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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. เปรียบเทียบ คุณภาพนักเรียนของศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวัน
อาทิตย์ จาแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 2. ศึกษาอิทธิพลของความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ร่วมกับ การ
บริหารและพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน ที่ส่งผลต่อ การพัฒนาคุ ณภาพนักเรียนของศูนย์
ศึ ก ษาพระพุ ท ธศาสนาวั น อาทิ ต ย์ และ 3. ค้ น หาแนวทางในการพั ฒ นาคุ ณ ภาพนั ก เรี ย นศู น ย์ ศึ ก ษา
พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดพระปฐมเจดีย์ อาเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม รูปแบบการวิจัยครั้งนี้ใช้
ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสมผสาน ประกอบด้วยการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ในส่วนการวิจัยเชิงปริมาณ
กาหนดกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ นักเรียนที่เข้าร่วมศึกษาศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดพระ
ปฐมเจดีย์ อาเภอเมือง จังหวัดนครปฐม จานวน 400 ราย เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลได้แก่ แบบสอบถามที่
สร้างขึ้นโดยผู้วิจัย โดยค่าความตรงด้านเนื้อหาระหว่าง 0.67 – 1.00 ค่าความเชื่อมั่นด้าน การบริหารและ
พัฒนา ด้านหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนเท่ากับ 0.75-0.85 ความร่วมมือจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
เท่ากับ 0.71-0.73 และ คุณภาพนักเรียนของศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์เท่ากับ 0.73-0.79 สถิติที่
ใช้ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ค่าที การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบ
ทางเดียว การวิเคราะห์ค่าสหสัมพันธ์ การวิเคราะห์ถดถอยแบบพหุ ในส่วนการวิจัยเชิงคุณภาพผู้ให้ข้อมูลหลัก
ได้แก่ อาจารย์ที่เป็น พระ ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดพระปฐมเจดีย์ อาเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
จานวน 4 รูป ใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง โดยสัมภาษณ์ระดับลึก (In-depth Interviews) เพื่อหาแนวทางใน
การบริหารการพัฒนาศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดพระปฐมเจดีย์ และใช้การวิเคราะห์เนื้อหา
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ผลการวิจัยพบว่า
1. คุณภาพนักเรียนของศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ เมื่อจาแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลพบว่า
มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ในด้าน เพศ การศึกษา สถานภาพอาศัย อาชีพบิดาและอาชีพ
มารดา
2. อิทธิพลของความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และการบริหารพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการ
เรียนการสอนที่ส่งผลต่อ การพัฒนาคุณภาพนักเรี ยนของศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดพระปฐม
เจดีย์ อาเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม พบว่า ความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง อันได้แก่ การสนับสนุน
จากผู้ปกครอง ชุมชน และโรงเรียนมีผลต่อ การพัฒนาคุณภาพนักเรียนของศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวัน
อาทิตย์ วัดพระปฐมเจดีย์ อาเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ส่วน อิทธิพลของการบริหารพัฒนาหลักสูตร
และกระบวนการเรียนการสอน เกิดจาก ด้านการใช้สื่อและนวัตกรรมเทคโนโลยี ด้านกิจกรรมเสริมหลักสูตร
และด้านการวัดผลประเมินผลตามสภาพจริง สรุปได้ว่า ความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และการบริหาร
พั ฒ นาหลั ก สู ต รและกระบวนการเรี ย นการสอนที่ ส่ ง ผลต่ อ การพั ฒ นาคุ ณ ภาพนั ก เรี ย นของศู น ย์ ศึ ก ษา
พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดพระปฐมเจดีย์ อาเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม โดยมีอานาจการพยากรณ์
ทั้งสิ้นร้อยละ 62 โดยปัจจัยที่ส่งผลในสองลาดับแรกได้แก่ การสนับสนุนจากโรงเรียน (b=0.26) และด้านการ
ใช้สื่อและนวัตกรรมเทคโนโลยี (b=0.11) ซึ่งสามารถเขียนเป็นสมการได้ดังนี้
Y = 1.40+0.02 X1+0.11 X2**+0.06 X3**+0.06 X4*+0.08 X5**+0.07 X6**+0.26 X7**
3. แนวทางในการพัฒนาศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดพระปฐมเจดีย์ อาเภอเมืองนครปฐม
จังหวัดนครปฐม ต้องเกิดจาก ความร่วมมือระหว่าง วัด บ้าน โรงเรียน การศึกษาเช่นนี้เป็นสิ่งที่คู่กันมาอย่าง
ยาวนาน และทั้ง 3 สิ่งนี้ถือว่าเป็นหัวใจสาคัญอีกทั้งมีบทบาทในการพัฒนาเด็กนักเรียนด้วยให้เกิด ความรู้ ความ
ดี และความสุข แม้ว่า การพัฒนาศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดพระปฐมเจดีย์ อาเภอเมืองนครปฐม
จังหวัดนครปฐมอาจจะมีปัญหาบ้างในเรื่องความร่วมมือจากผู้ปกครอง และการขาดแคลนบุคลากร แต่สิ่งเหล่านี้
สามารถแก้ไขปัญหาไปได้ ด้วยความเข้าใจ อาศัย แนวทางการพัฒนาคือ ให้ผู้ปกครองเข้ามาศึกษาพร้อมกับทาง
เด็กที่ตนปกครองด้วยกัน เมื่อผู้ปกครองมาร่วมศึกษาด้วย จึงจะได้ความรู้ไว้บอกต่อกับบุตรหลานของตน และ
คนอื่นๆต่อได้ การพัฒนาคุณภาพนักเรียนควรจัดรูปแบบการสอนให้หลายรูปแบบ แทรกคุณธรรมจริยธรรมใน
การสอน ควบคู่กันทั้งทางโลกและทางธรรม ต้องปรับการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับปัจจุบัน และการพัฒนา
คุณภาพนักเรียนให้มีความรู้ที่ดี นาไปใช้ได้และก่อให้เกิดความสุขต่อชุมชน
คาสาคัญ: คุณภาพนักเรียน ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ความร่วมมือ การบริหารและพัฒนา
หลักสูตร
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ABSTRACT
The purpose of this research was to: 1) compare the quality development of students
of the Sunday Buddhism Study Center Phra Pathom Chedi Temple Mueang Nakhon Pathom
District Nakhon Pathom Classified by personal factors 2) study the influence of the cooperation
of stakeholders that affect Quality development of students of the Sunday Buddhism Study
Center Phra Pathom Chedi Temple Mueang Nakhon Pathom District Nakhon Pathom 3) Study
the influence of curriculum administration and development and instructional processes
affecting Quality development of students of the Sunday Buddhism Study Center Phra Pathom
Chedi Temple Mueang Nakhon Pathom District Nakhon Pathom Province and 4) Find ways to
develop the Sunday Buddhist Study Center, Phra Pathom Chedi Temple Mueang Nakhon
Pathom District Nakhon Pathom. This research model uses a mixed method research
methodology. Consisting of quantitative and qualitative research In the quantitative research,
the sample group used in the research is Students participating in the Sunday Buddhism Study
Center, Phra Pathom Chedi Temple, Muang District, Nakhon Pathom Province, 400 persons.
Tools used for data collection include Questionnaires created by the researcher By content
validity between 0.67 - 1.00 Confidence in Administration and development The curriculum and
teaching process were 0.75-0.85. The cooperation from stakeholders was 0.71-0.73 and the
quality of students of the Sunday Buddhism Study Center was 0.73-0.79. Statistics used are
frequency, percentage, mean, standard deviation. Analysis of t One-way analysis of variance
Correlation analysis Multiple regression analysis. As for qualitative research, the main
contributors are The teacher who is the Buddhist Sunday Study Center, Phra Pathom Chedi
Temple, Muang District, Nakhon Pathom Province, 4 images, using a specific selection method.
