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การวิจยัครัง้นีมี้วตัถปุระสงค์เพื่อศึกษาสภาพการจัดการศึกษา ปัจจยัท่ี
สง่ผลสมัฤทธ์ิต่อการจัดการเรียนรู้วิชาการด้านพระพุทธศาสนา (B-NET) และ
แนวทางการจัดการศึกษาท่ีส่งเสริมการเรียนรู้วิชาการด้านพระพุทธศาสนา  
(B-NET) ของโรงเรียนพระปริยติัธรรม แผนกสามญัศกึษาในจงัหวดัขอนแก่น โดย
ใช้การวิจยัแบบผสมวิธี (Mixed Methods Research) แบง่เป็น 2 ระยะ คือ  ระยะ
ท่ี 1 การวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) กลุม่ตวัอยา่ง ได้แก่ ผู้บริหาร 
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ครูวิชาการ และนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 3, 6 จ านวน 218 รูป/คน และระยะท่ี 
2 การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยการสมัภาษณ์ผู้บริหารและ
ครูวิชาการ จ านวน 19 รูป/คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม และ
แบบสมัภาษณ์ สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ 
คา่เฉลี่ย สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ และการวิเคราะห์
เนือ้หา 

ผลการวิจัยพบว่า (1) สภาพการจัดการศึกษาโดยภาพรวมและรายด้าน
อยู่ในระดับปานกลาง โดยด้านการบริหาร มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือด้าน
หลกัสตูรและสื่อการเรียนการสอน ด้านการวดัผลและประเมินผล ด้านกิจกรรม
เสริมหลักสูตรและด้านรูปแบบการสอน ตามล าดับ (2) ปัจจัยท่ีส่งผลต่อ
ผลสมัฤทธ์ิการจัดการเรียนรู้วิชาการด้านพระพุทธศาสนา (B-NET) จากการ
วิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบมีขัน้ตอน พบว่า ตวัแปรหลกัสูตรและสื่อการ
เรียนการสอน  รูปแบบการสอน  กิจกรรมเสริมหลกัสตูร  การวดัและประเมินผล  
และการบริหาร สามารถร่วมกันท านายผลสัมฤทธ์ิการเรียนรู้วิชาการด้าน
พระพทุธศาสนา (B-NET) ได้อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.1 ร้อยละ 94.7 
และ (3) แนวทางการจัดการศึกษาท่ีส่งเสริมการเรียนรู้วิชาการด้าน
พระพุทธศาสนา (B-NET) ท่ีส าคัญ ได้แก่ 1) ผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม
ควรก าหนดนโยบายเพื่อน าไปสูก่ารปฏิบติัให้เกิดผล โดยมีการก ากับติดตามการ
สอนอย่างใกล้ชิด และประเมินการสอนของครูอย่างต่อเน่ือง 2) ควรจัดสรร
งบประมาณสนบัสนุนสื่อเพื่อพฒันาการอ่านออกเขียนได้ของผู้ เรียนในบางรูปให้
เพียงพอกับความต้องการของครู 3) ควรจัดท าแผนการเรียนรู้โดยผู้ เรียนมีส่วน
ร่วม และให้ผู้ปกครอง ครอบครัว ชุมชนและสงัคมเข้ามามีส่วนร่วมในการจัด
กระบวนการเรียนรู้  4) ควรมีการเตรียมความพร้อมโดยจัดกิจกรรมการเรียน 
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การสอน นกัธรรมตรี โท เอก และภาษาบาลีก่อนสอบสนามหลวง และ 5) ควร
วิเคราะห์ข้อสอบเพื่อทราบถึงตัวชีว้ัดท่ีใช้ในการออกทดสอบ และน าไปสู่การ
ปรับปรุงระบบการประเมินของครูในขัน้ตอนการสอนโดยเน้นข้อสอบหรือวิธี
ประเมินในแผนให้สอดคล้องกบัการทดสอบ B-NET 
ค าส าคัญ:  การจดัการศกึษา  การศกึษาระดบัชาติ  (B-Net)   
                   โรงเรียนพระปริยติัธรรม แผนกสามญัศกึษา 
        
Abstract 
 

This research was implemented to: 1) study state of educational 
management of the General Education Section of Phrapariyattidhamma 
Schools (Monks’ Schools) in Khon Kaen Province, 2 )  examine factors 
influencing Buddhism National Educational Test (B-NET) on management 
of the General Education Section of Phrapariyattidhamma Schools in Khon 
Kaen Province, and 3) suggest educational management approaches to 
promote Buddhism National Educational Test (B-NET) of the General 
Education Section of Phrapariyattidhamma Schools in Khon Kaen 
Province. These were done through mixed method research processes 
and divided into two phases. The first phase designed as a quantitative 
research was practiced with 218  participants who were administrators, 
teachers, Mathayom Suksa 3  students, and Mathayom Suksa 6  students. 
The second phase was a qualitative research done through in-depth 
interviews with 19 participants who were administrators and teachers.  
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Questionnaires and in-depth interviews were utilized for data collection. To 
analyze the data, statistics like frequency, percentage, means, standard 
deviation, multiple regression analysis, and content analysis were used.             
 Results revealed that: 
 1) The overall state of educational management of the General 
Education Section of Phrapariyattidhamma Schools in Khon Kaen Province 
was in a moderate level. The aspect of administration was indicated as the 
highest level, accompanied by curricular and instructional media, 
educational measurement and evaluation, extra-curricular activities, and 
teaching methods, respectively.       
 2)  Factors influencing Buddhism National Educational Test (B-
NET) on management of the General Education Section of 
Phrapariyattidhamma Schools in Khon Kaen Province, resulted from 
utilization of multiple regression analysis, indicated that variables of: 
curricular and instructional media, teaching methods, extra-curricular 
activities, educational measurement and evaluation, and administration 
were relatively close to 94.7% or at 0.01 level of statistical significance.   
 3) Suggested approaches to promote educational management of 
Buddhism National Educational Test (B-NET) of the General Education 
Section of Phrapariyattidhamma Schools in Khon Kaen Province were:  
  3.1)  Administrators of Phrapariyattidhamma Schools should 
impose a policy to effective practices through supervising and evaluating 
teachers’ teaching closely and continuously. 
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  3.2)  Administrators of Phrapariyattidhamma Schools should 
allocate budget to purchase instructional media adequate for teachers’ 
needs to promote students’ literacy thoroughly. 
  3.3)  Administrators of Phrapariyattidhamma Schools should 
create a lesson plan focusing on participatory learning; in other words, every 
section like students, parents, families, communities, and societies were 
participated in learning processes.  
  3.4)  Administrators of Phrapariyattidhamma Schools should 
arrange intensive teaching courses like Pali language or other important 
Buddhism contents for the first, the second, and the third grade theologians 
before they entered official examinations. 
  3.5)  Administrators of Phrapariyattidhamma Schools should 
have teachers analyze examination to find suitable indicators when setting 
examination questions. This helped improve teachers’ evaluation in teaching 
processes. In other words, the teachers had an opportunity to adjust 
examination questions and improve evaluation processes in their lesson 
plans according to standard scales of Buddhism National Educational Test.   
Keywords:  Educational Management,  National Educational Management,  
                   Buddhism National Educational Test (B-NET),  
                   The General Education Section of Phrapariyattidhamma Schools     
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1. ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหาการวิจัย 
 การศึกษาเป็นหวัใจส าคญัของประเทศชาติ พระพุทธศาสนาเป็นหัวใจ
ส าคญัยิ่งของการศึกษา แตเ่ดิมวดัเป็นแหลง่ท่ีมาของการศึกษา พระเป็นครูสอน
ให้การศึกษาในด้านต่างๆ วัดจึงเป็นแหล่งพัฒนาการศึกษาของไทยมาตัง้แต่
อดีตกาล และมีบทบาทส าคญัในการจัดการศึกษา เพื่อพฒันาประชาชนในชาติ
ให้มีความรู้ ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม สามารถประกอบอาชีพและ
ด ารงชีวิตอย่างสงบสุข อนึ่ง สังคมไทยส่วนใหญ่แล้วเป็นสังคมท่ีนับถือ
พระพุทธศาสนา การปฏิรูปการศึกษาในปัจจุบนั จึงจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะน าเอา
พระพุทธศาสนาเข้ามาเก่ียวข้องกับการศึกษาโดยน าเอาการเรียนการสอน
พระพุทธศาสนามาประยุกต์ให้สมัพันธ์กลมกลืนไปกับวิชาต่างๆ ท่ีจัดให้มีการ
เรียนการสอนในสถานศึกษาตา่งๆ ทัว่ประเทศ 

ในปัจจุบนั การปฏิรูปการศึกษาได้ด าเนินการไปอยา่งตอ่เน่ือง สง่ผลต่อ
การเปลี่ยนแปลงในบริบทด้านต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการศึกษาของคณะสงฆ์ ซึ่ง
นบัว่ามีบทบาทส าคญัในการศึกษาไทยมาตามล าดบั ทัง้ในด้านวิถีชีวิต วิธีคิด
และวิธีการเรียนรู้ก็ได้รับผลกระทบนีด้้วย ดังนัน้ เม่ือรัฐบาลมีนโยบายในการ
ปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบญัญัติการศึกษา พ.ศ.2542 จึงน่าจะได้พิจารณา
ถึงสภาพการจัดการศึกษาของคณะสงฆ์ในปัจจุบันและอนาคตว่า ควรจะจัด
การศกึษาอยา่งไร จึงจะเหมาะสม เอือ้อ านวยและเกือ้กูลตอ่การปฏิรูปการศึกษา
ให้บรรลเุปา้หมายตามท่ีก าหนดไว้ด้วยเหตุผลดงักลา่วมา โดยเฉพาะพระสงฆ์ใน
วงการศาสนาศึกษาระดบัสูง จึงได้ให้ความส าคัญและเตรียมท่ีจะท าหน้าท่ีใน
การปฏิรูปการศกึษาของคณะสงฆ์ เพื่อสนองความต้องการของวงการศึกษาของ
คณะสงฆ์ และรัฐบาล การศึกษาของคณะสงฆ์ หมายถึง การศึกษาท่ีพระภิกษุ
สามเณรจะต้องเลา่เรียนศกึษาค้นคว้า และท าความเข้าใจ มีอยู ่4 ประการ คือ  
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149 แนวทางการจัดการศึกษาเพื่อส่งเสริมทางการศึกษาระดับชาติด้านพระพุทธศาสนา 
(B-Net) ของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดขอนแก่น 
 
 
แนวทางการจัดการศึกษาเพือ่ส่งเสริมทางการศกึษาระดับชาตด้ิาน
พระพุทธศาสนา (B-Net) ของโรงเรียนพระปริยัตธิรรม  
แผนกสามัญศึกษา จังหวัดขอนแก่น 
 
 
แนวทางการจัดการศึกษาเพือ่ส่งเสริมทางการศกึษาระดับชาตด้ิาน
พระพุทธศาสนา (B-Net) ของโรงเรียนพระปริยัตธิรรม  
แผนกสามัญศึกษา จังหวัดขอนแก่น 
 
