
บทที่ 5 

สรุปผลการศึกษา การอภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 

การวจิัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ที่ส าคัญ 4 ประการคือ 
1. เพื่อศึกษาการบริหารงานคุณภาพของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาใน         

ประเทศไทย ซ่ึงประกอบด้วย การน าองค์การ การวางแผนเชิงกลยุทธ์ การมุ่งเน้นผู้เรียน การวัด- 
การวิเคราะห์และการจัดการความรู้ การมุ่งเน้นบุคลากร และการจัดการกระบวนการ  
 2. เพื่อศึกษาหลักการบริหารจัดการที่ดีของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาใน
ประเทศไทย ซ่ึงประกอบด้วย หลักความพร้อมรับผิด หลักความคุ้มค่า หลักการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ หลักองค์การแห่งการเรียนรู้ หลักการบริหารจัดการ และหลักเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสาร 
 3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารงานคุณภาพ ซ่ึงประกอบด้วย การน าองค์การ  
การวางแผนเชิงกลยุทธ์ การมุ่งเน้นผู้เรียน การวัด-การวิเคราะห์และการจัดการความรู้ การมุ่งเน้น
บุคลากร และการจัดกระบวนการ กับ หลักการบริหารจัดการที่ดี ซ่ึงประกอบด้วย หลักความพร้อม
รับผิด หลักความคุ้มค่า หลักการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ หลักองค์การแห่งการเรียนรู้ หลักการ
บริหารจัดการ และหลักเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
 4. เพื่อแสวงหาแนวทางของการบริหารงานคุณภาพของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนก
สามัญศึกษาในประเทศไทย ให้สอดคล้องกับกระแสโลกาภิวัตน์ ซ่ึงครอบคลุมถึงการบริหารงาน
ภาครัฐแนวใหม่และหลักการบริหารจัดการที่ดี 
 

5.1 สรุปผลการศึกษา 

 การวิจัยเรื่อง การบริหารงานคุณภาพของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาใน
ประเทศไทย โดยใช้กระบวนการของหลักการบริหารจัดการที่ดี ปรากฏผลการวิจัยดังนี้ 
 5.1.1 หลักการบริหารจัดการที่ดีของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา 
          1) หลักความพร้อมรับผิด ปรากฏว่าแสดงความสัมพันธ์ในระดับสูงมาก และเรียง 
ล าดับการแสดงคุณลักษณะ หลักความพร้อมรับผิด จากมากไปน้อยคือ แบบคะแนนมาตรฐาน 
ประกอบด้วย การบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ (-.504) การสร้างความเป็นเจ้าของร่วมกัน (-.211) 
การมีเป้าหมายที่ชัดเจน (-.119) ระบบติดตามและประเมินผล (-.117) การบริหารผลงาน (-.072)  



 
 

 

293 

และ แบบเชิงโครงสร้าง ประกอบด้วย การบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ (-.957) การสร้างความ
เป็นเจ้าของร่วมกัน (-.850) การมีเป้าหมายที่ชัดเจน (-.836) ระบบติดตามและประเมินผล (-.790) 
การบริหารผลงาน (-.782) 
          2) หลักความคุ้มค่า ปรากฏว่า แสดงความสัมพันธ์ในระดับสูงมาก และเรียงล าดับการ
แสดงคุณลักษณะ หลักความคุ้มค่า จากมากไปน้อยคือ แบบคะแนนมาตรฐาน ประกอบด้วย         
การประหยัด (-.506) ศักยภาพในการแข่งขัน (-.406) การใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด          
(-.144) และ แบบเชิงโครงสร้าง ประกอบด้วย การประหยัด(-.965) ศักยภาพในการแข่งขัน (-.947)  
การใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด (-.883) 
          3) หลักการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ปรากฏว่าแสดงความสัมพันธ์ในระดับสูงมาก 
และเรียงล าดับการแสดงคุณลักษณะ หลักการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จากมากไปน้อยคือ แบบ
คะแนนมาตรฐาน ประกอบด้วยการพัฒนาความสามารถของบุคลากร (-.428) การจัดการอย่าง 
บูรณาการ (-.348) การเชื่อมโยงในการท างาน (-.201) การติดต่อส่ือสาร (-.144) และ แบบเชิง
โครงสร้าง  ประกอบด้วย การพัฒนาความสามารถของบุคลากร (-.928) การเชื่อมโยงในการท างาน 
(-.874)    การจัดการอย่างบูรณาการ (-.868) และการติดต่อส่ือสาร (-.864) 
          4) หลักองค์การแห่งการเรียนรู้ ปรากฏว่าแสดงความสัมพันธ์ในระดับสูงมาก และ
เรียงล าดับการแสดงคุณลักษณะ หลักองค์การแห่งการเรียนรู้  จากมากไปน้อยคือ แบบคะแนน
มาตรฐาน ประกอบด้วย การปรับตัวเข้ากับส่ิงแวดล้อม(-.693) การน าองค์ความรู้มาใช้ในการ
ปฏิบัติงาน (-.360) การพัฒนาการเรียนรู้จากภายใน (-.028) และแบบเชิงโครงสร้าง ประกอบด้วย 
การปรับตัวเข้ากับส่ิงแวดล้อม (-.963) การน าองค์ความรู้มาใช้ในการปฏิบัติงาน (-.859) การพัฒนา 
การเรียนรู้จากภายใน (-.850)   
          5) หลักการบริหารจัดการ ปรากฏว่าแสดงความสัมพันธ์ในระดับสูงมาก และเรียง 
ล าดับการแสดงคุณลักษณะ หลักการบริหารจัดการ จากมากไปน้อยคือ แบบคะแนนมาตรฐาน  
ประกอบด้วย การคาดคะเนความเส่ียง (-.406) การทบทวนภารกิจ (-.368) การกระจายอ านาจการ
บริหาร (-.291) การส ารวจความต้องการของผู้รับบริการ (-.065) และแบบเชิงโครงสร้าง ประกอบ 
ด้วย การคาดคะเนความเส่ียง (-.927) การทบทวนภารกิจ (-.897) การกระจายอ านาจการบริหาร       
(-.834) การส ารวจความต้องการของผู้รับบริการ (-.771) 
          6) หลักเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ปรากฏว่าแสดงความสัมพันธ์ใน
ระดับสูงมาก และเรียงล าดับการแสดงคุณลักษณะ หลักเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร จาก
มากไปน้อยคือ แบบคะแนนมาตรฐาน ประกอบด้วย การจัดการชุดข้อมูล (-.391) การน าเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสารไปใช้จริง (-.363) การเชื่อมโยงเทคโนโลยี (-.309) การพัฒนาระบบ
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เครือข่ายสารสนเทศ (-.090) และ แบบเชิงโครงสร้าง ประกอบด้วย การน าเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการส่ือสารไปใช้จริง (-.888) การเชื่อมโยงเทคโนโลยี (-.869) การจัดการชุดข้อมูล (-.857)        
การพัฒนาระบบเครือข่ายสารสนเทศ (-.831) 
 5.1.2 การบริหารงานคุณภาพของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา 
          1) การน าองค์การ  ปรากฏว่าแสดงความสัมพันธ์ในระดับมาก และเรียงล าดับ          
การแสดงคุณลักษณะ การน าองค์การ จากมากไปน้อยคือ การก ากับดูแลและความรับผิดชอบต่อ
สังคมในภาพใหญ่ การน าองค์การโดยผู้น าระดับสูง 
          2) การวางแผนเชิงกลยุทธ์ ปรากฏว่าแสดงความสัมพันธ์ในระดับมาก และเรียงล าดับ
การแสดงคุณลักษณะ การวางแผนเชิงกลยุทธ์ จากมากไปน้อยคือ การถ่ายทอดกลยุทธ์เพื่อน าไป
ปฏิบัต ิการจัดท ากลยุทธ์ 
          3) การมุ่งเน้นผู้เรียน ปรากฏว่าแสดงความสัมพันธ์ในระดับมาก และเรียงล าดับ      
การแสดงคุณลักษณะ การมุ่งเน้นผู้เรียน จากมากไปน้อยคือ เสียงของผู้เรียน ความผูกพันของผู้เรียน 
          4) การวัด-การวิเคราะห์และการจัดการความรู้ ปรากฏว่าแสดงความสัมพันธ์ในระดับ
มาก และเรียงล าดับการแสดงคุณลักษณะ การวัด-การวิเคราะห์และการจัดการความรู้  จากมากไป
น้อยคือ การจัดการสารสนเทศ ความรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศ การวัด การวิเคราะห์และ          
การปรับปรุงผลการด าเนินการขององค์การ 
          5) การมุ่งเน้นบุคลากร ปรากฏว่าแสดงความสัมพันธ์ในระดับมาก และเรียงล าดับ   
การแสดงคุณลักษณะ การมุ่ง เน้นบุคลากร จากมากไปน้อยคือ  ความผูกพันของบุคลากร 
สภาพแวดล้อมของบุคลากร 
          6) การจัดการกระบวนการ ปรากฏว่าแสดงความสัมพันธ์ในระดับมาก และเรียงล าดับ
การแสดงคุณลักษณะ การจัดการกระบวนการ จากมากไปน้อยคือ กระบวนการท างาน ระบบงาน 
 5.1.3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน 
          1) หลักความพร้อมรับผิด มีความสัมพันธ์กับ การวางแผนเชิงกลยุทธ์ และการจัดการ
กระบวนการ และเปน็ความสัมพันธ์ที่ไปในทิศทางเดียวกัน 
          2) หลักความคุ้มค่า มคีวามสัมพันธ์กับ การมุ่งเน้นบุคลากรและการจดัการกระบวน- 
การ และเป็นความสัมพันธ์ที่ไปในทิศทางเดียวกัน 
          3) หลักการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มีความสัมพันธ์กับ การมุ่งเน้นบุคลากรและการ
จัดการกระบวนการ และเป็นความสัมพันธ์ที่ไปในทิศทางเดียวกัน 
          4) หลักองค์การแห่งการเรียนรู้ มีความสัมพันธ์กับ การมุ่งเน้นบุคลากรและการจัดการ 
กระบวนการ และเป็นความสัมพันธ์ที่ไปในทิศทางเดียวกัน 