By interviewing in-depth interviews to find ways to manage the development of the Sunday
Buddhist Studies Center, Phra Pathom Chedi Temple and use content analysis.
The research found that
1. Quality of students of the Sunday Buddhism Study Center When classified by
personal factors, it was found that there were statistically significant differences in sex,
education, status, occupation, occupation, father and mother's occupation.
2. The influence of cooperation of stakeholders And administration of curriculum
development and teaching process that affect Quality development of students of the Sunday
Buddhism Study Center Phra Pathom Chedi Temple Mueang Nakhon Pathom District Nakhon
Pathom province, found that the cooperation of stakeholders, including support from parents,
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communities and schools, has an effect on Quality development of students of the Sunday
Buddhism Study Center Phra Pathom Chedi Temple Mueang Nakhon Pathom District Nakhon
Pathom.
3. The influence of curriculum development and teaching process development is
due to the use of media and technological innovation. In extra-curricular activities And
evaluation of results according to actual conditions. Concluded that the cooperation of the
stakeholders And administration of curriculum development and teaching process that affect
Quality development of students of the Sunday Buddhism Study Center Phra Pathom Chedi
Temple Mueang Nakhon Pathom District Nakhon Pathom With a forecasting power of 62
percent. The factors that result in the first two are School support (b = 0.26) and the use of
media and technological innovation (b = 0.11) which can be written as the equation
Y = 1.40+0.02 X1+0.11 X2**+0.06 X3**+0.06 X4*+0.08 X5**+0.07 X6**+0.26 X7**
4. Guidelines for the development of the Sunday Buddhism Study Center, Phra Pathom
Chedi Temple Mueang Nakhon Pathom District Nakhon Pathom Province must be born from
the cooperation between Ban Ban School Temple. This education is something that has been
a long time together, and these 3 things are considered the heart and also play a role in the
development of students with the knowledge, goodness and happiness. Although the
development of the Sunday Buddhism Study Center, Phra Pathom Chedi Temple Mueang
Nakhon Pathom District Nakhon Pathom Province may have some problems with cooperation
from parents. And shortage of personnel But these can solve the problem With understanding
based on the development approach Let parents come to study together with the children that
they govern together When parents come to study Therefore will gain knowledge to tell their
children And others can continue. Quality development. Students should arrange teaching styles
for many forms. Insert morality and ethics in teaching Together both worldly and fairly Must
adjust the teaching and learning to be consistent with the present And improving the quality of
students to have good knowledge can be used and create happiness for the community.
Keywords: Student quality Buddhist Studies Center, Sunday, Course Management and
Development Cooperation
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1. บทนา
ปัจจุบันกระแสโลกาภิวัตน์ได้หลั่งไหลเข้ามา เป็นเหตุให้คนในสังคมไทยขาดภูมิคุ้มกันในการเลือกสรร
สิ่งที่ควรบริโภคเป็นเหตุให้รับเอาวัฒนธรรมตะวันตกเข้ามาใช้ในการดารงชีวิตประจาวัน ไม่ว่าจะเป็นการ
บริโภค การแต่งกาย ความเป็นอยู่บนพื้นฐานของความฟุ่มเฟือย หรูหรา นิยมวัตถุ จนเกิดเป็นวัฒนธรรม
บริโภคนิยม (Consumerism) ส่งผลให้เกิดความเสื่อมโทรมและวิกฤติทางศีลธรรม คุณธรรม และจริยธรรม
จนสังคมไทยตกอยู่ในสภาพที่เลวร้าย วิถีชีวิต ขนบธรรมเนียม ประเพณีตลอดจนวัฒนธรรมอันดีงามที่บรรพ
บุรุษได้สั่งสมไว้ แทบจะไม่หลงเหลือให้อนุชนคนรุ่นหลังได้ชื่นชม คนไทยมีหนี้สินเพิ่มมากขึ้น สังคมที่มีมิตร
ไมตรีและความเอื้ออาทรต่อกันเหลือน้อยลง เกิดการแตกแยกทางความคิด การแบ่งฝักแบ่งฝ่าย ขาดความ
สมัครสมานสามัคคี เพราะต้องแก่งแย่งแข่งขันเพื่อความอยู่รอดของตนเอง สถาบันครอบครัวจานวนมากล่ม
สลาย คนห่างวัดมากขึ้น การขั ดเกลาจิตใจทางด้านคุณธรรมและจริยธรรมลดน้อยลงส่งผลต่อพฤติกรรมของ
เด็กและเยาวชนผู้ซึ่งจะเป็นอนาคตของชาติ
ปัญหาสังคมที่เกิดกับเด็กและเยาวชนอาทิ ปัญหาการก่อเหตุทะเลาะวิวาท ปัญหาการแพร่ระบาดของ
ยาเสพติดและ ปัญหาการประพฤติตนไม่เหมาะสมในเวลาเรียน ปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียน และปัญหา
อาชญากรรม จากสภาพแวดล้อมที่เกิดขึ้นกับดังกล่าวพบว่า รากเหง้าแห่งปัญหาที่แท้จริง คือ การที่นักเรียน
และนักศึกษา ได้รับการกล่อมเกลาทางจิตใจไม่เพียงพอ และในบางกรณีถูกละเลยจากสถานศึกษาที่ปลูกฝังใน
เรื่องคุณธรรมจริยธรรม จนทาให้ขาดความสานึกต่อหน้าที่ ขาดความรู้สึกผิดชอบชั่วดี ขาดการใช้สติปัญญายั้ง
คิด และแสดงออกมาเป็นพฤติกรรมภายนอกที่ไม่เหมาะสม อีกทั้งสภาพแวดล้อมรอบตัว ที่ยุยง ส่งเสริม ชักจูง
และโน้มน้าวอย่างต่อเนื่อง ด้วยรูปแบบที่มีการพัฒนาอย่างหลากหลาย จนยากต่อการควบคุม ป้องกัน และ
แก้ไขให้สัมฤทธิ์ผลได้ (กรมการศาสนา 2551) สิ่งทั้งหลายทั้งปวงนี้ทาให้เด็กและเยาวชน ต้องตกเป็นเหยื่อ
ของผลกระทบจากปัญหาวิกฤติทางสังคมที่สืบเนื่องมาจากความเจริญทางด้านวัตถุและจิตใจที่ไม่สมดุลกัน
เด็กและเยาวชนที่เป็นทรัพยากรที่สาคัญของประเทศ การส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนเป็นคนดีและคน
เก่ง เป็นสิ่งจาเป็นและมีคุณค่าต่อประเทศชาติเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งทุกภาคส่วนของสังคมถือเป็นหน้าที่ที่จะต้อง
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมให้เด็กและเยาวชนเติบโตขึ้น เป็นอนาคตของชาติที่มีคุณภาพเป็นกาลังสาคัญที่จะ
พัฒนาชาติให้เจริญก้าวหน้า มั่นคงด้วยเด็กดีของไทยโดยมุ่งเน้นให้มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน
บ่มเพาะด้านศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม ปลุกอุดมการณ์ ความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และสร้าง
จิตสานึกที่ดีงามด้านการรู้รักสามัคคี ความซื่อสัตย์สุจริต การเสียสละ ความพอเพียง และรั กษาวัฒนธรรม
ประจ าชาติ โดยให้ ความส าคัญกับ การบู รณาการในการส่ งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของหน่วยงานต่าง ๆ
