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บทคัดย่อ
บทความวิจ ัย นี้มีว ัตถุป ระสงค์ 1) เพื่อศึกษาความคาดหวัง ของพระสงฆ์ 2) เพื่อ
เปรียบเทียบความคาดหวังของพระสงฆ์ 3) เพื่อศึกษาหาข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการแก้ปัญหา
อุปสรรคที่เกิดขึ้นต่อการจัดการศึกษาของคณะสงฆ์ อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ มีขอบเขตด้านเนื้อหาการจัดการเรียนรู้ 4 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านคุณภาพ
ผู้เรียน 2) ด้านการบริหารจัดการ 3) ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
4) ด้านปัจจัยเกื้อหนุน ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ คือ พระภิกษุในอำเภอบ้านตาขุน จำนวน 37 รูป
เครื่องมือที่ใช้คือ แบบสอบถาม ได้ค่าความเชื่อมั่นแบบสอบถามเท่ากับ 0.94 วิเคราะห์ข้อมูล
โดยใช้สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าความแปรปรวนทางเดียว
ผลการวิจัย พบว่า 1) พระสงฆ์มีความคาดหวังต่อการจัดการศึกษาของคณะสงฆ์ ในภาพรวมอยู่
ในระดับมากทุกด้าน ได้แก่ ด้านคุณภาพผู้เรียน ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
สำคัญ ด้านการบริหารจัดการ และด้านปัจจัยเกื้อหนุน 2) ผลการเปรียบเทียบความคาดหวัง
ของพระสงฆ์ จำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ไม่แตกต่างกันทุกด้านอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่
*
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ระดับ 0.05 3) ข้อเสนอแนะ คณะสงฆ์ควรร่วมมือกับภาครัฐและเอกชนให้มีการรณรงค์ส่งเสริม
ให้ประชาชนมีความสนใจในการบวชเรียน และจัดให้มีการอบรมพระนวกะที่เพิ่งบวชใหม่ให้มี
ความรู้มากขึ้น เจ้าคณะปกครองควรส่งเสริมให้บุคลากรเข้ารับการศึกษาในระดับปริญญาตรี
เพื่อให้รู้หลักการบริหาร หลักสูตรการเรียนการสอนเน้นตำรามากเกินไป คณะสงฆ์ควรจัดอบรม
เพื่อเพิ่มศักยภาพของผู้สอน งบประมาณไม่เพียงพอ เพิ่มบุคลากร อุปกรณ์การเรียนการสอนที่
ทันสมัย คณะสงฆ์ควรร่วมมือกับภาครัฐและเอกชนในการหางบประมาณ
คำสำคัญ: ความคาดหวัง, การจัดการศึกษา, คณะสงฆ์

Abstract
The objective of this research paper is 1) to study the expectations of the
monks 2) to compare the expectations of the monks 3) to find recommendations
on solving problems and obstacles arising to the management of the Sangha
education. Ban Ta Khun District Suratthani Province It is a quantitative research.
There are 4 areas of learning management content: 1) learner quality
2) management 3) learner - centered instructional management 4) supporting
factors The key information contributors were 37 monks in Ban Ta Khun district.
The tool used was questionnaires. The questionnaire's confidence was 0.94.
The data was analyzed using basic statistics, ie mean, standard deviation. And
the one - way variance The results of the research revealed that 1) the monks
had high expectations for the educational management of the Sangha. Overall,
they were at a high level in all aspects, including the quality of the learners. In
the management of teaching and learning with a focus on students Management
And supporting factors 2) the results of comparison of the expectations of the
monks Classified by personal factors Not all differences were significantly
different at a statistically significant level of 0.05 3) Recommendation The Sangha
should cooperate with the public and private sectors to promote a campaign to
promote the public interest in matriculation. And provide training for the newly
ordained Lord Buddha to have more knowledge The administrative priests should
encourage personnel to attend undergraduate studies. To know the principles of
management Instructional curriculum focuses too much on textbooks.
The Sangha should organize training to increase the potential of the teachers.
Insufficient budget, increasing personnel, modern teaching equipment
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The Sangha should cooperate with the public and private sectors to find a
budget.
Keywords: Expectations, Education Management, Sangha