 
 

 

295 

          5)หลักการบริหารจัดการ มีความสัมพันธ์กับ การมุ่งเน้นบุคลากร  และการจัดการ
กระบวนการ และเป็นความสัมพันธ์ที่ไปในทิศทางเดียวกัน 
          6)หลักเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร มีความสัมพันธ์กับ การจัดการ
กระบวนการ และเป็นความสัมพันธ์ที่ไปในทิศทางเดียวกัน 
 

5.2 การอภิปรายผลศึกษา 
 การวิจัยเรื่อง การบริหารงานคุณภาพของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาใน
ประเทศไทย โดยใช้กระบวนการของหลักการบริหารจัดการที่ดี สามารถอภิปรายผลดังต่อไปนี้ 
 5.2.1 การบริหารจัดการที่ดีของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา 
          ผลการวิจัยพบว่า การบริหารจัดการที่ดีของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญ
ศึกษา อยู่ในระดับสูงมาก โดยเฉพาะ 1) หลักความพร้อมรับผิดอยู่ในระดับสูงมาก 2) หลักความ
คุ้มค่าอยู่ในระดับสูงมาก 3) หลักการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อยู่ในระดับสูงมาก  4) หลักองค์การ
แห่งการเรียนรู้อยู่ในระดับสูงมาก 5) หลักการบริหารจัดการอยู่ในระดับสูงมาก และ 3) หลักเทคโน-
โลยีสารสนเทศและการส่ือสารอยู่ในระดับสูงมาก การศึกษาดังกล่าวสามารถอภิปรายผลได้ดังนี้ 
          1) หลักความพร้อมรับผิด 
          จากผลการศึกษาพบว่า การบริหารจัดการที่ดีของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนก
สามัญศึกษาในด้านหลักความพร้อมรับผิด อยู่ในระดับสูงมาก ซ่ึงเป็นวิธีการตรวจประเมินว่า  
สถานศึกษามีเป้าหมายที่ชัดเชน มีการสร้างความเป็นเจ้าของร่วมกัน มีการบริหารงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ  มีระบบติดตามและประเมินผล  มีการบริหารผลงาน 
          เมื่อพิจารณาองค์ประกอบของ หลักความพร้อมรับผิด ในด้านการมีเป้าหมายที่ชัดเจน
อยู่ในระดับต่่า ซ่ึงสถานศึกษามีการท าความเข้าใจในเรื่องนโยบาย แผนงาน ของสถานศึกษาแก่     
ทุกคนที่รับผิดชอบให้ชัดเจน 
          ในด้าน การสร้างความเป็นเจ้าของร่วมกัน อยู่ในระดับต่่า ซ่ึงสถานศึกษามีการท า
ข้อตกลงเห็นชอบถึงวัตถุประสงค์การท างานกับบุคลากร 
          ในด้าน การบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ อยู่ในระดับสูง  ซ่ึงสถานศึกษามี         
การก าหนดวิธีการในการจัดสรรแบ่งปันทรัพยากรอย่างชัดเจน บุคลากรทุกคนเต็มใจที่จะยอมรับ
การเปล่ียนแปลงส่ิงแวดล้อมใหม่ ๆ และเทคโนโลยีใหม่ ๆ เสมอ ได้รับความร่วมมือจากบุคลากร
ในการปฏิบัติงานกันเป็นทีมอย่างดี เมื่อมีปัญหาความขัดแย้งเกิดขึ้นสถานศึกษามีกระบวนการที่
ชัดเจนในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว มีการกระจายข่าวสารข้อมูลของสถานศึกษาอย่างเปิดเผยให้แก่
เจ้าหน้าที่ได้รับทราบโดยทั่วถึง 
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          ในด้าน ระบบติดตามและประเมินผล อยู่ในระดับต่่า ซ่ึงสถานศึกษามีการก าหนด
มาตรฐานเพ่ือประเมินการปฏิบัติงาน   
          ในด้าน การบริหารผลงาน อยู่ในระดับแทบไม่มีความสัมพันธ์ ซ่ึงสถานศึกษามี
มาตรการในการด าเนินการกับบุคคลที่ไม่มีผลงาน 
          2) หลักความคุ้มค่า 
          จากผลการศึกษา พบว่า การบริหารจัดการที่ดีของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนก
สามัญศึกษาในด้านหลักความคุ้มค่า อยู่ในระดับสูงมาก ซ่ึงเป็นวิธีการตรวจประเมินว่า สถานศึกษา
มีการประหยัด การใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด มีศักยภาพในการแข่งขัน 

         เมื่อพิจารณาองค์ประกอบของ  หลักความคุ้มค่า ในด้านของการประหยัด อยู่ใน
ระดับสูง ซ่ึงสถานศึกษาได้จัดสรรผลตอบแทน (เงินเดือนและอ่ืน ๆ) แก่บุคลากรอย่างเหมาะสมกับ
ปริมาณงานที่ท า ไม่เคยมีการกระท าบางอย่างที่เป็นเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนกับบุคลากรใน
สถานศึกษาเอง ด าเนินการให้มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียนที่เหมาะสม เมื่อเปรียบเทียบกับ
หน่วยงานประเภทเดียวกัน มีการจัดท ารายงานการเงินต่อผู้บังคับบัญชาระดับสูง และมีการใช้
งบประมาณอย่างถูกต้องตามวัตถุประสงค์ 

        ในด้านการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด อยู่ในระดับต่่า ซ่ึงสถานศึกษามีระบบ
บัญชีควบคุมการใช้วัสดุอุปกรณ์ในสถานศึกษา มีการส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูน
ความรู้  และมีการพิจารณาเงินเดือนตามผลการปฏิบัติงานของบุคลากร 
           ในด้านศักยภาพในการแข่งขัน อยู่ในระดับปานกลาง ซ่ึงสถานศึกษามีการก าหนด
นโยบายหรือแผนปฏิบัติการประจ าปี วิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าหมายของสถานศึกษา มีการจัด
บุคลากรในการให้บริการด้านค าปรึกษาแนะแนวแก่ผู้เรียน มีการประเมินผลการปฏิบัติงานภายใน
สถานศึกษา มีบทบาทในการพัฒนาเปล่ียนแปลงส่ิงต่าง ๆ ในสถานศึกษา 
         3) หลักการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์
         จากผลการศึกษา พบว่า หลักการบริหารจัดการที่ดีของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนก
สามัญศึกษาในด้านหลักการพัฒนาทรพัยากรมนุษย์ อยู่ในระดับสูงมาก ซ่ึงเป็นวิธีการตรวจประเมิน
ว่า สถานศึกษามีการจัดการอย่างบูรณาการ การติดต่อส่ือสาร การเชื่อมโยงการท างาน การพัฒนา
ความสามารถของบุคลากร   
                   เมื่อพิจารณาองค์ประกอบของ  หลักการบริหารจัดการที่ดีของโรงเรียนพระปริยัติ
ธรรมแผนกสามัญศึกษา ในด้านการจัดการอย่างบูรณาการ อยู่ในระดับปานกลาง  ซ่ึงสถานศึกษามี
การน าแนวคิดที่ได้จากเจ้าหน้าที่มาบูรณาการรวมในการท างาน 
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          ในด้าน การติดต่อส่ือสาร อยู่ในระดับต่่า ซ่ึงสถานศึกษามีการเปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่
มีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา  และมีการสร้างวัฒนธรรมการส่ือสาร
สองทาง (คือมีท้ังการส่ังการและการรับฟังความเห็นไปพร้อมกัน) 
          ในด้าน การเชื่อมโยงในการท างาน อยู่ในระดับต่่า ซ่ึงสถานศึกษามีการน าแนว-  
ความคิดใหม่ ๆ ของเจ้าหน้าที่มาใช้เป็นประโยชน์ในการท างาน  และมีการจัดกิจกรรมส่งเสริม
ความสัมพันธ์ของเจ้าหน้าที่ 
          ในด้าน การพัฒนาความสามารถของบุคลากร อยู่ในระดับปานกลาง ซ่ึงสถานศึกษามี
การปฐมนิเทศเจ้าหน้าที่ใหม่  มีการฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาความสามารถของเจ้าหน้าที่ มีการพัฒนา
ทักษะเจ้าหน้าที่ให้ทันสมัยอยู่เสมอ และการพัฒนาความรู้ในสายงานอาชีพ  และมีการประเมิน     
การพัฒนาบุคลากรเป็นระยะ 
         4) หลักองคก์ารแหง่การเรียนรู้ 
         จากผลการศึกษาพบว่า  หลักการบริหารจัดการที่ดีของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนก
สามัญศึกษาในด้านหลักองค์การแห่งการเรียนรู้ อยู่ในระดับสูงมาก ซ่ึงเป็นวิธีการตรวจประเมินว่า  
สถานศึกษามีการปรับตัวเข้ากับส่ิงแวดล้อม  การพัฒนาการเรียนรู้จากภายใน  และการน าองค์
ความรู้มาใช้ในการปฏิบัติงาน   
                  เมื่อพิจารณาองค์ประกอบของ หลักการบริหารจัดการที่ดีของโรงเรียนพระปริยัติ
ธรรมแผนกสามัญศึกษา ในด้าน การปรับตัวเข้ากับส่ิงแวดล้อม อยู่ในระดับสูง  ซ่ึงสถานศึกษามี  
การแลกเปล่ียนความรู้กับหน่วยงานภายนอก  มีการจัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมสัมมนาฝึกอบรม  และมี
การจัดส่งบุคลากรไปอบรมโดยมีเนื้อหาตรงกับงานที่ท า 
         ในด้าน การพัฒนาการเรียนรู้จากภายใน อยู่ในระดับแทบไม่มีความสัมพันธ์ ซ่ึง
สถานศึกษาได้จัดส่งบุคลากรให้ได้เรียนรู้ส่ิงใหม่ ๆ ในการท างานเสมอ และมีการแลกเปล่ียน
ความรู้ซ่ึงกันและกันในระหว่างสถานศึกษา 
          ในด้าน การน าองค์ความรู้มาใช้ในการปฏิบัติงาน อยูใ่นระดับปานกลาง  ซ่ึงสถาน- 
ศึกษามีการน าความรู้ที่ได้รับมาใช้ในการปรับปรุงการปฏิบัติงาน 
         5) หลักการบริหารจัดการ 
         จากผลการศึกษาพบว่า  หลักการบริหารจัดการที่ดีของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนก
สามัญศึกษาในด้านหลักการบริหารจัดการ อยู่ในระดับสูงมาก ซ่ึงเป็นวิธีการตรวจประเมินว่า 
สถานศึกษามีการทบทวนภารกจิ  การส ารวจความต้องการของผู้รับบริการ  การคาดคะเนความเส่ียง 
การกระจายอ านาจ 
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                   เมื่อพิจารณาองค์ประกอบของ หลักการบริหารจัดการที่ดีของโรงเรียนพระปริยัติ
ธรรมแผนกสามัญศึกษา ในด้าน การทบทวนภารกิจ อยู่ในระดับปานกลาง ซ่ึงสถานศึกษามี         
การประเมินผลการด าเนินงานเพื่อทบทวนเป้าหมาย ภารกิจของสถานศึกษา 
          ในด้าน การส ารวจความต้องการของผู้รับบริการ อยู่ในระดับแทบไม่มีความสัมพันธ์  
ซ่ึงสถานศึกษามีการเปิดรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โดยมีกล่องรับข้อมูลหรือใช้วิธีสอบถาม 
          ในด้าน การคาดคะเนความเส่ียง อยู่ในระดับปานกลาง ซ่ึงสถานศึกษามีมาตรการ
จัดการความขัดแย้งโดยสันติวิธี  และมีการบริหารจัดการความเส่ียง(ส่ิงท่ีอาจเกิดขึ้นแล้วสร้างความ
เสียหาย) 
          ในด้าน การกระจายอ านาจ อยู่ในระดับต่่า ซ่ึงสถานศึกษามีการกระจายงบประมาณ
ไปยังฝ่ายต่าง ๆ อย่างเป็นธรรม และมีการกระจายหน้าที่แก่บุคลากรเพ่ือช่วยกันรับผิดชอบ 