โดยเฉพาะในสถานศึกษาทั่วประเทศ ซึ่งพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้กล่าวไว้ตอนหนึ่งใน
รายการ “คืนความสุขให้คนในชาติ ” เมื่อวันศุกร์ ที่ 8 มกราคม 2559 ความตอนหนึ่งว่า “ให้กลไกทางสังคม
ทั้ง “บวร” บ้าน วัด โรงเรียน ตามแนวทางของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและ “ประชารัฐ” ชุมชน เอกชน
รัฐ ในนามของรัฐบาลร่วมมือกันหล่อหลอมลูกหลานของเราให้เป็น “พลเมืองดี” ของประเทศชาติต่อไป เป็น
พลเมืองที่มีความรู้ ความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในเรื่องสิทธิ หน้าที่ เสรีภาพ สิทธิมนุษยชน และ ประชาธิปไตย
รวมทั้งเป็ น คนที่มีวินั ย และจิ ตสาธารณะ มี ความพร้อมที่จะปกป้ อง ดูแลประเทศไทยของเราในอนาคต ”
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กล่ าวได้ว่า การหล่ อหลอมคุณธรรมจริยธรรม ต้องเกิดจากการมีส่ วนร่ว มระหว่างครอบครัวและ
โรงเรียนถือเป็นสถาบันที่มีบทบาทสาคัญในการหล่อหลอมพฤติกรรมของเด็กและเยาวชนให้มีลักษณะเป็นที่พึง
ประสงค์ทางสังคม ดังนั้นหากทั้งครอบครัวและโรงเรียนมีความร่วมมือกันในการพัฒนานักเรียนก็จะเป็นการ
สร้างภูมิคุ้มกันให้แก่นักเรียนวัยรุ่นในการป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงต่างๆ การร่วมมือกันทางานระหว่ างบ้านและ
โรงเรียนสามารถส่งผลต่อการมาโรงเรียน พฤติกรรมในชั้นเรียน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และการเห็นคุณค่า
ในตนเองของนักเรียน รวมทั้งมีผลการวิจัยที่พบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนมีความสัมพันธ์กับความ
เข้มแข็งและระยะเวลาของการมีส่วนร่วมของพ่อแม่ต่อโรงเรียนด้วย (Faust-Horn, 2003) และสิ่งนี้จะเข้มแข็ง
มากยิ่งขึ้น หากมีการหล่อหลอมที่เกิดขึ้นจากทางวัด เข้ามาเป็นองค์ประกอบ
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ภายใต้การอุปถัมภ์ของกรมศาสนา มีความห่วงใยกับปัญหาที่
เกิดขึ้น ข้างต้น จึ งจั ดตั้งขึ้น เพื่อเผยแผ่ พระพุทธศาสนาส่ งเสริมศีล ธรรมจริยธรรม กล่ อมเกลาให้ นักเรีย น
นักศึกษาไม่เดินในช่องทางที่ผิดและมีภูมิต้านทานในการดาเนินชีวิตสามารถรับมือกับปัญหาที่เกิดขึ้น (กรม
ศาสนา, 2552) สอดคล้องกับแนวทางส่งเสริมของกรมสุขภาพจิตที่มุ่งพัฒนาคุณภาพนักเรียนให้มีคุณภาพครบ
ทุกด้านคือ มีความรู้ความสามารถ (เก่ง) มีคุณธรรมจริยธรรมประกอบแต่คุณงามความดีเพื่อประโยชน์ส่วนรวม
(ดี) และมีความสุข (สุข) (กรมสุขภาพจิต, 2556)
ในขณะที่ ก ารบริ ห ารงานของศู น ย์ ศึ ก ษาพระพุ ท ธศาสนาวั น อาทิ ต ย์ โ ดยเฉพาะศู น ย์ ศึ ก ษา
พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดพระปฐมเจดีย์ อาเภอเมืองนครปฐม จังหวั ดนครปฐม กาลังถูกท้าทายจากความ
เป็ น พลวั ต รที่ เ ปลี่ ย นแปลงของของปั ญ หาข้ า งต้ น ซึ่ ง มี ค วามซั บ ซ้ อ นมากขึ้ น ตามเวลา ประกอบกั บ การ
บริ ห ารงานต้องอาศัยความร่ว มมือจากหลายฝ่ ายซึ่งมีส องส่ ว นใหญ่ ๆ คือ ความร่วมมือจากทางบ้านของ
นักเรียน และความร่วมมือจากโรงเรียนซึ่งเป็นเจ้าของสถานที่ เนื่องจากการจัดการเรียนการสอนของศูนย์จัดใน
วันอาทิตย์ นักเรียนเดินทางมาเรียนโดยผู้ปกครองมาส่งเป็นส่วนใหญ่หากผู้ปกครองไม่ให้ความร่วมมือหรือ
ไม่ให้ความสาคัญกับการจัดการเรียนการสอนของศูนย์นักเรียนจะไม่สามารถเดินทางมาเรียนได้ อีกทั้งหากทาง
โรงเรียนไม่ให้ความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนทางศูนย์ก็จะไม่สามารถจัดการเรียนการสอนได้เนื่องจาก
เป็นเจ้าของสถานที่ ดังนั้นปัจจัยในพัฒนาคุณภาพของนักเรียนของศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัด
พระปฐมเจดีย์ อาเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม มีองค์ประกอบสาคัญ 3 ด้าน ประกอบด้วย 1) การ
บริหารงานของศูนย์ 2) ความร่วมมือจากทางบ้าน และ 3) ความร่วมมือจากโรงเรียน ดังนั้นผู้วิจัยในฐานะ
ผู้บริหารของศูนย์ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดพระปฐมเจดีย์ อาเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
จึงมีความสนใจในการศึกษาแนวทางการพัฒนาคุณภาพนักเรียนศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดพระ
ปฐมเจดีย์ อาเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม เพื่อค้นหาแนวทางในการพัฒนาการบริหารงานของศูนย์
ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดพระปฐมเจดีย์ อาเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม อันมุ่งเน้นพัฒนา
คุณภาพนักเรียน 3 ด้าน คือ เก่ง ดี และมีความสุข ต่อไป
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อเปรียบเทียบ คุณภาพนักเรียนของศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดพระปฐมเจดีย์
อาเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม จาแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล
2. เพื่อศึกษาอิทธิพลของความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ร่วมกับ การบริหารและพัฒนาหลักสูตร
และกระบวนการเรียนการสอน ที่ส่งผลต่อ การพัฒนาคุณภาพนักเรียนของศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวัน
อาทิตย์ วัดพระปฐมเจดีย์ อาเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
3. เพื่อค้นหาแนวทางในการพัฒนาคุณภาพนักเรียนของศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดพระ
ปฐมเจดีย์ อาเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

2. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ผู้วิจัยได้ทบทวนวรรณกรรมจากแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องตามประเด็นดังต่อไปนี้
2.1 แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารและการพัฒนา
วิโ รจน์ สารรั ต นะ (2555) กล่ า วว่ า การบริ ห าร หมายถึ ง การบริ ห ารเป็ นกระบวนการ
ดาเนินงานเพื่อให้บรรลุจุดหมายขององค์การโดยอาศัยหน้าที่ทางการบริหารที่สาคัญ คือ การวางแผน การจัด
องค์การ การนา และการควบคุม
สุรัสวดี ราชสกุลชัย (2556) กล่าวว่า การบริหาร หมายถึง กลุ่มของกิจกรรม ประกอบด้วย
การวางแผน การจั ดองค์การ การสั่ งการหรื อการชี้ นา และการควบคุม ซึ่งจะมีความสั มพันธ์โ ดยตรงกั บ
ทรัพยากรขององค์การ เพื่อนาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ และด้วยจุดมุ่งหมายสาคัญในการบรรลุความสาเร็จตาม
เป้าหมายขององค์การอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลครบถ้วน
มีชัย สายอร่าม (2555) กล่าวว่า การพัฒนา หมายถึง การพัฒนาเป็นกระบวนการของการ
เปลี่ยนแปลงและสรรสร้างความก้าวหน้าในทางเศรษฐกิจ ความเป็นธรรมในสังคม ความเสมอภาคในทาง
การเมือง การธารงวัฒนธรรมอันดีงาม การจัดสรรและกระจายทรัพยากรด้วยวิธีการบริหารที่เหมาะสม เพื่อ
บรรลุเป้าหมายในอันที่จะสร้างคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น
จากแนวคิ ด เกี่ ย วกั บ การบริ ห ารของนั ก วิ ช าการข้ า งต้ น ผู้ วิ จั ย สรุ ป ว่ า การบริ ห าร คื อ
