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บทคัดยอ
การวิจยั ครั้งนีม้ ีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาสภาพการบริหารการศึกษาของโรงเรียนพระ
ปริยัติธรรมในเขตอําเภอชายแดน จังหวัดตาก 2) ศึกษาปญหาการบริหารการศึกษาของโรงเรียนพระ
ปริยัติธรรมในเขตอําเภอชายแดน จังหวัดตาก และ 3) ศึกษาแนวทางการพัฒนาการบริหารการศึกษา
ของโรงเรียนพระปริยัติธรรมในเขตอําเภอชายแดน จังหวัดตาก ประชากรที่ใชในการศึกษา ไดแก
ผูบริหาร / เจาอาวาส ครูพระผูสอน โรงเรียนพระปริยัติธรรมในเขตอําเภอชายแดน จังหวัดตาก
ในเขต 5 อําเภอ จาก 16 โรงเรียน ในปการศึกษา 2550 จํานวน 136 รูป และผูเชี่ยวชาญดานการ
บริหารการศึกษา จํานวน 14 ทาน เครื่องมือที่ใชในการวิจยั คือแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ
สถิติที่ใช คือคารอยละ คาเฉลี่ย ( μ ) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ )
ผลการวิจัยพบวา
1. สภาพการบริหารการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรมในเขตอําเภอเมืองชายแดน
จังหวัดตาก ในภาพรวมอยูใ นระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ทุกดานอยูในระดับ
ปานกลาง โดยขอที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด ไดแก งานบริหารวิชาการ
2. ปญหาการบริหารการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรมในเขตอําเภอชายแดนจังหวัด
ตาก ในภาพรวมอยูใ นระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ทุกดานอยูในระดับ
ปานกลาง โดยขอที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด ไดแก งานบริหารวิชาการ
* มหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา
** ผูควบคุมวิทยานิพนธ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
*** ผูควบคุมวิทยานิพนธ คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
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3. แนวทางพัฒนาการบริหารการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรมในเขตอําเภอ
ชายแดน จังหวัดตาก 4 ดาน ดังนี้
3.1 ดานการบริหางานวิชาการ
3.1.1 รวมกับสถาบันศึกษาที่มีความพรอม เชน มหาวิทยาลัยราชภัฎกําแพงเพชร
จัดอบรมใหความรูในเรื่องหลักการบริหารหลักสูตร
3.1.2 สวนกลางปรับปรุงหลักสูตรของโรงเรียนปริยัติธรรมใหสอดคลองกับทองถิ่น
3.1.3 ปรับหลักสูตรใหเปนภาษาถิ่น
3.2 ดานการบริหารงบประมาณ
3.2.1 ควรมีการจัดทํารายงานสถานการณใชจายเงิน ตามกรอบระยะเวลาที่กําหนด
รวมทั้งปรับปรุงขอมูลงบประมาณ และการเงิน รวมทั้งทรัพยสินตางๆ ใหถูกตองและเปนปจจุบนั
3.2.2 ควรมีการประชุมเจาหนาที่ของหนวยงานเปนประจํา เพื่อการควบคุมกํากับ
และการรายงานการใชจายงบประมาณ รวมทั้งจัดใหมีระบบการควบคุมกํากับใหเปนตามแผน
3.2.3 จัดหาบุคลากรที่มีความรูความสามารถมาปฏิบัติงานดานบัญชี
3.3 ดานการบริหารงานบุคคล
3.3.1 จัดทําแผนพัฒนาบุคลากรตามกรอบภารกิจที่รับผิดชอบในตําแหนงหนาที่
พัฒนาจิตสํานึก รวมทั้งเทคโนโลยีใหมๆ อยางตอเนื่อง
3.3.2 ผูบริหารสถานศึกษาควรจัดการประเมินผลบุคลากรสถานศึกษากอนที่จะเขา
สอนตามชั้นเรียนใหตรงกับความสามารถ
3.3.3 ควรจัดใหมีหนวยงานภายนอกมาประเมินบุคลากรภายในสถานศึกษา
3.4 ดานการบริหารงานทั่วไป
3.4.1 ควรจัดทําแผนการปฏิบัติและจัดลําดับความสําคัญของงานใหสอดคลอง
เหมาะสมกับสถานการณ ความตองการของสถานศึกษา
3.4.2 ผูบริหารและครูผูสอนควรมีการอบรม สัมมนา ศึกษาดูงานในสถานศึกษา
ที่ประสบความสําเร็จในการบริหารงาน
3.4.3 จัดระบบขอมูลสารสนเทศใหทันสมัยและนําเอาเทคโนโลยีมาจัดทําเปน
ขอมูลใหเปนปจจุบัน
3.4.4 ควรมีการประสานงานกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหมีสวนรวมในการ
จัดการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรม
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ABSTRACT
The purpose of this study were 1) to study condition the Phrapariyattithamma school
administration in border district of Tak province 2) to study administrative problems of
Phrapariyattithamma school in border district Tak province, 3) to obtain guidance for
development of Phrapariyattithamma school is administration in border district of Tak province.