 
แนวทางการจัดการศึกษาเพือ่ส่งเสริมทางการศกึษาระดับชาตด้ิาน
พระพุทธศาสนา (B-Net) ของโรงเรียนพระปริยัตธิรรม  
แผนกสามัญศึกษา จังหวัดขอนแก่นการ  

 
 
แนวทางการจดัการศึกษาเพือ่ส่งเสริมทางการศึกษาระดบัชาติดา้น
พระพทุธศาสนา (B-Net) ของโรงเรียนพระปริยตัิธรรม  
แผนกสามญัศึกษา จงัหวดัขอนแก่น  
 
 
แนวทางการจัดการศึกษาเพือ่ส่งเสริมทางการศกึษาระดับชาตด้ิาน
พระพุทธศาสนา (B-Net) ของโรงเรียนพระปริยัตธิรรม  
แผนกสามัญศึกษา จังหวัดขอนแก่น  
 
 

1) การศกึษาพระปริยติัธรรมแผนกธรรม 2) การศกึษาพระปริยติัธรรมแผนกบาล ี3) 
การศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา และ 4) การศึกษาในมหาวิทยาลยั
สงฆ์ 
 กองพุทธศาสนศึกษา ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (2557) ให้
ข้อมลูไว้วา่ การศกึษาพระปริยติัธรรม แผนกสามญัศกึษา เป็นการศกึษาท่ีวัดโดย
พระสงฆ์ด าเนินการจัดการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษาให้แก่พระภิกษุ
สามเณรได้เลา่เรียนวิชาพระพุทธศาสนาตามหลกัสตูรการศึกษาพระปริยติัธรรม
ของคณะสงฆ์ควบคู่ไปกับวิชาสามัญตามหลกัสูตรการศึกษาขัน้พืน้ฐานของ
กระทรวงศึกษาธิการ โดยโรงเรียนมีสถานภาพเป็นสถานศึกษาขัน้พืน้ฐานตาม
กฎกระทรวง ท่ีว่าด้วยสิทธิในการจัดการศึกษาขัน้พื น้ฐาน โดยสถาบัน
พระพุทธศาสนา พ.ศ.2548 จัดเป็นโรงเรียนในระบบเช่นเดียวกับรูปแบบโรงเรียน
ของรัฐและเอกชนทัว่ไป ซึง่คณะสงฆ์โดยมหาเถรสมาคม ได้ออกประกาศมหาเถร
สมาคมวา่ด้วยโรงเรียนพระปริยติัธรรม แผนกสามญัศกึษา พ.ศ.2553 ก าหนดให้
มีการบริหารจัดการศึกษาตามหลกัเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการการศึกษาพระปริยัติ
ธรรม แผนกสามัญศึกษาก าหนด ด้วยเหตุนี ้ โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนก
สามัญศึกษา จึงนับเป็นสถานศึกษาแห่งสถาบันพระพุทธศาสนาภายใต้การ
ก ากับดูแลของคณะสงฆ์โดยมหาเถรสมาคม ในการสนับสนุนส่งเสริมของ
ส านกังานพระพุทธศาสนาแห่งชาติโดยเป็นสถานศึกษาท่ีมีบทบาทส าคญัในการ
สร้างโอกาสทางการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนท่ีด้อยโอกาสและยากจนจ านวน
มากในพืน้ท่ีต่างๆ ท่ีไม่สามารถหรือไม่มีโอกาสได้ศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษา
ของรัฐและเอกชนทัว่ไปได้ 
 นอกจากนี ้ยังเป็นสถานศึกษาท่ีมีเป้าหมายในการจัดการศึกษาเป็น
เอกลักษณ์และมีวัตถุประสงค์พิเศษ กล่าวคือ เป็นโรงเรียนเฉพาะทางด้าน 
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พระพุทธศาสนาท่ีมุ่งเน้นการสร้างศาสนทายาทท่ีดีเพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนา 
โดยมุ่งพัฒนาผู้ เรียนให้พร้อมเป็นพุทธศาสนทายาทท่ีเป่ียมปัญญาพุทธธรรม
ประพฤติปฏิบติัตนได้ถูกต้องตามหลกัพระธรรมวินยัอันเป็นพุทธบญัญัติ มีหลกั
พทุธธรรมน าชีวิตอันเป็นคณุลกัษณะปริยติัสามญัท่ีพึงประสงค์ และสามารถท า
หน้าท่ีเผยแผ่พุทธธรรมเพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนในเชิงบูรณาการวิชาการทัง้ทางธรรมและทางโลกได้อย่างดีมีวิธีการท่ี
เหมาะสมกบัสภาพสงัคมปัจจุบนัอีกด้วย ซึง่เป็นท่ีนา่ช่ืนชมว่า นบัตัง้แตไ่ด้มีการ
ก่อตัง้โรงเรียนประเภทนีม้าตัง้แต่พุทธศกัราช 2514 จนถึงปัจจุบนั เจ้าอาวาสซึ่ง
เป็นผู้ รับใบอนุญาตจัดตัง้โรงเรียน พร้อมทัง้ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการ
ศึกษา ได้ร่วมกันก าหนดแนวทางบริหารจัดการศึกษาพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาเพื่อให้ได้รับความศรัทธาเช่ือมั่นจากผู้ปกครองในการส่งบุตร
หลานเข้ามาบวชเรียนซึ่งนับว่าโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา มี
แนวทางการปฏิบติังานท่ีสืบทอดกันมาโดยล าดบั 
 งานวิชาการเป็นภารกิจหลักของสถานศึกษาท่ีพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2545 มุ่งให้
กระจายอ านาจในการบริหารจัดการให้สถานศึกษามากท่ีสดุ ด้วยเจตนารมณ์ท่ี
จะให้สถานศึกษาด าเนินการได้โดยอิสระคลอ่งตวั รวดเร็ว สอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้ เรียน สถานศึกษา ชุมชน ท้องถ่ิน และการมีสว่นร่วมจากผู้ มีส่วน
ได้เสียทุกฝ่าย ซึ่งจะเป็นปัจจัยส าคญัท าให้สถานศึกษามีความเข้มแข็งในการ
บริหารและการจัดการ สามารถพฒันาหลกัสตูรและกระบวนการเรียนรู้ตลอดจน
การวดัผล ประเมินผล รวมทัง้การวดัปัจจัยเกือ้หนุน การพฒันาคุณภาพนกัเรียน 
ชุมชนท้องถ่ินได้อยา่งมีคณุภาพและมีประสิทธิภาพ  
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151 แนวทางการจัดการศึกษาเพื่อส่งเสริมทางการศึกษาระดับชาติด้านพระพุทธศาสนา 
(B-Net) ของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดขอนแก่น 
 
 
แนวทางการจัดการศึกษาเพือ่ส่งเสริมทางการศกึษาระดับชาตด้ิาน
พระพุทธศาสนา (B-Net) ของโรงเรียนพระปริยัตธิรรม  
แผนกสามัญศึกษา จังหวัดขอนแก่น 
 
 
แนวทางการจัดการศึกษาเพือ่ส่งเสริมทางการศกึษาระดับชาตด้ิาน
พระพุทธศาสนา (B-Net) ของโรงเรียนพระปริยัตธิรรม  
แผนกสามัญศึกษา จังหวัดขอนแก่น 
 
 
แนวทางการจัดการศึกษาเพือ่ส่งเสริมทางการศกึษาระดับชาตด้ิาน
พระพุทธศาสนา (B-Net) ของโรงเรียนพระปริยัตธิรรม  
แผนกสามัญศึกษา จังหวัดขอนแก่นการ  

 
 
แนวทางการจดัการศึกษาเพือ่ส่งเสริมทางการศึกษาระดบัชาติดา้น
พระพทุธศาสนา (B-Net) ของโรงเรียนพระปริยตัิธรรม  
แผนกสามญัศึกษา จงัหวดัขอนแก่น  
 
 
แนวทางการจัดการศึกษาเพือ่ส่งเสริมทางการศกึษาระดับชาตด้ิาน
พระพุทธศาสนา (B-Net) ของโรงเรียนพระปริยัตธิรรม  
แผนกสามัญศึกษา จังหวัดขอนแก่น  
 
 

 ดงันัน้ สถาบนัทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ 
สทศ. คือ องค์การมหาชน ตัง้ขึน้ตามพระราชกฤษฎีกา เม่ือวนัท่ี 3 กนัยายน พ.ศ.
2548 เพื่อเป็นหน่วยงานทดสอบระดบัชาติ โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อบริหารจัดการ
และด าเนินการเก่ียวกับการศึกษา วิจยัพฒันา และให้บริการทางการประเมินผล
ทางการศึกษาและทดสอบทางการศึกษาอย่างต่อเน่ือง รวมทัง้เป็นศูนย์กลาง
และความร่วมมือด้านการทดสอบทางการศึกษาในระดบัชาติและนานาชาติ เป็น
สถาบนัทางวิชาการและวิชาชีพ และเป็นแหลง่อ้างอิงระดบัชาติและนานาชาติท่ี
เช่ียวชาญด้านการทดสอบและการประเมินผลทางการศึกษา เพื่อให้คนไทยมี
คณุภาพตามมาตรฐานการศึกษาในทุกระดบัและทุกประเภทการศึกษา 
 สถาบนัทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (2558) การ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านพระพุทธศาสนา (Buddhism National 
Educational Test : B-NET) เป็นการทดสอบเพื่อวัดความรู้และความคิดของ
นกัเรียนตามหลกัสตูรโรงเรียนพระปริยติัธรรม แผนกสามัญศกึษา ตามหลกัสูตร
การศึกษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศักราช 2544 และหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้
พืน้ฐาน พุทธศักราช 2551 ในวิชาภาษาบาลี ธรรม พุทธประวัติ และวิชาวินยั 
โดยมีวตัถปุระสงค์ในการจัดสอบ ดงันี ้
 1. เพื่อทดสอบความรู้และความคิดของนักเรียนตามหลกัสูตรโรงเรียน
พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ตามหลักสูตรการศึกษาขัน้พื น้ฐาน 
พุทธศักราช 2544 และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐานพุทธศักราช 
2551 ในวิชาภาษาบาล ีธรรม พทุธประวติั และวิชาวินยั 
 2. เพื่อน าผลการสอบไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอน
ของสถานศกึษา 
 3. เพื่อน าผลการสอบไปใช้ประเมินผลการเรียนรู้ของนกัเรียนระดบัชาติ 
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 4. เพื่อน าผลการสอบไปใช้ในการประกันคณุภาพการศึกษา 
 5. เพื่อน าผลการทดสอบไปใช้ในวตัถปุระสงค์อ่ืน 
 