กระบวนการใช้ทรัพยากรทางการบริหารเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ต้องการ
2.2 แนวคิดเกี่ยวกับความร่วมมือ
พัทธยา เนตรธรานนท์ (2555: 10) กล่าวว่า ความร่วมมือ หมายถึง การกระทากิจกรรมใด ๆ
ในลักษณะของการมีส่ วนร่วม ริเริ่ม ประสานงาน ช่วยเหลือ ส่ งเสริม สนับสนุนซึ่งกันและกันเพื่อให้บรรลุ
จุดมุ่งหมายในกิจกรรมนั้น ๆ
โดยเงื่อนไขก่อให้เกิดความร่วมมือออกเป็น 3 ประการ ประกอบไปด้วย
1. สภาพแวดล้อม (Environmental Factors) การดาเนินงานบนความสัมพันธ์ระหว่างองค์การมี
ความเชื่อมโยงโดยตรงกับเงื่อนไขจากสภาพล้อมซึ่งทาให้ให้แต่ละองค์กรไม่สามารถปฏิเสธการดาเนินงาน
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ร่วมกับองค์การอื่น ๆ ได้ สภาพแวดล้อมขององค์การมีความสับสนและซับซ้อนที่เพิ่มมากขึ้น ทาให้จาเป็นเป็น
ต้องสร้างความเชื่อมโยงระหว่างองค์การเพื่อลดทอนความไม่แน่นอนและเพื่อเพิ่มเสถียรภาพให้แก่องค์การ
2. การดาเนินงานที่ล้มเหลวของแต่ละภาคส่วน (Sector Failure) ส่วนหนึ่งที่ทาให้เกิดความร่วมมือ
ระหว่างองค์การขึ้นมา คือ ความพยายามของแต่ละองค์การที่ล้มเหลวในการแก้ไขปัญหาสาธารณะ ซึ่งการ
ดาเนินงานที่ล้มเหลวของแต่ละภาคส่วน (Sector Failure) เป็นสถานการณ์ที่ องค์การหรือในภาคส่วนเดียวกัน
พยายามที่จะแก้ไขปั ญหาสาธารณะ ซึ่งต้องเผชิญกับความเหนื่อยยาก และพบว่า จาเป็นต้องอาศัยความ
ร่วมมือในการดาเนินงาน เนื่องจากสภาพสังคมโดยทั่ว ไป ภาคส่วน ต่าง ๆ
3. เหตุปัจจัยโดยตรงที่ก่อเกิดความร่วมมือ (Direct Antecedents of Collaboration Formation)
นอกเหนือจากสภาพแวดล้อมและการดาเนินงานที่ล้มเหลวของแต่ละภาคส่วนแล้วยังมี สภาพเงื่อนไขอื่น ๆ ที่มี
ผลต่อการทาให้เกิดความร่วมมือ
2.3 แนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจ
ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ (2553) กล่าวว่า ความรู้สึกของบุคคลที่มีต่อสิ่งต่าง ๆ หลังจากที่บุคคลได้
มีประสบการณ์ในสิ่งนั้น ความรู้สึกนี้แบ่งเป็น 3 ลักษณะ คือ
1. ความรู้สึกในทางบวก เป็นการแสดงออกในลักษณะของความพึงพอใจ เห็นด้วย ชอบ และ
สนับสนุน
2. ความรู้ สึกในทางลบ เป็ นการแสดงออกในลั กษณะไม่พึงพอใจ ไม่เห็ นด้ว ย ไม่ช อบ และไม่
สนับสนุน
3. ความรู้สึกที่เป็นกลาง คือ ไม่มีความรู้สึกใด ๆ
พรรณภา ดาวตก (2552) กล่ า วว่ า ความพึ ง พอใจของผู้ ป กครองนั ก เรี ย นที่ มี ต่ อ การ
บริ ห ารงานโรงเรี ย นคือ คุณภาพของโรงเรี ยนเป็นปั จจัยส าคัญ ในการเลื อกสถานที่เรี ยนของนัก เรีย นและ
ผู้ปกครองยินดีจะช่วยเหลือโรงเรียนอย่างเต็มที่
2.4. แนวคิดเกี่ยวกับคุณภาพนักเรียนด้านเก่ง ดี และมีความสุข
ธีรัชภัทร บัวคาศรี (2562) ได้เสนอ คุณลักษณะ เก่ง ดี มีสุข ที่เป็นการพัฒนาชีวิตนั้นจึง
จัดเป็นองค์รวมของการพัฒนาชีวิต ความเก่งของมนุษย์ในด้านสติปัญญา (IQ) เคยเป็นคุณลักษณะที่เป็นยอด
ปรารถนาของมนุษย์ทุกคนที่ปรารถนาจะเป็นคนฉลาดที่มีสติปัญญาดี แต่ข้อค้นพบทางทฤษฎีและงานวิจั ย
ต่างๆ ในระยะหลังกลับพบว่าความเก่งทางด้านสติปัญญาเพียงอย่างเดียวเป็นสิ่งที่ไม่เพียงพอที่จะทาให้มนุษย์
สามารถบรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายของการมีชีวิตที่สมบูรณ์ได้ สาหรับคุณลักษณะ “ดี” และ “มีสุข”
ที่ต่อจากการคิดเป็น ทาเป็น คือ การอยู่ร่วมกันเป็น การอยู่ร่วมกัน เป็นการเรียนรู้ทักษะที่เน้นในด้าน
จริยธรรม โดยมนุษย์จะต้องอาศัย คุณธรรมพื้นฐานร่วมกับการคิดเป็น และทาเป็น ซึ่งเป็นลักษณะของคน
เก่งประกอบกัน จึงจะทาให้มนุษย์สามารถมีทักษะในการอยู่ร่วมกันเป็น ทั้งการอยู่ร่วมกันระหว่างมนุษย์กับ
มนุ ษ ย์ มนุ ษ ย์ กั บ ธรรมชาติ และมนุ ษ ย์ กั บ เทคโนโลยี ซึ่ ง การเรี ย นรู้ ที่ จ ะเกิ ด ทั ก ษะในด้ า นนี้ จ ะต้ อ ง
ประกอบด้วยการพัฒนาในด้านอารมณ์ ความรู้สึก (จิตใจ) ในแง่บูรณาการกับการคิดเป็นและการทาเป็นด้วย
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2.5 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
เริงรณ ล้อมลาย (2555) ศึกษาเรื่อง คุณธรรม จริยธรรมที่พึงประสงค์ของนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคาแหง พบว่า คุณธรรม และจริยธรรมที่พึงประสงค์ของนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยารามคาแหง โดยภาพรวม และรายด้าน คือ ด้านมีความกตัญญู
กตเวที ด้านมีค วามเมตตากรุ ณ า โอบอ้อมอารี เอื้ อเฟื้ อเผื่ อ แผ่ ไม่เ ห็ นแก่ตัว และด้า นปฏิ บัติต นเป็ น
ประโยชน์ต่อส่วนรวม อยู่ในระดับค่อนข้างสูง ส่วนด้านความมีวินัย ความรับผิดชอบ ด้านมีความซื่อสัตย์
สุจริต และด้านมีความประหยัดและใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า อยู่ในระดับสูง นักเรียนระดับมัธยมศึกษา
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคาแหง ที่มีเพศต่างกัน โดยภาพรวมและรายด้าน คือ ด้านความมีวินัย
ความรับผิดชอบ ด้านมีความกตัญญูเวที ด้านมีความประหยัดและใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า รวมทั้งด้านปฏิบัติ
ตนเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม มีคุณธรรมและจริยธรรมที่พึงประสงค์แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 ส่วนด้านอื่นๆที่เหลือแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ 0.05 นักเรียนระดับมัธยมศึกษา
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคาแหง ที่ศึกษาในช่วงชั้นที่ต่างกัน โดยภาพรวมและรายด้านทุกด้าน มี
คุณ ธรรมและจริ ย ธรรมที่ พึง ประสงค์ แตกต่า งกั นอย่า งมี นัย ส าคั ญทางสถิ ติที่ ระดั บ 0.05 นัก เรี ยนระดั บ
มัธยมศึกษาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคาแหง ที่มีสถานภาพของผู้ปกครองต่างกัน โดยภาพรวมและราย
ด้าน คือ ด้านมีความซื่อสัตย์สุจริต ด้านมีความกตัญญูกตเวที รวมทั้งด้านมีความประหยัดและใช้ทรัพยากร
อย่างคุ้มค่า มีคุณธรรมและจริยธรรมที่พึงประสงค์แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนด้าน
อื่นๆ ที่เหลือแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 นักเรียนระดับมัธยมศึกษาโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยรามคาแหง ที่ผู้ปกครองมี วุฒิการศึกษาต่างกัน โดยภาพรวมและรายด้าน ทุกด้าน มีคุณธรรม
และจริยธรรมที่พึงประสงค์แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
อาจริยพงษ์ คาตั๋น (2554) ทาวิจั ยเรื่อง การปฏิบัติตนด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึง
ประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตจังหวัดนครปฐม ผลการวิจัยพบว่า 1) ระดับการปฏิบัติตนด้าน
คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตจังหวัดนครปฐมโดยภาพ
รวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน ยกเว้นด้านความประหยัด
อยู่ในระดับปานกลาง 2)นักเรียนที่มีเพศ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ต่างกัน มีระดับการปฏิบัติตนด้าน
คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนนักเรียนที่