บทนำ
การศึกษาเป็น พื้น ฐานสำคัญของคนในชาติ ประเทศชาติจะพัฒ นาก้าวหน้าไปได้
คนในชาติต้องได้รับการศึกษาที่ดีและมีคุณภาพ เมื่อประชากรมีคุณภาพทางการศึกษา กล่าวคือ
มีความรู้ ความสามารถ คิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาเป็น อันจะเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อน
ประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้า ดังนั้น การศึกษา เปรียบเหมือนกุญแจที่จะไขเข้าไปสู่ประตูแห่ง
ความสำเร็จ ในทุก ๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็น ด้าน เศรษฐกิจ สังคม การเมือง และการปกครอง
(พระมหาอิศเรศ ธมฺมวโร, 2559) การศึกษาของคณะสงฆ์ก็เช่นกัน ถือว่าเป็นส่วนสำคัญที่จะ
ช่วยพัฒนาประเทศชาติให้ก้าวหน้าไปได้ โดยการเริ่มที่การพัฒนาจิตใจ บุคคล ครอบครัว สังคม
และประเทศชาติต่อไป
การจัดการศึกษาของคณะสงฆ์ จึงเป็นส่วนสำคัญในการที่จะช่วยพัฒนาบุคลากร คือ
พระภิกษุสามเณรให้มีคุณภาพ เพื่อให้พระภิกษุสามเณรมาเป็นบุคลากรในการช่วยพัฒนาสังคม
และประเทศชาติ ต ่ อ ไป การจั ด การศึ ก ษาของคณะสงฆ์ ท ี ่ เ ป็ น ไปด้ ว ยดี มี ค ุ ณ ภาพ
และประสิทธิภาพ จะทำให้พระสงฆ์มีการศึกษาและสามารถนำความรู้มาพัฒนาตนเอง สังคม
และประเทศได้ ซึ่งจะส่งผลให้ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนสืบไป
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม ตามพระดำริของสมเด็จ
พระมหาสมณเจ้ า กรมพระยาวชิร ญาณวโรรส เป็นการศึกษาพระธรรมวินัยเพื่อพระภิก ษุ
สามเณร ผู้เป็นกำลังสำคัญของพระพุทธศาสนา (อเนก ขำทอง, 2552) หากการจัดการศึกษา
ของคณะสงฆ์ ไ ม่ เ ป็ น ไปอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ จะทำให้ พ ระภิ ก ษุ ส ามเณรขาดความรู้
ความสามารถที่จะนำหลัก ธรรมคำสอนไปเผยแผ่แก่ประชาชน ซึ่งจะส่งผลให้เกิดปัญหาที่เกิด
จากการขาดคุณธรรมจริยธรรม เช่น ปัญหาครอบครัว อาชญากรรม ยาเสพสิต ปัญหาต่อสังคม
เศรษฐกิจ และความมั่นคงต่อประเทศชาติ เป็นต้น
จากความเป็นมาและความสำคัญของปัญหาดังกล่าวผู้วิจัย ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญ
ของการจัดการศึกษาของคณะสงฆ์ โดยเฉพาะการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม
ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาบุคลากร คือ พระภิกษุสามเณรให้มีความรู้ความสามารถ
ในการนำหลักธรรมคำสอนไปเผยแผ่ปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนทั่วไปได้นำไปใช้ในการดำเนินชีวิต ซึ่งจะทำให้เกิดการพัฒนาไปตามลำดับตามที่กล่าว
มาแล้วข้างต้น ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจจะศึกษาเรื่อง “ความคาดหวังของพระสงฆ์ต่อการ
จัดการศึกษาของคณะสงฆ์ อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี” เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบ
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ความคาดหวังของพระสงฆ์ แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาของคณะสงฆ์
และเพื่อศึกษาหาข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการแก้ปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นต่อการจัดการศึกษาของ
คณะสงฆ์ อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาความคาดหวังของพระสงฆ์ต่อการจัดการศึกษาของคณะสงฆ์ อำเภอ
บ้านตาขุน จังหวัด สุราษฎร์ธานี
2. เพื่อเปรียบเทีย บความคาดหวังของพระสงฆ์ต่อการจัดการศึกษาของคณะสงฆ์
อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยจำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล
3. เพื่ อศึกษาหาข้อเสนอแนะเกี่ย วกับ การแก้ปั ญหาอุปสรรคที่เ กิด ขึ้นต่ อ การจั ด
การศึกษาของคณะสงฆ์ อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วิธีดำเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ซึ่งผู้วิจัยได้กำหนด
วิธีดำเนินการวิจัย โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยได้กำหนด
ขอบเขตของการวิจัยไว้ ดังนี้
1. ขอบเขตด้านเนื้อหา/การวิจัยครั้งนี้ มุ่งศึกษาคาดหวังของพระสงฆ์ต่อการจัดการศึกษา
ของคณะสงฆ์ อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยการสังเคราะห์จากแนวคิดทฤษฎี
การจัดการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 (กระทรวงศึกษาธิการ,
2560) ของกลุ่มพัฒนากระบวนการเรียนรู้ สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการมี 4 ด้าน ประกอบด้วย 1) ด้านคุณภาพ
ผู้เรียน 2) ด้านการบริหารจัดการ 3) ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
4) ด้านปัจจัยเกื้อหนุน
2. ขอบเขตด้านประชากรผู้ให้ข้อมูล คือ พระภิกษุในอำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์
ธานี จำนวน 37 รูป
3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบสอบถามคาดหวังของพระสงฆ์ต่อการจัด
การศึกษาของคณะสงฆ์ อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งผู้วิจัยได้สร้างขึ้น แบ่ง
ออกเป็น 3 ตอนคือ ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับคาดหวังของพระสงฆ์ต่อการจัดการศึกษาของคณะสงฆ์
อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี และตอนที่ 3 เป็นแบบสอบแบบปลายเปิด เพื่อให้ผู้ตอบ
แบบสอบถามได้บอกถึงปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับความ
คาดหวังของพระสงฆ์ต่อการจัดการศึกษาของคณะสงฆ์ อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
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4. การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยทำหนังสือขอความอนุเคราะห์จากเจ้าคณะอำเภอบ้านตา
ขุน เพื่อเก็บ รวบรวมข้อ มูล แบบสอบถามคืน ด้ว ยตนเอง และตรวจสอบความถูกต้อ งและ
ข้อความในการตอบแบบสอบถาม เก็บแบบสอบถามได้ทั้งหมด 37 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100
5. การวิเคราะห์ข้อมูล แบ่งการวิเคราะห์ออกเป็น 3 ส่วน คือ 1) การวิเคราะห์ข้อมูล
ทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยใช้สถิติบรรยาย การหาค่าความถี่ และร้อยละ 2) การวิเคราะห์
ข้อมูลเพื่อตอบปัญหาวิจัยตามวัตถุประสงค์ 2.1) วิเคราะห์คาดหวังของพระสงฆ์ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2.2) วิเคราะห์ เปรียบเทียบคาดหวังของพระสงฆ์ ได้แก่ ค่าความ
แปรปรวนทางเดียว (Oneway ONOWA) 3) การวิเคราะห์ข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องกับความ
คาดหวังของพระสงฆ์ต่อการจัดการศึกษาของคณะสงฆ์ อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
โดยการวิเคราะห์เนื้อหาสถิติพรรณนา (Descriptive Statistics)