 การศึกษาในยุคปัจจุบัน มีการบูรณาการพัฒนาคุณภาพผู้ เรียนท่ี
ส าคัญ คือ การดึงศักยภาพของผู้ เรียนให้ออกมามากท่ีสุด ทัง้ในเร่ืองของ
กระบวนการคิดท่ีคิดอย่างเป็นระบบ ความกล้าคิดกล้าท า เพราะหากผู้ เรียนมี
ศกัยภาพด้านนีจ้ะเป็นการก าหนดอนาคต และเป้าหมายในชีวิตของตนเองได้ดี
ยิ่งขึน้ด้วย ซึ่งผู้ เรียนท่ีศึกษาในระดับมัธยมศึกษาจะเป็นช่วงหัวเลีย้วหัวต่อท่ี
ส าคญั ในการพฒันาตนเองสูค่วามเป็นเลิศ หรือเสี่ยงต่อความล้มเหลวในชีวิต 
ดงันัน้ การพฒันาคุณภาพจึงควรมุ่งให้ความส าคญัผู้ เรียนในระดบันี ้เพราะเป็น
ช่วงชัน้ท่ีสามารถแก้ไขข้อบกพร่องจากระดับประถมศึกษา และเสริมความ
แข็งแกร่งสูร่ะดบัอุดมศึกษาได้ (ส านกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศกึษา, 2553) 
 เน่ืองจากการศึกษาของประเทศไทยได้ก้าวเข้าสูยุ่คศตวรรษท่ี 21 ท าให้
หน่วยงานทางด้านการศึกษาได้ต่ืนตวัปรับปรุงหลกัสตูร โครงสร้างผู้บริหารใหม่ 
เพราะท่ีผ่านมาโรงเรียนพระปริยติัธรรม แผนกสามัญศกึษา จะมีปัญหาเร่ืองการ
จัดการเรียนรู้มาโดยตลอด ท าให้ไม่มีคุณภาพด้านการเรียนการสอน โดยเฉพาะ
ในเขตจังหวัดขอนแก่น เม่ือ พ.ศ.2557 ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
ขอนแก่น ได้มีการออกส ารวจตามโรงเรียนพระปริยัติธรรมในเขตอ าเภอเมือง
จังหวดัขอนแก่น พบว่า สามเณรระดบัมัธยมศึกษาตอนต้น อ่านหนงัสือไม่ออก 
เขียนภาษาไทยไม่ได้ ในบางรูปสง่ผลกระทบต่อการจัดการเรียนการสอน ซึ่งครู
และผู้บริหารต้องจดัการสอนเสริมเพื่อพฒันาผู้ เรียนให้อ่านออกเขียนได้  
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(B-Net) ของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดขอนแก่น 
 
 
แนวทางการจัดการศึกษาเพือ่ส่งเสริมทางการศกึษาระดับชาตด้ิาน
พระพุทธศาสนา (B-Net) ของโรงเรียนพระปริยัตธิรรม  
แผนกสามัญศึกษา จังหวัดขอนแก่น 
 
 
แนวทางการจัดการศึกษาเพือ่ส่งเสริมทางการศกึษาระดับชาตด้ิาน
พระพุทธศาสนา (B-Net) ของโรงเรียนพระปริยัตธิรรม  
แผนกสามัญศึกษา จังหวัดขอนแก่น 
 
 
แนวทางการจัดการศึกษาเพือ่ส่งเสริมทางการศกึษาระดับชาตด้ิาน
พระพุทธศาสนา (B-Net) ของโรงเรียนพระปริยัตธิรรม  
แผนกสามัญศึกษา จังหวัดขอนแก่นการ  

 
 
แนวทางการจดัการศึกษาเพือ่ส่งเสริมทางการศึกษาระดบัชาติดา้น
พระพทุธศาสนา (B-Net) ของโรงเรียนพระปริยตัิธรรม  
แผนกสามญัศึกษา จงัหวดัขอนแก่น  
 
 
แนวทางการจัดการศึกษาเพือ่ส่งเสริมทางการศกึษาระดับชาตด้ิาน
พระพุทธศาสนา (B-Net) ของโรงเรียนพระปริยัตธิรรม  
แผนกสามัญศึกษา จังหวัดขอนแก่น  
 
 

เม่ือโรงเรียนจัดให้มีการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติ (B-Net) ตามนโยบาย
ของส านกังานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และคณะสงฆ์ โดยจัดสอบในรายวิชา
ธรรมและบาลี ผลคือมีหลายโรงเรียนไม่ผ่านการทดสอบ ผู้วิจัยในฐานะนักการ
ศกึษาท่ีมีความหว่งใยการบริหารโรงเรียนพระปริยติัธรรม แผนกสามญัศึกษาให้
เป็นโรงเรียนท่ีพึงประสงค์ ในจังหวดัขอนแก่น จึงสนใจท่ีจะศึกษา แนวทางการ
จัดการศึกษาเพื่อส่งเสริมวิชาการด้านพระพุทธศาสนา (B-Net) ของโรงเรียน 
พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดขอนแก่น ทัง้นีเ้พื่อน าผลท่ีได้จาก
การศกึษาไปเป็นข้อมลูสารสนเทศทางการศึกษาตอ่ไป 
 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 2.1 เพื่อศึกษาสภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรม 
แผนกสามญัศกึษา ในจงัหวดัขอนแก่น 
 2.2 เพ่ือศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลสมัฤทธ์ิต่อการจัดการเรียนรู้วิชาการด้าน
พระพุทธศาสนา (B-Net) ของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ใน
จงัหวดัขอนแก่น 
 2.3 เพื่อเสนอแนวทางการจัดการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรม 
แผนกสามัญศึกษา จังหวดัขอนแก่น ในการสง่เสริมการทดสอบทางการศึกษา
ด้านพระพทุธศาสนา (B-Net) 
 
3. วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจยัในครัง้นีเ้ป็นการวิจยัแบบผสมระหวา่งเชิงคณุภาพและปริมาณ  
โดยศึกษาวิเคราะห์การจัดการศึกษาเพื่อส่งเสริมการทดสอบทางการศึกษา
ระดบัชาติด้านพระพทุธศาสนา (B-Net) ของโรงเรียนพระปริยติัธรรม แผนกสามญั
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ศึกษา จังหวัดขอนแก่น  และน าเสนอผลการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive 
Method) ใช้ข้อมูลจากเอกสารท่ีเก่ียวข้อง โดยเฉพาะข้อมูลจากเอกสารชัน้ปฐม
ภูมิ (Primary Sources)  รวมถึงคู่มือการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้าน
พระพทุธศาสนา ดงันี ้
 3.1 ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Sources) รวบรวมข้อมูลจากหลักฐาน
ส าคญั คือ คูมื่อการจดัสอบทางการศกึษาระดบัชาติด้านพระพุทธศาสนา 
 3.2 ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Sources) รวบรวมข้อมูลจากหนังสือ 
ต ารา และเอกสารรายงานการวิจัยท่ีเก่ียวข้อง ซึง่เป็นผลงานของนกัวิชาการด้าน
การศกึษา และด้านพระพทุธศาสนา 
 3.3 การวิจัยเชิงปริมาณ เป็นขัน้ตอนการเก็บข้อมูล โดยการเลือก
ประชากรกลุ่มตัวอย่างโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา สังกัด
พระพุทธศาสนาแห่งชาติจังหวัดขอนแก่น จ านวน 26 โรงเรียน ประกอบด้วย 
ผู้บริหาร ครูวิชาการ และนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3 และ 6  
 โดยการสุ่มตัวอย่างนักเรียนอย่างง่าย (Simple Random Sampling) 
โดยวิธีการจับฉลากตามเกณฑ์โดยการใช้สูตรของเครซี่ และมอร์แกน (Krejcie 
and Morgan) ได้กลุม่ตวัอยา่งคือนกัเรียน 218 รูป/คน จาก 26 โรงเรียน 
 3.4 สมัภาษณ์เชิงลกึโดยเลือกแบบเจาะจงจากผู้บริหารและครูผู้สอนท่ี
ผลการปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ (Best Practice) ด้านการบริหารจัดการโรงเรียนพระ
ปริยัติธรรมท่ีมีผลเฉลี่ยคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้าน
พระพุทธศาสนา (B-NET) สูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ จ านวน 6 คน และ
ครูผู้สอนในรายวิชาพระพุทธศาสนา จ านวน 13 คน รวมทัง้สิน้ 19 คน เพื่อน าผล
ไปวิเคราะห์ไปเป็นแนวทางการจัดการศึกษาของโรงเรียนพระปริยติัธรรม แผนก
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(B-Net) ของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดขอนแก่น 
 
 
แนวทางการจัดการศึกษาเพือ่ส่งเสริมทางการศกึษาระดับชาตด้ิาน
พระพุทธศาสนา (B-Net) ของโรงเรียนพระปริยัตธิรรม  
แผนกสามัญศึกษา จังหวัดขอนแก่น 
 
 
แนวทางการจัดการศึกษาเพือ่ส่งเสริมทางการศกึษาระดับชาตด้ิาน
พระพุทธศาสนา (B-Net) ของโรงเรียนพระปริยัตธิรรม  
แผนกสามัญศึกษา จังหวัดขอนแก่น 
 
 
แนวทางการจัดการศึกษาเพือ่ส่งเสริมทางการศกึษาระดับชาตด้ิาน
พระพุทธศาสนา (B-Net) ของโรงเรียนพระปริยัตธิรรม  
แผนกสามัญศึกษา จังหวัดขอนแก่นการ  

 
 
แนวทางการจดัการศึกษาเพือ่ส่งเสริมทางการศึกษาระดบัชาติดา้น
พระพทุธศาสนา (B-Net) ของโรงเรียนพระปริยตัิธรรม  
แผนกสามญัศึกษา จงัหวดัขอนแก่น  
 
 
แนวทางการจัดการศึกษาเพือ่ส่งเสริมทางการศกึษาระดับชาตด้ิาน
พระพุทธศาสนา (B-Net) ของโรงเรียนพระปริยัตธิรรม  
แผนกสามัญศึกษา จังหวัดขอนแก่น  
 
 

