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บทคัดย่อ
โรงเรียนพระปริยตั ธิ รรม แผนกสามัญศึกษา เป็นหนึง่ โรงเรียนทีม่ กี ารน�ำการบริหารงานเชิงระบบ
หรือการบริหารงานตามทฤษฎีเชิงระบบมาใช้ในการบริหารจัดการ เป็นการบริหารจัดการยุคใหม่ที่มีการ
พิจารณาถึงองค์ประกอบในส่วนต่างๆ ทัง้ ระบบใหญ่และระบบย่อยว่ามีความสัมพันธ์กนั มากน้อยเพียงใด
และให้ความส�ำคัญในการน�ำสภาพแวดล้อมหรือปัจจัยอื่นๆ รอบองค์การมาเป็นส่วนหนึ่งในการบริหาร
จัดการด้วย เพื่อให้กระบวนการบริหารน�ำไปสู่การปฏิบัติจริง ให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
โดยวิเคราะห์ระบบของทฤษฎีไม่ว่าจะเป็น ปัจจัยน�ำเข้า (In put) กระบวนการ (Process) และผลลัพธ์
(Out come) มีการน�ำเทคนิคหรือวิธกี ารต่างๆ มาเสริมให้การปฏิบตั งิ านดีขนึ้ ขจัดปัญหาและอุปสรรคให้
น้อยลง มุ่งสู่ความส�ำเร็จหรือเป้าหมายให้สูงขึ้น จากบทวิเคราะห์พบว่า จุดแข็งและจุดอ่อนของโรงเรียน
พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา มี ๔ ด้าน คือ ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านบุคลากร ด้านงาน
ทั่วไป
ค�ำส�ำคัญ: การบริหารงานตามทฤษฎีเชิงระบบ, โรงเรียนพระปริยัติธรรม

Abstract
Phrapariyattidhamma Schools, General Education Section that has administrative
systems and management systems used by the theory of management. The management
of a new era with regard to the composition of the various parts. Systems and subsystems
* นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏมหาสารคาม
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that are interrelated much. And featured in the environment or other factors. The
organization is part of the management as well. The administrative process leading to
the actual implementation. Its effectiveness in practice. The theoretical analysis of
whether the inputs (In put) process (Process) and output (Out come) are adopting
techniques or methods. In addition to better performance. Eliminate barriers to a
minimum. To be successful, a higher goal. The analysis found that Strengths and
weaknesses of Phrapariyattidhamma Schools, General Education Section has four aspects:
technical, budgetary and personnel in general.
Keywords : According to the theory of systemic administration, ecclesiastical schools.

๑. บทน�ำ

การศึกษา คือ กระบวนการพัฒนาชีวิต
เป็นการพัฒนาเพื่อมนุษย์จะได้มีโอกาสสูงสุดใน
สิง่ ดีๆ ทีม่ นุษย์ควรจะได้ อนึง่ กิจกรรมทีไ่ ด้จากการ
ศึกษานั้น ใช้เป็นเครื่องมือในการด�ำเนินชีวิตและ
สร้างสรรค์สิ่งต่างๆ การศึกษาจึงกลายเป็นเครื่อง
มือในการพัฒนาคน ซึ่งตรงกับหลักศาสนาที่มุ่ง
อบรมคนให้พัฒนาตนและตั้งมั่นอยู่ในคุณความดี๑
การศึกษาตามหลักทางพระพุทธศาสนามีกระบวนการ
ถ่ายทอดความรู้ ทักษะ และประสบการณ์สืบทอด
ต่อๆ กันมาสู่สังคมให้รู้จักจดจ�ำ พิจารณา สังเกต
ปรับให้เข้ากับสภาพแวดล้อมแล้วค่อยๆ พัฒนาขึน้
จนกลายเป็นการน�ำสภาพแวดล้อมมาประยุกต์ใช้
ตลอดจนเรียนรู้ในระดับต่างๆ เช่น “วิถีชีวิต การรู้
สัจธรรมความจริงของชีวติ เพราะเมือ่ เรียนรูส้ จั ธรรม

ความจริงของชีวติ แล้ว ผูเ้ รียนย่อมสามารถน�ำความ
รู้ไปพัฒนาหรือเปลี่ยนแปลงชีวิตของตนให้ดีขึ้น๒
ในปัจจุบันปัญหาที่พบเจอของโรงเรียนพระปริยัติ
ธรรมฯ ตัง้ แต่เริม่ มีกฎหมายก�ำหนดให้มกี ารบริหาร
จัดการศึกษาวิชาชีพชั้นสูงและมีมาตรฐานวิชาชีพ
ความจ�ำเป็นในการยกระดับการศึกษายังไม่เป็นที่
ยอมรับจากสังคมในวงกว้างเท่าที่ควร ความไม่
ชั ด เจนในอั ต ลั ก ษณ์ ข องการจั ด การศึ ก ษาที่
สอดคล้ อ งกั บ บริ บ ทที่ ค วรจะเป็ น อย่ า งแท้ จ ริ ง
ประสิทธิภาพของระบบการด�ำเนินการด้านการ
บริหารจัดการและการจัดการศึกษายังไม่มีทิศทาง
การพั ฒ นา และขาดความชั ด เจนในการสร้ า ง
เอกภาพทางการบริการให้กับกลุ่มโรงเรียนและ
ส�ำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด๓

ณรงค์ ธรรมคุณ, หลักการสอน, (เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่, ๒๕๕๔), หน้า ๑.
แสง จันทร์งาม, ศาสนศาสตร์, พิมพ์ครัง้ ที่ ๔, (กรุงเทพมหานคร : ส�ำนักพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๔๕), หน้า ๑๐๔.
๓
ส�ำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ การพัฒนาการศึกษาโรงเรียน
พระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๖๒, (กองพระพุทธศาสนา : ส�ำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ,
๒๕๕๓), หน้า ๑๘.
๑
๒
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ดังนั้น จึงเป็นเหตุผลให้ค้นหาว่ารูปแบบ
ระบบการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรมฯ ใน
ยุคปัจจุบนั ทีเ่ ป็นยุคแห่งโลกข้อมูลข่าวสารนัน้ ได้มี
วิ วั ฒ นาการเป็ น เช่ น ไร และมี แ นวโน้ ม เป็ น ไป
อย่างไรในอนาคตข้างหน้า ทิศทางในการทีจ่ ะบูรณ
าการการศึกษาควรเป็นไปในทิศทางใด เพื่อให้
ศาสนาทายาทรุ่นต่อๆ ไปได้ศึกษาหาความรู้เพื่อ
พัฒนาบุคลากรของประเทศชาติและความคงอยู่
ของศาสนทายาทในพระพุทธศาสนาสืบไป

