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แนวทางพัฒนาการบริหารงานโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม 
ในเขตอําเภอคลองขลุง จังหวัดกําแพงเพชร 

Development Guidelines for Management of Dharma School  
in Khlong Khlung District, Kamphaeng Phet Province 

 
พระกฤษณะ อุ่นเรือน 

 
บทคัดย่อ 
 การศึกษาคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารงานโรงเรียนพระ
ปริยัติธรรมแผนกธรรม ในเขตอําเภอคลองขลุง จังหวัดกําแพงเพชร และ 2) เพ่ือหาแนวทาง
พัฒนาการบริหารงานโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม ในเขตอําเภอคลองขลุง จังหวัด
กําแพงเพชร ขั้นตอนการวิจัยแบ่งตามวัตถุประสงค์เป็น 2 ขั้นตอน ได้แก่ 1. การสอบถามผู้บริหาร
และครูผู้สอนโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรมในเขตอําเภอคลองขลุง จังหวัดกําแพงเพชร จํานวน 
34 รูป และ 2. การสัมภาษณ์ผู้มีความรู้และประสบการณ์เก่ียวกับการบริหารงานโรงเรียนพระปริยัติ
ธรรมแผนกธรรม จํานวน 17 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ 
การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการ
วิเคราะห์เนื้อหาตามลําดับ 
 ผลการศึกษา พบว่า 

1. สภาพการบริหารงานโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม ในเขตอําเภอคลองขลุง 
จังหวัดกําแพงเพชร ข้อที่มีระดับการปฏิบัติงานสูงสุด ได้แก่ งานบริหารวิชาการ ด้านการวางแผน 
(plan) คือ การจัดทําแผนการสอน 

2. ปัญหาการบริหารงานโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม ในเขตอําเภอคลองขลุง 
จังหวัดกําแพงเพชร โดยภาพรวมท้ัง 4 ด้าน พบว่ามีค่าเฉล่ียปัญหาการบริหารงานอยู่ในระดับปาน
กลาง โดยงานที่มีค่าเฉล่ียของปัญหาสูงสุด ได้แก่ งานบริหารงบประมาณ ด้านการตรวจสอบ (check) 
คือ การรายงานผลการประเมินและตรวจสอบการบริหารงบประมาณไม่เป็นไปตามแผนที่ได้กําหนดไว้ 

3. แนวทางพัฒนาการบริหารงานโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม ในเขตอําเภอคลองข
ลุง จังหวัดกําแพงเพชร  

1) งานบริหารวิชาการ คือ ส่งเสริมการปฏิบัติงานและความร่วมมือในการทํางานเป็น
หมู่คณะในการวางแผนการบริหารงานวิชาการโดยใช้กระบวนการกลุ่มในการปฏิบัติงาน เพ่ือให้
ผู้ปฏิบัติงานสามารถปรับปรุงข้ันตอนและวิธีการในการดําเนินงานให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึนได้ 

2) งานบริหารงบประมาณ คือ จัดทําแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณซ่ึงระบุ
แผนงาน/โครงการ แผนการตรวจสอบ ระยะเวลาในการจัดส่งรายงาน และติดตามการใช้เงิน
งบประมาณของโรงเรียน 

3) งานบริหารบุคคล คือ กําหนดแนวทางและรายละเอียดการให้รางวัล การเลื่อน
ตําแหน่ง การเลื่อนข้ันเงินเดือน การประเมินผล การปฏิบัติงาน ค่าตอบแทน และการจูงใจ  

4) งานบริหารท่ัวไป คือ ส่งเสริมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล การ
ประชาสัมพันธ์การศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรมอย่างต่อเน่ือง 
คําสําคัญ: แนวทางพัฒนา การบริหารงาน โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม 
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Abstract 
 The purposes of this research were 1) to study the conditions and the 
problems of management of Dharma School in Khlong Khlung District, Kamphaeng 
Phet Province and 2) to find the guidelines to develop the management of Dharma 
School in Khlong Khlung District, Kamphaeng Phet Province. The research was divided 
into 2 steps. The first step, the research instrument was a questionnaire conducted 
with 34 participants including administrators and teachers of Dharma School in 
Khlong Khlung District, Kamphaeng Phet Province. In the second step, the research 
instrument was an interview conducted with 17 experts who had knowledge and 
experience with the administration in management of Dharma School in Kamphaeng 
Phet Province. The data collection methods were a questionnaire and an interview. 
The data were analyzed using frequency, percentage, mean, standard deviation and 
content analysis. 
 The results found that:   

1. The condition of the management of Dharma School in Khlong Khlung 
District, Kamphaeng Phet Province with the highest level was academic management 
such as the lesson plans. 

2. The problems of the management of Dharma School in Khlong Khlung 
District, Kamphaeng Phet Province were at the moderate levels. The highest average 
was budget management, the check was report the results of the evaluation and 
monitoring of the budget planns.  

3. The development guidelines of management of Dharma School in Khlong 
Khlung District, Kamphaeng Phet Province were: 

1) academic management, performance and promote cooperation in 
teamwork to planning process by a group of practitioners so that practitioners can 
improve the processes and procedures for the operation to be more effective.  