สามญัศกึษา จงัหวดัขอนแก่น เพื่อสง่เสริมการเรียนรู้วิชาการด้านพระพทุธศาสนา 
(B-Net)  
 3.5 เคร่ืองมือในการวิจยั ผู้วิจยัได้แบง่เคร่ืองมือวิจยัออกเป็น 2 ชนิด คือ  
       1) แบบสมัภาษณ์เชิงลึกแบบมีโครงสร้างและแบบสอบถาม โดย
ผู้วิจยัสร้างขึน้แล้วน าไปปรึกษาอาจารย์ท่ีปรึกษาและผู้ เช่ียวชาญ จ านวน 5 ทา่น 
ตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ ทัง้ในเชิงเนือ้หา ภาษา โครงสร้างการวิจัย ก่อน
น าไปใช้สมัภาษณ์ 
        2) แบบส ารวจข้อมูลของผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาวิชาการด้าน
พระพุทธศาสนา (B-Net) โดยผู้ วิจัยได้รวบรวมจากโรงเรียนโรงเรียนพระปริยัติ
ธรรม แผนกสามญัศึกษา จงัหวดัขอนแก่น ท่ีเลอืกเป็นกลุม่ตวัอยา่ง โดยเลือกผล
การทดสอบวิชาการด้านพระพุทธศาสนาของนักเรียนชัน้ ม.3 และชัน้ ม.6 ปี
การศกึษา 2559 
 3.5 ขัน้น ามาสรุปวิเคราะห์ 
 โดยการน าข้อมูลท่ีได้จากการศึกษามาสรุปวิเคราะห์ และน าเสนอสรุป
ผลการวิจัย ด้วยวิธีการน าเสนอผลการวิเคราะห์เนือ้หา (Content Analysis) 
ส าหรับข้อมลูเชิงคณุภาพ สว่นข้อมลูเชิงปริมาณ ผู้วิจยัวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปเพื่อค านวณหาค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ถดถอยพหคุณู (Multiple Regression)  
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4. สรุปผลวิจัย 
 จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยครัง้นี ้สรุปผลการวิจัยตาม
วตัถปุระสงค์ได้ดงันี ้
 4.1 สภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ
ศกึษาในจงัหวดัขอนแก่น  พบวา่ โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดบัปานกลาง 
(=3.35) โดยด้านการบริหาร มีคา่เฉลีย่สงูสดุ (=3.45) รองลงมาคือ ด้านหลกัสตูร
และสื่อการเรียนการสอน (=3.36) ด้านการวัดและประเมินผล (=3.30) ด้าน
กิจกรรมเสริมหลกัสตูร (=3.29) และด้านรูปแบบการสอน (=3.28) ตามล าดบั   
 4.2 ปัจจยัท่ีมีผลสมัฤทธ์ิตอ่การจัดการเรียนรู้วิชาการด้านพระพุทธศาสนา 
(B-NET) ของโรงเรียนพระปริยติัธรรม แผนกสามัญศึกษาในจังหวดัขอนแก่น ตวั
แปรท่ีสามารถใช้พยากรณ์ผลสมัฤทธ์ิการเรียนรู้วิชาการด้านพระพทุธศาสนา (B-
NET)  ได้แก่  ด้านหลกัสตูรและสื่อการเรียนการสอน (X2) ด้านรูปแบบการสอน 
(X3) ด้านกิจกรรมเสริมหลกัสตูร (X4) ด้านการวดัและประเมินผล (X5) และด้าน
การบริหาร (X1) โดยท่ีตวัแปร ด้านหลกัสตูรและสื่อการเรียนการสอน (X2)  ถูก
เลือกเข้าสมการท านายเป็นอันดับแรก มีค่าสมัประสิทธ์ิการพยากรณ์เท่ากับ  
.923 (R2 = .852) โดยมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.1 ซึ่งอธิบายความหมายได้
ว่า สามารถอธิบายปัจจัยท่ีส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิการเรียนรู้วิชาการด้าน
พระพุทธศาสนา (B-NET) ได้ร้อยละ 85.2 สรุปได้ว่า ด้านหลกัสูตรและสื่อการ
เรียนการสอนจึงเป็นตวัแปรส าคญัท่ีสดุ 

เม่ือเพิ่มตวัแปรพยากรณ์ด้านรูปแบบการสอน (X3) ด้านกิจกรรมเสริม
หลกัสตูร (X4) ด้านการวดัและประเมินผล (X5) และด้านการบริหาร (X1) เข้าไป
ในสมการตามล าดับ สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการพยากรณ์ได้อีก ร้อยละ 5.5 
(R2 Change = .55) มีค่าสมัประสิทธ์ิการพยากรณ์เท่ากับ 0.952 (R2= .907) 
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157 แนวทางการจัดการศึกษาเพื่อส่งเสริมทางการศึกษาระดับชาติด้านพระพุทธศาสนา 
(B-Net) ของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดขอนแก่น 
 
 
แนวทางการจัดการศึกษาเพือ่ส่งเสริมทางการศกึษาระดับชาตด้ิาน
พระพุทธศาสนา (B-Net) ของโรงเรียนพระปริยัตธิรรม  
แผนกสามัญศึกษา จังหวัดขอนแก่น 
 
 
แนวทางการจัดการศึกษาเพือ่ส่งเสริมทางการศกึษาระดับชาตด้ิาน
พระพุทธศาสนา (B-Net) ของโรงเรียนพระปริยัตธิรรม  
แผนกสามัญศึกษา จังหวัดขอนแก่น 
 
 
แนวทางการจัดการศึกษาเพือ่ส่งเสริมทางการศกึษาระดับชาตด้ิาน
พระพุทธศาสนา (B-Net) ของโรงเรียนพระปริยัตธิรรม  
แผนกสามัญศึกษา จังหวัดขอนแก่นการ  

 
 
แนวทางการจดัการศึกษาเพือ่ส่งเสริมทางการศึกษาระดบัชาติดา้น
พระพทุธศาสนา (B-Net) ของโรงเรียนพระปริยตัิธรรม  
แผนกสามญัศึกษา จงัหวดัขอนแก่น  
 
 
แนวทางการจัดการศึกษาเพือ่ส่งเสริมทางการศกึษาระดับชาตด้ิาน
พระพุทธศาสนา (B-Net) ของโรงเรียนพระปริยัตธิรรม  
แผนกสามัญศึกษา จังหวัดขอนแก่น  
 
 

ร้อยละ 2.2 (R2 Change = .088) มีค่าสมัประสิทธ์ิการพยากรณ์เท่ากับ 0.964 
(R2 = .929) ร้อยละ 1.0 (R2 Change =.088) มีค่าสมัประสิทธ์ิการพยากรณ์
เทา่กบั 0.969 (R2 = .939) และร้อยละ 0.8 (R2 Change =.088) มีคา่สมัประสิทธ์ิ
การพยากรณ์เท่ากับ 0.973 (R2 = .947) ตามล าดบั โดยอธิบายความหมายได้
ว่าสามารถใช้ด้านรูปแบบการสอน (X3) ด้านกิจกรรมเสริมหลกัสูตร (X4) ด้าน
การวดัและประเมินผล (X5) และด้านการบริหาร (X1) โดยท่ีตวัแปรดงักล่าวนัน้ 
สามารถท านายปัจจัยท่ีส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิ การเรียนรู้วิ ชาการด้าน
พระพุทธศาสนา (B-NET) ได้ร้อยละ 94.7 สรุปได้ว่า ตัวแปรทัง้ 5 ตัวส่งผลต่อ
ผลสัมฤทธ์ิการเรียนรู้วิชาการด้านพระพุทธศาสนา (B-NET) โดยตัวแปรท่ีมี
ความส าคญัท่ีสดุ คือ ตวัแปรด้านหลกัสูตรและสื่อการเรียนการสอน รองลงมา 
ได้แก่ ด้านรูปแบบการสอน ด้านกิจกรรมเสริมหลักสูตร ด้านการวัดและ
ประเมินผล และด้านการบริหาร ตามล าดบั  
 4.3 แนวทางการจัดการศกึษาของโรงเรียนพระปริยติัธรรม แผนกสามัญ
ศึกษา จังหวดัขอนแก่น ในการสง่เสริมการเรียนรู้วิชาการด้านพระพุทธศาสนา 
(B-NET) ดงันี ้
 ด้านการบริหาร ได้แก่ 1) ผู้บริหารโรงเรียนพระปริยติัธรรมควรก าหนด
นโยบายเพื่อน าไปสูก่ารปฏิบติัให้เกิดผล โดยมีการก ากับติดตามการสอนอย่าง
ใกล้ชิด และประเมินการสอนของครูอย่างต่อเน่ือง 2) ควรมีการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกองค์การเพื่อน าไปสู่การวางแผนพัฒนา
ยกระดบัผลสมัฤทธ์ิ B-NET โดยให้ผู้ มีสว่นได้สว่นเสียร่วมวิเคราะห์ภาพอนาคต
และความต้องการจ าเป็น 3) ควรก าหนดเปา้หมายท่ีท้าทาย ชดัเจน และสามารถ
ท าได้จริง โดยมีโครงการ/กิจกรรมตา่งๆ เพื่อบรรลเุปา้หมายท่ีหลากหลาย  4) ควร
ก าหนดผู้ รับผิดชอบแต่ละโครงการ/กิจกรรมอย่างชัดเจน มีปฏิทินปฏิบติังานแต่
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ละโครงการ/กิจกรรมชัดเจน  5)  ควรมีการประชาสมัพนัธ์โครงการ/กิจกรรมต่างๆ 
ให้ผู้ เก่ียวข้องทราบ 
 ด้านหลักสูตรและส่ือการเรียน ได้แก่ 1) ควรจัดสรรงบประมาณ
สนบัสนนุสือ่การอ่านออกเขียนได้ของผู้ เรียนให้เพียงพอกบัความต้องการของครู 
2) ควรพฒันาครูด้านการผลิตสือ่การสอน เช่น สือ่ประเภทคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
และสื่อท่ีผลิตจากวสัดุธรรมชาติ 3) ควรมีการวิเคราะห์ผู้ เรียนและจัดระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนท่ีมีปัญหาด้านการเรียน และร่วมมือกับผู้ ปกครองในการ
แก้ปัญหา 4) ควรจดักิจกรรมเสริมสร้างผู้ เรียนให้สามารถคิดวิเคราะห์ สงัเคราะห์ 
เช่น การสอนเสริม และการจัดหลกัสตูรอบรมเข้มก่อนสอบ 5) ควรพฒันาทกัษะ
การสอนของครูในวิชาพระพุทธศาสนาให้สามารถจูงใจให้ผู้ เรียนสนใจใน
กิจกรรมการเรียนรู้ เช่น วิชาธรรมและบาล ี6) ควรจดัตารางเรียนหรือคาบเรียนให้
เหมาะสมและสอดคล้องกบัความต้องการของผู้ เรียน เช่น การสลบัจดัตารางสอน
ระหว่างวิชาท่ีเรียนยากกับง่าย หรือจัดสื่อช่วยสอนให้ผู้ เรียนเข้าใจมากขึน้  
7) ควรพฒันาทกัษะการสอนของครูในวิชาการด้านพระพุทธศาสนา เช่น ทกัษะ
ด้านเนือ้หา ด้านการใช้สือ่ และการจดักิจกรรมเสริมทกัษะ  
 ด้านรูปแบบการสอน ได้แก่ 1) ควรจัดท าแผนการเรียนรู้โดยผู้ เรียนมี
สว่นร่วม และให้ผู้ปกครอง ครอบครัว ชุมชนและสงัคมเข้ามามีสว่นร่วมในการจัด
กระบวนการเรียนรู้ 2) ควรจัดกระบวนการเรียนรู้ให้ยืดหยุ่นตามความเหมาะสม 
ทัง้ด้านเวลาสาระการเรียนรู้ และผู้ เรียน 3) ควรจัดกระบวนการเรียนรู้ท่ีเน้น
ผู้ เรียนเป็นส าคญัโดยให้ผู้ เรียนได้เรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริง 4) ควรสง่เสริมให้
ผู้ เรียนได้เรียนจากแหลง่การเรียนรู้และเครือขา่ยการเรียนรู้ 5) ควรใช้กระบวนการ
แนะแนวเป็นสว่นหนึ่งของการจัดกระบวนการเรียนรู้  6) ควรจัดกิจกรรมสง่เสริม
ให้ครูได้รับการพฒันาวิธีการจดักระบวนการเรียนรู้อยา่งหลากหลายและตอ่เน่ือง  
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159 แนวทางการจัดการศึกษาเพื่อส่งเสริมทางการศึกษาระดับชาติด้านพระพุทธศาสนา 
(B-Net) ของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดขอนแก่น 
 
