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องค์ประกอบที่ส่งผลต่อคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของ
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ในจังหวัดภาคเหนือตอนบน
อภิรมย์ สีดาคา1* ณรงค์ศักดิ์ จันทร์นวล2
บทคัดย่อ
การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์ 2 ประการคือ 1. เพื่อศึกษาองค์ประกอบที่ส่งผลต่อคุณภาพ
มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ในจังหวัดภาคเหนือตอนบน
2. เพื่อศึกษาแนวทางในการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนก
สามัญศึกษา ในจังหวัดภาคเหนือตอนบน หน่วยวิเคราะห์ที่ใช้สาหรับการวิจัยคือ โรงเรียนพระปริยัติ
ธรรม แผนกสามัญศึกษา ในจังหวัดภาคเหนือตอนบน จานวน 31 โรงเรียน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บ
รวบรมข้อมูลคือแบบสอบถามเก็บรวบรวมข้อมูลจาก 1. กลุ่มผู้บริหาร จานวน 31 รูป/คน 2. กลุ่มครู
จาวน 161 รูป/คน และ 3. กลุ่มนักเรียน จานวน 353 รูป รวมทั้งสิ้น 545 รูป/คน
จากผลการวิจัย พบว่า
1. ผลการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหูคูณแบบขั้นตอน (Stepwise Multiple Regression
Analysis) พบว่า จากจานวนองค์ประกอบ 8 ด้าน ทุกด้านส่งผลต่อคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของ
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ในจังหวัดภาคเหนือตอนบน ประกอบด้วยองค์ประกอบ
ด้านคุณลักษณะของนักเรียน มีอานาจพยากรณ์มากที่สุด องค์ประกอบที่มีอานาจพยากรณ์รองลงมา
ตามลาดับคือ คุณภาพของสื่อการเรียนการสอน การมีส่วนร่วมของชุมชน สภาพแวดล้อมภายใน
โรงเรียน ทุนและวัสดุอุปกรณ์ คุณภาพของครู ภาวะผู้นาของผู้บริหาร และการประ กันคุณภาพ
ภายใน และ พบว่า องค์ประกอบทุกด้านส่งผลต่อคุณภาพมาตรฐานการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรม
แผนกสามัญศึกษาในจังหวัดภาคเหนือตอนบนในระดับปานกลางถึงระดับต่า อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.01 ซึ่งเมื่อนาตัวแปรมาเข้าสู่สมการพยากรณ์ ได้ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคุณ (𝑅) เท่ากับ
0.818 มีอานาจพยากรณ์ (𝑅2 ) เท่ากับ 0.669 หรือสามารถพยากรณ์ได้ร้อยละ 66.9
2. แนวทางที่เหมาะสมในการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของโรเรียนพระปริยัติ
ธรรม แผนกสามัญศึกษา ในจังหวัดภาคเหนือตอนบน คือ ทุกโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ
ศึกษา ควรให้ความสาคัญทั้ง 8 องค์ประกอบ จะละเว้นองค์ประกอบใดองค์ประกอบหนึ่งไม่ได้
คาสาคัญ : องค์ประกอบที่ส่งผล คุณภาพมาตรฐานการศึกษา โรงเรียนพระปริยัติธรรม ภาคเหนือ
ตอนบน