The data was collected from 136 abbots, the monks who teach in the Phrapariyattithamma school
in border district, and 17 experienced administrators. Questionnaires and interview form were
used in collecting data and the data was analysed by using percentage, mean, and standard
deviation.
The results were as follow;
1. The administrative condition of the Phrapariyattithamma school in border district
Tak province was in medium level, the most of items were rated at medium level, the highest
mean was academic administration.
2. The administrative problems of the Phrapariyattithamma school in border district of
Tak province were in medium level, the highest mean was academic administration.
3. The guidance for development of the Phrapariyattithamma school is administration
in border district of Tak province were in 4 aspects;
3.1 Academic Administration
3.1.1 Coordinate with experienced organizations for the training of curriculum
administration.
3.1.2 Improve the Phrariyattidhommas is curriculum to be hormone with the
local basic characteristic.
3.1.3 Adjust the curriculum to wake it suit with the local language.
3.2 Budget Administration
3.2.1 Report of budget spending should be set and update.
3.2.2 Official should set the meeting for controlling and reporting the budget.
3.2.3 Train a staff as are accountant.
3.3 Personel Adminstration
3.3.1 Personel development plan should be set.
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3.3.2 Administrators should evaluate the personel who can do the right job.
3.3.3 External evaluator should be set for evaluation the personel in school.
3.4 General Administration
3.4.1 Operstional planning should be set and setting priority that suitable with
situation and school need.
3.4.2 Administrator and teachers should be trained and should do field trips for
gaining the experience.
3.4.4 Coordinate with local Administration Organization should be setted for
participatory in Phrapariyattithamma school.

KEYWORD : SITUATION / PROBLEM / THE WAY OF
PHRAPARIYATTIDHSMMA SCHOOL MANAGEMENT
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
การศึกษาเปนกลไกที่สําคัญในการพัฒนาคนใหมีคณ
ุ ภาพเพราะการศึกษาเปนรากฐาน
ในการพัฒนาประเทศ ประเทศไทยไดใหความสําคัญในการพัฒนาคนเพราะคนเปนศูนยกลาง
ในการพัฒนา ดังที่ระบุไวในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2540 – 2544)
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2545 – 2549) ไดอัญเชิญ “ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง” มาเปนปรัชญานําทางในการพัฒนาและบริหารประเทศควบคูไปกับกระบวน
ทรรศนการพัฒนาแบบบูรณาการเปนรวมที่มี “คนเปนศูนยกลางการพัฒนา” ตอเนื่องจาก
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8 โดยใหความสําคัญกับการแกปญหาจากวิกฤตเศรษฐกิจใหลลุ วง และใน
ระยะของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550 – 2554) ประเทศไทยยังคง
ตองเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญในหลายบริบท ทั้งที่เปนโอกาสและขอจํากัดตอการพัฒนา
ประเทศจึงตองมีการเตรียมความพรอมของคนและระบบใหสามารถปรับตัวพรอมรับการ
เปลี่ยนแปลงในอนาคตและแสวงหาประโยชนอยางรูเทาทันโลกาภิวตั นและสรางภูมคิ ุมกันใหกับ
ทุกภาคสวนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ขณะเดียวกันกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งเปน
