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บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของดุษฎีนิพนธ์เรื่อง “แนวทางการเสริมสร้างประสิทธิภาพ
การบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาตามหลักพุทธธรรม” มีวัตถุประสงค์เพื่อ
นาเสนอแนวทางการเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารโรงเรียนพระปริ ยัติธรรม แผนกสามัญ
ศึ ก ษาตามหลั ก พุ ท ธธรรม การวิ จั ย นี้ เ ป็ น การวิ จั ย แบบผสมวิ ธี (Mixed Method) และการ
สัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาได้นาหลักพุทธ
ธรรมมาเป็นตัวขับเคลื่อนที่จะพาตนและผู้ใต้บังคับบัญชาให้เป็นบุคคลที่มีคุณธรรมได้ตามหลัก
สัปปุริสธรรมนาไปใช้ในการครองตน สังคหวัตถุนาไปใช้ในการครองคน และอิทธิบาทนาไปใช้ใน
การครองงาน คุณธรรมที่มีความสอดคล้องกับแนวทางการบริหารสถานศึกษา เสนอแนวทางการ
เสริมสร้างการบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาที่ดี ต้องมี
คุณธรรมควบคู่กับการทางาน มุ่งมั่นเสียสละ ทาให้การดาเนินงานมีประสิทธิภาพสูง บุคลากร ครู
มีขวัญกาลังใจ ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเติมเต็มศักยภาพ การบริหารการศึกษาของคณะสงฆ์มี
ประสิ ท ธิ ภ าพเป็ น คุ ณ ประโยชน์ แ ก่ ผู้ เ รี ย น ผู้ บ ริ ห ารบุ ค ลากรและบุ ค คลที่ เ กี่ ย วข้ อ งรู้ จั ก ใช้
สติ ปั ญ ญาหาเหตุ ผ ลแยกแยะปั ญ หา หมั่ น เรีย นรู้ เพี่ อ ที่ จ ะเอาชนะอุ ป สรรค สร้ า งคุณ ภาพ
การศึกษา พร้อมทั้งหาแนวร่วมหรือผู้ร่วมงานที่เหมาะสมและพอดี
คาสาคัญ: แนวทางการเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหาร โรงเรียนพระปริยัติธรรม
แผนกสามัญ หลักพุทธธรรม
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Abstract
This dissertation entitled ‘Guidelines to Increase Operational
Efficiency of The Ecclesiastical Dhamma Schools by Buddhist Ethics’ has
objectives: to propose ways in promoting the effectiveness of administrative
conditions of Phrapariyattidhamma School, general educational section. The
method of the study was Mixed Method and In-depth Interview. The research
findings were found as follows: the administrators that should be the model in
the practice were having the morality in the administration and holding the
public administration. The good characters of the school administrators had an
effect on the acknowledgement from personnel. It makes the working effective,
the teachers have the good morale, and the students are developed absolutely.
Things the school administrators wants in the working of the personnel within the
educational institutions are: the personnel believe in the profession, intent to
teach, have the morality, have the attempt, sacrifice, love the students and work
with taking care. The administrators give the importance of the public
administration in the success of working, and the personnel are happy in working.
Things the administrators are satisfied in the administration are holding on the
morality, supporting the personnel and promoting the education of the students.
The good administrators must have the morality in working. All the