1
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FACTORS AFFECTING THE EDUCATION STANDARD OF TRIPITAKA SCHOOLS
IN UPPER NORTHERN PROVINCES
Aphirom Seedakham1* Narongsak Chunnual 2
Abstract
This research consisted of two objectives as 1. to investigate the factors
affecting the Education Standards Quality of those schools, and 2. to explore the suitable
guidelines for developing the Education Standards Quality of Tripitaka Schools in Upper
Northern Provinces. The Units of Analysis were 31 Tripitaka Schools in Upper Northern
Provinces. The research instrument was a questionnaire using to collect data from 545
respondents consisted of 31 administrators, 161 teachers, and 353 students.
The findings were as follows:
1. The results of the Stepwise Multiple Regression Analysis revealed that all 8
factors affected the Education Standards Quality of Tripitaka Schools in Upper Northern
Provinces. The Students Characteristics had the highest predicting power, followed
respectively by these factors, namely, Instructional Media Quality, Community
Participation, School Physical Environments, Budget and Materials, Teacher Quality,
Administrators Leadership, and Internal Quality Assurance.
2. The suitable guidelines for developing the Education Standards Quality of
Tripitaka Schools in Upper Northern Provinces were proposed that every Tripitaka School
should pay attention to all 8 affecting factors without skipping anyone of them.
Key Words: Factors Affecting, The Education Standards Quality, Tripitaka Schools, Upper
Northern Provinces
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บทนา
ปัจ จุบั นโรงเรีย นพระปริยั ติ ธรรม แผนกสามั ญศึ กษา สั งกั ด สานัก งานพระพุ ท ธศาสนา
แห่งชาติในระยะเริ่มแรก มีเจ้าอาวาส 51 แห่ง รายงานเสนอจัดตั้งโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ
ศึกษา ต่อ กรมการศาสนา จนในปัจจุ บันมี โรงเรียนพระปริยั ติธรรม แผนกสามั ญศึก ษาทั่ วประเทศ
จานวน 399 แห่ง ครูประจาและครูพิเศษ จานวน 4,762 รูป/คน นักเรียนจานวน 56,003 รูป ทั้งนี้
มีโ รงเรีย นพระปริ ยั ติธ รรม แผนกสามัญ ศึ กษา ที่ ได้ รั บการประเมิ นภายนอกจากส านัก งานรั บรอง
มาตรฐานและการประเมินคุ ณภาพการศึก ษา (สมศ.) ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่สาม
มีโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ภาคเหนือ ที่ได้รับการประเมินประจาปีการศึกษา 2557
จานวน 208 แห่ง ได้รับการรับรอง จานวน 83 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 39.90 ไม่รับรอง จานวน 125 แห่ง
คิดเป็นร้อยละ 60.10 เฉพาะโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึ กษาในจังหวัดภาคเหนือตอนบน
ประกอบด้วย 8 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลาปาง ลาพูน น่าน พะเยา เชียงราย แพร่ จานวน
โรงเรียนทั้งสิ้น 49 แห่ง ได้รับการรับรองจานวน 26 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 53.06 และไม่ได้รับรอง จานวน
23 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 46.94 (สานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, 2556)
นอกจากนั้นแล้ว จากผลการประเมินยังพบอีกว่า มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนพระ
ปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาทั้ง 3 ด้าน ไม่ได้คุณภาพมาตรฐาน คือ ด้านผู้เรียน มีค่าเฉลี่ย 2.55 ด้าน
ครูผู้สอนที่มีค่าเฉลี่ยที่ต่าที่สุดคือ มีค่าเฉลี่ย 2.22 และด้านผู้ บริหาร มีค่าเฉลี่ย 2.37 ทั้งนี้เนื่องจากการ
จัดการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ยังมีปัญหาอยู่มาก ไม่ว่าจะเป็นปัญหาด้าน
งบประมาณที่ไม่เพียงพอกับความต้องการ ทาให้ไม่สามารถจัดหาหรือจัดจ้างครูและอุปกรณ์ทางการ
ศึกษาตามที่ต้องการได้อย่างพอเพียง จานวนคู่มือแต่ละรายวิชา ไม่เพียงพอกับจานวนครูผู้สอน รวมทั้ง
ไม่ ส ามารถขยายสถานที่ เ รี ย นให้ มี สั ด ส่ ว นพอเหมาะกั บ จ านวนของผู้ เ รี ย นที่ เ พิ่ ม ขึ้ น (ส านั ก งาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ. 2552 : 1-13)
จะเห็นได้ว่า มีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาในจังหวัดภาคเหนือตอนบนเกือบ
ครึ่ง หนึ่งประสบปัญ หาด้ านคุณภาพการจัด การศึก ษา ซึ่งจากผลการประเมิ นของส านัก งานรับ รอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) (2544 : 1-5) ที่ได้ทาการประเมินคุณภาพการศึกษา
ของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา แสดงให้เห็นว่า โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญ
ศึ ก ษามี ปั ญ หาอยู่ ม ากทั้ งด้ า นประสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ลของการศึ ก ษา รวมถึ ง การบริ ห ารจั ด
การศึกษาของโรงเรียน ซึ่งจากผลการประเมินคุณภาพภายนอก ดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่าจะต้องมี
องค์ประกอบหลายด้านที่ส่งผลต่อผลการประเมินคุณภาพภายนอกของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนก
สามัญศึกษา ทาให้โรงเรียนได้รับรองมาตรฐานและไม่ได้รับรองมาตรฐาน
ดังนั้ น การวิ จั ยครั้ งนี้ผู้ วิ จัย จึ งมีค วามสนใจที่ จ ะศึ ก ษาองค์ป ระกอบที่ส่ งผลต่ อ คุณ ภาพ
มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ในจังหวัดภาคเหนือตอนบนซึ่งมี
ลักษณะเฉพาะของปัญหาในพื้นที่ดังที่เสนอผลการวิ จัยดังกล่าวไปแล้ว โดยมีเป้าหมายในการนาเสนอ
รูปแบบในการศึกษาและการแก้ไขปัญหาให้ตรงกับเหตุองค์ประกอบที่เป็นองค์ประกอบสาคัญในการ
กาหนดคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาเพื่อนาไปสู่การ
พัฒนาการบริหารคุณภาพของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาองค์ประกอบที่ส่งผลต่อคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนปริยัติธรรม
แผนกสามัญศึกษา ในจังหวัดภาคเหนือตอนบน
2. เพื่อศึกษาแนวทางในการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนปริยัติธรรม
แผนกสามัญศึกษา ในจังหวัดภาคเหนือตอนบน
วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ โดยใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามกับ
กลุ่มตัวอย่าง ที่เป็นผู้บริหาร ครู และนักเรียน ของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต
ภาคเหนือ ที่ได้รับการประเมินจากสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)
(องค์กรมหาชน) จานวน 31 แห่ง ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหาร จานวน 31 รูป/คน ครู
จานวน 295 รูป/คน และนักเรียน จานวน 5,697 รูป รวมจานวนทั้งสิ้น 6,023 รูป/คน
ต่อจากนั้น ผู้วิจัยได้คานวณกลุ่มตัวอย่างจากการคานวณหาขนาดโดยใช้สูตร Yamane’s
(1973: 725) ที่ระดับความเชื่อมั่น 0.05 ดังนี้ คือ 1. กลุ่มผู้บริหาร จานวน 31 ชุด 2. กลุ่มครู จานวน
161 ชุดคิดเป็นร้อยละ 94.71 3. กลุ่มนักเรียน จานวน 353 ชุด คิดเป็นร้อยละ 94.39 ของจานวนกลุ่ม
ตัวอย่างทั้งหมด
เครื่อ งมือ ที่ใช้ใ นการเก็ บรวบรมข้ อมูล คือแบบสอบถามเก็บ รวบรวมข้อมูล จาก 1. กลุ่ ม
ผู้บริหาร จานวน 31 รูป/คน 2. กลุ่มครู จาวน 161 รูป/คน และ 3. กลุ่มนักเรียน จานวน 353 รูป
รวมทั้งสิ้น 545 รูป/คน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วยแบบสอบถาม 3 ชุด คือ ชุดที่ 1 แบบสอบถาม
สาหรับผู้บริหาร ชุดที่ 2 แบบสอบถามสาหรับคณะครู และชุดที่ 3 แบบสอบถามสาหรับนักเรียน
สถิติที่ใช้ในการศึกษาในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย
1. แบบสอบถามตอนที่ 1 ข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลทั่ ว ไปและสถานศึ ก ษา ใช้ ส ถิ ติ ค่ า ความถี่
(Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage)
2. สถิติที่ใช้ในการตรวจสอบสมมติฐาน ได้แก่ การหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (𝑟) ตามวิธี
ของเพียร์สัน (Pearson Correlation Coefficient) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระและตัว
แปรตาม และการหาค่าความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบที่ส่งผลต่อคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของ
โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา เพื่อวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติก โดยการวิเคราะห์ความ
ถดถอยเชิงพหุ คูณ แบบขั้น ตอน (Stepwise Multiple Regression Analysis) (กัล ยา วานิชย์ บัญ ชา,
2554: 79 – 124)
3. แนวทางในการส่งเสริมและพัฒนาองค์ประกอบที่ส่งผลต่อ คุณภาพมาตรฐานการศึกษา
ของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ในจังหวัดภาคเหนือตอนบน ใช้การวิเคราะห์เชิงเนื้อหา
(Content Analysis)
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ผลการวิจัย
จากการศึกษาองค์ประกอบที่ส่งผลต่อคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติ
ธรรม แผนกสามัญศึกษา ในจังหวัดภาคเหนือตอนบน พบว่า ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
ระหว่างองค์ประกอบในภาพรวมขององค์ประกอบทั้ง 8 ด้าน (𝑋1 – 𝑋8 ) คุณภาพมาตรฐานการศึกษา
ของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาในจังหวัดภาคเหนือตอนบน(𝑌) (𝑛=544)
องค์ประ
𝑌
𝑋1
𝑋2
𝑋3
𝑋4
𝑋5
กอบ
1
𝑌
.523**
1
𝑋1
.613** .529**
1
𝑋2
.673** .505** .605**
1
𝑋3
.683** .514** .571** .672**
1
𝑋4
.688** .441** .563** .614** .721**
1
𝑋5
.667** .432** .453** .637** .602** .580**
𝑋6
.644** .435** .507** .600** .572** .560**
𝑋7
.388** .117** .340** .344** .390** .370**
𝑋8
** มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01, * มีนัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05

