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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ (1) ศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิผลทางการศึกษาของ
โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม และ (2) เพื่อวิเคราะหความคิดเห็น
เกีย่ วกับประสิทธิผลทางการศึกษาเพือ่ ใชเปนแนวทางในการพัฒนากระบวนการจัดการของโรงเรียนพระปริยตั ธิ รรม
แผนกสามัญศึกษา อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผูบริหารสถานศึกษา
ครูผูสอน และนักเรียน โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาในปการศึกษา 2559 โดยใชวิธีสุม
กลุมตัวอยางจากสูตรคํานวณ Taro Yamane รวมทั้งสิ้น 176 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ แบบสอบถาม
ประสิทธิผลทางการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา และการสัมภาษณแบบไมมี
โครงสราง วิเคราะหขอ มูลโดยใชความถี่ รอยละ คาเฉลีย่ และสวนเบีย่ งเบนมาตรฐาน และการวิเคราะหเนือ้ หา
ผลการวิจัยพบวา (1) ประสิทธิผลทางการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
พบวา โดยรวมผูต อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นวา ทางโรงเรียนมีความสามารถมาก เมือ่ พิจารณาแตละดาน
มีดังนี้ ดานความสามารถในการผลิตนักเรียนใหมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงพบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยตํ่าสุดคือ
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นักเรียนมีองคความรูจากสื่อที่หลากหลายและทันสมัย ผลจากการสัมภาษณพบวา โรงเรียนพระปริยัติธรรม
เกือบทุกแหงยังประสบปญหาในดานงบประมาณในการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนดานความสามารถใน
การพัฒนานักเรียนใหมีทัศนคติทางบวกพบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยตํ่าสุดคือ นักเรียนมีความภาคภูมิใจและ
เชิดชูสถาบันของตน ผลจากการสัมภาษณพบวา ปจจุบนั โรงเรียนตาง ๆ มีการแขงขันกันทางดานการศึกษาสูง
ไมวาจะเปนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่มีการแขงขันของกลุมวิชาการตาง ๆ หรือกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
แตโรงเรียนพระปริยตั ธิ รรม แผนกสามัญศึกษา มีการขับเคลือ่ นกันนอย ดานความสามารถในการปรับเปลีย่ น
และพัฒนาสถานศึกษา พบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยตํ่าสุดคือ ครูพัฒนาวิธีการสอนโดยใชเทคโนโลยีที่ทันสมัย
ผลจากการสั ม ภาษณ พ บว า ครู ผู  ส อนบางคนมี ก ารสอนตามตํ า ราและใช เ อกสารมากกว า การใช สื่ อ
ทางเทคโนโลยีและดานความสามารถในการแกไขปญหาในสถานศึกษา พบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยตํ่าสุด คือ
บุคลากรในสถานศึกษามีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานซึ่งจากการสัมภาษณพบวา บุคลากรโรงเรียน
พระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา ยังไมมีความมั่นคงในเรื่องของคาตอบแทน และสวัสดิการตาง ๆ
(2) วิเคราะหความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิผลทางการศึกษาเพื่อใชเปนแนวทางในการพัฒนากระบวนการ
จัดการของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม พบวา ขอเสนอแนะ
เพือ่ นําไปพัฒนากระบวนการจัดการของโรงเรียนพระปริยตั ธิ รรม แผนกสามัญศึกษา โดยยึดหลักกระบวนการ
จัดการ 4M คือ (1) คน (Man) สถานศึกษาควรมีการสนับสนุนบุคลากรในการเขารับการอบรมพัฒนาตนเอง
ดานการใชเทคโนโลยีการสอนสมัยใหมอยูเสมอ และใหความสําคัญดานสวัสดิการตาง ๆ ที่บุคลากรจะพึงมี
พึงไดและการสรางความมั่นคงในวิชาชีพ พรอมทั้งปลูกฝงใหผูเรียนมีความรักในสถานศึกษาของตนเอง
(2) เงิน (Money) ควรจัดสรรงบประมาณที่เพียงพอตอความตองการของสถานศึกษาในการผลิตสื่อตาง ๆ
และมีคา ตอบแทนสําหรับบุคลากรในสถานศึกษาทีเ่ หมาะสม และควรมีการปรับคาตอบแทนสูงขึน้ ในแตละป
เพื่อเปนการเสริมแรงในการทํางานและเพิ่มพฤติกรรมที่ตองการ (3) วัสดุ อุปกรณ (Materials) สถานศึกษา
ควรอํานวยความสะดวกในการดําเนินการศึกษา จัดหาวัสดุ อุปกรณการเรียนใหแกนกั เรียน สรางแหลงการเรียนรู
ภายในสถานศึกษาใหเปนที่ดึงดูดความสนใจแกผูเรียน และ (4) การจัดการ (Management) สถานศึกษา
ควรจัดกระบวนการบริหารงานทั้งหมดใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลสูงสุดตอนักเรียน

คําสําคัญ
ประสิทธิผลทางการศึกษา โรงเรียนพระปริยัติธรรม การพัฒนากระบวนการจัดการ

Abstract
This research aimed (1) to study theopinion on educational effectiveness of
Phrapariyattidhamma School in the general education section, Mueang District, Chiang Mai Province
and (2) to analyze the opinions on the effectiveness of education as a guideline for develop management
processes for Phrapariyattidhamma School in the general education section, Mueang District,
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Chiang MaiProvince. The research sample included school administrators, teachers and students.