2) budget management, annual operating budget which state programs / 
projects, audit plan, reports and tracking the use of school funds. 

3) personnel management, setting of guidelines and specifications for the 
award, salary promotion, performance evaluation, compensation and incentives.  

4) general management, promoting  monitoring and evaluation of 
education. 
Keywords: development guidelines, management, dharma school 
 
ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 
 ในเขตอําเภอคลองขลุง จังหวัดกําแพงเพชร มีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรมท่ี
ดําเนินการจัดการเรียนการสอนตามนโยบายของคณะสงฆ์โดยอยู่ในความรับผิดชอบของเจ้าคณะ
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อําเภอคลองขลุง จังหวัดกําแพงเพชร รวมทั้งหมด 10 แห่ง มีนักเรียนใน พ.ศ. 2557 ทั้งสิ้น จํานวน 
258 รูป โดยจําแนกเป็นนักธรรมตรี จํานวน 150 รูป นักธรรมโท จํานวน 77 รูป และนักธรรมเอก 
จํานวน 31 รูป (สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจังหวัดกําแพงเพชร, 2557) และถึงแม้ว่าโรงเรียน
พระปริยัติธรรมแผนกธรรมในปัจจุบันจะได้รับการสนับสนุนท้ังจากภาครัฐและภาคเอกชน รวมทั้ง
คณะสงฆ์ด้วยกันเองก็ตาม แต่ก็ไม่สามารถจะพัฒนาและขยายการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรม
แผนกธรรมให้เฟ่ืองฟูขึ้นกว่าเดิมได้ บางแห่งต้องพ่ึงความเป็นผู้นําของผู้บริหารท่ีเป็นพระสงฆ์ จึงมี
งบประมาณมาดําเนินการต่อไปได้ สภาพการบริหารงานในเชิงวิชาการของโรงเรียนก็ยังไม่เอ้ือต่อ
การศึกษาที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งการเข้าสู่ตําแหน่งของผู้บริหาร การบรรจุแต่งต้ังครู การจัดทํา
หลักสูตรสถานศึกษา การนิเทศการศึกษา รวมไปถึงการวางแผนการบริหารจัดการ ยังไม่สามารถทํา
ให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการบริหารจัดการได้ จํานวนนักเรียนที่ไม่มีความแน่นอน มีการย้ายเข้า ย้าย
ออกตลอดเวลา จึงเป็นปัญหาทางการบริหารงานและมีผลสะท้อนถึงการท่ีจะมุ่งพัฒนาและกําหนด
เป้าหมายทางการศึกษาได้ (สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจังหวัดกําแพงเพชร, 2546, น.3) 
 จากสภาพและปัญหาท่ีค้นพบข้างต้นจึงทําให้ผู้วิจัยสนใจท่ีจะศึกษาเพ่ือหาแนวทางพัฒนา 
การบริหารงานของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรมในเขตอําเภอคลองขลุง จังหวัดกําแพงเพชร 
เพ่ือให้การบริหารงานของโรงเรียนมีประสิทธิภาพมากกว่าท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบัน อันจะส่งผลให้โรงเรียน
พระปริยัติธรรมแผนกธรรมเป็นแหล่งศึกษาสําหรับภิกษุและสามเณรให้มีความรู้ ความเข้าใจ ในพุทธ
ศาสนาอย่างแท้จริง มีจํานวนนักเรียนท่ีเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง ทั้งน้ีเพ่ือเป็นการจรรโลงพระพุทธศาสนา
และเป็นการส่งเสริมให้เห็นคุณค่าของหลักธรรมคําสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า โดยการจัด
การศึกษาของสงฆ์ก็เช่นเดียวกับการจัดการศึกษาทางโลกคือจะต้องมีคุณภาพแต่จะมีคุณภาพท่ีดีได้
น้ันจะต้องประกอบไปด้วยองค์ประกอบของงานในหลายๆ ด้านรวมกัน การศึกษาสภาพและปัญหา
ของการบริหารงานโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรมตามองค์ประกอบต่างๆ ดังกล่าว จึงเป็นสิ่ง
จําเป็นต้องศึกษาเพ่ือเป็นแนวทางการพัฒนางานบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรมตาม
หลักการท่ีถูกต้อง ซ่ึงจะทําให้เป็นประโยชน์ต่อการจัดการศึกษาได้อย่างแท้จริง จึงเป็นเหตุจูงใจให้
ผู้วิจัยสนใจศึกษาสภาพและปัญหาเพ่ือหาแนวทางพัฒนาการบริหารงานโรงเรียนพระปริยัติธรรม
แผนกธรรม ในเขตอําเภอคลองขลุง จังหวัดกําแพงเพชร ด้วยการศึกษาการบูรณาการระหว่างวงจร
การบริหารงาน PDCA (Plan-Do-Check-Act) ของ ดร.เอดวาร์ด เดมม่ิง กับการบริหารงานโรงเรียน
พระปริยัติธรรมในด้านต่างๆ 4 ด้านท่ีเป็นงานหลักของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม คือ งาน
บริหารวิชาการ งานบริหารงบประมาณ งานบริหารบุคคล และงานบริหารทั่วไป ท้ังน้ีวงจร PDCA 
เป็นวงจรการทํางานที่สามารถพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้อย่างถูกต้องและสามารถมองเห็นอัตลักษณ์
ตัวตนของสถานศึกษาได้อย่างชัดเจน ซ่ึงส่งผลต่อการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการบริหารงานใน
โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรมให้เป็นระบบและมีคุณภาพสอดคล้องกับแนวทางการประกัน
คุณภาพการศึกษาตามข้อกําหนดในโครงสร้างการประกันคุณภาพการศึกษาของประเทศได้ 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารงานโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม ในเขต
อําเภอคลองขลุง จังหวัดกําแพงเพชร 

