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บทที่ 1
บทนำ
1.1 ควำมเป็ นมำของปัญหำ
สถาบันพระพุ ท ธศาสนากับ การศึ ก ษามี ค วามเกี่ ย วเนื่ องกันมาตั้ง แต่ อดี ตจนถึ ง ปั จจุ บ นั
เพราะในอดีตวัดเป็ นศูนย์กลางของการศึกษาของทุกชนชั้นไม่วา่ จะเป็ นเชื้ อพระวงศ์ บุตรหลานขุน
นาง คหบดี จนกระทัง่ ถึงราษฎรทัว่ ไปโดยได้รับความเมตตาจากพระภิกษุเป็ นครู สอนและจัดระบบ
การศึกษามาตั้งแต่สมัยอดีต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ ัวทรงมีพระราชประสงค์ที่จะ
ทะนุ บารุ งการศึกษาโดยการให้พระสงฆ์ได้ศึกษาเล่าเรี ยนทั้งทางปริ ยตั ิธรรม และวิชาการทางโลก
ควบคู่กนั ไป ทรงมีพระบรมราชโองการประกาศพระราชบัญญัติลกั ษณะการปกครองคณะสงฆ์
และมีบทบัญญัติให้พระผูเ้ ป็ นเจ้าอาวาสมีหน้าที่ในการให้การศึกษาแก่กุลบุตร ซึ่ งทาให้วดั กับบ้านมี
ความสัมพันธ์เป็ นอันดี กบั ชุ ม ชน วัดจึ งเป็ นศูนย์กลางการดาเนิ นงานเผยแผ่พ ระพุท ธศาสนาให้
การศึ ก ษาแก่ ชุ ม ชน ธ ารงรั ก ษาวัฒ นธรรมประเพณี อนั ดี ง าม แม้ผูท้ ี่ เข้า มาบวชเรี ย นเมื่ อได้รั บ
การศึ ก ษาอบรมดี แ ล้ว เมื่ อกลับ ออกไปก็ จ ะเป็ นพลเมื อ งที่ ดี เ ป็ นก าลัง ส าคัญ ของประเทศชาติ
มีความรู้ความสามารถและมีส่วนร่ วมในการพัฒนาสังคมให้เจริ ญมัน่ คงสื บไป
ในขณะเดียวกันพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั รัชกาลที่ 5 ก็ได้มีการนาระบบ
การศึกษาสมัยใหม่จากตะวันตกเข้ามามี บทบาทต่อสังคมไปในคราวเดี ยวกันด้วย ในรัชสมัยของ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ ัว รัชกาลที่ 5 การศึกษาของประเทศไทยได้แบ่งออกเป็ น
2 สาย คือ 1) สายสามัญและสายอาชีพ และ 2) สายปริ ยตั ิธรรม โดยสายสามัญและสายอาชี พนั้นเป็ น
หน้าที่ของรัฐบาล และเอกชนที่จะจัดการบริ หารการศึกษาให้กบั ประชาชนทัว่ ไป ซึ่ งสถานที่สาหรับ
ใช้ในการศึกษาก็คือโรงเรี ยน วิทยาลัย และมหาวิทยาลัย ส่ วนสายปริ ยตั ิธรรมนั้นยังใช้ระบบเดิมคือ
วัดเป็ นสถานที่จดั การศึกษาให้กบั พระภิกษุสามเณร (สมชาย บัวเล็ก , 2540, น. 10) ในส่ วนของ
การศึกษาพระปริ ยตั ิธรรม แผนกสามัญศึกษา จัดตั้งขึ้นเพื่อให้พระภิกษุสามเณรได้มีโอกาสศึกษา
สายสามัญ ตามหลักสู ตรของกระทรวงศึกษาธิ การโดยจัดหลักสู ตรให้มีวิชาที่เหมาะสมแก่สถานะ
ของพระภิ ก ษุ ส ามเณรที่ จะศึ ก ษาได้โดยไม่ ข ดั กับ หลัก พระธรรมวินัย และเป็ นวิช าที่ จาเป็ นต่ อ
พระพุทธศาสนาเป็ นหลักสู ตรที่ให้การศึกษาวิชาพระปริ ยตั ิธรรมควบคู่กบั วิชาสามัญ เป็ นพื้นฐาน
ในการศึกษาต่อมุ่งให้พระภิกษุสามเณร มีบุคลิกภาพเหมาะสมตามสมณเพศ ช่วยให้มีความรู ้ท้ งั ทาง
โลกและทางธรรมปรั บตัวให้เข้ากับสังคมได้ และไม่ขดั ต่อวินัยสงฆ์มุ่งให้พระภิ กษุ สามเณรได้
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ศึกษาในระดับสู งขึ้นในมหาวิทยาลัยสงฆ์ท้ งั สองแห่ งคือ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย และ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (พระราชวรมุนี (ป.อ. ปยุตฺโต), 2521, น. 336)
ประกอบกับในสังคมปั จจุ บนั รั ฐมี นโยบายให้ทุกภาคส่ วนมีบทบาทสาคัญในการพัฒนา
การศึกษาตามบทบาทและภารกิจที่แต่ละองค์กรรับผิดชอบ ดังนั้นจึงส่ งผลต่อการปรับเปลี่ยนพัฒนา
รู ปแบบการจัดการให้สอดคล้องกับบริ บทของสังคมตลอดเวลา พระพุทธศาสนาเป็ นศาสนาที่ให้
ความส าคัญ กั บ การศึ ก ษาเป็ นอย่ า งยิ่ ง จนสามารถกล่ า วได้ ว่ า ระบบการปฏิ บ ัติ ท้ ัง หมดใน
พระพุทธศาสนาคือ ระบบแห่ งการศึ กษาหรื อการฝึ กฝนพัฒนาตน หรื อมี ชื่อเรี ยกอีกอย่างหนึ่ งว่า
ไตรสิ กขา ทั้งนี้เพราะพระพุทธศาสนาถือว่า “สิ กขา” หรื อ “ศึกษา” เป็ นปั จจัยสาคัญที่สุดที่จะทาให้
มนุ ษย์มีชีวิตที่เจริ ญงอกงามจนถึ งบรรลุ อิส รภาพขั้นสู งสุ ด พระพุทธเจ้าทรงเป็ นแบบอย่า งแห่ ง
การศึ ก ษาหรื อ ฝึ กฝนพัฒ นาจนพ้น จากความเป็ นปุ ถุ ช นได้อ ย่า งสิ้ นเชิ ง การให้ ค วามส าคัญ กับ
การศึกษา จะเห็ นเป็ นรู ปธรรมที่ชัดเจนเมื่อมองไปยังแบบแผนของชุ มชนพระสงฆ์และชี วิตของ
บรรพชิ ต เริ่ มต้นตั้งแต่การบวช จุดมุ่งหมายสาคัญของการบวชคือการศึกษา ดังนั้นคนไทยมักนิ ยม
เรี ยกคู่กนั ว่า “บวชเรี ยน” (พระไพศาล วิสาโล, 2546, น. 7)
พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั พระราชทานแก่คณะครู และนักเรี ยน
ณ ศาลาดุสิดาลัย เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2504 ว่า “การศึกษาเป็ นปั จจัยในการสร้ างและพัฒนา
ความรู ้ ความประพฤติและคุ ณธรรมของบุคคล สังคมและบ้าน เมืองใดให้การศึกษาที่ดีแก่เยาวชน
ได้อย่างครบถ้วนพอเหมาะสมกันทุกๆ ด้าน สังคมและบ้านเมืองนั้นจะมีพลเมืองที่มีคุณภาพ...” และ
ภายใต้แนวคิดการจัดการศึกษาพระปริ ยตั ิธรรม แผนกสามัญศึกษาขึ้นโดยพระปรารภของสมเด็จ
พระอริ ย วงศาคตญาณ สมเด็จ พระสัง ฆราช สกลมหาสัง ฆปริ นายก (จวน อุ ฏ ฐายีมหาเถร) ว่า
“การศึกษาทางโลกได้มีความเจริ ญก้าวหน้ามากขึ้นตามความเปลี่ ยนแปลงของโลก การศึกษาพระ
ปริ ยตั ิธรรมก็จาเป็ นต้องอนุวตั รไปตามความเปลี่ยนแปลงของโลก จึงเห็นสมควรที่จะมีหลักสู ตรใน
การเรี ยนพระปริ ยตั ิ ธรรมเพิ่มขึ้ นอี กแผนกหนึ่ ง คื อหลักสู ตรพระปริ ยตั ิ ธรรม แผนกสามัญศึกษา
เพื่อให้ผศู ้ ึกษาได้มีโอกาสบาเพ็ญตนให้เป็ นประโยชน์ได้ท้ งั ทางโลกและทางธรรมควบคู่กนั ไป”
ภายใต้แนวคิดดังกล่าว ในที่สุดกระทรวงศึกษาธิ การจึงได้ประกาศใช้ระเบียบกระทรวงศึกษาธิ การ
ว่าด้วยโรงเรี ยนพระปริ ยตั ิธรรม แผนกสามัญศึกษาขึ้น เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2514 และต่อมาใช้
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิ การว่าด้วยโรงเรี ยนพระปริ ยตั ิธรรม แผนกสามัญศึกษา พ.ศ. 2539 เพื่อ
เป็ นแนวทางการจัดการศึกษาและส่ งเสริ มสนับสนุ นกรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิ การในสมัย
นั้นในปี พ.ศ. 2545 ได้มีพระราชบัญญัติปรับปรุ งกระทรวง ทบวง กรม เป็ นเหตุให้มีหน่ วยงานที่
ดูแลคณะสงฆ์ และพัฒนากิจการพระพุทธศาสนาโดยตรง คือสานักงานพระพุทธศาสนาแห่ งชาติซ่ ึ ง
แยกมาจากกรมการศาสนา ดังนั้นเพื่อให้การส่ งเสริ มสนับสนุ นการจัดการศึกษาโรงเรี ยนพระปริ ยตั ิ
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ธรรม แผนกสามัญศึกษา เป็ นไปอย่างต่อเนื่ อง มีระเบียบควบคุมการดาเนิ นงานที่ชดั เจน สานักงาน
พระพุทธศาสนาแห่ งชาติ จึ งได้ออกระเบียบสานักงานพระพุทธศาสนาแห่ งชาติ ว่าด้วยโรงเรี ยน
พระปริ ยตั ิธรรม แผนกสามัญศึกษา พ.ศ. 2546 โดยมีวตั ถุ ประสงค์ที่จะให้การศึกษาในโรงเรี ยน
ดังกล่ าวเป็ นประโยชน์ ต่อฝ่ ายศาสนจักรและฝ่ ายบ้านเมื อง ประกอบกับ แนวคิ ดการส่ ง เสริ มให้
พระภิกษุสามเณรในพระพุทธศาสนาได้รับการศึกษาทั้งทางโลกและทางธรรมของคณะสงฆ์ มหา
เถรสมาคม จึงได้ออกระเบียบมหาเถรสมาคม (ฉบับที่ 23 พ.ศ. 2541) ว่าด้วยระเบียบการปกครอง
คณะสงฆ์ส่วนกลางและส่ วนถูมิภาค โดยข้อความส่ วนหนึ่ งได้กล่าวถึงอานาจหน้าที่ปกครองคณะ
สงฆ์ของเจ้าคณะใหญ่ เจ้าคณะภาค เจ้าคณะจังหวัด เจ้าคณะอาเภอ และเจ้าคณะตาบล มีหน้าที่ดูแล
เอาใจใส่ ทางด้านการศาสนศึกษาเพื่อส่ งเสริ มสนับสนุ นให้พระภิกษุสามเณรในพระพุทธศาสนาได้
ศึกษาเล่าเรี ยนพระปริ ยตั ิธรรมแผนกธรรม พระปริ ยตั ิธรรมแผนกบาลี และพระปริ ยตั ิธรรม แผนก
สามัญศึ กษา นอกจากนั้นพระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติ ม (ฉบับที่2 )
พ.ศ. 2545 และ (ฉบับ ที่ 3) พ.ศ. 2553 ได้ก าหนดไว้ในหมวดที่ 2 มาตรา 12 โดยก าหนดไว้ว่า
“นอกเหนื อจากรัฐ เอกชน และองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นให้...สถาบันศาสนา...มีสิทธิ ในการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั้งนี้ ให้เป็ นไปตามที่กาหนดในกฎกระทรวง” และมาตรา 18 (2) กาหนดว่า
“โรงเรี ยนได้แก่โรงเรี ยนของรัฐ โรงเรี ยนเอกชน และโรงเรี ยนที่สังกัดสถาบันพระพุทธศาสนาหรื อ
ศาสนาอื่น” ดังนั้น จึ งถื อได้ว่า โรงเรี ยนพระปริ ยตั ิธรรม แผนกสามัญศึกษา เป็ นสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานแห่ งหนึ่ งตามพระราชบัญญัติน้ ี ในการนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับข้อความในมาตรา 12 และ
มาตรา 18 (2) แห่งพระราชบัญญัติน้ ี ต่อมากระทรวงศึกษาธิ การได้ออกกฎกระทรวง ว่าด้วยสิ ทธิ ใน
การจัดการศึ กษาขั้นพื้นฐาน โดยสถาบันพระพุทธศาสนา พ.ศ. 2548 เพื่อให้เป็ นไปตาม พ.ร.บ.