มีร ะดับ ชั้นและสภาพครอบครัว ที่ต่างกัน มีร ะดับการปฏิบัติตนด้านคุ ณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึง
ประสงค์ไม่แตกต่างกัน 3) ปัจจัยด้านจิตวิทยา ด้านการเห็นคุณค่าในตนเอง ปัจจัยด้านสังคม ด้านการสร้าง
บรรยากาศในสถานศึกษา และด้านการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สามารถร่วมกันทานายผล
การปฏิบัติตนด้านคุณธรรม จริย ธรรม และค่ านิยมที่พึงประสงค์ได้ร้อยละ 13.1 4) แนวทางในการพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ มี 5 แนวทาง คือ 1. การพัฒนาด้วยกระบวนการในการจัดการ
เรียนการสอน 2. การพัฒนาด้วยการเป็นแบบอย่างที่ดี 3. การพัฒนาด้วยการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม และค่านิยมที่ พึงประสงค์ 4. การพัฒนาด้วยการจัดสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน และ 5. การ
พัฒนาด้วยการสร้างความมีส่วนร่วม
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อรพินทร์ สันติชัยอนันต์ (2553) ศึกษาเรื่อง คุณธรรม จริยธรรม ของนิสิตนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษา
ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบว่า นิสิตนักศึกษาในสถาบันอุด มศึกษาของรัฐและเอกชนในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีคุณธรรมและจริยธรรมโดยรวมอยู่ในระดับสูง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่า นิ สิตนักศึกษามีคุณธรรมและจริยธรรมด้านความมีวินัยและความรับผิ ดชอบ ความซื่อสัตย์สุ จริต
ความอดทนอดกลั้น ความประหยัด และความกตัญญูกตเวที อยู่ในระดับสูง และมีคุณธรรมและจริยธรรม
ด้านความใฝ่รู้ อยู่ในระดับปานกลาง นิสิตนักศึกษาชายและนิสิตนักศึกษาหญิง มีคุณธรรมและจริยธรรม
โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า นิสิตนักศึกษามี
คุณธรรมและจริยธรรมด้านความมีวินัยและความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์สุจริต และด้านความกตัญญูกตเวที
แตกต่า งกั น อย่ า งมี นั ย ส าคั ญทางสถิ ติ ที่ ระดั บ .05 นิสิ ต นั กศึ ก ษาที่ มี ภูมิ ล าเนาต่ างกั น มี คุณ ธรรมและ
จริยธรรมโดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .
กรอบแนวคิดในการวิจัย
จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยนาแนวคิดการบริหารการพัฒนาศูนย์
ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ของ พระมหาทัศนันท์ โบราณมูล (2555) สุปราณี เวชประสิทธิ์ (2555)
สุฉิรา ม่วงศรี และวลัยพร ศิริภิรมย์ (2558) พระครูโพธิสุวรรณคุณ (มานพ จนฺทาโภ) (2559) แนวคิดความ
ร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องของ Faust-Horn (2003) และแนวคิดคุณภาพนักเรียน (เก่ง ดี สุข) ของกรม
สุขภาพจิต (2556) มาใช้เพื่อที่จะทาความเข้าใจและค้นหาคาตอบเกี่ยวกับ แนวทางในการพัฒนาศูนย์ศึกษา
พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดพระปฐมเจดีย์ อาเภอเมื องนครปฐม จังหวัดนครปฐม มากาหนดเป็นกรอบ
แนวคิดการวิจัยได้ดังนี้

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
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3. วิธีดาเนินการวิจัย
งานวิจัยเรื่อง แนวทางการพัฒนาคุณภาพนักเรียนของศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดพระ
ปฐมเจดี ย์ อาเภอเมือ งนครปฐม จั ง หวัดนครปฐม อาศัยการวิจัย แบบผสานวิธี (Mixed Method) ทั้งเชิ ง
ปริมาณและเชิงคุณภาพ ประกอบด้วย การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research)ใช้แบบสอบถามเป็น
เครื่องมือ โดยเก็บข้อมูลจากนักเรียนที่เข้าร่วมศึกษาศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดพระปฐมเจดีย์
อาเภอเมือง จังหวัดนครปฐม จานวน 400 ราย การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เป็นการนาผล
จากการศึกษาเชิ งปริ มาณมาสร้ า งเป็ น ประเด็นในการสั มภาษณ์ร ะดับลึ ก (In-depth Interviews) เพื่อหา
แนวทางในการบริ ห ารการพัฒ นาศู น ย์ ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิต ย์วัดพระปฐมเจดีย์ เก็บข้อมูล จาก
อาจารย์ที่เป็น พระที่มีประสบการณ์โดยตรงในการให้การฝึกอบรม ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัด
พระปฐมเจดีย์ มีประสบการณ์ในการทางานทางด้านนี้มาไม่ต่ากว่า 3 ปี และยินดีให้การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก
จานวน 4 รูป
การวิจัย เชิงปริ มาณ ใช้แบบสอบถาม เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการเก็บ รวบรวมข้อมูลการวิจัย ให้
ผู้เชี่ยวชาญ จานวน 3 คน ตรวจสอบคุณภาพด้านความเที่ยงตรงตามเนื้อหา (Content Validity) เพื่อพิจารณา
ความสอดคล้ องระหว่า งข้อคาถามกับ ตัว แปรที่ต้องการวัด เพื่อให้ แบบสอบถามที่ ส ร้างขึ้ นสามารถวัดได้
เที่ยงตรงเชิงเนื้อหาตามที่ต้องการ โดยการหาค่ าดัชนีความสอดคล้อง IOC (Item Objective Congruence
index) นาแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพจากผู้เชี่ยวชาญแล้ว เฉพาะข้อที่อยู่ในเกณฑ์และข้อที่
ปรับปรุงแล้ว สร้างเป็นแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์และนาไปทดลองใช้ (Try Out) กับผู้ปกครองนักเรียนที่มา
เรียนในศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดโพรงมะเดื่อ ซึ่งมีลักษณะคล้ายกับกลุ่มประชากรเป้าหมายแต่
ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจานวน 30 คน ผลการทดสอบ ค่าความเชื่อมั่นด้าน การบริหารและพัฒนา ด้านหลักสูตร
และกระบวนการเรียนการสอนเท่ากับ 0.75-0.85 ความร่วมมือจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเท่ากับ 0.71-0.73 และ
คุณภาพนักเรียนของศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์เท่ากับ 0.73-0.79 สถิติที่ใช้ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ค่าที การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว การวิเคราะห์
ค่าสหสัมพันธ์ การวิเคราะห์ถดถอยแบบพหุ ในส่วนการวิจัยเชิงคุณภาพ ใช้การวิเคราะห์เนื้อหา

4. ผลการวิจัย
4.1 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคล
ผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง พบว่าส่วนใหญ่เป็นเพศชาย (ร้อยละ 56.00)
มีอายุ 11-12 ปี (ร้อยละ 39.00)อาศัยอยู่กับพ่อแม่ (ร้อยละ 47.00) ระดับการศึกษามัธยมศึกษา (ร้อยละ
56.25) อาชีพบิดาคือรับจ้าง (ร้อยละ 30.50) และอาชีพของมารดาคือ ค้าขาย (ร้อยละ 33.00)
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4.2 ผลการวิเ คราะห์ค วามร่ ว มมือของผู้มี ส่วนเกี่ยวข้อ ง การบริ ห ารและพัฒนาหลักสูตรและ
กระบวนการเรียนการสอน และการพัฒนาคุณภาพนักเรียนของศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัด
พระปฐมเจดีย์ อาเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
ตารางที่ 1 การบริหารและพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนในภาพรวม
การบริหารพัฒนา
Mean
SD.
