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การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการบริหารศูนย์
ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ อ�ำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด 2) เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของ
ประชาชนทีม่ ตี อ่ การบริหารศูนย์ศกึ ษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ อ�ำเภอเกษตรวิสยั จังหวัดร้อยเอ็ด จ�ำแนก
ตามเพศ อายุ และอาชีพ และ 3) เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนา
วันอาทิตย์ อ�ำเภอเกษตรวิสยั จังหวัดร้อยเอ็ด กลุม่ ตัวอย่างในการวิจยั ครัง้ นี้ เป็นผูป้ กครองของนักเรียนศูนย์
ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ อ�ำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด จ�ำนวน 373 คน เครื่องมือที่ใช้ในการ
วิจยั เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่าห้าระดับ มีคา่ ความเชือ่ มัน่ เท่ากับ .87 สถิตทิ ใี่ ช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และเปรียบเทียบโดยใช้ t-test (Independent
Samples) และวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) โดยการทดสอบ F-test
ผลการวิจัย พบว่า 1) ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการบริหารศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนา
วันอาทิตย์ อ�ำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน โดยเรียง
ล�ำดับตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านผู้บริหารศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ด้านสภาพ
แวดล้อมและการเรียนการสอน และด้านกระบวนการมีส่วนร่วมของบ้าน (ชุมชน) 2) ผลการเปรียบเทียบ
ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการบริหารศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ อ�ำเภอเกษตรวิสัย
จังหวัดร้อยเอ็ด พบว่า ประชาชนทีม่ เี พศ อายุ และอาชีพต่างกัน มีความพึงพอใจ โดยรวมไม่แตกต่างกันและ
3) ข้อเสนอแนะเกีย่ วกับการบริหารศูนย์ศกึ ษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ อ�ำเภอเกษตรวิสยั จังหวัดร้อยเอ็ด
ล�ำดับตามความถีจ่ ากมากไปหาน้อย สามล�ำดับแรกคือ ควรจัดสภาพแวดล้อมทีเ่ อือ้ ต่อการเรียนรูภ้ ายในศูนย์
ให้สถานทีเ่ รียนเป็นระบบและมีระเบียบ ควรจัดห้องเรียนให้เหมาะสม มุง่ ให้เกิดประสิทธิผลต่อการเรียนการ
สอน และมีแหล่งเรียนรู้หลากหลายเหมาะสมกับระดับชั้นเรียน และผู้อ�ำนวยการศูนย์ฯ ควรมีกระบวนการ
หรือศิลปะของการใช้อิทธิพลของผู้บริหารต่อบุคคล เพื่อให้เกิดความเต็มใจและกระตือรือร้นในการปฏิบัติ
งานทีร่ บั ผิดชอบ ในการด�ำเนินงานศูนย์ให้มปี ระสิทธิภาพ การสร้างความร่วมมือทัง้ ภายในและภายนอกศูนย์
และบริหารจัดการภายในศูนย์
ค�ำส�ำคัญ : 1.ความพึงพอใจของประชาชน 2.การบริหาร 3.ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์
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ABSTRACT
This research serves the purposes: 1) to explore residents’ satisfaction with
administering Buddhist Sunday Study Centre in KasetWisai district of Roi Et province, 2) to
compare their satisfaction with running the center to variables of their genders, ages and
occupations, and 3) to regulate suggestions for coming up with its administration. The
sample counts in 373 guardians of students taking their course at the Centre. The research
tool is five rating scale questionnaires, possessing the reliability at .87. The statistics used
for data analyses encompass: percentage, mean, standard deviation, t-test (Independent
Samples)and F-test (One-way ANOVA).
Outcomes of research findings : 1) Residents’ satisfaction with administeringthe
centrehas rated high in the overall aspect. Given a single aspect, each of all aspectsin
descending orders of mean take in: centre administrators, environmental settings and
instruction, and communities’ participatory processes. 2) The comparative results of their
satisfaction with running the centre have revealed that their genders, ages and occupations
show no significant differences in their satisfaction. 3) Their suggestions for coming up with
its administration in descending orders of first three frequencies: First,environmental
settings beneficial to learning should be arranged orderly and systematically in the center.
Next,classrooms should be appropriately organized, aiming at having efficiency for
instructions. Additionally, it should be of highly diversified learning sources, suitable for
each of levels. Last,the Centre director’s administrative processes and his influences should
artistically be exerted on center personnel to make them willing andenthusiastic about
doing their responsible jobs in effectively running the Centre, creating cooperation with
both inside and outside the center and the Centre managements.
