การบริหารจัดการโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
เพื่อการสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์สาหรับผู้เรียน
Management of Phrapariyattidhamma Schools, General Education
Division for Create Desirable Features for Leaners
พระครูสุทธิธรรมรัตน์ (จานงค์ ทนฺตจิตฺโต)
Phrakhrusutitumrud (Jumnong thantajetto) ๑
อานวย เดชชัยศรี Amnuay Detchaisri๒
บทคัดย่อ
บทความนี้เป็นการรายงานผลการศึกษาของดุษฎีนิพนธ์ เรื่อง “การบริหารจัดการ
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เพื่อการสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์สาหรับ
ผู้ เ รี ย น”โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ ๑) เพื่ อ ศึ ก ษาการบริ ห ารสถานศึ ก ษาเพื่ อ ส่ ง เสริ ม การพั ฒ นา
คุณลักษณะผู้เรียนในระดับมัธยมศึกษา ๒) เพื่อศึกษาคุณลักษณะที่พึงประสงค์สาหรับผู้เรียน
๓) เพื่อกระบวนการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์สาหรับผู้เรียนในโรงเรียนพระปริยัติธรรม
แผนสามัญศึกษา โดยเป็นการวิจัยแบบผสมผสานวิธี ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เครื่องมือที่
ใช้เป็นแบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์ ผลการวิจัย พบว่า การบริหารสถานศึกษาเพื่อส่งเสริม
การพัฒนาคุณลักษณะผู้เรียนในระดับมัธยมศึกษา โดยภาพรวมทุกด้านมีความคิดเห็นเหมาะสม
อยู่ในระดับมาก คุณลักษณะที่พึงประสงค์สาหรับผู้เรียน ได้แก่ ส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพ
อนามัยของสามเณร เสริมสร้างศักยภาพในการเรียนรู้ทางวิชาสามัญศึกษาและการเป็นศาสน
ทายาทที่ดี ส่งเสริมให้อนุรักษ์และสืบทอดวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น กระบวนการพัฒนา
คุ ณลั กษณะที่ พึ งประสงค์ ส าหรั บผู้ เรี ยน ซึ่ ง มี ก ารบริ ห าร ๔ ด้ า น โดยเพิ่ ม เติ ม การส่ ง เสริ ม
โภชนาการและสุขภาพอนามัย สร้างความศรัทธาของประชาชน ให้มีความรู้และทักษะพื้นฐานทั้ง
ความรู้ด้านปริยัติสามัญ และทักษะวิชาชีพ
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Abstract
This article is a report of the study of the dissertation on "The
management of Buddhist Scripture School. Department of General Education for
Creating Desirable Characteristics for Learners", with the following objectives: 1) to
study educational administration to promote the development of learners'
characteristics in secondary education; Development of Desirable Characteristics
for Students in Buddhist Scripture School. By combining research methods. Both
quantitative and qualitative. The tool used is a questionnaire. And the interviews,
the results of the study found that the administration of educational institutions
to promote the development of learners' characteristics in secondary education
Overall, the opinions were at a high level. Desirable features for students include:
Promoting the nutrition and health of the novice. Strengthen the ability to learn
in general education and good heiress. Encourage the conservation and
inheritance of local cultures and wisdom. Desirable Character Development
Process for Learners Which has four areas of management by further promoting
nutrition and hygiene. Build up the faith of the people. To have basic knowledge
and skills, both ordinary knowledge and knowledge. And professional skills.
