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กลยุทธ์การบริหารเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรม
แผนกสามัญศึกษา สังกัดสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กลุ่ม 10
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ในการบริหารเพื่อยกระดับคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญ ศึกษา สังกัดสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กลุ่ม 10 2) เพื่อสร้าง
กลยุท ธ์ก ารบริห ารเพื่อ ยกระดับ คุณ ภาพการศึก ษาของโรงเรีย นพระปริย ัต ิธ รรมแผนกสามัญ ศึก ษา สัง กัด สำนัก งาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ กลุ่ม 10 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ผู้อำนวยการโรงเรียน จำนวน 43 รูป รองผู้อำนวยการ
โรงเรีย น จำนวน 43 รูป /คน ครูผ ู้ส อน จำนวน 413 รูป /คน เจ้าหน้าที่ จำนวน 91 รูป /คน และนัก วิช าการ 4 คน สังกัด
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ ศึกษา กลุ่มที่ 10 รวมจำนวนทั้งสิ้น 594 รูป/คน กลุ่มตัวอย่างได้แก่ ผู้อำนวยการ
โรงเรียน จำนวน 18 รูป รองผู้อำนวยการโรงเรียน จำนวน 18 รูป/คน ครูผู้สอน จำนวน 124 รูป/คน เจ้าหน้าที่ จำนวน 53
รูป/คน และนักวิชาการ 4 คน รวมจำนวนทั้งสิ้น 217 รูป/คน กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้ให้ข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยวิธีสัมภาษณ์
แบบเจาะลึก ประกอบด้วย ผู้อำนวยการโรงเรียนและรองผู้อำนวยการโรงเรียน ครูผู้สอน ผู้แทนนักเรียน/หัวหน้าชั้น จำนวน
15 รูป/คน ซึ่งได้มาด้วยวิธีเลือกแบบเจาะจง โดยกำหนดเลือกโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาที่มีผลการประเมินอยู่
ในระดับดีและเป็นที่ยอมรับ จำนวน 3 โรงเรียน เครื่องมือเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ มีค่า IOC
ระหว่าง 0.85 – 1.00 ค่าความเชือ่ มั่นเท่ากับ 0.98 และแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง
ผลการวิจัยสรุปได้ ดังนี้
1. สภาพปัจจุบันกลยุทธ์การบริหารเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา
สังกัดสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กลุ่ม 10 ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านกลุ่มงานบริหาร
งานบุคคล และรองลงมา คือ ด้านกลุ่มงานการบริหารสภาพแวดล้อมในโรงเรียน ด้านกลุ่มงานกิจการนักเรียน ด้านกลุ่มงานการเงิน
และบัญชี ด้านกลุ่มงานการบริหารงานวิชาการส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ำ คือ ด้านกลุ่มงานการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและชุมชน
2. สภาพที่พึงประสงค์ของกลยุทธ์การบริหารเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนก
สามัญ ศึก ษา สังกัดสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กลุ่ม 10 ภาพรวมอยู่ในระดับ มากที่สุด ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ
ด้านกลุ่ม งานการเงินและบัญ ชี รองลงมา คือ ด้านกลุ่ม งานบริห ารงานบุค คล ด้านกลุ่ม งานกิจการนักเรียน ด้านกลุ่ม งาน
การบริหารงานวิชาการ ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ำ คือ ด้านกลุ่มงานการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและชุมชน
3. กลยุทธ์การบริหารเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา สังกัด
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กลุ่ม 10 ประกอบด้วย 4 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านกลุ่มงานการเงินและบัญชี 2) ด้านกลุ่มงาน
การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและชุมชน 3) ด้านกลุ่มงานการบริหารงานวิชาการ 4) ด้านกลุ่มงานกิจการนักเรียน
คำสำคัญ : กลยุทธ์การบริหาร, คุณภาพการศึกษา, โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา
1
2

นักศึกษาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
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Abstract
This research aimed to 1) study current conditions and the need on administration for better
quality assurance of General Buddhist Scripture Schools which run under National Office of Buddhism,
Group 10 and 2) establish an approach on administrative management for better quality assurance of
General Buddhist Scripture Schools which run under National Office of Buddhism, Group 10. The
population were 43 school directors, 43 school deputy directors, 413 instructors, 91 personnels, and 4
scholars. Samples are 18 school directors, 18 school deputy directors, 124 instructors, 53 personnels, and
4 scholars. Tools included 5 scales questionnaire with IOC of 0.85 – 1.00 and 0.98 of reliability.
The research findings were as follows :
1. The overall mean value of General Buddhist Scripture Schools under National Office of
Buddhism, Group 10, on administrative management was high. The highest mean value was personnel
administrative management, the second highest were environmental, student affairs, and financial
administrative managements. The lowest mean value was parents/guardians and community relation.
2. Desirable condition administration for better educational quality of general Buddhist
scripture school, national office of Buddhism, group 10. The overall very highest. The highest average was
financial administrative managements, personnel administrative management, student affairs, academic
affairs. The lowest mean value was parents/guardians and community relation.
3. There were 6 aspects in an approach on administrative management of General Buddhist
Scripture School under National Office of Buddhism, Group 10: 1) account and financial management 2)
parents/guardians and community relation 3) academic affairs and 4) student affairs.