Keywords : 1.Residents’ Satisfaction 2.Administration 3.Buddhist Sunday Study Centre
1. ความส�ำคัญและที่มาของปัญหาที่ท�ำการวิจัย
ความส�ำคัญของศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ คือ เป็นองค์กรทางพระพุทธศาสนาองค์กร
หนึ่งที่พระสงฆ์ได้จัดตั้งขึ้นมา เป็นการจัดการศึกษาสงเคราะห์นอกระบบโรงเรียน ให้การศึกษาอบรม
ประชาชน ซึ่งกลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่เป็นเด็กและเยาวชนที่ก�ำลังอยู่ในวัยแห่งการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อให้
รูจ้ กั ใช้เวลาว่างในวันหยุดเรียน เข้ามาศึกษาหาความรูค้ วามเข้าใจตามหลักค�ำสอนทางพระพุทธศาสนาแล้ว
น้อมน�ำไปประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจ�ำวันของการพัฒนาเพื่อให้ประเทศมีศักยภาพในการแข่งขัน และ
ยืนหยัดอยูไ่ ด้อย่างมัน่ คง และมีศกั ดิศ์ รีในสังคมโลกบนพืน้ ฐานแห่งความเป็นไทย พุทธศักราช 2524 โดยให้
คนได้รบั การพัฒนาจิตใจอย่างครบถ้วน ซึง่ ในการพัฒนาจิตใจนัน้ จ�ำเป็นต้องใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 ประจ�ำเดือน กรกฎาคม-ธันวาคม 2559
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เข้ามาปลูกฝังให้ประชาชน โดยเริ่มจากวัยเด็กมีคุณธรรมและจริยธรรมอย่างแท้จริง และสอดคล้องกับแนว
นโบยายพื้นฐานแห่งรัฐตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ที่ก�ำหนดให้จัดการศึกษาอบรมให้เกิดความรู้
คู่คุณธรรมและแนวทางปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ในหลักการที่
ว่า การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนให้เป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้
ควบคู่กับมีคุณธรรม จริยธรรมและวัฒนธรรมในการด�ำรงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
(มาตรา 6) ศูนย์ศกึ ษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์นบั เป็นการศึกษา ตามอัธยาศัย ซึง่ ด�ำเนินการโดยพระภิกษุสงฆ์
ในความสนับสนุนและให้การอุปถัมภ์ของกรมการศาสนา (กรมการศาสนา, 2554, หน้า 2)
กรมการศาสนามุ่งหวังให้วัดปฏิบัติภารกิจด้านการศึกษาสงเคราะห์ อันเป็นหนึ่งในภารกิจ 6 ด้าน
ของคณะสงฆ์ให้เด่นชัดด้วยรูปแบบการจัดการศึกษาวิชาทางพระพุทธศาสนาแก่เด็กและเยาวชน โดยการ
จัดตั้งศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์เพราะได้ตระหนักว่า วัดคือสถาบันทางพระพุทธศาสนาที่มี
บทบาทอย่างส�ำคัญยิง่ ในการด�ำเนินงานด้านพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม สูป่ ระชาชนโดยเฉพาะเด็กและเยาวชน
จึงส่งเสริมให้วดั ทัว่ ประเทศเปิดด�ำเนินการศูนย์ศกึ ษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ขนึ้ นอกจากนีย้ งั สนับสนุน
ให้มลู นิธิ สมาคม สถานศึกษา หรือหน่วยงานของรัฐจัดตัง้ ศูนย์ศกึ ษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ขนึ้ เพือ่ สร้าง
แหล่งให้การศึกษา อบรม ปลูกฝังศีลธรรม วัฒนธรรม และประเพณีอันดีงามของไทยแก่เด็กและเยาวชน
อีกด้วย ผลจากการทีก่ รมการศาสนาประกาศให้มรี ะเบียบกรมการศาสนาว่าด้วยศูนย์ศกึ ษาพระพุทธศาสนา
วันอาทิตย์ พ.ศ. 2534 (ปัจจุบัน พ.ศ. 2547) ซึ่งก�ำหนดแนวทางที่ชัดเจนด้านการจัดตั้งและการด�ำเนินงาน
การจัดชั้นเรียนและหลักสูตรการสอน การประเมินผลการศึกษา พร้อมทั้งแนวทางการส่งเสริมอุดหนุนด้าน
งบประมาณ และประกาศตั้งส�ำนักงานบริหาร การศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์แห่งประเทศไทย
เปิดด�ำเนินการศูนย์ศกึ ษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์อย่างแพร่หลาย จึงท�ำให้ศนู ย์พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์
เพิ่มจ�ำนวนมากขึ้น (กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม, 2554, หน้า 4-7)
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ อ�ำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด มีจ�ำนวนทั้งสิ้น 37 ศูนย์
(ที่ว่าการอ�ำเภอเกษตรวิสัย, 2557, เอกสารอัดส�ำเนา) มีการจัดการศึกษาของศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนา
วันอาทิตย์ในระยะที่ผ่านมา พบว่า มีวิกฤตการณ์ส�ำคัญประการหนึ่ง คือปัญหาคุณภาพของศูนย์ฯ ที่ไม่เท่าเทียมกัน