administrations agree and give the reasons supporting the morality in the
administration, making the believing, the basis of love and the unity. If the
administrators have the morality, it makes the teacher have the good state of
mind, build the happy atmosphere in working. Those influence the capacity in
learning and teaching and the quality of the students.
Keywords :
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๑. บทนา
สถาบันการศึกษาของประเทศไทย มีรากฐานเริ่มแรกมาจากการเรียนการสอน
หนั ง สื อภายในวั ด โดยมี พ ระภิกษุ ส งฆ์ ในทางพระพุ ท ธศาสนาท าหน้ า ที่ เป็ น ผู้ อบรมสั่ ง สอน
คุณธรรมจริยธรรมและหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้ามาอย่างยาวนาน บรรพบุรุษของไทยที่
นิยมให้กุลบุตรของตนไดศึกษาเล่าเรียนจะตองถวายตัวกุลบุตรของตนไวคอยรับใชพระภิกษุสงฆ
หรื อ บางท านนิ ย มบวชกุ ล บุ ต รเป นพระภิ ก ษุ เ พื่ อ ศึ ก ษาเล่ า เรี ย นหลั ก พุ ท ธธรรมของ
พระพุทธศาสนา ดังนั้น วัดจึงเปนจุดกาเนิดของการศึกษาในเบื้องตน ตอมาไดมีการตั้งโรงเรียน
ในเขตพื้นที่ของวัดจากการใหพระภิกษุสงฆมีบทบาททาหนาที่เป็นครูสอนตามโรงเรียนตาง ๆ ที่
ตั้งอยูในวัดจึงมีชื่อโรงเรียนตามชื่อวัดตาง ๆ จนสืบทอดกันมาจนกระทั่งในปจจุบัน เมื่อนโยบาย
แหงรัฐตองการปฏิรูปการศึกษาของชาติ ตองการใหบุคคลในชาติมีความรู คูคุณธรรมจึงตองใช
ศาสนาที่ทางราชการรับรองมีสวนในการกาหนดหลักสูตรการเรียนการสอนในระดับขั้นพื้นฐาน
และระดับ อุดมศึกษาพระสงฆก็เป็นสวนหนึ่งของสังคม เมื่อการปฏิรูปทั้งระบบบริหารราชการ
แผนดิ น และปฏิ รู ป การศึก ษา พระสงฆ ก็ ต องปฏิ รู ป บทบาทใหมเพื่ อ ปรั บ ตั ว เองใหทั น กั บ
เหตุการณสาคัญดานการศึกษาของสงฆ ไมไดทอดทิ้งใหพระสงฆจัดการการศึกษาเอง ราชการ
ตองเขามาชวยพระสงฆเหมือนกับสมัยรัชกาลที่ ๕ ที่พระองคทรงทาใหเป็นตัวอยางมาแลว คือ
เสด็จไปหาพระสงฆดวยพระองคเอง ขอรองใหพระสงฆชวยเหลือเรื่องการศึกษา ก็จะทาใหเกิด
การรวมมือรวมใจ เพราะปจจุบันนี้การศึกษาของไทยเปนยุคปฏิรูปการศึกษาตองใหความรู คู
คุณธรรม พระสงฆ์สามารถที่จะมีบทบาทสนับสนุนสงเสริมการศึกษาไทยไดในเรื่องคุณธรรมโดย
ยึดหลัก “บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน และราชการ) เพื่อทาให้ประชาชนเห็นคุณค่าและประโยชน์
ขององค์กรพระพุทธศาสนา เพราะการสอน การแนะนาการทาใหเปนตัวอยางควรเป็นเรื่องของ
สงฆ์ เพราะฉะนั้น เปาหมายหลักของพระพุทธศาสนาที่แทจริง คือ การเผยแผพระพุทธศาสนาเพื่อ
ใหคนมี ความสมบู รณทั้งพฤติ กรรมและจิ ตใจ โรงเรียนพระปริยั ติ ธรรมมี วั ตถุประสงคที่ จะจั ด
การศึกษาอีกรูปแบบหนึ่งของการศึกษาคณะสงฆ์๒
การศึกษาพระปริยัติธรรมเปนกระบวนการสาคัญในการสรางรากฐานอันมั่นคง
ตอการสืบทอดพระพุทธศาสนา เพราะการที่พระภิกษุสามเณรไดศึกษาหลักธรรมทางพระพุทธ
ศาสนาจะเปนที่ยอมรับวา เปนผูทรงภูมิธรรมและเปนผูนาทางปญญาอยางแทจริง ดังนั้นการจัด
การศึกษาใหแกพระภิกษุสามเณรของไทยจึงมีมาตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน โดยมีวัตถุประสงคใหผู
บวชเรียนไดฝกกายวาจาใหเรียบรอย อบรมจิตใจใหเปนสมาธิและอบรมปญญาใหรู แจงตาม
หลักธรรมของพระพุทธศาสนาและจัดใหมีการศึกษาบาลี เพื่อเปนความรูในการคนควา และการ
ดาเนินงานการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ไดพัฒนามาเปนลาดับ ปจจุบัน
การจั ด การศึ กษาพระปริยั ติ ธ รรม แผนกสามั ญ ศึ กษา มี ส วนในการตอบสนองนโยบายของ
๒

