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การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการการสอนศีลธรรมของมหาวิทยาลัยสงฆ์
ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

MODEL DEVELOPMENT FOR BUDDHIST UNIVERSITIES MORAL TEACHING
MANAGEMENT IN BASIC EDUCATION SCHOOLS.
พระครูปลัดกวีวัฒน์ (ธีรวิทย์ ฉนฺทวิชฺโช) พิณสุดา สิริธรังศรี สินธะวา คามดิษฐ์
Phrakrupalatkaweewathtana (Teerawit Sukontavaranon),
Pinsuda Siridhrungsri, Sinthawa Khamdit
บทคัดย่อ
บทความนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาสภาพการบริหารจัดการการสอนศีลธรรมของ
มหาวิทยาลัยสงฆ์ ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 2) เพื่อนาเสนอรูปแบบการบริหารจัดการการสอน
ศีลธรรมของมหาวิทยาลัยสงฆ์ ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ใช้วิจัยวิธีเชิงผสม เครื่องมือที่ใช้ได้แก่
แบบสอบถามผู้ บ ริ ห าร เจ้ าหน้ าที่ และพระสอนศีล ธรรม จ านวน 385 คน และแบบสั มภาษณ์
ผู้ทรงคุณวุฒิ 9 คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูป และใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าร้อย
ละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการวิเคราะห์เนื้อหา
ผลการวิจัยพบว่า
1. มหาวิทยาลัยสงฆ์ มี การบริหารจัดการการสอนศีลธรรมในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ภาพรวมการบริหารจัดการทั้ง 8 ด้าน อยู่ระดับมาก โดยด้านการสื่อสารองค์กร ด้านการปฏิบัติการ
ด้านการดาเนินการ ด้านการตรวจการ และด้านการทบทวน อยู่ระดับมาก ส่วนด้านการวิเคราะห์
ด้านการวางแผนและด้านการควบคุม อยู่ ระดับปานกลาง ในด้านปัญหาการบริหารจัดการ พบว่า
ทั้งภาพรวมและจาแนกเป็นรายด้าน อยู่ระดับปานกลาง
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2. รูปแบบการบริหารจัดการการสอนศีลธรรมของมหาวิทยาลัยสงฆ์ ในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน ประกอบด้ว ย (1) แนวคิด ที่นาหลักอริยมรรคมีองค์ 8 มาเป็น แนวทางในการบริ หาร
จัดการ เกิดเป็นระบบการบริหารแบบ 8 R Model (2) ระบบการของการบริหารจัดการตามรูปแบบ
ได้แก่ การวิเคราะห์ การวางแผน การสื่อสารองค์กร การปฏิบัติการ การดาเนินการ การติดตามและ
ตรวจสอบ การทบทวนและปรับปรุง และการควบคุมและรายงาน (3) กระบวนการบริหารจัดการ
ตามรูปแบบ ได้แก่ สภาพแวดล้อมของงานสอนศีลธรรม ปัจจัยการบริหารจัดการ คือ งานบุคคล
งบประมาณ งานวิชาการ และงานบริหารทั่วไป ขั้นตอนการดาเนินงาน เริ่มตั้งแต่การเสนอคาขอ
งบประมาณ การเตรียมความพร้อมบุคลากร การรับสมัครและพัฒนาพระสอนศีลธรรม การส่งพระ
สอนออกปฏิบัติงานสอน การแนะแนว ติดตาม และประเมินผล การรายงานผลกการดาเนินงาน
และผลผลิต (4) ข้อดี ของรูปแบบการบริหารจัดการ คือ การสร้างองค์กรแห่งคุณธรรม มีความ
สอดคล้องกับองค์กรทางสังคมไม่แสวงหากาไรหรือรายได้ เสริมพลังทางการบริหารจัดการการศึกษา
(5) ข้อจากัดของรูปแบบการบริหารจัดการ คือ อาจเกิดการต่อ ต้านจากบุคลากรที่มีความไม่โปร่งใส
ขาดความรับผิดชอบ และในระยะแรกบุคลากรอาจจะมีภาระความรับผิดขอบมากขึ้น (6) เงื่อนไข
ของความสาเร็จในการนารูปแบบไปใช้ คือ จะต้องถ่ายทอดกระบวนการบริหารจัดการสู่บุคลากรทุก
ระดับ ประสานความร่วมมือในด้านต่าง ๆ และเร่งพัฒนาเครือข่าย
คาสาคั : การพัฒนารูปแบบ, การบริหารจัดการการสอนศีลธรรม, สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ABSTRACT
The purpose of this research was to study the state of moral teaching
management in basic education schools under Buddhist universities and to present
a model of moral education management in those basic education institutions. The
research employed the mixed methods research. The research instruments
included the questionnaires for the school administrators, officials and the Buddhist
monk teachers, totaling 385 people and the interviews with 9 experts. Data was
analyzed using descriptive statistics which included percentage, average, standard
deviation and content analysis.
The findings were as the following.
1. The management of moral education in basic education institutions
of the Buddhist universities was found to be at the high level across the 8 aspects;
corporate communication, operation, implementation, inspection and revision were
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practiced at the high level, while analysis, planning and control were at the
moderate level. For management problems, both the overall and the individual
aspects were found to be at the moderate level.
2. The management model of moral instruction in basic education
schools consists of: (1) the concept of the Eightfold Path as a management
guideline, known as the 8-R Model Management System, (2) the management
system includes analysis, planning, corporate communications, operation, follow-up
and monitoring, revision, control and reporting, (3) the management system formats
are combined with the environment of moral teaching, the management factors
include human resources, budget, academic work and general administration; the
operational procedure starts from the request for a budget, human resource
preparation, recruitment and development of the moral teaching monks,
dispatching the monks to teach in schools, performance monitoring and evaluation,
and writing up performance reports. (4) The advantages of a management model
are the creation of moral organizations, consistent with non-profit social
organizations, which would empower the management of education. (5) The
limitations of the management model are the potential resistance from nontransparent personnel, responsibility of the personnel, and the amount of workload
and responsibilities at the initial stage. (6) The success factors of the model include
the need to transfer the management process to personnel at every level,
collaboration in various areas, and the need for network development.
Keywords: Model Development, Moral Teaching Management, Basic Education
Schools.

