเขตปกครองคณะ
สงฆ์ภาค ๑๕ และมีวิธีการสอนระบบทางไกลและออนไลน์ท าให้ผู้สนใจ ท้ังพระภิกษุ สามเณร อุบาสก 
อุบาสิกา ได้ศึกษาจากระบบทางไกลนั้น 

 



๑๕๖ 
 

 
4.๒ ผลการศึกษาปัจจัยที่ สัมพันธ์กับประสิทธิผลการพัฒนาการจัด

การศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕ 
 
๔.๒.๑ ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ผลการวิเคราะห์สถานภาพท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถามคือพระสังฆาธิการ ครูอาจารย์

สอนบาลี และเจ้าส านักเรียนซึ่งเกี่ยวข้องกับประสิทธิผลการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนพระ
ปริยัติธรรมแผนกบาลีในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕จ าแนกตาม สถานภาพ อายุ พรรษา วุฒิ
การศึกษาบาลีและเขตพื้นท่ีๆรับผิดชอบมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 
ตารางที่ ๔.๓๑ แสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม      (n = ๒๙๓) 

ท่ี สถานภาพทั่วไปของผู้ตอบ
แบบสอบถาม 

จ านวน ร้อยละ 

1. สถานภาพ   
 พระสังฆาธิการ 213 72.7 
 ครูสอนบาลี 61 20.8 
 เจ้าส านักเรียน 19 6.5 
 รวม 293 100.0 

2. อาย ุ   
 ๒๐ - ๓๐ปี 7 2.4 
 ๓๑ - ๔๐ปี 91 31.1 
 ๔๑ปี- ๕๐ปี 59 20.1 
 ๕๑ปีข้ึนไป 136 46.4 
 รวม 293 100.0 

3. พรรษา   
 ๕-๑๐พรรษา 11 3.8 
 ๑๑-๒๐พรรษา 106 36.2 
  175 59.7 
 รวม 293 100.0 

4. วุฒิการศึกษาบาลี   
 ไม่มีวุฒิการศึกษาบาลี 194 66.2 
 ประโยค๑-๒ถึงป.ธ.๔ 29 9.9 
 ป.ธ.๕-ป.ธ.๖ 41 14.0 
 ป.ธ.๗ - ป.ธ.๙ 29 9.9 
 รวม 293 100.0 



๑๕๗ 
 

 
ตารางที่  ๔.๓๑ แสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม (ต่อ)     (n = ๒๙๓) 

5
. 

เขตพื้นที่รับผิดชอบ จ านวน ร้อยละ 

 ราชบุรี 111 37.9 
 เพชรบุรี 65 22.2 
 สมุทรสงคราม 83 28.3 
 ประจวบคิรีขันธ์ 34 11.6 
 รวม 293 100.0 

 

จากตารางที่  ๔ .๓๑  พบว่า ผลการวิ เคราะห์ข้อมูลปัจจัย ส่วนบุคคลของผู้ตอบ
แบบสอบถามมีรายละเอียดดังนี้  

สถานภาพ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีสถานภาพเป็นพระสังฆาธิการ มีจ านวน 
๒๑๓ รูป คิดเป็นร้อยละ ๗๒ รองลงมาเป็นครูสอนบาลี มีจ านวน ๖๑ รูป คิดเป็นร้อยละ ๒๐ และท่ี
เป็นเจ้าส านักเรียนมี ๑๙ รูป คิดเป็นร้อยละ ๖.๕๐ 

อายุพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุ ๕๑๑ ปีขึ้นไปจ านวน 136 รูป คิดเป็น
ร้อยละ 46.4 รองลงมามีอายุ ๓๑– ๔๐ ปีมีจ านวน ๙๑ รูป คิดเป็นร้อยละ ๓๑.1มีอายุ 41-50    ปี 
มีจ านวน 59 รูป คิดเป็นร้อยละ 20.1 และมีอายุ20-31 ปี 7 รูป คิดเป็นร้อยละ 2.4 

พรรษา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีพรรษา ๒๑ พรรษาขึ้นไปจ านวน ๑๗๕ รูป 
คิดเป็นร้อยละ 59.7 รองลงมามีพรรษา ๑๑-20 พรรษา คิดเป็นร้อยละ 36.2 มีพรรษา5 -10 
พรรษา 11 รูป คิดเป็นร้อยละ 3.8 

วุฒิการศึกษาบาลี พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ไม่มีวุฒิการศึกษาบาลีจ านวน 
194 รูป คิดเป็นร้อยละ 66.2 รองลงมาคือ ป.ธ.๕ ถึง ป.ธ.6 จ านวน 41 รูป คิดเป็นร้อยละ 14 
และประโยค ๑-๒ ถึงป.ธ.๔ และ ป.ธ.๗ ถึง ป.ธ.๙ มีจ านวนเท่ากันคือ 29 รูป คิดเป็นร้อยละ 9.9 

เขตพื้นที่ๆรับผิดชอบ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่อยู่ในเขตราชบุรีจ านวน 111
รูป คิดเป็นร้อยละ 37.9 รองลงมาอยู่ในเขตสมุทรสงคราม จ านวน 83 รูป คิดเป็นร้อยละ 28.3 
และอยู่ในเขตเพชรบุรีจ านวน 65 รูป คิดเป็นร้อยละ 22.2 และอยู่ในเขตจังหวัดประจวบคิรีขันธ์
จ านวน 34 รูป คิดเป็นร้อยละ 11.6 

 
 
 
 
 
 

 



๑๕๘ 
 

๔.๒.๒ ระดับความคิดเห็นของพระสังฆาธิการ ครูสอนบาลี เจ้าส านักเรียน            
ที่มีต่อประสิทธิผลการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีในเขต
ปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕ 

 
ผลการวิเคราะห์สภาพท่ัวไปท่ีเกี่ยวกับการประสิทธิผลการพัฒนาการจัดการศึกษาของ

โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕ โดยภาพรวมและโดยหลักการ
บริหารจัดการหลักบริหารจัดการ POSDS ได้แก่  การวางแผน (Planning) การจัดองค์การ 
((Organizing)) การบริหารบุคคล ((Staffing)) การอ านวยการ ((Directing)) การก ากับควบคุม 
((Controlling))และหลักธรรมหลักธรรม อิทธิบาท ๔ ได้แก่ ฉันทะ พอใจ เต็มใจ  วิริยะ มีความเพียร
จิตตะ ต้ังใจท างาน วิมังสา พิจารณาเหตุ สังเกตผล ดังตารางท่ี ดังต่อไปนี้ 

 
ตารางที่ ๔.๓๒  แสดงค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดับความคิดเห็นของพระสังฆาธิการ     

ครูสอนบาลี และ เจ้าส านักเรียน ท่ีมีต่อประสิทธิผลการพัฒนาการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕ ตามหลักการ
บริหารจัดการ POSDC โดยภาพรวม 

(n = 293) 
ประสิทธิผลการพัฒนาการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีในเขตปกครอง
คณะสงฆ์   ภาค ๑๕ ตามหลักการบริหารจัดการ 
POSDC 

ระดับ 
การแปลผล 

. S.D. 
๑.การวางแผน (Planning) 3.81 0.870 มาก 
๒.การจัดองค์การ (Organizing) 3.94 0.808 มาก 

๓.การบริหารบุคคล(Staffing) 3.88 0.839 มาก 

๔.การอ านวยการ (Directing) 3.93 0.825 มาก 

๕.การก ากับควบคุม (Controlling) 3.93 0.815 มาก 

ค่าเฉลี่ยของภาพรวม 3.90 0.831 มาก 

 จากตารางท่ี ๔.๓๒ พบว่า พระสังฆาธิการ ครูสอนบาลี เจ้าส านักเรียน มีความ
คิดเห็นต่อประสิทธิผลการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีในเขต
ปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕ ตามหลักการบริหารจัดการ POSDC โดยภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก
มีค่าเฉล่ีย(  = ๓.๙๐, S.D.  = ๐.๙๓๑) เมื่อพิจารณารายละเอียดในแต่ละด้าน พบว่า อยู่ในระดับ
มากทุกด้าน 
 
 







๑๕๙ 
 
ตารางที่ ๔.๓๓ แสดงค่าเฉล่ีย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความคิดเห็นของพระสังฆาธิการ    

ครูสอนบาลี และ เจ้าส านักเรียน ท่ีมีต่อประสิทธิผลการพัฒนาการจัดการศึกษาของ
โร ง เรียน พ ระปริ ยั ติ ธ รรม แผน กบ า ลี ใน เขตป กครอ งคณ ะสงฆ์ ภ าค  ๑ ๕                
ตามหลักอิทธิบาทธรรมโดยภาพรวม 

(n = ๒๙๓) 
ประสิทธิผลการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน
พระปริยัติธรรมแผนกบาลีในเขตปกครองคณะสงฆ์
ภาค ๑๕  ตามหลักอิทธิบาทธรรม 

ระดับ 
การแปลผล 

. S.D. 
๑.ฉันทะ พอใจ เต็มใจ 3.88 0.820 มาก 
๒.วิริยะ มีความเพียร 3.91 0.811 มาก 

๓.จิตตะ ต้ังใจท างาน 3.92 0.809 มาก 

๔.วิมังสา พิจารณาเหตุ สังเกตผล 3.90 0.820 มาก 

ค่าเฉลี่ยของภาพรวม 3.90 0.815 มาก 

 จากตารางท่ี ๔.๓๓ พบว่า พระสังฆาธิการ ครูสอนบาลี เจ้าส านักเรียน มีความ
คิดเห็นต่อประสิทธิผลการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีในเขต
ปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕ ตามหลักอิทธิบาทธรรม ๔ โดยภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมากมีค่าเฉล่ีย
(  = ๓.๙๐, S.D.  = ๐.๘๑๕)เมื่อพิจารณารายละเอียดในแต่ละด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







๑๖๐ 
 
ตารางที่ ๔.๓๔ แสดงค่าเฉล่ีย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความคิดเห็นของพระสังฆาธิการ    

ครูสอนบาลี และ เจ้าส านักเรียน ท่ีมีต่อประสิทธิผลการพัฒนาการจัดการศึกษา
ของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕                
ด้านการวางแผน (Planning) 

(n = ๒๙๓) 

ด้านการวางแผน (Planning) 
ระดับ 

การแปลผล 
. S.D. 

1.โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีในเขตปกครอง
คณะสงฆ์ภาค ๑๕ มีการบริหารจัดการในรูปแบบของ
คณะกรรมการ 

3.84 0.908 มาก 

2.โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีในเขตปกครอง
คณะสงฆ์ภาค ๑๕ มีการประชุมคณะกรรมการของ
โรงเรียนเป็นประจ า 

3.77 0.925 มาก 

3.โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีในเขตปกครอง
คณะสงฆ์ภาค ๑๕ มีแผนพัฒนาของโรงเรียนท้ังระยะส้ัน 
และระยะยาว 

3.84 0.894 มาก 

ค่าเฉลี่ยของภาพรวม 3.81 0.870 มาก 

จากตารางท่ี ๔.๓๔ พบว่า พระสังฆาธิการ ครูสอนบาลี เจ้าส านักเรียน มีความคิดเห็น
ต่อประสิทธิผลการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีในเขตปกครองคณะ
สงฆ์ภาค ๑๕ ด้านการวางแผน (Planning) อยู่ในระดับเห็นด้วยมากมีค่าเฉล่ีย ( = ๓.๘๑, S.D.  
=0-870) เมื่อพิจารณารายละเอียดในแต่ละด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน เมื่อพิจารณา
รายละเอียดในแต่ละข้อจากมากไปหาน้อย ๓ อันดับได้แก่ ข้อรายการท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดรายด้าน 
คือโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕ มีแผนพัฒนาของโรงเรียนท้ัง
ระยะส้ัน และระยะยาวมีค่าเฉล่ีย ( = ๓.๘4, S.D.  =0.894)รองลงมาคือ โรงเรียนพระปริยัติ
ธรรมแผนกบาลีในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕ มีการบริหารจัดการในรูปแบบของคณะกรรมการมี
ค่าเฉล่ีย ( = ๓.๘4, S.D.  =0.908) และข้อรายการท่ีมีค่าเฉล่ียน้อยสุดคือ โรงเรียนพระปริยัติ
ธรรมแผนกบาลีในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕ มีการประชุมคณะกรรมการของโรงเรียนเป็นประจ า 
ค่าเฉล่ีย ( = ๓.77, S.D.  =0.925) 
 
 
 
 
 
 













๑๖๑ 
 
ตารางที่ ๔.๓๕ แสดงค่าเฉล่ีย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความคิดเห็นของพระสังฆาธิการ   

ครูสอนบาลี และ เจ้าส านักเรียน ท่ีมีต่อประสิทธิผลการพัฒนาการจัดการศึกษาของ
โรง เรี ยนพ ระป ริยั ติ ธรรมแผน กบาลี ใน เขตป กครอ งคณ ะสงฆ์ ภ าค  ๑ ๕                
ด้านการจัดองค์การ (Organizing) 

(n = ๒๙๓) 

ด้านการจัดองค์การ (Organizing) 
ระดับ 

การแปลผล 
. S.D. 

๑.คณะสงฆ์จัดต้ังโรงเรียนสหศึกษาบาลีประจ าจังหวัด 3.93 0.859 มาก 
๒.เจ้าคณะภาคเป็นผู้บริหารสูงสุด และมีอาจารย์ใหญ่
บริหารแต่ละจังหวัด 

3.99 0.811 มาก 

๓.โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีในเขตปกครอง
คณะสงฆ์ภาค ๑๕ มี การจัด ต้ังกองทุนสนับสนุน
การศึกษาบาลี 

3.92 0.877 มาก 

ค่าเฉลี่ยของภาพรวม 3.94 0.808 มาก 

จากตารางท่ี ๔.๓๕ พบว่า พระสังฆาธิการ ครูสอนบาลี เจ้าส านักเรียน มีความคิดเห็น
ต่อประสิทธิผลการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีในเขตปกครองคณะ
สงฆ์ภาค ๑๕ ด้านการจัดองค์การ (Organizing) อยู่ในระดับเห็นด้วยมากมีค่าเฉล่ีย ( =3.94, 
S.D.  =0.808)เมื่อพิจารณารายละเอียดในแต่ละด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้านเมื่อพิจารณา
รายละเอียดในแต่ละข้อจากมากไปหาน้อย ๓ อันดับได้แก่ ข้อรายการท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดรายด้าน 
คือ เจ้าคณะภาคเป็นผู้บริหารสูงสุด และมีอาจารย์ใหญ่บริหารแต่ละจังหวัดค่าเฉล่ีย ( = 3.99, 
S.D.  =0.811)รองลงมา คือ คณะสงฆ์จัดต้ังโรงเรียนสหศึกษาบาลีประจ าจังหวัดมีค่าเฉล่ีย (  = 
3.93, S.D.  =0.859) และข้อรายการท่ีมีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุดคือโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีใน
เขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕ มีการจัดต้ังกองทุนสนับสนุนการศึกษาบาลีมีค่าเฉล่ีย (  = 3.92, 
S.D.  =0.877) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 













๑๖๒ 
 
ตารางที่ ๔.๓๖ แสดงค่าเฉล่ีย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความคิดเห็นของพระสังฆาธิการ    

ครูสอนบาลี และ เจ้าส านักเรียน ท่ีมีต่อประสิทธิผลการพัฒนาการจัดการศึกษา
ของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕                
ด้านการบริหารบุคคล(Staffing) 

(n = ๒๙๓) 

ด้านการบริหารบุคคล(Staffing) 
ระดับ 

การแปลผล 
. S.D. 

๑.โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีในเขตปกครอง
คณะสงฆ์ภาค ๑๕ มีการแต่งต้ังพระสังฆาธิการท่ีมี
ความรู้ความสามารถเป็นผู้บริหารสูงสุดของโรงเรียน 

3.92 0.860 มาก 

๒.โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีในเขตปกครอง
คณะสงฆ์ภาค ๑๕ มีการให้รางวัลหรือค่าตอบแทนแก่
บุคลากรของโรงเรียน 

3.89 0.874 มาก 

๓.โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีในเขตปกครอง
คณะสงฆ์ภาค ๑๕ มีบุคลากรสายสนับสนุนท่ีเพียงพอ 

3.85 0.863 มาก 

ค่าเฉลี่ยของภาพรวม 3.88 0.839 มาก 

จากตารางท่ี ๔.๓๖ พบว่า พระสังฆาธิการ ครูสอนบาลี เจ้าส านักเรียน มีความคิดเห็น
ต่อประสิทธิผลการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีในเขตปกครองคณะ
สงฆ์ภาค ๑๕ ด้านการบริหารบุคคล(Staffing) อยู่ในระดับเห็นด้วยมากมีค่าเฉล่ีย( = 3.88, S.D.  
=0.839)เมื่อพิจารณารายละเอียดในแต่ละด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้านเมื่อพิจารณา
รายละเอียดในแต่ละข้อจากมากไปหาน้อย ๓ อันดับได้แก่ ข้อรายการท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดรายด้านคือ 
โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕ มีการแต่งต้ังพระสังฆาธิการท่ีมี
ความรู้ความสามารถเป็นผู้บริหารสูงสุดของโรงเรียนมีค่าเฉล่ีย( =3..92, S.D.=0.860) รองลงมา
คือ โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕ มีการให้รางวัลหรือ
ค่าตอบแทนแก่บุคลากรของโรงเรียนมีค่าเฉล่ีย( =3.89, S.D.=0.874)และข้อรายการท่ีมีค่าเฉล่ีย
น้อยท่ีสุด คือ โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕ มีบุคลากรสาย
สนับสนุนท่ีเพียงพอมีค่าเฉล่ีย( =3.85, S.D.=0.863) 
 
 
 
 
 
 
 













๑๖๓ 
 
ตารางที่ ๔.๓๗ แสดงค่าเฉล่ีย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความคิดเห็นของพระสังฆาธิการ    

ครูสอนบาลี และ เจ้าส านักเรียน ท่ีมีต่อประสิทธิผลการพัฒนาการจัดการศึกษาของ
โรง เรี ยนพ ระป ริยั ติ ธรรมแผน กบาลี ใน เขตป กครอ งคณ ะสงฆ์ ภ าค  ๑ ๕                
ด้านการอ านวยการ(Directing) 

(n = ๒๙๓) 

ด้านการอ านวยการ(Directing) 
ระดับ 

การแปลผล 
. S.D. 

๑.โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีในเขตปกครอง
คณะสงฆ์ภาค ๑๕ มีการประสานระหว่างครูและ
นักเรียน 

3.87 0.900 มาก 

๒.โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีในเขตปกครอง
คณะสงฆ์ภาค ๑๕ มีนโยบายให้พระสังฆาธิการในเขต
ปกครองสนับสนุนการเรียนบาลีอย่างเป็นระบบ 

3.93 0.865 
มาก 

๓.โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีในเขตปกครอง
คณะสงฆ์ภาค ๑๕ มีการจัดอบรมก่อนสอบสนามหลวง 

4.01 0.832 
มาก 

ค่าเฉลี่ยของภาพรวม 3.93 0.825 มาก 

จากตารางท่ี ๔.๓๗ พบว่า พระสังฆาธิการ ครูสอนบาลี เจ้าส านักเรียน มีความคิดเห็น
ต่อประสิทธิผลการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีในเขตปกครองคณะ
สงฆ์ภาค ๑๕ ด้านการอ านวยการ(Directing) อยู่ในระดับเห็นด้วยมากมีค่าเฉล่ีย( =3.93, S.D.  
= 0.825)เมื่อพิจารณารายละเอียดในแต่ละด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน เมื่อพิจารณา
รายละเอียดในแต่ละข้อจากมากไปหาน้อย ๓ อันดับได้แก่ ข้อรายการท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดรายด้านคือ 
โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕ มีการจัดอบรมก่อนสอบ
สนามหลวงมีค่าเฉล่ีย( =4.01, S.D.  = 0.832)รองลงมาคือ โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี
ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕ มีนโยบายให้พระสังฆาธิการในเขตปกครองสนับสนุนการเรียนบาลี
อย่างเป็นระบบมีค่าเฉล่ีย( =3.93, S.D.  = 0.865) และข้อรายการท่ีมีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุด คือ
โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕ มีการประสานระหว่างครูและ
นักเรียนมีค่าเฉล่ีย( =3.87, S.D.  = 0.900) 
 
 
 
 
 
 
 













๑๖๔ 
 
ตารางที่ ๔.๓๘ แสดงค่าเฉล่ีย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความคิดเห็นของพระสังฆาธิการ    

ครูสอนบาลี และ เจ้าส านักเรียน ท่ีมีต่อประสิทธิผลการพัฒนาการจัดการศึกษาของ
โรง เรี ยนพ ระป ริยั ติ ธรรมแผน กบาลี ใน เขตป กครอ งคณ ะสงฆ์ ภ าค  ๑ ๕                
ด้านการก ากับควบคุม (Controlling) 

(n = ๒๙๓) 

ด้านการก ากับควบคุม (Controlling) 
ระดับ 

การแปลผล 
. S.D. 

๑.โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีในเขตปกครอง
คณะสงฆ์ภาค ๑๕ มีการควบคุมดูแลพระภิกษุสามเณร
ผู้เรียนบาลีให้เข้าเรียน 

3.93 0.855 มาก 

๒.โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีในเขตปกครอง
คณะสงฆ์ภาค ๑๕ มีการใช้งบประมาณอย่างถูกต้อง 

3.94 0.858 
 

มาก 
๓.โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีในเขตปกครอง
คณะสงฆ์ภาค ๑๕ มีการรายงานผลการปฏิบัติงานเป็น
ประจ าทุกปี 

3.95 0.840 
 

มาก 

ค่าเฉลี่ยของภาพรวม 3.93 0.815 มาก 

จากตารางท่ี ๔.๓๘ พบว่า พระสังฆาธิการ ครูสอนบาลี เจ้าส านักเรียน มีความคิดเห็น
ต่อประสิทธิผลการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีในเขตปกครองคณะ
สงฆ์ภาค ๑๕ ด้านการก ากับควบคุม (Controlling) อยู่ในระดับเห็นด้วยมากมีค่าเฉล่ีย( =3.95, 
S.D. = 00.815)เมื่อพิจารณารายละเอียดในแต่ละด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้านเมื่อพิจารณา
รายละเอียดในแต่ละข้อจากมากไปหาน้อย ๓ อันดับได้แก่ข้อรายการท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดรายด้านคือ 
โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕ มีการรายงานผลการปฏิบัติงาน
เป็นประจ าทุกปีมีค่าเฉล่ีย( =3.95, S.D.  = 0.840)รองลงมาคือ โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนก
บาลีในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕ มีการใช้งบประมาณอย่างถูกต้องมีค่าเฉล่ีย( =3.94, S.D.  
= 0.858) และข้อรายการท่ีมีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุด คือโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีในเขตปกครอง
คณะสงฆ์ภาค ๑๕ มีการควบคุมดูแลพระภิกษุสามเณรผู้เรียนบาลีให้เข้าเรียนมีค่าเฉล่ีย( =3.93, 
S.D.  = 0.855) 

 
 
 
 
 
 
 













๑๖๕ 
 
ตารางที่ ๔.๓๙ แสดงค่าเฉล่ีย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความคิดเห็นของพระสังฆาธิการ   

ครูสอนบาลี และ เจ้าส านักเรียน ท่ีมีต่อประสิทธิผลการพัฒนาการจัดการศึกษาของ
โรง เรี ยนพ ระป ริยั ติ ธรรมแผน กบาลี ใน เขตป กครอ งคณ ะสงฆ์ ภ าค  ๑ ๕                
ด้านฉันทะ พอใจ เต็มใจ 

(n = ๒๙๓) 

ด้านฉันทะ พอใจ เต็มใจ 
ระดับ 

การแปลผล 
. S.D. 

๑.ผู้บริหารสร้างแรงจูงใจในการจัดการศึกษาพระปริยัติ
ธรรมแผนกบาลีให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

3.92 0.858 มาก 

๒.อาจารย์ผู้สอนมีความรับผิดชอบและให้ความส าคัญ
ต่อการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง 

3.91 0.841 มาก 

๓.นักเรียนตระหนักและให้ความส าคัญต่อการเรียน
ภาษาบาลี 

3.83 0.890 มาก 

ค่าเฉลี่ยของภาพรวม 3.92 0.809 มาก 

จากตารางท่ี ๔.๓๙ พบว่า พระสังฆาธิการ ครูสอนบาลี เจ้าส านักเรียน มีความคิดเห็น
ต่อประสิทธิผลการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีในเขตปกครองคณะ
สงฆ์ภาค ๑๕ ด้านฉันทะ พอใจ เต็มใจอยู่ในระดับเห็นด้วยมากมีค่าเฉล่ีย ( =๓.๙๒, S.D.  =
๐.๘๐๙ )เมื่อพิจารณารายละเอียดในแต่ละด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน เมื่อพิจารณา
รายละเอียดในแต่ละข้อจากมากไปหาน้อย ๓ อันดับได้แก่ ข้อรายการท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดรายด้านคือ 
ผู้บริหารสร้างแรงจูงใจในการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลีให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมี
ค่าเฉล่ีย ( =3.9๒, S.D.  = 0.8๕๓ )รองลงมาคือ อาจารย์ ผู้สอนมีความรับผิดชอบและให้
ความส าคัญต่อการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่องมีค่าเฉล่ีย( =3.9๑, S.D.  = 0.8๔๑) และข้อ
รายการท่ีมีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุด คือนักเรียนตระหนักและให้ความส าคัญต่อการเรียนภาษาบาลีมีค่าเฉล่ีย( 

=3.๘3, S.D.  = 0.8๙๐) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 













๑๖๖ 
 
ตารางที่ ๔.๔๐ แสดงค่าเฉล่ีย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความคิดเห็นของพระสังฆาธิการ    

ครูสอนบาลี และ เจ้าส านักเรียน ท่ีมีต่อประสิทธิผลการพัฒนาการจัดการศึกษาของ
โรง เรี ยนพ ระป ริยั ติ ธรรมแผน กบาลี ใน เขตป กครอ งคณ ะสงฆ์ ภ าค  ๑ ๕                
ด้านวิริยะ มีความเพียร 

(n = ๒๙๓) 

ด้านวิริยะ มีความเพียร 
ระดับ 

การแปลผล 
. S.D. 

๑.ผู้บริหารมีการมุ่งมั่นในการพัฒนาส านักเรียน 3.92 0.849 มาก 
๒.อาจารย์ผู้สอนสอนอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง 3.95 0.832 มาก 
๓.นักเรียนขยันและพากเพียรในการเข้าห้องเรียนและ
ท่องแบบอย่างสม่ าเสมอ  

3.86 0.889 มาก 

ค่าเฉลี่ยของภาพรวม 3.90 0.820 มาก 

จากตารางท่ี ๔.๔๐ พบว่า พระสังฆาธิการ ครูสอนบาลี เจ้าส านักเรียน มีความคิดเห็น
ต่อประสิทธิผลการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีในเขตปกครองคณะ
สงฆ์ภาค ๑๕ ด้านวิริยะ มีความเพียร อยู่ในระดับเห็นด้วยมากมีค่าเฉล่ีย ( =๓.๙๐, S.D.  =
๐.๘๒๐ )เมื่อพิจารณารายละเอียดในแต่ละด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน เมื่อพิจารณา
รายละเอียดในแต่ละข้อจากมากไปหาน้อย ๓ อันดับได้แก่ ข้อรายการท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดรายด้านคือ 
อาจารย์ผู้สอนสอนอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่องมีค่าเฉล่ีย( =3.9๕, S.D.  = 0.8๓๒)รองลงมาคือ 
ผู้บริหารมีการมุ่งมั่นในการพัฒนาส านักเรียนมีค่าเฉล่ีย( =3.9๒, S.D.  = 0.8๔๙) และข้อรายการ
ท่ีมีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุด คือนักเรียนขยันและพากเพียรในการเข้าห้องเรียนและท่องแบบอย่างสม่ าเสมอมี
ค่าเฉล่ีย( =3.๘๖, S.D.  = 0.8๘๙) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 













๑๖๗ 
 
ตารางที่ ๔.๔๑ แสดงค่าเฉล่ีย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความคิดเห็นของพระสังฆาธิการ    

ครูสอนบาลี และ เจ้าส านักเรียน ท่ีมีต่อประสิทธิผลการพัฒนาการจัดการศึกษาของ
โรง เรี ยนพ ระป ริยั ติ ธรรมแผน กบาลี ใน เขตป กครอ งคณ ะสงฆ์ ภ าค  ๑ ๕                
ด้านจิตตะ ต้ังใจท างาน 

(n = ๒๙๓) 

ด้านจิตตะ ต้ังใจท างาน 
ระดับ 

การแปลผล 
. S.D. 

๑.ผู้บริหารมีความเอาใจใส่ต่อผู้สอนและนักเรียนอย่าง
สม่ าเสมอ 

3.94 0.829 มาก 

๒.อาจารย์ผู้สอนปฏิบัติหน้าท่ีในการสอนอย่างเข้มแข็ง 3.95 0.839 มาก 
๓.นักเรียนใส่ใจต่อการเรียน และสนใจในการเรียนอย่าง
ต่อเนื่อง 

3.89 0.874 มาก 

ค่าเฉลี่ยของภาพรวม 3.92 0.809 มาก 

จากตารางท่ี ๔.๔๑ พบว่า พระสังฆาธิการ ครูสอนบาลี เจ้าส านักเรียน มีความคิดเห็น
ต่อประสิทธิผลการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีในเขตปกครองคณะ
สงฆ์ภาค ๑๕ ด้านจิตตะ ต้ังใจท างาน อยู่ในระดับเห็นด้วยมากมีค่าเฉล่ีย ( =๓.๙๒, S.D.  = 
๐.๘๐๙ )เมื่อพิจารณารายละเอียดในแต่ละด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน เมื่อพิจารณา
รายละเอียดในแต่ละข้อจากมากไปหาน้อย ๓ อันดับได้แก่ ข้อรายการท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดรายด้านคือ 
อาจารย์ผู้สอนปฏิบัติหน้าท่ีในการสอนอย่างเข้มแข็งมีค่าเฉล่ีย( =3.9๕, S.D.  = 0.8๓๙)รองลงมา
คือ ผู้บริหารมีความเอาใจใส่ต่อผู้สอนและนักเรียนอย่างสม่ าเสมอมีค่าเฉล่ีย( =3.9๔, S.D.  = 0.8
๒๙) และข้อรายการท่ีมีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุด คือนักเรียนใส่ใจต่อการเรียน และสนใจในการเรียนอย่าง
ต่อเนื่องมีค่าเฉล่ีย( =3.๘๙, S.D.  = 0.8๗๔) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 













๑๖๘ 
 
ตารางที่ ๔.๔๒ แสดงค่าเฉล่ีย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความคิดเห็นของพระสังฆาธิการ   

ครูสอนบาลี และ เจ้าส านักเรียน ท่ีมีต่อประสิทธิผลการพัฒนาการจัดการศึกษาของ
โรง เรี ยนพ ระป ริยั ติ ธรรมแผน กบาลี ใน เขตป กครอ งคณ ะสงฆ์ ภ าค  ๑ ๕                
ด้านวิมังสา พิจารณาเหตุ สังเกตผล 

(n = ๒๙๓) 

ด้านวิมังสา พิจารณาเหตุ สังเกตผล 
ระดับ 

การแปลผล 
. S.D. 