2. เพ่ือหาแนวทางพัฒนาการบริหารงานโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม ในเขตอําเภอ
คลองขลุง จังหวัดกําแพงเพชร 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 ข้ันตอนท่ี 1 ศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารงานโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรมใน
เขตอําเภอคลองขลุง จังหวัดกําแพงเพชร 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาครั้งน้ีศึกษาจากประชากรท้ังหมด ได้แก่ ผู้บริหารและครูผู้สอน
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม ในเขตอําเภอคลองขลุง จังหวัดกําแพงเพชร ปี พ.ศ. 2557 
จํานวน 10 แห่ง จําแนกเป็นผู้บริหาร 10 รูป  ครูผู้สอน 24 รูป  รวมประชากรทั้งสิ้น 34 รูป 
(สํานักงานเจ้าคณะอําเภอคลองขลุง จังหวัดกําแพงเพชร, 2556) 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังนี้เป็นแบบสอบถาม โดยแบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังน้ี  
 ตอนท่ี 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นแบบสอบถามชนิดเลือกตอบ (checklist)  
 ตอนท่ี 2 สภาพการบริหารงานโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม ในเขตอําเภอคลองขลุง 
จังหวัดกําแพงเพชร ท้ัง 4 งาน ได้แก่ 1. งานบริหารวิชาการ 2. งานบริหารงบประมาณ 3. งาน
บริหารงานบุคคล และ 4. งานบริหารท่ัวไป ท่ีมีส่วนสัมพันธ์กับการบริหารงานแบบวงจรคุณภาพ 
(PDCA)  
 ตอนที่ 3 ปัญหาการบริหารงานโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม  ในเขตอําเภอคลองขลุง 
จังหวัดกําแพงเพชร ท้ัง 4 งาน ได้แก่ 1. งานบริหารวิชาการ 2. งานบริหารงบประมาณ 3. งาน
บริหารงานบุคคล และ 4. งานบริหารท่ัวไป ท่ีมีส่วนสัมพันธ์กับการบริหารงานแบบวงจรคุณภาพ 

การบริหารงานโรงเรียนพระปริยัติธรรม
แผนกธรรม 
1) งานบริหารวิชาการ   
2) งานบริหารงบประมาณ   
3) งานบริหารบุคคล   
4) งานบริหารทั่วไป 

วงจรคุณภาพ PDCA ตามแนวคิดของเดมมิ่ง 
1) การวางแผน (P-Plan) 
2) การปฏิบัติตามแผน (D-Do) 
3) การตรวจสอบ (C-Check) 
4) การปรับปรุงแก้ไข (A-Act) 

แนวทางพัฒนาการบริหารงานโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม 
ในเขตอําเภอคลองขลุง จังหวัดกําแพงเพชร 

สภาพและปัญหาการบริหารงานโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม 
ในเขตอําเภอคลองขลุง จังหวัดกําแพงเพชร 
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(PDCA) ลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (rating scale) ตาม
แบบของลิเคอร์ท (Likert) 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ในการวิเคราะห์ข้อมูลคร้ังน้ี โดยการนําคะแนนท่ีได้จากการทดสอบมาวิเคราะห์ทางสถิติโดย
ใช้โปรแกรมสําเร็จรูป ดังน้ี  

1. ข้อมูลพ้ืนฐานส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม วิเคราะห์โดยหาค่าร้อยละ ค่าความถ่ี 
นําเสนอด้วยตารางและแปลผลด้วยการบรรยาย 

2. สภาพการบริหารงานโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม  ในเขตอําเภอคลองขลุง 
จังหวัดกําแพงเพชร วิเคราะห์โดยหาค่าร้อยละ และค่าความถี่นําเสนอด้วยตารางและแปลผลด้วยการ
บรรยาย 

3. ปัญหาการบริหารงานโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม ในเขตอําเภอคลองขลุง 
จังหวัดกําแพงเพชร วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย (μ) และค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน (σ) 
นําเสนอด้วยตารางและแปลผลด้วยการบรรยาย  
   
