
I 
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายที่ส าคัญ 4 ประการคือ 1) เพื่อศึกษาการบริหารงานคุณภาพของ

โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา ซ่ึงประกอบด้วย การน าองค์การ การวางแผนเชิงกล-

ยุทธ์ การมุ่งเน้นผู้เรียน การวัด-การวิเคราะห์และการจัดการความรู้ การมุ่งเน้นบุคลากร และ         

การจัดการกระบวนการ 2) เพื่อศึกษาหลักการบริหารจัดการที่ดีของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนก

สามัญศึกษา ซ่ึงประกอบด้วย หลักความพร้อมรับผิด หลักความคุ้มค่า หลักการพัฒนาทรัพยากร

มนุษย์ หลักองค์การแห่งการเรียนรู้ หลักการบริหารจัดการ และหลักเทคโนโลยีสารสนเทศและ    

การส่ือสาร 3) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารงานคุณภาพ ซ่ึงประกอบด้วย การน า

องค์การ  การวางแผนเชิงกลยุทธ์ การมุ่งเน้นผู้เรียน การวัด-การวิเคราะห์และการจัดการความรู้     
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การมุ่งเน้นบุคลากร และการจัดกระบวนการ กับ หลักการบริหารจัดการที่ดี ซ่ึงประกอบด้วย หลัก

ความพร้อมรับผิด หลักความคุ้มค่า หลักการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ หลักองค์การแห่งการเรียนรู้ 

หลักการบริหารจัดการ และหลักเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  และ 4) เพื่อแสวงหา

แนวทางของการบริหารงานคุณภาพของโรงเรียนพระปริยตัิธรรมแผนกสามัญศึกษาในประเทศไทย           

ให้สอดคล้องกับกระแสโลกาภิวัตน์ ซ่ึงครอบคลุมถึงการบริหารงานภาครัฐแนวใหม่และหลักการ

บริหารจัดการที่ดี โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ 1) ผู้บริหารระดับสูง ได้แก่ ผู้จัดการ 

และผู้อ านวยการสถานศึกษา  2) ผู้บริหารระดับกลาง ได้แก่ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ หัวหน้า

ฝ่ายบริหารงบประมาณ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล และหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่ วไป              

ของโรงเรียน พระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาในประเทศไทย จ านวน 345 รูป / คน สถิติที่ใช้ใน

การวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าเฉล่ีย ร้อยละ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานด้วยค่าสถิติ

สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์คาโนนิคอล (Canonical correlation) ผลการวิจัยที่ส าคัญในครั้งนี้ มี 3 

ประการ ดังต่อไปนี้ 

ประการที่หนึ่ง พบว่า หลักการบริหารจัดการที่ดีของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญ

ศึกษาในประเทศไทย ที่มีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ หลักความคุ้มค่า มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก ค่าเฉล่ีย 

3.81 ส่วนด้านอ่ืน ๆ จะเรียงล าดับจากค่าเฉล่ียมากไปน้อยคือ หลักความพร้อมรับผิด ค่าเฉล่ีย 3.76, 

หลักเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ค่าเฉล่ีย 3.72, หลักการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ค่าเฉล่ีย 

3.71, หลักการบริหารจัดการ ค่าเฉล่ีย 3.64, และ หลักองค์การแห่งการเรียนรู้ ค่าเฉล่ีย 3.24 

 ประการที่สอง พบว่า การบริหารงานคุณภาพของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญ

ศึกษาในประเทศไทย ที่มีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ การน าองค์การ มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก ค่าเฉล่ีย 

4.02 ส่วนด้านอ่ืน จะเรียงล าดับจากค่าเฉล่ียมากไปน้อยคือ การวางแผนเชิงกลยุทธ์ ค่าเฉล่ีย 3.96,  

การวัด-การวิเคราะห์และการจัดการความรู้ ค่าเฉล่ีย  3.78, การมุ่งเน้นผู้ เรียน ค่าเฉล่ีย 3.77,            

การมุ่งเน้นบุคลากร ค่าเฉล่ีย 3.76, และการจัดการกระบวนการ ค่าเฉล่ีย 3.74 

 ประการที่สุดท้าย พบว่า การบริหารจัดการที่ดีของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญ

ศึกษาในประเทศไทย จะต้องมีกระบวนการดังต่อไปนี้คือ 1) หลักความพร้อมรับผิด ในด้าน          

การบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ ซ่ึงสอดคล้องและสัมพันธ์กับ การบริหารงานคุณภาพของ

โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา ในด้านการจัดการกระบวนการและการวางแผนเชิง    