และคนส่วนใหญ่อาจจะไม่มีสิทธิที่จะเลือก ต้องยอมให้ลูกหลานเรียนในศูนย์ฯ โดยที่ไม่แน่ใจในคุณภาพ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณภาพด้านการด�ำเนินกิจกรรม ด้านวิชาการ ด้านการบริหาร และด้านกิจกรรมพัฒนา
ผูเ้ รียน ว่ามีประสิทธิภาพและท�ำให้ผเู้ รียนมีคณ
ุ ภาพ หรือมีคณ
ุ ลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์ตามมาตรฐานการศึกษา
ที่ได้ก�ำหนดไว้หรือไม่อย่างไร นอกจากนี้การบริหารศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ยังพบว่า มีการ
ขาดการดูแลเอาใจใส่ ในด้านการดูแล ประสานงานไม่ทวั่ ถึง ขาดความร่วมมือระหว่างศูนย์ศกึ ษาพระพุทธศาสนา
วันอาทิตย์กบั ชุมชน การขาดการวางแผนกับผูร้ ว่ มงานอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่สามารถประชาสัมพันธ์ให้เด็ก
และเยาวชนที่อยู่บริเวณใกล้เคียงเห็นความส�ำคัญในการศึกษา ตลอดจนผู้บริหารศูนย์ฯ ที่มีความรู้ในเรื่อง
การจัดการศึกษาศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนามีน้อย และยังไม่เป็นไปตามคุณภาพมาตรฐานของการศึกษา
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ผู้บริหารศูนย์ ผู้ปฏิบัติและชุมชนส่วนใหญ่ ยังไม่มีความรู้ความเข้าใจ
และให้ความส�ำคัญกับคุณภาพมาตรฐานการศึกษา
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จากสภาพปัญหาดังกล่าวข้างต้นจึงท�ำให้ผวู้ จิ ยั มีความสนใจทีจ่ ะศึกษา ความพึงพอใจของประชาชน
ที่มีต่อการบริหารศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ อ�ำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด เนื่องจากชี้ให้
เห็นว่า ศูนย์ศกึ ษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ยังไม่สามารถทีจ่ ะปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้ตามวัตถุประสงค์ของการจัด
ตั้ง โดยเฉพาะการใช้องค์ประกอบและกระบวนการที่จะน�ำมาการบริหารอันจะส่งผลถึงความส�ำเร็จคือ
มีประสิทธิผลและมีคุณภาพ นอกจากนั้นการศึกษาผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องยังไม่พบความพึงพอใจที่มีต่อการ
บริหารของศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ที่มีประสิทธิผล ท�ำให้ผู้วิจัยสนใจท�ำการศึกษาเพื่อศึกษา
ความพึงพอใจทีม่ ตี อ่ การบริหารของศูนย์ศกึ ษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ และผลจากการวิจยั ครัง้ นีจ้ ะช่วย
ท�ำให้ได้องค์ความรู้เกี่ยวกับรูปแบบการบริหารของศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ เพื่อจะได้น�ำไป
ปรับใช้ให้สอดคล้องตามบริบทและความพร้อมของศูนย์ เพื่อให้ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์มี
แบบแผนของการบริหารจัดการที่มีประสิทธิผลยิ่งขึ้นต่อไป
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
2.1 เพือ่ ศึกษาความพึงพอใจของประชาชนทีม่ ตี อ่ การบริหารศูนย์ศกึ ษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์
อ�ำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด
2.2 เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจที่ของประชาชนมีต่อการบริหารศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนา
วันอาทิตย์ อ�ำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด จ�ำแนกตาม เพศ อายุ และอาชีพ
2.3 เพื่ อ ศึ ก ษาข้ อ เสนอแนะเกี่ ย วกั บ การบริ ห ารศู น ย์ ศึ ก ษาพระพุ ท ธศาสนาวั น อาทิ ต ย์
อ�ำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด
3. สมมติฐานการวิจัย
3.1 ประชาชนที่มีเพศต่างกัน มีความพึงพอใจที่มีต่อการบริหารศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนา
วันอาทิตย์ อ�ำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด แตกต่างกัน
3.2 ประชาชนที่มีอายุต่างกัน มีความพึงพอใจที่มีต่อการบริหารศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนา
วันอาทิตย์ อ�ำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด แตกต่างกัน
3.2 ประชาชนที่มีอาชีพต่างกัน มีความพึงพอใจที่มีต่อการบริหารศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนา
วันอาทิตย์ อ�ำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด แตกต่างกัน
4. ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย
4.1 กรมการศาสนา สามารถน�ำผลการวิจัยไปเป็นแนวทางในการหารูปแบบการบริหารจัดการ
ศึกษาศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ให้มีประสิทธิผล
4.2 คณะกรรมการบริหารศูนย์ศกึ ษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ สามารถน�ำผลการวิจยั ไปประยุกต์
ใช้ในการบริหารจัดการศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ให้มีประสิทธิผล และน�ำไปประยุกต์ใช้บริบท
และความพร้ อ มของทรั พ ยากรให้ ส อดคล้ อ งกั บ วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องศู น ย์ แ ละมาตรฐานของศู น ย์ ศึ ก ษา
พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์
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4.3 ผู้อ�ำนวยการศูนย์ ครูผู้สอน และผู้ปกครอง ผู้เรียนของศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์
สามารถปรับบทบาทหน้าทีใ่ ห้มคี วามสอดคล้องกับรูปแบบการบริหารศูนย์ศกึ ษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์
เพื่อให้ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์มีประสิทธิผลยิ่งขึ้น ตามบริบทและความพร้อมของทรัพยากร
4.4 ผลการวิจัยจะน�ำมาเป็นสารสนเทศให้ผู้บริหารศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์น�ำไป
ปรับปรุงพัฒนาการบริหารศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ อ�ำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
5. วิธีด�ำเนินการวิจัย
5.1 ประชากร ได้แก่ ผูป้ กครองของนักเรียน ศูนย์ศกึ ษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ อ�ำเภอเกษตรวิสยั
จังหวัดร้อยเอ็ด จํานวน 12,566 คน
5.2 กลุ ่ ม ตั ว อย่ า ง ได้ แ ก่ ผู ้ ป กครองของนั ก เรี ย น ศู น ย์ ศึ ก ษาพระพุ ท ธศาสนาวั น อาทิ ต ย์
อ�ำเภอเกษตรวิสยั จังหวัดร้อยเอ็ด จ�ำนวน 373 คน ก�ำหนดขนาดกลุม่ ตัวอย่าง (Sample Size) โดยใช้ตาราง
Krejcie & Morgan (เครจซี่และมอรแกนในครั้งนี้จ�ำนวนประชากรไม่ตรงกับในตาราง ผู้วิจัยจึงใช้การ
เทียบบัญญัติไตรยางศ์ ค�ำนวณกลุ่มตัวอย่าง และสุ่มแบบง่าย (Simple Random Sampling)
5.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaire) ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นจากแนวคิด
ทฤษฎีที่เกี่ยวกับการบริหารศูนย์พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ โดยแบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 แบบสอบถามปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ และอาชีพ
ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check List)
ตอนที่ 2 แบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการบริหารศูนย์ศึกษาพระพุทธ
ศาสนาวันอาทิตย์ อ�ำเภอเกษตรวิสยั จังหวัดร้อยเอ็ด มีลกั ษณะแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)
โดยแบ่งระดับของการวัดออกเป็น 5 ระดับ
ตอนที่ 3 แบบสอบถามปลายเปิด (Open-ended Questionnaires) เพื่อสอบถามข้อเสนอ
แนะเกี่ยวกับการบริหารศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ อ�ำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด
5.4 สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ สถิติเชิงพรรณนา คือ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และสถิตเิ ชิงอนุมาน คือ การทดสอบค่าที (t-test) และการทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดียว
F-test (One-way ANOVA)
6. ผลการวิจัย
6.1 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการบริหารศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนา
วันอาทิตย์ อ�ำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ผลการวิจัยพบว่า ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการ
บริหารศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ อ�ำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมอยู่ในระดับมาก
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน โดยเรียงล�ำดับตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านผู้บริหารศูนย์ศึกษา
พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ด้านสภาพแวดล้อมและการเรียนการสอน และด้านกระบวนการมีสว่ นร่วมของบ้าน