การศึกษาแห่งชาติ
ในการนี้เพื่อให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติดงั กล่าวและเพื่อให้วดั ที่จดั ตั้ง
โรงเรี ยนจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายของคณะสงฆ์ มหาเถรสมาคม จึงได้ออกประกาศ
มหาเถรสมาคมว่าด้วยโรงเรี ยนพระปริ ยตั ิธรรม แผนกสามัญศึกษา พ.ศ.2553 โดยกาหนดให้มีการ
บริ หารจัดการศึกษาตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการการศึกษาโรงเรี ยนพระปริ ยตั ิธรรม แผนกสามัญ
ศึ กษาได้กาหนด ซึ่ งคณะกรรมการดังกล่ าวมี อานาจหน้า ที่ กาหนดนโยบาย มาตรฐาน แผนการ
จัด การศึ ก ษา ให้ ค าแนะนา ส่ ง เสริ ม การจัดการศึ ก ษา และพิ จ ารณาวิ นิ จฉัย ชี้ ขาดปั ญ หาต่ า งๆ
มีสมเด็จพระวันรัต เป็ นประธานกรรมการ ผูอ้ านวยการสานักงานพระพุทธศาสนาแห่ งชาติ เป็ นรอง
ประธานกรรมการ มีผแู ้ ทนจากบุคคลและหน่ วยงานสาคัญต่างๆ อาทิ ประธานกลุ่มโรงเรี ยนพระ
ปริ ยตั ิธรรม แผนกสามัญศึกษา ปลัดกระทรวงศึกษาธิ การ และเลขาธิ การคณะกรรมการการศึกษา
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ขั้น พื้ น ฐาน ผู้อ านวยการส านั ก งบประมาณ เลขาธิ ก ารสภาการศึ ก ษาเป็ นกรรมการ โดยมี
ผูอ้ านวยการกองพุทธศาสนศึกษา สานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็ นกรรมการและเลขานุการ
ปัจจุบนั โรงเรี ยนพระปริ ยตั ิธรรม แผนกสามัญศึกษา เป็ นโรงเรี ยนที่มีวตั ถุประสงค์พิเศษใน
การจัดการศึกษา อยูใ่ นกลุ่มประเภทโรงเรี ยนเฉพาะทาง เนื่ องจากโรงเรี ยนพระปริ ยตั ิธรรม แผนก
สามัญศึกษา มุ่งเน้นการจัดการศึกษาสาหรับพระภิกษุสามเณร เพื่อสร้างศาสนทายาทที่มีคุณภาพที่
จะสื บทอดอายุพระพุทธศาสนาให้เจริ ญก้าวหน้า อยู่ใต้การกากับดู แลของมหาเถรสมาคม และมี
สานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเป็ นหน่วยงานที่ให้การสนับสนุ นส่ งเสริ ม ใช้ระเบียบสานักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ ว่าด้วยโรงเรี ยนพระปริ ยตั ิธรรม แผนกสามัญศึกษา พ.ศ. 2546 ดาเนินการ
เรี ย นการสอนในระดับมัธยมศึ กษาโดยแบ่ งเป็ น 2 ระดับ หรื อ 2 ช่ วงชั้น คื อ ระดับมัธยมศึ กษา
ตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย จัดเป็ นโรงเรี ยนในระบบเช่ นเดียวกับรู ปแบบโรงเรี ยนรัฐและ
เอกชนทัว่ ไป โดยใช้หลักสู ตรการศึกษาขึ้นพื้นฐานของกระทรวงศึกษาธิ การ พุทธศักราช 2551 ซึ่ งมี
กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ตามกระทรวงศึกษาธิ การกาหนด 8 กลุ่มสาระ คือ 1) ภาษาไทย 2) คณิ ตศาสตร์
3) วิทยาศาสตร์ 4) สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 5) สุ ขศึกษาและพละศึกษา 6) ศิลปะ 7) การ
งานพื้นฐานอาชีพและเทคโนโลยี และ 8) ภาษาต่างประเทศ และมีวิชาเฉพาะที่กาหนดให้พระภิกษุ
สามเณรต้อ งเรี ยนตามนโยบายของคณะสงฆ์ โ ดยมหาเถรสมาคมคื อ วิ ช าบาลี และวิ ช า
พระพุทธศาสนาอันประกอบไปด้วยวิชาพุทธประวัติ วิชาธรรมวินยั และวิชาศาสนปฏิบตั ิ เพื่อเป็ น
พื้นฐานในการศึกษาหลักพระพุทธศาสนาในคัมภีร์พระไตรปิ ฎก
ปั จจุบนั ในปี พ.ศ. 2556 จากการสารวจครั้งที่ 1 มีการจัดตั้งโรงเรี ยนพระปริ ยตั ิธรรม แผนก
สามัญศึกษาในประเทศไทย แบ่งออกเป็ น 14 กลุ่ม มีโรงเรี ยนจานวน 405 โรงเรี ยน ในสถานศึกษามี
พระภิกษุและสามเณรเข้ารับการศึกษาจานวน 51,173 รู ป แบ่งออกเป็ นนักเรี ยนมัธยมศึกษาตอนต้น
คือ ตั้งแต่มธั ยมศึกษาปี ที่ 1 ถึง มัธยมศึกษาปี ที่ 3 จานวน 35,440 รู ป และนักเรี ยนมัธยมศึกษาตอน
ปลายคือ ตั้งแต่มธั ยมศึกษาปี ที่ 4 ถึง มัธยมศึกษาปี ที่ 6 จานวน 15,733 รู ป (ข้อมูล ณ วันที่ 10 ก.ค.
2556 จากส่ วนการศึ ก ษาพระปริ ย ตั ิ ธ รรม แผนกสามัญศึ ก ษา กองพุ ท ธศาสนศึ ก ษา ส านัก งาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ) และในปี พ.ศ. 2557 จากการสารวจครั้งที่ 1 พบว่า มีโรงเรี ยนจานวน 403
โรงเรี ย น มี พ ระภิ ก ษุ แ ละสามเณรเข้ า รั บ การศึ ก ษาจ านวน 50,593 รู ป แบ่ ง ออกเป็ นนัก เรี ย น
มัธ ยมศึ ก ษาตอนต้นคื อ ตั้ง แต่ ม ธั ยมศึ ก ษาปี ที่ 1 ถึ ง มัธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 3 จ านวน 35,129 รู ป และ
นักเรี ยนมัธยมศึกษาตอนปลายคือ ตั้งแต่มธั ยมศึกษาปี ที่ 4 ถึง มัธยมศึกษาปี ที่ 6 จานวน 15, 464 รู ป
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย. 2557 จากส่ วนการศึกษาพระปริ ยตั ิธรรม แผนกสามัญศึกษา กองพุทธศาสน
ศึกษา สานักงานพระพุทธศาสนาแห่ งชาติ) จากการสารวจทั้งสองครั้งชี้ ให้เห็นว่าจานวนนักเรี ยนมี
จานวนลดลงปี ละเกื อบ 10,000 คน ซึ่ งสอดคล้องกับคากล่ าวของนายนพรั ตน์ เบญจวัฒนานันท์
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ผูอ้ านวยการสานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้กล่าวว่า “จานวนนักเรี ยนมีแนวโน้มลดลงจากปี
2554 มี นกั เรี ยน 56,000 รู ป ในปี 2555 มียอดนักเรี ยนเหลื อเพียง 54,000 รู ป โรงเรี ยนบางแห่ งมี
นักเรี ยนแค่ 3 ห้องๆ ละ 30 รู ป ซึ่ งถือว่าน้อยมาก หากปล่อยทิ้งไว้อาจมีแนวโน้มโรงเรี ยนพระปริ ยตั ิ
ธรรม ขนาดเล็กอาจจะต้องถูกยุบในที่สุด” (หนังสื อพิมพ์เดลินิวส์ 9 ตุลาคม 2555)
1.2 ควำมสำคัญของปัญหำ
การพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์เป็ นองค์ประกอบหนึ่ งที่มี ความสาคัญมาก เพราะทรัพ ยากร
มนุ ษย์เป็ นตัวกลางในการสร้าง และกระจายความรู ้ไปสู่ การพัฒนา ซึ่ งต้องอาศัยการศึกษาและการ
ฝึ กฝนในระดับสู ง และต้องดาเนิ นการอย่างต่อเนื่ อง ดังนั้นการศึกษาจึงเป็ นปั จจัยพื้นฐานสาคัญยิ่ง
ของการพัฒนาในทุก ๆ ด้าน จึงจาเป็ นต้องมีการจัดการศึ กษาที่มีคุณภาพสู ง และเน้นการเรี ยนรู้
ตลอดชีวติ ในขณะที่พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริ หารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.