๒. วิวฒ
ั นาการการศึกษาของคณะสงฆ์ไทย

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมารัฐบาลได้ค�ำนึง
มาโดยตลอดว่ า การศึ ก ษาเป็ น เครื่ อ งมื อ ในการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นพื้นฐานที่ส�ำคัญของ
การพัฒนาและเป็นเครื่องชี้น�ำสังคม และในแผน
พั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ ฉบั บ ที่ ๘
(พุทธศักราช ๒๕๔๐) ได้ระบุชัดเจนว่า “คนเป็น
ศู น ย์ ก ลางเป็ น ทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ที่ ส มบู ร ณ์ ที่ สุ ด
ทั้งด้านร่างกาย จิตใจความรู้ สติปัญญา คุณธรรม
จริยธรรมและวัฒนธรรมในการด�ำเนินชีวติ สามารถ
ด�ำรงอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข” ๔ การ
ศึกษาพระปริยตั ธิ รรมหรือทีเ่ รียกกันว่า “นักธรรม”
เกิดขึ้นตามพระราชด�ำริในพระมหาสมณเจ้า กรม
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พระยาวชิรญาณวโรรส เป็นการศึกษาพระธรรม
วินัยในภาษาไทยเพื่อให้ภิกษุสามาเณรผู้เป็นก�ำลัง
ส�ำคัญของพระพุทธศาสนาสามารถศึกษาพระธรรม
วินัยได้สะดวกและทั่วถึง อันจะเป็นพื้นฐานน�ำไปสู่
สัมมาปฏิบัติ ตลอดจนเผยแพร่พระพุทธศาสนาให้
กว้างไกลออกไป การศึกษาพระพุทธศาสนาของ
พระสงฆ์ไทยแต่โบราณมา นิยมศึกษาเป็นภาษา
บาลีทเี่ รียกว่า การศึกษาพระปริยตั ธิ รรม ซึง่ เป็นสิง่
ทีเ่ รียนรูไ้ ด้ยากส�ำหรับพระภิกษุสามาเณรทัว่ ไป จึง
ปรากฏว่าภิกษุสามเณรทีม่ คี วามรูใ้ นพระธรรมวินยั
อย่ า งทั่ ว ถึ ง จ� ำ นวนน้ อ ย เป็ น เหตุ ใ ห้ สั ง มลฑล
ขาดแคลนพระภิกษุผู้มีความรู้ความสามารถ การ
ปกครอง และการแนะน�ำสั่งสอนประชาชน ดังนั้น
จึงได้มีการเล่าเรียนพระธรรมวินัยในภาษาไทยขึ้น
ส�ำหรับสอนพระภิกษุสามาเณร ณ วัด บวรนิเวศ
วิหาร เป็นครัง้ แรก นับตัง้ แต่ทรงรับหน้าทีป่ กครอง
วัดบวรนิเวศวิหารเมื่อ พ.ศ. ๒๔๓๕ เป็นต้นมา
ก�ำหนดหลักสูตรการสอนให้ภกิ ษุสามเณรได้เรียนรู้
พระพุทธศาสนา ทั้งด้านหลักธรรม พุทธประวัติ
และพระวินัย ตลอดถึงการแต่งวิชาเรียงความแก้
กระทู้ธรรม๕ การศึกษาของคณะสงฆ์ไทยจึงกลาย
เป็นหลักของการพัฒนาเพือ่ เป็นมรรควิธมี รการน�ำ
สังคมชาวพุทธให้ไปสู่เป้าหมายที่ถูกต้อง๖ ในการ

กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, คู่มือการจัดกระบวนการเรียนรู้หน้าที่พลเมืองศีลธรรม ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย, (กรุงเทพมหานคร : คุรุสภาลาดพร้าว, ๒๕๔๔), หน้า ๒๑-๒๓.
๕
ส�ำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง, เรือ่ งสอบธรรมสนามหลวงแผนกธรรม พ.ศ. ๒๕๔๔, (กรุงเทพมหานคร
: โรงพิมพ์การศาสนา, ๒๕๔๔), หน้า ๕๙.
๖
พระธรรมปัญญาภรณ์ (สุชาติ ธมฺมรตโน) และพระมหาทองดี ปญฺญาวชิโร, การศึกษาพระปริยัติธรรม
แผนกบาลี, (กรุงเทพมหานคร : อาทรการพิมพ์, ๒๕๔๘), หน้า ๕๘-๖๐.
๔
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ปฏิรูปการศึกษาของคณะสงฆ์ไทยในรูปแบบนี้ แม้
จะเป็นที่ยอมรับได้ในหมู่ผู้มีการศึกษาชนชั้นกลาง
แต่ อี ก ด้ า นหนึ่ ง กลั บ เป็ น การลดทอนพระพุ ท ธ
ศาสนาให้เหลือเพียงค�ำสอนทางโลกียธรรมโดยเน้น
หลักการหรือปริยตั เิ ป็นส�ำคัญและมุง่ แต่เพียงความ
ส� ำ เร็ จ ทางโลกที่ ป ระจั ก ษ์ ไ ด้ เ ท่ า นั้ น ๗ ภารกิ จ
ทางการศึกษาที่ต้องท�ำคือ การสร้างประชากรที่มี
คุณภาพให้กับประเทศ คณะสงฆ์ก็จ�ำเป็นที่จะต้อง
สร้างบุคลากรทางการศึกษาขึน้ มาให้มคี ณ
ุ ภาพด้วย
ด้านการปฏิรปู การศึกษาแก่ศาสนทายาทของคณะ
สงฆ์ สังคม เพือ่ ให้พระสงฆ์ทมี่ คี วามรูค้ วามสามารถ
จะมี ทั ก ษะประสบการณ์ ใ นการสอนเด็ ก ให้ มี
คุณภาพเพื่อพัฒนาวงการศึกษาของคณะสงฆ์ให้มี
ประสิทธิภาพ๘

