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 การศึกษาวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์1) เพื่อศึกษาระดบัประสิทธิภาพการบริหารจดัการศูนย์
ศึกษาพระพทุธศาสนาวนัอาทิตยว์ดันาคปรก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 2) เพือ่ศึกษาปัจจยัที่มี
ผลต่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ว ัดนาคปรก               
เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร  3) เพื่อเสนอแนะให้แก่ ผูบ้ริหารศูนยศึ์กษาพระพุทธศาสนาวนั
อาทิตยว์ดันาคปรก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร น าไปใชป้ระโยชน์ในการบริหารจดัการต่อไป  

ประชากรที่ ใช้ในการวิจัย ในค ร้ัง น้ี  เป็นนัก เรียนและผู ้ปกครองในศูน ย์ศึ กษ า
พระพทุธศาสนาวนัอาทิตยว์ดันาคปรก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร จ านวน 220 คน (ขอ้มูลศูนย์
ศึกษาพระพุทธศาสนาวนัอาทิตยว์ดันาคปรก  พ.ศ. 2557) เน่ืองจากประชากรในการวิจยัคร้ังน้ีมี
จ  านวนไม่มากนัก ผูว้ิจยั จึงท าการวิจยัประชากรทั้งหมด (Population Universe) ใช้แบบสอบถาม
เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล  สถิติที่ใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณไดแ้ก่ ความถ่ี 
ร้อยละโดยการทดสอบสมมติฐานการวิจัยใช้สถิติวิเคราะห์ข้อมูลด้วยไคสแควร์และวัด
ความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรสองตวัดว้ยค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบแกมมาที่ระดบันัยส าคญั
ทางสถิติที่ .05 

 ผลการศึกษาพบวา่  1) ระดบัประสิทธิภาพการบริหารจดัการศูนยศ์ึกษาพระพุทธศาสนาวนั
อาทิตยว์ดันาคปรก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร ในภาพรวมทั้ง 4 ด้านอยูใ่นระดับปานกลาง 
โดยขอ้ที่มีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ด้านวิชาการ รองลงมาคือ ด้านงบประมาณ ด้านบริหารงานบุคคล   
ด้านอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม ตามล าดับ   2) ปัจจยัที่มีผลต่อประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ว ัดนาคปรก  เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร              
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ไดแ้ก่ ภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารและคณะครู การมีส่วนร่วมในการบริหารจดัการ การรับรู้นโยบายการ
ด าเนินการ อยา่งมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ .05 ปัจจยัที่ไม่มีความสัมพนัธ์กับประสิทธิภาพการ
บริหารจดัการ ไดแ้ก่ รายไดเ้ฉล่ียของครอบครัว ระยะเวลาที่เขา้ศึกษาของนกัเรียน 
 จากผลของการวิจยั ปัจจยัที่มีความสัมพนัธ์กบัประสิทธิภาพการบริหารจดัการศูนยศ์ึกษา
พระพุทธศาสนาวนัอาทิตยว์ดันาคปรก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร ผูว้ิจยัมีขอ้เสนอแนะดังน้ี   
1) ดา้นวิชาการ การจดัการเรียนการสอนไม่ควรมีรูปแบบที่ส าเร็จรูป แต่ควรมีรูปแบบและวิธีการที่
หลากหลายขึ้ นอยู่กับสภาพสังคมและสถานการณ์ทางสังคมปัจจุบัน โดยยึดปัญหาและความ
ตอ้งการของผูเ้รียน และชุมชนเป็นส าคญัเพื่อให้สอดคล้องกับเง่ือนไขบริบทของพื้นที่ และควร
สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในระดับต่างๆ ของกลุ่มผูท้ี่ เก่ียวข้องทั้ งกลุ่มผูเ้รียน ผู ้ปกครอง 
ครูผูส้อน และหน่วยงานสนบัสนุนทั้ง ภาครัฐ เอกชน อาสาสมคัร ตลอดถึงกลุ่มผูมี้จิตศรัทธาต่างๆ 
ให้มากยิง่ขึ้น 2) ดา้นงบประมาณ ควรมีการจดัท าแผนงบประมาณประจ าปี บนัทึกรายรับ รายจ่าย
สามารถตรวจสอบไดแ้ละเปิดเผยต่อชุมชน เพือ่ให้การใชง้บประมาณแต่ละปีมีประสิทธิภาพบรรลุ
ตามวตัถุประสงคข์องศูนยศ์ึกษาพระพุทธศาสนาวนัอาทิตย ์3) ด้านบริหารงานบุคคล ศูนยศ์ึกษา
พระพุทธศาสนาวนัอาทิตยค์วรวางแผนอบรมและพฒันาบุคลากร ให้เป็นผูท้ี่มีทั้ งความรู้และ
ความสามารถและเทคนิควธีิในการสอนโดยมุ่งใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดแก่ผูเ้รียนเป็นส าคญั และควร
ประเมินผลการปฏิบตัิงานของบุคลากร เป็นตวัสะทอ้นให้ทราบถึงสมรรถนะของตนเอง และของ
องค์การ 4) ด้านอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม การปรับปรุงศูนยศ์ึกษาพระพุทธศาสนาวนั 
อาทิตยใ์ห้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่สมบูรณ์ เช่น การจดัสภาพแวดล้อมให้สะอาด สงบ ปลอดโปร่ง 
ใกลชิ้ดธรรมชาติ ปรับเปล่ียนสภาพชั้นเรียนให้มีความหลากหลายไม่จ าเจ เพื่อส่งเสริมบรรยากาศ
การเรียนรู้ อยา่งกระตือรือร้นของเยาวชนและประชาชนผูเ้รียน ให้ประชาชนรอบวดัมีส่วนร่วมใน
ฐานะที่ประชาชนเป็นเจา้ของศาสนาและวฒันธรรม ที่ส าคญัส่งเสริมใหเ้กิดกระบวนการมีส่วนร่วม
ของชุมชนในการพฒันาและบริหารจดัการ ศูนยฯ์ อยา่งกวา้งขวางและต่อเน่ือง  

 ขอ้เสนอแนะและการวิจยัคร้ังต่อไปไดแ้ก่ 1) ควรมีการศึกษาวิจยัเปรียบเทียบกบัศูนยพ์ุทธ
ศาสนาวนัอาทิตยใ์นวดัอ่ืนๆ และน าผลมาเปรียบเทียบจุดแขง็ จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคของแต่
ละแห่ง เพือ่พฒันารูปแบบการบริหารจดัการที่ดีและเหมาะสม  2) ควรมีการศึกษาวจิยัเชิงปฏิบตัิการ
โดยเน้นให้คณะผูบ้ริหาร ครูผูส้อน ผูเ้รียน และ ผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่ายไดร่้วมกนัศึกษาวิจยัและพฒันา
งานไปพร้อมกนั เพือ่ใหเ้กิดผลในเชิงรูปธรรมมาก ยิง่ขึ้น 3) ควรมีการศึกษาดา้นมาตรฐานของศูนย์
ศึกษาพระพทุธศาสนาวนัอาทิตยด์า้นการเรียนรู้และดา้นการบริหารจดัการศูนยฯ์ 
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  ................/................................./............................ 

 
         The objectives of this study were: 1) To examine the effective level in Administration of 
Sunday Dharma Study, WatNakprok, Pasicharoen District, Bangkok2) To examine the factors 
influence to the efficiency in in Administration of Sunday Dharma Study, WatNakprok, 
Pasicharoen District, Bangkok3) To propose recommendation to the management of Sunday 
Dharma Study, WatNakprok, Pasicharoen District, Bangkokfor furthur benefits in administration. 
The population in this study were students and parents in Sunday Dharma Study, WatNakprok, 
Prsiecharoen District, Bangkok for 220 persons (Sunday Dharma Study, WatNakprok, 
Prsiecharoen District, Bangkok B.E 2557).  Since the number of population is small so the 
researcher examined the whole population (Population Universe).  This study used a 
questionnaire as a research tool in collecting date, statistic used in quantitative data analysis were 
frequency percentage and the hypothesis were tested by Chi-square and measured the correlation 
between two factors with Gamma at significant level of .05 
The findings were 1) the overall effective level in in Administration of Sunday Dharma Study, 
WatNakprok, Pasicharoen District, Bangkok in 4 dimensions was in medium level, Academic 
function was the highest average level, followed by budget function, personnel management 
function and facility and environment function respectively. 2) the overall average factors that 
influenced the efficiency in Administration of Sunday Dharma Study, WatNakprok, Pasicharoen 
District, Bangkok were in medium level were leadership of the management and teachers, 
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participation in administration, policy acknowledgement at significant level of .05 . However,  
average family income and educational period of students had no correlation with the efficiency 
in administration.  
 From the research findings of factors related to the efficiency in Administration 
of Sunday Dharma Study, WatNakprok, Pasicharoen District, Bangkok, the researcher has the 
following recommendations 1) Academic function : there should be no fixed formal pattern, there 
should be multiple patterns depending on present social environmentsfocused on students and 
communities’ requirements, so it complies to area context and should build a participation process 
in all levels of relevant parties including students, parents, teachers and supporting organizations 
both public private volunteer and donators2)Budget function: there should be an annual budgeting 
plan, a record of revenue and expense which can be traced and public, so the annual budget 
implementationis effective and meets the objectives of Sunday Dharma Study 3) Personnel 
management function: Sunday Dharma Study should plan for personnel training and development 
so the personnel are trained for both knowledge and skills in teaching for maximum  benefits in 
students.  Moreover, there should be an assessment of personnel to verify the competency of 
individual and organization. 4) Facility and environment function: The center should develop the 
place to be a complete learning center for example, set up a clean, calm and close to nature, 
modify the place to have multiple views to promote learning perspective actively. More 
importantly, the center should promote the participation process of community in developing and 
administrating the center broadly and periodically. 
 Recommendation for further research were 1) there should be a comparative 
study of other Sunday Dharma Study and compare strength, weakness, opportunity and threat of 
each center to have a better suitable administration pattern.2) there should be an action research 
focusing the administration, teachers, students, and other relevant parties to study, research and 
develop the project together for better solid output.  3) there should be a study of the standard of 
Sunday Dharma Study in learning and administrating the center. 
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กติติกรรมประกาศ 
 

 สารนิพนธ์ฉบบัน้ี  สามารถท าส าเร็จลุล่วงไปไดอ้ยา่งสมบูรณ์ด้วยความกรุณาและความ
ช่วยเหลือเป็นอยา่งดียิง่จาก ดร.สุเมธ แสงน่ิมนวล ซ่ึงเป็นอาจารยท์ี่ปรึกษาสารนิพนธ์ฉบบัน้ี  ที่ให้
ค  าปรึกษา  การตรวจสอบ  รวมถึงการแกไ้ขขอ้บกพร่องต่างๆ  และใหข้อ้เสนอแนะที่เป็นประโยชน์
เพื่อปรับปรุงสารนิพนธ์ฉบบัน้ีให้มีความถูกตอ้งและสมบูรณ์ยิง่ขึ้น  และดร.เมฆินทร์  เมธาวิกูล 
คณบดีบณัฑิตวทิยาลยั  รวมถึงคณาจารยแ์ละเจา้หนา้ที่ประจ าคณะรัฐประศาสนศาสตร์ทุกท่าน ที่ให้
ไดค้วามช่วยเหลือและใหค้  าปรึกษา  ขอ้คิดเห็น  องคค์วามรู้ต่างๆ ดว้ยความเมตตาอยา่งดียิง่จนท าให้
สารนิพนธ์ฉบบัน้ีส าเร็จลุล่วง  ผูว้ิจยัรู้สึกซาบซ้ึงในความกรุณาของท่านทั้งหลาย  จึงขออนุโมทนา
เป็นอยา่งสูงไว ้ณ โอกาสน้ี 

 ขอกราบขอบพระคุณพระเดชพระกิตติโสภณวิเทศ  เจ้าอาวาสวดันาคปรก อีกทั้ งขอ
อนุโมทนาขอบคุณคณาจารย ์ผูบ้ริหาร ผูป้กครองและนักเรียน เจา้หน้าที่ทุกส่วนของศูนยศึ์กษา
พระพุทธศาสนาวนัอาทิตยว์ดันาคปรกทุกท่าน ที่ส่งเสริมสนับสนุนขอ้มูล และตอบแบบสอบถาม
ในการท าวิจยัคร้ังน้ีเป็นอยา่งดียิง่  ซ่ึงท าให้การวิจยัเร่ืองประสิทธิภาพการบริหารจดัการศูนยศ์ึกษา
พระพทุธศาสนาวนัอาทิตยว์ดันาคปรก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานครส าเร็จลุล่วงไปดว้ยดี 

ขอขอบคุณและขออนุโมทนาเพื่อนร่วมรุ่นในหลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต   
รุ่นที่ 15/1 ปีการศึกษา 2555 ทุกท่าน  ที่ให้ก าลังใจและความอนุเคราะห์มาโดยตลอดท าให้สาร
นิพนธฉ์บบัน้ีส าเร็จลุล่วงไปดว้ยดี 

ทา้ยที่สุดน้ี ขออนุโมทนาบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัสยาม  ที่เปิดโอกาสให้ผูว้ิจยัไดเ้ขา้
มาศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต  จนจบหลักสูตรและขอสัญญาว่าจะน าองค์
ความรู้ที่ไดรั้บจากการศึกษาหลกัสูตรน้ีไปปรับใชใ้นการท าหนา้ที่และถ่ายทอดใหผู้อ่ื้นไดรั้บความรู้
น้ีต่อไป 
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บทที่1 
บทน ำ 

 
1.1  ควำมเป็นมำของปัญหำ 
 สภาพและปัญหาดา้นสังคม โดยเฉพาะการขาดคุณธรรม จริยธรรมเป็นปัญหาระดับชาติ 
เน่ืองจากบ้านเมืองและบริบทของสังคมไทยเปล่ียนไปมาก การพฒันาประเทศก็เปล่ียนตามไป 
รัฐบาลจึงไดใ้หค้วามส าคญักบัปัญหาดา้นสงัคม ตามนโยบายดา้นสงัคมของรัฐบาลที่ใหค้วามส าคญั
ในเร่ือง “คุณธรรมน าความรู้” พฒันาคนโดยใชคุ้ณธรรมเป็นพื้นฐานของกระบวนการเรียนรู้ และ
นโยบายของกระทรวงวฒันธรรมในการบูรณาการงานในพื้นที่ ให้ศูนยศึ์กษาพระพุทธศาสนาวนั
อาทิตยเ์ป็นแหล่งพฒันาคุณภาพชีวติของชุมชนอยา่งแทจ้ริง รัฐบาลเน้นการสร้างสงัคมเขม้แขง็ ให้
คนในชาติอยูเ่ยน็เป็นสุขร่วมกนัอยา่งสมานฉันท ์บนพื้นฐานของคุณธรรม ส่งเสริมใหทุ้กภาคส่วน
ของสังคมมีส่วนร่วมในการพฒันาสังคมไทย ให้เป็นสังคมที่มีสันติสุขอยา่งย ัง่ยืน บนฐานของ
สงัคมไทย เพื่อเชิดชูคุณค่าและจิตวญิญาณของความเป็นไทย ตลอดจนสร้างความสามคัคีเอ้ืออาทร 
สมานฉันทข์องสังคมและประเทศชาติ เร่งรัดการปฏิรูปการศึกษาโดยยดึคุณธรรมน าความรู้ และ
การสร้างความเขม้แข็งของชุมชนและส่งเสริมบทบาทของครอบครัวและชุมชนให้มีส่วนร่วมใน
การพฒันาสังคมไทยใหเ้ป็นสงัคมที่มีสุขอยา่งย ัง่ยนื ประกอบกบัการน าทุนทางสังคมที่เป็นเสมือน
รากแกว้ของประเทศไทยมาตั้งแต่อดีตดว้ยการส่งเสริมให้คณะสงฆ์ร่วมพฒันาสงัคมโดยเฉพาะใน
ระดบัชุมชน ทอ้งถ่ิน จากบทบาทภารกิจของคณะสงฆ ์  
 ศูนยศึ์กษาพระพทุธศาสนาวนัอาทิตย ์หมายถึง หน่วยเผยแพร่ศีลธรรมทางพระพทุธศาสนา
ที่วดั มูลนิธิ สมาคม สถานศึกษาหรือหน่วยงานของรัฐไดจ้ดัตั้งขึ้น เพื่อเป็นแหล่งการศึกษา อบรม
ปลูกฝังศีลธรรม วฒันธรรมและประเพณีอนัดีงามแก่เด็กและเยาวชน มีช่ือยอ่ว่า ศพอ. เป็นองคก์ร
ทางพระพุทธศาสนาองค์กรหน่ึงที่พระสงฆ์ได้จดัตั้งขึ้นมาเป็นการจดัการศึกษาสงเคราะห์นอก
ระบบโรงเรียน ใหก้ารศึกษาอบรมประชาชน ซ่ึงกลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่เป็นเด็กและเยาวชนที่ก  าลงั
อยูใ่นวยัแห่งการศึกษาพื้นฐาน เพื่อให้รู้จกัใชเ้วลาว่างในวนัหยดุเรียน เขา้มาศึกษาหาความรู้ความ
เข้าใจตามหลักค าสอนทางพระพุทธศาสนาแล้วน้อมน าไปประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจ าวนั 
สามารถด ารงตนอยูใ่นสังคมไดอ้ยา่งสันติสุข และนับไดว้่าเป็นแหล่งสนับสนุน “การพฒันาคน” 
ตามแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติฉบบัที่ 10 ที่เน้นคนเป็นศูนยก์ลางหรือจุดมุ่งหมายหลกั
ของการพฒันา เพือ่ให้ประเทศมีศกัยภาพในการแข่งขนั และยนืหยดัอยูไ่ดอ้ยา่งมัน่คงและมีศกัด์ิศรี
ในสังคมโลกบนพื้นฐานแห่งความเป็นไทย โดยให้คนไดรั้บการพฒันาจิตใจอยา่งครบถว้น ซ่ึงใน
การพฒันาจิตใจนั้นจ าเป็นตอ้งใชห้ลกัธรรมทางพระพทุธศาสนาเขา้มาปลูกฝังให้ประชาชนไดเ้ร่ิม
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จากวยัเด็กมีคุณธรรมและจริยธรรมอยา่งแทจ้ริง และสอดคลอ้งกบัแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยที่ก  าหนดให้จดัการศึกษาอบรมให้เกิดความรู้คู่คุณธรรมและ
แนวทางปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบญัญติั การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ในหลักการที่ว่า การ
จดัการศึกษาตอ้งเป็นไปเพื่อพฒันาคนให้เป็นมนุษยท์ี่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ 
ควบคู่กบัมีคุณธรรมจริยธรรม และวฒันธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ย่างมี
ความสุข (มาตรา 6) ศูนยศ์ึกษาพระพุทธศาสนาวนัอาทิตยน์ับเป็นการศึกษาตามอัธยาศัยซ่ึง
ด าเนินการโดยพระภิกษุสงฆ์ในความสนับสนุนและให้การอุปถมัภข์องกรมศาสนา (ส านักพฒันา
คุณธรรมจริยธรรม กรมการศาสนา กระทรวงวฒันธรรม, 2551 : 2) 
 การมีแหล่ง หรือสถาบนัพฒันาคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชน ในรูปแบบศูนยศ์ึกษา
พระพทุธศาสนาวนัอาทิตย ์จึงนบัเป็นอุบายวธีิเชิงปฏิบติัการที่ดียิง่อยา่งหน่ึงในสงัคมปัจจุบนั เพราะ
สามารถชกัน าเด็กและเยาวชน เขา้สู่ร่มเงาพระพุทธศาสนาเพื่อการศึกษาอบรมบ่มนิสัย และสร้าง
จิตส านึกใหเ้ห็นคุณค่าของพระพทุธศาสนาแต่แรกเร่ิม นบัเป็นวธีิการในรูปแบบประเพณีไทยอยา่ง
หน่ึง ไดรั้กษาพระพุทธศาสนาให้ด ารงมัน่คงอยูไ่ดต้ั้งแต่อดีตจนปัจจุบนั กรมการศาสนามุ่งหวงัให้
วดั ปฏิบติัภารกิจดา้นการศึกษาสงเคราะห์อนัเป็นหน่ึงในภารกิจ 6 ดา้นของคณะสงฆใ์หเ้ด่นชดั ดว้ย
รูปแบบการจดัการศึกษาวิชาทางพระพุทธศาสนาแก่เด็กและเยาวชน โดยการจดัตั้งศูนยศึ์กษา
พระพุทธศาสนาวนัอาทิตย ์เพราะไดต้ระหนักว่าวดั คือ สถาบนัทางพระพุทธศาสนา ที่มีบทบาท
อยา่งส าคญัยิ่ง ในการด าเนินงานด้านพฒันาคุณธรรมจริยธรรมสู่ประชาชน โดยเฉพาะเด็กและ
เยาวชน จึงส่งเสริมให้วดัทั่วประเทศ เปิดด าเนินการศูนย ์ศึกษาพระพุทธศาสนาวนัอาทิตยข์ึ้ น 
นอกจากน้ียงัสนับสนุนให้มูลนิธิสมาคมสถานศึกษาหรือหน่วยงานของรัฐจัดตั้ งศูนยศึ์กษา
พระพุทธศาสนาวนัอาทิตยข์ึ้น เพื่อสร้างแหล่งใหก้ารศึกษาอบรม ปลูกฝังศีลธรรมวฒันธรรม และ
ประเพณีอนัดีงามของไทยแก่เด็กและเยาวชนอีกดว้ย 
 ภารกิจของศูนยศึ์กษาพระพุทธศาสนาวนัอาทิตย ์ที่เปล่ียนแปลงไปตามหลักการกระจาย
อ านาจตามมาตรา 39 แห่งพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แบ่งออกเป็น 4 ดา้น ไดแ้ก่ 
ดา้นวิชาการ ดา้นงบประมาณ ดา้นบริหารงานบุคคล และดา้นบริหารทัว่ไป (กระทรวงศึกษาธิการ, 
2545 :15)  
 ซ่ึงในปัจจุบนัศูนยศึ์กษาพระพุทธศาสนาวนัอาทิตยมี์สภาพฐานะเป็นนิติบุคคล ดงันั้นใน
การบริหารจดัการตามภารกิจหลกัของศูนยท์ี่กล่าวถึงแลว้ ทั้งดา้นทรัพยากรบุคคล และอ านาจหนา้ที่
ในกรอบกฎหมายให้อ านาจไว ้จึงมีอิสระและมีความเขม้แข็งในการบริหารจดัการ โดยมีความ
คล่องตัวรวดเร็ว และสอดคล้องกับความต้องการของผูเ้รียน ศูนยศึ์กษา ชุมชนท้องถ่ิน และ
ประเทศชาติโดยรวม (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546 : 3) จากการพิจารณาภารกิจของศูนยศึ์กษา
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พระพุทธศาสนา  วนัอาทิตยต์ามขอบเขตทั้ง 4 ดา้น ที่กล่าวถึงแลว้จะเห็นวา่ งานวิชาการ เป็นหัวใจ
ส าคญัของการบริหารจดัการ ในศูนยศึ์กษาพระพุทธศาสนาวนัอาทิตย ์ถือวา่เป็นงานที่มีความส าคญั
ที่สุดในการพฒันาผูเ้รียนให้มีคุณภาพเน่ืองจากเป็นงานที่เก่ียวขอ้งกบัหลกัสูตรการจดัการเรียนการ
สอน การจดัแหล่งเรียนรู้ การวิจยัในชั้นเรียน การนิเทศภายใน และการประกันคุณภาพการศึกษา
ส่วนงานด้านอ่ืน ๆ คือ ด้านงบประมาณ ด้านบริหารงานบุคคล และด้านบริหารทั่วไปแม้จะมี
ความส าคญัก็เป็นแต่เพยีงส่งเสริม และสนับสนุนให้งานวชิาการด าเนินไปอยา่งมีประสิทธิภาพและ
บรรลุตาม จุดหมายของหลัก สูตร (กรมวิช าการ, 2542 : 76) ดังนั้ น  ผู ้บ ริห ารศูนย์ศึกษา
พระพุทธศาสนาวนัอาทิตย ์จึงตอ้งให้ความส าคญัและถือเป็นหน้าที่ของศูนยศ์ึกษา ในการบริหาร
จดัการงานวิชาการใหบ้รรลุเป้าหมายไดอ้ยา่งมีคุณภาพ การบริหารจดัการงานวชิาการในศูนยศึ์กษา
พระพุทธศาสนา ในฐานะที่ศูนยศึ์กษาเป็นนิติบุคคลจึงมีความเป็นอิสระและคล่องตวัพอสมควร 
โดยสามารถแบ่งส่วนงานและก าหนดภารกิจของศูนยศึ์กษาให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ดังนั้ น
ผูบ้ริหารศูนยศึ์กษาพระพุทธศาสนาวนัอาทิตย ์จึงไดก้  าหนดโครงสร้างแบ่งส่วนงานภายในศูนย์
ศึกษาที่จดัการศึกษาขั้นพื้นฐานไว ้4 ดา้น คือ ดา้นวชิาการ ดา้นงบประมาณ ดา้นบริหารงานบุคคล 
และดา้นบริหารงานทัว่ไป 
 
1.2  ควำมส ำคญัของปัญหำ 
 ปัจจุบนัศูนยศึ์กษาพระพุทธศาสนาวนัอาทิตยท์ัว่ประเทศ มีศูนยศึ์กษาพระพุทธศาสนาวนั
อาทิตยจ์  านวน 3,683 ศูนย ์ศูนยศึ์กษาพระพทุธศาสนาวนัอาทิตยว์ดันาคปรก ก็เป็นอีกหน่ึงแห่ง โดย
ไดเ้ปิดด าเนินการเรียนการสอนแก่เยาวชนและประชาชนทัว่ไปเป็นคร้ังแรก เม่ือปีพทุธศกัราช 2520 
และไดรั้บความร่วมมือจากผูป้กครองและชุมชนเป็นอยา่งดี ในการส่งนกัเรียนเขา้มาศึกษาอบรม ซ่ึง
มาจากสถาบันการศึกษาต่างๆ ในเขตภาษีเจริญและเขตใกล้เคียง ได้ยึดเอาหลักธรรมใน
พระพทุธศาสนาที่ตนไดศ้ึกษาอบรมมา ไปเป็นแนวทางในการด าเนินชีวติ ไดป้ระสบผลส าเร็จเป็น
พลเมืองที่ดีของประเทศทุกวงการ นับว่าศูนยศึ์กษาพระพทุธศาสนาวนัอาทิตยแ์ห่งน้ี เป็นสถาบนัที่
ให้การศึกษาอบรมบ่มนิสัยปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและพฒันาจิตใจของเยาวชนไดผ้ลเป็นที่น่า
พอใจในระดบัหน่ึง  

 ในการจดัการเรียนการสอนของศูนยศ์ึกษาพระพุทธศาสนาวนัอาทิตยว์ดันาคปรก จากการ
ส ารวจเอกสารขอ้มูลที่ไดจ้ากส านกังานเลขานุการศูนยศ์ึกษาพระพทุธศาสนาวนัอาทิตยว์ดันาคปรก 
พบปัญหาว่าผูป้กครองไดส่้งเด็กนักเรียนมาเรียน ในระยะแรกของการเปิดการเรียน จะมีผูป้กครอง
พานักเรียนมาสมัครเรียน เป็นจ านวนมากในภาคเรียนที่ 1 แต่ในภาคเรียนที่ 2 นักเรียนก็เร่ิมลด
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น้อยลงกว่าภาคเรียนที่  1 ดังตารางที่ ผู ้วิจัยได้ส ารวจจาก เอกสารข้อ มูลของศูนย์ศึกษ า
พระพทุธศาสนาวนัอาทิตยว์ดันาคปรก 

 ตำรำงที่ 1 แสดงสถิติจ  านวนนกัเรียนศูนยพ์ระพุทธศาสนาวนัอาทิตยว์ดันาคปรก            
เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร ปี 2552-2557 

ปีกำรศึกษำ ภำคเรียนที่ 1 ภำคเรียนที่ 2 
2552 239  คน 180  คน 
2553 239  คน 180  คน 
2554 242  คน 138  คน 
2555 161  คน 123  คน 
2556 193  คน 140  คน 
2557 132  คน 124  คน 

ที่มา : เอกสารสถิติการมาเรียนและจ านวนนกัเรียนศูนยศ์ึกษาพระพทุธศาสนาวนัอาทิตยว์ดันาค
ปรก ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552-2557 

 เน่ืองจากการจดัการศึกษาของโรงเรียนพทุธศาสนาวนัอาทิตยใ์นปัจจุบนั ยดึกรอบการเรียน
การสอนแบบโรงเรียนมีลกัษณะตายตวัท าให้ไม่สามารถด าเนินงานให้สอดคลอ้งกบัสภาพความ
เป็นจริงและยงัผลให้เกิดปัญหาในการบริหารจดัการทั้งในดา้นบุคลากร หลกัสูตร ส่ือการเรียนการ
สอน การจดัระบบขอ้มูลงบประมาณ วสัดุอุปกรณ์สถานที่เรียน การมีส่วนร่วมของชุมชน ซ่ึงเป็น
เหตุท  าให้แนวโน้มของจ านวนศูนยฯ์ ลดลงและจ านวนนักเรียนลดลงด้วย จากตารางขา้งตน้จะ
พบวา่จ านวนนักเรียนของแต่ละปีการศึกษา จ านวนนักเรียนในภาคเรียนที่ 1 มากกว่าภาคเรียนที่ 2 
แสดงให้เห็นถึงจ านวนลดลงของนักเรียนในระหวา่งภาคเรียนของแต่ละปีการศึกษาและในปี พ.ศ. 
2555-2557 มี นักเรียนมาสมัครเรียนลดลง เม่ือเทียบกับปีพ.ศ. 2552-2554 ส่งผลให้ศูนยฯ์ ไม่
สามารถควบคุมดูแลคุณภาพการศึกษาและประเมินผลการพฒันาของเด็กนักเรียนไดอ้ยา่งเต็มเม็ด
เตม็หน่วย จึงแสดงใหเ้ห็นถึงประสิทธิภาพการบริหารจดัการของผูบ้ริหารของศูนยพ์ระพทุธศาสนา
วนัอาทิตยว์ดันาคปรก ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 
 จากความเป็นมาและความส าคญัขา้งตน้ ผูว้ิจยัในฐานะเป็นพระสงฆ์ที่จ  าพรรษาอยูใ่นวดั
นาคปรกได้รับขอ้มูลเอกสารสถิติการมาเรียนและจ านวนนักเรียนศูนยศ์ึกษาพระพุทธศาสนาวนั
อาทิตยว์ดันาคปรก ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552-2557 จากส านกังานเลขานุการศูนยศ์ึกษาพระพุทธศาสนาวนั
อาทิตยว์ดันาคปรก ผูว้ิจยัจึงสนใจในการศึกษาการบริหารจดัการศูนยศ์ึกษาพระพุทธศาสนาวนั
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อาทิตยว์ดันาคปรกทั้ง 4 ด้านคือ ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านบริหารงานบุคคล และด้าน
บริหารงานทั่วไป ซ่ึงศูนยศ์ึกษาพระพุทธศาสนาวนัอาทิตยเ์ป็นองค์กรหน่ึง ที่มีบทบาทต่อการ
พฒันาดา้นจิตใจและส่งเสริมคุณธรรมแก่เยาวชนให้เป็นพลเมืองที่ดีของประเทศต่อไป และผูว้ิจยั
อยากทราบวา่ ประสิทธิภาพการบริหารจดัการของผูบ้ริหารศูนยศึ์กษาพระพทุธศาสนาวนัอาทิตยว์ดั
นาคปรก มีมากน้อยเพียงใด และอยากทราบว่ามีปัจจยัใดบา้งที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหาร
จดัการศูนยศ์ึกษาพระพุทธศาสนาวนัอาทิตยฯ์ เพื่อจะน าผลการศึกษาคร้ังน้ีไปเป็นแนวทางในการ
บริหารจดัการศูนยศึ์กษาพระพทุธศาสนาวนัอาทิตยว์ดันาคปรก ใหมี้ประสิทธิภาพยิง่ขึ้น 

1.3  วัตถุประสงค์ในกำรศึกษำวิจัย 

 1.3.1 เพือ่ศึกษาระดบัประสิทธิภาพการบริหารจดัการศูนยศ์ึกษาพระพุทธศาสนาวนัอาทิตย์
วดันาคปรก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 
           1.3.2 เพื่อศึกษาปัจจยัที่มีผลต่อประสิทธิภาพการบริหารจดัการศูนยศึ์กษาพระพุทธศาสนา
วนัอาทิตยว์ดันาคปรก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 
           1.3.3 เพื่อเสนอแนะให้แก่ ผูบ้ริหารศูนยศึ์กษาพระพุทธศาสนาวนัอาทิตยว์ดันาคปรก      
เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร น าไปใชป้ระโยชน์ในการบริหารจดัการต่อไป  
 
1.4  ขอบเขตกำรศึกษำ 

 การวิจัยน้ี เป็นการศึกษาศึกษาเฉพาะเร่ืองประสิทธิภาพการบริหารจดัการศูนยศึ์กษา
พระพุทธศาสนาวนัอาทิตยว์ดันาคปรก  เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานครโดยศึกษาจากนักเรียนและ
ผูป้กครอง จ านวน 220 คน  (ขอ้มูลศูนยศ์ึกษาพระพทุธศาสนาวนัอาทิตยว์ดันาคปรก พ.ศ. 2557) 
  
1.5  ค ำนิยำมศัพท์เฉพำะ 

 ศูนย์ศึกษำพระพุทธศำสนำวันอำทิตย์  หมายถึง  หน่วยการเรียนรู้การเผยแผ่อบรมปลูกฝัง
ศีลธรรมทางพระพุทธศาสนาและวฒันธรรมไทยอนัดีงามแก่เด็กเยาวชน ที่ไดจ้ดัตั้งขึ้น มีช่ือยอ่ว่า 
ศพอ. ซ่ึงในการวิจยัน้ีหมายถึง ศูนยศึ์กษาพระพุทธศาสนาวนัอาทิตยว์ดันาคปรก เขตภาษีเจริญ 
กรุงเทพมหานคร 
 ประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำร หมายถึง ความสามารถในการด าเนินงานด้านต่างๆ ให้
ส าเร็จลุตามจุดมุ่งหมายที่วางไว ้โดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในการวิจัยน้ี
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หมายถึง การใชท้รัพยากรภายในศูนยศ์ึกษาพระพุทธศาสนาวนัอาทิตยว์ดันาคปรก เขตภาษีเจริญ 
กรุงเทพมหานคร 
 ผู้บริหำร หมายถึง  คณะพระภิกษุสงฆ์ในวดันาคปรกที่ไดแ้ต่งตั้งอยา่งเป็นทางการจากเจา้
อาวาส เพื่อปฏิบตัิหน้าที่บริหารการศึกษาในศูนยศ์ึกษาพระพุทธศาสนาวนัอาทิตยว์ดันาคปรก        
มีประธานกรรมการบริหาร เป็นตน้ 
 นักเรียน หมายถึง นักเรียนที่ศึกษาศูนยศ์ึกษาพระพุทธศาสนาวนัอาทิตยว์ดันาคปรก        
เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร  
 ผู้ปกครอง หมายถึง  บิดามารดาหรือญาติพี่น้องที่น านักเรียนมาศึกษาในศูนยศ์ึกษา
พระพทุธศาสนาวนัอาทิตยว์ดันาคปรก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร  
1.6  ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
 1.6.1 ท าให้ทราบถึงระดับประสิทธิภาพการบริหารจดัการศูนยศ์ึกษาพระพุทธศาสนา     
วนัอาทิตยว์ดันาคปรก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 
           1.6 .2  ท าให้ท ราบ ปั จจัยที่ มี ผล ต่อประสิท ธิภ าพการบ ริหารจัดการศูน ย์ศึ กษ า
พระพทุธศาสนาวนัอาทิตยว์ดันาคปรก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 
          1.6.3 เพื่อเป็นขอ้มูลเสนอแนะใหแ้ก่ ผูบ้ริหารศูนยศึ์กษาพระพทุธศาสนาวนัอาทิตยว์ดันาค
ปรก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร น าไปใชป้ระโยชน์ในการบริหารจดัการต่อไป  
                                                 
 



 บทที ่ 2 
แนวคดิ  ทฤษฏ ี และงานวิจยัทีเ่กีย่วข้อง 

 
การศึกษาวิจยัเร่ืองประสิทธิภาพการบริหารจดัการศูนยศ์ึกษาพระพุทธศาสนาวนัอาทิตย์

วดันาคปรก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร ในคร้ังน้ี ผูว้จิยัไดท้  าการศึกษาคน้ควา้ แนวคิดทฤษฎี
และงานวจิยัที่เก่ียวขอ้งตามรายการ ดงัน้ี 
 2.1  ทฤษฎีการบริหารจดัการองคก์าร 
 2.2  แนวคิดเก่ียวกบัการบริหารการศึกษา 
 2.3  แนวคิดทฤษฎีที่เก่ียวขอ้งกบัประสิทธิภาพ 
 2.4 แนวคิดเก่ียวกบัศูนยศึ์กษาพทุธศาสนาวนัอาทิตย ์
          2.5 แนวคิดเก่ียวกบัคุณลกัษณะของผูน้ า 
 2.6 งานวิจยัที่เก่ียวขอ้ง 
  2.7 กรอบแนวคิดในการวจิยั 