หน้า ๑๒๔.
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การศึกษาขั้นพื้นฐานของปวงชนใหทั่วถึง เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนใหทัดเทียมกัน
ตามแนวนโยบายของแผนการศึกษาแหงชาติ ที่ผ่านมามีปัญหาเกี่ยวกับการบริหารในด้านต่างๆ
เชน บุคลากร อาคาร สถานที่ อุปกรณ์ การเรียนการสอนและอื่น ๆ โดยคณะสงฆ์ มหาเถร
สมาคมและสานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จึงเห็นความจาเป็นที่ต้องทา การศึกษาพัฒนา
รูปแบบการจัดการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ ศึกษาใหสามารถตอบ สนอง
นโยบายของรัฐและคณะสงฆ์๓
การศึกษาในโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา เดิมสังกัดกรมการศาสนา
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร แต่ ปั จ จุ บั น สั ง กั ด ส านั ก งานพระพุ ท ธศาสนาแหงชาติ ขึ้ น ตรงต่ อ
นายกรัฐมนตรี เป็นโรงเรียนที่เปดการเรียนการสอนพระภิกษุสงฆสามเณร เปดทาการเรียนการ
สอนวิชาสายสามัญและวิชาพระปริยัติธรรมระดับมัธยมศึกษาตอนตนและมัธยมศึกษาตอนปลาย
โดยมีการประยุกตวิชาพระพุทธศาสนาและวิชาสามัญเขาดวยกัน วิชาที่เปดสอนมี ๙ หมวด
คื อ ธรรมวิ นั ย บาลี ศาสนปฏิบั ติ ภาษาไทย วิ ท ยาศาสตร คณิ ต ศาสตร สั ง คมศึกษา
ภาษาอังกฤษ และสุขศึกษา โดยใชหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนตนและหลักสูตรมัธยมศึกษาตอน
ปลายของกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อพระภิกษุ สามเณรเรียนจบแลวมีศักดิ์และสิทธิ์เทาเทียมกับ
โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนตนและมัธยมศึกษาตอนปลายของกระทรวงศึกษาธิการทุกประการ ถ้า
พระภิกษุสงฆสามเณรเหลานี้ลาสิกขาบทไปแลวก็สามารถเขาศึกษาตอในสถานศึกษาของรัฐได
หรือเขารับราชการได สรางประโยชนความกาวหนาใหแกตนเองและสังคมสืบตอไป๔
อยางไรก็ตาม แมวาการศึกษาในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาจะ
เสริมสรางการบริหารจัดการโรงเรียนพระปริยัติธรรมใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จึงเป็น
เรื่องสาคัญยิ่ง คุณธรรมของผู้บริหารโรงเรียน ได้แก่ ๑. คุณธรรมในการครองตน ๒. คุณธรรม
ในการครองคน และ ๓. คุณธรรมในการครองงาน มีความสาคัญต่อการบริหารงานในโรงเรียน
เป็นอย่างยิ่ง เพราะการบริหารงานใด ก็ตามให้ ประสบผลสาเร็จนั้นจะต้องใช้ความรู้คู่คุณธรรม
อย่างมีประสิทธิภาพ
ผู้วิจัยจึงสนใจในการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการบริหารงานตามหลักพุทธธรรม ของ
ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา โดยต้องการศึกษาในประเด็น
เกี่ยวกับปัญหาการบริหารงานตามหลักพุทธธรรมของผู้บริหารสถานศึกษามาใช้ในการบริหาร
ครบถ้วนสมบูรณ์หรือไม่อย่างไร รวมทั้งศึกษาความคิดเห็นของครูผู้สอนที่มีความคิดเห็นต่อ
ระดับการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาในลักษณะใดบ้าง เพื่อนาผลการวิจัยมาใช้เป็นกรอบ