                  6) หลักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
          จากผลการศึกษาพบว่า หลักการบริหารจัดการที่ดีของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนก
สามัญศึกษาในด้านหลักเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร อยู่ในระดับสูงมาก ซ่ึงเป็นวิธีการ
ตรวจประเมินว่า สถานศึกษามีการจัดการชุดข้อมูล มีการพัฒนาระบบเครือข่ายสารสนเทศ มี       
การเชื่อมโยงเทคโนโลยี  และมีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารไปใช้จริง 
           เมื่อพิจารณาองค์ประกอบของ หลักการบริหารจัดการที่ดีของโรงเรียนพระปริยัติ
ธรรมแผนกสามัญศึกษา ในด้าน การจัดการชุดข้อมูล อยู่ในระดับปานกลาง ซ่ึงสถานศึกษามี        
การจัดท าฐานข้อมูลของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ และมีการน าข้อมูลไปใช้ในการจัดท าแผนหรือ
นโยบาย 
          ในด้าน การพัฒนาระบบเครือข่ายสารสนเทศ อยู่ในระดับแทบไม่มีความสัมพันธ์ ซ่ึง
สถานศึกษามีระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์เครือข่ายสารสนเทศที่ เหมาะสมกับการท างานใน
สถานศึกษา มีอุปกรณ์เทคโนยีที่เพียงพอต่อการใช้งาน มีการส่งเสริมการใช้เครือข่ายสารสนเทศ
อย่างทั่วถึง  และมีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเข้าสืบค้นข้อมูลสารสนเทศ
อย่างท่ัวถึง 
         ในด้าน การเชื่อมโยงเทคโนโลยี อยู่ในระดับปานกลาง  ซ่ึงสถานศึกษามีระบบ
เครือข่ายสารสนเทศซ่ึงสามารถเชื่อมโยงกันภายในหน่วยงานได้ มีระบบเครือข่ายสารสนเทศซ่ึง
สามารถเชื่อมโยงกับหน่วยงานภายนอกได้ 
          ในด้านการน าเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารไปใช้จริง อยู่ในระดับปานกลาง 
ซ่ึงสถานศึกษามีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในการบริหาร และมีการน าข้อมูลจาก
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในสถานศึกษา 
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 5.2.2 การบริหารงานคุณภาพของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา 
          ผลการวิจัยพบว่า การบริหารงานคุณภาพของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญ
ศึกษา อยู่ในระดับสูงมาก โดยเฉพาะ 1) การน าองค์การ อยู่ในระดับมาก 2) การวางแผนเชิงกลยุทธ์ 
อยู่ในระดับมาก 3) การมุ่งเน้นผู้เรียน อยู่ในระดับมาก 4) การวัด-การวิเคราะห์และการจดัการความรู้ 
อยู่ในระดับมาก 5) การมุ่งเน้นบุคลากรอยู่ในระดับมาก 6) การจัดการกระบวนการอยู่ในระดับมาก  
ผลการศึกษาดังกล่าวสามารถอภิปรายผลได้ดังนี้ 
          1) การน่าองค์การ 
        ผลการศึกษา พบว่า การบริหารงานคุณภาพของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญ
ศึกษาในด้าน การน าองค์การ อยู่ในระดับมาก และเรียงล าดับดังนี้ โดยแสดงออกใน 
        ลักษณะที่ 1 การน าองค์การโดยผู้น าระดับสูง พบว่า สถานศึกษามีการก าหนดวิสัยทัศน์ 
คา่นิยม และพันธกิจ ของสถานศึกษา จัดเป็นอันดับแรก อันดับรองลงมาคือ สถานศึกษาได้น าผล
การประเมินมาพัฒนาปรับปรุงการจัดการศึกษา 
        ลักษณะที่  2 การก ากับดูแลและความรับผิดชอบต่อสังคมในภาพใหญ่ พบว่า 
สถานศึกษามีการส่งเสริมให้บุคลากรมีการประพฤติปฏิบัติตามกฎหมายเป็นอันดับแรก อันดับ
รองลงมาคือ สถานศึกษาค านึงถึงผลประโยชน์ของสังคมในภาพใหญ่เป็นส่วนหนึ่งของแผนปฏิบัติ-
การประจ าวัน 

        2) การวางแผนเชิงกลยุทธ์  
       ผลการศึกษาพบว่า การบริหารงานคุณภาพของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญ
ศึกษาในด้าน การวางแผนเชิงกลยุทธ์ อยู่ในระดับมาก และเรียงล าดับดังนี้ โดยแสดงออกใน 

      ลักษณะที่ 1 การจัดท ากลยุทธ์ พบว่า สถานศึกษามีกระบวนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์
สถานศึกษาอย่างเป็นขั้นตอนเป็นอันดับแรก อันดับรองลงมาคือ สถานศึกษามีวัตถุประสงค์เชิง    
กลยุทธ์ที่ตอบสนองต่อการส่งเสริมให้การจัดการศึกษาโดยรวมดีขึ้น 

       ลักษณะที่ 2 การถ่ายทอดกลยุทธ์เพื่อน าไปปฏิบัติ พบว่า สถานศึกษามีวิธีส่งเสริมให้มี
การจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีเป็นอันดบัแรก อันดับรองลงมาคือ สถานศึกษามีการคาดการณ์ผล
การด าเนินการตามกรอบของแผน 

        3) การมุ่งเน้นผู้เรียน 
       ผลการศึกษาพบว่า การบริหารงานคุณภาพของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญ
ศึกษาในด้าน การมุ่งเน้นผู้เรียน อยู่ในระดับมาก และเรียงล าดับดังนี้ โดยแสดงออกใน 
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       ลักษณะที่ 1 ความผูกพันของผู้เรียน พบว่า สถานศึกษามีการสร้างวัฒนธรรมที่ส่งผลต่อ
ความผูกพันของผู้ เรียนและผู้ปกครองต่อสถานศึกษาเป็นอันดับแรก อันดับรองลงมาคือ 
สถานศึกษามีการสร้างแหล่งเรียนรู้ใหม่ ๆ เพื่อตอบสนองความสนใจของผู้เรียนและผู้ปกครอง 