2.1  ทฤษฎีการบริหารจัดการองค์การ 
 2.1.1 ความหมายและความส าคญัของการบริหารจัดการ 

 การศึกษาคร้ังน้ี ผูว้ิจยัได้คน้ควา้ความหมายและความส าคัญทางการบริหารจดัการ มี
นกัวชิาการไดท้  าการศึกษาและไดอ้ธิบาย ดงัต่อไปน้ี 
 ธงชยั วงศ์ชยัสุวรรณ (2540 : 24)ไดก้ล่าวถึง การบริหารจดัการที่เป็นคู่มือในการบริหาร
จดัการภายใตค้วามซับซ้อนของระบบขอ้มูลข่าวสารได้ช้ีประเด็นส าคญัในการบริหารจดัการให้
ประสบความส าเร็จไว ้7 ดา้น ไดแ้ก่ (1) การใชเ้ทคนิควิธีที่มีขอบเขตครอบคลุมวตัถุประสงค ์มีกล
ยทุธ์และมีคุณภาพ (2) การบริหารจัดการในลักษณะเป็นกระบวนการแก้ปัญหา (3) การมีคณะ
ผูบ้ริหารที่มีศกัยภาพในการตดัสินใจสูง (4) การมีส่วนร่วมในการบริหารจดัการของผูบ้ริหารทุก
คน (5) การน าผลจากการตดัสินใจมาใชป้ระโยชน์ไดอ้ยา่งรวดเร็ว (6) การมีระบบสารสนเทศเพื่อ
การบริหารจดัการที่เหมาะสม และ (7) การบริหารจดัการใหค้วามเหมาะสมกบัแต่ละสถานการณ์  
  จุฑา เทียนไทย (2548 : 4) ไดก้ล่าวถึงการบริหารจดัการหมายถึง การเสริมพลงั/อ านาจใน
การตัดสินใจ (Empowerment) การร้ือปรับระบบ(Reengineering) การบริหารงานเชิงคุณภาพ
เบ็ดเสร็จ/โดยรวม (Total Quality Management)และการปรับลดขนาดองคก์าร (Dowsizing) โดย
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ผูบ้ริหารจะตอ้งท าหน้าที่การจดัองคก์าร(Organizing) การจดัคนเขา้ท  างาน (Staffing) การวางแผน 
(Planning) และการควบคุม(Controlling)  
 อานุภาพ อิทธิบนัลือ (2531 : 7) ไดก้ล่าวถึงการบริหารจดัการไวด้งัน้ี การบริหารจดัการ
หมายถึง กระบวนการที่ผูจ้ดัการใชศิ้ลปะและกลยทุธ์ต่างๆ ด าเนินกิจกรรมตามขั้นตอนโดยอาศยั
ความร่วมแรง ร่วมใจของสมาชิกในองคก์าร โดยตระหนักถึงความสามารถ ความถนัดและความ
มุ่งหวงั ดา้นความเจริญกา้วหน้าในการปฏิบติังานของสมาชิกในองคก์ารควบคู่ไปดว้ยองคก์ารจะ
สมัฤทธ์ิผลตามเป้าหมายที่ก  าหนด  
           ไพบูลย ์ช่างเรียน (2532:17) ให้ความหมายการบริหารว่า หมายถึง ระบบที่ประกอบไป
ดว้ยกระบวนการในการน าทรัพยากรทางการบริหาร ทั้งทางวตัถุ  และคนมาด าเนินการ เพือ่บรรลุ
วตัถุประสงคท์ี่ก  าหนดไวอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 
           บุญทนั ดอกไธสง (2537 : 1)  ใหค้วามหมายวา่  การบริหาร  คือ  การจดัการทรัพยากรที่มี
อยูใ่หมี้ประสิทธิภาพมากที่สุด เพือ่ตอบสนองความตอ้งการของบุคคล องคก์าร หรือประเทศ หรือ
การจดัการเพือ่ผลก าไรของทุกคนในองคก์าร 
           ติน ปรัชญพฤทธ์ิ (2535 : 8)  มองการบริหารในลักษณะที่เป็นกระบวนการโดยหมายถึง
กระบวนการน าเอาการตดัสินใจ และนโยบายไปปฏิบติั ส่วนการบริหารรัฐกิจหมายถึงเก่ียวขอ้งกบั
การน าเอานโยบายสาธารณะไปปฏิบตัิ 

          จากการศึกษาแนวคิดขา้งตน้ ผูว้ิจยัสรุปไดว้่า การบริหารจดัการ เป็นกระบวนการจดัสรร
ทรัพยากรที่มีอยูอ่ยา่งจ ากดัใหไ้ดป้ระโยชน์สูงสุด จะประกอบดว้ยองคป์ระกอบที่ส าคญั 4 ประการ 
คือ ด้านการวางแผน ซ่ึงเป็นขั้นตอนในการก าหนดวตัถุประสงค์และวิธีปฏิบัติเพื่อให้บรรลุ
วตัถุประสงค ์ดา้นการจดัองคก์าร การจดัองคก์ารจะเป็นขั้นตอนในการจดับุคคลและทรัพยากรที่
ใชใ้นการท างานเพือ่ให้บรรลุจุดประสงคใ์นการท างาน ดา้นการน าและการจูงใจ จะเป็นขั้นตอนที่
จะสามารถท างานให้บรรลุผลส าเร็จโดยการสร้างขวญัและจูงใจผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ดา้นการควบคุม 
จะเป็นการติดตามผลการท างานและปรับปรุงแกไ้ข เพือ่ใหบ้รรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายที่ตั้งไว้
อยา่งมีประสิทธิภาพ ภายใตค้วามร่วมมือและประสานงานกนัระหวา่งคนในองคก์ร  
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หน้าที่ของการบริหาร  (Function of Management)     
 การจ าแนกหน้าที่การบริหารของผูบ้ริหารนั้น ได้มีนักวิชาการจ าแนกเอาไวห้ลายท่าน       
ที่น่าสนใจ  ดงัน้ี ลูเธอร์  กูลิคด์ (Luther  Gulick) ไดจ้  าแนกหนา้ที่ของการบริหารเอาไว ้ 7 ประการ 
เป็นแบบการบริหาร คือ “POSDCORB MODELS”  ซ่ึงประกอบดว้ย  ดงัน้ี (พิมลจรรย ์นามวฒัน์, 
2544 : 22)     
            P        คือ           Planning หมายถึง  การวางแผน 
            O       คือ           Organizing หมายถึง             การจดัองคก์าร            
           S       คือ            Staffing  หมายถึง  การจดัคนเขา้ท  างาน 
           D       คือ           Directing หมายถึง  การสัง่การ  
          Co     คือ           Co-ordination หมายถึง  การประสานงาน 
           R       คือ           Reporting หมายถึง  การรายงาน 
            B       คือ           Budgeting หมายถึง  การจดัท างบประมาณ 
 1) การวางแผน (Planning)  คือ หน้าที่หรือบทบาท ในการก าหนดการท างานที่จะเกิดขึ้น
ในอนาคตวา่ จะท าอะไร จะท าอยา่งไร จะท าเม่ือไร ใครเป็นผูท้  า จะใชง้บประมาณเท่าไร 
           2) การจดัองคก์าร (Organizing)  คือ การจดัโครงสร้างองคก์ารที่เก่ียวกบัเร่ืองการก าหนด
ภารกิจหนา้ที่ การแบ่งงานกนัท า การก าหนดอ านาจหนา้ที่และความรับผดิชอบ การจดัสายงานการ
บงัคบับญัชา การก าหนดขนาดของการควบคุม การจดัตั้งหน่วยงานหลัก (Line) และการจดัตั้ง
หน่วยงานที่ปรึกษา (Staff)        
 3) การจดัคนเข้าท างาน (Staffing) คือ หน้าที่ที่เก่ียวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย ์ซ่ึง
ประกอบดว้ย การวางแผนก าลงัคน การสั่งการ การคดัเลือก การบรรจุแต่งตั้ง การปฐมนิเทศ การ
ฝึกอบรม การประเมินผลการปฏิบติังานการเล่ือนขั้นลดขั้น การโยกยา้ยและการใหพ้น้จากงาน 
 4) การสั่งการ (Directing) คือ การที่ผูบ้งัคบับญัชาสั่งให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาปฏิบติังานตาม
แผนงานหรือตามที่ไดรั้บมอบหมาย เพื่อให้การปฏิบติังานด าเนินไปได้อยา่งมีประสิทธิภาพ ซ่ึง
อาจจะสัง่การดว้ยวาจาหรือเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
           5) การประสานงาน (Coordinating) คือ หน้าที่ในการประสานกบัหน่วยยอ่ยต่าง ๆ ที่มีอยู่
ในองคก์ารให้ท  างานสอดคลอ้ง และเป็นไปในทิศทางเดียวกนั ซ่ึงการประสานงานนั้นอาจท าได้
โดยการจดัตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองงาน การจดัโครงสร้างองค์การให้มีความชัดเจน การใช้
วธีิการงบประมาณ เป็นตน้ 
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 6) การรายงานผลการปฏิบัติงาน (Reporting) คือ การรายงานความก้าวหน้า ปัญหา 
อุปสรรค ตลอดจนข่าวสารต่าง ๆ ขององคก์ารให้ทุกฝ่ายไดท้ราบ เพือ่ประโยชน์ในการติดตามการ
แกไ้ขปัญหาอุปสรรคที่เกิดจากการท างาน 
           7) การบริหารงบประมาณ (Budgeting) คือ หน้าที่ในการจดัสรร การวางแผนงบประมาณ
ใหก้บัองคก์าร และหน่วยยอ่ยต่าง ๆ ใหมี้งบประมาณที่เหมาะสมและเพยีงพอในการท างาน 

            โดยสรุปกล่าวไดว้่า  เป็นวธีิการของสถาบนั หรือหน่วยงานที่เก่ียวขอ้ง น าเสนอข่าวสาร 
ขอ้มูลหรือขอ้เท็จจริงต่อผูบ้ริหาร ต่อผูบ้งัคบับญัชา  หรือผูท้ี่สนใจ  การรายงานจะตอ้งมีผูร้ายงาน
เป็นใครคนหน่ึงหรือกลุ่มหน่ึง รายงานต่อคนหน่ึงหรือกลุ่มหน่ึง อาจจะเป็นผู ้ร่วมงาน 
ผูบ้งัคบับญัชาหรือประชาชน และจะตอ้งอาศยักรรมวิธีที่ดี ของการส่ือความหมายมีลกัษณะที่ท  า
ได ้ คือ  การรายงานทางวาจา  และการรายงานเป็นลายลกัษณ์อกัษร   เพราะฉะนั้นในการศึกษา
วิจยัคร้ังน้ี  ผูว้ิจยัได้น าเอาแนวคิดเก่ียวกบัการบริหารจดัการวดัมาช่วยในการวิเคราะห์ขอ้มูล ใน
ขั้นตอนของวตัถุประสงค์เก่ียวกับปัจจัยที่ ช่วยส่งเสริมในการบริหารและจัดการวดัให้เป็น
ศูนยก์ลางของชุมชนต่อไป 
 
2.2 ทฤษฎีการบริหารการศึกษา ( The Education Administration Theory)  
 การบริหารงานในสถานศึกษาเป็นกระบวนการด าเนินงานของกลุ่มบุคคล เพื่อตอ้งการ
พฒันาหรือให้บริการทางการศึกษาแก่สมาชิกในสังคมให้เป็นไปตามจุดมุ่งหมายของหลกัสูตร
ผูบ้ริหารสถานศึกษาเป็นบุคคล   ส าคัญที่ มีบทบาทและอ านาจหน้าที่ในการบริหารจัดการ
สถานศึกษาให้บรรลุวตัถุประสงค์ตามเป้าหมายที่องคก์ารได้ก าหนดไว ้และสามารถบริการทาง 
การศึกษาแก่สงัคมไดเ้ป็นอยา่งดี 

 2.2.1 ความหมายของการบริหารการศึกษา  
  (เยาวพา เดชะคุปต ์(2542 : 13) เสนอว่า การบริหารการศึกษา หมายถึง ความพยายามที่จะ
จดัด าเนินงานเก่ียวกบัเร่ืองของการศึกษาไดแ้ก่ โรงเรียน หลกัสูตร ครู นกัเรียน วสัดุ อุปกรณ์ ต  ารา
เรียนและอาคารสถานที่ เป็นตน้ ให้เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ หรือกล่าวอีกนัยหน่ึงคือความ 
พยายามที่จะจดัด าเนินงานทุกอยา่งที่เก่ียวกับการศึกษา โดยให้มีผลผลิตคือผูเ้รียนที่มีคุณภาพใน
ที่สุด  

  (สันติ บุญภิรมย ์(2552 : 53) กล่าวว่า การบริหารการศึกษา หมายถึง การด าเนินการ 
เก่ียวกบัการใหค้วามรู้แก่เด็ก เยาวชน ประชาชน ตามรูปแบบของการศึกษาประเภทต่างๆ เพือ่ให้มี 
ความเจริญงอกงามสู่วตัถุประสงคท์ี่สอดคลอ้งกบัการพฒันาประเทศโดยส่วนรวม 
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  (มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช (2536 : 87) คือ กิจกรรมต่างๆที่บุคคลหลายคนร่วมมือ
กนัด าเนินการ เพือ่พฒันาสมาชิกของสงัคมในทุกๆดา้น นบัตั้งแต่บุคลิกภาพ ความรู้ ความสามารถ 
พฤติกรรมและคุณธรรม เพื่อให้มีค่านิยมตรงกันกับความตอ้งการของสังคม  โดยกระบวนการ
ต่างๆที่อาศยัการควบคุมส่ิงแวดลอ้มใหมี้ต่อบุคคล  

 ดังนั้ นจึงสรุปได้ว่า การบริหารการศึกษาคือ การด าเนินงานของกลุ่มบุคคลโดยใช้
กระบวนการต่างๆเพื่อพัฒนาทางด้านร่างกาย ด้านจิตใจ ด้านคุณธรรมจริยธรรม และด้าน
สติปัญญาของบุคคล ใหเ้ป็นสมาชิกที่ดี มีคุณภาพ ทั้งดา้นความรู้ ความคิด ความสามารถ และเป็น
คนดีของสงัคม  

 2.2.2 ทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารการศึกษา 
 เจริญผล สุวรรณโชติ (2537 : 4) กล่าววา่ ทฤษฎีและการบริหารการศึกษาที่สอดคลอ้งกบั

การปฏิรูปการศึกษาจะเก่ียวขอ้งกบัทฤษฎีการบริหารดา้นอ่ืนๆ ธรรมชาติของการบริหารในระบบ
การศึกษาจะตอ้งประกอบด้วย ความรู้ที่เก่ียวกับทฤษฎีการศึกษา ความรู้เก่ียวกับทฤษฎีบริหาร
การศึกษา ความรู้เก่ียวกบัสังคมวิทยา และพฤติกรรมศาสตร์ของมนุษยท์ี่เก่ียวกับการศึกษาและ
ความรู้เก่ียวกับการวิจัยการศึกษา ผูศึ้กษาจึงน าทฤษฎีการบริหารใช้เป็นแนวทางในการศึกษา
เก่ียวกบัการปฏิรูปการบริหารการศึกษา ไดแ้ก่ ทฤษฎีดงัต่อไปน้ี   

 1) ทฤษฎีการบริหารของเวเบอร์ (Weber) 
 เวเบอร์ (อ้างถึงใน ติน ปรัชญาพฤทธ์ิ, 2527 : 27) มองว่า องค์การระบบราชการเป็น

องคก์ารที่ดีที่สุด เม่ือเทียบกบัองคก์ารประเภทอ่ืนในสมยันั้น เช่น องคก์ารภายใต ้ระบบเจา้ขนุมูล
นาย และภายใตผู้น้ าที่มีบารมีส่วนตวั เวเบอร์ช้ีว่าระบบราชการมีความเที่ยงตรง  ความรวดเร็ว 
ความไม่ก ากวม ความรู้เก่ียวกับเอกสาร ความต่อเน่ืองการใช้ดุลยพินิจ เอกภาพ การปฏิบติัตาม
ค าสั่งของผูบ้งัคบับญัชาอยา่งเคร่งครัด การลดการกระทบกระทั่งกัน การลดปริมาณวสัดุ และ
ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับคน ส่ิงเหล่าน้ีได้รับการยกระดบัถึงที่สุดของการบริหารแบบระบบราชการที่
พฒันาอย่างเต็มที่เฉพาะอย่างยิ่งในรูปแบบของมันซ่ึงมีรูปแบบเดียว เม่ือเทียบกับรูปแบบการ
บริหารงานของวทิยาลยัองคก์ารที่ยดึยศถาบรรดาศกัด์ิ และองคก์ารที่มิใช่อาชีพอ่ืนๆ ทั้งหมดแลว้ 
ระบบราชการที่ไดรั้บการฝึกอบรมอยา่งดีแลว้ จะมีความเหนือกว่าองคก์ารเหล่านั้นในประเด็น
เหล่าน้ีทั้งหมด และในส่วนที่เก่ียวกบังานที่สลับซับซ้อนนั้นเล่า ในทา้ยที่สุดงานระบบราชการที่
ไดรั้บค่าจา้งไม่เพียงแต่จะเที่ยงตรงเท่านั้น แต่ยงัมีราคาถูกกวา่หรือแมก้ระทัง่เป็นบริการที่มีเกียรติ
ซ่ึงไม่อาจจะตอบแทนเป็นรูปตวัเงินได ้



12 
 

 เจริญผล สุวรรณโชติ (2537 : 32) ไดเ้ปรียบเทียบทฤษฎีของเวเบอร์กับหลักการบริหาร
การศึกษาของไทยไวว้่า เวเบอร์ไดเ้น้นถึงอ านาจในระบบราชการ เป็นไปในลกัษณะของต าแหน่ง
และสมรรถภาพ เพราะฉะนั้น จึงพบว่า  บทบาทของบุคคลในสถาบนักบัตวัสถาบนัเองมกัขดัแยง้
กนั ทั้งน้ี เพราะความคาดหวงักบัความตอ้งการในต าแหน่งหน้าที่สถาบนัและบุคคลไม่ตรงกนั ขอ้
ขัดแยง้จึงเกิดขึ้ น ส่ิงที่ เราพบเห็นในระบบการศึกษาที่ เราได้ปฏิบัติกันอยู่ในปัจจุบันน้ีก็คือ         
การปกครองรูปแบบล าดบัชั้น (Hierarchy) โดยเคร่งครัดในแนวด่ิง ซ่ึงท าให้การบริหารงานล่าชา้ 
การบริหารงานของเรายงัฝังแน่นอยูใ่นระบบการรวมอ านาจมากกว่าการกระจายอ านาจ ถึงแมก้าร
จดัการศึกษาในระดบัประถมศึกษาที่ดูคล้ายๆ กับการกระจายอ านาจสู่จงัหวดัหรือทอ้งถ่ินอยู่ใน
ปัจจุบันก็มิได้เป็นเคร่ืองหมายยืนยนัว่า การจัดการศึกษาของเรามีการกระจายอ านาจไปยงั
ประชาชนตามอุดมการณ์หรืออุดมคติของการบริหารการศึกษาแบบกระจายอ านาจ  
 ส่วนการมองระบบราชการของนักรัฐศาสตร์ (ติน ปรัชญพฤทธ์ิ, 2527 : 28) นักรัฐศาสตร์
มองว่า ระบบราชการเป็นการปกครองการบริหารโดยส านักงาน หรือกระทรวง ทบวง กรม ซ่ึง
ปฏิบติังานโดยขา้ราชการที่ไดรั้บการแต่งตั้ง มิใช่เลือกตั้งเขา้มา ระบบการปกครอง การบริหารงาน
แบบน้ีจึงมีการจดัสายบงัคบับญัชาโดยอาศยัอ านาจอธิปไตยเป็นหลัก กล่าวคือ การปกครองการ
บริหารโดยอาศยักฎหมายและความเป็นระเบียบเรียบร้อย แต่ในขณะเดียวกนัก็เป็นการปกครอง
บริหารซ่ึงกระท าโดยผูป้กครองแต่ฝ่ายเดียว ส่วนผูถู้กปกครองกลบัไม่มีสิทธ์ิมีเสียง หรือเขา้มามี
ส่วนร่วมแต่อยา่งใด 
 การมองระบบราชการของโครซิเยร์ (Crozier อ้างถึงใน ติน ปรัชญพฤทธ์ิ, 2527 : 29)    
โครซิเยร์ มองระบบราชการไปในทางลบ นั่นคือมีแต่ความเช่ืองชา้ไม่สามารถที่จะปรับตวัเองเพื่อ
สนองตอบความตอ้งการของลูกคา้ และก่อใหเ้กิดความวา้วุน่ใจของคนที่อยูท่ ั้งในและนอกองคก์าร
แบบน้ีองคก์ารระบบราชการจึงคอยแต่จะคุกคามคนในสงัคมอนัสืบเน่ืองมาจาก “วงจรแห่งความ
ชัว่ร้าย” ที่ระบบน้ีไดส้ร้างขึ้นมา และจากการที่โครซิเยร์เขา้ไปศึกษาองคก์ารระบบราชการฝร่ังเศส
สองแห่งพบว่า การท างานเป็นกิจวตัรท าให้เกิดความขดัแยง้ระหว่างผูบ้ริหารระดับสูง และผู ้
ควบคุมงานระดับล่าง คนที่มีข่าวสารมักไม่มีอ านาจในการตดัสินใจ ส่วนคนมีอ านาจมักไม่มี
ข่าวสาร ความช านาญเฉพาะอยา่งท าให้พนักงานใจแคบ มุ่งแต่ผลประโยชน์ของพวกตน การรวม
อ านาจและการไม่ค  านึงถึงเร่ืองส่วนตวัท าให้คนไม่ชอบเขา้มามีส่วนร่วมแบบซ่ึงๆ หน้า เพราะไม่
อยากเส่ียงต่อการถูกลงโทษ 
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 2) ทฤษฎี 4 P’s 
 เป็นทฤษฎีที่จดัระบบการบริหารการศึกษาที่ชัดเจนโดยระบุด้านเป้าหมาย ตวับุคคล 
กระบวนการด าเนินงาน และผลผลิตดงัน้ี 
  1. Purpose (ความมุ่งหมายหรือวตัถุประสงค)์  
  2. people (บุคคล) 
  3. Process (กรรมวธีิในการด าเนินการ) 
  4. Product (ผลผลิต) 

1. Purpose (ความมุ่งหมายหรือวตัถุประสงค)์ การบริหารราชการแผ่นดินมีความมุ่งหมาย
เพือ่ให้ประชาชนอยูดี่มีสุข การบริหารธุรกิจมีจุดหมายเพื่อตอ้งการก าไรเป็นตวัเงิน แต่การบริหาร
การศึกษามีความมุ่งหมายเพือ่พฒันาคนใหมี้คุณภาพ ไม่หวงัผลก าไรเป็นตวัเงิน 

2. People (บุคคล)         
  2.1 ผูใ้ห้บริการ บุคคลที่เป็นผูใ้ห้บริการในการบริหารการศึกษา คือ ครู อาจารย ์
ผูอ้  านวยการโรงเรียน อธิการบดี ตลอดจนผูบ้ริหารการศึกษาตอ้งเป็นบุคคลที่มีคุณภาพ เป็นคนดี 
เป็นคนเก่ง และเป็นตวัอยา่งแก่ผูรั้บบริการหรือนักเรียน ซ่ึงเป็นบุคคลที่แตกต่างไปจากผูบ้ริหาร
หรือบุคคลที่เป็นผูใ้หบ้ริการในการบริหารราชการแผน่ดินและการบริหารธุรกิจ 

  2.2 ผูรั้บบริการ บุคคลที่เป็นผูรั้บบริการในการบริหารการศึกษา ส่วนมากเป็น
ผูเ้ยาว ์หรือเด็กที่ต้องพฒันาให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพต่อไป แต่บุคคลที่เป็นผูรั้บบริการในการ
บริหารราชการแผ่นดิน และการบริหารธุรกิจ ส่วนมากจะเป็นบุคคลที่บรรลุนิติภาวะหรือเป็น
ผูใ้หญ่แลว้ 
 3. Process (กรรมวิธีในการด าเนินงาน) การบริหารการศึกษา มีกรรมวิธีที่ละเอียดอ่อน มี
กรรมวิธีในการพฒันาคนให้มีคุณภาพที่หลากหลาย และแตกต่างกับกรรมวิธีของการบริหาร
ราชการแผน่ดิน และการบริหารธุรกิจอยา่งส้ินเชิง นอกจากนั้นการบริหารราชการแผ่นดินและการ
บริหารธุรกิจจะน ากรรมวธีิทางการบริหารการศึกษาไปใชไ้ม่ไดอี้กดว้ย 
 4. Product (ผลผลิต) ผลผลิตท างานบริหารการศึกษา คือได้คนที่ มี คุณภาพซ่ึงเป็น
นามธรรม คือเม่ือเด็กเขา้โรงเรียนแลว้ส าเร็จการศึกษาออกไป จะไดเ้ด็กที่มีความรู้ มีความคิด มี
ความสามารถ และเป็นคนดี ซ่ึงจะมองเห็นไดย้ากเพราะเป็นนามธรรมแต่ผลผลิตทางการบริหาร
ราชการแผ่นดินและการบริหารธุรกิจ เป็นรูปธรรมที่มองเห็นได้ง่าย เช่น มีถนนหนทาง มีคลอง
ระบายน ้ า มีไฟฟ้า มีน ้ าประปาใช ้มีผลผลิตทางการเกษตร มีผลก าไรเป็นตวัเงิน หรือเม่ือน าผลไม้
เขา้ไปในโรงงานจะไดผ้ลผลิตที่ออกจากโรงงานเป็นผลไมก้ระป๋อง  เป็นตน้ 
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 2.3.3 ภารกิจทางการบริหารการศึกษา หรือ งานบริหารการศึกษา 
 ส าหรับภารกิจทางการบริหารการศึกษา หรืองานบริหารการศึกษา Edward W. Smith        

ไดแ้บ่งงานของผูบ้ริหารการศึกษาไว ้7 ประการ ดว้ยกนั คือ ( บญัชา นภาชยัเทพ และคณะ, 2544 : 
6) 

  1. งานวชิาการ 
  2. งานบุคคล  
  3. งานกิจการนกัเรียน 
  4. งานการเงิน 
  5. งานอาคารสถานที่ 
  6. งานสร้างความสมัพนัธก์บัชุมชน 
  7. งานธุรการ 
 นิสิตภาควิชาบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และนิสิตภาค

วิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร ไดท้  า
วิทยานิพนธ์เก่ียวกับงานบริหารการศึกษา ได้จ  าแนกงานบริหารการศึกษา ออกเป็น 5 ประเภท 
(โดยน างานการเงิน งานอาคารสถานที่ และงานธุรการที่ Edward W. Smith แบ่งไวม้ารวมอยูใ่น
ประเภทเดียวกนั) ดงัน้ี 

  1. งานวชิาการ 
  2. งานธุรการ การเงินและบริการ 
  3. งานบริหารบุคคล 
  4. งานบริหารกิจการนกัเรียน 
  5. งานดา้นความสมัพนัธก์บัชุมชน 
 จึงกล่าวไดว้า่ ภารกิจในการบริหารการศึกษา หรืองานบริหารการศึกษา โดยทัว่ไปจ าแนก 

ออกเป็น 5 ประเภท ดว้ยกนัคือ 
 1. การบริหารงานวิชาการ เป็นการด าเนินงานที่เก่ียวกบัการเรียนการสอนซ่ึงครอบคลุม 

เก่ียวกบัการน าหลกัสูตรไปใช ้การท าแผนการสอน การปรับปรุงการเรียนการสอน การใชส่ื้อการ
สอน การประเมินผลการวดัผล และการนิเทศการสอน เป็นตน้ การบริหารการศึกษาเป็นการ
ด าเนินงานของกลุ่มบุคคลเพื่อพฒันาคนให้มีคุณภาพ คนจะมีคุณภาพคือมีความรู้ ความสามารถ 
ความคิด และความเป็นคนดีได ้จะตอ้งมีการเรียนการสอนหรือจะตอ้งมีการบริหารงานวิชาการ
นัน่เองการบริหารงานวชิาการจึงถือวา่เป็นหวัใจของการบริหารการศึกษา 
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 2. การบริหารงานธุรการ เป็นการด าเนินงานเก่ียวกับงานการเงิน วสัดุครุภัณฑ์ อาคาร 
สถานที่ งานสารบรรณ งานรักษาพยาบาล และงานบริการต่างๆ เป็นตน้ ซ่ึงงานเหล่าน้ีเป็นงานที่
สนับสนุนงานวิชาการอยา่งมาก เช่น งานวิชาการจะประสบความส าเร็จได้ตอ้งมีอาคารสถานที่      
มีหอ้งเรียน มีหอ้งปฏิบติัการ มีโต๊ะเกา้อ้ี มีส่ือการสอนต่างๆ มีงานบริการใหค้วามสะดวกต่างๆ ซ่ึง
ส่ิงเหล่าน้ีเป็นบทบาทของการบริหารงานธุรการนั่นเอง การบริหารงานธุรการ จึงมีส่วนช่วยใหก้าร
พฒันาคนใหมี้คุณภาพไดอ้ยา่งมาก 

 3. การบริหารงานบุคคล เป็นการด าเนินงานที่เก่ียวกบับุคคล เร่ิมตั้งแต่ การสรรหาบุคคล
มาท างานหรือมาเป็นครู การจดับุคคลเขา้ท างาน การบ ารุงรักษาและการสร้างเสริมก าลงัใจในการ
ท างาน การพฒันาบุคคล และการจดับุคคลใหพ้น้จากงาน เป็นตน้ การบริหารงานบุคคลเป็นงานที่
มีส่วนในการพฒันาบุคคลให้มีคุณภาพอยา่งมาก เช่นกนั เพราะในการสรรหาบุคคลมาท างาน ถา้
สรรหาบุคคลที่เป็นคนเก่งคนดีมาเป็นครู จดัครูเขา้สอนตามความรู้ความสามารถและความถนัด
ของเขา มีการพฒันาครูใหเ้ก่งใหเ้ป็นคนดียิง่ขึ้นไป ยอ่มจะสอนนกัเรียนให้มีคุณภาพมากยิง่ขึ้น ถือ
วา่มีส่วนในการพฒันาคนใหมี้คุณภาพนัน่เอง  

 4. การบริหารกิจการนักเรียน เป็นการด าเนินงานที่เก่ียวกับนักเรียน เช่น การปฐมนิเทศ
นกัเรียน การปกครองนักเรียน การจดับริการแนะแนว การบริการเก่ียวกบัสุขภาพนักเรียน การจดั
กิจกรรม และการบริการต่างๆ เป็นตน้ การบริหารกิจการนกัเรียนถือวา่เป็นการพฒันาบุคคลใหเ้ป็น
คนดี คนเก่ง ได้อย่างมากเช่นกัน เช่น การปกครองให้เด็กมีระเบียบวินัย การจดักิจกรรมกีฬา 
กิจกรรมทางศาสนา กิจกรรมทางวชิาการ การจดับริการแนะแนว เหล่าน้ีลว้นท าใหน้กัเรียนเป็นคน
ดี คนเก่ง 

 5. การบริหารงานดา้นความสมัพนัธก์บัชุมชน เป็นการบริหารงานที่เก่ียวกบัความสมัพนัธ์
กบัชุมชน เช่น การสอนให้นักเรียนน าความรู้ที่เรียนไปใชท้ี่บา้นที่ชุมชน และเผยแพร่แก่คนรอบ
ขา้งคนในชุมชนดว้ย การช่วยแกปั้ญหาในชุมชน การให้นักเรียนเขา้ไปเรียนหรือฝึกงานในชุมชน 
การเชิญผูเ้ช่ียวชาญสาขาวิชาต่างๆในชุมชนมาให้ความรู้แก่นักเรียน เป็นตน้ การบริหารงานดา้น
ความสัมพนัธ์กบัชุมชนน้ี จะช่วยพฒันานักเรียนให้มีคุณภาพไดเ้ช่นกนั เพราะการให้นักเรียนน า
ความรู้ไปใชท้ี่บา้นและในชุมชน จะมีคุณภาพดีกว่าการเรียนเพื่อรู้อยา่งเดียว การเชิญผูเ้ช่ียวชาญ
สาขาวิชาต่างๆในชุมชนมาให้ความรู้แก่นักเรียน หรือการให้นักเรียนเขา้ไปเรียนหรือฝึกงานใน
ชุมชน ยอ่มจะท าใหน้กัเรียนมีความรู้และประสบการณ์กวา้งขวางดว้ยเช่นกนั  
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2.3 แนวคดิ ทฤษฎี ที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพ 
 2.3.1 ความหมายและความส าคญัของประสิทธิภาพ  
 ชุมศกัด์ิ ชุมนุม (2549 : 64) ไดก้ล่าวถึงประสิทธิภาพไวด้งัน้ี ในการปฏิบตัิงานให้ไดผ้ลดี

หรือไม่ดีนั้น ผูป้ฏิบติัจะตอ้งได้รับการตอบสนองความตอ้งการทั้งภายนอกและภายใน ซ่ึงหาก
ไดรั้บการตอบสนองแลว้ยอ่มหมายถึงการปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพซ่ึงแบ่งได ้ 2 ประเภท 
คือ 
 1. ความตอ้งการภายนอก ไดแ้ก่ 

  1.1 รายไดห้รือค่าตอบแทน 
  1.2 ความมัน่คงปลอดภยัในการปฏิบติังาน 
  1.3 สภาพแวดลอ้มทางกายภาพที่ดี และ 
  1.4 ต าแหน่ง/หนา้ที่ 

 2. ความตอ้งการภายใน ไดแ้ก่ 
  2.1 ความตอ้งการไดรั้บการยอมรับจากหมู่คณะ 
  2.2 ความต้องการแสดงความรู้สึกเก่ียวกับการจงรักภกัดี ความเป็นเพื่อนและ

ความรัก 
  2.3 ความตอ้งการในศกัด์ิศรีของตนเอง  
 สมใจ ลกัษณะ (2543 : 7-8) ไดก้ล่าวถึงประสิทธิภาพไวด้งัน้ี ประสิทธิภาพเป็นเร่ืองของ

การใช้ปัจจัยและกระบวนการในการด าเนินงานโดยมีผลผลิตที่ได้รับเป็นตัวก ากับการแสดง
ประสิทธิภาพของการด าเนินงานใดๆ อาจแสดงค่าของประสิทธิภาพในลกัษณะการเปรียบเทียบ
ระหวา่งค่าใชจ่้ายในการลงทุนกบัผลก าไรที่ไดรั้บ ซ่ึงถา้ผลก าไรมีสูงกวา่ตน้ทุนเท่าใดยิง่แสดงถึง
ประสิทธิภาพมากขึ้น ประสิทธิภาพอาจไม่แสดงประสิทธิภาพเชิงตวัเลข แต่แสดงดว้ยการบนัทึก
ถึงลกัษณะการใช ้เงิน วสัดุ คน และเวลา ในการปฏิบติังานอยา่งคุม้ค่า ประหยดั ไม่มีการสูญเปล่า
เกินความจ าเป็น รวมถึงการใชก้ลยทุธ์หรือเทคนิควิธีการปฏิบติัที่เหมาะสมสามารถน าไปสู่การ
บงัเกิดไดเ้ร็ว ตรง และมีคุณภาพ ประสิทธิภาพมี 2 ระดบั ดงัน้ี  
  1) ประสิทธิภาพของบุคคล หมายถึง การท างานเสร็จโดยสูญเวลาและเสียพลัง
นอ้ยที่สุด ค่านิยมการท างานที่ยดึกบัสงัคมคือการท างานไดเ้ร็ว และไดง้านดี 

  2) ประสิทธิภาพขององคก์าร บุคคลที่มีประสิทธิภาพในการท างาน คือ บุคคลที่
ตั้งใจปฏิบติังานอยา่งเตม็ความสามารถใชก้ลวธีิหรือเทคนิคการท างานที่จะสร้างผลงานไดม้ากเป็น
ผลงานที่มีคุณภาพเป็นที่น่าพอใจโดยส้ินเปลืองทุน ค่าใชจ่้าย พลงังาน และเวลาน้อยเป็นบุคคลที่มี
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ความสุขและพอใจในการท างานเป็นบุคคลที่มีความพอใจที่จะเพิ่มพูนคุณภาพและปริมาณของ
ผลงาน คิดคน้ ดดัแปลงวธีิการท างานใหไ้ดผ้ลดียิง่ขึ้นอยูเ่สมอ   
 สุรนาท ขมะณะรงค ์(2540 : 35) ไดก้ล่าวถึงประสิทธิภาพไวด้งัน้ี ประสิทธิภาพในระบบ
ราชการมีความหมายรวมถึงการผลิตภาพและประสิทธิภาพโดยประสิทธิภาพเป็นส่ิงที่วดัไดห้ลาย
มิติตามแต่วตัถุประสงค์ที่ตอ้งการพิจารณา คือ (1) ประสิทธิภาพในมิติของค่าใช้จ่ายหรือตน้ทุน
การผลิต ได้แก่ การใช้ทรัพยากรการบริหาร คือ คน เงิน วสัดุ เทคโนโลยีที่มีอยู่อย่างประหยดั 
คุม้ค่าและเกิดการสูญเสียน้อยที่สุด (2) ประสิทธิภาพในมิติของกระบวนการบริหาร ไดแ้ก่ การ
ท างานที่ถูกตอ้งไดม้าตรฐาน รวดเร็ว และใชเ้ทคโนโลยทีี่สะดวกกวา่เดิม และ (3) ประสิทธิภาพใน
มิติของผลผลิตและผลลัพธ์ ได้แก่ การท างานที่มีคุณภาพเกิดประโยชน์ต่อสังคม เกิดผลก าไร 
ทนัเวลา ผูป้ฏิบติังานมีจิตส านึกที่ดีต่อการท างานและบริการ เป็นที่พอใจของลูกคา้หรือผูม้ารับ
บริการ  
 
 2.3.2 แนวคดิเกี่ยวกับประสิทธิภาพการบริหารงาน 

 วรัิช สงวนวงศว์าน (2531 : 86) กล่าวว่า ประสิทธิภาพของการบริหารงาน จะเป็นเคร่ืองช้ี
ถึงความเจริญกา้วหนา้ หรือความลม้เหลวขององคก์ร งานที่ส าคญัของผูบ้ริหารองคก์ารก็คืองานใน
หนา้ที่ของการบริหาร ซ่ึงจะเหมือนกนัเป็นสากล ไม่ว่าจะเป็นองคก์รขนาดใด มีจุดประสงคใ์ด จะ
เป็นเคร่ืองมือช่วยใหก้ารบริหารงานหรือการจดัการมีประสิทธิภาพมากยิง่ขึ้น ผูบ้ริหารที่ชาญฉลาด
จะตอ้งเลือกการบริหารที่เหมาะสมกบัองคก์ารของตนในสถานการณ์ต่าง ๆ และน าไปปรับใชใ้ห้
เกิดประโยชน์แก่องคก์ารมากที่สุด 

 อุทัย หิรัญโต (2525 : 123) กล่าวว่า ค าว่า “ประสิทธิภาพ” ในวงการธุรกิจ หมายถึงการ
จัดการที่ได้รับผลก าไร หรือขาดทุน  ส าหรับในการบริหารงานราชการในทางปฏิบัติว ัด
ประสิทธิภาพไดย้ากมาก วธีิวดัประสิทธิภาพที่ใชใ้นวงราชการ จึงหมายรวมถึงผลการปฏิบตัิงานที่
ยงัให้เกิดความพึงพอใจและประโยชน์แก่มวลมนุษย ์(Human Satisfaction and Benifit Produced)
ดงันั้น ประสิทธิภาพในทางราชการจะตอ้งพิจารณาถึงคุณค่าทางสังคม จึงไม่จ าเป็นตอ้งประหยดั
หรือมีก าไร เพราะงานบางอยา่งถา้จะท าอยา่งประหยดัอาจไม่มีประสิทธิภาพก็ได ้นอกจากน้ีการ
บริหารงานที่มีประสิทธิภาพจะตอ้งพิจารณาค าว่า “ประสิทธิผล” ประกอบดว้ยค าว่า ประสิทธิผล
(Effectives) หมายถึง ผลส าเร็จของการบริหารที่บรรลุถึงเป้าหมายที่ก  าหนดไวซ่ึ้งอาจเกิดขึ้นจาก
การปฏิบัติงานที่ไม่มีประสิทธิภาพก็ได้ เพราะประสิทธิผลเพียงแต่พิจารณาถึงผลงานที่ได้รับ
เท่านั้ นลักษณะการบริหารที่ มีประสิทธิผลคือ  การบรรลุเป้าหมาย  แต่การบริหารงานที่ มี
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ประสิทธิภาพ คือการใชท้รัพยากรการบริหารอยา่งประหยดั เกิดผลรวดเร็ว โดยการน าเวลา (Time) 
เขา้มาพจิารณาดว้ย 