๓. การบริหารงานเชิงระบบ

การบริหารเชิงระบบหรือการบริหารตาม
ทฤษฎี ร ะบบ เป็ น การบริ ห ารจั ด การยุ ค ใหม่ ท่ี
พิจารณาว่าองค์การจะมีระบบใหญ่และระบบย่อย
สัมพันธ์กนั อยูภ่ ายใน และให้ความส�ำคัญในการน�ำ
สภาพแวดล้อมหรือปัจจัยอืน่ ๆ รอบองค์การมาเป็น
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ส่วนหนึ่งในการบริหารจัดการด้วย โดยการด�ำเนิน
งานนั้นจะให้ความสัมพันธ์ระหว่างระบบย่อยกับ
ระบบย่อย และระบบย่อยกับระบบใหญ่ภายใน
องค์การ และความสัมพันธ์ขององค์การกับสภาพ
แวดล้ อ มจะมี ผ ลต่ อ กั น ในทุ ก ขั้ น ตอนเพื่ อ มุ ่ ง สู ่
จุดหมายร่วมกัน อาจกล่าวได้วา่ การบริหารงานเชิง
ระบบเป็นองค์การทีม่ คี วามสัมพันธ์กนั และมีความ
เกี่ยวข้องกัน เป็นหนึ่งเดียวกันเพื่อปฏิบัติงานให้
องค์การประสบผลส�ำเร็จตามต้องการ๙ และการ
บริหารเชิงทฤษฎีระบบเป็นทรรศนะที่มองการ
บริ ก ารจั ด การอย่ า งเป็ น ระบบตามหน้ า ที่ ข อง
องค์การที่สัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมโดยถือว่าเป็น
ระบบกลุม่ ของส่วนทีเ่ กีย่ วข้องสัมพันธ์กนั ทีต่ อ้ งการ
บรรลุจุดมุ่งหมายร่วมกัน๑๐ ความส�ำคัญของการ
บริหารเชิงระบบคือ มีประโยชน์ตอ่ การบริหารการ
ศึกษาในเรือ่ งของระบบโรงเรียน ความเปลีย่ นแปลง
นโยบายการศึกษาและการท�ำงานร่วมกันกับกลุ่ม
รวมถึงการท�ำให้ผู้บริหารมองเห็นปัญหาในภาพ
รวมของปัญหาอย่างเป็นระบบและมองเห็นความ
สัมพันธ์ระหว่างส่วนต่างๆ ของปัญหาหาที่เกิดขึ้น
อย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ การบริหาร

พระไพศาล วิสาโล, พุทธศาสนาไทยในอนาคต แนวโน้มและทางออกจากวิกฤต, (กรุงเทพมหานคร :
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิวงศ์, ๒๕๔๖), หน้า ๒๑๖.
๘
วันชัย สุขตาม, “วิกฤตการณ์ของผู้น�ำไทย : ปัญหาและทางออก”, วารสารสังคมศาสตร์ปริทรรศน์,
ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๑ (มกรคาม-มีนาคม ๒๕๕๕) : หน้า ๑๒๗.
๙
จันทรา สงวนนาม, ทฤษฎีและแนวปฏิบตั ใิ นการบริหารการศึกษา, (กรุงเทพมหานคร : บุค๊ พอยด์, ๒๕๔๕),
หน้า ๘๔.
๑๐
ปราชญ์ กล้าผจญ และสมศักดิ์ คงเที่ยง, หลักและทฤษฎีการบริหารการศึกษา, (กรุงเทพมหานคร :
มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง, ๒๕๔๕), หน้า ๘๓-๘๔.
๗
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งานตามทฤษฎี ร ะบบนี้ ยั ง มี ป ระโยชน์ ใ นส่ ว นที่
สามารถช่ ว ยให้ ผู ้ บ ริ ห ารก� ำ หนดขอบเขตและ
องค์การอีกทั้งยังสามารถสร้างระบบ๑๑

๔. แนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบ

นักวิชาการต่างๆ ได้ก�ำหนดแบ่งรูปแบบ
ไว้หลายลักษณะซึ่งแตกต่างกันไป ผู้เขียนขอสรุป
ประเด็ น และจั ด แบ่ ง ประเภทของรู ป แบบตาม
แนวคิดทฤษฎีและหลักการ ซึ่งเป็นพื้นฐานในการ
พัฒนารูปแบบนัน้ ๆ steniner จ�ำแนกรูปแบบออก
เป็น ๒ ประเภทคือ ๑) รูปแบบเชิงปฏิบตั ิ (Practical
Model or-Model-of) รูปแบบประเภทนี้เป็น
รูปแบบจ�ำลองทางกายภาพ เช่น แบบจ�ำลองรถยนต์
เครือ่ งบิน ภาพจ�ำลอง เป็นต้น และ ๒) รูปแบบเชิง
ทฤษฎี (Theoretical Model or-Model-of) เป็น
แบบจ�ำลองทีส่ ร้างขึน้ จากกรอบแนวคิดทฤษฎีเป็น
พืน้ ฐาน ตัวทฤษฎีเองไม่ใช่รปู แบบ หรือแบบจ�ำลอง
เป็ น ตั ว ช่ ว ยให้ เ กิ ด รู ป แบบที่ มี โ ครงสร่ า งต่ า งๆ
ที่สัมพันธ์กัน๑๒ จากแนวคิดทฤษฎีดังกล่าวข้างต้น
ข้างผู้วิเคราะห์ว่าการพัฒนา หมายถึง การเปลี่ยน
แปลงที่ละเล็กทีละน้อย หรือการเปลี่ยนแปลงจาก
อีกสถานะหนึ่งไปเป็นอีกสถานะหนึ่ง โดยผ่าน
ล� ำ ดั บ ขั้ น ตอนต่ า งๆ ที่ เ รี ย กว่ า รู ป แบบหรื อ
กระบวนการต่างๆ ไปสูร่ ะดับทีส่ ามารถขยายตัวขึน้
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เติบโตหรือเจริญขึน้ กว่าเดิม มีการปรับปรุงให้ดขี นึ้
และเหมาะสมกว่าเดิมหรืออาจก้าวหน้าไปถึงขั้น
อุดมสมบรูณเ์ ป็นทีน่ า่ พอใจ ไม่วา่ การพัฒนานัน้ จะ
เกิดขึ้นกับคนหรือสิ่งของก็ตามเป้าหมายสุดท้าย
ของรูปแบบการพัฒนาคือ การท�ำให้ดีขึ้นกว่าเดิม
และมี ก ระบวนการที่ เ ปลี่ ย นแปลงไปอย่ า งเป็ น
ระบบ เป็นล�ำดับ และเป็นขั้นตอน