        ลักษณะที่ 2 เสียงของผู้เรียน พบว่า สถานศึกษามีการติดตามความคดิเห็นของผู้เรียนใน
เรื่องคุณภาพของสถานศึกษาเป็นอันดับแรก อันดับรองลงมาคือ สถานศึกษามีการวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้เรียนเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน  
        4) การวัด-การวิเคราะห์และการจัดการความรู้ 
       ผลการศึกษาพบว่า การบริหารงานคุณภาพของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญ
ศึกษาในด้าน การวัด-การวิเคราะห์และการจัดการความรู้ อยู่ในระดับมาก และเรียงล าดับดังนี้ โดย
แสดงออกใน 
      ลักษณะที่ 1 การวัด-การวิเคราะห์และการปรับปรุงผลการด าเนินการขององค์การ พบว่า 
สถานศึกษามีระบบการวัดผลการด าเนินการที่ ทันต่อความเปล่ียนแปลงทั้งภายในหรือภายนอก
สถานศึกษาเป็นอันดับแรก อันดับรองลงมาคือ สถานศึกษามีการแปลงผลการทบทวนผลการ
ด าเนินการไปใช้จัดล าดับความส าคัญของเรื่องท่ีต้องน าไปปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 
      ลักษณะที่  2 การจัดการสารสนเทศ ความรู้  และเทคโนโลยีสารสนเทศ พบว่า 
สถานศึกษาจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในที่ท างานให้มีความเชื่อถือได้ ปลอดภัย ใช้งานง่าย 
เป็นอันดับแรก อันดับรองลงมาคือ สถานศึกษามีการจัดการข้อมูลให้มีความแม่นย า ถูกต้องเชื่อถือ
ได้ ทันกาล ปลอดภัยและเป็นความลับ 
        5) การมุ่งเน้นบุคลากร 
       ผลการศึกษาพบว่า การบริหารงานคุณภาพของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญ
ศึกษาในด้าน การมุ่งเน้นบุคลากร อยู่ในระดับมาก และเรียงล าดับดังนี้ โดยแสดงออกใน 
      ลักษณะที่ 1 ความผูกพันของบุคลากร   เมื่อพิจารณาถึงในด้านความผูกพันของบุคลากร 
พบว่า สถานศึกษามีการพิจารณาถึงค่าตอบแทน การให้รางวัล เพื่อสร้างความผูกพันแก่บุคลากรเปน็
อันดับแรก อันดับรองลงมาคือ สถานศึกษามีการพัฒนาบุคลากรโดยการให้ศึกษาต่อ การฝึกอบรม
การสอนงาน 
      ลักษณะที่ 2 สภาพแวดล้อมของบุคลากร พบว่า สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมใน
การท างานเพื่อให้บุคลากรได้รับความสะดวก ปลอดภัยเป็นอันดับแรก อันดับรองลงมาคือ 
สถานศึกษามีจ านวนของบุคลากรเพียงพอในการปฏิบัติตามภารกิจของสถานศึกษา 
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              5) การจัดการกระบวนการ 
       ผลการศึกษาพบว่า การบริหารงานคุณภาพของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญ
ศึกษาในด้าน การจัดการกระบวนการ อยู่ในระดับมาก และเรียงล าดับดังนี้ โดยแสดงออกใน 
      ลักษณะที่ 1 ระบบงาน พบว่า สถานศึกษามีการออกแบบโครงสร้างการบริหารงาน
โดยรวมเป็นอันดับแรก อันดับรองลงมาคือ สถานศึกษามีกระบวนการจัดการศึกษาที่ส าคัญจนท า
ให้ประสบความส าเร็จ สร้างช่ือเสียงให้แก่สถานศึกษา 
      ลักษณะที่ 2 กระบวนการท างาน พบว่า สถานศึกษามีการจัดการกระบวนการท างาน ให้
เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจ าปีเป็นอันดับแรก อันดับรองลงมาคือ สถานศึกษามีเครื่องมือใน
การปรับปรุงกระบวนการท างาน เพื่อบรรลุผลการด าเนินการที่ดีขึ้น 
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               0.88 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 5.1 สรุปและอภิปรายผลความสัมพันธ์ระหว่าง หลักความพร้อมรับผิด กับ การบริหารงาน 
    คุณภาพของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศกึษาในประเทศไทย 
 
 
 
 
 
 

IV1 หลัก
ความพรอ้ม

รับผิด 

DV การ
บริหารงาน
คุณภาพ 

IV1.1การมีเป้าหมายที่ชัดเจน DV1 การน าองค์การ 

IV1.2 การสร้างความเป็น 
         เจ้าของร่วมกัน 

IV1.3 การบริหารงานอย่างมี 
         ประสิทธิภาพ 

IV1.4 ระบบติดตาม
และ 
          ประเมินผล 

IV1.5 การบริหาร
ผลงาน 

DV2 การวางแผนเชิง  
           กลยุทธ์ 

DV3 การมุ่งเน้นผู้เรียน 

DV4 การวัด-การวิเคราะห์ 
         และการจัดการความรู้ 

DV5 การมุ่งเน้นบุคลากร 

DV6 การจัดการ 
           กระบวนการ 

ธนภณ ภู่มาลา(2552, น. 243) 

สถาบันพระปกเกล้า(2549,น. 149) 

นรากร พลหาร(2552,น.104) 

กัมปนาท วัชรธนาคม(2553,น. 245) 

ถวิลวดี บุรีกุล และคณะ(2545, น.82) 

ผลการวิจัยที่สนบัสนุน 

-.175 
 
 
-.403 
 
 
-.115 
 
 
-.115 
 
 
-.112 
 
-.553 

-.199 
 
 
 
-.211 
 
 
-.504 
 
 
-.147 
 
 
-.072 
 

คีสัน กุสลานุภาพ (2536,น. 3) 

เฉลิมชัย สมท่า(2547,บทคัดย่อ) 

สุวรรณ ทองค า(2545,บทคัดย่อ) 

Melvin(1988, p.80) 

Romsek(1987, p.193) 

อภิสิทธิ์ หนุนภักดี(2552, น. 130) 

ชนิษ์ฐภัค สิงหลกะ(2549, น. 69) 

ทวีศลิป์ กุลนภาดล(2547,น. 223) 

สายสมร ศักดิ์ค าดวง(2551, น.126) 
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 จากภาพท่ี 5.1 พบว่า หลักความพร้อมรับผิด  ของหลักการบริหารจัดการที่ดีของโรงเรียน
พระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาในประเทศไทย สัมพันธ์กับการบริหารงานคุณภาพของโรงเรียน
พระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาในประเทศไทยในระดับสูงมาก เป็นการยืนยันแนวคิดที่ว่า            
หลักความพร้อมรับผิด เป็นปัจจัยส าคัญในการบริหารงานคุณภาพโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนก
สามัญศึกษาในประเทศไทย 
 ดังนั้น เม่ือพิจารณาองค์ประกอบของหลักความพร้อมรับผิด  ของหลักการบริหารจัดการ   
ที่ดีของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาในประเทศไทย ปรากฏว่า การบริหารงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ เป็นองค์ประกอบส าคัญของหลักความพร้อมรับผิด ซ่ึงสามารถอภิปรายผลได้ดังนี้ 
 การบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ กับ หลักความพร้อมรับผิด ของหลักการบริหารจัดการ   
ที่ดีของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาในประเทศไทยในระดับสูง และส่งผลต่อ          
การบริหารงานคุณภาพของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาในประเทศไทย  ซ่ึงสอดคล้อง
กับผลการวิจัยของ 1) กัมปนาท วัชรธนาคม (2553, หน้า 245) 2) สุวรรณ ทองค า (2545, บทคัดย่อ) 
เฉลิมชัย  สมท่า (2547, บทคัดย่อ)  3) ศิรินารถ นันทวัฒนภิรมณ์ (2547, บทคัดย่อ) ทวีศิลป์ กุลนภาดล 
(2547, หน้า 223)  4)นรากร พลหาญ (2552, หน้า 105) 5)สถาบันพระปกเกล้า (2549, หน้า 162)           
6)สายสมร ศักดิ์ค าดวง (2551, หน้า 126) 7) อภิสิทธ์ิ หนุนภักดี (2552, หน้า 130) 8) ชนิษ์ฐภัค สิงหล-
กะ (2549, หน้า 69)  8)Melvin(1998, p.80) Romzek(1987,p.193) ที่พบว่า หลักความพร้อมรับผิดมี
ลักษณะการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพที่มีความสัมพันธ์กับ การจัดการกระบวนการ และ        
การวางแผนเชิงกลยุทธ์อยู่ในระดับสูง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับการบริหารงานคุณภาพของ
โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาในประเทศไทย 
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               0.86 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 5.2 สรุปและอภิปรายผลความสัมพันธ์ระหว่าง หลักความคุ้มค่า กับ การบริหารงานคณุภาพ 
    ของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาในประเทศไทย 
 

IV2 หลัก
ความคุ้มค่า 

DV การ
บริหารงาน
คุณภาพ 

ธนภณ ภู่มาลา (2552, น.245)   

ชาติชาย นรเศรษฐาภรณ์ (2545,น.158) 
 
ถวัลย์  วรเทพพุฒิพงษ์ (2537,น.7) 

 

Robyn , Ghislain (2001, p.47)   

Frumkin (1900, p.207) 

DV1 การน าองค์การ 

ผลการวิจัยที่สนบัสนุน 

IV2.1 การประหยัด 
      

IV2.2 การใช้ทรัพยากรให้เกิด 
         ประโยชน์สูงสุด 
          

IV2.3 ศักยภาพในการแข่งขัน 
           

DV2 การวางแผนเชิง  
           กลยุทธ์ 

DV3 การมุ่งเน้นผู้เรียน 

DV4 การวัด-การวิเคราะห์ 
         และการจัดการความรู้ 

DV5 การมุ่งเน้นบุคลากร 

DV6 การจัดการ 
           กระบวนการ 

สถาบันพระปกเกล้า (2549,น. 90) 
 
ดนัย เทียนพุฒ (2542,น.35)  
  
 
ศิริยา โถแก้ว (2549,น. 113) 

ชาติชาย นรเศรษฐาภรณ์ (2545, น. 158) 

ผลการวิจัยที่สนบัสนุน 

-.200 
 
 
-.002 
 
 
-.003 
 
 
-.059 
 
-.356 
 
 
-.491 
 
 

-.506 
 
 
-.144 
 
 
 
-.406 
 

อภิสิทธ์ หนุนภักดี(2552, น. 131)   



 
 

 