 ปรัชญา เวสารัชช์ (2529 : 5) ได้ให้ความหมายของค าว่า ประสิทธิภาพการบริหารงาน    
ไว ้3 นยั คือ 

 1. เก่ียวกับงานโดยตรง คือ งานที่ออกมานั้ นเกิดผลได้เร็วกว่าก าหนดหรือผลงานที่มี
คุณภาพ และผลงานสูงกวา่ก าหนด 

 2. เก่ียวกบัผูบ้ริหาร ผูบ้ริหารมีความสามารถท างานโดยตลอดไม่มีการหยดุหรือชะงกั และ
มีทกัษะในเร่ืองการบริหารงานในการวางแผน การจดัองคก์าร การมอบหมายงาน การสัง่การ การ
ตรวจสอบควบคุมงานที่มีระบบ และเป็นกระบวนการ รวมทั้งการตดัสินใจที่ดี 

 3. เก่ียวกับตวัผูป้ฏิบติังาน ผูร่้วมงานท างานอย่างมีคามสุข ไม่มีปัญหาขอ้ขดัแยง้ มีการ
สร้างความสัมพนัธ์อนัดีต่อกนั ในการปฏิบตัิงาน การประสานงาน และการติดต่อส่ือสารภายใน
องคก์ารเป็นไปดว้ยดี 

 
ลักษณะการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ 

 อุทัย หิรัญโต (2525 : 126-127) ได้ให้ข้อเสนอวิธีพิจารณาพื้นฐานการบริหารงานที่ มี
ประสิทธิภาพ ดงัน้ี 

 1. มีการวางแผนและควบคุมงานที่ดี ซ่ึงประกอบดว้ย 8 ลกัษณะ ดงัน้ี   
  1) สามารถจัดให้นักบริหารได้รับข่าวสาร ข้อมูล ทันเวลา ทันสมัย ถูกต้อง
เพยีงพอและแน่นอน 

 2) เป็นแผนที่สมบูรณ์ก่อนด าเนินการ 
 3) เปล่ียนแปลงไดเ้หมาะสมกบัความจ าเป็น 
 4) ประหยดัค่าใชจ่้ายและทรัพยากรในการด าเนินงาน 
 5) ง่ายต่อการรับรู้และสามารถเป็นที่เขา้ใจไดใ้นระหวา่งผูเ้ก่ียวขอ้ง 
 6) มีเร่ืองใหว้นิิจฉยัเฉพาะกรณีที่เป็นปัญหา    

  7) มีมาตรการประเมินความเปล่ียนแปลงที่จะเกิดขึ้ นก่อนเร่ิม  และระหว่าง
ด าเนินการ 

 8) คาดหมายขอบเขตที่จะเกิดปัญหาได ้
 2. มีการจดัระบบงานให้เหมาะสม  ซ่ึงประกอบด้วยปัจจยั 2 ส่วน คือ คน และระบบงาน 

ประสิทธิภาพจะเกิดขึ้นไดเ้ม่ือมีความพร้อมทั้งสองส่วน 
 3. จดัใหมี้การประสานงานที่ดี 
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 4. เพิม่สมรรถภาพของคนใหสู้งขึ้น 
ธงชยั สันติวงษ ์(2533 : 4) ไดก้ล่าวถึงลักษณะของกลยุทธ์การบริหารที่ทรงประสิทธิภาพ 

คือ 
 1. เป็นการบริหารเชิงรวมที่กระท าอย่างเป็นระบบ ที่มีการบริหารครบถ้วนสมบูรณ์ทุก

ดา้น 
 2. เป็นการบริหารที่พร้อมสมบูรณ์ดว้ย “แผนงาน” ที่มีประสิทธิภาพ 
 3. เป็นการบริหารที่พร้อมสมบูรณ์ดว้ย “ระบบปฏิบตัิในการบริหารงาน” คือเทคนิคการ

จดัท าแผน การวดัผล การจูงใจ การควบคุม การพฒันานักบริหาร และการแสวงหาประโยชน์จาก
สภาพแวดลอ้มที่เปล่ียนแปลงไดอี้กดว้ย 

 ตามลกัษณะดงักล่าวระบบการบริหารงานที่เน้นความมีประสิทธิภาพจะเร่ิมพิจารณาการ
บริหารตั้งแต่ปัจจยัน าเขา้ กระบวนการบริหาร ผลที่ไดจ้ากการบริหารและประสิทธิผลที่ไดรั้บ ดงัน้ี 

 ปัจจัยน าเข้า (Input) ได้แก่ ทรัพยากรทางการบริหาร ซ่ึงมีคน เงิน  วสัดุอุปกรณ์  ฯลฯ 
ผูบ้ริหารตอ้งใชใ้หเ้หมาะสมกบัสภาวะแวดลอ้มและตรงตามเป้าหมาย ไดผ้ลตอบแทนมากที่สุด 

 กระบวนการบริหาร (Process) ไดแ้ก่ การวางแผน การจดัองคก์ร การบริหารบุคคล ฯลฯ 
ผูบ้ริหารตอ้งจดัระบบกระบวนการบริหารที่เนน้ถึงคุณภาพงานทั้งปริมาณและคุณภาพที่สอดคลอ้ง
กบัภาวะแวดลอ้มขององคก์ารดว้ย 

 ผลที่ไดอ้อกมาจากการบริหาร (Output) คือ ประสิทธิผลขององคก์ารและของผูบ้ริหารว่า
สามารถบริหารงานไดบ้รรลุเป้าหมายไดม้ากนอ้ยเพยีงใด 

 ประสิทธิผลที่ได้รับ  จะท าให้ทราบว่า การบริหารงานมีประสิทธิภาพและสามารถ
บริหารงานใหบ้รรลุเป้าหมายโดยประหยดัเพยีงไร 

2.4 แนวคดิเกี่ยวกับศูนย์ศึกษาพุทธศาสนาวันอาทิตย์ 
 2.4.1 ประวัติความเป็นมาของศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ 
 โรงเรียนสอนศาสนาพุทธมีก าเนิดคร้ังแรกที่ประเทศศรีลังกา โดยชาวอเมริกนัที่หันมา

สนใจพระพุทธศาสนาผูห้น่ึง ซ่ึงปรารถนาจะช่วยพุทธศาสนิกชนชาวศรีลังกาต่อสู้กับนักเผยแผ่
คริสตศ์าสนา และนโยบายเก่ียวกบัศาสนาของรัฐบาลอาณานิคมขององักฤษ ท่านผูน้ี้คือ พนัเอกเฮ
น รี  สตีล  ออลคอตต์  (Henry Steel Olcott) โดยจัดตั้ ง เม่ื อพ .ศ . 2428 อัน เป็น ระยะ เวลาที่
พระพุทธศาสนาในประเทศศรีลังกาก าลังอยู่ในภาวะอันตรายอย่างยิ่ง การจัดตั้ งโรงเรียน
พระพุทธศาสนาวนัอาทิตยข์องประเทศศรีลังกา มีวตัถุประสงค์ส าคญั 2 ประการ คือ เพื่อฟ้ืนฟู
พระพุทธศาสนาเพื่อต่อตา้นคริสต์ศาสนา โรงเรียนที่จดัตั้งขึ้นน้ีมีลักษณะเป็นสถาบนัอาสาคือ 
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คณะครูและอาจารยท์  างานโดยไม่มีค่าตอบแทนใด ๆ มีทั้งฆราวาสและพระภิกษุ ผูท้รงคุณวุฒิ
ทางการศึกษาและศาสนาซ่ึงอยูภ่ายใตก้ารด าเนินงานของสมาคมยุวพุทธิกสมาคม (Young Men 
Buddhist Association หรือ Y.M.B.A.) (จ านงค ์ทองประเสริฐ, 2512 : 3)   
  

ปัจจุบนัโรงเรียนพุทธศาสนาวนัอาทิตยใ์นประเทศศรีลงักา มีอยูเ่กือบทุกวดั หลกัสูตรที่ใช้
เรียนมี 4 ระดบั คือ ระดบัชั้นตน้ ชั้นกลาง ชั้นปลายและชั้นสูง วชิาที่เรียนประกอบดว้ยพทุธประวตัิ 
ธรรม ประวตัิพทุธสาวก ประวตัิพระพุทธศาสนา ลกัษณะการเรียนการสอนเร่ิมตั้งแต่ 08.00-12.00 
น. ทุกวนัอาทิตย ์(รายงานการสังเคราะห์งานวจิยั : คุณลกัษณะและกระบวนการปลูกฝังคุณธรรม
จริยธรรมของประเทศต่าง ๆ , 2551 : 153) ส่วนวนัพระเด็ก ๆ จะนุ่งขาวห่มขาวถือดอกไมธู้ปเทียน
เพือ่มาสมาทานอุโบสถศีล กิจกรรมที่นกัเรียนปฏิบติัก่อนเขา้หอ้งเรียน คือ การสมาทานศีล 5 กล่าว 
บูชาพระรัตนตรัย คาถาสรรเสริญพุทธคุณ ธรรมคุณ สังฆคุณ จึงนบัไดว้่าโรงเรียนพุทธศาสนาวนั
อาทิตยข์องประเทศศรีลงักาเป็นสถาบนัที่ด าเนินงานดว้ยความศรัทธาเสียสละของชาวพุทธ ท าให้
โรงเรียนพุทธศาสนาในประเทศศรีลงักาเจริญแพร่หลายมาก มีเกือบทุกหมู่บา้น (ชูศกัด์ิ ทิพยเ์กสร, 
2508 : 360) 

 2.4.2 การต้ังโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ในประเทศไทย  
 ส าหรับในประเทศไทย ศูนยศึ์กษาพระพทุธศาสนาวนัอาทิตย ์เร่ิมก าเนิดขึ้นเม่ือประมาณปี

พ.ศ. 2496-2500 โดยพระพมิลธรรม (อาจ อาสภมหาเถร) สงัฆมนตรีวา่การองคก์ารปกครอง (สมยั
พระราชบญัญัติการปกครองคณะสงฆ์ พ.ศ. 2484) อธิบดีสงฆ์ (เจา้อาวาส) วดัมหาธาตุยุวราช
รังสฤษฎ์ิ องคท์ุตยสภานายกมหาวทิยาลยั มหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั ในพระบรมราชูปถมัภ ์ ได้
เดินทางไปดูกิจการพระพทุธศาสนาที่ประเทศพม่าและศรีลงักา เห็นพระสงฆ์ในประเทศพม่าและ
ศรีลงักาจดัระเบียบการสอนศีลธรรมแก่เด็กและเยาวชนได้ผลดีมาก และจดัการสอนเฉพาะวนั
อาทิตย ์เม่ือท่านเดินทางกลับมาประเทศไทยจึงได้ปรารภถึงการสอนศีลธรรมของคณะสงฆ์ใน
ประเทศพม่าและศรีลงักาแก่พระเจา้หน้าที่บริหารและพระนิสิตของมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั 
และมีด าริว่า “โรงเรียนพุทธศาสนาวนัอาทิตย ์สมควรจะจดัใหมี้ขึ้นในประเทศไทยบา้ง เพราะเด็ก
และเยาวชนมีความสนใจในพระพุทธศาสนาอยู่แล้ว ซ่ึงจะท าให้ เป็นก าลังส าคัญของ
พระพุทธศาสนาต่อไป และยงัเป็นการส่งเสริมในดา้นการเผยแผพ่ระพุทธศาสนาอีกประการหน่ึง 
อีกทั้ งเป็นการให้โอกาสแก่เด็กและเยาวชนได้ศึกษาและรู้จกัหลักธรรมในพระพุทธศาสนาได้
ถูกตอ้งตามสมควรแก่วยัของตน” ประกอบกับในสมัยนั้น พระเจา้หน้าที่และพระนิสิตของมหา
จุฬาลงกรณราชวทิยาลยั ไดน้ าบุตรหลานของขา้ราชการ พ่อคา้ และประชาชนทัว่ไปที่สนใจมาฟัง
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บรรยายธรรม ฝึกสมาธิในวนัอาทิตย ์ซ่ึงพากนัวิ่งเล่นบริเวณลานอโศกวดัมหาธาตุ ฯ มาเล่านิทาน
และสอนธรรมะ นอกจากนั้นทางโรงเรียนและมหาวทิยาลยัต่าง ๆไดอ้าราธนาพระสงฆด์งักล่าวไป
สอนธรรมะ อบรมศีลธรรมแก่นักเรียนและนักศึกษาอีกด้วย ดังนั้น พระเจา้หน้าที่และพระนิสิต
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั จึงด าเนินการขอเสนออนุมติั ต่อทางสภามหาวิทยาลัยเพื่อเปิดสอน
โรงเรียนพระพทุธศาสนาวนัอาทิตยข์ึ้น และไดรั้บอนุมติัใหเ้ปิดท าการสอนเม่ือวนัที่ 13 กรกฎาคม 
พ.ศ. 2501 จึงนับไดว้่าเป็นโรงเรียนพระพุทธศาสนาวนัอาทิตยแ์ห่งแรกในประเทศไทย หลงัจาก
นั้นก็ไดรั้บความสนใจมีการจดัตั้งขยายไปยงัวดัต่าง ๆ ทัว่ประเทศ ต่อมาทางราชการไดพ้ิจารณา
เห็นว่า สภาพสังคมไทยก าลังเปล่ียนแปลงไปจากสังคมเกษตรกรรมเป็นสังคมอุตสาหกรรม 
ประชาชนส่วนใหญ่ต่างก็มุ่งแต่จะประกอบภารกิจเก่ียวกับอาชีพการงานที่รัดตวั โดยไม่มีเวลา
สนใจเขา้วดัปฏิบติัธรรมหรือประพฤติตนในฐานะเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี เด็กและเยาวชนที่เกิดมา
ในครอบครัวชาวพทุธจึงขาดแบบอยา่งที่ดีในการประพฤติปฏิบติัตนตามหลกัของพระพุทธศาสนา 
ดังนั้ น หากทางราชการสนับสนุนให้วดัในฐานะที่เป็นศูนยก์ลางของชุมชนได้จดัตั้ งโรงเรียน
พระพุทธศาสนาวนัอาทิตยข์ึ้น โดยเน้นให้พระสงฆ์เป็นผูอ้บรมสั่งสอน ก็จะเป็นการส่งเสริมให้
เด็กและเยาวชนไดรั้บการอบรม ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมตั้งแต่วยัการศึกษา และไดใ้ชเ้วลาว่าง
วันหยุดการศึกษาได้ศึกษาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาและน าไปประพฤติปฏิบัติใน
ชีวิตประจ าวนัไดถู้กตอ้งตามสมควรแก่วยั ทั้งยงัเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้วดั มีบทบาท
การปฏิบัติภารกิจด้านการศึกษาสงเคราะห์และเสริมสร้างความสัมพนัธ์ระหว่างบ้าน วดั และ
โรงเรียน ใหเ้ป็นเอกลกัษณ์ของวถีิชีวติในสงัคมไทยตลอดไป (สุวมิล เอกอุรุ, 2528 : 50-51)  

  ดว้ยเหตุน้ี กรมการศาสนาในฐานะเป็นหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ดา้นการรับสนองงาน
การพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะการพระพุทธศาสนาที่ตอ้งท านุบ ารุงส่งเสริมเป็นพิเศษในฐานะที่
เป็นศาสนาประจ าชาติไทยมาตั้งแต่บรรพกาล จึงไดจ้ดัตั้งโครงการส่งเสริมการศึกษาศูนยศึ์กษา
พระพุทธศาสนาวนัอาทิตยต์ั้ งแต่ปีงบประมาณ 2520 เป็นต้นมา โดยในระยะแรกได้จัดสรร
งบประมาณอุดหนุนวดัต่าง ๆ ที่เปิดด าเนินการโรงเรียนพระพทุธศาสนาวนัอาทิตยด์ว้ยงบประมาณ
ที่จ  ากัด และได้เห็นความส าคัญของการเผยแผ่ปลูกฝังศีลธรรมแก่เด็กและเยาวชนในรูปแบบ
การศึกษาสงเคราะห์  โดยการจัดตั้ งโรงเรียนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์เพื่ อสอนวิชา
พระพทุธศาสนาขึ้นในวดัที่ด  าเนินการโดยพระสงฆ ์จึงไดเ้สนอโครงการส่งเสริมต่อรัฐบาลเพื่อให้
ไดรั้บงบประมาณสนับสนุนมากขึ้น ซ่ึงรัฐบาลทุกสมยัก็ไดเ้ห็นความส าคญัของงานดา้นน้ีว่าเป็น
การด าเนินงานพฒันาคุณธรรมจริยธรรมสู่ประชาชนที่มีเด็กและเยาวชนเป็นเป้าหมายที่ส าคญัยิง่ 
จึงไดมี้นโยบายส่งเสริมสนบัสนุนดา้นงบประมาณอยา่งต่อเน่ืองทุกปี 
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 ในปี พ.ศ. 2523 เพื่อให้เป็นเอกลกัษณ์เฉพาะทางและสอดคล้องกับระเบียบทางราชการ 
โรงเรียนพระพุทธศาสนาวนัอาทิตยท์ั่วประเทศได้เปล่ียนช่ือจากค าว่า “โรงเรียน” เป็น “ศูนย์
ศึกษา” จึงมีช่ือเป็นทางการมาจนปัจจุบันน้ีว่า ”ศูนยศ์ึกษาพระพุทธศาสนาวนัอาทิตย์” และ
ก าหนดใหใ้ชอ้กัษรยอ่วา่ “ศพอ” 

 พระมหามนตรี เทวมนตรี (2526 : 40-41)ได้สรุปว่า การจดัตั้งโรงเรียนพุทธศาสนาวนั
อาทิตยใ์นประเทศไทยนั้น สืบเน่ืองมาจากสภาพสงัคมที่มีความเส่ือมทางดา้นศีลธรรมของเด็กและ
เยาวชน การจดัตั้งโรงเรียนพทุธศาสนาวนัอาทิตย ์ไดว้างวตัถุประสงคห์ลกั ไว ้5 ประการ คือ 

  1. เพือ่ใหเ้ด็กและเยาวชนรู้จกัพระพทุธศาสนาตามสมควรแก่วยัของตน 
  2. เพือ่ปลูกฝังศีลธรรมใหแ้ก่เด็กและเยาวชน 
  3. เพือ่ใหเ้ด็กและเยาวชนรู้จกัด าเนินชีวติตามหลกัพระพทุธศาสนา 
  4. เพือ่ใหเ้ด็กและเยาวชนรู้จกับ าเพญ็กุศลสาธารณประโยชน์ 
  5. เพือ่เผยแผพ่ระพทุธศาสนา 
 
2.4.3  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และหลักสูตรของศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวัน

อาทิตย์           
 หลกัสูตรและการเรียนการสอน ก่อนที่กรมการศาสนาจะเขา้มาจดัวางหลกัสูตรเพื่อใชใ้น
โรงเรียนพุทธศาสนาวนัอาทิตย ์(ศูนยศ์ึกษาพระพทุธศาสนาวนัอาทิตยใ์นปัจจุบนั) ใหเ้ป็นรูปแบบ
เดียวกนัทัว่ประเทศ ดงัเช่นปัจจุบนั มี 2 รูปแบบ คือ หลกัสูตรของมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลยัวดั
มหาธาตุ และหลกัสูตรของมหามกุฏราชวิทยาลยัวดับวรนิเวศ ซ่ึงโรงเรียนพุทธศาสนาวนัอาทิตย์
แห่งอ่ืน ๆ ไดน้ าไปใช ้และปรับปรุงใหเ้ขา้กบัสภาพของวดัแต่ละทอ้งถ่ินเม่ือกรมการศาสนาเขา้มา
ให้การอุปถมัภแ์ก่โรงเรียนพุทธศาสนาวนัอาทิตยข์องวดัต่างๆในปี พ.ศ. 2518 ไดก้ าหนดหลกัการ
และรูปแบบ ตลอดจนระเบียบต่างๆเพื่อให้โรงเรียนประเภทน้ีมีมาตรฐานเดียวกนัและจากการ
ประชุมสัมมนาผูบ้ริหารโรงเรียนพุทธศาสนาวนัอาทิตยท์ัว่ประเทศเม่ือ  พ.ศ. 2520 ที่ประชุมมี
ความเห็นว่า โรงเรียนพุทธศาสนาวนัอาทิตยท์ัว่ประเทศควรมีหลักสูตรเดียวกัน ดงันั้น กรมการ
ศาสนาจึงได้จดัท าหลกัสูตรฉบบักรมการศาสนาขึ้นเม่ือ พ.ศ.2522 เป็นหลักสูตรกลางเพื่อให้มี
หลกัการสอนแบบเดียวกนัโดยลกัษณะของหลกัสูตรประกอบดว้ย วชิาบงัคบั 3 วชิา คือ วิชาธรรม 
วชิาพทุธประวตัิ และวชิาศาสนพธีิ 

 มีจุดมุ่งหมายให้นักเรียนศรัทธาในพระศาสนาและด ารงชีวิตที่ถูกตอ้ง ให้สังคมมีความ
รับผิดชอบทั้งต่อตนเองและประเทศชาติ การน าหลักธรรมไปปฎิบตัิในชีวิตประจ าวนั  วิชาพุทธ
ประวติันั้น นักเรียนสามารถน าความรู้เก่ียวกบัพุทธจริยวตัรมาใชเ้ป็นแนวทางในการปฏิบติัตนใน
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ฐานะพทุธมามกะที่ดี ตลอดจนปลูกฝังให้ซาบซ้ึงในวฒันธรรมประเพณีที่ดีงามของชาติ ซ่ึงเน้ือหา
ส่วนใหญ่ในวิชาน้ี ประกอบด้วยรายละเอียดเก่ียวกับพุทธประวติั ศาสนพิธีปฏิบัติ วฒันธรรม
ประเพณีฯลฯ  ส าหรับวิชาศาสนพิธี ยงัไม่ได้มีการจดัท าหลกัสูตร จึงใช้หนังสือศาสนพิธีฉบับ
กรมการศาสนาซ่ึงไดร้วบรวมเก่ียวกบัพิธีต่าง ๆ ทางพทุธศาสนาทั้งของทางราชการและประชาชน
ทัว่ไปเวลาเรียนและท าการสอน ปีการศึกษาหน่ึง ตอ้งมีเวลาสอนไม่นอ้ยกว่า 120 ชัว่โมง หรือ 30 
วนั อาทิตยล์ะไม่ต ่ากวา่ 4 ชัว่โมง (กรมการศาสนา, 2524) 

 การประชุมสมัมนาผูบ้ริหารระดบัผูอ้  านวยการโรงเรียนพทุธศาสนาวนัอาทิตย ์ไดพ้จิารณา
แนวทางในการเรียนการสอนของโรงเรียนพุทธศาสนาวนัอาทิตยใ์นอนาคต  ดงัน้ี คือ (กรมการ
ศาสนา, 2528 : 88-96) 

 1. ควรจดัใหมี้การอบรมครูผูส้อนใหเ้ขา้ใจหลกัการสอนและวธีิการสอน 
 2. ครูเตรียมการสอนใหพ้ร้อมก่อนเขา้ไปสอนในหอ้งเรียน 
 3. ครูควรค านึงถึงวฒิุภาวะ และความพร้อมของเด็ก 
 4. จดัสถานที่เรียนและสภาพแวดลอ้มใหเ้หมาะสม 
 5. ขณะสอนครูควรใชภ้าษาง่าย ๆ ใหเ้หมาะสมกบัสภาวะของเด็ก 
 6. ครูควรเป็นแบบอยา่งที่ดีของนกัเรียนในทุกกรณี 
 7. ควรจดัหารางวลัใหน้กัเรียนที่เรียนดีและประพฤติดี 
 8. การสอนครูควรมีการเล่านิทานที่มีคติสอนใจประกอบการสอน 
 9. ครูควรจดัการเรียนการสอนแบบแบ่งกลุ่มยอ่ย 
 10. จดัส่ือการสอนที่เหมาะสมกบับทเรียนใหแ้ก่เด็ก 
 11. ควรใชว้ธีิสอนแบบเล่นปนเรียน 
 12. ควรใชว้ธีิสอนแบบบทบาทสมมุติ 
 13. ควรมีกิจกรรมพิเศษเสริมในห้องเรียน เช่น การร้องเพลง ปาฐกถาธรรมตอบปัญหา

แข่งขนั ฯลฯ 
 14. ควรใหเ้ด็กคิดเป็น ท าเป็น แกปั้ญหาเป็น 
 15. จดัทศันศึกษาเป็นบางโอกาส 
 16. ครูควรรักษาเวลาและหนา้ที่ของตนเองดว้ยจิตส านึกอยูเ่สมอ 
 การวดัผลเป็นวตัถุประสงคส์ าคญัที่โรงเรียนพทุธศาสนาวนัอาทิตยใ์ชเ้พือ่จูงใจให้นกัเรียน

ประพฤติดี เช่น การช้ีให้เห็นตวัอยา่งที่ดี การท าแบบอย่างที่ดี  และการยกย่องชมเชยผูท้ี่มีความ
ประพฤติดีใหป้รากฏเหล่าน้ีเป็นตน้ (พระมหาณรงค ์จิตฺตโสภโณ, 2523: 49) 
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 โดยทัว่ไปโรงเรียนพุทธศาสนาวนัอาทิตยไ์ดจ้ดัให้มีการสอบวดัผล ปีละ 2 คร้ัง คือสอบ
วดัผลกลางปี ซ่ึงขึ้นอยูก่บัความเหมาะสมของแต่ละโรงเรียน และก าหนดสอบไล่วดัผลประจ าปี
ภายในสัปดาห์ที่ 4  ของเดือนมกราคม ส่วนขอ้สอบขึ้นอยูก่บัแต่ละโรงเรียน การประเมินผลการ
สอบใชร้ะบบร้อยละ แต่ละวชิาคะแนนเต็ม 100 คะแนน โดยทางกรมการศาสนาไดก้ าหนดเกณฑ ์
การประเมินผลไว ้ดงัน้ี (กิตติวรรณ สิทธิเวทย,์ 2534:34) 

  คะแนนต ่ากวา่ 50 คะแนน  - ไม่ผา่น 
  51 คะแนนขึ้นไป   - ผา่น 
  70 - 80 คะแนน    - ดี 
  81 – 100 คะแนน   - ดีเยีย่ม 

 
2.5 แนวความคดิเกี่ยวกับคุณลักษณะของผู้น า      
  ผูน้ า เป็นส่วนหน่ึงของการบริหารหรือการจดัการ ผูจ้ดัการหรือผูบ้ริหารมีหนา้ที่วางแผน
และจดัระเบียบ ใหง้านด าเนินไปไดด้ว้ยความเรียบร้อย  แต่ผูน้ ามีหน้าที่ท  าใหผู้อ่ื้นตาม  และการที่
คนอ่ืนตามผูน้ าก็ไม่มีใครรับรองว่า  ผูน้ าจะน าไปในทิศทางที่ถูกตอ้งเสมอ ดงันั้น คนที่เป็นผูน้ าที่
เขม้แขง็ ก็อาจจะไม่ใช่ผูจ้ดัการหรือผูบ้ริหารที่ดีได ้หรือผูบ้ริหารผูจ้ดัการที่ดี ก็อาจไม่ใช่ผูน้ าที่ดีก็
ได้ ดังนั้ นถ้าเป็นไปได้ องค์การหน่ึงองค์การใดที่ต้องการประสบความส าเร็จ ก็ย่อมตอ้งการ
ผูบ้ริหาร หรือผูจ้ดัการที่มีลกัษณะเป็นผูน้ าดงัน้ี 

  2.5.1. คุณลักษณะของผู้น าที่ดี       
  คุณลกัษณะของผูน้ าที่ดี  ความหมายและประเภทของผูน้ า  ผูน้ า (Leader) หมายถึง บุคคล
ที่มีศิลปะ บุคลิกภาพ ความสามารถเหนือบุคคลทัว่ไป สามารถชกัจูงให้ผูอ่ื้นปฏิบติัตามที่ตอ้งการ
ได ้ส่วนความเป็นผูน้ า (Leadership) เป็นกระบวนการที่มีอิทธิพลต่อกลุ่ม เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย 
ผูบ้ริหารทุกคนควรเป็นผูน้ า และมีภาวะผูน้ า แต่ผูน้ าไม่สามารถเป็นผูบ้ริหารที่ดีไดทุ้กคน เพราะ
ผูบ้ริหารตอ้งมีทกัษะ มีความสามารถในหน้าที่ของผูบ้ริหาร มีนักวิชาการไดใ้ห้ทรรศนะเก่ียวกบั
คุณลกัษณะผูน้ าไวห้ลายดา้น เช่น         
  สมพงษ ์  เกษมสนั (2517 : 364)  ไดก้ล่าวถึงลกัษณะของผูน้ าพิจารณาจากการบริหารงาน 
โดยแบ่งออกเป็น  4  แบบ ดงัน้ี        
  1. ผูน้ าแบบเจา้ระเบียบ (Regulative  Leader )  ผูน้ าแบบน้ีมกัจะถือระเบียบแบบแผนเป็น
ส าคัญไม่ ชอบให้มีการเปล่ียนแปลง มีลักษณะคล้ายกับผูน้ าแบบอัตตนิยม การสั่งการมักใช้
กฎหมายและกฎระเบียบเป็นเคร่ืองมือ โดยยกเหตุผลในกฎหมายกฎระเบียบมาใช้ในการ
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ปฏิบติังานมากกว่าการยกตนเอง  การติดต่อ ส่ือสารสั่งงานมกัเป็นไปในลักษณะการส่ือสารทาง
เดียว  (One-way  communication)        
    2. ผูน้ าแบบบงการ (Directive  Leaders)  เป็นผูน้ าที่ชอบใชอ้  านาจในการ
ปฏิบติังาน ขาดหลกัมนุษยสมัพนัธ ์ ท  างานแบบสั่งการเพือ่แสดงถึงการมีอ านาจและความสมัพนัธ์
ในการท างาน  3. ผู ้น าแบบจูงใจ  (Persuasive Leaders)  เป็ นผู ้น าที่ ปฏิบัติ งาน ให้
ผูใ้ตบ้ังคับบญัชาร่วมพิจารณาแสดงความคิดเห็นและเป็นการบรรเทาการต่อตา้นไปด้วย  การ
ติดต่อสัง่งานเป็นแบบสองทิศทาง (Tow-way  communication)    
    4. ผู ้น าแบ บ ร่วม ใจ  (Participative Leaders) เป็ น ผู ้น าที่ นิ ยม ก าร
ปรึกษาหารือและเสริมสร้างความสัมพนัธ์อันดีระหว่างผูบ้งัคบับญัชาและผูใ้ตบ้งัคบับญัชา   ยึด
หลกัประนีประนอมและแลกเปล่ียนความคิดเห็นซ่ึงกนัและกนัในฐานะผูร่้วมงาน  อาศยัศิลปะการ
จูงใจ เม่ือประสงคใ์ห้ผูร่้วมงานปฏิบติัอยา่งใดอยา่งหน่ึง  ใหค้วามร่วมมือร่วมใจในการแสดงความ
คิดเห็นและการปฏิบตัิงาน 

 2.5.2. คุณสมบัติของผู้น าที่ดี       
 ในการอยูร่่วมกนัเป็นสังคมนั้น  มนุษยใ์ช่ว่าจะมีคุณสมบติัของผูน้ ากนัไดทุ้กคน มีเพียง
บางคนเท่านั้นที่สามารถจะเป็นผูน้ าได ้ ผูน้ าจึงมีคุณสมบติับางอยา่งที่คนอ่ืนไม่มี นักวชิาการทาง
รัฐศาสตร์ ได้รวบรวมคุณสมบัติที่ส าคัญของผูน้ าทั้ งทางด้านกายภาพและจิตใจที่ผูน้  าพึงมี 
ดงัต่อไปน้ี          
 รัศมี ภิบาลแทน  (2537 : 40-47)ไดเ้สนอคุณสมบตัิของผูน้ าไวโ้ดยพิจารณาความหมาย
จากค าวา่  LEADERSHIP  ดงัน้ี 
            1. L =  Love  คือ  มีความรักในหน้าที่  รักผูใ้ตบ้งัคบับญัชา  รักความยตุิธรรม  รัก
ความ กา้วหนา้ 
            2. E = Education  and  Experience  คือ   มีการศึกษาดี   มีประสบการณ์ เป็น
แบบอยา่งได ้หรือเป็นไดท้ั้งในฐานะผูน้ าและเป็นครูคนอ่ืน 
            3. A = Adaptability  คือ มีความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์
ส่ิงแวดลอ้มไดรู้้จกัแกปั้ญหาเฉพาะหนา้ในสถานการณ์ที่เปล่ียนแปลงไป 
            4. D  = Decisiveness  คือ มีความสามารถในการพิจารณาตัดสินใจได้อย่าง
รวดเร็วและถูกตอ้ง 
            5. E = Enthusiasm  คือมีความกระตือรือร้นตั้งใจท างานอยา่งจริงจงัและสามารถ
ชกัน าใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชาท างานอยา่งจริงจงัไดด้ว้ย 
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           6. R = Responsibility  คือ  มีความรับผดิชอบในส่วนของตน  และผูอ่ื้นที่ไดท้  าลง
ไปไม่ปัดความรับผิดชอบ  และรวมถึงความรับผิดชอบที่เกิดจากการสั่งงานที่มีความเส่ียง(Risk) 
หรือตดัสินใจอยา่งรีบด่วน 
            7. S = Sacrifice  and  Sincerity คือมีความเสียสละและอุทิศผลประโยชน์ส่วนตวั
เพือ่ประโยชน์ส่วนรวมดว้ยความจริงใจ 
            8. H = Hormony  คือ  มีความนุ่มนวลโอนอ่อนผ่อนปรนก่อให้เกิดความรัก
สามคัคีและอาจหมายถึงการถ่อมตวั (Humble) ตามกาลเทศะดว้ย 
            9. I = Intellectual  Capacity  คือ  มีความเฉลียวฉลาดมีไหวพริบทันคนทัน
เหตุการณ์ 
            10. P = Persuasiveness  คือ มีความสามารถในการจูงใจคน 
 

 2.5.3. ประเภทลักษณะของภาวะผู้น าในพระพุทธศาสนา    
 ผูน้ าที่ดีตอ้งพฒันาตนเองให้มีคุณสมบติัที่พร้อมจะเป็นผูป้ฏิบติัต่อองคก์าร (พระพรหม
คุณาภรณ์, ป.อ.ปยตฺุโต., 2549) และผูใ้ตบ้งัคบับญัชาโดยพระพุทธศาสนาได้กล่าวถึงคุณสมบติั
ภาวะผูน้ า  3 ประการ คือ          
  1. จกฺขมุา เป็นผูมี้วสิยัทศัน์ที่กวา้งไกล สามารถคาดเดาสภาพการณ์ล่วงหนา้ ได้
วางแผนรับมือ  วางแผนรุกหรือรับไดอ้ยา่งเหมาะสม     
  2. วธูิโร เป็นผูช้  านาญในงาน รู้จกัหนา้ที่ ไม่บกพร่องในหนา้ที่ที่รับผดิชอบ 
  3. นิสฺสยสมฺปนฺโน เป็นผูมี้มนุษยส์มัพนัธดี์ และไดรั้บความวางใจจากผูอ่ื้น 
นอกจากน้ีพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยตฺุโต., 2549) ไดเ้สนอคุณสมบตัิอีก  5 ประการ คือ 
  1. ผูน้ าจะตอ้งมีคุณสมบติัภายในตนเอง เป็นจุดเร่ิมและเป็นแกนกลางไว ้
  2. ผูต้ามโยงดว้ยคุณสมบติัที่สมัพนัธก์บัผูต้าม 
            3. จุดหมายโยงดว้ยคุณสมบติัที่สมัพนัธก์บัจุดหมาย    
  4. หลกัการและวธีิการโยงดว้ยคุณสมบติัที่สมัพนัธก์บัหลกัการและวธีิการที่จะท า
ใหส้ าเร็จผลบรรลุจุดหมาย 
            5. สถานการณ์โยงดว้ยคุณสมบติัที่สมัพนัธก์บัสภาพแวดลอ้มหรือส่ิงที่จะประสบ
ซ่ึงอยูภ่ายนอก ขอ้ความที่กล่าวมาเป็นองคป์ระกอบส าคญัที่เก่ียวขอ้งกบัผูน้ าที่ตอ้งพฒันาตนเองให้
ถึงพร้อม 
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  พระพุทธศาสนามีหลกัธรรมที่ใชใ้นการสร้างผูน้ าที่พึงประสงค ์หรือมีภาวะผูน้ า นั่นคือ 
ผูน้ าตอ้งเป็นนักประชาธิปไตยเป่ียมด้วยหลักธรรมาธิปไตย หลักธรรมขอ้น้ี พระมหาวุฒิชัย       
วชิรเมธี (ว.วชิรเมธี, 2552)ไดอ้ธิบายความหมายไวว้า่  
           ผูน้ า คือ ผูท้ี่มีหน้าที่ใชอ้  านาจในการตดัสินใจ ศกัยภาพของการเป็นผูน้ าวดักนัที่ศกัยภาพ
ในการตดัสินใจ ผูน้ าที่ดีมีแนวทางการตดัสินใจ  3  ทางดว้ยกนั คือ 
            1. ผู ้น าแบบอัตตาธิปไตย  คือ  การตัดสินใจโดยเอาตัวเองเป็นศูนยก์ลางใน
ลกัษณะตอ้งตามฉัน ถา้ฉันพูดทุกคนตอ้งฟัง ถา้ฉันสั่งทุกคนตอ้งท า เอาตวัเองเป็นใหญ่ เอาตวัเอง
เป็นศูนยก์ลางหรือเป็นที่ตั้ง แต่ผูน้ าแบบน้ีมีโอกาสเส่ียงสูงมากจะกลายเป็นทรราช 
            2. ผูน้ าแบบโลกาธิปไตย คือ เอาคนอ่ืนเป็นใหญ่ เลขาชงมาอยา่งไรก็เซ็นไปโดย
ขาดการพิจารณาวา่ เร่ืองราวเป็นอยา่งไรสรุปแลว้ ก็คือ การขาดเหตุผลในการพิจารณาไม่เป็นตวั
ของตน จะตอ้งฟังคนอ่ืน หากเขาว่าอยา่งไรก็พลอยว่าไปตามเขาจะถูกหรือผิดไม่ไดค้ิดถึงผลเสีย 
คือ ท าให้ตนและองคก์ารขาดเอกภาพที่ดีขาดกฎเกณฑท์างสังคมขาดระเบียบวนิัยในการปกครอง
สุดทา้ยก็ลม้เหลวเช่นเดียวกบัแบบที่หน่ึง 
            3. ผูน้ าแบบธมัมาธิปไตย คือ มีการตดัสินใจแบบใชเ้หตุผล ใชปั้ญญา ใชค้วามถูก
ตอ้ง ใชป้ระโยชน์ส่วนรวมเป็นตวัตั้ง การตดัสินใจโดยถือเอาระบบ หลกัการ ความถูกตอ้ง เหตุผล 
ประโยชน์ของคนส่วนใหญ่เป็นมาตรฐาน หากผูน้ าถือหลกัการน้ีไดเ้ม่ือใด ก็จะเป็นผูน้ าผูบ้ริหารที่
ตดัสินใจเป็นและถือไดว้า่เป็นผูน้ าหรือผูบ้ริหารมืออาชีพ 