 
แนวทางการจัดการศึกษาเพือ่ส่งเสริมทางการศกึษาระดับชาตด้ิาน
พระพุทธศาสนา (B-Net) ของโรงเรียนพระปริยัตธิรรม  
แผนกสามัญศึกษา จังหวัดขอนแก่น 
 
 
แนวทางการจัดการศึกษาเพือ่ส่งเสริมทางการศกึษาระดับชาตด้ิาน
พระพุทธศาสนา (B-Net) ของโรงเรียนพระปริยัตธิรรม  
แผนกสามัญศึกษา จังหวัดขอนแก่น 
 
 
แนวทางการจัดการศึกษาเพือ่ส่งเสริมทางการศกึษาระดับชาตด้ิาน
พระพุทธศาสนา (B-Net) ของโรงเรียนพระปริยัตธิรรม  
แผนกสามัญศึกษา จังหวัดขอนแก่นการ  

 
 
แนวทางการจดัการศึกษาเพือ่ส่งเสริมทางการศึกษาระดบัชาติดา้น
พระพทุธศาสนา (B-Net) ของโรงเรียนพระปริยตัิธรรม  
แผนกสามญัศึกษา จงัหวดัขอนแก่น  
 
 
แนวทางการจัดการศึกษาเพือ่ส่งเสริมทางการศกึษาระดับชาตด้ิาน
พระพุทธศาสนา (B-Net) ของโรงเรียนพระปริยัตธิรรม  
แผนกสามัญศึกษา จังหวัดขอนแก่น  
 
 

 ด้านกิจกรรมเสริมหลักสูตร ได้แก่ 1) ควรมีการเตรียมความพร้อม
โดยจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนกัธรรมชัน้ตรี โท เอก และภาษาบาลีในช่วง
เปิดภาคเรียน  2) ควรมีการจัดสอบ Pre-B-NET สอนเสริม และมีการสอนแบบ
เข้มก่อนสอบ ทบทวนบทเรียน สง่เสริมให้ก าลงัใจนักเรียนท่ีมีการพัฒนาอย่าง
ต่อเน่ือง  3) ควรน าผลการทดสอบปีท่ีผ่านมาวิเคราะห์ปัญหา และหาจุดเด่น  
จุดด้อย รวมถึงตวัชีว้ดัส าคญัท่ีน ามาใช้ในการทดสอบ  4) ควรจัดกิจกรรมเสริม
หลกัสตูรโดยจดัให้มีการอบรมก่อนสอบอย่างน้อย 1 เดือน   
 ด้านการวัดและประเมินผล ได้แก่ 1) ควรวิเคราะห์ข้อสอบเพื่อทราบ
ถึงตวัชีว้ดัท่ีใช้ในการออกทดสอบ เพื่อน าไปสูก่ารปรับปรุงระบบการประเมินของ
ครูในขัน้ตอนการสอนโดยเน้นข้อสอบหรือวิธีประเมินในแผนให้สอดคล้องกับการ
ทดสอบ B-NET  2) ควรน าคะแนนบาลีจากการสอบ B-NET มาใช้เป็นสว่นหนึ่ง
ของคะแนนสอบบาลีสนามหลวงเพื่อให้เกิดความสอดคล้องและไม่เกิดความ
ซ า้ซ้อน  3) ควรจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาและอบรมครูด้านการวัดและ
ประเมินผลท่ีสอดคล้องกับการทดสอบ B-NET  4) การสอนของครูควรเน้นให้มี
การวดัและประเมินผลตามสภาพจริง เน่ืองจากโรงเรียนพระปริยติัธรรมมีความ
แตกต่างกันทัง้ด้านผู้ เรียน และบริบท ในขณะเดียวกันควรจัดรวมกลุ่มอบรม
พฒันาครูด้วยกนัทัง้ระดบัจงัหวดั 
 
 
 
 
 
 



 

ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน) 2561 

160 

5. อภปิรายผล 
 จากผลวิจยัมีประเด็นส าคญัท่ีควรน ามาอภิปราย ดงันี ้
 5.1 สภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนก
สามัญศึกษา ในจังหวัดขอนแก่น  

โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดบัปานกลาง ทัง้นี ้อาจเน่ืองมาจาก
โรงเรียนพระปริยติัธรรมมีข้อจ ากัดในการบริหารจัดการหลายประการ เช่น ความ
ชดัเจนในนโยบาย ความสามารถทางวิชาการ ขาดสือ่การเรียนการ ผู้บริหารและ
ครูขาดความเข้าใจในการผลิตสื่อการเรียนการสอน เป็นต้น จึงสง่ผลต่อสภาพ
การจดัการศกึษาท่ีอยูใ่นระดบัปานกลาง สอดคล้องกบัพระมหาจิตนเรศ ศรีประโค 
(2546) ท่ีพบวา่ การจดัการศึกษาในโรงเรียนพระปริยติัธรรม แผนกสามญัศึกษา
ได้มีการปรับเปลี่ยนพัฒนามาอย่างต่อเน่ือง และเป็นไปตามกระแสของการ
เปลี่ยนแปลงเช่นเดียวกับสถานศึกษาอ่ืนทัว่ไป จนบดันีน้บัเป็นเวลาเกือบ 40 ปี
แล้ว แตเ่ป็นไปอย่างช้าๆ ภายใต้ข้อจ ากัด และอุปสรรคนานาประการ ซึง่สะท้อน
ให้เห็นจากผลการวิจัยท่ีผ่านมา พบว่า โรงเรียนมีปัญหาการผลิตและการใช้สื่อ
การสอน ขาดงบประมาณ ครูผู้สอนขาดความรู้ในการผลิตสื่อ ผู้บริหาร ครูและ
เจ้าหน้าท่ี รวมถึงชุมชนไม่มีสว่นร่วมในการบริหารจัดการโรงเรียน   
 ในขณะท่ีผลการวิจัยของพระคล้อย สังฆะมาศ (2547) พบว่า การ
ปฏิบติังานวิชาการของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุม่ท่ี 2 มี
ปัญหาหลายประการ คือ การก าหนดวตัถุประสงค์แนวนโยบายและทิศทางการ
บริหารงานวิชาการไม่ชัดเจน งบประมาณไม่เพียงพอในการจัดท าเอกสาร
หลกัสตูรเพิ่มเติม ห้องปฏิบติัการและอาคารสถานท่ี ท่ีใช้ในการจัดแผนการเรียน
ไม่เพียง ขาดครูบุคลากรท่ีมีคุณภาพ ขาดเคร่ืองมือท่ีได้มาตรฐานในการวัดผล
การเรียนรู้ เช่นเดียวกับสกุรี ทองค า (2547) ท่ีท าการวิจัย พบว่า การบริหารงาน
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161 แนวทางการจัดการศึกษาเพื่อส่งเสริมทางการศึกษาระดับชาติด้านพระพุทธศาสนา 
(B-Net) ของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดขอนแก่น 
 
 
แนวทางการจัดการศึกษาเพือ่ส่งเสริมทางการศกึษาระดับชาตด้ิาน
พระพุทธศาสนา (B-Net) ของโรงเรียนพระปริยัตธิรรม  
แผนกสามัญศึกษา จังหวัดขอนแก่น 
 
 
แนวทางการจัดการศึกษาเพือ่ส่งเสริมทางการศกึษาระดับชาตด้ิาน
พระพุทธศาสนา (B-Net) ของโรงเรียนพระปริยัตธิรรม  
แผนกสามัญศึกษา จังหวัดขอนแก่น 
 
 
แนวทางการจัดการศึกษาเพือ่ส่งเสริมทางการศกึษาระดับชาตด้ิาน
พระพุทธศาสนา (B-Net) ของโรงเรียนพระปริยัตธิรรม  
แผนกสามัญศึกษา จังหวัดขอนแก่นการ  

 
 
แนวทางการจดัการศึกษาเพือ่ส่งเสริมทางการศึกษาระดบัชาติดา้น
พระพทุธศาสนา (B-Net) ของโรงเรียนพระปริยตัิธรรม  
แผนกสามญัศึกษา จงัหวดัขอนแก่น  
 
 
แนวทางการจัดการศึกษาเพือ่ส่งเสริมทางการศกึษาระดับชาตด้ิาน
พระพุทธศาสนา (B-Net) ของโรงเรียนพระปริยัตธิรรม  
แผนกสามัญศึกษา จังหวัดขอนแก่น  
 
 

วิชาการของโรงเรียนพระปริยติัธรรม แผนกสามญัศกึษา กลุม่ท่ี 11 ประสบปัญหา
การขาดแคลนสื่อ วัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน งบประมาณไม่เพียงพอ ขาด
บุคลากรท่ีมีความช านาญการและประสบการณ์ ขาดอาคารสถานท่ีหอพัก  
ห้องเรียนไม่เอือ้ต่อการเรียนการสอน การบริหารจัดการไม่มีประสิทธิภาพ 
นโยบายและระบบการท างานไม่ชัดเจน การด าเนินงานล่าช้า ขาดการ
ประสานงานและความร่วมมือ ขาดการนิเทศและติดตามผล การประชาสมัพนัธ์
น้อย บุคลากรขาดขวัญก าลงัใจและไม่มีความมั่นคงในอาชีพ ขณะท่ี พระมหา
ปรีชา ฉตัรแก้ว (2548) ก็พบวา่ การปฏิบติังานวิชาการในโรงเรียนพระปริยติัธรรม 
แผนกสามัญศึกษา กลุม่ท่ี 12 อยู่ในระดบัปานกลาง และขณะเดียวกันก็ประสบ
ปัญหาพอๆ กนั ทัง้ในภาพรวมและรายด้าน  
 นอกจากนี ้จากการศึกษาวิจัยของพระมหากิตติภพ อุบลบาล (2550) 
พบว่า โรงเรียนพระปริยติัธรรม แผนกสามัญศึกษาจังหวดัหนองคายยังอ่อนแอ
มากในเร่ืองความสามารถทางด้านวิชาการ  ซึง่เป็นการสะท้อนให้เห็นวา่ โรงเรียน
ประสบปัญหาเดิมๆ คล้ายๆ กันมาเป็นเวลายาวนานจนถึงปัจจุบัน และยัง
สะท้อนถึงแบบภาวะผู้ น าของผู้บริหารโรงเรียนด้วย ท าให้การบริหารงานใน
โรงเรียนมีประสิทธิผลต ่าและไม่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาเท่าท่ีควร ซึ่ง
เม่ือเร็วๆ นี ้ส านกังานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (2550) ได้รายงานว่า สภาพการ
จัดการศึกษาในปัจจุบนัโรงเรียนปริยติัธรรม แผนกสามัญศึกษา ยงัเน้นปริมาณ
มากเกินไป จึงท าให้คณุภาพการศึกษาลดลง ซึง่ต้องหาวิธีการแก้ปัญหาตอ่ไป 
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5.2 ปัจจัยที่ ส่งผลสัมฤทธ์ิการเรียนรู้วิชาการด้านพระพุทธศาสนา 
(B-NET) ของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ในจังหวัด
ขอนแก่น  