Keywords :

Management , Scripture School Department,
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๑. บทนา
โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษามีสถานภาพเป็นสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตามกฎกระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารว่ า ด้ ว ยสิ ท ธิ ใ นการจั ด การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานโดยสถาบั น
พระพุทธศาสนา พ.ศ ๒๕๔๘ และจัดเป็นโรงเรียนในระบบเช่นเดียวกับรูปแบบ โรงเรียนของรัฐ
และเอกชนทั่วไป ซึ่งคณะสงฆ์โดยพระมหาเถระสมาคมได้ออกประกาศมหาเถรสมาคมว่าด้วย
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยกาหนดให้มีคณะกรรมการในการ
บริหาร คณะกรรมการนี้ทาหน้าที่กากับควบคุ มดูแลการจัดการบริหารจัดการ ดังนั้นโรงเรียน
พระปริยัติธรรม แผนกสามัญ ซึ่งเป็นโรงเรียนของคณะสงฆ์โดยพระมหาเถระสมาคมได้ให้การ
สนับสนุนงบประมาณ ของสานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ๓
คากล่าวข้า งต้น ชี้ให้เห็นว่ าการศึกษาสงฆ์เป็ นการพั ฒนาพระภิกษุส ามเณรให้มี
ความรู้ ค วามสามารถในการรัก ษาพระพุ ท ธศาสนา โดยเฉพาะในสมั ย พระบาทสมเด็ จ พระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้โปรดฯ ให้มีการปรับปรุงการจัดการศึกษาของคณะสงฆ์เข้าสู่ระบบ
โรงเรียนเป็นครั้งแรก และในระยะต่อมาได้มีการตรากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาของสงฆ์อีก
หลายฉบับยังผลให้การศึกษาของสงฆ์มี หลักสูตรการเรียนการสอนที่ชัดเจนเป็นระบบมากยิ่งขึ้น
ตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ.๒๕๓๕ การศึกษาพระปริยัติธรรมจาแนกเป็น ๔ ประเภท คือ
การศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลี (ระดับมัธยมศึกษา-อุดมศึกษา) การศึกษาพระปริยัติธรรม
แผนกธรรม (ระดั บ ประถมศึ ก ษา) การศึ ก ษาพระปริ ยั ติ ธ รรมแผนกสามั ญ ศึ ก ษา (ระดั บ
มัธยมศึกษา) และการศึกษาในมหาวิทยาลัยสงฆ์ (ระดับอุดมศึกษา) ๔ ประเทศทั้งหลายมีการ
ปฏิรูป ระบบตางๆ ของตนเอง โดยยึดเอาแนวคิดระบบการเมืองการปกครอง รวมถึงระบบ
การศึกษาของประเทศทางยุโรปตะวันตกเปนสาคัญ๕
สาหรับการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษานั้น เป็นการศึกษารูปแบบหนึ่ง
ของการศึกษาคณะสงฆ์ เป็ น การศึกษาที่รัฐ กาหนดให้มี ขึ้น ตามความประสงค์ของคณะสงฆ์
ปัจจุบันนับตั้งแต่มีพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติเกิดขึ้นฉบับแรก และมีการแก้ไขในโอกาส
ต่อมา พระราชบัญ ญั ติ การศึกษาแห่ง ชาติ ได้ มี การเปิ ด โอกาสให้สิ ทธิ ในการจั ด การศึกษาขั้น
พื้นฐานแก่สถาบันต่างๆ ตามความในมาตรา ๑๒ นอกเหนือจากรัฐ เอกชน และองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ให้บุคคล ครอบครัว องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์การวิชาชีพ “สถาบันศาสนา”
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กองพุทธศาสนศึกษา สานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ , แผนยุทธศาสตร์ การจัดการ
ศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา (พ.ศ. ๒๕๕๘ – พ.ศ. ๒๕๖๒), หน้า ๙.
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สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น มีสิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั้งนี้ ให้ เป็นไป
ตามที่กาหนดในกฎกระทรวงการปฏิรูปการศึกษา๖
การจัดการศึกษาในรูปแบบดังกล่าวเป็นช่องทางสาคัญที่ทาให้เด็กที่ขาดโอกาสทาง
การศึกษาได้มีโอกาสศึกษาต่อในระดับสูงขึ้น เด็กเหล่านี้ส่วนใหญ่มาจากครอบครัวที่ยากจน
บางส่วนเป็นชนกลุ่มน้อย บางส่วนเป็นเด็กกาพร้าขาดผู้อุปการะเลี้ยงดู และบางส่วนเป็นเด็กที่มี
ปัญหาทางสังคม ไม่สามารถเข้าเรียนในโรงเรียนทั่วไปได้ ด้วยความศรัทธาในพระพุทธศาสนา
และด้วยความเชื่อมั่นว่าพระภิกษุจะช่วยอบรมบุตรหลานของตนได้ ผู้ปกครองจึงนาบุตรหลานมา
บรรพชาให้เป็นสามเณรเพื่อเข้าเรียนในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา อย่างไรก็
ตามการดาเนินงานของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาประสบปัญหาต่างๆ มากมาย
ทั้งในด้านของผู้เรียนที่มีพื้นฐานแตกต่างกันมาก สามเณรส่วนหนึ่งยังประสบปัญหาโภชนาการ
และสุขภาพอนามัย สามเณรบางรูปยังมีปัญหาในการอ่านเขียนภาษาไทย ในด้านที่ตั้ง โรงเรียน
พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จะตั้งอยู่ในวัดซึ่งอยู่ในชุมชนขนาดเล็ก โรงเรียนเหล่านี้มักจะ
รับสามเณรจากวัดที่อยู่ใกล้เคียงมาเรียนด้วย ดังนั้นทั้งชุมชนและวัดจึงไม่สามารถจัดภัตตาหาร
ถวายสามเณรได้เพียงพอ และไม่สามารถให้การอุดหนุนโรงเรียนได้อย่างเต็มที่ นอกจากนี้ด้วย
ข้อจากัดทางงบประมาณในการดาเนินงาน ทาให้โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
ไม่ ส ามารถด าเนิ น การดู แ ลผู้ เ รี ย นและจั ด การศึ ก ษาอย่ า งมี คุ ณ ภาพได้ เ มื่ อ สมเด็ จ พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทรงทราบถึงสภาพปัญหาต่างๆ ของโรงเรียนพระปริยัติธรรม
แผนกสามัญศึกษา จึงมีพระราชดาริในการดาเนินงานพัฒนาร่วมกับโรงเรียนพระปริยัติธรรม
แผนกสามัญศึกษาขึ้นใน พ.ศ. ๒๕๔๗๗
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงงานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของเด็กและเยาวชนที่อยู่ในถิ่นทุรกันดารห่างไกลการคมนาคมมาตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๒๓ ตลอดการ
ทรงงานมากว่า ๓๐ ปี ทรงเน้นการพัฒนาที่มีเด็กและเยาวชนเป็นศูนย์กลาง โดยใช้การศึกษาเป็น
หลักในการทางานพัฒนาและในการพัฒนาเด็กและเยาวชนให้เป็นคนที่สมบูรณ์ จะต้องพัฒนา
ศักยภาพของเด็กและเยาวชนในทุกๆ ด้านไปพร้อมๆ กันอย่างสมดุล นั่นคือ เป็นคนที่มีความรอบ
รู้วิชาการที่จาเป็นสาหรับการดารงชีวิตและการศึกษาเรียนรู้ต่อไป มีศีลธรรมจรรยาที่ดี มีความ
ซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อื่น มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่มีสานึกที่ดีต่อส่วนรวม มีความรู้และ
ทักษะในการทางาน มีความคิดสร้างสรรค์ มีทัศนคติที่ดีต่องาน และเห็นคุณค่าของการทางาน
และมีสุขภาพแข็งแรง เพื่อให้เด็กและเยาวชนสามารถพัฒนาตนเองได้เต็มศักยภาพ และเป็นคน
มีคุณภาพของสังคมและประเทศชาติ
๖

มหาเถรสมาคม, ประกาศมหาเถรสมาคมว่าด้วยโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญ
ศึกษา, (กรุงเทพมหานคร: สานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, ๒๕๕๓), หน้า ๔๓.
๗
สานักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, โรงเรียนพระ
ปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษากับการพัฒนาเยาวชน, (กรุงเทพมหานคร: รายงาน, ๒๕๕๔) หน้า ๑๑.
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การบริห ารโรงเรีย นพระปริ ยั ติ ธ รรม แผนกสามั ญ ศึ กษา ประสบปั ญ หาหลาย
ประการ คือ ผู้บริหารยังขาดความรู้ความเข้าในในหลักการบริหารการศึกษา ไม่มีการวางแผน ไม่
มีการวินิจฉัย สั่งการ และการติดตามประเมินผล ครูสอนพระปริยัติธรรมขาดทักษะในการสอน
การผลิตและการใช้สื่อในด้านการบริหารงานธุรการและการเงินไม่มีระบบทาให้เกิดความล่าช้า
ไม่มีการจัดเก็บข้อมูลเท่าที่ควร ทั้ง บุคลากรขาดขวัญและกาลังใจ โรงเรียนมีงบประมาณน้อย
งบประมาณที่ได้รับไม่เพียงพอต่อการดาเนินงาน หลักสูตรไม่มีการพัฒนา ไม่การปรับปรุงวิธีการ
เรียนการสอน การวัดประเมินผลมีน้อยมาก รวมทั้งด้านคุณภาพและสัมฤทธิ์ผลทางการศึกษา อัน
เป็นผลของการไม่เอาใจใส่อย่างจริงจังจากรัฐและคณะสงฆ์ และที่สาคัญที่สุดที่เห็นว่าเป็นที่มา
ของปัญหาทั้งหลายคือ การขาดแคลนบุคลากรเพื่อดาเนินการจัดการศึกษา รูปแบบในการ
ดาเนินงาน การร่วมสัมมนา การประสานความร่วมมืออย่างใกล้ชิด จุดมุ่งหมายเพื่อให้ทุกฝ่ายที่
เกี่ยวข้องได้มีการปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และได้รับทราบถึงความก้าวหน้าของ
การดาเนินงานตลอดจนปัญหาอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นอย่างสม่าเสมอและร่วมกันสนับสนุนและ
แก้ไ ขปัญ หาได้ทัน เวลาทาให้กิจกรรมสามารถด าเนิ นไปได้อย่างต่อเนื่อง เช่ น การประชุ ม