๑.ผู้บริหารมีการตรวจสอบผลสัมฤทธิ์ของการเรียน 3.92 0.841 มาก 
๒.อาจารย์ ผู้ สอนรู้ จุดบกพร่อ งของนั ก เรียนและ
เสริมสร้างแก่นักเรียน 

3.89 0.843 มาก 

๓.นักเรียนเห็นประโยชน์ของการเรียน 3.90 0.872 มาก 

ค่าเฉลี่ยของภาพรวม 3.90 0.820 มาก 

จากตารางท่ี ๔.๔๒ พบว่า พระสังฆาธิการ ครูสอนบาลี เจ้าส านักเรียน มีความคิดเห็น
ต่อประสิทธิผลการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีในเขตปกครองคณะ
สงฆ์ภาค ๑๕ ด้านวิมังสา พิจารณาเหตุ สังเกตผล อยู่ในระดับเห็นด้วยมากมีค่าเฉล่ีย( =๓.๙๐, 
S.D.  =๐.๘๒๐)เมื่อพิจารณารายละเอียดในแต่ละด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้านเมื่อพิจารณา
รายละเอียดในแต่ละข้อจากมากไปหาน้อย ๓ อันดับได้แก่ข้อรายการท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดรายด้านคือ 
ผู้บริหารมีการตรวจสอบผลสัมฤทธิ์ของการเรียนมีค่าเฉล่ีย( =3.9๒, S.D.  = 0.8๔๑)รองลงมาคือ 
นักเรียนเห็นประโยชน์ของการเรียนมีค่าเฉล่ีย( =3.9๐, S.D.  = 0.8๗๒) และข้อรายการท่ีมี
ค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุด คือ อาจารย์ผู้สอนรู้จุดบกพร่องของนักเรียนและเสริมสร้างแก่นักเรียนมีค่าเฉล่ีย     
( =3.๘๙, S.D.  = 0.8๔๓) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 













๑๖๙ 
 

๔.๒.๓ การทดสอบสมมติฐานการวิจัย 
ผู้วิจัยได้ต้ังสมมติฐานการวิจัยไว้ ๒ ข้อ คือ 
๑) ปัจจัยท่ีส่งผล คือ หลักการบริหารจัดการ POSDC กับประสิทธิผลการพัฒนาการจัด

การศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕ มีความสัมพันธ์
กัน 

๒) ปัจจัยท่ีส่งผล คือ หลักธรรม คือ อิทธิบาทธรรม ๔กบัประสิทธิผลการพัฒนาการจัด
การศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕ มีความสัมพันธ์
กัน 

ผลการวิจัยมีดังนี้ 
 
สมมติฐานที่ ๑ ปัจจัยท่ีส่งผล คือ หลักการบริหารจัดการ POSDC กับประสิทธิผลการ

พัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕ 
 
ตารางที่ ๔.๔๓ การเปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่าง ปัจจัยท่ีส่งผล คือ หลักการบริหารจัดการ 

POSDC กับ ประสิทธิผลการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรม
แผนกบาลี ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕ 

ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่สัมพันธ์กัน 
คือ หลักการบริหารจัดการ POSDC กับประสิทธิผล
การพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติ
ธรรมแผนกบาลี ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕ 

 

ปัจจัยท่ีส่งผล คือ 
หลักการบริหาร
จัดการ POSDC 

ประสิทธิผล     
การพัฒนาการจัด

การศึกษา 

ปั จ จั ย ท่ี ส่ ง ผ ล  คื อ 
หลักการบริหารจัดการ 
POSDC 

 Pearson Correlation 
Sig.(๒-tailed) 
N 

๐.๘95** 
๐.๐๐๐ 

293 

๑ 
 

293 

ป ร ะ สิ ท ธิ ผ ล ก า ร
พัฒนาการจัดการศึกษา 

Pearson Correlation 
Sig.(๒-tailed) 
N 

๑ 
 

293 

๐.๘95** 
๐.๐๐๐ 

293 
**ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0  .๐๑ 

จากตารางที่ ๔.๔๓ การเปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างโดยการหาค่าสหสัมพันธ์ 
Pearson พบว่า ค่า Significant Level มีค่าเท่ากับ ๐.๐๐๐ ซึ่งน้อยกว่า ๐.๐๐๕ นั่นคือ ปัจจัยท่ี
ส่งผล คือ หลักการบริหารจัดการ POSDC กับ ประสิทธิผลการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน
พระปริยัติธรรมแผนกบาลี ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕มีความสัมพันธ์กัน 

โดยเมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) แล้วพบว่ามีค่า ๐.895 ซึ่งแสดงว่า ปัจจัย
ท่ีส่งผล คือ หลักการบริหารจัดการ POSDC กับ ประสิทธิผลการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน



๑๗๐ 
 
พระปริยัติธรรมแผนกบาลี ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕ มีความสัมพันธ์กัน และมีความสัมพันธ์
กันในระดับสูงมาก 
 

สมมติฐานที่ ๒ ปัจจัยท่ีส่งผล คือ หลักธรรม คือ อิทธิบาทธรรม ๔กับประสิทธิผลการ
พัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕ มี
ความสัมพันธ์กัน 
 
ตารางที่ ๔.๔๔ การเปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่าง ปัจจัยท่ีส่งผล คือ หลักธรรม คือ อิทธิบาท

ธรรม ๔กับประสิทธิผลการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรม
แผนกบาลี ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕ 

ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่ สัมพันธ์ กันคือ 
หลักธรรม คือ อิทธิบาทธรรม ๔กับประสิทธิผลการ
พัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติ
ธรรมแผนกบาลี ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕ 

ปัจจัยท่ีส่งผล คือ 
หลักธรรม คือ   

อิทธิบาทธรรม ๔ 

ประสิทธิผลการ
พัฒนาการจัด

การศึกษา 

ปั จ จั ย ท่ี ส่ ง ผ ล 
คือ หลักธรรม คือ   อิทธิ
บาทธรรม ๔ 

Pearson 
Correlation 

Sig.(๒-tailed) 
N 

๐.900** 
๐.๐๐๐ 

293 

๑ 
 

293 

ประสิทธิผลการ
พัฒนาการจัดการศึกษา 

Pearson 
Correlation 

Sig.(๒-tailed) 
N 

๑ 
 

293 

๐.900** 
๐.๐๐๐ 

293 

**ระดับนัยส าคัญทางสถิติ .๐๑ 
 

จากตารางที่ ๔.๔๔ การเปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยท่ีส่งผล คือ หลักธรรม คือ อิทธิบาท
ธรรม ๔กับประสิทธิผลการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี ในเขต
ปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕โดยการหาค่าสหสัมพันธ์ Pearson พบว่า ค่า Significant Level มีค่า
เท่ากับ ๐.๐๐๐ ซึ่งน้อยกว่า ๐.๐๐๕ นั่นคือ ปัจจัยท่ีส่งผล คือ หลักธรรม คือ อิทธิบาทธรรม ๔กับ
ประสิทธิผลการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี ในเขตปกครองคณะ
สงฆ์ภาค ๑๕ มีความสัมพันธ์กัน 

โดยเมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) แล้วพบว่ามีค่า ๐.900  ซึ่งแสดงว่า 
ปัจจัยท่ีส่งผล คือ หลักธรรม คือ อิทธิบาทธรรม ๔กับประสิทธิผลการพัฒนาการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕ มีความสัมพันธ์กัน และมี
ความสัมพันธ์กันในระดับสูงมาก 

 



๑๗๑ 
 
ตารางที่ ๔.๔๕  ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (r) และ p-value ระหว่างปัจจัยคือหลักการ

บริหารจัดการ ด้านการวางแผน (Planning) กับประสิทธิผลการพัฒนาการจัด
การศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕ 

 

ปัจจัยคือ
หลักการบริหาร

จัดการ 

ป ร ะ สิ ท ธิ ผ ล ก า ร
พั ฒ น า ก า ร จั ด
การศึกษาของโรงเรียน
พระปริยัติธรรมแผนก
บาลี ในเขตปกครอง
คณะสงฆ์ภาค ๑๕ 

r p-value สรุปผลการทดสอบ 

ด้านการวางแผน  
(Planning) 

 
๑.ด้านสถานท่ี 

 
0.804**  0.000 มีความสัมพันธ์กันสูงมาก 

 ๒.ด้านคณาจารย์ 0.793** 0.000 มีความสัมพันธ์กันสูงมาก 
 ๓.ด้านหลักสูตร 0.806** 0.000 มีความสัมพันธ์กันสูงมาก 
 ๔.ด้านนักศึกษา 0.824** 0.000 มีความสัมพันธ์กันสูงมาก 
 ๕.ด้านเทคโนโลยี 0.845** 0.000 มีความสัมพันธ์กันสูงมาก 

 รวมทุกด้าน 0.859** 0.000 มีความสัมพันธ์กันสูงมาก 
**ระดับนัยส าคัญทางสถิติ .๐๑ 

จากตารางที่ ๔.๔๕ จากผลการค านวณค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (r) พบว่า 
ระหว่างปัจจัยคือหลักการบริหารจัดการ ด้านการวางแผน (Planning) กับประสิทธิผลการ
พัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕       
(r=๐.๘๕๙  , p-value =๐.๐๐๐ ) 

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ระหว่างปัจจัยคือหลักการบริหารจัดการ ด้านการ
วางแผน (Planning) มีความสัมพันธ์กับ กับประสิทธิผลการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน
พระพระปริยัติธรรมแผนกบาลีในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕  (ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ .๐๑) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๗๒ 
 
ตารางที่ ๔.๔๖  ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (r) และ p-value ระหว่างปัจจัยคือหลักการ

บริหารจัดการ ด้านการจัดองค์การ (Organizing) กับประสิทธิผลการพัฒนาการ
จัดการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค 
๑๕ 

ปัจจัยคือ
หลักการบริหาร

จัดการ 

ป ร ะ สิ ท ธิ ผ ล ก า ร
พั ฒ น า ก า ร จั ด
การศึกษาของโรงเรียน
พระปริยัติธรรมแผนก
บาลี ในเขตปกครอง
คณะสงฆ์ภาค ๑๕ 

r p-value สรุปผลการทดสอบ 

ด้านการจัดองค์การ 
(Organizing) 

 
๑.ด้านสถานท่ี 

 
0.799**  0.000 มีความสัมพันธ์กันสูงมาก 

 ๒.ด้านคณาจารย์ 0.798** 0.000 มีความสัมพันธ์กันสูงมาก 
 ๓.ด้านหลักสูตร 0.844** 0.000 มีความสัมพันธ์กันสูงมาก 
 ๔.ด้านนักศึกษา 0.799** 0.000 มีความสัมพันธ์กันสูงมาก 
 ๕.ด้านเทคโนโลยี 0.757** 0.000 มีความสัมพันธ์กันสูงมาก 

 รวมทุกด้าน 0.842** 0.000 มีความสัมพันธ์กันสูงมาก 
 
**ระดับนัยส าคัญทางสถิติ .๐๑ 

จากตารางที่ ๔.๔๖ จากผลการค านวณค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (r) พบว่า 
ระหว่างปัจจัยคือหลักการบริหารจัดการ ด้านการจัดองค์การ (Organizing) กับประสิทธิผลการ
พัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕ (r=
๐.๘๔๒  , p-value =๐.๐๐๐ ) 

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ระหว่างปัจจัยคือหลักการบริหารจัดการ ด้านการจัด
องค์การ (Organizing) มีความสัมพันธ์กับ กับประสิทธิผลการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน
พระพระปริยัติธรรมแผนกบาลีในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕  (ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ .๐๑) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๗๓ 
 
ตารางที่ ๔.๔๗  ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (r) และ p-value ระหว่างปัจจัยคือหลักการ

บริหารจัดการ ด้านการบริหารบุคคล(Staffing) กับประสิทธิผลการพัฒนาการจัด
การศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕ 

ปัจจัยคือ
หลักการบริหาร

จัดการ 

ป ร ะ สิ ท ธิ ผ ล ก า ร
พั ฒ น า ก า ร จั ด
การศึกษาของโรงเรียน
พระปริยัติธรรมแผนก
บาลี ในเขตปกครอง
คณะสงฆ์ภาค ๑๕ 

r p-value สรุปผลการทดสอบ 

ด้ านการบริหาร
บุคคล (Staffing) 

 
๑.ด้านสถานท่ี 

 
0.811**  0.000 มีความสัมพันธ์กันสูงมาก 

 ๒.ด้านคณาจารย์ 0.824** 0.000 มีความสัมพันธ์กันสูงมาก 
 ๓.ด้านหลักสูตร 0.817** 0.000 มีความสัมพันธ์กันสูงมาก 
 ๔.ด้านนักศึกษา 0.846** 0.000 มีความสัมพันธ์กันสูงมาก 
 ๕.ด้านเทคโนโลยี 0.821** 0.000 มีความสัมพันธ์กันสูงมาก 

 รวมทุกด้าน 0.869** 0.000 มีความสัมพันธ์กันสูงมาก 
**ระดับนัยส าคัญทางสถิติ .๐๑ 

จากตารางที่ ๔.๔๗ จากผลการค านวณค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (r) พบว่า 
ระหว่างปัจจัยคือหลักการบริหารจัดการ ด้านการบริหารบุคคล(Staffing)   กับประสิทธิผลการ
พัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕ (r=
๐.๘๖๙  , p-value =๐.๐๐๐ ) 

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ระหว่างปัจจัยคือหลักการบริหารจัดการ ด้านการ
บริหารบุคคล(Staffing) มีความสัมพันธ์กับ กับประสิทธิผลการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน
พระพระปริยัติธรรมแผนกบาลีในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕  (ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ .๐๑) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๗๔ 
 
ตารางที่ ๔.๔๘  ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (r) และ p-value ระหว่างปัจจัยคือหลักการ

บริหารจัดการ ด้านการอ านวยการ(Directing) กับประสิทธิผลการพัฒนาการจัด
การศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕ 

ปัจจัยคือ
หลักการบริหาร

จัดการ 

ป ร ะ สิ ท ธิ ผ ล ก า ร
พั ฒ น า ก า ร จั ด
การศึกษาของโรงเรียน
พระปริยัติธรรมแผนก
บาลี ในเขตปกครอง
คณะสงฆ์ภาค ๑๕ 

r p-value สรุปผลการทดสอบ 

ด้านการอ านวยการ
(Directing) 

 
๑.ด้านสถานท่ี 

 
0.830**  0.000 มีความสัมพันธ์กันสูงมาก 

 ๒.ด้านคณาจารย์ 0.816** 0.000 มีความสัมพันธ์กันสูงมาก 
 ๓.ด้านหลักสูตร 0.824** 0.000 มีความสัมพันธ์กันสูงมาก 
 ๔.ด้านนักศึกษา 0.833** 0.000 มีความสัมพันธ์กันสูงมาก 
 ๕.ด้านเทคโนโลยี 0.799** 0.000 มีความสัมพันธ์กันสูงมาก 

 รวมทุกด้าน 0.865** 0.000 มีความสัมพันธ์กันสูงมาก 
**ระดับนัยส าคัญทางสถิติ .๐๑ 

จากตารางที่ ๔.๔๘ จากผลการค านวณค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (r) พบว่า 
ระหว่างปัจจัยคือหลักการบริหารจัดการ ด้านการอ านวยการ(Directing) กับประสิทธิผลการ
พัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕    
(r=๐.๘๖๕  , p-value =๐.๐๐๐ ) 

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ระหว่างปัจจัยคือหลักการบริหาร ด้านการอ านวยการ
(Directing)มีความสัมพันธ์กับ กับประสิทธิผลการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนพระพระ
ปริยัติธรรมแผนกบาลีในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕  (ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ .๐๑) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๗๕ 
 
ตารางที่ ๔.๔๙  ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (r) และ p-value ระหว่างปัจจัยคือหลักการ

บริหารจัดการ ด้านการก ากับควบคุม (Controlling)กับประสิทธิผลการ
พัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี ในเขตปกครองคณะ
สงฆ์ภาค ๑๕ 

ปัจจัยคือ
หลักการบริหาร

จัดการ 

ป ร ะ สิ ท ธิ ผ ล ก า ร
พั ฒ น า ก า ร จั ด
การศึกษาของโรงเรียน
พระปริยัติธรรมแผนก
บาลี ในเขตปกครอง
คณะสงฆ์ภาค ๑๕ 

r p-value สรุปผลการทดสอบ 

ด้ านการก ากั บ
ค ว บ คุ ม 
(Controlling) 

 
 
๑.ด้านสถานท่ี 

 
 
0.809**  0.000 มีความสัมพันธ์กันสูงมาก 

 ๒.ด้านคณาจารย์ 0.818** 0.000 มีความสัมพันธ์กันสูงมาก 
 ๓.ด้านหลักสูตร 0.806** 0.000 มีความสัมพันธ์กันสูงมาก 
 ๔.ด้านนักศึกษา 0.829** 0.000 มีความสัมพันธ์กันสูงมาก 
 ๕.ด้านเทคโนโลยี 0.773** 0.000 มีความสัมพันธ์กันสูงมาก 

 รวมทุกด้าน 0.850** 0.000 มีความสัมพันธ์กันสูงมาก 
**ระดับนัยส าคัญทางสถิติ .๐๑ 

จากตารางที่ ๔.๔๙ จากผลการค านวณค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (r) พบว่า 
ระหว่างปัจจัยคือหลักการบริหารจัดการ ด้านการก ากับควบคุม (Controlling)กับประสิทธิผลการ
พัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕    
(r=๐.๘๕๐  , p-value =๐.๐๐๐ ) 

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ระหว่างปัจจัยคือหลักการบริหาร ด้านการก ากับ
ควบคุม (Controlling)มีความสัมพันธ์กับ กับประสิทธิผลการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน
พระพระปริยัติธรรมแผนกบาลีในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕  (ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ .๐๑) 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๗๖ 
 
ตารางที่ ๔.๕๐  ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (r) และ p-value ระหว่างปัจจัยคืออิทธิบาท

ธรรม ๔ ด้านฉันทะ พอใจ เต็มใจ กับประสิทธิผลการพัฒนาการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕ 

ปัจจัยคือหลัก
อิทธิบาทธรรม 

๔ 

ป ร ะ สิ ท ธิ ผ ล ก า ร
พั ฒ น า ก า ร จั ด
การศึกษาของโรงเรียน
พระปริยัติธรรมแผนก
บาลี ในเขตปกครอง
คณะสงฆ์ภาค ๑๕ 

r p-value สรุปผลการทดสอบ 

ด้านฉันทะ  
พอใจ เต็มใจ 

 
 
๑.ด้านสถานท่ี 

 
 
0.842**  0.000 มีความสัมพันธ์กันสูงมาก 

 ๒.ด้านคณาจารย์ 0.841** 0.000 มีความสัมพันธ์กันสูงมาก 
 ๓.ด้านหลักสูตร 0.864** 0.000 มีความสัมพันธ์กันสูงมาก 
 ๔.ด้านนักศึกษา 0.854** 0.000 มีความสัมพันธ์กันสูงมาก 
 ๕.ด้านเทคโนโลยี 0.840** 0.000 มีความสัมพันธ์กันสูงมาก 

 รวมทุกด้าน 0.894** 0.000 มีความสัมพันธ์กันสูงมาก 
**ระดับนัยส าคัญทางสถิติ .๐๑ 

จากตารางที่ ๔.๕๐ จากผลการค านวณค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (r) พบว่า 
ระหว่างปัจจัยคืออิทธิบาทธรรม ๔ ด้านฉันทะ พอใจ เต็มใจกับประสิทธิผลการพัฒนาการจัด
การศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕    (r=๐.๘๙๕  , 
p-value =๐.๐๐๐ ) 

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ระหว่างปัจจัยคือหลักอิทธิบาทธรรม ๔ ด้านฉันทะ 
พอใจ เต็มใจ มีความสัมพันธ์กับ กับประสิทธิผลการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนพระพระ
ปริยัติธรรมแผนกบาลีในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕  (ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ .๐๑) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๗๗ 
 
ตารางที่ ๔.๕๑  ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (r) และ p-value ระหว่างปัจจัยคืออิทธิบาท

ธรรม ๔ ด้านวิริยะ มีความเพียร กับประสิทธิผลการพัฒนาการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕ 

ปัจจัยคือหลัก
อิทธิบาทธรรม 

๔ 

ป ร ะ สิ ท ธิ ผ ล ก า ร
พั ฒ น า ก า ร จั ด
การศึกษาของโรงเรียน
พระปริยัติธรรมแผนก
บาลี ในเขตปกครอง
คณะสงฆ์ภาค ๑๕ 

r p-value สรุปผลการทดสอบ 

ด้านวิริยะ  
มีความเพียร 

 
 
๑.ด้านสถานท่ี 

 
 
0.810**  0.000 มีความสัมพันธ์กันสูงมาก 

 ๒.ด้านคณาจารย์ 0.817** 0.000 มีความสัมพันธ์กันสูงมาก 
 ๓.ด้านหลักสูตร 0.856** 0.000 มีความสัมพันธ์กันสูงมาก 
 ๔.ด้านนักศึกษา 0.833** 0.000 มีความสัมพันธ์กันสูงมาก 
 ๕.ด้านเทคโนโลยี 0.827** 0.000 มีความสัมพันธ์กันสูงมาก 

 รวมทุกด้าน 0.873** 0.000 มีความสัมพันธ์กันสูงมาก 
**ระดับนัยส าคัญทางสถิติ .๐๑ 

จากตารางที่ ๔.๕๑ จากผลการค านวณค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (r) พบว่า 
ระหว่างปัจจัยคืออิทธิบาทธรรม ๔ ด้านวิริยะ มีความเพียรประสิทธิผลการพัฒนาการจัดการศึกษา
ของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕    (r=๐.๘๗๓ , p-value =
๐.๐๐๐ ) 

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ระหว่างปัจจัยคือหลักอิทธิบาทธรรม ๔ ด้านวิริยะ มี
ความเพียร มีความสัมพันธ์กับ กับประสิทธิผลการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนพระพระปริยัติ
ธรรมแผนกบาลีในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕  (ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ .๐๑) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๗๘ 
 
ตารางที่ ๔.๕๒  ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (r) และ p-value ระหว่างปัจจัยคืออิทธิบาท

ธรรม ๔ ด้านจิตตะ ต้ังใจท างานกับประสิทธิผลการพัฒนาการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕ 

ปัจจัยคือหลัก
อิทธิบาทธรรม 

๔ 

ป ร ะ สิ ท ธิ ผ ล ก า ร
พั ฒ น า ก า ร จั ด
การศึกษาของโรงเรียน
พระปริยัติธรรมแผนก
บาลี ในเขตปกครอง
คณะสงฆ์ภาค ๑๕ 

r p-value สรุปผลการทดสอบ 

ด้านจิตตะ  
ต้ังใจท างาน 

 
 
๑.ด้านสถานท่ี 

 
 
0.805**  0.000 มีความสัมพันธ์กันสูงมาก 

 ๒.ด้านคณาจารย์ 0.844** 0.000 มีความสัมพันธ์กันสูงมาก 
 ๓.ด้านหลักสูตร 0.856** 0.000 มีความสัมพันธ์กันสูงมาก 
 ๔.ด้านนักศึกษา 0.842** 0.000 มีความสัมพันธ์กันสูงมาก 
 ๕.ด้านเทคโนโลยี 0.819** 0.000 มีความสัมพันธ์กันสูงมาก 

 รวมทุกด้าน 0.878** 0.000 มีความสัมพันธ์กันสูงมาก 
 
**ระดับนัยส าคัญทางสถิติ .๐๑ 

จากตารางที่ ๔.๕๒ จากผลการค านวณค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (r) พบว่า 
ระหว่างปัจจัยคืออิทธิบาทธรรม ๔ ด้านจิตตะ ต้ังใจท างาน ประสิทธิผลการพัฒนาการจัดการศึกษา
ของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕    (r=๐.๘๗๘ , p-value =
๐.๐๐๐ ) 

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ระหว่างปัจจัยคือหลักอิทธิบาทธรรม ๔ ด้านจิตตะ 
ต้ังใจท างาน มีความสัมพันธ์กับ กับประสิทธิผลการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนพระพระ
ปริยัติธรรมแผนกบาลีในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕  (ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ .๐๑) 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๗๙ 
 
ตารางที่ ๔.๕๓  ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (r) และ p-value ระหว่างปัจจัยคืออิทธิบาท

ธรรม ๔ ด้านวิมังสา พิจารณาเหตุ สังเกตผลกับประสิทธิผลการพัฒนาการจัด
การศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕ 

ปัจจัยคือหลัก
อิทธิบาทธรรม 

๔ 

ป ร ะ สิ ท ธิ ผ ล ก า ร
พั ฒ น า ก า ร จั ด
การศึกษาของโรงเรียน
พระปริยัติธรรมแผนก
บาลี ในเขตปกครอง
คณะสงฆ์ภาค ๑๕ 

r p-value สรุปผลการทดสอบ 

ด้ า น วิ มั ง ส า 
พิ จ ารณ า เห ตุ 
สังเกตผล 

 
 
๑.ด้านสถานท่ี 

 
 
0.790**  0.000 มีความสัมพันธ์กันสูงมาก 

 ๒.ด้านคณาจารย์ 0.827** 0.000 มีความสัมพันธ์กันสูงมาก 
 ๓.ด้านหลักสูตร 0.851** 0.000 มีความสัมพันธ์กันสูงมาก 
 ๔.ด้านนักศึกษา 0.841** 0.000 มีความสัมพันธ์กันสูงมาก 
 ๕.ด้านเทคโนโลยี 0.840** 0.000 มีความสัมพันธ์กันสูงมาก 

 รวมทุกด้าน 0.875** 0.000 มีความสัมพันธ์กันสูงมาก 
**ระดับนัยส าคัญทางสถิติ .๐๑ 

จากตารางที่ ๔.๕๓ จากผลการค านวณค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (r) พบว่า 
ระหว่างปัจจัยคืออิทธิบาทธรรม ๔ ด้านวิมังสา พิจารณาเหตุ สังเกตผลประสิทธิผลการพัฒนาการ
จัดการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕    (r=๐.๘๗๕ 
, p-value =๐.๐๐๐ ) 

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ระหว่างปัจจัยคือหลักอิทธิบาทธรรม ๔ ด้านวิมังสา 
พิจารณาเหตุ สังเกตผล มีความสัมพันธ์กับ กับประสิทธิผลการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน
พระพระปริยัติธรรมแผนกบาลีในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕  (ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ .๐๑) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๑๘๐ 
 
4.3 น าเสนอแนวทางการพัฒนาประสิทธิผลการพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรม
แผนกบาลีในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕ 
 ๔.๓.๑ แนวทางการพัฒนาประสิทธิผลการพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรม
แผนกบาลีในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕ ด้านสถานที่ 

1.ด้านสถานที่  
 
 
 

 

 
แผนภาพที่ ๔.๖ แนวทางการพัฒนาประสิทธิผลด้านสถานท่ี 

ท่ีมา : จากการสังเคราะห์ของผู้วิจัยเอง 

๑.

• จัดสร้างอาคารเรียนเฉพาะส าหรับการจัดการ การศึกษาพระปริยัติธรรมแผนก
บาลี โดยการระดมทุนจากเจ้าคณะพระสังฆาธิการในเขตปกครองคณะสงฆ์
ภาค ๑๕ / ประชาชนผู้ศรัทธาเล่ือมใส 

๒.
• จัดห้องเรียนเป็นสัดส่วน โดยมีรูปแบบแผนผังท่ีชัดเจน มีห้องส าหรับอ่าน

หนังสือก่อนเข้าห้องเรียนจริง

๓.
• จัดห้องสมุดเพื่อค้นคว้าความรู้วิชาการด้านภาษาบาลี มี พระไตรปิฎกเป็นต้น

๔.

• จัดรูปแบบท้ังสถานท่ีเรียน ท้ังสถานท่ีพัก รูปแบบห้องสมุดให้มีการบูรณาการ
ให้เข้ากับยุคสมัยใหม่ สร้างความน่าสนใจแก่นักศึกษาภาษาบาลีเป็นอย่างดี

๕.

• มีสถานท่ีพักส าหรับครูอาจารย์และนักศึกษาภาษาบาลีอย่างเหมาะสมและ
เพียงพอ

แนวทางการพัฒนาประสิทธิผล 
ด้านสถานที่ 



๑๘๑ 
 

จากแผนภาพท่ี ๔.๖ พบว่า แนวทางการพัฒนาประสิทธิผลการพัฒนาการจัดการศึกษา
โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕ ด้านสถานท่ี ต้องประกอบด้วย
การมีส่วนร่วมของหลายฝ่าย โดยเฉพาะฝ่ายบริหารต้องให้ความร่วมมือในการพัฒนาโดยการบูรณา
การในการจัดสถานท่ีท่ีเหมาะสมในรูปแบบท่ีน่าสนใจและเพียงพอต่อการจัดการการเรียนการสอน
พระปริยัติธรรมแผนกบาลี 

โดยการจัดสร้างอาคารเรียนเฉพาะส าหรับการจัดการ การศึกษาพระปริยัติธรรมแผนก
บาลีโดยการระดมทุนจากเจ้าคณะพระสังฆาธิการในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕ / ประชาชนผู้
ศรัทธาเล่ือมใส จัดห้องเรียนเป็นสัดส่วน โดยมีรูปแบบแผนผังท่ีชัดเจน มีห้องส าหรับอ่านหนังสือก่อน
เข้าห้องเรียนจริงจัดห้องสมุดเพื่อค้นคว้าความรู้วิชาการด้านภาษาบาลี มี พระไตรปิฎกเป็นต้น
จัดรูปแบบท้ังสถานท่ีเรียน ท้ังสถานท่ีพัก รูปแบบห้องสมุดให้มีการบูรณาการให้เข้ากับยุคสมัยใหม่ 
สร้างความน่าสนใจแก่นักศึกษาภาษาบาลีเป็นอย่างดีมีสถานท่ีพักส าหรับครูอาจารย์และนักศึกษา
ภาษาบาลีท่ีเหมาะสมและเพียงพอ 

ควรมีการต้ังกองทุนเพื่ อให้การสนับสนุนการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลี          
ต้องมีเสนาสนะท่ีดีเพื่อการศึกษาท่ีเป็นระบบท าให้เกิดประประสิทธิผลท่ีดีเพราะการมีกองทุนจะช่วย
สนับสนุนด้านการก่อสร้างสถานท่ีเรียน สถานท่ีพักท่ีเหมาะสมและเพียงพอได้ ซึ่งคณะสงฆ์ภาค ๑๕  
มีความพร้อมอย่างมากในการก่อสร้าง ซึ่งมีศรัทธาจากเจ้าคณะ พระสังฆาธิการและศรัทธาจากสาธุชน
ร่วมด้วยช่วยกันในการบริจาค โดยเฉพาะมีพระเดชพระคุณพระพรหมเวที เจ้าคณะภาค ๑๕ ผู้ซึ่งมี
วิสัยทัศน์ก้าวไกลเป็นอย่างมาก  ได้ให้การสนับสนุนด้านการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลีในเขต
ปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕ ได้ต้ังโรงเรียนสหศึกษาบาลีซึ่งให้ทุกจังหวัดในเขตปกครอง ภาค ๑๕ ใช้ค า
ว่า “โรงเรียนสหศึกษาบาลี”ซึ่งประกอบด้วยจังหวัดราชบุรี จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดสมุทรสงครามและ
จังหวัดประจวบคิรีขันธ์ แต่ปัญหาท่ีพบในปัจจุบันคือการจัดการการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรม
แผนกบาลีในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕ ยังกระจัดกระจาย อยู่ไม่เป็นท่ีเป็นทาง สถานท่ีเรียนอยู่
ห่างไกลล าบากเรื่องท่ีพัก/อาหาร ต้องมีงบประมาณท่ีชัดเจน ควรให้อ าเภอแต่ละอ าเภอในภาค ๑๕ 
รับจัดการการเรียน การสอน เป็นท่ีต้ัง และเจ้าคณะ พระสังฆาธิการในเขตอ าเภอนั้นๆให้การ
สนับสนุนงบประมาณท่ีเหมาะสมซึ่งในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕ ตามงานวิจัยท่ีได้ลงพื้นท่ีมามี
ความพร้อมด้านงบประมาณจากพระสังฆาธิการขาดเพียงความเข้าใจในการจัดสรรทุนท่ีเหมาะสม 
ขาดความเข้าใจในการใช้งบประมาณในการสนับสนุนงบประมาณ ท าให้ประสิทธิภาพน้อย 

การจัดสถานท่ีๆท่ีเหมาะสมกับการเรียน การสอนปริยัติธรรมแผนกบาลีต้องได้รับการใส่
ใจจากเจ้าส านักเรียน ควรจะจัดในสถานท่ีๆเหมาะสมเป็นสัปปายะ ไม่มีเสียงรบกวนจากส่ิงแวดล้อม
ต่างๆท่ีรบกวน จึงจะท าให้นักเรียนบาลีมีความสนใจเรียนและมีสมาธิในการเรียน ท าให้ผลการเรียนมี
ประสิทธิภาพ ความเป็นสัดส่วนในแต่ละช้ัน จัดรูปแบบท่ีชัดเจนในแต่ละห้อง เป็นส่ิงส าคัญอย่างมาก
ในการเรียนการสอนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี ในส่วนของภาค ๑๕ ส านักเรียนต่างๆมีท่ีพักท่ีพร้อม   
มีอาหาร มีน้ าปานะท่ีครบพร้อม ขาดแต่การจัดเป็นระบบเท่านั้น 



๑๘๒ 
 
๔.๓.๒ แนวทางการพัฒนาประสิทธิผลการพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี
ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕ ด้านคณาจารย์ 
 

2.ด้านคณาจารย์  
 

 
 
 

 
แผนภาพที่ ๔.๗  แนวทางการพัฒนาประสิทธิผลด้านคณาจารย์ 

ท่ีมา : จากการสังเคราะห์ของผู้วิจัยเอง 
 
 

๑.

• โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕ มีการ
ประชุมวางแผนเพื่อจัดท าแผนการสอน ซึ่งในแต่ละช้ันมีการวัดและประเมินผล
ทุกสัปดาห์ และมีการติดตามผลส่งให้เจ้าส านักทุกเดือน

๒.
• คณะสงฆ์ภาค ๑๕ มีการจัดอบรมครูสอนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี โดยพระ

วิทยากร/วิทยากร ท่ีมีความรู้ประสบการณ์การสอนเป็นอย่างดี

๓.

• ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕ มีการให้รางวัลแก่คณาจารย์ผู้สอนบาลีท่ีมี
ผลงานโดดเด่น โดยการคัดเลือกจากเจ้าส านักเรียนในแต่ละจังหวัดเพื่อสร้าง
ขวัญและก าลังใจในการสอนภาษาบาลีให้เกิดประสิทธิภาพ

๔.
• ครูสอนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีต้องมีการจัดท าแผนการสอนโดยบูรณาการ

เป็นระบบเหมือนมหาวิทยาลัย ง่ายต่อการจัดการเรียน การสอน และจัดท าส่ือ
การสอนให้มีกิจกรรมร่วมกันระหว่างครูและนักเรียน

แนวทางการพัฒนาประสิทธิผล
ด้านคณาจารย์ 

 



๑๘๓ 
 

จากแผนภาพท่ี ๔.๗ พบว่า แนวทางการพัฒนาประสิทธิผลการพัฒนาการจัดการศึกษา
โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕  ด้านคณาจารย์ ในเขตปกครอง
คณะสงฆ์ภาค ๑๕  เจ้าคณะภาค ๑๕ ได้มอบนโนบาย  ให้แต่ละส านักเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี 
มีครูอาจารย์ผู้สอนท่ีเพียงพอแก่ผู้เรียน ท าให้การจัดการเรียน การสอน พระปริยัติธรรมแผนกบาลีมี
ประสิทธิภาพมีคณาจารย์ผู้สอนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี เป็นผู้ทรงความรู้เปรียญธรรมต้ังแต่ ป.ธ.
๓,๔,๕,๖,๗,๘ จนถึง ป.ธ.๙ ซึ่งถือว่ามีวุฒิการศึกษาท่ีเหมาะสมแก่การสอนหรือการถ่ายทอดแก่ลูก
ศิษย์และ/หรือ ผู้ศึกษาภาษาบาลีได้ เป็นการสอนแบบพี่สอนน้อง บางส านักไม่มีการท าแผนการสอน
หรือวางปฏิทินการศึกษาในแต่ละปี ไม่มีรูปแบบท่ีชัดเจน   ไม่เหมือนผู้ท่ีผ่านวิชาชีพครูโดยตรงมา    
แต่เป็นการดีท่ีต้องรักษาภาษาบาลีด้ังเดิม ไม่ผิดไปจากของเดิมส่ิงท่ีควรปรับปรุงเป็นแนวทาง คือ  
ควรมีการประชุมเพื่อวางแผนจัดท าแผนการสอน  เพราะครูอาจารย์แต่ละท่านมีประสบการณ์การ
สอนในแต่ช้ันท่ีแตกต่างกันออกไป ถ้ามีการมอบหมายช้ันท่ีตนเองมีความเช่ียวชาญ จะเกิดผลดีต่อ
ผู้เรียนอย่างมาก ซึ่งก่อนมีการเรียน การสอน เพื่อเตรียมความพร้อม  มีการวัดและประเมินผล
นักเรียนอย่างเป็นระบบ โดยอาจจะมีการจัดท่องแบบเรียนหรือทดสอบความรู้เบ้ืองต้นในด้านภาษา
บาลี โดยเริ่มจาก โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕ มีการประชุม
วางแผนเพื่อจัดท าแผนการสอน ซึ่งในแต่ละช้ันมีการวัดและประเมินผลทุกสัปดาห์ มีการจัดกิจกรรม
ด้านภาษาบาลีมีช่ัวโมงถามตอบ เพื่อให้ครูสอนและนักเรียนได้มีช่ัวโมงท่ีท าให้เกิดความเป็นส่วนร่วม 
และมีการติดตามผลส่งให้เจ้าส านักทุกเดือน 

อีกอย่างหนึ่ง คณะสงฆ์ภาค ๑๕ มีการจัดอบรมครูสอนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี     
โดยพระวิทยากร/วิทยากร ท่ีมีความรู้ประสบการณ์การสอนเป็นอย่างดีมีการให้รางวัลแก่คณาจารย์
ผู้สอนบาลีท่ีมีผลงานโดดเด่น โดยการคัดเลือกจากเจ้าส านักเรียนในแต่ละจังหวัดเพื่อสร้างขวัญและ
ก าลังใจในการสอนภาษาบาลีให้เกิดประสิทธิภาพ อีกท้ังครูสอนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีต้องมีการ
จัดท าแผนการสอนโดยบูรณาการเป็นระบบเหมือนมหาวิทยาลัย ง่ายต่อการจัดการเรียน การสอน 
และจัดท าส่ือการสอนให้มีกิจกรรมร่วมกันระหว่างครูและนักเรียน  

การได้รับอัตราครูสอนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีเป็นส่วนหนึ่งท่ีส่งผลต่อแรงจูงใจใน
การสอน แต่ปัจจุบันมีอัตราในการสนับนุนครูสอนพระปริยัติธรรมมีน้อย ไม่เพียงพอ ควรสนับสนุน
งบประมาณท่ีเหมาะสมและเพียงพอเพื่อสร้างแรงจูงใจแก่ครูสอนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี เพื่อ
รักษาค าสอนขอพระพุทธเจ้า พร้อมท้ังรักษาพระพุทธศาสนาให้สืบทอดยาวนานได้ 
 
 
 
 
 
 
 



๑๘๔ 
 
 
๔.๓.๓ แนวทางการพัฒนาประสิทธิผลการพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี
ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕ ด้านหลักสูตร 

3.ด้านหลักสูตร  
 

 
 
 

 
แผนภาพที่ ๔.๘ แนวทางการพัฒนาประสิทธิผลด้านหลักสูตร 

ท่ีมา : จากการสังเคราะห์ของผู้วิจัยเอง 
 
 
 

๑.

• คณะสงฆ์ภาค ๑๕ มีการระดมความคิดจากเจ้าคณะพระสังฆาธิการ หรือ พระ
มหาเปรียญท่ีจบเปรียญธรรม ๗,๘,๙ ประโยคในเขตดังกล่าว ร่างหลักสูตร
ภาษาบาลีท่ีเข้าใจได้ง่าย ซึ่งเจ้าคณะภาค ๑๕ ได้ท าเป็นตัวอย่าง เช่น หนังสือ
บาลีไวยากรณ์ฉบับพกพา เป็นต้น จะท าให้เกิดการมีส่วนร่วมและจะได้มีต าราท่ี
น่าสนใจมากขึ้น

๒.

• มีการประชุมในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕ เพื่อให้แต่ละส านักใช้ส่ือกระตุ้น
ในการจัดการการศึกษาในรูปแบบบูรณาการให้เข้ากับยุคปัจจุบัน เช่น การมี
ส่วนร่วมระหว่างครูและนักเรียน มีช่ัวโมงถามตอบและท าแบบฝึกหัด เป็นระยะ 
เป็นต้น และสร้างแรงจูงใจดึงดูดความสนใจแก่นักศึกษาภาษาบาลีมากขึ้น

๓.

• มีการจัดห้องสมุดส าหรับค้นคว้าพระไตรปิฎกโดยเฉพาะหรือมี Computer ในห้องสมุดเพ่ือ
ศึกษาค้นคว้าเพ่ิมเติม เช่น ธาตุ ศัพท์ ภาษาบาลีต่างๆ เป็นต้น เพ่ือให้ได้ศึกษาพระไตรปิฎก 
เพราะการเปลี่ยนแปลงหลักสูตรการเรียนเป็นไปได้ยาก จ าเป็นต้องเจาะลึกพระไตรปิฎกให้
เข้าใจน าไปสอนได้จะมีประโยชน์ในอนาคตต่อไป

๔
• เสริมวิชาการทางโลกท่ีเหมาะสมสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้

แนวทางการพัฒนา 
ประสิทธิผลด้านหลักสูตร 

 



๑๘๕ 
 

 
จากแผนภาพท่ี ๔.๘ พบว่า แนวทางการพัฒนาประสิทธิผลการพัฒนาการจัดการศึกษา

โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕ ด้านหลักสูตร  การสอนพระ
ปริยัติธรรมแผนกบาลีเป็นการจัดการท่ีก าหนดเองไม่ได้ เพราะแม่กองบาลีสนามหลวงเป็นผู้ก าหนดท่ัว
ประเทศมีการใช้หลักสูตรเดิมคือ มีการใช้หลักไวยากรณ์ท่ีดีและชัดเจนเพื่อรู้รากศัพท์ มีหลักสูตรพระ
สูตร พระวินัยและพระอภิธรรมท่ีใช้กันมาต้ังแต่โบราณท่ัวประเทศ แต่ภาษาท่ีใช้ในหนังสือเป็นภาษาท่ี
เข้าใจยาก เนื้อหาสาระในแผนกบาลีเน้นการจ าและการแปลมากกว่าความเข้าใจ แต่เป็นการดีอย่าง
หนึ่งคือหลักสูตร เป็นการเน้นรูปแบบเดิมและจดจ า เพื่อรักษาความเป็นต้นฉบับ  

ควรเปิดโอกาสให้แก่ประชาชนท่ัวไปได้เข้ามาศึกษาควรจัดการเรียน การสอนอย่างเป็น
ระบบเป็นการยากท่ีจะไปปรับหลักสูตรท่ีแม่กองบาลีสนามหลวงได้ต้ังไว้ แต่ในส่วนของภาค ๑๕ ยัง
พัฒนาได้อีกในด้านหลักสูตรนี้ คือ จัดต้ังกองวิชาการเฉพาะคณะสงฆ์ภาค ๑๕ โดยระดมความคิดจาก
เจ้าคณะ  พระสังฆาธิการ หรือ พระมหาเปรียญท่ีจบเปรียญธรรม ๗,๘,๙ ประโยคในเขตดังกล่าว ร่าง
หลักสูตรภาษาบาลีท่ีเข้าใจได้ง่าย ซึ่งเจ้าคณะภาค ๑๕ ได้ท าเป็นตัวอย่าง เช่น หนังสือบาลีไวยากรณ์
ฉบับพกพา เป็นต้น จะท าให้เกิดการมีส่วนร่วมและจะได้มีต าราท่ีน่าสนใจมากขึ้น  

อีกท้ังมีการประชุมในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕ เพื่อให้แต่ละส านักใช้ส่ือกระตุ้นใน
การจัดการการศึกษาในรูปแบบบูรณาการให้เข้ากับยุคปัจจุบัน สร้างแรงจูงใจดึงดูดความสนใจแก่
นักศึกษาภาษาบาลีมากขึ้นจัดการการศึกษาในรูปแบบบูรณาการให้เข้ากับยุคปัจจุบัน เช่น การมีส่วน
ร่วมระหว่างครูและนักเรียน มีช่ัวโมงถามตอบและท าแบบฝึกหัด เป็นระยะ เป็นต้น และมีการจัด
ห้องสมุดส าหรับค้นคว้าพระไตรปิฎกโดยเฉพาะหรือมี Computer ในห้องสมุดเพื่อศึกษาค้นคว้า
เพิ่มเติม เช่น ธาตุ ศัพท์ ภาษาบาลีต่างๆ เป็นต้น เพื่อให้ได้ศึกษาพระไตรปิฎก เพราะการเปล่ียนแปลง
หลักสูตรการเรียนเป็นไปได้ยาก จ าเป็นต้องเจาะลึกพระไตรปิฎกให้เข้าใจน าไปสอนได้จะมีประโยชน์
ในอนาคตต่อไป พร้อมท้ังเสริมวิชาการทางโลกท่ีเหมาะสมสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

รูปแบบการเรียน-การสอนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕ 
ควรจัดระบบการเรียน-การสอนท่ีมีส่วนร่วมระหว่างครูและนักเรียน เช่น การถาม ตอบ ภาษาบาลีกับ
ครูอาจารย์ มีการวัดและประเมินผลนักเรียนบาลีเป็นประจ าทุกเดือน มีการปฐมนิเทศ ผู้ท่ีเข้ามาศึกษา
ใหม่ เพื่อซักซ้อมในการเรียนภาษาบาลีให้เข้าใจง่ายยิ่งขึ้นส่งผลต่อการศึกษาอย่างมาก ส่ิงส าคัญคือ. 
พระพุทธองค์ทรงส่ังสอนธรรมด้วยภาษาบาลี และพระธรรมค าส่ังสอนของพระองค์ก็บันทึกด้วยภาษา
บาลี  ในฐานะพุทธบริษัท จึงจ าเป็นท่ีจะต้องศึกษาหลักภาษาบาลี เพื่อเป็นเครื่องมืออุปกรณ์ใน
การศึกษาคัมภีร์ต่างๆ ในพระพุทธศาสนาและคนไทยรับภาษาบาลีและสันสกฤตเข้ามาใช้ในภาษาไทย
มากมาย ท้ังศัพท์วิชาการ ศัพท์ศาสนา ศัพท์ท่ีบัญญัติขึ้นใหม่ รวมท้ังช่ือของบุคคล สถานท่ีต่างๆ   
การเรียนภาษาบาลีจึงเป็นประโยชน์ในการเข้าใจและบัญญัติศัพท์เหล่านี้ด้วยอีกท้ังเมื่อเราได้ศึกษา
แล้ว ได้รับความรู้ในเรื่องภาษาศาสตร์ โดยเฉพาะภาษาบาลี เพื่อจะได้แปลภาษาบาลีได้อย่างถูกต้อง 
ไม่คลาดเคล่ือน และเข้าใจภาษาอื่นท่ีเกี่ยวข้องด้วย 
 
 



๑๘๖ 
 
๔.๓.๔ แนวทางการพัฒนาประสิทธิผลการพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี
ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕ ด้านนักศึกษา 
 

4.ด้านนักศึกษา  
 

 
 
 

 
 

แผนภาพที่ ๔.๙ แนวทางการพัฒนาประสิทธิผลด้านนักศึกษา 
ท่ีมา : จากการสังเคราะห์ของผู้วิจัยเอง 

 
 

๑.

• กระทรวงศึกษาธิการให้การรับรองวุฒิการศึกษาส าหรับผู้จบการศึกษาพระปริยัติ
ธรรมแผนกบาลีให้มากขึ้น จะส่งผลให้ผู้ศึกษาภาษาบาลีมีแรงจูงใจในการศึกษา
เล่าเรียน

๒.
• มีกิจกรรมร่วมกันระหว่างครูและนักเรียนบาลี เป็นการท าให้ผลการศึกษามี

ประสิทธิภาพมากขึ้น

๓.

• คณะสงฆ์ภาค ๑๕ มีนโยบายในการดึงบุคลากรที่จบเปรียญธรรมได้ในระดับสูง เช่น จบ ป.ธ.๕ 
ข้ึนไปให้มีหน้าที่ในกิจการคณะสงฆ์ เช่น ช่วยงานโครงการอบรมบาลีก่อนสอบ เป็นต้น หรือ
งานอื่นๆ จะช่วยให้นักศึกษาท่ีก าลังศึกษาภาษบาลีได้เกิดแรงบันดาลใจในการศึกษาได้

๔.
• คณะสงฆ์ภาค ๑๕ มีการประชาสัมพันธ์ด้านประโยขน์ของการศึกษาภาษบาลีให้

แพร่หลาย จะท าให้ประชาชนท่ัวไปได้รับรู้และสนใจในการศึกษามากขึ้น

๕.
• ผู้เรียนจบ ป.ธ.๕ ข้ึนไปมีโอกาสเรียนในระดับอุดมศึกษาโดยได้รับการสนับสนุน

จากเจ้าส านักเรียนหรือเจ้าคณะพระสังฆาธิการในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕

แนวทางการพัฒนาประสิทธิผล 
ด้านนักศึกษา 

 



๑๘๗ 
 

จากแผนภาพท่ี ๔.๙ พบว่า แนวทางการพัฒนาประสิทธิผลการพัฒนาการจัดการศึกษา
โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕ ด้านนักศึกษา  ซึ่งนักศึกษาพระ
ปริยัติธรรมแผนกบาลีถือว่าเป็นทรัพยากรท่ีส าคัญต่อการจัดการเรียน การสอน ซึ่งส่วนของการพัฒนา
ด้านนักศึกษาของคณะสงฆ์ภาค ๑๕ จะต้องประกอบด้วย กระทรวงศึกษาธิการให้การรับรองวุฒิ
การศึกษาส าหรับผู้จบการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลีให้มากขึ้น จะส่งผลให้ผู้ศึกษาภาษาบาลีมี
แรงจูงใจในการศึกษาเล่าเรียนและมีกิจกรรมร่วมกันระหว่างครูและนักเรียนบาลี เป็นการท าให้ผล
การศึกษามีประสิทธิภาพมากขึ้น 

อีกท้ังคณะสงฆ์ภาค ๑๕ มีนโยบายในการดึงบุคลากรท่ีจบเปรียญธรรมได้ในระดับสูง 
เช่น จบ ป.ธ.๕ ขึ้นไปให้มีหน้าท่ีในกิจการคณะสงฆ์ เช่น ช่วยงานโครงการอบรมบาลีก่อนสอบ เป็นต้น 
หรืองานอื่นๆ จะช่วยให้นักศึกษาท่ีก าลังศึกษาภาษบาลีได้เกิดแรงบันดาลใจในการศึกษาได้ 

คณะสงฆ์ภาค ๑๕ มีการประชาสัมพันธ์ด้านประโยชน์ของการศึกษาภาษาบาลีให้
แพร่หลาย เพราะภาษาบาลีมีความส าคัญในการด ารงพระพุทธศาสนา  

ซึ่งถ้าจะเปรียบเทียบกับร่างกายของคนเราแล้ว ภาษาบาลีก็เปรียบเหมือนเลือดใน
ร่างกาย เลือดของพระพุทธศาสนาคือภาษาบาลี ถ้าร่างกายคนเราขาดเลือด เลือดมีปัญหา หรือ
กระแสเลือดติดเช้ือร้าย ก็ยากท่ีร่างกายนี้จะอยู่ได้เป็นปกติ เช่นกัน ถ้าพระพุทธศาสนาขาดภาษาบาลี
หรือชาวพุทธไม่รู้ภาษาบาลีดีพอ ก็ยากท่ีพระพุทธศาสนาจะอยู่ได้ ดังนั้นชาวพุทธทุกคนจึงต้องควรได้
เรียนภาษาบาลี เรียนไปตลอดชีวิต เรียนโดยไม่ท้อแท้ ไม่เหนื่อยหน่าย เรียนให้ตรงต่อจุดมุ่งหมายของ
พระพุทธศาสนา นี่แหละจึงจะถือว่าเป็นพุทธศาสนทายาทท่ีดี เพราะชาวพุทธทุกคนล้วนเป็นพุทธ
ศาสนทายาทท้ังนั้น ไม่ใช่ไปจ ากัดว่า คนท่ีบวชเท่านั้นจึงจะเป็นศาสนทายาท ชาวพุทธทุกคนมีหน้าท่ี
และสามารถสืบทอดพระพุทธศาสนาได้ สามารถส่งต่อพระพุทธศาสนาสู่คนรุ่นต่อไปได้ และสามารถ
ศึกษาและเข้าถึงประโยชน์ท่ีตนเองพึงได้รับจากพระพุทธศาสนาด้วยการปฏิบัติด้วยตนเองได้ทุกคน 
จะท าให้ประชาชนท่ัวไปได้รับรู้และสนใจในการศึกษามากขึ้น มีการสนับสนุนให้ผู้เรียนจบ ป.ธ.๕ ขึ้น
ไปมีโอกาสเรียนในระดับอุดมศึกษาโดยได้รับการสนับสนุนจากเจ้าส านักเรียนหรือเจ้าคณะ          
พระสังฆาธิการในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕ 

เจ้าส านักเรียนในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕ เป็นผู้ปกครองพระภิกษุ-สามเณรใน
ปกครองของตน ควรให้การสนับสนุนให้ภิกษุ-สามเณรทุกรูปได้ศึกษาเล่าเรียนภาษาบาลี หรือ ถ้าไม่มี
พระภิกษุ-สามเณรในปกครองของตนก็ควรให้การสนับสนุนอย่างเต็มท่ี 

 
 
 
 
 
 
 
 



๑๘๘ 
 
 
 
๔.๓.๕ แนวทางการพัฒนาประสิทธิผลการพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี
ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕ ด้านเทคโนโลยี 
 

5.ด้านเทคโนโลยี  
 
 
 
 

 

 
แผนภาพที่ ๔.๑๐ แนวทางการพัฒนาประสิทธิผลด้านเทคโนโลยี 

ท่ีมา : จากการสังเคราะห์ของผู้วิจัยเอง 
 

 
 

๑.

• คณะสงฆ์ภาค ๑๕ จัดตั้งฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับภาษาบาลีโดย
ปรึกษากองบาลีสนามหลวง อาจจะมีการระดมทุนจากเจ้าคณะพระสังฆาธิการ
ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕

๒.
• มีวิธีการสอนระบบทางไกลและออนไลน์ท าให้ผู้สนใจ ท้ังพระภิกษุ สามเณร 

อุบาสก อุบาสิกา ได้ศึกษาจากระบบทางไกลนั้น

๓.
• ครู ผู้สอนพระปริยั ติธรรมแผนกบาลีมีการใ ช้ ส่ือตามความเหมาะสม           

โดยสนองนโยบายของคณะสงฆ์ภาค ๑๕

๔

• คณะสงฆ์ภาค ๑๕ มีนโยบายในการใช้ส่ือเทคโนโลยีในการศึกษาภาษาบาลีท่ี
เหมาะสมท าให้เกิดความสนใจต่อผู้เรียนมากขึ้น

แนวทางการพัฒนาประสิทธิผล 
ด้านเทคโนโลยี 



๑๘๙ 
 

 
จากแผนภาพท่ี ๔.๑๐ พบว่า แนวทางการพัฒนาประสิทธิผลการพัฒนาการจัด

การศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕ ด้านเทคโนโลยี  ต้องมี
ส่วนร่วมหลายๆฝ่ายท้ังคณะสงฆ์หรือประชาชนท่ัวไป ซึ่งคณะสงฆ์ภาค ๑๕ ควรจัดต้ังฝ่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศส าหรับภาษาบาลีโดยปรึกษากองบาลีสนามหลวง อาจจะมีการระดมทุนจากเจ้าคณะพระ
สังฆาธิการในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕ มีวิธีการสอนระบบทางไกล (Social) และออนไลน์ 
(Online) ท าให้ผู้สนใจ ท้ังพระภิกษุ สามเณร อุบาสก อุบาสิกา ได้ศึกษาจากระบบทางไกลนั้นและ
ครูผู้สอนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีมีการใช้ส่ือตามความเหมาะสม โดยสนองนโยบายของคณะสงฆ์
ภาค ๑๕ และคณะสงฆ์ภาค ๑๕ มีนโยบายในการใช้ส่ือเทคโนโลยีในการศึกษาภาษาบาลีท่ีเหมาะสม
ท าให้เกิดความสนใจต่อผู้เรียนมากขึ้น 

ซึ่งส่ือโซเชียลมีเดีย เป็นส่ือใหม่ท่ีก าลังมีบทบาท และมีอิทธิพลค่อนข้างสูงในสังคม
ปัจจุบัน ซึ่งในส่วนของวงการศึกษา และการจัดการเรียนรู้ ได้มีการน าเอาส่ือเหล่านี้มาใช้กันอย่าง
แพร่หลาย ท้ังนี้เนื่องจากสังคมจะก่อให้เกิดคุณประโยชน์หลายประการ เป็นการสนองต่อความ
ต้องการของการส่ือความหมายในการเรียนการสอนของผู้เรียน และท าให้ผู้เรียนได้รู้ถึงรูปแบบ และ
ระดับในการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมทางการเรียนรู้ รวมถึงการเข้าถึงแหล่งการเรียนรู้ได้อย่างมี
คุณภาพ  

โดยใช้กระบวนการส่ือสารจากส่ือโซเชียลมีเดียในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕ ในการ
จัดการเรียน การสอนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีมีน้อยมาก ส่วนใหญ่จะเรียนแบบโบราณเพื่อรักษา
ต้นฉบับจากต าราหรือคัมภีร์ต่างๆมากกว่าการใช้เทคโนโลยีในการสอน ซึ่งการใช้เทคโนโลยีส่วนใหญ่
จะเป็นการติดต่อส่ือสารกันมากกว่า การน ามาใช้ในการจัดการเรียน การสอน ส่ิงท่ีเป็นแนวทาง การ
สร้างส่ือภาษาบาลีเพื่อประกอบการเรียน เช่น มีการจัดห้องสมุดส าหรับค้นคว้าพระไตรปิฎก
โดยเฉพาะหรือมี Computer ในห้องสมุดเพื่อศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม เช่น ธาตุ ศัพท์ ภาษาบาลีต่างๆ 
เป็นต้น เพื่อให้ได้ศึกษาพระไตรปิฎก เป็นต้น แต่การใช้ส่ือส่ิงส าคัญส าหรับนักเรียน คือการรู้จัก
ประมาณในการใช้ส่ือ หากใช้มากเกินไปแทนท่ีจะเกิดคุณกลับจะเกิดโทษต่อผู้เรียนได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๙๐ 
 
 
 
๔.๔  ผลการตรวจสอบการพัฒนาประสิทธิผลการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน
พระปริยัติธรรมแผนกบาลี ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕ จากการสนทนากลุ่ม
เฉพาะ (Focus Group Discussion) 

จากการวิจัยเรื่อง “ประสิทธิผลการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรม
แผนกบาลี ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕” ผู้วิจัยได้จัดการสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group 
Discussion) โดยเป็นการสนทนาเชิงวิชาการจากพระสังฆาธิการ ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
กับการจัดการพระปริยั ติธรรมแผนกบาลี  จ านวน ๙ รูป/คน (ไม่ รวมท่ีปรึกษา ๒ รูป/คน)              
เพื่อวัตถุประสงค์ คือ๑) ตรวจสอบผลการวิจัยร่วมกันของผู้ทรงคุณวุฒิ ๒) ยืนยันหรือแสดงความ
คิดเห็นเพิ่มเติมตามผลการวิจัยและ ๓) ผลท่ีได้จากการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) จะ
น าไปปรับปรุงเพิ่มเติม เพื่อให้ผลการวิจัยถูกต้องสมบูรณ์ต่อไปมีรายละเอียดดังนี้ 

๔.๔.๑ แนวทางการพัฒนาประสิทธิผลการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนพระ
ปริยัติธรรมแผนกบาลี ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕ จากการวิเคราะห์สภาพท่ัวไปของ
พัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕ โดย
ใช้ SWOT Analysis ซึ่งผลท่ีได้จากการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion)ดังนี้ 

๑ )  ด้านสถานที่ ควรมีการต้ังกองทุนเพื่อให้การสนับสนุนการศึกษาพระปริยัติธรรม
แผนกบาลี ต้องมีเสนาสนะท่ีดีเพื่อการศึกษาท่ีเป็นระบบท าให้เกิดประประสิทธิผลท่ีดี๑๖๘คณะสงฆ์
ภาค ๑๕ มีความพร้อมอย่างมากในการก่อสร้าง ซึ่งมีศรัทธาจากเจ้าคณะ พระสังฆาธิการและศรัทธา
จากสาธุชนร่วมด้วยช่วยกันในการบริจาค โดยเฉพาะมีพระเดชพระคุณพระพรหมเวที เจ้าคณะภาค 
๑๕ ผู้ซึ่งมีวิสัยทัศน์ก้าวไกลเป็นอย่างมาก  ได้ให้การสนับสนุนด้านการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนก
บาลีในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕ ได้ต้ังโรงเรียนสหศึกษาบาลีซึ่งให้ทุกจังหวัดในเขตปกครอง   
ภาค ๑๕ ใช้ค าว่า “โรงเรียนสหศึกษาบาลี”แต่การจัดการยังกระจัดกระจาย อยู่ไม่เป็นท่ีเป็นทาง 
สถานท่ีเรียนอยู่ห่างไกลล าบากเรื่องท่ีพัก/อาหาร ต้องมีงบประมาณท่ีชัดเจน ควรให้อ าเภอแต่ละ
อ าเภอในภาค ๑๕ รับจัดการการเรียน การสอน เป็นท่ีต้ัง และเจ้าคณะ พระสังฆาธิการในเขตอ าเภอ
นั้นๆให้การสนับสนุนงบประมาณท่ีเหมาะสม๑๖๙ซึ่งในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕ ตามงานวิจัยท่ีได้
ลงพื้นท่ีมามีความพร้อมด้านงบประมาณจากพระสังฆาธิการขาดเพียงความเข้าใจในการจัดสรรทุนท่ี
เหมาะสม๑๗๐ 

 

                                            
๑๖๘สนทนากลุ่มเฉพาะ ศ.ดร.บุญทัน ดอกไธสง, ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชา-        

รัฐประศาสนศาสตร์, ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒. 
๑๖๙สนทนากลุ่มเฉพาะ พระมหาเกรียงศักด์ิ ภูริวฑฺฒโก ป.ธ.๙, เลขานุการรองเจ้าคณะจังหวัดราชบุรี

, ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒. 
๑๗๐สนทนากลุ่มเฉพาะ ผศ.ดร.รัฐพล เย็นใจมา, อาจารย์ประจ าหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา     

ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒. 



๑๙๑ 
 

 
 
๒) ด้านคณาจารย์  ๑๗๑เป็นการรักษาพระธรรม วินัยให้แตกฉาน ด่ังเช่นล้นเกล้ารัชกาลท่ี 

๕ ได้ตรัสไว้ว่า “พระต้องมีการศึกษาและเสนาสนะท่ีดี”๑๗๒งบประมาณในการสนับสนุนคณาจารย์เพื่อ
สร้างจูงใจในการสอนเป็นส่ิงท่ีจ าเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งคณะสงฆ์ภาค ๑๕ ให้การสนับสนุนท่ีดี แต่ยังจัดสรร
หาไม่เพียงพอและไม่ท่ัวถึง๑๗๓ควรมีการสนับสนุนด้านคณาจารย์ ท่ีเพียงพอและเหมาะสม๑๗๔ 

๓) ด้านหลักสูตร ของการเรียน การสอนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีเป็นการจัดการท่ี
ก าหนดเองไม่ได้ เพราะแม่กองบาลีสนามหลวงเป็นผู้ก าหนดท่ัวประเทศ๑๗๕ มีการใช้หลักสูตรเดิมคือ 
มีการใช้หลักไวยากรณ์ท่ีดีและชัดเจนเพื่อรู้รากศัพท์ มีหลักสูตรพระสูตร พระวินัยและพระอภิธรรมท่ี
ใช้กันมาต้ังแต่โบราณท่ัวประเทศ แต่ภาษาท่ีใช้ในหนังสือเป็นภาษาท่ีเข้าใจยาก เนื้อหาสาระในแผนก
บาลีเน้นการจ าและการแปลมากกว่าความเข้าใจ แต่เป็นการดีอย่างหนึ่งคือหลักสูตร เป็นการเน้นรูป
แบบเดิมและจดจ า เพื่อรักษาความเป็นต้นฉบับ ควรเปิดโอกาสให้แก่ประชาชนท่ัวไปได้เข้ามาศึกษา
ควรจัดการเรียน การสอนอย่างเป็นะบบ๑๗๖ควรมีการสร้างแรงจูงใจดึงดูดความสนใจแก่นักศึกษา
ภาษาบาลีมากขึ้นและมีการจัดห้องสมุดส าหรับค้นคว้าพระไตรปิฎกโดยเฉพาะหรือมี Computer ใน
ห้องสมุดเพื่อศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม เช่น ธาตุ ศัพท์ ภาษาบาลีต่างๆ เป็ นต้น เพื่อให้ได้ศึกษา
พระไตรปิฎก๑๗๗ 

๔) ด้านนักศึกษา ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕ เจ้าคณะภาคได้วางนโยบายให้มี
การบรรพชาและ/หรืออุปสมบทเข้ามาในบวรพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่อง หรือ ก่อนเข้าพรรษา ท า
ให้มีทรัพยากรท่ีจะเข้ามาศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลีซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อผลิตบุคลากรของพระ
ศาสนา เพื่อรับใช้พระศาสนาและเป็นหัวใจของการศึกษาของคณะสงฆ์ ส่วนใหญ่ขาดแรงจูงใจในการ

                                            
๑๗๑สนทนากลุ่มเฉพาะ พระมหาเกรียงศักด์ิ ภูริวฑฺฒโก ป.ธ.๙, เลขานุการรองเจ้าคณะจังหวัดราชบุรี

, ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒. 
๑๗๒สนทนากลุ่มเฉพาะ ศ.ดร.บุญทัน ดอกไธสง, ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชา-      

รัฐประศาสนศาสตร์, ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒. 
๑๗๓สนทนากลุ่มเฉพาะ พระมหาสมศักด์ิ ปุณฺณโชโต ป.ธ.๙,ดร., เจ้าอาวาสวัดพระพุทธไสยาสน์

จังหวัดเพชรบุรี, ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒. 
๑๗๔สนทนากลุ่มเฉพาะ พระสุธีวีรบัณฑิต,ดร., อาจารย์ประจ าหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา         

ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒. 
๑๗๕สนทนากลุ่มเฉพาะ อ.ดร.ประเสริฐ ธิลาว, เลขานุการฯหลักสูตรบัณฑิตศึกษาภาควิชารัฐศาสตร์

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒. 
๑๗๖สนทนากลุ่มเฉพาะ พระมหาเกรียงศักด์ิ ภูริวฑฺฒโก ป.ธ.๙, เลขานุการรองเจ้าคณะจังหวัด

ราชบุรี, ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒. 
๑๗๗ สนทนากลุ่มเฉพาะ ผศ.ดร.พิเชฐ ทั่ งโต , อาจารย์ประจ าหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา     

ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒. 