๕. โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ
ศึกษา กลุ่มที่ ๑๑

“โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ
ศึกษา” หมายถึง โรงเรียนทีว่ ดั จัดตัง้ ขึน้ เพือ่ ให้การ
ศึกษาแก่ผเู้ รียนตามหลักสูตรการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
ส�ำหรับโรงเรียนพระปริยตั ธิ รรม แผนกสามัญศึกษา
โดยมี “เจ้าอาวาสวัด” เป็นผู้ที่ขอจัดตั้งโรงเรียน
พระปริยตั ธิ รรม แผนกสามัญศึกษามี มีเป้าประสงค์
คื อ นั ก เรี ย นทุ ก รู ป ที่ จ บหลั ก สู ต รการศึ ก ษาขั้ น
พื้นฐานจากโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ
ศึกษา กลุ่มที่ ๑๑ ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย อย่างต่อเนื่อง ๖
ปี ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิต มีความสมดุลทั้ง
ด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ สังคม มีความรู้
คูค่ ณ
ุ ธรรม ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาชาติ เป็น
บุคคลแห่งการเรียนรู้ มีทกั ษะพืน้ ฐานทีเ่ พียงพอต่อ

วิโรจน์ สารรัตนะ, การบริหารการศึกษา : นโยบายและยุทธศาสตร์เพือ่ การบรรลุผล, (กรุงเทพมหานคร
: ทิพย์วิสุทธิ์, ๒๕๔๖), หน้า ๔๐.
๑๒
Stenin E, Metthodology of Theory Construction, (Sydney : Educology Associates, 1988),
p. 189.
๑๑
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การด�ำรงตนในสังคมได้อย่างเป็นสุขทุกสถานการณ์
รักธรรมชาติ รักประชาธิปไตย ก้าวทันเทคโนโลยี
มีความเป็นสากล บนพื้นฐานความเป็นไทย๑๓
จากการประมวลแนวคิดทฤษฎีทเี่ กีย่ วข้อง
วัฒนาการการศึกษาของคณะสงฆ์ไทยจากอดีตมา
จนถึงปัจจุบัน ผู้เขียนประมวลความเกิดเป็นองค์
ความรู้ใหม่ได้ว่า ตราบใดที่โลกยังหมุนรอบตัวเอง
การศึกษาก็จะเกิดขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง ไม่วา่ การศึกษา
นั้นจะเกิดขึ้นด้วยตัวเองจากธรรมชาติก็ตาม หรือ
การศึกษานั้นจะถูกจัดสรรให้เกิดเป็นรูปแบบหรือ
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กระบวนการจากภาครัฐก็ตาม การศึกษาจะมีการ
ด�ำเนินไปอย่างต่อเนื่องและไม่มีที่สิ้นสุด หากเรา
มองจากอดีตมาจนถึงปัจจุบันเราจะเห็นภาพที่
เกิ ด ขึ้ น ได้ อ ย่ า งชั ด เจนว่ า ไม่ มี ใ ครต้ า นกระแส
โลกาภิวฒ
ั น์ ต้านกระแสความเปลีย่ นแปลงของโลก
หรือแม้กระทั่งปัจจุบันเราก็ไม่สามารถต้านกระแส
แห่งยุคข้อมูลข่าวสารได้ ผู้เขียนจึงได้สรุปเป็นมโน
ทัศน์เชิงกระบวนการและความสัมพันธ์ระหว่าง
ตัวแปร ดังนี๑๔
้

ภาพที่ ๒ สภาพการจัดการศึกษาของคณะสงไทย
จากภาพผู้เขียนอธิบายได้ว่า การศึกษา
ของคณะสงไทยตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันนั้น วัด
เป็นสถานที่ใช้ส�ำหรับศึกษาหาความรู้โดยมีพระ
เป็นผู้ถ่ายทอดมาทุกยุคทุกสมัย จวบจนกระทั่งใน

ยุคปัจจุบันที่มี “โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนก
สามัญศึกษา” เป็นองค์กรทางการศึกษาที่ด�ำเนิน
การในลักษณะปิดเมื่อน�ำทฤษฎีเชิงระบบมาใช้ใน
การด�ำเนินการเพือ่ เป็นกรอบแนวคิดในการบริหาร