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ การรายงานด้วยเอกสารการติดตามงานที่โรงเรียน๘
จากสภาพปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาการพัฒนารูปแบบการบริหาร
โรงเรี ย นพระปริ ยั ติ ธ รรม แผนกสามั ญ ศึ ก ษา ตามแนวพระราชด าริ ข องสมเด็ จ พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นการส่งเสริมให้เยาวชนไทยที่สนใจบวชเป็นพระภิกษุ
สามเณร ได้ศึกษาเล่าเรียนเพื่อน้อมนาหลักธรรมคาสั่งสอนในพระพุทธศาสนาไปทาประโยชน์แก่
ประเทศชาติและส่งเสริมพระพุทธศาสนาให้เจริญมั่นคงสืบไป
๒. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
๒.๑ เพื่อศึกษาการบริหารสถานศึกษาเพื่อส่งเสริมการพัฒนาคุณลักษณะผู้เรียนใน
ระดับมัธยมศึกษา
๒.๒ เพื่อศึกษาคุณลักษณะที่พึงประสงค์สาหรับผู้เรียนในโรงเรียนพระปริยัติธรรม
แผนกสามัญศึกษา
๒.๓ เพื่อกระบวนการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์สาหรับผู้เรียนในโรงเรียน
พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
๓. ขอบเขตของการวิจัย
งานวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบผสมผสานวิธี (Mixed-Method Research) โดยมี
การศึกษาข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ แบ่งขอบเขตการวิจัย ดังนี้

๘

เรื่องเดียวกัน, หน้า ๒.
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๓.๑ ขอบเขตด้านเนื้อหา
ศึกษาแนวคิดองค์ประกอบปัจจัยที่มีผลต่อเกณฑ์ของเครือข่ายและทฤษฎีเกี่ยวกับ
แนวทางการบริ หารการเรีย นพระปริยั ติ ธ รรม แผนกสามั ญ ศึก ษา เชิ ง บู รณาการ ตามแนว
พระราชดาริของสมเด็ จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และศึกษานาเสนอการ
บริหาร โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เชิงบูรณาการ ตามแนวพระราชดาริของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งการวิจัยครั้งนี้เป็นงานวิจัยเชิงปริมาณผสม
เชิงคุณภาพ (Mixed Methods Sources) โดยศึกษาจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง และเก็บข้อมูลจริง
จากการปฏิบัติภาคสนามโดยการศึกษาจากข้อมูลเอกสารปฐมภูมิ (Primary Sources) การศึกษา
เอกสารทุติยภูมิ (Secondary Sources) ตามแนวพระราชดาริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี
๓.๒ ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้บริหาร ครู -พระ และนักเรียน ในโรงเรียนพระ
ปริยัติธรรม แผนกสามัญ เชิงบูรณาการ ตามแนวพระราชดาริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี จานวน ๒,๙๙๐ คน จากจานวน ๒๓ โรงเรียน ได้แก่ จังหวัดน่าน จานวน
๑๓ โรง จังหวัดแพร่ จานวน ๗ โรง จังหวัดเชียงราย จานวน ๒ โรง จังหวัดสิงห์บุรี ๑ โรง
จานวนประชากรใช้ตาราง เครซี่และมอร์แกน (Krejcie and Morgan) ที่ระดับ
ความเชื่อมั่นร้อยละ ๙๕.๐๐ ได้จานวนที่เป็นประชากรที่ใช้ในการวิจัย จานวนทั้งสิ้น ๒,๙๙๐ รูป/
คน ได้กลุ่มตัวอย่าง จานวน ๓๔๑ รูป/คน วิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง (Sample)๙ โดยแยกเป็น ๓
กลุ่ม ใช้การสุ่มจับฉลาก เพื่อแจกแบบสอบถามและประโยคคาถามปลายเปิด ได้แก่ กลุ่มที่ ๑
ผู้บริหารโรงเรีย นละ ๒ คน กลุ่ มที่ ๒ ครูผู้ส อนโรงเรีย นละ ๔ คน และกลุ่มที่ ๓ นักเรีย น
โรงเรียนละ ๕๐ คน
๓.๓ ขอบเขตด้านสถานที่
ผู้วิจัยศึกษาโดยกาหนดสถานที่ในการศึกษาวิจัย ได้แก่ โรงเรี ยนพระปริยัติธรรม
แผนกสามัญ เชิงบูรณาการ ตามแนวพระราชดาริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรม
ราชกุมารี ทั้งสิ้น ๒๓ โรงเรียน ได้แก่ จังหวัดน่าน จานวน ๑๓ โรง จังหวัดแพร่ จานวน ๗ โรง
จังหวัดเชียงราย จานวน ๒ โรง จังหวัดสิงห์บุรี จานวน ๑ โรง
๓.๔ ขอบเขตด้านระยะเวลา
ในการศึกษาครั้งนี้ผู้ศึกษาจะทาการศึกษาตั้งแต่ เดือนมกราคม ๒๕๕๙ ถึง เดือน
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ รวมเวลา ๑๔ เดือน

๙

Krejcie, Robert V.and Morgan, Daryle W., Determining Sample Size for
Research Activities, Educational and Psychological Measurement, v.30 (1970), pp. 607610.