1. บทนา

มหาวิทยาลั ยสงฆ์ เป็น มหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ 2 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลั ยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ส่วนกลาง ตั้งอยู่ที่อาเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีวิทยาเขต
และวิทยาลัยสงฆ์ 24 แห่ง (Mahachulalongkornrajavidyalaya University, 2015) และ
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ส่วนกลาง ตั้งอยู่ที่อาเภอศาลายา จังหวัดนครปฐม มีวิทยาเขต
และวิทยาลัย 9 แห่ง (Mahamakut Buddhist University,2013) ซึ่งจัดการศึกษาเฉพาะด้าน
พระพุทธศาสนาในประเทศไทย ดาเนินงานด้านการสอนศีลธรรมในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตั้งแต่
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ปีงบประมาณ 2551 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งปีงบประมาณ 2560 มีพระสอนศีลธรรม ทั้งสิ้น 24,700 รูป
งบประมาณสนับสนุน ปีละ จานวน 649,900,000 บาท (Religious Affairs Department ,2006)
โดยการรับสมัครพระภิกษุ การพัฒนาพระสอนศีลธรรม การส่งพระสอนศีลธรรมไปดาเนินการสอน
ในโรงเรียน การติดตามผลและการประเมินผล ตลอดจนการสรุปผลการดาเนินงาน
ปัญหาที่สะท้อนให้เห็นถึงการบริหารจัดการที่ขาดประสิทธิภาพ ได้แก่ (1) ปัญหาในการ
วิเคราะห์องค์กร เช่น การเบิกจ่ายนิตยภัตประจาเดือนของพระสอนศีลธรรม ที่มีหลายขั้นตอนและ
ย้อนไปย้อนมา มหาวิทยาลัยสงฆ์ไม่ได้มีการดาเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร ทั้งหลักสูตรที่ใช้
สอนนักเรียนและหลักสูตรการพัฒนาพระสอนศีลธรรม และยังขาดระบบการจัดการฐานข้อมูล
โครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนที่มีประสิทธิภาพ (2) ปัญหาในการวางแผน เช่น การฝึกอบรม
พระสงฆ์เพื่อเป็นพระสอนศีลธรรมทั้งเก่าและใหม่ที่ยังขาดแบบแผนอันเดียวกันทั่วประเทศ (3 )
ปัญหาในการสื่อสารองค์กร เช่น ความล่าช้าในการติดต่อประสานงานระหว่างเจ้าหน้าที่และพระ
สอนศีลธรรม การประชาสัมพันธ์พระสงฆ์เข้าร่วมโครงการ การกระทบกระทั่งกันด้วยวาจาจากการ
แสดงความคิดเห็น (4) ปัญหาด้านการปฏิบัติงานขององค์กร เช่น พระสอนศีลธรรมหลายรูปหมด
กาลังใจ และลาออกไปในที่สุด บุคลากรที่ปฏิบัติงานขาดความรู้ความเข้าใจ ไม่ใส่ใจ ไม่ละเอียดใน
ขั้ น ตอนการปฏิ บั ติ ง านที่ ก าหนดไว้ (5) ปั ญ หาด้ า นการด าเนิ น การ เช่ น การก าหนดแผนการ
ปฏิบัติงานที่ไม่สอดคล้องกับการปฏิบัติงานจริง หรือมหาวิทยาลัยสงฆ์ไม่สามารถดาเนินกิจกรรม
ตามที่ ไ ด้ ว างแผนไว้ (6) ปั ญ หาในติ ดตามและตรวจสอบโครงการฯ เช่ น ขาดการติ ด ตามการ
ดาเนิ น งานตามที่ ไ ด้ รั บ มอบหมาย ขาดบุ คลากรที่ มี ความรู้ค วามเข้ าใจในด้ า นการติ ด ตามและ
ประเมินผล ขาดหลักและวิธีการติดตามและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ (7) ปัญหาในทบทวนและ
ปรับปรุงแผนและการดาเนินงาน เช่น ความล่าช้าในการเบิกโอนงบประมาณโครงการ และ (8)
ปัญหาในการควบคุมและรายงาน เช่น ความไม่เหมาะสมกันกับความจาเป็นที่ต้องฝึ กอบรมทั้ง
ทางด้านวัยวุฒิและคุณวุฒิ จัดอบรมไม่ตรงกับความต้องการของผู้เข้าอบรม ขาดมาตรฐานความเป็น
พระสอนศีลธรรม ส่งผลให้การสอนศีลธรรมในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้ง
เอาไว้
จากปัญหาดังกล่าว จาเป็นอย่างยิ่งต้องมี การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการการสอน
ศีลธรรมของมหาวิทยาลัยสงฆ์ ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อเพิ่มระบบในการบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภ าพและพัฒนางานด้านการสอนศีลธรรมให้ เป็นไปทิศทางเดียวกัน พร้อมทั้งยกระดับ
มาตรฐานของงานการสอนศีลธรรมให้อยู่ในระดับที่สูงขึ้น โดยถือเอาประโยชน์สาธารณะเป็นที่ตั้ง
และหาแนวทางการพัฒนาการสอนศีลธรรมให้สอดคล้องกับสังคมปัจจุบัน
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2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย

2.1 เพื่ อ ศึ ก ษาสภาพการบริ ห ารจั ด การการสอนศี ล ธรรมของมหาวิ ท ยาลั ย สงฆ์ ใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
2.2 เพื่อนาเสนอรูปแบบการบริหารจัดการการสอนศีลธรรมของมหาวิทยาลัยสงฆ์ ใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

3. วิธีดาเนินการวิจัย

ตอนที่ 1 การศึกษาสภาพการบริหารจัดการการสอนศีลธรรมของมหาวิทยาลัยสงฆ์ ใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ประชากรในการวิจัย ได้แก่ คณะกรรมการ เจ้าหน้าที่ และพระสอนศีลธรรม
ในโรงเรียน ของมหาวิทยาลัยสงฆ์ กลุ่มตัวอย่าง จานวน 385 รูป/คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่
แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ โดยการสอบถามกลุ่มตัวอย่าง และสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ จานวน 9
ท่าน พร้อมทั้งการศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง จากนั้นนาข้อมูลที่ได้มาสังเคราะห์ หาประเด็น
ที่ควรแก้ไข ปรับปรุง และพัฒนาเพื่อนามาพั ฒนาเป็นรูปแบบการบริหารจัดการการสอนศีลธรรม
ของมหาวิทยาลัยสงฆ์ ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานต่อไป
ตอนที่ 2 การนาเสนอรูปแบบการบริหารจัดการการสอนศีลธรรมของมหาวิทยาลัยสงฆ์
ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้วิจัยร่างรูปแบบการบริหารจัดการการสอนศีลธรรมของมหาวิทยาลัยสงฆ์
ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จากนั้นนามาร่างเป็นรูปแบบแล้วจัดสัมมนากลุ่มย่อย (Focus Group)
โดยผู้เชี่ยวชาญและผู้ ทรงคุณวุฒิ เพื่อตรวจสอบและยืนยันรูปแบบที่ได้ร่างขึ้นมาแล้ วนั้น ผู้ วิจัย
ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะในที่ประชุม แล้วนาเสนอรูปแบบการบริหารจัดการการสอนศีลธรรมของ
มหาวิทยาลัยสงฆ์ ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