𝑋6

𝑋7

𝑋8

1
.716**
.301**

1
.283**

1

ผลการวิ เ คราะห์ ค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ ส หสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งองค์ ป ระกอบในภาพรวมของ
องค์ประกอบทั้ง 8 ด้าน (𝑋1 – 𝑋8 )กับคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนก
สามัญศึกษาในจังหวัดภาคเหนือตอนบน (𝑌) พบว่า องค์ประกอบทุกด้านมีความสัมพันธ์กับคุณภาพ
มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาในจังหวัดภาคเหนือตอนบนในระดับ
ปานกลางถึงระดับต่า อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 เรียงตามลาดับความสัมพันธ์จากมากไป
หาน้อย ดังนี้
1. องค์ประกอบด้านคุณลักษณะของนักเรียน(𝑋5 )มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (𝑟)= 0.688
2. องค์ประกอบด้านคุณภาพของครู(𝑋4 ) มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (𝑟)= 0.683
3. องค์ประกอบด้านทุนและวัสดุอุปกรณ์(𝑋3 ) มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (𝑟)= 0.673
4. องค์ประกอบด้านคุณภาพของสื่อการเรียนการสอน(𝑋6 ) มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
(𝑟)= 0.667
5. องค์ประกอบด้านสภาพแวดล้อมในโรงเรียน(𝑋7 ) มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (𝑟)=
0.644
6. องค์ ป ระกอบด้ า นการมี ส่ว นร่ ว มของชุม ชน(𝑋2 ) มีค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ส หสั ม พัน ธ์ (𝑟)=
0.613
7. องค์ประกอบด้านภาวะผู้นา (𝑋1 ) มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (𝑟)= 0.523
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8. องค์ประกอบด้านการประกันคุณภาพภายใน(𝑋8 ) มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (𝑟)=

และผลการวิ เ คราะห์ ค วามถดถอยเชิ ง พหุ คู ณ แบบขั้ น ตอน ( Multiple Regression
Analysis) ด้วยวิธี Stepwise พบว่า องค์ประกอบทั้ง 8 ด้านที่ส่งผลต่อคุณภาพมาตรฐานการศึกษา
โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาในจังหวัดภาคเหนือตอนบน (𝑌) (𝑛 = 544) ตามตาราง ดังนี้
Unstandardized
Coefficients
b
Std.
Error
(Constant)
13.277
2.293
1.586
0.513
ด้านภาวะผู้นาของผู้บริหาร(𝑋1)
2.058
0.542
ด้านการมีส่วนร่วมของชุมชน(𝑋2)
1.670
0.555
ด้านทุนและวัสดุอุปกรณ์(𝑋3 )
1.872
0.695
ด้านคุณภาพของครู(𝑋4)
3.237
0.603
ด้านคุณลักษณะของนักเรียน(𝑋5)
0.559
ด้านคุณภาพของสื่อการเรียนการสอน(𝑋6) 2.666
1.968
0.603
ด้านสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน(𝑋7)
1.613
0.585
ด้านการประกันคุณภาพภายใน(𝑋8)
2
𝑅 = 0.818, 𝑅 = 0.669, 𝑆. 𝐸. 𝑒𝑠𝑡 = 6.578, , ba= 13.277
** มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
ตัวแปรอิสระ

