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บทน า 
 
1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 ท่ามกลางกระแสของโลกแห่งการเปล่ียนแปลงทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และ
เทคโนโลยี ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการค้าเสรี การพิทักษ์รักษาส่ิงแวดล้อม และการเชื่อมโยงของ
ระบบข้อมูลข่าวสารแบบเครือข่าย  รวมถึงพัฒนาการของความเป็นประชาธิปไตยที่เปิดโอกาสให้
ประชาชนมีส่วนร่วมมากขึ้น  และการเคารพในสิทธิมนุษยชน ทุกสังคมในโลกรวมท้ังประเทศไทย
ต่างได้รับผลกระทบซ่ึงก่อให้เกิดทั้งโอกาสและภัยอุปสรรคต่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ และ 
มีความจ าเป็นจะต้องหาแนวทางและรูปแบบในการปรับตัวเพื่ อเสริมสร้างขีดความสามารถใน     
การแข่งขัน รวมทั้งให้สามารถรองรับและใช้ประโยชน์จากผลของความเปล่ียนแปลงดังกล่าว
(ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, 2551, หน้า 4) นอกจากนี้กระแสโลกาภิวัตน์และ
ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศ  ยังท าให้สังคมอุตสาหกรรมปรับเปล่ียนเป็นสังคมบริการ
และสังคมสารสนเทศ ที่ภูมิปัญญาความรู้ในด้านต่าง ๆ กลายเป็นทุนหรือทรัพยากรส าคัญที่ส่งเสริม
ให้เกิดขีดความสามารถเชิงแข่งขันของประเทศและสร้างมูลค่าเพิ่มทั้งทางเศรษฐกิจและสังคมให้แก่
สังคมการเมือง การเสริมสร้างขีดความสามารถเชิงแข่งขันของประเทศ จึงเป็นยุทธศาสตร์ที่ส าคัญ
ประการหนึ่งที่ประเทศในสังคมยุคโลกาภิวัตน์พึงต้องด าเนินการ และสืบเนื่องจากการที่ภาครัฐใน
ฐานะที่เป็นองค์การหลักในการก าหนดทิศทางและด าเนินการบริหารจัดการสังคมการเมือง  เพื่อ
ก่อให้เกิดขีดความสามารถเชิงแข่งขันของประเทศ จึงจ าเป็นที่จะต้องแสวงหาความรู้และท าการ
ปรับเปล่ียนจุดเน้น กระบวนการในการก าหนดนโยบายสาธารณะ  การบริหารจัดการนโยบายให้
สอดคล้องกับความเปล่ียนแปลงที่เกิดขึ้นในสังคมโดยต่อเนื่อง  เพื่อน ามาซ่ึงการมีขีดความสามารถ
เชิงแข่งขันให้แก่ประเทศ (ทศพร ศิริสัมพันธ์, 2549, หน้า 6) 
 แนวความคิดดังกล่าวนี้มีความส าคัญและเป็นมาตรการส าคัญของการบริหารราชการและ
การปฏิรูปราชการของประเทศต่าง ๆ โดยเฉพาะสหรัฐอเมริกา อังกฤษ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และ
ประเทศแถบสแกนดิเนเวีย รวมทั้งประเทศไทยในขณะนี้ เนื่องจากเป็นส่วนหนึ่งของกระแส
ความคิดการบริหารงานภาครัฐแนวใหม่ ซ่ึงเป็นความต้องการของประชาชนและความพยายามของ
ผู้บริหารประเทศที่ปรับพลิกฟื้นบทบาทของรัฐและการบริหารงานและการบริการของรัฐให้
ตอบสนองเท่าทันกับความต้องการของภาคเอกชนและประชาชนในยุคโลกาภิวัตน์ แนวคิดการ
บริหารงานภาครัฐแนวใหม่เริ่มก่อตัวและได้รับความสนใจมากขึ้นเป็นล าดับในฐานะเป็นเครื่องมือ
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และกลไกของความคิดและการปฏิบัติในการปฏิรูประบบรัฐและระบบบริหารประเทศอุตสาหกรรม
ตะวันตกภายใต้ความคิดการจัดระเบียบโลกใหม่ (New World Order) นับตั้งแต่อุดมการณ์สังคม
นิยมคอมมิวนิสต์ได้เส่ือมสลายลงในปลายทศวรรษ 1988 ความคิดที่ต้องการลดบทบาทภาครัฐลง
เพื่อเปิดพื้นที่มากขึ้นให้แก่บทบาทของภาคเอกชนและประชาชนในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของ
ประเทศ เป็นที่มาของความคิดที่จะต้องปรับปรุงผลงานและประสิทธิภาพการท างานของภาครัฐ 
ทั้งนี้ โดยมีการน าเอาแนวความคิดเสรีนิยมใหม่ของเศรษฐกิจที่มุ่งลดขอบเขตของอ านาจหน้าที่ของ