4. สรุปผลการวิจัย

4.1 สภาพการบริหารจัดการการสอนศีลธรรมของมหาวิทยาลัยสงฆ์ ในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน พบว่า การบริหารจัดการการสอนศีลธรรมของมหาวิทยาลัยสงฆ์ ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
จากการสอบถาม ผู้เกี่ยวข้อง 385 ราย ซึ่งส่วนใหญ่เป็นพระภิกษุ มีอายุระหว่าง 25 – 40 ปี มี
การศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า เป็นพระสอนศีลธรรม ที่มีประสบการณ์ทางาน 4 – 6 ปี
ในภาพรวมพบว่า การบริห ารจั ดการการสอนศีลธรรมของมหาวิทยาลั ยสงฆ์ ในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน มีค่าเฉลี่ยในระดับมาก การบริหารจัดการทั้ง 8 ด้าน พบว่า ด้านการสื่อสารองค์กร ด้านการ
ปฏิบัติการ ด้านการดาเนินการ ด้านการตรวจการ และด้านการทบทวนหรือรายงานผล มีค่าเฉลี่ยใน
ระดับมาก ส่วน ด้านการวิเคราะห์ ด้านการวางแผนและด้านการควบคุม มีค่าเฉลี่ยระดับปานกลาง
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โดยมีเสนอแนะว่า ให้มีการวิเคราะห์โครงการอย่างสม่าเสมอ หาแนวทางพัฒนาการสอนศีลธรรมให้
สอดคล้องกับสังคมปัจจุบัน หาสาเหตุของปัญหาเพื่อแก้ไขและป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นซ้า ๆ วางแผน
โครงการให้มีความต่อเนื่องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน มีการสื่อสารที่รวดเร็วและตรงกับความ
เป็นจริง ปฏิบัติงานด้วยความเสียสละ ถื อเอาประโยชน์สาธารณะเป็นที่ตั้ง ให้มีการตรวจสอบเพื่อ
แก้ไขและป้องกันปัญหา และพัฒนางาน พร้อมทั้งรักษามาตรฐานของงาน มีการกาหนดมาตรฐาน
และตัวชี้วัดที่ชัดเจน ทั้งระยะสั้นและระยาวต่อไป
ปั ญหาการบริ ห ารจั ดการการสอนศี ล ธรรมของมหาวิท ยาลั ย สงฆ์ ในสถานศึ กษาขั้ น
พื้นฐาน พบว่า ทั้งปัญหาการบริหารจัดการโดยภาพรวมและจาแนกเป็นรายด้าน มีค่าเฉลี่ยในระดับ
ปานกลาง มีข้อเสนอแนะว่า มหาวิทยาลัยสงฆ์มีปัญหาเกี่ยวกับการบริหารจัดการที่ยังไม่เป็นระบบ
เดียวกัน ขาดการให้ความรู้แก้ผู้ปฏิบัติงาน ปัญหาการร่วมกันปฏิบัติงานของพระสอนฯและครูใน
โรงเรียนซึ่งเกิดจากความแตกต่างของพระสอนศีลธรรมกับครูทั่วไปในโรงเรียน จานวนบุคลากรไม่
เพียงพอ ที่มีอยู่มีคุณวุฒิไม่เป็นไปตามกาหนด สาหรับแนวทางการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการ
ได้แก่ การหาแนวทางในการพัฒนาพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนโดยการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร
การอบรมความรู้และความสามารถในการจัดการเรียนการสอน จัดตั้งศูนย์เรียนรู้ และเครือข่าย วาง
แผนการดาเนินงานที่ครอบคลุมปัจจัยการบริหารจัดการทั้ง 4 ด้น คือ งานวิชาการ งบประมาณ ง า
นบุคคล และงานบริหารทั่วไป ในการสื่อสารระหว่างบุคลากรในโครงการ จะต้องมี ความจริงใจต่อ
กัน มีเป้าหมายในการสื่อสาร ปัญหาในการปฏิบัติการมักจะเกิดขึ้นกับการประสานงานมีการวาง
แผนการดาเนินงานระยะยาว นามาถ่ายทอดให้เกิดการเรียนรู้ และนาไปสู่การทาแผนปฏิบัติการ
และจัดทาแผนการปฏิบัติงานระดับบุคคล หรับการออกนิเทศและติดตามประเมินผลการปฏิบัติ
หน้าที่สอนให้ครบทุกคนได้มีก ารสรุปผลและรายงานผลการดาเนินงานอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร
เพื่อนาเสนอให้คณะกรรมการบริหารได้พิจารณา แล้วนาเสนอมหาวิทยาลัยต่อไป
4.2 การนาเสนอรูปแบบการบริหารจัดการการสอนศีลธรรมของมหาวิทยาลัยสงฆ์ ใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า รูปแบบการบริหารจัดการการสอนศีลธรรมของมหาวิทยาลัยสงฆ์ ใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่มีส่วนสาคัญ 3 ส่วน ได้แก่
ส่ ว นที่ 1 ส่ ว นน าประกอบด้ว ย ความน า ที่ กล่ า วถึ งความเป็ น มาของงานสอน
ศีลธรรม รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และปัญหาที่เป็นอยู่จากอดีตจนถึงปัจจุบันแนวคิดที่นาหลัก
อริยมรรคมีองค์ 8 มาเป็นแนวทางในการบริหารจัดการ ได้แก่ (1) สัมมาทิฏฐิ ความเห็นชอบ (2)
สัมมาสังกัปปะ ความดาริชอบ (3) สัมมาวาจา การเจรจาชอบ (4) สัมมากัมมันตะ การงานชอบ (5)
สัมมาอาชีวะ การเสี้ยงชีพชอบ (6) สัมมาวายามะ ความเพียรชอบ (7) สัมมาสติ ความระลึกชอบ
และ (8) สัมมาสมาธิ ความตั้งมั่นโดยชอบ และวัตถุประสงค์ของรูปแบบได้แก่ (1) เพื่อจัดหาและ
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พัฒนาพระสงฆ์ให้มีความรู้ความสามารถเข้าไปอบรม สั่งสอน ปลูกฝังนักเรียนในสถานศึกษา ให้มี
ความรู้คู่คุณธรรม (2) เพื่อให้มหาวิทยาลัยสงฆ์ได้บริหารจัดการทรัพยากรของงานสอนศีลธรรมอย่าง
คุมค่าและเกิดการพัฒนา ให้พระสอนศีลธรรมปฏิบัติหน้าที่อย่างอย่างภาคภูมิ
ส่ ว นที่ 2 ระบบและกระบวนการบริห ารจัดการของรูป แบบ ประกอบด้ว ย (1)
ระบบการของการบริหารจัดการตามรูปแบบ ได้แก่ การวิเคราะห์ การวางแผน การสื่อสารองค์กร
การปฏิบัติการ การดาเนินการ การติดตามและตรวจสอบ การทบทวนและปรับปรุง และการควบคุม
และรายงาน (2) กระบวนการบริหารจัดการตามรูปแบบ ได้แก่ สภาพแวดล้อมของงานสอนศีลธรรม
ปัจจัยการบริหารจัดการ คือ งานบุคคล งบประมาณ งานวิชาการ และงานบริหารทั่วไป ขั้นตอนการ
ดาเนินงาน เริ่มตั้งแต่การเสนอคาของบประมาณ การเตรียมความพร้อมบุคลากร การรับสมัครและ
พัฒนาพระสอนศีลธรรม การส่งพระสอนออกปฏิบัติงานสอน การแนะแนว ติดตาม และประเมินผล
การรายงานผลกการดาเนินงาน และผลผลิต คือพระสอนศีลธรรมมีจานวน 24,700 รูป พระสอน
ศีลธรรมมีความรู้ความสามารถ ดาเนินการสอนในโรงเรียนปรากฏดังภาพประกอบ
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ส่ วนที่ 2 ระบบและกระบวนการบริ หาร