305 

 จากภาพที่ 5.2 พบว่า หลักความคุ้มค่า ของหลักการบริหารจัดการที่ดีของโรงเรียน        
พระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาในประเทศไทย  สัมพันธ์กับการบริหารงานคุณภาพของโรงเรียน
พระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาในประเทศไทยในระดับสูงมาก เป็นการยืนยันแนวคิดที่ว่า            
หลักความคุ้มค่า เป็นปัจจัยส าคัญในการบริหารงานคุณภาพโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญ
ศึกษาในประเทศไทย 
 ดังนั้น เม่ือพิจารณาองค์ประกอบของหลักความคุ้มค่า ของหลักการบริหารจัดการที่ดีของ
โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาในประเทศไทย ปรากฏว่า การประหยัดและศักยภาพใน
การแข่งขัน เป็นองค์ประกอบส าคัญของหลักความคุ้มค่า ซ่ึงสามารถอภิปรายผลได้ดังนี้ 
 การประหยัด กับ หลักความคุ้มค่า ของหลักการบริหารจัดการที่ดีของโรงเรียนพระปริยัติ
ธรรมแผนกสามัญศึกษาในประเทศไทยในระดับสูง และส่งผลต่อการบริหารงานคุณภาพของ
โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาในประเทศไทย  ซ่ึงสอดคล้องกับผลการวิจัยของ          
1) กัมปนาท วัชรธนาคม (2553, หน้า 247) 2)ธนภณ ภู่มาลา (2552, หน้า 245) 3) สมบูรณ์ ศิริประชัย 
(2552, หน้า 68) 4) สุวรรณ ทองค า (2545, บทคัดย่อ) 5) เฉลิมชัย สมท่า (2547, บทคัดย่อ) 6) ชาติ-
ชาย นรเศรษฐาภรณ์ (2545, หน้า 158) 7) ศิรินารถ นันทวัฒนภิรมณ์ (2547, บทคัดย่อ) 8) นรากร 
พลหาญ(2552, หน้า 99-104) 9) สายสมร ศักดิ์ค าดวง (2551, หน้า 126-130) 10)อภิสิทธ์ิ หนุนภักดี 
(2552, หน้า 131) 11) Robyn (2001, p.47) 12) Frumkin (1900, p.207) ซ่ึงพบว่า หลักความคุ้มค่ามี
ลักษณะการประหยัดที่มีความสัมพันธ์กับการจัดการกระบวนการ  และ การมุ่งเน้นบุคลากร ใน
ระดับปานกลาง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับการบริหารงานคุณภาพของโรงเรียนพระปริยัติธรรม
แผนกสามัญศึกษาในประเทศไทย  
 ศักยภาพในการแข่งขัน กับ หลักความคุ้มค่า ของหลักการบริหารจัดการที่ดีของโรงเรียน
พระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาในประเทศไทยในระดับปานกลาง และส่งผลต่อการบริหารงาน
คุณภาพของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาในประเทศไทย ซ่ึงสอดคล้องกับผลการวิจัย
ของ 1)สถาบันพระปกเกล้า (2549, หน้า 163)  2) ดนัย เทียนพุฒ (2542, หน้า 35) 3) ศิริยา โถแก้ว 
(2549, หน้า 113) 4) ชาติชาย นรเศรษฐาภรณ์ (2545, หน้า 158) 5) สายสมร ศักดิ์ค าดวง (2551, หน้า 
126-130) ที่พบว่า หลักความคุ้มค่ามีลักษณะศักยภาพในการแข่งขัน มีความสัมพันธ์กับการจัดการ
กระบวนการ และ การมุ่งเน้นบุคลากร อยู่ในระดับปานกลาง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับการ
บริหารงานคุณภาพของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาในประเทศไทย 
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                 0.82 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 5.3 สรุปและอภิปรายผลความสัมพันธ์ระหว่าง หลักการพัฒนาทรัพยากรมนษุย์ กับ  

   การบริหารงานคุณภาพของโรงเรยีนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาในประเทศไทย 
 
 

IV3 
หลักการ
พัฒนา

ทรัพยากร
มนุษย์ 

DV การ
บริหารงาน
คุณภาพ 

Rylatt and Lohan (1995, p.59) 

 Bruce and Albert (1998, p.142) 

IV3.1 การจัดการอย่าง 
         บูรณาการ 

DV1 การน าองค์การ 

ผลการวิจัยที่สนบัสนุน 

IV3.2 การติดต่อสื่อสาร 
          

IV3.3 การเช่ือมโยงใน 
          การท างาน 
           

IV3.4 การพัฒนาความสามารถ 
          ของบุคลากร 

DV 2 การวางแผนเชิง  
           กลยุทธ์ 

DV 3 การมุ่งเน้นผู้เรียน 

DV 4 การวัด-การวิเคราะห์ 
         และการจัดการความรู้ 

DV 5 การมุ่งเน้นบุคลากร 

DV 6 การจัดการ 
           กระบวนการ 

ธนภณ ภู่มาลา (2552, น.245)   
 Gree P.C. (1999, p.22)   

Bruce and Albert(1998, p.142) 

Price (2004, p.173) 

Rylatt and Lohan (1995, p.59) 

ผลการวิจัยที่สนบัสนุน 

-.175 
 
 
-.080 
 
 
-.202 
 
 
-.075 
 
-.339 
 
 
-.404 

-.348 
 
 
-.144 
 
 
 
 
 
 
-.201 
 
 
-.428 
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 จากภาพท่ี 5.3 พบว่า หลักการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ของหลักการบริหารจัดการที่ดีของ
โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาในประเทศไทย สัมพันธ์กับการบริหารงานคุณภาพของ
โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาในประเทศไทยในระดับสูงมาก เป็นการยืนยันแนวคิด
ที่ว่า หลักการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เป็นปัจจัยส าคัญในการบริหารงานคุณภาพของโรงเรียน    
พระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาในประเทศไทย 
 ดังนั้น เม่ือพิจารณาองค์ประกอบของหลักการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ของหลักการบริหาร
จัดการที่ดีของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาในประเทศไทย ปรากฏว่า การจัดการ
อย่างบูรณาการและการพัฒนาความสามารถของบุคลากร เป็นองค์ประกอบส าคัญของหลักการ-
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ซ่ึงสามารถอภิปรายผลได้ดังนี้ 
 การจัดการอย่างบูรณาการ กับ หลักการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ของหลักการบริหารจัดการ
ที่ดีของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาในประเทศไทยในระดับปานกลาง และส่งผลต่อ
การบริหารงานคุณภาพของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาในประเทศไทย  ซ่ึง
สอดคล้องกับผลการวิจัยของ 1) Rylatt and Lohan (1995, p.59)  2) Bruce and Albert (1998, p.142)  
ซ่ึงพบว่า หลักการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มีลักษณะการจัดการอย่างบูรณาการ มีความสัมพันธ์กับ           
การจัดการกระบวนการ และ การมุ่งเน้นบุคลากร อยู่ในระดับปานกลาง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
กับการบริหารงานคุณภาพของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาในประเทศไทย 
 การพัฒนาความสามารถของบุคลากร กับ หลักการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  ของหลัก       
การบริหารจัดการที่ดีของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาในประเทศไทยในระดับ    
ปานกลาง และส่งผลต่อการบริหารงานคุณภาพของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาใน
ประเทศไทย ซ่ึงสอดคล้องกับผลการวิจัยของ 1) ธนภณ ภู่มาลา (2552, หน้า 246) 2) Price (2004, p. 
173)  3) Gree, P.C. (1999, p. 22)  ซ่ึงพบว่า หลักการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มีลักษณะการพัฒนา
ความสามารถของบุคลากร มีความสัมพันธ์กับ การจัดการกระบวนการ และ การมุ่งเน้นบุคลากร    
อยู่ในระดับปานกลาง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับการบริหารงานคุณภาพของโรงเรียนพระปริยัติ
ธรรมแผนกสามัญศึกษาในประเทศไทย 
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                0.80 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 5.4  สรุปและอภิปรายผลความสัมพันธ์ระหว่าง หลักองค์การแห่งการเรียนรู้ กับ  

    การบริหารงานคุณภาพของโรงเรยีนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาในประเทศไทย 
 
 
 

IV4 หลัก
องคก์ารแห่ง
การเรียนรู้ 

DV การ
บริหารงาน
คุณภาพ 

ประเวศ  วะสี (2547, น.53)   
 
สถาบันพระปกเกล้า(2549,น.112)   
 

IV4.1 การปรับตัวเข้ากับ 
          สิ่งแวดล้อม 

DV1 การน าองค์การ 

ผลการวิจัยที่สนบัสนุน 

IV4.2 การพัฒนาการเรียนรู้ 
          จากภายใน 

IV4.3 การน าองค์ความรู้มาใช้ 
          ในการปฏิบัติงาน 

DV2 การวางแผนเชิง  
           กลยุทธ์ 

DV3 การมุ่งเน้นผู้เรียน 

DV4 การวัด-การวิเคราะห์ 
         และการจัดการความรู้ 

DV5 การมุ่งเน้นบุคลากร 

DV6 การจัดการ 
           กระบวนการ 

ประเวศ  วะสี (2547, น.54-55)   

ธนภณ ภู่มาลา (2552, น.245)   
 

ผลการวิจัยที่สนบัสนุน 

-.147 
 
 
-.030 
 
 
-.205 
 
 
-.019 
 
-.303 
 
 
-.421 

-.693 
 
 
 
 
 
-.028 
 
 
 
 
 
 
-.360 
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 จากภาพที่ 5.4 พบว่า หลักองค์การแห่งการเรียนรู้ ของหลักการบริหารจัดการที่ดีของ
โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาในประเทศไทย สัมพันธ์กับการบริหารงานคุณภาพของ
โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาในประเทศไทยในระดับสูงมาก เป็นการยืนยันแนวคิด
ที่ว่า หลักองค์การแห่งการเรียนรู้ เป็นปัจจัยส าคัญในการบริหารงานคุณภาพของโรงเรียนพระปริยัติ
ธรรมแผนกสามัญศึกษาในประเทศไทย 
 ดังนั้น เมื่อพิจารณาองค์ประกอบของ หลักองค์การแห่งการเรียนรู้ ของหลักการบริหาร
จัดการที่ดีของโรงเรียนพระปรยิัติธรรมแผนกสามัญศึกษาในประเทศไทย ปรากฏว่า การปรับตัวเข้า
กับส่ิงแวดล้อมและการน าองค์ความรู้มาใช้ในการปฏิบัติงาน เป็นองค์ประกอบส าคัญของ         
หลักองค์การแห่งการเรียนรู้ ซ่ึงสามารถอภิปรายผลได้ดังนี้ 