The sample was randomly selected by Taro Yamane formula in the academic year 2016 with
the number of 176 people. The research tools were questionnaires about the educational effectiveness
of Phrapariyattidhamma School in the general education section, and unstructured interview.
The data were analyzed by frequency, percentage, standard deviation and content analysis.
The findings were as follows: (1) The educational effectiveness of Phrapariyattidhamma
School in the general education section, revealed that the overall respondents agreed that the
schools had high ability. When considering each aspect, they were as follows. The ability to
produce students with high learning achievement revealed the item with the lowest mean was that
the students had knowledge from a variety of modern media. The interview results showed that
almost every Phrapariyattidhamma School still had problems with budget for developing instructional
media. The ability to develop students with positive attitudes showed the item with the lowest mean
was that the students were proud and praised their institution. The interview results indicated that
nowadays there were high educational competitions among various schools regardless of learning
achievement from various subject course competitions or student development activities.
However, the Phrapariyattidhamma Schools’ drive in the general education section was rather low.
The ability to change and develop the schools indicated the item with the lowest mean was that the
teachers developed teaching methods by using modern technology. The interview results revealed
that some teachers taught by following textbooks more than using technological media. The ability
to solve problems in the schools showed the item with the lowest mean was that the personnel in
the schools were morale in the work. The interview results indicated that the personnel of the
Phrapariyattidhamma Schools still had low security in the matter of compensation and various
welfare. (2) analyze the opinions on the effectiveness of education as a guideline for develop
management processes for Phrapariyattidhamma School in the general education section, Mueang
District, Chiang Mai Province revealed that the suggestions to develop management processes for
Phrapariyattidhamma School in the general education sectionon 4M management process is (1)
Man: The school should encourage personnel to attend workshops on the use of modern teaching
technology. And increase more welfare that the personnel should have and provide more stability
of the profession. And instill in the students to love their own school. (2) Money: The school should
allocate sufficient budget to cope with the needs of the institution for the production of media and
appropriate remuneration for the appropriate educational institution. And should be adjusted of
higher salary each year to strengthen the work and personal motivation. (3) Materials: The school
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should facilitate the adequate to learning and teaching material for students. Create learning
resources within the institution to attract students. (4) Management: The school should organize all
management processes to effectively control the work and fully effective and a system to help
students effectively.