ส�ำนักงานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ ๑๑, วิสัยทัศน์. แหล่งที่มา : http://
www.group-11.com/main.html [๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๙].
๑๔
สัญญา เคณาภูม,ิ “รูปแบบการเขียนกรอบแนวคิดการวิจยั ทางการบริหารจัดการ : The Writing Format
of Research Conceptual Frameworks on Management”, วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ปีที่ ๘ ฉบับ
ที่ ๓ (กันยายน-ธันวาคม ๒๕๕๗) : หน้า ๓๓-๔๒.
๑๓
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จัดการโรงเรียนสมบรูณแ์ บบโดยอธิบายการบริหาร
จัดการศึกษาตามทฤษฎีเชิงระบบได้คือ โรงเรียน
พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา มีปัจจัยป้อน
เข้าสู่โรงเรียน มีกระบวนการจัดกิจกรรมเพื่อการ
เรี ย นรู ้ มี ผ ลผลิ ต ทางการศึ ก ษา และมี ผ ลลั พ ธ์
ติดตามมา การบริหารการศึกษาเชิงระบบจึงเป็น
แนวทางในการบริหารทีม่ ปี ระโยชน์ตอ่ โรงเรียน ซึง่
การบริ ห ารการศึ ก ษาเชิ ง ระบบมี ลั ก ษณะการ
ด�ำเนินการที่มุ่งเน้นงานและประโยชน์ทางการ
ศึกษา ๔ ด้าน อันประกอบไปด้วย
๑. การด�ำเนินงานด้านการวิเคราะห์ของ
ระบบโรงเรียน การบริหารการศึกษาเชิงระบบจะ
ด�ำเนินการด้วยการน�ำปัจจัยป้อนเข้าทีห่ ลากหลาย
ทั้งทรัพยากรมนุษย์ ทรัพยากรการเงิน ทรัพยากร
วัตถุ และสารสนเทศ ซึง่ เป็นทรัพยากรส�ำคัญในการ
บริหารการศึกษาเข้ามาสู่กระบวนการแปรสภาพ
หรือกระบวนการจัดการศึกษาของโรงเรียนทีส่ ำ� คัญ
คือ กระบวนการเรียนการสอน กระบวนการบริหาร
และกระบวนการบริการ แล้วส�ำเร็จผลเป็นปัจจัย
ออกหรือผลผลิตทางการศึกษาซึ่งประกอบด้วย
นักเรียน ครู และผลผลิตอื่นๆ ของโรงเรียน การ
บริหารการศึกษาเชิงระบบโดยเฉพาะโรงเรียนพระ
ปริยตั ธิ รรม แผนกสามัญศึกษา ในฐานะทีเ่ ป็นสถาน
ศึกษานั้นถือว่าเป็นระบบปิด คือโรงเรียนมีปัจจัย
ตัวป้อนเข้า มีกระบวนการ และผลผลิตเช่นเดียว
กับองค์การอื่นที่เป็นระบบเปิด โดยที่โรงเรียนมี
องค์ประกอบ ดังนี้
		 ๑.๑ ปัจจัยตัวป้อนเข้าจากสภาพ
แวดล้อม ได้แก่ ๑) ทรัพยากรมนุษย์ ๒) ทรัพยากร
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วัตถุ ๓) ทรัพยากรการเงิน และ ๔) ทรัพยากร
สารสนเทศ
		 ๑.๒ กระบวนการแปรสภาพของ
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ได้แก่
๑) กระบวนการเรียนการสอน ๒) กระบวนการ
บริการ และ ๓) กระบวนการบริหาร
		 ๑.๓ ปั จ จั ย ป้ อ นออกหรื อ ผลผลิ ต
ของโรงเรียน ได้แก่ ๑) ผลผลิตเกี่ยวกับผู้เรียน ๒)
ผลผลิตเกี่ยวกับครู และ ๓) ผลผลิตอื่นๆ เช่น
นโยบายของโรงเรียน กฎระเบียบขอบังคับ ความ
สัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน เป็นต้น
๒. การด� ำ เนิ น งานด้ า นการศึ ก ษาเพื่ อ
เปลี่ ย นแปลงผลผลิ ต ทางการศึ ก ษาและเกิ ด
นวัตกรรมทางการศึกษาใหม่ขึ้น การบริหารการ
ศึ ก ษาเชิ ง ระบบช่ ว ยส่ ง เสริ ม และสร้ า งความ
เปลี่ยนแปลงภายในโรงเรียนได้
๓. การด� ำ เนิ น งานด้ า นการวิ เ คราะห์
นโยบายการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรม
แผนกสามัญศึกษา นโยบายการศึกษาเป็นผลผลิต
ทีม่ ากตัวป้อนหลักคือความต้องการ และสนับสนุน
ทางการศึกษาการน�ำหลักการบริหารเชิงระบบมา
ประยุกต์ใช้ในการบริหาร
๔. การด�ำเนินงานด้านการท�ำงานร่วมกับ
กลุ่ม ในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ
ศึกษา จะมีกลุ่มท�ำงานแบบทางการ และกลุ่ม
ท�ำงานแบบไม่เป็นทางการถือเป็นปัจจัยและมี
ลักษณะการท�ำงานทีแ่ ตกต่างกันซึง่ ถือเป็นกระบวน
การ การบริหารเชิงระบบจึงช่วยในการก�ำหนด
หลักการท�ำงานร่วมกับกลุ่ม
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๖. บทวิเคราะห์ศกั ยภาพเชิงระบบโรงเรียน ทันสมัย และมีขนาดเพียงพอต่อการใช้ประโยชน์
ของสถานศึกษา และ ๒) มีการคมนาคมที่สะดวก
พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
ส�ำหรับบทวิเคราะห์ศักยภาพเชิงระบบ
โรงเรียนพระปริยตั ธิ รรม แผนกสามัญศึกษา ผูเ้ ขียน
พยายามค้นหาแนวทางการพัฒนาโรงเรียนพระ
ปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา โดยประยุกต์ใช้
แนวคิ ด การสร้ า งกลยุ ท ธ์ จ ากฐานการวิ จั ย พบ
ประเด็นการวิเคราะห์ ดังต่อไปนี๑๕
้
๑. จุดแข็ง (Strength)
		 ๑.๑ ด้านวิชาการ ได้แก่ ๑) โรงเรียน
พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาเป็นโรงเรียนที่
มีเทคโนโลยีทที่ นั สมัยคอยให้บริการแก่ผเู้ รียนและ
ชุมชน ๒) มีการจัดการเรียนการสอนที่เป็นระบบ
มีคณ
ุ ภาพและมีประสิทธิภาพสามารถน�ำหลักธรรม
มาประยุกต์ใช้อย่างเป็นรูปธรรมได้อย่างดี ๓) ผู้
เรียนที่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๖ หรือ
จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๓ สามารถสอบ
เข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา หรือระดับทีส่ งู ขึน้
ทั้ ง ภายในและภายนอกประเทศ ๔) ส่ ง เสริ ม
บุคลากรของสถานศึกษาและผู้เรียนได้เข้าร่วม
กิจกรรมทางวิชาการทัง้ ในและนอกสถานที่ และ ๕)
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาเป็น
โรงเรียนที่สร้างโอกาสทางการศึกษาให้แก่ชุมชน
และสังคม
		 ๑.๒ ด้านงบประมาณ ได้แก่ ๑) มี
อาคารสถานที่เรียนที่มั่นคงถาวร มีห้องเรียนที่