(ชุมชน)
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เมื่อแยกออกเป็นรายด้าน พบว่า มีผลการวิจัยดังต่อไปนี้
1) ด้านผู้บริหารศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ พบว่า ความพึงพอใจของประชาชน
ที่มีต่อการบริหารศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ อ�ำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ได้แก่ ผู้บริหารศูนย์ฯ มีความสามารถในการ
ด�ำเนินงานศูนย์ให้มปี ระสิทธิภาพ และข้อทีม่ คี า่ เฉลีย่ น้อยทีส่ ดุ ได้แก่ ผูบ้ ริหารศูนย์ฯ มีมนุษยสัมพันธ์ทดี่ กี บั
ผู้ปกครองและชุมชน เสริมสร้างแรงจูงใจแก่บุคลากรทุกคน
2) ด้านสภาพแวดล้อมและการเรียนการสอน พบว่า ความพึงพอใจของประชาชนทีม่ ตี อ่ การ
บริหารศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ อ�ำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมอยู่ในระดับมาก
เมือ่ พิจารณาเป็นรายข้อ ข้อทีม่ คี า่ เฉลีย่ มากทีส่ ดุ ได้แก่ มีหอ้ งปฏิบตั สิ มาธิภาวนาทีเ่ หมาะสมเพียงพอส�ำหรับ
ให้ผเู้ รียนได้ฝกึ ปฏิบตั ิ และข้อทีม่ คี า่ เฉลีย่ น้อยทีส่ ดุ ได้แก่ มีหอ้ งเรียนทีม่ เี ทคโนโลยี ทีเ่ อือ้ ต่อการจัดการเรียน
การสอน
3) ด้านกระบวนการมีส่วนร่วมของบ้าน (ชุมชน) พบว่า ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อ
การบริหารศูนย์ศกึ ษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ อ�ำเภอเกษตรวิสยั จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ ข้อที่มีคา่ เฉลี่ยมากทีส่ ุด ได้แก่ ผูป้ กครองและชุมชนยินดีส่งเสริมและสนับสนุนงาน
ของศูนย์ และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ได้แก่ ผู้ปกครองและชุมชนยินดีเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของ
ศูนย์ที่จัดขึ้น
6.2 ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของประชาชนทีม่ ตี อ่ การบริหารศูนย์ศกึ ษาพระพุทธศาสนา
วันอาทิตย์ อ�ำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด
สมมติ ฐ านที่ 1 ประชาชนที่ มี เ พศต่ า งกั น มี ค วามพึ ง พอใจต่ อ การบริ ห ารศู น ย์ ศึ ก ษา
พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ อ�ำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด แตกต่างกัน
ผลการวิจัยพบว่า ประชาชนที่มีเพศต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการบริหารศูนย์ศึกษา
พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ อ�ำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวม ไม่แตกต่างกัน ปฏิเสธสมมติฐานที่
ตั้งไว้ (Null Hypothesis)
สมมติ ฐ านที่ 2 ประชาชนที่ มี อ ายุ ต ่ า งกั น มี ค วามพึ ง พอใจต่ อ การบริ ห ารศู น ย์ ศึ ก ษา
พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ อ�ำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด แตกต่างกัน
ผลการวิจัยพบว่า ประชาชนที่มีอายุต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการบริหารศูนย์ศึกษา
พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ อ�ำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ทั้งโดยรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกัน
ปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้ (Null Hypothesis)
สมมติ ฐ านที่ 3 ประชาชนที่ มี อ าชี พ ต่ า งกั น มี ค วามพึ ง พอใจต่ อ การบริ ห ารศู น ย์ ศึ ก ษา
พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ อ�ำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด แตกต่างกัน
ผลการวิจัยพบว่า ประชาชนที่มีอาชีพต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการบริหารศูนย์ศึกษา
พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ อ�ำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ทั้งโดยรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกัน
ปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้ (Null Hypothesis)
ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 ประจ�ำเดือน กรกฎาคม-ธันวาคม 2559
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7. อภิปรายผลการวิจัย
จากการสรุปผลการวิจัย มีผลการวิจัยที่น่าสนใจและน�ำมาอภิปรายผลเพิ่มเติมตามประเด็นต่าง ๆ