ภาครัฐลงให้มากที่สุดเท่าท่ีจะเกิดผลดีต่อการขยายตัวของระบบเศรษฐกิจทุนนิยมเสรีในโลก และ
การน าเอาแนวคิดการจัดการทางธุรกิจที่ให้ความส าคัญแก่การตอบสนองการสร้างความพึงพอใจ
ของลูกค้า การประเมินวัดผลงานที่เป็นรูปธรรมจับต้องได้ชัดเจน และการคิดค านวณของต้นทุน
และความคุ้มค่าของการลงทุน มาเป็นแกนความคิดในการปรับเปล่ียนแนวทางในการจัด
ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับเอกชนและประชาชน และการก าหนดวิธีการเทคนิคการบริหารงาน
ภาครัฐให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และแข่งขันได้  (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการ, 2553ง, หน้า 4) 
 การแสวงหาประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารจัดการเพื่อให้องค์การสามารถ
ผลิตสินค้าหรือให้บริการที่ดีมีคุณภาพ  สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้า และเป็นที่พึง
พอใจของประชาชนหรือลูกค้าผู้มาซ้ือสินค้าหรือมารับบริการ โดยการท าให้องค์การมีระบบ      
การบริหารงานที่มีคุณภาพ  เพิ่มความแข็งแกร่งให้กับองค์การเพื่อจะได้สามารถปรับตัวรองรับกับ
การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นในโลกยุคปัจจุบันได้  ถือได้ว่าเป็นภารกิจที่ส าคัญยิ่งที่ผู้บริหารองค์การ
ต้องกระท าเพื่อความอยู่รอด  และความเจริญก้าวหน้าขององค์การไม่ว่าจะเป็นการบริหารในภาครัฐ
หรือภาคเอกชน  ท้ังนี้เพราะความเปล่ียนแปลงได้เกิดขึ้นในโลกมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันอย่างไม่
หยุดและจะเปล่ียนแปลงอย่างมาก  และรวดเร็วขึ้นในอนาคต องค์การทุกแห่งจึงจ าเป็นต้องมี      
การปรับตัว  โดยการเปล่ียนแปลงหรือปฏิรูประบบการบริหารจัดการด้วยการน าเทคนิคต่าง ๆ ที่
เหมาะสมมาพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเพื่อท าให้องค์การสามารถ
รับมือกับการเปล่ียนแปลงท่ีอาจเกิดขึ้นได้  อีกทั้งยังสามารถเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับองค์การที่จะ
เผชิญกับความท้าทายในโลกยุคใหม่ได้อย่างดีด้วย (ศิระพงษ์ ลดาวัลย์ ณ อยุธยา, 2550, หน้า 1) 
 การบริหารงานภาครัฐของประเทศไทยมีการปฏิรูประบบราชการขนานใหญ่เมื่อ พ.ศ. 2545  
ท าให้มีการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดินและกฎหมายว่าด้วย      
การปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม โดยเฉพาะการน าหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหรือ          
การบริหารจัดการที่ดี(Good governance) และการบริหารงานภาครัฐแนวใหม่(New public 
management) เข้ามาประยุกต์ใช้ในระบบราชการของไทย (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ
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ราชการ, 2551, หน้า 4) ซ่ึงพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑแ์ละวิธีการบริหารกจิการบ้านเมืองทีด่ี  
มีความประสงค์จะให้ใช้บังคับกับส่วนราชการในทุกกระทรวง ทบวง กรม  ทั้งที่เป็นราชการ
ส่วนกลางและราชการส่วนภูมิภาค  รวมทั้งหน่วยงานอ่ืนที่อยู่ในก ากับของราชการฝ่ายบริหารที่มี
การจัดตั้งขึ้นและมีการปฏิบัติราชการเช่นเดียวกับกระทรวง ทบวง กรม (ทศพร ศิริสัมพันธ์, 2549, 
หน้า 211) การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่เป็นแนวความคิดที่ต้องการให้มีการปรับเปล่ียน
กระบวนทัศน์และวิธีการบริหารงานภาครัฐไปจากเดิมที่ให้ความส าคัญต่อทรัพยากรหรือปัจจัย
น าเข้า (input) และอาศัยกฎระเบียบเป็นเครื่องมือในการด าเนินงานเพื่อให้เกิดความถูกต้อง สุจริต 