มีรถประจ�ำทางผ่านอยู่ในย่านชุมชนที่เจริญ
		 ๑.๓ ด้านบุคลากร มีดงั นี้ ๑) บุคลากร
ที่ท�ำหน้าที่ครู และเจ้าหน้าที่มีวุฒิการศึกษาตั้งแต่
ระดับปริญญาตรีขึ้นไปมากกว่าร้อยละ ๘๐ ส่งผล
ให้ผู้เรียนที่จบการศึกษาจากสถานศึกษาไปแล้ว
เป็นทีย่ อมรับของสังคม ๒) โรงเรียนให้การสนับสนุน
แก่ผเู้ รียน เรียนฟรี พร้อมทัง้ ค่าอาหารมือ้ เช้า กลางวัน
และที่พักโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ๓)
ส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากร และผู้เรียนได้รับ
การการพัฒนาความรูแ้ ละวิชาการในด้านต่างๆ ทัง้
ในและนอกสถานศึกษา และสร้างความสัมพันธ์กบั
ชุมชน และ ๔) ด้านกิจการนักเรียน ผู้เรียนได้รับ
การอนุเคราะห์ด้านทุนการศึกษาเพื่อศึกษาต่อใน
ระดับอุดมศึกษา
		 ๑.๔ ด้านงานทั่วไป โรงเรียนยังไม่
อาจก�ำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายได้อย่าง
ชัดเจนแม้มีก็มิอาจท�ำได้อย่างสมบูรณ์ครบถ้วน
เพราะขาดทั้ ง งบและบุ ค ลากรที่ มี คุ ณ ภาพคอย
สนับสนุน
๒. จุดอ่อน (Weakness)
		 ๒.๑ ด้านวิชาการ ได้แก่ ๑) ผู้เรียน
ที่ ม าจากต่ า งสถาบั น กั น ย่ อ มมี ค วามรู ้ พื้ น ฐานที่
แตกต่างกัน ดังการการปรับความรูพ้ นื้ ฐานต่างๆ ใน
หลายวิชา จึงส่งผลโดยตรงต่อผลสัมฤทธิ์ทางการ

สัญญา เคณาภูม,ิ “การสร้างกลยุทธ์จากฐานการวิจยั เชิงส�ำรวจทางการบริหาร (Establish the strategy
from the management survey research)”, วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ปีที่ ๓๕ ฉบับที่ ๑ (มกราคมกุมภาพันธ์ ๒๕๕๙) : หน้า ๒๘๔-๓๐๙.
๑๕
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ศึกษาของผู้เรียน ๒) ครูมีแผนการสอนที่ยังไม่
สมบูรณ์เท่าที่ควร ซึ่งอยู่ในระหว่างการปรับปรุง
เพื่อให้การเรียนการสอนเน้นผู้เรียนเป็นส�ำคัญ ๓)
การประชุม การติดตามผลการประเมินยังไม่ต่อ
เนื่อง เช่น ต้องมีการวิเคราะห์ และการแก้ไขด้วย
ระบบการบริหารจัดการแบบครบวงจร และพัฒนา
ปรับปรุงกระบวนการท�ำงานของพนักงานในองค์กร
ให้ ดี ยิ่ ง ขึ้ น และช่ ว ยกั น ค้ น หาอุ ป สรรคในแต่ ล ะ
ขั้นตอนในการท�ำงานของพนักงาน
		 ๒.๒ ด้านงบประมาณ มีจ�ำกัด ไม่
เพียงพอในการขยายสถานศึกษาของโรงเรียน และ
การจัดซื้อจัดจ้างเกี่ยวกับงานด้านพัสดุครุภัณฑ์
เพราะขาดความเป็นระบบที่ชัดเจน
		 ๒.๓ ด้านบุคลากร ขาดแคลนผู้สอน
ทีต่ รงกับสายวิชาทีจ่ บมา ครูผสู้ อนบางท่านยังไม่ได้
รับการพัฒนาในวิชาที่สอนโดยเข้ารับการอบรม
หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้
		 ๒.๔ ด้านการบริหารงานทั่วไป การ
ร่วมกิจกรรมระหว่างผู้เรียนภายในกลุ่มหรือกับ
โรงเรียนอืน่ ยังมีนอ้ ย แรงจูงใจใฝ่สมั ฤทธิข์ องผูเ้ รียน
มีนอ้ ย เพราะการแนะแนวและกรณีศกึ ษาตัวอย่าง
ต่อเนื่อง
๓. โอกาส (Opportunity)
		 ๓.๑ ด้านวิชาการ ได้แก่ ๑) มีพระ
ราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติซึ่งเปิดโอกาสให้
จัดการศึกษาได้ตามความต้องการของสถานศึกษา
๒) ส่งเสริมผู้เรียนให้มีโอกาสได้รับการศึกษาที่ดี
ผูท้ เี่ รียนจบหลักสูตรในระดับมัธยมศึกษาปีท๓ี่ และ
มัธยมศึกษาปีที่ ๖ สามารถเข้าศึกษาต่อในระดับสูง
หรือระดับอุดมศึกษาทั่วไปได้ และ ๓) ในส่วนของ
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ผู้ปกครองนั้นมีค่านิยมที่สนับสนุนบุตรหลานให้ได้
รับการศึกษาในระดับที่สูงยิ่งขึ้นไป
		 ๓.๒ ด้านงบประมาณ ได้แก่ ๑) สถาน
ศึกษาส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในชุมชนเมือง พุทธศาสนิกชน
ทั้งส่วนที่มีฐานะดีหรือผู้มีจิตศรัทธรามาสนับสนุน
ด้านการศึกษาและกิจกรรมการเรียนการสอน และ
๒) การที่โรงเรียนตั้งอยู่ในย่านชุมชนนั้นท�ำให้การ
เดินทางสะดวกมีรถประจ�ำทางผ่าน
		 ๓.๓ ด้านบุคลากร ได้แก่ ๑) การ
ศึกษาระบบใหม่สนับสนุนให้ผสู้ อนต้องมีประสบการณ์
วิชาชีพครู หรือเข้าอบรมตามสาขาวิชาทีส่ อน และ
๒) เทคโนโลยีสารสนเทศเปิดโอกาสให้บคุ ลากรของ
สถานศึกษา สามารถค้นคว้าหาความรูไ้ ด้ตามความ
ต้องการของตนเองและสถานศึกษา
		 ๓.๔ ด้านงานทัว่ ไป ได้แก่ ๑) โรงเรียน
พัฒนาสือ่ สารทางอิเล็กทรอนิกส์ เพือ่ เป็นแหล่งการ
เรียนรู้ของผู้เรียน ๒) โรงเรียนเปิดโอกาสให้ชุมชน
เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมของสถานศึกษา และ
๓) สถานศึกษาอยู่ในชุมชนที่เป็นแหล่งการเรียนรู้
และเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ตาม
ต้องการอยู่เสมอๆ
๔. อุปสรรค (Threats)
		 ๔.๑ ด้านวิชาการ ได้แก่ ๑) การ
ขยายโอกาสทางการศึ ก ษาของภาครั ฐ ท� ำ ให้
เยาวชนที่จะบวชเรียนลดลงจ�ำนวนมาก ๒) สภาพ
สังคมในปัจจุบันมีผลต่อค่านิยมในการบวชเรียน
ของเยาวชนลดลง และ ๓) สภาพเศรษฐกิจที่ไม่
แน่นอนของประเทศส่งผลกระทบต่อการจัดการ
ศึกษา
		 ๔.๒ ด้านงบประมาณ การพัฒนา