หนวยงานหลักที่มีหนาทีใ่ นการจัดการศึกษามีนโยบายทีจ่ ะพัฒนาเยาวชนใหเปนคนที่มีคุณภาพ
จึงไดทํานโยบายการปฏิรูปการศึกษาโดยจัดการศึกษาขัน้ พื้นฐาน 12 ป และเรงขยายการศึกษา
ภาคบังคับ 9 ป ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 โดยมุง หวังใหเด็กและเยาวชนมี
คุณธรรม จริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิตสามารถอยูรวมกันกับคนอื่นไดอยางมีความสุข
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สําหรับการศึกษาของพระภิกษุ สามเณร ในปจจุบันไดขยายกวางขึ้น มีทั้งการศึกษา
พระปริยัติธรรมแผนกธรรม แผนกบาลี และแผนกสามัญศึกษา จนถึงระดับอุดมศึกษาการขยาย
การศึกษาของพระภิกษุ สามเณร ดังกลาวประสบปญหาในดานตางๆ เพราะการจัดการศึกษาใหแก
พระภิกษุ สามเณรเปนการจัดแบบใหเปลาจึงทําใหขาดงบประมาณในการจัดการศึกษาและ
คาใชจายในการจัดการศึกษาของพระสงฆแมจะประสบปญหาและอุปสรรคในการจัดการศึกษา
ของพระสงฆมากเพียงใด การจัดการศึกษาใหพระภิกษุ สามเณรก็ตองดําเนินการตอไปเพื่อมุงให
พระภิกษุ สามเณรไดพัฒนาตนเองประพฤติและปฏิบัติตามพระธรรมวินัย เปนศาสนทายาทที่ดี
และนําความรูจากการศึกษาไปพัฒนาสังคมตามระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยเปนประมุข (กรมวิชาการ 2544 : 7) โดยในปจจุบนั การศึกษาของพระสงฆ
ดําเนินการภายใตขอบังคับแหงพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. 2505 พระราชบัญญัติคณะสงฆ
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติกําหนดวิทยฐานะ พ.ศ. 2527 ซึ่งพื้นฐานการศึกษา
เลาเรียนพระพุทธศาสนาเปนองคประกอบที่สําคัญ 3 ประการ คือ ปฏิบัติ ปริยัติ ปฏิบัติเวช
การศึกษาหรือปริยัติถือเปนองคประกอบสําคัญในการศึกษาทั้งภาษาบาลีและคัมภีรพระไตรปฎก
ซึ่งเรียกวาการศึกษาพระปริยตั ิธรรมแผนกธรรมและแผนกบาลี และในป 2514 กระทรวงศึกษาธิการ
ประกาศใชระเบียบวาดวยโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาเพื่อใหพระภิกษุ สามเณร
ไดเรียนวิชาสามัญควบคูกันไปดวย (สํานักงานศึกษาธิการจังวัดนครสวรรค 2537 : 5)
การบริหารการศึกษาในโรงเรียนพระปริยตั ิธรรม เปนการศึกษาที่จัดขึน้ รูปแบบหนึง่ ใน
ระบบโรงเรียนเพื่อเปนการสงเสริม สนับสนุนใหพระภิกษุ สามเณร ไดศึกษาวิชาสามัญควบคูกับ
การศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรม – บาลี โดยการสนับสนุนจากราชการและมีวัตถุประสงคให
พระภิกษุ สามเณรเรียนรูทั้งทางโลก และทางธรรม อีกทั้งมุงใหนําหลักธรรมไปเผยแพรอบรม
สั่งสอนประชาชนกับทั้งสามารถดํารงตนไดตามสมควรกับสมณะวิสัยในยุคขอมูลขาวสารและหาก
พระภิกษุ สามเณรไมสามารถอยูประพฤติพรมจรรยไดเมื่อลาสิกขาสูเพศคฤหัสถก็สามารถนํา
ความรูที่ไดจากการศึกษาไปประกอบอาชีพหรือศึกษาตอ (วิชัย ธรรมเจริญ 2542 :1) กระบวนการ
บริหารการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรมใชแนวทางการบริหารการศึกษาของสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมาปรับใช โดยการกระจายอํานาจการบริหารและการจัด
การศึกษาใหครอบคลุมทั้ง 4 กลุมงาน คือ การบริหารงานวิชาการ การบริหารงานงบประมาณ
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การบริหารงานบุคคล และการบริหารทั่วไป ไปยังคณะกรรมการสํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาและ
สถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาโดยตรงซึ่งเปนหนาที่ของผูบริหารสถานศึกษาที่จะตองบริหารงานให
บรรลุตามวัตถุประสงค (กระทรวงศึกษาธิการ 2546 – 33)
จากสภาพการบริหารการศึกษาของพระสงฆในปจจุบนั สํานักศาสนศึกษาตามวัดตางๆ
กระจายอยูทวั่ ประเทศ แตการเรียนการสอนยังขาดประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลคอนขางต่ําซึ่งจะ
เห็นไดจากจํานวนนักเรียนปริยัติธรรมที่สอบไลได โดยเฉลี่ยไมถึงรอยละ 40 ของจํานวนนักเรียนที่