๑๙๒ 
 
เรียนเพราะไม่ได้รับการให้ความส าคัญในการมอบหมายงานของคณะสงฆ์๑๗๘ควรมีการเทียบคุณวุฒิ
การศึกษาผู้จบเปรียญธรรมให้มากกว่านี้  เช่น ผู้จบเปรียญธรรม ๙ ประโยคต้องเทียบเท่า ดร.        
เป็นต้น๑๗๙ผู้ศึกษาควรมีแรงจูงใจในการศึกษาท่ีมากกว่านี้ เพื่อศึกษาอย่างเต็มใจและเกิดผลท่ีดี๑๘๐ควร
มีนโยบายในการดึงบุคลากรท่ีจบเปรียญธรรมได้ในระดับสูง เช่น จบ ป.ธ.๕ ขึ้นไปให้มีหน้าท่ีในกิจการ
คณะสงฆ์๑๘๑ 

๕) ด้านเทคโนโลยี ปัจจุบันการใช้เทคโนโลยีในการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลีมี
น้อยมาก ตอบโจทย์ไม่ได้ ต้องเรียนตามต าราโบราณ เพราะต้องท่องจ าและรักษาต้นฉบับ มีบางส านัก
ในภาค ๑๕ ท่ีใช้ แต่ส่วนใหญ่แทบจะไม่ได้ใช้ส่ือ๑๘๒ควรมีวิธีการสอนระบบทางไกลและออนไลน์ท าให้
ผู้สนใจ ท้ังพระภิกษุ สามเณร อุบาสก อุบาสิกา ได้ศึกษาจากระบบทางไกลนั้น  เพราะยุคนี้เป็นยุค
สมัยใหม่๑๘๓เทคโนโลยี เป็นส่ิงท่ีดี แต่ก็เป็นดาบสองคมส าหรับนักศึกษาภาษาบาลี ต้องรู้จักประมาณ
ในการใช้จะเกิดประโยชน์ไม่น้อย๑๘๔ควรมีการสอนบาลีโดยใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมและถูกวิธีโดย
ได้รับการสอนจากอาจารย์ ผู้มีความรู้ด้านเทคโนโลยี ๑๘๕ซึ่งเทคโนโลยีเมื่อใช้อย่างถูกวิธีจะเกิด
ประโยชน์อย่างมากกับวงการคณะสงฆ์ เช่น ปัจจุบันนี้ เป็นยุค 4.0 มีช่องทางการตัดต่อหลายช่องทาง 
จ าต้องใช้เทคโนโลยีในการติดต่อประสานงาน ซึ่งจ าเป็นอย่างมากท่ีจะต้องเรียนรู้ไว้ ท้ังผู้สอนและ
ผู้เรียน เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการจัดการ การเรียน การสอนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี 

 
 

                                            
๑๗๘ สนทนากลุ่มเฉพาะ พระมหาเกรียงศักด์ิ ภูริวฑฺฒโก ป.ธ.๙, เลขานุการรองเจ้าคณะจังหวัด

ราชบุรี, ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒. 
๑๗๙ สนทนากลุ่มเฉพาะ ศ.ดร.บุญทัน ดอกไธสง, ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชา-      

รัฐประศาสนศาสตร์, ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒. 
๑๘๐ สนทนากลุ่มเฉพาะ พระมหาสมศักด์ิ ปุณฺณโชโต ป.ธ.๙,ดร., เจ้าอาวาสวัดพระพุทธไสยาสน์

จังหวัดเพชรบุรี, ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒. 
๑๘๑ สนทนากลุ่มเฉพาะ พระปลัดระพิน พุทฺ ธิสาโร,ผศ.ดร., อาจารย์ประจ าหลักสูตรระดับ

บัณฑิตศึกษาภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒. 
๑๘๒ สนทนากลุ่มเฉพาะ พระมหาเกรียงศักด์ิ ภูริวฑฺฒโก ป.ธ.๙, เลขานุการรองเจ้าคณะจังหวัด

ราชบุรี, ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒. 
๑๘๓ สนทนากลุ่มเฉพาะ ศ.ดร.บุญทัน ดอกไธสง, ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชา-      

รัฐประศาสนศาสตร์, ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒. 
๑๘๔ สนทนากลุ่มเฉพาะ พระมหาเกรียงศักด์ิ ภูริวฑฺฒโก ป.ธ.๙, เลขานุการรองเจ้าคณะจังหวัด

ราชบุรี, ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒. 
๑๘๕สนทนากลุ่มเฉพาะ พระมหาสมศักด์ิ ปุณฺณโชโต ป.ธ.๙,ดร., เจ้าอาวาสวัดพระพุทธไสยาสน์

จังหวัดเพชรบุรี, ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒. 



๑๙๓ 
 

๔.๔.๒ แนวทางการพัฒนาประสิทธิผลการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนพระ
ปริยัติธรรมแผนกบาลี ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕ หลักบริหารจัดการPOSDS คือ 

๑.การวางแผน (Planning) คือ โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีในเขตปกครองคณะ
สงฆ์ภาค ๑๕ มีแผนพัฒนาของโรงเรียนท้ังระยะส้ัน และระยะยาวโดยแต่ละจังหวัดมีการจัดเป็น
รูปแบบสหศึกษาบาลีประจ าจังหวัด๑๘๖ควรมีการต้ังกองทุนเพื่อจัดการการศึกษาพระปริยัติธรรม
แผนกบาลีในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕ เพื่อให้บริหารจัดการเป็นไปได้โดยสะดวก๑๘๗ 

๒.การจัดองค์การ (Organizing) คือ เจ้าคณะภาคเป็นผู้บริหารสูงสุด และมีอาจารย์
ใหญ่บริหารแต่ละจังหวัด มีการประชุมก่อนท าการเปิดการเรียนการสอนในระบบสหศึกษาบาลีประจ า
จังหวัด๑๘๘ 

๓.การบริหารบุคคล(Staffing) โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีในเขตปกครองคณะ
สงฆ์ภาค ๑๕ มีการแต่งต้ังพระสังฆาธิการท่ีมีความรู้ความสามารถเป็นผู้บริหารสูงสุดของโรงเรียน    
แต่ละจังหวัด๑๘๙มีคณาจารย์ท่ีครบพร้อมเพื่อให้ความรู้แก่นักเรียน ขาดเพียงนักเรียนท่ีถือว่าน้อยมาก
เพราะผู้สนใจในการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลีมีน้อย๑๙๐ 

๔.การอ านวยการ(Directing) คือ โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีในเขตปกครอง
คณะสงฆ์ภาค ๑๕ มีการจัดอบรมก่อนสอบสนามหลวง เพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบบาลี
สนามหลวง ซึ่งเป็นการวัดผลการศึกษาในแต่ละปี๑๙๑ 

๕.การก ากับควบคุม (Controlling) คือ โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีในเขต
ปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕ มีการรายงานผลการปฏิบัติงานเป็นประจ าทุกปี คือ รายงานเกี่ยวกับผู้มี
สิทธิ์สอบหรือนักเรียนท่ีสอบได้ ให้ไปยังเจ้าคณะจังหวัดและมีการส่งสอบบาลีสนามหลวงประจ าทุกปี 
ถึงแม้จะเป็นการสอนแบบโบราณ แต่ก็ยังมีผลผู้สอบได้บาลีสนามหลวงเป็นท่ีน่าพอใจ๑๙๒ 

                                            
๑๘๖ สนทนากลุ่มเฉพาะ พระมหาเกรียงศักด์ิ ภูริวฑฺฒโก ป.ธ.๙, เลขานุการรองเจ้าคณะจังหวัด

ราชบุรี, ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒. 
๑๘๗ สนทนากลุ่มเฉพาะ ศ.ดร.บุญทัน ดอกไธสง, ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชา-      

รัฐประศาสนศาสตร์, ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒. 
๑๘๘ สนทนากลุ่มเฉพาะ พระมหาสมศักด์ิ ปุณฺณโชโต ป.ธ.๙,ดร., เจ้าอาวาสวัดพระพุทธไสยาสน์

จังหวัดเพชรบุรี, ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒. 
๑๘๙ สนทนากลุ่มเฉพาะ พระมหาสมศักด์ิ ปุณฺณโชโต ป.ธ.๙,ดร., เจ้าอาวาสวัดพระพุทธไสยาสน์

จังหวัดเพชรบุรี, ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒. 
๑๙๐ สนทนากลุ่มเฉพาะ พระสุธีวีรบัณฑิต,ดร., อาจารย์ประจ าหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา         

ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒. 
๑๙๑ สนทนากลุ่มเฉพาะ พระมหาเกรียงศักด์ิ ภูริวฑฺฒโก ป.ธ.๙ , เลขานุการรองเจ้าคณะจังหวัด

ราชบุรี, ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒. 
๑๙๒ สนทนากลุ่มเฉพาะ พระมหาเกรียงศักด์ิ ภูริวฑฺฒโก ป.ธ.๙, เลขานุการรองเจ้าคณะจังหวัด

ราชบุรี, ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒. 



๑๙๔ 
 

๔.๔.๒ แนวทางการพัฒนาประสิทธิผลการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนพระ
ปริยัติธรรมแผนกบาลี ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕ หลักธรรม อิทธิบาท ๔ คือ 

๑.ฉันทะ พอใจ เต็มใจ คือ ผู้บริหารสร้างแรงจูงใจในการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม
แผนกบาลีให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีการมอบรางวัลแก่ผู้สอบได้ในคณะสงฆ์ภาค ๑๕๑๙๓ 

๒.วิริยะ มีความเพียร คือ อาจารย์ผู้สอนสอนอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง แต่บางส านัก
หรือบางรูปยังขาดการท าแผนการสอน ท าให้การสอนไม่มีรูปแบบท่ีแน่นอนตายตัว ๑๙๔ ส่วนนักเรียนมี
ความเพียรท่ีจะเล่าเรียนเพื่อรักษาพระธรรมวินัย โดยมีอาจารย์คอยดูแลในการท าแบบฝึกหัดส่งผลให้
ไม่ลืมเนื้อหาท่ีเรียนมาเพราะได้ทบทวนเสมอ๑๙๕ 

๓.จิตตะ ต้ังใจท างาน คือ อาจารย์ผู้สอนปฏิบัติหน้าท่ีในการสอนอย่างเข้มแข็ง เอาใจใส่
นักเรียน๑๙๖ถึงแม้มีแรงจูงในในการสอนอาจจะน้อยแต่ก็ทุ่มเทในการสอน๑๙๗ 

๔.วิมังสา พิจารณาเหตุ สังเกตผล คือ ผู้บริหารมีการตรวจสอบผลสัมฤทธิ์ของการเรียน 
โดยมีเจ้าคณะภาคเป็นผู้วิสัยทัศน์กว้างไกล เป็นผู้น าพาคณะสงฆ์ภาค ๑๕ ไปสู่การพัฒนาการจัดการ
โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕ ได้อย่างมีประสิทธิผล๑๙๘ 

 
 
 
 
ปัจจัยท้ังหลักบริหารจัดการ POSDC และหลักธรรม อิทธิบาท ๔ เป็นตัวแปรต้นซึ่ง

น าไปสู่ตัวแปรตาม คือ ประสิทธิผลการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนก
บาลี ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕ ใน ๕ ด้าน คือ ด้านสถานท่ี ด้านคณาจารย์ ด้านหลักสูตร   

                                            
๑๙๓สนทนากลุ่มเฉพาะ พระมหาเกรียงศักด์ิ ภูริวฑฺฒโก ป.ธ.๙, เลขานุการรองเจ้าคณะจังหวัด

ราชบุรี, ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒. 
๑๙๔สนทนากลุ่มเฉพาะ ผศ.ดร.พิเชฐ ทั่งโต, อาจารย์ประจ าหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ภาควิชา

รัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒. 
๑๙๕สนทนากลุ่มเฉพาะ ศ.ดร.บุญทัน ดอกไธสง,ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชา-        

รัฐประศาสนศาสตร์, ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒. 
๑๙๖สนทนากลุ่มเฉพาะ พระมหาสมศักด์ิ ปุณฺณโชโต ป.ธ.๙,ดร., เจ้าอาวาสวัดพระพุทธไสยาสน์

จังหวัดเพชรบุรี, ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒. 
๑๙๗สนทนากลุ่มเฉพาะ พระมหาเกรียงศักด์ิ ภูริวฑฺฒโก ป.ธ.๙, เลขานุการรองเจ้าคณะจังหวัด

ราชบุรี, ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒. 
๑๙๘สนทนากลุ่มเฉพาะ พระมหาเกรียงศักด์ิ ภูริวฑฺฒโก ป.ธ.๙ เลขานุการรองเจ้าคณะจังหวัดราชบุรี

๑๕ มกราคม ๒๕๖๒. 



๑๙๕ 
 
ด้านนักศึกษา และด้านเทคโนโลยี ต้องมีความสอดคล้องและตรงประเด็น๑๙๙ต้องมีการสร้างโมเดลโดย
มีความสอดคล้องจากตัวแปรต้นและตัวแปรตาม๒๐๐ผลการวิจัยต้องมีความเป็นไปได้เช่น ด้านหลักสูตร
มีการก าหนดจากแม่กองบาลีสนามหลวง ไม่สามารถเปล่ียนแปลงได้ เป็นต้น ควรบูรณาการในรูปแบบ
การจัดการการเรียน การสอนให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งจะสามารถเสริมในส่วนของหลักสูตรท่ีแก้ไขไม่ได้๒๐๑และ
ต้องตอบโจทย์ค าว่าประสิทธิผลให้ได้ว่า เป็นปัจจัยท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลการพัฒนาการจัดการศึกษา
ของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕๒๐๒ซึ่งประสิทธิผล คือ ระดับ
การปฏิบัติการ ซึ่งได้จากผลการศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลการพัฒนาการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕ โดยใช้หลักบริหารจัดการ 
POSDC และหลักธรรม อิทธิบาท ๔ ซึ่งเป็นการศึกษาเชิงปริมาณ๒๐๓ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

                                            
๑๙๙ สนทนากลุ่มเฉพาะ ผศ.ดร.พิเชฐ ทั่ งโต , อาจารย์ประจ าหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา     

ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒. 
๒๐๐สนทนากลุ่มเฉพาะ ผศ.ดร.รัฐพล เย็นใจมา, อาจารย์ประจ าหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา     

ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒. 
๒๐๑สนทนากลุ่ม เฉพาะ  อ.ดร.ประเสริฐ ธิลาว , เลขานุการหลักสูตรระดับบัณ ฑิตศึกษา          

ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒. 
๒๐๒พระปลัด ระ พิน  พุทฺ ธิส าโร ,ผศ .ดร ., อาจาร ย์ป ระจ าหลั กสู ต รระ ดับบัณ ฑิตศึ กษ า               

ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒. 
๒๐๓พระมหากฤษฎา กิ ตฺ ติ โสภโณ  ผศ.ดร .,อาจารย์ประจ าหลักสูตรระดับบัณ ฑิตศึกษา               

ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒. 



๑๙๖ 
 

๔.๔ องค์ความรู้จากการวิจัย 
 การวิจัยเรื่อง “ประสิทธิผลการพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรม     
แผนกบาลีในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕” สามารถสรุปองค์ความรู้ในการวิจัยได้ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
   
 
แผนภาพที่ ๔.๑๑ องค์ความรู้ท่ีสังเคราะห์จากการวิจัย ที่มา : พระมหานิกร ฐานุตฺตโร (ศรีราช), ๒๕๖๑ 

ประสิทธิผลจากหลักการบริหาร POSDC 
๑.Planning การวางแผน คือ โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีในเขตปกครอง
คณะสงฆ์ภาค ๑๕ มีแผนพัฒนาของโรงเรียนทั้งระยะสั้น และระยะยาว 
๒. Organizing การจัดองค์การ คือ เจ้าคณะภาคเป็นผู้บริหารสูงสุด และมี
อาจารย์ใหญ่บริหารแต่ละจังหวัด 
๓. Staffing การบริหารบุคคล คือ โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีในเขตปกครองคณะ

สงฆ์ภาค ๑๕ มีการแต่งตั้งพระสังฆาธิการท่ีมีความรู้ความสามารถเป็นผู้บริหารสูงสุดของ
โรงเรียน 
๔. Directing การอ านวยก าร คือ  โรงเรียนพระปริยั ติ ธ รรมแผนกบาลี              
ใน เขตปกครอง คณะสงฆ์ภาค ๑๕ มีการจัดอบรมก่อนสอบสนามหลวง 
๕. Controlling การก ากับควบคุม  คือ โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี       
ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕ มีการรายงานผลการปฏิบัติงานเป็นประจ าทุกปี 
 
 

 

 
๑.แนวทางการพัฒนาประสิทธิผลด้านสถานที่ 

1.จัดสร้างอาคารเรียนเฉพาะส าหรับการจัดการ การศึกษาพระ
ปริยัติธรรมแผนกบาลี 
 2.จัดห้องเรียนเป็นสัดส่วน โดยมีรูปแบบแผนผังที่ชัดเจน และ
จัดห้องสมุ ด เพื่ อค้นค ว้าความรู้ วิชาการด้ านภาษาบาลี             
มี พระไตรปิฎกเป็นต้น 
๓.มีสถานที่พักส าหรับครูอาจารย์และนักศึกษาภาษาบาลี 

๒.แนวทางการพัฒนาประสิทธิผลด้านคณาจารย์ 
๑.คณะสงฆ์ภาค ๑๕ มีการประชุมวางแผนเพื่อจัดท าแผนการ
สอน โดยมีการบูรณาการให้เข้ากับยุคสมัยใหม่ 
2. มีการจัดอบรมครูสอนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี 
3.ในเขตปกครองคณ ะสงฆ์ภาค ๑๕ มีการให้รางวัลแก่
คณาจารย์ผู้สอนบาลีที่มีผลงานโดดเด่น  
4.ครูสอนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีต้องมีการจัดท าแผนการ
สอน  
 

๕.แนวทางการพัฒนาประสิทธิผลด้านเทคโนโลยี 
1.คณะสงฆ์ภาค ๑๕ จัดตั้งฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
ส าหรับภาษาบาลีโดยปรึกษากองบาลีสนามหลวง 
2.มีวิธีการสอนระบบทางไกลและออนไลน์ท าให้ผู้สนใจ
ได้ศึกษาจากระบบทางไกลนั้น 
3.ครูผู้สอนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีมีการใช้สื่อตาม
ความเหมาะสม โดยสนองนโยบายของคณะสงฆ์ภาค 
๑๕ ให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น 
๔.คณะสงฆ์ภาค ๑๕ มีนโยบายในการใช้สื่อเทคโนโลยี
ในการศึกษาภาษาบาลีที่เหมาะสมท าให้เกิดความสนใจ
ต่อผู้เรียนมากขึ้น 
 

 

๔.แนวทางการพัฒนาประสิทธิผลนักศึกษา 
1.กระทรวงศึกษาธิการให้การรับรองวุฒิการศึกษาส าหรับผู้
จบการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลีให้มากขึ้น 2.มี
กิจกรรมร่วมกันระหว่างครูและนักเรียนบาลี  
3.สนับสนุนผู้จบ ป.ธ.๕ ขึ้นไปให้มีหน้าที่ในกิจการคณะสงฆ์ 
เช่น ช่วยงานโครงการอบรมบาลีก่อนสอบ เป็นต้น  
๔.คณะสงฆ์ภาค ๑๕ มีการประชาสัมพันธ์ด้านประ
โยขน์ของการศึกษาภาษบาลีให้แพร่หลาย  
๕ .ผู้ เรี ย น จบ  ป .ธ .๕  ขึ้ น ไป มี โอ ก าส เรี ย น ใน
ระดับอุดมศึกษา โดยได้รับการสนับสนุนจากเจ้าส านัก
เรียนหรือเจ้าคณะพระสังฆาธิการในเขตปกครองคณะ
สงฆ์ภาค ๑๕ 
 

๓.แนวทางการพัฒนาประสิทธิผลหลักสูตร 
1.คณะสงฆ์ภาค ๑๕ มีการระดมความคิดเพ่ือร่างหลักสูตรภาษา
บาลีที่เข้าใจได้ง่าย ซ่ึงเจ้าคณะภาค ๑๕ ได้ท าเป็นตัวอย่าง เช่น 
หนังสือบาลีไวยากรณ์ฉบับพกพา เป็นต้น  
2. การมีส่วนร่วมระหว่างครูและนักเรียน มีชั่วโมงถาม-ตอบและท า
แบบฝึกหัด เป็นระยะ เป็นต้น  
3.มีการจัดห้องสมุดส าหรับค้นคว้าพระไตรปิฎกโดยเฉพาะหรือมี 
Computer เพ่ือการค้นคว้าต าราบาลี เป็นต้น 
๔.เส ริ ม วิ ช ากา รท าง โลกที่ เหม าะสมสามา รถน า ไป ใช้ ใน
ชีวิตประจ าวันได้ 
 

 

ประสิทธิผลจากหลักอิทธิบาทธรรม ๔ 
๑.ฉันทะ พอใจ เต็มใจ คือ ผู้บริหารสร้างแรงจูงใจใน
การจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลีให้เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ 
๒.วิริยะ มีความเพียร คือ อาจารย์ผู้สอนสอนอย่าง
สม่ าเสมอและต่อเน่ือง 
๓.จิตตะ ต้ังใจท างาน คือ อาจารย์ผู้สอนปฏิบัติหน้าที่ใน
การสอนอย่างเข้มแข็ง 
๔.วิมังสา พิจารณาเหตุ สังเกตผล  คือผู้บริหารมีการ
ตรวจสอบผลสัมฤทธ์ิของการ 



๑๙๗ 
 

จากตารางท่ี ๔.๖ แสดงองค์ความรู้ท่ีได้จากการวิจัยเรื่อง“ประสิทธิผลการพัฒนาการจัด
การศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕” ผู้วิจัยได้อธิบาย
รายละเอียดดังนี้ 

1.ประสิทธิผลจากการวิเคราะห์หลักการบริหารจัดการ POSDC ซึ่งผู้วิจัยได้ค่าเฉล่ียมาก
ทุกด้านและเสนอข้อมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดรายด้าน ดังต่อไปนี้ 

1) ด้านการวางแผน (Planning) เมื่อพิจารณารายละเอียดในแต่ละข้อจากมากไปหา
น้อย ๓ อันดับได้แก่ ข้อรายการท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดรายด้าน คือโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี
ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕ มีแผนพัฒนาของโรงเรียนท้ังระยะส้ัน และระยะยาวมีค่าเฉล่ีย       
( = ๓.๘4, S.D.  =0.894) 

๒) ด้านการจัดองค์การ (Organizing) เมื่อพิจารณารายละเอียดในแต่ละข้อจากมากไป
หาน้อย ๓ อันดับได้แก่ ข้อรายการท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดรายด้าน คือ เจ้าคณะภาคเป็นผู้บริหารสูงสุด 
และมีอาจารย์ใหญ่บริหารแต่ละจังหวัดมีค่าเฉล่ีย ( = 3.99, S.D.  =0.811) 

3) ด้านการบริหารบุคคล (Staffing) เมื่อพิจารณารายละเอียดในแต่ละข้อจากมากไปหา
น้อย ๓ อันดับได้แก่ ข้อรายการท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดรายด้านคือ โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี
ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕ มีการแต่งต้ังพระสังฆาธิการท่ีมีความรู้ความสามารถเป็นผู้บริหาร
สูงสุดของโรงเรียนมีค่าเฉล่ีย( =3..92, S.D.=0.860) 

4) ด้านการอ านวยการ(Directing) เมื่อพิจารณารายละเอียดในแต่ละข้อจากมากไปหา
น้อย ๓ อันดับได้แก่ ข้อรายการท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดรายด้านคือ โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี
ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕ มีการจัดอบรมก่อนสอบสนามหลวงมีค่าเฉล่ีย( =4.01, S.D.  = 
0.832) 

5) ด้านการก ากับควบคุม (Controlling) เมื่อพิจารณารายละเอียดในแต่ละข้อจาก
มากไปหาน้อย ๓ อันดับได้แก่ข้อรายการท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดรายด้านคือ โรงเรียนพระปริยัติธรรม
แผนกบาลีในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕ มีการรายงานผลการปฏิบัติงานเป็นประจ าทุกปีมีค่าเฉล่ีย
( =3.95, S.D.  = 0.840) 

๒.ประสิทธิผลจากการวิเคราะห์หลักอิทธิบาทธรรม ๔ ซึ่งผู้วิจัยได้ค่าเฉล่ียมากทุกด้าน
และเสนอข้อมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดรายด้าน ดังต่อไปนี้ 

1) ด้านฉันทะ พอใจ เต็มใจ เมื่อพิจารณารายละเอียดในแต่ละข้อจากมากไปหาน้อย ๓ 
อันดับได้แก่ ข้อรายการท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดรายด้านคือ ผู้บริหารสร้างแรงจูงใจในการจัดการศึกษา
พระปริยัติธรรมแผนกบาลีให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมีค่าเฉล่ีย( =3.9๒, S.D.  = 0.8๕๓) 

๒) ด้านวิริยะ มีความเพียร เมื่อพิจารณารายละเอียดในแต่ละข้อจากมากไปหาน้อย ๓ 
อันดับได้แก่ ข้อรายการท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดรายด้านคือ อาจารย์ผู้สอนสอนอย่างสม่ าเสมอและ
ต่อเนื่องมีค่าเฉล่ีย( =3.9๕, S.D.  = 0.8๓๒) 

๓) ด้านจิตตะ ต้ังใจท างาน เมื่อพิจารณารายละเอียดในแต่ละข้อจากมากไปหาน้อย ๓ 
อันดับได้แก่ ข้อรายการท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดรายด้านคือ อาจารย์ผู้สอนปฏิบัติหน้าท่ีในการสอนอย่าง
เข้มแข็งมีค่าเฉล่ีย( =3.9๕, S.D.  = 0.8๓๙) 



















๑๙๘ 
 

๔) ด้านวิมังสา พิจารณาเหตุ สังเกตผล เมื่อพิจารณารายละเอียดในแต่ละข้อจากมากไป
หาน้อย ๓ อันดับได้แก่ข้อรายการท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดรายด้านคือ ผู้บริหารมีการตรวจสอบผลสัมฤทธิ์
ของการเรียนมีค่าเฉล่ีย( =3.9๒, S.D.  = 0.8๔๑) 

 
ผู้วิจัยเมื่อได้ประสิทธิผลการพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี

ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕ จากการวิ เคราะห์หลักการบริหารจัดการ POSDC และ            
หลักอิทธิบาทธรรม ๔ จึงได้น าเสนอแนวทางพัฒนาการจัดการโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีใน
เขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕ ดังนี้ 

แนวทางการพัฒนาด้านสถานที่ คือ จัดสร้างอาคารเรียนเฉพาะส าหรับการจัดการ 
การศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลีโดยการระดมทุนจากเจ้าคณะพระสังฆาธิการในเขตปกครองคณะ
สงฆ์ภาค ๑๕ / ประชาชนผู้ศรัทธาเล่ือมใส มีจัดห้องเรียนเป็นสัดส่วน โดยมีรูปแบบแผนผังท่ีชัดเจน   
มีห้องส าหรับอ่านหนังสือก่อนเข้าห้องเรียนจริง มีการจัดห้องสมุดเพื่อค้นคว้าความรู้วิชาการด้านภาษา
บาลี มี พระไตรปิฎกเป็นต้นจัดรูปแบบท้ังสถานท่ีเรียน ท้ังสถานท่ีพัก รูปแบบห้องสมุดให้มีการบูรณา
การให้เข้ากับยุคสมัยใหม่ สร้างความน่าสนใจแก่นักศึกษาภาษาบาลีเป็นอย่างดีมีสถานท่ีพักส าหรับครู
อาจารย์และนักศึกษาภาษาบาลีท่ีเหมาะสมและเพียงพอ 

แนวทางการพัฒนาด้านคณาจารย์ คือ โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีในเขต
ปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕ ต้องมีการประชุมวางแผนเพื่อจัดท าแผนการสอน ซึ่งในแต่ละช้ันมีการวัด
และประเมินผลทุกสัปดาห์ และมีการติดตามผลส่งให้เจ้าส านักทุกเดือน มีการจัดอบรมครูสอนพระ
ปริยัติธรรมแผนกบาลี โดยพระวิทยากร/วิทยากร ท่ีมีความรู้ประสบการณ์การสอนเป็นอย่างดีมีการให้
รางวัลแก่คณาจารย์ผู้สอนบาลีท่ีมีผลงานโดดเด่น โดยการคัดเลือกจากเจ้าส านักเรียนในแต่ละจังหวัด
เพื่อสร้างขวัญและก าลังใจในการสอนภาษาบาลีให้เกิดประสิทธิภาพและครูสอนพระปริยัติธรรมแผนก
บาลีต้องมีการจัดท าแผนการสอนโดยบูรณาการเป็นระบบเหมือนมหาวิทยาลัย ง่ายต่อการจัดการ
เรียน การสอน และจัดท าส่ือการสอนให้มีกิจกรรมร่วมกันระหว่างครูและนักเรียน 

แนวทางการพัฒนาด้านหลักสูตร คือ คณะสงฆ์ภาค ๑๕ มีการระดมความคิดจากเจ้า
คณะพระสังฆาธิการ หรือ พระมหาเปรียญท่ีจบเปรียญธรรม ๗,๘,๙ ประโยคในเขตดังกล่าว          
ร่างหลักสูตรภาษาบาลีท่ีเข้าใจได้ง่าย ซึ่งเจ้าคณะภาค ๑๕ ได้ท าเป็นตัวอย่าง เช่น หนังสือบาลี
ไวยากรณ์ฉบับพกพา   เป็นต้น จะท าให้เกิดการมีส่วนร่วมและจะได้มีต าราท่ีน่าสนใจมากขึ้น,จัดให้มี
การประชุมในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕ เพื่อให้แต่ละส านักใช้ส่ือกระตุ้นในการจัดการการศึกษา
ในรูปแบบบูรณาการให้เข้ากับยุคปัจจุบัน สร้างแรงจูงใจดึงดูดความสนใจแก่นักศึกษาภาษาบาลีมาก
ขึ้นมีการจัดห้องสมุดส าหรับค้นคว้าพระไตรปิฎกโดยเฉพาะหรือมี Computer ในห้องสมุดเพื่อศึกษา
ค้นคว้าเพิ่มเติม เช่น ธาตุ ศัพท์ ภาษาบาลีต่างๆ เป็นต้น เพื่อให้ได้ศึกษาพระไตรปิฎก เพราะการ
เปล่ียนแปลงหลักสูตรการเรียนเป็นไปได้ยาก จ าเป็นต้องเจาะลึกพระไตรปิฎกให้เข้าใจน าไปสอนได้จะ
มีประโยชน์ในอนาคตต่อไปและมีโอกาสเสริมวิชาการทางโลกท่ีเหมาะสมสามารถน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้จะท าให้ผู้เรียนได้ความรู้มากขึ้นในหลายๆด้าน 

 





๑๙๙ 
 

แนวทางการพัฒนาด้านนักศึกษา คือ กระทรวงศึกษาธิการให้การรับรองวุฒิการศึกษา
ส าหรับผู้จบการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลีให้มากขึ้น จะส่งผลให้ผู้ศึกษาภาษาบาลีมีแรงจูงใจใน
การศึกษาเล่าเรียนมีกิจกรรมร่วมกันระหว่างครูและนักเรียนบาลี เป็นการท าให้ผลการศึกษามี
ประสิทธิภาพมากขึ้นและคณะสงฆ์ภาค ๑๕ มีนโยบายในการดึงบุคลากรท่ีจบเปรียญธรรมได้ใน
ระดับสูง เช่น จบ ป.ธ.๕ ขึ้นไปให้มีหน้าท่ีในกิจการคณะสงฆ์ เช่น ช่วยงานโครงการอบรมบาลีก่อน
สอบ เป็นต้น หรืองานอื่นๆ จะช่วยให้นักศึกษาท่ีก าลังศึกษาภาษบาลีได้เกิดแรงบันดาลใจในการศึกษา
ได้ 

อีกท้ังคณะสงฆ์ภาค ๑๕ มีการประชาสัมพันธ์ด้านประโยขน์ของการศึกษาภาษบาลีให้
แพร่หลาย จะท าให้ประชาชนท่ัวไปได้รับรู้และสนใจในการศึกษามากขึ้นและผู้เรียนจบ ป.ธ.๕ ขึ้นไปมี
โอกาสเรียนในระดับอุดมศึกษาโดยได้รับการสนับสนุนจากเจ้าส านักเรียนหรือเจ้าคณะพระสังฆาธิการ
ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕ 

แนวทางการพัฒนาด้านเทคโนโลยี คือ คณะสงฆ์ภาค ๑๕ จัดต้ังฝ่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศส าหรับภาษาบาลีโดยปรึกษากองบาลีสนามหลวง อาจจะมีการระดมทุนจากเจ้าคณะพระ
สังฆาธิการในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕ ท้ังมีวิธีการสอนระบบทางไกลและออนไลน์ท าให้ผู้สนใจ 
ท้ังพระภิกษุ สามเณร อุบาสก อุบาสิกา ได้ศึกษาจากระบบทางไกลนั้นและ ครูผู้สอนพระปริยัติธรรม
แผนกบาลีมีการใช้ส่ือตามความเหมาะสม โดยสนองนโยบายของคณะสงฆ์ภาค ๑๕และคณะสงฆ์ภาค 
๑๕ มีนโยบายในการใช้ส่ือเทคโนโลยีในการศึกษาภาษาบาลีท่ีเหมาะสมท าให้เกิดความสนใจต่อผู้เรียน
มากขึ้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