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๔. วิธีดาเนินการวิจัย
ผู้วิจัยจะดาเนินการเป็น ๓ ขั้นตอน ได้แก่
ขั้นตอนที่ ๑ การศึกษาการบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
ขั้นตอนที่ ๒ การศึกษาการบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาเชิง
บูรณาการ ตามพระราชดาริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ขั้นตอนที่ ๓ การสรุปผลการศึกษา
๕. ผลการวิจัย
๕.๑ ผลศึกษาการบริหารสถานศึกษาเพื่อส่งเสริมการพัฒนาคุณลักษณะผู้เรียน
ในระดับมัธยมศึกษา ได้แก่
ด้านวิชาการ ได้แก่ โรงเรียนสามารถจัดทาหลักสูตรสถานศึกษา ที่เหมาะสมกับ
บริบทของโรงเรียน โรงเรียนใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน
ด้านงบประมาณ ได้แก่ โรงเรียนสามารถจัดสรรงบประมาณให้แต่ละฝ่ายได้อย่าง
เหมาะสม จัดแนะแนวเกี่ยวกับกระบวนการด าเนิ นการปฏิบั ติการตามพระราชด าริพระเทพ
รัตนราชสุดา
ด้านบริหารบุคคล ได้ แก่ โรงเรียนมี อิสระในการออกแบบและจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ โรงเรียนสามารถพัฒนาอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมให้อยู่ในสภาพที่มั่นคง ปลอดภัย
ด้านบริหารทั่วไป ได้แก่ มีการจัดการรูปแบบการประเมินกลุ่มสาระการเรียนรู และ
แผนพัฒนาการจัดการสัมพันธ์ชุมชน มีการจัดการรูปแบบการประเมินกลุ่มสาระการเรียนรู และ
แผนพัฒนาการจัดการสัมพันธ์ชุมชน และ การจัดกิจกรรมพัฒนาหลักสูตร โดยผนวกคุณธรรมจริยธรรมในเนื้อหาสาระของหลักสูตรให้เหมาะกับผู้เรียนในท้องถิ่น
สอดคล้องกับงานวิจัยของ บารุง สุขพรรณ์ ได้ศึกษาเรื่อง “การศึกษาสภาพการจัด
การศึกษาของคณะสงฆ์” ผลการศึกษาพบว่า “โครงสร้างหลักสูตรพระปริยัติธรรมควรกาหนด
หลักสูตรให้ชัดเจน โดยกาหนดระยะเวลาการศึกษาแต่ละหลักสูตรให้ชัดเจน เนื้อหาวิชาควร
ปรับปรุงให้ทันสมัยเอื้ออานวยต่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนา และควรเชื่อมโยงเนื้อหาวิชาของ
หลักสูตรกับสถานการณ์ปัจจุบัน อีกทั้งใช้เทคโนโลยีมาช่วยสอน การวัดผลควรปรับปรุงให้ได้
มาตรฐานสากล ส่วนความต้องการด้านการศึกษาของคณะสงฆ์พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษามี
ความต้องการศึกษาเพื่อต้องการเพิ่มพูนความรู้และการพัฒนาตนเองให้ก้าวหน้าในสมณเพศ และ
เพื่อความเข้าใจในศาสนธรรมที่ถ่องแท้ ส่วนความต้องการที่จะให้ปรับปรุงพัฒนาการจัดการเรียน
การสอน กลุ่มตัวอย่างเห็นว่าควรปรับปรุงเนื้อหาวิชาให้ทันสมัยและสามารถนามาประยุกต์ใช้
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ในทางโลกได้เป็นอย่างดี
มีการใช้สื่อประกอบการเรียนการสอนให้ผู้เรียนเข้าใจมากขึ้น และ
ควรมีเทคโนโลยีใหม่ๆ มาช่วยสอน”๑๐