Standardized
Coefficients
𝜷
0.098
0.133
0.119
0.112
0.208
0.189
0.125
0.077

t

p

5.790
3.090**
3.796**
3.011**
2.692**
5.369**
4.769**
3.265**
2.756**

.000
0.002
0.000
0.003
0.007
0.000
0.000
0.001
0.006

สรุปได้ว่า จากผลการทดสอบเป็นไปตามสมมุติฐานการวิจัย คือ องค์ประกอบ 8 ด้าน ได้แก่
1.ภาวะผู้นาของผู้บริหารโรงเรียน 2.การมีส่วนร่วมของชุมชน 3.ทุนและวัสดุการเรียนการสอน 4. คุณภาพ
ของครู 5. คุณลักษณะของนักเรียน 6. คุณภาพของสื่อการเรียนการสอน 7. สภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน
และ 8. การประกันคุณภาพภายใน ส่งผลต่อคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรม
แผนกสามัญศึกษาในจังหวัดภาคเหนือตอนบน
เมื่ อ วิ เ คราะห์ ค วามถดถอยเชิ ง พหุ คู ณ แบบขั้ น ตอน (Stepwise Multiple Regression
Analysis)พบว่า มีองค์ประกอบที่สามารถพยากรณ์คุณภาพมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติ
ธรรมแผนกสามัญศึกษาในจังหวัดภาคเหนือตอนบนได้ จานวน 8 องค์ประกอบ อย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติ ระดับ 0.01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยของตัวพยากรณ์เรียงลาดับจากมากไปหาน้อยดังนี้
1. องค์ประกอบด้านคุณลักษณะของนักเรียน(𝑋5 )สามารถพยากรณ์คุณภาพมาตรฐาน
การศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาในจังหวัดภาคเหนือตอนบน โดยมีค่า 𝛽
เท่ากับ 0.208
2. องค์ ประกอบด้านคุณ ภาพของสื่อการเรียนการสอน(𝑋6 )สามารถพยากรณ์คุณภาพ
มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาในจังหวัดภาคเหนือตอนบน โดยมีค่า
𝛽เท่ากับ 0.189
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3. องค์ประกอบด้านการมีส่วนร่วมของชุมชน(𝑋2 )สามารถพยากรณ์คุณภาพมาตรฐาน
การศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาในจังหวัดภาคเหนือตอนบน โดยมีค่า 𝛽
เท่ากับ 0.133
4. องค์ ป ระกอบด้ า นสภาพแวดล้ อ มภายในโรงเรี ย น(𝑋7 )สามารถพยากรณ์ คุ ณ ภาพ
มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาในจังหวัดภาคเหนือตอนบน โดยมีค่า
𝛽เท่ากับ 0.125
5. องค์ ป ระกอบด้ า นทุ น และวั ส ดุ อุ ป กรณ์ (𝑋3 )สามารถพยากรณ์ คุ ณ ภาพมาตรฐาน
การศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธ รรมแผนกสามัญศึกษาในจังหวัดภาคเหนือตอนบน โดยมีค่า 𝛽เท่ากับ
0.119 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
6. องค์ประกอบด้านคุณภาพของครู(𝑋4 )สามารถพยากรณ์คุณภาพมาตรฐานการศึกษาของ
โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาในจังหวัดภาคเหนือตอนบน โดยมีค่า 𝛽เท่ากับ 0.112
7. องค์ประกอบด้านภาวะผู้นาของผู้บริหาร(𝑋1 ) สามารถพยากรณ์คุณภาพมาตรฐาน
การศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาในจังหวัดภาคเหนือตอนบน โดยมีค่า 𝛽
เท่ากับ 0.098
8. องค์ประกอบด้านการประกันคุณภาพภายใน(𝑋8 )สามารถพยากรณ์คุณภาพมาตรฐาน
การศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาในจังหวัดภาคเหนือตอนบน โดยมีค่า 𝛽
เท่ากับ 0.077
ข้อค้นพบนี้ สามารถอธิบายได้ว่า องค์ประกอบทั้ง 8ด้าน คือ องค์ประกอบด้านคุณลักษณะ
ของนักเรียน(𝑋5 )องค์ประกอบด้านคุณภาพของสื่อการเรียนการสอน(𝑋6 )องค์ประกอบด้านการมีส่วน
ร่วมของชุมชน(𝑋2 )องค์ประกอบด้านสภาพแวดล้อมในโรงเรียน(𝑋7 )องค์ประกอบด้านทุนและวัสดุ
อุ ป กรณ์ (𝑋3 )องค์ ป ระกอบด้ า นคุ ณ ภาพของครู (𝑋4 ) องค์ ป ระกอบด้ า นภาวะผู้ น า(𝑋1 ) และ
องค์ประกอบด้านการประกันคุณภาพภายใน(𝑋8 )มีอิทธิพลต่อคุณภาพมาตรฐานการศึกษาโรงเรียนพระ
ปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาในจังหวัดภาคเหนือตอนบนกล่าวคือ ถ้ามีองค์ประกอบทั้ง 8ด้านนี้ มากขึ้น
ก็จะมีร ะดับคุ ณภาพมาตรฐานการศึก ษาของโรงเรียนพระปริ ยัติธรรมแผนกสามัญศึก ษาในจังหวั ด
ภาคเหนือตอนบน มากขึ้นด้วย
เมื่อนาตัวแปรอิสระทั้งหมดมาเข้าสู่สมการพยากรณ์ ได้ ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคุณ
(𝑅) เท่ากับ 0.818 มีอานาจพยากรณ์ (𝑅2 ) เท่ากับ 0.669 หรือสามารถพยากรณ์ได้ร้อยละ 66.9ซึ่ง
แปลผลได้ว่า องค์ประกอบทั้ง 8ด้าน ส่งผลต่อคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรม
แผนกสามัญศึกษาในจังหวัดภาคเหนือตอนบนได้ร้อยละ 66.9

226 | ปีที่ 11 ฉบับที่ 3 (กันยายน – ธันวาคม 2559)

อภิรมย์ สีดาคาและคณะ

จากผลการวิจัย สามารถนามาสรุปเป็นกราฟิก (Graphic) ดังนี้
คุณลักษณะของนักเรียน β = 0.208
คุณภาพของสื่อการเรียนการสอน β =
0.189
การมีส่วนร่วมกับชุมชน β = 0.133
สภาพแวดล้อมในโรงเรียน β = 0.125
ทุนและวัสดุอุปกรณ์ β = 0.119
คุณภาพของครู β = 0.112

𝑹 = 0.818, 𝑹𝟐 =
0.669
𝑟 = 0.388 - 0.688
(𝑌)
คุณภาพมาตรฐาน
การศึกษาโรงเรียน
พระปริยัติธรรม
แผนกสามัญ
ศึกษาในจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน
𝑿