2546 หมวด 3 มาตรา 11 กาหนดให้ “ส่ วนราชการมีหน้าที่พฒั นาความรู ้ ในส่ วนราชการเพื่อให้มี
ลัก ษณะเป็ นองค์ก ารแห่ ง การเรี ย นรู ้ อ ย่า งสม่ า เสมอ โดยต้อ งรั บ รู ้ ข ้อ มู ล ข่ า วสารและสามารถ
ประมวลผลความรู ้ในด้านต่างๆ เพื่อนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบตั ิราชการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ ว
และเหมาะสมกับสถานการณ์ รวมทั้งต้องส่ งเสริ มและพัฒนาความรู ้ความสามารถ สร้ างวิสัยทัศน์
และปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้าราชการในสังกัดให้เป็ นบุคลากรที่มีประสิ ทธิ ภาพและมีการเรี ยนรู ้
ร่ วมกัน ทั้ง นี้ เพื่อประโยชน์ใ นการปฏิ บตั ิ ราชการของส่ วนราชการให้ส อดคล้องกับ การบริ หาร
ราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ตามพระราชกฤษฎีกานี้ ” (พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริ หารกิจการบ้านเมืองที่ดี, 2546, น. 4)
ประกอบกับในปั จจุ บนั ได้มีการปฏิ รูปการศึ กษาในหลายประเทศ ในระยะแรกของการ
ปฏิรูปการศึกษาได้ให้ความสนใจเกี่ยวกับกระแสของทฤษฎีการศึกษาใหม่ๆ ที่สนใจด้านการเรี ยนรู้
ของผูเ้ รี ยน ซึ่ งเป็ นแนวคิดที่ศึกษาเกี่ยวกับการใช้ปัญญาเป็ นฐาน ที่สามารถควบคุมความประพฤติที่
ถูกต้อง จิตใจที่มนั่ คง และการใช้ปัญญาในการเรี ยนรู้ที่สามารถเข้าใจสรรพสิ่ งต่างๆ และการจัดการ
ความรู ้ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ในขณะที่ความรู้ใหม่ๆ ได้มีการขยายตัวเพิ่มขึ้นมากมาย ทั้งนี้ ความรู ้
ที่แยกส่ วนเฉพาะด้านเกิ ดใหม่ตลอดเวลาอันเป็ นผลมาจากการวิจยั และพัฒนา แต่การจัดการเรี ยน
การสอนแบบแยกส่ วน ทาให้ผเู ้ รี ยนรู ้ มีความรู ้สึกว่าวิชาต่างๆ ไม่สัมพันธ์กบั ชี วิตจริ ง จึงเป็ นเรื่ อง
จาเป็ นอย่างยิ่งที่ควรจัดประสบการณ์ เรี ยนรู ้ที่ช่วยให้ผเู ้ รี ยนเห็ นความสัมพันธ์ของเรื่ องต่างๆ อย่าง
เป็ นองค์รวมที่เชื่อมโยงเข้ากันด้วย (Jacobs, 2001, p. 5)
โดยเฉพาะการจัดการความรู ้ ในองค์กรทางการศึ กษาถื อว่าเป็ นปั จจัยสาคัญที่สถานศึกษา
ควรส่ ง เสริ ม และสนับ สนุ น ให้ เ กิ ด ขึ้ น ทั้ง นี้ เพื่ อ แสดงให้ เ ห็ น ว่ า ผูบ้ ริ ห ารมี ค วามตระหนัก ถึ ง
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ความสาคัญของ “ความรู้” ซึ่ งถือว่าเป็ นสิ่ งสาคัญสาหรับองค์กรที่เรี ยกได้วา่ “ทรัพย์สินทางปั ญญา”
ทั้งนี้ เพราะการจัดการความรู ้ เป็ นการเรี ยนรู ้ ที่เรี ยนจากการปฏิบตั ิเป็ นตัวนา เพราะการปฏิบตั ิทาให้
เกิดประสบการณ์ และเกิดวิธีการที่เป็ นตัวอย่างดี เพื่อให้ครู รุ่นหลังนาไปศึกษา นาไปให้ประโยชน์
และนาไปต่อยอดความรู ้ที่แตกฉานต่อไป (สถาบันพัฒนาผูบ้ ริ หารสถานศึกษา, 2548, น. 3) เพราะ
สถานศึกษาเป็ นองค์กรที่มีบทบาทสาคัญ คือการพัฒนาการเรี ยนรู้ของคนในสังคมทุกระดับ ให้ทนั
ต่อการเปลี่ ยนแปลงของสังคม ดังนั้นบุคลากรในสถานศึกษาจะต้องเป็ นผูท้ ี่มีความรู้และสามารถ
จัดการเรี ยนรู ้ให้ครอบคลุ มได้ทุกเรื่ องที่รับผิดชอบ สามารถทางานเป็ นหมู่คณะได้ โดยจาเป็ นต้อง
นากระบวนการการจัดการความรู้มาใช้ในการเรี ยนรู้และแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อ
การจัดการศึกษาสอดคล้องกับ (Marquardt, 1996, p. 130) ที่ทาให้เห็นว่าองค์ประกอบด้านการ
แลกเปลี่ ย นความรู้ มี ค วามส าคัญ มากในการจัด การความรู้ โดยการแลกเปลี่ ย นความรู้ เ ป็ น
กระบวนการที่เกิดขึ้นเฉพาะบุคคลและเป็ นไปอย่างต่อเนื่ องตลอดชี วิต การแลกเปลี่ยนความรู ้ เป็ น
การให้โอกาสและให้การสนับสนุ นส่ งเสริ มการแบ่งปั นความรู ้ ร่วมกันในองค์กรจะเป็ นการสร้ าง
วัฒนธรรมใหม่ในองค์กร
แต่ในสภาพความเป็ นจริ งปั ญหาด้านการจัดการความรู ้ ในสถานการศึกษาและหน่ วยงาน
ของราชการในประเทศไทยนั้นยังมีปัญหาและอุปสรรคอยู่หลายประการด้วยกัน ดังที่งานวิจยั ของ
(ธี ระ รุ ญเจริ ญ, 2550, น. 213) ได้กล่ าวไว้ว่า การดาเนิ นการจัดการความรู ้ ของสถานศึกษาใน
ประเทศไทยยังมีจานวนน้อย เพราะการจัดการความรู ้ยงั เป็ นเรื่ องใหม่สาหรับสถานศึกษา จึงจาเป็ น
อย่างยิ่งที่ องค์กรต่ างๆ และสถาบันการศึ ก ษาของไทยจะต้องส่ งเสริ ม และสนับสนุ นให้เกิ ดการ
เรี ยนรู้ และการประยุกต์ใช้ความรู้ ข้ ึ น และจากผลการศึกษาของ (ประพันธ์ ผาสุ กยืด, 2548) ที่
ได้กล่ าวถึ ง สิ่ ง ที่ เป็ นอุ ปสรรคต่ อการพัฒนาการจัดการความรู ้ ที่ เรี ยกว่า บันไดสี่ ข้ นั ที่ ปิ ดกั้นการ
พัฒนาคือ 1) การไม่พดู คุย 2) การไม่เปิ ดไม่รับ 3) การไม่ปรับไม่เรี ยน 4) การไม่เพียรไม่จดั ทาการ
ในส่ วนปั ญหาด้านการจัดการความรู ้ของสถานศึกษาทัว่ ไป เกิดจากปั ญหาด้านรู ปแบบการ
จัดการความรู ้ ที่ ไ ม่ ชัดเจน เนื่ องจากสถานศึ ก ษาส่ วนใหญ่ ดาเนิ นการจัด การความรู ้ เพราะเป็ น
เงื่อนไขในการประเมินองค์กรมากกว่า ไม่ได้ดาเนิ นการเพราะเห็นความสาคัญและประโยชน์ที่จะ
ได้จากการจัดการความรู ้ ดังนั้นจึงไม่มีการกาหนดแนวทางหรื อรู ปแบบการดาเนิ นการที่ชดั เจนใน
ด้านการแสงหาความรู ้ การกลัน่ กรองความรู ้ การสร้ างระบบฐานข้อมูลสาหรั บแลกเปลี่ ยนและ