Keywords : Strategic Administration, Better Educational Quality, General Buddhist Scripture School
1. บทนำ
การศึก ษาเป็น เรื่อ งที่ได้ร ับ การยอมรับ และให้
ความสำคัญ ในฐานะเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่จะทำให้มนุษย์
อยู่ร่วมกัน ในสังคมได้อ ย่างปกติสุข การศึก ษาเป็น เทคนิค
หรือเครื่องมือในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีความพร้อม
ต่อการเปลี่ยนแปลงทางค่านิยม เจตคติ และวัฒ นธรรมใน
สัง คมทุก ระดับ ไม่ว ่า จะเป็น ระดับ หมู่บ ้า น ตำบล อำเภอ
จังหวัด ประเทศ และสังคมโลก อย่างไรก็ตามการถ่ายทอด
ความรู้ เจตคติ และค่านิยมตลอดจน วัฒนธรรมทางสังคม
ที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมทุกอย่างด้านการศึกษา ได้ดำเนินการ
โดยสถาบันและองค์การต่างๆ ด้วยแนวทางและยุท ธวิธีท ี่
แตกต่างกัน บรรดากิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้นในองค์การเพื่อให้
การดำเนิน งานเป็น ไปได้อ ย่างมีป ระสิท ธิภ าพนั้น ย่อ มเกิด
จาก การบริห ารการศึก ษา ซึ่ง สำนัก งานคณะกรรมการ

การศึกษาแห่งชาติ (2545) ได้กำหนดว่าการบริหารและ
จัดการศึกษาจะบรรลุตามเป้าหมายของการศึกษา ย่อมต้อง
อาศัยความเป็นมืออาชีพของผู้บริหารโรงเรียนเป็นอย่างมาก
กล่าวคือ จะต้องเป็นผู้มีวิสัยทัศน์กว้างไกลมีความสามารถ
คุณธรรมและจริยธรรมเป็นที่ยอมรับ กอปรทั้งมีความฉลาด
ทั้งทางสติ ปัญญาทางอารมณ์ และความฉลาดทางคุณธรรม
รวมทั้งปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ ผู้บริหารโรงเรียนจึง
จะนำไปสู่ค วามมีส ัม ฤทธิ์ผ ลทางการศึก ษาซึ่ง กมล
ภู่ป ระเสริฐ (2544) ได้ใ ห้ค วามเห็น สอดคล้อ งกัน ว่า
สถานศึกษาทุกระดับ และทุกประเภท มีภารกิจหลักที่สำคัญ
อยู่ท ี่ก ารพัฒ นาผู้เรีย นให้ม ีค ุณ ภาพตามที่ค าดหวังไว้ต าม
ระดับ และประเภทของการศึก ษานั้น คุณ ภาพที่ค าดหวัง
หมายถึง คุณสมบัติอันพึงประสงค์ที่จะให้เกิดขึ้นแก่ผู้เรียน
ได้แก่ความรู้ ความเข้าใจ ความคิด ทัก ษะ ความสามารถ
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สุข ภาพกาย และจิต และคุณ ลัก ษณะในด้า นบุค ลิก ภาพ
ค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม ซึ่งคาดหวังโดยการกำหนดใน
หลัก สูต รคาดหวัง โดยชุม ชน และสัง คม คาดหวัง โดย
สถานศึก ษาเองและคาดหวัง โดยตัว ผู้เ รีย นเองอีก ด้ว ย
โรงเรีย นพระปริย ัต ิธ รรม แผนกสามัญ ศึก ษา เป็น การจัด
การศึกษารูปแบบหนึ่งสำหรับคณะสงฆ์เป็นการศึกษาที่รัฐ
กำหนดให้ม ีข ึ้น ตามความประสงค์ข อง (พระราชวรมุน ี,
2521 : 355) ซึ่งมีมูลเหตุสืบเนื่องมาจากการจัดตั้งโรงเรียน
บาลีม ัธ ยมศึก ษาและบาลีว ิส ามัญ ศึก ษาสำนัก เรีย นวัด
กล่าวคือ ภายหลังจากที่การศึกษาในมหาวิทยาลัยสงฆ์ทั้ง
สองแห่ง คือ มหาจุฬ าลงกรณ์ร าชวิท ยาลัย และสภา
การศึกษามหามกุฎราชวิทยาลัย ซึ่งเปิดดำเนินการมาตั้งแต่
ปี พ.ศ.2432 และ พ.ศ.2489 ตามลำดับ ได้เจริญ ก้าวหน้า
มากขึ้น ทางมหาจุฬ าลงกรณ์ราชวิท ยาลัย จึงได้จัดแผนก
มัธยมขึ้นมา เรียกว่าโรงเรียนบาลีมัธยมศึกษากำหนดให้การ
เรียนบาลี นักธรรม และความรู้ชั้นมัธยม โดยรับผู้ที่สำเร็จ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ต่อมาเมื่อโรงเรียนบาลีมัธยมศึกษานี้
ได้แ พร่ข ยายออกไปยังต่างจังหวัด หลายแห่ง มีพ ระภิก ษุ
และสามเณรเรียนกันมาก ทางคณะสงฆ์โดยองค์การศึกษา
จึงได้กำหนดให้เรียกโรงเรียนประเภทนี้ใหม่ว่า โรงเรียนบาลี
วิส ามัญ ศึก ษาสำนัก เรีย นวัด โดยมติค ณะสังฆมนตรี และ
กระทรวงศึกษาธิการ ได้ออกระเบียบกระทรวง ให้โรงเรียน
บาลีวิสามัญศึกษาสำนักเรียนวัดนี้ เปิดทำการสอบสมทบใน
ชั้น ต ัว ป ระโยค ค ือ ชั้น ป ระถม ศ ึก ษ าป ีท ี่6 และชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2500 เป็นต้นมา และเมื่อ
สอบได้แล้วจะได้รับประกาศนียบัตรจากกระทรวงศึกษาธิการ
อีกด้วย ด้วยเหตุนี้จึงทำให้พระภิกษุและสามเณรนิยมเรียน
กัน มากโรงเรีย นประเภทนี้จ ึงแพร่ห ลายออกไปยังจังหวัด
ต่าง ๆ อย่างกว้างขวาง จนทำให้ทางการคณะสงฆ์เกรงว่า
การศึก ษาธรรม และบาลีจ ะเสื่อ มลงเพราะพระภิก ษุแ ละ
สามเณรต่างมุ่งศึกษาวิชาทางโลกมากไป เป็นเหตุให้ต้องละ
ทิ้งการศึก ษาธรรมและบาลีเสีย แต่ท างการคณะสงฆ์ก ็ย ัง
พิจารณาเห็นความจำเป็นของการศึกษาวิชาในทางโลกอยู่
สภาพการณ์ที่เป็นอยู่ของการจัดการศึกษาพระ