และเป็นธรรม โดยหันมาเน้นถึงวัตถุประสงค์และสัมฤทธ์ิผลของการด าเนินงาน ทั้งในแง่ของ
ผลผลิต (output) และผลลัพธ์ (outcome) และความคุ้มค่าของเงิน (value of money) รวมทั้ง          
การพัฒนาคุณภาพและสร้างความพึงพอใจให้แก่ประชาชนผู้รับบริการ โดยน าเอาเทคนิควิธีบริหาร
จัดการสมัยใหม่เข้ามาประยุกต์ใช้มากขึ้น เช่น การวางแผนเชิงกลยุทธ์ การวัดและประเมินผลงาน          
การบริหารคุณภาพโดยรวม การรื้อปรับระบบ เป็นต้น รวมทั้งการให้ความส าคัญต่อการบริการ
ประชาชน (public service orientation) ซ่ึงเป็นรูปแบบที่มุ่งเน้นคุณภาพของการด าเนินงานหรือ    
การให้ความส าคัญต่อความพึงพอใจของลูกค้าผู้รับบริการเป็นอันดับแรก (ส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ, 2553ง, หน้า 4) 
 ในด้านการศึกษาโดยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้มีการน าแนวทาง   
การบริหารจัดการระบบคุณภาพ  ซ่ึงเป็นกลไกส าคัญในการผลักดันการพัฒนาโรงเรียนสู่
มาตรฐานสากล  มาประยุกต์ใช้ในองค์การ สถาบัน และสถานศึกษาต่าง ๆ โดยอิงแนวทาง          
การด าเนินงานตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ  (Thailand quality award-TQA) มาพัฒนาขีด            
ความสามารถด้านการบริหารจัดการองค์การ  เพื่อให้มีวิธีปฏิบัติและผลการด าเนินการในระดับ
มาตรฐานโลก โดยก าหนดกรอบเกณฑ์ด้านการจัดการศึกษาเพื่อผลงานที่เป็นเลิศ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2541 
เพื่อช่วยให้มีการท าความเข้าใจและปรับใช้ในวงการศึกษาเพื่อปรับปรุงคุณภาพของโรงเรียน โดย
ยึดหลักการด าเนินงานเชิงระบบเพื่อช่วยให้องค์การ โรงเรียนสร้างการเปล่ียนแปลงอย่างเป็นระบบ  
ทั้งนี้เพื่อผลการด าเนินงานที่เป็นเลิศ (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2553, หน้า 1) 
 โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา เป็นการศึกษารูปแบบหนึ่งของการศึกษา   
คณะสงฆ์  ที่รัฐก าหนดให้มีขึ้นตามความประสงค์ของคณะสงฆ์ ได้เริ่มด าเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 
2514 เป็นต้นมา ได้เจริญก้าวหน้ามากขึ้นและแพร่หลายออกไปยังจังหวัดต่าง ๆ อย่างกว้างขวาง  มี
พระภิกษุและสามเณรเรียนกันมาก  ปัจจุบันโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา อยู่ภายใต้
การก ากับดูแลของกองพุทธศาสนศึกษา ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ส านักนายกรัฐมนตรี
จัดการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขึ้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 และศึกษาหลักสูตรพระปริยัติ-
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ธรรม (บาลี,ธรรมวินัยและศาสนปฏิบัติ)  ภายใต้กฎกระทรวงว่าด้วยสิทธิในการจัดการศึกษาขั้น
พื้นฐาน โดยสถาบันพระพุทธศาสนา พ.ศ. 2548  มีโรงเรียนกระจายอยู่ทั่วประเทศ จ านวน410 โรง  
แบ่งเขตพื้นที่การบริหารเป็นกลุ่มโรงเรียน จ านวน          (กองพุทธศาสนศึกษา, 2553, หน้า 1) 
แต่สภาพการณ์ปัจจุบันปรากฏว่า  การด าเนินงานด้านการบริหารงานและการจัดการศึกษาที่เป็นอยู่
นั้น ยังไม่มีทิศทางการพัฒนาที่มีความชัดเจนในการสร้างเอกภาพทางการบริหารให้กับกลุ่ม
โรงเรยีน อีกทั้งการสร้างพันธสัญญาการด าเนินงานและการจัดการศึกษาเพื่อการสร้างศาสนทายาท
ที่เป็นไปในทิศทางเดียวกันยังไม่ได้มีการก าหนดให้มีขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมมากนัก จะมีแต่เพียง 