บทที่ ๕ 
สรุป อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

การวิจัยเรื่อง“ประสิทธิผลการพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนก
บาลีในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค๑๕”ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิจัยแบบผสานวิธี  (Mixed Method 
Research) ประกอบด้วยการวิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณเมื่อวิเคราะห์ข้อมูลท้ังเชิงคุณภาพและ
เชิงปริมาณเสร็จแล้วจึงสรุปผลการวิจัยอภิปรายผลและข้อเสนอแนะตามล าดับข้ันตอนดังต่อไปนี้ 

๕.๑ สรุปผลการวิจัย 
๕.๒ อภิปรายผล 
๕.๓ ข้อเสนอแนะ 

๕.๓.๑ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
๕.๓.๒ ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ 
๕.๓.๓ ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 

 
 

๕.๑ สรุปผลการวิจัย 
จากการศึกษาผู้วิจัยสรุปผลการวิจัยได้ดังนี้ 
๕.๑.๑ วิเคราะห์สภาพทั่วไปในการจัดการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนก

บาลี ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕ 
ผู้วิจัยได้ก าหนดกลุ่มเป้าหมายวิธีเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพโดยผู้วิจัยได้

ก าหนดเนื้อหาของการสัมภาษณ์เป็นแบบสัมภาษณ์เจาะลึกโดยสัมภาษณ์พระสังฆาธิการผู้ปกครองครู
สอนบาลี และข้าราชการ จ านวน ๑๘ รูป/คนด้วยการวิเคราะห์ SWOT Analysis ใน ๕ ด้าน คือ ด้าน
สถานท่ี ด้านคณาจารย์ ด้านหลักสูตร ด้านนักศึกษา และด้านเทคโนโลยี และการสนทนากลุ่มเฉพาะ 
(Focus Group Discussion) จ านวน ๑๑ท่าน พร้อมท้ังวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) จาก
แบบสอบถาม (Questionnaire) เพื่อสนับสนุนข้อมูลเชิงคุณภาพซึ่งสรุปเนื้อหาสาระได้ดังนี้ 

สภาพท่ัวไปอุปสรรคและวิธีในการแก้ไขท่ีเกี่ยวกับประสิทธิผลการพัฒนาการจัด
การศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕ นั้น วิเคราะห์โดยองค์
รวมโดยสรุป ดังนี้ 



๒๐๑ 
 

๑. ด้านสถานที่ ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕  มีความพร้อมอย่างมากในการ
ก่อสร้าง ซึ่งมีศรัทธาจากเจ้าคณะ พระสังฆาธิการ และศรัทธาจากสาธุชนร่วมด้วยช่วยกันในการ
บริจาค โดยเฉพาะมีพระเดชพระคุณพระพรหมเวที เจ้าคณะภาค ๑๕ ผู้ซึ่งมีวิสัยทัศน์ก้าวไกล       
เป็นอย่างมาก  ได้ให้การสนับสนุนด้านการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลีในเขตปกครองคณะสงฆ์
ภาค ๑๕ ได้ต้ังโรงเรียนสหศึกษาบาลีซึ่งให้ทุกจังหวัดในเขตปกครอง ภาค ๑๕ ใช้ค าว่า “โรงเรียน
สหศึกษาบาลี” ทุกส านักเรียนเช่น โรงเรียนสหศึกษาบาลี วัดเพชรสมุทร วรวิหาร จังหวัด
สมุทรสงคราม เป็นต้นเพื่อให้เกิดเครือข่ายในการศึกษา วัดใดมีศักยภาพในการจัดการศึกษาก็จัดไป
ตามนโยบายเจ้าคณะภาค วัดใดไม่มีศักยภาพท่ีจะจัดการเรียนการสอนก็ให้การสนับสนุนเต็มก าลัง  

แต่ส่ิงท่ีขาดและควรจะปรับปรุงคือ แต่การจัดการยังกระจัดกระจาย อยู่ไม่เป็นท่ีเป็น
ทาง สถานท่ีเรียนอยู่ห่างไกลล าบากเรื่องท่ีพัก/อาหาร ต้องมีงบประมาณท่ีชัดเจน ควรให้อ าเภอแต่ละ
อ าเภอในภาค ๑๕ รับจัดการการเรียน การสอน เป็นท่ีต้ัง และเจ้าคณะ พระสังฆาธิการในเขตอ าเภอ
นั้นๆให้การสนับสนุนงบประมาณท่ีเหมาะสมการจัดระบบด้านการจัดสถานท่ีๆเหมาะสมในการจัดการ
เรียน การสอนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี เพราะบางแห่งเรียนตามศาลาการเปรียญ เป็นต้น ซึ่งส่งผล
กระทบต่อสมาธิของผู้สอนและผู้เรียน ท าให้เกิดบรรยากาศท่ีไม่น่าเรียน และส่ิงท่ีควรจัดระบบคือจัด
ห้องเรียนเป็นสัดส่วน โดยมีรูปแบบแผนผังท่ีชัดเจน มีห้องส าหรับอ่านหนังสือก่อนเข้าห้องเรียนจริง 
จัดห้องสมุดเพื่อค้นคว้าความรู้วิชาการด้านภาษาบาลี มี พระไตรปิฎกเป็นต้น จัดรูปแบบท้ังสถานท่ี
เรียน ท้ังสถานท่ีพัก รูปแบบห้องสมุดให้มีการบูรณาการให้เข้ากับยุคสมัยใหม่ สร้างความน่าสนใจแก่
นักศึกษาภาษาบาลีเป็นอย่างดี มีสถานท่ีพักส าหรับครูอาจารย์และนักศึกษาภาษาบาลีท่ีเหมาะสมและ
เพียงพอ 

๒. ด้านคณาจารย์ ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕ เจ้าคณะภาค ๑๕ ได้มอบนโน
บาย    ให้แต่ละส านักเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี มีครูอาจารย์ผู้สอนท่ีเพียงพอแก่ผู้เรียน ท าให้
การจัดการเรียน การสอน พระปริยัติธรรมแผนกบาลีมีประสิทธิภาพ มีคณาจารย์ผู้สอนพระปริยัติ
ธรรมแผนกบาลี เป็นผู้ทรงความรู้เปรียญธรรมต้ังแต่ ป.ธ.๓,๔,๕,๖,๗,๘ จนถึง ป.ธ.๙ ซึ่งถือว่ามีวุฒิ
การศึกษาท่ีเหมาะสมแก่การสอนหรือการถ่ายทอดแก่ลูกศิษย์และ/หรือ ผู้ศึกษาภาษาบาลีได้ มีการ
จัดสรรคณาจารย์ผู้สอนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีท่ีมีความรู้ ความสามารถ คณาจารย์มีพร้อมใน
ระดับท่ีดีแต่ส่วนใหญ่จะเป็นการสอนแบบพี่สอนน้อง คือ สอนตามแบบแผนโบราณ ไม่ได้มีการบูรณา
การให้เกิดความน่าสนใจส าหรับผู้ศึกษาเท่าท่ีควร โดยเฉพาะไม่มีการจัดท าแผนการสอนซึ่งจะท าให้
ประสิทธิภาพการสอนมีน้อย หรือ ท าให้สอนไปนอกจากนโยบายท่ีก าหนดไว้ และอัตราในการ
สนับสนุนครูสอนจ าส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ไม่เพียงพอส าหรับครูสอนพระปริยัติธรรม
แผนกบาลี ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕  

ส่ิงท่ีควรปรับปรุงคือโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค 
๑๕ มีการประชุมวางแผนเพื่อจัดท าแผนการสอน ซึ่งในแต่ละช้ันมีการวัดและประเมินผลทุกสัปดาห์ 
และมีการติดตามผลส่งให้เจ้าส านักทุกเดือน มีการจัดอบรมครูสอนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี โดย
พระวิทยากร/วิทยากร ท่ีมีความรู้ประสบการณ์การสอนเป็นอย่างดี ครูสอนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี
ต้องมีการจัดท าแผนการสอนโดยบูรณาการเป็นระบบเหมือนมหาวิทยาลัย ง่ายต่อการจัดการเรียน 
การสอน และจัดท าส่ือการสอนให้มีกิจกรรมร่วมกันระหว่างครูและนักเรียน 



๒๐๒ 
 

๓. ด้านหลักสูตร การเรียน การสอนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี มีการใช้หลักสูตรเดิมท่ี
ใช้กันมาต้ังแต่โบราณท่ัวประเทศ ภาษาท่ีใช้ในหนังสือเป็นภาษาท่ีเข้าใจยาก เนื้อหาสาระในแผนกบาลี
เน้นการจ าและการแปลมากกว่าความเข้าใจ แต่เป็นการดีอย่างหนึ่งคือหลักสูตร เป็นการเน้นรูป
แบบเดิมและจดจ า เพื่อรักษาความเป็นต้นฉบับ  

ในส่วนของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕ มีการ
จัดท าหลักสูตรพิเศษ เช่น หนังสือบาลีไวยากรณ์ฉบับพกพา เป็นต้น แต่ก็ยังน้อยและยังมีการพัฒนา
เท่าท่ีควร ส่ิงท่ีควรปรับปรุงคือจัดต้ังกองวิชาการเฉพาะคณะสงฆ์ภาค ๑๕ โดยระดมความคิดจากเจ้า
คณะพระสังฆาธิการ หรือ พระมหาเปรียญท่ีจบเปรียญธรรม ๗ ,๘ ,๙ ประโยคในเขตดังกล่าว         
ร่างหลักสูตรภาษาบาลีท่ีเข้าใจได้ง่าย ซึ่งเจ้าคณะภาค ๑๕ ได้ท าเป็นตัวอย่าง เช่น หนังสือบาลี
ไวยากรณ์ฉบับพกพา เป็นต้น จะท าให้เกิดการมีส่วนร่วมและจะได้มีต าราท่ีน่าสนใจมากขึ้น มีการ
ประชุมในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕ เพื่อให้แต่ละส านักใช้ส่ือกระตุ้นในการจัดการการศึกษาใน
รูปแบบบูรณาการให้เข้ากับยุคปัจจุบัน สร้างแรงจูงใจดึงดูดความสนใจแก่นักศึกษาภาษาบาลีมากขึ้น
และมีการจัดห้องสมุดส าหรับค้นคว้าพระไตรปิฎกโดยเฉพาะหรือมี Computer ในห้องสมุดเพื่อศึกษา
ค้นคว้าเพิ่มเติม เช่น ธาตุ ศัพท์ ภาษาบาลีต่างๆ เป็นต้น เพื่อให้ได้ศึกษาพระไตรปิฎก  

๔. ด้านนักศึกษา ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕ เจ้าคณะภาคได้วางนโยบายให้มี
การบรรพชาและ/หรืออุปสมบทเข้ามาในบวรพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่อง หรือ ก่อนเข้าพรรษา ท า
ให้มีทรัพยากรท่ีจะเข้ามาศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลีซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อผลิตบุคลากรของพระ
ศาสนา เพื่อรับใช้พระศาสนาและเป็นหัวใจของการศึกษาของคณะสงฆ์ แต่กระนั้นผู้ท่ีต้ังใจจะศึกษา
ภาษาบาลีจริงๆก็ยังมีน้อย ซึ่งประกอบด้วยเหตุหลายอย่างเช่น การศึกษาทางโลกท่ีเปิดกว้าง และการ
รับรองวุฒิการศึกษาภาษาบาลีท่ีไม่น่าสนใจส่งผลกระทบต่อนักศึกษาภาษาบาลี ส่ิงท่ีควรปรับปรับ
หากเป็นไปได้ คือ กระทรวงศึกษาธิการให้การรับรองวุฒิการศึกษาส าหรับผู้จบการศึกษาพระปริยัติ
ธรรมแผนกบาลีให้มากขึ้น  จะส่งผลให้ ผู้ ศึกษ าภาษาบาลีมีแรงจูงใจในการศึกษาเล่าเรียน               
มีกิจกรรมร่วมกันระหว่างครูและนักเรียนบาลี เป็นการท าให้ผลการศึกษามีประสิทธิภาพมากขึ้นและ
คณะสงฆ์ภาค ๑๕ มีนโยบายในการดึงบุคลากรท่ีจบเปรียญธรรมได้ในระดับสูง เช่น จบ ป.ธ.๕ ขึ้นไป
ให้มีหน้าท่ีในกิจการคณะสงฆ์ เช่น ช่วยงานโครงการอบรมบาลีก่อนสอบ เป็นต้น หรืองานอื่นๆ จะ
ช่วยให้นักศึกษาท่ีก าลังศึกษาภาษบาลีได้เกิดแรงบันดาลใจในการศึกษาได้ 

๕. ด้านเทคโนโลยี ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕ มีความพร้อมด้านส่ือ แต่ขาด
บุคลากรในการจัดท า ส่ิงท่ีควรปรับปรุงคือ จัดต้ังฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับภาษาบาลีโดย
ปรึกษากองบาลีสนามหลวง อาจจะมีการระดมทุนจากเจ้าคณะพระสังฆาธิการในเขตปกครองคณะ
สงฆ์ภาค ๑๕ และมีวิธีการสอนระบบทางไกลและออนไลน์ท าให้ผู้สนใจ ท้ังพระภิกษุ สามเณร อุบาสก 
อุบาสิกา ได้ศึกษาจากระบบทางไกลนั้น 

 
 
 
 



๒๐๓ 
 

๕.๑ .๒ การศึกษาปัจจัยที่ มีผลต่อประสิทธิผลการพัฒนาการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕ 

๑. กลุ่มตัวอย่างของผู้ตอบแบบสอบถาม 
สถานภาพท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถามคือ พระสังฆาธิการ ครูอาจารย์สอนบาลี และ

เจ้าส านักเรียนซึ่งเกี่ยวข้องกับประสิทธิผลการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรม
แผนกบาลีในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕จ าแนกตาม สถานภาพ อายุ พรรษา วุฒิการศึกษาบาลี
และเขตพื้นท่ีๆรับผิดชอบ 

ซึ่งผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามมีรายละเอียดดังนี้  
สถานภาพ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีสถานภาพเป็นพระสังฆาธิการ มี

จ านวน ๒๑๓ รูป คิดเป็นร้อยละ ๗๒ รองลงมาเป็นครูสอนบาลี มีจ านวน ๖๑ รูป คิดเป็นร้อยละ ๒๐ 
และท่ีเป็นเจ้าส านักเรียนมี ๑๙ รูป คิดเป็นร้อยละ ๖.๕๐ 

อายุพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุ ๕๑๑ ปีขึ้นไปจ านวน 136 รูป คิดเป็น
ร้อยละ 46.4 รองลงมามีอายุ ๓๑– ๔๐ ปีมีจ านวน ๙๑ รูป คิดเป็นร้อยละ ๓๑.1มีอายุ 41-50    ปี 
มีจ านวน 59 รูป คิดเป็นร้อยละ 20.1 และมีอายุ20-31 ปี 7 รูป คิดเป็นร้อยละ 2.4 

พรรษา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีพรรษา ๒๑ พรรษาขึ้นไปจ านวน ๑๗๕ 
รูป คิดเป็นร้อยละ 59.7 รองลงมามีพรรษา ๑๑-20 พรรษา คิดเป็นร้อยละ 36.2 มีพรรษา5-10 
พรรษา 11 รูป คิดเป็นร้อยละ 3.8 

วุฒิการศึกษาบาลี พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ไม่มีวุฒิการศึกษาบาลีจ านวน 
194 รูป คิดเป็นร้อยละ 66.2 รองลงมาคือ ป.ธ.๕ ถึง ป.ธ.6 จ านวน 41 รูป คิดเป็นร้อยละ 14 
และประโยค ๑-๒ ถึงป.ธ.๔ และ ป.ธ.๗ ถึง ป.ธ.๙ มีจ านวนเท่ากันคือ 29 รูป คิดเป็นร้อยละ 9.9 

เขตพื้นท่ีๆรับผิดชอบ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่อยู่ในเขตราชบุรีจ านวน 
111รูป คิดเป็นร้อยละ 37.9 รองลงมาอยู่ในเขตสมุทรสงคราม จ านวน 83 รูป คิดเป็นร้อยละ 
28.3 และอยู่ในเขตเพชรบุรีจ านวน 65 รูป คิดเป็นร้อยละ 22.2 และอยู่ในเขตจังหวัดประจวบคิรี
ขันธ์จ านวน 34 รูป คิดเป็นร้อยละ 11.6 

 
๒. ระดับความคิดเห็นพระสังฆาธิการ ครูสอนบาลี เจ้าส านักเรียน 
ผลการวิเคราะห์สภาพท่ัวไปท่ีเกี่ยวกับการประสิทธิผลการพัฒนาการจัดการศึกษาของ

โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕ โดยภาพรวมและโดยหลักการ
บริหารจัดการหลักบริหารจัดการPOSDS ได้แก่ การวางแผนPlanning การจัดองค์การ Organizing 
การบริหารบุคคลStaffing การอ านวยการDirecting การก ากับควบคุม Controllingและหลักธรรม
หลักธรรม อิทธิบาท ๔ ได้แก่ ฉันทะ พอใจ เต็มใจ  วิริยะ มีความเพียรจิตตะ ต้ังใจท างาน วิมังสา 
พิจารณาเหตุ สังเกตผล 

พบว่า พระสังฆาธิการ ครูสอนบาลี เจ้าส านักเรียน มีความคิดเห็นต่อประสิทธิผลการ
พัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕   

ตามหลักการบริหารจัดการ POSDC โดยภาพรวม อยู่ในระดับเห็นด้วยมากมีค่าเฉล่ีย (  = ๓.๙๐, 
S.D.  = ๐.๙๓๑)เมื่อพิจารณารายละเอียดในแต่ละด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน 





๒๐๔ 
 

พบว่า พระสังฆาธิการ ครูสอนบาลี เจ้าส านักเรียน มีความคิดเห็นต่อประสิทธิผลการ
พัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕    
ตามหลักอิทธิบาทธรรม ๔ โดยภาพรวม อยู่ในระดับเห็นด้วยมากมีค่าเฉล่ีย   (  = ๓.๙๐, S.D.  = 
๐.๘๑๕)เมื่อพิจารณารายละเอียดในแต่ละด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน 

๓ .ผลการ วิ เค ราะห์ ห ลั ก ก ารบ ริห ารจั ด กา รห ลั กบ ริห ารจั ด ก ารPOSDS                 
โดยมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดรายด้าน ดังต่อไปนี้ 

1) ด้านการวางแผน Planning เมื่อพิจารณารายละเอียดในแต่ละข้อจากมากไปหา
น้อย ๓ อันดับได้แก่ ข้อรายการท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดรายด้าน คือโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี
ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕ มีแผนพัฒนาของโรงเรียนท้ังระยะส้ัน และระยะยาวมีค่าเฉล่ีย       
( = ๓.๘4, S.D.  =0.894) 

๒) ด้านการจัดองค์การ Organizing เมื่อพิจารณารายละเอียดในแต่ละข้อจากมากไป
หาน้อย ๓ อันดับได้แก่ ข้อรายการท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดรายด้าน คือ เจ้าคณะภาคเป็นผู้บริหารสูงสุด 
และมีอาจารย์ใหญ่บริหารแต่ละจังหวัดมีค่าเฉล่ีย ( =  3.99, S.D.  =0.811) 

3) ด้านการบริหารบุคคล Staffing เมื่อพิจารณารายละเอียดในแต่ละข้อจากมากไปหา
น้อย ๓ อันดับได้แก่ ข้อรายการท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดรายด้านคือ โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี
ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕ มีการแต่งต้ังพระสังฆาธิการท่ีมีความรู้ความสามารถเป็นผู้บริหาร
สูงสุดของโรงเรียนมีค่าเฉล่ีย( =3..92, S.D.=0.860) 

4) ด้านการอ านวยการDirecting เมื่อพิจารณารายละเอียดในแต่ละข้อจากมากไปหา
น้อย ๓ อันดับได้แก่ ข้อรายการท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดรายด้านคือ โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี
ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕ มีการจัดอบรมก่อนสอบสนามหลวงมีค่าเฉล่ีย( =4.01, S.D.  = 
0.832) 

5) ด้านการก ากับควบคุม Controlling เมื่อพิจารณารายละเอียดในแต่ละข้อจากมาก
ไปหาน้อย ๓ อันดับได้แก่ข้อรายการท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดรายด้านคือ โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนก
บาลีในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕ มีการรายงานผลการปฏิบัติงานเป็นประจ าทุกปีมีค่าเฉล่ีย        
( =3.95, S.D.  = 0.840) 

๔. ผลการวิเคราะห์การน าหลักธรรม อิทธิบาท ๔ โดยมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดรายด้าน 
ดังต่อไปนี้ 

1) ด้านฉันทะ พอใจ เต็มใจ เมื่อพิจารณารายละเอียดในแต่ละข้อจากมากไปหาน้อย ๓ 
อันดับได้แก่ ข้อรายการท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดรายด้านคือ ผู้บริหารสร้างแรงจูงใจในการจัดการศึกษา
พระปริยัติธรรมแผนกบาลีให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมีค่าเฉล่ีย( =3.9๒, S.D.  = 0.8๕๓) 

๒) ด้านวิริยะ มีความเพียร เมื่อพิจารณารายละเอียดในแต่ละข้อจากมากไปหาน้อย ๓ 
อันดับได้แก่ ข้อรายการท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดรายด้านคือ อาจารย์ผู้สอนสอนอย่างสม่ าเสมอและ
ต่อเนื่องมีค่าเฉล่ีย( =3.9๕, S.D.  = 0.8๓๒) 



















๒๐๕ 
 

๓) ด้านจิตตะ ต้ังใจท างาน เมื่อพิจารณารายละเอียดในแต่ละข้อจากมากไปหาน้อย ๓ 
อันดับได้แก่ ข้อรายการท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดรายด้านคือ อาจารย์ผู้สอนปฏิบัติหน้าท่ีในการสอนอย่าง
เข้มแข็งมีค่าเฉล่ีย( =3.9๕, S.D.  = 0.8๓๙) 

๔) ด้านวิมังสา พิจารณาเหตุ สังเกตผล เมื่อพิจารณารายละเอียดในแต่ละข้อจากมาก
ไปหาน้อย ๓ อันดับได้แก่ข้อรายการท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดรายด้านคือ ผู้บริหารมีการตรวจสอบ
ผลสัมฤทธิ์ของการเรียนมีค่าเฉล่ีย( =3.9๒, S.D.  = 0.8๔๑) 

 
การเปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างโดยการหาค่าสหสัมพันธ์ Pearson พบว่า ค่า 

Significant Level มีค่าเท่ากับ ๐.๐๐๐ ซึ่งน้อยกว่า ๐.๐๐๕ นั่นคือ ปัจจัยท่ีส่งผล คือ หลักการ
บริหารจัดการ POSDC กับ ประสิทธิผลการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรม
แผนกบาลี ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕มีความสัมพันธ์กัน 

โดยเมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) แล้วพบว่ามีค่า ๐.895 ซึ่งแสดงว่า ปัจจัย
ท่ีส่งผล คือ หลักการบริหารจัดการ POSDC กับ ประสิทธิผลการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน
พระปริยัติธรรมแผนกบาลี ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕มีความสัมพันธ์กัน และมีความสัมพันธ์
กันในระดับมาก 

การเปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยท่ีส่งผล คือ หลักธรรม คือ อิทธิบาทธรรม 
๔กับประสิทธิผลการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี ในเขตปกครอง
คณะสงฆ์ภาค ๑๕โดยการหาค่าสหสัมพันธ์ Pearson พบว่า ค่า Significant Level มีค่าเท่ากับ 
๐.๐๐๐ ซึ่งน้อยกว่า ๐.๐๐๕ นั่นคือ ปัจจัยท่ีส่งผล คือ หลักธรรม คือ อิทธิบาทธรรม ๔กับประสิทธิผล
การพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕
มีความสัมพันธ์กัน 

โดยเมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) แล้วพบว่ามีค่า ๐.900  ซึ่งแสดงว่า 
ปัจจัยท่ีส่งผล คือ หลักธรรม คือ อิทธิบาทธรรม ๔กับประสิทธิผลการพัฒนาการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕ มีความสัมพันธ์กัน และมี
ความสัมพันธ์กันในระดับมาก 

5.๑.๓ น าเสนอแนวทางพัฒนาประสิทธิผลการพัฒนาการจัดการโรงเรียน              
พระปริยัติธรรมแผนกบาลีในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕  

แนวทางการพัฒนาด้านสถานที่ คือ จัดสร้างอาคารเรียนเฉพาะส าหรับการจัดการ 
การศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลีโดยการระดมทุนจากเจ้าคณะพระสังฆาธิการในเขตปกครองคณะ
สงฆ์ภาค ๑๕ / ประชาชนผู้ศรัทธาเล่ือมใส มีจัดห้องเรียนเป็นสัดส่วน โดยมีรูปแบบแผนผังท่ีชัดเจน มี







๒๐๖ 
 

ห้องส าหรับอ่านหนังสือก่อนเข้าห้องเรียนจริง มีการจัดห้องสมุดเพื่อค้นคว้าความรู้วิชาการด้านภาษา
บาลี มี พระไตรปิฎกเป็นต้นจัดรูปแบบท้ังสถานท่ีเรียน ท้ังสถานท่ีพัก รูปแบบห้องสมุดให้มีการบูรณา
การให้เข้ากับยุคสมัยใหม่ สร้างความน่าสนใจแก่นักศึกษาภาษาบาลีเป็นอย่างดีมีสถานท่ีพักส าหรับครู
อาจารย์และนักศึกษาภาษาบาลีท่ีเหมาะสมและเพียงพอ 

แนวทางการพัฒนาด้านคณาจารย์ คือ โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีในเขต
ปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕ ต้องมีการประชุมวางแผนเพื่อจัดท าแผนการสอน ซึ่งในแต่ละช้ันมีการวัด
และประเมินผลทุกสัปดาห์ และมีการติดตามผลส่งให้เจ้าส านักทุกเดือน มีการจัดอบรมครูสอนพระ
ปริยัติธรรมแผนกบาลี โดยพระวิทยากร/วิทยากร ท่ีมีความรู้ประสบการณ์การสอนเป็นอย่างดีมีการให้
รางวัลแก่คณาจารย์ผู้สอนบาลีท่ีมีผลงานโดดเด่น โดยการคัดเลือกจากเจ้าส านักเรียนในแต่ละจังหวัด
เพื่อสร้างขวัญและก าลังใจในการสอนภาษาบาลีให้เกิดประสิทธิภาพและครูสอนพระปริยัติธรรมแผนก
บาลีต้องมีการจัดท าแผนการสอนโดยบูรณาการเป็นระบบเหมือนมหาวิทยาลัย ง่ายต่อการจัดการ
เรียน การสอน และจัดท าส่ือการสอนให้มีกิจกรรมร่วมกันระหว่างครูและนักเรียน 

แนวทางการพัฒนาด้านหลักสูตร คือ คณะสงฆ์ภาค ๑๕ มีการระดมความคิดจากเจ้า
คณะพระสังฆาธิการ หรือ พระมหาเปรียญท่ีจบเปรียญธรรม ๗,๘,๙ ประโยคในเขตดังกล่าว          
ร่างหลักสูตรภาษาบาลีท่ีเข้าใจได้ง่าย ซึ่งเจ้าคณะภาค ๑๕ ได้ท าเป็นตัวอย่าง เช่น หนังสือบาลี
ไวยากรณ์ฉบับพกพา   เป็นต้น จะท าให้เกิดการมีส่วนร่วมและจะได้มีต าราท่ีน่าสนใจมากขึ้น,จัดให้มี
การประชุมในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕ เพื่อให้แต่ละส านักใช้ส่ือกระตุ้นในการจัดการการศึกษา
ในรูปแบบบูรณาการให้เข้ากับยุคปัจจุบัน สร้างแรงจูงใจดึงดูดความสนใจแก่นักศึกษาภาษาบาลีมาก
ขึ้นมีการจัดห้องสมุดส าหรับค้นคว้าพระไตรปิฎกโดยเฉพาะหรือมี Computer ในห้องสมุดเพื่อศึกษา
ค้นคว้าเพิ่มเติม เช่น ธาตุ ศัพท์ ภาษาบาลีต่างๆ เป็นต้น เพื่อให้ได้ศึกษาพระไตรปิฎก เพราะการ
เปล่ียนแปลงหลักสูตรการเรียนเป็นไปได้ยาก จ าเป็นต้องเจาะลึกพระไตรปิฎกให้เข้าใจน าไปสอนได้จะ
มีประโยชน์ในอนาคตต่อไปและมีโอกาสเสริมวิชาการทางโลกท่ีเหมาะสมสามารถน าไปใช้ ใน
ชีวิตประจ าวันได้จะท าให้ผู้เรียนได้ความรู้มากขึ้นในหลายๆด้าน 

แนวทางการพัฒนาด้านนักศึกษา คือ กระทรวงศึกษาธิการให้การรับรองวุฒิการศึกษา
ส าหรับผู้จบการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลีให้มากขึ้น จะส่งผลให้ผู้ศึกษาภาษาบาลีมีแรงจูงใจใน
การศึกษาเล่าเรียนมีกิจกรรมร่วมกันระหว่างครูและนักเรียนบาลี เป็นการท าให้ผลการศึกษามี
ประสิทธิภาพมากขึ้นและคณะสงฆ์ภาค ๑๕ มีนโยบายในการดึงบุคลากรท่ีจบเปรียญธรรมได้ใน
ระดับสูง เช่น จบ ป.ธ.๕ ขึ้นไปให้มีหน้าท่ีในกิจการคณะสงฆ์ เช่น ช่วยงานโครงการอบรมบาลีก่อน
สอบ เป็นต้น หรืองานอื่นๆ จะช่วยให้นักศึกษาท่ีก าลังศึกษาภาษบาลีได้เกิดแรงบันดาลใจในการศึกษา
ได้อีกท้ังคณะสงฆ์ภาค ๑๕ มีการประชาสัมพันธ์ด้านประโยขน์ของการศึกษาภาษบาลีให้แพร่หลาย 



๒๐๗ 
 

จะท าให้ประชาชนท่ัวไปได้รับรู้และสนใจในการศึกษามากขึ้นและผู้เรียนจบ ป.ธ.๕ ขึ้นไปมีโอกาส
เรียนในระดับอุดมศึกษาโดยได้รับการสนับสนุนจากเจ้าส านักเรียนหรือเจ้าคณะพระสังฆาธิการในเขต
ปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕ 

แนวทางการพัฒนาด้านเทคโนโลยี คือ คณะสงฆ์ภาค ๑๕ จัดต้ังฝ่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศส าหรับภาษาบาลีโดยปรึกษากองบาลีสนามหลวง อาจจะมีการระดมทุนจากเจ้าคณะพระ
สังฆาธิการในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕ ท้ังมีวิธีการสอนระบบทางไกลและออนไลน์ท าให้ผู้สนใจ 
ท้ังพระภิกษุ สามเณร อุบาสก อุบาสิกา ได้ศึกษาจากระบบทางไกลนั้นและ ครูผู้สอนพระปริยัติธรรม
แผนกบาลีมีการใช้ส่ือตามความเหมาะสม โดยสนองนโยบายของคณะสงฆ์ภาค ๑๕และคณะสงฆ์ภาค 
๑๕ มีนโยบายในการใช้ส่ือเทคโนโลยีในการศึกษาภาษาบาลีท่ีเหมาะสมท าให้เกิดความสนใจต่อผู้เรียน
มากขึ้น 

 
๕.๒ อภิปรายผล 

๑. ด้านสถานที่ ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕  มีความพร้อมอย่างมากในการ
ก่อสร้าง ซึ่งมีศรัทธาจากเจ้าคณะ พระสังฆาธิการ และศรัทธาจากสาธุชนร่วมด้วยช่วยกันในการ
บริจาค โดยเฉพาะมีพระเดชพระคุณพระพรหมเวที เจ้าคณะภาค ๑๕ ผู้ซึ่งมีวิสัยทัศน์ก้าวไกล       
เป็นอย่างมาก  ได้ให้การสนับสนุนด้านการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลีในเขตปกครองคณะสงฆ์
ภาค ๑๕ ได้ต้ังโรงเรียนสหศึกษาบาลีซึ่งให้ทุกจังหวัดในเขตปกครอง ภาค ๑๕ ใช้ค าว่า “โรงเรียน
สหศึกษาบาลี” ทุกส านักเรียนเช่น โรงเรียนสหศึกษาบาลี วัดเพชรสมุทร วรวิหาร จังหวัด
สมุทรสงคราม เป็นต้นเพื่อให้เกิดเครือข่ายในการศึกษา วัดใดมีศักยภาพในการจัดการศึกษาก็จัดไป
ตามนโยบายเจ้าคณะภาค วัดใดไม่มีศักยภาพท่ีจะจัดการเรียนการสอนก็ให้การสนับสนุนเต็มก าลัง  