๕.๒ ศึกษาคุณลักษณะที่พึงประสงค์สาหรับผู้เรียนในโรงเรียนพระปริยัติธรรม
แผนกสามัญศึกษา ได้แก่
การส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยของสามเณรด้วยการ ส่งเสริมโภชนาการ
จัดกิจกรรมการเรียนสุขบัญญัติ ส่งเสริมการออกกาลังกาย พัฒนาสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม
การเสริมสร้างศั กยภาพของสามเณรในการเรียนรู้ทางวิชาสามัญศึกษาและการ
เป็นศาสนทายาทที่ดีด้วยการจัดหลักสูตร จัดชั้นเรียน จัดครู กิจกรรมการเรียนการสอน
การเสริมสร้างศักยภาพของสามเณรในการอนุรักษ์และสืบทอดวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิน่ ภาษาท้องถิ่น วัฒนธรรมท้องถิ่น จัดกิจกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
กระบวนการเสริ ม สร้ า งศั ก ยภาพของสามเณรทางการอาชี พ ด้ ว ยการจั ด
กระบวนการเรียนรู้ สร้างเจตคติในงานอาชีพที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งเสริมกิจกรรมลักษณะ
นิสัยตามอุดมการณ์สหกรณ์ พัฒนาสหกรณ์ในการฝึกทักษะพื้นฐานให้สามเณรและมีโครงการ
อาหารกลางวัน
กลยุ ท ธ์ ในการด าเนิ น งาน เสริม สร้า งศักยภาพให้แก่ครูและบุ คลากรในชุ ม ชน
จุดมุ่งหมายส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนจุดมุ่งหมายเพื่อให้ชุมชนประสานความร่วมมืออย่าง
ใกล้ชิดจุดมุ่ง หมาย สร้า งความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวพระราชด าริในการพั ฒนาเด็กและ
เยาวชนในถิ่นทุรกันดาร มีการสนับสนุนการจัดทาแผนปฏิบัติการ
สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุภาภร มากแจ้ง และ สมปอง มากแจ้ง ได้ศึกษาเรื่อง
“การศึกษาสภาพการจัดการศึกษาของคณะสงฆ์” ผลการศึกษาพบว่า “การบริหารการศึกษาของ
คณะสงฆ์ที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน แยกส่วนออกจากระบบการบริหารการศึกษาของชาติ ทาให้ เกิด
ปัญหาทั้งด้านการจัดการ งบประมาณ การบริหารหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดผล
ประเมิ น ผล คุ ณ ภาพการศึก ษา คุณ ภาพของบุ คลากรทางการศึก ษาทั้ ง ผู้ บ ริ หารและผู้ ส อน
ตลอดจนสวัสดิการและความมั่นคงในอาชีพ หลักสูตรการศึกษาไม่ตอบสนองความต้องการของ
ผู้เรียน ซึ่งจาแนกเป็น ๓ กลุ่ม คือ ผู้ต้องการขยายโอกาสทางการศึกษา ผู้ประสงค์จะเป็นศาสน
ทายาท และผู้บวชตามประเพณี และในการดาเนินการปฏิรูปการศึกษาของคณะสงฆ์ หน่วยงาน
ผู้ดูแลควรเตรียมการแก้กฎระเบียบ ที่เป็นอุปสรรคต่อการจัดการศึกษาตามโครงสร้างการศึกษา
ของชาติ พัฒนาบุคลากรวิชาชีพ สร้า งความมั่นคงและสวัสดิการแก่บุคลากร เพื่อกาหนดเป็น

๑๐

บารุง สุขพรรณ์,“การศึกษาสภาพการจัดการศึกษาของคณะสงฆ์”, รายงานการวิจัย,
(คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๕๔), หน้า บทคัดย่อ.