การปรับตัวเข้ากับส่ิงแวดล้อม กับ หลักองค์การแห่งการเรียนรู้ ของหลักการบริหารจัดการ
ที่ดีของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาในประเทศไทยในระดับสูง และส่งผลต่อการ
บริหารงานคุณภาพของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาในประเทศไทย  ซ่ึงสอดคล้อง
กับผลการวิจัยของ 1) ธนภณ ภู่มาลา (2552, หน้า 247)  2) สถาบันพระปกเกล้า (2549 หน้า 112-
113)  3) ประเวศ วะสี (2547, หน้า 53) ซ่ึงพบว่า หลักองค์การแห่งการเรียนรู้มีลักษณะการปรับตัว
เข้ากับส่ิงแวดล้อมที่มีความสัมพันธ์กับ การจัดการกระบวนการ และ การมุ่งเน้นบุคลากร อยู่ใน
ระดับปานกลาง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับการบริหารงานคุณภาพของโรงเรียนพระปริยัติธรรม
แผนกสามัญศึกษาในประเทศไทย 

การน าองค์ความรู้มาใช้ในการปฏิบัติงาน กับ หลักองค์การแห่งการเรียนรู้ ของหลักการ
บริหารจัดการที่ดีของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาในประเทศไทยในระดับปานกลาง 
และส่งผลต่อการบริหารงานคุณภาพของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาในประเทศ
ไทย ซ่ึงสอดคล้องกับผลการวิจัยของ 1) ประเวศ วะสี (2547, หน้า 54-55) 2) ธนภณ ภู่มาลา (2552, 
หน้า 254) ซ่ึงพบว่า หลักองค์การแห่งการเรียนรู้มีลักษณะการน าองค์ความรู้มาใช้ในการปฏิบัติงาน 
มีความสัมพันธ์กับ การจัดการกระบวนการ และ การมุ่งเน้นบุคลากร อยู่ในระดับปานกลาง อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติกับการบริหารงานคุณภาพของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาใน
ประเทศไทย 
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                 0.85 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 5.5  สรุปและอภิปรายผลความสัมพันธ์ระหว่าง หลักการบริหารจัดการ กับ การบริหารงาน 
     คุณภาพของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศกึษาในประเทศไทย 
 
 

IV5 
หลักการ
บริหาร
จัดการ 

DV การ
บริหารงาน
คุณภาพ 

ถวิลวดี  บุรีกุล(2546, น.18)   

ธนภณ ภู่มาลา (2552, น.248)   

IV5.1 การทบทวนภารกิจ DV1 การน าองค์การ 

ผลการวิจัยที่สนบัสนุน 

IV5.2 การส ารวจความต้อง  
          การของผู้รับบริการ 
         ประสิทธิภาพ 

IV5.4 การกระจาย
อ านาจ 
          การบริหาร 

DV2 การวางแผนเชิง  
          กลยุทธ์ 

DV3 การมุ่งเน้นผู้เรียน 

DV4 การวัด-การวิเคราะห์ 
         และการจัดการความรู้ 

DV5 การมุ่งเน้นบุคลากร 

DV6 การจัดการ 
           กระบวนการ 

Rothstein,  Bo (2002, p.83)   
 

ผลการวิจัยที่สนบัสนุน 

-.091 
 
 
-.143 
 
 
-.113 
 
 
-.040 
 
 
-.300 
 
 
-.440 

-.368 
 
 
 
 
-.065 
 
 
 
-.406 
 
 
 
-.291 
 

IV5.3 การคาดคะเนความเสี่ยง 
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 จากภาพท่ี 5.5 พบว่า หลักการบริหารจัดการ ของหลักการบริหารจัดการที่ดีของโรงเรียน
พระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาในประเทศไทย  สัมพันธ์กับการบริหารงานคุณภาพของโรงเรียน
พระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาในประเทศไทยในระดับสูงมาก  เป็นการยืนยันแนวคิดที่ว่า     
หลักการบริหารจัดการ เป็นปัจจัยส าคัญในการบริหารงานคุณภาพของโรงเรียนพระปริยัติธรรม
แผนกสามัญศึกษาในประเทศไทย 
 ดังนั้น เม่ือพิจารณาองค์ประกอบของ หลักการบริหารจัดการ ของหลักการบริหารจัดการที่
ดีของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาในประเทศไทย ปรากฏว่า การทบทวนภารกิจและ
การคาดคะเนความเส่ียง เป็นองค์ประกอบส าคัญของหลักการบริหารจัดการ ซ่ึงสามารถอภิปราย
ผลได้ดังนี้ 

การทบทวนภารกิจ กับ หลักการบริหารจัดการ ของหลักการบริหารจัดการที่ดีของโรงเรียน
พระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาในประเทศไทยในระดับปานกลาง และส่งผลต่อการบริหารงาน
คุณภาพของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาในประเทศไทย ซ่ึงสอดคล้องกับผลการวิจัย
ของ 1) ธนภณ ภู่มาลา (2552, หน้า 248-249) 2) ถวิลวดี บุรีกุล (2546,หน้า18) ซ่ึงพบว่า หลักการ
บริหารจัดการมีลักษณะการทบทวนภารกิจที่มีความสัมพันธ์กับ  การจัดการกระบวนการ และ      
การมุ่งเน้นบุคลากร อยู่ในระดับปานกลาง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับการบริหารงานคุณภาพของ
โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาในประเทศไทย 

การคาดคะเนความเส่ียง กับ หลักการบริหารจัดการ ของหลักการบริหารจัดการที่ดีของ
โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาในประเทศไทยในระดับปานกลาง และส่งผลต่อ        
การบริหารงานคุณภาพของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาในประเทศไทย  ซ่ึง
สอดคล้องกับผลการวิจัยของ 1) ธนภณ ภู่มาลา (2552, หน้า 248-249) 2) Rothstein (2002, p.83) ซ่ึง
พบว่า หลักการบริหารจัดการมีลักษณะการคาดคะเนความเส่ียงที่มีความสัมพันธ์กับ  การจัดการ
กระบวนการ และ การมุ่งเน้นบุคลากร อยู่ในระดับปานกลาง  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับ           
การบริหารงานคุณภาพของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาในประเทศไทย 
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               0.76 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 5.6  สรุปและอภิปรายผลความสัมพันธ์ระหว่าง หลักเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  
     กับการบริหารงานคุณภาพของโรงเรียนพระปริยตัิธรรมแผนกสามัญศึกษาในประเทศ 
    ไทย 
 

IV6 หลัก
เทคโนโลยี

สารสนเทศฯ 

DV การ
บริหารงาน
คุณภาพ 

ธนภณ ภู่มาลา (2552, หน้า 250)   
 
MSC  T.C.(2004, p.51)   

 
McFarlan & Nolan ( 1995, p.97) 

IV6.1 การจัดการชุดข้อมูล DV1 การน าองค์การ 

ผลการวิจัยที่สนบัสนุน 

IV6.2 การพัฒนาระบบ 
          เครือข่ายสารสนเทศ 

IV6.3 การเช่ือมโยง 
          เทคโนโลยี 
         ประสิทธิภาพ 

IV6.4 การน าเทคโนโลยีสาร 
          สนเทศและการสื่อสารฯ 

DV2 การวางแผนเชิง  
         กลยุทธ์ 

DV3 การมุ่งเน้นผู้เรียน 

DV4 การวัด-การวิเคราะห์ 
         และการจัดการความรู้ 

DV5 การมุ่งเน้นบุคลากร 

DV6 การจัดการ 
           กระบวนการ 

ดนัย  เทียนพุฒ(2546, หน้า 210)   
 
Lacity, Mary C.(1996, p.175)   

 Robyn (2001,p.3)   

ผลการวิจัยที่สนบัสนุน 

.003 
 
 
-.120 
 
 
-.119 
 
 
-.193 
 
 
-.190 
 
 
-.487 

-.391 
 
 
 
-.090 
 
 
 
-.309 
 
 
 
-.363 
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 จากภาพที่ 5.6 พบว่า หลักเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ของหลักการบริหาร
จัดการที่ดีของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาในประเทศไทย มีความสัมพันธ์กับ                 
การบริหารงานคุณภาพของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาในประเทศไทยในระดับ     
สูงมาก เป็นการยืนยันแนวคิดที่ว่า หลักเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร เป็นปัจจัยส าคัญใน
การบริหารงานคุณภาพของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาในประเทศไทย 
 ดังนั้น เมื่อพิจารณาองค์ประกอบของ หลักเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ของ
หลักการบริหารจัดการที่ดีของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาในประเทศไทย ปรากฏ
ว่า การจัดการชุดข้อมูล การเชื่อมโยงเทคโนโลยี และการน าเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
ไปใช้จริง เป็นองค์ประกอบส าคัญของหลักเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ซ่ึงสามารถ
อภิปรายผลได้ดังนี้ 