ดังนี้
7.1 ผลการวิจัยพบว่า ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการบริหารศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนา
วันอาทิตย์ อ�ำเภอเกษตรวิสยั จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก ทีเ่ ป็นเช่นนีอ้ ภิปรายได้วา่ การมีแหล่ง
พัฒนาศีลธรรม คุณธรรมและจริยธรรมของชุมชน ในรูปแบบศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์นี้
นับเป็นโครงการส�ำคัญที่ดียิ่งอย่างหนึ่งในสังคมปัจจุบัน เพราะสามารถชักน�ำเด็ก เยาวชน และประชาชน
เข้าสู่ร่มเงาพระพุทธศาสนาเพื่อเข้ามาศึกษาอบรมบ่มนิสัย และสร้างจิตส�ำนึกให้เห็นคุณค่าของพระพุทธ
ศาสนาแต่แรกเริ่ม เป็นวิธีการในรูปแบบหนึ่ง ที่ได้รักษาพระพุทธศาสนาให้ด�ำรงมั่นคงอยู่ได้ตั้งแต่อดีตจน
ปัจจุบัน วัดต่างๆ ในอ�ำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ดได้ส่งเสริมและสนับสนุนการด�ำเนินการศูนย์ศึกษา
พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ เพราะว่า วัดเป็นทุนทางสังคมและเป็นฐานทีส่ ำ� คัญของการพัฒนาชุมชนทีส่ ามารถ
หล่อหลอมบุคคลให้เกิดการพัฒนาให้เป็นคนดีมีคุณธรรม โดยเฉพาะศูนย์ฯ ได้มีกระบวนการ วิธีการ และ
การขับเคลื่อนศีลธรรม โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ผ่านกระบวนการเรียนการสอนวิชาพระพุทธ
ศาสนา กิจกรรมทางพระพุทธศาสนา ในชุมชน วัดต่างๆ ในอ�ำเภอเกษตรวิสยั จังหวัดร้อยเอ็ด จึงได้เปิดศูนย์
ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ซึง่ เป็นการบริหารจัดการในลักษณะการบูรณาการงานในพืน้ ที่ ชุมชน การ
มีสว่ นร่วม แหล่งจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรม/งาน/โครงการทีด่ ำ� เนินการอยู่
แล้วให้ด�ำรงอยู่อย่างยั่งยืน โดยความเชื่อมโยงการบริหารจัดการระหว่างบ้าน ชุมชน วัด และโรงเรียน
ซึง่ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ สุจนิ ตนินท หนูชู (2556, บทคัดย่อ) ได้ทำ� การศึกษาเกีย่ วกับ รูปแบบการบริหาร
จัดการศึกษาของศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ที่มีประสิทธิผล ผลการวิจัยพบว่า องค์ประกอบการ
บริหารจัดการศึกษาของศูนย์ศกึ ษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ โดยมีการปฏิบตั จิ ริงในภาพรวม อยูใ่ นระดับมาก
ด้านทีม่ คี า่ เฉลีย่ มากทีส่ ดุ ซึง่ มีคา่ แปลผลอยูใ่ นระดับมาก คือ ด้านผูบ้ ริหารศูนย์ศกึ ษาพระพุทธ
ศาสนาวันอาทิตย์ ทีเ่ ป็นเช่นนีอ้ ภิปรายได้วา่ ผูบ้ ริหารศูนย์ศกึ ษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ได้มคี วามรูแ้ ละ
ประสบการณ์ในการพัฒนาและบริหารจัดการศูนย์ฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ
พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี (ว. วชิรเมธี) (2550, หน้า 25) กล่าวว่า ผู้บริหารงานที่ดีจะต้องมีวิธีการบริหารงาน
ที่จะท�ำให้ชนะใจลูกน้อง ธรรมะส�ำหรับผู้บริหารงาน คือ จะต้องมีความหนักแน่นมั่นคงและสามารถเป็น
เสาหลักในการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ลูกน้องได้ มีความสามารถในการแบ่งงานให้ลูกน้องท�ำตามความ
ช�ำนาญของแต่ละบุคคลและรู้จักกระจายอ�ำนาจให้แก่ลูกน้องได้ช่วยแบ่งเบาภาระของตนเอง ดังนั้น
ผู้บริหารงานที่ดีจึงเป็นผู้ที่คอยดูแลภาพรวมในการท�ำงานของบุคคลในองค์การ
ด้านทีม่ คี า่ เฉลีย่ น้อยทีส่ ดุ ซึง่ มีคา่ แปลผลอยูใ่ นระดับมาก คือ ด้านกระบวนการมีสว่ นร่วมของ
บ้าน (ชุมชน) ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ เป็นโครงการส�ำคัญในการ
ส่งเสริมและสนับสนุนให้พระภิกษุสงฆ์เข้ามามีบทบาทในการแก้ไขปัญหาสังคม และเพือ่ เพิม่ ความผูกพันระหว่าง
วัด บ้าน และชุมชน ให้มคี วามแนบแน่นมากขึน้ โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนจะได้ฝกึ อบรมทางด้านคุณธรรม
จริยธรรม ได้ศกึ ษาเพิม่ พูนทักษะความรูท้ างด้านวิชาการ และร่วมจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาในโอกาส
ส�ำคัญต่าง ๆ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุจินตนินท หนูชู (2556, บทคัดย่อ) ได้ท�ำการศึกษาเกี่ยวกับ
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รูปแบบการบริหารจัดการศึกษาของศูนย์ศกึ ษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ทมี่ ปี ระสิทธิผล ผลการวิจยั พบว่า