 ข้ันตอนท่ี 2 การหาแนวทางพัฒนาการบริหารงานโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม ใน
เขตอําเภอคลองขลุง จังหวัดกําแพงเพชร 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ผู้ให้ข้อมูลในการศึกษาคร้ังน้ีเป็นผู้เช่ียวชาญที่มีความรู้และประสบการณ์เก่ียวกับการ
บริหารงานโรงเรียนมาแล้วไม่ตํ่ากว่า 5 ปี  จํานวน 17 คน โดยมีเกณฑ์การเลือกคุณสมบัติของ
ผู้เช่ียวชาญคือ เป็นผู้บริหาร รองผู้บริหาร ผู้ช่วยผู้บริหาร หรือเจ้าหน้าท่ีชํานาญการที่รับผิดชอบ
เก่ียวกับการบริหารงานโรงเรียนท้ังโรงเรียนท่ัวไปและโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม ในเขต
จังหวัดกําแพงเพชร 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาคร้ังน้ีเป็นแบบสัมภาษณ์ โดยแบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังน้ี  
 ตอนท่ี 1 สถานภาพของผู้ให้สัมภาษณ์ 
 ตอนท่ี 2 แนวทางพัฒนาการบริหารงานโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม ในเขตอําเภอ   
คลองขลุง จังหวัดกําแพงเพชร 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 นําเสนอข้อมูลท่ีได้จากการสัมภาษณ์ด้วยการวิเคราะห์เชิงพรรณนา (descriptive analysis) 
 
สรุปผลการวิจัย 
 ตอนท่ี 1 สภาพและปัญหาการบริหารงานโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม ในเขต
อําเภอคลองขลุง จังหวัดกําแพงเพชร 

1. การศึกษาสภาพการบริหารงานโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม ในเขตอําเภอ 
คลองขลุง จังหวัดกําแพงเพชร 

1) งานบริหารวิชาการ สภาพการบริหารงานวิชาการข้อท่ีมีการปฏิบัติงานสูงสุด ได้แก่ 
ด้านการวางแผน (plan)คือ การจัดทําแผนการสอน 
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2) งานบริหารงบประมาณ สภาพการบริหารงานงบประมาณข้อที่มีการปฏิบัติงานสูงสุด 
ได้แก่ ด้านการปรับปรุงแก้ไข (act) คือ การวิเคราะห์ปัญหาการใช้งบสํารองจ่ายในบางกิจกรรมท่ีมี
ความจําเป็นเก่ียวกับพัสดุครุภัณฑ์ 

3) งานบริหารบุคคล สภาพการบริหารงานบุคคลข้อที่มีการปฏิบัติงานสูงสุด ได้แก่ ด้าน
การปฏิบัติตามแผน (do) คือ นําผลการวิเคราะห์ปัญหามาปรับปรุงแก้ไขจํานวนนักเรียนจากรายงาน
การจัดทําสํามะโนนักเรียนเพ่ือหาแนวทางในการเพ่ิมจํานวนนักเรียน 

4) งานบริหารท่ัวไป สภาพการบริหารงานบริหารท่ัวไปข้อท่ีมีการปฏิบัติงานสูงสุด 
ได้แก่ ด้านการปรับปรุงแก้ไข คือ การจัดทําเอกสารคู่มือการปฏิบัติงานบุคลากรในสถานศึกษาตาม
โครงสร้างการบริหารและหน้าท่ีงานท่ีรับผิดชอบ 

2. การศึกษาปัญหาการบริหารงานโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม ในเขตอําเภอ
คลองขลุง จังหวัดกําแพงเพชร 

1) งานบริหารวิชาการ โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณารายด้าน พบว่า
อยู่ระดับปานกลางท้ังหมดทุกด้านโดยด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยปัญหาสูงสุด ได้แก่ ด้านการปรับปรุงแก้ไข คือ 
ผู้ปฏิบัติงานไม่มีการปรับปรุงแก้ไขขั้นตอนและวิธีการในการดําเนินงานวิชาการให้มีประสิทธิภาพ
เพ่ิมข้ึน 

2) งานบริหารงบประมาณ โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณารายด้าน 
พบว่าอยู่ระดับปานกลางทั้งหมดทุกด้านโดยด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยปัญหาสูงสุด ได้แก่  ด้านการตรวจสอบ 
(check) คือ การรายงานผลการประเมินและตรวจสอบการบริหารงบประมาณไม่เป็นไปตามแผนที่ได้
กําหนดไว้ 

3) งานบริหารบุคคล โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณารายด้าน พบว่า
อยู่ระดับปานกลางท้ังหมดทุกด้านโดยด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยปัญหาสูงสุด ได้แก่ ด้านการปรับปรุงแก้ไข คือ 
ไม่มีนโยบายในการพัฒนาบุคลากรไว้อย่างชัดเจน 

4) งานบริหารทั่วไปโดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณารายด้าน พบว่าอยู่
ระดับปานกลางทั้งหมดทุกด้านโดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยปัญหาสูงสุด ได้แก่ ด้านการตรวจสอบคือ 
เครื่องมือในการประเมินผลการประชาสัมพันธ์การศึกษาของโรงเรียนไม่มีประสิทธิภาพ 

3. การศึกษาแนวทางพัฒนาการบริหารงานโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม ในเขต
อําเภอ คลองขลุง จังหวัดกําแพงเพชร 