กลยุทธ์ 2) หลักความคุ้มค่า ในด้านการประหยัดและศักยภาพในการแข่งขัน ซ่ึงสอดคล้องและ

สัมพันธ์กับ การบริหารงานคุณภาพของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา ในด้าน         
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การจัดการกระบวนการและการมุ่งเน้นบุคลากร 3) หลักการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในด้านการ

พัฒนาความสามารถของบุคลากรและการจัดการอย่างบูรณาการ ซ่ึงสอดคล้องและสัมพันธ์กับ     

การบริหารงานคุณภาพของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา ในด้านการจัดการ

กระบวนการและการมุ่งเน้นผู้เรียน 4) หลักองค์การแห่งการเรียนรู้ ในด้านการปรับตัวเข้ากับ

ส่ิงแวดล้อมและการน าองค์ความรู้มาใช้ในการปฏิบัติงาน ซ่ึงสอดคล้องและสัมพันธ์กับ              

การบริหารงานคุณภาพของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา ในด้านการจัด การ

กระบวนการและการมุ่งเน้นบุคลากร 5) หลักการบริหารจัดการ ในด้านการคาดคะเนความเส่ียงและ

การทบทวนภารกิจ ซ่ึงสอดคล้องและสัมพันธ์กับการบริหารงานคุณภาพของโรงเรียนพระปริยัติ

ธรรมแผนกสามัญศึกษา ในด้านการจัดการกระบวนการและการมุ่งเน้นบุคลากร 6) หลักเทคโนโลยี

สารสนเทศและการส่ือสาร ในด้านการจัดการชุดข้อมูล การเชื่อมโยงเทคโนโลยี และการน า

เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารไปใช้จริง ซ่ึงสอดคล้องและสัมพันธ์กับการบริหารงาน

คุณภาพของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา ในด้าน การจัดการกระบวนการ 
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ABSTRACT 

 This research is aimed at four key points: 1) to study the quality management of the 

General Buddhist Scripture School including leadership, strategic planning, learner focus, 

measurement-analysis and knowledge management, human resource focus and process 

management. 2) to study the principles of good governance of the General Buddhist Scripture 

School including accountability, effectiveness and efficiency, human resource development, 

learning organization, management and information technology and communications. 3) to study 

the relationship between quality management which includes leadership, strategic planning, 

learner focus, measurement-analysis and knowledge management, human resource focus, and 

process management and good governance which includes accountability, effectiveness and 
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efficiency, human resource development, learning organization, management and information 

technology and communications, and 4) to identify the quality management approach of the 

General Buddhist Scripture School in Thailand using the process of good governance principles. 

The subjects used in this study were 345 persons from two groups 1) executives, including 

managers and director. 2) mid-level managers, including chief academic administration, chief 

executive budget, head of personnel administration and head of general administration section in 

the General Buddhist Scripture School in Thailand. Statistics used in the statistical analysis of the 

data were mean, percentage and standard deviation. Hypothesis testing was performed using 

Canonical correlation coefficient. There are three major results from the research as follows.  

 Firstly, it was found that the good governance principle of the General Buddhist 

Scripture School in Thailand with highest mean was the effectiveness and efficiency being 

performed at a high level of 3.81 on average. The other means of principles from high to low 

were as follows; accountability with a mean of 3.76, information technology and communications 

with a mean of 3.72, human resource development with a mean of 3.71, management with a mean 

of 3.64, and learning organization with a mean of 3.24. 

 Secondly, it was found that the quality management of the General Buddhist Scripture 

School in Thailand had the highest mean for leadership being performed in the high level with a 

mean of 4.02. The other means, ranked from high to low, were strategic planning with a mean of 

3.96, measurement - analysis and knowledge management with a mean of 3.78, learner focus with 

a mean of 3.77, human resource focus with a mean of 3.76, and process management with a mean 

of 3.74. 

 Finally, it was found that the good management of The General Buddhist Scripture 

School in Thailand must have the following approach 1) the principle of accountability of 

effective administration which is consistent and associated with the quality management of the 

General Buddhist Scripture School in the process management and strategic planning 2) the 

principle of effectiveness in terms of economy and competitiveness which is consistent and 

associated with process management and human resource focus 3) principles of human resource 

development to develop the ability of the human resources and management with integration 
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which is consistent and associated with quality management in terms of process management and 

learner focus 4) the principle of learning organization in adapting to the environment and bringing 

knowledge to use in practice which is consistent and associated with quality management in terms 

of the process management and human resource focus 5) principle of management in terms of risk 

assessment and missions review which is consistent and associated with quality management in 

the process management and human resource focus 6) principle of information technology and 

communication in database management, networking and the actual usage of information 

technology and communications which is consistent and associated with quality management of 

in the process management. 

 


