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บทคัดย่อ

การวิจยั นีเ้ ป็นการศึกษาสภาพ และปัญหาการศึกษานักธรรม ของส�ำนักเรียนและส�ำนักศาสนศึกษาในประเทศไทย
กลุ่มตัวอย่าง เป็นส�ำนักเรียนและส�ำนักศาสนศึกษาในประเทศไทย จ�ำนวน 8 แห่ง ได้จากการสุ่มหลายขั้นตอนจาก
ระดับภาค จังหวัด อ�ำเภอและระดับส�ำนัก โดยผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ เจ้าอาวาส ครูสอนและนักเรียนที่เป็นพระภิกษุ สามเณร
จ�ำนวน 24 รูป เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง จ�ำนวน 3 ฉบับ ท�ำการเก็บรวบรวมข้อมูล
โดยใช้การสัมภาษณ์โดยผู้วิจัย และเสนอข้อมูลด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา
ผลการวิจัย พบว่า 1) การศึกษานักธรรมในปัจจุบันมีหลักสูตรการเรียนเพื่อมุ่งให้รู้และเข้าใจค�ำสั่งสอนทาง
พระพุทธศาสนาโดย มีหน่วยงานรับผิดชอบหลัก คือ แม่กองธรรมสนามหลวง การท�ำงานร่วมกันหลายฝ่ายตามโยบายและ
ระเบียบปฏิบตั ิ กิจกรรมการเรียนการสอนจัดทีส่ ำ� นัก บริหารจัดการตามบริบทของแต่ละส�ำนัก และวัดผลโดยการสอบธรรม
สนามหลวง และ 2) ปัญหาการจัดการสอน พบว่า ขาดการก�ำหนดองค์ประกอบของหลักสูตรที่ชัดเจน คู่มือ และหนังสือ
เรียนไม่เป็นมาตรฐาน ไม่มเี อกสารการสอน หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องขาดการนิเทศ ก�ำกับ ติดตาม สนับสนุน กิจกรรมการเรียน
การสอนไม่ชัดเจน วิธีสอน สื่อ สถานที่เรียนรวมทั้งการวัดผลประเมินผลไม่มีคุณภาพ งบประมาณไม่เพียงพอ รวมทั้งการ
บริหารจัดการหลักสูตรในส�ำนักขาดความเป็นระบบชัดเจน
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ABSTRACT

This research aims at Dhamma educational reform. The findings indicated on the conditions and
problems. Populations were temples in Thailand. Samples were random from place, province, district and
8 temples in Thailand, then selected of 24 the abbots, teachers and students that were monks and novices.
The research instruments were 3 structure interview forms (IOC = 1), than collect Data were collected by
researcher, and were analyzed by using content analysis.
The major findings were; 1) The condition in Dhamma education of temples in Thailand, there is a
curriculum aiming at knowing and understanding Dhammas of Buddhism. At present, there is the main unit for
central Dhamma testing service headquarters of Thailand. Various departments work together according to
the policy and regulation. Dhamma teaching is organized by the management of each temple. Evaluation of
Dhamma is through Sanam Luang test. 2) the problems of Dhamma Education curriculum include: lacking
clarified and standardized curriculum, manual and learning books. The temples do not develop teaching
documents. Related departments lack supervision, follow-up and support on teaching and learning activities.
Teachers focus on lecturing. Teaching media is not update. Conditions of the classroom have not been
improved. The budget is limited. The examination committees do not strictly supervise the exams. Qualifications
of the examinees are not clear but focusing on number. Examinations do not cover the content of the
curriculum. Criteria for checking the results are vague. Exam results are not applied. Curriculum management
for Dhamma education lacks a clear system.
Keywords: Dhamma education, Conditions of Dhamma education, Problems of Dhamma education

บทน�ำ

การศึ ก ษาเป็ น กระบวนการพั ฒ นาชี วิ ต มนุ ษ ย์
ที่ส�ำคัญ เหตุนี้เองคณะสงฆ์ไทยจึงได้จัดการศึกษาให้กับ
พระภิกษุ สามเณรตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบัน เรียกว่า
การศึกษานักธรรม มุ่งให้ผู้ที่เข้ามาบวชได้รับการศึกษา
อย่างถูกต้อง ทั้งความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับพุทธประวัติ
หลักพระธรรมวินัย ระเบียบ ศาสนพิธี เพื่อให้ปฏิบัติได้
ถูกต้อง สร้างบุคลากรและสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา
การศึ ก ษานั ก ธรรมโดยมี ส มเด็ จ พระมหาสมณเจ้ า
กรมพระยาวชิ ร ญาณวโรรส ทรงด� ำ ริ ก ารศึ ก ษาที่ เ ป็ น
ภาษาไทยขึ้น ก�ำหนดหลักสูตรมี 3 ระดับ ได้แก่ นักธรรม
ชั้ น ตรี ชั้ น โทและชั้ น เอก วิ ช าเรี ย งความแก้ ก ระทู ้ ธ รรม
วิชาธรรมะ วิชาพุทธ และวิชาวินัย (ศิริวรรณ เสรีรัตน์,
2552, น. 47; ส�ำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง, 2555,
น. 325-326, 2558, น. 249-250; ส�ำนักงานเลขาธิการ
มหาเถรสมาคม, 2558, น. 8) งานการศาสนศึกษาถือว่ามี