ปริยัติธรรม แผนกสามัญ ศึกษา มีป ระเด็นที่ต้องได้รับการ
พัฒ นาที่ส ำคัญ อยู่ห ลาย ๆ ประเด็น ไม่ว ่า จะเป็น ในด้า น
คุณภาพและมาตรฐานในการจัดการศึกษา ในปัจจุบันของ
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โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ ศึกษา ที่ยังไม่เป็นที่
ยอมรับ จากสังคมในวงกว้าง ความไม่ช ัด เจนในอัต ลัก ษณ์
ของการจัด การศึก ษาที่ส อดคล้อ งกับ บริบ ทที่ค วรจะเป็น
อย่างแท้จริงประสิทธิภาพของระบบการดำเนินการด้านการ
บริหารจัดการ และการจัดการศึกษา ที่ยังไม่มีทิศทางการ
พัฒ นา และขาดความชัดเจนในการสร้างเอกภาพทางการ
บริห ารให้กับกลุ่มโรงเรียนและสำนักงานพระพุทธศาสนา
จัง หวัด นอกจากนั้น ยัง พบว่า การสร้า งพัน ธสัญ ญาการ
ดำเนินงาน และการจัดการศึกษาเพื่อการสร้างศาสนทายาท
ที่เป็นไปในทิศทางเดียวกันยังไม่ได้มีการกำหนดให้มีขึ้นอย่าง
เป็นรูปธรรมมากนัก จะมีเพียงการดำเนินงานตามกรอบแนว
ปฏิบัติของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเป็นสำคัญ อีก
ทั้งโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาไม่มีกลยุทธ์
ทางการบริหารการศึกษาที่เด่นชัดพอที่จะเป็นแนวทางของ
การจัด การศึก ษาในบริบ ทพื้น ที่โรงเรีย นพระปริย ัต ิธ รรม
แผนกสามัญ ศึก ษา กลุ่ม 10 เพื่อ สร้างศาสนทายาท และ
ดำเนินการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแก่ชุมชนในพื้นที่อย่างมี
ประสิท ธิภ าพปัญ หาด้านบุคลากร พบว่า โรงเรียนในกลุ่ม
พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 10 มีบุคลากร
ร่วม 488 รูป/คน ล้วนแล้วแต่เป็นบุคลากรที่มีคุณภาพ แต่
ขาดด้า นสวัส ดิก ารส่ง เสริม ขวัญ และกำลัง ใจ จึง ทำให้
บุคลากรส่วนหนึ่งสอบบรรจุข้าราชการ จึงเป็นเหตุให้ทาง
โรงเรีย นหลายโรงขาดบุค ลากร ดัง นั้น ทางหน่ว ยงานจึง
พยายามและเสริมสร้างขวัญกำลังใจให้แก่บุคลากรโดยเร่งตั้ง
กองทุนต่าง ๆ ให้เป็นรูปธรรมเร็ววันขึ้น ปัญหาด้านอาคาร
สถานที่ พบว่า โรงเรีย นยัง ขาดห้อ งปฏิบ ัต ิก ารทางภาษา
ห้อ งปฏิบ ัต ิก ารทางวิท ยาศาสตร์ และห้อ งโสตทัศ นศึก ษา
รวมทั้งอุปกรณ์การเรียนรู้ปัญหาด้านคุณภาพ พบว่า ผลการ
ทดสอบคุณ ภาพการศึกษาของนักเรียนระดับชาติ ของชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 (O - NET)และของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
(O-NET) ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่สำคัญยังต่ำกว่าเป้าหมาย
ที่ทางโรงเรียนกำหนดผลการทดสอบคุณภาพการศึกษาของ
นัก เรีย นระดับ ชาติ ของชั้น มัธ ยมศึก ษาปีท ี่ 3 (B - NET)
และของชั้น มัธยมศึก ษาปีท ี่ 6 (B-NET) ในกลุ่มเรียนรู้ของ
สถานศึก ษาในปี 2555 ยัง อยู่ใ นเกณ ฑ์ท ี่ต ่ำ และในปี
การศึกษา 2556 มีพัฒนาการดีขึ้นในภาพรวม
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ดังนั้น ผู้วิจัยในฐานะเป็นบุคลากรทางการศึกษา
และเป็นอดีตผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญ
ศึกษาแห่งหนึ่งในจังหวัดกาฬสินธุ์ จึงสนใจที่จะศึกษาสภาพ
การบริห ารงานและสร้า งกลยุท ธ์ในการบริห ารโรงเรีย น
พระปริย ัต ิธ รรมแผนกสามัญ ศึก ษา สัง กัด สำนัก งาน
พระพุท ธศาสนาแห่ง ชาติ กลุ่ม 10 เพื่อ ใช้แ ก้ป ัญ หาการ
บริหารการศึกษาและสร้างกลยุทธ์การบริหารโรงเรียนพระ
ปริยัติธรรม แผนกสามัญ ศึก ษาในองค์ป ระกอบหลัก ดังนี้
1) ด้านกลุ่ม งานการบริห ารงานวิช าการ 2) ด้านกลุ่ม งาน
การเงินและบัญชี 3) ด้านกลุ่มงานบริหารงานบุคคล 4) ด้าน
กลุ่มงานการบริหารสภาพแวดล้อมในโรงเรียน 5) ด้านกลุ่ม
งานการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและชุมชน และ 6) ด้าน
กลุ่มงานกิจการนักเรียน และเพื่อนำมาเป็นแนวทางในการ
สร้างกลยุทธ์การบริหารเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของ
โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา สังกัดสำนักงาน
พระพุท ธศาสนาแห่ง ชาติ กลุ่ม 10 ที่เป็น ไปในทิศ ทาง
เดียวกัน และสอดคล้องกับ สภาพการณ์ของท้องถิ่น ต่อไป
อย่างมีประสิทธิภาพ
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อ ศึก ษาสภาพปัจ จุบ ัน และสภาพที่พ ึง
ประสงค์ในการบริหารเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของ
โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา สังกัดสำนักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ กลุ่ม 10
2. เพื่อ สร้า งกลยุท ธ์ก ารบริห ารเพื่อ ยกระดับ
คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญ
ศึกษา สังกัดสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กลุ่ม 10
3. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. ได้ก ลยุท ธ์ก ารบริห ารเพื่อ ยกระดับ คุณ ภาพ
การศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญ ศึกษา
สังกัดสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กลุ่ม 10 เพื่อใช้ใน
การพัฒนาโรงเรียนต่อไป
2. ผลการวิจัย ครั้งนี้เป็น ข้อ สนเทศให้ผ ู้บ ริห าร
และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องนำไปปรับใช้ในการพัฒนาการบริหาร
เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษานั้น ๆ

4. วิธีดำเนินการวิจัย
4.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1. ป ระช าก รท ี่ใ ช ้ใ น ก ารวิจ ัย ใน ค รั้ง น ี้ ค ือ
ผู้อ ำนวยการโรงเรีย น จำนวน 43 รูป รองผู้อ ำนวยการ
โรงเรียน จำนวน 43 รูป/คน ครูผู้สอน จำนวน 413 รูป/คน
เจ้าหน้าที่ จำนวน 91 รูป/คน และนักวิชาการ 4 คน สังกัด
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 10 รวม
จำนวนทั้งสิ้น 594 รูป/คน
2. กลุ่ม ตัว อย่า ง ได้แ ก่ ผู้ให้ข ้อ มูล เชิง ปริม าณ
ประกอบด้ว ย ผู้อ ำนวยการโรงเรีย น จำนวน 18 รูป รอง
ผู้อำนวยการโรงเรียน จำนวน 18 รูป/คน ครูผู้สอน จำนวน
124 รูป/คน เจ้าหน้าที่ จำนวน 53 รูป/คน และนักวิชาการ
4 คน รวมจำนวนทั้งสิ้น 217 รูป/คน ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัย
ได้ใ ช้ว ิธ ีก ารสุ่ม กลุ่ม ตัว อย่า งอย่า งง่า ยด้ว ยการใช้ต าราง
สำเร็จรูปในการกำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของเครซี่ และ
มอร์แกน (Krejcie and Morgan. 1970) ซึ่งได้มาด้วยการ
สุ่ม (Simple Random Sampling)
3. กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้ให้ข้อมูลเชิงคุณ ภาพ
ด้ว ยวิธ ีส ัม ภาษณ ์แ บบเจาะลึก (In-depth Interview)
ประกอบด้วย ผู้อำนวยการโรงเรียนและรองผู้อำนวยการ
โรงเรียน ครูผู้สอน ผู้แทนนักเรียน/หัวหน้าชั้น จำนวน 15
รูป /คน ซึ่ง ได้ม าด้ว ยวิธ ีเ ลือ กแบบเจาะจง (Purposive
Sampling) โดยกำหนดเลือกโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนก
สามัญ ศึก ษาที่ม ีผ ลการประเมิน อยู่ในระดับ ดีแ ละเป็น ที่
ยอมรับ
4.2 เครื่องมือที่ใช้ มี 2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม
มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Checklist)
ตอนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพปัจจุบันและ
ความต้องการกลยุท ธ์การบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม
แผนกสามัญศึกษา สังกัดสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
กลุ่ม 10 ใช้คำตอบแบบตอบสนองคู่ (Dual Responses)
มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale)
4.3 คุณภาพเครื่องมือมีค่า IOC ระหว่าง 0.85–
1.00 ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ เท่ากับ 0.98
ขั้นตอนในการดำเนินการวิจัย
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การวิจัยเรื่อง กลยุท ธ์การบริห ารโรงเรียน
พระปริย ัต ิธ รรมแผนกสามัญ ศึก ษา สัง กัด สำนัก งาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ กลุ่ม 10 ครั้งนี้ มีขั้นตอนในการ
ดำเนินการ ดังนี้
ขั้น ตอนที่ 1 กำหนดกรอบแนวคิด ใน
การวิจัยจากการศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัย
ที่เกี่ยวข้อง
ขั้น ตอนที่ 2 สภาพปัจจุบ ันและยกร่าง
กลยุท ธ์ก ารบริห ารโรงเรีย นพระปริย ัต ิธ รรมแผนกสามัญ
ศึก ษา สังกัด สำนักงานพระพุท ธศาสนาแห่งชาติ กลุ่ม 10
โดยใช้เทคนิค Modified Priority Needs Index (PNImodified)
(สุวิมล ว่องวาณิช, 2550)
ขั้นตอนที่ 3 การวิเคราะห์องค์ประกอบ
เชิงสำรวจ (Exploratory Factor Analysis : EFA)
และการวิเคราะห์องค์ป ระกอบเชิงยืน ยัน (Confirmatory
Factor Analysis: CFA)
ขั้นตอนที่ 4 การประเมินความเหมาะสม
และความเป็นไปได้ของกลยุทธ์การบริหารโรงเรียนพระปริยัติ
ธรรมแผนกสามัญ ศึก ษา สังกัดสำนักงานพระพุท ธศาสนา
แห่งชาติ กลุ่ม 10 โดยการจัดสนทนากลุ่ม (Focus Group