Keywords
Educational Effectiveness, Phrapariyattidhamma School, Development of Management
Process

บทนํา
การศึกษาเปนกระบวนการเรียนรูเ พือ่ พัฒนาและสรางทักษะของบุคคลใหรจู กั ดําเนินชีวติ อยางสันติสขุ
มีพฤติกรรมใฝรูที่จะเปนพลังปญญาเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีชวยขัดเกลาใหคนละอายตอบาป มีทักษะใน
การประกอบอาชีพ เคารพกฎหมาย รูค ณ
ุ คาของศิลปวัฒนธรรมประเพณีของชาติ ตลอดจนสามารถดําเนินชีวติ
อยางมีความสุขและพรอมทีจ่ ะเผชิญกับปญหาตาง ๆ อีกทัง้ สามารถชวยสรางสรรคสงั คมและพัฒนาประเทศชาติ
ดวยเหตุนี้มนุษยตองมีการพัฒนาตนเองดวยการศึกษาอยูตลอดชีวิต ดังไดปรากฏในเอกสารของสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ (2545, 2) ไดกลาวไววา “การศึกษาหมายถึงกระบวนการเรียนรูเพื่อ
ความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคม โดยการถายทอดความรู การฝกการอบรม การสืบสานทางวัฒนธรรม
การสรางสรรคจรรโลงความกาวหนาทางวิชาการ การสรางองคความรูอ นั เกิดจากการจัดสภาพแวดลอมสังคม
การเรียนรูและปจจัยเกื้อหนุนใหบุคคลเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต” ซึ่งระบบการศึกษาไทยปจจุบันตาม
ที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มีการจัด
ระบบการศึกษาออกเปนสามระบบ คือ การศึกษาในระบบโรงเรียน การศึกษานอกระบบโรงเรียน และ
การศึกษาตามอัธยาศัย ในการจัดระบบการศึกษาตามแนวพระราชบัญญัติฉบับนี้ จะไมพิจารณาแบงแยก
การศึกษาในระบบโรงเรียนออกจากการศึกษานอกระบบโรงเรียน แตจะถือวาการศึกษาในระบบการศึกษา
นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยเปนเพียงวิธกี ารเรียนการสอนหรือรูปแบบของการเรียนการสอนทีภ่ าษา
อังกฤษใชคําวา "Modes of Learning" ฉะนั้นแนวทางใหมคือ สถานศึกษาสามารถจัดไดทั้งสามรูปแบบ
และใหมีระบบเทียบโอนการเรียนรูทั้งสามรูปแบบได
ทัง้ นี้ การจัดการศึกษาทัง้ สามรูปแบบนัน้ ยังไดครอบคลุมไปถึงการจัดการศึกษาโรงเรียนพระปริยตั ธิ รรม
แผนกสามัญศึกษา อางตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ (2545, 157) วาดวยโรงเรียนพระปริยัติธรรม
แผนกสามัญศึกษา พุทธศักราช 2535 ขอ 4 วา “โรงเรียนพระปริยตั ธิ รรม แผนกสามัญศึกษาหมายถึง โรงเรียน
ที่จัดตั้งขึ้นในวัดหรือที่ธรณีสงฆหรือที่ดินของมูลนิธิทางพระพุทธศาสนา เพื่อใหการศึกษาแกภิกษุสามเณร
ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ ” และ ขอ 17 วา สวนราชการใดทีม่ พี ระภิกษุสามเณรเรียนอยูใ นโรงเรียน
ในสังกัดกอนแลวใหใชหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ ทีใ่ ชกบั โรงเรียนพระปริยตั ธิ รรม แผนกสามัญศึกษา
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ระดับมัธยมศึกษาตอนตนหรือระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและใหเปนไปตามระเบียบ กฎ ขอบังคับและ
วิธีการที่สวนราชการนั้นกําหนด
ฉะนัน้ โรงเรียนพระปริยตั ธิ รรม แผนกสามัญศึกษา ถือเปนแหลงเรียนรูท สี่ าํ คัญยิง่ ในการพัฒนาผูเ รียน
และผลผลิตกําลังคนใหมีศักยภาพที่จะชวยพัฒนาประเทศใหสามารถแขงขันดานเศรษฐกิจ การเมือง และ
เทคโนโลยีกบั นานาประเทศได (อํารุง จันทวานิช, 2547) ประสิทธิผลของการบริหารงานโรงเรียน เปนผลผลิต
ของการบริหารจัดการโรงเรียนที่ดี ซึ่งเกิดจากความตองการในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางเปนระบบ
โดยมุงหวังเพื่อใหเกิดความเสมอภาคของการใหบริการการศึกษาแกเด็กไทยทุกคนมีความเทาเทียมกัน
ในคุณภาพการจัดการการศึกษาในโรงเรียน และลดความเหลือ่ มลํา้ ในคุณภาพผลผลิต ซึง่ หมายถึงคุณภาพ
ผูเรียน ซึ่งในการพิจารณาประสิทธิผลของโรงเรียนนั้นพิจารณาไดจากความสามารถในการผลิตนักเรียน
ใหมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง ความสามารถในการพัฒนานักเรียนใหมีเจตคติทางบวก ความสามารถใน
การปรับเปลี่ยนและพัฒนาโรงเรียน และความสามารถในการแกปญหาภายในโรงเรียน
ปจจุบันการจัดการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม
มีปญหาสําคัญหลายประการกลาวคือดานบุคลากรพบวา โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
ยังขาดแคลนครูทมี่ คี ณ
ุ วุฒแิ ละคุณสมบัตทิ เี่ หมาะสมในดานอุปกรณการเรียนการสอนยังขาดแคลนเปนจํานวนมาก
ในขณะเดียวกันดานอาคารสถานที่มีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาประมาณครึ่งหนึ่งไมมี
อาคารเรียนเปนของตนเองรวมทั้งปญหาดานการบริหารงานของโรงเรียนยังไมมีประสิทธิภาพเทาที่ควรและ
พบวาโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาไมมีบุคลากรประจํา ครูผูสอนเปนเพียงแตจางสอนเปน
ชัว่ คราวซึง่ ทําใหเกิดปญหาการเปลีย่ นบุคลากรผูส อนบอยครัง้ การสรางขวัญและกําลังใจในการปฏิบตั งิ านตํา่
พระภิกษุสามเณรที่ศึกษาอยูในสถานศึกษา สวนใหญเปนผูดอยโอกาสทางการศึกษา มีฐานะยากจน
จึงมีความจําเปนตองเขามาบวชเรียน เพราะฉะนัน้ ปญหาดังกลาวขางตนนับวาเปนอุปสรรคสําคัญทีเ่ กีย่ วของ
กับทุกฝาย ตองหาทางแกไขเพื่อใหการบริหารงานวิชาการเกิดประสิทธิภาพ (วรรณธรรม กาญจนสุวรรณ
และพระมหาสุทิตย อาภากโร, 2542 )
ดวยเหตุที่กลาวมานี้ถือไดวาการจัดการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษานั้น
มีบทบาทที่สําคัญตอการพัฒนาองคกรของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เนื่องจากการจัดการ
ศึกษาเปนเครือ่ งชีว้ ดั ความสําเร็จเรือ่ งคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาผูว จิ ยั จึงมีความสนใจศึกษา ประสิทธิผล
ทางการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม วาการจัดการ
ศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา มีประสิทธิผลเปนอยางไรและเพื่อนําขอเสนอแนะไป
พัฒนากระบวนการจัดการของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ใหมีประสิทธิผลยิ่งขึ้น

วัตถุประสงค
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1. เพื่ อ ศึ ก ษาความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ ประสิ ท ธิ ผ ลทางการศึ ก ษาของโรงเรี ย นพระปริ ยั ติ ธ รรม
แผนกสามัญศึกษา อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม
2. เพื่อวิเคราะหความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิผลทางการศึกษาเพื่อใชเปนแนวทางในการพัฒนา
กระบวนการจัดการของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม

ทบทวนวรรณกรรม
1. ประสิทธิผลทางการศึกษา
อรุณ รักธรรม, (2525,12) ประสิทธิผล หมายถึง ความสามารถขององคการที่จะดําเนินการให
บรรลุเปาหมาย 4 ประการ คือ ความเปนอันหนึง่ อันเดียวกันในองคการ (Integration) การปรับตัวขององคการ
ใหสอดคลองกับสภาพแวดลอม (Adaptability) การปรับตัวขององคการใหสอดคลองกับสังคม (Social
Relevance) และผลผลิตขององคการ (Productivity)
กมลวรรณ ชัยวานิชศิริ (2536, 32-33) ไดใหแนวคิดและความหมายของประสิทธิผลวา