แบ่งปั นความรู ้ หรื อการสร้ างเครื่ องมื อสาหรั บการเรี ยนการสอน และการประยุกต์ใช้ความรู ้ ใน
สถานศึกษา จึงทาให้ผลลัพธ์ ที่ได้จากการดาเนิ นการไม่ประสบความสาเร็ จเท่าที่ควร และปั ญหา
สาคัญอีกประการหนึ่ งคือ สถานศึกษายังขาดการออกแบบกลยุทธ์การจัดการความรู ้ที่เหมาะสมกับ
บริ บทสภาพแวดล้อมของสถานศึกษานั้นๆ รวมทั้งไม่มีการสร้ างกิ จกรรมและสิ่ งจูงใจที่เป็ นส่ วน
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สนับสนุนการดาเนินการด้านการจัดการความรู้ที่ชดั เจน ในขณะที่ (ชัชวาลย์ วงษ์ประเสริ ฐ , 2548,
น.72) ได้ก ล่ า วว่ า ปั ญ หาของการจัด การความรู ้ ข ององค์ก รส่ ว นใหญ่ คื อ การที่ อ งค์ก รไม่ ใ ห้
ความส าคัญ หรื อละเลยองค์ประกอบใดองค์ประกอบหนึ่ งในการจัดการความรู้ เป็ นผลให้ก าร
ไหลเวียนข้อมูลหรื อองค์ความรู้ตอ้ งหยุ ดชะงัก นอกจากนั้น (วิจารณ์ พานิ ช, 2548) ได้กล่าวถึงทศ
วิบตั ิการจัดการความรู ้ในหน่วยงานราชการว่ามี 10 ประการคือ 1) ภาวะผูน้ าที่พิการบิดเบี้ยว ได้แก่
ไม่รู้จกั และไม่สนใจในการจัดการความรู ้ ไม่สนับสนุ นหรื อสนับสนุ นไม่จริ งใจ หรื อถือประโยชน์
ส่ วนตนที่สาคัญกว่าประโยชน์ส่วนองค์การมีการแย่งชิ งอานาจในหมู่การบริ หารระดับสู ง หรื อไม่
สามัคคี กนั 2) วัฒนธรรมอานาจ องค์กรอยู่ได้ดว้ ยวัฒนธรรมอานาจ 3) การไม่ให้คุณค่าต่อความ
แตกต่างหลากหลาย 4) ไม่เปิ ดโอกาสให้ทดลองวิธีการใหม่ๆ 5) ไม่รับรู ้ความเปลี่ยนแปลงภายนอก
6) ไม่คิ ดที่ จะพึ่ง ตนเองในด้า นความรู ้ 7) ไม่ ยอมรั บความชัดเจนในการทางานบางส่ วน 8) การ
ดาเนินการจัดการความรู ้ไม่ได้แทรกเป็ นเนื้อเดียวกันกับงานประจา ทาให้รู้สึกว่าเป็ นภาระ หรื องาน
ที่เพิ่มขึ้น 9) การดาเนิ นการด้านจัดการความรู ้ไม่ได้มุ่งเป้ าไปที่เป้ าหมายหลักขององค์กร 10) ไม่มี
พื้นที่แลกเปลี่ยนความรู ้ ที่ทุกคนในหน่วยงานสามารถมาแลกเปลี่ยนแบ่งปั นความรู ้อย่างธรรมชาติ
นอกจากนี้ อุปสรรคต่อการเรี ยนรู ้ยงั ได้แก่ ปั ญหาการสื่ อสารภายในองค์กร การไม่มีระบบ
ข้อมูลและการประเมินผลงาน และจุดอ่อนของการจัดการความรู ้ มีดงั นี้ 1) เป็ นการดาเนิ นการ สร้าง
ความรู้, แลกเปลี่ยนความรู้ , ประยุกต์ใช้ความรู ้ แบบไม่มีระบบ ไม่มีโครงสร้ าง จึงทาให้เกิ ดการ
จัดการความรู ้ แบบไม่มีหลักเกณฑ์ 2) การตัดสิ นใจมักกระทาโดยไม่ได้ความรู ้ ที่ดีที่สุดที่มีอยู่ใน
องค์กร 3) ความรู ้ที่มีอยูไ่ ม่ได้ใช้ซ้ า ไม่มีการแลกเปลี่ยนซึ่ งสมาชิ กขององค์กรต้องสร้างความรู ้ใหม่
ขึ้นมาใช้เองโดยไม่จาเป็ น ทาให้มีการทางานซ้ าซ้อนกับงานที่คนอื่นภายในองค์กรเคยทาไว้แล้ว
4) สมาชิ กขององค์กรอยู่ภายใต้ขอ้ มูลข่าวสารท่วมท้นจนเกิดความสับสนแทนที่ขอ้ มูลข่าวสารจะ
ช่วยในการทางานให้ดีข้ ึน 5) การปกปิ ดความรู ้ระหว่างสมาชิ กขององค์กรถือเป็ นเรื่ องปกติ และไม่
สนใจในกลุ่มขององค์กรที่ช่วยกันเพิ่มพูนความรู ้
ฉะนั้น เมื่อมองย้อนดูสถาบันพระพุทธศาสนาแล้ว จะพบว่าการศึกษาในส่ วนของโรงเรี ยน
พระปริ ยตั ิธรรม แผนกสามัญศึกษาเป็ นกระบวนการสาคัญในการสร้างรากฐานอันมัน่ คงต่อการสื บ
ทอดอายุพระพุทธศาสนา เพราะการที่พระภิกษุสามเณรได้ศึกษาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาจะ
เป็ นที่ ยอมรั บว่าเป็ นผูท้ รงภูมิธรรมและเป็ นผูน้ าทางปั ญญาของประชาชน และการจัดการศึกษา
ให้แก่ พระภิ กษุ สามเณรตั้งแต่อดี ตจนถึ งปั จจุ บนั มี วตั ถุ ประสงค์เพื่อให้ผบู ้ วชเรี ยนได้ฝึกหัดกาย
วาจาให้ เ รี ยบร้ อ ย อบรมจิ ต ใจให้ เ ป็ นสมาธิ และอบรมปั ญ ญาให้ รู้ แ จ้ง ตามหลัก ธรรมของ
พระพุทธศาสนา ปัจจุบนั การจัดการศึกษาพระปริ ยตั ิธรรม แผนกสามัญศึกษาได้รับการยอมรับและ
มีบทบาทมากขึ้ นโดยถื อว่าเป็ นส่ วนหนึ่ งของการจัดการศึกษาของชาติ โรงเรี ยนพระปริ ยตั ิธรรม
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แผนกสามัญศึกษามีส่วนในการตอบสนองนโยบายของการศึกษาขั้นพื้นฐานของปวงชนให้ทวั่ ถึ ง
เพื่ อ ยกระดับ คุ ณ ภาพชี วิ ตของประชาชนให้ท ัด เที ย มกัน ตามแนวนโยบายของแผนการศึ ก ษา
แห่ ง ชาติ และแผนพัฒ นาการศึ ก ษา อย่า งไรก็ ต าม การจัด การศึ ก ษาและการจัดการเรี ย นรู้ ของ
โรงเรี ยนพระปริ ยตั ิธรรม แผนกสามัญศึกษาที่ผ่านมานั้นยังมีสภาพปั ญหา และอุปสรรคอยู่หลาย
ด้านโดยเฉพาะปั ญหาด้านการจัดการความรู ้ซ่ ึ งสามารถสรุ ปได้ ดังนี้
1) ด้านบุคคล
ผูบ้ ริ หารมีความรู ้ และทักษะไม่เพียงพอต่อการบริ หารจัดการศึกษาและการจัดการความรู ้
ให้เท่าทันต่อการเปลี่ ยนแปลง และผูบ้ ริ หารมีภาระอื่นมาก ทาให้ไม่มีเวลาในการบริ หารจัดการที่
เพียงพอ บุคลากรขาดความชานาญในวิชาที่สอน อีกทั้งการพัฒนาด้านความรู้ ของบุ คลากรยังไม่
ต่อเนื่ องและไม่ทวั่ ถึ ง ทาให้บุคลากรขาดทักษะ ความรู้ ความสามารถที่เพียงพอในจัดการเรี ยนการ
สอนที่ พ ยายามเน้ น ผู ้เ รี ย นเป็ นศู น ย์ก ลางอย่ า งเหมาะสมและเท่ า เที ย ม ขาดความมั่น คงและ
ความก้าวหน้าในวิชาชีพ รวมทั้งขาดขวัญและกาลังใจ ไม่ได้รับการสงเคราะห์ รายได้และสวัสดิการ
ที่เหมะสมต่อสภาพเศรษฐกิ จและสังคมที่เปลี่ ยนไป ทาให้เกิดภาวะสมองไหลของบุคลากรไปใน