2.6 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง         
  ฝ่ายวิเคราะห์และประเมินผล กองแผนงาน กรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ (2535) 
ได้ศึกษาเร่ือง การพฒันาการบริการศูนยศ์ึกษาพระพุทธศาสนาวนัอาทิตยโ์ดยใชแ้บบสอบถาม
ส่งไปยงัศูนยศึ์กษาพระพุทธศาสนาวนัอาทิตย ์จ  านวน 417 ศูนย ์52 จงัหวดัและสัมภาษณ์กบักลุ่ม
ตวัอยา่งซ่ึงไดแ้ก่ ผูอ้  านวยการศูนยฯ์ เลขานุการศูนยฯ์ และครูผูส้อน ในศูนยศึ์กษาพระพทุธศาสนา
วนัอาทิตย ์เพื่อหาขอ้มูลเพิ่มเติมอีกจ านวน 50 ศูนย ์19 จงัหวดั จากผลการศึกษาพบว่า ปัญหาใน
การพฒันาการบริหารศูนยพ์ระพทุธศาสนาวนัอาทิตย ์มีดงัน้ี     
  1. ด้านเศรษฐกิจ สังคม และวฒันธรรม เร่ืองที่มีปัญหามาก คือ ฐานะทางดา้นเศรษฐกิจ
ของครอบครัวของนกัเรียน คือ ผูป้กครองส่วนใหญ่มีฐานะยากจน โดยเสนอให้มีทุนส าหรับจดัช้ือ
อาหารขนมเล้ียงเด็ก เพื่อจะไดมี้ก าลงัใจในการร่วมกิจกรรมและการช่วยงาน ปัญหารองลงมา คือ 
เงินค่าช่วยสอนแก่ครู ในเร่ืองปัญหายาเสพติด อาชญากรรม และไม่มีงบประมาณในการจัด
กิจกรรมส่งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณี วฒันธรรมในวนัส าคญัต่างๆ   
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  2. ด้านความกา้วหน้าทางเทคโนโลย ีปัญหา คือ การมีการปรับปรุงพฤติกรรมการสอน
ของครู และการเตรียมตวัของนกัเรียน โดยเสนอให้กรรมการศาสนาจดัพิมพห์นังสือวทิยาศาสตร์
หรือวิทยาศาสตร์กา้วหน้าเพือ่ชีวติประจ าวนัให้ครูและนกัเรียน และควรจดัอบรมให้ความรู้ใหม่ๆ 
เก่ียวกบัเทคโนโลยดีา้นการเรียนการสอนปีละ 1 คร้ัง และมีรายการส่ือสารสอนให้ศูนยฯ์ รวมทั้ง
จดัส่ือการเรียนการสอนใหแ้ก่ศูนยฯ์ใชใ้นการด าเนินงาน     
  3. ด้านสถาบนัการศึกษา เร่ืองที่มีปัญหามาก คือ การส่งครูผูส้อนเขา้อมรมสัมมนาใน
สถาบนัการศึกษา โดยเสนอให้มีการประชุมสัมมนาทางวิชาการของหน่วยงานที่เก่ียวขอ้ง หรือ
ท าการศึกษาวจิยัในเร่ืองของการจดัหลกัสูตรและแผนการสอนให้เหมาะสมกบัตวัผูเ้รียน และควร
ให้โรงเรียนระดบัมธัยมศึกษาเขา้มาช่วยเหลือทางวิชาการหรือดา้นอ่ืนๆ เช่น การอบรมแนะแนว
การศึกษาและอาชีพ พระนิสิตจากสถาบนัการศึกษาช่วยเหลือการสอนไดดี้มาก ควรมีการส่งเสริม
ใหม้ากยิง่ขึ้น ควรมีการประสานงานหลายๆ ดา้น เช่น หลกัสูตรการเรียนระหวา่งโรงเรียนในระดบั
ประถมศึกษาและมธัยมศึกษาใหส้อดคลอ้งกนั 

  แนวคิดเก่ียวกบัการจดัโครงสร้างการบริการศูนยศึ์กษาพระพุทธศาสนาวนัอาทิตยมี์ปัจจยั
บางดา้นที่ตอ้งปรับปรุง ดงัน้ี        
  1. ด้านการจดัหลักสูตรการเรียนการสอนโดยมีขอ้เสนอแนะ คือ ควรจดัท าหลักสูตรที่
ตอบสนองความตอ้งการของทอ้งถ่ิน และมีทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบติั มีแบบเรียน  หนงัสืออ่าน
ประกอบ อ่านเพิม่เติม         
  2. ด้านการจดัการเรียนการสอน โดยเสนอแนะว่าควรมีคู่มือการสอน ส่ือการเรียนการ
สอนที่ทนัสมยั มีห้องสมุดหรือมุมหนังสือ จดัอบรมครูสม ่าเสมอ มีเกณฑก์ารวดัผลที่ชดัเจน และ
ปรับปรุงเวลาเรียนใหเ้หมาะสมกบัสถานการณ์และทอ้งถ่ิน     
  3. ดา้นการจดัสรรงบประมาณ และการรับงบประมาณไปใช ้มีขอ้เสนอแนะว่าควรจดัสรร
งบประมาณตามความจ าเป็นของศูนยฯ์ โดยเฉพาะค่าสวสัดิการครูและค่าสอนนิตยภตัพิเศษ ควร
จดัท าระเบียบ วธีิปฏิบติัเก่ียวกบัด าเนินการขอและใชง้บประมาณ    
  4. ด้านการจดัสรรวสัดุอุปกรณ์ในการเรียนการสอน มีขอ้เสนอแนะว่าควรจดัสรรวสัดุ
อุปกรณ์ตามความจ าเป็นของแต่ละศูนยฯ์  โดยมีการส ารวจและศึกษาสภาพการจดัส านกังาน และมี
บัญชีรายการวสัดุอุปกรณ์ให้แก่ ศูนยฯ์ และควรแบ่งแยกงบประมาณไว้เพื่อพิจารณาตาม
ความส าคญัในแต่ละดา้น         
  5. การก ากบัควบคุมดูแลของหน่วยงานตน้สังกดัและวดั กรมการศาสนาควรมีการแถลง
นโยบาย และเป้าหมายไดอ้ย่างแน่นอน มีการประสานงานกบัโรงเรียนสามญัวดัและศูนยฯ์ เพื่อ
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พฒันาการเรียนการสอน ก าหนดบุคคลและต าแหน่งที่จะตอ้งท าหนา้ที่ประสานงานไว ้ศูนยฯ์ ที่มี
ความพร้อมจะตอ้งช่วยเหลือศูนยฯ์ที่ยงัพึ่งตนเองไม่ได ้และก าหนดแผนการประสานงานไวต้ลอด
ปีการศึกษา          
  6. การส่งเสริมสนับสนุนจากหน่วยงานและชุมชน การส่งเสริมสนบัสนุนจากทอ้งถ่ินถือ
วา่ส าคญัที่สุด รองลงมา คือ กรมการศาสนา และหน่วยงานตน้สงักดั ในเร่ืองของงบประมาณ วสัดุ
อุปกรณ์ คู่มือการใช้หลกัสูตรส่ือการประชาสัมพนัธ์ มีแผนการเผยแพร่ผลการด าเนินงานให้แก่
หน่วยงานที่เก่ียวขอ้งและชุมชนหรือผูน้ าในชุมชนทราบโดยตลอด    
  7. การประชาสัมพนัธ์ ตอ้งท าแผนงานประชาสมัพนัธ์ของศูนยฯ์ ทางส่ือมวลชนโดยเน้น
กลุ่มเป้าหมาย เปิดโอกาสใหศู้นยฯ์ไดเ้ผยแพร่ผลการด าเนินงานของตนเองไดต้ลอดเวลา 
  ทวีวฒัน์ วฒันกุลเจริญ (2543 : บทคดัยอ่) ไดท้  าการศึกษาเร่ือง การน าเสนอรูปแบบศูนย์
วทิยบริการส าหรับศูนยศึ์กษาพระพุทธศาสนาวนัอาทิตย ์จากผลการศึกษาพบวา่ ดา้นสภาพการใช้
ส่ือการสอนของครูผูส้อนมีในระดับน้อย ส่ือการสอนที่ใช้ส่วนใหญ่ได้แก่เอกสารต าราและ
หนังสืออ่านประกอบ การถ่าย รูปภาพ วิดีทศัน์หรือเทปโทรทศัน์กระดานด า เคร่ืองบนัทึกเสียง 
ดา้นปัญหาของครูผูส้อนพบวา่ ครูผูส้อนขาดความรู้และทกัษะในการผลิต การใชแ้ละการน าเสนอ
ส่ือการสอน    ส่ือการสอนมีไม่เพยีงพอต่อความตอ้งการ ขาดงบประมาณในการจดัช้ือ และส่ือการ
สอนช ารุดมีอายกุารใชง้านไม่นาน ดา้นของสถานที่พบว่า สภาพหอ้งเรียนไม่เหมาะสมกบัการใช้
ส่ือการสอน เช่น ปัญหาเร่ืองกระแสไฟฟ้า และส่ิงอ านวยความสะดวก ขาดผูเ้ช่ียวชาญในการให้
ความรู้ ฝึกอบรมผลิตส่ือการสอน และไม่ทราบข่าวสารดา้นส่ือการสอนดา้นความตอ้งการส่ือการ
สอนพบวา่ ครูผูส้อนมีความตอ้งการส่ือการสอนทุกประเภทในระดบัมาก โดยเฉพาะส่ือที่เก่ียวขอ้ง
กบัรายวิชาที่สอน และมีเน้ือหาทางพระพุทธศาสนา โดยส่ือการสอนที่ตอ้งการมากที่สุด ไดแ้ก่
เอกสารต าราและหนังสือที่ได้รับรางวลั เคร่ืองคอมพิวเตอร์ โทรทัศน์ เคร่ืองเล่นวิดีทัศน์ ส่ือ
มัลติมีเดีย นอกจากนั้นส่ือการสอนด้านกิจกรรมและวิธีการพบว่า ครูผูส้อนตอ้งการใช้การฝึก
ปฏิบตัิ การศึกษานอกสถานที่ และการสาธิตประกอบการสอน    

 บุปผา พูลทาจกัร (2549 : บทคดัยอ่) ไดท้  าการศึกษาเร่ือง การประเมินการด าเนินงานศูนย์
ศึกษาพระพุทธศาสนาวนัอาทิตย ์อ าเภอเมือง เชียงใหม่ จากผลการศึกษาพบว่า ประเมินการ
ด าเนินงานศูนยศ์ึกษาพระพทุธศาสนาวนัอาทิตย ์อ าเภอเมือง เชียงใหม่ ในดา้นปัจจยักระบวนการ
และผลผลิตและผลกระทบดา้นปัจจยั พบวา่ โดยรวมอยูใ่นระดบัคุณภาพดี แบ่งออกเป็น บุคลากร
และอาคารสถานที่ อยูใ่นระดบัคุณภาพพอใช ้วสัดุอุปกรณ์ อยูใ่นระดบัคุณภาพดี ส่วนงบประมาณ
ทุกศูนยเ์ห็นว่า งบประมาณที่ได้รับไม่มีความเพียงพอและจดัสรรได้ล่าช้า เห็นควรได้รับการ
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ปรับปรุง ทุกศูนยไ์ด้ใช้งบประมาณตรงตามเป้าหมาย มีการจัดหาและได้รับการสนับสนุน
งบประมาณจากแหล่งอ่ืน อยู่ในระดับคุณภาพดี ด้านกระบวนการ พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับ
คุณภาพพอใช ้แบ่งออกเป็นการบริหารจดัการ อยูใ่นระดบัพอใช ้การวดัและประเมินผล และการ
จดักิจกรรม อยูใ่นระดบัคุณภาพดี ดา้นผลผลิตและผลกระทบ พบวา่ โดยรวม อยูใ่นระดบัคุณภาพ
ดี ส่วนผลการประเมินระดบัคุณภาพของศูนยศึ์กษาพระพุทธศาสนาวนัอาทิตย ์ในภาพรวม พบว่า 
โดยรวมอยูใ่นระดบัคุณภาพพอใช ้จดัระดบัคุณภาพไดเ้ป็น 2 ระดบั คือ ระดบัคุณภาพดี มี 3 ศูนย์
และระดบัคุณภาพพอใช ้มี 5 ศูนย ์ 

  พระมหาอ านวย ครองบุญ (2547 : บทคดัย่อ) ได้ท  าการวิจยัเร่ือง การศึกษาสภาพและ
ความตอ้งการพฒันาส่ิงแวดลอ้มทั้งการเรียนของนกัเรียนศูนยศึ์กษาพระพุทธศาสนาวนัอาทิตยใ์น
จงัหวดัชลบุรี กลุ่มตวัอยา่งที่ใชใ้นการศึกษาประกอบดว้ยนกัเรียนมธัยมศึกษาตอนตน้ จ านวน 243 
คน และนักเรียนมธัยมศึกษาตอนปลาย จ านวน 47 คน จากผลการศึกษาพบวา่ นักเรียนมีความเห็น
เก่ียวกบัสภาพแวดลอ้มทางการเรียน ของนักเรียนศูนยศึ์กษาพระพุทธศาสนาวนัอาทิตยใ์นจงัหวดั
ชลบุรี โดยรวมแลว้หลายดา้นอยูใ่นระดบัดี ความตอ้งการพฒันาส่ิงแวดลอ้มทางการเรียนอนัดับ
แรกของแต่ละด้านได้แก่ การจดัที่พกัอาศยัหรืออาคารสถานที่ให้มีความเหมาะสม สวยงาม น่า
ร่ืนรมย ์มีบรรยากาศที่ดี ควรแก่การเรียนการสอน การพฒันาการสอนของครูใหมี้ประสิทธิภาพ มี
ทกัษะ และมีแรงจูงใจในการเรียนการสอน ส่งเสริมใหผู้บ้ริหาร คณะครูและนกัเรียนใหมี้ส่วนร่วม
ในการวางแผนอยา่งสม ่าเสมอ น านวตักรรมและเทคโนโลยทีางการศึกษามาปรับใชใ้ห้เหมาะสม
กบัการจดัการเรียนการสอน ผูบ้ริหารควรบริหารงานเพื่อพฒันาสุขภาพและควรน าเป้าหมายของ
การจดัการศึกษามาพูดคุยกบัเพื่อนครู อาจารย ์และนักเรียนอยู่เสมอ ส่งเสริมให้นักเรียนมีความ
ประพฤติเรียบร้อย สนุกสนานในการเรียนและมีอิสระในการท างานกนัเป็นทีม  
  กนกพร ทองเจือ (2538: บทคัดย่อ ) ได้ท  าการศึกษาเร่ือง การปฏิบัติงานของผูบ้ริหาร
โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส านักงานการประถมศึกษาจงัหวดันครราชสีมา จากผลการศึกษา
พบว่า ในการบริหารการศึกษา 6 ด้าน คือ งานวิชาการ, บุคลากร, งานธุรการและการเงิน, งาน
อาคารสถานที่ , งานกิจการนักเรียน และงานความสัมพันธ์กับชุมชน ครูมีความเห็นต่อการ
ปฏิบัติงานของผูบ้ริหารโรงเรียน โดยส่วนรวมทั้ ง 6 ด้าน อยู่ในระดับปานกลาง ยกเวน้การ
ปฏิบตัิงานดา้นธุรการและการเงินอยูใ่นระดบัมาก      
  กิติภสั เพ็งศรี (2554 : บทคดัยอ่) ไดท้  าการวิจยัเร่ือง ปัจจยัที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการ
ปฏิบตัิงานของเจา้หน้าที่พฒันาชุมชน ระดบัของประสิทธิภาพในการปฏิบตัิงานของเจา้หน้าที่
พฒันาชุมชน อุปสรรคในการปฏิบตัิงานและเสนอแนวทางในการแกไ้ข ปรับปรุงประสิทธิภาพใน
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การปฏิบติังานของเจา้หนา้ที่พฒันาชุมชน ผลการศึกษาพบวา่ ตวัแปรปัจจยัพื้นฐานส่วนบุคคลของ
เจา้หน้าที่พฒันาชุมชน ได้แก่ เพศ มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของเจา้หน้าที่พฒันา
ชุมชน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05       

  ปราโมทย ์บุญมูสิก (2549: บทคดัย่อ) ได้ศึกษาวิจยัเร่ือง “การบริหารงานวิชาการตาม
แนวทางโรงเรียนนิติบุคคล ในโรงเรียนสังกดัส านักงานเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 
1” ผลการวิจยั พบว่า การด าเนินงานการบริหารงานวิชาการตามแนวทางโรงเรียนนิติบุคคลของ
ผูบ้ริหารโรงเรียนโดยภาพรวมทั้ง 12 องคป์ระกอบ พบว่า อยูใ่นระดับมาก และเม่ือพิจารณาราย
องคป์ระกอบพบว่า อยูใ่นระดบัมาก 9 องคป์ระกอบ ตามล าดบัดงัน้ี คือ การพฒันากระบวนการ
เรียนรู้ การพฒันาระบบการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา การวดัผลประเมินและเทียบโอนผล
การเรียน การพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา การพฒันาแหล่งเรียนรู้ การประสานความร่วมมือในการ
พฒันาวิชาการกับสถานศึกษาอ่ืน การพฒันาส่ือ นวตักรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา การ
ส่งเสริมความรู้ดา้นวิชาการแก่ชุมชน และการวิจยัเพื่อพฒันาคุณภาพการศึกษา และการส่งเสริม
และสนบัสนุนงานวชิาการแก่บุคคล ครอบครัว องคก์ร หน่วยงานและสถาบนัอ่ืนที่จดัการศึกษา 
  วไิลวรรณ ศรีหาตา (2551: บทคดัยอ่ ) ไดศึ้กษาเร่ืองความสัมพนัธ์ระหว่างประสิทธิภาพ
การเรียนรู้กบัประสิทธิผลการปฏิบติังานของผูท้  าบญัชีในเขตภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ผลการวจิยั
พบว่า ผูท้  าบญัชีในเขตภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ มีความคิดเห็นดว้ยเก่ียวกบัการมีประสิทธิภาพ
การเรียนรู้โดยรวมที่อยูใ่นระดบัมาก ไดแ้ก่ ดา้นความรู้ ดา้นความเขา้ใจ ดา้นทกัษะ ดา้นเจตคติ 
  จากการศึกษาวิจัยต่างๆพบว่าสถานศึกษาส่วนใหญ่ให้ความส าคัญของ การบริหาร
สถานศึกษา ทั้ง 4 ดา้น คือการบริหารวชิาการ การบริหารงบประมาณ การบริหารงานบุคคล และ  
การบริหารงานทั่วไป ที่เก่ียวข้องกับบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป็นนิติบุคคล ส่วนด้าน
งบประมาณและธุรการนั้น มีปัญหาในดา้นการขาดแคลนผูมี้ความรู้ความสามารถที่เป็นเจา้หน้าที่
รับผิดชอบในการปฏิบตัิงานนอกจากน้ีการบริหารศูนยศึ์กษาพระพุทธศาสนาวนัอาทิตย ์ยงัพบว่า 
มีการขาดการดูแลเอาใจใส่ ในดา้นการดูแลประสานงานไม่ทัว่ถึง ขาดความร่วมมือระหว่างศูนย์
ศึกษาพระพุทธศาสนาวนัอาทิตยก์บัชุมชน การขาดการวางแผนกบัผูร่้วมงานอยา่งมีประสิทธิภาพ
ไม่สามารถประชาสัมพนัธ์ให้เด็กและเยาวชนที่อยูบ่ริเวณใกล้เคียงเห็นความส าคญัในการศึกษา 
ตลอดจนผูบ้ริหารศูนยฯ์ ที่มีความรู้ในเร่ืองการจดัการศึกษา ศูนยศ์ึกษาพระพทุธศาสนามีนอ้ย และ
ยงัไม่เป็นไปตามคุณภาพมาตรฐานของการศึกษาศูนยศึ์กษา พระพุทธศาสนาวนัอาทิตย ์ผูบ้ริหาร
ศูนย ์ผูป้ฏิบัติ และชุมชนส่วนใหญ่ ยงัไม่มีความรู้ความเข้าใจและให้ความส าคัญกับคุณภาพ
มาตรฐานการศึกษา 
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2.7 กรอบแนวคดิในการวิจัย         
  หลักการบริหารจดัการนั้ น จะตอ้งเร่ิมด าเนินการตั้งแต่สภาพแวดล้อมขององค์การทั้ ง
ภายในและภายนอก เพื่อให้ระบบการประสานงานเป็นไปด้วยดี ต่อมาคือการบริหารจดัการ
บุคคลากรภายในองค์การ เพื่อให้มีความต่ืนตัวอยู่เสมอ และสามารถปรับตัวตามสภาพการ
เปล่ียนแปลงขององคก์ารไดต้ลอดเวลา ที่ส าคญัคือการบริหารจดัการวฒันธรรมองคก์าร เพื่อลด
ความซับซ้อนที่จะเกิดขึ้นและเป็นการสร้างฐานการปฏิบตัิงานให้ตรงตามเป้าหมายขององค์การ 
และอ านาจหน้าที่ของบุคลากรแต่ละบุคคลให้เป็นไปในทิศทางเดียวกนั ส่วนประสิทธิภาพของ
องค์การ คือ การที่องค์การสามารถด าเนินงานต่างๆ ตามภารกิจหน้าที่  ขององค์การโดยใช้
ทรัพยากร ปัจจยัต่างๆ รวมถึงก าลังคนอยา่งคุม้ค่าที่สุด มีการสูญเปล่าน้อยที่สุด มีลักษณะการ
ด าเนินงานไปสู่ผลตามวตัถุประสงค์ได้อย่างดีโดยประหยดัทั้ งเวลา ทรัพยากร และก าลังคน 
องค์การมีระบบการบริหารจดัการที่เอ้ือต่อการผลิตและการบริการได้ตามเป้าหมาย องค์การมี
ความสามารถในการใช้ยทุธศาสตร์ กลยทุธ์ เทคนิควิธีการและเทคโนโลยอียา่งฉลาด ท าให้เกิด
วธีิการท างานที่เหมาะสม มีความราบร่ืนในการด าเนินงาน มีปัญหาอุปสรรคและความขดัแยง้นอ้ย
ที่สุด และบุคลากรมีขวญัก าลงัใจดี       
  ดังนั้นการท าวิจยัเร่ือง ประสิทธิภาพการบริหารจดัการศูนยศึ์กษาพระพุทธศาสนาวนั
อาทิตยว์ดันาคปรก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร จากการทบทวนวรรณกรรม ผูว้ิจยัจึงไดว้าง
กรอบแนวความคิดในการวจิยัไว ้ดงัน้ี 
         ตัวแปรอิสระ             ตัวแปรตาม 
               (Independent Variables)             (Dependent Variables) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคดิการวิจัย 

ปัจจัยด้านบุคคล 
 1.รายไดเ้ฉล่ียของครอบครัว 
 2.ระยะเวลาที่เขา้ศึกษาของนกัเรียน 
ปัจจัยด้านการบริหารจัดการ 
3. การมีส่วนร่วมในการบริหารจดัการ 
4. ภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารและคณะครู 
5. การรับรู้นโยบายการด าเนินการ 

ประสิทธิภาพการบริหารจัดการศูนย์ศึกษา
พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดนาคปรก  
     1. ดา้นวชิาการ 
     2. ดา้นงบประมาณ 
     3. ดา้นบริหารงานบุคคล 
     4. ดา้นอาคารสถานที่และสภาพแวดลอ้ม 

 



 
 

บทที ่ 3 
ระเบียบวธีิวจิยั 

3.  ระเบียบวิธีการวิจัย 
การวจิยัคร้ังน้ี เป็นการวจิยัเชิงปริมาณเพือ่ศึกษาประสิทธิภาพการบริหารจดัการศูนยศ์ึกษา

พระพทุธศาสนาวนัอาทิตยว์ดันาคปรก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร เพื่อใหก้ารวจิยัเป็นไปตาม
จุดมุ่งหมายที่ก  าหนดไว ้  ผูว้จิยัไดด้ าเนินการเป็นขั้นตอน ดงัน้ี  

3.1 สมมติฐานในการวิจัย 
 จากการตรวจสอบเอกสารแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัที่เก่ียวขอ้งกับประสิทธิภาพการ
บริหารจดัการแลว้ ผูว้ิจยัสามารถก าหนดกรอบแนวคิด ที่จะน าไปสู่การศึกษาถึงประสิทธิภาพการ
บริหารจดัการศูนยศ์ึกษาพระพุทธศาสนาวนัอาทิตยว์ดันาคปรก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 
ทั้งน้ีผูว้จิยัไดก้  าหนดสมมุติฐานภายใตก้รอบแนวคิดที่ไดท้บทวนแลว้ ดงัต่อไปน้ี 
 สมมติฐานที่ 1  นักเรียนและผูป้กครองที่มีรายไดเ้ฉล่ียของครอบครัวสูง จะมีความเห็นว่า
ศูนยศึ์กษาพระพทุธศาสนาวนัอาทิตยบ์ริหารจดัการมีประสิทธิภาพมากกว่านกัเรียนและผูป้กครอง
ที่มีรายไดเ้ฉล่ียของครอบครัวต ่า 
 สมมติฐานที่ 2  นกัเรียนและผูป้กครองที่มีระยะเวลาเขา้ศึกษาในศูนยฯ์ มาก จะมีความเห็น
ว่าศูนยศึ์กษาพระพุทธศาสนาวนัอาทิตยบ์ริหารจดัการมีประสิทธิภาพมากกว่านักเรียนและ
ผูป้กครองที่มีระยะเวลาเขา้ศึกษาในศูนยฯ์ นอ้ย 
      สมมติฐานที่ 3  นักเรียนและผูป้กครอง ที่มีส่วนร่วมในการบริหารจดัการมีความเห็นว่า 
ศูนยศ์ึกษาพระพทุธศาสนาวนัอาทิตยบ์ริหารจดัการมีประสิทธิภาพมากกว่านกัเรียนและผูป้กครอง
ที่ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารจดัการ 
           สมมติฐานที่ 4 นักเรียนและผูป้กครองที่มีความเห็นว่าผูบ้ริหารและคณะครูมีภาวะผูน้ าสูง
จะมีความเห็นว่า ศูนยศึ์กษาพระพุทธศาสนาวนัอาทิตยบ์ริหารจดัการมีประสิทธิภาพมากกว่า
นกัเรียนและผูป้กครองที่มีความเห็นวา่ผูบ้ริหารและคณะครูมีภาวะผูน้ าต  ่า  
           สมมติฐานที่ 5 นักเรียนและผูป้กครองที่ได้รับรู้นโยบายการด าเนินการของศูนยศ์ึกษา
พระพุทธศาสนาวนัอาทิตยจ์ะมีความเห็นว่า ศูนยศึ์กษาพระพทุธศาสนาวนัอาทิตยบ์ริหารจดัการมี
ประสิทธิภาพมากกว่านักเรียนและผูป้กครองที่ไม่ได้รับรู้นโยบายการด าเนินการของศูนยศ์ึกษา
พระพทุธศาสนาวนัอาทิตย ์
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  3.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  ประชากร  (Population)  ที่ใช้ในการศึกษาวิจัยคร้ังน้ี คือ 

นักเรียนและผูป้กครอง ในศูนยศ์ึกษาพระพุทธศาสนาวนัอาทิตยว์ดันาคปรก  เขตภาษีเจริญ 
กรุงเทพมหานครจ านวน 220 คน (ขอ้มูลศูนยศ์ึกษาพระพุทธศาสนาวนัอาทิตยว์ดันาคปรก  พ.ศ. 
2557) เน่ืองจากประชากรในการวิจยัคร้ังน้ีมีจ  านวนไม่มากนัก ผูว้ิจยั จึงท าการวิจยัประชากร
ทั้งหมด (Population Universe) 

3.3  เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เคร่ืองมือที่ใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีเป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) แบ่งออกเป็น 4 ส่วน 
ดงัน้ี 

 ส่วนที่  1 แบบสอบถามเก่ียวกับข้อมูลที่ มีลักษณะเป็นปัจจัยส่วนบุคคลของผู ้ตอบ
แบบสอบถาม  ไดแ้ก่  รายไดเ้ฉล่ียของครอบครัว ระยะเวลาที่เขา้ศึกษา เป็นค าถามแบบปลายปิดมี
ค  าตอบใหเ้ลือกหลายค าตอบ  แต่ใหเ้ลือกตอบเพยีงค  าตอบเดียว 
 ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัดา้นการบริหารจดัการไดแ้ก่  การมีส่วนร่วมในการ
บริหารจดัการ  ภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารและคณะครู การรับรู้นโยบายการด าเนินการ โดยใชม้าตรวดั
แบบประมาณค่า (Rating Scale) ในแบบสอบถามแบ่งระดบัความส าคญัออกเป็น 5 ระดบัคือ 
    ระดบัที่ 1 หมายถึง  เห็นดว้ยนอ้ยที่สุด 
    ระดบัที่ 2 หมายถึง  เห็นดว้ยนอ้ย 
    ระดบัที่ 3 หมายถึง  เห็นดว้ยปานกลาง 
    ระดบัที่ 4 หมายถึง  เห็นดว้ยมาก 
    ระดบัที่ 5 หมายถึง  เห็นดว้ยมากที่สุด 
 ส่วนที่  3 แบบสอบถามเก่ียวกับระดับประสิทธิภาพการบริหารจัดการศูนย์ศึกษา
พระพทุธศาสนาวนัอาทิตยว์ดันาคปรก  ไดแ้ก่ ดา้นวชิาการ ดา้นงบประมาณ ดา้นบริหารงานบุคคล 
ด้านอาคารสถานที่ และสภาพแวดล้อม โดยใช้มาตรวัดแบบประมาณค่า (Rating Scale)                 
ในแบบสอบถามแบ่งระดบัความส าคญัออกเป็น 5 ระดบัคือ 
    ระดบัที่ 1 หมายถึง  นอ้ยที่สุด 
    ระดบัที่ 2 หมายถึง  นอ้ย 
    ระดบัที่ 3 หมายถึง  ปานกลาง 
    ระดบัที่ 4 หมายถึง  มาก 
    ระดบัที่ 5 หมายถึง  มากที่สุด 
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ขั้นตอนการสร้างเคร่ืองมือ 
   ผูว้ิจยัไดท้  าการสร้างเคร่ืองมือแบบสอบถาม (Questionnaire) โดยมีขั้นตอนการด าเนินการ
ดงัต่อไปน้ี 
   1. ศึกษาทฤษฏี  ทบทวนวรรณกรรม  และงานวิจยัที่เก่ียวขอ้งกบัประสิทธิภาพการบริหาร
จดัการศูนยศ์ึกษาพระพุทธศาสนาวนัอาทิตย ์เพื่อน ามาเป็นขอ้มูลพื้นฐานในการก าหนดค าถามใน
แบบสอบถามฉบบัร่าง 
   2. สร้างแบบสอบถามให้ตรงกบัเน้ือหาและวตัถุประสงค์ที่ตอ้งการแล้วน าแบบสอบถาม
ฉบบัร่างเสนอต่ออาจารยท์ี่ปรึกษาเพื่อพิจารณาตรวจสอบความถูกตอ้งและความเที่ยงตรงของเน้ือหา
และวตัถุประสงค(์Content  Validity) เพือ่น าไปปรับปรุงแกไ้ขใหส้มบูรณ์ 
   3. น าแบบสอบถามที่ไดป้รับปรุงแกไ้ขแลว้  ไปทดสอบ (Test-Retest Method) เพือ่หาความ 
เช่ือมัน่กบักลุ่มประชากรที่ไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่งแต่มีลกัษณะใกลเ้คียงกบักลุ่มตวัอยา่งคือประชากรที่อยู่
ในศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ว ัดประยูรวงศาวาส  เขตธนบุ รี กรุงเทพมห านคร            
จ  านวน 30 ชุด  โดยการน าแบบทดสอบถามชุดเดิมไปถามคนกลุ่มเดิม แลว้เวน้ระยะเวลาห่างประมาณ  
3-4 สัปดาห์  ผิดกันช่วงระยะเวลาและสถานการณ์ แล้วน าคะแนนทั้งสองคร้ังมาหาค่าสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพัน ธ์กัน  (r) โดยให้ เกณฑ์ตัด สินที่  ถ้าค่ าสัมประสิท ธ์ิสหสัมพันธ์ ใกล้ เคี ยง 1 .00              
(ประมาณ .70-.90) แสดงวา่เคร่ืองมือมีความเช่ือถือได ้ ถา้ต  ่ากวา่เกณฑท์ี่ก  าหนดคือต ่ากวา่ .70 ก็จะตอ้ง
ปรับปรุงแก้ไขค าถาม โดยใช้ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน (Pearson Product Moment 
Correlation Coefficiency) สามารถน าวิธีมาการวเิคราะห์สหสมัพนัธม์าใชใ้นการหาค่าความเช่ือมัน่ได้
โดยใช ้Split Half  
   สูตรที่ใชใ้นการค านวณหาค่าความเช่ือถือได ้(Reliability) (สุรพล กาญจนะจิตรา, 2553 : 56) 
 
 

 
    
 
 
   โดยจ านวนค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธข์องแบบสอบถามที่ค  านวณไดค้อื   0.802 
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  3.4  วิธีการรวบรวมข้อมูล 
  ในการวจิยัคร้ังน้ี  ผูว้ิจยัไดท้  าการจดัเก็บรวบรวมขอ้มูลจากแบบสอบถามซ่ึงผา่นการทดสอบ
ความเช่ือถือได ้(Reliability) ซ่ึงมีขั้นตอนในการเก็บรวบรวมขอ้มูลดงัน้ี 
    1. โดยการด าเนินการแจกแบบสอบถามไปยงักลุ่มตวัอยา่งที่ผูว้ิจยัไดก้  าหนดเอาไว้
และเก็บรวบรวมคืนมาดว้ยตนเอง จ านวน  220 ชุด  
    2. ตรวจสอบความสมบูรณ์และความถูกตอ้งของขอ้มูลที่เก็บรวบรวมมา 
    3. ประมวลผลขอ้มูลดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ และบนัทึกขอ้มูลที่เป็นรหัส
ลงในแบบสอบถามและเคร่ืองคอมพวิเตอร์ 
 
  3.5 สถิติที่จะใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล หรือพสูิจน์สมมุติฐาน 
   3.5.1  ตัวแปรและระดับมาตรวัด 

   ตัวแปรอิสระ   ระดับมาตรวัด    
   -รายไดเ้ฉล่ียของครอบครัว  มาตรวดัเรียงล าดบั (Ordinal Scale) 
     -ระยะเวลาที่เขา้ศึกษา  มาตรวดัเรียงล าดบั (Ordinal Scale) 
     -การมีส่วนร่วมในการบริหารจดัการ  มาตรวดัเรียงล าดบั (Ordinal Scale) 
   -ภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารและคณะครู มาตรวดัเรียงล าดบั (Ordinal Scale) 
   -การรับรู้นโยบายการด าเนินการ  มาตรวดัเรียงล าดบั (Ordinal Scale) 
   ตัวแปรตาม     ระดับมาตรวัด 
   -ประสิทธิภาพการบริหารจดัการ มาตรวดัเรียงล าดบั (Ordinal Scale) 
     ศูนยศ์ึกษาพระพทุธศาสนาวนัอาทิตย ์  
    
   3.5.2  สถิติที่ผู้วิจัยใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคอื 
     1. สถิติวิเคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive Analytical Statistics) เป็นสถิติที่ ใช้
บรรยายคุณลกัษณะทัว่ไปของขอ้มูลไดแ้ก่ค่าความถ่ี (Frequency) และค่าร้อยละ(Percentage) 
     2.สถิติวเิคราะห์เชิงอนุมาน (Inference Statistics)ใชท้ดสอบสมมุติฐานเป็นแบบไม่มี
พารามิเตอร์ (Nonparametric) เน่ืองจากระดบัการวดัของตวัแปรเป็นระดบัมาตรวดัเรียงล าดบั (Ordinal 
Scale)  ลกัษณะของขอ้มูลไม่มีการแจกแจงแบบปกติจึงตอ้งใชส้ถิติเพือ่ทดสอบสมมุติฐาน ดงัน้ี 
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   2.1 ค่าไคสแควร์ (Chi-Square  Test) ซ่ึงมีสูตรการค านวณดงัน้ี(บุญใจ ศรีสถิตนรากูร, 2550 : 
334-349) 
 

     
    
    =ค่าไคสแควร์  
    O  =ค่าความถ่ีที่ศึกษามาได ้
    E  = ค่าความถ่ีที่หวงัไวโ้ดยทฤษฎี 
  โดยค่าไคสแควร์ใชใ้นการทดสอบสมมุติฐานเพื่อหาความสัมพนัธร์ะหว่างตวัแปรอิสระกบัตวั
แปรตามว่ามีความสัมพนัธ์กนัหรือไม่แต่ไม่สามารถก าหนดทิศทางของความสัมพนัธ์ไดใ้ชส้ าหรับตวั
แปรระดับมาตรวดัเรียงล าดบั(Ordinal  Scale) ซ่ึงเป็นความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรอิสระกบัตวัแปร
ตามในการแปลความหมายของค่าไคสแควร์เพื่อทราบวา่ตวัแปรอิสระและตวัแปรตามมีความสมัพนัธ์
กนัหรือไม่ตอ้งอาศยัตารางค่าไคสแควร์ที่ระดบัความมีนัยส าคญัต่างๆ และการดูตารางตอ้งหาค่าชั้น
แห่งความเป็นอิสระ (Degree of  Freedom) มีสูตรการค านวณ ดงัน้ี 
    d.f = (c-l)  (r-l) 
    c   = จ านวนตวัแปรที่เป็นช่องชั้น  (Column) 
    r   = จ านวนตวัแปรที่เป็นแถว  (Row) 
 