ประสิทธิผลของโรงเรียน หมายถึง การที่โรงเรียนสามารถผลิตนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงและ
สามารถพัฒนานักเรียนใหมีทัศนคติทางบวก ตลอดจนสามารถปรับตัวใหเขากับสภาพแวดลอมทั้งภายใน
ภายนอก รวมทั้งสามารถแกปญหาภายในโรงเรียนซึ่งทําใหเกิดความพึงพอใจในการทํางาน
เปรมสุรยี  เชือ่ มทอง (2536, 9) กลาววา ประสิทธิผล คือ ผลงานของกลุม ซึง่ เปนไปตามเปาหมาย
ที่วางไว ดังนั้นประสิทธิผลของโรงเรียน คือ ความสําเร็จของโรงเรียนที่สามารถทําหนาที่ใหบรรลุเปาหมาย
ทีต่ งั้ เอาไว ทัง้ นีเ้ กิดจากประสิทธิภาพของผูบ ริหารโรงเรียนทีส่ ามารถใชความรูค วามสามารถ และประสบการณ
ในการบริหารงานเพื่อโนมนาวใหผูใตบังคับบัญชาปฏิบัติงานใหเกิดผลตามเปาหมายที่ตั้งเอาไว
สําหรับการศึกษาคนควาครัง้ นี้ ผูว จิ ยั ใชแนวคิดและเกณฑในการประเมินประสิทธิผลของมอทท
(Mott, 1972 อางถึงใน Hoy & Miskel, 1991, 398) ซึง่ ไดผสานแนวความคิดทัง้ แงเปาหมายและระบบทรัพยากร
มาเปนเกณฑหลายอยางในการพิจารณาประสิทธิผลขององคการโดยผูว จิ ยั ไดพฒ
ั นาเครือ่ งมือวัดประสิทธิผล
ของโรงเรียนซึ่งประกอบดวยขอคําถามที่ครอบคลุมประสิทธิผลของโรงเรียน 4 ดาน คือ (1) ความสามารถ
ในการผลิตนักเรียนใหมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง หมายถึง ความสามารถในการดําเนินงาน ทั้งการบริหาร
การจัดการเรียนการสอน จนสามารถทําใหนักเรียนในโรงเรียนสวนใหญมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดี
(2) ความสามารถในการพัฒนานักเรียนใหมที ศั นะคติทางบวก หมายถึง ความสามารถดําเนินงาน ทัง้ การบริหาร
และการอบรมคุณธรรมของนักเรียนเพื่อใหนักเรียนเปนผูมีคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัยที่ดีและ
ทําใหนักเรียนรูจักพัฒนาตนเอง มีเจตคติที่ดีตอการศึกษาเลาเรียน (3) ความสามารถในการปรับเปลี่ยนและ
พัฒนาโรงเรียน หมายถึง ความสามารถเปลีย่ นแปลงปรับปรุงวิธดี าํ เนินงาน ทัง้ ดานวิชาการ การเรียนการสอน
เพื่อใหโรงเรียนมีความกาวหนาทันกับยุคสมัยที่เปลี่ยนไป และ (4) ความสามารถแกปญหาภายในโรงเรียน
หมายถึง ความสามารถในการรวมมือในการแกปญหาตาง ๆ ทั้งดานการเรียนการสอน การปกครองนักเรียน
และงานรับผิดชอบอื่นๆ เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานไดบรรลุวัตถุประสงคของโรงเรียนอยางมีคุณภาพ
2. การจัดการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
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การศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ของคณะสงฆไทยนั้นเกิดขึ้น หลังจากโรงเรียน
วิสามัญศึกษา สํานักเรียนวัดถูกยุบเลิกตามมติเถรสมาคมแลว นักเรียนที่เรียนอยูก็ดิ้นรนหาที่เรียนใหม
ขณะนั้นมีโรงเรียนราษฎรของวัดซึ่งตั้งขึ้นโดยระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ นักเรียนสวนมากก็เขาเรียน
ทีโ่ รงเรียนราษฎรของวัดบาง สมัครสอบเทียบบาง เขาเปนนักเรียนผูใ หญบา งในขณะเดียวกันนัน้ ไดมผี แู ทนราษฎร
คือ นายอายุทธ ฝายคุณวงศ ส.ส. มหาสารคามกับคณะ ยื่นเรื่องราวขอใหพระภิกษุสามเณร และ
กระทรวงศึกษาธิการ ไดสงเรื่องมายังกรมการศาสนาซึ่งกองศาสนศึกษาเปนเจาหนาที่ในเรื่องนี้โดยตรง
ไดมีการประชุมพิจารณากันในระดับเจาหนาที่และผูเกี่ยวของกรมการศาสนาและตางกรม ลงความเห็นวา
ควรจะตัง้ โรงเรียนสนองความตองการของพระภิกษุสามเณรใหไดเรียนทัง้ วิชาธรรมและวิชาสามัญควบคูก นั ไป