ผลการวิจัย
1. ผลการวิเคราะห์ระดับความคาดหวังของพระสงฆ์ต่อการจัดการศึกษาของคณะสงฆ์
อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยภาพรวม
ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคาดหวังของพระสงฆ์ต่อ
การจัดการศึกษาของคณะสงฆ์ อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยภาพรวม
การจัดการศึกษาของคณะสงฆ์
อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
1. ด้านคุณภาพผู้เรียน
2. ด้านการบริหารจัดการ
3. ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้ รียนเป็นสำคัญ
4. ด้านปัจจัยเกื้อหนุน
รวม

̅
𝒙
3.94
3.90
3.93
3.74
3.88

ระดับความคาดหวัง
S.D.
0.65
0.81
0.79
0.94
0.69

แปลผล
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

จากตารางที่ 1 พบว่า พระภิกษุที่ใช้เป็นกลุ่มในการศึกษา มีความคาดหวังต่อการจัด
การศึกษาของคณะสงฆ์ อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดย
เรียงตามลำดับดังนี้ ด้านคุณภาพผู้เรียนมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมา คือ ด้านการจัดการเรียน
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ด้านการบริหารจัดการ และด้านปัจจัยเกื้อหนุน
2. ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบคาดหวังของพระสงฆ์ต่อการจัดการศึกษาของคณะสงฆ์
อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ใช้การทดสอบค่าด้วย Oneway ONOWA สมมติฐาน
พระภิกษุที่มีอายุ พรรษา วุฒิการศึกษา และตำแหน่งปกครองแตกต่างกัน มีความคาดหวังต่อ
การจัดการศึกษาของคณะสงฆ์ อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ไม่แตกต่างกัน
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ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบระดับความคาดหวังของพระสงฆ์ต่อการจัดการศึกษาของ
คณะสงฆ์ อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว
(Oneway ONOWA) โดยภาพรวม
เปรียบเทียบ
ความคาดหวัง
อายุ
พรรษา
วุฒิการศึกษา สายสามัญ
วุฒิการศึกษา แผนกธรรม
ตำแหน่งปกครอง

แหล่งความแปรปรวน

SS

DF

ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม

1.37
15.99
17.35
0.22
17.13
17.35
0.69
16.67
17.35
1.15
16.21
17.35
0.69
16.67
17.35

2
35
36
2
35
36
2
35
36
2
35
36
2
35
36

MS

F

Sig.