ความส� ำ คั ญ ต่ อ คณะสงฆ์ ไ ทยที่ ท� ำ ให้ พ ระพุ ท ธศาสนา
สถิตมั่นคง ด�ำรงอยู่ให้ยั่งยืน พุทธบริษัทต้องศึกษาให้รู้
เข้าใจ และละเว้นสิ่งที่ควรละเว้น มุ่งสู่การพัฒนาศาสน
ทายาทที่ มี คุ ณ ภาพ เป็ น ก� ำ ลั ง ของพระพุ ท ธศาสนา
(ส�ำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง, 2558, น. 201)
การศึกษานักธรรม เมื่อพิจารณาจากองค์ประกอบ
ของการจัดการศึกษา พบปัญหาหลายประเด็น ทั้ง 4 ด้าน
ประกอบด้วย ประการแรก ด้านหลักสูตร คือ หลักสูตรเก่า
ล้าสมัย เนื้อหาเก่า ไม่เหมาะสมกับยุคสมัยและผู้เรียน
ขาดการปรับปรุง ภาษาเข้าใจยาก ขาดการประยุกต์ใช้
ประการที่ 2 ด้านการจัดการเรียนการสอน คือ การจัด
การเรียนการสอนไม่เป็นระบบ วิธีสอนไม่เหมาะสม ครูและ
ผู้เรียนไม่มีทัศนคติที่ดี ครูขาดการพัฒนา สื่อ วัสดุ อุปกรณ์
ไม่เพียงพอ ไม่ทันสมัย เน้นท่องจ�ำ เวลาเรียนไม่แน่นอน
ขาดการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์และคิดขัน้ สูง สถานทีไ่ ม่เอือ้
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ต่อการเรียน ประการที่ 3 ด้านการวัดและประเมินผล คือ
ผูส้ อบได้มจี ำ� นวนน้อย ข้อสอบวัดความจ�ำ ไม่เป็นมาตรฐาน
และไม่ครอบคลุม และประการสุดท้าย ด้านการบริหาร
จัดการหลักสูตร คือ ขาดการก�ำกับ ควบคุม ดูแล ไม่มี
งบประมาณสนั บ สนุ น และขาดการบริ ห ารจั ด การที่ มี
ประสิ ท ธิ ภ าพ (คะนึ ง นิ ต ย์ จั น ทบุ ต ร, 2543, น. 36;
นภมณฑล สิบหมื่นเปี่ยม และวลัยพร ศิริภิรมณ์, 2545,
น. ก-ค; ส� ำ นั ก งานพระพุ ท ธศาสนาแห่ ง ชาติ , 2550,
น. ค� ำ น� ำ ; พระไพศาล วิ ส าโล, 2559, น. 335-336,
น. 342-332) ถ้าหากพิจารณาถึงข้อมูลเชิงปริมาณจากสถิติ
ผลรวมของการสอบธรรมสนามหลวงทั่วประเทศ ปี 2558
ส่ ง สอบ 161,498 รู ป ขาดสอบ 37,914 รู ป คงสอบ
123,584 รู ป สอบได้ 85,276 รู ป (61.61) สอบตก
38,308 รูป ปี 2559 ส่งสอบ 155,901 รูป ขาดสอบ
36,471 รูป คงสอบ 119,430 รูป สอบได้ 79,046 รูป (59.33)
สอบตก 40,384 รูป (ส�ำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง,
2560, น. 3) จากสถิตผิ ลรวมดังกล่าวสามารถบ่งบอกได้ถงึ
ความรู้ ความสามารถ คุณภาพการจัดการเรียนการสอน
เหตุนจี้ งึ เป็นการสะท้อนให้เห็นถึงปัญหา และจ�ำเป็นต้องหา
แนวทางพัฒนาการศึกษาให้ดีข้ึน เพื่อท�ำให้การศึกษา
นักธรรมมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น และส่งผลตอบสนอง
ต่อความต้องการของผู้เรียน สังคม ความเจริญงอกงาม
ด้านร่างกาย และจิตใจ อารมณ์ สังคม สติปัญญา ความรู้
ความสามารถ ทั ก ษะ คุ ณ ลั ก ษณะและสมรรถนะที่
เหมาะสม (ธีรศักดิ์ (อุปรมัย) อุปไมยอธิชัย, 2560, น. 117;
ส�ำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2552, น. 15, 2559,
น. 67)
จากความส� ำ คั ญ ของการศึ ก ษาที่ พั ฒ นาให้ เ ป็ น
มนุษย์ที่มีความสมบูรณ์ทางร่างกายและจิตใจ ผนวกกับ
การศึกษาเป็นการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาให้เจริญ
มั่นคง แต่ทั้งนี้ การศึกษานักธรรมยังมีปัญหาอยู่หลายส่วน
เหตุนี้ ผู้วิจัยตระหนักและเล็งเห็นความส�ำคัญ จึงสนใจ
จะท�ำวิจัยเรื่องการปฏิรูปการศึกษานักธรรม เพื่อพัฒนา
การศึกษาของคณะสงฆ์ให้มีประสิทธิภาพสืบไป
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วัตถุประสงค์

1. เพื่ อ ศึ ก ษาสภาพการศึ ก ษานั ก ธรรมของ
ส�ำนักเรียน และส�ำนักศาสนศึกษาในประเทศไทย
2. เพื่ อ ศึ ก ษาปั ญ หาการศึ ก ษานั ก ธรรมของ
ส�ำนักเรียนและส�ำนักศาสนศึกษาในประเทศไทย

ความส�ำคัญของการวิจัย

จากการวิจยั ท�ำให้ทราบถึงสภาพการศึกษานักธรรม
และปัญหาการศึกษานักธรรมในประเทศไทย เพือ่ น�ำข้อมูล
สารสนเทศที่ได้ไปใช้เป็นแนวทางก�ำหนดกรอบการศึกษา
และเป็นแนวทางในการปฏิรูปการศึกษานักธรรม ส�ำหรับ
การจัดการศึกษาให้พระภิกษุ สามเณรต่อไป

