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บทคัดย่อ
บทความวิจัยฉบับนี้มีวัตถุประสงค์คือ 1. เพื่อศึกษาสภาพทั่วไปในการบริหารจัดการ
สานักเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี ในเขตปกครองคณะสงฆ์ ภาค 14 2. เพื่อศึกษาองค์ประกอบ
ในการบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศของสานักเรียนพระปริยัติ แผนกบาลี ในเขตปกครองคณะสงฆ์
ภาค 14 3. เพื่อนาเสนอรูปแบบการบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศของสานักเรียนพระปริยัติ แผนก
บาลี ในเขตปกครองคณะสงฆ์ ภาค 14
ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Methods Research) ระหว่างการวิจัยเชิง
คุณภาพ จากการสัมภาษณ์เชิงลึก ผู้ให้ข้อมูลสาคัญ จานวน 18 ท่าน และการสนทนากลุ่มเฉพาะ
ผู้ทรงคุณวุฒิ จานวน 10 ท่าน วิเคราะห์ข้อมูลโดยเทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหาเชิงพรรณนา และการ
วิจัยเชิงปริมาณ ด้วยการวิจัยแบบสารวจกับผู้บริหาร ครู และนักเรียนโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนก
บาลี ซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่าง จานวน 265 รูป เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถาม โดยมีค่าความเชื่อมั่นทั้ง
ฉบับเท่ากับ 0.981 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน


Department of Political Science, Faculty of Social Sciences, Mahachulalongkornrajavidyalaya University.

Department of Political Science, Faculty of Social Sciences, Mahachulalongkornrajavidyalaya University.

Department of Political Science, Faculty of Social Sciences, Mahachulalongkornrajavidyalaya University.

วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์

51

ผลการวิจัย พบว่า
1. สภาพทั่ว ไปในการบริ ห ารจั ด การส านัก เรี ยนพระปริ ยัติ ธ รรมแผนกบาลี ในเขต
ปกครองคณะสงฆ์ ภาค 14 โดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่า ด้านการบริห ารงานวิชาการมีความเหมาะสมอยู่ในระดับปานกลาง ส่วนด้านการบริหาร
งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารทั่วไป มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก จากการ
สัมภาษณ์เชิงลึก พบว่า ในบางสานัก สามารถจัดหาทุนเพื่อนามาใช้ในการบริหารงานการศึกษาได้
โดยการรับบริจาค และมีการจัดตั้งกองทุนเพื่อการศึกษา มีการสรรหา คัดเลือก พัฒนา ครูสอน และ
ให้กาลังใจแก่บุคลากรภายใน และมีการจัดสวัสดิการต่าง ๆ ให้แก่ครูผู้สอน และนักเรียน จัดอาคาร
สถานที่มีความเหมาะสม มีอุปกรณ์ครุภัณฑ์ ที่เพียงพอสาหรับการปฏิบัติงาน ในบางสานัก ครูผู้สอน
ยังใช้วิธีการสอนแบบเดิมๆ ไม่สามารถผลิตสื่อ หรืออธิบายให้นักเรียนเข้าใจเนื้อหาของหลักสูตร
มีงบประมาณในการบริหารอย่างจากัด ไม่เพียงพอต่อการบริหารดูแล ทั้งไม่มีการจัดทาบัญชีการเงิน
ครูผู้สอนที่มีความรู้ความสามารถจริง ๆ มีจานวนน้อยลง ไม่กระตือรือร้น ทั้งยังมีจานวนนั กเรียนที่
น้อยลง และบรรยากาศการเรียนการสอน และอาคารสถานที่ไม่เอื้ออานวยต่อการเรียนการสอน
2. องค์ประกอบในการบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศของสานักเรียนพระปริยัติ แผนก
บาลี ในเขตปกครองคณะสงฆ์ ภาค 14 พบว่า 1) กาหนดทิศทาง วิสัยทัศน์ พันธกิจ วางนโยบาย
และกาหนดงบประมาณในการจัดการศึกษาแต่ละปี 2) ได้จัดหาทรัพยากร รับบริจาค สร้างครูสอน
ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ พัฒนาศักยภาพความสามารถของครูผู้สอนที่มีอยู่ 3) กาหนดแรงจูงใจ พัฒนา
สภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียน มอบสิ่งตอบแทนให้บุคลากร 4) การบริหารงานดี ประกอบด้วย
การวางแผน การจัดองค์กร การตรวจสอบ และการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ
3. รูปแบบการบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศของสานักเรียนพระปริยัติแผนกบาลี ใน
เขตปกครองคณะสงฆ์ ภาค 14 ประยุกต์หลักอิทธิบาท 4 พบว่า 1) ด้านการบริหารงานวิชาการ คือ
ใฝ่ใจจัดทาแผนพัฒนางานด้านวิชาการ จัดครูสอน และตารางเรียน หมั่นส่งเสริมให้ครูสอนผลิตสื่อ
การสอนให้เข้าใจง่ายขึ้น เอาจิตฝักใฝ่ ตรวจสอบคุณภาพการเรียนการสอนเป็นประจา ใคร่ครวญ
ตรวจสอบ และพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ 2) ด้านการบริหารงบประมาณ
คือ มีความต้องการที่จะสารวจค่าใช้จ่าย วางแผนการหางบประมาณประจาปี เพียรสรรหาแหล่ง
งบประมาณเพื่อนามาใช้ในการบริหารงาน ใส่ใจจัดสรรงบประมาณอย่างทั่วถึง ใช้จ่ายอย่างคุ้มค่า
ตรวจสอบบัญชีสรุปรายรับรายจ่ายงบประมาณการศึกษาประจาปี 3) ด้านการบริหารงานบุคคล คือ
ตั้งใจที่จะสรรหาคัดเลือกแต่งตั้ง ครูสอน หมั่น ให้กาลังใจ พัฒนาครูผู้สอน และนักเรียน เอาใจใส่
กากับ และติดตามผลการสอนของครูผู้สอน พิจารณากาหนดค่าตอบแทน และสร้างแรงจูงใจเพื่อ
รั กษาไว้ซึงบุ คลากร 4) ด้านการบริ ห ารทั่ว ไป คือ มีใจรัก ในการวางแผนบริห ารงาน ออกแบบ
ระบบงานธุรการ หมั่นดูแลสภาพแวดล้อม อาคารสถานที่ และอุปกรณ์ทางการศึกษาให้พร้อมใช้งาน