ภาวะผู้นา β = 0.098
การประกันคุณภาพภายใน β = 0.077

แสดงให้เห็นว่า องค์ประกอบทุกด้านส่งผลต่อคุณภาพมาตรฐานการศึกษาโรงเรียนพระ
ปริ ยั ติ ธ รรมแผนกสามั ญ ศึ ก ษาในจั งหวั ด ภาคเหนื อ ตอนบนในระดั บ ปานกลางถึ งระดั บ ต่ า อย่ า งมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งเมื่อนาตัวแปรมาเข้าสู่สมการพยากรณ์ ได้ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
พหุคุณ (𝑅) เท่ากับ 0.818 มีอานาจพยากรณ์ (𝑅2 ) เท่ากับ 0.669 หรือสามารถพยากรณ์ได้ร้อยละ
66.9
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
จากผลการศึกษาแนวทางในการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนพระปริยั ติ
ธรรม แผนกสามัญศึกษา ในจังหวัดภาคเหนือตอนบน ตามข้อเสนอแนะของผู้บริหารครูผู้สอน และ
นักเรียน ผู้วิจัยสามารถสังเคราะห์เนื้อหาได้ 8 ประเด็น ดังต่อไปนี้
1. ในด้านคุณลักษณะของนักเรียน เนื่องจากนักเรียนส่วนใหญ่มาจากสภาพครอบครัวที่มี
ฐานะยากจน ส่ ง ผลต่ อ โอกาสในการได้ รั บ การศึ ก ษาที่ ดี ท าให้ ก ารจั ด การเรี ย นการสอนมี ค วาม
ยากลาบากในการถ่ายทอดความรู้ที่เท่าเทียมกัน ประกอบกับนักเรียนในชั้นเรียนมีวุฒิภาวะการเรียนรู้ที่
แตกต่างกัน ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางเรียนในภาพรวม ส่วนในคุณลักษณะทางพฤติกรรม ส่วนใหญ่ไม่มี
ปัญหามากนัก เนื่องจากเป็นสมณเพศ จึงมีกฎระเบียบควบคุมทั้งในส่วนผู้ปกครองที่เป็นเจ้าอาวาสและ
พุทธศาสนิกชนที่ช่วยสอดส่องดูแล ประกอบกับวัตรปฏิบัติของสงฆ์มีส่วนในการช่วยขัดเกลาทางสังคมให้
นักเรียนมีพฤติกรรมที่ดี แต่ควรส่งเสริมในเรื่องการจัดกิจกรรมการเรียนรู้นอกชั้นเรียนที่เกี่ยวข้องกับการ
อบรมคุณธรรมจริยธรรม เช่น การจัดกิจกรรมค่ายคุณธรรม กิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรมสาหรับ
นักเรียน กิจกรรมสืบสานและอนุรักษ์ประเพณี รวมไปถึงกิจกรรมพัฒนาหรือช่วยเหลือสังคมในด้านอื่นๆ
ที่เหมาะสมกับสมณวิสัย ส่วนในเรื่องบางแห่งมีจานวนนักเรียนลง เนื่องจากปัญหาการลาออกกลางคัน
นักเรียนบางส่วนได้ลาสิ กขาในระหว่างการศึกษา ประกอบกับปั จจุบันผู้บ วชมีจานวนลดลง ดังนั้ น
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โรงเรียนควรสร้างแรงจูงใจในการเรียนทั้งในด้านทุนการศึกษาและทุนเล่าเรียนอื่นๆ รวมไปถึงการสร้าง
มาตรฐานการศึกษาให้ใกล้เคียงกับสถานศึกษาจากภายนอก
2. ในด้านคุณภาพสื่อการเรียนการสอน ส่วนใหญ่หลายโรงเรียนมีปัญหาเรื่องสื่อการสอน
เช่น มีสภาพเก่าชารุดหรือไม่ได้คุณภาพ มีจานวนน้อยไม่เพียงพอกับจานวนนักเรียน เนื่องจากโรงเรียน
ส่วนใหญ่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากัดและครูบางส่วนขาดความรู้ความชานาญในการใช้สื่อ ดังนั้น
จึงควรพัฒนาครูในด้านความรู้ความชานาญในการใช้สื่อประกอบการเรียนการสอน และควรให้มีแผนใน
การฝึกอบรมงานแก่บุคลากรอย่างต่อเนื่อง เช่น การฝึกอบรมหรือการฝึกปฏิบัติกับครูในสถานศึกษา
ภาครัฐหรือเอกชนที่มีความพร้อม หลังจากนั้น จึงจัดระดมทุนในการจัดหาซื้อสื่อการเรียนการสอน เช่น
การจั ดผ้ าป่ าระดมทุ น การขอรั บบริจ าค หรือ การแสวงหาช่ องทางอื่ นๆ จากรายได้ที่ เกี่ ยวข้อ งกั บ
พระพุทธศาสนา
3. ในด้านการมีส่วนร่วมของชุมชน ผู้บริหารและครูควรทาหน้าที่ในการประสานงานและ
เชื่อมความสัมพันธ์กับชุมชน องค์กรอื่นๆ ภายนอก โดยเฉพาะการเข้าร่วมกิจกรรมของชุมชนทั้งในเรื่อง
การพัฒนาและการส่งเสริมด้านวัฒนธรรม เพื่อที่จะทาให้โรงเรียนได้รับชื่อเสียง ความเชื่อถือ และการ
ยอบรับทั้งจากบุคคลภายใน และภายนอก ยิ่งกว่านั้นโรงเรียนควรมีการระดมทรัพยากรบุคคลที่มีความรู้
ความสามารถเข้ามาร่วมงานทางวิชาการ เป็นต้นว่า ปราชญ์ชาวบ้าน ซึ่งเป็นครูภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมไป
ถึงการเชิญครูอาจารย์ที่ปลดเกษียณจากราชการให้มาร่วมการพัฒนางานวิชาการทั้งในด้านการเรียนการ
สอนและการพัฒนางานด้านบริหาร
4. ในด้านสภาพแวดล้อมในโรงเรียน เนื่องจากโรงเรียนส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในวัด ซึ่งเป็นสถานที่
สาธารณะของชุมชน และบางแห่งเป็นศาสนสถานสาคัญของชาติ ทาให้มีปัญหาในการจัดสรรพื้นที่ทั้งใน
ด้านอาคารสถานที่ สถานที่จอดรถ และสถานที่จัดกิจกรรมของนักเรียน เพราะต้องใช้พื้นที่ร่วมกัน
สถานศึกษาบางแห่งขาดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ อาคารสถานที่ยังขาดการบารุงรักษา การขยับ