กรอบแนวคิดในการวิจัย

ผู้วิจัยได้ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษานักธรรม
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาพระปริยัติธรรม และน�ำมา
ใช้เป็นกรอบแนวคิดในการวิจัย ประกอบด้วย 4 ด้าน ได้แก่
ด้านหลักสูตรนักธรรม ด้านการจัดการเรียนการสอนนักธรรม
ด้านการวัดและประเมินผลนักธรรม และด้านการบริหาร
จัดการจัดการหลักสูตรนักธรรม (ส�ำนักงานแม่กองธรรม
สนามหลวง, 2558, น. 236-238 ; ส�ำนักเลขาธิการมหาเถร
สมาคม, 2558, น. 10)

วิธีด�ำเนินการวิจัย

1. ประชากร คือ ส�ำนักเรียนและส�ำนักศาสนศึกษา
ในประเทศไทย ส่ ว นกลุ ่ ม ตั ว อย่ า งเป็ น ส� ำ นั ก เรี ย นหรื อ
ส�ำนักศาสนศึกษาในประเทศไทย จ�ำนวน 8 แห่ง ได้มาจาก
การสุ่มหลายขั้นตอน ตั้งแต่ระดับหน ระดับภาค ระดับ
จั ง หวั ด ระดั บ อ� ำ เภอ และระดั บ ส� ำ นั ก เรี ย นและส� ำ นั ก
ศาสนศึกษา มีขั้นตอนการสุ่ม ดังนี้ ขั้นที่ 1 สุ่มภาคจากหน
ทั้ง 4 หน (เขตปกครองของคณะสงฆ์ไทย) โดยหนกลาง
ได้ภาค 14 หนเหนือ ได้ภาค 7 หนตะวันออก ได้ภาค 11 และ
หนใต้ ได้ภาค 16 ขั้นที่ 2 สุ่มจังหวัดจากภาค ได้ภาคละ
1 จังหวัด โดยภาค 14 ได้จงั หวัดสุพรรณบุรี ภาค 7 ได้จงั หวัด
เชียงใหม่ ภาค 11 ได้จังหวัดนครราชสีมา และภาค 16 ได้
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จังหวัดชุมพร ขั้นที่ 3 สุ่มอ�ำเภอจากจังหวัด ได้จังหวัดละ
2 อ�ำเภอ ทั้งนี้ในระดับอ�ำเภอ ผู้วิจัยได้เลือกอ�ำเภอเมือง
และสุ่มอ�ำเภอรอบนอก โดยจังหวัดสุพรรณบุรี ได้อ�ำเภอ
เมืองและอ�ำเภอด่านช้าง จังหวัดเชียงใหม่ ได้อ�ำเภอเมือง
และอ�ำเภอจองทอง จังหวัดนครราชสีมา ได้อ�ำเภอเมือง
และอ�ำเภอโนนแดง จังหวัดชุมพร ได้อ�ำเภอเมือง และ
อ� ำ เภอหลั ง สวน และขั้ น ที่ 4 สุ ่ ม ส� ำ นั ก เรี ย นและส� ำ นั ก
ศาสนศึกษาจากอ�ำเภอ ได้จ�ำนวน 8 แห่ง เป็นส�ำนักที่จัด
การเรี ย นการสอนนั ก ธรรม และมี พ ระภิ ก ษุ สามเณรที่
สอบนักธรรมได้ในปี 2562 ทั้งนี้ ผู้ให้ข้อมูลในส�ำนักเรียน
และส�ำนักศาสนศึกษา ประกอบด้วย เจ้าอาวาส ครูสอน
และนักเรียนที่เป็นพระภิกษุ สามเณร จ�ำนวน 24 รูป
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เป็นแบบสัมภาษณ์
แบบมีโครงสร้าง จ�ำนวน 3 ฉบับ ส�ำหรับเจ้าอาวาส ครูสอน
และนักเรียนนักธรรม แต่ละฉบับได้ผ่านการหาคุณภาพ
โดยหาค่ า ดั ช นี ค วามสอดคล้ อ งระหว่ า งข้ อ ค� ำ ถามกั บ
ประเด็นที่ก�ำหนด (IOC) จากผู้ทรงคุณวุฒิ พบว่า แบบ
สัมภาษณ์ทั้ง 3 ฉบับ ได้ค่า IOC เท่ากับ 1 ทุกข้อ
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้ลงพื้นที่เก็บ
รวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์กบั กลุม่ ตัวอย่างด้วยตนเอง
และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (Content
analysis)

สรุปผลการวิจัย

ผลกการศึกษาสภาพและปัญหาการศึกษานักธรรม
ของส�ำนักเรียนและศาสนศึกษามีดังนี้
1. สภาพการศึกษานักธรรมของส�ำนักเรียนและ
ส�ำนักศาสนศึกษาในประเทศไทย
		 1.1 หลักสูตรนักธรรม พบว่า ปัจจุบนั หลักสูตร
นักธรรมมี 3 ระดับ ได้แก่ ชั้นตรี ชั้นโท ชั้นเอก และมี 4 วิชา
ได้แก่ วิชาเรียงความแก้กระทูธ้ รรม วิชาธรรม วิชาพุทธ และ
วิชาวินัย การเรียนมีเป้าหมายเพื่อให้พระภิกษุ สามเณร
มีความรู้ และความเข้าใจเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา การ
ขับเคลื่อนการศึกษา มีแม่กองธรรมสนามหลวงรับผิดชอบ
โดยตรง ด�ำเนินการผ่านส�ำนักเรียนและส�ำนักศาสนศึกษา
โดยมีเจ้าส�ำนักด�ำเนินการ เนื้อหาสาระที่เรียนยึดตามที่