1) งานบริหารวิชาการ แนวทางการพัฒนาที่สําคัญได้แก่ ส่งเสริมการปฏิบัติงานและ
ความร่วมมือในการทํางานเป็นหมู่คณะในการวางแผนการบริหารงานวิชาการโดยใช้กระบวนการกลุ่ม
ในการปฏิบัติงาน ซ่ึงจะเป็นการปรับปรุงแก้ไขพฤติกรรมของผู้ปฏิบัติงานให้สามารถปรับปรุงข้ันตอน
และวิธีการในการดําเนินงานให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึนได้ 

2) งานบริหารงบประมาณ แนวทางการพัฒนาที่สําคัญได้แก่ จัดทําแผนและ
รายละเอียดแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณซ่ึงระบุแผนงาน/โครงการ แผนการตรวจสอบ ติดตาม
การใช้เงินงบประมาณของโรงเรียน รวมถึงกําหนดระยะเวลาในการจัดส่งรายงานให้ตรงตามกําหนด
เพ่ือให้การประเมินผลเป็นไปตามแผนงานท่ีได้วางไว้ 

3) งานบริหารบุคคล แนวทางการพัฒนาที่ สําคัญ ได้แก่ กําหนดแนวทางและ
รายละเอียดการให้รางวัล การเลื่อนตําแหน่ง การเลื่อนข้ันเงินเดือน การประเมินผล การปฏิบัติงาน 
ค่าตอบแทน และการจูงใจ 
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4) งานบริหารท่ัวไป แนวทางการพัฒนาท่ีสําคัญ ได้แก่ ส่งเสริมการติดตาม ตรวจสอบ 
และประเมินผล การประชาสัมพันธ์การศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรมอย่างต่อเน่ือง 
 
อภิปรายผลการวิจัย 

1. สภาพการบริหารงานโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม ในเขตอําเภอคลองขลุง 
จังหวัดกําแพงเพชร พบว่า งานท่ีมีระดับปฏิบัติงานมากท่ีสุด ได้แก่ งานบริหารวิชาการ ในด้านการ
วางแผน คือ การจัดทําแผนการสอน ท้ังน้ีเพราะว่าโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม ในเขตอําเภอ
คลองขลุง มีเพียงเจ้าอาวาสเป็นผู้บริหารและครูผู้สอนเพียง 2-3 รูป ในการดําเนินงานด้านต่างๆ  เปิด
สอนกันท้ังระดับ นักธรรมตรี นักธรรมโท และ นักธรรมเอก ประกอบกับในแต่ละปีจํานวนนักเรียนท่ี
สอบได้ก็มีจํานวนลดลงแทบทุกปี ดังน้ัน โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรมจึงจําเป็นต้องมีการ
เตรียมความพร้อมในการจัดทําแผนการสอนเพื่อให้เกิดความพร้อมในด้านการเรียนการสอน ซ่ึง
สอดคล้องกับแนวคิดของ ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ (2553, น.17) กล่าวว่า งานวิชาการเป็นงานหลัก
ของการบริหารสถานศึกษา ไม่ว่าสถานศึกษาจะเป็นประเภทใด มาตรฐานคุณภาพของการศึกษาจะ
พิจารณาได้จากผลงานด้านวิชาการ เน่ืองจากงานวิชาการเกี่ยวข้องกับหลักสูตร การจัดทําแผนการ
สอน การจัดโปรแกรมการศึกษา และการจัดการเรียนการสอน ซ่ึงเป็นหัวใจของสถานศึกษา และ
เก่ียวข้องกับผู้บริหารสถานศึกษาและบุคคลทุกระดับของสถานศึกษา 

2. ปัญหาการบริหารงานโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม ในเขตอําเภอคลองขลุง 
จังหวัดกําแพงเพชร พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน งานที่มี
ค่าเฉลี่ยปัญหาสูงท่ีสุด งานบริหารงบประมาณ  ด้านการตรวจสอบ คือ การรายงานผลการประเมิน
และตรวจสอบการบริหารงบประมาณไม่เป็นไปตามแผนท่ีได้กําหนดไว้ ทั้งน้ีเพราะโรงเรียนพระปริยัติ
ธรรมแผนกธรรม เป็นโรงเรียนท่ีมีลักษณะรูปแบบเฉพาะ เป็นสถานศึกษาท่ีแตกต่างจากสถานศึกษา
อ่ืนๆ มีความไม่แน่นอนหลายประการ ผู้บริหารการศึกษาท่ีมีบทบาทในโรงเรียนดังกล่าวล้วนแต่เป็น
พระภิกษุ การบริหารจัดการงบประมาณของโรงเรียนผู้บริหารหรือเจ้าสํานักศาสนศึกษาจะเป็น
ผู้ดําเนินการเองเกือบท้ังหมดและเสริมด้วยศรัทธาของชาวบ้านเป็นส่วนใหญ่ รวมถึงงบประมาณของ
โรงเรียนพระปริยัติธรรมไม่เพียงพอต่อการจ้างครูจากภายนอกจึงมีความจําเป็นต้องหางบมาเสริมเป็น
รายเดือน ซ่ึงต้องพ่ึงความเป็นผู้นําของผู้บริหารที่เป็นพระสงฆ์ในการจัดหางบประมาณจากแหล่งต่างๆ 
เพ่ือใช้ในการบริหารงานงบประมาณในโรงเรียนต่อไปได้ จึงเป็นปัญหาที่การบริหารงานงบประมาณใน
แต่ละปียากต่อการประเมินผลและตรวจสอบซ่ึงไม่ครบถ้วนและไม่ต่อเน่ือง สอดคล้องกับงานวิจัยของ
พระมหาวรยุทธ ไพโรจน์สถิตธาดา (2556) ทําการวิจัยเร่ือง การศึกษาปัญหาการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ในจังหวัดพิษณุโลก ได้แก่ ปัญหาการรายงานการดําเนิน
ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจําปีตามแผนที่กําหนด 

3. แนวทางพัฒนาการบริหารงานโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม ในเขตอําเภอคลองข
ลุง จังหวัดกําแพงเพชร ในการบริหารงานโรงเรียนท้ัง 4 ด้านพบว่า 

1) ด้านงานวิชาการ แนวทางพัฒนาคือ ส่งเสริมการปฏิบัติงานและความร่วมมือในการ
ทํางานเป็นหมู่คณะในการวางแผนการบริหารงานวิชาการโดยใช้กระบวนการกลุ่มในการปฏิบัติงาน 
เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถปรับปรุงข้ันตอนและวิธีการในการดําเนินงานให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึนได้ 
ท้ังน้ีเพราะการบริหารงานวิชาการเป็นงานหลักท่ีสําคัญของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม มี
ขอบข่ายกว้างและมีส่วนเก่ียวข้องกับงานทุกด้านของโรงเรียนท้ังทางตรงและทางอ้อม การทําความ
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เข้าใจเพ่ือสร้างจุดมุ่งหมายร่วมกันของบุคลากรในโรงเรียนจึงเป็นความสําคัญอันดับแรกของการ
บริหารงานวิชาการ ท้ังนี้การบริหารงานวิชาการจะประสบผลสําเร็จอย่างมีประสิทธิภาพได้ต้องอาศัย
ความสามัคคีพร้อมท่ีจะทํางานร่วมกันเป็นทีม โดยเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน 
อีกท้ังงานบางอย่างต้องการความคิดที่ริเร่ิมสร้างสรรค์จึงต้องการคนมาทํางานด้วยการคิดร่วมกันงาน
จึงออกมาสําเร็จ การทํางานเป็นหมู่คณะทําให้เราได้ความคิดเห็นที่หลากหลาย การได้ทํางานที่ตรงกับ
ความสามารถจะช่วยให้เราทํางานออกมาเป็นทีมได้ดี โดยมีผู้บริหารเป็นผู้ให้การสนับสนุน ซ่ึง
สอดคล้องกับแนวคิดของทัสนี วงศ์ยืน (2547,น.179-214) กล่าวไว้ว่า ภาระงานของผู้บริหาร
สถานศึกษาในฐานะผู้นําเป็นเร่ืองของการส่งเสริมและสร้างความเช่ือม่ันให้เพ่ือนครูปฏิบัติหน้าที่ด้าน
วิชาการไปในทิศทางท่ีถูกต้องตามเป้าหมาย ร่วมวางแผนและให้การสนับสนุนเพ่ือนครูในการ
ปฏิบัติงานวิชาการ รวมท้ังการให้ความร่วมมือกับผู้เรียนในส่วนของการบริหารกิจการผู้เรียน การ
บริหารแบบมีส่วนร่วมจึงเป็นยุทธศาสตร์การบริหารท่ีสําคัญท่ีผู้บริหารพึงนํามาใช้ในการบริหารงาน
วิชาการในสถานศึกษา 