Discussion) จากผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 10 คน
ขั้นตอนที่ 5 สรุป และนำเสนอกลยุทธ์
การบริห ารโรงเรีย นพระปริย ัต ิธ รรมแผนกสามัญ ศึก ษา
สังกัดสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กลุ่ม 10
5. สรุปผลการวิจัย
1. สภาพปัจจุบันกลยุทธ์การบริหารเพื่อยกระดับ
คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญ
ศึก ษา สังกัดสำนักงานพระพุท ธศาสนาแห่งชาติ กลุ่ม 10
ภาพรวมอยู่ในระดับ มาก ด้านที่ม ีค ่าเฉลี่ย สูงสุด คือ ด้าน
กลุ่มงานบริหารงานบุคคล และรองลงมา คือ ด้านกลุ่มงาน
การบริหารสภาพแวดล้อมในโรงเรียน ด้านกลุ่มงานกิจการ
นักเรียน ด้านกลุ่มงานการเงินและบัญ ชี ด้านกลุ่มงานการ
บริหารงานวิชาการ ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ำ คือด้านกลุ่มงาน
การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและชุมชน สภาพที่พึงประสงค์
ของกลยุทธ์การบริหารเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของ
โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา สังกัดสำนักงาน
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พระพุทธศาสนาแห่งชาติ กลุ่ม 10 ภาพรวมอยู่ในระดับ มาก
ที่สุด ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านกลุ่มงานการเงินและ
บัญ ชี รองลงมา คือ ด้านกลุ่ม งานบริห ารงานบุค คล ด้าน
กลุ่ม งานกิจ การนัก เรีย น ด้า นกลุ่ม งานการบริห ารงาน
วิชาการ ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ำ คือ ด้านกลุ่มงานการมีส่วน
ร่วมของผู้ป กครองและชุม ชน และค่า PNI modified ของกล
ยุทธ์การบริหารเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
พระปริย ัต ิธ รรมแผนกสามัญ ศึก ษา สัง กัด สำนัก งาน
พระพุท ธศาสนาแห่งชาติ กลุ่ม 10 ค่าเฉลี่ยรวม คือ 0.31
ด้านที่มีค่า PNI modified มากกว่าและเท่ากับค่าเฉลี่ยรวมคือ
ด้านกลุ่มงานการเงินและบัญชี, ด้านกลุ่มงานการมีส่วนร่วม
ของผู้ป กครองและชุม ชน, ด้า นกลุ่ม งานการบริห ารงาน
วิชาการ, ด้านกลุ่มงานกิจการนักเรียน (PNI modified= 0.34,
0.33, 0.31) ส่ว นด้า นที่ม ีค ่า PNI modified ต่ำ กว่า ค่า เฉลี่ย
รวมคือ ด้านกลุ่ม งานการบริห ารงานวิชาการ, ด้านกลุ่ม
งานการบริห ารสภาพแวดล้อ มในโรงเรีย น, ด้านกลุ่ม งาน
บริหารงานบุคคล (PNI modified= 0.338, 0.29, 0.25)
2. สรุปกลยุทธ์การบริหารเพื่อยกระดับคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญ ศึกษา
สัง กัด สำนัก งานพ ระพ ุท ธศาสนาแห่ง ชาติ กลุ่ม 10
เรียงลำดับตามความต้องการจำเป็น ปรากฏ ดังนี้
2 .1 ด ้า น ก ล ุ่ม งาน ก ารเงิน แ ล ะ บ ัญ ช ี
ประกอบด้วย 3 กลยุทธ์
2.1.1 การวางแผนการเงินของโรงเรียน
2.1.2 การจัดการเกี่ยวกับทรัพย์สินของ
โรงเรียน
2.1.3 การจัด การเกี่ย วกับ การรับ และ
จ่ายเงินของโรงเรียน
2.2 ด้านกลุ่มงานการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง
และชุมชน ประกอบด้วย 2 กลยุทธ์
2.2.1 การมีส ่ว นร่ว มของชุม ชน ทาง
ทรัพยากรบุคคล
2.2.2 การมีส่วนร่วมของชุมชน
3. ด ้า น ก ล ุ่ม งาน ก ารบ ริห ารงาน วิช าก าร
ประกอบด้วย 4 กลยุทธ์
3.1 การพัฒนาหลักสูตร และ กระบวนการ
เรียนรู้
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3.2 การจัดทำทะเบียนและวัดผล-ประเมินผล
ประกอบด้วย 6 ตัวบ่งชี้
3.3 การบริห ารกลุ่ม สาระการเรีย นรู้แ ละ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
3.4 การส่งเสริม คุณ ภาพการจัด การศึก ษา
4. ด้านกลุ่มงานกิจการนักเรียน ประกอบด้วย 8
กลยุทธ์
4.1 งานรักษาวินัยและแก้ไขพฤติกรรมที่ไม่
พึงประสงค์ของนักเรียน
4.2 งานป้อ งกัน แก้ไขปัญ หาสารเสพติด /
เอดส์ และการกระทำที่ผิดกฎหมาย ผิดวินัย
4.3 งานส่ง เสริม คุณ ธรรม จริย ธรรม และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
4.4 งานพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
4.5 งานส่งเสริมสุขภาพอนามัยและโภชนาการ
โรงเรียน
4.6 งานหัวหน้าระดับ
4.7 งานเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน
4.8 คณะกรรมการบริหารงานกิจการนักเรียน
5. ด้า นกลุ่ม งานการบริห ารสภาพแวดล้อ มใน
โรงเรียน ประกอบด้วย 3 กลยุทธ์
5.1 การบริการอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม
5.2 การจัดการสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ
5.3 การจัดบรรยากาศบริเวณโรงเรียน
6. ด้านกลุ่มงานบริหารงานบุคคล ประกอบด้วย
4 กลยุทธ์
6.1 การวางแผนอัต รากำลัง คนและการ
กำหนดตำแหน่ง
6.2 การสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง ประกอบด้วย
4 ตัวบ่งชี้
6.3 การเสริม สร้า งประสิท ธิภ าพในการ
ปฏิบัติราชการ
6.4 วินัยและการรักษาวินัย
6. อภิปรายผล
1. สภาพปัจจุบันกลยุทธ์การบริหารเพื่อยกระดับ
คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญ

ศึก ษา สังกัดสำนักงานพระพุท ธศาสนาแห่งชาติ กลุ่ม 10
ภาพรวมอยู่ในระดับ มาก ทั้ง นี้อ าจเป็น เพราะว่า การ
กำหนดกลยุทธ์ริเริ่มหรือกลยุทธ์ระดับแผนงาน ดำเนินการ
โดยยึด วัต ถุป ระสงค์ข องกลยุท ธ์ระดับ องค์ก รและตัวชี้วัด
ความสำเร็จรายวัตถุป ระสงค์ นำประเด็นสถานการณ์ของ
ตัวชี้วัดมาสืบค้น ศึกษาจากทฤษฎี หลักการ ข้อตกลงหรือ
กฎระเบีย บ งานวิจ ัย การจัด การความรู้ (KM) เพื่อ ให้
คณะทำงานหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สอดรับ
กับ งานวิจ ัย ของ Scheerens (2000) ได้ศ ึก ษาวิเคราะห์
เอกสารและงานวิจัยเกี่ยวกับความมีประสิทธิผลของโรงเรียน
และได้นำเสนอตัวแบบบูรณาการของโรงเรียนที่มีประสิทธิผล
โดยมองโรงเรียนที่มีประสิทธิผลตามแนวคิดของทฤษฎีเชิง
ระบบ กล่าวคือ กลุ่มปัจจัยด้านบริบท (context) ได้แก่ การ
ที่หน่วยงานต้นสังกัดให้แรงกระตุ้นเพื่อความสำเร็จและการ
พัฒนาการศึกษาให้เหมาะสมกับผู้เรียนและผู้ที่เกี่ยวข้องจะ
ส่งผลทางอ้อมต่อผลลัพธ์ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียน โดยส่งผ่านกระบวนการการดำเนินงานทั้งในระดับ
โรงเรีย นและระดับ ห้อ งเรีย น ส่ว นกลุ่ม ปัจ จัย ป้อ นเข้า
(inputs) ได้แก่ ประสบการณ์ของครู ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักเรียน
และการสนับสนุนของผู้ปกครองจะส่งผลทั้งทางตรงต่อด้าน
ผลลัพ ธ์ (outputs) ได้แ ก่ผ ลสัม ฤทธิ์ท างวิช าการทั้ง เชิง
ปริมาณและเชิงคุณ ภาพ สถานะทางเศรษฐกิจสังคม และ
ส่ง ผลทางอ้อ ม ผ่า นกระบวนการดำเนิน งานทั้ง ในระดับ
โรงเรียน ได้แก่ ระดับความเข้มแข็งของนโยบายที่มุ่งผลสำเร็จ
ภาวะผู้น ำทางการศึก ษา การมีส ่วนร่วมและการเห็น พ้อ ง
ต้องกันจากครูในการวางแผนคุณ ภาพของหลักสูตรในด้าน
เนื้อหาและโครงสร้าง บรรยากาศที่เป็น ระเบียบเรียบร้อย
ความสามารถในการประเมินผล และในระดับห้องเรียน ได้แก่
เวลาในการเรีย นรู้ ตัวแบบการสอน โอกาสในการเรีย นรู้
ความคาดหวังสูงต่อความก้าวหน้าของนักเรียน การกำกับ
ติด ตามความก้า วหน้า ของผู้เรีย น และการเสริม แรง ซึ่ง
สอดคล้อ งกับ สุพ ิศ โสภา (2560) วิจ ัย เรื่อ ง การบริห าร
สถานศึก ษาสู่ความเป็น เลิศของโรงเรียนขนาดกลางสังกัด
สำนัก งานเขตพื้น ที่ก ารศึก ษามัธยมศึก ษาเขต 25 จังหวัด
ขอนแก่น: กรณีศึกษา โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม พบว่า การ
วางแผนเชิงกลยุทธ์ โรงเรียนควรมีการแสวงหา สร้าง พัฒนา
และใช้องค์ความรู้และนวัตกรรม เพื่อให้เกิดนวัตกรรมของ
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หลักสูตร การจัดกระบวนการเรียนรู้และการบริการให้เกิดกับ
ผู้เ รีย น ผู้ม ีส ่ว นได้ส ่ว นเสีย และผู้ร ับ บริก าร ตลอดจน
ผู้เกี่ย วข้อ งอื่น ๆ และการวางแผนเชิงกลยุท ธ์ ผู้บ ริห ารมี
วิธีการในการดำเนินงานของโรงเรียนอย่างเป็นระบบมอบงาน
ทุก อย่า งมีค วามเกี่ย วข้อ งสัม พัน ธ์ก ัน ส่ง ผลถึง กัน มีก าร
วิเคราะห์บริบทของโรงเรียนโรงเรียนมีกระบวนการวิเคราะห์
และกำหนดกลยุทธ์ ด้วยการนำหลักการ SWOT Analysis
เพื่อการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค โดย
พิจ ารณาปัจ จัย ภายในและภายนอก สภาพแวดล้อ มและ
ข้อมูลสารสนเทศ มีการรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศที่
เกี่ยวข้องกับปัจจัยเหล่านี้มาเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ
วางแผนเชิงกลยุทธ์
2. สภาพที่พ ึงประสงค์ข องกลยุท ธ์ก ารบริห าร
เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรม
แผนกสามัญศึกษา สังกัดสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
กลุ่ม 10 ภาพรวมอยู่ในระดับ มากที่ส ดุ ด้านที่ม ีค ่าเฉลี่ย
สูง สุด คือ ด้า นกลุ่ม งานการเงิน และบัญ ชี ทั้ง นี้อ าจเป็น