สอบ (กรมการศาสนา 2537 : 64) โรงเรียนพระปริยัติธรรมไมสามารถทําใหเปนโรงเรียนขนาดใหญ
มีผูเรียนจํานวนมากไดก็เนื่องมาจากปจจัยสําคัญคือ ขาดแคลนอาคาร สถานที่ งบประมาณ อุปกรณ
การศึกษา และการประชาสัมพันธ (จําเริญ เสกธีระ 2538 : 9)
จังหวัดตากเปนจังหวัดหนึ่งที่มีการเปดการเรียนการสอนใหกับพระภิกษุ สามเณรในรูป
ของโรงเรียนพระปริยัติธรรม ซึ่งโดยเฉพาะอําเภอแมสอด อําเภอแมระมาด อําเภอทาสองยาง อําเภอ
พบพระ และอําเภออุมผาง ผลการสํารวจการบริหาการศึกษาพระปริยัตธิ รรมของการปกครองคณะ
สงฆอําเภอชายแดน จังหวัดตาก พบวา (สํานักงานเลขาเจาคณะอําเภอแมสอด – พบพระ 2549 :
ไมปรากฏเลขหนา)
1. การศึกษาดานพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษายังไมเปนไปตามความตองการของ
หนวยงานและผูเกี่ยวของกับการศาสนาเทาที่ควร
2. ในดานปจจัยพื้นฐานในการบริหารการศึกษาพระปริยัตธิ รรมแผนกธรรม บาลียังมี
ความเหมาะสมนอย โดยเฉพาะดานการบริหารวิชาการ การบริหารงบประมาณ การบริหารบุคลากร
การบริหารทั่วไปยังไมสอดคลองกับเกณฑ
3. ในดานกระบวนการบริหารการศึกษา อยูใ นสภาพทีไ่ มเหมาะสมทั้ง 3 ดาน คือ
การบริหาร และการบริหารการศึกษา การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
การศึกษา
4. สภาพการบริหารการศึกษา ยังมีความเหมาะสมนอย การบริหารการศึกษายังไมทั่วถึง
คุณภาพยังไมเปนไปตามเกณฑที่กําหนด
นอกจากนี้ยังพบวา การศึกษาของพระภิกษุ สามเณรทางดานการศึกษาพระปริยัติธรรม
แผนกธรรม บาลี และการศึกษาแผนกสามัญศึกษายังขาดการวิจยั และประเมินผลที่ชัดเจน ยังมี
งบประมาณ และการบริหารงานที่จํากัด ทําใหมีการพัฒนาดานคุณภาพไมมากนัก และยังพบวา
การศึกษาโดยสถาบันสงฆเปนหัวขอทีย่ ังไมมีการวิจยั ศึกษาอยางจริงจัง (สํานักงานเลขานุการเจา
คณะจังหวัดตาก 2548 : ไมปรากฏเลขหนา)
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ดังนั้นจึงมีความจําเปนอยางยิง่ ที่จะตองศึกษาสภาพปญหาและแนวทางพัฒนาการบริหาร
การศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรมในเขตอําเภอชายแดน จังหวัดตาก เพื่อเปนแนวทางแกไข
ปญหาและแนวทางการพัฒนาบริหารการศึกษาของโรงเรียนพระปริยตั ิธรรมใหมีคุณภาพและสงผล
ตอการพัฒนาบริหารการศึกษาของคณะสงฆในเขตอําเภอชายแดน จังหวัดตากใหมคี ุณภาพตอไป

วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาสภาพการบริหารการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรมในเขตอําเภอ
ชายแดน จังหวัดตาก
2. เพื่อศึกษาปญหาการบริหารการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรมในเขตอําเภอ
ชายแดน จังหวัดตาก
3. เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาการบริหารการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรมในเขต
อําเภอชายแดน จังหวัดตาก

วิธีดําเนินการวิจัย
1. ศึกษาเอกสาร และงานวิจยั ที่เกีย่ วของและกําหนดกรอบเนื้อหาการวิจัย
2. ในการศึกษาสภาพ ปญหา และแนวทางพัฒนาการบริหารการศึกษาของโรงเรียน
พระปริยัติธรรมในเขตอําเภอชายแดน จังหวัดตาก ผูวิจยั ดําเนินการวิจยั 2 ขั้นตอน คือ
ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาสภาพ ปญหาการบริหารการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรมในเขต
อําเภอชายแดน จังหวัดตาก ดําเนินการตามขั้นตอนดังนี้
1.1 ประชากรที่ใชในการศึกษา ไดแก ผูบริหาร / เจาอาวาส ครูพระผูสอนโรงเรียน
พระปริยัติธรรมในเขตอําเภอชายแดน จังหวัดตาก ในเขต 5 อําเภอ จาก 16 โรงเรียนในปการศึกษา
2550 จํานวน 136 รูป
1.2 เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ไดแก แบบสอบถาม
1.3 การเก็บรวบรวมขอมูล โดยผูวจิ ัยเก็บแบบสอบถามดวยตนเอง โดยเดินทางไปยัง
โรงเรียนพระปริยัติธรรม ในเขตอําเภอชายแดนจังหวัดตาก หลังจากแจกแบบสอบถามแลว 1
สัปดาห ผูวิจยั ทําการเก็บแบบสอบถามอีกครั้ง