พบว่า ตวัแปรทุกตวัสง่ผลต่อผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนอย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.1 โดยเฉพาะตวัแปรหลกัสตูรและสือ่การเรียนการสอนท่ีสามารถ
อธิบายปัจจัยท่ีส่งผลต่อผลสมัฤทธ์ิการเรียนรู้วิชาการด้านพระพุทธศาสนา (B-
NET) ได้ร้อยละ 85.2 ทัง้นี ้อาจเป็นเพราะว่า หลกัสูตรเป็นหัวใจของการศึกษา 
และเป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน รวมถึงมวลประสบการณ์ 
กระบวนการเรียนรู้ และสื่อการเรียนการสอนท่ีจะน าไปสู่การบรรลุผลตาม
เปา้หมายท่ีต้องการ ดงันัน้ หลกัสตูรจึงมีความส าคญัและเป็นตวับง่ชีค้วามส าเร็จ
หรือเปา้หมายการจดัการศกึษา สอดคล้องกบั Parkay et al. (2014) ท่ีให้ทศันะว่า 
หลักสูตรเป็นหัวใจของการศึกษาเน่ืองจากหลักสูตรเป็นแนวทางในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้โดยบูรณาการแนวคิด (thought) การปฏิบัติ (action)  และ
จุดมุ่งหมาย (purpose) ไว้ด้วยกัน ซึ่งมาตรฐานหลักสูตรเป็นเร่ืองของระบบ 
(curriculum standards as a system) หรือระบบหลกัสตูร (curriculum system) 
เป็นการจัดองค์ประกอบทั ง้หมดของกระบวนการหลั กสูตร ทั ง้การ 
ยกร่าง การสร้าง การใช้ และการประเมินหลกัสูตรให้มีความสมัพันธ์เก่ียวเน่ือง
กันภายใต้กรอบแนวคิดพืน้ฐานส าคัญ 3 ประการ คือ พลงัทางสงัคม (social 
forces) ทฤษฎีการพฒันาทรัพยากรมนุษย์ (theories of human development) 
และทฤษฎีการเรียนรู้ และแบบการเรียนรู้ (theories of learning and learning 
styles) และสอดคล้องกับแนวคิดของนกัวิชาการด้านหลกัสตูร อาทิ 
 พรชยั มงคลวนิช (2559) กลา่ววา่หลกัสตูรมีความส าคญัตอ่การจัดการ
เรียนการสอนมาก หลักสูตรไม่ได้เป็นแค่ตัวหนังสือเพียงอย่างเดียว แต่มี
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163 แนวทางการจัดการศึกษาเพื่อส่งเสริมทางการศึกษาระดับชาติด้านพระพุทธศาสนา 
(B-Net) ของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดขอนแก่น 
 
 
แนวทางการจัดการศึกษาเพือ่ส่งเสริมทางการศกึษาระดับชาตด้ิาน
พระพุทธศาสนา (B-Net) ของโรงเรียนพระปริยัตธิรรม  
แผนกสามัญศึกษา จังหวัดขอนแก่น 
 
 
แนวทางการจัดการศึกษาเพือ่ส่งเสริมทางการศกึษาระดับชาตด้ิาน
พระพุทธศาสนา (B-Net) ของโรงเรียนพระปริยัตธิรรม  
แผนกสามัญศึกษา จังหวัดขอนแก่น 
 
 
แนวทางการจัดการศึกษาเพือ่ส่งเสริมทางการศกึษาระดับชาตด้ิาน
พระพุทธศาสนา (B-Net) ของโรงเรียนพระปริยัตธิรรม  
แผนกสามัญศึกษา จังหวัดขอนแก่นการ  

 
 
แนวทางการจดัการศึกษาเพือ่ส่งเสริมทางการศึกษาระดบัชาติดา้น
พระพทุธศาสนา (B-Net) ของโรงเรียนพระปริยตัิธรรม  
แผนกสามญัศึกษา จงัหวดัขอนแก่น  
 
 
แนวทางการจัดการศึกษาเพือ่ส่งเสริมทางการศกึษาระดับชาตด้ิาน
พระพุทธศาสนา (B-Net) ของโรงเรียนพระปริยัตธิรรม  
แผนกสามัญศึกษา จังหวัดขอนแก่น  
 
 

องค์ประกอบส าคญัหลายอย่าง 1) ด้านทกัษะการเรียนรู้ (learning skills) ผู้ เรียน
จะต้องรู้จักทกัษะการหาความรู้ ซึ่งปัจจุบนัเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็ว ดังนัน้ การศึกษาท่ีดีต้องสามารถตอบสนองการท างานในอนาคตได้  
2) ทักษะชีวิต (life skills) หรือการมีทักษะชีวิต ผู้ เรียนจะต้องสามารถควบคุม
อารมณ์ตนเองรวมถึงอารมณ์ของผู้ อ่ืนได้ เพราะคนท่ีมีทักษะชีวิตเป็นคนท่ี
ทนัสมัย สามารถปรับตวัเข้ากับการเปลี่ยนแปลงของสงัคม และโลกภายนอกได้ 
และ 3) หลกัสตูรท่ีดีต้องเน้นการปฏิบติัจริงได้ ท่ีส าคญัต้องง่าย ชัดเจน และไม่
ซบัซ้อน ปัญหาของหลกัสตูร คือการขาดระบบการจดัการและข้อมลูย้อนกลบั ซึง่
ต้องมีกระบวนการพฒันาหลกัสูตรท่ีครบวงจรตามระบบหลกัสูตรและการเรียน
การสอนแบบบนลงลา่ง (top down approach) และแบบลา่งขึน้บน (bottom up 
approach) โดยมีผู้ รับผิดชอบด้านการวิจัยและพัฒนา และต้องมีวิธีการก ากับ
ดูแลหลกัสูตรเพื่อพัฒนาให้การเรียนการสอนมีคุณภาพมากขึน้  นอกจากนี ้
หลกัสูตรควรมีความสอดคล้องกับธรรมชาติของผู้ เรียน  ซึ่งบางครัง้สอนน้อย
อาจจะรู้มาก  สอนมากอาจจะรู้น้อย  ดังนัน้ การเรียนท่ีดีต้องมีครูคอยชีแ้นะ  
หาแนวทางบอกทิศทางร่วมกันวิเคราะห์และสงัเคราะห์กบัผู้ เรียน  
 เช่นเดียวกับ วราภรณ์ สามโกเศศ (2559) กลา่วว่าปัญหาของหลกัสตูร
การศึกษาไทย คือ ไม่ว่าหลกัสตูรจะปรับปรุงเป็นเช่นไร ครูจ านวนมากก็ยงัสอน
ตามท่ีตวัเองจะสอน หลกัสตูรท่ีดีจึงควรเป็นหลกัสตูรท่ีค านึงถึงการเรียนมากกว่า
การสอน  ซึ่งปัจจุบนัความรู้ไม่ได้อยูท่ี่ตวัครูแต่อยู่ในเทคโนโลยีและแหลง่เรียนรู้
ต่างๆ ดงันัน้ หลกัสตูรท่ีดีควรมี 3 ลกัษณะ คือ 1) ต้องค านึงถึงการเรียนรู้ไม่ใช่
การสอน (teach less and learn more) 2) ต้องทันสมัยโดยมีทักษะชีวิตซึ่งไม่
แปรผนัตามเทคโนโลยีตา่งๆ ท่ีมีความก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว และ 3) หลกัสูตร
ท่ีเอือ้อ านวยให้เกิดคุณธรรม จริยธรรม คือ ท าให้คนท าในสิ่งท่ีควรจะท าและ
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ถกูต้อง ไม่ได้ท าเพื่อคิดวา่จะได้รางวลัหรือไม่ท าแล้วถกูลงโทษ ท าในสิง่ท่ีควรท า
ถึงแม้วา่ไม่มีใครเห็นก็ตาม 
 นอกจากนี ้สิริกร มณีรินทร์ (2559) ได้ให้ทศันะว่าหลกัสูตรการศึกษา
ของไทยยังขาดระบบการจัดการเร่ืองหลักสูตร และขาดข้อมูลย้อนกลับ สิ่ง
ส าคญัควรมองท่ีจุดเร่ิมต้นของหลกัสตูร ดูคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ของคนไทย
ว่าเป็นอย่างไร สมรรถนะส าคัญของผู้ เรียน คือ เป็นผู้ สร้างงาน ท างานเป็น
เครือข่าย เป็นผู้พฒันาตนเองให้มีความสขุ พอเพียง และแบ่งปัน เป็นผู้ ใฝ่รู้และ
เรียนรู้ตลอดชีวิต และเป็นสมาชิกท่ีดีของสงัคมไทยและสงัคมโลก หลกัสตูรท่ีดี
จะต้องมีการท างานร่วมกนัให้ครบวงจรตามระบบของหลกัสตูร และการเรียนการ
สอนแบบบนลงล่าง (top down approach) และแบบล่างขึน้บน (bottom up 
approach) กลา่วคือ หลกัสตูรท่ีคาดหวงั (intended curriculum) ไปสูร่ะดบัการ
น าไปใช้ (implement curriculum) ต้องมีการเตรียมค าอธิบายหลกัสูตร คู่มือครู 
หนงัสอืเรียน สือ่ วสัด ุอุปกรณ์การเรียนการสอน ฯลฯ และไปสูร่ะดบัท่ีนกัเรียนได้
เรียนรู้จริง (attained curriculum) โดยมีการฝึกหัดครูพัฒนาครูและผู้ บริหาร
สถานศึกษา ทัง้นี ้หลกัสตูรระดบัน าไปใช้ (implemented curriculum) จะต้องมี
การสร้างแบบทดสอบสมรรถนะผู้ เรียนว่าได้ตามท่ีคาดหวังหรือไม่ และสดุท้าย
น าไปสู่ระดับท่ีคาดหวังไว้ คือ มีการวิจัยเชิงนโยบาย จัดท าข้อเสนอแนะเชิง
นโยบายเพื่อปรับปรุงหลกัสตูรต่อไป อย่างไรก็ตาม ปัจจัยท่ีท าให้ผู้ เรียนประสบ
ผลส าเร็จ คือ ปฏิสมัพนัธ์ท่ีดีระหว่างครูกับนกัเรียน คือ 1) การเตรียมการสอน  
2) การพฒันาองค์ความรู้เพื่อใช้ในการสอนหรือการออกแบบหลกัสูตร 3) การ
ท างานร่วมกันกับลกูศิษย์แบบตวัต่อตวัรายบุคคล 4) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ
เพื่อนครูเพื่อพฒันาการสอน และ 5) การจัดกิจกรรมพิเศษต่างๆ นอกเหนือจาก
การเรียนการสอนในชัน้เรียน 
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 และประกอบ รัตนพันธ์ (2559) ได้ให้ทัศนะในมุมมองระดับสากลว่า 
หลกัสตูรมีความส าคญัมากเพราะเป็นเข็มทิศไปสูก่ารเดินทางไปสูเ่ป้าหมายแห่ง
ความส าเร็จ หลกัสูตรท่ีดีนัน้ควรสอดคล้องกับธรรมชาติของผู้ เรียน กล่าวคือ  
1) ผู้ เรียนไม่ชอบความจ ากัด 2) ผู้ เรียนไม่ชอบการแข่งขัน 3) การเรียนรู้ท่ีสอน
มากผู้ เรียนจะรับได้น้อย ความเช่ือมโยงน้อย แลจะลมืเร็ว ดงันัน้ ทางท่ีดีท่ีสดุ คือ 
ครูท่ีไม่สอนเลยแต่คอยชีแ้นะหาแนวทาง บอกทิศทาง ร่วมกันวิเคราะห์ และ
สังเคราะห์กับผู้ เรียน ซึ่งสิ่งเหล่านีมี้ความส าคัญต่อการน าไปสู่การจัดท า
หลกัสูตรมาก หลกัสูตรท่ีใช้อยู่ปัจจุบันทุกระดับค่อนข้างดีมากเพราะมีความ
ยืดหยุน่แตก่ารน าหลกัสตูรไปใช้มีปัญหาในเชิงปฏิบติั ขณะเดียวกันหลกัสูตรท่ีดี
ควรมีองค์ประกอบ 3 สว่น คือ 1) องค์ประกอบเชิงวิชาการ 2) องค์ประกอบเชิง
วิชาชีพ ได้แก่ วิชาท่ีผู้ เรียนจะน าไปใช้ประกอบอาชีพในอนาคต และ 3) 
องค์ประกอบเชิงวิชาคน คือ การเป็นคนท่ีมีระเบียบวินยั รับผิดชอบ มีจริยธรรม 
การเป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ และหลกัสตูรท่ีดีต้องน าไปสูก่ารปฏิบติัได้ด้วย ดงันัน้ 
การเข้าสูป่ระชาคมอาเซียนนัน้ต้องดบูริบทของอาเซียนมาบรรจุลงในหลกัสตูรให้
เกิดความพอดีและสิ่งท่ีควรตระหนัก คือ ต้องจัดหลกัสูตรให้เป็นพลเมืองโลก 
เพราะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และต้องสอนให้ผู้ เรียนรู้จักแหล่งเรียนรู้
ตา่งๆ เช่ือมโยงในเร่ืองเทคโนโลยีท่ีเป็นสากลนัน่เอง 
 