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อัตรากาลังที่มีประสิทธิภาพของการจัดการศึกษาแต่ละประเภท วิเคราะห์ค่าใช้จ่ายต่อหัวของผู้
ศึกษาแต่ละประเภท เพื่อกาหนดงบประมาณที่รัฐต้องสนับสนุน”๑๑
๕.๓ กระบวนการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์สาหรับผู้เรียนในโรงเรียนพระ
ปริยัติธรรมแผนสามัญศึกษา ได้แก่
ด้านวิชาการ จัดหลักสูตร เนื้อหา วิชาการ จัดการเรียนการสอน กิจกรรม สื่อ การ
วัด และประเมิ น ผล โดยปลูกฝั ง ผู้เรียนให้มีความซื่ อสั ตย์ โ ดยอาศัย สื่ อการเรีย นการสอนและ
เทคโนโลยี เช่ น ละครธรรมะ จั ด หลั กสู ต ร รายวิ ช าและกิจ กรรมส่ ง เสริ ม ให้ผู้ เ รี ย นมี ค วาม
รับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง จัดหลักสูตรในรายวิชาต่างๆ และกิจกรรมรวมถึงสื่อและการ
วัดผลประเมินผลส่งเสริม
ด้านการบริหารงานบุคคล พัฒนา ครู, บุคลากรอย่างไรเพื่อรองรับการพัฒนา
ผู้เรียน ด้วยการเข้าค่ายคุณธรรม อบรมสั่งสอนจากพระเถระผู้มีประสบการณ์ในการดาเนินชีวิต
สอนให้มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีของนักเรียน มีสานึกดีต่อส่วนรวมโดย
ผู้บริหารและครูปฏิบัติตัวเป็นแบบอย่างส่งเสริมให้มีความรู้และทักษะในการทางานและทักษะใน
การเรียนโดยลงมือปฏิบัติในกิจกรรมต่างๆ ด้วยตนเอง
ด้ า นงบประมาณ จั ด สรรงบประมาณอย่ า งไรแบบใดเพื่ อ สนองตอบต่ อ การ
เตรียมการปฏิบัติ ส่งเสริมบุคลากรให้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่ส่งเสริมนิสัยให้มีความซื่อสัตย์ต่อ
ตนเองและผู้อื่นสนับสนุนกิจกรรมการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อหน้าที่แก่นักเรียน ให้มีสานึกดี
ต่อส่วนรวม
ด้านการบริหารงานทั่วไป ควรจัดสถานที่ สิ่งแวดล้อม สิ่งอานวยความสะดวก การ
บริหารงานด้านต่างๆ ให้สอดคล้องกับการพัฒนาคุณลักษณะของผู้เรียน พัฒนาความรับผิดชอบ
ต่อหน้าที่ และการสานึกดีต่อส่วนรวมแก่นักเรียน
สอดคล้องกับงานวิจัย อุบลวรรณ หงส์วิทยากร ทาการวิจัยเรื่อง รูปแบบการจัด
การศึกษาและการพัฒนาครู ตามแนวพระราชดาริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี: บทเรียนจากโครงการพระราชทานความช่วยเหลือทางการศึกษา โรงเรียนพระปริยัติธรรม
พหุกรณี ผลการวิจัย๑๒ พบว่า รูปแบบการจัดการศึกษาตามแนวพระราชดาริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเป็นการจัดการศึก ษาที่มีหลักการ แนวคิด คือ การส่งเสริม
คุณภาพชีวิตให้แก่เด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร โดยพระราชทานโอกาสทางการศึกษา และ
๑๑

สุภาภร มากแจ้ง และ สมปอง มากแจ้ง, “การศึกษาสภาพการจัดการศึกษาของคณะ
สงฆ์”, รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์,(กรมการศาสนา: กระทรวงศึกษาธิการ, ๒๕๕๒), บทคัดย่อ.
๑๒
อุบลวรรณ หงส์วิทยากร, “รูปแบบการจัดการศึกษาและการพัฒนาครู ตามแนว
พระราชดาริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี: บทเรียนจากโครงการพระราชทาน
ความช่วยเหลือทางการศึกษา โรงเรียนพระปริยัติธรรม พหุกรณี, วารสารครุศาสตร์, ปีที่ ๘๐ ฉบับที่ ๑
(กรกฎาคม-ตุลาคม) พ.ศ. ๒๕๕๕), หน้า ๑-๑๓.