๓

สานักงานคณะกรรมการศึกษาแห่ งชาติ, การจัดการเรียนการสอนพระปริยัติธรรม
แผนกสามัญศึกษา, (กรุงเทพฯ : พิมพ์ดีการพิมพ์, ๒๕๔๖), หน้า ๗๘.
๔
กิตติ ธีรศานต เทคนิคการบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา ม.ตน
และม. ปลาย, (กรุงเทพฯ : โรงพิมพการศาสนา, ๒๕๓๙), หน้า ๑๒๔.
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แนวคิดในการแก้ปัญหา และพัฒนาการบริหารโรงเรียนพระปริยัติ ธรรม แผนกสามัญศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น

๒. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
๒.๑ เพื่อศึกษาสภาพการบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
๒.๒ เพื่อศึกษาแนวทางการเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารโรงเรียนพระปริยัติ
ธรรม แผนกสามัญศึกษา ตามหลักพุทธธรรม
๒.๓ เพื่อนาเสนอแนวทางการนาเสนอประสิทธิภาพการบริหารโรงเรียนพระปริยัติ
ธรรม แผนกสามัญศึกษา ตามหลักพุทธธรรม

๓. วิธีดาเนินการวิจัย
๓.๑ ศึกษาค้นคว้าหลักพุทธธรรม ในเอกสารชั้นปฐมภูมิ คือ พระไตรปิฎก
ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และข้อมูลชั้นทุติยภูมิ คือ อรรถกถา ฎีกา ศึกษาแนวคิด
ทฤษฎี หลักการบริหารโรงเรียน สถานศึกษา การบริหารงาน จากบทความ งานวิจัย หนังสือ
ตาราวิชาการที่เกี่ยวข้อง
๓.๒ การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ในรูปของการวิจัยเชิง
สารวจ (Survey Research) โดยการใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการวิจัย ประชากรที่ใช้ใน
การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา จานวน ๑๓ รูป/คน ครูผู้สอนในโรงเรียน
พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่ม ๑๒ จานวน ๑๓ โรงเรียน และ ๕ รูป/คน รวมเป็น
๖๕ รูป / คนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวกับ การบริหารโรงเรียน (ผู้ปกครอง/เจ้าอาวาสวัดต่าง ๆ)
จานวน ๓๙ รูป/คน รวมทั้งหมด ๑๑๗ รูป/คน
๓.๓ สัมภาษณ์ผู้บริหารสถานศึกษา จานวน ๗ โรงเรียน โรงเรียนละ ๑ รูป/คน
รวมทั้งสิ้น ๗ รูป/คน ในเชิงลึก (In-depth Interview) นาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์กับหลักพุทธธรรม
๓.๔ นาเสนอผลการวิจัย

๔. ผลการวิจัย
๔.๑ สภาพการบริ ห ารโรงเรี ย นพระปริ ยั ติ ธ รรม แผนกสามั ญ ศึ ก ษา ผล
การศึกษาพบว่า โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ได้แบ่งการการบริหารเป็น ๔
ด้านดังนี้
๑) การบริหารวิชาการ คือ กระบวนการในการจัดกิจกรรมทุกประเภทโดยมี
การดาเนินงาน และจัดกิจกรรมตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการพัฒนา การปรับปรุง กิจกรรมการเรียน
การสอน สื่อการสอน หลักสูตรและรวมทั้งการพัฒนาครูผูสอน
๒) การบริหารงานบุคคล คือ การสรรหา คัดเลือก บรรจุ และการบารุงรักษา
เพื่อให บุคลากรทางการศึกษา เปนทรัพยากรที่มีคุณภาพสูงสุด เพราะวา การบริหารงานบุคคล
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จะประสบความสาเร็จไดนั้น จะตองอาศัยความรู ความสามารถ ทักษะและทัศนคติที่ดีในการ
ทางาน เพื่อเปนขวัญกาลังใจในการทางานของบุคคลในดานการพัฒนางานใหเกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด
๓) การบริหารงานทั่วไป สภาพแวดลอมทางการเรียน จะมีผลตอการจัดการ
เรียน การสอน ตลอดจนสงผล ถึงผลสัมฤทธิ์ด านการเรียนของนักเรียนเปนอยางมาก ในการ
จัดการเรียน การสอนผู บริหารจึงควร ตองตระหนักถึงการจัดสภาพแวดลอมทางการเรียนเปนค
วามสาคัญ ถาผูบริหารทาความ เขาใจและจัดสภาพแวดลอมทางการเรียนใหเอื้ออานวยตอการ
เรียนการสอนของผูเรียน
๔) การบริหารงบประมาณ คือ แผนการดาเนินงานในการจัดหาเงินมาใชใน
กิจการ งบประมาณมีความสาคัญและเปนประโยชนในทางการบริหาร
๔.๒ แนวทางการเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม
แผนกสามัญศึกษาตามหลักพุท ธธรรม ผลการศึกษาพบว่า โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนก
สามัญศึกษา ได้ใช้หลักธรรมมาเป็นแนวทางในการบริหารงาน ดังนี้
๑) หลักสัปปุริสธรรม ๗ เพื่อการครองตน
หลั ก การครองตน หมายถึ ง หลั ก สั ป ปุ ริ ส ธรรม ๗ วาดวยการครองตน
ประกอบด้วย รูหลักการ รู จุดหมาย รู ตน รูประมาณ รู กาล รูชุมชน และรู บุคคล อันเปน
คุณธรรมที่สาคัญในการเปนผูนาที่สามารถนามาปฏิบัติใหบรรลุผลสาเร็จตามเปาหมายได้๕
รู ห ลั ก การ คื อ เข าใจการบริ ห ารงาน รู จั ก วางแผน และรู แนวทางการ
บริหารงานประกอบดวย มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักในการบริหารจัดการสถานศึกษา รู จัก
วางแผนงานการบริหารใหเท่าทันกับยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไป
รู จุดหมาย คือ รู และกาหนดเปาหมายการบริหาร มุ งเนนที่ผู เรียน ครู และ
สถานศึกษา ประกอบ ดวยการกาหนดเปาหมายในการบริหารงานของสถานศึกษาอยางชัดเจน
การพัฒนาผูเรียนและบุคลากรภายในสถานศึกษา คือ เปาหมายในการบริหารงาน
รู ต น คือ รู ว าตนเองถนั ด ดานใดบาง มี ศักยภาพมากนอยเพี ย งใด เพื่ อให
สามารถทางานใหสาเร็จตามเปาหมาย การดาเนินงานของผูบริหารอยางเต็มที่ตามศักยภาพเพื่อ
ประโยชนสูงสุด
รู ประมาณ คื อ รู จั ก บริ ห ารงานตามงบประมาณและทรั พ ยากรที่ มี อ ยู
ประเมินผลงาน และปรับเปลี่ยนตามสถานการณ ประกอบดวย การบริหารงานใหเหมาะสมกับ
งบประมาณและทรัพยากรที่มีอยู