ก�ำหนดไว้ในหลักสูตรตัง้ แต่ครัง้ แรก ภายหลังมีการเพิม่ และ
ลดเนื้อหาบ้างในบางส่วน หนังสือเรียนมีหน่วยงานและ
นักวิชาการจัดท�ำขึ้น และมีฝ่ายวิชาการของแม่กองธรรม
สนามหลวงรับผิดชอบจัดท�ำ และการวัดและประเมินผล
ปฏิบัติตามระเบียบที่ก�ำหนดไว้ในแต่ละปีการศึกษา
		 1.2 การจัดการเรียนการสอนนักธรรม พบว่า
ปัจจุบันมีหน่วยงานและบุคคลเกี่ยวข้องหลายฝ่าย ได้แก่
แม่กองธรรมสนามหลวง ส�ำนักเรียนและส�ำนักศาสนศึกษา
เจ้าคณะจังหวัด เจ้าคณะอ�ำเภอ เจ้าอาวาส พระปริยัติ
นิ เ ทศก์ พระภิ กษุ สามเณรที่ เ ป็ นครู สอน และนั กเรี ยน
การเรียนการสอนด�ำเนินการนโยบาย และหลักปฏิบตั ใิ ห้กบั
ส�ำนักเรียนและส�ำนักศาสนศึกษา การเรียนมีการส่งเสริม
สนับสนุนงานวิชาการ ก�ำกับ ดูแล วางแนวทางการปฏิบัติ
ในส�ำนัก ทั้งผู้รับผิดชอบกิจกรรมการเรียนการสอน ครูสอน
ต้องจบนักธรรมชัน้ เอก จบบาลี มีความรู้ ประสบการณ์สอน
และความสมัครใจ ห้องเรียนมีหลากหลาย เช่น ศาลา
การเปรียญ กุฏิสงฆ์ อาคารเรียน เป็นต้น งบประมาณ
มาจากรายหัวของผู้เข้าสอบ ทุนเจ้าอาวาส ครูใหญ่ ครูสอน
และคนทั่ ว ไป ปั จ จุ บั น จั ด กิ จ กรรมช่ ว งเช้ า พรรษา
หยุดวัดพระ วันอาทิตย์หรือมีงานวัด ช่วงเวลาเรียนขึ้นกับ
ความเหมาะสม ใช้เวลาประมาณ 1-3 ชั่วโมง และกิจกรรม
จะเน้นที่นักธรรมชั้นตรี
		 1.3 การวัดและประเมินผลนักธรรม พบว่า
ปัจจุบันมีหน่วยงานของคณะสงฆ์เข้ามาร่วมหลายฝ่าย
การสอบธรรมสนามหลวงมีระเบียบให้สำ� นักส่วนกลาง และ
ส่ ว นภู มิ ภ าคปฏิ บั ติ ต าม ตั้ ง แต่ ก ารส่ ง รายชื่ อ เข้ า สอบ
การด�ำเนินการสอบ การตรวจข้อสอบ ทั้งนี้ ระเบียบข้อ
ปฏิ บั ติ ข องส่ ว นภู มิ ภ าคด� ำ เนิ น การผ่ า นตามเจ้ า คณะ
ชั้นปกครองตามล�ำดับ การสอบเป็นการเขียนอธิบายและ
เขียนตอบค�ำถาม การตรวจข้อสอบนักธรรมชั้นตรีตรวจ
ที่ระดับภาค ชั้นโทและชั้นเอก ตรวจข้อสอบที่แม่กองธรรม
สนามหลวง การตรวจมีคณะกรรมท�ำหน้าทีต่ รวจ มีแนวทาง
ปฏิบัติ ทั้งการให้คะแนนข้อสอบ และเกณฑ์การตรวจ
ข้อสอบ
		 1.4 การบริหารจัดการหลักสูตรนักธรรม พบว่า
ปัจจุบันมีแม่กองธรรมสนามหลวง ได้วางแนวทางปฏิบัติ

Ratchaphruek Journal Vol.18 No.1 (January - April 2020)
วารสารราชพฤกษ์ ปีที่ 18 ฉบับที่ 1 (มกราคม - เมษายน 2563)