0.68
1.55 0.25
0.57
0.11
0.22 0.81
0.50
0.35
0.70 0.50
0.59
0.57
1.20 0.31
0.58
0.01 0.01 0.99
0.51

จากตารางที ่ 2 ผลการทดสอบความคาดหวั งของพระสงฆ์ ด ้ ว ยค่ าสถิ ต ิ F – test
การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) พบว่า พระภิกษุที่มี อายุ พรรษา
วุฒิการศึกษา และตำแหน่งปกครองแตกต่างกัน มีความคาดหวังต่อการจัดการศึกษาของคณะสงฆ์
อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน ที่ระดับนัยสำคัญ 0.05
จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้
3. ผลการวิเคราะห์ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการแก้ปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นต่อการจัด
การศึกษาของคณะสงฆ์ อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
3.1 ด้านคุณภาพผู้เรียน คณะสงฆ์ควรมีการรณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชนมี
ความสนใจในการบวชเรียน ควรจัดให้มีการอบรมพระนวกะที่เพิ่งบวชใหม่ เพื่อให้มีความรู้
ความเข้าใจมากขึ้น ควรร่วมกับภาครัฐและเอกชนสนับสนุนให้คนวัยหนุ่ม หรือวัยทำงานเข้ามา
บวชมากขึ้น
3.2 ด้านการบริหารจัด การ เจ้าคณะปกครองควรส่งเสริมให้บุคลากรเข้ารับ
การศึกษาในระดับปริญญาตรี เพื่อให้รู้หลักการบริหารจัดการ ผู้บริหารควรนำเทคโนโลยี
สารสนเทศ เช่น ระบบการเรียน หรือประชุมออนไลน์ เข้ามาใช้ในการบริหารจัดการ
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3.3 ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ คณะสงฆ์ควรมี
กิจกรรมที่ช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ และลดการเรียนการสอนในห้องเรียนลง ควรมีการจัดตั้ง
ชมรมพระสอนศีลในระดับจังหวัด เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และร่วมกันพัฒนาการเรียนการสอน
อย่างเป็นรูปธรรม ควรจัดหาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาสอน หรือจัดอบรมเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพของผู้สอนให้ได้มาตรฐานยิ่งขึ้น
3.4 ด้านปัจจัยเกื้อหนุน ภาครัฐและเอกชนควรเข้ามามีบทบาทในการช่วยเหลือ
มากขึ้น ควรจัดสรรงบประมาณมาให้สำนักเรียนที่ยังขาดแคลนอุปกรณ์การเรียนการสอนที่
ทันสมัย ผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรร่วมกันแก้ปัญหาอย่างจริงจัง เช่น สรรหาบุคลากร
จากอำเภอที่มีอยู่มากแล้ว เพื่อแบ่งปันมาช่วยในอำเภอที่ยังขาดแคลน