1.4 การวิเคราะหขอมูล ผูวิจยั ดําเนินการดังนี้
1.4.1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ใชการแจกแจงความถี่และหารอยละ
แลวนําเสนอในรูปตารางประกอบคําบรรยาย
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1.4.2 ขอมูลเกี่ยวกับสภาพ ปญหาการบริหารการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติ
ธรรม ในเขตอําเภอชายแดน จังหวัดตาก เปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Ratting scale) 5 ระดับ
วิเคราะหขอมูลโดยหาคาเฉลี่ย ( X ) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) แลวนําเสนอในรูปตาราง
ประกอบคําบรรยาย
ขั้นตอนที่ 2 ศึกษาแนวทางพัฒนาการบริหารการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรมใน
เขตอําเภอชายแดน จังหวัดตาก
2.1 ผูใหขอมูล ไดแก ผูเกี่ยวของกับการพัฒนาการบริหารการศึกษาของโรงเรียน
พระปริยัติธรรมในเขตอําเภอชายแดน จังหวัดตาก ปการศึกษา 2550 จํานวน 17 ทาน
2.2 เครื่องมือที่ใชในการวิจยั ไดแก แบบสัมภาษณ
2.3 การเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลจากการสัมภาษณผทู ี่เกี่ยวของกับ
การพัฒนาการบริหารการศึกษาของสถานศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรมเกี่ยวกับแนวทาง
พัฒนาการบริหารการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรมในเขตอําเภอชายแดน จังหวัดตากโดย
การไปสัมภาษณดว ยตนเอง
2.4 การวิเคราะหขอมูล ผูวิจยั นําขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณมาวิเคราะหเนื้อหา
โดยนําขอมูลมาแจกแจงความถี่

ผลการวิจัยและการอภิปรายผล
1. สภาพ ปญหาการบริหารการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรมในเขตอําเภอชายแดน
จังหวัดตาก
จากผลการวิจยั เมื่อพิจารณาโดยภาพรวม พบวา สภาพการบริหารการศึกษาของโรงเรียน
พระปริยัติธรรมในเขตอําเภอชายแดน จังหวัดตากในภาพรวมอยูในระดับปานกลางทั้งนี้อาจเปน
เพราะวากระบวนการบริหารการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรมใชแนวทางการบริหาร
การศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐานมาปรับใช ตามความในมาตรา 39 แหง
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช
2545 ใหกระทรวงกระจายอํานาจการบริหารและจัดการศึกษาทั้งดานวิชาการงบประมาณ
การบริหารงานบุคล และการบริหารทั่วไป ไปยังคณะกรรมการสํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาและ
สถานศึกษาในเขตพื้นทีก่ ารศึกษาโดยตรงนั้น ภารกิจการบริหารและจัดการศึกษาเปนหนาที่ของ
ผูบริหารสถานศึกษา อีกทั้งการบริหารงานวิชาการเปนงานหลักหรือภารกิจหลักของสถานศึกษาที่
จะตองมีการจัดการและดําเนินการใหสอดคลองกับความตองการของผูเรียน ชุมชนทองถิ่น และมี
สวนรวมจากผูม ีสวนไดสว นเสียทุกฝายซึ่งจะเปนปจจัยสําคัญทําใหสถานศึกษามีความเขมแข็งใน
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ประการะโพธิ์ (2543 : บทคัดยอ) ที่พบวา งานวิชาการมีคาเฉลี่ยในการดําเนินงานมากที่สุด อยางไร
ก็ตามงานวิชาการถึงแมจะมีการปฏิบัติงานมากที่สุด แตกเ็ ปนงานที่มีปญ
 หามากเชนกัน ซึ่ง
ผลการวิจัยครัง้ นี้พบวา ปญหาการบริหารการศึกษาของโรงเรียนปริยตั ิธรรมในเขตอําเภอชายแดน
จังหวัดตาก ในภาพรวมจําแนกตามงานบริหารทั้ง 4 งาน อยูในระดับปานกลางเมื่อพิจารณาเปน
รายดาน พบวา ทุกดานอยูในระดับปานกลาง โดยขอที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด ไดแก งานบริหารวิชาการ
ทั้งนี้อาจเปนเพราะวางานวิชาการเปนงานที่สําคัญ มีขอบขายและภารกิจดานการบริหารงาน
หลายอยาง เชน การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การพัฒนากระบวนการเรียนรูการวัดผลประเมินผล
และเทียบโอนผลการเรียน การนิเทศการศึกษา การพัฒนาแหลงเรียนรู ฯลฯ จึงทําใหเกิดปญหา
หลายอยาง ผูบริหารสถานศึกษาจําเปนตองคัดเลือกบุคลากรที่มีความรูความสามารถเหมาะสมกับ