 5.3 แนวทางการจัดการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนก
สามัญศึกษา จังหวัดขอนแก่น ในการส่งเสริมการเรียนรู้วิชาการด้าน
พระพุทธศาสนา (B-NET) ที่ส าคัญ ได้แก่   
 1) ด้านการบริหาร ผู้ บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรมควรก าหนด
นโยบายเพื่อน าไปสูก่ารปฏิบติัให้เกิดผล โดยมีการก ากับติดตามการสอนอย่าง
ใกล้ชิด และประเมินผลการสอนของครูอย่างต่อเน่ือง ทัง้นี ้อาจเป็นเพราะว่า  
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การควบคุมก ากับติดตามเป็นกระบวนการติดตามช่วยเหลือ หรือวางระเบียบ
กฎเกณฑ์เพื่อให้การปฏิบติังานเป็นไปตามมาตรฐานหรือจุดหมายขององค์การ 
ซึ่งจะช่วยการด าเนินงานยกระดับผลสัมฤทธ์ิ B-NET ประสบผลส าเร็จ ซึ่ง
สอดคล้องกับ Newman (1975) กล่าวว่า การควบคุมองค์การ (Controlling the 
Organization) เป็นกระบวนการวางระเบียบกฎเกณฑ์เพื่อให้การปฏิบัติงาน
เป็นไปตามมาตรฐานหรือจุดหมายขององค์การท่ีก าหนดไว้ หรือเป็นกระบวนการ
ท่ีบุคคล กลุม่บุคคล และ Hellriegel & Slocum (1982) ให้แนวคิดว่า องค์การได้
ก าหนดถึงสิ่งท่ีจะให้บุคคล กลุ่มบุคคล หรือองค์การได้กระท า เพื่อให้บรรลุ
จุดหมายขององค์การ จากนิยามดงักลา่ว แสดงให้เห็นถึงภารกิจในการควบคุม
องค์การว่า ในการบริหารองค์การนัน้ ผู้บริหารจะต้องก าหนดมาตรฐานการ
ท างานไว้ลว่งหน้าก่อน แล้วจึงน าผลจากการปฏิบติังานจริงมาเปรียบเทียบ เพื่อ
การปรับปรุงแก้ไขต่อไป แต่เน่ืองจากการปฏิบติังานในองค์การสว่นใหญ่ขึน้กับ
พฤติกรรมของมนุษย์ (human behavior) เป็นส าคัญ นอกจากนี ้  Merchant 
(1985) สรุปว่า การควบคุมก ากับมุ่งเน้นท่ีจะก่อให้เกิดความมั่นใจว่าสมาชิกใน
องค์การได้ประพฤติปฏิบัติในทิศทางท่ีจะท าให้บรรลุผลตามมาตรฐานหรือ
จุดหมาย มุ่งเน้นให้เกิดพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ให้มากขึน้ และลดพฤติกรรมท่ีไม่
พงึประสงค์ให้น้อยลง  
 2)  ด้านหลักสูตรและส่ือการเรียน ควรจดัสรรงบประมาณสนบัสนุน
สือ่การอ่านออกเขียนได้ของผู้ เรียนให้เพียงพอกบัความต้องการของครู ทัง้นี ้อาจ
เป็นเพราะวา่ การด าเนินงานด้านหลกัสตูรและสื่อการเรียนการสอนเป็นกระบวน
การด าเนินงานเพื่อจัดประสบการณ์ให้กับผู้ เรียนจ าเป็นต้องใช้งบประมาณ
สนบัสนุนมากมายทัง้ในสว่นของการจัดกระบวนการเรียนรู้ และการจัดหาหรือ
จัดสร้างสื่อการเรียนการสอน หากการจัดสรรงบประมาณเพียงพอย่อมสง่ผลให้
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ผลสมัฤทธ์ิ B-NET เพิ่มสงูขึน้ สอดคล้องกับส านกังานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 
(2557) ท่ีอธิบายว่า หลักสูตรและสื่อการเรียนการสอน (Curriculum and  
Instructional Materials) ถือเป็นองค์ประกอบส าคัญของการจัดการศึกษาท่ีจะ
บ่งชีท้ัง้ทิศทางและเป้าหมายของสถานศึกษา ดังนัน้ หลกัสูตรเป็นหัวใจของ
การศกึษาเน่ืองจากหลกัสตูรเป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดย
บูรณาการแนวคิด (thought) การปฏิบติั (action) และจุดมุ่งหมาย (purpose) ไว้
ด้วยกนั  

ดงันัน้ การจะบรรลุเป้าหมายของการจัดการศึกษาของชาตินัน้ ถือว่า
หลกัสตูรมีความส าคญัอยา่งยิ่งตอ่การจัดการศกึษา เพราะหลกัสตูรเป็นแนวทาง
ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพสอดคล้องกับนโยบายการจัด
การศึกษา และแนวโน้มความต้องการของสงัคม หลกัสตูรจะช่วยให้บุคลากรท่ี
เก่ียวข้องกับการศึกษาได้มองเห็นจุดหมาย แนวทางก าหนดเนือ้หาสาระ 
แนวทางในการจัดกิจกรรม ประสบการณ์การเรียนรู้และผลการเรียนรู้ท่ีจะเกิดขึน้ 
หลกัสตูรเป็นกลไกท่ีส าคญัของการจัดการศึกษาเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ของมนุษย์ให้ตอบสนองความต้องการของพลเมืองหรือประชาคมโลกท่ีจะต้อง
ปรับเปลีย่นให้ประสานสมัพนัธ์อยา่งใกล้ชิดกับสงัคม ขา่วสาร สง่เสริมให้ผู้ เรียน
ได้มีโอกาสเรียนรู้ตลอดชีวิต เสริมสร้างทักษะในการคิดวิเคราะห์ การตดัสินใจ
ด้วยตนเองเพื่อเตรียมความพร้อมในการเป็นพลเมืองท่ีสามารถด ารงชีวิตได้อย่าง
เสรีภาพและประชาธิปไตย ซึ่งการจัดการศึกษาท่ีจะบรรลุความส าเร็จทาง
การศกึษานัน้จะต้องอาศยัหลกัสตูรเป็นแนวทางในการจัดการศกึษาให้ด าเนินไป
ตามจุดมุ่งหมายท่ีวางไว้ ดังนัน้ ครูจะต้องท าหน้าท่ีในการสร้างและพัฒนา
หลกัสตูร การน าหลกัสตูรไปใช้ การออกแบบการจดัการเรียนรู้และสือ่การเรียนรู้   
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 3) ด้านรูปแบบการสอน  ควรจัดท าแผนการเรียนรู้โดยผู้ เรียนมีส่วน
ร่วม และให้ผู้ปกครอง ครอบครัว ชุมชนและสงัคมเข้ามามีส่วนร่วมในการจัด
กระบวนการเรียนรู้ ทัง้นี ้อาจเป็นเพราะว่า รูปแบบการสอนเป็นยุทธวิธีท่ีครูใช้
เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ เรียนให้บรรลผุล นอกจากนี ้รูปแบบการสอน
ยงัช่วยให้สามารถพฒันาผู้ เรียนให้บรรลุผลตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 
สอดคล้องกับ Opdenakker & Damm  (2006) และอนงค์ อินตาพรหม (2552) 
กล่าวถึงรูปแบบการสอน (Teaching Styles) เป็นยุทธวิธีท่ีครูใช้ในรูปแบบท่ี
หลากหลายท่ีเป็นตวัช่วยท าให้การสอนของครูง่ายขึน้ และมีความยืดหยุ่นเพียง
พอท่ีจะตอบสนองความต้องการของผู้ เรียนท าให้ผู้ เรียนได้เรียนรู้ในสิ่งท่ีครูสอน 
และบรรลวุตัถุประสงค์ท่ีก าหนดแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ รูปแบบการสอน
แบบยดึผู้ เรียนเป็นศูนย์กลาง และรูปแบบการสอนแบบยึดครูเป็นศูนย์กลาง และ
ส านกัวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (2553) ได้ให้ทศันะเก่ียวกับรูปแบบการ
สอนไว้วา่ ครูจะต้องก าหนดรูปแบบการสอนให้สามารถพฒันาผู้ เรียนให้บรรลุผล
ตามเปา้หมายอยา่งมีประสิทธิภาพ กลา่วคือ 1) จดัท าแผนการเรียนรู้โดยผู้ เรียน
มีสว่นร่วม 2) จดักระบวนการเรียนรู้ให้ยืดหยุ่นตามความเหมาะสม ทัง้ด้านเวลา
สาระการเรียนรู้ และผู้ เรียน 3) จดักระบวนการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้ เรียนเป็นส าคญัโดย
ให้ผู้ เรียนได้เรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริง และสง่เสริมให้ผู้ เรียนได้เรียนจากแหล่ง
การเรียนรู้และเครือข่ายการเรียนรู้ 4) ใช้การแนะแนวเป็นสว่นหนึ่งของการจัด
กระบวนการเรียนรู้ 5) ให้ผู้ปกครอง ครอบครัว ชุมชนและสงัคมเข้ามามีสว่นร่วม
ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ 6) ส่งเสริมให้ครูได้รับการพัฒนาวิธีการจัด
กระบวนการเรียนรู้อยา่งหลากหลายและตอ่เน่ือง   
 4) ด้านกิจกรรมเสริมหลักสูตร ควรมีการเตรียมความพร้อมโดยจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนนกัธรรมตรี โท เอก และภาษาบาลีในช่วงเปิดภาคเรียน 
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(B-Net) ของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดขอนแก่น 
 