เพราะว่า การบริหารงบประมาณของสถานศึกษา มุ่งเน้น
ความเป็น อิส ระ ในการบริห ารจัด การมีค วามคล่อ งตัว
โปร่งใส ตรวจสอบได้ ยึดหลักการบริหารมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์
และบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน ให้มีการจัดหา
ผลประโยชน์จ ากทรัพ ย์ส ิน ของสถานศึก ษา รวมทั้งจัด หา
รายได้จ ากบริก ารมาใช้บ ริห ารจัด การเพื่อ ประโยชน์ท าง
การศึกษา ส่งผลให้เกิดคุณภาพที่ดีขึ้นต่อผู้เรียน ซึ่ง Carter
V. Good (1973) ได้ก ล่า วว่า การบริห ารการศึก ษาจะมี
ประสิท ธิภ าพเจริญ ก้า วหน้า เพีย งใด ย่อ มขึ้น อยู่ก ับ การ
บริหารงานของผู้มีหน้าที่ที่รับผิดชอบ การบริหารการศึกษา
มีค วามจำเป็น ที่จ ะต้อ งอาศัย บุค คลหลายฝ่า ยร่ว มมือ กัน
ดำเนิน งานให้บ รรลุเ ป้า หมายและวัต ถุป ระสงค์ หาก
ปราศจากความร่วมมือจากทุกฝ่ายการบริหารการศึกษาย่อม
ไม่บรรลุจุดมุ่งหมายอย่างแน่นอน โดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคคล
แต่ล ะคนที่ม ีบ ทบาทและหน้า ที่ในสถานศึก ษา ย่อ มเป็น
เครื่อ งมือ อัน สำคัญ ที่จ ะทำให้ก ารบริห ารงานการศึก ษา
ดำเนินไปอย่างราบรื่น ถ้าผู้บริหารการศึกษามีเทคนิคและ
วิธีการบริหารที่ดี การบริหารการศึกษาจะมีส่วนช่วยในการ
พัฒ นาเศรษฐกิจ สัง คม การเมือ ง และประเทศชาติโดย
ส่วนรวม อีกทั้งพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในสังคมอีกด้วย
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และจากที่ได้กล่าวมาจึงพูดได้ว่า การบริหารการศึกษาก็มี
ความสำคัญไม่น้อยเหมือนกัน
3. ค่า PNIของกลยุทธ์การบริหารเพื่อยกระดับ
คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญ
ศึก ษา สังกัดสำนักงานพระพุท ธศาสนาแห่งชาติ กลุ่ม 10
ค่าเฉลี่ยรวม คือ 0.31 ด้านที่มีค่า PNI มากกว่าและเท่ากับ
ค่าเฉลี่ยรวมคือ ด้านกลุ่มงานการเงินและบัญชี, ด้านกลุ่ม
งานการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและชุมชน, ด้านกลุ่มงาน
การบริห ารงานวิช าการ, ด้า นกลุ่ม งานกิจ การนัก เรีย น
(PNI= 0.34, 0.33, 0.31) ส่ว นด้า นที่ม ีค ่า PNI ต่ำ กว่า
ค่าเฉลี่ยรวมคือ ด้านกลุ่มงานการบริหารงานวิชาการ, ด้าน
กลุ่ม งานการบริห ารสภาพแวดล้อ มในโรงเรียน, ด้านกลุ่ม
งานบริห ารงานบุค คล (PNI= 0.338, 0.29, 0.25) ที่ไ ป
สอดรับกับผลจากการวิจัยของ พระครูศรีชยานุวัตร (2555)
ศึก ษาเรื่อ ง รูป แบบการบริห ารการศึก ษาที่ม ีค ุณ ภาพของ
โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาขนาดเล็กในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ผลการวิจัยพบว่าความต้องการจำเป็น
(PNI) ในการบริหารการศึกษาที่มีคุณภาพของโรงเรียนพระ
ป ร ิย ัต ิธ ร ร ม แ ผ น ก ส าม ัญ ศ ึก ษ าข น าด เล ็ก ใน ภ าค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ในภาพรวมเท่ากับ 0.26 จะได้อัตรา
การเปลี่ยนแปลงในเชิงพัฒนาการจากสภาพที่เป็นอยู่ไปยัง
สภาพที่ควรจะเป็นมีค่าคิดเป็นร้อยละ 26 เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้านพบว่า ด้านกลุ่มการบริหารสิ่งแวดล้อม มีค่าเฉลี่ย
เท ่า ก ับ 0.47 แ ส ด งให ้เ ห ็น ว ่า จ ะ ต ้อ งได ้อ ัต ร าก าร
เปลี่ยนแปลงในเชิงพัฒนาจากสภาพที่เป็นอยู่ไปยังสภาพที่
ควรจะเป็นมีค่าคิดเป็นร้อยละ 47 สำหรับด้านกลุ่มกิจการ
นักเรียน ด้านกลุ่มแผนงานและงบประมาณ และด้านกลุ่ม
การมีส่วนร่วมของผู้ป กครองและชุม ชน มีค ่าเฉลี่ยเท่ากับ
0.46, 0.37, 0.26 แสดงให้เ ห็น ว่า จะต้อ งได้อ ัต ราการ
เปลี่ยนแปลงในเชิงพัฒนาจากสภาพที่เป็นอยู่ไปยังสภาพที่
ควรจะเป็น มีค ่า คิด เป็น ร้อ ยละ 46, 37, 26 ส่ว นด้า นการ
บริห ารงานบุค คล ด้า นกลุ่ม งานอำนวยการ/บริห ารงาน
ทั่ว ไป และด้า นกลุ่ม การบริห ารงานวิช าการ มีค ่า เฉลี่ย
เท่ากับ 0.10, 0.08, 0.05 ซึ่งเป็นค่าเฉลี่ยต่ำกว่าค่าเฉลี่ยรวม
จึงไม่มีความต้องการจำเป็นต้อง
4. กลยุท ธ์ก ารบริห ารเพื่อ ยกระดับ คุณ ภาพ
การศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญ ศึกษา
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สัง กัด สำนัก งานพ ระพ ุท ธศาสนาแห่ง ชาติ กลุ่ม 10
เรียงลำดับตามความต้องการจำเป็น ได้แก่ กลยุทธ์ด้านกลุ่ม
งานการเงินและบัญชี กลยุทธ์ด้านกลุ่มงานการมีส่วนร่วม
ของผู้ป กครองและชุม ชน กลยุท ธ์ด ้า นกลุ่ม งานการ