หน่วยงานอื่นที่มนั่ คงกว่า จึงทาให้โรงเรี ยนสู ญเสี ยบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถไป
ในส่ ว นของนัก เรี ย นมี ค วามแตกต่ า งและหลากหลายด้า นพื้ น ฐานความรู้ สั ง คมและ
เศรษฐกิจ ภาษา ชาติพนั ธ์ชนเผ่า ประกอบกับนักเรี ยนมีการศึกษาเรี ยนรู้ ควบคู่กนั ถึง 3 แผนก คือ
แผนกธรรม แผนกบาลี และแผนกสามัญ ทาให้ผเู้ รี ยนต้องรับภาระการเรี ยนมากกว่าโรงเรี ยนสาย
สามัญทัว่ ไป ทาให้เกิดความเหนื่ อยล้าในการเรี ยนจนนาไปสู่ ปัญหาด้านการพัฒนาด้านความรู้ของ
ผูเ้ รี ยนภายใต้เวลาเรี ยนที่จากัดทาให้เกิดอัตราการลาออกระหว่างเรี ยนมีสูง
2) ด้านองค์กร
โรงเรี ยนยังขาดความชัดเจนในการปรับปรุ งหลักสู ตรให้มีความเหมาะสมและสอดคล้อง
กับการจัดการเรี ยนรู้ การจัดกิ จกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยนตามหลักสู ตรการศึกษาพระปริ ยตั ิธรรม แผนก
สามัญศึกษา ไม่มีระบบการนิ เทศติดตามผลการดาเนิ นงานด้านการจัดการความรู ้ ของโรงเรี ยนที่มี
มาตรฐานเพียงพอที่เป็ นกลไกลสาคัญผลักดันไปสู่ การปฏิ บตั ิได้จริ ง นอกจากนั้น สภาพแวดล้อม
ของโรงเรี ยนไม่เอื้อต่อการเรี ยนรู้ขาดการสร้างบรรยากาศทางวิชาการ โรงเรี ยนไม่มีกลยุทธ์ที่ชดั เจน
ในการเสริ มสร้างเอกภาพทางการบริ หารและการจัดการความรู้ที่มีความเข้มแข็งเชิงคุณภาพเป็ นที่
ประจักษ์ต่อสัง คมชาวพุทธ ขาดยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาระบบการจัดการศึกษาและ
จัดการเรี ยนรู ้ท้ งั ในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาวอีกทั้งการบูรณาการกับทุกภาคส่ วนเพื่อสร้าง
ความเข้มแข็งด้านแนวทางการจัดการเรี ยนรู้และการเผยแผ่พระพุทธศาสนา (กองพุทธศาสนาศึกษา,
2553, น. 27-28) ประกอบกับเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้ในการเรี ยนการสอนและนาไปใช้ในการ
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จัดการความรู ้ ยงั ไม่เพียงพอ การจัดเก็บความรู ้ในระบบฐานข้อมูลยังเป็ นเพียงความรู ้ข้ นั พื้นฐานจึง
ทาให้ขอ้ มูลบางอย่างเกิดการสู ญหาย เพราะไม่มีระบบการจัดเก็บที่ดี สื่ อและอุปกรณ์ประกอบการ
สอนมีจานวนจากัด ทั้งยังขาดสื่ อ วัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้สนับสนุ นการเรี ยนรู ้ ในบางวิชา ทาให้เกิ ด
ปั ญหาด้านการจัดการความรู ้ ที่จะพัฒนาโรงเรี ยนไปสู่ องค์กรแห่ งการเรี ยนรู ้อย่างเต็มศักยภาพและ
เกิดความยัง่ ยืน
จากความเป็ นมาและความสาคัญของปั ญหาที่กล่าวมาข้างต้นจึงสมควรอย่างยิ่งที่ จะวิจยั
เรื่ องจัดการความรู้ เชิ งพุทธของโรงเรี ยนพระปริ ยตั ิธรรม แผนกสามัญศึกษาในประเทศไทย โดย
เลือกผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญจากตัวชี้ วดั 2 ประการ คือ 1) โรงเรี ยนพระปริ ยตั ิธรรม แผนกสามัญศึกษาที่
ผ่านการรับรองคุ ณภาพภายนอกรอบที่สาม จากสานักงานรั บรองมาตรฐานและประเมินคุ ณภาพ
การศึกษา (องค์การมหาชน) ปี งบประมาณ 2556 2) โรงเรี ยนพระปริ ยตั ิธรรม แผนกสามัญศึกษาที่มี
ขนาดใหญ่คือ มีจานวนนักเรี ยนเกิน 300 รู ปขึ้นไป โดยเข้าไปศึกษาพัฒนาการและสถานะของการ
จัดการความรู้เชิงพุทธ ศึกษาปั จจัยที่สนับสนุนความสาเร็ จในการจัดการความรู ้เชิ งพุทธ เพื่อกาหนด
แนวทางการจัดการความรู้เชิงพุทธของโรงเรี ยนพระปริ ยตั ิธรรม แผนกสามัญศึกษาในประเทศไทย
โดยอาศัยแนวคิดทฤษฎีทางด้านวิชาการตามหลักสากลและหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนาที่ได้
จากการทบทวนวรรณกรรมมาประกอบเพื่อใช้ในการศึกษาวิจยั ครั้งนี้ อาทิเช่ น แนวคิดภาวะผูน้ า
การเปลี่ยนแปลง แนวคิดเทคโนโลยีสารสนเทศ และหลักคาสอนทางพระพุทธศาสนาอันประกอบ
ไปด้วยหลักกัลยาณมิตตตา หลักวุฑฒิธรรม หลักสาราณี ยธรรม และหลักอปริ หานิ ยธรรม ตลอด
จนถึ ง แนวคิ ด และหลัก ธรรมอื่ น ๆ ที่ ไ ด้จ ากการวิ จ ัย ซึ่ งจะท าให้ เ กิ ด ประโยชน์ ต่ อ สถาบัน
พระพุทธศาสนาและคณะสงฆ์สาหรับการจัดการศึกษาในโรงเรี ยนพระปริ ยตั ิธรรม แผนกสามัญ
ศึ ก ษาและน าไปประยุ ก ต์ใ ช้ ก ับ การศึ ก ษาของคณะสงฆ์ใ นแผนกอื่ น ๆ ต่ อ ไป รวมทั้ง ยัง เป็ น
ประโยชน์กบั แวดวงการศึกษาในประเทศไทยและสังคมอย่างแท้จริ ง
1.3 ปัญหำกำรวิจัย
การจัดการความรู้เชิงพุทธของโรงเรี ยนพระปริ ยตั ิธรรม แผนกสามัญศึกษามีลกั ษณะเป็ น
อย่างไร และควรจะมีการพัฒนาไปในแนวทางใด
1.4 วัตถุประสงค์
การศึกษาวิจยั ครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์ ดังต่อไปนี้
1. เพื่อศึกษาพัฒนาการและสถานะการจัดการความรู้เชิงพุทธของโรงเรี ยนพระปริ ยตั ิธรรม
แผนกสามัญศึกษาในประเทศไทย
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2. เพื่อศึกษาปั จจัยสนับสนุนความสาเร็ จการจัดการความรู้เชิงพุทธของโรงเรี ยนพระปริ ยตั ิ
ธรรม แผนกสามัญศึกษาในประเทศไทย
3. เพื่ อก าหนดแนวทางการจัดการความรู ้ เชิ ง พุ ทธของโรงเรี ย นพระปริ ย ตั ิ ธ รรม แผนก
สามัญศึกษาในประเทศไทย
1.5 ขอบเขตกำรวิจัย
ในการวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ จิ ยั ได้กาหนดขอบเขตการวิจยั ประกอบด้วย
1.5.1 ขอบเขตด้านพื้นที่