การจัดการชุดข้อมูล กับ หลักเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ของหลักการบริหาร
จัดการที่ดีของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาในประเทศไทยในระดับปานกลาง และ
ส่งผลต่อการบริหารงานคุณภาพของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาในประเทศไทย ซ่ึง
สอดคล้องกับผลการวิจัยของ 1) ธนภณ ภู่มาลา (2552, หน้า 248-249) 2) MSC Technology Centre  
(2004, p.51)  3) McFarlan & Nolan ( 1995, p.97) ซ่ึงพบว่า หลักเทคโนโลยีสารสนเทศและ        
การส่ือสาร มีลักษณะการจัดการชุดข้อมูลที่มีความสัมพันธ์กับ การจัดการกระบวนการ อยู่ในระดับ
ปานกลาง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับการบริหารงานคุณภาพของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนก
สามัญศึกษาในประเทศไทย 

การเชื่อมโยงเทคโนโลยี กับ หลักเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ของหลักการ
บริหารจัดการที่ดีของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาในประเทศไทยในระดับปานกลาง 
และส่งผลต่อการบริหารงานคุณภาพของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาในประเทศ
ไทย ซ่ึงสอดคล้องกับผลการวิจัยของ 1) ธนภณ ภู่มาลา (2552, หน้า 248-249) 2) ดนัย  เทียนพุฒ
(2546, หน้า 210)  3) Robyn (2001,p.3)  4) Lacity, Mary C.(1996, p.175) ซ่ึงพบว่า หลักเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร มีลักษณะการเชื่อมโยงเทคโนโลยีที่มีความสัมพันธ์กับ การจัดการ
กระบวนการ อยู่ในระดับปานกลาง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับการบริหารงานคุณภาพของ
โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาในประเทศไทย 

การน าเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารไปใช้จริง กับ หลักเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การส่ือสาร ของหลักการบริหารจัดการที่ดีของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาใน
ประเทศไทยในระดับปานกลาง และส่งผลต่อการบริหารงานคุณภาพของโรงเรียนพระปริยัติธรรม
แผนกสามัญศึกษาในประเทศไทย ซ่ึงสอดคล้องกับผลการวิจัยของ 1) ธนภณ ภู่มาลา(2552, หน้า 
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248-249) 2) ดนัย เทียนพุฒ (2546, หน้า 210) 3) Robyn (2001,p.3) 4) Lacity, Mary C.(1996, p.175) 
ซ่ึงพบว่า หลักเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร มีลักษณะการน าเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การส่ือสารไปใช้จริง ที่มีความสัมพันธ์กับ การจัดการกระบวนการ อยู่ในระดับปานกลาง อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติกับการบริหารงานคุณภาพของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาใน
ประเทศไทย 
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IV1.3 = -.504 
     
             IV1 = -.414 
 
 
 
IV2.1 = -.506 
             IV2 = -.256        DV1 = -.138 

IV2.3 = -.406 
           

IV3.1 = -.348            IV3 = -.087         DV2= -.027        
        
           
IV3.4 = -.428                  0.90     
          DV3 = -.103 
 
 
           
 
 
IV4.1 = -.693 
          DV4 = -.118 
               IV4 = -.084       

IV4.3 = -.306 
          DV5 = -.228 
 
 
IV5.1 = -.368             IV5 = -.050 
          DV6 =  -.501 
 
IV5.3 = -.406 
 
 
IV6.1 = -.391              IV6 = -.204 
 
 
IV6.3 = -.309 
 
 
IV6.4  = -.363 
 
 

ภาพท่ี 5.7  ผลรวมสรุปและอภิปรายผลความสัมพันธ์ระหวา่ง หลักการบริหารจัดการที่ กับ  
    การบริหารงานคุณภาพของโรงเรยีนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาในประเทศไทย 

IV 
หลักการบริหาร
จัดการที่ดีของ
โรงเรียนพระ
ปรยิัติธรรม
แผนกสามัญ

ศึกษา 

DV 
การบริหารงาน

คุณภาพของ
โรงเรียนพระ
ปรยิัติธรรม
แผนกสามัญ

ศึกษา 

การมุ่งเน้นผู้เรียน 

การวัด-การวิเคราะห์
และการจัดการความรู ้

การมุ่งเน้นบุคลากร 

การจัดการ
กระบวนการ 

การวางแผนเชิง 
กลยุทธ ์

การน่าองค์การ 
หลักความคุ้มค่า 

หลักการพฒันา
ทรัพยากรมนุษย ์

หลักความพร้อม
รับผิด 

หลักองค์การแห่งการ
เรียนรู ้

หลักการบริหาร
จัดการ 

หลักเทคโนโลยี
สารสนเทศและฯ 

การบริหารจัดการอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

การประหยัด 

ศักยภาพในการแข่งขัน 

การจัดการอย่างบูรณาการ 

การพัฒนาความสามารถ
ของบคุลากร 

การปรับตัวเข้ากบั
ส่ิงแวดลอ้ม 

การน าองคค์วามรู้มาใชใ้น
การปฏิบัติงาน 

การทบทวนภารกจิ 

การคาดคะเนความเส่ียง 

การจัดการข้อมูล 

การเชื่อมโยงเทคโนโลยี 

การน าเทคโนโลยีสาร-
สนเทศและการส่ือสารฯ 
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 จากผลที่พบข้างต้น (ภาพที่ 5.7) ท าให้ทราบว่า หลักการบริหารจัดการที่ดี ของโรงเรียน         
พระปริยตัิธรรมแผนกสามัญศึกษาในประเทศไทย มีความสัมพันธ์กับ การบริหารงานคุณภาพ ของ
โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาในประเทศไทย ในระดับสูงมาก และเป็นการยืนยัน
แนวคิดว่า หลักการบริหารจัดการที่ดี ของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาในประเทศ
ไทยมีความสัมพันธ์กับ การบริหารงานคุณภาพ ของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาใน
ประเทศไทย ซ่ึงสามารถอภิปรายผลได้ดังนี้ หลักความพร้อมรับผิด ซ่ึงประกอบด้วยการบริหารงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ (-.504) หลักความคุ้มค่า ซ่ึงประกอบด้วยการประหยัด (-.506) ศักยภาพในการ
แข่งขัน (-.406) หลักการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ซ่ึงประกอบด้วย การจัดการอย่างบูรณาการ (-.348) 
การพัฒนาความสามารถของบุคลากร (-.428) หลักองค์การแห่งการเรียนรู้ ซ่ึงประกอบด้วย           
การปรับตัวเข้ากับส่ิงแวดล้อม (-.693) การน าองค์ความรู้มาใช้ในการปฏิบัติงาน (-.360) หลักการ
บริหารจัดการ ซ่ึงประกอบด้วย การทบทวนภารกิจ (-.368) การคาดคะเนความเส่ียง (-.406) หลัก
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ซ่ึงประกอบด้วย การจัดการข้อมูล (-.391) การเชื่อมโยง
เทคโนโลยี (-.309) การน าเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (-.363) มีความสัมพันธ์กับการ
บริหารงานคุณภาพของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาในประเทศไทย เพียงด้านเดียว
คือ ด้านการจัดการกระบวนการ ( -.395) และแสดงค่าความสัมพันธ์ในระดับ 0.90 ซ่ึงเป็น
ความสัมพันธ์ที่อยู่ในระดับเกณฑ์ท่ีสูงมาก 
 สรุปได้ว่า หลักการบริหารจัดการที่ดีของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาใน
ประเทศไทย ในด้านหลักความพร้อมรับผิดเพียงด้านเดียวเท่านั้น ที่มีความสัมพันธ์กับการบริหาร- 
งานคุณภาพของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาในประเทศไทย ในด้านการจัดการ
กระบวนการเพียงด้านเดียวเช่นกัน  ในขณะที่ด้านอ่ืน ๆ ไม่พบความสัมพันธ์แต่ประการใด 
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5.3 ข้อเสนอแนะ 

 จากผลการศึกษาครั้งนีใ้นภาพรวมพบว่า หลักการบริหารจัดการที่ดีของโรงเรียนพระปริยัติ 
ธรรมแผนกสามัญศึกษาในประเทศไทยทั้ง 6 ด้าน ได้แก่ หลักความพร้อมรับผิด หลักความคุ้มค่า 
หลักการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ หลักองค์การแห่งการเรียนรู้ หลักการบริหารจัดการ และหลัก
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร มีความสัมพันธ์กับ การบริหารงานคุณภาพของโรงเรียน   
พระปริยตัิธรรมแผนกสามัญศึกษาในประเทศไทย ดังนั้นจึงสามารถก าหนดหัวข้อในการเสนอแนะ
เพื่อการพัฒนาโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา ให้มีการบริหารงานคุณภาพ และเพื่อ
สร้างการบริหารจัดการที่ดีในองค์การ ผู้วิจัยจึงใคร่ขอเสนอแนะประเด็นที่ควรด าเนินการต่อไป  
ดังนี้ 

5.3.1 ข้อเสนอแนะในเชิงนโยบาย  
  1) ก าหนดนโยบายในการปฏิบัติงานตามหลักการบริหารจัดการที่ดีของโรงเรียน
พระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา ซ่ึงประกอบด้วย หลักความพร้อมรับผิด หลักความคุ้มค่า 
หลักการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ หลักองค์การแห่งการเรียนรู้ หลักการบริหารจัดการ  และหลัก
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารโดยมุ่งเน้นการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาในด้าน หลักความ
คุ้มค่า หลักการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ หลักการบริหารจัดการ และหลักเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การส่ือสาร ที่ผลการวิจัยนี้พบว่ามีระดับการปฏิบัติน้อยกว่าด้านอ่ืน ๆ 