ขยายพื้นที่ใหม่ไม่สามารถทาได้ เพราะต้องใช้งบประมาณสูง ดังนั้น โรงเรียนควรมีการวางแผนในการ
ปรับแต่งพื้นที่ให้มีความเหมาะสมทั้งในด้านการจัดกิจกรรมในช่วงเวลาที่ต้องมีการวางแผนล่วงหน้า การ
ปรับปรุงภูมิทัศน์ควรเน้นการใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่าร่วมกับศาสนสถาน อาทิ โรงเรียนบางแห่งมีจุดเด่น
ที่สาคัญ เนื่องจากตั้งอยู่ในศาสนสถานสาคัญของชุมชนและเป็นสถานที่ท่องเที่ยว
5. ด้านทุนและวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน ยังไม่เป็นไปตามความต้องการของหน่วยงาน
และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการศาสนาเท่ าที่ควร ในด้านปัจจัยพื้นฐานในการจัดการศึกษายังมีความเหมาะสม
น้อย โดยเฉพาะด้านอาคารสถานที่การจัดการด้านวัสดุอุปกรณ์การจัดการงบประมาณยังไม่สอดคล้อง
กับเกณฑ์คุณภาพการศึกษายังไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กาหนด
6. ในด้านคุณภาพของครู ควรมีการพัฒนาคุณภาพด้านเทคนิคการเรียนการสอนของครู
เนื่องจากครูที่ทาการสอนประจา ส่วนใหญ่ ที่เป็นครูคฤหัสถ์ทาการสอนตั้งแต่ เป็นพระภิ กษุ เมื่อลา
สิกขาบทออกไปก็ยังทาการสอนมาจนถึงปัจจุบัน ครูส่วนใหญ่ไม่มีใบประกอบวิชาชีพครู ไม่ผ่านการสอบ
คัดเลือก ดังนั้นจึงขาดความชานาญในการใช้สื่อและนวัตกรรมการเรียนการสอน บางส่วนขาดอุดมการณ์
ในการทางาน มีรายได้ไม่พอเลี้ยงชีพ เนื่องจากมีรายได้น้อย ดังนั้น โรงเรียนควรแก้ปัญหาในการจัดตั้ง
กองทุนส ารองเลี้ ยงชี พเพื่อช่ วยเหลือ ในการแบ่งเบาภาระ พร้อมทั้งการพัฒนางานด้า นวิชาการแก่
ครูผู้สอน เพื่อให้เกิดความรู้ความชานาญที่จะส่งผลต่อประสิทธิภาพการเรียนการสอนให้พัฒนายิ่งขึ้น
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7. ในด้านภาวะผู้นา ควรมีการพัฒนาภาวะผู้นาของผู้บริหารให้เป็นผู้บริหารมืออาชีพมาก
ขึ้น เนื่องจากผู้บริหารส่วนใหญ่เป็นพระภิกษุและมีตาแหน่งเป็นเจ้าอาวาส ทาให้มีภารกิจทั้งงานทาง
คณะสงฆ์ ใ นด้ า นการบริ ห ารปกครองวั ด และงานด้ า นศาสนกิ จ เพื่ อ เผยแผ่ พ ระพุ ท ธศาสนาแก่
พุทธศาสนิกชน ทาให้บางครั้งไม่สามารถดูแลกิจการงานศึกษาได้อย่างทั่วถึง ดังนั้น จึงควรพัฒนาความรู้
ทางด้านการบริหาร เพื่อการจัดสรรเวลาและกระจายงานให้กับผู้บริหารที่อยู่ใต้บังคับบัญชาให้มีทิศ
ทางการทางานเดียวกัน ซึ่งผู้บริหารควรมี โอกาสได้เข้าร่วมอบรมพัฒนาตนเองในด้านหลักการบริหาร
เพื่อที่จะนามาใช้เป็นแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานให้ดียิ่งขึ้น โดยเฉพาะแนวคิด
ทฤษฎีในการบริหารงาน ความรู้เกี่ยวกับระเบียบกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบการศึกษา และ
สามารถนาหลักการเหล่านี้มาปฏิบัติงานได้ใช้จริง ควรเปิดใจให้กว้างและยอมรับฟังความคิด ความรู้สึก
ของผู้ร่วมงาน และปล่อยวางในบางเรื่องให้มากขึ้น คือรู้จักการกระจายอานาจและหน้าที่รับผิดชอบแก่
บุคลากรคนอื่นๆ ควบคุมอารมณ์ของตนเอง มีความอดทน อดกลั้น และไม่ควรยึดติด ตนเองมากกว่า
องค์ กร ควรน าหลั ก ทางสายกลางมาใช้ ในการบริ หาร คื อ รั บฟั งความคิด เห็ นที่ แตกต่า ง ซึ่งจะเป็ น
แบบอย่างที่ดีให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา ควบคู่ไปกับการส่งเสริมการเรียนรู้และปลูกฝังหลักธรรม เช่ น
หลักสัปปุริสธรรม 7 ประกอบด้วย 1. ธัมมัญ ุตา ความรู้จักธรรมหรือระเบียบกฎเกณฑ์ 2. อัตถัญ ุตา
ความรู้จักผลหรือเป้าหมาย 3. อัตตัญ ุตา ความร็จักศักยภาพของตนเอง 4. มัตตัญ ุตา ความรู้จัก
ประมาณตนหรือความพอดี 5. กาลัญุญุตา ความรู้จักเวลาที่เหมาะสม 6. ปรสัญญุตา ความรู้จักชุมชน
และ 7. ปุคคลัญ ุตา ความรู้จักบุคคลที่มีความแตกต่างกัน (พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต) 2559 :
210) ธรรมนี้เป็นหลักธรรมสาหรับการเป็นผู้บริหารที่ดี เพื่อเป็นแบบอย่างให้กับครูผู้สอน บุคลากรใน
โรงเรียน นักเรียน ตลอดถึงผู้ปกครองของนักเรียนและชุมชน
8. ในด้านประกันคุณภาพภายใน ผู้บริหารและครูผู้สอนควรมีการวางแผนนโยบายและ
แผนพัฒนาโรงเรียนทั้งในระยะสั้นและระยะยาว รวมทั้งกาหนดระยะเวลาที่ชัดเจนเพื่อกาหนดผลสาเร็จ
ตามยุทธศาสตร์และเป้าหมาย และจัดทาแผนประกันคุณภาพให้เป็นส่วนหนึ่งของภาระกิจการทางาน
ประจาวัน รวมทั้งการพัฒนาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ ซึ่งจะส่งผลดีต่อคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียน
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
1. โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ควรมีการพัฒนาภาวะผู้นาของผู้บริหารให้
เป็นผู้บริหารมืออาชีพมากขึ้น โดยเฉพาะความรู้ทางด้านการบริหารการศึกษาและการมีส่วนร่วมของ
ทุกฝ่าย ควบคู่ไปกับการส่งเสริมการเรียนรู้และปลูกฝั งหลักธรรม เช่น หลักสัปปุริสธรรม 7 ซึ่งเป็น
หลักธรรมสาหรับการเป็นผู้บริหารที่ดี เพื่อเป็นแบบอย่างให้กับครูผู้สอน บุคลากรในโรงเรียน นักเรียน
ตลอดถึงผู้ปกครองของนักเรียนและชุมชน เนื่องจากมีการบริหารจัดการแบบแนวดิ่ง ทาให้เกิดความ
ล่าช้าในการดาเนินการเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน ไม่มีสายงานบังคับบัญชาที่เป็นระบบชัดเจน
ขาดการบริหารแบบมีส่วนร่วม ดังนั้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมีนโยบายและแนวทางปฏิบัติในการ
จัดการอบรมผู้บริหารสถานศึกษาเกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษา การบริหารวิชาการและงบประมาณ
จัดอบรมผู้สอนเกี่ยวกับเทคนิควิธีการสอน กระบวนการจัดการเรียนการสอน วิธีการวัดและประเมินผล
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2. การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับครูผู้สอน เนื่องจากบุคลากรครูส่วนหนึ่งที่ทาการสอนประจา
เป็นครูที่ทาการสอนตั้งแต่เป็นพระภิกษุ เมื่อลาสิกขาบทออกไปเป็นฆราวาสก็ ทาการสอนมาจนถึ ง
ปัจจุบัน ทาให้ครูส่วนใหญ่ไม่ มีใบประกอบวิชาชีพและเป็นการสอบคัดเลือกภายใน ไม่ผ่านการสอบ
คัดเลือกที่ถูกต้องตามระบบการศึกษาของภาครัฐ ทาให้มีปัญหาด้านการรับรองสถานภาพครูที่ถูกต้อง
อีก จึงขาดความมั่นคงในวิชาชีพ อีกทั้ง การจัดสรรงบประมาณให้แก่โรงเรียนปริยัติธรรมก็ยังมีความ
แตกต่างจากโรงเรียนสามัญทั่วไป ซึ่งทาให้ไม่สอดคล้องกับความเป็นจริง โดยเฉพาะในส่วนของเงินเดือน
ครูของโรงเรียนปริยัติธรรมจะมีอัตราที่ต่ากว่าโรงเรียนสามัญมาก โดยนอกจากเงินเดือนครูแผนกสามัญ
ซึ่งอยู่ที่ 7,200 บาท เท่ากับครูที่สอนในโรงเรียนสามัญทั่วไปแล้ว ในส่วนของครูที่สอนในแผนกธรรมนั้น
อัตราเงินเดือนอยู่ที่ 4,820 บาทเท่านั้น คือเงินเดือนครูของโรงเรียนปริยัติธรรมแผนกธรรมและบาลีนั้น
ไม่ได้เป็นเงินเดือนที่จ่ายให้ครูแต่ละคนโดยตรงเหมือนโรงเรียนสามัญ แต่อยู่ในเงินอุดหนุนซึ่งจัดสรรเป็น
ก้อ นให้ แ ก่ โรงเรี ย นปริยั ติ ธ รรม แล้ ว ค่ อ ยมาหารจั ด สรรให้ ค รู ดั งนั้ น หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งควรแก้
กฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคต่อการจัดการศึกษาของชาติพัฒนาบุคลากรครู โดยการสร้างความมั่นคงและ
สวัสดิการแก่บุคลากร วิเคราะห์อัตรากาลังและความเชี่ยวชาญเฉพาะ ตลอดจนตาแหน่งของบุคลากรใน
สถานศึกษาของสงฆ์
3. การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับนักเรียน เนื่องจากนักเรียนส่วนใหญ่มาจากสถานะทางครอบครัว
ที่ยากจนและบางส่วนมาจากครอบครัวที่มีปัญหา ส่งผลให้มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม รวมไปถึงปัญหา
การลาสิกขาก่อน เป็นเหตุให้ตัดออกกลางคัน ปัญหาสาคัญปัญหาหนึ่งก็คือการลาสิกขาในระหว่าง
การศึกษา ทาให้เกิดความสูญเปล่าทางการศึกษา อีกทั้งการศึกษาปริยัติธรรมยังไม่แพร่หลายโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งวัดในส่วนภูมิภาคจึงทาให้ขาดแคลนภิกษุสามเณรที่มีความรู้ทางพระปริยัติธรรมที่จะเป็นผู้นาที่ดี
ทางศาสนา
4. การแก้ไขปัญหาบรรยากาศการเรียนรู้ เนื่องจากโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญ
ส่วนใหญ่ขาดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้อาคารสถานที่ขาดการบารุงรักษา ขาดการเชื่อมโยงกับ
แหล่งเรียนรู้ในชุมชน มุ่งเน้นการสร้าง ศาสนวัตถุมากกว่าการสร้างแหล่งเรียนรู้ ดังนั้น สถาบันสงฆ์ควร
ทาการศึกษาความต้องการการศึกษาของสงฆ์ ให้สอดคล้องกับนโยบายการศึกษาของชาติตามหลัก
รัฐธรรมนูญและพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติตลอดจนอยู่ในระบบการจัดการศึกษาของชาติไม่แยก
ส่วนเฉพาะสงฆ์โดยมีผู้แทนสงฆ์เข้าร่วมอยู่ในคณะกรรมการการศึกษาทุกระดับ
5. การแก้ไขปัญหาด้านหลักสูตรการศึกษาของคณะสงฆ์ ควรจาแนกออกเป็น 3 ประเภท
ได้แก่ หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานในระบบสาหรับผู้ที่ต้องการขยายโอกาสทางการศึกษา หลักสูตร
การศึกษานอกระบบสาหรับผู้ที่ต้องการเป็นศาสนทายาท และหลักสูตรการศึกษาตามอัธยาศัยสาหรับผู้