2) ด้านงานงบประมาณ แนวทางพัฒนาคือ จัดทําแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ
ซ่ึงระบุแผนงาน/โครงการ แผนการตรวจสอบ ระยะเวลาในการจัดส่งรายงาน และติดตามการใช้เงิน
งบประมาณของโรงเรียน ท้ังน้ีเพราะงบประมาณของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม มี
งบประมาณไม่แน่นอน ต้องอาศัยการเร่ียไรสนับสนุนจากความร่วมแรงร่วมใจ ความศรัทธา ของ
ประชาชน ดังน้ันเพ่ือจะได้ทราบถึงรายละเอียดของการใช้จ่ายงบประมาณ จึงต้องมีการจัดทําแผนงาน
งบประมาณซ่ึงจะเป็นการกําหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการดําเนินงานโดยระบุไว้เป็นลาย
ลักษณ์อักษรในแผนงานงบประมาณ ไม่ว่าจะเป็นแผนการตรวจสอบ แผนการติดตามการใช้เงิน
งบประมาณของโรงเรียน ซ่ึงจะเห็นได้ว่าในยุคปัจจุบันการบริหารงานงบประมาณจะเน้นความเป็น
อิสระในการบริหารให้มีความคล่องตัว โปร่งใส ตรวจสอบได้ ยึดหลักการบริหารมุ่งเน้นผลสัมฤทธ์ิและ
แบบมุ่งเน้นผลงาน ส่งผลให้เกิดคุณภาพท่ีดีต่อผู้เรียน การบริหารงบประมาณจึงมีความสําคัญอย่างย่ิง
ต่อระบบการจัดการศึกษาท้ังระบบ ดังนั้น ต้องมีการจัดทําแผนและรายละเอียดต่างๆ ระบุไว้ใน
แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณอย่างชัดเจนเพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติภายใต้กรอบเดียวกัน 
ซ่ึงจะทําให้การบริหารงานงบประมาณเป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ และแผนการใช้
งบประมาณรายไตรมาส ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดของชัยสิทธ์ิ เฉลิมมีประเสริฐ (2544, น.11) ท่ีกล่าว
ว่า การจัดทําแผนปฏิบัติการทําให้มีแผนเป็นเคร่ืองมือสําคัญ อีกท้ังมีทิศทางและแนวทางในการ
จัดการงบประมาณให้เกิดประโยชน์คุ้มค่าสอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรรแต่ละปีงบประมาณ 
ทําให้บุคลากร มีจุดมุ่งหมายและมีระบบการดําเนินงานและมีแผนงานท่ีชัดเจน ผู้รับผิดชอบสามารถ
ตอบคําถามการใช้จ่ายงบประมาณอย่างมีเหตุมีผล 

3) ด้านงานบุคคล มีแนวทางพัฒนาคือ กําหนดแนวทางและรายละเอียดการให้รางวัล  
การเลื่อนตําแหน่ง การเลื่อนข้ันเงินเดือน การประเมินผล การปฏิบัติงาน ค่าตอบแทน และการจูงใจ 
ท้ังน้ีเพราะโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม มีบุคลากรในจํานวนจํากัด เพ่ือเป็นการธํารงรักษา
บุคลากรให้มีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติหน้าท่ีในโรงเรียน ผู้บริหารของโรงเรียนจึงต้องมีการ
กําหนดแนวทางและรายละเอียดเก่ียวกับการให้รางวัล การเลื่อนตําแหน่ง การเลื่อนข้ันเงินเดือน การ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยกําหนดเป็นกรอบการประเมินผลท่ีละเอียดและชัดเจนให้บุคลากรได้
เข้าใจถึงขอบเขตการทํางานและการประเมินผลงานนั้น ซ่ึงบุคลากรถือว่าเป็นหัวใจของการบริหารไม่
ว่าจะเป็นการบริหารหน่วยงานประเภทใด ถ้าการบริหารงานบุคคลบกพร่องหน่วยงานน้ันๆ ก็จะ

Th
e 2

nd
 Ka

mph
ae

ng
 Ph

et 
Ra

jab
ha

t U
niv

erc
ity

 

 Na
tio

na
l C

on
fer

en
ce



463 
 

เจริญก้าวหน้าได้ยาก ดังนั้น ผู้บริหารท่ีดีจะต้องบริหารงานบุคคลให้ได้ผลดีและได้รับความสําเร็จใน
การทําให้บุคลากรทุกฝ่ายร่วมมือกันทํางานเพ่ือให้บรรลุไปสู่ เป้าหมายของโรงเรียนอย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยการกําหนดกรอบการประเมินการบริหารงานบุคคลให้ละเอียดชัดเจน และ
ประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วถึงกัน จึงถือเป็นการกําหนดแนวทางในการปฏิบัติงานให้บุคลากรทุกคน
ปฏิบัติงานโดยอยู่ภายใต้กฎเดียวกัน เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และเพื่อผลประโยชน์ของโรงเรียน
ร่วมกัน ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดของพรพรรณ อินทรประเสริฐ (2550, น.75) ได้กล่าวไว้ว่าการ
บริหารงานด้านบุคคลในสถานศึกษามีความสําคัญมาก เนื่องจากบุคลากรเป็นปัจจัยท่ีสําคัญท่ีสุดของ
การบริหาร ในกระบวนการบริหารการศึกษาจึงได้กําหนดให้การบริหารงานด้านบุคลากรเป็น
กระบวนการหน่ึงของการบริหารท้ังน้ี เพ่ือให้หน่วยงานสามารถดึงดูดและบํารุงรักษาคนดี มีความรู้ 
ความสามารถไว้ในหน่วยงานให้มากท่ีสุดและนานท่ีสุดเท่าท่ีหน่วยงานต้องการ จึงอาจกล่าวได้ว่า 
ความสําเร็จในการบริหารงานบุคคลเป็นปัจจัยหลักท่ีจะนําไปสู่ความสําเร็จในการบริหารจัดการศึกษา
ในโรงเรียน 