แต่ส่ิงท่ีขาดและควรจะปรับปรุงคือ แต่การจัดการยังกระจัดกระจาย อยู่ไม่เป็นท่ีเป็น
ทาง สถานท่ีเรียนอยู่ห่างไกลล าบากเรื่องท่ีพัก/อาหาร ต้องมีงบประมาณท่ีชัดเจน ควรให้อ าเภอแต่ละ
อ าเภอในภาค ๑๕ รับจัดการการเรียน การสอน เป็นท่ีต้ัง และเจ้าคณะ พระสังฆาธิการในเขตอ าเภอ
นั้นๆให้การสนับสนุนงบประมาณท่ีเหมาะสม ซึงแสดงให้เห็นว่า เขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕ นั้นยัง
ขาดแค่การจัดการท่ีเป็นระบบในด้านสถานท่ี จึงมีผลเสียกระทบต่อการจัดการเรียน -การสอน 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ พระเมธีวชิรภูษิต    (จ าเนียร จิรว โส) ได้ท าวิจัยเรื่อง “ประสิทธิผลการ
บริหารจัดการสถานศึกษานอกท่ีต้ังของมหาวิทยาลัยสงฆ์ในก ากับของรัฐ”ผลการวิจัยพบว่า “สภาพ
การบริหารจัดการสถานศึกษานอกท่ีต้ังของมหาวิทยาลัยสงฆ์ในก ากับของรัฐในด้านการผลิตบัณฑิต
ยังคงมีอุปสรรคการจัดการเรียนการสอน ด้านสถานท่ี ด้านงบประมาณ ขาดการประชาสัมพันธ์ ขาด
กลไกในการส่งเสริมวิชาการแก่นิสิต ขาดการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ 
บุคลากรน้อยเกินไป การแต่งต้ังผู้บริหารยังไม่ชัดเจนการจัดการเรียนการสอนไม่สอดคล้องกับสภาพ
ปัญหาของท้องถิ่นและจัดตารางการเรียนการสอนมากเกินไป แต่บางหน่วยวิทยบริการจะมีความเด่น



๒๐๘ 
 

อยู่บ้างเพราะมุ่งเน้นด้านการวิจัย การท านุบ ารุงและส่งเสริมวิชาการแก่สังคม รวมท้ังบางหน่วยก็ยัง
จัดการเรียนการสอนได้ดีมากเพราะเป็นแหล่งศิลปวัฒนธรรมซึ่งเป็นจุดเด่นของจังหวัด”๑ 

 การจัดระบบด้านการจัดสถานท่ีๆเหมาะสมในการจัดการเรียน การสอนพระปริยัติ
ธรรมแผนกบาลี เพราะบางแห่งเรียนตามศาลาการเปรียญ เป็นต้น ซึ่งส่งผลกระทบต่อสมาธิของผู้สอน
และผู้เรียน ท าให้เกิดบรรยากาศท่ีไม่น่าเรียน ซึ่งแสดงให้เห็นว่า การจัดการด้านสถานท่ีมีความส าคัญ
ส่วนหนึ่ง ซึ่งเมื่อมีสถานท่ีท่ีร่มรมย์ และเพียงพอ จะท าให้เกิดความสนใจของนักเรียนท่ีเรียนภาษา
บาลีแต่ถ้าไม่อ านวยด้านสถานท่ี จะท าให้เกิดความน่าเบื่อของผู้เรียนและผู้สอนได้สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ พระมหาก าพล คุณงฺกโร  ได้ท าวิจัยเรื่อง “การบริหารจัดการส านักเรียน พระปริยัติ
ธรรมแผนกบาลี จังหวัดนนทบุรี”ผลวิจัยพบว่า สภาพท่ัวไปของส านักเรียนยังไม่เป็นเอกเทศ คือ
สถานท่ีส าหรับเรียน ท่ีเป็นสัปปายะนั้นยังมีน้อย ขาดสถานท่ีท าการเรียนการสอนท่ีเป็นสัดเป็นส่วนไว้
ส าหรับเรียน จริง ๆเมื่อสถานท่ีเรียนไม่เป็นเอกเทศแล้ว ก็ท าให้ไม่มีบรรยากาศจูงใจในการเรียนการ
สอน อีกท้ัง ภายในวัดมีกิจกรรมหลายอย่าง งานของประชาชนท่ีมาท าบุญบ าเพ็ญกุศลในวัด ท าให้
ส่งผลกระทบต่อการเรียนการสอน ไม่ได้ประสิทธิภาพเท่าท่ีควรอีกท้ังบรรยากาศภายในห้องท่ีสว่าง
เย็นสบายนั้นมีน้อยภายในห้องเรียนขาดการรักษาความสะอาดเรื่องของการเดินทางของนักเรียนท่ีมา
จากต่างวัดอาจเกิดปัญหาเรื่องรถติดบ้าง ท าให้นักเรียนไม่อยากมาเรียน สถานท่ีเรียนไกลจากวัดท่ีอยู่
จึงเกิดความไม่สะดวกในการมาเรียน ต้องเสียค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เช่น ค่ารถ เป็นต้น๒ 

และส่ิงท่ีควรจัดระบบคือจัดห้องเรียนเป็นสัดส่วน โดยมีรูปแบบแผนผังท่ีชัดเจน มีห้อง
ส าหรับอ่านหนังสือก่อนเข้าห้องเรียนจริง จัดห้องสมุดเพื่อค้นคว้าความรู้วิชาการด้านภาษาบาลี มี 
พระไตรปิฎกเป็นต้น จัดรูปแบบท้ังสถานท่ีเรียน ท้ังสถานท่ีพัก รูปแบบห้องสมุดให้มีการบูรณาการให้
เข้ากับยุคสมัยใหม่ สร้างความน่าสนใจแก่นักศึกษาภาษาบาลีเป็นอย่างดี มีสถานท่ีพักส าหรับครู
อาจารย์และนักศึกษาภาษาบาลีท่ีเหมาะสมและเพียงพอ 

๒. ด้านคณาจารย์ ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕ เจ้าคณะภาค ๑๕ ได้มอบนโยบาย    
ให้แต่ละส านักเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี มีครูอาจารย์ผู้สอนท่ีเพียงพอแก่ผู้เรียน ท าให้การ
จัดการเรียน การสอน พระปริยัติธรรมแผนกบาลีมีประสิทธิภาพ จึงท าให้มีคณาจารย์ผู้สอนพระปริยัติ
ธรรมแผนกบาลี เป็นผู้ทรงความรู้เปรียญธรรมต้ังแต่ ป.ธ.๓,๔,๕,๖,๗,๘ จนถึง ป.ธ.๙ ซึ่งถือว่ามีวุฒิ
การศึกษาท่ีเหมาะสมแก่การสอนหรือการถ่ายทอดแก่ลูกศิษย์และ/หรือ ผู้ศึกษาภาษาบาลีได้ มีการ
จัดสรรคณาจารย์ผู้สอนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีท่ีมีความรู้ ความสามารถ คณาจารย์มีพร้อมใน
ระดับท่ีดี ซึ่งสแดงให้เห็นว่า ในภาค ๑๕ มีบุคลากรท่ีดี พร้อมใช้งาน ซึ่งตามหลักการบริหารจัดการ
แล้ว เป็นส่ิงแรกก็คือ ด้านบุคลากร มีการสร้างบุคลากรและสร้างขวัญก าลังใจในการท างานคณะสงฆ์

                                                             
๑พระเมธีวชิรภูษิต (จ าเนียร จิรว โส), “ประสิทธิผลการบริหารจัดการสถานศึกษานอกที่ต้ังของ

มหาวิทยาลัยสงฆ์ในก ากับของรัฐ”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ,      
(บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,๒๕๕๗), หน้า ๑. 

๒พระมหาก าพล คุณงฺกโร, “การบริหารจัดการส านักเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี จังหวัด
นนทบุรี”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,๒๕๕๘), หน้า ๒๐๓. 



๒๐๙ 
 

ท าให้เกิดประโยชน์ต่อคณะสงฆ์อย่างมากแต่ยังขาดการฝึกฝนในการท าการสอนหรือท าแผนการสอน
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของพระครูปลัดสมชาย อภิวณฺโณ (เฮาลี้) ได้ท าวิจัยเรื่อง “ปัจจัยท่ีส่งผลต่อ
ความส าเร็จในการบริหารจัดการส านักเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค 
๑” พบว่า“การบริหารจัดการด้านบุคลากรของส านักเรียนพระปริยัติธรรม แผนกบาลี ในเขตปกครอง
คณะสงฆ์ ภาค ๑ ในภาพรวมแล้ว ส่ิงท่ีส าคัญท่ีสุด คือ ความรู้ ความสามารถ และความซื่อสัตย์สุจริต
ในการท างานของครูบาอาจารย์ มีการแบ่งงานท่ีถูกต้อง และการแบ่งงานท่ียุติธรรม ตามความ
รับผิดชอบ ก็ส าคัญ กฎระเบียบก็ต้องมี กฎวางไว้ก็ถูกต้องแล้ว ผู้เรียน ผู้สอน ผู้บริหารต้องมีคุณธรรม 
ความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบ”๓ แต่ส่วนใหญ่จะเป็นการสอนแบบพี่สอนน้อง คือ สอนตามแบบแผน
โบราณ ไม่ได้มีการบูรณาการให้เกิดความน่าสนใจส าหรับผู้ศึกษาเท่าท่ีควร โดยเฉพาะไม่มีการจัดท า
แผนการสอนซึ่งจะท าให้ประสิทธิภาพการสอนมีน้อย หรือ ท าให้สอนไปนอกจากนโยบายท่ีก าหนดไว้ 
และอัตราในการสนับสนุนครูสอนจ าส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ไม่เพียงพอส าหรับครูสอน
พระปริยัติธรรมแผนกบาลี ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕  

ส่ิงท่ีควรปรับปรุงคือโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค 
๑๕ มีการประชุมวางแผนเพื่อจัดท าแผนการสอน ซึ่งในแต่ละช้ันมีการวัดและประเมินผลทุกสัปดาห์ 
และมีการติดตามผลส่งให้เจ้าส านักทุกเดือน ซึ่งแสดงให้เห็นว่า การเรียนภาษาบาลีมีมาแต่โบราณ ยัง
ขาดการบูรณาการสมัยใหม่ ซึ่งปัจจุบันถ้าเป็นไปได้ควรมีการบูรณาการ มีการจัดท าแผนการสอน จะ
ท าให้มีผลท่ีดีมีประสิทธิภาพสูงต่อไปได้ อีกท้ังควรมีการจัดอบรมครูสอนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี 
โดยพระวิทยากร/วิทยากร ท่ีมีความรู้ประสบการณ์การสอนเป็นอย่างดี ครูสอนพระปริยัติธรรมแผนก
บาลีต้องมีการจัดท าแผนการสอนโดยบูรณาการเป็นระบบเหมือนมหาวิทยาลัย ง่ายต่อการจัดการ
เรียน การสอน และจัดท าส่ือการสอนให้มีกิจกรรมร่วมกันระหว่างครูและนักเรียน  สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ พระครูสุวรรณวรการ (พิมพ์ทรัพย์ พุทธาโณ)ได้ท าวิจัยเรื่อง “การพัฒนาการจัดการ
การศาสนศึกษาแผนกธรรมของคณะสงฆ์ภาค ๑”ผลวิจัยพบว่า “พระสังฆาธิการในทุกระดับช้ันให้
ความร่วมมือกันดี มีกลไกในการพัฒนาและบริหารหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพ โน้มน้าวผู้เรียนให้เข้าถึง
จุดมุ่งหมายของหลักสูตรอย่างแท้จริง ท าให้มีครูท่ีมีศักยภาพ มีความเช่ียวชาญเฉพาะตัว และมี
ปริมาณอย่างเพียงพอต่อการเรียนการสอน เพราะอยู่ ในศูนย์กลางทางการศึกษา ปฏิรูปเทศดีกว่า
ต่างจังหวัด โดยมีกระบวนการเรียนการสอน ท่ีมีการจัดท าแผนการสอนตามแผนยุทธศาสตร์ มีเทคนิค
วิธีท่ีสามารถสอนให้จูงใจ แจ่มแจ้ง แกล้วกล้า ให้บุคลากรผลิตส่ือท่ีมีคุณภาพ แล้วน า ส่ือไปปรับใช้

                                                             
๓ พระครูปลัดสมชาย อภิวณฺโณ (เฮาลี้), “ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการบริหารจัดการส านักเรียน         

พระปริยัติธรรมแผนกบาลี ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ,
(บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,๒๕๕๘), หน้า ๒๑๐. 



๒๑๐ 
 

เพื่อให้เกิดศักยภาพทางการเรียนรู้เพิ่มขึ้น และส่งผลให้คณะสงฆ์มีการวางแผนในการตรวจสอบการ
สอบวัดผลประจ าปีท่ีรัดกุมและจริงจังต่อการก ากับดูแล”๔ 

๓. ด้านหลักสูตร การเรียน การสอนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี มีการใช้หลักสูตรเดิมท่ี
ใช้กันมาต้ังแต่โบราณท่ัวประเทศ ภาษาท่ีใช้ในหนังสือเป็นภาษาท่ีเข้าใจยาก เนื้อหาสาระในแผนกบาลี
เน้นการจ าและการแปลมากกว่าความเข้าใจ แต่เป็นการดีอย่างหนึ่งคือหลักสูตร เป็นการเน้นรูป
แบบเดิมและจดจ า เพื่อรักษาความเป็นต้นฉบับ ในส่วนของภาค ๑๕ มีการจัดอบรมบาลีก่อนสอบเพื่อ
ทบทวนความรู้และเตรียมความพร้อมในการสอบบาลีสนามหลวงสอดคล้องกับงานวิจัยของ          
พระครูปลัดสมชาย อภิวณฺโณ (เฮาลี้)ได้ท าวิจัยเรื่อง “ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความส าเร็จในการบริหาร
จัดการส านักเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑”“ด้านจัดการการศึกษา
ของการบริหารจัดการส านักเรียนพระปริยัติธรรมในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑ ของผู้บริหาร ใน
ภาพรวม ของการจัดการเรียนการสอนภาษาบาลีในเรื่อง อันหนึ่งคือการอบรมบาลีก่อนสอบ ส าคัญ
มาก บางทีเรามาเก็งกันตรงนี้ ควรจะมีการจัดอบรมก่อนสอบ”๕และสอดคล้องกับงานวิจัยของ     
พระครูปลัดไพฑูรย์ เมธิโก (มหาบุญ) ได้ท าวิจัยเรื่อง “การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
พระปริยัติธรรมแผนกบาลีของวัดในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๔ “นโยบายการก าหนดการบริหาร
จัดการพระปริยัติธรรมแผนกบาลีของวัดนั้นโดยความรวมแล้วเป็นนโยบายท่ีก าหนดตามส านักแม่
กลองบาลีสนามหลวงเป็นหลัก ซึ่งส านักเรียนต่างๆน ามาก าหนดนโยบายเชิงบริหารจัดการให้
สอดคล้องกับอ านาจหน้าท่ีท่ีส านักแม่กองบาลีสนามหลวงเป็นหลัก ปัจจุบันส านักงานแม่กองบาลี
สนามหลวงเป็นหน่วยงานจัดการศึกษาภาษาบาลีของคณะสงฆ์ไทย เป็นหน่วยงานภายใต้การดูแลของ
มหาเถรสมาคมซึ่งอยู่ในความอุปถัมภ์ของรัฐบาล ดูแลรับผิดชอบการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลี
ระดับชาติและก าหนดเปล่ียนแปลงการใช้คัมภีร์เรียนในหลักสูตรเปรียญธรรม ๑-๙ประโยค ให้
เหมาะสมกับช้ันเรียนของแต่ละประโยค รวมท้ังการจัดสอบประเมินผลการศึกษาบาลีระดับชาติ โดยมี
ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเป็นผู้รับสนองงาน ภายใต้การก ากับดูแลของมหาเถรสมาคม”๖ 

ในส่วนของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕ มีการ
จัดท าหลักสูตรพิเศษ เช่น หนังสือบาลีไวยากรณ์ฉบับพกพา เป็นต้น แต่ก็ยังน้อยและยังมีการพัฒนา
เท่าท่ีควร ส่ิงท่ีควรปรับปรุงคือจัดต้ังกองวิชาการเฉพาะคณะสงฆ์ภาค ๑๕ โดยระดมความคิดจากเจ้า
คณะพระสังฆาธิการ หรือ พระมหาเปรียญท่ีจบเปรียญธรรม ๗ ,๘ ,๙ ประโยคในเขตดังกล่าว         
ร่างหลักสูตรภาษาบาลีท่ีเข้าใจได้ง่าย ซึ่งเจ้าคณะภาค ๑๕ ได้ท าเป็นตัวอย่าง เช่น หนังสือบาลี

                                                             
๔ พระครูสุวรรณวรการ (พิมพ์ทรัพย์ พุทธาโณ), “การพัฒนาการจัดการการศาสนศึกษาแผนกธรรม

ของคณะสงฆ์ภาค ๑”,วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต(สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ) ,(บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗). หน้า ๒๐๙. 

๕ พระครูปลัดสมชาย อภิวณฺโณ (เฮาลี้), “ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการบริหารจัดการส านัก
เรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชา      
การจัดการเชิงพุทธ, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๘), หน้า ๒๑๐. 

๖พระครูปลัดไพฑูรย์ เมธิโก (มหาบุญ) , “การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการพระปริยัติธรรม
แผนกบาลีของวัดในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๔”,วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
เชิงพุทธ, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๘), หน้า ๑๒๘. 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%96%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%96%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1


๒๑๑ 
 

ไวยากรณ์ฉบับพกพา เป็นต้น จะท าให้เกิดการมีส่วนร่วมและจะได้มีต าราท่ีน่าสนใจมากขึ้น มีการ
ประชุมในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕ เพื่อให้แต่ละส านักใช้ส่ือกระตุ้นในการจัดการการศึกษาใน
รูปแบบบูรณาการให้เข้ากับยุคปัจจุบัน สร้างแรงจูงใจดึงดูดความสนใจแก่นักศึกษาภาษาบาลีมากขึ้น
และมีการจัดห้องสมุดส าหรับค้นคว้าพระไตรปิฎกโดยเฉพาะหรือมี Computer ในห้องสมุดเพื่อศึกษา
ค้นคว้าเพิ่มเติม เช่น ธาตุ ศัพท์ ภาษาบาลีต่างๆ เป็นต้น เพื่อให้ได้ศึกษาพระไตรปิฎก ซึ่งแสดงให้เห็น
ว่า การเรียนหลักสูตรภาษาบาลีต้องใช้หลักสูตรท่ีกองบาลีสนามหลวงได้ก าหนดไม่สามารถ
เปล่ียนแปลงหลักสูตรได้ แต่ส่ิงท่ีคณะสงฆ์ภาค ๑๕ สามารถท าได้คือ การออกหนังสือแบบใหม่ๆเพื่อ
เสริมความรู้ความเข้าใจของนักเรียนบาลีมากขึ้น อีกท้ังยังมีการอบรมเข้ม เรียกว่า อบรมบาลีก่อน
สอบ เพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบสนามหลวง ท าให้ประสิทธิผลท่ีดีได้ 

๔. ด้านนักศึกษา ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕ เจ้าคณะภาคได้วางนโยบายให้มี
การบรรพชาและ/หรืออุปสมบทเข้ามาในบวรพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่อง หรือ ก่อนเข้าพรรษา ท า
ให้มีทรัพยากรท่ีจะเข้ามาศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลีซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อผลิตบุคลากรของพระ
ศาสนา เพื่อรับใช้พระศาสนาและเป็นหัวใจของการศึกษาของคณะสงฆ์ แต่กระนั้นผู้ท่ีต้ังใจจะศึกษา
ภาษาบาลีจริงๆก็ยังมีน้อย ซึ่งประกอบด้วยเหตุหลายอย่างเช่น การศึกษาทางโลกท่ีเปิดกว้าง และการ
รับรองวุฒิการศึกษาภาษาบาลีท่ีไม่น่าสนใจส่งผลกระทบต่อนักศึกษาภาษาบาลีสอดคล้องกับงานวิจัย
ของพระมหาก าพล คุณงฺกโร  ได้ท าวิจัยเรื่อง “การบริหารจัดการส านักเรียน พระปริยัติธรรม   
แผนกบาลี จังหวัดนนทบุรี”ผลวิจัยพบว่า “ปัจจุบันนี้ ภิกษุสามเณรท่ีสนใจในการศึกษาพระบาลีมี
น้อย เพราะส่วนหนึ่งเกิดจากการศึกษาทางโลกท่ีบีบบังคับ อีกอย่างการศึกษาทางธรรมนั้นไม่มี
กฎเกณฑ์ท่ีแน่นอนไม่เหมือนทางโลกจึงท าให้มีนักเรียนท่ีต้องการเรียนบาลีมีน้อย อีกท้ังไม่ค่อยมี
กุลบุตรบวชเข้ามาเพื่อมาศึกษาเล่าเรียนอย่างจริงจังเนื่องจากการศึกษาทางโลกเปิดกว้างโดยมีภาค
บังคับคือต้องจบมัธยมศึกษาตอนต้น จึงเป็นเหตุให้การบวชน้อยลง อีกประการหนึ่ง นักเรียน ยังมอง
ไม่เห็นความส าคัญของการเรียนบาลี จึงให้ความสนใจในการเรียนทางโลกมากกว่าทางธรรม จึงขาด
แคลนนักเรียนผู้ท่ีจะศึกษา  ภาษาบาลีบางส านักเรียนได้ปิดส านักลงเพราะไม่มีพระภิกษุท่ีจะศึกษา
ภาษาบาลี  ซึ่ งปัญ หาดังก ล่าว ส่ งผลกระทบไปยั งส านั ก เรียนและส านั กศาสน ศึกษา ”๗ 
  ส่ิงท่ีควรปรับปรับหากเป็นไปได้ คือ กระทรวงศึกษาธิการให้การรับรองวุฒิการศึกษา
ส าหรับผู้จบการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลีให้มากขึ้น จะส่งผลให้ผู้ศึกษาภาษาบาลีมีแรงจูงใจใน
การศึกษาเล่าเรียน มีกิจกรรมร่วมกันระหว่างครูและนักเรียนบาลี เป็นการท าให้ผลการศึกษามี
ประสิทธิภาพมากขึ้นและคณะสงฆ์ภาค ๑๕ มีนโยบายในการดึงบุคลากรท่ีจบเปรียญธรรมได้ใน
ระดับสูง เช่น จบ ป.ธ.๕ ขึ้นไปให้มีหน้าท่ีในกิจการคณะสงฆ์ เช่น ช่วยงานโครงการอบรมบาลีก่อน
สอบ เป็นต้น หรืองานอื่นๆ จะช่วยให้นักศึกษาท่ีก าลังศึกษาภาษบาลีได้เกิดแรงบันดาลใจในการศึกษา
ได้ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของพระมหานพพล กนฺตสีโล (สายสินธุ์) ได้ท าการวิจัยเรื่อง “การพัฒนา
ภาวะผู้น าของพระสังฆาธิการในการบริหารงานคณะสงฆ์ภาค ๑๕” “ผู้น าต้องรู้จักเลือกวิธีการ และ
รู้จักแยกแยะการฝึกฝนพระภิกษุสามเณรและชาวบ้านให้เหมาะสมกับจริตเพื่อให้เกิดแรงกระตุ้น และ
                                                             

๗พระมหาก าพล คุณ งฺกโร, “การบริหารจัดการส านักเรียนพระปริ ยั ติ ธรรมแผนกบาลี            
จังหวัดนนทบุรี”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ , (บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พุทธศักราช ๒๕๕๘), หน้า ๒๐๓. 



๒๑๒ 
 

เกิดกาลังใจ มีความพากเพียรพยายาม ต้ังมั่น มั่นคงในการปฏิบัติธรรมตามค าส่ังสอนของพระพุทธ
องค์ นอกจากนี้การรู้จักเลือกบุคคลในการท างานให้กับคณะสงฆ์เพื่อความงอกงามและเพื่อยกย่องคน
ดีมีศีลธรรมให้สามารถท างานเพื่อประโยชน์แก่ชาวบ้าน และส่ิงส าคัญภาวะผู้น าควรต้องมีปัญญาดี
และความสามารถดี ซึ่งจะท าให้เป็น ผู้มีระเบียบวินัยดี เกิดความแกล้วกล้าและกล้าหาญในการ
ปฏิบัติงานและการรักษาความถูกต้องในส่ิงท่ีถูกท่ีควร ย่อมน ามาซึ่งความเคารพศรัทธาจากผู้ใต้
ปกครองตลอดจนประชาชนสังคมเสมอ”๘แสดงให้เห็นว่า ปัจจุบันผู้ท่ีเข้ามาบวชเพื่อศึกษาภาษบาลีมี
น้อยหรือแทบจะหาไม่ได้ หรือบวชแล้วจะศึกษาภาษาบาลีก็หายาก เพราะเป็นภาษาท่ีเช่ือกันว่ายาก
มาก ต้องใช้ความพยายามอย่างมากจึงจะเรียนส าเร็จได้ ซึ่งส่วนนี้คณะสงฆ์ภาค ๑๕ ให้ความส าคัญ
อย่างมาก โดยเฉพาะเจ้าคณะภาค ๑๕ มีการสร้างแรงจูงใจแก่ผู้เรียน ครูอาจารย์ ถึงกระนั้นก็ยังมี
ผู้เรียนน้อยผลกระทบจาการศึกษาท่ีเปิดกว้าง ทางเลือกมีมาก ท าให้นักศึกษาภาษาบาลีลดน้อยลง 

๕. ด้านเทคโนโลยี ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕ มีความพร้อมด้านส่ือ แต่ขาด
บุคลากรในการจัดท าซึ่งแสดงให้เห็นว่า ปัจจุบันนี้ส่ือเทคโนโลยีแผ่หลายในทุกสังคม ไม่เว้นแม้กระท่ัง
วงการพระสงฆ์ ถ้ามองว่า เป็นส่ิงท่ีดี คืออ านวยความสะดวก แต่อาจจะเกิดผลเสียก็ไม่น้อย เพราะ
ผู้เรียน ถ้าไม่ควบคุมการใช้ส่ืออาจจะใช้ในทางท่ีไม่ได้หรือใช้ผิดวิธีก็ได้ โดยเฉพาะด้านการจัด
การศึกษาภาษาบาลีนั้น แทบจะไม่ได้ใช้ หรืออาจจะใช้แต่ใช้น้อย ซึ่งอาจจะมองว่าไม่จ าเป็น แต่ถ้ามี
การน ามาบูรณาการอาจจะท าให้เกิดความน่าสนใจต่อการเรียนก็เป็นไปได้ซึ่ง ส่ิงท่ีควรปรับปรุงคือ 
จัดต้ังฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับภาษาบาลีโดยปรึกษากองบาลีสนามหลวง อาจจะมีการระดม
ทุนจากเจ้าคณะพระสังฆาธิการในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕ และมีวิธีการสอนระบบทางไกลและ
ออนไลน์ท าให้ ผู้สนใจ ท้ังพระภิกษุ สามเณร อุบาสก อุบาสิกา ได้ศึกษาจากระบบทางไกลนั้น
สอดคล้องกับงานวิจัยของพระครูปลัดสมชาย อภิวณฺโณ (เฮาลี้)ได้ท าวิจัยเรื่อง “ปัจจัยท่ีส่งผลต่อ
ความส าเร็จในการบริหารจัดการส านักเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค 
๑”พบว่า“การบริหารจัดการด้านการเรียนการสอน ส านักเรียนพระปริยัติธรรม แผนกบาลี ในเขต
ปกครองคณะสงฆ์ ภาค ๑ ด้านการเรียนการสอน ในภาพรวม เน้นความส าคัญท่ีผู้บริหารต้องมีความ
ชัดเจนในการจัดระบบการเรียนการสอนให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้เรียนและท่ีส าคัญ
ต้องมีเครื่องมืออุปกรณ์ท่ีจ าเป็นในการผลิตส่ือการเรียนการสอนท่ีน่าสนในและมีความสมัย และท่ี
ส าคัญต้องเข้าถึงง่ายแก่ผู้สนใจในการเรียน”๙และงานวิจัยของพระครูสุวรรณวรการ (พิมพ์ทรัพย์ 
พุทธาโณ)พบว่า “ด้านส่ืออุปกรณ์การสอน ควรน าเทคโนโลยีการเรียนการสอนท่ีทันสมัยมาประยุกต์

                                                             
๘ พระมหานพพล กนฺตสีโล (สายสินธ์ุ), “การพัฒนาภาวะผู้น าของพระสังฆาธิการในการบริหารงาน

คณะสงฆ์ภาค ๑๕”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวืชาการจัดการเชิงพุทธ, (บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,๒๕๕๘),หน้า ๒๕๑. 

๙ พระครูปลัดสมชาย อภิวณฺโณ (เฮาลี้ ), “ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการบริหารจัดการ     
ส านักเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต        
สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,๒๕๕๘), หน้า ๒๑๐. 



๒๑๓ 
 

ให้ผู้เรียนเกิดทักษะในการนาไปใช้”๑๐และสอดคล้องกับงานวิจัยของพระครูวิสุทธานันทคุณ (สุรศักด์ิ 
วิสุทฺธาจาโร)ได้ท าวิจัยเรื่อง “การบริหารจัดการวัดเพื่อความมั่นคงแห่งพระพุทธศาสนา”ผลวิจัย
พบว่า “ในยุคสถานการณ์ปัจจุบันนี้ ผู้บริหารคณะสงฆ์ย่อมมีการพัฒนาการด้านเทคโนโลยี บูรณาการ
ด้วยหลักพุทธธรรมนาการบริหาร/การปกครองไปพร้อมกับความเจริญ  และมีกฎหมาย 
พระราชบัญญัติ ข้อบังคับ ระเบียบต่างๆ มาเกื้อกูลพระธรรมวินัย”๑๑ซึ่งแสดงให้เห็นว่าต้องใช้
เทคโนโลยีอย่างพอประมาณโดยเหมาะสมแก่สมณสารูปจึงจะเกิดประโยชน์ต่อการจัดการการเรียน -
การสอนภาษาบาลีได้ 

ผลการวิเคราะห์สภาพท่ัวไปท่ีเกี่ยวกับการประสิทธิผลการพัฒนาการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕ โดยภาพรวมและโดยหลักการ
บริหารจัดการหลักบริหารจัดการPOSDS ได้แก่ การวางแผนPlanning การจัดองค์การ Organizing 
การบริหารบุคคลStaffing การอ านวยการDirecting การก ากับควบคุม Controllingและหลักธรรม
หลักธรรม อิทธิบาท ๔ ได้แก่ ฉันทะ พอใจ เต็มใจ  วิริยะ มีความเพียรจิตตะ ต้ังใจท างาน วิมังสา 
พิจารณาเหตุ สังเกตผล 

ผลวิจัยพบว่า พระสังฆาธิการ ครูสอนบาลี เจ้าส านักเรียน มีความคิดเห็นต่อประสิทธิผล
การพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕   
ตามหลักการบริหารจัดการ POSDC โดยภาพรวม อยู่ในระดับเห็นด้วยมากมีค่าเฉล่ีย(  = ๓.๙๐, 
S.D.  = ๐.๙๓๑)เมื่อพิจารณารายละเอียดในแต่ละด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้านสอดคล้องกับ
งานวิจัยของพระเมธีวชิรภูษิต (จ าเนียร จิรว โส) ได้วิจัยเรื่อง “ประสิทธิผลการบริหารจัดการ
สถานศึกษานอกท่ีต้ังของมหาวิทยาลัยสงฆ์ในก ากับของรัฐ”ผลการวิจัยพบว่า“ประสิทธิผลการบริหาร
จัดการสถานศึกษานอกท่ีต้ังของมหาวิทยาลัยสงฆ์ในก ากับของรัฐโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ ด้านการส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการวิชาการแก่สังคมมากท่ีสุดอยู่ใน
ระดับมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ ๓.๘๓ รองลงมาด้านการวิจัยและพัฒนาอยู่ในระดับมาก โดยมี
ค่าเฉล่ียเท่ากับ ๓.๖๔ ด้านทานุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ ๓.๖๓ และ
ด้านการผลิตบัณฑิตอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ ๓.๕๙”๑๒และสอดคล้องกับงานวิจัยของ
พระครูปลัดสมชาย อภิวณฺโณ (เฮาลี้)ได้ท าวิจัยเรื่อง “ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความส าเร็จในการบริหาร
จัดการส านักเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑”ผลการวิเคราะห์ความ
คิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยท่ีส่งผลต่อความส าเร็จในการบริหารจัดการส านักเรียนพระปริยัติธรรม แผนก
                                                             

๑๐ พระครูสุวรรณวรการ (พิมพ์ทรัพย์ พุทธาโณ), “การพัฒนาการจัดการการศาสนศึกษาแผนกธรรม
ของคณะสงฆ์ภาค ๑”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ, (บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗), หน้า ๒๐๙. 