ให้ส�ำนักเรียนและส�ำนักนักศาสนศึกษาด�ำเนินการในเรื่อง
ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนั้น ส�ำนักจะบริหารจัดการที่ส�ำนัก
ตนเอง ทั้งครูสอน นักเรียนนักธรรม กิจกรรมการเรียนการ
สอน วัสดุอุปกรณ์ และงบประมาณการเรียนการสอน
2. ปัญหาการศึกษานักธรรมของส�ำนักเรียนและ
ส�ำนักศาสนศึกษาในประเทศไทย
		 2.1 หลักสูตรนักธรรม พบว่า หลักสูตรนักธรรม
ขาดองค์ประกอบทีช่ ดั เจน ขาดคูม่ อื การใช้หลักสูตร ขาดการ
ปรับปรุงให้เหมาะสมกับยุคสมัย และนักเรียนนักธรรม
หนังสือไม่มมี าตรฐานรับรอง การใช้ภาษาเข้าใจยาก อธิบาย
ไม่ ชั ด เจน เนื้ อ หาจ� ำ นวนมาก ส� ำ นั ก ไม่ จั ด ท� ำ เอกสาร
การสอนการเรียนการสอนขาดหน่วยงานก�ำกับ ติดตามผล
สนั บ สนุ น งานวิ ช าการ การแนะแนว การจั ด กิ จ กรรม
ในส� ำ นั ก ขาดแนวทางการปฏิ บั ติ ที่ ชั ด เจน เน้ น ท่ อ งจ� ำ
นั ก เรี ย นมี ค วามแตกต่ า งกั น ไม่ ส นใจเรี ย น และเรี ย น
หลายแผนก การวั ด ผลขาดหน่ ว ยงานก� ำ กั บ ติ ด ตาม
การออกข้อสอบขาดส่วนร่วม ไม่ครอบคลุม และไม่เป็น
มาตรฐาน
		 2.2 การจัดการเรียนการสอนนักธรรม พบว่า
การจัดการเรียนการสอนนักธรรม ขาดการสนับสนุนงาน
วิ ช าการ ขาดแนวทางการปฏิ บั ติ ข องครู ส อน นั ก เรี ย น
การก�ำกับและติดตาม ส่วนครูสอนไม่มีกระบวนการสรรหา
ที่ ชั ด เจน พั ฒ นาครู ส อน บางส� ำ นั ก ขาดแคลนครู ส อน
ขาดขวัญก�ำลังใจ เน้นการบรรยาย สื่อการสอนไม่ทันสมัย
ขาดการนิเทศ ติดตามผล ประเมินผล ห้องเรียนไม่เป็น
สัดส่วน และงบประมาณไม่เพียงพอ
		 2.3 การวัดและประเมินผลนักธรรม พบว่า
คณะกรรมการคุมสอบท�ำหน้าทีไ่ ม่เป็นมาตรฐาน ไม่เข้มงวด
ในการตรวจสอบหลักฐานผู้เข้าสอบ ผู้เข้าสอบยังไม่ได้
ก�ำหนดคุณสมบัตทิ ชี่ ดั เจน ถึงแม้วา่ นักเรียนไม่เข้าเรียน ไม่มี
ความรู้เพียงพอที่จะสอบนักธรรม การสอบเน้นปริมาณ
เกณฑ์การตรวจข้อสอบไม่ชัดเจน และไม่น�ำผลสอบมาใช้
ในการพัฒนาการเรียนการสอนนักธรรม
		 2.4 การบริหารจัดการหลักสูตรนักธรรม พบว่า
หน่ ว ยงานและส� ำ นั ก เรี ย นและส� ำ นั ก ศาสนศึ ก ษาขาด
แนวทางการบริหารจัดการทีช่ ดั เจน ก�ำกับ ติดตาม ประเมิน
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ผลและไม่ มี น วั ต กรรมการบริ ห ารจั ด การหลั ก สู ต รที่ มี
ประสิทธิภาพ ปัจจุบันปฏิบัติสืบ ๆ กันมาเหมือนเช่นทุกปี

อภิปรายผล

จากผลการวิจัย ผู้วิจัยน�ำประเด็นที่ส�ำคัญ ๆ มา
อภิปรายผลได้ดังนี้
1. สภาพการศึกษานักธรรมของส�ำนักเรียนและ
ส�ำนักศาสนศึกษา
		 การบริหารจัดการหลักสูตรนักธรรม และการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนนักธรรม มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
หลายฝ่าย แต่หน่วยงานรับผิดชอบหลัก คือ แม่กองธรรม
สนามหลวง ที่ มี บ ทบาทในการก� ำ หนดนโยบายและ
วางแนวทางปฏิบตั ใิ ห้กบั ส�ำนักเรียนและส�ำนักศาสนศึกษา
และบุคคลอื่น ๆ ให้ปฏิบัติตาม ส่วนการเรียนการสอน
นักธรรมจะด�ำเนินการอยู่ที่ส�ำนักต่าง ๆ โดยมีเจ้าส�ำนัก
เป็ น ภารธุ ร ะรั บ ผิ ด ชอบในส� ำ นั ก ของตนเอง พระครู
สุวรรณวรการ (พิมพ์ทรัพย์ พุทฺธญาโณ) (2557) ได้ท�ำวิจัย
และผลจากการศึ ก ษา คื อ การศึ ก ษานั ก ธรรมมี
พระสังฆาธิการ ทุกระดับชั้นเข้ามา ร่วมมือเป็นอย่างดี
ในการบริหารจัดการหลักสูตรนักธรรมให้มีประสิทธิภาพ
และมีการจัดกระบวนการเรียนการสอนในส�ำนัก อย่างไร