อภิปรายผล
การอภิปรายผลการวิจัยในครั้งนี้ คณะผู้วิจัยจะกล่าวถึงประเด็นที่สำคัญและน่าสนใจ
เกี่ยวกับความคาดหวังต่อการจัดการศึกษาของคณะสงฆ์ อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ ธานี
โดยจะอภิปรายผลตามลำดับ ดังนี้
1. ความคาดหวังต่อการจัดการศึกษาของคณะสงฆ์ อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์
ธานี ในภาพรวมอยู่ในระดับมากทุกด้าน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านสามารถที่จะนำมาอภิปราย
ได้ดังนี้
1.1 ด้านคุณภาพผู้ เรีย นจากการศึ กษาพบว่ า พระภิกษุท ี่ ใช้เ ป็ น กลุ ่ ม ใน
การศึกษา มีความคาดหวังต่อการจัดการศึกษาของคณะสงฆ์ อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์
ธานี ด้านคุณภาพผู้เรียน ในภาพรวมมี ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก แสดงให้เห็นว่า พระภิกษุใน
เขตอำเภอบ้านตาขุน จังหวัด สุราษฎร์ธานี ต้องการให้ผู้เรียนที่เปรียบเสมือนบุตรหลานของตน
ได้เรียนรู้และเข้าใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา แล้วสามารถนำไปปฏิบัติ และปรับใช้ใน
การแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนการสอนนักธรรม
และธรรมศึกษาได้ มีความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตรนักธรรมและธรรมศึกษา สามารถ
สอบผ่านหลักสูตรนักธรรมและธรรมศึกษาได้ มีการประพฤติตนอยู่ในกรอบระเบียบ กฎหมาย
และพระธรรมวินัยอันดีงาม สามารถปรับตัวอยู่ร่วมกับพระภิกษุอื่นได้ มีสภาพจิตที่เบิกบาน
แจ่มใส มีปัญญาดี รู้สิ่งที่เป็นประโยชน์และมิใช่ประโยชน์ นั่นหมายความว่า พระภิกษุส่วนใหญ่
มีความปรารถนาดีต่อบุตรหลานของตน ซึ่งมีความสอดคล้องกับการวิจัยของ สถิต ต้นหอม
เรื่อง “การศึกษาสภาพจริงและความคาดหวังของผู้ปกครองที่มีต่อสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน
โรงเรียนวัดแหลมฉบัง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3” โดย
ศึกษาจากกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 163 คน โดยใช้เครื่องมือเป็นแบบสอบถาม ผลการวิจัยพบว่า
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สภาพจริ ง ของสมรรถนะสำคั ญ ของผู ้ เ รี ย น โดยรวมและรายด้ า น อยู ่ ใ นระดั บ ปานกลาง
ส่วนความคาดหวัง โดยรวมและรายด้าน อยู่ในระดับมาก (สถิต ต้นหอม, 2559)
1.2 ด้านการบริห ารจัดการ จากการศึกษาพบว่า พระภิกษุที่ใช้เป็นกลุ่ ม
ในการศึกษา มีความคาดหวังต่อการจัดการศึกษาของคณะสงฆ์ อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุ
ราษฎร์ธานี ด้านการบริหารจัดการ ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก แสดงให้ เ ห็ น ว่ า
พระภิกษุในเขตอำเภอบ้านตาขุน จังหวัด สุราษฎร์ธานี ต้องการให้การบริหารจัดการเป็นไป
อย่างมีเป้าหมาย มีวิสัยทัศน์ และพันธกิจที่แม่กองธรรมกำหนดชัดเจน มีการวางแผนและจัด
สภาพแวดล้อมของสำนักเรียนที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ มีส ่ว นร่วมและ
รั บ ผิ ด ชอบต่ อ ผลการจั ด การศึ ก ษาที ่ ม ี ค ุ ณ ภาพและได้ ม าตรฐาน มี ก ารบริ ห ารตามหลั ก
ธรรมาภิบาล และมีการติดตามประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับ
การวิจัยของ พระครูธรรมธรสายัณห์ ิตปุญฺโ เรื่อง “การบริหารจัดการในการเรียนการสอน
ธรรมศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษาในกรุงเทพมหานครและสมุทรปราการ” โดยศึกษาจาก
กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 254 คน โดยใช้เครื่องมือเป็นแบบสอบถาม ผลการวิจัยพบว่า การบริหาร
จัดการในการเรีย นการสอนธรรมศึกษาของโรงเรียนมัธ ยมศึกษาในกรุงเทพมหานครและ
สมุทรปราการ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากทุกด้าน (พระครูธรรมธรสายัณห์ ฐิตปุญฺโญ, 2558)
1.3 ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ จากการศึกษาพบว่า
พระภิกษุที่ใช้เป็นกลุ่มในการศึกษา มีความคาดหวังต่อการจัดการศึกษาของคณะสงฆ์ อำเภอ
บ้ า นตาขุ น จั ง หวั ด สุ ร าษฎร์ ธ านี ด้ า นการจั ด การเรี ย นการสอนที ่ เ น้ น ผู ้ เ รี ย นเป็ น สำคัญ
ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก แสดงให้เห็นว่า พระภิกษุในเขตอำเภอบ้านตาขุน จังหวัด
สุราษฎร์ธานี ต้องการให้การจัดการเรียนการสอนของคณะสงฆ์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภ าพ
เปิดโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม สื่อการเรียนการสอนที่นำมาใช้มีความทันสมัย และมี
คุณภาพสูง มีลักษณะที่เหมาะสมกับสถานที่และสิ่งแวดล้อมเชื่อมโยงกับบริบทของบ้าน วัด
และโรงเรียน (บวร.) และมีการตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็น
ระบบและมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ซึ ่ ง สอดคล้ อ งกั บ การวิ จ ั ย ของ พระมหากั ง วาล ธี ร ธมฺ โ ม
เรื่อง “ประสิทธิภาพการจัดการการศึกษาธรรมศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษาใน อำเภอหัวหิน
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์” โดยศึกษาจากกลุ่ม ตัวอย่าง จำนวน 282 คน โดยใช้เครื่องมือเป็น