 โดยการแปลความหมายไดก้ าหนดระดบัความเช่ือมัน่ที่  95 % (ระดบันยัส าคญัที่ 0.05)  
ซ่ึงมีความหมายวา่ 

ถา้ค่า ระดับนัยส าคญัทางสถิติ ( Sig.)  น้อยกว่า 0.05  หมายความว่า ตวัแปรอิสระจะมี
ความสมัพนัธก์บัตวัแปรตามหรือตวัแปร 2 ตวั  ไม่เป็นอิสระต่อกนั 
 ถา้ค่า ระดบันัยส าคญัทางสถิติ ( Sig.) มากกว่า 0.05  หมายความว่า ตวัแปรอิสระจะไม่มี
ความสมัพนัธก์บัตวัแปรตาม หรือตวัแปร 2 ตวั เป็นอิสระต่อกนั 
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2.2  ค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธแ์บบGamma  มีสูตรในการค านวณดงัน้ี(สุภาพร อารยะนรากูล, 2554) 
 
      ∑ CP - ∑ IP 
   Gamma =     
      ∑ CP + ∑ IP 
   CP  = คู่ที่สอดคลอ้งกนั (Consistent Pair) 
   IP   = คู่ที่ไม่สอดคลอ้งกนั (Inconsistent Pair) 
   โดย Gamma ใช้อธิบายเก่ียวกับความสัมพนัธ์ระหว่างตัวแปรอิสระกับตัวแปรตามว่ามี
ความสมัพนัธ์กนัในทิศทางใด  ซ่ึงจะพจิารณาจากเคร่ืองหมายค่า Gamma ประกอบดว้ยเคร่ืองหมาย +
และ - โดยพจิารณาได ้ดงัน้ี 
   ถ้าค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบ Gamma เป็นลบ  แสดงว่าตัวแปรทั้ ง 2 ตวั  มีทิศทาง
ความสัมพันธ์ในทางตรงกันข้าม  กล่าวคือ  ถ้าตัวแปรหน่ึงมีค่าสูงตัวแปรอีกตัวจะมีค่าต  ่าถ้าค่า
สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธแ์บบ Gamma เป็นบวก  แสดงว่าตวัแปรทั้ง 2 ตวัมีทิศทางความสมัพนัธใ์นทาง
เดียวกนั   กล่าวคือ  ถา้ตวัแปรตวัหน่ึงมีค่าสูงตวัแปรอีกตวัหน่ึงจะมีค่าสูงดว้ย  หรือในทางกลบักนั ถา้
ตวัแปรตวัหน่ึงมีค่าต  ่าตวัแปรอีกตวัหน่ึงจะมีค่าต  ่าดว้ย 
   ส่วนการพิจารณาระดับทิศทางความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระกับตัวแปรตามนั้ น
พจิารณาได ้ดงัน้ี (James A. Davis, 1971 :49)   
 
  ค่า Gamma    ระดับความสัมพันธ์ 
  +0.70 ขึ้นไป    มีความสมัพนัธก์นัเชิงบวกในระดบัสูง 
  +0.50-0.60     มีความสมัพนัธก์นัเชิงบวกในระดบัค่อนขา้งสูง 
  +0.30-0.49     มีความสมัพนัธก์นัเชิงบวกในปานกลาง 
  +0.10-0.29     มีความสมัพนัธก์นัเชิงบวกในระดบัค่อนขา้งต ่า 
  +0.01-0.09     มีความสมัพนัธก์นัเชิงบวกในระดบัต ่า 
    0.00     ไม่มีความสมัพนัธก์นั 
  -0.01-0.09     มีความสมัพนัธก์นัเชิงลบในระดบัต ่า 
  -0.10-0.29     มีความสมัพนัธก์นัเชิงลบในระดบัค่อนขา้งต ่า 
  -0.30-0.49     มีความสมัพนัธก์นัเชิงลบในระดบัปานกลาง 
  -0.50-0.69     มีความสมัพนัธก์นัเชิงลบในระดบัค่อนขา้งสูง 
  -0.70 ขึ้นไป    มีความสมัพนัธก์นัเชิงลบในระดบัสูง 



 บทที ่4 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการศึกษา ประสิทธิภาพการบริหารจดัการศูนยศ์ึกษาพระพุทธศาสนา
วนัอาทิตยว์ดันาคปรก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานครโดยการเก็บรวบรวมขอ้มูล จากประชาชน
กลุ่มตวัอยา่ง จ  านวนทั้งส้ิน 220 คน  และได้น าค  าตอบที่ไดจ้ากแบบสอบถามมาวิเคราะห์ขอ้มูล
และน าเสนอผลการวเิคราะห์ตามล าดบั  ดงัน้ี 

4.1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
4.2 ปัจจยัที่มีผลต่อประสิทธิภาพการบริหารจดัการศูนยศ์ึกษาพระพุทธศาสนาวนั

อาทิตยว์ดันาคปรก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 
4.3 ระดับประสิทธิภาพการบริหารจดัการศูนยศ์ึกษาพระพุทธศาสนาวนัอาทิตยว์ดั

นาคปรก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 
4.4 การแสดงผลการทดสอบสมมติฐาน และหาค่าความสมัพนัธข์องตวัแปร 
4.5 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

4.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ตารางที่ 2 จ านวนและร้อยละของขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ดา้นสถานภาพ 
 

สถานะ  จ านวน ร้อยละ 

นกัเรียน  110 50.0 
ผูป้กครอง  110 50.0 

รวม  220 100.0 
 

จากตารางที่ 2 พบว่า  ประชากรผูต้อบแบสอบถามดา้นสถานภาพ เป็นนักเรียนจ านวน 
110 คน คิดเป็นร้อยละ 50.0 และผูป้กครอง จ านวน 110 คน คิดเป็นร้อยละ 50.0 ตามล าดบั 
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ตารางที่  3 จ านวนและร้อยละของข้อมูลทั่วไปของผูต้อบแบบสอบถาม ด้านรายได้เฉล่ียของ
ครอบครัว 

รายได้ต่อเดือน จ านวน ร้อยละ 
ต ่ากวา่ 10,000 บาท 
10,000-15,000 บาท 
15,001-20,000 บาท 
20,001-25,000 บาท 
มากกวา่ 25,000 บาท 

48 
106 
36 
20 
10 
 

21.8 
48.2 
16.4 
9.1 
4.5 

รวม 220 100.0 
จากตารางที่ 3 พบว่าประชากรผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายได้เฉล่ียต่อเดือน คือ 

10,000-15,000 บาท จ านวน 106 คน คิดเป็นร้อยละ 48.2 รองลงมา คือ ต  ่ากว่า 10,000 บาท  
จ  านวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 21.8  15,001-20,000 บาท จ านวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 16.4  
20,001-25,000 บาท จ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 9.1 และมากกว่า 25,000บาท มีจ านวน 10 คน 
คิดเป็นร้อยละ 4.5 ตามล าดบั 
 
ตารางที่ 4 แสดงจ านวนและค่าร้อยละของคะแนนในดา้นรายไดเ้ฉล่ียของครอบครัว 

N=220 
อาชีพ จ านวน ร้อยละ จ านวนสะสม ร้อยละสะสม 

นอ้ย (ต  ่ากวา่ 10,000 บาท) 48 21.8 21.8 21.8 
มาก (มากกวา่ 10,000 บาท ขึ้นไป) 172 78.2 78.2 100.0 

รวม 220 100.0 100.0  

จากตารางที่ 4 ผูว้ิจยัได้แบ่งกลุ่ม ด้านรายได้เฉล่ียของครอบครัว ออกเป็น 2 กลุ่ม ดังน้ี 
น้อย (ต  ่ากว่า 10,000 บาท) มีจ  านวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 21.8   มาก (มากกว่า 10,000 บาท ขึ้น
ไป) มีจ  านวน 172 คน  คิดเป็นร้อยละ 78.2ซ่ึงผูว้ิจัยได้จดักลุ่มเพื่อจะน ากลุ่มตัวอย่างที่ได้ใช้
วเิคราะห์ไปทดสอบสมมติฐานในล าดบัต่อไป 
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ตารางที่ 5 จ านวนและร้อยละของขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ดา้นระยะเวลาที่เขา้ศึกษา 

ระยะเวลาที่เข้าศึกษา จ านวน ร้อยละ 
1 - 2 ปี 94 42.7 
3 - 4 ปี 58 26.4 
5 - 6 ปี 36 16.4 
7 - 8 ปี 17 7.7 

มากกวา่ 8 ปี 15 6.8 
รวม 220 100.0 

 
จากตารางที่ 5 พบวา่ประชากรผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีระยะเวลาที่เขา้ศึกษา 1-2 ปี

มีจ  านวน 94 คน คิดเป็นร้อยละ 42.7 รองลงมา คือ ระยะเวลา 3-4 ปี จ  านวน 58 คน คิดเป็นร้อยละ 
26.4 ระยะเวลา 5-6 ปี จ  านวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 16.4  ระยะเวลา 7-8 ปี จ  านวน 17 คน คิดเป็น
ร้อยละ 7.7  และระยะเวลามากกวา่ 8 ปี จ  านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 6.8 ตามล าดบั 

ตารางที่ 6 แสดงจ านวนและค่าร้อยละของคะแนนในดา้นระยะเวลาที่เขา้ศึกษา 
N=220 

อาชีพ จ านวน ร้อยละ จ านวนสะสม ร้อยละสะสม 
นอ้ย (1-2 ปี) 94 42.7 42.7 42.7 
มาก (3 ปีขึ้นไป) 126 57.3 57.3 100.0 

รวม 220 100.0 100.0  

จากตารางที่ 6 ผูว้จิยัไดแ้บ่งกลุ่ม ดา้นระยะเวลาที่เขา้ศึกษา ออกเป็น 2 กลุ่ม ดงัน้ี นอ้ย (1-2 
ปี) มีจ  านวน 94 คน คิดเป็นร้อยละ 42.7  มาก  (3 ปีขึ้นไป) มีจ  านวน 126 คน  คิดเป็นร้อยละ 57.3  
ซ่ึงผูว้จิยัไดจ้ดักลุ่มเพือ่จะน ากลุ่มตวัอยา่งที่ไดใ้ชว้เิคราะห์ไปทดสอบสมมติฐานในล าดบัต่อไป 
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4.2 ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์           
วัดนาคปรก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร ผลการศกึษาไดจ้  าแนกตามดา้นต่างๆ จ านวน 3 ดา้น 
ดงัน้ี      - การมีส่วนร่วมในการบริหารจดัการ      
 - ภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารและคณะครู      
 - การรับรู้นโยบายการด าเนินการ 

ตารางที่ 7 ปัจจยัที่มีผลต่อประสิทธิภาพการบริหารจดัการศูนยศ์ึกษาพระพุทธศาสนาวนัอาทิตย ์          
วดันาคปรก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร ดา้นการมีส่วนร่วมในการบริหารจดัการ 

N=220 

การมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ 

ระดับความคดิเห็น 

น้อย
ที่สุด 

น้อย ปาน
กลาง 

มาก มาก
ที่สุด 

รวม 

ท่านมีส่วนร่วมเสนอความคิดเห็นต่อ
การวางแผนการเรียนร่วมกบัศูนยศ์ึกษา
พระพทุธศาสนาวนัอาทิตย ์

27 
(12.3) 

44 
(20.0) 

77 
(35.0) 

35 
(15.9) 

37 
(16.8) 

220 
(100.0) 

ท่านมีส่วนร่วมเสนอความคิดเห็นต่อ
การวางแผนการป้องกันและปัญหา
ต่ า ง ๆ ร่ ว ม กั บ ศู น ย์ ศึ ก ษ า
พระพทุธศาสนาวนัอาทิตย ์

22 
(10.0) 

51 
(23.2) 

79 
(35.9) 

43 
(19.5) 

25 
(11.4) 

220 
(100.0) 

จากตารางที่ 7 ปัจจยัที่มีผลต่อประสิทธิภาพการบริหารจดัการศูนยศ์ึกษาพระพุทธศาสนา
วนัอาทิตยว์ดันาคปรก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร ดา้นการมีส่วนร่วมในการบริหารจดัการ
สามารถแยกพจิารณาไดด้งัน้ี 

ท่านมี ส่วน ร่วมเสนอความคิด เห็น ต่อการวางแผนการเรียน ร่วมกับศูนย์ศึกษา
พระพุทธศาสนาวนัอาทิตย  ์ประชากรมีความคิดเห็นในระดับปานกลางเป็นจ านวนมากที่สุด มี
จ  านวน 77 คน คิดเป็นร้อยละ 35.0 รองลงมาคือระดับน้อย มีจ  านวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ 20.0 
ระดับมากที่สุด มีจ  านวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 16.8   ระดบัมาก มีจ านวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 
15.9 และระดบันอ้ยที่สุด มีจ  านวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 12.3 ตามล าดบั 

ท่านมีส่วนร่วมเสนอความคิดเห็นต่อการวางแผนการป้องกนัและปัญหาต่างๆร่วมกบัศูนย์
ศึกษาพระพทุธศาสนาวนัอาทิตย ์ประชากรมีความคิดเห็นในระดบัปานกลางมากที่สุด มีจ  านวน 79 
คน คิดเป็นร้อยละ 35.9 รองลงมาคือระดับน้อย มีจ  านวน 51 คน คิดเป็นร้อยละ 23.2 ระดบัมาก     
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มีจ  านวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 19.5 ระดับมากที่ สุด มีจ  านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 11.4          
และระดบันอ้ยที่สุด มีจ  านวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 10.0 ตามล าดบั 
 จากตารางที่ 7 ผูว้ิจยัสรุปไดว้่า ประชากรมีความเห็นต่อปัจจยัที่มีผลต่อประสิทธิภาพการ
บริหารจดัการศูนยศ์ึกษาพระพุทธศาสนาวนัอาทิตย ์ วดันาคปรก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 
ดา้นการมีส่วนร่วมในการบริหารจดัการ อยูใ่นระดบัปานกลาง เน่ืองจากความสมัพนัธร์ะหวา่งศูนย์
ศึกษาพระพุทธศาสนาวนัอาทิตยก์บัชุมชน มีการประสานงาน บา้น วดั โรงเรียน คือ 3 ประสาน
ร่วมกนัในลกัษณะกลัยาณมิตร เพราะเกิดจากจิตใจที่ตอ้งการเขา้ร่วมในกิจกรรมใดกิจกรรมหน่ึง
ของศูนยศ์ึกษาพระพุทธศาสนาวนัอาทิตย ์เพือ่ให้เกิดผลต่อความตอ้งการของกลุ่มคนที่สอดคลอ้ง
กบัวถีิชีวิตทางสังคม ทั้งน้ี ในการที่จะให้ชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมอยา่งแทจ้ริงนั้น การจดักิจกรรม 
เพือ่การมีส่วนร่วม ตอ้งค านึงถึงวถีิการด าเนินชีวติ ค่านิยม ประเพณี ทศันคติของบุคคล เพือ่ใหเ้กิด
ความสมคัรใจเขา้ร่วมกิจกรรม เพราะกลุ่มคนในชุมชน มีความแตกต่างกนัใน ลกัษณะส่วนบุคคล 
ลกัษณะทางเศรษฐกิจ และการไดรั้บขอ้มูลข่าวสาร ทั้งน้ี การเขา้มามีส่วนร่วมของชุมชน ควรมีการ
วเิคราะห์สงัเคราะห์ปัญหาของชุมชน มีการวางแผนที่เหมาะสมและสอดคลอ้งกบัวิถีชีวิต ก าหนด
กิจกรรม การด าเนินกิจกรรม และการประเมินผลกิจกรรม จดัขั้นตอนของการเขา้มามีส่วนร่วม 
และให้ความส าคญัโดยใช้ชุมชน  เป็นศูนยก์ลาง โดยโรงเรียนหน่วยงานภาครัฐช่วยเหลือ ให้
ค  าแนะน าหรืออ านวยความสะดวก อยา่งต่อเน่ือง 

ตารางที่ 8 จ านวนและค่าร้อยละของคะแนน ดา้นการมีส่วนร่วมในการบริหารจดัการ 

        N=220 
คะแนน จ านวน ร้อยละ ร้อยละสะสม 

2 16 7.3 7.3 
3 13 5.9 13.2 
4 27 12.3 25.5 
5 30 13.6 39.1 
6 52 23.6 62.7 
7 19 8.6 71.4 
8 27 12.3 83.6 
9 21 9.5 93.2 
10 15 6.8 100.0 
รวม 220 100  
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 จากตารางที่  8 ผู ้วิจัยได้แจกแจงคะแนนรวมปัจจัยการบริหารจัดการศูนย์ศึกษา
พระพุทธศาสนาวนัอาทิตยว์ดันาคปรก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร ดา้นการมีส่วนร่วมในการ
บริหารจดัการ ผูว้ิจยัไดแ้บ่งกลุ่มคะแนน ออกเป็น 2 กลุ่ม  ซ่ึงผูว้ิจยัพิจารณาจากช่วงคะแนนและ
สดัส่วนของจ านวนตวัอยา่งที่ร้อยละ 50 โดยก าหนดใหช่้วงคะแนนดงัน้ี  ระดบัการมีส่วนร่วมนอ้ย 
( 2 - 5 คะแนน )  มีจ  านวน 86 คน คิดเป็นร้อยละ 39.1  ระดบัการมีส่วนร่วมมาก ( 6 - 10 คะแนน)  
มีจ  านวน 134 คน คิดเป็นร้อยละ 60.9 แสดงในตางรางที่ 11 ดงัน้ี 

ตารางที่ 9 แสดงจ านวนและร้อยละของระดบัปัจจยัการบริหารจดัการศูนยศ์ึกษาพระพทุธศาสนา
วนัอาทิตยว์ดันาคปรก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร ดา้นการมีส่วนร่วมในการบริหารจดัการ 

N=220 
ปัจจัยการบริหารจัดการศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ จ านวน ร้อยละ 

การมีส่วนร่วมในการบริหารจดัการ นอ้ย 86 39.1 
การมีส่วนร่วมในการบริหารจดัการ มาก 134 60.9 

รวม 220 100.0 

จากตารางที่ 9 ผูว้ิจยัได้จ  าแนกกลุ่มตวัอย่าง ออกเป็น 2 กลุ่ม คือ การมีส่วนร่วมในการ
บริหารจดัการน้อย และการมีส่วนร่วมในการบริหารจดัการมาก ในการบริหารจดัการศูนยศ์ึกษา
พระพุทธศาสนาวนัอาทิตยว์ดันาคปรก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร พบว่า กลุ่มตวัอยา่งที่มี
ส่วนร่วมในการบริหารจดัการนอ้ย มีจ  านวน 86 คน คิดเป็นร้อยละ 39.1  ในขณะที่กลุ่มตวัอยา่งที่มี
การมีส่วนร่วมในการบริหารจดัการมาก มีจ  านวน 134 คน คิดเป็นร้อยละ 60.9  ซ่ึงผูว้ิจยัจะน ากลุ่ม
ตวัอยา่งที่ไดใ้ชว้เิคราะห์น าไปทดสอบสมมติฐานต่อไป 
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ตารางที่ 10 ปัจจยัที่มีผลต่อประสิทธิภาพการบริหารจดัการศูนยศ์ึกษาพระพทุธศาสนาวนัอาทิตย์
วดันาคปรก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร ดา้นภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารและคณะครู 

N=220 

ภาวะผู้น าของผู้บริหารและคณะครู 

ระดับความคดิเห็น 

น้อย
ที่สุด 

น้อย ปาน
กลาง 

มาก มาก
ที่สุด 

รวม 

ผูบ้ริหารและคณะครู เป็นแบบอยา่งที่ดี 
น่าเคารพนบัถือ 

6 
(2.7) 

6 
(2.7) 

62 
(28.2) 

91 
(41.4) 

55 
(25.0) 

220 
(100.0) 

ผู ้บ ริหารมีความ รู้ความสามารถ มี
วสิยัทศัน์ และมุ่งมัน่ในการท างาน 

4 
(1.8) 

12 
(5.5) 

55 
(25.0) 

99 
(45.0) 

50 
(22.7) 

220 
(100.0) 

ครูผูส้อนมีความกระตือรือร้น เอาใจใส่
ต่อการเรียนการสอน 

6 
(2.7) 

17 
(7.7) 

63 
(28.6) 

89 
(40.5) 

45 
(20.5) 

220 
(100.0) 

จากตารางที่ 10 ปัจจยัที่มีผลต่อประสิทธิภาพการบริหารจดัการศูนยศ์ึกษาพระพทุธศาสนา
วนัอาทิตยว์ดันาคปรก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร ด้านภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารและคณะครู
สามารถแยกพจิารณาไดด้งัน้ี 

ผูบ้ริหารและคณะครู เป็นแบบอยา่งที่ดี น่าเคารพนับถือ ประชากรมีความคิดเห็นในระดบั
มากเป็นจ านวนมากที่สุด มีจ  านวน 91 คน คิดเป็นร้อยละ 41.4 รองลงมาคือระดับปานกลาง มี
จ  านวน 62 คน คิดเป็นร้อยละ 28.2 ระดับมากที่ สุด มีจ  านวน 55 คน คิดเป็นร้อยละ 25.0           
ระดบันอ้ย  และระดบันอ้ยที่สุด มีจ  านวนเท่ากนัคือ 6 คน คิดเป็นร้อยละ 2.7 ตามล าดบั 

ผูบ้ริหารมีความรู้ความสามารถ มีวิสัยทศัน์ และมุ่งมัน่ในการท างาน ประชากรมีความ
คิดเห็นในระดบัมากเป็นจ านวนมากที่สุด มีจ  านวน 99 คน คิดเป็น ร้อยละ 45.0 รองลงมาคือระดบั
ปานกลาง มีจ  านวน 55 คน คิดเป็นร้อยละ 25.0 ระดับมากที่สุด มีจ  านวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 
22.7 ระดับน้อย มีจ  านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 5.5 และระดับน้อยที่สุด มีจ  านวน 4 คน คิดเป็น
ร้อยละ 1.8  ตามล าดบั 

ครูผูส้อนมีความกระตือรือร้น เอาใจใส่ต่อการเรียนการสอน มีความคิดเห็นในระดบัมาก
เป็นจ านวนมากที่สุด มีจ  านวน 89 คน คิดเป็นร้อยละ 40.5 รองลงมาคือระดบัปานกลาง มีจ  านวน 
63 คนคิดเป็นร้อยละ 28.6 ระดบัมากที่สุดมีจ านวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 20.5 ระดบันอ้ย มีจ  านวน 
17 คน คิดเป็นร้อยละ 7.7 และระดบันอ้ยที่สุด มีจ  านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 2.7  ตามล าดบั  
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จากตารางที่ 10 ผูว้ิจยัสรุปไดว้า่ ประชากรมีความเห็นต่อปัจจยัที่มีผลต่อประสิทธิภาพการ
บริหารจดัการศูนยศ์ึกษาพระพุทธศาสนาวนัอาทิตย ์ วดันาคปรก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 
ดา้นภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารและคณะครู อยูใ่นระดบัมาก ที่เป็นเช่นน้ีเน่ืองดว้ยผูบ้ริหารและคณะครู 
เป็นแบบอยา่งที่ดี น่าเคารพนับถือ ผูบ้ริหารมีความรู้ความสามารถ มีวิสัยทศัน์ และมุ่งมัน่ในการ
ท างาน ครูผูส้อนมีความกระตือรือร้น เอาใจใส่ต่อการเรียนการสอน เพราะภาวะผูน้ าของผูบ้ริหาร
และคณะครูจ าเป็นตอ้งใชท้ั้งศาสตร์และศิลป์ เพยีงแค่การเป็นคนดีและคนเก่งคงไม่เพยีงพอ เพราะ
ในการบริหารจดัการยงัจ าเป็นตอ้งอาศยัความรู้ความสามารถ  ความมุ่งมัน่ตั้งใจ ความขยนั อดทน 
ซ่ือสัตย ์ประหยดั ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบกลา้คิด กลา้ท า มีกลัยาณมิตร สามารถตดัสินใจ
อย่างชาญฉลาด ใช้คุณธรรมเป็นเคร่ืองช้ีน าอาชีพพัฒนาตนเองอยู่เสมอ ผูบ้ริหารศูนยศ์ึกษา
พระพทุธศาสนาวนัอาทิตยเ์ป็นปัจจยัที่มีความส าคญัเป็นอยา่งยิง่ 

ตารางที่ 11 จ านวนและค่าร้อยละของคะแนน ดา้นภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารและครู 

        N=220 
คะแนน จ านวน ร้อยละ ร้อยละสะสม  คะแนน จ านวน ร้อยละ ร้อยละสะสม 

3 1 0.5 .5  10 18 8.2 30.5 
4 3 1.4 1.8  11 35 15.9 46.4 
5 2 0.9 2.7  12 59 26.8 73.2 
6 3 1.4 4.1  13 20 9.1 82.3 
7 2 0.9 5.0  14 14 6.4 88.6 
8 11 5.0 10.0  15 25 11.4 100.0 
9 27 12.3 22.3  รวม 220 100  

 จากตารางที่  11 ผู ้วิจัยได้แจกแจงคะแนนรวมปัจจัยการบริหารจัดการศูนย์ศึกษา
พระพทุธศาสนาวนัอาทิตยว์ดันาคปรก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร ดา้นภาวะผูน้ าของผูบ้ริหาร
และครู ผูว้ิจยัไดแ้บ่งกลุ่มคะแนน ออกเป็น 2 กลุ่ม  ซ่ึงผูว้ิจยัพิจารณาจากช่วงคะแนนและสัดส่วน
ของจ านวนตวัอยา่งที่ร้อยละ 50 โดยก าหนดให้ช่วงคะแนนดงัน้ี  ภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารและครู
นอ้ย ( 3 - 11 คะแนน )  มีจ  านวน 102 คน คิดเป็นร้อยละ 46.4  ภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารและครู มาก
(12 - 15 คะแนน)  มีจ  านวน 118 คน คิดเป็นร้อยละ 53.6 แสดงในตางรางที่ 12 ดงัน้ี 
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ตารางที่ 12 แสดงจ านวนและร้อยละของระดบัปัจจยัการบริหารจดัการศูนยศ์ึกษาพระพทุธศาสนา
วนัอาทิตยว์ดันาคปรก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร ดา้นภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารและครู 

N=220 
ปัจจัยการบริหารจัดการศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ จ านวน ร้อยละ 

ดา้นภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารและครู นอ้ย 102 46.4 
ดา้นภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารและครู มาก 118 53.6 

รวม 220 100.0 

จากตารางที่ 12 ผูว้ิจยัได้จ  าแนกกลุ่มตัวอย่าง ออกเป็น 2 กลุ่ม คือ ด้านภาวะผูน้ าของ
ผูบ้ริหารและครู น้อย และดา้นภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารและครูมาก ในการบริหารจดัการศูนยศ์ึกษา
พระพุทธศาสนาวนัอาทิตยว์ดันาคปรก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร พบว่า กลุ่มตวัอยา่งที่มี
ความคิดเห็นว่าภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารและครูมีน้อย มีจ  านวน 102  คน คิดเป็นร้อยละ 46.4  
ในขณะที่กลุ่มตวัอยา่งที่มีความเห็นว่าภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารและครูมีมาก มีจ านวน 118  คน คิด
เป็นร้อยละ 53.6  ซ่ึงผูว้จิยัจะน ากลุ่มตวัอยา่งที่ไดใ้ชว้เิคราะห์น าไปทดสอบสมมติฐานต่อไป 

ตารางที่ 13 ปัจจยัที่มีผลต่อประสิทธิภาพการบริหารจดัการศูนยศ์ึกษาพระพทุธศาสนาวนัอาทิตย์
วดันาคปรก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร ดา้นการรับรู้นโยบายการด าเนินการ 

N=220 

การรับรู้นโยบายการด าเนินการ 

ระดับความคดิเห็น 

น้อย
ที่สุด 

น้อย ปาน
กลาง 

มาก มาก
ที่สุด 

รวม 

ท่านรับรู้นโยบายและแผนการศึกษาใน
แต่ละปีการศึกษา 

16 
(7.3) 

24 
(10.9) 

88 
(40.0) 

66 
(30.0) 

26 
(11.8) 

220 
(100.0) 

ท่านได้เข้าร่วมประชุมแลกเป ล่ียน
ค วาม คิ ด เห็ น ข อ งคณ ะผู ้บ ริห าร 
ครูผูส้อนและผูป้กครองนักเรียน อยา่ง
สม ่าเสมอ 

16 
(7.3) 

45 
(20.5) 

70 
(31.8) 

54 
(24.5) 

35 
(15.9) 

220 
(100.0) 
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 จากตารางที่ 13 ปัจจยัที่มีผลต่อประสิทธิภาพการบริหารจดัการศูนยศ์ึกษาพระพทุธศาสนา
วนัอาทิตยว์ดันาคปรก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร ด้านการรับรู้นโยบายการด าเนินการ
สามารถแยกพจิารณาไดด้งัน้ี 

ท่านรับรู้นโยบายและแผนการศึกษาในแต่ละปีการศึกษา ประชากรมีความคิดเห็นใน
ระดบัปานกลางเป็นจ านวนมากที่สุด มีจ  านวน 88 คน คิดเป็นร้อยละ 40.0 รองลงมาคือระดบัมาก 
มีจ านวน 66 คน คิดเป็นร้อยละ 30.0 ระดบัมากที่สุด มีจ  านวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 11.8  ระดับ
นอ้ย มีจ  านวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 10.9 และระดบัน้อยที่สุด มีจ  านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 7.3 
ตามล าดบั 

ท่านไดเ้ขา้ร่วมประชุมแลกเปล่ียนความคิดเห็นของคณะผูบ้ริหาร ครูผูส้อนและผูป้กครอง
นกัเรียน อยา่งสม ่าเสมอ ประชากรมีความคิดเห็นในระดบัปานกลางเป็นจ านวนมากที่สุด มีจ  านวน 
70 คน คิดเป็นร้อยละ 31.8 รองลงมาคือระดบัมาก มีจ านวน 54 คน คิดเป็นร้อยละ 24.5 ระดบันอ้ย 
มีจ  านวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 20.5  ระดบัมากที่สุด มีจ  านวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 15.9 และ
ระดบันอ้ยที่สุด มีจ  านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 7.3 ตามล าดบั 

จากตารางที่ 13 ผูว้ิจยัสรุปไดว้า่ ประชากรมีความเห็นต่อปัจจยัที่มีผลต่อประสิทธิภาพการ
บริหารจดัการศูนยศ์ึกษาพระพุทธศาสนาวนัอาทิตย ์ วดันาคปรก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 
ดา้นการรับรู้นโยบายการด าเนินการ อยูใ่นระดบัปานกลาง เน่ืองจากศูนยศ์ึกษาพระพทุธศาสนาวนั
อาทิตยไ์ดมี้การประชาสมัพนัธใ์หผู้ป้กครองและนักเรียนไดรั้บรู้นโยบายและแผนการศึกษาในแต่
ละปีการศึกษา ตลอดทั้งเปิดโอกาสให้เขา้ร่วมประชุมแลกเปล่ียนความคิดเห็นกบัคณะผูบ้ริหาร 
ครูผูส้อนและผูป้กครองนักเรียน อยา่งสม ่าเสมอเพื่อปรับปรุงพฒันาการเรียนการสอนให้ไดผ้ลดี 
เพือ่ใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดกบัเยาวชนและประชาชนผูเ้รียน มีความรู้ มีคุณธรรม สามารถประกอบ
สมัมาอาชีพ ด ารงตนเป็นพลเมืองดี ช่วยกนัพฒันาชาติใหเ้จริญกา้วหนา้และมีประสิทธิภาพที่สุดแก่
เยาวชนและประชาชนผูเ้รียน  และมีประสิทธิผลก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับเยาวชนและ
ประชาชนผูเ้รียน 
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ตารางที่ 14 จ านวนและค่าร้อยละของคะแนน ดา้นการรับรู้นโยบายการด าเนินการ 

        N=220 
คะแนน จ านวน ร้อยละ ร้อยละสะสม 

2 4 1.8 1.8 
3 5 2.3 4.1 
4 25 11.4 15.5 
5 37 16.8 32.3 
6 42 19.1 51.4 
7 34 15.5 66.8 
8 43 19.5 86.4 
9 13 5.9 92.3 
10 17 7.7 100.0 
รวม 220 100  

 จากตารางที่  14 ผู ้วิจัยได้แจกแจงคะแนนรวมปัจจัยการบริหารจัดการศูนย์ศึกษา
พระพุทธศาสนาวนัอาทิตยว์ดันาคปรก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร ดา้นการรับรู้นโยบายการ
ด าเนินการ ผูว้ิจัยได้แบ่งกลุ่มคะแนน ออกเป็น 2 กลุ่ม  ซ่ึงผูว้ิจยัพิจารณาจากช่วงคะแนนและ
สดัส่วนของจ านวนตวัอยา่งที่ร้อยละ 50 โดยก าหนดใหช่้วงคะแนนดงัน้ี  ดา้นการรับรู้นโยบายการ
ด าเนินการ น้อย (2 - 6  คะแนน)  มีจ  านวน 113 คน คิดเป็นร้อยละ 32.3  ดา้นการรับรู้นโยบายการ
ด าเนินการ มาก (7 - 10 คะแนน)  มีจ  านวน 107 คน คิดเป็นร้อยละ 67.7 แสดงในตางรางที่ 14 ดงัน้ี 
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ตารางที่ 15 แสดงจ านวนและร้อยละของระดบัปัจจยัการบริหารจดัการศูนยศ์ึกษาพระพทุธศาสนา
วนัอาทิตยว์ดันาคปรก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร ดา้นการรับรู้นโยบายการด าเนินการ 

N=220 
ปัจจัยการบริหารจัดการศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ จ านวน ร้อยละ 

ดา้นการรับรู้นโยบายการด าเนินการ นอ้ย 113 32.3 
ดา้นการรับรู้นโยบายการด าเนินการ มาก 107 67.7 

รวม 220 100.0 

จากตารางที่ 15 ผูว้จิยัไดจ้  าแนกกลุ่มตวัอยา่ง ออกเป็น 2 กลุ่ม คือ ดา้นการรับรู้นโยบายการ
ด าเนินการน้อย และดา้นการรับรู้นโยบายมากในการบริหารจดัการศูนยศ์ึกษาพระพุทธศาสนาวนั
อาทิตยว์ดันาคปรก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งรับรู้นโยบายการด าเนินการ 
นอ้ย มีจ  านวน 113  คน คิดเป็นร้อยละ 32.3  ในขณะที่กลุ่มตวัอยา่งรับรู้นโยบายการด าเนินการมาก 
มีจ านวน 107  คน คิดเป็นร้อยละ 67.7  ซ่ึงผูว้ิจยัจะน ากลุ่มตวัอยา่งที่ไดใ้ชว้ิเคราะห์น าไปทดสอบ
สมมติฐานต่อไป 
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4.3 ระดับประสิทธิภาพการบริหารจัดการศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดนาคปรก เขต
ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 
ผูว้ิจัยได้ท  าการวิเคราะห์ระดับประสิทธิภาพการบริหารจัดการศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนา           
วนัอาทิตยว์ดันาคปรก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานครในดา้นต่างๆ 4 ดา้นดงัน้ี 

- ดา้นวชิาการ 
- ดา้นงบประมาณ 
- ดา้นบริหารงานบุคคล 
- ดา้นอาคารสถานที่และสภาพแวดลอ้ม 

ตารางที่ 16 ระดบัประสิทธิภาพการบริหารจดัการศูนยศ์ึกษาพระพทุธศาสนาวนัอาทิตย ์             
วดันาคปรก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร ดา้นวชิาการ 

N=220 

ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
1. ด้านวิชาการ 

ระดับความคดิเห็น 

น้อย
ที่สุด 

น้อย ปาน
กลาง 

มาก มาก
ที่สุด 

รวม 

1.1 หลักสูตรที่ใช้ในปัจจุบันมีความ
เหมาะสมกับนักเรียนในแต่ละช่วงชั้น
เรียน 

7 
(3.2) 

25 
(11.4) 

69 
(31.4) 

74 
(33.6) 

45 
(20.5) 

220 
(100.0) 

1.2 ศูนย์มีการจัดประชุมแนะแนว
หลกัสูตรเพื่อให้ผูส้อนไดเ้ขา้ใจเน้ือหา
ของหลกัสูตรเพิม่เติม 

5 
(2.3) 

24 
(10.9) 

90 
(40.9) 

63 
 (28.6) 

38 
 (17.3) 

220 
(100.0) 

1.3 ท่านมีความเขา้ใจหลกัธรรมค าสอน
ในพระพุทธศาสนาตามที่ก  าหนดไวใ้น
หลกัสูตร 

3 
(1.4) 

21 
(9.5) 

93 
(42.3) 

59 
 (26.8) 

44 
 (20.0) 

220 
(100.0) 

1.4หลกัสูตรที่ใชส้อน นกัเรียนสามารถ
น าไปประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจ าวนั 

5 
(2.3) 

11 
(5.0) 

70 
(31.8) 

84 
 (38.2) 

50 
 (22.7) 

220 
(100.0) 

 
จากตารางที่  16 ระดับประสิทธิภาพการบริหารจัดการศูนยศ์ึกษาพระพุทธศาสนา           

วนัอาทิตยว์ดันาคปรก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร ดา้นวชิาการ สามารถแยกพจิารณาไดด้งัน้ี 
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หลกัสูตรที่ใชใ้นปัจจุบนัมีความเหมาะสมกบันักเรียนในแต่ละช่วงชั้นเรียน ประชากรมี
ความคิดเห็นในระดบัมากเป็นจ านวนมากที่สุด มีจ  านวน 74 คน คิดเป็นร้อยละ 33.6 รองลงมาคือ
ระดบัปานกลาง มีจ  านวน 69 คน คิดเป็นร้อยละ 31.4 ระดบัมากที่สุด มีจ  านวน 45 คน คิดเป็นร้อย
ละ 20.5   ระดบัน้อย มีจ  านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 11.4 และระดบันอ้ยที่สุด มีจ  านวน 7 คน คิด
เป็นร้อยละ 3.2  ตามล าดบั 