๕

ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๓๑๑/๒๖๔
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รู กาล คือ รู จักวางแผนงานลวงหนา ดาเนินงานตามแผน และกาหนดชวง
เวลาของแตละกิจกรรมไดเหมาะสม การวางแผนงานลวงหนาเพื่อใหการดาเนินงานแตละดาน มี
ความคล่องตัว
รู ชุมชน คือ การใหชุมชนมีส วนรวมในกิจกรรมของโรงเรียนอยางตอเนื่อง
ประกอบด้วย การเปดโอกาสใหชุมชนไดมีสวนรวมในการทากิจกรรมภายในสถานศึกษา การเชิญ
วิทยากรทองถิ่นมาป็นผูใหความรูในเนื้อหาที่เกี่ยวของกับภูมิปญญาทองถิ่น
บุคคล คือ เขาใจและสามารถประเมินศักยภาพของบุคลากรและผู เขารวม
กิจกรรมของโรงเรียน ประกอบดวย การรูจักความสามารถของบุคลากรภายในสถานศึกษาเป
นรายบุคคล
๒) หลักสังคหวัตถุ ๔ เพื่อการครองคน
หลักการครองคน หมายถึง หลักสังคหวัตถุ ๔ วาดวยการครองคน เปนธรรม
ยึดเหนี่ยวใจบุคคลและประสานหมูชนไวสามัคคี มีขอธรรม ๔ ขอ ประกอบดวย ทาน คือ การให
ปยวาจา คือ วาจาอันเปนที่รัก อัตถจริยา คือ การประพฤติประโยชน สมานัตตตา คือ ความมี
ตนเสมอหรือทาตนเสมอตนเสมอปลาย ผู บริหารการศึกษาควรยึดหลักธรรม สังคหวัตถุ ๔ เพื่อ
การครองคนและประยุกตใชกับทักษะภาวะผูนา๖
ทาน คือ การให ประกอบดวย การเสริมสรางขวัญและกาลังใจใหกับบุคลากร
ตามโอกาส การเสนอแนะแนวทางการพัฒนาใหกับบุคลากร ดวยการสงเสริมใหผูเรียนไดเขารวมทา
กิจกรรมอยางทั่วถึง
ปยวาจา คือ วาจาอันเปนที่รัก ประกอบดวย การชี้แนะและติชมเพื่อนรวม
งานในเชิงสรางสรรคดวยน้าเสียงที่เปนมิตร และการใชภาษา เปนแบบอยางที่ดีในการใชภาษา
ไทยอยางถูกตอง
อัตถจริยา คือ การประพฤติประโยชน ประกอบดวย การบริหารงานโดย
คานึงถึงประโยชน์สูงสุดทั้งตอผู เรียนและสถานศึกษา และตระหนักในบทบาทและหนาที่ของผู
บริหารโดยมุงทางานเพื่อประโยชนสูงสุด
สมานัตตตา คือ ความมีตนเสมอหรือทาตนเสมอตนเสมอปลาย ประกอบดวย
การใหความยุติธรรมในการพิจารณาและตัดสินเหตุการณตาง ๆ ที่เกิดขึ้นภายในสถานศึกษา
การดูแลนักเรียนและบุคลากรทุกคนอยางเทาเทียมกัน รวมในการแสดงความคิดเห็นอยูเสมอ
๓) หลักอิทธิบาท ๔ เพื่อการครองงาน
หลักการครองงาน หมายถึง หลักอิทธิบาท ๔๗ วาดวยการครองงาน เปนคุณ
ธรรมที่นาไปสู ความสาเร็จแหงผลที่มุงหมาย มีขอธรรม ๔ ขอ ประกอบดวย ฉันทะ คือ ความ
พอใจ วิริยะ คือ ความเพียร ขยันหมั่นประกอบสิ่งนั้นดวยความพยายาม จิตตะ คือ ความคิด
๖
๗