แบบสอบถาม ผลการวิจัยพบว่า ด้านผู้สอน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (พระมหากังวาล ธีรธมฺ
โม, 2560)
1.4 ด้านปัจ จัย เกื้อหนุน จากการศึกษาพบว่า พระภิกษุที่ใช้เป็นกลุ่ม ใน
การศึกษา มีความคาดหวังต่อการจัด การศึกษาของคณะสงฆ์ อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์
ธานี ด้านปัจจัยเกื้อหนุน ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก แสดงให้เห็นว่า พระภิกษุในเขต
อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ต้องการให้มีการสนับสนุนในทุกด้านจากภาครัฐ และ
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เอกชน เข้ามามีบทบาทในการช่วยเหลือทั้งด้านบุคลากรที่ยังไม่เพียงพอ ด้านงบประมาณที่
ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐก็ไม่เพียงพอ อาคารสถานที่ก็ต้องใช้ศาลาคู่เมรุเป็นที่เรียนและจัด
สอบ วัสดุอุปกรณ์ยังไม่ทันสมัย ยังต้องการการพัฒนาในทุกด้าน ซึ่งสอดคล้องกับการวิจัยของ
พระมหาญัตติพงษ์ เลิศศรี เรื่อง “สภาพและปัญหาการจัดการเรียนการสอนพระปริยัติธรรม
แผนกบาลี ของสำนักศาสนศึกษาในจังหวัดนครสวรรค์” โดยศึกษาจากกลุ่มตัวอย่าง จำนวน
199 รูป โดยใช้เครื่องมือเป็นแบบสอบถาม ผลการวิจัยพบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
ทุกด้าน (พระมหาญัตติพงษ์ เลิศศรี, 2553)
2. เปรียบเทียบความคาดหวังของพระสงฆ์ต่อการจัดการศึกษาของพระสงฆ์ อำเภอ
บ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล
จากการเปรียบเทียบความคาดหวังของพระสงฆ์ต่อการจัดการศึกษาของพระสงฆ์
อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 4 ด้าน คือ อายุ พรรษา
วุฒิการศึกษา และตำแหน่งปกครองที่มีความแตกต่างกัน มีระดับความคาดหวังต่อการจัด
การศึกษาของพระสงฆ์ อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ไม่แตกต่างกัน เนื่องจากอำเภอ
บ้านตาขุนเป็นอำเภอที่มีขนาดเล็ก มีจำนวนประชากร 14,116 รูป/คน (ศรัญญู ยอดสุรางค์,
2562) มีวัด 7 วัด 1 ที่พักสงฆ์ มีจำนวนพระภิกษุ 37 รูป (สำนักงานเจ้าคณะตำบลเขาวง,
2562) จึงจัดว่าเป็นอำเภอที่ยังห่างไกลความเจริญ ยังมีความขาดแคลนในหลายด้าน ซึ่งต้อง
ได้ ร ั บ การช่ ว ยเหลื อ และพั ฒ นาจากทุ ก ฝ่ า ย เมื ่ อ มี ก ารทำวิ จ ั ย ในเรื ่ อ งการจั ด การศึ ก ษา
ผลการวิ จ ั ย จึง พบว่ า ความคาดหวั ง อยู ่ใ นระดับ มากทุก ด้ า น ไม่ แ ตกต่ า งกั น ซึ ่ ง ตรงตาม
ความหมายของคำว่า “ความคาดหวัง” ในนิยามของ อุไรลักษณ์ ไชยนุวัติ กล่าวว่า ชุมชน
และพ่อแม่ มีคาดหวังต่อโรงเรียนที่ต้องการให้ทางโรงเรียนได้มีการอบรมสั่งสอนบุตรหลานให้
เป็นทั้งคนดีและคนเก่งทั้งวิชาการทักษะชีวิตมีคุณธรรมจริยธรรม หรือให้เป็นคนดีนั่นเอง การที่
ชุมชนจะตัดสินใจส่งบุ ตรหลานเข้าเรียนในโรงเรียนใดนั้น ย่อมคาดหวังให้บุตรหลานได้รับ
การศึกษาที่ดีที่สุด (อุไรลักษณ์ ไชยนุวัติ, 2551)
3. ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการแก้ปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นต่อการจัดการศึกษาของคณะ
สงฆ์ อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จากการศึกษาพบว่า ด้านคุณภาพผู้เรียน ผู้เรียนส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุจึงเป็นอุปสรรค
ต่อการเรียน คณะสงฆ์จึงควรร่วมมือกับภาครัฐและเอกชนให้มีการรณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชน
มีความสนใจในการบวชเรียน และจัดให้มีการอบรมพระนวกะที่เพิ่งบวชใหม่ ด้านการบริหาร
จัดการ บุคลากรยังขาดความรู้ในการบริหาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ เจ้าคณะปกครองควร
ส่งเสริมให้บุคลากรเข้ารับการศึกษาในระดับปริญญาตรีด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญ หลักสูตรการเรียนการสอนเน้นตำรามากเกินไป บุคลากรที่เข้ามาสอนยังขาด
ความรู้ในวิชาที่สอน คณะสงฆ์จึงควรจัดอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพของผู้สอน ด้านปัจจัยเกื้อหนุน
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งบประมาณไม่เพียงพอ ยังขาดแคลนบุคลากร อุปกรณ์การเรียนการสอนที่ทันสมัย คณะสงฆ์
จึงควรร่วมมือกับภาครัฐและเอกชนในการหางบประมาณ แสดงให้เห็นว่าการจัดการศึกษาของ
คณะสงฆ์ปัญหาและอุปสรรคที่ต้องแก้ไขคือ ปัจจัยเกื้อหนุนในเรื่องงบประมาณและบุคลากร
เป็น หลัก ซึ่งสอดคล้อ งกับ งานวิจ ั ย ของพระครูปริยั ตยานุ กูล ฐิตสีโล (มี สุ ข) ได้ว ิจัยเรื ่ อง
“บทบาทของคณะสงฆ์ที่มีต่อการบริหารจัดการ การศึกษาพระปริยัติธรรม เขตบางคอแหลม
เขตยานนาวา และเขตสาทร กรุงเทพมหานคร” ผลการวิจัยพบว่า ด้านบุคลากร ควรจัดหา
บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถด้านบริหารจัดการศึกษา ทั้งระดับผู้บริหาร ระดับปฏิบัติการ
ด้านงบประมาณ ควรจัดหางบประมาณเพื่อสนับสนุนการศึกษาพระปริยัติธรรม ให้เพียงพอทุก ๆ
ด้าน ด้านสื่อการเรียนการสอน ควรจัดหาสื่ออุปกรณ์การเรียนการสอนให้ทันสมัยกับ การ
เปลี่ยนแปลงของสังคมปัจจุบัน (พระครูปริยัตยานุกูล ฐิตสีโล (มีสุข), 2557)