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ไตร่ตรองหาวิธีพัฒนาเครือข่ายข้อมูล ประชาสัมพันธ์งานการศึกษา พิจารณากาหนดทิศทางในการ
บริหาร และพัฒนาสานักเรียนให้มีประสิทธิภาพ
คาสาคัญ : รูปแบบ, การบริหารจัดการ, สานักเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี
ABSTRACT
The Objectives of this research were: 1. to Study general administration
context of Phrapariyattidhamma schools, Pali division, at Sangha administration,
region 14, 2. to study administrative components for excellence of
Phrapariyattidhamma schools, Pali section, at Sangha administration, region 14, and
3. to propose an administrative model for excellence of Phrapariyattidhamma
schools, Pali section, at Sangha administration, region 14,
Methodology was the mixed methods research: The qualitative research
collected data from 18 key informants by in-depth-interviewing and 10 participants
in focus group discussion and data analyzed by descriptive interpretation. The
quantitative research collected data by questionnaires with reliability coefficient of
0.981 from a sample of 265 persons who were administrators, teachers and
students at Phrapariyattidhamma schools, Pali section and data were analyzed by
descriptive statistics; frequency, percentile, mean and standard deviation.
Findings were as follows:
1. The general administrative context of Phrapariyattidhamma schools,
Pali division, at Sangha administration, region 14, by overall were at the high level
and each aspects of administration were that academic administration was at the
middle level, the budget, personnel and general administration were at the high level
and accordingly. Data from in-depth-interviewing revealed that some schools were able
to find the budget to run the school activities from various donations and set up fund for
education. There was recruitment, selection, development to enhance the morale of
teachers and internal personnel and students by providing appropriate facilities with
equipment and welfares. Some schools, teachers still used old method of teaching;
there was not new teaching media to arouse students’ interest. There were not enough
budgets to run the schools effectively and no financial account. Teachers with
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appropriate knowledge were limited, not energetic students reduced. Learning
atmosphere and school buildings were not attractive to learning.
2. Administrative components for excellence of Phrapariyattidhamma schools,
Pali division, at Sangha administration, region 14, were that; 1) direction, vision, mission,
policy and budgets were set for educational administration annually, 2) using the
available resources to develop teachers’ competency, 3) using resources from donations
to develop teachers, the schools resources, network creation for students recruitment, 4)
setting up motivations by improving schools and facilities to create good atmosphere to
teaching and learn, giving awards to students and 5) administrative factors consist of
planning, organizing, checking and problems solving.
3. An administrative model for excellence of Phrapariyattidhamma schools,
Pali division, at Sangha administration, region 14, integrated with Ittipadha 4 were that 1)
academic administration; paying attention to assign teachers to class according time table
diligent to teach and produce teaching media for easy understanding attention to quality
of teaching and learning examination, checking and instruction development 2) budget
administration, budget auditing, annual budget planning, effort to find new source of
budget for administration, attention to budget allocation and budget summary for
education each fiscal year, 3) personnel administration; attention to recruit teachers then
develop, teachers and students spiritual uplifting, attention to teaching and learning,
allocation of appropriate compensation, motivation personnel to remain with the
schools, 4) general administration: planning to design the work flow process, attention to
environment, buildings and educational media being ready to use creating network for
educational publicity and school development effectively
Keyword: Administration, Phrapariyattidhamma Schools, Pali Division.