คือโรงเรี ยนพระปริ ย ตั ิ ธ รรม แผนกสามัญศึ กษาในประเทศไทยในปี การศึก ษา
2556 ทั้ง 4 ภูมิภาค ภูมิ ภาคละ 1โรงเรี ยน ได้แก่ 1) ภาคเหนื อ โรงเรี ยนเชตุ พนศึ ก ษา วัดเชตุ พ น
จังหวัดเชียงใหม่ 2) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โรงเรี ยนประภัสสรวิทยา วัดศรี นวล จังหวัดขอนแก่น
3) ภาคกลาง โรงเรี ยนมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย วัดชูจิตธรรมาราม จังหวัดพระนครศรี อยุธยา
และ 4) ภาคใต้ โรงเรี ยนพระปริ ยตั ิธรรมสามัญ วัดสระเรี ยง จังหวัดนครศรี ธรรมราช
เหตุผลในการเลื อกโรงเรี ยนพระปริ ยตั ิธรรม แผนกสามัญในประเทศไทยทั้ง 4 แห่ งเป็ น
สนามวิจยั คือ
1) โรงเรี ยนพระปริ ยตั ิธรรม แผนกสามัญที่ ผ่านการรับรองคุ ณภาพภายนอกจาก
สานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน) ปี งบประมาณ 2556
2) โรงเรี ย นพระปริ ย ตั ิ ธ รรม แผนกสามัญศึ กษาที่ มี ขนาดใหญ่ โดยมี ตวั ชี้ วดั คื อ
มีจานวนนักเรี ยนเกิน 300 รู ปขึ้นไป
1.5.2 ผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญ (key informants)
การวิจยั ครั้ ง นี้ เจาะจงเลื อกผูใ้ ห้ขอ้ มูล หลัก แบ่งออกเป็ น 3 ระดับ คือ 1) ระดับ ผูบ้ ริ หาร
ส่ วนกลาง ได้แก่ ผูอ้ านวยการส่ วนการศึกษาพระปริ ยตั ิธรรม แผนกสามัญ 2) ผูบ้ ริ หารในโรงเรี ยน
พระปริ ยตั ิธรรม แผนกสามัญศึกษาได้แก่ ผูจ้ ดั การ ผูอ้ านวยการ รองผูอ้ านวยการ หรื อหัวหน้าฝ่ าย
บริ หารวิชาการ และ 3) พระภิกษุและบุคลากรวิชาชีพ ได้แก่ ครู /หัวหน้าฝ่ ายบริ หารวิชาการ หัวหน้า
กลุ่ ม หลัก สู ต การสอนฯ ที่ ป ฏิ บ ัติ ง านอยู่ใ นโรงเรี ย นพระปริ ย ตั ิ ธ รรม แผนกสามัญ ศึ ก ษาในปี
การศึกษา 2556 ทั้ง 4 ภูมิภาค ภูมิภาคละ 1 โรงเรี ยน รวมผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญจานวน 13 คน และมีการ
การสนทนากลุ่ มเฉพาะเป็ นการสนทนาแบบเจาะประเด็น จากผูเ้ ข้าร่ วมสนทนากลุ่ มที่ เลื อกอย่าง
เจาะจงจากผูเ้ ชี่ ย วชาญและผูท้ ี่ มี ส่ วนเกี่ ย วข้องกับ โรงเรี ย นพระปริ ย ตั ิ ธ รรม แผนกสามัญศึ ก ษา
จานวน 9 คน เป็ นการศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมหลังจากการสัมภาษณ์เชิงลึกแบบรายบุคคล เพื่อให้เกิ ด
ความสมบูรณ์ของงานวิจยั รวมผูใ้ ห้ขอ้ มูลทั้งหมด 22 คน
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1.5.3 ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ในการวิจยั ครั้ งนี้ ใช้ระยะเวลาในการดาเนิ นการ ใช้ระยะเวลาทั้งสิ้ น 9 เดื อน คือ
ตั้งแต่เดือนกันยายน พ.ศ. 2557 ถึง เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2558
1.5.4 เนื้อหาสาระของการวิจยั
เนื้ อหาสาระของการวิจยั ในครั้ งนี้ คื อการศึ ก ษาการจัดการความรู ้ เชิ ง พุท ธของ
โรงเรี ยนพระปริ ยตั ิธรรม แผนกสามัญศึกษาในประเทศไทย
1.6 ประโยชน์ ทจี่ ะได้ รับ
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการศึกษาวิจยั ครั้งนี้ มีดงั ต่อไปนี้
1. ได้ขอ้ มูลภาพรวมและแนวทางการจัดการความรู้เชิงพุทธ ตลอดจนทาให้ทราบถึงปั ญหา
การจัดการความรู ้เชิงพุทธ เพื่อหาแนวทางแก้ไข ปรับปรุ งและพัฒนาการจัดการความรู ้เชิ งพุทธของ
โรงเรี ยนพระปริ ยตั ิธรรม แผนกสามัญศึกษาในประเทศไทย
2. ได้องค์ความรู ้เกี่ยวกับการจัดการความรู ้เชิ งพุทธ เสนอต่อผูบ้ ริ หารระดับสู ง เพื่อใช้เป็ น
แนวทางในการกาหนดนโยบายการจัดการความรู ้เชิ งพุทธที่มีประสิ ทธิ ภาพของโรงเรี ยนพระปริ ยตั ิ
ธรรม แผนกสามัญศึกษาในประเทศไทยต่อไป
1.7 นิยำมศัพท์
กำรจัดกำรควำมรู้ หมายถึง การจัดการที่มุ่งไปสู่ ความมีประสิ ทธิ ภาพและประสบผลสาเร็ จ
ในการดาเนินการจัดการเรี ยนรู้ซ่ ึ งประกอบด้วยกระบวนการจัดการความรู้ 6 ด้าน คือ การกาหนด
ความรู้ การแสวงหาความรู ้ การแลกเปลี่ยนความรู ้ การจัดเก็บความรู ้ การเผยแพร่ ความรู ้ และการ
ประยุกต์ใช้ความรู้
กำรกำหนดควำมรู้ หมายถึ ง การกาหนดความรู ้ ที่ใช้ในการเรี ยนการสอนโดยครอบคลุ ม
ความรู้ 4 ด้าน คือ ความรู้ด้านพระพุทธศาสนา ความรู้ สายสามัญ 8 กลุ่ มสาระการเรี ยนรู ้ ความรู้
เกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่น และความรู้ตามหลักวิชาการในศตวรรษที่ 21
กำรแสวงหำควำมรู้ หมายถึง การศึกษาเรี ยนรู้และแสวงหาจากหนังสื อ บุคคล สื่ อ อุปกรณ์
เทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ และแหล่งเรี ยนรู ้ ภายในและนอกสถานศึกษา
รวมถึงการจัดกิจกรรมส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้
กำรแลกเปลี่ยนควำมรู้ หมายถึง ครู นักเรี ยน ชุ มชน กลุ่มโรงเรี ยนพระปริ ยตั ิธรรม แผนก
สามัญศึกษา และบุคคลที่เกี่ยวข้องมีการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ จากการประชุม อบรม การเรี ยนการสอน
การสนทนา การทางาน และการกระทากิจกรรมร่ วมกันแบบกัลยาณมิตร รวมถึงใช้ระบบฐานข้อมูล
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ของโรงเรี ยน เครื อข่ายคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและช่องทางอื่นๆ มาช่ วยสนับสนุ นใน
การแลกเปลี่ยนและแบ่งปั นความรู้