ผลการประเมิน
ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
4.27
0.51
มากที่สุด
ด้านการใช้สื่อและนวัตกรรมเทคโนโลยี
3.90
0.61
มาก
ด้านกิจกรรมเสริมหลักสูตร
4.14
0.53
มาก
ด้านการวัดผลประเมินผลตามสภาพจริง
4.06
0.50
มาก
เฉลี่ยรวม
4.09
0.41
มาก
ผลการวิเคราะห์ การบริหารและพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนในภาพรวมพบว่าอยู่
ในระดับมาก Mean = 4.09 โดยด้านที่ได้รับการประเมินดีที่สุดได้แก่เรื่อง การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
Mean = 4.27
4.3 ผลการวิเคราะห์การพัฒนาคุณภาพนักเรียนของศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดพระ
ปฐมเจดีย์ อาเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐมจาแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล
ตารางที่ 2 คุณภาพนักเรียนของศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ เมื่อจาแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล
ตัวแปรอิสระ
คุณภาพนักเรียน
เพศ

การศึกษา

อายุ

สถานะ

อาชีพบิดา

อาชีพมารดา

ความดี
ความเก่ง
ความสุข

0.01**
0.25
0.64
0.12
0.00**
0.10
0.01**
0.84
0.01**
0.08
0.00**
0.09
0.05*
0.00**
0.22
0.09
0.00**
0.18
รวม
0.00**
0.01**
0.12
0.04*
0.00**
0.04*
ผลการวิจัยพบว่า คุณภาพนักเรียนของศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ เมื่อจาแนกตามปัจจัย
ส่วนบุคคลพบว่ามีความแตกต่างกันในด้าน เพศ การศึกษา สถานภาพอาศัย อาชีพบิดาและอาชีพมารดา
4.4 ผลการวิเ คราะห์ อิท ธิ พ ลของความร่ ว มมื อของผู้ มีส่ วนเกี่ย วข้ อง และการบริ ห ารพัฒ นา
หลั ก สู ต รและกระบวนการเรี ย นการสอนที่ ส่ ง ผลต่ อ การพั ฒ นาคุ ณ ภาพนั ก เรี ย นของศู น ย์ ศึ ก ษา
พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดพระปฐมเจดีย์ อาเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
ก่อนการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุ ผู้วิจัยทาการทดสอบค่าสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน ระหว่างตัวแปร
อิสระเพื่อทดสอบปัญหาภาวะเส้นตรงร่วมเชิงพหุ ซึ่งพบว่า ไม่มีตัวแปรอิสระคู่ใดมีความสัมพันธ์กันเกินร้อยละ
80 จึงไม่พบปัญหาภาวะเส้นตรงร่วมเชิงพหุ สามารถวิเคราะห์ถดถอยพหุได้
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ตารางที่ 3 อิทธิพลของความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และการบริหารพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการ
เรียนการสอนที่ส่งผลต่อ การพัฒนาคุณ ภาพนักเรียนของศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดพระปฐม
เจดีย์ อาเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
คุณภาพนักเรียน
B
SE.
Beta
t
sig
(Constant)
1.40
0.12
11.34
0.00
การเรียนการสอน X1
0.02
0.03
0.03
0.79
0.43
เทคโนโลยี X2
0.11
0.02
0.21
4.85**
0.00
เสริมหลักสูตร X3
0.06
0.02
0.10
2.56**
0.01
การประเมินผล X4
0.06
0.03
0.09
2.29*
0.02
สนับสนุนจากผู้ปกครอง X5
0.08
0.03
0.14
3.34**
0.00
สนับสนุนจากชุมชน X6
0.07
0.03
0.10
2.58**
0.01
สนับสนุนจากโรงเรียน X7
0.26
0.03
0.36
9.01**
0.00
R2= 0.62
ผลการวิจัยพบว่า ความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และการบริหารพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการ
เรียนการสอนที่ส่งผลต่อ การพัฒนาคุณภาพนักเรียนของศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดพระปฐม
เจดีย์ อาเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม โดยมีอานาจการพยากรณ์ทั้งสิ้นร้อยละ 62 โดยปัจจัยที่ส่งผลใน
สองล าดับ แรกได้ แก่ การสนั บ สนุ น จากโรงเรี ยน (b=0.26) และด้านการใช้สื่ อและนวัตกรรมเทคโนโลยี
(b=0.11) ซึ่งสามารถเขียนเป็นสมการได้ดังนี้
Y = 1.40+0.02 X1+0.11 X2**+0.06 X3**+0.06 X4*+0.08 X5**+0.07 X6**+0.26 X7**
4.5 แนวทางในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดพระปฐมเจดีย์
อาเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐมจากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก
จากผู้ ใ ห้ ข้ อ มู ล หลั ก คื อ พระที่ มี ป ระสบการณ์ โ ดยตรงในการให้ ก ารฝึ ก อบรม ศู น ย์ ศึ ก ษา
พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดพระปฐมเจดีย์ มีประสบการณ์ในการทางานทางด้านนี้มาไม่ต่ากว่า 3 ปี ได้แก่
1.พระอนันต์ ทีปธมฺโม
2.พระมหาจรูญ สิริภัทฺโท
3.พระมหาอานวย อภิญาโณ
4.พระมหากันตพัฒน์ สุทธิญาโณ
ได้ผลสรุปดังนี้ แนวทางในการพัฒนาศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดพระปฐมเจดีย์ อาเภอ
เมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ต้องเกิดจาก ความร่วมมือระหว่าง วัด บ้าน โรงเรียน การศึกษาเช่นนี้เป็นสิ่งที่
คู่กันมาอย่างยาวนาน และทั้ง 3 สิ่งนี้ถือว่าเป็นหัวใจสาคัญอีกทั้งมีบทบาทในการพัฒนาเด็กนักเรียนด้วยให้เกิด
ความรู้ ความดี และความสุข แม้ว่า การพัฒนาศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดพระปฐมเจดีย์ อาเภอ
เมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐมอาจจะมีปัญหาบ้างในเรื่องความร่วมมือจากผู้ปกครอง และการขาดแคลน
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บุคลากร แต่สิ่งเหล่านี้สามารถแก้ไขปัญหาไปได้ ด้วยความเข้าใจ อาศัย แนวทางการพัฒนาคือ ให้ผู้ปกครอง
เข้ามาศึกษาพร้อมกับทางเด็กที่ตนปกครองด้วยกัน เมื่อผู้ปกครองมาร่วมศึกษาด้วย จึงจะได้ความรู้ไว้บอกต่อ
กับบุตรหลานของตน และคนอื่นๆต่อได้ การพัฒนาคุณภาพนักเรียนควรจั ดรูปแบบการสอนให้หลายรูปแบบ
แทรกคุณ ธรรมจริ ย ธรรมในการสอน ควบคู่ กั น ทั้ งทางโลกและทางธรรม ต้ องปรั บการเรีย นการสอนให้
สอดคล้องกับปัจจุบัน และการพัฒนาคุณภาพนักเรียนให้มีความรู้ที่ดี นาไปใช้ได้และก่อให้เกิดความสุขต่อ