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1. บทนา
ภาษาบาลี หรือภาษามาคธีโบราณ เป็นภาษาที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงใช้ใน
การประดิ ษ ฐานศาสนธรรมค าสอนที่ พ ระองค์ ไ ด้ ต รั ส แก่ พุ ท ธบริ ษั ท 4 ตลอดจนพระชนมชี พ
นับตั้งแต่ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน เมืองพาราณสี ถึงสาลวโนทยาน เมืองกุสินารา แม้พระอรหันต์
สาวกก็ได้สืบทอดคาสอนของพระพุทธองค์ที่เราเรียกกันว่า “พระพุทธศาสนา” ด้วยภาษาบาลีมา
จนถึงปัจจุบันนี้ (Somdetphramaharatchamang kalachan, 2013, p.7) ภาษามาคธีจึงได้รับ
เกียรติและได้รับ การยกย่องว่า (Phratepmethachan,1962) 1. เป็นภาษาอันเป็น โวหารของ
พระพุทธเจ้า (สัมพุทธโวหารภาสา) 2. เป็นภาษาอันเป็นโวหารของพระอริยเจ้า (อริยโวหารภาสา)
3. เป็นภาษาที่ใช้บันทึกสภาวธรรม (ยถาภุจจพรหมโวหารภาสา) 4. เป็นภาษาที่รักษาพระพุทธพจน์
(ปาลีภาสา) นอกจากนี้ นักไวยากรณ์บาลียังได้กล่าวถึงความสาคัญภาษาบาลีไว้ดังนี้ 1) มูลภาสา คือ
ภาษาหลั กหรือภาษาดั้งเดิมของเสฏฐบุคคล 4 จาพวกคือ อาทิกัปปิยบุคคล พรหม อัส สุตาลาป
บุ ค คล และพระสั ม มาสั ม พุ ท ธเจ้ า 2) ตั น ติ ภ าสา คื อ ภาษาที่ มี แ บบแผนมี ก ฎไวยากรณ์ ดี
3) สกานิรุตติ คือ ภาษาที่พระพุทธเจ้าตรัสและเป็นภาษาหลักในการประกาศ 4) อุตตมภาสา คือ
ภาษาชั้นสูง (Anuwat Krasang,2017).
การเผยแผ่พระพุทธศาสนาตั้งแต่สมัยพุทธกาลจนกระทั้งปัจจุบัน ล้วนต้องใช้ภาษาบาลี
นอกจากนี้ยังเป็นภาษาที่ชนชาวชมพูทวีปในสมัยพุทธกาลนิยมใช้กันทั่วไป เป็นภาษาที่พระพุทธเจ้า
ใช้เผยแผ่พระพุทธศาสนาในสมัยนั้น หลังจากพระพุทธองค์เสด็จดับขันธปรินิพพาน พระสงฆ์สาวก
จึงได้ประชุมกัน ทาสังคายนาพระธรรมวินัย เพื่อรวบรวมประมวลคาสั่งสอนของพระองค์ไว้เป็น
หมวดหมู่ 3 หมวด ที่เรียกกันว่า “พระไตรปิฎก” จาแนกออกเป็น 84,000 พระธรรมขันธ์ โดยใน
ระยะแรกได้ มี ก ารถ่ า ยทอดกั น ด้ ว ยวิ ธี ที่ เ รี ย กว่ า “มุ ข ปาฐะ” หรื อ การท่ อ งจ าด้ ว ยปาก
ต่อมาจนกระทั่งการทาสังคายนาครั้งที่ 5 จึงได้มีการจดบันทึกแยกเนื้อหาจดบันทึกพระสูตรต่าง ๆ
ลงในใบลาน พระไตรปิฎกจึงถือว่าเป็นคัมภีร์สาคัญของพระพุทธศาสนา จะเห็นได้ว่าพระไตรปิฎก
แต่เดิมเป็นภาษาบาลี เป็นภาษาที่พระสงฆ์ผู้เป็นพุทธสาวกได้ทาการสังคายนารวบรวมไว้ เป็นภาษา
ที่รองรั บ พระธรรมคาสอนของพระพุท ธเจ้ า (Surapon Suyaprom,2016). ภาษาบาลี จึง มี
ความสาคัญในฐานะเป็นภาษาที่พระพุทธเจ้าทรงเลือกใช้เทศนาโปรดเวไนยสัตว์ให้ได้บรรลุมรรคผล
และนิพพาน และเป็นภาษาที่พระอรหันต์ทั้งหลายใช้ทรงจาเพื่อถ่ายทอดพระพุทธพจน์ ดังพระบาลี
ที่ว่า พุทฺธวจน ปาเลตีติ ปาลี (ภาสา) อันว่าภาษาใด ย่อมรักษาไว้ซึ่งพระพุทธวจนะ เพราะเหตุนั้น
อันว่าภาษานั้นชื่อว่าปาลี ด้วยเหตุที่ภาษาบาลีเป็นภาษาที่รักษาไว้ซึ่งพระพุทธวจนะ ทาให้สานัก
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เรียนและสานักศาสนศึกษาต่าง ๆ พยายามที่จะธารงไว้ซึ่งการจัดการเรียนการสอน พระปริยัติธรรม
แผนกบาลีไว้ให้มากที่สุด (Surachet thongmaen, 2005)
จากความสาคัญ และปัญหา การจัดการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีที่
กล่าวมาข้างต้น เป็นเหตุจูงใจให้ผู้วิจัย มีความสนใจที่จะศึกษาถึง “รูปแบบการบริหารจัดการสู่ความ
เป็นเลิศของสานักเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี ในเขตปกครองคณะสงฆ์ ภาค 14” เพื่อที่จะ
ทาการศึกษาปัญหา เพื่อเป็นแนวทางในการใช้แก้ปัญหา และนามาเป็นแนวปฏิบัติในการพัฒนา
รูปแบบการบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศของสานักเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี ในเขตปกครอง
คณะสงฆ์ ภาค 14 ให้มีคุณภาพและประสิทธิผลที่ดียิ่งขึ้นในภายหน้า

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
2.1 เพื่อศึกษาสภาพทั่วไปในการบริหารจัดการสานักเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี ใน