งานที่มอบหมาย ตองจัดอบรมใหความรูอยางตอเนื่อง จัดแผนการสอนที่เปนระบบ สม่ําเสมอ
มีนโยบายการปฏิบัติงานที่ชัดเจน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของคลอยสังฆะมาศ (2547 : บทคัดยอ)
ที่พบวา ปญหาในการปฏิบัตงิ านวิชาการ คือ การกําหนดวัตถุประสงคแนวนโยบาย และทิศทาง
การบริหารงานวิชาการไมชดั เจน งบประมาณไมเพียงพอในการจัดทําเอกสารหลักสูตรเพิ่มเติม
ในการใหบริการแกครู ขาดหองปฏิบัติการและอาคารสถานที่ใช การจัดแผนการเรียนไมเพียงพอ
ขาดครูและบุคลากรที่มีคุณภาพ และขาดเครื่องมือที่ไดมาตรฐานในการวัดผลการเรียนรู และ
สอดคลองกับผลงานวิจัยพระมหาจําเริญ ปะการะโพธิ์ (2543 : บทคัดยอ) ที่พบปญหาดานงาน
วิชาการวา ไมมีการวางแผนงานวิชาการที่เปนระบบและชัดเจนไวลวงหนาไมมีบุคลากรที่มีความรู
โดยตรงชวยงานสงเสริมและพัฒนาดานวิชาการ ดานงานธุรการ ขอบขายการวางแผนงานธุรการ
โดยเฉพาะ และกาปฏิบัติงานไมเปนระบบ
2. แนวทางการบริหารการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัตธิ รรมในเขตอําเภอชายแดน
จังหวัดตาก
2.1 ดานการบริหารงานวิชาการ จากการสัมภาษณเพื่อหาแนวทางการบริหารการศึกษา
ผูเชี่ยวชาญมีความคิดเห็นสอดคลองกันมากที่สุดในดานนี้ คือ รวมกับสถาบันศึกษาที่มีความพรอม
เชน มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร จัดอบรมใหความรูใ นเรื่องหลักการบริหารหลักสูตร ทั้งนี้อาจ
เปนเพราะวา ในปจจุบันนี้โรงเรียนพระปริยัติธรรมไดใชแนวทางการบริหารการศึกษาของ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐานมาปรับใช ตามความในมาตรา 39 แหง
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การประชุมชี้แจงใหครูผูสอนเขาใจการนําหลักสูตรไปใชและอันดับที่ 3 การสงเสริมใหครูผูสอนได
ศึกษาหลักสูตรและคูมือครูกอนทําการเขาสอน
2.2 ดานการบริหารงบประมาณ จากการสัมภาษณเพื่อหาแนวทางพัฒนาการบริหาร
การศึกษา ผูเชีย่ วชาญมีความคิดเห็นสอดคลองกันมากทีส่ ุดในดานนี้ คือ ควรมีการจัดทํารายงาน
สถานการณใชจายเงินตามกรอบระยะเวลาที่กําหนด รวมทั้งปรับปรุงขอมูลงบประมาณ และการเงิน
รวมทั้งทรัพยสินตางๆ ใหถูกตองและเปนปจจุบัน ทั้งนีอ้ าจเปนเพราะวาโรงเรียนพระปริยัติธรรม
แผนกธรรม บาลีไดรับงบประมาณ เงินอุดหนุนรายหัวนักเรียนนอยกวาแผนกสามัญ ซึ่งกรมศาสนา
(2537 : 1 – 5) จะพิจารณาจัดสรรเงินอุดหนุนการศึกษาตามกําลังงบประมาณที่ไดรับและเปนไป
ตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการกลางกําหนดโดยโรงเรียนพระปริยัติธรรมประจําอําเภอจะไดรับเงิน
อุดหนุนไมนอยกวา 30,000 บาท ซึ่งยังไมเพียงพอตอการบริหารจัดการเทาที่ควร ทําใหการจัดทํา
การใชจายเงินของโรงเรียนไมเปนปจจุบนั เพราะไดรับเงินอุดหนุนมาตัง้ แตตนปการศึกษาใชเพียง
ไมกี่เดือนก็หมดแลว จะทํารายงานอีกครัง้ ก็เมื่อใกลจะตนปการศึกษาเพื่อขอรับเงินอุดหนุนใหม
ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของ เอกสิทธิ มณีสาย (2546 : บทคัดยอ) ทีพ่ บวา การบริหารงานดาน
การบริหารงานธุรการเงินและบริการ ของโรงเรียนพระปริยัติธรรม ในภาพรวมประสบผลสําเร็จ
คอนขางต่ํา
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2.3 ดานการบริหารงานบุคคล จากการสัมภาษณเพื่อหาแนวทางพัฒนาการบริหาร
การศึกษา ผูเชีย่ วชาญมีความคิดเห็นสอดคลองกันมากทีส่ ุดในดานนี้ คือ จัดทําแผนพัฒนาบุคลากร
ตามกรอบภารกิจที่รับผิดชอบในตําแหนงหนาที่ พัฒนาจิตสํานึก รวมทั้งเทคโนโลยีใหมๆ อยาง
ตอเนื่อง ทั้งนีอ้ าจเปนเพราะวาบุคลากรในโรงเรียนพระปริยัติธรรมสวนใหญอยูในลักษณะของพี่
สอนนองเมื่อผูใดสอบไลไดชั้นใด เจาอาวาสก็จะใชใหสอนในชั้นทีต่ ํา่ กวาประกอบครูผูสอนยังมี
ภาระสวนตนในการที่จะตองขวนขวายศึกษาใหตนมีความรูในทางพระปริยัติธรรมที่สูงขึ้นจึงตอง