226 ธรรมทรรศน์
ปรับปรุงอาคารสถานที่และอุปกรณ์ทางการศึกษา
ในปัจจุบนั มีคา่ ใช้จา่ ยสูง โรงเรียนได้รบั งบประมาณ
จ�ำกัด และทีด่ นิ มีราคาสูง ท�ำให้การขยายพืน้ ทีก่ าร
ใช้สอยเป็นไปได้ยาก
		 ๔.๓ ด้านบุคลากร ได้แก่ ๑) การ
แข่งขันในการสรรหาบุคลากรในปัจจุบันมีสูง จึง
เป็นอุปสรรคในการสรรหาบุคลากรในสถานศึกษา
และ ๒) การจัดสรรงบประมาณที่มีในปัจจุบันมี
จ�ำกัดท�ำให้ไม่เพียงพอต่อการพัฒนาบุคลากร
		 ๔.๔ ด้านงานทั่วไป ได้แก่ ๑) ความ
เจริญทางเทคโนโลยีท�ำให้นักเรียนต้องมีค่าใช้จ่าย
เพิ่ ม มากขึ้ น ๒) ภาระหน้ า ที่ ข องประชาชนใน
ปัจจุบันมีมาก ไม่อ�ำยวนต่อการร่วมกิจกรรม และ
๓) การน�ำเสนอข่าวสารในด้านลบที่เกี่ยวกับพระ
สงฆ์ทเี่ สนออย่างขาดวิจารณญาณส่งผลกระทบต่อ
โรงเรียนพระปริยัติธรรมในทุกๆ ด้าน
๕. ข้อเสนอแนะ
		 ๕.๑ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
			 ๑) ด้านวิชาการ รัฐและหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง ควรสร้างต�ำราเรียนให้สอดคล้องกับ
สภาพการณ์ ป ั จ จุ บั น ของโรงเรี ย น ๒) ด้ า นงบ
ประมาณ รัฐต้องสนับสนุนงบประมาณให้เพียงพอ
และชัดเจนในการบริหารงาน ๓) ด้านบุคลากร รัฐ
ต้องส่งเสริมสนับสนุนให้ชัดเจนเพื่อความคล่องตัว
ในการบริหารจัดการ และเพื่อให้บุคลากรมีความ
มัน่ คงและเป็นการสร้างความเข้มแข็งให้กบั วิชาการ
และผู้เรียนมีความต่อเนื่องด้านการเรียนการสอน
รายวิชา และ ๔) ด้านการบริหารงานทั่วไป ต้องมี
พระราชบัญญัติเพื่อการรองรับการพัฒนาในภาพ
รวมทุกๆ ด้าน ตลอดจนถึงการขยายองค์กรเพื่อ
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รองรั บการเจริ ญ ทางสั ง คมและการสร้ า งศาสน
ทายาทในระยะยาว
			 สรุปได้วา่ การบริหารการศึกษา
ตามแนวคิ ด เชิ ง ระบบมี ค วามสั ม พั น ธ์ กั น กั บ
กระบวนการบริ ห าร (Process) ทั้ ง ระบบโดย
พิจารณาจากจุดแข็ง จุดอ่อน สิง่ คุกคาม และโอกาส
จนถึงขัน้ ตอนสุดท้ายทีไ่ ด้ผลลัพธ์ทพี่ บคือ ๑) ปัจจัย
ทีปอ้ นเข้าสูร่ ะบบการศึกษาของโรงเรียนพระปริยตั ิ
ธรรม แผนกสามัญศึกษา ทีป่ ระกอบด้วย บุคลากร
การเงิน ทฤษฎี และการฝึกปฏิบัติ นโยบายรัฐบาล
การบริหารขององค์กรส่วนท้องถิ่น โครงสร้างของ
กฎหมาย รวมถึงปัจจัยป้อนจากโรงเรียนล้วนมีสว่ น
เกี่ยวข้องในการก�ำหนดแนวทางของโรงเรียนที่
ประกอบด้วย ผู้เรียนอาจต้องการให้สถานศึกษา
จัดการให้ทำ� งานได้เหมาะสมหรือต้องการเรียนต่อ
อีก ครูอาจต้องการเงินเดือนสูงขึ้น สภาพการ
ท�ำงานดีขึ้น ความมั่นคงในอาชีพมากขึ้น คณะ
กรรมการบริหารโรงเรียนอาจต้องการคุณภาพและ
ผลตอบแทนที่ คุ ้ ม ค่ า แก่ ก ารลงทุ น มากขึ้ น ๒)
กระบวนการถ่ายโยงของโรงเรียนพระปริยัติธรรม
แผนกสามัญศึกษาได้ปฏิบัติงานปรับเปลี่ยนปัจจัย
ป้อนเข้าจากสภาพแวดล้อมเป็นผลลัพธ์ทางการ
ศึกษาในลักษณะการบริหารงานเชิงปฏิบัติการใน
โรงเรียนทัง้ การปฏิบตั งิ านของบุคลากรทุกฝ่ายและ
การบริหารจัดการของผู้บริหารโรงเรียนที่อยู่ใน
ลักษณะการตัดสินใจ การติดต่อสือ่ สาร การด�ำเนิน
การตามแผนปฏิบัติการ และ ๓) ผลลัพธ์ทางการ
ศึกษา เมือ่ ได้ดำ� เนินการเปลีย่ นปัจจัยป้อนเข้าตาม
กระบวนการจัดการศึกษาแล้วผลลัพธ์ที่ได้คือ ผล
สัมฤทธิ์ของผู้เรียน เจตคติของผู้เรียนต่อโรงเรียน
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การปฏิบตั งิ านของครู ความพึงพอใจในงานของครู
ระดับการพัฒนาการของผูเ้ รียนและครู การลาออก
กลางคันของผู้เรียน การลาออกของครู การขาด
เรียนของผู้เรียนและการขาดงานของครู การสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารกับครู และระหว่าง
โรงเรียนกับชุมชน สุดท้ายคือสถานศึกษาได้ผลผลิต
หรือผลลัพธ์ทางการศึกษาทีเ่ ป็นผูเ้ รียนมีพฒ
ั นาการ