การด าเนินงานตามกรอบแนวปฏิบัติของส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นส าคัญ                  
ในขณะเดียวกันกลุ่มโรงเรียนไม่มียุทธศาสตร์การพัฒนาที่เด่นชัดพอที่จะเป็นแนวทางการจัด
การศึกษาในบริบทพ้ืนที่นั้น ๆ แก่โรงเรียนในสังกัดให้สามารถสร้างศาสนทายาท และด าเนินการ
เผยแผ่พระพุทธศาสนาแก่ชุมชนในพื้นที่รับผิดชอบ (กองพุทธศาสนศึกษา, 2552, หน้า 26) 
 จากการส ารวจข้อมูลจากผู้บริหารโรงเรียนและบุคลากรจ านวน 1,525 กลุ่มตัวอย่างด้าน
ความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพในการจัดการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาท่ี
เป็นอยู่ในปัจจุบันนั้น มีประเด็นที่ต้องมีการด าเนินการปรับปรุง แก้ไขอย่างเร่งด่วน ได้แก่ระบบการ
บริหารจัดการยังไม่เข้มแข็ง ผู้บริหารยังไม่ได้เป็นนักจัดการศึกษามืออาชีพ อีกทั้ง ยึดติดกับระบบ
ปัจเจกบุคคล เช่น เจ้าอาวาส ผู้จัดการโรงเรียน เป็นต้น ท าให้การด าเนินงานยังไม่เป็นระบบมากนัก 
และจะท าให้เกิดช่องว่างในการพัฒนาในระยะยาว บุคลากรยังขาดความช านาญในวชิาที่สอน อีกทั้ง
การพัฒนาบุคลากรยังไม่ต่อเนื่อง ไม่ทั่วถึง ขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงาน และความมั่นคงใน
วิชาชีพยังมีน้อย ไม่มีระบบการนิเทศติดตามผลการด าเนินงานของโรงเรียนที่มีมาตรฐานพอที่จะ
เป็นกลไกส าคัญในการผลักดันนโยบายสู่การปฏิบัติ  ขาดระบบการประชาสัมพันธ์ ท าให้
ภาพลักษณ์ของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา ถูกมองว่าเป็นการจัดการศึกษาแก่เด็กที่
ขาดโอกาส เด็กที่มีคุณภาพต่ าหรือเด็กที่มีปัญหาทางสังคม ซ่ึงประเด็นนี้ มีผลโดยตรงต่อภาพลักษณ์ 
และความน่าเช่ือถือในคุณภาพของศาสนทายาทที่ผลิตขึ้นมา (กองพุทธศาสนศึกษา, 2552, หน้า 27) 
นอกจากนี้ที่ส าคัญยังพบว่า ผลการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสอง (พ.ศ.2549-2552) มีโรงเรียน
พระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาที่ได้รับการประเมินแล้ว 391 แห่ง สรุปผลการประเมิน ดังนี้  
โรงเรียนที่ได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐาน  209 แห่ง โรงเรียนที่ไม่ได้รับการรับรองคุณภาพ
มาตรฐาน182 แห่ง มีระดับคุณภาพผลการประเมินภายนอก ดังนี้ ระดับดีมาก 12 แห่ง ระดับดี 248 
แห่ง ระดับพอใช้ 125 แห่ง ระดับปรับปรุง 6 แห่ง (กองพุทธศาสนศึกษา, 2552, หน้า 28) 
 ประเด็นต่างๆ เหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นความท้าทายด้านการบริหารจัดการของหน่วยงานที่มี
ส่วนเกี่ยวข้องในการกระตุ้นส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการพัฒนา ซ่ึงเมื่อเปรียบเทียบกับคุณภาพ
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และความคาดหวังในอนาคตที่ควรจะเป็นไปของระบบการบริหารจัดการ และการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา ถือเป็นประเด็นที่น่าศึกษาว่า เพราะเหตุใดโรงเรียน  
พระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาจึงมีคุณภาพในการจัดการศึกษาอยู่ในระดับต่ าที่ต้องด าเนินการ
ปรับปรุงแก้ไขอย่างเร่งด่วน และมีปัจจัยอะไรที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กันบ้าง ที่จะน าไปสู่การพัฒนา
คุณภาพในการบริหารจัดการโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาในประเทศไทย ให้เกิด  
การเปล่ียนแปลงและปรับตัวให้ทันต่อกระแสของโลกาภิวัตน์ เพื่อการสร้างศาสนทายาทที่มี
คุณภาพสู่สังคมไทย และสร้างคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาต่อไป 
 