Input

Process

ปั จจัยการบริ หารจัดการงานสอนศีลธรรม ได้แก่ปัจจัยด้านบุคคลปั จจัยด้าน
งบประมาณ ปัจจัยด้านวิชาการ และปัจจัยด้านอื่น ๆ

8R Model

Output

การดาเนินงานสอนศีลธรรมในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แก่ (1) จัดทาคา
ของบประมาณและนาเสนอผลการดาเนินงาน (2) เตรี ยมความพร้อม
ผูบ้ ริ หารและเจ้าหน้าที่ (3) รับสมัครและพัฒนาพระสอนศีลธรรม (4)
สอนศีลธรรมในโรงเรี ยน (5) นิเทศ ติดตาม ประเมินผล (6) รายงานผล

Outcome

ผลผลิต ได้แก่ พระสอนศีลธรรมมีจานวน 24,700 รู ป
พระสอนศีลธรรมมีความรู ้ความสามารถ ดาเนินการสอนในโรงเรี ยน

Impact

นักเรี ยนมีศีลธรรม เป็ นเด็กดี ไม่สร้างปัญหาในสังคม

ส่ว นที่ 3 ข้อดี ข้อจ ากัด และเงื่อนไข รู ปแบบการบริห ารจั ดการนี้ มีข้อดี คือ สร้าง
องค์กรแห่งคุณธรรม มีความสอดคล้องกับองค์กรทางสังคมไม่แสวงหากาไรหรือรายได้ เสริมพลัง
ทางการบริหารจัดการการศึกษา ข้อจากัดเมื่อใช้รูปแบบการบริหารจัดการ อาจเกิดการต่อต้านจาก
บุคลากรที่มีความไม่โปร่งใส ขาดความรับผิดชอบ และในระยะแรกบุคลากรอาจจะมีภาวะความรับ
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ผิดขอบมากขึ้น ซึ่งเงื่อนไขของความสาเร็จในการนารูปแบบไปใช้ คือ จะต้องถ่ายทอดกระบวนการ
บริหารจัดการสู่บุคลากรทุกระดับ ประสานความร่วมมือในด้านต่าง ๆ และเร่งพัฒนาเครือข่าย