๑๑พระครูวิสุทธานันทคุณ (สุรศักด์ิ วิสุทฺธาจาโร), “การบริหารจัดการวัดเพ่ือความมั่นคงแห่ง

พระพุทธศาสนา”,วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ , (บัณฑิตวิทยาลัย :
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,๒๕๕๘),  หน้า ๒๔๓. 

๑๒ พระเมธีวชิรภูษิต (จ าเนียร จิรว โส), “ประสิทธิผลการบริหารจัดการสถานศึกษานอกที่ต้ังของ
มหาวิทยาลัยสงฆ์ในก ากับของรัฐ”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์, (บัณฑิต
วิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,๒๕๕๗), หน้า ๑. 





๒๑๔ 
 

บาลี ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑ โดยรวม และรายด้านพบว่า ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
และระดับของความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยท่ีส่งผลต่อความส าเร็จในการบริหารจัดการส านักเรียนพระ
ปริยัติธรรม แผนกบาลี ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑โดยรวมอยู่ในระดับมาก  ( X = ๓.๕๙)  

 
เมื่อพิจารณาในแต่ละด้าน พบว่าด้านมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ด้านการบริหาร อยู่ในระดับ

มาก  ( X = ๓.๗๙) รองมาคือ ด้านการเรียนการสอน  และด้านท่ีมีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุดคือด้านบุคลากรอยู่
ในระดับปานกลาง  ( X = ๓.๔๗)”๑๓  

ผลวิจัยพบว่า พระสังฆาธิการ ครูสอนบาลี เจ้าส านักเรียน มีความคิดเห็นต่อประสิทธิผล
การพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕    

ตามหลักอิทธิบาทธรรม ๔ โดยภาพรวม อยู่ในระดับเห็นด้วยมากมีค่าเฉล่ีย(  =    ๓.๙๐, S.D.  = 
๐.๘๑๕)เมื่อพิจารณารายละเอียดในแต่ละด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้านสอดคล้องกับงานวิจัย
ของพระครูปลัดสมชาย อภิวณฺโณ (เฮาลี้)ได้ท าวิจัยเรื่อง “ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความส าเร็จในการ
บริหารจัดการส านักเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑”ผลวิจัยพบว่า 
“ในโดยภาพรวมการบริหารท่ีดีนั้นต้องมีหลักธรรมท่ีจะมาช่วยผู้ท่ีเข้าเรียนบริหารนั้นส าเร็จก็คือ
หลักการมีอิทธิบาทและคุณธรรม หมายความว่า ท่านท่ีเป็นผู้บริหาร การบริหารจะต้องมีการวางแผน
ท่ีดี และต้องหาคนมาลงให้มีความรู้ความสามารถ  มีการบูรณาการในการท างาน และก็ต้องมีท้ัง
คุณธรรมและแรงจูงใจ มีการให้รางวัล การปลอบขวัญ เมื่อมีการจัดองค์กรขึ้นมาแล้วก็ต้องมีวิธีการ
ด าเนินการและบริหารท่ีถูกต้อง และต้องหาจุดอ่อนจุดแข็งของการบริหารให้ได้” 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
๑๓ พระครูปลัดสมชาย อภิวณฺโณ (เฮาลี้), “ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการบริหารจัดการ     

ส านักเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต        
สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,๒๕๕๘),หน้า ๒๑๐. 





๒๑๕ 
 

 
๕.๓ ข้อเสนอแนะ 

๕.๓.๑ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
ผู้วิจัยสรุปข้อเสนอแนะเชิงนโยบายประสิทธิผลการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน

พระปริยัติธรรมแผนกบาลีในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕   จึงมีผลสรุปดังต่อไปนี้ 
๑.ควรมีการก าหนดรูปแบบอาคาร ท่ีพัก สถานท่ีเรียน ให้เหมาะสม มีศูนย์การเรียน

ภาษาบาลีท่ีเหมาะสมและเป็นระบบ มีการจัดห้องสมุดส าหรับค้นคว้าพระไตรปิฎก หรือ ศัพท์ทาง
ภาษาบาลี 

๒.ต้องมีการสร้างแรงจูงใจในการสอน มีการสนับสนุนและส่งเสริมครูสอนพระปริยัติ
ธรรมแผนกบาลีให้มีหน้าท่ีการงานในการบริหารกิจการคณะสงฆ์ภาค ๑๕ 

๓.ส ำนักงำนแม่กองบำลีสนำมหลวง ควรจะมีกำรวำงแผนกำรจัดกำรศึกษำแผนกบำลี 
ท้ังระยะส้ันและระยะยำวตำมหลักสูตรท่ีเหมำะสมกับยุคสมัย มีเป้ำหมำยชัดเจนตำม กฎระเบียบของ
ส ำนักเรียนเป็นต้น  

๔.ควรมีการสร้างแรงจูงใจในการสอน มีการสนับสนุนและส่งเสริมให้นักศึกษาภาษาบาลี
ให้มีความสนใจและมีความต้องการเรียนมากขึ้น 

๕.ควรมีการเสริมสร้างโปรแกรมด้านการเรียนภาษาบาลี ส าหรับพระภิกษุ สามเณร ท่ี
เหมาะสม โดยต้องค านึงถึงสมณสารูปเป็นใหญ่ 

 
๕.๓.๒ ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ 
ผู้วิจัย สรุปข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติกำรประสิทธิผลการพัฒนาการจัดการศึกษาของ

โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕   จึงมีผลสรุปดังต่อไปนี้ 
๑. ควรมีการสร้างโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีแต่ละอ าเภอเป็นศูนย์การเรียน

พระปริยัติธรรมแผนกบาลี เพื่อให้การจัดการ การเรียนการสอนท่ีเป็นระบบและเป็นเอกภาพ ไม่ต้อง
ล าบากเดินทางไปในส านักใหญ่ๆแต่อยู่ไกล 

๒. ควรมีการจัดอบรมครูสอนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีท้ังด้านการสอน การวัดและ
ประเมินผล รวมไปถึงด้านการจัดท าแผนการสอนในแต่ละวันหรือแต่ละสัปดาห์น าไปสู่การเป็นระบบท่ี
มีประสิทธิภาพมากยิ้งขึ้น 

๓.ควรมีจัดกำร กำรเรียนกำรสอนท่ีเหมำะสม โดยเฉพำะเวลำเรียน มีช่ัวโมงถำม – 
ตอบ หรือท ำแบบฝึกหัด เพื่อเพิ่มกำรเรียนรู้ภำษำบำลีเป็นต้น เป็นกำรมีส่วนร่วมและครูและนักเรียน
ภำษำบำลี 

๔.ผู้บริหารหรือเจ้าส านักเรียน มีการสนับสนุนและสร้างแรงจูงใจแก่ผู้เรียนภาษาบาลีใน
ทุกด้านไม่ว่าจะเป็นสวัสดิการ หรือ การสนับสนุนให้ผู้จบ ป.ธ.๕ ขึ้นไปมีหน้าท่ีในการบริหารกิจการ
คณะสงฆ์ หรือ ส่งให้เรียนในช้ันอุดมศึกษา เป็นต้น 



๒๑๖ 
 

๕.ควรมีการให้ความรู้แก่พระภิกษุ สามเณรผู้เรียนบาลีในการใช้ส่ือเทคโนโลยีท่ีถูกต้อง
และมีประโยชน์ โดยเน้นใช้ในการเรียน การสอนจะเป็นผลดีอย่างมากและครูสอนบาลีควรมีใช้ส่ือ
เทคโนโลยีในการสอน เพื่อดึงดูดความสนใจในการเรียนภาษาบาลี 

๕.๓.๓ ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป 
กำรวิจัยเรื่อง “ประสิทธิผลการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนก

บาลีในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕” ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะในกำรวิจัยครั้งต่อไปมีดังนี้ 
๑. ควรจะศึกษำเรื่องประสิทธิผลการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรม

แผนกบาลีในเขตปกครอง คณะสงฆ์อื่นๆ 
๒. ควรจะศึกษำวิจัยเรื่องประสิทธิผลการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติ

ธรรมแผนกธรรมหรือธรรมศึกษาในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕    
๓. ควรศึกษำสรรถนะของครูสอนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค 

๑๕  ว่ามีผลต่อประสิทธิผลการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรมหรือ
ธรรมศึกษาในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕    

๔. ควรจะศึกษาประสิทธิผลการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรม
แผนกบาลี ท้ังประเทศ เพื่อหำข้อเปรียบเทียบแต่ละภูมิภำคว่ำมีจัดการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติ
ธรรมแผนกบาลี เหมือนกันหรือต่ำงกันอย่ำงไร 

 



๒๑๗ 

 

บรรณานุกรม  
๑. ภาษาไทย : 

ก. ข้อมูลปฐมภูมิ  
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย . พระไตรปิฎกภาษาบาลี ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย . 

กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.  ๒๕๓๕. 
__________. พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. กรุงเทพมหานคร :      

โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.  ๒๕๓๙. 
   

ข. ข้อมูลทุติยภูมิ 
 

(๑) หนังสือ 
กรมการศาสนา. คู่มือการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรม -บาลี . กรุงเทพมหานคร :           

กรมการศาสนา, ๒๕๓๙  
จินดาลักษณ์ วัฒนสินธุ์.  “การบริหารและการพัฒนาองค์การ”.  เอกสารประกอบการสอนชุด

วิชาการบริหารและพัฒนาองศ์การ (หน่วยที่๒). นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 
๒๕๓๐. 

เด่น ชะเนติยัง.  การบริหารงานบุคคล.  กรุงเทพมหานคร : ม.ป.ท, ๒๕๕๓. 
ติน ปรัชญพฤทธิ์. บทบาทของผู้บริหารฝ่ายทรัพยากรบุคคลในการบริหารผู้มีวุฒิสามารถ .        

คณะรัฐประศาสนศาสตร์ : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาตร์, ๒๕๔๘. 
ทวี หงส์วิวัฒน์.  การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนา .  กรุงเทพมหานคร : ศูนย์ศึกษา

นโยบาย   สาธารณสุขมหาวิทยาลัยมหิดล, ๒๕๒๗.   
ทองหล่อ เดชไทย . การบริหารเชิงกลยุทธ์สาหรับหน่วยงานสาธารณสุข . กรุงเทพมหานคร :

ภาควิชาบริการงานสาธารณสุขคณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล, ๒๕๔๑. 
ทองห ล่อ  เดชไทย . หน่ วยที่  ๑  แนวคิด เก่ียว กับ การบ ริหารสาธารณ สุข . นนทบุ รี  : 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๕๕. 
ธนาคารกรุงเทพจ ากัด (มหาชน).  ท าเนียบพระเปรียญธรรม๙ประโยคสมัยกรุงรัตนโกสินทร์

พุทธศักราช๒๕๕๐.  กรุงเทพมหานคร : เบสท์กราฟฟิคเพรส, ๒๕๕๐.   
พจน์ ทรายแก้ว.  การวัดผลการปฏิบัติงาน. เอกสารประกอบการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดท าแผน

กลยุทธ์และการบริหารงานมุ่งผลงาน. เชียงราย: สำนักพิมพ์สถาบันราชภัฏเชียงราย, 
๒๕๔๕. 



๒๑๘ 

 

พระเฉลิมชาติ ชาติวโร.  ศึกษาวิเคราะห์การพัฒนาการศึกษาของคณะสงฆ์ไทย.  กรุงเทพมหานคร 
:   ห้างหุ้นส่วนจ ากัดนวสาส์นการพิมพ์, ๒๕๕๒. 
พระธรรมโกศาจารย์  (ประยูร  ธมฺ ม จิ ตฺ โต) . ทิศทางการศึกษาไทย . กรุ งเทพมหานคร :                  
  โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๓.   
__________. พุทธวิธีในการบริหาร. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์      มหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย, ๒๕๔๙. 
__________. ท าอย่างไรจึงจะเรียนเก่ง. กรุงเทพมหานคร :  โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

, ๒๕๕๑. 
พระธรรมปัญญาภรณ์ (สุชาติ ธมฺมรตโน).  การศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลี.  กรุงเทพมหานคร 
:   อาทรการพิมพ์, ๒๕๔๘. 
พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต). การเพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน . กรุงเทพมหานคร :            
   โรงพิมพ์ธรรมสภาและสถาบันบันลือธรรม, ๒๕๔๓. 
__________. พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม. กรุงเทพมหานคร :  มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 

๒๕๔๖. 
พระมหาทองดี ป  ฺ าวชิโร . การศึกษาพระปริยั ติธรรมแผนกบาลี . กรุงเทพมหานคร :          

 อาทรการพิมพ์, ๒๕๔๕. 
พระมหาเทียบ สิริ าโณ. บาลีคืออะไร. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,   
  ๒๕๕๒. 
พระมหาแผน พูนพัด. รูปแบบเชิงระบบการบริหารงานทางวิชาการที่มีประสิทธิภาพของโรงเรียน
  พระปริยัติธรรมแผนกบาลี. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๓๔. 
พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี.  คนส าราญ งานส าเร็จ.  กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์อมรินทร์, ๒๕๕๑. 
พระราชวรมุนี  (ประยุทธ์ ปยุ ตฺโต). ทิศทางการศึกษาของคณะสงฆ์ . กรุงเทพมหานคร : 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๑. 
พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ, ผศ.ดร.. ระเบียบวิธีวิจัยทางการจัดการเชิงพุทธ. พระนครศรีอยุธยา 

: ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๖๑. 
ภรณี กีร์ติบุตร. การพัฒนาประสิทธิผลขององค์กร. กรุงเทพมหานคร: สานักพิมพ์โอเดียนสโตร์ .  
  ๒๕๒๙. 
ภัคกร เมืองนิล. หนังสืออบรมบาลีก่อนสอบคณะสงฆ์ภาค ๑๕ ประจ าปี ๒๕๖๑ . ราชบุรี :         

เมืองราชการพิมพ์, ๒๕๖๑. 
มนูญ วงศ์นารี. องค์การที่มีประสิทธิผล. กรุงเทพมหานคร: นภาพัฒน์การพิมพ์, ๒๕๓๔. 
ยงยุทธ เกษสาคร . การวางแผนและนโยบายทางด้านทรัพยากรมนุษย์ . กรุงเทพมหานคร:      

 สถาบันราชภัฏสวนดุสิต.  ๒๕๔๕.   



๒๑๙ 

 

ราชบัณฑิตยสถาน . พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒. กรุงเทพมหานคร :   
ส านักพิมพ์นานมีบุคส์พับลิเคช่ันส์ จ ากัด.  ๒๕๔๖. 

รุ่ง แก้วแดง และชัยณรงค์ สุวรรณสาร. แนวคิดเก่ียวกับประสิทธิผลและประสิทธิภาพองค์การ .    
แนวการศึกษาชุดวิชาทฤษฎีและแนวปฏิบัติในการบริหารการศึกษา (หน่วยที่๑๑). 
นนทบุรี : ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๓๖. 

วิโรจน์ สารรัตนะ. การบริหารหลักการทฤษฎีและประเด็นทางการศึกษา . กรุงเทพมหานคร :      
โรงพิมพ์ทิพยวิสุทธิ์, ๒๕๔๒. 

สนามหลวงแผนกบาลี. เร่ืองสอบบาลี. กรุงเทพมหานคร : อาทรการพิมพ์, ๒๕๕๓.   
สมคิด บางโม. หลักการบริหารจัดการ. กรุงเทพมหานคร : บริษัท พิมพ์ดีจ ากัด, พ.ศ.๒๕๕๒ 
สมพร เทพสิทธา. คุณธรรมและจริยธรรม. กรุงเทพมหานคร : สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย

ในพระบรมราชินูปถัมภ์, ๒๕๔๒. 
สมยศ นาวีการ. การบริหารตามสถานการณ์. กรุงเทพมหานคร : บรรณกิจ, ๒๕๕๕. 
ส่วนการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรม-บาลี กองพุทธศาสนศึกษา ส านักงานพระพุทธศาสนา

แห่งชาติ. เอกสารประกอบการประชุมพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนา
การศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรมและบาลี คร้ังที่ ๔, ๒๕๕๔. 

สัมพันธ์ ภู่ไพบูลย์.  องค์การและการจัดการ.  กรุงเทพมหานคร : พิทักษ์อักษร.  ๒๕๕๒. 
ส านักงานข้าราชการพลเรือน . ระบบมาตรฐานสากลของประเทศไทยด้านการจัดการและ      

สัมฤทธิ์ผลของงานภาครัฐ. กรุงเทพมหานคร : เดอะมาสเตอร์, ๒๕๔๔. 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.  รายงานการศึกษาเร่ือง แนวทางการจัดการศึกษา

พระป ริยั ติ ธรรมตามพ ระราชบัญ ญั ติการศึกษาแห่ งชาติ  พ .ศ . ๒๕๔๒ . 
กรุงเทพมหานคร : บริษัทพิมพ์ดีการพิมพ์ จ ากัด, ๒๕๔๖.  

ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน. การบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ.์ มปท.: ๒๕๔๕, หน้า ๑๔๔. 
ส านักงานเจ้าคณะภาค ๒ . อบรมบาลี ก่อนสอบสนามหลวง ภาค ๒ . กรุงเทพมหานคร :              

โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๕. 
สุทธิพงษ์ ตันตยาพิสาลสุทธิ์. พระราชบัญญัติคณะสงฆ.์ กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์การศาสนา, ๒๕๕๑.   
สุพิณ เกชาคุปต์.  การจัดการปฏิบัติงาน.  กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๕๔.. 
เสนาะ ติเยาว์.  หลักการบริหาร.  กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๕๔. 
อรุณ รักธรรม.  ทฤษฎีองค์การสมัยใหม่ : การบริหารองค์การ.  กรุงเทพมหานคร:ส านักพิมพ์ไทย
  วัฒนาพานิช, ๒๕๒๕. 
อรุณ รักธรรม.  หลักมนุษยสัมพันธ์กับการบริหาร.  กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๕๗. 

 



๒๒๐ 

 

 (๒). วิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์ 
จิราภรณ ชมบุญ. “ประสิทธิผลของโปรแกรมทางพฤติกรรมศาสตร์เพื่อการปรับเปล่ียนพฤติกรรม

การบริโภคอาหารอยางถูกสุขลักษณะ และพฤติกรรมการออกก าลังกายท่ีเหมาะสม
ของเด็กท่ีเปนโรคอวนโรงพยาบาลหัวเฉียว กรุงเทพมหานคร”. ปริญญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์และประยุกตร์. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ, ๒๕๕๕. 

นางสาววันทนา เนาว์วัน . “การพัฒนาภาวะผู้น าตามหลักพุทธธรรมของบุคลากรโรงเรียน            
พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่ม ๓”. วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย, ๒๕๕๗. 

นายปิลัญ ปฏิพิมพาคม. “ รูปแบบภาวะผู้น าและประสิทธิผลของผู้บริหารสถานศึกษาเอกชนระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน” . ปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา. 
บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๕๐. 

พระครูปลัดไพฑูรย์ เมธิโก (มหาบุญ) . “การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการพระปริยัติธรรม
แผนกบาลีของวัดในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๔”. วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎี
บัณฑิตสาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๘. 

พระครูปลัดสมชาย อภิวณฺโณ (เฮาล้ี). “ ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความส าเร็จในการบริหารจัดการส านัก
เรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑” . วิทยานิพนธ์พุทธ
ศาสตรดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัย
มหาจุฬา    ลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๘. 

พระครูปัญญาภิยุติ (ประจวบ ปญฺญาปทีโป). “การพัฒนาศักยภาพพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนใน
จังหวัดราชบุรี”. วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ. 
บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๘. 

พระครูวิ สุทธานันทคุณ (สุรศักด์ิวิ สุทฺธาจาโร). “การบริหารจัดการวัดเพื่ อความมั่นคงแห่ง
พระพุทธศาสนา” . วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิง
พุทธ. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๘. 

พระครูสุวรรณวรการ (พิมพ์ทรัพย์ พุทธาโณ).  “การพัฒนาการจัดการการศาสนศึกษาแผนกธรรม
ของคณะสงฆ์ภาค ๑”. วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการ   
เชิงพุทธ. บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๕๗. 



๒๒๑ 

 

พระมหาก าพล คุณงฺกโร.“การบริหารจัดการส านักเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี จังหวัดนนทบุรี ” 
. วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ . บัณฑิต
วิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๘. 

พระมหานพพล กนฺตสีโล (สายสินธุ์). “การพัฒนาภาวะผู้น าของพระสังฆาธิการในการบริหารงาน
คณะสงฆ์ภาค ๑๕”. วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิง
พุทธ. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๘. 

พระมหาอุดร อุตฺตโร (มากดี). “สมรรถนะการปฏิบัติงานของครูสอนนักพระปริยัติธรรม แผนกบาลี   
ตามหลักกัลยาณมิตร” . วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหาร
การศึกษา. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๘. 

พระเมธีวชิรภูษิต (จ าเนียร จิรว โส). “ประสิทธิผลการบริหารจัดการสถานศึกษานอกท่ีต้ังของ
มหาวิทยาลัยสงฆ์ในก ากับของรัฐ". วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร์.  บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 
๒๕๕๗. 

พระสมุทรวชิรโสภณ (โสภณ ธมฺมโสภโณ). “การพัฒนาการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมของคณะสงฆ์
จังหวัดสมุทรสงคราม”. วิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ . 
บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๘. 

ภูมิ พระรักษา. “โมเดลปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อประสิทธิผลการด าเนินงานประกันคุณภาพภายใน          
ของโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ”. ปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุดรธานี ๒๕๕๗. 

อัษ แสนภักดี. “รูปแบบของปัจจัยด้านการบริหารท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลของกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ    
ในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ”. ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์
การออกก าลังกายและการกีฬาคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา . มหาวิทยาลัยบูรพา, 
๒๕๕๘. 

 
(๓) อินเตอร์เน็ต/เว็ปไซค์ 
สารานุกรมฉบับเสรี .  การจัดการ. สารานุกรมฉบับสารี . วิกิพี เดีย (ออนไลน์ ).แหล่งท่ีมา :  

https://www.im2market.com.  ( 22 เมษายน 2560). 
พ ระ ม ห าธ ร รม รั ต  อ ริ ย ธมฺ โม  ย ศ ขุ น . ห ลั ก ก า รบ ริห า ร .  (อ อ น ไลน์ )  แ ห ล่ ง ท่ี ม า  : 

http://www.oknation.net /mediacenter.mcu.ac.th. ( 22 เมษายน 2560). 
กองบาลีสนามหลวง. ท าเนียบกองบาลีสนามหลวง. (ออนไลน์ ) :  แหล่งท่ีมา : http://www.infopali.net/ 

meagongpali/admin,  (๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗). 

https://www.im2market.comค้นเมื่อ/
http://www.infopali.net/%20meagongpali/admin,%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20(
http://www.infopali.net/%20meagongpali/admin,%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20(
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 (๔)สัมภาษณ ์: 
สัมภาษณ์   พระพรหมเวที (สุเทพ ผุสฺสธมฺโมป.ธ.๙). เจ้าอาวาสวัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร,    

เจ้าคณะภาค ๑๕, ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑. 
พระปิฎกโกศล. ดร.(ปราโมทย์ ปโมทิโตป.ธ.๙). รองเจ้าอาวาสวัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม    
รองเจ้าคณะจังหวัดราชบุรี , ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑. 
พระครูอุตตรการบดี (เกษม เขมเสฏฺโฐป.ธ.๕). ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระปฐมเจดีย์         
ราชวรมหาวิหาร เลขานุการ เจ้าคณะภาค ๑๕, ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑. 
พระสมุทรวชิรโสภณ. ดร.(โสภณ ธมฺมโสภโณ ประโยค ๑-๒). ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเพชร
สมุทรวรวิหาร เจ้าคณะจังหวัดสมุทรสงคราม, ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑. 
พระครูปลัดมหาเถรานุวัตร (ศรัณภิรมย์  กิตฺติธโร). เจ้าอาวาสวัดหาดเจ้าส าราญเจ้าคณะ
ต าบลหาดเจ้าส าราญ จังหวัดเพชรบุรี , ๑๒ กันยายน ๒๕๖๑. 
พระครูวิสุทธานันทคุณ. ดร. (สุรศักด์ิ วิสุทฺธาจาโร ป.ธ.๓). เจ้าอาวาสวัดเขาช่องพราน    
เจ้าคณะอ าเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี, ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑. 
พระครูวิจิตรธรรมวิภัช (บุญเลิศ ปญฺญาวุโธป.ธ.๓). เจ้าอาวาสวุดบุษยะบรรพต เจ้าคณะ
อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคิรีขันธ์ .๑๔ กันยายน ๒๕๖๑. 
พระมหาพิเชษฐ กนฺตเชฏฺโฐ ป.ธ.๙. ครูสอนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี จังหวัดราชบุรี , 
๑๔ กันยายน ๒๕๖๑. 
พระมหาทิวา กมฺมสุทฺโธ ป.ธ.๙. ครูสอนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี จังหวัดราชบุรี ,                      
๑ ตุลาคม ๒๕๖๑. 
พระมหาไชยพร อิทฺธิวโรป.ธ.๙. ดร.. ครูสอนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี จังหวัดเพชรบุรี, 
๑ ตุลาคม ๒๕๖๑. 
พระมหาสมบูรณ์  จตฺตภโย ป.ธ.๙ . ครูสอนพระปริยั ติธรรมแผนกบาลี จังหวัด
สมุทรสงคราม, ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑. 
พระมหาปริทัศน์ วรกิจฺโจป.ธ.๙. ครูสอนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี จังหวัดเพชรบุรี,                     
๑ ตุลาคม ๒๕๖๑. 
นายสนธยา เสนเอี่ยม. ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดราชบุรี, ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑. 
นายสาธิต เกียรต์ิสุพิมล. ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบุรี, ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑. 
นางสาวนิลุบล รังสีธรรมานุกูล.ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสงคราม,  ๑ ตุลาคม 
๒๕๖๑. 
นายนิวัฒน์ วันกุมภา. ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาประจวบคิรีขันธ์ , ๑๒ 
กันยายน ๒๕๖๒. 
นายวิสูตร ดวงแก้ว. ผู้อ านวยการกองการศึกษา องค์การบริหารส่วนต าบลส่ีหมื่น-
แพงพวย จังหวัดราชบุรี, ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑. 
นางสาววรรณพร พระสุพรรณ. ข้าราชการองค์การบริการส่วนจังหวัดราชบุรี, ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑. 
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(๕) สนทนากลุ่มเฉพาะ : 
สนทนากลุ่มเฉพาะ พระมหาเกรียงศักด์ิ ภูริวฑฺฒโก ป.ธ.๙. เลขานุการรองเจ้าคณะจังหวัดราชบุรี,   

๑๕ มกราคม ๒๕๖๒. 
พระมหาสมศักด์ิ  ปุ ณฺณ โชโต ป.ธ.๙ . ดร..เจ้าอาวาสวัดพระพุทธไสยาสน์        
จังหวัดเพชรบุรี, ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒. 
พระสุธีวีรบัณฑิต. ดร..อาจารย์ประจ าหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ภาควิชา
รัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๑๕ 
มกราคม ๒๕๖๒. 
พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร. ผศ.ดร.. อาจารย์ประจ าหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา     
ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 
๑๕ มกราคม ๒๕๖๒. 
พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ ผศ.ดร.. อาจารย์ประจ าหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา     
ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 
๑๕ มกราคม ๒๕๖๒. 
รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการท่ัวไปผู้อ านวยการหลักสูตร
บัณฑิตศึกษา, ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒. 
ศ.ดร.บุญทัน ดอกไธสง. ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์,        
๑๕ มกราคม ๒๕๖๒. 
ผศ.ดร.เกียรติศักด์ิ สุขเหลือง.รองคณะบดี คณะสังคมศาสตร์ , ๑๕ มกราคม 
๒๕๖๒. 
ผศ.ดร.พิเชฐ ท่ังโต. อาจารย์ประจ าหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ 
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๑๕ มกราคม 
๒๕๖๒. 
ผศ.ดร.รัฐพล เย็นใจมา. อาจารย์ประจ าหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ภาควิชา
รัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,  ๑๕ 
มกราคม ๒๕๖๒. 
อ.ดร.ประเสริฐ ธิลาว. เลขานุการฯหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาภาควิชารัฐศาสตร์    
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย , ๑๕ มกราคม 
๒๕๖๒. 
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ภาคผนวก ก 

รายนามผู้ทรงคุณวุฒิตรวจเครื่องมือวิจัย 
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รายนามผู้ทรงคุณวุฒิตรวจเคร่ืองมือวิจัย 

๑.พระครูปลัดระพิน พุทฺธิสาโร, ผศ.ดร. 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ  
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๒.รศ.ดร.สุรินทร์ นิยมางกูร 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรดษฎีบัณฑิต ภาควิชารัฐศาสตร์ 
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๓.ผศ.ดร.อนุวัต กระสังข์ 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรดษฎีบัณฑิต ภาควิชารัฐศาสตร์ 
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๔.ผศ.ดร.ธิติวุฒิ หมั่นมี 
เลขานุการระดับบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ 
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๕.อ.ดร.ประเสริฐ ธิลาว 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ  
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
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ภาคผนวก ข 

หนังสือขอความอนุเคราะห์เป็นผู้เช่ียวชาญ 
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ภาคผนวก ค 

ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) 
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ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC)  

ประสิทธิผลการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี ในเขต
ปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕ 

ข้อท่ี 

ความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญ 

IOC แปลผล 

ผู้เ
ชี่ย

วช
าญ

คน
ที่ 

1 

ผู้เ
ชี่ย

วช
าญ

คน
ที่ 

2 

ผู้เ
ชี่ย

วช
าญ

คน
ที่ 

3 

ผู้เ
ชี่ย

วช
าญ

คน
ที่ 

4 

ผู้เ
ชี่ย

วช
าญ

คน
ที่ 

5 

ข้อ 1 1 1 1 0 1 0.80 ใช้ได้ 

ข้อ 2 1 1 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

ข้อ 3 1 1 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

ข้อ 4 1 1 1 1 0 0.80 ใช้ได้ 

ข้อ 5 1 1 1 1 0 0.80 ใช้ได้ 

ข้อ 6 1 1 1 1 0 0.80 ใช้ได้ 

ข้อ 7 1 1 0 1 0 0.60 ใช้ได้ 

ข้อ 8 1 1 0 1 0 0.60 ใช้ได้ 

ข้อ 9 1 1 0 1 1 0.80 ใช้ได้ 

ข้อ 10 1 1 0 1 0 0.60 ใช้ได้ 

ข้อ 11 1 1 1 1 0 0.80 ใช้ได้ 

ข้อ 12 1 1 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

ข้อ 13 1 1 0 1 1 0.80 ใช้ได้ 

ข้อ 14 1 1 1 1 0 0.80 ใช้ได้ 

ข้อ 15 1 1 0 1 1 0.80 ใช้ได้ 

ข้อ 16 1 1 1 0 1 0.80 ใช้ได้ 

ข้อ 17 1 1 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

ข้อ 18 1 1 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 
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ข้อ 19 1 1 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

ข้อ 20 1 1 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

ข้อ 21 1 1 1 -1 1 0.60 ใช้ได้ 

ข้อ 22 1 1 1 0 1 0.80 ใช้ได้ 

ข้อ 23 1 1 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

ข้อ 24 1 1 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

ข้อ 25 1 1 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

ข้อ 26 1 1 1 0 1 0.80 ใช้ได้ 

ข้อ 27 1 1 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

ข้อ 28 1 1 1 0 1 0.80 ใช้ได้ 

ข้อ 29 1 1 1 0 1 0.80 ใช้ได้ 

ข้อ 30 1 1 1 0 1 0.80 ใช้ได้ 

ข้อ 31 1 1 0 1 1 0.80 ใช้ได้ 

ข้อ 32 1 1 0 1 1 0.80 ใช้ได้ 

ข้อ 33 1 1 0 1 1 0.80 ใช้ได้ 

ข้อ 34 1 1 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

ข้อ 35 1 1 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

ข้อ 36 1 1 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

ข้อ 37 1 1 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

ข้อ 38 1 1 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

ข้อ 39 1 1 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

ข้อ 40 1 1 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

ข้อ 41 1 1 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

ข้อ 42 1 1 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 
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ภาคผนวก ง 

หนังสือขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลเพ่ือการวิจัยเชิงคุณภาพ 
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๒๔๖ 
 

 



๒๔๗ 
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๒๔๙ 
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แบบสัมภาษณ์เพ่ือการวิจัย 
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แบบสัมภาษณ์เพื่อการวิจัย 

เรื่อง : ประสิทธิผลการจัดการการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรม
แผนกบาลี ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕ 
ผู้วิจัย : พระมหานิกร ฐานุตฺตโร นิสิตดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธรุ่นที่ ๖ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
************************************************ 

ค าช้ีแจง: แบบสัมภาษณ์บุคลากรพระปริยัติธรรมแผนกบาลี ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค 
๑๕ ได้แก่ ฝ่ายปกครองคณะสงฆ์ ครูสอนบาลี เจ้าหน้าที่ข้าราชการและผู้เกี่ยวข้อง 
 ผู้วิจัยได้แบ่งประเด็นที่จะสัมภาษณ์ ซึ่งประกอบด้วยเนื้อหาสาระส าคัญ ๕ ตอน 
ดังนี้ 

ตอนท่ี ๑ ค าสัมภาษณ์เกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบสัมภาษณ์ 
ตอนท่ี ๒ค าสัมภาษณ์เกี่ยวกับจัดการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี

ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕ ตามหลักการบริหารจัดการ POSDC 
 ตอนท่ี ๓ค าสัมภาษณ์เกี่ยวกับการจัดการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนก
บาลีประจ าจังหวัดในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕ ตามหลักพุทธธรรม คือ อิทธิบาท ๔ 
 ตอนท่ี ๔ค าสัมภาษณ์เกี่ยวกับสภาพทั่วไปการจัดการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติ
ธรรมแผนกบาลี  ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕ โดยใช้ SWOT อันได้แก่  

1. Strengths จุดแข็ง           
2. Weaknesses จุดอ่อน 
3. Opportunities โอกาส 
4. Threats อุปสรรค 

 ตอนที่ ๕ ค าสัมภาษณ์เกี่ยวกับปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะประสิทธิผลการ
พัฒนาการจัดการศึกษาของการโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีในเขตปกครองคณะ
สงฆ์ภาค ๑๕ 
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ตอนที่ ๑: แบบสอบถามเกีย่วกบัข้อมูลทั่วไปของผูต้อบแบบสัมภาษณ ์
 
ชื่อผู้ให้สัมภาษณ์.............................................ฉายา..........................นามสกุล...................... 
อายุ................................พรรษา................การศึกษานักธรรม............................................... 
การศึกษาบาลีเปรียญธรรม...........................ประโยค ,การศึกษาทางโลก............................ 
ที่อยู่ปัจจบุัน......................................................................................................................... 
ต าแหน่ง............................................................................................................................... 
สถานที่สัมภาษณ์.................................................................................................................. 
วันที่ให้สัมภาษณ์.................เดือน...............................พ.ศ...............................เวลา............. 
 