ชุมชน

5. สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
1. คุณภาพนักเรียนของศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ เมื่อจาแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลพบว่า
มีความแตกต่างกันในด้าน เพศ สอดคล้องกับงานวิจัยของ เริงรณ ล้อมลาย (2555) ศึกษาเรื่อง คุณธรรม
จริยธรรมที่พึงประสงค์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคาแหง พบว่า คุณธรรม
และจริยธรรมที่พึงประสงค์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยารามคาแหง โดยภาพรวม
และรายด้าน คือ ด้านมีความกตัญญูกตเวที ด้านมีความเมตตากรุณา โอบอ้อมอารี เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ไม่เห็น
แก่ตัว และด้านปฏิบัติตนเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม อยู่ ในระดับค่อนข้างสูง ส่วนด้านความมีวินัย ความ
รับผิดชอบ ด้านมีความซื่อสัตย์สุจริต และด้านมีความประหยัดและใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า อยู่ในระดับสูง
นักเรีย นระดับ มัธยมศึกษาโรงเรี ยนสาธิตมหาวิทยาลั ยรามคาแหง ที่มีเพศต่างกัน และยังสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ อาจริยพงษ์ คาตั๋น (2554) ที่ทาวิจัยเรื่อง การปฏิบัติตนด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึง
ประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตจังหวัดนครปฐม ผลการวิจัยพบว่า 2) นักเรียนที่มีเพศ ต่างกัน
มีระดับการปฏิบัติตนด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 ทั้งนี้เป็นเพราะธรรมชาติและบริบทของสังคมไทย มีแนวโน้มจะให้อิสระในการทาตามอาเภอใจ
ให้กับ เพศชาย มากกว่า เพศหญิง ดังนั้นการหล่อหลอมเพื่อสร้างคุณธรรมจริยธรรมจึงเกิดกับเด็กหญิงได้ง่าย
กว่าเด็กชาย
2. คุณภาพนักเรียนของศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ เมื่อจาแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลพบว่า
มีความแตกต่างกันในด้านระดับการการศึกษา สอดคล้องกับงานวิจัยของ เริงรณ ล้อมลาย (2555) ศึกษา
เรื่อง คุณธรรม จริยธรรมที่พึงประสงค์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคาแหง
พบว่ า คุ ณ ธรรม และจริ ย ธรรมที่ พึ ง ประสงค์ ข องนั ก เรี ย นระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาโรงเรี ย นสาธิ ต มหาวิ ท ยา
รามคาแหง โดยภาพรวม และรายด้าน มีความแตกต่างกันตามระดับการศึกษา ทั้งนี้เนื่องจากการศึกษาจะ
ช่วยกล่อมเกล่านักเรียนให้มีความ ดี เก่ง และมีความสุขได้มากขึ้น
3. คุณภาพนักเรียนของศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ เมื่อจาแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลพบว่า
มีความแตกต่างกันในด้านสถานภาพอาศัย อาชีพบิดาและอาชีพมารดา ผลการวิจัยดังกล่ าวสอดคล้องกับ
สอดคล้ องกับ งานวิจั ย ของ อรพินทร์ สันติชัยอนันต์ (2553) ซึ่งศึกษาเรื่อง คุณธรรม จริยธรรม ของนิสิ ต
นักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ผลการวิจัยพบว่า นิสิตนักศึกษาที่ระดับ
การศึกษาของบิดามารดา หรือผู้ปกครองต่างกัน มีคุณธรรมและจริยธรรมโดยรวมแตกต่าง ผลการวิจัยแสดง
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ให้เห็นว่าการหล่อหลอมเพื่อการพัฒนาคุณภาพนักเรียนจะเกิดจากสภาพแวดล้อม และการอบรมเลี้ยงดูจาก
ผู้ป กครองเป็ น หลั ก ส่ ว นการอบรมจากสถานศึกษา รวมถึงศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาจะเป็นตัว เสริมให้
นักศึกษาเข้าถึงคุณธรรมจริยธรรมได้ง่ายขึ้น
4. อิทธิพลของความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ที่ส่งผลต่อ การพัฒนาคุณภาพนักเรียนของศูนย์
ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดพระปฐมเจดีย์ อาเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม พบว่า ความร่วมมือ
ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง อันได้แก่ การสนับสนุนจากผู้ปกครอง ชุมชน และโรงเรียนมีผลต่อ การพัฒนาคุณภาพ
นักเรียนของศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดพระปฐมเจดีย์ อาเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ใจ บุญชัยมิ่ง (2560) ที่ทาการวิจัยเรื่อง การศึกษากลยุทธ์การพัฒนาวัดการจัดการ
สาธารณูปการในจังหวัดพะเยา ผลการวิจัยพบว่า การมีส่วนร่วมของคณะสงฆ์ หน่วยงานภาครัฐและชุมชนใน
การพัฒนาวัด มีการประชุมคณะสงฆ์ในจังหวัด แนะนาชี้แจงการก่อสร้างเสนาสนะในวัด โดยเน้นให้อนุรักษ์
รูปแบบล้านนาไทยพระสงฆ์ต้องเป็นนักพัฒนา นักอนุรักษ์วางผังวัดให้เป็นสัดส่วนให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม
พัฒนาอนุรักษ์โดยประชุมอบรมกรรมการวัด ครูสอนศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์
5. อิทธิพลของการบริ หารพัฒ นาหลักสู ตรและกระบวนการเรีย นการสอนที่ส่ งผลต่อ การพัฒ นา
คุณภาพนักเรียนของศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดพระปฐมเจดีย์ อาเภอเมืองนครปฐม การบริหาร
พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน เกิดจาก ด้านการใช้สื่อและนวัตกรรมเทคโนโลยี ด้านกิจกรรม
เสริมหลักสูตร และด้านการวัดผลประเมินผลตามสภาพจริง สอดคล้องกับงานวิจัยของ พระครูโพธิสุวรรณคุณ
(มานพ จนฺทาโภ) (2559) ทาการวิจัยเรื่อง บทบาทของพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนการ
สอนในจังหวัดสุพรรณบุรี ที่เสนอว่าปัญหาขาดการร่วมมือระหว่าง บ้าน วัด และสถานราชการสิ่งสนับสนุนทาง
การศึกษา เช่น สื่อ อุปกรณ์ต่างๆ และนวัตกรรมเทคโนโลยี ไม่มีความหลากหลาย และไม่เท่าทันภาวการณ์ใน
ปัจจุบัน ส่วนกิจกรรมยังขาดการนาเสนอข้อมูลที่สนับสนุนการศึกษาต่อผู้เรียน ส่วนผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา
นั้น การประเมินผลไม่มีความหลากหลายไม่สอดคล้องกับสภาพจริง ควรได้รับการพัฒนาโดย อาศัย พระสอน
ศีล ธรรมควรมีการทบทวนบทเรี ยนที่ได้ส อนมาแล้ ว ก่อนเข้าสู่เนื้อหาในปัจจุบัน ควรเพิ่มจานวนพระสอน
ศีลธรรมให้คลอบคลุมทั่วทุกโรงเรียน ควรสร้างบรรยากาศ สนับสนุนทางการศึกษา พร้อมทั้งการวัดผลและ
ประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ และใช้แนวทางในการพัฒนาบทบาทของพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนที่มีต่อการ
จัดการเรียนการสอนในจังหวัดสุพรรณบุรี พบว่า คณะพระสงฆ์จังหวัดได้ให้การสนับสนุนพระสอนศีลธรรมใน
การดาเนินกิจกรรมต่างๆ ที่ช่วยเหลือและพัฒนาชุมชน โดยการอบรม การสอนธรรมะ การให้ความรู้ การจัด
กิจกรรมในวันสาคัญทางศาสนา เพื่อให้โรงเรียนและชุมชนได้เข้ามาร่วมและได้รับความรู้ต่างๆ เกี่ยว กับธรรมะ
และความรู้ทั่วไป สามารถนาความรู้ไปพัฒนาตนเองและชุมชนต่อไป ส่วนโรงเรียนมีความคาดหวังกับพระสอน
ศีลธรรมมาก จึงเห็นว่าการสอนศีลธรรมเป็นหน้าที่ของพระสงฆ์ และยังสะท้อนให้เห็นว่าหน่วยงานต้นสังกัด
ควรแนะน าเทคนิ ค การสอน และการวั ด และประเมิ น ผลที่ ส ามารถน าข้ อ ค้ น พบดั ง กล่ า วไปสู่ ก ารพั ฒ นา
นอกจากนี้การให้ความอนุเคราะห์ส่งพระสอนศีลธรรมมาสอนนักเรียน ทาให้นักเรียนมีความประพฤติดี และ
การเรียนดีขึ้น และด้านการอานวยความสะดวกและการสนับสนุนเห็นว่าขาดการประสานงานอย่างต่อเนื่อง
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5.2 ข้อเสนอแนะเพื่อนาไปใช้ในการวิจัยครั้งนี้
1.คุณภาพนักเรียนของศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ เมื่อจาแนกตามปัจจัยส่วน
บุคคลพบว่ามีความแตกต่างกัน ดังนั้นการให้การศึกษาโดยคานึงถึงความแตกต่างกันของนักเรียนแต่ละคนจึงมี
ความสาคัญ นักเรียนแต่ละคนมีพื้นฐานและบริบทที่แตกต่างกัน มาอยู่รวมกัน ย่อมแสดงออกถึงพฤติกรรมที่
แตกต่างกัน เป็นหน้าที่ของผู้สอนที่ต้องเอาใจใส่ในความแตกต่างเหล่านั้น นอกเหนือจากการปลูกฝังคุณธรรม
จริยธรรม ผู้สอน ต้องศึกษาถึงความต้องการที่แท้จริง และพื้นฐานที่แตกต่างกันของนักเรียนควบคู่กันไปด้วย
2.ผลจากการวิ จั ย เชิ ง ปริ ม าณพบว่ า ความร่ ว มมื อ ของผู้ มี ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ ง อั น ได้ แ ก่ การ
สนั บ สนุ น จากผู้ ป กครอง ชุ ม ชน และโรงเรี ย นมี ผ ลต่ อ การพั ฒ นาคุ ณ ภาพนั ก เรี ย นของศู น ย์ ศึ ก ษา
พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดพระปฐมเจดีย์ อาเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ส่วนผลจากการวิจัยเชิง
คุณภาพพบว่า การพัฒนาศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดพระปฐมเจดีย์ อาเภอเมืองนครปฐม จังหวัด
นครปฐม ต้องเกิดจาก ความร่วมมือระหว่าง วัด บ้าน โรงเรียน การศึกษาเช่นนี้เป็นสิ่งที่คู่กันมาอย่างยาวนาน
และทั้ง 3 สิ่งนี้ถือว่าเป็นหัวใจสาคัญอีก ทั้งมีบทบาทในการพัฒนาเด็กนักเรียนด้วยให้เกิด ความรู้ ความดี และ
ความสุข จะเห็นได้ว่าผลที่เกิดจากการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพสอดคล้องกัน แสดงให้เห็นว่า รากฐาน
การปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ในอดีต จนถึงปัจจุบัน และต่อไปยังอนาคต ความร่วมมือกันของสามสถาบัน ที่
เรียกว่า "บวร" ยังคงอยู่ แต่ต้องมีการร่วมมือกัน โดยตั้งเป็นเครือข่ายและหมั่นประชุมอยู่เสมอ
3. ผลจากการวิจัยเชิงคุณภาพพบว่า ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดพระปฐมเจดีย์
อาเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐมอาจจะมีปัญหาบ้างในเรื่องความร่วมมือจากผู้ปกครอง ดังนั้นทางผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องต้องให้ความสาคัญกับการดึงศักยภาพของผู้ปกครองและหาทางให้เข้ามามีส่วนร่วมให้การศึกษากับ
นักเรียน โดยการถ่ายทอดประสบการณ์ และเอาใจใส่สอดส่องนักเรียนถึงพฤติกรรมที่อยู่ที่บ้าน
4.ในขณะที่การบริหารพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน เกิดจาก ด้านการใช้สื่อ
และนวัตกรรมเทคโนโลยี ด้านกิจกรรมเสริมหลักสูตร และด้านการวัดผลประเมินผลตามสภาพจริง แม้ว่าจาก
ผลการวิจัยเชิงคุณภาพจะแสดงให้เห็นว่า ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ยังขาดความพร้อมในเรื่อง
การขาดแคลนบุคลากร การดึงบุ คลากร อาทิ ปราชญ์ชุมชน ครู นั กศึกษามหาวิทยาลัย และที่ส าคัญคือ
ผู้ปกครองของนักศึกษาเข้ามาช่วยอบรมสั่งสอนนักเรียนนักศึกษาจึงเป็นปัจจัยที่ขาดไม่ได้ในภาวการณ์ยุค
โลกาภิวัตน์
5.3 ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครั้งต่อไป
1.งานวิจัยดังกล่าวศึกษาเฉพาะคุณภาพนักเรียนของศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์
วัดพระปฐมเจดีย์ อาเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐมผู้ที่สนใจอาจทาการศึกษาโดยขยายไปยังศูนย์ศึกษา
พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดอื่นในจังหวัดนครปฐม อาทิ วัดสาโรง วัดวังตะกู วัดห้วยจระเข้ วั ดโพรงมะเดื่อ
วัดกกตาล ฯลฯ ทั้งนี้เพราะปัจจุบันศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ มีถึง 20 วัด หากมีการขยายเขตแดน
การศึกษาก็อาจจะได้ข้อค้นพบใหม่ที่แตกต่างกันออกไป
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2. การวิ จั ย ดั ง กล่ า วเก็ บ ข้ อ มู ล เฉพาะนั ก เรี ย น และพระผู้ ใ ห้ ก ารศึ ก ษาในศู น ย์ ศึ ก ษา
พระพุทธศาสนาวันอาทิ ตย์ หากมีการเก็บข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้ปกครอง และชุมชน ที่เกี่ยวข้อง อาจจะได้ข้อ
ค้นพบในเชิงลึกที่มากขึ้นอีก
3. ผู้ที่สนใจอาจนาตัวแบบดังกล่าวไปศึกษาเพิ่มเติมยังศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์
ในจังหวัดอื่น ๆ เพื่อทาการศึกษาในเชิงเปรียบเทียบ
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