5. อภิปรายผลการวิจัย

5.1 ประเด็นการบริหารจัดการงานสอนศีลธรรมของมหาวิทยาลัยสงฆ์ ในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน จากการศึกษาพบว่า มหาวิทยาลัยสงฆ์มีการดาเนินการ มีการติดตามและตรวจสอบ มีการ
ทบทวนและปรับปรุงงานสอนศีลธรรมในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในระดับมาก มหาวิทยาลัยสงฆ์มี
วิธีการฝึกอบรมและพัฒนาพระสอนศีลธรรมให้เป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจในบทบาทดังกล่าว ซึ่งมี
ความสอดคล้องกับ Phrakhruathamphani (2011) ที่ศึกษาบทบาทของพระสงฆ์ในการเผยแผ่
ศีลธรรมในโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 การศึกษา
ดังกล่าวพบว่า พระสอนศีลธรรมควรมีการชมเชยหรือมอบรางวัลแก่นักเรียนที่มีการประพฤติตัวที่
เหมาะสม โดยมีพระสงฆ์เป็นแบบอย่าง พระสงฆ์ต้องใช้คาพูดและคาสอนในการเผยแผ่ศีลธรรมให้
เหมาะสม พระสงฆ์ควรประพฤติตนให้น่าเลื่อมใสศรัทธา พระสงฆ์ต้องไม่ควรเกี่ยวข้องกับยาเสพติด
ทุกอย่างแม้การสูบบุหรี่ เป็นต้น
5.2 ประเด็ น องค์ ป ระกอบของรู ป แบบการบริ ห ารจั ด การการสอนศี ล ธรรมใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จากการศึกษาพบว่า ระบบการของการบริหารจัดการตามรูปแบบ ได้แก่
การวิเคราะห์ การวางแผน การสื่อสารองค์กร การปฏิบั ติการ การดาเนิ นการ การติดตามและ
ตรวจสอบ การทบทวนและปรับปรุง และการควบคุ มและรายงาน และกระบวนการบริหารจัดการ
ตาม ผลการวิจัยนี้สอดคล้องกับ Kalapat, R. , Promasatayaprot, V. , Wuttisin, K. (2015) ที่ได้
พัฒนารูปแบบการบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์ของกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตาบล
หนองผือ อาเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี ผลการวิจัยดังกล่าวพบว่า เกิดรูปแบบการบริหาร
จัดการกองทุนที่เรียกว่า NONGPHUE โมเดล โดยมี กระบวนการ พัฒนารูปแบบการบริหาร
จัดการ 7 ขั้นตอน ได้แก่ 1) การเตรียมคณะทางานวิจัย 2) การประสาน หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง
3) การศึกษาข้อมูลพื้นฐาน 4) การประชุมจัดทาแผนปฏิบัติการ 5) การปฏิบัติตามแผนปฏิบัติ
การ 6) การติดตามตรวจสอบประเมินการดาเนินงาน 7) การสรุปผลการดาเนินงาน
5.3 ประเด็นระบบการบริ ห ารจัดการตามแนวคิดของมรรคมีองค์ 8 หรือการบริห าร
จั ดการแบบ 8 R Model จากการศึกษาพบว่า ระบบการบริห ารจัดการประกอบด้ว ย
(1) การวิเคราะห์ (2) การวางแผน (3) การสื่อสารองค์กร (4) ปฏิบัติการ (5) การดาเนินการ (6)
การติด ตามและตรวจสอบ (7) การทบทวนและปรับ ปรุ ง (8) การควบคุม และรายงาน ซึ่ งผล
การศึกษาในแต่ละขั้นตอนสามารถนามาอภิปรายได้ดังนี้
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1) การวิเคราะห์ (Right Analysis) จากการศึกษาพบว่า การวิเคราะห์นั้น มีแนวคิดมา
จากหลักธรรม ข้อ สัมมาทิฏฐิ แปลว่า ความเห็นชอบ (Right Understanding) จากการตีความของ
เนื้อหาและพิจารณาความสอดคล้องในระบบการบริหารจัดการ จะต้องมีการวิเคราะห์เป็นลาดับแรก
ซึ่งเป็นการวิเคราะห์ตามหลักของสัมมาทิฏฐิ คือ การวิเคราะห์ถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในงานสอนศีลธรรม
โดยให้ทราบถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในสภาพแวดล้อม ปัจจัยการบริห ารจัดการ ขั้นตอนและผลผลิ ต
วิเคราะห์เพื่อหาสาเหตุของปัญหา วิเคราะห์ผลของการพัฒนาและวิเคราะห์เพื่อหาแนวทางในการ
พัฒ นาตามสภาพแวดล้ อม ปั จ จั ยการบริ หารจั ดการ ขั้นตอนและผลผลิต ดังจะเห็ น ได้ว่า การ
วิเคราะห์ เป็นการแยกแยะสิ่งที่จะพิจารณาออกเป็นส่ว นย่อยที่มีความสัมพันธ์กัน เพื่อทาความ
เข้าใจแต่ละส่วนให้แจ่มแจ้ง รวมทั้งการสืบค้นความสัมพันธ์ของส่วนต่าง ๆ เพื่อดูว่าส่วนประกอบ
ปลีกย่อยนั้นสามารถเข้ากันได้หรือไม่ สัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันอย่างไร ซึ่งจะช่วยให้เกิดความเข้าใจต่อ
สิ่งหนึ่งสิ่งใดอย่างแท้จริง ก็เช่นเดียวกัน ความรู้ในเหตุและผลของปัญหา ความรู้ในเหตุ และผลของ
สภาวะไร้ปัญหา แล้วจึงนามาความรู้เหล่านั้นมาวางแผน
2) การวางแผน (Right Planning) จากการศึกษาพบว่า การวางแผนนั้นมีแนวคิดมา
จากหลักธรรมข้อ สัมมาสังกัปปะ แปลว่า ความดาริชอบ (Right Thought) การตีความหมายของ
เนื้อหาและพิจ ารณาความสอดคล้องในระบบการบริหารจัดการ ทาให้ทราบว่า การวางแผนนั้น
จะต้องเว้นมโนทุจริต คือ ปราศจากความอาฆาตพยาบาท ปราศจากความโลภ และปราศจากความ
ไม่รู้จริงตามวิธีการวิเคราะห์ แล้วทามโนสุจริตเป็นพื้นฐานในการวางแผนแล้วกาหนดแผน 3 ระดับ
คือ แผนระดับความคิด เป็นการจัดทาแผนผังความคิดของงาน โดยกาหนดกรอบสภาพแวดล้อม
กรอบปัจจัยการบริหารจัดการและการใช้ปัจจัยการบริหารจัดการ กรอบการดาเนินงานและกาหนด
ขั้นตอนการดาเนินงานให้ชัดเจน และกาหนดผลผลิต และกาหนดมาตรฐานและกาหนดตัวชี้วัด ที่
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายได้ แผนระดับการเรียนรู้ เป็นการนาเป้าหมายของงาน มา