.
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องค์ความรู้ใหม่
ความคาดหวังของพระสงฆ์ต่อการจัดการศึกษาของคณะสงฆ์
อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

4. ด้านการบริหาร
จัดการ

3.ด้านปัจจัย
เกื้อหนุน

2. ด้านการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสาคัญ

1. ด้านคุณภาพ
ผู้เรียน

เปรียบเทียบความคาดหวัง
พระภิกษุที่มีอายุ พรรษา วุฒิการศึกษา และตำแหน่งปกครอง
แตกต่างกัน มีความคาดหวังต่อการจัดการศึกษาของคณะสงฆ์ อำเภอ
บ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน

ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการแก้ปญ
ั หาอุปสรรค
1. ด้านคุณภาพผู้เรียน ผู้เรียนส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุจึงเป็นอุปสรรคต่อการเรียน คณะสงฆ์จึงควรร่วมมือกับ
ภาครัฐและเอกชนให้มีการรณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชนมีความสนใจในการบวชเรียน และจัดให้มีการอบรมพระ
นวกะที่เพิ่งบวชใหม่
2. ด้านการบริหารจัดการ บุคลากรยังขาดความรู้ในการบริหาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ เจ้าคณะปกครองควร
ส่งเสริมให้บุคลากรเข้ารับการศึกษาในระดับปริญญาตรี
3. ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ หลักสูตรการเรียนการสอนเน้นตำรามากเกินไป บุคลากร
ที่เข้ามาสอนยังขาดความรู้ในวิชาที่สอน คณะสงฆ์จึงควรจัดอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพของผู้สอน
4. ด้านปัจจัยเกื้อหนุน งบประมาณไม่เพียงพอ ยังขาดแคลนบุคลากร อุปกรณ์การเรียนการสอนที่ทันสมัย คณะ
สงฆ์จึงควรร่วมมือกับภาครัฐและเอกชนในการหางบประมาณ

ภาพที่ 1 แสดงองค์ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัย

วารสารมหาจุฬานาครทรรศน์

Journal of MCU Nakhondhat | 249

จากภาพสามารถอธิบายได้ว่า ความคาดหวังของพระสงฆ์ต่อการจัดการศึกษาของ
คณะสงฆ์ อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีความคาดหวังต่อการจัด การศึกษาของคณะ
สงฆ์ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยเรียงตามลำดับ ได้แก่ ด้านคุณภาพผู้เรียนมีค่าเฉลี่ยมาก
ที่สุด รองลงมา คือ ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ด้านการบริหารจัดการ
และด้านปัจจัยเกื้อหนุน ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความคาดหวังของพระสงฆ์ต่อการจัด
การศึกษาของคณะสงฆ์ พระภิกษุที่มีอายุ พรรษา วุฒิการศึกษา และตำแหน่งปกครองแตกต่าง
กัน มีความคาดหวังต่อการจัดการศึกษาของคณะสงฆ์ ไม่แตกต่างกัน ข้อเสนอแนะด้านคุณภาพ
ผู้เรียน คณะสงฆ์ควรมีการรณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชนมีความสนใจในการบวชเรียน ควรจัดให้
มีการอบรมพระนวกะที่เพิ่งบวชใหม่ เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจมากขึ้น ควรร่วมกับภาครัฐและ
เอกชนสนับ สนุน ให้คนวัย หนุ่ม หรือวัย ทำงานเข้ามาบวชมากขึ้น ด้านการบริห ารจัดการ
เจ้าคณะปกครองควรส่งเสริมให้บุคลากรเข้ารับการศึกษาในระดับปริญญาตรี เพื่อให้รู้หลักการ
บริหารจัดการ ผู้บริหารควรนำเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น ระบบการเรียน หรือประชุมออนไลน์
เข้ามาใช้ในการบริหารจัดการ ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ คณะสงฆ์
ควรมีกิจกรรมที่ช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ และลดการเรียนการสอนในห้องเรียนลง ควรมีการ
จัดตั้งชมรมพระสอนศีลในระดับจังหวัด เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และร่วมกันพัฒนาการเรียนการ
สอนอย่างเป็นรูปธรรม ควรจัดหาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาสอน หรือจัดอบรม
เพื่อเพิ่มศักยภาพของผู้สอนให้ได้มาตรฐานยิ่งขึ้น และด้านปัจจัยเกื้อหนุน ภาครัฐและเอกชน
ควรเข้ามามีบทบาทในการช่วยเหลือมากขึ้น ควรจัดสรรงบประมาณมาให้สำนักเรียนที่ยังขาด
แคลนอุปกรณ์การเรียนการสอนที่ทันสมัย ผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรร่วมกันแก้ปัญหา
อย่างจริงจัง เช่น สรรหาบุคลากรจากอำเภอที่มีอยู่มากแล้ว เพื่อแบ่งปันมาช่วยในอำเภอที่ยังขาด
แคลน