ที่.ปา. (ไทย) ๑๑/๑๔๐/๑๖๘.
ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๒๓๑/๒๓๓.
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มุงไป อุทิศตัว อุทิศใจใหแกสิ่งที่ทา วิมังสา คือ ความไตรตรองหรือทดลอง ผูบริหารการศึกษา
ควรยึดหลักธรรมนี้เพื่อประยุกต์ใช้กับการบริหารงานของสถานศึกษา๘
ฉัน ทะ คื อ ความพอใจ ประกอบดวย ความพอใจในบทบาทและหนาที่ ที่
เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการภายในสถานศึกษา มีความรักและมีความสุขทางานเกี่ยวกับการ
บริหารจัดการภาย ในสถานศึกษา
วิ ริ ย ะ คื อ ความเพี ย ร ขยั น หมั่ น ประกอบสิ่ ง นั้ น ด วยความพยายาม
ประกอบด้วย ความตั้งใจปฏิบัติงานตามหนาที่ของผู บริหารสถานศึกษาใหดีที่สุด รู จักขยันคิด
และสรางสรรคสิ่งใหม ๆ
จิตตะ คือ ความคิดมุงไป อุทิศตัว อุทิศใจใหแกสิ่งที่ทา ประกอบดวย การเอา
ใจใสการปฏิบัติหนาที่ของบุคลากรและการเรียนรูของผูอย่างมีประสิทธิภาพ
วิมังสา คือ ความไตรตรองหรือทดลอง ประกอบดวย การรูจักพิจารณาอย่าง
รอบคอบในการอนุ มั ติ ก ารด าเนิ น งานในทุ ก โครงการที่ เ กิ ด ขึ้ น ภายในสถานศึ ก ษา การให
ความสาคัญกับการตัดสินใจภายใตมติของที่ประชุมที่ผานการเห็นชอบจากบุคลากรสวนใหญ อัน
จะนาไปสูการพัฒนางานในปการศึกษาตอไป
๔.๓ นาเสนอแนวทางการนาเสนอประสิทธิภาพการบริหารโรงเรียนพระปริยัติ
ธรรม แผนกสามัญศึกษาตามหลักพุทธธรรม ผลการศึกษาพบว่า
๑) แนวทางการเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารงานวิชาการตามหลักพุทธ
ธรรม จากการสัมภาษณ์ผู้บริหารสถานศึกษา ได้ให้แนวทางในการบริหารงานวิชาการประกอบ
ไปด้วย
(๑) การวางแผน ควรยึดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์ในธรรมนูญ
โรงเรียนเป็นแนวทางในการวางแผนแผนงานวิชาการ ส่งเสริมการเรียนรู้ได้อย่างสอดคล้องกับ
ความรู้ ความสามารถของพระภิกษุสามเณรที่เข้ามาศึกษาในโรงเรียน จะต้องศึกษาโรงเรียนว่ามี
ความประสงค์จะให้โรงเรียนพัฒนางานวิชาการ
(๒) การปฏิบัติ จะต้องจัดทาคู่มือการปฏิบัติงานวิชาการ ปฏิบัติงาน
ตามแผน งานวิชาการที่วางไว้อย่างต่อเนื่องเป็นระบบและต้องนาไปปฏิบัติได้จริง ๆ บุคลากรที่
เกี่ ย วข้ อ งทุ ก รู ป /คน ควรร่ ว มกั น ปฏิ บั ติ เ มื่ อ พบว่ าการด าเนิ นการไม่ เป็ นไปตามแผนต้ องหา
จุดบกพร่อง เพื่อแก้ไขให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของแผนที่วางไว้