         2) ก าหนดนโยบายในการปฏิบัติงานตามกระบวนการของการบริหารงานคุณภาพ
ของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา ซ่ึงประกอบด้วย  การน าองค์การ  การวางแผน
เชิงกลยุทธ์ การมุ่งเน้นผู้เรียน การวัด-การวิเคราะห์และการจัดการความรู้ การมุ่งเน้นบุคลากร และ
การจัดการกระบวนการ อย่างต่อเนื่อง และส่งเสริมให้มีการน าหลักการบริหารงานคุณภาพมาเป็น
หลักในการปฏิบัติงาน ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีมีความส าคัญควรแก่การส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดขึ้นในองค์การ
อย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม 
  3) ด้านหลักความพร้อมรับผดิ 
      3.1) ก าหนดนโยบายให้โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา โดยมุ่งเน้น
การปฏิบัติตาม หลักความพร้อมรับผิด อย่างชัดเจนและเป็นทางการเพื่อให้มีความเหมาะสมใน    
การปฏิบัติงาน 
      3.2) จัดท าคู่มือการบริหารจัดการที่ดีของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญ
ศึกษา โดยมุ่งเน้นในด้าน หลักความพร้อมรับผิด ให้เป็นแผนปฏิบัติงานที่ชัดเจน เพื่อให้สถานศึกษา
ยึดถือปฏิบัติงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
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      3.3) ก าหนดนโยบายให้บุคลากรของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญ
ศึกษาทุกระดับ ต้องเข้ารับการศึกษาอบรม เพื่อให้มีความรู้และความเข้าใจ ในด้านหลักความพร้อม
รับผิด เพื่อให้สามารถน ามาปฏิบัติงานในสถานศึกษาของตนได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
  4) ด้านหลักความคุ้มค่า   
      4.1) ก าหนดนโยบายให้โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา โดยมุ่งเน้น
ในด้าน หลักความคุ้มค่า อย่างชัดเจนและเป็นทางการ ก าหนดให้เป็นแผนปฏิบัติงาน เพื่อให้
สถานศึกษายึดถือปฏิบัติงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
      4.2) จัดท าคู่มือการบริหารจัดการที่ดีของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ
ศึกษา ในด้านหลักความคุ้มค่า เพื่อเป็นแนวทางส าหรับสถานศึกษาในการยึดถือปฏิบัติงานให้
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
      4.3) ก าหนดนโยบายให้บุคลากรของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญ
ศึกษาทุกระดับ ต้องเข้ารับการศึกษาอบรม เพื่อให้มีความรู้และความเข้าใจในด้าน หลักความคุ้มค่า 
และเพื่อให้สามารถน ามาปฏิบัติงานในสถานศึกษาของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  5) ด้านหลักการพัฒนาทรัพยากรมนษุย ์
      5.1) ก าหนดนโยบายให้โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา โดยมุ่งเน้น
ในด้าน หลักการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ อย่างชัดเจนและเป็นทางการ ก าหนดให้เป็นแผนปฏิบัติ
งาน เพื่อให้สถานศึกษายึดถือปฏิบัติงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
      5.2) จัดท าคู่มือการบริหารจัดการที่ดีของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญ
ศึกษา ในด้านหลักการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพื่อเป็นแนวทางส าหรับสถานศึกษาในการยึดถือ
ปฏิบัติงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
      5.3) ก าหนดนโยบายให้บุคลากรของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญ
ศึกษาทุกระดับ ต้องเข้ารับการศึกษาอบรม เพื่อให้มีความรู้และความเข้าใจในด้าน หลักการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ และเพื่อให้สามารถน ามาปฏิบัติงานในสถานศึกษาของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

6) ด้านหลักองคก์ารแห่งการเรียนรู ้
    6.1) ก าหนดนโยบายให้โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา โดยมุ่งเน้น

ในด้าน หลักองค์การแห่งการเรียนรู้ อย่างชัดเจนและเป็นทางการ โดยก าหนดให้เป็นแผนปฏิบัติ
งาน เพื่อให้สถานศึกษายึดถือปฏิบัติงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
      6.2) จัดท าคู่มือการบริหารจัดการที่ดีของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญ
ศึกษา ในด้าน หลักองค์การแห่งการเรียนรู้ ให้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน เพื่อให้สถานศึกษา
ยึดถือปฏิบัติงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
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      6.3) ก าหนดนโยบายให้บุคลากรของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญ
ศึกษาทุกระดับ ต้องเข้ารับการศึกษาอบรม เพื่อให้มีความรู้และความเข้าใจในด้านหลักองค์การแห่ง
การเรียนรู้ และเพื่อให้สามารถน ามาปฏิบัติงานในสถานศึกษาของตนได้ 
  7) หลักการบริหารจัดการ 

    7.1) ก าหนดนโยบายให้โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา โดยมุ่งเน้น
ในด้าน หลักการบริหารจัดการ อย่างชัดเจนและเป็นทางการ โดยก าหนดให้เป็นแผนปฏิบัติงาน  
เพื่อให้สถานศึกษายึดถือปฏิบัติงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
      7.2) จัดท าคู่มือการบริหารจัดการที่ดีของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญ
ศึกษา ในด้าน หลักการบริหารจัดการ ให้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน เพื่อให้สถานศึกษายึดถือ
ปฏิบัติงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
      7.3) ก าหนดนโยบายให้บุคลากรของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญ
ศึกษาทุกระดับ ต้องเข้ารับการศึกษาอบรม เพื่อให้มีความรู้และความเข้าใจในด้านหลักการบริหาร
จัดการ และเพื่อให้สามารถน ามาปฏิบัติงานในสถานศึกษาของตนได้ 
  8) หลักเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

    8.1) ก าหนดนโยบายให้โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา โดยมุ่งเน้น
ในด้าน หลักเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร อย่างชัดเจนและเป็นทางการ โดยก าหนดให้เปน็
แผนปฏิบัติงาน เพื่อให้สถานศึกษายึดถือปฏิบัติงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
      8.2) จัดท าคู่มือการบริหารจัดการที่ดีของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญ
ศึกษา ในด้าน หลักเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ให้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน เพื่อให้
สถานศึกษายึดถือปฏิบัติงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
      8.3) ก าหนดนโยบายให้บุคลากรของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญ
ศึกษาทุกระดับ ต้องเข้ารับการศึกษาอบรม เพื่อให้มีความรู้และความเข้าใจในด้านหลักเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร และเพื่อให้สามารถน ามาปฏิบัติงานในสถานศึกษาของตนได้ 
 

5.3.2 ข้อเสนอแนะในเชิงบริหาร 

           จากผลการวิจัยครั้งนี้ที่พบว่า การด าเนินงานของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนก
สามัญศึกษาในประเทศไทย ตามหลักการบริหารจัดการที่ดี  ท าให้เกิดรูปแบบการบริหารงานที่มี
คุณภาพ ที่ประกอบด้วย การจัดการกระบวนการ ซ่ึงจะท าให้ผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม 
แผนกสามัญศึกษาได้เข้าใจ และเป็นผู้ส่งเสริมและพัฒนาให้สถานศึกษาที่มีคุณภาพมุ่งไปสู่ความ
เป็นเลิศในด้านการจัดการศึกษาอย่างแท้จริงและยั่งยืน  ดังนั้นจึงควรมุ่งส่งเสริมและพัฒนา
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สถานศึกษาด้านการจัดการกระบวนการ ซ่ึงประกอบด้วย 1) การมีระบบงาน ได้แก่ มีการออกแบบ
ระบบงาน มีกระบวนการท างานที่ส าคัญ มีการเตรียมพร้อมต่อภาวะฉุกเฉิน และ 2) กระบวนการ
ท่างาน ได้แก่ มีการออกแบบกระบวนการท างาน มีการจัดการกระบวนการท างาน และมีการ
ปรับปรุงกระบวนการท างาน 

 
5.3.3 ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 

 จากผลการศึกษาท่ีพบในงานวิจัยครั้งนี้ และจากวิธีการวิจัยที่น่าจะมีการพัฒนาให้สมบูรณ์
ยิ่งขึ้น จึงใคร่ขอเสนอแนะการวิจัยที่ควรท าต่อไป 3 ประการ ดังต่อไปนี้ 
 ประการแรก เนื่องจากการบริหารงานคุณภาพ มีความส าคัญต่อการจัดการศึกษาโรงเรียน
พระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา จึงน่าจะมีการวิจัยในลักษณะติดตามผลในระยะยาว ครอบคลุม
ในทุกพื้นที่ท่ัวทุกโรงเรียน และใช้การวิจัยเชิงคุณภาพเพิ่มเติมด้วย อาทิเช่น การสัมภาษณ์เชิงลึก
บุคคลหลายกลุ่มในองค์การที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา ทั้งที่เป็นกลุ่ม
ที่เป็นทางการและกลุ่มที่ไม่เป็นทางการ รวมทั้งบุคคลภายนอก ซ่ึงจะท าให้ได้ข้อมูลเชิงลึก เพื่อ
ผลการวิจัยมีความชัดเจนมากขึ้น 
 ประการที่สอง ควรมีการน าหลักการการบริหารจัดการที่ดี (หลักทศธรรมทั้ง 10 หลักของ
สถาบันพระปกเกล้า พ.ศ.2549) มาศึกษาเพิ่มเติมเพื่อให้ครอบคลุมครบทุก ๆ ด้าน รวมทั้งมี
การศึกษาสลับกันไปทั้งปัจจัยเชิงเหตุและปัจจัยเชิงผลควบคู่กันไป 
 ประการสุดท้าย ควรมีการวิเคราะห์ข้อมูลในรูปแบบอ่ืน ๆ เช่น การวิเคราะห์ข้อมูลแบบ 
Path Analysis ซ่ึงเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาอิทธิพลของปัจจัยเชิงเหตุที่มีต่อการบริหารงาน
คุณภาพของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา หรือการวิ เคราะห์ข้อมูลเพื่อหา
ความสัมพันธ์เปรียบเทียบระหว่างสถานศึกษาที่มีขนาดต่ างกันโดยใช้สถิติ ANOVA หรือ            
การวิเคราะห์ข้อมูลแบบ Multiple Regression Analysis (MRA) เพื่อหาศึกษาเปรียบเทียบระหว่าง   
ตัวแปรต้นกับตัวแปรตาม 