ศูนยมี์การจดัประชุมแนะแนวหลกัสูตรเพื่อใหผู้ส้อนไดเ้ขา้ใจเน้ือหาของหลกัสูตรเพิม่เติม
ประชากรมีความคิดเห็นในระดับปานกลางมากที่ สุด มีจ  านวน 90 คน คิดเป็นร้อยละ 40.9 
รองลงมาคือระดับมาก มีจ านวน 63 คน คิดเป็นร้อยละ 28.6 ระดบัมากที่สุดมีจ านวน 38 คน คิด
เป็นร้อยละ 17.3 ระดบัน้อย มีจ  านวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 10.9 และระดบัน้อยที่สุด มีจ  านวน 5 
คน คิดเป็นร้อยละ 2.3 ตามล าดบั 

ท่านมีความเขา้ใจหลักธรรมค าสอนในพระพุทธศาสนาตามที่ก  าหนดไวใ้นหลักสูตร
ประชากรมีความคิดเห็นในระดับปานกลางมากที่ สุด มีจ  านวน 93 คน คิดเป็นร้อยละ 42.3 
รองลงมาคือระดับมาก มีจ านวน 59 คน คิดเป็นร้อยละ 26.8 ระดบัมากที่สุดมีจ านวน 44 คน คิด
เป็นร้อยละ 20.0 ระดับน้อย มีจ  านวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 9.5 และระดบัน้อยที่สุด มีจ  านวน 3 
คน คิดเป็นร้อยละ 1.4 ตามล าดบั 

หลกัสูตรที่ใชส้อน นักเรียนสามารถน าไปประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจ าวนั ประชากรมีความ
คิดเห็นในระดบัมาก เป็นจ านวนมากที่สุด มีจ  านวน 84 คน คิดเป็นร้อยละ 38.2 รองลงมาคือระดบั
ปานกลาง มีจ  านวน 70 คน คิดเป็นร้อยละ 31.8 ระดบัมากที่สุดมีจ านวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 22.7 
ระดบัน้อย มีจ  านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 5.0 และระดบันอ้ยที่สุด มีจ  านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 
2.3 ตามล าดบั 
 จากตารางที่ 16 สรุปไดว้่าประสิทธิภาพการบริหารจดัการศูนยศ์ึกษาพระพุทธศาสนาวนั
อาทิตยว์ดันาคปรก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร ดา้นวิชาการ อยูร่ะดบัปานกลาง เน่ืองจากศูนย์
ศึกษาพระพุทธศาสนาวนัอาทิตย  ์เน้นการจดักิจกรรมในลักษณะของการบูรณาการองค์ความรู้
ต่างๆ ที่เก้ือกูลส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลกัคุณธรรมจริยธรรมให้มีความกวา้งขวางลึกซ้ึงยิง่ขึ้น อีก
ทั้งให้เยาวชนและประชาชนผูเ้รียนไดค้น้พบและใชศ้กัยภาพที่มีในตนอยา่งเต็มที่ เลือกตดัสินใจ 
ไดอ้ยา่งมีเหตุผลเหมาะสมกบัตนเอง เน้นการเสริมสร้างทกัษะชีวติ วุฒิภาวะทางอารมณ์ ศีลธรรม 
และจริยธรรม สอดคลอ้งกบัการศึกษาเก่ียวกบัผูเ้รียนของ ก าจดั จนัทวงษโ์ส (2535 : บทคดัยอ่)ที่มี
ขอ้เสนอแนะว่า ศูนยศ์ึกษาพระพุทธศาสนาวนัอาทิตยค์วรปรับปรุงในเร่ืองอุปกรณ์การสอนให้มี
จ  านวนมากขึ้น เพื่อดึงดูดความสนใจของผูเ้รียน และการฝึกอบรมให้ผูเ้รียนรู้จกัการผลิตส่ือการ
สอนด้วยตนเอง ส่วนในด้านสถานที่ เน่ืองจากศูนยพ์ุทธศาสนาวนัอาทิตยว์ดัสวนดอก มีอาคาร



53 
 

สถานที่เรียนที่ใชเ้รียนร่วมกบักลุ่มผูเ้รียนและนิสิต ท าให้ไม่สามารถด าเนินการจดัสรรอาคารเรียน 
หอ้งเรียน และสถานที่จดักิจกรรมใหมี้สดัส่วนที่เหมาะสมได ้
 
ตารางที่ 17 ระดบัประสิทธิภาพการบริหารจดัการศูนยศ์ึกษาพระพทุธศาสนาวนัอาทิตย ์             
วดันาคปรก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร  ดา้นงบประมาณ 

N=220 

ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
2. ด้านงบประมาณ 

ระดับความคดิเห็น 

น้อย
ที่สุด 

น้อย ปาน
กลาง 

มาก มาก
ที่สุด 

รวม 

2.1 งบประมาณที่ได้รับจากกรมการ
ศาสน ามี เพี ยงพ อที่ จะ ท าให้ ก าร
บริหารงานมีประสิทธิภาพ 

3 
(1.4) 

33 
(15.0) 

83 
(37.7) 

70 
(31.8) 

31 
(14.1) 

220 
(100.0) 

2.2 ศูนยด์ าเนินการใชง้บประมาณอยา่ง
ประหยดัคุม้ค่า 

4 
(1.8) 

13 
(5.9) 

91 
(41.4) 

68 
(30.9) 

44 
(20.0) 

220 
(100.0) 

2.3 งบประมาณที่ใช้ในแต่ละปี บรรลุ
ตามวตัถุประสงคข์องการจดัการศึกษา 

4 
(1.8) 

28 
(12.7) 

83 
(37.7) 

74 
(33.6) 

31 
(14.1) 

220 
(100.0) 

2.4 ศูนยไ์ดจ้ดัท าบนัทึกรายรับ รายจ่าย 
เป็นปัจจุบนัตรวจสอบได้และเปิดเผย
ต่อชุมชน 

7 
(3.2) 

32 
(14.5) 

76 
(34.5) 

70 
(31.8) 

35 
(15.9) 

220 
(100.0) 

จากตารางที่  17 ระดับประสิทธิภาพการบริหารจัดการศูนยศ์ึกษาพระพุทธศาสนา           
วนัอาทิตยว์ดันาคปรก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร ดา้นงบประมาณ สามารถแยกพิจารณาได้
ดงัน้ี 

งบประมาณที่ไดรั้บจากกรมการศาสนามีเพยีงพอที่จะท าใหก้ารบริหารงานมีประสิทธิภาพ  
ประชากรมีความคิดเห็นในระดบัปานกลางเป็นจ านวนมากที่สุด มีจ  านวน 83 คน คิดเป็นร้อยละ 
37.7 รองลงมาคือระดบัมาก มีจ านวน 70 คน คิดเป็นร้อยละ 31.8 ระดบัน้อย มีจ  านวน 33 คน คิด
เป็นร้อยละ 15.0   ระดับมากที่สุด มีจ  านวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 14.1 และระดับน้อยที่สุด มี
จ  านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 1.4  ตามล าดบั 

ศูนยด์ าเนินการใชง้บประมาณอยา่งประหยดัคุม้ค่า ประชากรมีความคิดเห็นในระดบัปาน
กลางเป็นจ านวนมากที่สุด มีจ  านวน 91 คน คิดเป็นร้อยละ 41.4 รองลงมาคือระดบัมาก มีจ านวน 
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68 คน คิดเป็นร้อยละ 30.9 ระดับมากที่สุด มีจ  านวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ 20.0   ระดับน้อย          
มีจ  านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 5.9 และระดับน้อยที่ สุด มีจ  านวน 4 คน คิดเ ป็นร้อยละ 1.8  
ตามล าดบั 

งบประมาณที่ใชใ้นแต่ละปี บรรลุตามวตัถุประสงคข์องการจดัการศึกษา ประชากรมีความ
คิดเห็นในระดบัปานกลางมากที่สุด มีจ  านวน 83 คน คิดเป็นร้อยละ 37.7 รองลงมาคือระดบัมาก มี
จ านวน 74 คน คิดเป็นร้อยละ 33.6 ระดบัมากที่สุด มีจ  านวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 14.1 ระดบันอ้ย 
มีจ  านวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 12.7 และระดับน้อยที่สุด มีจ  านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 1.8 
ตามล าดบั 

ศูนยไ์ด้จัดท าบันทึกรายรับ รายจ่าย เป็นปัจจุบันตรวจสอบได้และเปิดเผยต่อชุมชน
ประชากรมีความคิดเห็นในระดับปานกลางมากที่ สุด มีจ  านวน 76 คน คิดเป็นร้อยละ 34.5 
รองลงมาคือระดบัมาก มีจ านวน 70 คน คิดเป็นร้อยละ 31.8 ระดบัมากที่สุด มีจ  านวน 35 คน คิด
เป็นร้อยละ 15.9 ระดบัน้อย มีจ  านวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 14.5 และระดบัน้อยที่สุด มีจ  านวน 7 
คน คิดเป็นร้อยละ 3.2 ตามล าดบั 

 จากตารางที่ 17 สรุปไดว้่าประสิทธิภาพการบริหารจดัการศูนยศ์ึกษาพระพุทธศาสนาวนั
อาทิตยว์ดันาคปรก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร ดา้นงบประมาณ อยูร่ะดบัปานกลาง เน่ืองจาก 
ศูนยศ์ึกษาพระพุทธศาสนาวนัอาทิตยเ์ป็นการศึกษาตามอัธยาศยัซ่ึงด าเนินการโดยพระภิกษุสงฆ์        
ในความสนับสนุนและให้การอุปถมัภข์องกรมการศาสนา แต่งบประมาณดงักล่าวไม่เพียงพอต่อ
การบริหารงาน ตอ้งขอรับการสนับสนุนจากแหล่งเงินทุนภายนอก ซ่ึงงบประมาณที่ไดรั้บบริจาค
ต้องใช้อย่างคุ ้มค่าและประหยดั ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของประเสริฐ อรุณรัตน์  (2535 : 
บทคดัยอ่) พบวา่ ผูบ้ริหารส่วนใหญ่เห็นวา่ การบริหารของโรงเรียนพทุธศาสนาวนัอาทิตยมี์ปัญหา
ในด้านงานธุรการและการเงิน  รองลงมาคือ ด้านวสัดุอุปกรณ์ส่ือการสอน  เน่ืองจากศูนยพ์ุทธ
ศาสนาวนัอาทิตยว์ดัสวนดอก ขาดแคลนงบประมาณ ท าใหไ้ม่สามารถจดัซ้ือวสัดุอุปกรณ์การเรียน
การสอนและส่ือการสอนที่ทนัสมยัใหเ้พยีงพอ 
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ตารางที่ 18 ระดบัประสิทธิภาพการบริหารจดัการศูนยศ์ึกษาพระพทุธศาสนาวนัอาทิตย ์             
วดันาคปรก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร ดา้นบริหารงานบุคคล 

N=220 

ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
3. ด้านบริหารงานบุคคล 

ระดับความคดิเห็น 

น้อย
ที่สุด 

น้อย ปาน
กลาง 

มาก มาก
ที่สุด 

รวม 

3.1 ศูนยก์  าหนดคุณสมบติัของผูส้อนทั้ง
ดา้นความรู้และคุณธรรมไวอ้ยา่งชดัเจน
เพือ่ใหเ้ป็นแบบอยา่งที่ดีแก่นกัเรียน 

10 
(4.5) 

21 
(9.5) 

70 
(31.8) 

72 
(32.7) 

47 
(21.4) 

220 
(100.0) 

3.2 ศูนยจ์ดัใหมี้การอบรมและแนะน า
ผูส้อนก่อนการเปิดเรียนเพือ่ใหก้ารเรียน
การสอนเป็นไปในแนวทางเดียวกนั 

4 
(1.8) 

29 
(13.2) 

69 
(31.4) 

73 
(33.2) 

45 
(20.5) 

220 
(100.0) 

3.3 ผูส้อนใช้เทคนิคการเรียนการสอน
อยา่งทนัสมยั 

10 
(4.5) 

31 
(14.1) 

73 
(33.2) 

60 
(27.3) 

46 
(20.9) 

220 
(100.0) 

3.4 ศูนยมี์การวางแผนอตัราก าลงัคนและ
บุคลากรในสถานศึกษาให้เหมาะสมและ
เพยีงพอต่อนกัเรียน 

10 
(4.5) 

18 
(8.2) 

86 
(39.1) 

72 
(32.7) 

34 
(15.5) 

220 
(100.0) 

3.5 ศูนยไ์ด้ส่งเสริมการมีวินัยและการ
รักษาวนิัยของบุคลากรทางการศึกษาเพื่อ
เป็นแบบอยา่งที่ดีแก่ชุมชน 

5 
(2.3) 

22 
(10.0) 

66 
(30.0) 

80 
(36.4) 

47 
(21.4) 

220 
(100.0) 

จากตารางที่  18 ระดับประสิทธิภาพการบริหารจัดการศูนยศ์ึกษาพระพุทธศาสนา            
วนัอาทิตยว์ดันาคปรก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร ด้านบริหารงานบุคคล สามารถแยก
พจิารณาไดด้งัน้ี 

ศูนยก์  าหนดคุณสมบติัของผูส้อนทั้งด้านความรู้และคุณธรรมไวอ้ยา่งชดัเจนเพื่อให้เป็น
แบบอยา่งที่ดีแก่นักเรียน ประชากรมีความคิดเห็นในระดบัมากเป็นจ านวนมากที่สุด มีจ  านวน 72 
คน คิดเป็นร้อยละ 32.7 รองลงมาคือระดับปานกลาง มีจ  านวน 70 คน คิดเป็นร้อยละ 31.8 ระดับ
มากที่สุด มีจ  านวน 47 คน คิดเป็นร้อยละ 21.4 ระดับน้อย มีจ  านวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 9.5      
และระดบันอ้ยที่สุด มีจ  านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 4.5 ตามล าดบั    
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ศูนยจ์ดัให้มีการอบรมและแนะน าผูส้อนก่อนการเปิดเรียนเพื่อให้การเรียนการสอน
เป็นไปในแนวทางเดียวกนั ประชากรมีความคิดเห็นในระดบัมากเป็นจ านวนมากที่สุด มีจ  านวน 73 
คน คิดเป็นร้อยละ 33.2 รองลงมาคือระดับปานกลาง มีจ  านวน 69 คน คิดเป็นร้อยละ 31.4 ระดับ
มากที่สุด มีจ  านวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 20.5 ระดับน้อย มีจ  านวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 13.2      
และระดบันอ้ยที่สุด มีจ  านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 1.8 ตามล าดบั 

ผูส้อนใช้เทคนิคการเรียนการสอนอยา่งทนัสมัย ประชากรมีความคิดเห็นในระดับปาน
กลางเป็นจ านวนมากที่สุด มีจ  านวน 73 คน คิดเป็นร้อยละ 33.2 รองลงมาคือระดบัมาก มีจ านวน 
60 คน คิดเป็นร้อยละ 27.3 ระดับมากที่สุด มีจ  านวน 46 คน คิดเป็นร้อยละ 20.9 ระดับน้อย            
มีจ  านวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 14.1 และระดับน้อยที่สุด มีจ  านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 4.5 
ตามล าดบั 

ศูนยมี์การวางแผนอตัราก าลงัคนและบุคลากรในสถานศึกษาให้เหมาะสมและเพียงพอต่อ
นกัเรียน ประชากรมีความคิดเห็นในระดบัปานกลาง เป็นจ านวนมากที่สุด มีจ  านวน 86 คน คิดเป็น
ร้อยละ 39.1 รองลงมาคือระดบัมาก มีจ านวน 72 คน คิดเป็นร้อยละ 32.7 ระดบัมากที่สุด มีจ  านวน 
34 คน คิดเป็นร้อยละ 15.5 ระดับน้อย มีจ  านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 8.2 และระดับน้อยที่สุด      
มีจ  านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 4.5 ตามล าดบั 

ศูนยไ์ดส่้งเสริมการมีวนิัยและการรักษาวินยัของบุคลากรทางการศึกษาเพือ่เป็นแบบอยา่ง
ที่ดีแก่ชุมชน ประชากรมีความคิดเห็นในระดบัมากเป็นจ านวนมากที่สุด มีจ  านวน 80 คน คิดเป็น
ร้อยละ 36.4 รองลงมาคือระดับปานกลาง มีจ  านวน 66 คน คิดเป็นร้อยละ 30.0 ระดับมากที่สุด      
มีจ  านวน 47 คน คิดเป็นร้อยละ 21.4 ระดบัน้อย มีจ  านวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 10.0  และระดับ
นอ้ยที่สุด มีจ  านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 2.3 ตามล าดบั 

จากตารางที่ 18 สรุปไดว้่าประสิทธิภาพการบริหารจดัการศูนยศ์ึกษาพระพุทธศาสนาวนั
อาทิตยว์ดันาคปรก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร ด้านบริหารงานบุคคล อยู่ระดับปานกลาง
เน่ืองจากบุคลากรมีความประพฤติดีมีความรู้ความสามารถ มีทกัษะในการจดักิจกรรมการเรียนการ
สอนได้เป็นอย่างดี และแสวงหาความรู้ใหม่ๆ วิธีการใหม่ๆ มาสอนนักเรียนอยู่เสมอ แต่
ขณะเดียวกันปัญหาด้านบุคลากร มีสภาพปัญหาในการบริหารจดัการ ได้แก่ พระวิทยากรและ
ครูผูส้อนไม่เพียงพอ และมีวุฒิทางการศึกษาน้อย บุคลากรผูอ้าสามาสอนไดรั้บค่าตอบแทนและ
สวัสดิการน้อยมาก  ส่วนมากจะสอนด้วยความศรัทธา  เสียสละ  และหวังประโยชน์แก่
พระพุทธศาสนาโดยส่วนรวม ดงันั้นศูนยศึ์กษาพระพทุธศาสนาวนัอาทิตยต์อ้งพฒันาบุคลากรดว้ย
การแนะแนวในดา้นการเรียน การครองตน และรักษาสุขภาพอนามยั  จดัท าและใชส่ื้อการเรียนการ
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สอนอย่างมีประสิทธิภาพ พฒันาความรู้ความสามารถของตน  โดยการศึกษาคน้ควา้หาความรู้
เพิ่มเติมอยู่เสมอโดย สอดคล้องการศึกษาของโสภาค ภู่ดอก (2541 : บทคัดย่อ) พบว่า ปัญหา
อุปสรรคของพระสงฆ์ในการพฒันาเยาวชน ไดแ้ก่ บุคลากรมีภารกิจอ่ืนมากท าใหไ้ม่มีเวลาในการ
ด าเนินการ และเน้ือหาสาระมาก แต่มีเวลาสอนน้อย ดงันั้น ควรมีการบรรจุบุคลากรให้ท  างาน
ประจ าและมีความต่อเน่ืองในการท างาน โดยเฉพาะต าแหน่งการบริหาร ควรมีการแต่งตั้งเป็นวาระ 
และเขา้รับการฝึกอบรมเพือ่พฒันาศกัยภาพใหส้ามารถบริหารจดัการศูนยฯ์ ไดอ้ยา่งมีระบบมากขึ้น 

ตารางที่  19 ระดับประสิทธิภาพการบริหารจัดการศูนยศ์ึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย ์             
วดันาคปรก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร ดา้นอาคารสถานที่และสภาพแวดลอ้ม 

N=220 
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
4. ด้านอาคารสถานที่และ
สภาพแวดล้อม 

ระดับความคดิเห็น 

น้อย
ที่สุด 

น้อย ปาน
กลาง 

มาก มาก
ที่สุด 

รวม 

4.1 บรรยากาศและส่ิงแวดลอ้มเอ้ือต่อ
การเรียนรู้ของนกัเรียน 

11 
(5.0) 

26 
(11.8) 

70 
(31.8) 

72 
(32.7) 

41 
 (18.6) 

220 
(100.0) 

4.2 จ  านวนนักเรียนได้พอเหมาะกับ
ขนาดหอ้งเรียน 

8 
(3.6) 

18 
(8.2) 

83 
(37.7) 

75 
(34.1) 

36 
(16.4) 

220 
(100.0) 

4.3 จัดสถานที่เรียนได้ร่มร่ืน สะอาด 
และปลอดภยัแก่นกัเรียน 

10 
(4.5) 

24 
(10.9) 

68 
(30.9) 

79 
(35.9) 

39 
 (17.7) 

220 
(100.0) 

4.2 ศูนยฯ์ ปราศจากเสียงดงัรบกวนการ
เรียนการสอนจากภายนอก 

29 
(13.2) 

47 
(21.4) 

58 
(26.4) 

53 
(24.1) 

33 
(15.0) 

220 
(100.0) 

จากตารางที่  19 ระดับประสิทธิภาพการบริหารจัดการศูนยศ์ึกษาพระพุทธศาสนา            
วนัอาทิตยว์ดันาคปรก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร ด้านอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม
สามารถแยกพจิารณาไดด้งัน้ี 

บรรยากาศและส่ิงแวดล้อมเอ้ือต่อการเรียนรู้ของนักเรียน ประชากรมีความคิดเห็นใน
ระดบัมากเป็นจ านวนมากที่สุด มีจ  านวน 72 คน คิดเป็นร้อยละ 32.7 รองลงมาคือระดบัปานกลาง           
มีจ  านวน 70 คน คิดเป็นร้อยละ 31.8 ระดบัมากที่สุด มีจ  านวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 18.6   ระดบั
นอ้ย มีจ  านวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 11.8 และระดบัน้อยที่สุด มีจ  านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 5.0  
ตามล าดบั 
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 จ านวนนักเรียนได้พอเหมาะกบัขนาดห้องเรียน ประชากรมีความคิดเห็นในระดบัปาน
กลางมากที่สุด มีจ  านวน 83 คน คิดเป็นร้อยละ 37.7 รองลงมาคือระดับมาก มีจ านวน 75 คน       
คิดเป็นร้อยละ 34.1 ระดบัมากที่สุด มีจ  านวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 16.4 ระดบัน้อย มีจ  านวน 18 
คน คิดเป็นร้อยละ 8.2 และระดบันอ้ยที่สุด มีจ  านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 3.6 ตามล าดบั 
 จดัสถานที่เรียนไดร่้มร่ืน สะอาด และปลอดภยัแก่นักเรียน ประชากรมีความคิดเห็นใน
ระดบัมาก เป็นจ านวนมากที่สุด มีจ  านวน 79 คน คิดเป็นร้อยละ 35.9 รองลงมาคือระดบัปานกลาง 
มีจ  านวน 68 คน คิดเป็นร้อยละ 30.9 ระดับมากที่ สุด มีจ  านวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 17.7         
ระดบัน้อย มีจ  านวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 10.9  และระดบัน้อยที่สุด มีจ  านวน 10 คน คิดเป็นร้อย
ละ 4.5 ตามล าดบั 
 ศูนยศ์ึกษาพระพุทธศาสนาวนัอาทิตยว์ดันาคปรกปราศจากเสียงดงัรบกวนการเรียนการ
สอนจากภายนอก ประชากรมีความคิดเห็นในระดบัปานกลางมากที่สุด มีจ  านวน 58 คน คิดเป็น
ร้อยละ 26.4 รองลงมาคือระดบัมาก มีจ านวน 53 คน คิดเป็นร้อยละ 24.1 ระดบัน้อย มีจ  านวน 47 
คน คิดเป็นร้อยละ 21.4 ระดบัมากที่สุด มีจ  านวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 15.0  และระดบัน้อยที่สุด 
มีจ  านวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 13.2 ตามล าดบั 

 จากตารางที่ 19 สรุปไดว้่าประสิทธิภาพการบริหารจดัการศูนยศึ์กษาพระพุทธศาสนาวนั
อาทิตยว์ดันาคปรก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร ด้านอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม          
อยู่ระดับปานกลาง เน่ืองจากมีการปรับปรุงศูนยศึ์กษาพระพุทธศาสนาวนัอาทิตยใ์ห้เป็นแหล่ง
เรียนรู้ที่สมบูรณ์  เช่น  การจัดสภาพแวดล้อมให้สะอาด  สงบ  ปลอดโปร่ง ใกล้ชิดธรรมชาติ 
ปรับเปล่ียนสภาพชั้นเรียนให้มีความหลากหลายไม่จ าเจ เพื่อส่งเสริมบรรยากาศการเรียนรู้อยา่ง
กระตือรือร้นของเยาวชนและประชาชนผูเ้รียนเช่นเดียวกับการศึกษาของไพรฑูรย ์รัตน์เลิศลบ
(2554 : 106)ไดก้ล่าววา่วดั เป็นสถานบนัหลกัของประชาชน เป็นที่อบรมสัง่สอนกล่อมเกลาจิตใจ 
และสืบทอดพระพุทธศาสนาและวฒันธรรมไทย และการจดัสภาพแวดลอ้มของวดัให้เป็นแหล่ง
การเรียนรู้ โดยวดัจะตอ้ง “สะอาด สงบ สว่างและสร้างความสุข” ให้กบัประชาชนได ้สะอาด คือ 
วดัจะตอ้งมีศีล มีความประพฤติ ปฏิบตัิทางกาย วาจาใจ ที่ดีงาม สงบ คือ สมาธิเม่ือไปวดัแลว้ทุก
คนตอ้งมีการท าบุญ ท าทาน เจริญสมาธิภาวนา สว่าง คือ แสงสว่างแห่งปัญญา มีความสุข ในทาง
กาย ทางใจไปวดัแลว้กลบับา้นมีความสุข 
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ตารางที่ 20 จ านวนและร้อยละของคะแนนรวมระดบัประสิทธิภาพการบริหารจดัการศูนยศ์ึกษา
พระพทุธศาสนาวนัอาทิตยว์ดันาคปรก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานครในดา้นต่างๆ 4 ดา้น 

        N=220 
คะแนน จ านวน ร้อยละ ร้อยละสะสม  คะแนน จ านวน ร้อยละ ร้อยละสะสม 

24 1 .5 .5  60 8 3.6 56.4 
29 1 .5 .9  61 6 2.7 59.1 
33 2 .9 1.8  62 3 1.4 60.5 
36 3 1.4 3.2  63 7 3.2 63.6 
37 6 2.7 5.9  64 3 1.4 65.0 
38 4 1.8 7.7  65 4 1.8 66.8 
39 1 .5 8.2  66 5 2.3 69.1 
41 2 .9 9.1  67 8 3.6 72.7 
43 2 .9 10.0  68 7 3.2 75.9 
44 1 .5 10.5  69 2 .9 76.8 
45 5 2.3 12.7  70 3 1.4 78.2 
46 7 3.2 15.9  71 1 .5 78.6 
47 5 2.3 18.2  72 3 1.4 80.0 
48 1 .5 18.6  73 7 3.2 83.2 
49 4 1.8 20.5  74 5 2.3 85.5 
50 3 1.4 21.8  75 6 2.7 88.2 
51 7 3.2 25.0  76 2 .9 89.1 
52 8 3.6 28.6  77 3 1.4 90.5 
53 6 2.7 31.4  78 8 3.6 94.1 
54 9 4.1 35.5  79 3 1.4 95.5 
55 4 1.8 37.3  80 1 .5 95.9 
56 9 4.1 41.4  81 2 .9 96.8 
57 5 2.3 43.6  82 1 .5 97.3 
58 9 4.1 47.7  85 6 2.7 100.0 
59 11 5.0 52.3  รวม 220 100  
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 จากตารางที่ 20 การแจกแจงคะแนนรวมระดบัประสิทธิภาพการบริหารจดัการศูนยศ์ึกษา
พระพทุธศาสนาวนัอาทิตยว์ดันาคปรก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร ผูว้ิจยัไดแ้บ่งกลุ่มคะแนน 
ออกเป็น 2 กลุ่ม  ซ่ึงผูว้ิจยัพิจารณาจากช่วงคะแนนและสัดส่วนของจ านวนตวัอยา่งที่ร้อยละ 50 
โดยก าหนดให้ช่วงคะแนนดงัน้ี  ระดบัการมีส่วนร่วมน้อย ( 24-58 คะแนน )  มีจ  านวน 105 คน คิด
เป็นร้อยละ 47.7  ระดบัการมีส่วนร่วมมาก ( 59-85 คะแนน)  มีจ  านวน 115 คน คิดเป็นร้อยละ 52.3 
ซ่ึงผูว้ิจยัได้จดัหมวดหมู่ระดับความเห็นของประชากรต่อประสิทธิภาพการบริหารจดัการศูนย์
ศึกษาพระพทุธศาสนาวนัอาทิตยว์ดันาคปรก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร ในดา้นต่างๆ 4 ดา้น 
แสดงในตางรางที่ 21 

ตารางที่  21 แสดงจ านวนและร้อยละของระดับประสิทธิภาพการบริหารจัดการศูนยศ์ึกษา
พระพทุธศาสนาวนัอาทิตยว์ดันาคปรก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 

N=220 
รายละเอยีด จ านวน ร้อยละ 

ระดบัประสิทธิภาพการบริหารจดัการศูนยศ์ึกษา
พระพทุธศาสนาวนัอาทิตยว์ดันาคปรก เขตภาษีเจริญ 
กรุงเทพมหานคร 

  

นอ้ย 105 47.7 
มาก 115 52.3 
รวม 220 100.0 

จากตารางที่ 21 ผูว้ิจยัไดจ้  าแนกกลุ่มตวัอยา่ง ออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มตวัอยา่งที่มีระดับ
ประสิท ธิภาพน้อย และก ลุ่มระดับประสิท ธิภาพมากในการบริหารจัดการศูนย์ศึกษา
พระพุทธศาสนาวนัอาทิตยว์ดันาคปรก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร พบว่า กลุ่มตวัอยา่งที่มี
ระดบัประสิทธิภาพน้อย มีจ  านวน 116 คน คิดเป็นร้อยละ 52.7  ในขณะที่กลุ่มตวัอยา่งที่มีระดับ
ประสิทธิภาพมาก มีจ านวน 104 คน คิดเป็นร้อยละ 47.3  ซ่ึงผูว้ิจยัจะน ากลุ่มตัวอย่างที่ได้ใช้
วเิคราะห์น าไปทดสอบสมมติฐานต่อไป 
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4.4 การแสดงผลการทดสอบสมมติฐานหาค่าความสัมพันธ์ของตัวแปร 
 ผูว้ิจยัได้รวบรวมคะแนนแบบสอบถามท าการทดสอบสมมติฐานที่ได้ก  าหนดไว ้5 
สมมติฐาน 
 ตัวแปรอิสระ (Independent Varibles)คือ  ปั จจัยด้านบุคคลได้แก่  รายได้เฉ ล่ียของ
ครอบครัว ระยะเวลาที่เขา้ศึกษา ปัจจยัดา้นการบริหารจดัการไดแ้ก่ การมีส่วนร่วมในการบริหาร
จดัการ ภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารและคณะครู การรับรู้นโยบายการด าเนินการ 
 ตัวแปรตาม (Dependent variable) คือ  ประสิทธิภาพการบริหารจัดการศูนย์ศึกษา
พระพทุธศาสนาวนัอาทิตยว์ดันาคปรกไดแ้ก่ ดา้นวชิาการ ดา้นงบประมาณ ดา้นบริหารงานบุคคล 
ดา้นอาคารสถานที่และสภาพแวดลอ้ม 

โดยคะแนนความเห็นต่อประสิทธิภาพการบริหารจดัการศูนยศ์ึกษาพระพุทธศาสนา       
วนัอาทิตยว์ดันาคปรก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานครไดก้ าหนด ดงัน้ี 

ความเห็น           คะแนน 
เห็นดว้ยนอ้ยที่สุด   1 
เห็นดว้ยนอ้ย   2 
เห็นดว้ยปานกลาง   3 
เห็นดว้ยมาก   4 
เห็นดว้ยมากที่สุด   5 

 
สมมติฐานที่ 1 นกัเรียนและผูป้กครองที่มีรายไดเ้ฉล่ียของครอบครัวสูง จะมีความเห็นวา่ศูนยศ์ึกษา
พระพทุธศาสนาวนัอาทิตยบ์ริหารจดัการมีประสิทธิภาพมากกวา่นกัเรียนและผูป้กครองที่มีรายได้
เฉล่ียของครอบครัวนอ้ย 
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ตารางที่ 22 แสดงความสัมพนัธ์ระหว่างรายได้เฉล่ียของครอบครัวกับประสิทธิภาพการบริหาร
จดัการศูนยศ์ึกษาพระพทุธศาสนาวนัอาทิตยว์ดันาคปรก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 

                  N=220 

รายได้เฉลี่ยของ
ครอบครัว 

ระดับประสิทธิภาพการบริหาร
จดัการ 

Chi-
Square 

Sig. Gamma Sig . 
ต ่า สูง รวม 

รายไดน้อ้ย  
 

รายไดม้าก 

25 
(11.4) 
91 

 (41.4) 

23 
(10.4) 
81 

(36.8) 

48 
(21.8) 
172 
(78.2) 

.010 >.05 -.017 >.05 

รวม 
116 
(52.7) 

104 
(47.3) 

220 
(100.0) 

    

จากตารางที่  22 ผลการทดสอบสมมติฐานระหว่างรายได้เฉล่ียของครอบครัวกับ
ประสิทธิภาพการบริหารจดัการศูนยศ์ึกษาพระพุทธศาสนาวนัอาทิตยว์ดันาคปรก เขตภาษีเจริญ 
กรุงเทพมหานคร ได้ค่า Chi-Squareเท่ากับ .010 ที่ระดบันัยส าคญัทางสถิติมากกว่า .05 แสดงว่า
ปัจจยัดา้นรายไดเ้ฉล่ียของครอบครัว ไม่มีความสัมพนัธ์กบัประสิทธิภาพการบริหารจดัการศูนย์
ศึกษาพระพทุธศาสนาวนัอาทิตย ์จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ 1 

 ผลการศึกษาที่ปรากฏเช่นน้ีเพราะศูนยศ์ึกษาพระพุทธศาสนาวนัอาทิตย ์เป็นแหล่งหรือ
สถาบนัพฒันาคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชนในรูปแบบศูนยศ์ึกษาแบบพิเศษโดยไม่มีค่าใชจ่้าย  
จึงนับเป็นอุบายวิธีเชิงปฏิบติัการที่ดียิง่อยา่งหน่ึงในสงัคม มีประโยชน์ต่อศาสนา ครอบครัว สังคม 
ที่ส าคญัเห็นว่าสามารถช่วยเด็กรู้จกัใชเ้วลาวา่งให้เป็นประโยชน์ รวมไปถึงเป็นศูนยฝึ์กอาชีพของ
ชุมชนสร้างรายไดใ้หชุ้มชนพึ่งตวัเองและบุตรหลานมีจิตส านึกช่วยเหลือทอ้งถ่ิน ซ่ึงสอดคลอ้งกบั 
งานวิจยัของวลัภา พรหมฤทธ์ิ (2550 : บทคดัยอ่) ศึกษาเร่ืองการมีส่วนร่วมของผูป้กครองนักเรียน
ระดับ  ประถมศึกษาในการด าเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ อ าเภอพรหมคี รี จังหวัด
นครศรีธรรมราช พบว่ารายไดไ้ม่มีความสัมพนัธ์กับการมีส่วนร่วม อยา่งไม่มีนัยส าคญัทางสถิติ 
และแตกต่างกับ  งานวิจัยของทวี  ศรีนวล (2547: บทคัดย่อ) ศึกษาเร่ืองการมีส่วนร่วมของ
ผูป้กครองในการจัดกิจกรรม การศึกษาสังกัดส านักงานการประถมศึกษาจงัหวดัชุมพร พบว่า 
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ผูป้กครองมีส่วนร่วมในการจดักิจกรรมการศึกษาโดยภาพรวมแตกต่างกนัอยา่งมีนัยส าคญัทาง
สถิติ เม่ือจ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียของครอบครัวต่อเดือน 

 ขอ้คน้พบจากการศึกษาคร้ังน้ี พบวา่ นกัเรียนและผูป้กครอง ไดเ้ห็น ความส าคญัของการมี
ส่วนร่วมในการบริหารศูนยศึ์กษาพระพุทธศาสนาวนัอาทิตย ์ เพื่อจดับริการทางการศึกษาแก่
เยาวชนโดยมุ่งหวงัให้มีความรู้ความสามารถและมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามที่สังคมและ
ประเทศชาติตอ้งการ และอาจเป็นเพราะวา่ทางศูนยเ์ปิดโอกาสใหทุ้กภาคส่วนไดมี้ส่วนร่วมในการ
จดัการศึกษาให้เยาวชนมีความรู้ และยงัมีส่วนช่วยท าให้การพฒันาและการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ 
เป็นไปดว้ยความ เหมาะสมและสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของทอ้งถ่ิน 

สมมติฐานที่ 2 นกัเรียนและผูป้กครองที่มีระยะเวลาเขา้ศึกษาในศูนยฯ์ มาก จะมีความเห็นวา่ศูนย์
ศึกษาพระพุทธศาสนาวนัอาทิตยบ์ริหารจดัการมีประสิทธิภาพมากกวา่นักเรียนและผูป้กครองที่มี
ระยะเวลาเขา้ศึกษาในศูนยฯ์ นอ้ย 

ตารางที่ 23 แสดงความสัมพนัธ์ระหว่างระยะเวลาเขา้ที่ศึกษากบัประสิทธิภาพการบริหารจดัการ
ศูนยศ์ึกษาพระพทุธศาสนาวนัอาทิตยว์ดันาคปรก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 

N=220 

ระยะเวลาที่เข้าศึกษา 
ระดับประสิทธิภาพการบริหาร

จดัการศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนา 
Chi-

Square 
Sig. Gamma Sig . 