คูไปกับการสอนและอีกสาเหตุหนึ่งก็คือ เจาอาวาสมักใชวานใหครูสอนพระปริยัตธิ รรมไปปฏิบัติ
ศาสนกิจอื่นๆ ทําใหครูสอนไมสามารถทําหนาที่สอนอยางถาวร ไดยิ่งกวาในสวนภูมิภาคปญหา
การขาดแคลนครูขาดแคลนอุปกรณการเรียนการสอนและการขาดแรงจูงใจในการสอน (ประมวล
ยั่งยืน 2536 : 28 – 29) ซึ่งสอดคลองกับความคิดเห็นของพระครูสุวรรณวชิรธรรม (2538 : 56)
ที่ไดกลาววา ครูพระผูสอนขอทุนไปศึกษาตอทําใหตองเปลี่ยนครูใหมสวนครูฆราวาสก็ขอเงิน
คาตอบแทนเพิ่มเพราะคาครองชีพสูงขึ้น ซึ่งทางวัดก็เขาใจแตใหสูงไมได เนื่องจากตองรับภาระ
หลายดาน โดยเฉพาะพระเณรที่มาเรียนยังขาดปจจัยสี่ในการครองสมณะและการจางครูมาสอน
แตเดิมใหคาตอบแทนชั่วโมง 30 บาท และขอเพิ่มเปนชั่วโมงละ 50 บาท ซึ่งเปนสาเหตุที่ทําให
บุคลากรในโรงเรียนพระปริยัติธรรมไมมีประสิทธิภาพ ไมสามารถดําเนินงานตามขอบขาย / ภารกิจ
ดานบุคลากรใหประสบความสําเร็จไดดยี ิ่งขึ้น สอดคลองกับงานวิจัยของพระภราดร สุขากุล
(2547 : บทคัดยอ) ที่พบวา ปญหาในการบริหารงานงานบุคลากรที่พบมาก คือ ขาดการวางแผนงาน
บุคลากร ใหระบบอุปถัมภ ไมมีระเบียบทีแ่ นนอนในการคัดเลือก ขาดการประชาสัมพันธในการ
สมัครคัดเลือกบุคลากร และขาดแคลนครูผูสอน สายวิชาสามัญ อัตราจางเงินเดือนต่าํ เกินไป
ขาดงบประมาณในการพัฒนาบุคลากรมีการประเมินการปฏิบัติงานบุคลากรไมเพียงพอ บุคลากร
ขาดความมั่นคงในตําแหนงหนาที่ และเปนเหตุใหบุคลากรลาออกพนจากตําแหนง
2.4 ดานการบริหารงานทั่วไป จากการสัมภาษณเพื่อหาแนวทางพัฒนาการบริหาร
การศึกษา ผูเชีย่ วชาญมีความคิดเห็นสอดคลองกันมากที่สุดในดานนี้ คือ ควรจัดทําแผนการปฏิบัติงาน
และจัดลําดับความสําคัญของงานใหสอดคลองเหมาะสมกับสถานการณ ความตองการของสถานศึกษาซึ่ง
แนวทางพัฒนาในขอนี้สอดคลองกับขอบขาย / ภารกิจดานการบริหารงานทัว่ ไปของกระทรวงศึกษาธิการ
(2546 : 33 – 73) เรื่องการกําหนดแนวทางและความเชื่อมโยงในการจัดและพัฒนาการศึกษาของ
สถานศึกษาทั้งการศึกษาในระบบการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตามความตองการ
ของผูเรียนและทองถิ่นที่สอดคลองกับแนวทางของเขตพื้นที่การศึกษา และแนวทางพัฒนาในขอนีย้ ัง
สอดคลองกับผลการวิจัยปญหาการศึกษาในดานการบริหารงานทั่วไปที่พบวา การดําเนินการจัดการศึกษา
ไมหลากหลายเปนไปตามศักยภาพของสถานศึกษาและไมสอดคลองตามความตองการของทองถิ่น
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ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
จากการศึกษาสภาพ ปญหา และแนวทางการพัฒนาการบริหารการศึกษาโรงเรียนปริยตั ิ
ธรรมในเขตอําเภอชายแดน จังหวัดตาก มีปญหาหลายประการที่ทําใหการพัฒนาการบริหาร
การศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรมอําเภอชายแดน จังหวัดตาก ไมมีประสิทธิภาพเทาที่ควร
จึงขอเสนอแนวทางการพัฒนาการบริหารการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรมในเขตอําเภอ
ชายแดน จังหวัดตาก ดังนี้
1. ดานการบริหารงานวิชาการ ผลการวิเคราะหขอมูลสภาพ และปญหาการปฏิบัติงาน
พบวา การบริหารดานวิชาการ มีสภาพการปฏิบัติงานและปญหาโดยภาพรวมอยูใ นระดับปานกลาง
โดยขอที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด ไดแก มีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาใหสอดคลองกับทองถิ่น และ
มีการพัฒนากระบวนการเรียนรูโดยเนนผูเ รียนเปนสําคัญ ปญหาการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
ไมสอดคลองกับชุมชนทองถิ่น และการนําหลักสูตรทองถิ่นมาใชในการเรียนการสอนและบริหาร
ไมสอดคลองกับหลักสูตรแกนกลาง สมควรดําเนินการพัฒนาในเรื่องตอไปนี้
1.1 ควรรวมกับสถานศึกษาที่มีความพรอม เชน มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
จัดอบรมใหความรูในเรื่องหลักการบริหารหลักสูตร
1.2 สวนกลางปรับปรุงหลักสูตรของโรงเรียนพระปริยัตธิ รรมใหสอดคลองกับทองถิ่น
และผูสอนควรมีความรูเกี่ยวกับทองถิ่น