สรุป/ข้อเสนอแนะ
ความคาดหวังของพระสงฆ์ต่อการจัดการศึกษาของคณะสงฆ์ อำเภอบ้านตาขุน จังหวัด
สุราษฎร์ธานี ผลการวิเคราะห์ข้อมูล เปรียบเทียบความแตกต่าง และวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค
และข้อเสนอแนะแสดงให้เห็นว่า พระภิกษุในอำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีความ
คาดหวังในด้านต่าง ๆ อยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกันทุกด้าน ไม่มีความแตกต่างกัน เป็นการปฏิเสธ
สมมติฐานที่ตั้งไว้ แสดงว่าคณะสงฆ์อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ยังขาดแคลนในหลาย
ด้าน จึงมีความคาดหวังในระดับที่สูงมาก 1) การจัดการศึกษาของคณะสงฆ์อำเภอบ้านตาขุน
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ยังไม่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเท่าที่ควร เพราะเป็นอำเภอที่มีขนาด
เล็ก มีประชากรไม่มากนัก มีวัดแค่ 7 วัด มีพระภิกษุจำพรรษาประมาณ 40 รูป ในแต่ละปี
ยังขาดแคลนทั้งด้านผู้เรียน บุคลากร งบประมาณ สื่อการเรียนการสอน ปัจจัยสนับสนุน ฯลฯ
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เมื่อมีการสอบถามความคาดหวั ง จึงอยู่ในระดับ มากทุก ด้าน 2) การปรับปรุงแก้ไข และ
พัฒนาการจัดการศึกษาของคณะสงฆ์อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี จะต้องเริ่มจากด้าน
ที่มีความคาดหวังสูงที่สุด คือ ด้านคุณภาพผู้เรียน โดยเน้นให้ผู้เรียนมีปฏิปทาน่าเลื่อมใส
ประพฤติตนอยู่ในกรอบระเบี ยบ กฎหมาย และพระธรรมวินัยอันดีงาม เป็นผู้มีปัญญาดี รู้สิ่งที่
เป็นประโยชน์และมิใช่ประโยชน์เป็นหลัก รองลงมา คือ ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยมุ่งเน้นไปที่สื่อการเรียนการสอนที่นำมาใช้ให้มีลักษณะที่เหมาะสมกับ
สถานที่และสิ่งแวดล้อม และการตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็น
ระบบ และมีประสิทธิภาพเป็นหลัก รองลงมา คือ ด้านการบริหารจัดการ โดยเน้นบริหารให้มี
การติดตามประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา และมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
ที่แม่กองธรรมกำหนดชัดเจนเป็นหลัก รองลงมา คื อ ด้านปัจจัยเกื้อหนุน จะต้องจัดหารวัสดุ
อุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวก และบุคลากรในการจัดการเรียนการสอนมาให้เพียงพอและ
เหมาะสมตามความต้ องการ ข้อเสนอแนะ การทำวิจัยในครั ้ง นี้ ทำให้ได้ทราบถึ งปั ญ หา
อุปสรรค และข้อเสนอแนะที่จะเป็นแนวทางไปสู่การปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ ช่วยในการ
พัฒนาการจัดการศึกษาของคณะสงฆ์อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ทั้งด้านคุณภาพ
ผู้เรียน ด้านการบริหารจัดการ ด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านบุคลากร ด้านอาคารสถานที่
ด้านหลักสูตร ด้านวัสดุอุปกรณ์และสื่อการเรียนการสอน ฯลฯ ให้มีศักยภาพมากยิ่งขึ้น จน
กลายมาเป็นบรรทัดฐานในการบริหารจัดการ และมาตรฐานการจัดการเรียนการสอนที่จะใช้
เป็นรูปแบบในการบริหารจัดการการศึกษาของคณะสงฆ์อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
และการบริหารจัดการการศึกษาของคณะสงฆ์ในพื้นที่อื่น ๆ ต่อไป
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