 
แนวทางการจัดการศึกษาเพือ่ส่งเสริมทางการศกึษาระดับชาตด้ิาน
พระพุทธศาสนา (B-Net) ของโรงเรียนพระปริยัตธิรรม  
แผนกสามัญศึกษา จังหวัดขอนแก่น 
 
 
แนวทางการจัดการศึกษาเพือ่ส่งเสริมทางการศกึษาระดับชาตด้ิาน
พระพุทธศาสนา (B-Net) ของโรงเรียนพระปริยัตธิรรม  
แผนกสามัญศึกษา จังหวัดขอนแก่น 
 
 
แนวทางการจัดการศึกษาเพือ่ส่งเสริมทางการศกึษาระดับชาตด้ิาน
พระพุทธศาสนา (B-Net) ของโรงเรียนพระปริยัตธิรรม  
แผนกสามัญศึกษา จังหวัดขอนแก่นการ  

 
 
แนวทางการจดัการศึกษาเพือ่ส่งเสริมทางการศึกษาระดบัชาติดา้น
พระพทุธศาสนา (B-Net) ของโรงเรียนพระปริยตัิธรรม  
แผนกสามญัศึกษา จงัหวดัขอนแก่น  
 
 
แนวทางการจัดการศึกษาเพือ่ส่งเสริมทางการศกึษาระดับชาตด้ิาน
พระพุทธศาสนา (B-Net) ของโรงเรียนพระปริยัตธิรรม  
แผนกสามัญศึกษา จังหวัดขอนแก่น  
 
 

ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะวา่ การเตรียมความพร้อมจะเป็นการสร้างความพร้อมพืน้ฐาน 
และช่วยให้เกิดความต่อเน่ืองของการเรียนรู้ ในขณะเดียวกันยังเป็นการ
จัดเตรียมตนเองให้พร้อมเพื่อการเรียนรู้เป็นปัจจัยส าคญัท่ีสุดท่ีช่วยให้ผู้ เรียนมี
แรงจูงใจในการท างานสามารถเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับ
ทฤษฎีความพร้อมของ Hersey and Blanchard (1969) กลา่วว่า องค์ประกอบ
ส าคัญของทฤษฎีความพร้อม คือ ด้านความสามารถ (ability) ประกอบด้วย 
ความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ และประสบการณ์ ส่วนอีกด้าน คือ ความเต็มใจ 
(willingness) ประกอบด้วย การให้ค ามั่นสญัญา หรือความผูกพัน แรงจูงใจใน
การท างาน และความมัน่คง  
 5)  ด้านการวัดและประเมินผล ควรวิเคราะห์ข้อสอบเพื่อทราบถึง
ตวัชีว้ดัท่ีใช้ในการออกทดสอบ เพื่อน าไปสูก่ารปรับปรุงระบบการประเมินของครู
ในขัน้ตอนการสอนโดยเน้นข้อสอบหรือวิธีประเมินในแผนให้สอดคล้องกับการ
ทดสอบ B-NET ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะวา่ การวิเคราะห์ข้อสอบจะช่วยให้ครูสามารถ
ก าหนดตวัชีว้ดัในการออกข้อสอบ ตลอดจนชีใ้ห้เห็นจุดเด่นจุดด้อยของข้อสอบ
ยอ่มน าไปสูป่ระสิทธิภาพในการวดัประเมินผลของครู และช่วยให้ครูออกข้อสอบ
เพื่อประเมินในชัน้เรียนได้สอดคล้องกับการทดสอบ B-NET ซึ่งจะน าไปสูค่วาม
พร้อมในการจัดท าข้อสอบ B-NET ซึ่งจะสง่ผลต่อการเพ่ิมผลสมัฤทธ์ิได้ ดงันัน้ 
ในด้านการวดัและประเมินผลนัน้ ครูควรจดัท าข้อสอบในแผนการจดัการเรียนรู้ท่ี
ใช้ในชัน้เรียนให้ให้มีลกัษณะท่ีสอดคล้องกับข้อสอบ B-NET เพื่อให้นักเรียนมี
ประสบการณ์ในการท าข้อสอบ 
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6. ข้อเสนอแนะในการวิจัย 
 ผลจากการวิจยั ผู้วิจยัมีประเด็นท่ีจะเสนอแนะ โดยแบง่ออกเป็น 2 ด้าน
หลกัๆ ดงันี ้
 6.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
       1) จากผลการศึกษาสภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติ
ธรรม แผนกสามัญศึกษา พบว่า มีการด าเนินการอยู่ในระดบัปานกลางทุกด้าน 
ดงันัน้ ควรสง่เสริมสนบัสนุนโดยให้มีการก ากับติดตามการด าเนินงานในทุกด้าน
ให้มากยิ่งขึน้ โดยเฉพาะด้านรูปแบบการสอนท่ีมีค่าเฉลี่ยต ่าสดุ นอกจากนี ้ควร
ให้ความส าคญักบักิจกรรมต่างๆ เช่น 
  1.1) ก าหนดผู้ รับผิดชอบแต่ละโครงการ/กิจกรรมอยา่งชัดเจน   

1.2) ก าหนดหน้าท่ีความรับผิดชอบของครูแต่ละคนไว้อย่าง
ชดัเจน 

1.3) จัดกระบวนการเรียนรู้ให้ยืดหยุ่นตามความเหมาะสม ทัง้
ด้านเวลาสาระการเรียนรู้ และผู้ เรียน 

1.4) ให้ผู้ เรียนมีส่วนร่วมเตรียมความพร้อมก่อนท่ีจะไปนอก
สถานท่ี 

1.5) จัดให้มีการประเมินผลการเรียนทุกช่วงชัน้ และการซ่อม
เสริม 
        2) ผู้ บริหารโรงเรียนปริยัติธรรม แผนกสามัญ ควรก าหนด
ผู้ รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรมของโรงเรียนอย่างชัดเจน ก าหนดหน้าท่ีความ
รับผิดชอบของครูแต่ละคนไว้อย่างชัดเจน จัดท าระเบียบปฏิบัติเก่ียวกับงาน
วิชาการ 
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(B-Net) ของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดขอนแก่น 
 
 
แนวทางการจัดการศึกษาเพือ่ส่งเสริมทางการศกึษาระดับชาตด้ิาน
พระพุทธศาสนา (B-Net) ของโรงเรียนพระปริยัตธิรรม  
แผนกสามัญศึกษา จังหวัดขอนแก่น 
 
 
แนวทางการจัดการศึกษาเพือ่ส่งเสริมทางการศกึษาระดับชาตด้ิาน
พระพุทธศาสนา (B-Net) ของโรงเรียนพระปริยัตธิรรม  
แผนกสามัญศึกษา จังหวัดขอนแก่น 
 
 
แนวทางการจัดการศึกษาเพือ่ส่งเสริมทางการศกึษาระดับชาตด้ิาน
พระพุทธศาสนา (B-Net) ของโรงเรียนพระปริยัตธิรรม  
แผนกสามัญศึกษา จังหวัดขอนแก่นการ  

 
 
แนวทางการจดัการศึกษาเพือ่ส่งเสริมทางการศึกษาระดบัชาติดา้น
พระพทุธศาสนา (B-Net) ของโรงเรียนพระปริยตัิธรรม  
แผนกสามญัศึกษา จงัหวดัขอนแก่น  
 
 
แนวทางการจัดการศึกษาเพือ่ส่งเสริมทางการศกึษาระดับชาตด้ิาน
พระพุทธศาสนา (B-Net) ของโรงเรียนพระปริยัตธิรรม  
แผนกสามัญศึกษา จังหวัดขอนแก่น  
 
 

        3) จัดกระบวนการเรียนรู้ให้ยืดหยุ่นตามความเหมาะสม ทัง้เวลา 
สาระการเรียนรู้และผู้ เรียน โดยจดักระบวนการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้ เรียนเป็นส าคญั 
        4) ควรให้ผู้ เรียนเตรียมความพร้อมก่อนท่ีจะไปศึกษานอกสถานท่ี 
จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรท่ีหลากหลายและสอดคล้องกับความต้องการของ
ผู้ เรียน 
 6.2 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครัง้ต่อไป 
         1) ควรศึกษาเชิงคุณภาพโดยเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงลึกเก่ียวกับ
แนวทางในการจัดการศึกษาเพื่อสง่เสริมการเรียนรู้วิชาการด้านพระพุทธศาสนา 
(B-NET) ในทกุๆ ด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านหลกัสตูรและสือ่การเรียนการสอน 
         2) ศกึษาวิจยัเชิงนโยบายแบบมีสว่นร่วมในการพฒันารูปแบบการ
จัดการศึกษาเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้วิชาการด้านพระพุทธศาสนา (B-NET) ใน
โรงเรียนพระปริยติัธรรม แผนกสามญัศกึษาในจงัหวดัขอนแก่น 
         3) ศึกษาวิจัยและพัฒนา (R&D) รูปแบบการจัดการศึกษาเพื่อ
สง่เสริมการเรียนรู้วิชาการด้านพระพุทธศาสนา (B-NET) ในโรงเรียนพระปริยัติ
ธรรม แผนกสามญัศกึษาในจงัหวดัขอนแก่น 
         4)  ศึกษาโมเดลสมการโครงสร้างเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้วิชาการ
ด้านพระพุทธศาสนา (B-NET) ในโรงเรียนพระปริยติัธรรม แผนกสามญัศึกษาใน
จงัหวดัขอนแก่น 
         5)  ศกึษาสมรรถนะด้านวิชาการของครูโรงเรียนโรงเรียนพระปริยติั
ธรรม แผนกสามญัศึกษาท่ีมีต่อพฒันาการผู้ เรียนรู้วิชาการด้านพระพุทธศาสนา
ในจงัหวดัขอนแก่น 
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