1.3 ผูบริหารควรศึกษาปญหาและรวบรวมขอมูล เพื่อกําหนดทิศทางในบริบทของ
โรงเรียนพระปริยัติธรรมที่แทจริง
2. ดานการบริหารงบประมาณ ผลการวิเคราะหขอมูล สภาพการปฏิบัติงานและปญหาอยู
ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา มีการวางแผนและเสนองบประมาณตามความ
จําเปนของสถานศึกษา และมีการจัดสรรงบประมาณใหเหมาะสมกับความตองการในการบริหาร
การศึกษาที่สอดคลองกับนโยบาย ปญหาขาดการวิเคราะหนโยบาย เปาหมายแผนปฏิบัติการศึกษา
และการจัดทําบัญชีการเงินไมครอบคลุมการรับเงินงบประมาณและรายจายสมควรดําเนินการ
พัฒนาในเรื่องตอไปนี้
2.1 ควรมีการจัดทํารายงานสถานการณใชจายเงิน ตามกรอบระยะเวลาที่กําหนด
รวมทั้งปรับปรุงขอมูลงบประมาณ และการเงิน รวมทั้งทรัพยสินตางๆ ใหถูกตองและเปนปจจุบนั
2.2 ควรมีการประชุมเจาหนาที่ของหนวยงานเปนประจําเพื่อการควบคุม กํากับและ
การรายงานการใชจายงบประมาณ รวมทั้งจัดใหมีระบบการควบคุมกํากับใหเปนไปตามแผน
2.3 ควรจัดหาบุคลากรที่มีความรูความสามารถปฏิบัติงานดานบัญชี
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3. ดานการบริหารบุคคล ผลการวิเคราะหขอ มูลภาพรวมอยูในระดับปานกลาง
เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา สถานศึกษาตรวจสอบคุณสมบัติครูบุคลากรการศึกษาตามที่กําหนด
ไวในมาตรฐานตําแหนง ครูผูสอนไดรับการสนับสนุนใหพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องปญหา
ครูผูสอนขาดการมีสวนรวมในการกําหนดหลักเกณฑการปฏิบัติงานตามระเบียบวินยั และ
ขาดการประเมินผลการปฏิบัติตามหนาทีค่ วามรับผิดชอบที่กําหนดไวในมาตรฐานตําแหนง สมควร
ดําเนินการพัฒนาในเรื่องตอไปนี้
3.1 จัดทําแผนพัฒนาบุคลากรตามกรอบภารกิจที่รับผิดชอบในตําแหนงหนาที่พัฒนา
จิตสํานึก รวมทั้งเทคโนโลยีใหมๆ อยางตอเนื่อง
3.2 ผูบริหารสถานศึกษาควรจัดการประเมินผลบุคลากรสถานศึกษากอนที่จะเขาสอน
ตามชั้นเรียนใหตรงกับความสามารถ
3.3 ควรจัดใหมีหนวยงานภายนอกมาประเมินบุคลากรภายในสถานศึกษา
4. ดานการบริหารงานทั่วไป ผลการวิเคราะหขอมูลภาพรวมอยูในระดับปานกลาง
เมื่อพิจารณารายขอ พบวา มีการวางแผนตามกรอบงานเลขานุการจัดบุคคลใหปฏิบัติงานธุรการ
ตามระบบโดยยึดหลักความถูกตอง รวดเร็ว ประหยัด และคุมคา มีการจัดระบบขอมูลสารสนเทศ
ของนักเรียนเพื่อสามารถนําขอมูลมาใชอยางมีประสิทธิภาพ ปญหาผูบ ริหารขาดความรูดานการ
วางแผนจัดบุคคลปฏิบัติงานธุรการตามระเบียบโดยยึดหลักความถูกตอง รวดเร็ว ประหยัด และ
คุมคา และกําหนดแผนการรับนักเรียนของสถานศึกษาเขารับบริการรวมกับองคกรปกครองทองถิ่น
ชุมชน สมควรดําเนินการพัฒนาในเรื่องตอไปนี้
4.1 ควรจัดทําแผนการปฏิบัติงานและจัดลําดับความสําคัญของงานใหสอดคลอง
เหมาะสมกับสถานการณตามความตองการของสถานศึกษา
4.2 ผูบริหารและครูผูสอนควรมีการอบรมสัมมนา ศึกษาดูงานในสถานศึกษาที่
ประสบความสําเร็จในการบริหารงาน จัดทําระบบขอมูลสารสนเทศใหทันสมัยและนําเอา
เทคโนโลยีมาจัดทําขอมูลใหเปนปจจุบัน
4.3 ควรมีการประสานงานกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหมีสวนรวมในการ
จัดการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรม
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ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
1. ควรมีการศึกษาระบบ รูปแบบและปจจัยที่เกีย่ วของกับการบริหารจัดการที่มีผลตอการ
บริหารการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรม
2. ควรมีการศึกษาการมีสวนรวมของบุคลากรทางการศึกษาที่จะพัฒนางานบริหาร
การศึกษาใหมปี ระสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
3. ควรมีการศึกษาการบริหารการศึกษาในดานใดดานหนึ่งโดยเฉพาะอยางเจาะลึกเพื่อให
ไดองคความรูท ี่ครอบคลุมและกวางขวาง ทั้งนี้อาจใชวิธีการวิจยั เชิงคุณภาพ
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