เขตปกครองคณะสงฆ์ ภาค 14
2.2 เพื่อศึกษาองค์ประกอบในการบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศของส านักเรียนพระ
ปริยัติธรรม แผนกบาลี ในเขตปกครองคณะสงฆ์ ภาค 14
2.3 เพื่อนาเสนอรูปแบบการบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศของสานักเรียนพระปริยัติธรรม
แผนกบาลี ในเขตปกครองคณะสงฆ์ ภาค 14

3. วิธีดาเนินการวิจัย
งานวิจัยเรื่อง “รูปแบบการบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศของสานักเรียนพระปริยัติธรรม
แผนกบาลี ในเขตปกครองคณะสงฆ์ ภาค 14” นี้ ใช้ระบบวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Method
Research) ประกอบด้วยการวิจัยเชิงคุณภาพ (Quantitative Research) จากการสัมภาษณ์เชิงลึก
(In-depth Interview) จานวน 18 ท่าน และการสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion)
จานวน 10 ท่าน และการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ด้วยการวิจัยแบบสารวจ
(Survey Research)
การเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม นาแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ไปเก็บข้อมูล กับ
พระภิกษุสามเณร ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างจานวน 265 ชุด และเก็บแบบสอบถามคืนด้วยตนเอง แล้ว
นามาตรวจสอบความถูกต้อง ได้ข้อมูลที่สมบูรณ์ทั้งหมด จานวน 265 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100 ของ
จานวนแบบสอบถามทั้งหมด นาข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์และประมวลผลโดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูปเพื่อ
การวิจัยทางสังคมศาสตร์ต่อไป การเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์ ดาเนินการสัมภาษณ์ตาม
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วัน เวลาและสถานที่ที่กาหนดนัดไว้ จนครบทุกประเด็นโดยขออนุญาตใช้วิธีการจดบันทึก และการ
บันทึกเสียงประกอบการสัมภาษณ์ นาข้อมูลดิบที่ได้มารวบรวมเพื่อวิเคราะห์โดยวิธีการที่เหมาะสม
และนาเสนอต่อไป

4. สรุปผลการวิจัย
4.1 ผลการศึกษาสภาพทั่วไปในการบริหารจัดการสานักเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี
ในเขตปกครองคณะสงฆ์ ภาค 14 พบว่า ด้านการบริหารงานวิชาการ ในบางสานักครูผู้สอนได้ผลิต
หลักสูตรสาหรับนักเรียนเอง อธิบายเนื้อหาให้นักเรียนเข้าใจง่ายขึ้น ด้านการบริหารงบประมาณ
สามารถจัดหาทุนเพื่อนามาใช้ในการบริหารงานการศึกษาได้ โดยการรับริจาคจากพุทธศาสนิกชน
และมีการจัดตั้งกองทุนเพื่อการศึกษาของสานักเรียนเอง ด้านการบริหารงานบุคคล มีการพัฒนา
บุคลากร มีการสรรหา หรือคัดเลือกครูสอนที่มีความรู้ และมีคุณภาพ และให้กาลังใจแก่บุคลากร
ภายใน และด้านการบริหารทั่วไป มีการจัด สวัสดิการต่าง ๆ ให้แก่ครูผู้สอน และนักเรียน มีการจัด
อาคารสถานที่มีความเหมาะสม มีอุปกรณ์ค รุภัณฑ์ ที่เพียงพอสาหรับการปฏิบัติงาน จากการ
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ รูปแบบการบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศของสานักเรียนพระปริยัติธรรม
แผนกบาลี ในเขตปกครองคณะสงฆ์ ภาค 14 พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับ ปาน เมื่อพิจารณาราย
ข้อ พบว่า ผู้บริหารดูแลรักษาพยาบาลแก่ผู้เรียน เป็นธุระในการนาไปส่งโรงพยาบาล และช่วยเหลือ
ค่ารักษาพยาบาล อยู่ในระดับมาก รองลงมาผู้บริหารดูแลเรื่องอาหารบริโภค มีบริการเครื่องดื่ม
ให้แก่ผู้เรียน อย่างเพียงพอ อยู่ในระดับมาก และผู้บริหารสรรหา คัดเลือกครูผู้สอนที่ดี มีคุณภาพมา
สอน อยู่ในระดับมาก ตามลาดับ
4.2 องค์ประกอบในการบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศของสานักเรียนพระปริยัติ แผนก
บาลี ในเขตปกครองคณะสงฆ์ ภาค 14 พบว่า 1) การกาหนดทิศทาง หรือเป้าหมายการบริหาร
จัดการสานักเรียน การกาหนดทิศทาง หรือเป้าหมายการบริหารจัดการสานักเรียน เป็นหน้าที่หลัก