ก็ ต าม ถึ ง แม้ ว ่ า มี ห น่ ว ยงาน บุ ค คลจะร่ ว มกั น ท� ำ งาน
หลายฝ่าย มีกำ� หนดนโยบาย และหลักปฏิบตั ไิ ว้ในเบือ้ งต้น
แต่การด�ำเนินการเรียนการสอนในส�ำนักเรียนและส�ำนัก
ศาสนศึ ก ษาขาดความเป็ น รู ป ธรรมชั ด เจน ทั้ ง การใช้
หลักสูตรนักธรรม ครูสอน และการก�ำกับ ติดตามการเรียน
การสอนนักธรรม
2. ปัญหาการศึกษานักธรรมของส�ำนักเรียนและ
ส�ำนักศาสนศึกษา
		 2.1 หลั ก สู ต รนั ก ธรรมขาดการปรั บ ปรุ ง ให้
เหมาะสมกับยุคสมัยและผู้เรียน การใช้ภาษาในหนังสือ
เข้าใจยาก และการอธิบายไม่ชัดเจน หลักสูตรนักธรรม
ขาดหน่ ว ยงานก� ำ กั บ ติ ด ตาม สนั บ สนุ น งานวิ ช าการ
แนะแนวการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ทั้งนี้อาจเนื่อง
มาจาก หลักสูตรนักธรรม เป็นหลักสูตรที่พัฒนามาแล้ว
เป็นเวลานานหลายปี และยังยึดแนวทางแบบเดิมตั้งแต่
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ก�ำหนดหลักสูตรครั้งแรกไม่ได้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
ให้ชัดเจน ส่วนที่ปรับปรุงมีส่วนน้อยดังที่ Chang, D’Zurilla
and Sanna, (2004, p. 12) กล่าวว่า หลักสูตรการสอน
ศาสนาหากไม่เป็นไปตามหลักการ ความถูกต้องเหมาะสม
และการวิเคราะห์ส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องให้ลงตัวสิ่งเหล่านี้
ย่ อ มส่ ง ผลให้ ก ารถ่ า ยทอดศาสนาไม่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
พระสุริยา สํวโร (ดวงปัญญา) (2553) ได้ท�ำการวิจัยปัญหา
ด้านหลักสูตรนักธรรม ผลการวิจัย พบว่า หลักสูตรนักธรรม
ไม่เน้นการประยุกต์ใช้ในสังคม ปัญหาทีเ่ กิดขึน้ กับหลักสูตร
นั ก ธรรม ยั ง พบปั ญ หาส่ ว นของการสนั บ สนุ น และ
ตั ว หลั ก สู ต รนั ก ธรรมอี ก ด้ ว ย ดั ง เช่ น พระมหาสมบั ติ
อาภากโร (ระสารักษ์) (2557) กล่าวถึงปัญหาเกี่ยวกับ
หลักสูตรนักธรรมยังใช้หนังสือเรียนในหลักสูตรเดิม และ
หลักสูตรนักธรรมขาดการสนับสนุน ปัญหาเหล่านี้ จึงน่า
ที่จะต้องด�ำเนินการปรับปรุงหลักสูตรนักธรรมให้มีความ
เหมาะสมกับผู้เรียน จัดท�ำคู่มือประกอบการใช้หลักสูตร
นักธรรม และพัฒนาสื่อ วัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน
		 2.2 การจัดการเรียนการสอนนักธรรมขาดการ
สนับสนุนงานด้านวิชาการ ขาดแนวทางปฏิบัติของครูสอน
การสรรหาครูสอน การท�ำหน้าที่ของครูสอน การพัฒนา
ครูสอน ครูสอนขาดขวัญก�ำลังใจ การสอนเน้นการบรรยาย
สื่ อ การสอนไม่ ทั น สมั ย ทั้ ง นี้ อ าจเนื่ อ งมาจากการเรี ย น
การสอนนักธรรม มีการด�ำเนินการในส่วนของนโยบาย และ
ปฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ การเรี ย นการสอนที่ มี ช ่ อ งห่ า งระหว่ า ง
หน่วยงานระดับนโยบายและระดับปฏิบตั ใิ นส�ำนักเรียนและ
ส�ำนักศาสนศึกษา การด�ำเนินการจัดการเรียนการสอน
มีเพียงเจ้าส�ำนักรับผิดชอบเป็นหลักเท่านั้น Brine et al.
(2017, pp. 7-10) กล่าวว่า ผู้ที่เข้ามาท�ำหน้าที่สอนศาสนา
ควรจะต้องทุ่มเทในการสอนอย่างเต็มสรรพก�ำลัง ความ
สามารถ ในการฝึกหัด และการฝึกฝนอบรมตนเองให้มี
ประสิทธิภาพ พระสุริยา สํวโร (ดวงปัญญา) (2553) ได้ท�ำ
วิจยั และพบว่า มีปญ
ั หาเกีย่ วกับการก�ำหนดคุณสมบัตขิ อง
บุ ค คลและการสรรหาบุ ค คลเข้ า มาท� ำ ปฏิ บั ติ ง าน และ
การเรี ย นการสอนนั ก ธรรมขาดสื่ อ เทคโนโลยี เช่ น กั น
เช่นเดียวกับงานวิจัยของ พระครูวิชิตกิจโกศล (มานะชัย