บวชตามประเพณีการสร้างหลักสูตร ควรดาเนินการโดยเฉพาะบุคคลผู้เชี่ยวชาญหลากหลายสาขาทั้ง
บรรพชิตและคฤหัสถ์ เปิดโอกาสให้องค์การท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการบริหารการศึกษาสงฆ์เพื่อกาหนด
คุณภาพการศึกษา ตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา รวมไปถึงการพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพที่
เหมาะสมกับสมณสารูป เช่น หลักสูตรอาชีพเกี่ยวกับวัฒนธรรมท้องถิ่น ช่างงานศิลปะ หัตกรรม เป็นต้น
เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีวิชาชีพต่อไป
6. การแก้ไขปัญหาด้านทุนและวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน ควรมีแผนในการฝึกอบรม
งานแก่บุคลากรอย่างต่อเนื่อง เช่น การฝึกอบรมหรือการฝึกปฏิบัติกับครูในสถานศึกษาภาครัฐหรือ
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เอกชนที่มีความพร้อม หลังจากนั้น จึงจัดระดมทุนในการจัดหาซื้อสื่อการเรียนการสอน เช่น การจัด
ผ้ า ป่ า ระดมทุ น การขอรั บ บริ จ าค หรื อ การแสวงหาช่ อ งทางอื่ น ๆ จากรายได้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
พระพุทธศาสนา
7. การแก้ไขปัญหาด้านการประกันคุณภาพภายใน ควรจัดทาแผนกลยุทธ์ (Strategy Map)
ตามบริบทของสถานศึกษานั้นๆ โดยยึดหลักคาสอน หลักพุทธธรรม ร่วมกับการพัฒนาด้านบุคลาก ร
ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านบริหารทั่วไป ด้านบริหารภาพรวม เพื่อให้เกิดเป็นสถานศึกษาที่ สัปปายะ
คือ มีความสะดวกสบายเรียบร้อยและเหมาะสมกับตนเอง สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย
เพื่อนาไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม และให้ความสาคัญในการบริหารจัดการองค์ประกอบที่ส่งผลต่อ
ผลการประกัน คุณภาพภายในของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาให้มากขึ้นโดยเฉพาะ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่กระทรวงศึกษาธิการ สานักงานรับรองมาตรฐานและการประเมินคุณภาพ
การศึกษา สานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ สานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด กลุ่มโรงเรียนพระปริยัติ
ธรรม แผนกสามัญศึกษาและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ควรใช้เป็นแนวทางในการกาหนดเป็นเชิง
นโยบายเพื่อสนับสนุนส่งเสริมให้มีการพัฒนาภาวะผู้นาให้มีความเป็นมืออาชีพมากขึ้น ทั้งทางด้านการ
วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา การระดมทรัพยากรทางการศึกษาและการบริหารจั ดการศึกษาของ
โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาให้มากขึ้น อีกทั้งควรให้ความสาคัญต่อการเข้ามามีส่วนร่วม
ในการพัฒนานักเรียน ซึ่งเป็นสามเณรในระดับการศึกษา ขั้นพื้นฐานของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนก
สามัญศึกษา ให้มีความพร้อมทั้งทางร่างกายและจิตใจ เพื่อที่จะรับการเรียนรู้ได้อย่างเต็มตามศักยภาพ
ของแต่ละรูป อันจะนาไปสู่คุณลักษณะของนักเรียนที่พึงประสงค์ ทั้งเป็นคนดี คนเก่งและคนมีความสุข
เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพและคุณค่าต่อสังคมและประเทศชาติสืบไป
ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยต่อไป
ควรศึกษา “องค์ประกอบที่ส่งผลต่อคุณภาพมาตรฐานการการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรม
แผนกสามัญศึกษา” ในบริบททั้ง 3 ภาคคือ ภาคกลาง ภาคอีสาน ภาคใต้ เป็นต้น
กิตติกรรมประกาศ
รายงานวิ จั ย ครั้ งนี้ ส าเร็ จ ได้ ด้ ว ยความเมตตาของ อาจารย์ ดร.ณรงค์ ศั กดิ์ จั นทร์ น วล
ประธานกรรมการที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ สินสวัสดิ์ ประธานกรรมการสอบ
ปกป้องดุษฎีนิพนธ์ รองศาสตราจารย์ ดร.นรินทร์ชัย พัฒนพงศา กรรมการที่ปรึกษาและประธาน
หลั ก สู ต รดุษ ฎี บั ณ ฑิ ต สาขาวิ ชาการบริ ห ารการพั ฒ นา ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรี ชา เจ็ งเจริ ญ
กรรมการที่ปรึกษา อาจารย์ ดร.ทรงสรรค์ อุ ดมศิลป์ กรรมการที่ปรึกษา และ อาจารย์ ดร.วันทนีย์
จันทร์เอี่ยม กรรมการที่ปรึกษา ทุกท่านได้ให้คาปรึกษา แนะนา ชี้แนะแนวทางแก้ไข และปรับปรุง
จุดบกพร่องต่าง ๆ อย่างมีเมตตา จนทาให้งานวิจัยดุษฎีเรื่องนี้สาเร็จลุล่วงอย่างสมบูรณ์ ผู้วิจัยขอกราบ
ของพระคุณเป็นอย่างยิ่งไว้ ณ โอกาสนี้
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