ของผู้บริหารสานักเรียน ที่จะต้องกาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ วางนโยบายส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา
และกาหนดงบประมาณในการจัดการศึกษาแต่ละปี อย่างเป็นระบบ เช่น ค่าอุปกรณ์การศึกษา ค่า
นิตยภัตครูสอน และรางวัลตอบแทนแก่ผู้สอบผ่านแต่ละปี 2) ใช้ทรัพยากรอย่างพอเพียงและคุ้มค่า
งบประมาณที่ใช้ในการบริหารจัดการสานักเรียน ส่วนใหญ่ใช้วิธีรับบริจาคจากพุทธศาสนิกชนผู้มี
ศรัทธา ผู้บริ หารจะต้องให้ความส าคัญในการพัฒนาศักยภาพความสามารถของครูผู้ส อนที่มีอยู่
ซ่ อ มแซมบ ารุ ง อาคารสถานที่ และครุ ภั ณ ฑ์ ท างการศึ ก ษาให้ พ ร้ อ มใช้ ง านอยู่ ต ลอดเวลา ใช้
งบประมาณอย่างจาเป็นโดยแบ่งลาดับความสาคัญของการใช้งบประมาณ 3) สร้างแรงจูงใจให้
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บุคลากร การสร้างแรงจูงใจถือเป็นส่วนสาคุณในการจัดการศึกษาพระบาลี ซึ่ง ผู้บริหารจะต้องทา
การสร้ างแรงจู งใจให้ แก่ผู้ ใต้ป กครองด้ว ยการพัฒ นาด้านสภาพแวดล้ อมทางการเรี ยน เช่น จั ด
สถานที่อาคารเรียนให้เป็นเอกเทศ มีห้องเรียน และสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียน ด้านสิ่งตอบ
แทน เช่น จั ดถวายนิ ตยภัตประจาเดือนแก่ครูผู้ ส อน และจัดกิจนิม นต์ให้ แก่นักเรียนตามความ
เหมาะสม เป็นต้น 4) บริหารจัดการเป็นระบบมีประสิทธิภาพ จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสาคัญ
ผู้วิจัย สามารถวิเคราะห์ได้ว่าการบริ ห ารส านั กเรียนต้องอาศัย ปัจจัยการบริห ารงานส านักเรียน
พระปริยัติธรรมแผนกบาลี มีองค์ประกอบ 4 อย่าง ได้แก่ การวางแผน การจัดองค์กร การตรวจสอบ
และการแก้ ไ ขปั ญ หา คื อ การวางแผน เพื่ อ ให้ ทราบเป้ า หมาย เป็ นเครื่ อ งชี้ ท าง (Busakrn
Watthanabut,2016) และสร้างความตั้งใจอย่ างแท้จริงที่จะบริห ารจัด การส านักเรียน รวบรวม
ข้อมูล องค์ความรู้ศึกษา SWOT กาหนดเป้าหมายในแต่ละปีการศึกษา การจัดองค์กร :จัดผังการ
บริหารอย่างชัดเจน การจัดองค์กรที่ดี โดยการกาหนดขอบเขต ความรับผิดชอบ และอานาจหน้าที่
ต่าง ๆ ของแต่ละฝ่ายให้ชัดเจน การตรวจสอบ : ผู้บริหารจะต้องมีแนวทางการ และเครื่องมือในการ
ตรวจสอบการทางานของผู้ใต้ปกครองอย่างเป็นระบบ การแก้ไขปัญหา : จัดการประชุมประจา
สัปดาห์ หรือประจาเดือนเพื่อรับทราบข้อปัญหา
4.3 รู ป แบบการบริ ห ารจั ดการสู่ ความเป็นเลิ ศของส านักเรียนพระปริยัติ แผนกบาลี
ในเขตปกครองคณะสงฆ์ ภาค 14 พบว่า รูปแบบที่ 1 การบริหารจัดการด้านการบริหารงาน
วิชาการ กาหนดหลักสูตรการเรียนการสอนตามหลักสูตรของแม่กองบาลีสนามหลวง จัดตารางเรียน
ตารางสอนให้ คณาจารย์และนักเรี ยนตามความเหมาะสม ส่งเสริมกิจกรรมเสริมหลั กสู ตรให้ แก่
นักเรียน การประยุกต์หลักอิทธิบาท 4 เข้ากับรูปแบบการบริหารงานวิชาการ ฉันทะ มีความใฝ่ใจ
จั ด ทาแผนพั ฒ นางานด้ า นวิ ช าการ จัด ครู ส อน และตารางเรี ยนในแต่ ล ะชั้น ของแต่ ล ะปี อย่ า ง
เหมาะสม วิริ ย ะ หมั่ น ส่ งเสริ มให้ ครู ส อนผลิ ต หลั กสู ต ร สื่ อ และวิธี การสอน อธิ บายเนื้ อหาให้
นักเรียนเข้าใจง่ายขึ้น จิตตะ เอาจิตฝักใฝ่ ตรวจสอบคุณภาพการเรียนการสอนแต่ละชั้ นเป็นประจา
วิมังสา พิจารณาใคร่ครวญ มีระบบตรวจสอบคุณภาพแก้ไข พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนอย่างมี
ประสิทธิภาพ
รูปแบบที่ 2 การบริหารจัดการด้านการบริหารงบประมาณ ต้องมีการสารวจค่าใช้จ่าย
ประจ าปี แหล่ ง เงิ น ทุน สรรหาแหล่ ง งบประมาณจากที่ ต่ าง ๆ จัด สรรงบประมาณอย่ างทั่ ว ถึ ง
การประยุกต์หลักอิทธิบาท 4 เข้ากับรูปแบบการบริหารงบประมาณ ฉันทะ มีความต้องการที่จะ
สารวจค่าใช้จ่ายหลักประจาปี วิเคราะห์สภาพแวดล้อมของสานักเรียน วางแผนการใช้งบประมาณ
ประจาปี วิริยะ เพียรสรรหาแหล่งงบประมาณเพื่อนามาใช้ในการบริหารงาน ประสานและรวบรวม
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ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับแหล่งทรัพยากรที่สนับสนุนการจัดการศึกษาทั้งภาครัฐ เอกชน จิตตะ ใส่ใจ