หาแนวทางพัฒนาหรือนาพางานให้ไปถึงเป้าหมายร่วมกัน แผนระดับการปฏิบัติ เป็นสร้างแผนงาน
ด้านวิชาการแผนงานบุคคลแผนงานด้านงบประมาณหรือการบริหารงบประมาณ และสร้างแผนงาน
ทั่วไปหรือการบริหารงานทั่วไป
3) การสื่อสารองค์กร (Right Communication) จากการศึกษาพบว่า การพูด การ
เขียน การประชาสัมพันธ์ และการสั่งการจากระดับบนลงล่าง เน้นระบบการสื่อสารเฉพาะบุคคล
เว้ น วจี ทุ จ ริ ต และมี ว จี สุ จ ริ ต ในการพู ด เป็ น พื้ น ฐาน มี แ นวคิ ด มาจากหลั กธรรมข้ อ สั ม มาวาจา
แปลว่า การเจรจาชอบ (Right Speech) เป็นวิธีการให้บุคลากรในสานักงานพระสอนศีลธรรมมี
พฤติกรรมทางการสื่อสารที่เป็นวัฒนธรรมองค์กรแห่งคุณธรรม โดยวิธีการสื่อสารด้วยความจริง
สื่อสารเพื่อให้เกิดความสามัคคี สื่อสารด้วยความสุภาพอ่อนโยน สื่อสารเฉพาะที่เป็นประโยชน์ เมื่อ
สื่อสาร มีใจที่ประกอบด้วยเมตตา เอื้อเฟื้อ เกื้อหนุนกันและกัน
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4) การปฏิบัติการ (Right Operation) จากการศึกษาพบว่า บุคลากรในโครงการพระ
สอนศีลธรรมแต่ละตาแหน่ง มีหน้าที่กากับไว้ซึ่งกาหนดเป็นภาระงาน นอกจากนี้ยังมีภาระงานที่
ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาด้วย ดังนั้น พฤติกรรมการทางานของบุคลากรตั้งแต่ผู้อานวยการ
สานักงานจนถึงพระสอนศีลธรรม จึงต้องเป็นพฤติกรรมการปฏิบัติงานที่เป็นองค์กรคุณธรรม ซึ่งการ
ปฏิบัติการมีแนวคิดมาจากหลักธรรม ข้อ สัมมาปฏิบัติ (Right Action) ทั้งนี้จะเห็นได้ว่า การ
ปฏิบัติการในภาระงานของแต่ละบุคคล หรือพฤติกรรมในการทางานเฉพาะบุคคล จะต้องปฏิบัติตาม
หลักกายกรรม 3 ได้แก่ ปฏิบัติด้วยการไม่เบียดเบียนกัน ปฏิบัติด้วยความซื่อตรง ปฏิบัติด้วยความ
เป็ น เจ้ าของ คือ ให้ ความร่ ว มมือกับ งานสอนศีล ธรรม โดยผู้ บ ริห าร เจ้าหน้าที่ และพระสอน
ศีลธรรม ร่วมกันกาหนดหลักการ เป้าหมาย และวัตถุประสงค์ มีส่วนร่วมวางแผนการใช้ปัจจัย
การบริหารจัดการของโครงการ ร่วมกันดาเนินโครงการตามแผนที่ได้วางเอาไว้
5) การดาเนินการ (Right Lifelihood) จากการศึกษาพบว่า มหาวิทยาลัยสงฆ์มีลาดับ
ขั้ น ตอน วิ ธี ก าร ที่ จ ะท าให้ ง านสอนศี ล ธรรมส าเร็ จ ตามเป้ า หมายที่ ไ ด้ ก าหนดไว้ แนวคิ ด การ
ดาเนินการได้มาจากหลักธรรมข้อ สัมมาอาชีวะ แปลว่า การเลี้ยงชีพชอบ (Right Action) ที่เป็น
แนวทางในการดาเนิ นชีวิตให้เป็ นไปอย่างมีความสุข ดังนั้น การดาเนินการที่เป็นระบบของการ
บริหารจัดการการสอนศีลธรรมของมหาวิทยาลัยสงฆ์ให้สามารถดาเนินการไปได้ตามวัตถุประสงค์
และเป้าหมาย จึงมีวิธีการดาเนินการ ได้แก่ ดาเนินงานตามแผนงาน การสื่อสารตามแผนงาน คือ
การยึดหลักการและวิธีการสื่อสาร ดาเนินการด้วยวิธีปฏิบัติการและแผนปฏิบัติการ
6) การติดตามและตรวจสอบ (Monitoring and Evaluation) จากการศึกษาพบว่า
มหาวิทยาลัยสงฆ์มีการติดตามการสอนศีลธรรมของพระสอนศีลธรรม ซึ่งได้มีการติดตาม และนิเทศ
ประเมินผลการสอนเป็นประจาทุกปี เริ่มตั้งแต่มีการดาเนินการสอน ลักษณะของการติดตามและ
ตรวจสอบตามแนวคิดของหลักธรรมข้อ สัมมาวายามะ แปลว่า ความเพียรชอบ (Right Effort)
ได้แก่ แบบการเฝ้าระวัง ป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นจากการวางแผนการสื่อสารและการปฏิบัติงาน
ตามแผนงานที่ได้วางไว้แล้ว แบบการขจัดปัญหาหรือแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น แบบการพัฒนาการเพื่อ
วางแผนพัฒนาให้ดีขึ้น และแบบรักษามาตรฐาน โดยตรวจสอบตามตัวชี้วัดแผนการดาเนินงานการ
ทบทวนและปรับปรุง
7) การทบทวนและปรับปรุง (Right Mindfulness) จากการศึกษาพบว่า การทบทวน
และปรับปรุงเป็นวิธีการหนึ่งในระบบการบริหารจัดการที่ต่อเนื่องจากการติดตามและตรวจสอบ
แนวคิดในการทบทวนและปรับปรุงได้มาจากหลักธรรมข้อ สัมมาสติ ที่แปลว่า ระลึกชอบ (Review
and Improvement) โดยการนาหลักสติปัฏฐาน 4 เข้ามาใช้เป็นหลักในการทบทวนและปรับปรุง
คือ การทบทวนโครงสร้างงานสอนศีลธรรมทั้งหมด ทบทวนการบริหารจัดการ ทบทวนผลของการ
บริหารจัดการ โดยทบทวนงานที่จะดาเนินการ งานที่กาลังดาเนินการ และงานที่ดาเนินการแล้ว
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8) การควบคุ ม และรายงาน (Right
Concentration) จากการศึ ก ษาพบว่ า
มหาวิทยาลัยสงฆ์ยังขาดมาตรฐานและตัวชี้วัดความสาเร็จของงานตามที่ได้กาหนดไว้ในวัตถุประสงค์
และเป้าหมายของการสอนศีลธรรม ดังนั้น แนวคิดที่นามาเป็นแนวทางในการควบคุมการดาเนินงาน
มาจากหลักธรรมข้อ สัมมาสมาธิ แปลว่า ความตั้งมั่นชอบ (Control and Reporting) ซึ่งในทาง
พระพุทธศาสนาเป็นการกาหนดตัวชี้วัดความสาเร็จของการฝึกสมาธิ จึงมีความสอดคล้องกับการ
บริหารจัดการการสอนศีลธรรมที่เป็นการสร้างมาตรฐานการดาเนินงานโดยกาหนดตัวชี้วัดผลสาเร็จ
ของแผนงานระยะสั้น ระยะยาว และตลอดโครงการ โดยกาหนดตัวชี้วัดทั้งหมดของแผนงาน การ
สื่อสาร และการปฏิบัติ และสร้างมาตรฐานการดาเนินการตลอดโครงการ