ต ่า สูง รวม 
นอ้ย (1-2 ปี) 

 
มาก (3 ปีขึ้นไป) 

47 
(21.4) 
69 

(31.3) 

47 
(21.4) 
57 

(26.0) 

94 
(42.7) 
126 
(57.3) 

.490 >.05 -.095 >.05 

รวม 
116 
(52.7) 

104 
(47.3) 

220 
(100.0) 

    

จากตารางที่ 23 ผลการทดสอบสมมติฐานระหวา่งระยะเวลาที่เขา้ศึกษา กบัประสิทธิภาพ
การบ ริหารจัดการศูน ย์ศึ กษ าพระพุทธศาสนาวันอ าทิ ตย์ว ัดน าคปรก  เขตภาษี เจ ริญ 
กรุงเทพมหานครได้ค่า Chi-Square เท่ากับ .490 ที่ระดบันัยส าคญัทางสถิติมากกว่า .05 แสดงว่า
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ปัจจยัดา้นระยะเวลาที่เขา้ศึกษา ไม่มีความสัมพนัธ์กบัประสิทธิภาพการบริหารจดัการศูนยศ์ึกษา
พระพทุธศาสนาวนัอาทิตย ์จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ 2 

 ผลการศึกษาพบว่าปัจจยัส่วนบุคคลด้านระยะเวลาเขา้ศึกษาในศูนยฯ์ ที่แตกต่างกัน มี
ความเห็นว่าศูนยศึ์กษาพระพุทธศาสนาวนัอาทิตยบ์ริหารจดัการมีประสิทธิภาพไม่แตกต่างกัน 
ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะนักเรียนและผูป้กครองที่มีระยะเวลาเขา้ศึกษาศูนยศ์ึกษาพระพุทธศาสนาวนั
อาทิตย ์ไม่ว่าจะมากหรือน้อย ต่างได้มีส่วนร่วมในการบริหารจดัการตามก าลังของตนเอง เพื่อ
เสนอแนวทางในการบริหารจดัการ เพือ่พฒันาให้ศูนยศ์ึกษาพระพทุธศาสนาวนัอาทิตย ์เป็นแหล่ง
พฒันาคุณธรรมจริยธรรมของชุมชนซ่ึงนับเป็นการพฒันาคุณภาพชีวติของคนในชุมชน เป็นแหล่ง
เรียนรู้ศีลธรรม ศึกษาอบรมบ่มนิสัย และสร้างจิตส านึกให้เห็นคุณค่าของพระพุทธศาสนาแต่
แรกเร่ิม สอดคล้องกับงานวิจยัของพระปลัดประพจน์ สุปภาโต ( 2555 : 185) เร่ือง “การศึกษา
รูปแบบการบริหารงานของศูนยศ์ึกษาพระพุทธศาสนา วนัอาทิตย ์จังหวดันครปฐม  พบว่า
ความสมัพนัธร์ะหว่างศูนยศึ์กษาพระพุทธศาสนาวนัอาทิตยก์บัชุมชน ตอ้งประกอบดว้ยการมีส่วน
ร่วมของชุมชน ประสานงาน บา้น วดั โรงเรียน คือ สามประสานร่วมกนัในลักษณะกลัยาณมิตร 
อยา่งย ัง่ยืนได้เพราะเกิดจากจิตใจที่ตอ้งการเขา้ร่วมในกิจกรรมใดกิจกรรมหน่ึงของศูนยศึ์กษา
พระพทุธศาสนาวนัอาทิตยเ์พื่อให้เกิดผลต่อความตอ้งการของกลุ่มคนที่สอดคลอ้งกบัวถีิชีวติทาง
สงัคม 

 ขอ้คน้พบจากการศึกษาคร้ังน้ี พบวา่ ในการจดักิจกรรมการเรียนการสอนของ ศูนยศ์ึกษา
พระพุทธศาสนาวนัอาทิตยค์วรจะตอ้งมีความสัมพนัธ์กบัประสบการณ์ในชีวิตจริงของนักเรียน
เสมอ กิจกรรมหลายๆ อยา่งที่พระวิทยากรและครูผูส้อนน ามาใชค้วรเป็นกิจกรรมที่เยาวชน และ
ประชาชนผูเ้รียนสามารถน าไปใชใ้นชีวติจริงของผูเ้รียนไดจ้ะช่วยใหเ้ยาวชนและประชาชนผูเ้รียน 
เกิดการเรียนรู้ดียิง่ขึ้น อันที่จริง เยาวชนและประชาชนผูเ้รียนไม่ได้เรียนแต่เฉพาะเน้ือหาหัวขอ้ 
คุณธรรม จริยธรรมเท่านั้น แต่ผูเ้รียนจะเรียนวธีิการ หรือกิจกรรมการเรียนการสอน ที่พระวิทยากร 
และครูผูส้อนน ามาใช้เป็นวิธีการสอนด้วย ควรจะให้เยาวชนและประชาชนผูเ้รียนได้รู้จกัสรุป  
แนวความคิดรวบยอดของเน้ือหา หัวขอ้ของคุณธรรม จริยธรรม และสามารถน าเอาแนวความคิด
รวบยอดเหล่านั้น ไปใชก้ับประสบการณ์ใหม่ๆในด้านต่างๆของชีวิตประจ าวนัไดเ้พราะเน้ือหา
หัวขอ้ คุณธรรม จริยธรรมส าหรับแต่ละระดับการศึกษานั้นมีมาก จนเป็นการยากที่เยาวชนและ
ประชาชน ผูเ้รียนจะจดจ า หรือหยบิยกน าไปใชไ้ดห้มด การสอนที่เน้นในเร่ืองแนวความคิดรวบ
ยอดมีความส าคญัมากส าหรับกิจกรรมการเรียนการสอน 
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สมมติฐานที่ 3 นักเรียนและผูป้กครอง ที่มีส่วนร่วมในการบริหารจดัการมีความเห็นวา่ ศูนยศึ์กษา
พระพทุธศาสนาวนัอาทิตยบ์ริหารจดัการมีประสิทธิภาพมากกวา่นกัเรียนและผูป้กครองที่ไม่มีส่วน
ร่วมในการบริหารจดัการ 

ตารางที่ 24 แสดงความสัมพนัธ์ระหว่างการมีส่วนร่วมในการบริหารจดัการกบัประสิทธิภาพการ
บริหารจดัการศูนยศ์ึกษาพระพทุธศาสนาวนัอาทิตยว์ดันาคปรก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 

N=220 

การมีส่วนร่วมในการ
บริหารจัดการ 

ระดับประสิทธิภาพการ
บริหารจดัการศูนย์ศึกษา

พระพุทธศาสนา 
Chi-

Square 
Sig. Gamma Sig . 

ต ่า สูง รวม 
ไม่มีส่วนร่วม 

 
มีส่วนร่วม 

64 
(29.1) 
52 

 (23.6 

22 
(10.0) 
82 

(37.3) 

86 
(39.1) 
134 
(60.9) 

26.653 <.05 .642 <.05 

รวม 
116 
(52.7) 

104 
(47.3) 

220 
(100.0) 

    

จากตารางที่ 24 ผลการทดสอบสมมติฐานระหว่าง การมีส่วนร่วมในการบริหารจดัการกบั
ประสิทธิภาพการบริหารจดัการศูนยศ์ึกษาพระพุทธศาสนาวนัอาทิตยว์ดันาคปรก เขตภาษีเจริญ 
กรุงเทพมหานครไดค้่า Chi-Square เท่ากบั 26.653 ที่ระดบันัยส าคญัทางสถิตินอ้ยกวา่ .05  แสดงว่า
ปัจจยัดา้นการมีส่วนร่วมในการบริหารจดัการ มีความสมัพนัธก์บัประสิทธิภาพการบริหารจดั การ
ศูนยศ์ึกษาพระพทุธศาสนา อยา่งมีระดบันยัส าคญัทางสถิติ จึงยอมรับสมมติฐานที่ 3 

 จากการวเิคราะห์ค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธแ์บบ Gamma ระหวา่ง ตวัแปรการมีส่วนร่วม
ในการบริหารจดัการกบัประสิทธิภาพการบริหารจดัการศูนยศ์ึกษาพระพุทธศาสนาไดค้่าสัมพนัธ์
แบบ Gamma เท่ากบั .642 ที่ระดบันัยส าคญัทางสถิติน้อยกว่า .05  แสดงว่าปัจจยัดา้นการมีส่วน
ร่วมในการบริหารจัดการและประสิทธิภาพการบริหารจัดการศูนยศ์ึกษาพระพุทธศาสนา มี
ความสัมพนัธ์กนัเชิงบวกในระดบัค่อนขา้งสูงไปในทิศทางเดียวกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ทั้งน้ี
อาจเน่ืองมาจาก นักเรียนและผูป้กครอง ได้เห็น ความส าคญัของการมีส่วนร่วมในการบริหาร
จดัการของศูนยศ์ึกษาพระพทุธศาสนาวนัอาทิตย ์ มีส่วนร่วมเสนอความคิดเห็นต่อการวางแผนการ
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เรียน ตลอดทั้งเสนอความคิดเห็นต่อการวางแผนการป้องกนัและปัญหาต่างๆร่วมกับศูนยศ์ึกษา
พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ซ่ึ งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พิทยา บุญทองอ่อน  (2554 : 
บทคดัยอ่) การมีส่วนร่วมในการบริหารจดัการศึกษา โรงเรียนบา้นโคกศรีแกว้ อ าเภอหนองววัซอ 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 สภาพการมีส่วนร่วมในการบริหารจดั
การศึกษา โรงเรียนบา้นโคกศรีแกว้ อ าเภอหนองววัซอ ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อุดรธานี เขต 1 โดยรวมอยูใ่นระดับมาก และเม่ือจ าแนกเป็นรายด้าน พบว่า อยูใ่นระดบัมากทุก
งาน เรียงล าดบัจากค่าเฉล่ียมากไปหาน้อย คือ งานการบริหารทัว่ไป งานวชิาการ งานงบประมาณ 
และงานการบริหารงานบุคคล ซ่ึงสอดคล้องกบัที่ สาคร อฒัจกัร (2545 : บทคดัยอ่)ได้ศึกษาวิจยั
เร่ือง “การพฒันารูปแบบการเรียนการสอนวชิาพระพทุธศาสนาแบบปฏิบติัการอยา่งมีส่วนร่วมใน
โรงเรียนปริยตัิธรรม”ผลการวิจัย  พบว่า 1) ผลการประเมินรูปแบบการเรียนการสอนวิชา
พระพุทธศาสนาแบบปฏิบติัการอย่างมีส่วนร่วมในโรงเรียน ผูเ้ช่ียวชาญมีความคิดเห็นเก่ียวกับ
รูปแบบการเรียนการสอนมีความเหมาะสมมาก 2) ผลการหาประสิทธิภาพส่ือการเรียนที่พฒันาขึ้น 
3) ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนตามรูปแบบการเรียนการสอนวชิาพระพทุธศาสนา
แบบปฏิบติัการอยา่งมีส่วนร่วมในโรงเรียนพระปริยติัธรรม หลังสูงกว่าก่อนเรียน 4) นักเรียนมี
ความคิดเห็นต่อรูปแบบการเรียนการสอนรูปแบบการเรียนการสอนวิชาพระพุทธศาสนาแบบ
ปฏิบติัการอยา่งมีส่วนร่วมในโรงเรียนพระปริยติัธรรม ซ่ึงอยูใ่นเกณฑ์ระดบัที่เหมาะสมมากเป็น
ตน้ ซ่ึงผูส้อนธรรมศึกษาในโรงเรียนอ าเภอภาชี จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ก็ไดพ้ยายามพฒันาใน
ดา้นปัจจยัสนับสนุนการเรียนการสอน หรือรูปแบบการเรียนการสอนให้เป็นที่ยอมรับของผูเ้รียน 
ดั้งนั้น จึงท าให้ผูเ้รียนธรรมศึกษาโรงเรียนในอ าเภอภาชี จงัหวดัพระนครศรีอยธุยามีระดบัความ
คิดเห็นเก่ียวกับ ประสิทธิภาพการจดัการศึกษาโรงเรียนพระปริยตัิธรรม  แผนกธรรมศึกษาใน
อ าเภอภาชี จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ดา้นปัจจยัสนับสนุนการเรียนการสอนโดยรวมอยูใ่นระดบั
มาก 

 ขอ้คน้พบจากการศึกษาคร้ังน้ี พบวา่ นักเรียนและผูป้กครอง ไดเ้ห็น ความสัมพนัธ์การมี
ส่วนร่วมของชุมชนประสานงาน บ้าน ว ัด โรงเรียน คือ  สามประสานร่วมกันในลักษณะ
กลัยาณมิตรอยา่งย ัง่ยนืไดเ้พราะเกิดจากจิตใจที่ตอ้งการเขา้ร่วมในกิจกรรมใดกิจกรรมหน่ึง ของ
ศูนยศึ์กษาพระพุทธศาสนาวนัอาทิตยเ์พื่อให้เกิดผลต่อความตอ้งการของกลุ่มคนที่สอดคลอ้งกับ 
วถีิชีวติทางสังคม ทั้งน้ีในการที่จะให้ชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมอยา่งแทจ้ริงนั้น การจดักิจกรรม เพื่อ 
การมีส่วนร่วม ตอ้งค  านึงถึงวิถีการด าเนินชีวิต ค่านิยม ประเพณี ทศันคติของบุคคล เพื่อให้เกิด
ความสมคัรใจเขา้ร่วมกิจกรรม เพราะกลุ่มคนในชุมชนมีความแตกต่างกนัในลกัษณะส่วนบุคคล 
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ลกัษณะทางเศรษฐกิจ และการไดรั้บขอ้มูลข่าวสาร ทั้งน้ีการเขา้มามีส่วนร่วมของชุมชนควรมีการ
วเิคราะห์สงัเคราะห์ปัญหาของชุมชน มีการวางแผนที่เหมาะสมและสอดคลอ้งกบัวิถีชีวิต ก าหนด
กิจกรรม การด าเนินกิจกรรม และการประเมินผลกิจกรรม จดัขั้นตอนของการเขา้มามีส่วนร่วม 
และให้ความส าคัญโดยใช้ชุมชนเป็นศูนยก์ลางโดยโรงเรียนหน่วยงานภาครัฐช่วยเหลือ ให้
ค  าแนะน าหรืออ านวยความสะดวก อยา่งต่อเน่ือง 

สมมติฐานที่ 4 นักเรียนและผูป้กครองที่มีความเห็นว่าผูบ้ริหารและคณะครูมีภาวะผูน้ าสูงจะมี
ความเห็นว่า ศูนยศึ์กษาพระพุทธศาสนาวนัอาทิตยบ์ริหารจดัการมีประสิทธิภาพมากกว่านักเรียน
และผูป้กครองที่มีความเห็นวา่ผูบ้ริหารและคณะครูมีภาวะผูน้ าต  ่า 

ตารางที่ 25 แสดงความสัมพนัธ์ระหว่างภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารและคณะครูกบัประสิทธิภาพการ
บริหารจดัการศูนยศ์ึกษาพระพทุธศาสนาวนัอาทิตยว์ดันาคปรก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 

N=220 

ภาวะผู้น าของผู้บริหารและ
คณะครู 

ระดับประสิทธิภาพการ
บริหารจดัการศูนย์ศึกษา

พระพุทธศาสนา 
Chi-

Square 
Sig. Gamma Sig . 

ต ่า สูง รวม 
ภาวะผูน้ าต  ่า 

 
ภาวะผูน้ าสูง 

76 
(34.5) 
40 

(18.2) 

26 
(11.8) 
78 

(35.5) 

102 
(46.4) 
118 
(53.6) 

36.200 <.05 .701 <.05 

รวม 
116 
(52.7) 

104 
(47.3) 

220 
(100.0) 

    

 จากตารางที่ 25 ผลการทดสอบสมมติฐานระหวา่ง ภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารและคณะครูกบั
ประสิทธิภาพการบริหารจดัการศูนยศ์ึกษาพระพุทธศาสนาวนัอาทิตยว์ดันาคปรก เขตภาษีเจริญ 
กรุงเทพมหานครไดค้่า Chi-Square เท่ากบั 36.200 ที่ระดบันัยส าคญัทางสถิติน้อยกว่าหรือเท่ากบั 
.05  แสดงวา่ปัจจยัดา้นภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารและครู มีความสัมพนัธก์บัประสิทธิภาพการบริหาร
จดัการศูนยศ์ึกษาพระพุทธศาสนาวนัอาทิตย ์อยา่งมีระดบันัยส าคญัทางสถิติ จึงยอมรับสมมติฐาน
ที่ 4 
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จากการวิเคราะห์ค่าสมัประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบ Gamma ระหว่าง ตวัแปรภาวะผูน้ าของ
ผูบ้ริหารและครูกบัประสิทธิภาพการบริหารจดัการศูนยศ์ึกษาพระพุทธศาสนาวนัอาทิตยว์ดันาค
ปรก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานครไดค้่าสมัพนัธแ์บบ Gamma เท่ากบั .701 ที่ระดบันยัส าคญัทาง
สถิติน้อยกว่าหรือเท่ากบั .05   แสดงว่าปัจจยัดา้นภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารและครูและประสิทธิภาพ
การบริหารจดัการศูนยศ์ึกษาพระพทุธศาสนาวนัอาทิตย ์มีความสัมพนัธก์นัเชิงบวกในระดบัสูงไป
ในทิศทางเดียวกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 
 ผลการวิจยัปรากฏเช่นน้ีเพราะนักเรียนและผูป้กครองมีความเห็นว่าผูบ้ริหารและคณะครู
เป็นผูมี้ความรู้ความสามารถ มีวสิัยทศัน์ และมุ่งมัน่ในการท างาน เป็นแบบอยา่งที่ดี น่าเคารพนับ
ถือตรงกบัแนวคิดของธงชยั วงศช์ยัสุวรรณ (2540 : บทคดัยอ่) ไดก้ล่าวถึง การบริหารจดัการที่เป็น
คู่มือในการบริหารจดัการภายใตค้วามซับซอ้นของระบบขอ้มูลข่าวสารไดช้ี้ประเด็นส าคญัในการ
บริหารจดัการให้ประสบความส าเร็จไว ้7 ดา้น ไดแ้ก่ (1) การใชเ้ทคนิควธีิที่มีขอบเขตครอบคลุม
วตัถุประสงค ์มีกลยทุธ์และมีคุณภาพ (2) การบริหารจดัการในลกัษณะเป็นกระบวนการแกปั้ญหา 
(3) การมีคณะผูบ้ริหารที่มีศกัยภาพในการตดัสินใจสูง (4) การมีส่วนร่วมในการบริหารจดัการของ
ผูบ้ริหารทุกคน (5) การน าผลจากการตดัสินใจมาใช้ประโยชน์ได้อย่างรวดเร็ว (6) การมีระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหารจดัการที่เหมาะสม และ (7) การบริหารจดัการให้ความเหมาะสมกบัแต่
ละสถานการณ์ ซ่ึงสอดคลอ้งงานวิจยัของวราภรณ์ ชา้งอยู ่(2557: บทคดัยอ่) ไดท้  าการศึกษาเร่ือง 
ความสมัพนัธ์ระหว่างภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารสถานศึกษากบัความพึงพอใจในการปฏิบตัิงานของ
ครูผูส้อน สังกดัส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ผลการวิจยัพบว่า 1) 
ภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารสถานศึกษา อยูใ่นระดบัมาก ทั้งโดยรวมและรายดา้น 2) ความพงึพอใจใน
การปฏิบติังานของครูผูส้อน อยู่ในระดบัมาก ทั้งโดยรวมและรายดา้น 3) ความสัมพนัธ์ระหว่าง
ภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารสถานศึกษากับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูผูส้อน  สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ภาพรวมมีความสัมพนัธ์กันใน
ระดบัสูง อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 

 ข้อค้นพบจากการศึกษาคร้ังน้ี  พบว่า บุคลากรในแหล่งการเรียน รู้ในศูนย์ศึกษา
พระพุทธศาสนาวนัอาทิตยต์อ้งมีการพฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ืองทนัต่อเหตุการณ์และสถานการณ์
โลก รวมทั้งเป็นผูใ้ฝ่หาความรู้เพื่อความรู้ ความสามารถในการท างานของตน ซ่ึงทั้งผูบ้ริหารและ
บุคลากรควรพฒันาตนเองอยา่งสม ่าเสมอ เน่ืองจากตอ้งท างานร่วมกนัอยูต่ลอดเวลา ทุกฝ่ายจะตอ้ง
มีความเขา้ใจซ่ึงกนัและกนั การพฒันาบุคลากรทุกคนเป็นส่ิงจ าเป็น และจะตอ้งท าอยูเ่สมอ เพื่อว่า
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ทุกคนจะอยู่ในสภาพที่ปฏิบติังานได้อย่าง มีประสิทธิภาพ มีความพร้อมทั้ง 3 ด้าน คือ 1) ด้าน
ร่างกาย 2) ดา้นจิตใจ และ 3) ดา้นปัญญา  

 
สมมติฐานที่  5 นัก เรียนและผู ้ปกครองที่ ได้รับ รู้นโยบายการด าเนินการของศูนย์ศึกษา
พระพุทธศาสนาวนัอาทิตยจ์ะมีความเห็นว่า ศูนยศึ์กษาพระพุทธศาสนาวนัอาทิตยมี์การบริหาร
จดัการมีประสิทธิภาพมากกว่านักเรียนและผูป้กครองที่ไม่ไดรั้บรู้นโยบายการด าเนินการของศูนย์
ศึกษาพระพทุธศาสนาวนัอาทิตย ์

ตารางที่ 26 แสดงความสัมพนัธ์ระหว่าง การรับรู้นโยบายการด าเนินการกับประสิทธิภาพการ
บริหารจดัการศูนยศ์ึกษาพระพทุธศาสนาวนัอาทิตยว์ดันาคปรก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 

N=220 

การรับรู้นโยบายการ
ด าเนินการ 

ระดับประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการศูนย์ศึกษา

พระพุทธศาสนา 
Chi-

Square 
Sig. Gamma Sig . 

ต ่า สูง รวม 
ไม่ไดรั้บรู้นโยบายการ

ด าเนินการ 
ไดรั้บรู้นโยบายการ

ด าเนินการ 

89 
(40.5) 
27 

(12.3) 

24 
(10.9) 
80 

(36.3) 

113 
(51.4) 
107 
(48.6) 

63.175 <.05 .833 <.05 

รวม 
116 
(52.7) 

104 
(47.3) 

220 
(100.0) 

    

 จากตารางที่ 26 ผลการทดสอบสมมติฐานระหว่าง ปัจจยัการรับรู้นโยบายการด าเนินการ
กบัประสิทธิภาพการบริหารจดัการศูนยศ์ึกษาพระพทุธศาสนาวนัอาทิตยว์ดันาคปรก เขตภาษีเจริญ 
กรุงเทพมหานคร ไดค้่า Chi-Square เท่ากบั 63.175 ที่ระดบันยัส าคญัทางสถิติน้อยกว่าหรือเท่ากบั 
.05 แสดงว่าปัจจยัดา้นการรับรู้นโยบายการด าเนินการมีความสัมพนัธ์กบัประสิทธิภาพการบริหาร
จดัการศูนยศ์ึกษาพระพุทธศาสนาวนัอาทิตย ์อยา่งมีระดบันัยส าคญัทางสถิติ จึงยอมรับสมมติฐาน
ที่ 5          
 จากการวิเคราะห์ค่าสมัประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบ Gamma ระหว่าง ตวัแปรปัจจยัดา้นการ
รับรู้นโยบายการด าเนินการกับประสิทธิภาพการบริหารจดัการศูนยศ์ึกษาพระพุทธศาสนาวนั
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อาทิตยว์ดันาคปรก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร ได้ค่าสัมพนัธ์แบบ Gamma เท่ากับ .833 ที่
ระดับนัยส าคัญทางสถิติน้อยกว่าหรือเท่ากับ .05 แสดงว่า ปัจจัยด้านการรับรู้นโยบายการ
ด าเนินการกับประสิทธิภาพการบริหารจัดการศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ มี
ความสัมพนัธ์กนัเชิงบวกในระดบัสูงไปในทิศทางเดียวกนั อยา่งมีนัยส าคญัทางสถิติ ผลการวิจยั
ปรากฏเช่นน้ีเพราะนกัเรียนและผูป้กครองไดรั้บรู้นโยบายและแผนการศึกษาของศูนยฯ์ในแต่ละปี
การศึกษา และได้เข้าร่วมประชุมแลกเปล่ียนความคิดเห็นของคณะผูบ้ริหาร ครูผูส้อนและ
ผูป้กครองนกัเรียน อยา่งสม ่าเสมอ 

 ผลการวจิยัปรากฏเช่นน้ีเพราะการบริหารจดัการศูนยศ์ึกษาพระพุทธศาสนาวนัอาทิตย  ์มี
การร่วมมือกบัผูป้กครองวดั โรงเรียน และชุมชนอยา่งใกลชิ้ดเพือ่ใหเ้กิดสามประสานคือ บา้น วดั 
โรงเรียน (บ ว ร) เช่น แต่งตั้งพระสงฆ์ ผูแ้ทนชุมชน และผูป้กครองเป็นกรรมการที่ปรึกษาหรือ
กรรมการด าเนินงานของศูนยศ์ึกษาพระพุทธศาสนาวนัอาทิตย์ และบริหารการด าเนินงานให้ 
ผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่าย (บ ว ร) เขา้มามีส่วนร่วมมากขึ้นซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ พระประสิทธ์ิ   
สิรินธโร และคณะ(2547: บทคดัยอ่) ที่ไดศ้ึกษาเร่ืองรูปแบบการจดัการเรียนการสอนพทุธศาสนา 
วนัอาทิตยท์ี่สอดคลอ้งกบัเครือข่ายโรงเรียนพุทธศาสนาวนัอาทิตยใ์นจงัหวดัเชียงใหม่ ซ่ึงพบว่า 
แนวทางการจดัการเรียนการสอนพุทธศาสนาวนัอาทิตยใ์นปัจจุบนัควรมีรูปแบบและวิธีการที่
หลากหลายขึ้นอยู ่กับสภาพสังคมและสถานการณ์ทางสังคมปัจจุบัน โดยยดึปัญหาและความ
ตอ้งการของผูเ้รียนและ ชุมชนเป็นส าคญัเพื่อให้สอดคลอ้งกับเง่ือนไขบริบทของพื้นที่ และควร
สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมใน ระดับต่างๆ ของกลุ่มผูท้ี่ เก่ียวข้องทั้ งกลุ่มผูเ้รียน ผูป้กครอง 
ครูผูส้อน และหน่วยงานสนบัสนุนทั้ง ภาครัฐ เอกชน อาสาสมคัร ตลอดถึงกลุ่มผูมี้จิตศรัทธาต่างๆ 
ใหม้ากยิง่ขึ้น และในงานวจิยัของ สุภาพร มากแจง้ (2548 : บทคดัยอ่)ไดเ้สนอแนวทางการส่งเสริม
สนับสนุนการจดัการศึกษาในระดับนโยบาย ดงัน้ี 1) ด้านรูปแบบ สนับสนุนให้เขา้สู่ระบบการ
ประกนัคุณภาพการศึกษา และการบริหารจดัการที่เป็นมาตรฐานเดียวกนั 2) ดา้นการบริหารจดัการ 
ก าหนดใหผู้บ้ริหาร และบุคลากรของโรงเรียน เป็นบุคลากรวชิาชีพและบุคลากรทางการศึกษาตาม
เกณฑม์าตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
2542 และปรับโครงสร้างการบริหารการจดัการโรงเรียนโดยให้มีฆราวาสและชุมชนเขา้ร่วมเป็น
คณะกรรมการฝ่ายต่างๆ เพือ่ช่วยพฒันาคุณภาพการศึกษาและไดเ้สนอแนวทางในการจดัการศึกษา
เชิงบูรณาการการศาสนากบัการศึกษา 
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4.5  สรุปผลการพิสูจน์สมมติฐาน  

ตารางที่ 27 สรุปผลการพสูิจน์สมมติฐาน 

สมมติฐานการวิจัย 
Chi- 

Square 
Sig. Gamma Sig. 

ผลการพสูิจน์
สมมติฐานการวิจัย 

              สมมติฐานที่ 1  นักเรียน
และผูป้กครองที่มีรายไดเ้ฉล่ียของ
ครอบครัวสูง จะมีความเห็นว่า
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวัน
อ า ทิ ต ย์ บ ริ ห า ร จั ด ก า ร มี
ประสิทธิภาพมากกว่านักเรียน
และผูป้กครองที่มีรายไดเ้ฉล่ียของ
ครอบครัวนอ้ย 

.010 >.05 -.017 >.05 ปฏิเสธสมมติฐาน 

               สมมติฐานที่ 2  นักเรียน
และผูป้กครองที่ มีระยะเวลาเข้า
ศึ ก ษ า ใ น ศู น ย์ ฯ  ม า ก  จ ะ มี
ค ว า ม เ ห็ น ว่ า ศู น ย์ ศึ ก ษ า
พระพุทธศาสนาวนัอาทิตยบ์ริหาร
จัดการมีประสิทธิภาพมากกว่า
นั ก เรี ยน แ ล ะ ผู ้ป ก ค รอ งที่ มี
ระยะเวลาเขา้ศึกษาในศูนยฯ์ นอ้ย 

.490 >.05 -.095 >.05 ปฏิเสธสมมติฐาน 

              สมมติฐานที่ 3  นักเรียน
และผู ้ปกครอง ที่ มี ส่วนร่วมใน
การบริหารจดัการมีความเห็นว่า 
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวัน
อ า ทิ ต ย์ บ ริ ห า ร จั ด ก า ร มี
ประสิทธิภาพมากกว่านักเรียน
และผูป้กครองที่ไม่มีส่วนร่วมใน
การบริหารจดัการ 
 

26.653 <.05 .642 <.05 ยอมรับสมมติฐาน 
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สมมติฐานการวิจัย (ต่อ) 
Chi- 

Square 
Sig. Gamma Sig. 

ผลการพสูิจน์
สมมติฐานการวิจัย 

             สมมติฐานที่  4 นักเรียน
และผู ้ปกครองที่ มีความเห็นว่า
ผูบ้ริหารและคณะครูมีภาวะผูน้ า
สูงจะมีความเห็นว่า ศูนยศึ์กษา
พระพุทธศาสนาวนัอาทิตยบ์ริหาร
จัดการมีประสิทธิภาพมากกว่า
นั ก เรี ยน แ ล ะ ผู ้ป ก ค รอ งที่ มี
ความเห็นว่าผูบ้ริหารและคณะครู
มีภาวะผูน้ าต  ่า  

36.200 <.05 .701 <.05 ยอมรับสมมติฐาน 

              สมมติฐานที่ 5 นักเรียน
และผูป้กครองที่ได้รับรู้นโยบาย
การด าเนินการของศูนย์ศึกษา
พระพุทธศาสนาวนัอาทิตยจ์ะมี
ค ว า ม เห็ น ว่ า  ศู น ย์ ศึ ก ษ า
พระพุทธศาสนาวนัอาทิตยบ์ริหาร
จัดการมีประสิทธิภาพมากกว่า
นักเรียนและผู ้ปกครองที่ไม่ได้
รับรู้นโยบายการด าเนินการของ
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวัน
อาทิตย ์

63.175 <.05 .833 <.05 ยอมรับสมมติฐาน 

 
 
 
 



 
 

 บทที ่ 5 
อภปิรายผลและข้อเสนอแนะ 

 การศึกษาวิจยัเร่ือง ประสิทธิภาพการบริหารจดัการศูนยศ์ึกษาพระพุทธศาสนาวนัอาทิตย์
วดันาคปรก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับประสิทธิภาพการ
บริหารจดัการศูนยศ์ึกษาพระพุทธศาสนาวนัอาทิตยว์ดันาคปรก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 
และปัจจยัที่มีผลต่อประสิทธิภาพการบริหารจดัการศูนยศ์ึกษาพระพุทธศาสนาวนัอาทิตยว์ดันาค
ปรก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร เพื่อน าผลที่ได้เสนอแนะให้แก่ผู ้บริหารศูนย์ศึกษา
พระพทุธศาสนาวนัอาทิตยว์ดันาคปรก น าไปใชป้ระโยชน์ในการบริหารจดัการต่อไป ประชากรที่
ใชใ้นการวิจยั เป็นนักเรียนและผูป้กครองของศูนยศ์ึกษาพระพุทธศาสนาวนัอาทิตยว์ดันาคปรก 
จ านวน 220 คน  
 เคร่ืองมือที่ใชใ้นการวิจยัเป็นแบบสอบถามที่ผูว้ิจยัสร้างขึ้น โดยอาศยัแนวทางจากกรอบ
แนวคิดในการวิจยัเป็นส าคญั และผ่านการตรวจสอบความเที่ยงตรงด้านเน้ือหา จากอาจารยท์ี่
ปรึกษาและผูเ้ช่ียวชาญ รวมทั้งได้ทดสอบความเช่ือมั่น โดยใช้ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบ
เพยีร์สนั (Pearson Product Moment Correlation Coefficiency) 
 การเก็บรวบรวมขอ้มูล ผูว้ิจยัเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยตนเอง จ านวน 220 คน ได้กลับคืน
ทั้งหมด จ านวน 220 คน คิดเป็นร้อยละ 100 และไดน้ าขอ้มูลมาวเิคราะห์โดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป
ทางสถิติ (SPSS) ในการวิเคราะห์และน าเสนอขอ้มูลโดยหาค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าไควส์แควร์ 
(Shi-square) และค่าสหสมัพนัธ ์แบบ Gamma 

ส าหรับการวิเคราะห์ ประสิทธิภาพการบริหารจดัการศูนยศ์ึกษาพระพุทธศาสนาวนั
อาทิตยว์ดันาคปรก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานครมีผลการวจิยั ดงัน้ี 

5.1 สรุปผลการวิจัย 
5.1.1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ด้านสถานะ พบว่า  ประชากรผูต้อบแบบสอบถามดา้นสถานภาพสถานะ เป็นนักเรียน
จ านวน 110 คน คิดเป็นร้อยละ 50.0 และผูป้กครอง จ านวน 110 คน คิดเป็นร้อยละ 50.0 ตามล าดบั 

ด้านรายได้เฉลี่ยของครอบครัว พบว่า ประชากรผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายได้
เฉล่ียต่อเดือน คือ 10,000-15,000 บาท จ านวน 106 คน คิดเป็นร้อยละ 48.2 รองลงมา คือ ต  ่ากว่า 
10,000 บาท จ านวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 21.8 15,001-20,000 บาท จ านวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 
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16.4  20,001-25,000 บาท จ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 9.1 และมากกว่า 25,000 บาท จ านวน 10 
คน คิดเป็นร้อยละ 4.5 ตามล าดบั 

ด้านระยะเวลาที่เข้าศึกษา พบวา่ ประชากรผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีระยะเวลาที่เขา้
ศึกษา 1-2 ปี มีจ  านวน 94 คน คิดเป็นร้อยละ 42.7 รองลงมา คือ ระยะเวลา 3-4 ปี จ  านวน 58 คน   
คิดเป็นร้อยละ 26.4 ระยะเวลา 5-6 ปี จ  านวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 16.4  ระยะเวลา 7-8 ปี จ  านวน 
17 คน คิดเป็นร้อยละ 7.7  และระยะเวลามากกวา่ 8 ปี จ  านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 6.8 ตามล าดบั 

 5.1.2. ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวัน
อาทิตย์วัดนาคปรก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาจ าแนกไดท้ั้ง 3 ดา้น ดงัน้ี 

 ด้านการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ 
 ท่านมี ส่วน ร่วมเสนอความคิด เห็น ต่อการวางแผนการเรียน ร่วมกับศูนย์ศึกษา
พระพุทธศาสนาวนัอาทิตย  ์ประชากรมีความคิดเห็นในระดับปานกลาง เป็นจ านวนมากที่สุด         
มีจ  านวน 77 คน คิดเป็นร้อยละ 35.0 รองลงมา คือ ระดบัน้อย มีจ  านวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ 20.0           
ระดับมากที่สุด มีจ  านวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 16.8   ระดบัมาก มีจ านวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 
15.9 และระดบันอ้ยที่สุด มีจ  านวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 12.3 ตามล าดบั  
 ท่านมีส่วนร่วมเสนอความคิดเห็นต่อการวางแผนการป้องกนัและปัญหาต่างๆร่วมกบัศูนย์
ศึกษาพระพุทธศาสนาวนัอาทิตย ์ประชากรมีความคิดเห็นในระดบัปานกลาง เป็นจ านวนมากที่สุด 
มีจ  านวน 79 คน คิดเป็นร้อยละ 35.9 รองลงมาคือระดบัน้อย มีจ  านวน 51 คน คิดเป็นร้อยละ 23.2 
ระดับมาก มีจ านวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 19.5 ระดบัมากที่สุด มีจ  านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 
11.4  และระดบันอ้ยที่สุด มีจ  านวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 10.0 ตามล าดบั 

 ด้านภาวะผู้น าของผู้บริหารและคณะครู     
 ผูบ้ริหารและคณะครู เป็นแบบอยา่งที่ดี น่าเคารพนับถือ ประชากรมีความคิดเห็นในระดบั
มาก เป็นจ านวนมากที่สุด มีจ  านวน 91 คน คิดเป็นร้อยละ 41.4 รองลงมา คือระดับปานกลาง         
มีจ  านวน 62 คน คิดเป็นร้อยละ 28.2 ระดับมากที่สุด มีจ  านวน 55 คน คิดเป็นร้อยละ 25.0 ระดับ
นอ้ยและระดบันอ้ยที่สุด มีจ  านวนเท่ากนั คือ 6 คน คิดเป็นร้อยละ 2.7 ตามล าดบั 
 ผูบ้ริหารมีความรู้ความสามารถ มีวิสัยทศัน์ และมุ่งมัน่ในการท างาน ประชากรมีความ
คิดเห็นในระดบัมาก เป็นจ านวนมากที่สุด มีจ  านวน 99 คน คิดเป็นร้อยละ 45.0 รองลงมา คือระดบั
ปานกลาง มีจ  านวน 55 คน คิดเป็นร้อยละ 25.0 ระดับมากที่สุด มีจ  านวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 



75 
 

22.7 ระดบัน้อย มีจ  านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 5.5 และระดับน้อยที่สุด มีจ  านวน 4 คน คิดเป็น
ร้อยละ 1.8 ตามล าดบั 

 ครูผูส้อนมีความกระตือรือร้น เอาใจใส่ต่อการเรียนการสอน ประชากรมีความคิดเห็นใน
ระดบัมาก เป็นจ านวนมากที่สุด มีจ  านวน 89 คน คิดเป็นร้อยละ 40.5 รองลงมา คือระดบัปานกลาง 
มีจ  านวน 63 คน คิดเป็นร้อยละ 28.6 ระดับมากที่ สุด มีจ  านวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ  20.5        
ระดบัน้อย มีจ  านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 7.7 และระดบัน้อยที่สุด มีจ  านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ
2.7 ตามล าดบั 

 ด้านการรับรู้นโยบายการด าเนินการ      
 ท่านรับรู้นโยบายและแผนการศึกษาของศูนยฯ์ในแต่ละปีการศึกษา ประชากรมีความ
คิดเห็นในระดบัปานกลาง เป็นจ านวนมากที่สุด มีจ  านวน 88 คน คิดเป็นร้อยละ 40.0 รองลงมา คือ
ระดับมาก มีจ านวน 66 คน คิดเป็นร้อยละ 30.0 ระดบัมากที่สุด มีจ  านวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 
11.8 ระดบัน้อย มีจ  านวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 10.9 และระดบัน้อยที่สุด มีจ  านวน 16 คน คิดเป็น
ร้อยละ 7.3 ตามล าดบั         
 ท่านไดเ้ขา้ร่วมประชุมแลกเปล่ียนความคิดเห็นของคณะผูบ้ริหาร ครูผูส้อนและผูป้กครอง
นักเรียน อย่างสม ่ าเสมอ ประชากรมีความคิดเห็นในระดับปานกลาง เป็นจ านวนมากที่ สุด              
มีจ  านวน 70 คน คิดเป็นร้อยละ 31.8 รองลงมา คือระดบัมาก มีจ านวน 54 คน คิดเป็นร้อยละ 24.5 
ระดบัน้อย มีจ  านวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 20.5 ระดับมากที่สุด มีจ  านวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 
15.9 และระดบันอ้ยที่สุด มีจ  านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 7.3 ตามล าดบั 