จัดสรรงบประมาณอย่างทั่วถึง สารวจความต้องการของผู้เรียน และใช้งบประมาณที่มีให้คุ้มค่าครบ
วงจร วิมังสา ตรวจสอบ จัดทาบัญชีสรุปรายรับรายจ่ายงบประมาณการศึกษาประจาปี ทาแผนการ
ตรวจสอบ ติดตามการใช้เงิน ทั้งเงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณ ให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติ
การประจาปีงบประมาณ แผนการใช้งบประมาณรายไตรมาส และวางแผนในการใช้งบประมาณปี
รู ป แบบที่ 3 การบริ ห ารจั ด การด้านการบริห ารงานบุค คล ผู้ บริ ห ารมีห น้ าที่ส รรหา
คัดเลือกบุคลากร และแต่งตั้งครูผู้สอนในแต่ละชั้น จ่ายค่าตอบแทนอย่างเหมาะสม พัฒนาครูผู้สอน
และรักษาไว้ซึ่งครูผู้สอน การประยุกต์หลักอิทธิบาท 4 เข้ากับรูปแบบการบริหารงานบุคคล ฉันทะ
ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะสรรหา คัดเลือกครูผู้สอน บุคลากร และนักเรียนในแต่ละปี วิริยะ หมั่นให้
กาลังใจ พัฒนาครูผู้สอน และนักเรียน ให้ได้รับการศึกษาที่สูงขึ้น มีการพัฒนาครูผู้สอนอย่างต่อเนื่อง
และเหมาะสม จิตตะ เอาใจใส่ในการถ่ายทอดนโยบายไปสู่การปฏิบัติที่ชัดเจน กากับและติดตามผล
การดาเนินงานอย่างใกล้ชิด วิมังสา พิจารณากาหนดค่าตอบแทน และสร้างแรงจูงใจ ให้แก่ครูและ
นักเรียน มีการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ครูผู้สอน และเจ้าหน้าที่อย่างเหมาะสม
รูปแบบที่ 4 การบริหารจัดการด้านการบริหารทั่วไป ในการบริหารจัดการผู้บริหารมี
หน้าที่วางแผนการบริหารงานการศึกษา การจัดระบบการควบคุมภายในหน่วยงาน จัดดาเนินงาน
ธุรการ ดูแลอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม พัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ จัดให้มี
การประชาสัมพันธ์งานการศึกษา และส่งเสริม สนับสนุนประสานการจัดการศึกษาของบุคคล ชุมชน
องค์กรหน่วยงานและสถาบันสังคมอื่นที่จัดการศึกษา การประยุกต์หลักอิทธิบาท 4 เข้ากับรูปแบบ
การบริหารทั่วไป ฉันทะ มีใจรักในการประชาสัมพันธ์ วางแผนการบริหารงานการศึกษา ออกแบบ
ระบบงานธุรการลดขั้นตอนการทางานให้มีประสิทธิภาพ วิริยะ หมั่นดูแลสภาพแวดล้อม อาคาร
สถานที่ และอุป กรณ์ทางการศึกษาให้ พร้ อมใช้งาน จั ดสถานที่พักอย่ างเหมาะสมเพียงพอ เป็ น
เอกเทศ จิตตะ ไตร่ตรองหาวิธีพัฒนาเครือข่ายข้อมูล ประสานงาน กับชุมชน หน่วยงานและสถาบัน
สังคมอื่นๆ วิมังสา พิจารณากาหนดทิศทางในการบริหาร และพัฒนาสานักเรียนให้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น

5. อภิปรายผลการวิจัย
5.1 รูปแบบการบริหารจัดการด้านการบริหารงานวิชาการ ต้องมีการกาหนดใช้หลักสูตร
บาลีสนามหลวงที่แม่กองบาลีสนามหลวงกาหนดไว้ จัดตารางเวลาการเรียนตารางสอน ส่งเสริม
กิจกรรมเสริมหลักสูตรให้แก่นักเรียน พัฒนาสื่อ เอกสาร การเรียนการสอน และเทคนิคการสอน
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แบบใหม่ พัฒนาระบบการสอบวัดผลการศึกษา เช่น การทดสอบก่อนเรียน หลังเรียน และพัฒนา
คุ ณ ภาพการศึ ก ษา มี ร ะบบตรวจสอบคุ ณ ภาพการเรี ย นการสอนที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ซึ่ ง มี ค วาม
สอดคล้องกับงานวิจัยของ Phrametithammalangkarn, (2014) ที่ได้วิจัยเรื่อง การศึกษาศักยภาพ
การบริหารการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกบาลี ตามทรรศนะของผู้บริหาร ครูผู้สอนและ
นั กเรี ย น : ศึกษาเฉพาะกรณี วัดจองคา จังหวัดล าปาง ผลการวิจัยพบว่า ด้านการบริ ห ารงาน
วิชาการ เชิงคุณภาพ : โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี วัดจองคา จังหวัดลาปาง ได้มีการบริหาร
วิชาการ ใช้หลักสูตรบาลีสนามหลวงที่กาหนดไว้ตั้งแต่ระดับชั้นบาลีไวยากรณ์ จนถึงประโยค ป.ธ.9
เวลาสอนและเวลาเรียน ภาคปกติแบ่งเป็น 2 ช่วงคือ ภาคเช้า และภาคบ่าย ส่วนภาคพิเศษคือก่อน
สอบบาลีสนามหลวง แบ่งเป็น 3 ช่วงคือ ภาคเช้า - ภาคบ่าย และภาคค่า การวัดผลและประเมินผล