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พระราชทานการศึกษาที่มีคุณภาพทั้งด้านความรู้วิชาการและทักษะวิชาชีพที่สามารถนาไปใช้
ประโยชน์ได้จริง ผ่านโรงเรียนในโครงการพระราชทานความช่วยเหลือเพื่อให้เด็กและเยาวชนใน
ถิ่นทุรกันดารสามารถดารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีคุณภาพ และยังเป็นการพัฒนา โรงเรียนพระ
ปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา ให้สามารถเป็นที่พึ่งของชุมชนและเป็นต้นแบบของการพัฒนา
ให้กับชุมชน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความรู้ และคุณธรรม ผู้บริหารและครูผู้สอนสามารถร่วมมือกับ
ชุมชนในการพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างราบรื่น ทั้งนี้ แนวคิดพื้นฐานสาคัญ ๕ ประการ มีหลักการ
สาคัญ คือ การส่งเสริมให้ครูเป็นแบบอย่างที่ดีและเป็นที่พึ่งของชุมชนทั้งทางโลกและทางธรรม ๓
วิธีการหลัก ได้แก่ ๑) การส่งเสริมความรู้ความสามารถให้กับผู้บริหารและครูผู้สอนโดยไม่กระทบ
เวลาทางาน ๒) การจัดการฝึกอบรมระยะสั้นให้กับครูผู้สอนตามความจาเป็นในแต่ละสาระการ
เรียนรู้ และ ๓) การจัดโปรแกรมศึกษาดูงานนอกสถานที่ให้แก่ครูตามความเหมาะสม
๖. องค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย
องค์ความรู้จากการวิจัยครั้งนี้เป็นกระบวนการพัฒนาคุณ ลักษณะที่พึงประสงค์
สาหรับผู้เรียนในโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนสามัญศึกษา โดยมีกระบวนการบริหารทั้ง ๔ ด้าน
เพื่ อพั ฒนาคุณ ลักษณะที่พึ งประสงค์สาหรับ ผู้เรีย น ทั้ ง ๕ ด้า น ได้แก่ ด้ านที่ ๑ การส่ง เสริม
โภชนาการและสุขภาพอนามัยของสามเณร ด้านที่ ๒ การเสริมสร้างศักยภาพของสามเณรในการ
เรียนรู้ทางวิชาสามัญศึกษาและการเป็นศาสนทายาทที่ดี ด้านที่ ๓ การเสริมสร้างศักยภาพของ
สามเณรในการอนุรักษ์และสืบทอดวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านที่ ๔ กระบวนการ
เสริมสร้างศักยภาพของสามเณรทางการอาชีพ และด้านที่ ๕ กลยุทธ์ในการดาเนินงาน เพื่อ
ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะทั้ง ๘ ด้านอย่างสมบูรณ์เป็นผู้ รอบรู้วิชาการเพื่อดารงชีวิตและ
ศึกษาต่อ มี ค วามซื่ อสัต ย์ ต่ อตนเองและผู้ อื่น รับผิ ด ชอบต่ อหน้ า ที่ ของตนเองและส านึ กดี ต่ อ
ส่วนรวม มีความรู้และทักษะในการทางาน
มีความคิดสร้างสรรค์ มีทัศนคติที่ดีต่องาน มี
สุขภาพแข็งแรง
๗. ข้อเสนอแนะ
๗.๑ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
๑. ภาครัฐและหน่ ว ยงานที่ เกี่ย วข้องควรกาหนดหลั กสู ตรให้สอดคล้องกับ
หลักสูตรแกนกลางของกระทรวงศึกษาธิการและหลักสูตรท้องถิ่น
๒. ภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ศูนย์กลางและนักเรียนลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง
๓. ภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรส่งเสริมการจัดกิจกรรมนอกห้องเรียน
ให้กับ นั กเรีย นเพื่ อเสริม สร้า งการเรีย นรู้ที่ หลากหลายและพั ฒ นาการเรีย นรู้ของนักเรีย นเชิ ง
ประจักษ์เพื่อให้เห็นผลการพัฒนาผู้เรียนอย่างเป็นรูปธรรม
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๗.๒ ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ
๑. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาควร
ปฏิบัติตามหลักสูตรแกนกลางและหลักสูตรท้องถิ่นเพื่อการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ
๒. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาควร
จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีของโรงเรียนและชุมชนร่วมกัน
๓. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาควร
จัดให้มีการประชุมเพื่อการวางการพัฒนาคุณลักษณะของผู้เรียนให้มีศักยภาพตามที่เป้าหมายตั้ง
ไว้
๔. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาควร
จั ด ประชุ ม เพื่ อ ระดมความคิ ด เห็ น ของผู้ ป กครอง นั ก เรี ย น เพื่ อ การวั ด และประเมิ น ผลที่
หลากหลาย
๗.๓ ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
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