องค์ประกอบการบริหารจัดการศึกษาของศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ด้านการมีส่วนร่วมของ
ผู้ปกครองและชุมชน อยู่ในระดับมาก
7.2 ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของประชาชนทีม่ ตี อ่ การบริหารศูนย์ศกึ ษาพระพุทธศาสนา
วันอาทิตย์ อ�ำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ผลการวิจัย พบว่า
1) ประชาชนที่มีเพศต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการบริหารศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนา
วันอาทิตย์ อ�ำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวม ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยครั้งนี้
ทีเ่ ป็นเช่นนีอ้ ภิปรายได้วา่ ศูนย์ศกึ ษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ได้ปรับปรุงระบบการบริหารงานของศูนย์ฯ
ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมถึงพัฒนาระบบสารสนเทศ และการประชาสัมพันธ์ภายในองค์กร
ให้มีประสิทธิภาพและอ�ำนวยประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอน จึงส่งผลให้ประชาชนที่มีเพศต่างกัน
มีความพึงพอใจไม่แตกต่างกัน ซึง่ สอดคล้องกับแนวคิดของ วรูม (Vroom, 1964, p. 99) ได้กล่าวว่า ทัศนคติ
และความพึงพอใจในสิง่ หนึง่ สามารถใช้แทนกันได้ เพราะทัง้ สองค�ำนีห้ มายถึง ผลทีไ่ ด้จากการทีบ่ คุ คลเข้าไป
มีส่วนร่วมในสิ่งนั้น ทัศนคติด้านบวกจะแสดงให้เห็นถึงสภาพความพึงพอใจในสิ่งนั้นและทัศนคติด้านลบ
จะแสดงให้เห็นถึงสภาพความไม่พึงพอใจ
2) ประชาชนที่มีอายุต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการบริหารศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนา
วันอาทิตย์ อ�ำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวม ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานการวิจัย
ครัง้ นี้ ทีเ่ ป็นเช่นนีอ้ ภิปรายได้วา่ ศูนย์ศกึ ษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ อ�ำเภอเกษตรวิสยั เป็นศูนย์กลางของ
ชุมชนในการจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา โดยมีบทบาทต่อการจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา ส่งเสริม
ให้เกิดการเรียนรูท้ างพระพุทธศาสนา อนุรกั ษ์ สืบสานวัฒนธรรมไทย ตลอดจนศาสนพิธขี องชาวพุทธ เป็นการ
พัฒนาคุณภาพชีวติ ของประชาชนให้เป็นคนดีมศี ลี ธรรม และปลูกฝังศีลธรรมของชุมชน กลุม่ เป้าหมาย ได้แก่
เด็ก เยาวชน และประชาชน ได้เข้าถึงหลักธรรมและวิธีปฏิบัติตามหลักธรรมที่ถูกต้อง จึงส่งผลให้ประชาชน
ทีม่ อี ายุตา่ งกัน มีความพึงพอใจไม่แตกต่างกัน ซึง่ สอดคล้องกับแนวคิดของ เมนาร์ดดับบริลเชลลี่ (Maynard
W.Shelly, 1975, p. 9) ได้ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจ ซึ่งสรุปได้ว่าความพึงพอใจเป็นความรู้สึก
แบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ ความรู้สึกในทางบวกและความรู้สึกในทางลบ ความรู้สึกในทางบวกเป็นความ
รู้สึกที่เมื่อเกิดขึ้นแล้วท�ำให้เกิดความสุข ความสุขนี้เป็นความสุขที่แตกต่างจากความรู้สึกทางบวกอื่นๆ
กล่าวคือ เป็นความรู้สึกที่มีระบบย้อนกลับความสุ ขสามารถท�ำให้เกิดความสุขหรือความรู้สึกทางบวกอื่นๆ
ความรู้สึกทางลบ ความรู้สึกทางบวกและความรู้สึกที่มีความสัมพันธ์กันอย่างสลับซับซ้อนและระบบ
ความสัมพันธ์ของความรู้สึกทั้งสามนี้ เรียกว่า ระบบความพึงพอใจ
3) ประชาชนที่มีอาชีพต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการบริหารศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนา
วันอาทิตย์ อ�ำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวม ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานการวิจัย
ครัง้ นี้ ทีเ่ ป็นเช่นนีอ้ ภิปรายได้วา่ ศูนย์ศกึ ษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ในอ�ำเภอเกษตรวิสยั ได้เล็งเห็นความ
จ�ำเป็นในการพัฒนาเยาวชนนักเรียนในชุมชนท้องถิ่น ให้เป็นชุมชนเข้มแข็ง เป็นคนดีศรีสังคม มีความรัก
ความผูกพันหวงแหนในครอบครัวเพื่อนบ้านท้องถิ่นสถานศึกษาและวัดวาศาสนาของตน รวมถึงเยาวชน
จะได้มโี อกาสใกล้ชดิ วัด ศึกษาพุทธธรรม พบปะเสวนา ศึกษาแลกเปลีย่ นเรียนรู้ ท�ำกิจกรรมร่วมกับเพือ่ นใน
ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 ประจ�ำเดือน กรกฎาคม-ธันวาคม 2559
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ชุมชนต�ำบลเดียวกัน สร้างความสามัคคีรักผูกพันในหมู่คณะ รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ห่างไกลจาก
ยาเสพติด จึงส่งผลให้ประชาชนทีม่ อี าชีพต่างกัน มีความพึงพอใจไม่แตกต่างกัน ซึง่ สอดคล้องกับแนวคิดของ
กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม (2554, หน้า 1-4) ได้กล่าวว่า ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์
เป็นองค์กรทางพระพุทธศาสนาองค์กรหนึ่งที่พระสงฆ์ได้จัดตั้งขึ้นมา เป็นการจัดการศึกษาสงเคราะห์นอก
ระบบโรงเรียน ให้การศึกษาอบรมประชาชน ซึง่ กลุม่ เป้าหมายส่วนใหญ่เป็นเด็กและเยาวชนทีก่ ำ� ลังอยูใ่ นวัย
แห่งการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อให้รู้จักใช้เวลาว่างในวันหยุดเรียน เข้ามาศึกษาหาความรู้ความเข้าใจตาม
หลักค�ำสอนทางพระพุทธศาสนา แล้วน้อมน�ำไปประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจ�ำวัน
8. ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะและข้อค้นพบ (Fact Findings) จากการวิจัยและการอภิปรายผลแล้วเสนอแนะ
โดยแบ่งเป็น 2 ระดับ ดังนี้
8.1 ข้อเสนอแนะส�ำหรับผู้ปฏิบัติ
จากการวิจยั พบว่า ความพึงพอใจของประชาชนทีม่ ตี อ่ การบริหารศูนย์ศกึ ษาพระพุทธศาสนา
วันอาทิตย์ อ�ำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งมีข้อเสนอแนะดังนี้
1) ควรน�ำระบบการประกันคุณภาพการศึกษาไปใช้ในการพัฒนา เพื่อการบริหารจัดการ
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
2) ควรเพิม่ กิจกรรมสัมพันธ์ระหว่างครู ผูป้ กครองและการสร้างเครือข่ายร่วมกับศูนย์พทุ ธศาสนา
วันอาทิตย์ทั้งในระดับอ�ำเภอ จังหวัด และระดับภูมิภาค เพื่อให้เกิดความร่วมมือในด้านต่างๆ
3) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรก�ำหนดนโยบายให้โครงการศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนา
วันอาทิตย์เป็นโครงการส�ำคัญ เป็นแหล่งเรียนรู้ศีลธรรม และเป็นแหล่งจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา
เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนโดยใช้มิติทางศาสนา บนพื้นฐานของความสัมพันธ์ระหว่าง วัด บ้าน
(ชุมชน) โรงเรียน ให้กลับสู่สังคมไทย
4) ผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้องควรปรับปรุงพัฒนาศูนย์ศกึ ษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ในรูปแบบและ
ภาพลักษณ์ใหม่ ที่ด�ำเนินการภายใต้กรอบของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 นโยบาย
รัฐบาล นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม และให้สอดรับกับสถานการณ์ปัจจุบัน ให้มีการพัฒนา
และสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในทุกภาคส่วนของสังคมไทย
5) ผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้องควรสนับสนุนและส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชนได้รบั การอบรม
ปลูกฝังด้านคุณธรรม จริยธรรม ตั้งแต่วัยการศึกษาขั้นพื้นฐาน เสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้
ในการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
8.2 ข้อเสนอแนะส�ำหรับการวิจัยต่อไป
1) จากงานวิจัยพบว่า ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการบริหารศูนย์ศึกษาพระพุทธ
ศาสนาวันอาทิตย์ อ�ำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด พบว่า ด้านทีม่ ีคา่ เฉลี่ยน้อยที่สดุ คือ ด้านกระบวนการ
มีส่วนร่วมของบ้าน (ชุมชน) ดังนั้นในการวิจัยครั้งต่อไปควรท�ำการวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของประชาชน
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ด้านกระบวนการมีส่วนร่วมของบ้าน (ชุมชน) ของศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ อ�ำเภอเกษตรวิสัย
จังหวัดร้อยเอ็ด
2) ควรท�ำการวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่ส่งเสริมการบริหารจัดการศึกษาของศูนย์ศึกษาพระพุทธ
ศาสนาวันอาทิตย์ ในเขตพื้นที่อื่น
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