ทางโรงเรียนมีการวัดผลและประเมินผลตามขั้นตอนของหลักสูตร เช่น มีวิธีการทดสอบทุกสัปดาห์
(วัน ศุกร์) เพื่ อพิจารณาผลการเรี ยนของนักเรี ยนและการสอนของครู มีการอบรมบาลีก่อนสอบ
สนามหลวง และจัดพิมพ์เป็นเอกสารเพิ่มเติมเพื่อความสะดวกแก่นักเรียนและเป็นของสานักเรียน
ส่วนงานแนะแนวและสารสนเทศ มีการแนะแนวการศึกษาแก่นักเรียนเป็นประจาทุกวัน เช่น เวลา
ทาวัตรสวดมนต์และนอกเวลาเรียน และยังมีการจัดพิมพ์หนังสือเพื่อแจกในงานฉลองเปรียญธรรม
ของโรงเรียนฯ ทุกปี
5.2 รูปแบบการบริหารจัดการด้านการบริหารงบประมาณ การบริหารงบประมาณที่ดี
และเพี ย งพอเป็ น ปั จ จั ย ส าคั ญ ในการบริ ห ารส านั ก เรี ย นให้ ส ามารถมุ่ ง สู่ ค วามเป็ น เลิ ศ ได้ โดย
ดาเนินการสารวจค่าใช้จ่ายประจาปี แหล่งเงินทุน สรรหาแหล่งงบประมาณจากที่ต่าง ๆ จัดสรร
งบประมาณอย่างทั่วถึง ใช้จ่ายงบประมาณที่คุ้มค่า จัดทาบัญชีรายรับรายจ่าย และการตรวจสอบ
จากภายนอกในการใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อสร้างแรงจูงใจให้แก่บุคลากร และสร้างสภาพแวดล้อม
ทางการเรียนที่ดีแก่ผู้เรียน ซึ่งมีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ Pinsuda Siritrangsri, (2013) ที่ได้
วิจัยเรื่อง “รูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน” ผลการวิจัย พบว่า ด้านงบประมาณ
ในด้านงบประมาณในการจัดสรรเพื่อการศึกษา ขาดความเป็น เอกภาพในเชิงปฏิบั ติ ขาดความ
ยืดหยุ่น ในการจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอต่อความต้องการของสถานศึกษาแต่ล ะพื้นที่อย่าง
แท้จริง สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัดต้องอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์และระเบียบ
บังคับทางการเงินจากหน่วยงานต้น
5.3 รูปแบบการบริหารจัดการด้านการบริหารงานบุคคล การสรรหาครูผู้สอน คัดเลือก
ครูผู้สอน แต่งตั้งครูผู้สอน จ่ายค่าตอบแทนครูผู้สอน พัฒนาครูผู้สอน และรักษาไว้ซึ่งครูผู้สอน ซึ่งมี
ความสอดคล้องกับงานวิจัยของ Somchai Mitri, (2010) ที่ได้วิจัยเรื่อง “การศึกษาของพระสงฆ์ใน
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ประเทศไทย : กรณีศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลี ” ผลการวิจัยพบว่า การศึกษาพระปริยัติธรรม
แผนกบาลี ใ นปั จ จุ บั น มี รู ป แบบและพื้ น ฐานการจั ด การศึ ก ษามาตั้ ง แต่ ส มั ย รั ช กาลที่ 2 คื อ
เป็นการศึกษาที่เน้นการสอบวัดผลความรู้ หรือที่เรียกว่าสอบบาลีสนามหลวงเป็นหลัก โดยมีแม่กอง
บาลีสนามหลวงเป็นผู้รับผิดชอบดาเนินการจัดสอบพร้อมกันทั่วประเทศ ส่วนการเรียนการสอนนั้น
จะอยู่ที่ผู้เรียนหรือแต่ละสานักเรียนจะดาเนินการโดยมีเจ้าสานักเรียนเป็นผู้รับผิดชอบดาเนินการทั้ง
การเรี ย นการสอน การจั ด การเรื่ อ งสถานที่ อุ ป กรณ์ ก ารเรี ย นการสอน ครู ผู้ ส อน ตลอดถึ ง
งบประมาณในการดาเนินการ ซึ่งโดยภาพรวมแล้วระบบการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลียังมี
ความเหมาะสมในระดับปานกลางและกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 83 เห็นด้วยที่จะให้มีการปรับปรุงระบบ
การจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลี 4. รูปแบบการบริหารจัดการด้านการบริหารทั่วไป
สภาพแวดล้อมของสถานที่จัดการเรียนการสอน ซึ่งจะเป็นส่วนช่วยในการดาเนินการเรียนการสอน
ให้ประสบความสาเร็จได้ ซึ่งผู้บริหารจะต้องคานึงถึงเป็นประการแรกของการบริหารจัดการศึกษา
พระปริยัติธรรมแผนกบาลี เพราะจะต้องมีแผนในการประชาสัมพันธ์กิจกรรมการเรียนการสอนของ
สานักเรียนให้เป็นที่รู้จักสู่สาธารณะ รวมถึงการจัดการสภาพแวดล้อมภายในของสานักเรียน ได้แก่
วางแผนการบริหารงานการศึกษา การจัดระบบการควบคุมภายในหน่วยงาน ดาเนินงานธุรการ
ดูแลอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม พัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ ประชาสัมพันธ์