 5.1.3 ระดับประสิทธิภาพการบริหารจัดการศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดนาค
ปรก    เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 
 ผูว้จิยัไดท้  าการวเิคราะห์ระดบัประสิทธิภาพการบริหารจดัการศูนยศ์ึกษาพระพุทธศาสนา           
วนัอาทิตยว์ดันาคปรก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานครในดา้นต่างๆ 4 ดา้น ดงัน้ี 

 1. ด้านวิชาการ        
 หลกัสูตรที่ใชใ้นปัจจุบนัมีความเหมาะสมกบันักเรียนในแต่ละช่วงชั้นเรียน ประชากรมี
ความคิดเห็นในระดบัมาก เป็นจ านวนมากที่สุด มีจ  านวน 74 คน คิดเป็นร้อยละ 33.6 รองลงมา คือ
ระดบัปานกลาง มีจ  านวน 69 คน คิดเป็นร้อยละ 31.4 ระดบัมากที่สุด มีจ  านวน 45 คน คิดเป็นร้อย
ละ 20.5 ระดบัน้อย มีจ  านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 11.4 และระดับน้อยที่สุด มีจ  านวน 7 คน คิด
เป็นร้อยละ 3.2 ตามล าดบั 
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 ศูนยมี์การจดัประชุมแนะแนวหลกัสูตรเพื่อใหผู้ส้อนไดเ้ขา้ใจเน้ือหาของหลกัสูตรเพิม่เติม
ประชากรมีความคิดเห็นในระดบัปานกลาง เป็นจ านวนมากที่สุด มีจ  านวน 90 คน คิดเป็นร้อยละ 
40.9 รองลงมา คือระดบัมาก มีจ านวน 63 คน คิดเป็นร้อยละ 28.6 ระดบัมากที่สุด มีจ  านวน 38 คน 
คิดเป็นร้อยละ 17.3 ระดบันอ้ย มีจ  านวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 10.9  และระดบันอ้ยที่สุด มีจ  านวน 
5 คน คิดเป็นร้อยละ 2.3 ตามล าดบั      
 ท่านมีความเขา้ใจหลักธรรมค าสอนในพระพุทธศาสนาตามที่ก  าหนดไวใ้นหลักสูตร
ประชากรมีความคิดเห็นในระดบัปานกลาง เป็นจ านวนมากที่สุด มีจ  านวน 93 คน คิดเป็นร้อยละ 
42.3 รองลงมา คือระดบัมาก มีจ านวน 59 คน คิดเป็นร้อยละ 26.8 ระดบัมากที่สุด มีจ  านวน 44 คน 
คิดเป็นร้อยละ 20.0 ระดบัน้อย มีจ  านวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 9.5  และระดบัน้อยที่สุด มีจ  านวน  
3 คน คิดเป็นร้อยละ 1.4 ตามล าดบั       
 หลักสูตรที่ใช้สอน นักเรียนสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวนั  ประชากรมี
ความคิดในระดับมาก เป็นจ านวนมากที่สุด มีจ  านวน 84 คน คิดเป็นร้อยละ 38.2 รองลงมา คือ
ระดบัปานกลาง มีจ  านวน 70 คน คิดเป็นร้อยละ 31.8 ระดบัมากที่สุด มีจ  านวน 50 คน คิดเป็นร้อย
ละ 22.7 ระดบันอ้ย มีจ  านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 5.0 และระดบันอ้ยที่สุด มีจ  านวน 5 คน คิดเป็น
ร้อยละ 2.3 ตามล าดบั 

 2. ด้านงบประมาณ       
 งบประมาณที่ไดรั้บจากกรมการศาสนามีเพยีงพอที่จะท าใหก้ารบริหารงานมีประสิทธิภาพ
ประชากรมีความคิดเห็นในระดบัปานกลางเป็นจ านวนมากที่สุด มีจ  านวน 83 คน คิดเป็นร้อยละ 
37.7 รองลงมา คือระดับมาก มีจ านวน 70 คน คิดเป็นร้อยละ 31.8 ระดับน้อย มีจ  านวน 33 คน       
คิดเป็นร้อยละ 15.0 ระดับมากที่สุด มีจ  านวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 14.1 และระดับน้อยที่สุด             
มีจ  านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 1.4 ตามล าดบั     
 ศูนยด์ าเนินการใชง้บประมาณอยา่งประหยดัคุม้ค่า ประชากรมีความคิดเห็นในระดบัปาน
กลางเป็นจ านวนมากที่สุด มีจ  านวน 91 คน คิดเป็นร้อยละ 41.4 รองลงมา คือระดบัมาก มีจ านวน 
68 คน คิดเป็นร้อยละ 30.9 ระดับมากที่ สุด มีจ  านวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ 20.0 ระดับน้อย             
มีจ  านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 5.9  และระดับน้อยที่ สุด มีจ  านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 1.8 
ตามล าดบั         
 งบประมาณที่ใชใ้นแต่ละปี บรรลุตามวตัถุประสงคข์องการจดัการศึกษา ประชากรมีความ
คิดเห็นในระดบัปานกลางเป็นจ านวนมากที่สุด มีจ  านวน 83 คน คิดเป็นร้อยละ 37.7 รองลงมา คือ
ระดับมาก มีจ านวน 74 คน คิดเป็นร้อยละ 33.6 ระดบัมากที่สุด มีจ  านวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 
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14.1 ระดับน้อย มีจ  านวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 12.7  และระดับน้อยที่ สุด มีจ  านวน 4 คน           
คิดเป็นร้อยละ 1.8 ตามล าดบั 

 ศูนยไ์ด้จัดท าบันทึกรายรับ รายจ่าย เป็นปัจจุบันตรวจสอบได้และเปิดเผยต่อชุมชน
ประชากรมีความคิดเห็นในระดับปานกลางมากที่ สุด มีจ  านวน 76 คน คิดเป็นร้อยละ 34.5  
รองลงมา คือระดับมาก มีจ านวน 70 คน คิดเป็นร้อยละ 31.8 ระดับมากที่สุด มีจ  านวน 35 คน     
คิดเป็นร้อยละ 15.9 ระดบันอ้ย มีจ  านวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 14.5  และระดบันอ้ยที่สุด มีจ  านวน 
7 คน คิดเป็นร้อยละ 3.2 ตามล าดบั 

 3. ด้านบริหารงานบุคคล       
 ศูนยก์  าหนดคุณสมบติัของผูส้อนทั้งด้านความรู้และคุณธรรมไวอ้ยา่งชดัเจนเพื่อให้เป็น
แบบอยา่งที่ดีแก่นักเรียน ประชากรมีความคิดเห็นในระดบัมากเป็นจ านวนมากที่สุด มีจ  านวน 72 
คน คิดเป็นร้อยละ 32.7 รองลงมา คือระดบัปานกลาง มีจ  านวน 70 คน คิดเป็นร้อยละ 31.8 ระดบั
มากที่สุด มีจ  านวน 47 คน คิดเป็นร้อยละ 21.4 ระดับน้อย มีจ  านวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 9.5     
และระดบันอ้ยที่สุด มีจ  านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 4.5 ตามล าดบั    
 ศูนยจ์ดัให้มีการอบรมและแนะน าผูส้อนก่อนการเปิดเรียนเพื่อให้การเรียนการสอน
เป็นไปในแนวทางเดียวกนั ประชากรมีความคิดเห็นในระดบัมากเป็นจ านวนมากที่สุด มีจ  านวน 73 
คน คิดเป็นร้อยละ 33.2 รองลงมา คือระดับปานกลาง มีจ  านวน 69 คน คิดเป็นร้อยละ 31.4      
ระดบัมากที่สุด มีจ  านวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 20.5 ระดบัน้อย มีจ  านวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 
13.2 และระดบันอ้ยที่สุด มีจ  านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 1.8 ตามล าดบั  
 ผูส้อนใช้เทคนิคการเรียนการสอนอยา่งทนัสมัย ประชากรมีความคิดเห็นในระดับปาน
กลาง เป็นจ านวนมากที่สุด มีจ  านวน 73 คน คิดเป็นร้อยละ 33.2 รองลงมาคือระดบัมาก มีจ านวน 
60 คน คิดเป็นร้อยละ 27.3 ระดับมากที่สุด มีจ  านวน 46 คน คิดเป็นร้อยละ 20.9 ระดับน้อย            
มีจ  านวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ14.1 และระดับน้อยที่สุด มีจ  านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 4.5 
ตามล าดบั         
 ศูนยมี์การวางแผนอตัราก าลงัคนและบุคลากรในสถานศึกษาให้เหมาะสมและเพียงพอต่อ
นกัเรียน ประชากรมีความคิดเห็นในระดบัปานกลาง เป็นจ านวนมากที่สุด มีจ  านวน 86 คน คิดเป็น
ร้อยละ 39.1 รองลงมา คือระดบัมาก มีจ านวน 72 คน คิดเป็นร้อยละ 32.7 ระดบัมากที่สุด มีจ  านวน 
34 คน คิดเป็นร้อยละ 15.5 ระดับน้อย มีจ  านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 8.2 และระดับน้อยที่สุด      
มีจ  านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 4.5 ตามล าดบั      
 ศูนยไ์ดส่้งเสริมการมีวนิัยและการรักษาวินยัของบุคลากรทางการศึกษาเพือ่เป็นแบบอยา่ง
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ที่ดีแก่ชุมชน ประชากรมีความคิดเห็นในระดบัมาก เป็นจ านวนมากที่สุด มีจ  านวน 80 คน คิดเป็น
ร้อยละ 36.4 รองลงมา คือระดับปานกลาง มีจ  านวน 66 คน คิดเป็นร้อยละ 30.0 ระดับมากที่สุด      
มีจ  านวน 47 คน คิดเป็นร้อยละ 21.4 ระดบัน้อย มีจ  านวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 10.0  และระดับ
นอ้ยที่สุด มีจ  านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 2.3 ตามล าดบั 

 4. ด้านอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม 
 บรรยากาศและส่ิงแวดล้อมเอ้ือต่อการเรียนรู้ของนักเรียน ประชากรมีความคิดเห็นใน
ระดบัมาก เป็นจ านวนมากที่สุด มีจ  านวน 72 คน คิดเป็นร้อยละ 32.7 รองลงมา คือระดบัปานกลาง 
มีจ  านวน 70 คน คิดเป็นร้อยละ 31.8 ระดับมากที่ สุด มีจ  านวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 18.6        
ระดบัน้อย มีจ  านวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 11.8 และระดบัน้อยที่สุด มีจ  านวน 11 คน คิดเป็นร้อย
ละ 5.0 ตามล าดบั        
 จ านวนนักเรียนได้พอเหมาะกบัขนาดห้องเรียน ประชากรมีความคิดเห็นในระดบัปาน
กลางเป็นจ านวนมากที่สุด มีจ  านวน 83 คน คิดเป็นร้อยละ 37.7 รองลงมา คือระดบัมาก มีจ านวน 
75 คน คิดเป็นร้อยละ 34.1 ระดับมากที่สุด มีจ  านวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 16.4 ระดับน้อย             
มีจ  านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 8.2 และระดับน้อยที่ สุด มีจ  านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 3.6 
ตามล าดบั          
 จดัสถานที่เรียนไดร่้มร่ืน สะอาด และปลอดภยัแก่นักเรียน ประชากรมีความคิดเห็นใน
ระดบัมาก เป็นจ านวนมากที่สุด มีจ  านวน 79 คน คิดเป็นร้อยละ 35.9 รองลงมา คือระดบัปานกลาง 
มีจ  านวน 68 คน คิดเป็นร้อยละ 30.9 ระดับมากที่ สุด มีจ  านวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 17.7        
ระดบัน้อย มีจ  านวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 10.9 และระดบัน้อยที่สุด มีจ  านวน 10 คน คิดเป็นร้อย
ละ 4.5 ตามล าดบั         
 ศูนยศ์ึกษาพระพุทธศาสนาวนัอาทิตยว์ดันาคปรกปราศจากเสียงดงัรบกวนการเรียนการ
สอนจากภายนอก ประชากรมีความคิดเห็นในระดบัปานกลาง เป็นจ านวนมากที่สุด มีจ  านวน 58 
คน คิดเป็นร้อยละ 26.4 รองลงมา คือระดบัมาก มีจ านวน 53 คน คิดเป็นร้อยละ 24.1 ระดบัน้อย     
มีจ  านวน 47 คน คิดเป็นร้อยละ 21.4 ระดับมากที่ สุด มีจ  านวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 15.0           
และระดบันอ้ยที่สุด มีจ  านวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 13.2 ตามล าดบั 

 ประสิทธิภาพการบริหารจัดการศูนยศ์ึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตยว์ ัดนาคปรก         
เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร โดยรวมอยู่ระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 
ประสิทธิภาพการบริหารจดัการศูนยศ์ึกษาพระพทุธศาสนาวนัอาทิตยว์ดันาคปรก อยูใ่นระดบัปาน
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กลางทุกด้าน คือด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านบริหารงานบุคคล ด้านอาคารสถานที่และ
สภาพแวดลอ้ม 

 จากขอ้สงัเกต ระดบัประสิทธิภาพการบริหารจดัการศูนยศ์ึกษาพระพุทธศาสนาวนัอาทิตย์
วดันาคปรก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร สอดคล้องกับการศึกษาของ พระมหาอ านวย        
ครองบุญ (2547 : บทคัดย่อ) ได้ท  าการวิจัยเร่ือง การศึกษาสภาพและความต้องการพัฒนา
ส่ิงแวดลอ้มทั้งการเรียนของนักเรียนศูนยศึ์กษาพระพุทธศาสนาวนัอาทิตยใ์นจงัหวดัชลบุรี กลุ่ม
ตวัอยา่งที่ใชใ้นการศึกษาประกอบดว้ยนักเรียนมธัยมศึกษาตอนตน้ จ  านวน 243 คน และนักเรียน
มัธยมศึกษาตอนปลาย จ านวน 47 คน จากผลการศึกษาพบว่า นักเรียนมีความเห็นเก่ียวกับ
สภาพแวดล้อมทางการเรียน ของนักเรียนศูนยศ์ึกษาพระพุทธศาสนาวนัอาทิตยใ์นจงัหวดัชลบุรี 
โดยรวมแลว้หลายดา้นอยูใ่นระดบัดี ความตอ้งการพฒันาส่ิงแวดลอ้มทางการเรียนอนัดบัแรกของ
แต่ละดา้นไดแ้ก่ การจดัที่พกัอาศยัหรืออาคารสถานที่ให้มีความเหมาะสม สวยงาม น่าร่ืนรมย ์มี
บรรยากาศที่ดี ควรแก่การเรียนการสอน การพฒันาการสอนของครูให้มีประสิทธิภาพ มีทกัษะ 
และมีแรงจูงใจในการเรียนการสอน ส่งเสริมให้ผูบ้ริหาร คณะครูและนกัเรียนใหมี้ส่วนร่วมในการ
วางแผนอยา่งสม ่าเสมอ น านวตักรรมและเทคโนโลยทีางการศึกษามาปรับใชใ้ห้เหมาะสมกบัการ
จดัการเรียนการสอน ผูบ้ริหารควรบริหารงานเพื่อพฒันาสุขภาพและควรน าเป้าหมายของการจดั
การศึกษามาพูดคุยกบัเพื่อนครู อาจารย ์และนักเรียนอยูเ่สมอ ส่งเสริมใหน้ักเรียนมีความประพฤติ
เรียบร้อย สนุกสนานในการเรียนและมีอิสระในการท างานกนัเป็นทีม   
 สอดคลอ้งกบัการศึกษาของบุปผา พูลทาจกัร (2549 : บทคดัยอ่) ไดท้  าการศึกษาเร่ือง การ
ประเมินการด าเนินงานศูนยศ์ึกษาพระพุทธศาสนาวนัอาทิตย์ อ  าเภอเมือง เชียงใหม่ จากผล
การศึกษาพบว่า ในดา้นปัจจยักระบวนการและผลผลิตและผลกระทบดา้นปัจจยั พบวา่ โดยรวมอยู่
ในระดับคุณภาพดี แบ่งออกเป็น บุคลากรและอาคารสถานที่ อยู่ในระดับคุณภาพพอใช้ วสัดุ
อุปกรณ์ อยู่ในระดับคุณภาพดี ส่วนงบประมาณทุกศูนยเ์ห็นว่า งบประมาณที่ได้รับไม่มีความ
เพียงพอและจดัสรรได้ล่าช้า เห็นควรได้รับการปรับปรุง ทุกศูนยไ์ด้ใช้งบประมาณตรงตาม
เป้าหมาย มีการจดัหาและไดรั้บการสนับสนุนงบประมาณจากแหล่งอ่ืน อยูใ่นระดบัคุณภาพดี ดา้น
กระบวนการ พบวา่ โดยรวมอยูใ่นระดบัคุณภาพพอใช ้แบ่งออกเป็นการบริหารจดัการ อยูใ่นระดบั
พอใช้ การวดัและประเมินผล และการจัดกิจกรรม อยู่ในระดับคุณภาพดี ด้านผลผลิตและ
ผลกระทบ พบว่า โดยรวม อยูใ่นระดบัคุณภาพดี ส่วนผลการประเมินระดบัคุณภาพของศูนยศ์ึกษา
พระพทุธศาสนาวนัอาทิตย ์ในภาพรวม พบวา่ โดยรวมอยูใ่นระดบัคุณภาพพอใช ้จดัระดบัคุณภาพ
ไดเ้ป็น 2 ระดบั คือ ระดบัคุณภาพดี มี 3 ศูนยแ์ละระดบัคุณภาพพอใช ้มี 5 ศูนย ์ 
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 และยงัสอดคล้องกับการศึกษากนกพร ทองเจือ (2538 : บทคดัย่อ) ได้ศึกษาเร่ือง การ
ปฏิบัติงานของผู ้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส านักงานการประถมศึกษาจังหวัด
นครราชสีมา จากผลการศึกษาพบว่า ในการบริหารการศึกษา 6 ด้าน คือ งานวิชาการ, บุคลากร, 
งานธุรการและการเงิน, งานอาคารสถานที่, งานกิจการนักเรียน และงานความสัมพนัธ์กบัชุมชน 
ครูมีความเห็นต่อการปฏิบติังานของผูบ้ริหารโรงเรียน โดยส่วนรวมทั้ง 6 ด้าน อยูใ่นระดับปาน
กลาง ยกเวน้การปฏิบติังานดา้นธุรการและการเงินอยูใ่นระดบัมาก 

5.2  ผลการพิสูจน์สมมติฐาน       
 สมมติฐานที่ 1 นักเรียนและผูป้กครองที่มีรายไดเ้ฉล่ียของครอบครัวสูง จะมีความเห็นว่า
ศูนยศ์ึกษาพระพทุธศาสนาวนัอาทิตยบ์ริหารจดัการมีประสิทธิภาพมากกว่านกัเรียนและผูป้กครอง
ที่มีรายไดเ้ฉล่ียของครอบครัวนอ้ย        
 ผลการพิสูจน์สมมติฐาน พบว่า รายได้เฉล่ียของครอบครัวไม่มีความสัมพันธ์กับ
ประสิทธิภาพการบริหารจดัการศูนยศ์ึกษาพระพุทธศาสนาวนัอาทิตยว์ดันาคปรก เขตภาษีเจริญ 
กรุงเทพมหานคร อยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 จึงปฏิเสธสมมติฐาน ที่ 1 
 สมมติฐานที่ 2 นกัเรียนและผูป้กครองที่มีระยะเวลาเขา้ศึกษาในศูนยฯ์ มาก จะมีความเห็น
ว่าศูนยศึ์กษาพระพุทธศาสนาวนัอาทิตยบ์ริหารจดัการมีประสิทธิภาพมากกว่านักเรียนและ
ผูป้กครองที่มีระยะเวลาเขา้ศึกษาในศูนยฯ์ นอ้ย      
 ผลการพิ สูจน์สมมติฐาน  พบว่าระยะเวลาเข้าที่ เข้าศึกษาไม่ มีความสัมพันธ์กับ
ประสิทธิภาพการบริหารจดัการศูนยศ์ึกษาพระพุทธศาสนาวนัอาทิตย์วดันาคปรก เขตภาษีเจริญ 
กรุงเทพมหานคร อยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ 2 
 สมมติฐานที่ 3 นักเรียนและผูป้กครอง ที่มีส่วนร่วมในการบริหารจดัการมีความเห็นว่า 
ศูนยศึ์กษาพระพทุธศาสนาวนัอาทิตยบ์ริหารจดัการมีประสิทธิภาพมากกว่านกัเรียนและผูป้กครอง
ที่ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารจดัการ       
 ผลการพิสูจน์สมมติฐาน พบว่า การมีส่วนร่วมในการบริหารจดัการมีความสัมพนัธ์กับ
ประสิทธิภาพการบริหารจดัการศูนยศ์ึกษาพระพุทธศาสนาวนัอาทิตยว์ดันาคปรก  เขตภาษีเจริญ 
กรุงเทพมหานคร อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 จึงยอมรับสมมติฐานที่ 3 

 สมมติฐานที่ 4 นักเรียนและผูป้กครองที่มีความเห็นว่าผูบ้ริหารและคณะครูมีภาวะผูน้ าสูง
จะมีความเห็นว่า ศูนยศ์ึกษาพระพุทธศาสนาวนัอาทิตย์บริหารจดัการมีประสิทธิภาพมากกว่า
นกัเรียนและผูป้กครองที่มีความเห็นวา่ผูบ้ริหารและคณะครูมีภาวะผูน้ าต  ่า    
 ผลการพิสูจน์สมมติฐาน พบว่า ภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารและคณะครูมีความสัมพนัธ์กับ
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ประสิทธิภาพการบริหารจดัการศูนยศ์ึกษาพระพุทธศาสนาวนัอาทิตยว์ดันาคปรก  เขตภาษีเจริญ 
กรุงเทพมหานคร อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 จึงยอมรับสมมติฐานที่ 4 
 สมมติฐานที่ 5 นักเรียนและผูป้กครองที่ได้รับรู้นโยบายการด าเนินการของศูนยศ์ึกษา
พระพทุธศาสนาวนัอาทิตยจ์ะมีความคิดเห็นวา่ ศูนยศ์ึกษาพระพทุธศาสนาวนัอาทิตยบ์ริหารจดัการ
มีประสิทธิภาพมากกว่านักเรียนและผูป้กครองที่ไม่ไดรั้บรู้นโยบายการด าเนินการของศูนยศ์ึกษา
พระพทุธศาสนาวนัอาทิตย ์        
 ผลการพิสูจน์สมมติฐาน พบว่าการรับรู้นโยบายการด าเนินการมีความสัมพันธ์กับ
ประสิทธิภาพการบริหารจดัการศูนยศ์ึกษาพระพุทธศาสนาวนัอาทิตยว์ดันาคปรก  เขตภาษีเจริญ 
กรุงเทพมหานคร มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 จึงยอมรับสมมติฐานที่ 5 มี 

 ดงันั้น จึงสรุปผลการพิสูจน์สมมติฐาน พบวา่ ปัจจยัที่มีความสมัพนัธก์บัประสิทธิภาพการ
บริหารจดัการศูนยศ์ึกษาพระพุทธศาสนาวนัอาทิตยว์ดันาคปรก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 
อยา่งมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 ไดแ้ก่  การมีส่วนร่วมในการบริหารจดัการ ภาวะผูน้ าของ
ผูบ้ริหารและคณะครู การรับรู้นโยบายการด าเนินการ ปัจจยัที่ไม่มีความสมัพนัธก์บัประสิทธิภาพ
การบริหารจดัการ ไดแ้ก่ รายไดเ้ฉล่ียของครอบครัว ระยะเวลาที่เขา้ศึกษาของนกัเรียน 

5.3  ข้อเสนอแนะจากการศึกษา 
 จากผลการศึกษาปัจจยัที่มีความสัมพนัธ์กับประสิทธิภาพการบริหารจดัการศูนยศ์ึกษา
พระพทุธศาสนาวนัอาทิตยว์ดันาคปรก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร ผูศ้ึกษาขอเสนอขอ้คิดเห็น
และขอ้เสนอแนะที่มีประโยชน์ต่อการบริหารจดัการศูนยศ์ึกษาพระพทุธศาสนาวนัอาทิตย ์ดงัน้ี 

5.3.1  ดา้นวชิาการ การจดัการเรียนการสอนไม่ควรมีรูปแบบที่ส าเร็จรูป แต่ควรมีรูปแบบ
และวิธีการที่หลากหลายขึ้นอยูก่บัสภาพสังคมและสถานการณ์ทางสังคมปัจจุบนั โดยยดึปัญหา
และความตอ้งการของผูเ้รียน และชุมชนเป็นส าคญัเพื่อให้สอดคลอ้งกบัเง่ือนไขบริบทของพื้นที่ 
และควรสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในระดับต่างๆ ของกลุ่มผู ้ที่ เก่ียวข้องทั้ งกลุ่มผู ้เรียน 
ผูป้กครอง ครูผูส้อน และหน่วยงานสนับสนุนทั้งภาครัฐ เอกชน อาสาสมคัร ตลอดถึงกลุ่มผูมี้จิต
ศรัทธาต่างๆ ใหม้ากยิง่ขึ้น  

5.3.2  ดา้นงบประมาณ ควรมีการจดัท าแผนงบประมาณประจ าปี บนัทึกรายรับ รายจ่าย
สามารถตรวจสอบไดแ้ละเปิดเผยต่อชุมชน เพื่อใหก้ารใชง้บประมาณแต่ละปีมีประสิทธิภาพบรรลุ
ตามวตัถุประสงคข์องศูนยศ์ึกษาพระพทุธศาสนาวนัอาทิตย ์

5.3.3  ดา้นบริหารงานบุคคล ควรวางแผนอบรมและพฒันาบุคลากร ให้เป็นผูท้ี่มีทั้งความรู้
และความสามารถและเทคนิควิธีในการสอนโดยมุ่งให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผูเ้รียนเป็นส าคญั 
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และควรประเมินผลการปฏิบตัิงานของบุคลากร เป็นตวัสะทอ้นให้ทราบถึงสมรรถนะของตนเอง 
และขององคก์าร  

5.3.4  ดา้นอาคารสถานที่และสภาพแวดลอ้ม ควรปรับปรุงให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่สมบูรณ์
เช่น การจดัสภาพแวดล้อมให้สะอาด สงบ ปลอดโปร่ง ใกล้ชิด ธรรมชาติปรับเปล่ียนสภาพชั้น
เรียนให้มีความหลากหลายไม่จ าเจ เพื่อส่งเสริมบรรยากาศการเรียนรู้ อย่างกระตือรือร้นของ
เยาวชนและประชาชนผูเ้รียน ให้ประชาชนรอบวดัมีส่วนร่วมในฐานะที่ประชาชนเป็นเจา้ของ
ศาสนาและวฒันธรรม ที่ส าคญัส่งเสริมใหเ้กิดกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพฒันาและ
บริหารจดัการ ศูนยฯ์ อยา่งกวา้งขวางและต่อเน่ือง  

5.4 ข้อเสนอแนะในการค้นคว้าวิจัยคร้ังต่อไป 
5.4.1 ควรมีการศึกษาวิจยัเปรียบเทียบกับศูนยพ์ุทธศาสนาวนัอาทิตยใ์นวดัอ่ืนๆ และ       

น าผลมาเปรียบเทียบจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคของแต่ละแห่ง เพื่อพฒันารูปแบบการ
บริหารจดัการที่ดีและเหมาะสม  

5.4.2 ควรมีการศึกษาวิจยัเชิงปฏิบตัิการโดยเน้นให้คณะผูบ้ริหาร ครูผูส้อน ผูเ้รียน และ 
ผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่ายได้ร่วมกันศึกษาวิจยัและพฒันางานไปพร้อมกนั เพื่อให้เกิดผลในเชิงรูปธรรม
มาก ยิง่ขึ้น 

5.4.3 ควรมีการศึกษาด้านมาตรฐานของศูนยศ์ึกษาพระพุทธศาสนาวนัอาทิตยด์้านการ 
เรียนรู้ดา้นการบริหารจดัการศูนยฯ์ 
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แบบสอบถาม 
เร่ือง  ประสิทธิภาพการบริหารจัดการศูนย์ศึกษาพระพทุธศาสนาวันอาทิตย์วัดนาคปรก                 
              เขตภาษี  เจริญ กรุงเทพมหานคร 

...................................................................................................................................... 
ค าช้ีแจง 
 1. แบบสอบถามชุดน้ีจดัท าขึ้น  เพื่อส ารวจความคิดเห็นของนักเรียนและผูป้กครอง  ใช้
ส าหรับเก็บขอ้มูลเพื่อท าการวิจยัในการศึกษาคน้ควา้ระดับปริญญาโท  โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อ
ศึกษาถึงประสิทธิภาพการบริหารจดัการศูนยศ์ึกษาพระพทุธศาสนาวนัอาทิตยว์ดันาคปรก เขตภาษี
เจริญ กรุงเทพมหานครโดยขอ้มูลที่ไดจ้ากแบบสอบถามจะน าไปใชป้ระโยชน์ในการศึกษาเท่านั้น  
จึงไม่มีผลกระทบใด ๆ แก่ท่าน  โปรดตอบแบบสอบถามให้ครบทุกขอ้ตามความเป็นจริง  ค  าตอบ
ของท่านจะเป็นประโยชน์ต่อการวจิยัคร้ังน้ีเป็นอยา่งยิง่ 
 2. แบบสอบถามน้ีมีดว้ยกนั 3 ส่วน คือ  

   ส่วนที่ 1  แบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้มูลส่วนตวัของผูต้อบแบบสอบถาม จ านวน 2 ขอ้ 
    ส่วนที่2 แบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัดา้นการบริหารจดัการศูนยศ์ึกษาพระพุทธศาสนา
วนัอาทิตยว์ดันาคปรกเขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร จ านวน 7 ขอ้ 
     ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเก่ียวกับระดับการประสิทธิภาพการบริหารจดัการศูนยศ์ึกษา
พระพทุธศาสนาวนัอาทิตยว์ดันาคปรก จ านวน  17 ขอ้ 
แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) แบ่งเป็น 5 ระดบั ดงัต่อไปน้ี 
  ระดบั 1 หมายถึง  มีระดบัความคิดเห็นนอ้ยที่สุด 
  ระดบั 2 หมายถึง  มีระดบัความคิดเห็นนอ้ย 
  ระดบั 3 หมายถึง  มีระดบัความคิดเห็นปานกลาง 
  ระดบั 4 หมายถึง  มีระดบัความคิดเห็นมาก 

ระดบั 5 หมายถึง  มีระดบัความคิดเห็นมากที่สุด 

ขอขอบคุณอยา่งยิง่  ที่กรุณาเสียสละเวลาในการแสดงความคิดเห็นคร้ังน้ี  ซ่ึงจะเป็น
ประโยชน์ทางวิชาการดา้นการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพฒันาทอ้งถ่ินต่อไป 
 

พระประยทุธ ชุมโส 
นกัศึกษาหลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวทิยาลยัสยาม 

ผูว้จิยั 
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ส่วนที่ 1  แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ค าช้ีแจง :  โปรดท าเคร่ืองหมาย   ลงใน    [    ]    หนา้ขอ้ความที่ตรงกบัความเป็นจริงของท่าน 
 
1. สถานะ   [    ]   นกัเรียน  [    ] ผูป้กครอง 
 

2. รายได้เฉลีย่ของครอบครัว [    ]   ต  ่ากวา่ 10,000 บาท  [    ]   10,000 - 15,000 บาท 
[    ]   15,001 - 20,000 บาท [    ]   20,001 - 25,000 บาท 
[    ]   มากกวา่ 25,000 บาท 

 
3. ระยะเวลาทีเ่ข้าศึกษา [    ]   1  - 2 ปี   [    ]   3  -  4 ปี 
              [    ]   5 - 6 ปี   [    ]   7  -  8 ปี 

[    ]   มากกวา่ 8 ปี 
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ส่วนที่  2  ปัจจัยด้านการบริหารจัดการ ศูนย์ศึกษาพระพทุธศาสนาวันอาทิตย์วัดนาคปรก 
 ค าช้ีแจง  :  โปรดท าเคร่ืองหมาย     ลงในช่องที่ตรงกบัความคิดเห็นของท่าน 

ข้อที่ 
 

ปัจจัยด้านการบริหารจัดการ 
 

ระดับความคดิเห็นในการมีส่วนร่วม 
น้อย
ที่สุด 
1 

น้อย 
 
2 

ปาน 
กลาง 
3 

มาก 
 
4 

มาก 
ที่สุด 
5 

                 1. การมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ      
1. ท่านมีส่วนร่วมเสนอความคิดเห็นต่อการวางแผนการ

เรียนร่วมกบัศูนยศ์ึกษาพระพทุธศาสนาวนัอาทิตย ์
     

2. ท่านมีส่วนร่วมเสนอความคิดเห็นต่อการวางแผนการ
ป้องกนัและปัญหาต่างๆร่วมกบัศูนยศ์ึกษา
พระพทุธศาสนาวนัอาทิตย ์

     

                 2. ภาวะผู้น าของผู้บริหารและคณะครู      
3. ผูบ้ริหารและคณะครู เป็นแบบอยา่งที่ดี น่าเคารพนบั

ถือ 
     

4. ผูบ้ริหารมีความรู้ความสามารถ มีวสิยัทศัน์ และ
มุ่งมัน่ในการท างาน 

     

5. ครูผูส้อนมีความกระตือรือร้น เอาใจใส่ต่อการเรียน
การสอน 

     

 3. การรับรู้นโยบายการด าเนินการ      
6. ท่านรับรู้นโยบายและแผนการศึกษาของศูนยฯ์ในแต่

ละปีการศึกษา 
     

7. ท่านไดเ้ขา้ร่วมประชุมแลกเปล่ียนความคิดเห็นของ
คณะผูบ้ริหาร ครูผูส้อนและผูป้กครองนกัเรียน อยา่ง
สม ่าเสมอ 
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ตอนที่  3  ระดับการประสิทธิภาพการบริหารจัดการศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ 
 ค าช้ีแจง  : โปรดท าเคร่ืองหมาย / ลงในช่องที่ตรงกบัความคิดเห็นของท่าน 

ข้อที่ 
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการศูนย์ศึกษา
พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดนาคปรก  

ระดับความคดิเห็นในการมีส่วนร่วม 

น้อย
ที่สุด 
1 

น้อย 
 
2 

ปาน 
กลาง 
3 

มาก 
 
4 

มาก 
ที่สุด 
5 

 1. ด้านวิชาการ      

1. 
หลกัสูตรที่ใชใ้นปัจจุบนัมีความเหมาะสมกบันกัเรียน
ในแต่ละช่วงชั้นเรียน 

     

2. 
ศูนยมี์การจดัประชุมแนะแนวหลกัสูตรเพือ่ให้ผูส้อน
ไดเ้ขา้ใจเน้ือหาของหลกัสูตรเพิม่เติม 

     

3. 
ท่านมีความเขา้ใจหลกัธรรมค าสอนใน
พระพทุธศาสนาตามที่ก  าหนดไวใ้นหลกัสูตร 

     

4. 
หลกัสูตรที่ใชส้อน นกัเรียนสามารถน าไปประยกุตใ์ช้
ในชีวติประจ าวนั 

     

 2. ด้านงบประมาณ      
5. งบประมาณที่ไดรั้บจากกรมการศาสนามีเพยีงพอที่จะ

ท าใหก้ารบริหารงานมีประสิทธิภาพ 
     

6. ศูนยด์ าเนินการใชง้บประมาณอยา่งประหยดัคุม้คา่      
7. งบประมาณที่ใชใ้นแต่ละปี บรรลุตามวตัถุประสงค์

ของการจดัการศึกษา 
     

8. ศูนยไ์ดจ้ดัท าบนัทึกรายรับ รายจ่าย เป็นปัจจุบนั
ตรวจสอบไดแ้ละเปิดเผยต่อชุมชน 

     

 3. ด้านบริหารงานบุคคล      
9. ศูนยก์  าหนดคุณสมบติัของผูส้อนทั้งดา้นความรู้และ

คุณธรรมอยา่งชดัเจนเพือ่ให้เป็นแบบอยา่งที่ดี 
     

10. ศูนยจ์ดัใหมี้การอบรมและแนะน าผูส้อนก่อนการเปิด
เรียนเพือ่ใหก้ารเรียนการสอนเป็นไปในแนวทาง 
เดียวกนั 
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ข้อ 
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการศูนย์ศึกษา
พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดนาคปรก 

ระดับความคดิเห็นในการมีส่วนร่วม 

น้อย
ที่สุด 
1 

น้อย 
 
2 

ปาน 
กลาง 
3 

มาก 
 
4 

มาก 
ที่สุด 
5 

 ด้านบริหารงานบุคคล (ต่อ)      
11. ผูส้อนใชเ้ทคนิคการเรียนการสอนอยา่งทนัสมยั      
12. ศูนยมี์การวางแผนอตัราก าลงัคนและบุคลากรใน

สถานศึกษาใหเ้หมาะสมและเพยีงพอต่อนกัเรียน 
 
 

    

13. ศูนยไ์ดส่้งเสริมการมีวนิยัและการรักษาวนิยัของ
บุคลากรทางการศึกษาเพือ่เป็นแบบอยา่งที่ดีแก่ชุมชน 

     

 4. ด้านอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม      
14. บรรยากาศและส่ิงแวดลอ้มเอ้ือต่อการเรียนรู้ของ

นกัเรียน 
     

15. จ านวนนกัเรียนไดพ้อเหมาะกบัขนาดหอ้งเรียน      
16. จดัสถานที่เรียนไดร่้มร่ืน สะอาด และปลอดภยัแก่

นกัเรียน  
     

17. ศูนยฯ์ ปราศจากเสียงดงัรบกวนการเรียนการสอนจาก
ภายนอก 

     

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอขอบคุณที่ใหค้วามร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม 
พระประยทุธ      ชุมโส 

นิสิตหลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต   มหาวทิยาลยัสยาม 
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ประวตัิผู้ด ำเนินกำรวจิัย 

 

ช่ือ 
 
วนั/เดือน/ปี 
ภูมิล ำเนำ 
ที่อยูปั่จจุบนั 
 
ประวตัิกำรศึกษำ 
 
 

พระประยทุธ ชุมโส 
 
29 กนัยำยน 2530 
นครศรีธรรมรำช 
วดันำคปรก   แขวงปำกคลอง   เขตภำษีเจริญ   กรุงเทพฯ 
 
จบกำรศึกษำระดบัปริญญำตรี  พทุธศำสตร์บณัฑิต สงัคมศำสตร์   
วชิำเอกบริหำรรัฐกิจ   มหำวทิยำลยัมหำจุฬำลงกรณรำชวทิยำลยั 
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