6. ข้อเสนอแนะการวิจัย

6.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
1) รัฐบาลควรยกระดับการสนับสนุนและส่งเสริมงานสอนศีลธรรม โดยรวมเอางานที่
ซ้าซ้อนเกี่ยวกับการสอนศีลธรรมให้อยู่ภายใต้การดูแลของมหาวิทยาลัยสงฆ์ สนับสนุนงบประมาณ
ด้านค่าตอบแทนและค่าบริหารจัดการอย่างเพียงพอตามแผนงานของมหาวิทยาลัย
2) กระทรวงศึกษาธิการควรมีนโยบายความตกลงร่วมมือด้านการจัดการเรียนการสอน
โดยพระสอนศีลธรรมกับมหาวิทยาลัย โดยจัดทาคู่มือในการสนับสนุนการสอนศีลธรรมของพระสอน
ศีลธรรมเพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกัน
3) คณะสงฆ์ห รือมหาเถรสมาคมควรให้ การยกย่ องพระสอนศีล ธรรมตามสมควร ใน
บทบาทด้านการเผยแผ่พระศาสนา ตลอดจนอานวยความสะดวกด้านอื่น ๆ ตามสมควร
6.2 ข้อเสนอแนะเพื่อการนาไปใช้
1) กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม และสานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นผู้ ที่
มีความเกี่ยวกับพระสงฆ์ โดยเฉพาะบทบาทของการสนับสนุนงานสอนศีลธรรมของมหาวิทยาลัย
สงฆ์ เป็นผู้มีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผลการดาเนินงานสอนศีลธรรมของมหาวิทยาลัย
สงฆ์
2) มหาเถรสมาคม ควรมีการศึกษารูปแบบการบริหารจัดการตามหลักมรรคมีองค์ 8 นี้
แล้วนาไปกาหนดเป็นรูปแบบการบริหารจัดการองค์กรทางพระพุทธศาสนา ให้มีการศึกษาหลักธรรม
คาสั่งสอนที่สามารถนามาพัฒนาการบริหารจัดการ กาหนดรูปแบบการใช้อย่างถูกต้องตามหลัก
พระพุทธศาสนา
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