บริห ารงานวิช าการ กลยุท ธ์ด ้านกลุ่ม งานกิจ การนัก เรีย น
กลยุทธ์ด้านกลุ่มงานการบริหารสภาพแวดล้อมในโรงเรียน
ทั้งนี้อธิบายได้ว่า กลยุทธ์ด้านกลุ่มงานการเงินและบัญชี มี
ความจำเป็นต่อการบริหารโรงเรียนสูงสุด ซึ่งในบรรดากล
ยุท ธ์ท างการบริห ารจะต้อ งมีก ารวางแผนการเงิน ของ
โรงเรียนเพื่อให้ได้มาซึ่งเงินเพื่อนำมาใช้จ่ายในการศึกษาของ
โรงเรีย นมีก ารจัด การเกี่ย วกับ การใช้จ ่า ย ตลอดจนการ
ควบคุมการดำเนินงานทางด้านการเงินให้เป็นไปตามเกณฑ์
ม าต รฐาน ท ี่ต ั้ง ไว้ ผ ู้บ ริห ารจ ะ ต ้อ งพ ิจ ารณ าถ ึง ผ ล
กระทบกระเทือ นที่ม ีต ่อ การให้ไ ด้ม าหรือ การจ่า ยไปซึ่ง
การเงิน ของโรงเรีย น ดำเนิน การรวบรวมรายละเอีย ด ตั้ง
งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ของหน่วยงาน รวบรวม
รายละเอีย ดเสนอตั้งงบประมาณประจำปี สอดคล้อ งกับ
แนวคิดของ ปรานี พรรณวิเชียร (มปป. : เว็บไซต์) ได้ให้
ความหมายของแผนกลยุทธ์ทางการเงินไว้ว่าคือ แผนที่แสดง
ให้เห็นถึง แหล่งที่มาและแหล่งใช้ไปของเงินที่ต้องใช้ในการ
ดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์
5. ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอเชิงนโยบาย
1.1 ก าร ส ร ้า งกลยุท ธ์ก ารบริห ารเพ ื่อ
ยกระดับ คุณ ภาพการศึก ษาของโรงเรีย นพระปริย ัต ิธ รรม
แผนกสามัญศึกษา สังกัดสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
กลุ่ม 10 ที่สถานศึกษาควรดำเนินการ กล่าวคือ มีการสร้าง
กรอบ ยกร่างรูปแบบ พัฒนากลยุทธ์ และใช้วิธีการจัดลำดับ
ความสำคัญโดยการวิเคราะห์สภาพความต้องการจำเป็นจะ
ทำให้ได้กลยุทธ์การบริหารเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา
ของโรงเรีย นพระปริย ัต ิธ รรมแผนกสามัญ ศึก ษา ที่ม ี
ประสิทธิภาพนำไปใช้ในการกำหนดนโยบายและใช้ในการ
ประเมินการดำเนินงานนั้น ๆ ได้
1.2 ในขั้นตอนการสร้างกลยุท ธ์อาจใช้การ
สัมภาษณ์เชิงลึก และการประชุมกลุ่มย่อยร่วมกันก็ได้ ใน
กรณีท ี่ม ีร ะยะเวลาในการดำเนิน งานมากซึ่ง จะทำให้ไ ด้

ผลการวิจ ัย มีค วามชัด เจนมากยิ่ง ขึ้น และมีป ระสิท ธิภ าพ
สูงสุด
2. ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ
2.1 ด้า นกลุ่ม งานการบริห ารงานวิช าการ
ด้านการพัฒนาหลักสูตร และกระบวนการเรียนรู้ ผู้บริหาร
โรงเรีย นควรส่งเสริม ให้ม ีก ารพัฒ นาครู โดยการจัด อบรม
สัมมนา ศึกษาดูงานตามสถาบันต่าง ๆ เพื่อนำมาพัฒนาการ
เรียนการสอน
2.2 ด้า นกลุ่ม การเงิน และบัญ ชี ด้า นการ
วางแผนการเงินของโรงเรียน ผู้บริหารจะต้องพิจารณาถึง
ผลกระทบกระเทือ นที่มีต่อการให้ได้ม าหรือการจ่ายไปซึ่ง
การเงินของโรงเรียน
3. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
3.1 จากผลการวิจัยครั้งนี้ พบว่า ด้านกลุ่ม
งานบริหารงานบุคคล มีระดับการปฏิบัติสูงที่สุด จึงควรมี
การวางแผนเกี่ยวกับบุคคลเพื่อกำหนดว่าสถานศึกษาจะมี
คนที่มีคุณ สมบัติเหมาะสมเข้าทำงาน ได้ในเวลาที่ต้องการ
โดยงานชั้น แรกก็ค ือ การสำรวจคุณ ภาพ ความรู้ค วาม
ชำนาญของบุคคลที่มีอยู่ในปัจจุบัน
3.2 จากการจัดสนทนากลุ่มและลงภาคสนาม
เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลของผู้วิจัยในครั้งนี้ พบว่า อาจมีปัจจัย
ภายนอกอื่น ที่ส ่ง ผลต่อ กลยุท ธ์ก ารบริห ารเพื่อ ยกระดับ
คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญ
ศึก ษา สังกัดสำนักงานพระพุท ธศาสนาแห่งชาติ กลุ่ม 10
เช่น นโยบายของรัฐบาล สมรรถนะของผู้บริหาร ครูผู้สอน
รวมถึงกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครองแต่ละสถานศึกษา
มีบทบาทหน้าที่แตกต่างกัน ซึ่งการวิจัยครั้งต่อไปควรนำตัว
แปรนอกดังกล่าวมาพิจารณาด้วย
3.3 กลยุท ธ์ท ี่ได้ส ร้า งขึ้น สามารถนำไป
ศึกษาวิจัยเป็นรูปแบบเทียบเคียงใช้กับสถาบันการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ทั้ง ภาครัฐ และเอกชน ซึ่ง เป็น กลยุท ธ์ก ารบริห ารเพื่อ
ยกระดับ คุณ ภาพการศึก ษาของโรงเรีย น ทั้ง ภาครัฐ และ
เอกชนที่มีคุณภาพ ต่อไป
3.4 ค วรม ีก ารศ ึก ษ าวิจ ัย เช ิง ค ุณ ภ าพ
เกี่ยวกับ กลยุทธ์การบริหารเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา
ของโรงเรียน เช่น การวิจัยเชิงปฏิบัติการ หรือการวิจัยเพื่อ
พัฒนาเกี่ยวกับพฤติกรรมของนักเรียน ในลำดับต่อไป
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