อติธมฺโม) (2555) ก็ได้พบว่า มีปัญหาเกี่ยวกับขาดแคลน
บุ ค ลากรที่ มี ค วามรู ้ ใ นการจั ด ท� ำ แผนการสอน และสื่ อ
การสอนไม่เพียงพอ ประเด็นปัญหาเหล่านี้ จึงควรที่จะต้อง
ศึกษาท�ำความเข้าใจให้ชัดเจน และมีกระบวนการพัฒนา
ครูสอนนักธรรม และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ในชั้นเรียนให้มีประสิทธิภาพ
		 2.3 ความหลากหลายของงานการวั ด และ
ประเมินผล รวมทั้งการด�ำเนินการที่มีข้อจ�ำกัดในการก�ำกับ
ติดตามอย่างทั่วถึง หรือขาดการมีส่วนร่วมของหน่วยงาน
และบุคคลที่เป็นรูปธรรมเกี่ยวกับข้อสอบ จึงก่อให้เกิด
ปัญหาการปฏิบัติตามมา ปัญหาที่เกิดขึ้นนี้ เพราะสืบเนื่อง
มาจากทีห่ ลักสูตรนักธรรมขาดการพัฒนาหลักสูตรให้ชดั เจน
ตั้งแต่เริ่มแรก ผนวกกับภายหลังต่อมายังไม่ได้ปรับปรุง
หลักสูตรนักธรรมให้เหมาะสมเป็นรูปธรรม จึงส่งผลต่อการ
วัด และประเมินผลนักธรรมด้วยทีย่ งั ยึดแบบเดิม ตัง้ แต่อดีต
จนถึงปัจจุบัน คือ การเขียนตอบอย่างเดียว จากประเด็น
ปัญหาที่เกิดขึ้นในตัวหลักสูตรที่ส่งผลต่อปัญหาในการ
วัดผลทีต่ ามมา Muhammad (2018, pp. 231-234) ได้มอง
ในภาพรวมที่ ค รอบคลุ ม ปั ญ หาของการสอนศาสนาว่ า
การสอนศาสนาไม่ เ ป็ น ไปตามหลั ก การปฏิ บั ติ ศึ ก ษา
วิเคราะห์ส่วนที่เกี่ยวข้องให้ลงตัวต่าง ๆ ส่งผลต่อการเรียน
การสอนที่ขาดประสิทธิภาพ นอกจากปัญหาในภาพรวม
แล้ว ส่วนย่อยของหลักสูตร คือ เครื่องมือการวัดผลมีปัจจัย
ส่ ง ผลเช่ น กั น เหมื อ นดั ง ผลการศึ ก ษาวิ จั ย ที่ เ สนอไว้
ของพระนักศึกษา 2 รูป ได้แก่ พระมหาสมบัติ อาภากโร
(ระสารักษ์) (2557) ผลการวิจยั พบว่า มีปญ
ั หาเกีย่ วกับการ
วัดและประเมินผลที่ขาดวิธีการที่หลากหลาย เนื้อหาที่
น�ำมาออกข้อสอบมีค่อนข้างน้อย และอีกรูปหนึ่งมีผลการ
ศึ ก ษาวิ จั ย ที่ ส อดคล้ อ งกั น แต่ ม องเพิ่ ม ไปถึ ง ขาดการ
ผสมผสานของเครื่องมือด้วย และพระครูปลัดดิลกวัฒน์
(ศุ ภ เดช สุ ภ กิ จฺ โ จ) (2560) พบว่ า นอกจากมี ป ั ญ หา
เกีย่ วกับการวัดและประเมินผลขาดการวัดผลทีห่ ลากหลาย
การวัดผลน้อย และที่ไม่มีการบูรณาการท�ำแบบทดสอบ
ดังนั้น การวัดและประเมินผลนักธรรม ควรใช้เครื่องมือใน
การวัดผลที่หลากหลายมากกว่าเดิม เพื่อเป็นการสะท้อน
ความรู้ ความเข้าใจของนักเรียนนักธรรมที่ได้เรียนผ่านมา
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แล้วว่ามีความเข้าใจมากน้อยเพียงใด เหมือนดังที่ Institute
for Catholic Education for the Assembly of Catholic
Bishops of Ontario, Toronto (2012, pp. 23-24) กล่าวว่า
การวัดและประเมินผลการเรียนรูเ้ ป็นการประเมินสะท้อนผล
ความถูกต้องของหลักสูตร เป็นการปรับปรุงการเรียนรู้
ของนั ก เรี ย น โดยอาศั ย วิ ธี ก ารบรรยาย การมี ส ่ ว นร่ ว ม
ในการท�ำกิจกรรม การเรียนรู้ด้วยตนเอง การเขียนรายงาน
การวัดผลสัมฤทธิท์ างการเรียน มีการประเมินทีห่ ลากหลาย
ทั้งระหว่างเรียน และใกล้จบกิจกรรมการเรียน ทั้งการ
วิเคราะห์ การตีความ การให้ข้อเสนอแนะ และการอธิบาย
ข้อมูล การวัดผลควรใช้วิธีการที่หลากหลาย Catholic
Curriculum Corporation Central and Western Region
(2016, pp. 7-8, 24) กล่าวถึง การประเมินผลการสอน
ศาสนาว่า การประเมินผลเป็นสิ่งที่ควรท�ำอย่างยิ่ง ทั้งส่วน
ของภาระงาน ความรู้ ความเข้าใจ ครูสอนจะต้อง มีขั้นตอน
การประเมินผล เกณฑ์ประเมิน และการวัดในระดับความรู้
ของนักเรียนด้วย
		 2.4 ขาดแนวทางการบริหารหลักสูตรนักธรรม
อย่ า งเป็ น ระบบ ทั้งการก�ำกับ ติด ตามและประเมิน ผล
ปัจจุบนั การบริหารจัดการหลักสูตรนักธรรมตามทีเ่ คยปฏิบตั ิ
สืบ ๆ กันมาเหมือนเช่นทุกปี ทัง้ นีอ้ าจเนือ่ งมาจาก หลักสูตร
นั ก ธรรมไม่ ไ ด้ ก� ำ หนดให้ ชั ด เจนในการบริ ห ารจั ด การ
ในแนวทางการปฏิบัติ ตั้งแต่ในระดับนโยบายและระดับ
ปฏิบตั กิ ารทีเ่ ป็นรูปธรรม ทัง้ ทีก่ ารบริหารจัดการหลักสูตรนัน้
ถือเป็นหัวใจส�ำคัญในการขับเคลือ่ นการเรียนการสอน และ
ท�ำให้การเรียนการสอนนักธรรมมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นได้
ดังที่ ชัยวัฒน์ สุทธิรตั น์ (2559, น. 221) กล่าวว่า การบริหาร
จัดการเป็นหัวใจส�ำคัญของการพัฒนาหลักสูตร คุณภาพ
และประสิทธิภาพของหลักสูตรจะเกิดขึ้นได้นั้นอยู่ที่ปัจจัย
การบริ ห ารจั ด การที่ เ ป็ น ระบบที่ เ ป็ น ภารกิ จ ที่ จ ะต้ อ ง
ด�ำเนินการให้ได้ ประกอบด้วย การเตรียมความพร้อม
ของหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องในการพัฒนาหลักสูตร มีการสร้าง
ความตระหนัก การให้ความรู้บุคคลที่เกี่ยวข้อง การจัดท�ำ
สาระของหลั ก สู ต ร วางแผนการบริ ห ารจั ด การ ปฏิ บั ติ
ตามแผน จัดสารสนเทศ ก�ำกับ ติดตาม และประเมินการใช้
หลักสูตร หากมีการด�ำเนินการตามที่กล่าวมานี้ ย่อมท�ำให้
การใช้หลักสูตรมีประสิทธิภาพ
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การใช้หลักสูตรนักธรรมของส�ำนักเรียนและส�ำนัก
ศาสนศึ ก ษามี คุ ณ ภาพที่ ล ดต�่ ำ ลงได้ ถ้ า หากขาดการ
ด�ำเนินการในเรือ่ งทีเ่ กีย่ วข้องกับการบริหารจัดการหลักสูตร
ทีเ่ ป็นประเด็นทีส่ ำ� คัญ ย่อมท�ำให้การใช้หลักสูตรเกิดปัญหา
ส่งผลกระทบหลายอย่าง เหมือนกับหลักสูตรนักธรรมทีข่ าด
การบริหารจัดการตามที่ได้กล่าวมาแล้วในข้างต้น มีเพียง
ด�ำเนินการในส่วนของกิจกรรมการเรียนการสอนในส�ำนัก
เท่านั้น การบริหารจัดการหลักสูตรจึงมีความส�ำคัญต่อการ
เรี ย นการสอนนั ก ธรรม หากหลั ก สู ต รนั ก ธรรมขาดการ
ด�ำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการหลักสูตรแล้ว
ย่อมจะส่งผลกระทบต่อคุณภาพของการศึกษานักธรรมได้
เหมื อ นปั ญ หาที่ พ บจากผลการวิ จั ย การบริ ห ารจั ด การ
หลักสูตรนักธรรมของ พระมหาสมบัติ อาภากโร (ระสารักษ์)
(2557) ผลการวิจัย พบว่า การบริหารจัดการหลักสูตร
นักธรรมของส�ำนักเรียน ส�ำนักศาสนศึกษายังขาดฝ่าย
บริหารจัดการหลักสูตรทีช่ ดั เจน นอกจากการบริหารจัดการ
หลักสูตรนักธรรมที่ขาดฝ่ายที่ท�ำหน้าที่การบริหารจัดการ
หลักสูตรแล้ว ยังมีปัญหาส่วนอื่นที่เกี่ยวข้องอีกด้วย ไอศูรย์
อินทร์เพชร (2558) ได้ท�ำวิจัย และพบปัญหาเกี่ยวกับการ
บริหารจัดการหลักสูตรนักธรรมในอีกหลายประเด็นเช่นกัน
คือ การบริหารจัดการหลักสูตรนักธรรมขาดการสนับสนุน
จากภาครัฐ ในการอ�ำนวยการ ขาดเครือข่ายทางการศึกษา
และขาดระบบการบริหารจัดการหลักสูตรภายในส�ำนักที่
ชัดเจน ปัญหาที่กล่าวมาข้างต้น ส่งผลต่อคุณภาพของการ
ศึกษานักธรรมที่ลดต�่ำลงได้