ทุกด้านจากการเรียนรู้ที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
เป็นคนดี คนเก่ง และคนมีความสุข สามารถเรียน
ต่อและประกอบอาชีพได้สถานศึกษาเป็นทีย่ อมรับ
เป็นแบบอย่างและให้ความช่วยเหลือสถานศึกษา
อื่นและชุมชนท้องถิ่น เพื่อด�ำเนินการศึกษาให้กับ
พระ เณร ที่จะเป็นศาสนทายาทของพระพุทธ
ศาสนาในกาลต่อไป

บรรณานุกรม
๑. ภาษาไทย
(๑) หนังสือ :
กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ. คู่มือการจัดกระบวนการเรียนรู้หน้าที่พลเมืองศีลธรรม ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย. กรุงเทพมหานคร : คุรุสภาลาดพร้าว, ๒๕๔๔.
จันทรา สงวนนาม. ทฤษฎีและแนวปฏิบตั ใิ นการบริหารการศึกษา. กรุงเทพมหานคร : บุค๊ พอยด์, ๒๕๔๕.
ณรงค์ ธรรมคุณ. หลักการสอน. เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่, ๒๕๕๔.
ปราชญ์ กล้าผจญ และสมศักดิ์ คงเที่ยง. หลักและทฤษฎีการบริหารการศึกษา. กรุงเทพมหานคร :
มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง, ๒๕๔๕.
ปกรณ์ ปรียากร. ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาในการบริหารการพัฒนา. กรุงเทพมหานคร :
สามเจริญพานิช, ๒๕๕๔.
พระธรรมปัญญาภรณ์ (สุชาติ ธมฺมรตโน) และพระมหาทองดี ปญฺญาวชิโร. การศึกษาพระปริยัติธรรม
แผนกบาลี. กรุงเทพมหานคร : อาทรการพิมพ์, ๒๕๔๘.
พระไพศาล วิสาโล. พุทธศาสนาไทยในอนาคต แนวโน้มและทางออกจากวิกฤต. กรุงเทพมหานคร :
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิวงศ์, ๒๕๔๖.
พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔. เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๕.
กรุงเทพมหานคร : นานมีบุคส์ พับลิเคชั่นส์ จ�ำกัด, ๒๕๕๔.
ศิริวรรณ เสรีนรัตน์ สมชาย หิรัญกิติ และสมศักดิ์ วานิชยาภรณ์. ทฤษฎีองค์การ. กรุงเทพมหานคร :
ธรรมสาร, ๒๕๔๕.
แสง จันทร์งาม. ศาสนศาสตร์. พิมพ์ครั้งที่ ๔. กรุงเทพมหานคร : ส�ำนักพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๔๕.

228 ธรรมทรรศน์

ปีที่ ๑๖ ฉบับที่ ๓ ประจ�ำเดือน พฤศจิกายน - ธันวาคม ๒๕๕๙

ส�ำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ. แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบตั กิ าร การพัฒนาการศึกษาโรงเรียน
พระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา พ.ศ.๒๕๕๓-๒๕๖๒. กองพระพุทธศาสนา : ส�ำนักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ, ๒๕๕๓.
ส�ำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง. เรือ่ งสอบธรรมสนามหลวงแผนกธรรม พ.ศ. ๒๕๔๔. กรุงเทพมหานคร
: โรงพิมพ์การศาสนา, ๒๕๔๔.
(๒) วารสาร :
วันชัย สุขตาม. “วิกฤตการณ์ของผู้น�ำไทย : ปัญหาและทางออก”. วารสารสังคมศาสตร์ปริทรรศน์,
ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๑ (มกราคม-มีนาคม ๒๕๕๕).
สัญญา เคณาภูม.ิ “รูปแบบการเขียนกรอบแนวคิดการวิจยั ทางการบริหารจัดการ : The Writing Format
of Research Conceptual Frameworks on Management”. วารสารมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์, ปีที่ ๘ ฉบับที่ ๓ (กันยายน-ธันวาคม ๒๕๕๗).
. การสร้างกลยุทธ์จากฐานการวิจัยเชิงส�ำรวจทางการบริหาร (Establish the strategy from
the management survey research)”. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ปีที่ ๓๕
ฉบับที่ ๑ (มกราคม-กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙).
(๓) สื่ออิเล็กทรอนิกส์ :
ส�ำนักงานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ ๑๑. วิสัยทัศน์. แหล่งที่มา : http://
www.group-11.com/main.html [๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๙].
๒. ภาษาอังกฤษ
(1) Book :
Stenin E. Metthodology of Theory Construction. Sydney : Educology Associates, 1988.