ผู้สัมภาษณ์ พระมหานิกร ฐานุตฺตโร (ศรีราช)  
บันทึกข้อมูล/จดบันทึก/บันทึกภาพและเสียง 

 
 
 
ตอนท่ี ๒ท่านคิดว่าหลักการบริหารจัดการ POSDC ได้แก่ 

๑.การวางแผนPlanning 
๒.การจัดองค์การ Organizing 
๓.การบริหารบุคคลStaffing 
๔.การอ านวยการDirecting 
๕.การก ากับควบคุม Controlling 

สามารถน ามาสร้างประสิทธิผลการจัดการการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติ
ธรรมแผนกบาลี ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕ ได้อย่างไร? 

 
 
๑ ) ด้านการวางแผน planning 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................... 
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................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 
 
๒ ) การจัดองค์การ Organizing 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 
๓)การบริหารบุคคล Staffing 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 
๔) การอ านวยการ Directing 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 
๕) การก ากับควบคุม Controlling 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 
 
ตอนท่ี ๓ ท่านคิดว่าหลักอิทธิบาทธรรม ๔ ได้แก่ 

๑.ฉันทะ พอใจ เต็มใจ 
๒.วิริยะ มีความเพียร 
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๓.จิตตะ ตั้งใจท างาน 
๔.วิมังสา พิจารณาเหตุ สังเกตผล 

สามารถน ามาสร้างประสิทธิผลการจัดการการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติ
ธรรมแผนกบาลี ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕ ได้อย่างไร ? 

๑ ) ฉันทะ พอใจ เต็มใจ มีการสร้างแรงจูงใจ เป็นต้น 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 

๒ ) วิริยะ มีความเพียร มีการมุ่งพัฒนาส านักเรียน เป็นต้น 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
 

๓)จิตตะ ต้ังใจท างาน มีการเอาในใส่นักเรียน เป็นต้น 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 

๔) วิมังสา มีการตรวจสอบผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนบาลี เป็นต้น 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
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ตอนท่ี ๔ ท่านคิดว่าสภาพทั่วไปของจัดการการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี
ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕ ในด้านต่อไปนี้ เป็นอย่างไร ? 

๑) ด้านสถานท่ี  
๒) ด้านคณาจารย์ 
๓) ด้านหลักสูตร 
๔) ด้านนักศึกษา 
๕) ด้านเทคโนโลยี 
๑) ด้านสถานท่ี  

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 
๒) ด้านคณาจารย์  

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 
๓)ด้านหลักสูตร 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 
 
 
๔) ด้านนักศึกษา 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................... 
๕) ด้านเทคโนโลยี 

................................................................................................................................................................ 
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................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 
SWOT อันได้แก ่ 

1. Strengths จุดแข็ง        เป็นอย่างไร    
2. Weaknesses จุดอ่อน  เป็นอย่างไร    
3. Opportunities โอกาส เป็นอย่างไร    
4. Threats อุปสรรค  เป็นอย่างไร    

 
ตอนที่ ๕ ท่านคิดว่าปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะประสิทธิผลการพัฒนาการจัด
การศึกษาของการโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕ มี
อย่างไรบ้าง? 
 

ปัญหาและอุปสรรค.......................................................................................................... 
................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................. 

ข้อเสนอแนะ.................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................... 
 
ขอขอบพระคณุ พระเดชพระคณุทกุรปูและขอบคณุอนุโมทนากบัข้าราชการผู้เกี่ยวขอ้ง

ที่ใหค้วามร่วมมือในการสมัภาษณค์รัง้นี ้
พระมหานิกร ฐานุตฺตโร (ศรีราช) 

นิสิตปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ รุ่นที่ ๖ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
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ภาคผนวก ฉ 

 หนังสือขอความอนุเคราะห์สนทนากลุ่ม     
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ภาคผนวก ช 

หนังสือขอความอนุเคราะห์ลงพ้ืนท่ี (Try out) 
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Reliability Statistics 

Cronbach's 
Alpha 

N of Items 

0.995 42 

 

 ค่า Try out Item Statistics 

ข้อที่ แบบสอบถาม Mean Std. 
Deviation 

N 

A 1 
จ านวนห้องเรียน อาคารเรียนมีเพียงพอต่อจ านวน
นักเรียน  

4.00 0.788 30 

A 2 
มีห้องสมุดทางด้านบาลี หรือมุมส าหรับอ่านหรือท่อง
หนังสือ 

4.53 0.507 30 

A 3 มีท่ีพักส าหรับนักเรียนและคณาจารย์ท่ีเพียงพอ 4.53 0.571 30 

B 1 มีอาจารย์สอนครบทุกช้ันเรียนท่ีเปิดสอน 4.50 0.572 30 

B 2 อาจารย์จบเปรียญธรรมท่ีสูงกว่าช้ันท่ีสอน  4.47 0.629 30 

B 3 
อาจารย์พึงพอใจหรือมีความสุขต่อการจัดการเรียนการ
สอนของโรงเรียน 

4.50 0.509 30 

C 1 
จ านวนหนังสือ ส่ือการเรียนการสอน อุปกรณ์การเรียน
มีเพียงพอต่อจ านวนนักเรียน  

4.53 0.507 30 

C 2 อาจารย์สอนครบตามหลักสูตรท่ีก าหนด  4.47 0.571 30 

C 3 การประเมินผลการเรียนได้มาตรฐานท่ีก าหนด 4.43 0.626 30 

D 1 
นักเรียนสามารถสอบผ่านบาลีสนามหลวงได้เป็น
ประจ าทุกปี และเพิ่มสูงขึ้นในปีถัดไป 

4.40 0.724 30 

D 2 นักเรียนมีโอกาสได้เรียนต่อในช้ันประโยคท่ีสูงขึ้น  4.50 0.509 30 
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D 3 นักเรียนมีความสุขต่อการเรียนการสอน  4.47 0.629 30 

E 1 
จ านวนเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอนมี
เพียงพอต่อจ านวนนักเรียน  

4.50 0.509 30 

E 2 มีห้องปฏิบัติการทางภาษาบาลีท่ีทันสมัย  4.43 0.626 30 

E 3 
มีระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง เพื่อการสืบค้นข้อมูล
ของนักเรียน 

4.47 0.571 30 

F 1 
โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีในเขตปกครองคณะ
สงฆ์ภาค ๑๕ มีการบริหารจัดการในรูปแบบของ
คณะกรรมการ 

4.43 0.626 30 

F 2 
โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีในเขตปกครองคณะ
สงฆ์ภาค ๑๕ มีการประชุมคณะกรรมการของโรงเรียน
เป็นประจ า 

4.47 0.629 30 

F 3 
โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีในเขตปกครองคณะ
สงฆ์ภาค ๑๕ มีแผนพัฒนาของโรงเรียนท้ังระยะส้ัน 
และระยะยาว 

4.53 0.507 30 

I 1 คณะสงฆ์จัดต้ังโรงเรียนสหศึกษาบาลีประจ าจังหวัด 4.60 0.498 30 

I 2 
เจ้าคณะภาคเป็นผู้บริหารสูงสุด และมีอาจารย์ใหญ่
บริหารแต่ละจังหวัด 

4.57 0.504 30 

I 3 
โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีในเขตปกครองคณะ
สงฆ์ภาค ๑๕ มีการจัดต้ังกองทุนสนับสนุนการศึกษา
บาลี 

4.50 0.572 30 

M 1 
โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีในเขตปกครองคณะ
สงฆ์ภาค ๑๕ มีการแต่งต้ังพระสังฆาธิการท่ีมีความรู้
ความสามารถเป็นผู้บริหารสูงสุดของโรงเรียน 

4.50 0.572 30 

M 2 
โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีในเขตปกครองคณะ
สงฆ์ภาค ๑๕ มีการให้รางวัลหรือค่าตอบแทนแก่
บุคลากรของโรงเรียน 

4.47 0.571 30 
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M 3 
โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีในเขตปกครองคณะ
สงฆ์ภาค ๑๕ มีบุคลากรสายสนับสนุนท่ีเพียงพอ 

4.47 0.571 30 

N 1 
โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีในเขตปกครองคณะ
สงฆ์ภาค ๑๕ มีการประสานระหว่างครูและนักเรียน 

4.50 0.509 30 

N 2 
โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีในเขตปกครองคณะ
สงฆ์ภาค ๑๕ มีนโยบายให้พระสังฆาธิการในเขต
ปกครองสนับสนุนการเรียนบาลีอย่างเป็นระบบ 

4.50 0.509 30 

N 3 
โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีในเขตปกครองคณะ
สงฆ์ภาค ๑๕ มีการจัดอบรมก่อนสอบสนามหลวง 

4.57 0.504 30 

O 1 
โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีในเขตปกครองคณะ
สงฆ์ภาค ๑๕ มีการควบคุมดูแลพระภิกษุสามเณร
ผู้เรียนบาลีให้เข้าเรียน 

4.50 0.509 30 

O 2 
โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีในเขตปกครองคณะ
สงฆ์ภาค ๑๕ มีการใช้งบประมาณอย่างถูกต้อง 

4.50 0.509 30 

O 3 
โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีในเขตปกครองคณะ
สงฆ์ภาค ๑๕ มีการรายงานผลการปฏิบัติงานเป็น
ประจ าทุกปี 

4.53 0.507 30 

P 1 
ผู้บริหารสร้างแรงจูงใจในการจัดการศึกษาพระปริยัติ
ธรรมแผนกบาลีให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

4.50 0.572 30 

P 2 
อาจารย์ผู้สอนมีความรับผิดชอบและให้ความส าคัญต่อ
การเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง 

4.47 0.571 30 

P 3 
นักเรียนตระหนักและให้ความส าคัญต่อการเรียนภาษา
บาลี 

4.50 0.572 30 

Q 1 ผู้บริหารมีการมุ่งมั่นในการพัฒนาส านักเรียน 4.50 0.509 30 

Q 2 อาจารย์ผู้สอนสอนอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง 4.50 0.509 30 

Q 3 
นักเรียนขยันและพากเพียรในการเข้าห้องเรียนและ
ท่องแบบอย่างสม่ าเสมอ  

4.50 0.572 30 
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R 1 
ผู้บริหารมีความเอาใจใส่ต่อผู้สอนและนักเรียนอยา่ง
สม่ าเสมอ 

4.50 0.509 30 

R 2 อาจารย์ผู้สอนปฏิบัติหน้าท่ีในการสอนอย่างเข้มแข็ง 4.53 0.507 30 

R 3 
นักเรียนใส่ใจต่อการเรียน และสนใจในการเรียนอย่าง
ต่อเนื่อง 

4.50 0.572 30 

S 1 ผู้บริหารมีการตรวจสอบผลสัมฤทธิ์ของการเรียน 4.50 0.509 30 

S 2 
อาจารย์ผู้สอนรู้จุดบกพร่องของนักเรียนและเสริมสร้าง
แก่นักเรียน 

4.47 0.571 30 

S 3 นักเรียนเห็นประโยชน์ของการเรียน 4.47 0.571 30 
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ภาคผนวก ฌ 

หนังสือขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลเพ่ือการวิจัยเชิงปริมาณ 

 

 

 

 

 

 

 



๒๘๒ 
 

 

 

 



๒๘๓ 
 

 
ภาคผนวก ฎ 

แบบสอบถามเพ่ือการวิจัย 
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 
เรื่อง : ประสิทธิผลการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรม
แผนกบาลี  ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕ 

........................................................................... 
ค าช้ีแจง : แบบสอบถามเพื่อการวิจัยนี้ ผู้วิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิผลการ
พัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี  ในเขตปกครองคณะสงฆ์
ภาค ๑๕ ซึ่งผลวิจัยครั้งนี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งส าหรับข้อมูลแนวทางในการวางแผน
และพัฒนาประสิทธิผลการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี  
ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕ เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น ข้อมูลที่ได้รับจะเก็บไว้
เป็นความลับ จะไม่มีผลกระทบที่ เป็นโทษต่อผู้ตอบแบบสอบถาม แต่จะน าเสนอ
ผลการวิจัยในลักษณะรวมๆ ซึ่งใช้ในการศึกษาครั้งนี้เท่านั้น และขอขอบคุณทุกท่านที่
กรุณาให้ความร่วมมือมา ณ ที่นี้ 
 แบบสอบถามแบ่งออกเป็น ๕ ตอน ดังนี้ 
 ตอนที่ ๑ แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบสัมภาษณ์ 
 ตอนที่ ๒ แบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพทั่วไปการจัดการศึกษาของโรงเรียนพระ
ปริยัติธรรมแผนกบาลี  ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕ 
 ตอนที่ ๓ แบบสอบถามเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรม
แผนกบาลีในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕ ตามหลักการบริหารจัดการ POSDC 
 ตอนที่ ๔ แบบสอบถามเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรม
แผนกบาลีประจ าจังหวัดในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕ ตามหลักพุทธธรรม คือ อิทธิ
บาท ๔ 
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 ตอนที่ ๕ แบบสอบถามเกี่ยวกับปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะประสิทธิผลการ
พัฒนาการจัดการศึกษาของการโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีในเขตปกครองคณะ
สงฆ์ภาค ๑๕ 

ผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะได้รับความร่วมมือจากท่านเป็นอย่างดี 
ขอขอบพระคณุและขอบคณุอนโุมทนา 

 
ตอนที่ ๑ : แบบสอบถามเกี่ยวกบัข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ค าช้ีแจง โปรดใส่เครื่องหมาย  (P)   ลงใน      หน้าค าตอบที่ตรงกับความเป็นจริง
ของท่าน  
 ๑. สถานภาพ    
   พระสังฆาธิการ  ครูสอนบาลี  เจ้าส านักเรียน 
 ๒. อายุ   
   ๒๐ - ๓๐   ๓๑ - ๔๐ ปี   
   ๔๑ - ๕๐ ปี  ๕๑ ปี ขึ้นไป 
           ๓. พรรษา  
   ๕ – ๑๐    ๑๑ - ๒๐  
   พรรษา ๒๑ ขึ้นไป 
 ๔.วุฒิการศกึษาบาล ี  
   ยังไม่มีวุฒิการศึกษาบาลี  ประโยค ๑-๒ ถึง ป.ธ.๔  
   ป.ธ.๕ – ป.ธ.๖    ป.ธ.๗ – ป.ธ.๙ 
 ๕. เขตพื้นที่ทีท่่านรบัผิดชอบหรือมีส่วนเกีย่วข้อง   
   ราชบุรี  เพชรบุรี 
   สมุทรสงคราม  ประจวบคิรีขันธ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๘๖ 
 

ตอนที่ ๒ : สภาพทั่วไปของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี ในเขตปกครอง
คณะสงฆ์ภาค ๑๕ 
 ค าช้ีแจง  จากข้อค าถามในแต่ละข้อ โปรดพิจารณาว่าประสิทธิผลการพัฒนาจัดการ
การศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕      
อยู่ในระดับใด โดยท าเครื่องหมาย  ✓  ลงในช่องระดับปฏิบัติที่ตรงกับความคิดเห็นของ
ท่านตามเกณฑ์ ดังนี้ 

 ๕  หมายถึง  อยู่ในระดับเห็นด้วย มากที่สุด 
 ๔  หมายถึง  อยู่ในระดับเห็นด้วย มาก 
 ๓  หมายถึง  อยู่ในระดับเห็นด้วย ปานกลาง 
 ๒  หมายถึง  อยู่ในระดับเห็นด้วย น้อย 
 ๑  หมายถึง อยู่ในระดับเห็นด้วย น้อยที่สุด 

 
 
ที ่

 
สภาพท่ัวไปของของโรงเรียนพระปริยัติ
ธรรม   แผนกบาลี ในเขตปกครองคณะ
สงฆ์ภาค ๑๕       

ระดบัความคิดเหน็ 
มาก
ที่สุด 

มาก 
มาก 

ปาน
กลาง 

 
น้อย 

ด ี
น้อย
ที่สุด 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 
 ๑. ประสทิธิผลด้านสถานที ่      

1 จ านวนห้องเรียน อาคารเรียนมีเพียงพอต่อ
จ านวนนักเรียน  

     

๒ มีห้องสมุดทางด้านบาลี หรือมุมส าหรับอ่าน
หรือท่องหนังสือ 

     

๓ มีที่พักส าหรับนักเรียนและคณาจารย์ที่
เพียงพอ 

     

 ๒. ประสทิธิผลด้านคณาจารย์      
1 มีอาจารย์สอนครบทุกชั้นเรียนที่เปิดสอน      
2 อาจารย์จบเปรียญธรรมที่สูงกว่าชั้นที่สอน       
๓ อาจารย์พึงพอใจหรือมีความสุขต่อการ

จัดการเรียนการสอนของโรงเรียน 
     

 3. ประสทิธิผลด้านหลกัสตูร      
๑ จ านวนหนังสือ ส่ือการเรียนการสอน 

อุปกรณ์การเรียนมีเพียงพอต่อจ านวน
     



๒๘๗ 
 

นักเรียน  
๒ อาจารย์สอนครบตามหลักสูตรที่ก าหนด       
๓ การประเมินผลการเรียนได้มาตรฐานที่

ก าหนด 
     

 4.ประสทิธิผลนักศกึษา      
1 นักเรียนสามารถสอบผ่านบาลีสนามหลวงได้

เป็นประจ าทุกปี และเพ่ิมสูงขึ้นในปีถัดไป 
     

2 นักเรียนมีโอกาสได้เรียนต่อในชั้นประโยคที่
สูงขึ้น  

     

๓ นักเรียนมีความสุขต่อการเรียนการสอน       
 ๕.ประสทิธิผลเทคโนโลย ี      
1 จ านวนเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียน

การสอนมีเพียงพอต่อจ านวนนักเรียน  
     

2 มีห้องปฏิบัติการทางภาษาบาลีที่ทันสมัย       
3 มีระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง เพ่ือการ

สืบค้นข้อมูลของนักเรียน 
     

 
 
 
 
 
 
 
ตอนที่ ๓ : การจัดการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีในเขตปกครอง
คณะสงฆ์ภาค ๑๕ ตามหลักการบริหารจัดการ POSDC 

     ๕  หมายถึง  อยู่ในระดับเห็นด้วย มากที่สุด 
 ๔  หมายถึง  อยู่ในระดับเห็นด้วย มาก 
 ๓  หมายถึง  อยู่ในระดับเห็นด้วย ปานกลาง 
 ๒  หมายถึง  อยู่ในระดับเห็นด้วย น้อย 
 ๑  หมายถึง อยู่ในระดับเห็นด้วย น้อยที่สุด 
 



๒๘๘ 
 

 
 
ที ่

 
การจัดการการศึกษาของโรงเรยีนพระ
ปริยัติธรรมแผนกบาลี ในเขตปกครอง
คณะสงฆ์ภาค ๑๕  ตามหลักการบริหาร 
POSDC 

ระดบัความคิดเหน็ 
มาก
ที่สุด 

มาก 
มาก 

ปาน
กลาง 

 
น้อย 

ด ี
น้อย
ที่สุด 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

 ๑. ด้านการวางแผน Planning      
๑. โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีในเขต

ปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕ มีการบริหาร
จัดการในรูปแบบของคณะกรรมการ 

     

๒. โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีในเขต
ปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕ มีการประชุม
คณะกรรมการของโรงเรียนเป็นประจ า 

     

๓. โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีในเขต
ปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕ มีแผนพัฒนา
ของโรงเรียนทั้งระยะส้ัน และระยะยาว 

     

 ๒. ด้านการจดัองค์การ Organizing      
1. คณะสงฆ์จัดต้ังโรงเรียนสหศึกษาบาลี

ประจ าจังหวัด 
     

2. เจ้าคณะภาคเป็นผู้บริหารสูงสุด และมี
อาจารย์ใหญ่บริหารแต่ละจังหวัด 

     

๓. โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีในเขต
ปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕ มีการจัดต้ัง
กองทุนสนับสนุนการศึกษาบาลี 

     

 ๓. ด้านการบริหารบคุคล Staffing      
๑. โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีในเขต

ปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕ มีการแต่งตั้ง
พระสังฆาธิการที่มีความรู้ความสามารถ
เป็นผู้บริหารสูงสุดของโรงเรียน 

     

๒. โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีในเขต
ปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕ มีการให้รางวัล
หรือค่าตอบแทนแก่บุคลากรของโรงเรียน 

     



๒๘๙ 
 

๓. โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีในเขต
ปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕ มีบุคลากรสาย
สนับสนุนที่เพียงพอ 

     

 ๔.ด้านการอ านวยการ Directing      
1 โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีในเขต

ปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕ มีการประสาน
ระหว่างครูและนักเรียน 

     

2 โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีในเขต
ปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕ มีนโยบายให้
พระสังฆาธิการในเขตปกครองสนับสนุน
การเรียนบาลีอย่างเป็นระบบ 

     

๓ โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีในเขต
ปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕ มีการจัดอบรม
ก่อนสอบสนามหลวง 

     

 ๕.ด้านการก ากบัควบคมุ Controlling      
1 โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีในเขต

ปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕ มีการ
ควบคุมดูแลพระภิกษุสามเณรผู้เรียนบาลี
ให้เข้าเรียน 

     

2 โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีในเขต
ปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕ มีการใช้
งบประมาณอย่างถูกต้อง 

     

3 โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีในเขต
ปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕ มีการรายงาน
ผลการปฏิบัติงานเป็นประจ าทุกปี 

     

ตอนที่ ๓ : การจัดการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีประจ าจังหวัด     
ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕ ตามหลักพุทธธรรม คือ อิทธิบาท ๔ 

    ๕  หมายถึง  อยู่ในระดับเห็นด้วย มากที่สุด 
 ๔  หมายถึง  อยู่ในระดับเห็นด้วย มาก 
 ๓  หมายถึง  อยู่ในระดับเห็นด้วย ปานกลาง 
 ๒  หมายถึง  อยู่ในระดับเห็นด้วย น้อย 



๒๙๐ 
 

 ๑  หมายถึง อยู่ในระดับเห็นด้วย น้อยที่สุด 
 
 
ที ่

 
การจัดการการศึกษาของโรงเรยีนพระ
ปริยัติธรรมแผนกบาลี ในเขตปกครอง
คณะสงฆ์ภาค ๑๕  ตามหลักอิทธิบาท
ธรรม ๔     

ระดบัความคิดเหน็ 
มาก
ที่สุด 

มาก 
มาก 

ปาน
กลาง 

 
น้อย 

ด ี
น้อย
ที่สุด 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

 ๑.ฉันทะ พอใจ เตม็ใจ      
1. ผู้บริหารสร้างแรงจูงใจในการจัดการศึกษา

พระปริยัติธรรมแผนกบาลีให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

     

๒. อาจารย์ผู้สอนมีความรับผิดชอบและให้
ความส าคัญต่อการเรียนการสอนอย่าง
ต่อเนื่อง 

     

๓. นักเรียนตระหนักและให้ความส าคัญต่อการ
เรียนภาษาบาลี 

     

 ๒.วิริยะ มีความเพยีร      
1 ผู้บริหารมีการมุ่งมั่นในการพัฒนาส านัก

เรียน 
     

2 อาจารย์ผู้สอนสอนอย่างสม่ าเสมอและ
ต่อเนื่อง 

     

๓ นักเรียนขยันและพากเพียรในการเข้า
ห้องเรียนและท่องแบบอย่างสม่ าเสมอ  

     

 ๓.จิตตะ ตั้งใจท างาน      
๑ ผู้บริหารมีความเอาใจใส่ต่อผู้สอนและ

นักเรียนอย่างสม่ าเสมอ 
     

๒ อาจารย์ผู้สอนปฏิบัติหน้าที่ในการสอนอย่าง
เข้มแข็ง 

     

๓ นักเรียนใส่ใจต่อการเรียน และสนใจในการ
เรียนอย่างต่อเนื่อง 

     

 ๔.วิมังสา พิจารณาเหตุ 
สังเกตผล 

     



๒๙๑ 
 

1 ผู้บริหารมีการตรวจสอบผลสัมฤทธิ์ของการ
เรียน 

     

2 อาจารย์ผู้สอนรู้จุดบกพร่องของนักเรียนและ
เสริมสร้างแก่นักเรียน 

     

๓ นักเรียนเห็นประโยชน์ของการเรียน      
 
ค าถามปลายเปิด  ค าช้ีแจง ท่านคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้เช่นไร 
๑.ประสิทธิผลการจัดการการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนก
บาลี ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕ 

๑)ด้านสถานท่ี  
๒)ด้านคณาจารย์ 
๓)ด้านหลักสูตร 
๔)ด้านนักศึกษา  
๕)ด้านเทคโนโลยี 
๒) ด้านสถานที่  

ปัญหาและอุปสรรค................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
ข้อเสนอแนะ.......................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 

๒)ด้านคณาจารย์  
ปัญหาและอุปสรรค................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
ข้อเสนอแนะ.......................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 

๓ ) ด้านหลักสูตร 
ปัญหาและอุปสรรค................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
ข้อเสนอแนะ.......................................................................................................................................... 



๒๙๒ 
 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 
๔ ) ด้านนักศึกษา 

ปัญหาและอุปสรรค................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
ข้อเสนอแนะ.......................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................. 

๕ ) ด้านเทคโนโลยี 
ปัญหาและอุปสรรค................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
ข้อเสนอแนะ.......................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
 
๒.ประสิทธิผลการจัดการการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรม     
แผนกบาลี ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕ ตามหลักการบริหารจัดการ POSDC 

๑.การวางแผน Planning 
๒.การจัดองค์การ Organizing 
๓.การบริหารบุคคล Staffing 
๔.การอ านวยการ Directing 
๕.การก ากับควบคุม Controlling 
๑ ) ด้านการวางแผน planning 

ปัญหาและอุปสรรค................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
ข้อเสนอแนะ.......................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 

๒ ) การจัดองค์การ Organizing  
ปัญหาและอุปสรรค................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 



๒๙๓ 
 

ข้อเสนอแนะ.......................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 

๓ ) การบริหารบุคคล Staffing 
ปัญหาและอุปสรรค................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
ข้อเสนอแนะ.......................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 

๔ ) การอ านวยการ Directing 
ปัญหาและอุปสรรค................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
ข้อเสนอแนะ.......................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 

๕ ) การก ากับควบคุม Controlling 
ปัญหาและอุปสรรค................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
ข้อเสนอแนะ.......................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
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ขออนุโมทนาขอบคณุ ในการใหค้วามร่วมมือตอบแบบสอบถามครัง้นี้ 
พระมหานิกร ฐานุตฺตโร (ศรีราช) 

นิสิตปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ รุ่นที่ ๖ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 

 

 



๒๙๕ 
 

 
ภาคผนวก ฏ 

รูปภาพประกอบการลงพ้ืนท่ีสัมภาษณ์และการสนทนากลุ่มเฉพาะเพ่ือการวิจัย 

 
 



๒๙๖ 
 

 
สัมภาษณ์ พระพรหมเวที (สุเทพ ผุสฺสธมฺโม ป.ธ.๙) 

เจ้าอาวาสวัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร  เจ้าคณะภาค ๑๕ 
 

 
สัมภาษณ์พระครูวิจิตรธรรมวิภัช (บุญเลิศ ปญฺญาวุโธป.ธ.๓) 

เจ้าอาวาสวุดบุษยะบรรพต  เจ้าคณะอ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคิรีขันธ์ 
 

 

 



๒๙๗ 
 

 

 
สัมภาษณ์ พระครูปลัดมหาเถรานุวัตร (ศรัณภิรมย์  กิตฺติธโร )เจ้าอาวาส                 

วัดหาดเจ้าส าราญ เจ้าคณะต าบลหาดเจ้าส าราญ จังหวัดเพชรบุรีและ 
นายนิวัฒน์ วันกุมภา ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาประจวบคิรีขันธ์ 

 



๒๙๘ 
 

 
สัมภาษณ์ นายสาธิต เกียรติ์สุพิมล 

ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบุรี 



๒๙๙ 
 

 
สัมภาษณ์ พระครูอุตตรการบดี (เกษม เขมเสฏฺโฐ ป.ธ.๕) 

ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร  เลขานุการ เจ้าคณะภาค ๑๕ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๐๐ 
 

การสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus gloup) 

 

 

 



๓๐๑ 
 

การสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus gloup) 

 

 

 

 



๓๐๒ 
 

การสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus gloup) 

 

 

 

 



๓๐๓ 
 

 

 

ประวัติผู้วิจัย 

ชื่อ    พระมหานิกร ฐานุตฺตโร (ศรีราช) 
เกิด:       วันพุธ ท่ี ๑๖ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๓๒ 
สถานที่เกิด ๔๙ หมู่ท่ี ๑ ต าบลหนองภัยศูนย์  
   อ าเภอเมืองจังหวัดหนองบัวล าภู 
การศึกษา    เปรียญธรรม ๙ ประโยค, นักธรรมช้ันเอก 
      พธ.ม.(สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ) มจร. ๒๕๕๙ 
อุปสมบท     วันท่ี ๖ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๒  
  ณ อุโบสถวัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม 
  ต าบลแพงพวย อ าเภอด าเนินสะดวก  
  จังหวัดราชบุรี 
สังกัด  วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม เลขท่ี ๑๐๙ หมู่ ๗ 
  ต าบลแพงพวย อ าเภอด าเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี 
หน้าที่   - เป็นเลขานุการโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี       
    วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม 
      - ครูสอนพระปริยัติธรรมแผนกธรรมและบาลี 
      - พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน 

เป็นอาจารย์พิเศษภาควิชารัฐศาสตร์และ สาขาวิชาการ
จัดการเชิงพุทธ   วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี 

ที่อยู่ปัจจุบัน วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม ต าบลแพงพวย อ าเภอ
ด าเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี ๗๐๑๓๐  

ปีการศึกษาที่เข้าศึกษา พ.ศ.๒๕๕๙ 
ปีการศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๒ 
ผลงานวิชาการ : พระมหานิกร ฐานุ ตฺตโร, “ความเช่ือและแนวโน้ม

พระพุทธศาสนาในอนาคตของประเทศอินโดนีเซีย”, 
วารสารมนุษยศาสตร์ปริทรรศน์ , ปี ท่ี  ๑ ฉบับท่ี ๒ , 
(กรฎาคม - ธันวาคม ๒๕๕๘) :  ๗๕ – ๘๘. 



๓๐๔ 
 

พระมหานิกร ฐานุตฺตโร, “พระพุทธศาสนาในประเทศ
ลาวกรณีศึกษา : การศึกษาของคณะสงฆ์หลวงพระบาง
(เมืองมรดกโลก)”, วารสารมนุษยศาสตร์ปริทรรศน์, ปีท่ี 
๒ ฉบับท่ี ๒, (กรฎาคม - ธันวาคม ๒๕๕๙) : ๖๗ – ๘๐. 

พระมหานิกร ฐานุตฺตโร, “การเปรียบเทียบการจัดการ
การศึกษาของพระสงฆ์ในเชียงตุง (พม่า)”. วารสาร
วิ ท ย า ลั ย ส งฆ์ น ค รล า ป า ง ,  ปี ท่ี  ๖  ฉ บั บ ท่ี  ๒ ,     
(กรกฎาคม - ธันวาคม ๒๕๖๐) : ๑๘๘ - ๑๙๘. 

 

 