4) ด้านบริหารงานท่ัวไป แนวทางพัฒนาคือ ส่งเสริมการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผล การประชาสัมพันธ์การศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรมอย่างต่อเน่ือง ท้ังนี้เน่ืองจากการ
ประชาสัมพันธ์งานการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม ที่สร้างข้ึนภายในวัดน้ัน เป็น
การบอกข่าวการดําเนินงานต่างๆ ของโรงเรียน และเป็นการสร้างเสริมความสัมพันธ์เพ่ือให้คน ใน
ชุมชนได้มีการพ่ึงพาอาศัยกันระหว่างโรงเรียนกับประชาชนร่วมมือกันในกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน 
โดยมีผู้บริหารของโรงเรียนซ่ึงเป็นเจ้าอาวาสวัดเป็นผู้ท่ีประชาชนให้ความเคารพนับถือ และศรัทธา 
เป็นผู้นําในด้านการสร้างสรรค์ความร่วมมือและการช่วยเหลือสังคมร่วมกัน หากมีการประชาสัมพันธ์
เก่ียวกับงานต่างๆ รวมถึงข่าวการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกธรรมท่ีดีก็จะเกิดการ
ช่วยเหลือจากชาวบ้านในชุมชนผู้มีจิตศรัทธาเข้ามาช่วยในการบริหารงานด้านต่างๆ ของโรงเรียนได้
เป็นอย่างดี สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ บรรลุพร สุระมณี (2554) ศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาและ
แนวทางพัฒนาการบริหารงานโรงเรียนพระ-ปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดสกลนคร พบว่า 
ควรส่งเสริมประชาสัมพันธ์การศึกษาพระปริยัติ-ธรรม ควรส่งเสริมการรับนักเรียนและการ
ประชาสัมพันธ์งานการศึกษาควรมีการตรวจสอบวัดผลประเมินผลการทํางานอย่างจริงจัง 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช้ 

1. ข้อเสนอแนะสําหรับสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดและหน่วยงานราชการต่างๆ 
1) สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดและหน่วยงานราชการต่างๆ ได้แก่ องค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน รวมท้ังภาคเอกชน ควรมีนโยบายในการจัดหางบประมาณและบุคลากรท่ี
เพียงพอเพ่ือส่งเสริม และสนับสนุนการพัฒนาโรงเรียนพระปริยัติธรรมในทุกๆ ส่วน ท้ังงานบริหาร
วิชาการ งานบริหารบุคลากร งานบริหารงบประมาณ และงานบริหารท่ัวไป เพ่ือให้การจัดการเรียน
การสอนในโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรมมีประสิทธิภาพและประสบความสําเร็จอย่างแท้จริง 

2) สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดควรประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ใน
การบริหารดูแลโรงเรียนพระปริยัติธรรม ให้ทั่วถึงโดยร่วมกันวางแนวทางการใช้รูปแบบท่ีสามารถ
ปฏิบัติได้จริงในแต่ละพ้ืนท่ีซ่ึงอาจมีการเช่ือมโยงกับโรงเรียนสังกัดอ่ืนๆ อีกด้วย 

2. ข้อเสนอแนะสําหรับผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม 
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1) ผู้บริหารควรส่งเสริมการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างครูผู้สอน ประชาชน และ
หน่วยงานจากภายนอก มีส่วนร่วมในการวางแผนงานด้านต่างๆ ของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนก
ธรรม 

2) ผู้บริหารควรจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปีให้มีความละเอียดและชัดเจน กําหนด
แนวทางในการปฏิบัติงานที่เป็นระบบ มีขั้นตอนท่ีดี มีเกณฑ์การประเมินผล และให้ทุกภาคส่วน
สามารถตรวจสอบการดําเนินงานต่างๆ ของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรมได้ตลอดเวลา 

3) ผู้บริหารควรส่งเสริมให้มีการประชาสัมพันธ์เก่ียวกับการจัดการศึกษาในโรงเรียน
พระปริยัติธรรมแผนกธรรมให้มากย่ิงข้ึนเพ่ือให้ผู้ท่ีสนใจศึกษาได้มีความรู้ ความเข้าใจ และศึกษาต่อใน
โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรมให้มากข้ึน 
 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 

1. ในการศึกษาคร้ังน้ี ได้กําหนดขอบเขตของการวิจัยในส่วนกลุ่มตัวอย่างของผู้ให้ข้อมูล มี 
2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มผู้บริหารและครูผู้สอน ดังน้ัน ในการทําศึกษาครั้งต่อไป จึงควรมีการศึกษาเชิงลึก
โดยเก็บข้อมูลจากบุคคลหลายๆ ฝ่าย เช่น ผู้บริหาร ครู นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน เป็นต้น 

2. ในการศึกษาคร้ังต่อไปควรสร้างกรอบการศึกษาการบริหารงานโรงเรียนพระปริยัติธรรม  
ในแบบอ่ืน เช่น งานปกครอง งานการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา เป็นต้น เพ่ือเป็น
แนวทางในการพัฒนาการบริหารงานส่วนอ่ืนๆ ของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรมต่อไป 

3. ควรมีการศึกษาแนวทางพัฒนาการบริหารงานโรงเรียนท่ีมีแนวการปฏิบัติที่ดีสู่ความเป็น
เลิศในด้านต่างๆ เช่น โรงเรียนในฝัน โรงเรียนดีเด่น ของโรงเรียนพระปริยัติธรรมขนาดเล็กกับ
โรงเรียนพระปริยัติธรรมขนาดใหญ่     
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