1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

การวจิัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ที่ส าคัญ 4 ประการคือ 
1.2.1 เพื่อศึกษาการบริหารงานคุณภาพของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา   

ในประเทศไทย ซ่ึงประกอบด้วย การน าองค์การ การวางแผนเชิงกลยุทธ์ การมุ่งเน้นผู้เรียน การวัด-
การวิเคราะห์และการจัดการความรู้ การมุ่งเน้นบุคลากร และการจัดการกระบวนการ  
 1.2.2 เพื่อศึกษาหลักการบริหารจัดการที่ดีของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา           
ในประเทศไทย ซ่ึงประกอบ ด้วย หลักความพร้อมรับผิด หลักความคุ้มค่า หลักการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ หลักองค์การแห่งการเรียนรู้ หลักการบริหารจัดการ และหลักเทคโนโลยีสารสนเทศและ  
การส่ือสาร 
 1.2.3 เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารงานคุณภาพ ซ่ึงประกอบด้วย การน า
องค์การ  การวางแผนเชิงกลยุทธ์ การมุ่งเน้นผู้เรียน การวัด-การวิเคราะห์และการจัดการความรู้      
การมุ่งเน้นบุคลากร และการจัดกระบวนการ กับ หลักการบริหารจัดการที่ดี ซ่ึงประกอบด้วย     
หลักความพร้อมรับผิด หลักความคุ้มค่า หลักการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ หลักองค์การแห่ง         
การเรียนรู้ หลักการบริหารจัดการ และหลักเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
 1.2.4 เพื่อแสวงหาแนวทางของการบริหารงานคุณภาพของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนก
สามัญศึกษาในประเทศไทย ให้สอดคล้องกับกระแสโลกาภิวัตน์ ซ่ึงครอบคลุมถึงการบริหารงาน
ภาครัฐแนวใหม่และหลักการบริหารจัดการที่ดี 
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1.3 ขอบเขตของการวิจัย 

1.3.1  ขอบเขตด้านเนื้อหา ได้แก่    
           1) ตัวแปรต้น ศึกษาเฉพาะหลักการบริหารจัดการที่ดี  6 ตัวแปร ซ่ึงประกอบด้วย 
หลักความพร้อมรับผิด หลักความคุ้มค่า หลักการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์   หลักองค์การแห่งการ
เรียนรู้ หลักการบริหารจัดการ และหลักเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  (จากทั้งหมด 10 ตัว
หลักที่ก าหนดขึ้นในหลักทศธรรมสถาบันพระปกเกล้า พ.ศ.2549) สาเหตุที่ผู้วิจัยเลือกศึกษาเฉพาะ 
6 ตัวแปรดังกล่าว เพราะเกิดจาก  การสังเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
พบว่าเป็นตัวแปรท่ีมีความเหมาะสมกับบริบทของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาใน
ปัจจุบัน 

          2) ตัวแปรตาม ศึกษาเฉพาะการบริหารงานคุณภาพ 6 ตัวแปร ซ่ึงประกอบด้วยการน า 
องค์การ การวางแผนเชิงกลยุทธ์ การมุ่งเน้นผู้เรียน การวัด-การวิเคราะห์และการจัดการความรู้     
การมุ่งเน้นบุคลากร และการจัดการกระบวนการ 
 1.3.2 ขอบเขตด้านพื้นที่ ได้แก่ โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาทั่วประเทศ 
จ านวน 410 แห่ง  ซ่ึงผู้วิจัยได้แบ่งออกเป็น 6 กลุ่ม (ตามการแบ่งอย่างเป็นทางการของพจนานุกรม
ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 โดยใช้เกณฑ์ด้านภูมิศาสตร์) ได้แก่ 1) กลุ่มภาคเหนือ จ านวน 
122 แห่ง 2) กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  จ านวน 207 แห่ง  3) กลุ่มภาคกลาง  จ านวน 38 แห่ง      
4) กลุ่มภาคตะวันออก จ านวน 13 แห่ง  5) กลุ่มภาคตะวันตก จ านวน 7 แห่ง  6) กลุ่มภาคใต้ จ านวน 
23 แห่ง  