งานการศึกษา และส่ งเสริ ม สนับสนุนและประสานการจั ดการศึกษาของบุ คคล ชุมชน องค์กร
หน่วยงานและสถาบันสังคมอื่นที่จัดการศึกษา

6. ข้อเสนอแนะ
6.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
1) ด้านการบริหารงานวิชาการ แม่กองบาลีสนามหลวงควรมีการปรับปรุงหลักสูตร
สานวน ในการแปลในระดับชั้นเปรียญตรีให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจได้ง่าย เพื่อพัฒนางานวิชาการของ
การศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลีให้มีมาตรฐานเดียวกัน
2) ด้ านการบริ ห ารงบประมาณ ภาครั ฐ และหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งควรมี น โยบาย
สนับสนุนงบประมาณในการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลี อย่างชัดเจนและเพียงพอ
3) ด้ านการบริ ห ารงานบุ คคล คณะสงฆ์ ควรมี น โยบายในการสรรหา พั ฒ นา และ
กระจายบุคลากรทางการศึกษาซึ่งหมายถึงพระภิกษุสามเณร ทั้งนักเรียนและครูสอน
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4) ด้ า นการบริ ห ารทั่ ว ไป ผู้ บ ริ ห ารหรื อ เจ้ า ส านั ก เรี ย น ควรมี ก ารวางแผนการจั ด
การศึกษาแผนกบาลี ทั้งระยะสั้นและระยะยาว มีเป้าหมายชัดเจนตาม กฎระเบียบของสานักเรียน
เป็นต้น
6.2 ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ
1) ด้านการบริหารงานวิชาการ แม่กองบาลีสนามหลวงควรมีการสัมมนาเชิงวิชาการ
ตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลัก สูตร ขัดเกลาสานวนแปลในระดับชั้นเปรียญตรีให้ผู้เรียนสามารถ
เข้าใจได้ง่าย พัฒนาหลักสูตรของการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลีให้มีมาตรฐานเดียวกันทั้ง
ประเทศ
2) ด้านการบริหารงบประมาณ ภาครัฐ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรเข้ามามีส่วนร่วม
ในการพัฒนาการศึกษาของคณะสงฆ์โดยจัดสรรงบประมาณในการจัดการศึกษาของคณะสงฆ์ให้
เพียงพอ
3) ด้านการบริหารงานบุคคล คณะสงฆ์ควรมีการจัดอบรมพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ครูสอน อบรม สัมมนาเชิงวิชาการ ไปศึกษาดูงานในสถานที่ปฏิบัติงานจริง มีการจัดฝึกอบรมสัมมนา
เชิงวิชาการ และสนับสนุนทุนทรัพย์ เพื่อให้อาจารย์มีความรู้ในการพัฒนาตนเอง
4) ด้านการบริหารทั่วไป ผู้บริหารหรือเจ้าสานักเรียน อาจารย์ และบุคลากรเจ้าหน้าที่
ประชุมเพื่อรับทราบนโยบายการวางแผนการจัดการศึกษาแผนกบาลี ทั้งระยะสั้นและระยะยาวแล้ว
จัดการเรี ย นการสอนให้ ไปในแนวทางเดียวกัน รวมถึงนักเรียนจะต้องปฏิบัติห น้าที่ของตนตาม
กฎระเบี ย บของส านั ก เรี ย นที่ ไ ด้ ตั้ ง ไว้ อ ย่ า งเคร่ ง ครั ด เพื่ อ ให้ ส านั ก เรี ย นด าเนิ น กิ จ การอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
6.3 ข้อเสนอเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป
1) ศึกษารูปแบบการบริหารทางวิชาการของสานักเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีอื่น
ๆ หรือในเขตการปกครองคณะสงฆ์อื่นๆ ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาที่เป็นเลิศ
2) ศึกษาเกี่ยวกับนโยบายและการบริหารจัดการด้านงบประมาณในการจัดการศึกษา
พระปริยัติธรรมแผนกบาลีเป็นการเฉพาะ เพื่อนาผลการวิจัยไปปรับใช้ในการจัดสรรงบประมาณ
สนับสนุนการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลีอย่างเพียงพอ
3) ศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบในการพัฒนาบุคลากรในการจัดการเรียนการสอนพระปริยัติ
ธรรมแผนกบาลี เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาบุคลากรทางด้านบาลีให้มีความรู้ความสามารถใน
ระดับสูง
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4) ศึกษารูปแบบการบริหารจัดการวัดที่มีการดาเนินการจัดการเรียนการสอนพระปริยัติ
ธรรมแผนกบาลี ในเขตการปกครองคณะสงฆ์อ่ืนๆ เพื่อเปรียบเทียบรูปแบบทางการบริหารว่ามี
ความเหมือน หรือแตกต่างจากการวิจัยครั้งนี้อย่างไร
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