๘

พระราชญาณวิสิฐ (เสริมชัย ชยมงฺคโล), ความสาเร็จ หลักธรรมสู่ความสาเร็จและ
สันติสุข, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ธรรมสภา, ๒๕๔๕ ), หน้า ๙.

พระครูขันติธรรมธารี (วิเชียร)

~ ๙ ~ ปีที่ ๑๓ ฉบับพิเศษ เล่ม ๓ มิถุนายน ๒๕๖๐

(๓) การตรวจสอบ ควรมีการตรวจสอบการปฏิบัติตามแผนที่วางไว้เป็น
ระยะ ๆ จัดทาปฏิทินการตรวจสอบผลการปฏิบัติงานไว้อย่างชัดเจน ทั้งระยะเวลา งบประมาณ
ที่ใช้ ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบผลการปฏิบัติงานอย่างเป็นกัลยาณมิตร
(๔) การปรับปรุงแก้ไข ควรมีการสรุปผลการปฏิบัติ ทั้งในระยะเวลา
ระหว่างปฏิบัติงาน และเมื่อสิ้นสุดแผนการปฏิบัติงาน นาปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติ
ตามแผนเป็นข้อมูลพื้นฐานในการปรับปรุงและพัฒนาแผนการพัฒนาวิชาการในการปฏิบัติต่อไป
๒) แนวทางการเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคลตามหลักพุทธ
ธรรม ในการบริหารงานบุคคลจากการสัมภาษณ์ผู้บริหารสถานศึกษา ได้ให้แนวทางในการ
บริหารงานบุคคลประกอบไปด้วย
(๑) การวางแผน ควรมีการศึกษาระเบียบที่เกี่ยวข้องกับงานบุคคลให้
ละเอียดชั ดเจน การวางแผนจะต้องมาจากการมีส่วนร่วมของบุคลากร ได้แก่ ผู้บริหาร ครู
นักเรียน เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ในวิชาพระปริยัติธรรม วิชาสามัญ สามารถปฏิบัติกิจของสงฆ์ตาม
พระธรรมวินัยและระเบียบของสงฆ์
(๒) การปฏิบัติ ต้องนาแผนมาปฏิบัติอย่างจริงจัง ควรสารวจความพึ ง
พอใจของบุคลากรต่อการปฏิบัติงานตามแผนงานบุคคลเป็นระยะ ๆ ระหว่างปฏิบัติงาน
(๓) การตรวจสอบ ควรให้บุ คลากรมี ส่ ว นร่ ว มในการตรวจสอบการ
ดาเนินงานของโรงเรียน โดยจัดตั้งเป็นหน่วยงานเพื่อคอยตรวจสอบการดาเนินงานให้มีความ
ต่อเนื่องอย่างสม่าเสมอ
(๔) การปรับปรุงแก้ไข ควรมีการวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น
ในการปฏิบัติงานและนาข้อมูลที่ได้มาปรับแผนทั้งในเวลาปฏิบัติงานและสิ้นสุดการปฏิบัติงาน
๓) แนวทางการเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณตามหลักพุทธ
ธรรม ในการบริหารงานบุคคลจากการสัมภาษณ์ผู้บริหารสถานศึกษา ได้ให้แนวทางในการ
บริหารงบประมาณประกอบไปด้วย
(๑) การวางแผน ควรมีการศึกษาระเบียบที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณให้
ละเอียดชัดเจนทั้งงานการเงิน การบัญชี และพัสดุ เพราะการบริหารงบประมาณเป็นงานที่
เกี่ยวข้องกับระเบียบ กฎเกณฑ์และเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา การบัญชีจะต้ องมีความโปร่งใส
รัดกุม และเป็นระบบ
(๒) การปฏิบัติ ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และแนวทางปฏิบัติ
อย่ า งถู ก ต้ อ ง เป็ น ระบบตามแผนที่ ว างไว้ และมอบหมายงานให้ กั บ บุ ค ลากรที่ มี ค วามรู้
ความสามารถทางด้ า นการเงิ น การบั ญ ชี เพื่ อ ที่ จ ะท าให้ ก ารปฏิ บั ติ ง านรวดเร็ ว และมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น
(๓) การตรวจสอบ ควรมีการตรวจสอบการปฏิบัติงาน และหลักฐาน
การจัดทาอย่างเป็นประจา โดยเฉพาะงานการเงินและการบัญชี ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
การปฏิบัติงานอย่างชัดเจน

วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์

~ ๑๐ ~ ปีที่ ๑๓ ฉบับพิเศษ เล่ม ๓ มิถุนายน ๒๕๖๐

(๔) การปรับปรุงแก้ไข ควรมีการสรุปผลการปฏิบัติงาน งบประมาณ ทั้ง
ในระหว่ างและสิ้ นสุดแผนการปฏิบั ติงาน จั ดท ารายงานผลการปฏิบัติ งานเสนอต่อผู้ที่ มีส่ วน
เกี่ยวข้องเพื่อความโปร่งใส
๔) แนวทางการเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารงานทั่วไปตามหลักพุทธ
ธรรม ในการบริหารงานบุคคลจากการสัมภาษณ์ผู้บริหารสถานศึกษา ได้ให้แนวทางในการ
บริหารงานทั่วไปประกอบไปด้วย
(๑) การวางแผน ควรจัดทาแผน มีตัวชี้วัดความสาเร็จของแผนอย่าง
ชัดเจนและวางแผนโดยเน้นการแนะแนว การบรีการห้องสมุด และโสตทัศนูปกรณ์อย่างชัดเจน
จัดทาแผน การบริการให้สอดคล้องกับการปฏิบัติตามศาสนกิจของสงฆ์
(๒) การปฏิบัติ ควรมีการปฏิบัติตามแผนงานโดยเน้นการมีส่วนร่วมของ
บุคลากร สารวจความพึงพอใจต่อการบริการของโรงเรียนอย่างสม่าเสมอ
(๓) การตรวจสอบ ควรมีการตรวจสอบการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง
จัด ทาบัน ทึกการเข้า ใช้ บริการรวมทั้ง ปัญ หา และอุปสรรคในการดาเนิ นงาน มีการติด ตาม
ประเมินผลตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ในแผน
(๔) การปรับปรุงแก้ไข ควรมีการวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น
ในการปฏิบัติงานและนาข้อมูลที่ได้มาปรับแผนการดาเนินงาน

๕. ข้อเสนอแนะการวิจัย
๕.๑ ข้อเสนอแนะแนวทางนโยบาย
๑) ผู้ บ ริ ห าร ครู ผู้ ส อนหรื อ ผู้ เ กี่ ย วข้ อ งในการน าไปพั ฒ นาวิ ธี ก ารบริ ห าร
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาตามหลักพุทธธรรม
๒) ผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ควรสร้างเป้าหมาย
และความสาเร็จของงาน ให้จิตใจของบุคลากรจดจ่อในงาน โดยการส่งเสริมการอบรมสภาพจิตใจ
ของบุคลากรให้มากขึ้น
๓) ควรมุ่งเน้นและพัฒนาการเรียนรู้แบบบูรณาการตามกระบวนการของหลัก
พุทธธรรม ที่ควบคุมทั้งด้านร่างกายและจิตใจ รวมไปถึงภูมิปัญญา แล้วนาหลักการเหล่านั้นไปใช้
ในชีวิตประจาวันที่จะเกิดประโยชน์แก่ตนเอง องค์กรและสังคม
๔) ผู้บริหารควรให้หลักการอบรมบุคลากรในเรื่องของการบริหารโรงเรียน
พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ในพระพุทธศาสนาจะได้มีศาสนทายาทที่เปี่ยมปัญญาพุทธ
ธรรม
๕.๒ ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
๑) ควรศึกษาสภาพปัญหาการบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ
ศึกษา ตามหลักพุทธธรรม

พระครูขันติธรรมธารี (วิเชียร)

~ ๑๑ ~ ปีที่ ๑๓ ฉบับพิเศษ เล่ม ๓ มิถุนายน ๒๕๖๐

๒) ควรศึกษาปัญหาและอุปสรรคการบริหารสภาพแวดล้อม รณรงค์ ในการ
รักษาความสะอาดของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เพื่อเสริมสร้างสภาพแวดล้อม
ทางกายภาพ
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