1.3.3 ขอบเขตด้านระยะเวลา ได้แก่ ตั้งแต่ เดือน มกราคม พ.ศ. 2553  ถึง เดือนสิงหาคม 
พ.ศ. 2554  รวม 1 ปี  8  เดือน 
 1.3.4 ขอบเขตด้านประชากร ได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศกึษา   
2 ระดับ ดังนี ้

1)ระดับสูง ได้แก่ ผู้จัดการ ผู้อ านวยการหรือครใูหญ ่จ านวน 820 รูป 
2)ระดับกลาง ได้แก่ บุคลากรของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา ที่

ด ารงต าแหน่งหัวหน้าฝ่ายต่าง ๆ ได้แก่ ฝ่ายบริหารงานวิชาการ ฝ่ายบริหารงบประมาณ ฝ่าย
บริหารงานบุคคล และฝ่ายบริหารทั่วไป จ านวน 1,640 รูป/คน 

รวมขอบเขตด้านประชากรทั้งส้ิน จ านวน 2,460 รูป/คน 
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1.4 นิยามศัพท์เฉพาะ 

 1.4.1 การบริหารงานคุณภาพ หมายถึง ลักษณะของตัวบ่งชี้คุณภาพการท างานของโรงเรียน
พระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาในประเทศไทย ซ่ึงประกอบด้วย  การน าองค์การ การวางแผน
เชิงกลยุทธ์ การมุ่งเน้นผู้เรียน การวัด-การวิเคราะห์และการจัดการความรู้ การมุ่งเน้นบุคลากร  และ
การจัดการกระบวนการ 

1.4.2 หลักการบริหารจัดการที่ดี หมายถึง หลักการบริหารงานที่มุ่งเน้นการท างานเพื่อให้
เกิดความเชื่อมั่นว่าจะมาซ่ึงผลลัพธ์ที่ดีที่สุดทั้งด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององค์การ ซ่ึง
ประกอบด้วย หลักความพร้อมรับผิด  หลักความคุ้มค่า หลักการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์               
หลักองค์การแห่งการเรียนรู้ หลักการบริหารจัดการ และหลักเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
 

1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

ผลจากการวิจัยในเรื่องนี้ สามารถน ามาใช้ประโยชน์ได้อย่างน้อย 4 ประการ คือ 
1.5.1 ท าให้ทราบถึงการบริหารงานคุณภาพของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศกึษา 

ในประเทศไทย ซ่ึงประกอบด้วย การน าองค์การ การวางแผนเชิงกลยุทธ์ การมุ่งเน้นผู้เรียน การวัด-
การวิเคราะห์และการจัดการความรู้ การมุ่งเน้นบุคลากร และการจัดการกระบวนการ  
 1.5.2 ท าให้ทราบถึงหลักการบริหารจัดการที่ดีของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญ
ศึกษาในประเทศไทย ซ่ึงประกอบด้วย หลักความพร้อมรับผิด หลักความคุ้มค่า หลักการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์  หลักองค์การแห่งการเรียนรู้  หลักการบริหารจัดการ และหลักเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร 
 1.5.3 ท าให้ทราบถึงความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารงานคุณภาพ ซ่ึงประกอบด้วย การน า
องค์การ การวางแผนเชิงกลยุทธ์ การมุ่งเน้นผู้เรียน การวัด-การวิเคราะห์และการจัดการความรู้     
การมุ่งเน้นบุคลากร และการจัดการกระบวนการ กับ หลักการบริหารจัดการที่ดี ซ่ึงประกอบด้วย 
หลักความพร้อมรับผิด หลักความคุ้มค่า หลักการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  หลักองค์การแห่ง          
การเรียนรู้ หลักการบริหารจัดการ และหลักเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
 1.5.4 ท าให้ทราบแนวทางของการบริหารงานคุณภาพของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนก
สามัญศึกษาในประเทศไทย ให้สอดคล้องกับกระแสโลกาภิวัตน์ ซ่ึงครอบคลุมถึงการบริหารงาน
ภาครัฐแนวใหม่และหลักการบริหารจดัการทีด่ี 