ข้อเสนอแนะ

1. หน่ ว ยงานที่ รั บ ผิ ด ชอบในการขั บ เคลื่ อ นการ
ศึ ก ษานั ก ธรรมโดยตรง คื อ แม่ ก องธรรมสนามหลวง
ควรด�ำเนินการพัฒนา ปรับปรุงหลักสูตรนักธรรมให้ให้เจน
ทั้งเล่มหลักสูตร วัสดุอุปกรณ์ประกอบการใช้หลักสูตร และ
คู ่ มื อ ต่ า ง ๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ เป็ น แนวทางให้ กั บ ส� ำ นั ก
น� ำ หลั ก สู ต รแปลงสู ่ ก ารเรี ย นการสอนได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
2. แม่ ก องธรรมสนามหลวง และหน่ ว ยงาน
ที่เกี่ยวข้อง ควรท�ำงานร่วมกันขับเคลื่อนการเรียนการสอน

72

Ratchaphruek Journal Vol.18 No.1 (January - April 2020)
วารสารราชพฤกษ์ ปีที่ 18 ฉบับที่ 1 (มกราคม - เมษายน 2563)

ในส� ำ นั ก โดยให้ ก ารก� ำ กั บ ติ ด ตามผลการใช้ ห ลั ก สู ต ร
การจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นการสอนอย่ า งเป็ น รู ป ธรรม
ผนวกกับเจ้าส�ำนัก ควรศึกษาแนวทาง ท�ำความเข้าใจ และ
ก�ำหนดแนวปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมในการจัดการเรียน
การสอนภายในส�ำนักของตนเองด้วย
3. บุคคลทีม่ บี ทบาทหน้าทีเ่ ป็นกรรมการด�ำเนินการ
สอบธรรมสนามหลวง ควรสรรหา เข้ามาท�ำหน้าที่อย่าง
ชัดเจน ก�ำหนดหลักปฏิบตั ิ มีความสมัครใจ และสร้างความ
ตระหนักในการท�ำหน้าที่ พร้อมทั้งการท�ำหน้าที่จะต้องยึด
ระเบียบปฏิบัติที่ก�ำหนดไว้เกี่ยวกับการสอบธรรมสนาม
หลวงอย่างเคร่งครัด
4. หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การศึ ก ษานั ก ธรรม
ควรจัดอบรม พัฒนาให้กับเจ้าส�ำนักในเรื่องการบริหาร
จัดการหลักสูตรนักธรรม และนวัตกรรมการบริหารจัดการ
หลักสูตร พร้อมทั้งสร้างนวัตกรรม หรือแนวทางการบริหาร
จั ด การที่ ห ลากหลายให้ กั บ ส� ำ นั ก ที่ มี ค วามแตกต่ า งกั น
โดยยึดบริบท สภาพแวดล้อมของส�ำนักนั้น ๆ เช่น ส�ำนัก
ที่มีบุคลากรเพียงพอ ส�ำนักที่ขาดแคลนบุคลากร ส�ำนัก
ที่เรียนร่วมกันในต�ำบล เป็นต้น
ตั้งแต่ครั้งสมัยพุทธกาล พระพุทธเจ้าทรงมอบธุระ
2 อย่าง ให้กบั พระสงฆ์ หนึง่ ในธุระนัน้ คือ คันถธุระ เป็นการ
ศึกษาเล่าเรียนพระปริยัติธรรม แล้วน�ำไปเผยแผ่ เหตุนี้
หากการศึกษาของพระสงฆ์มีความเข้มแข็ง ย่อมจะส่งผล
ต่อความรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนาให้ยั่งยืนได้
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