กำรจั ดเก็บควำมรู้ หมายถึง การจัดเก็บข้อมูล สารสนเทศ และความรู้ที่ใช้ ในการจัดการ
เรี ยนการสอนและใช้เป็ นข้อมู ลประกอบการประกันคุ ณภาพสถานศึกษาในรู ปแบบแฟ้ มข้อมูล
รายงาน หนังสื อและในฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์ ของโรงเรี ยนซึ่งส่ วนมากเป็ นความรู้ที่ปรากฏชัดแจ้ง
(Explicit Knowledge) สามารถสื บค้นและเข้าถึงได้
กำรเผยแพร่ ควำมรู้ หมายถึง การเผยแผ่ธรรมะและเผยแพร่ ขอ้ มูล สารสนเทศ และความรู้
โดยการเทศนา การให้โอวาท การสอนในชั้นเรี ยน การทากิจกรรมร่ วมกัน และการประพฤติให้เป็ น
แบบอย่า ง รวมถึ ง การพัฒ นารู ป แบบการเผยแพร่ ข้อ มู ล สารสนเทศ และความรู้ โ ดยอาศัย สื่ อ
สิ่ งพิมพ์ ระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ ที่เชื่อมต่อเข้ากับอินเตอร์ เน็ตและเทคโนโลยีมาช่วยสนับสนุน
กำรประยุกต์ ใช้ ควำมรู้ หมายถึง การส่ งเสริ มให้ครู และนักเรี ยนนาความรู ้ที่เกิดจากขั้นตอน
การกาหนดความรู ้ การแสวงหาความรู้ การแลกเปลี่ยนความรู้ การจัดเก็บความรู ้ และการเผยแพร่
ความรู้ นาไปสู่ การประยุกต์ใช้ความรู้ ที่เกิ ดจากการเรี ยนการสอน การจัดโครงการและกิ จกรรม
พัฒนาผูเ้ รี ยน รวมถึงการนาความรู้ไปประยุกต์ในชีวติ ประจาวัน
กำรจัดกำรควำมรู้ เชิ งพุทธ หมายถึ ง การจัดการเกี่ยวกับกระบวนการจัดการความรู้ 6 ด้าน
และขั้นตอนการจัดการความรู้เชิ งพุทธ 3 ขั้นตอนคือ 1) ปริ ยตั ิสัทธรรม (ปริ ยตั ิ) 2) ปฏิบตั ิสัทธรรม
(ปฏิบตั ิ) และ 3) ปฏิเวธสัทธรรม (ปฏิเวธ) โดยยึดโยงอยูก่ บั กับความรู ้ 4 แนวทางหลักอันประกอบ
ไปด้วย 1) ความรู้ ในทางพระพุทธศาสนา 2) ความรู้ในกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ 8 กลุ่มสาระ 3) ความรู้
เกี่ยวกับภูมิปัญญาและวิถีทอ้ งถิ่น และ 4) ความรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่เสริ มด้วยปั จจัยสนับสนุนการ
จัดการความรู้ให้มีประสิ ทธิภาพและประสบความสาเร็ จอันประกอบไปด้วย ปั จจัยด้านบุคคล ปั จจัย
ในองค์กรและปัจจัยเชิงพุทธ
โรงเรี ย น หมายถึ ง สถานศึ ก ษาที่ ว ดั จัด การศึ ก ษาพระปริ ย ตั ิ ธ รรม แผนกสามัญ ศึ ก ษา
ส าหรั บ พระภิ ก ษุ ส ามเณร เฉพาะโรงเรี ย นพระปริ ย ตั ิ ธ รรม แผนกสามัญศึ ก ษาในประเทศไทย
จานวน 4 โรงเรี ยน คือ 1) โรงเรี ยนเชตุพนศึกษา วัดเชตุพน 2) โรงเรี ยนประภัสสรวิทยา วัดศรี นวล
3) โรงเรี ยนมหาวชิ ราลงกรณราชวิทยาลัย วัดชูจิตธรรมาราม และ 4) โรงเรี ยนพระปริ ยตั ิธรรม
สามัญ วัดสระเรี ยง
พระปริ ยัติธ รรม หมายถึ ง หลัก สู ตรส าหรั บพระภิ ก ษุ ส ามเณร ส าหรั บใช้ ศึ ก ษาเรี ย นรู้
เกี่ยวกับความรู้ในหลักคาสั่งสอนของพระพุทธเจ้า รวมทั้งพระวินยั คือข้อบัญญัติต่างๆ ทั้งที่เป็ นข้อ
ห้ามและข้ออนุ ญาต ให้มีความรู ้ความเข้าใจอย่างถูกต้อง เพื่อนามาประพฤติปฏิบตั ิได้อย่างถูกต้อง
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และสามารถแนะน าสั่ ง สอนเผยแผ่ ห ลัก ธรรมไปสู่ ผู้อื่ น ให้ มี ค วามรู ้ ค วามเข้า ใจได้ อ ย่ า งมี
ประสิ ทธิภาพ
แผนกสำมัญศึกษำ หมายถึง แผนกหนึ่งของการศึกษาในสามแผนกของพระภิกษุ สามเณร
ใช้หลักสู ตรการศึกษาขึ้นพื้นฐานของกระทรวงศึกษาธิ การ สาหรับโรงเรี ยนพระปริ ยตั ิธรรม แผนก
สามัญ ศึ ก ษา มี ส าระการเรี ยนรู้ 8 กลุ่ ม สาระการเรี ยนรู้ คื อ 1) ภาษาไทย 2) คณิ ต ศาสตร์
3) วิทยาศาสตร์ 4) สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒ นธรรม 5) สุ ขศึกษาและพละศึกษา 6) ศิลปะ 7) การ
งานพื้นฐานอาชีพและเทคโนโลยี 8) ภาษาต่างประเทศ และมีวิชาพระปริ ยตั ิธรรมคือ วิชาภาษาบาลี
และวิชาพระพุทธศาสนา (ประกอบไปด้วย พุทธประวัติ ธรรมวินัย และศาสนปฏิ บตั ิ ) เป็ นวิชา
เฉพาะ
โรงเรี ยนขนำดใหญ่ หมายถึ ง โรงเรี ย นพระปริ ย ตั ิ ธ รรม แผนกสามัญศึ ก ษาที่ มี จ านวน
นักเรี ยนเกิน 300 รู ป ขึ้นไปในปี การศึกษา 2556
โรงเรี ยนที่ผ่ำ นกำรรั บ รองคุ ณภำพภำยนอก หมายถึ ง โรงเรี ย นพระปริ ย ตั ิ ธ รรม แผนก
สามัญศึ ก ษาที่ ผ่า นการรั บ รองคุ ณภาพภายนอก (รอบที่ 3) จากส านัก งานรั บรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ปี งบประมาณ 2556
ผู้จัดกำรโรงเรี ยน หมายถึง เจ้าอาวาสที่ได้รับใบอนุ ญาตจัดตั้งโรงเรี ยน หรื อพระภิกษุที่เจ้า
อาวาสที่ ข อจัดตั้ง โรงเรี ย นมอบหมายเป็ นลายลัก ษณ์ อกั ษรมี หน้าที่ ก ากับ ดู แลและคอยส่ ง เสริ ม
สนับสนุนด้านการจัดการเรี ยนการสอน และการจัดการเรี ยนรู้ของโรงเรี ยน
ผู้อำนวยกำรโรงเรี ยน หมายถึ ง พระภิกษุทาหน้าที่บริ หารจัดการโรงเรี ยนตามวิสัยทัศน์
พันธกิจ เป้ าหมาย และวัตถุประสงค์ของโรงเรี ยน รวมทั้งช่วยสนับสนุ นส่ งเสริ มการจัดการความรู ้
ในรู ปแบบต่างๆ
ครู หมายถึง พระภิกษุ และบุคลากรวิชาชี พผูท้ าหน้าที่ดา้ นการเรี ยนการสอน ตลอดจนถึง
การส่ งเสริ มการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนด้วยวิธีการต่างๆ เช่น การจัดกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน
นักเรี ยน หมายถึ ง พระภิก ษุสามเณรในโรงเรี ยนทั้ง 4 แห่ ง มีหน้าที่ใ นการศึก ษาเรี ยนรู้
เกี่ยวกับความรู ้ 4 แนวทางหลัก (ความรู้ทางโลกและทางธรรม)