โดยไมมกี ารสมทบสอบใหกระทรวงศึกษาธิการเปนผูส อบเองจากการประชุมระดับเจาหนาทีน่ ไี้ ดเสนอกระทรวง
เห็นชอบไดตั้งคณะกรรมการขึ้นโดยมี นายจรูญ วงศสายัณห อธิบดีกรมวิชาการในขณะนั้นเปนประธาน และ
คณะกรรมการตาง ๆ ผูแทนมหามกุฎราชวิทยาลัย ผูแทนมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และผูแทนกรมการ
ศาสนายกรางระเบียบหลักสูตร วิธีการวัดผล ในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 7 มัธยมศึกษาปที่ 3 มัธยมศึกษา
ปที่ 5 และใหชื่อโรงเรียนนี้วา “โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา”
ซึง่ การศึกษาพระปริยตั ธิ รรม แผนกสามัญศึกษา เปนการจัดการศึกษาเพือ่ ใหพระภิกษุสามเณร
ไดเรียนรูต ามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ ซึง่ ปจจุบนั สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติเปนผูด แู ลรับผิดชอบ
การศึกษาของพระสงฆประเภทนี้ภายใตการควบคุมของสภาการศึกษาคณะสงฆ ซึ่งมีสมเด็จพระสังฆราช
เปนประธาน และยังมีคณะกรรมการการศึกษาโรงเรียนพระปริยตั ิธรรม แผนกสามัญศึกษา (วิชยั ธรรมเจริญ,
2543, 4)

วิธีการวิจัย
1. กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก ผูบริหารสถานศึกษา ครูผูสอน และนักเรียน โรงเรียน
พระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ประกอบดวย โรงเรียนสามัคคีวิทยาทาน
โรงเรียนเชตุพนศึกษา โรงเรียนอภัยอริยศึกษา โรงเรียนบาลีสาธิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วิทยาเขตเชียงใหม โรงเรียนธรรมเมธีศึกษา และโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ จําแนกเปนผูบริหาร
สถานศึกษา จํานวน 6 คน ครูผสู อนจํานวน 80 คน นักเรียนจํานวน 90 คน ในปการศึกษา 2559 รวมทัง้ สิน้ จํานวน
176 คนโดยใชวิธีสุมกลุมตัวอยางจากสูตรคํานวณของ ทาโร ยามาเน (Taro Yamane, 1973 , 727-728)
2. เครือ่ งมือทีใ่ ชในการวิจยั คือ แบบสอบถามแบงออกเปน 2 ตอน คือ ตอนที่ 1 เกีย่ วกับประสิทธิผล
ทางการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เปนแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ
ซึ่งแบงตามขอบเขตเนื้อหาของการวิจัย 4 ดาน คือ (1) ดานความสามารถในการผลิตนักเรียนใหมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูง (2) ดานความสามารถในการพัฒนานักเรียนใหมีทัศนคติทางบวก (3) ดานความสามารถใน
การปรับเปลี่ยนและพัฒนาโรงเรียน (4) ดานความสามารถแกปญหาภายในโรงเรียน วิเคราะหขอมูลโดยใช
คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ตอนที่ 2 ปญหาและขอเสนอแนะเกี่ยวกับประสิทธิผลทางการศึกษา
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ของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เปนแบบสอบถามปลายเปด นํามาวิเคราะหขอมูลและ
มีการนําเสนอในรูปแบบความเรียง นําแบบสอบถามไปใหผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 คน ตรวจสอบ พิจารณา
โดยการหาคาความเที่ยงตรงของแบบสอบถามโดยพิจารณาใชคา IOC ตั้งแต 0.67 เปนตนไป จากนั้นไดนํา
แบบสอบถามจํานวน 50 ชุดไปทดลองใชกับโรงเรียนสันปาตองศึกษาและนําแบบสอบถามจํานวน 50 ชุด
ที่ผานการทดลองใชแลวไปวิเคราะหหาคาความเชื่อมั่น โดยใชคาสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค
ไดคาความเชื่อมั่นที่ 0.897 สวนเครื่องมือชุดที่ 2 เปนการสัมภาษณ โดยการวิเคราะหขอคําถามที่มีคาเฉลี่ย
สูงสุดกับตํา่ สุดจากการตอบแบบสอบถาม มาเปนประเด็นขอคําถามและนํามาวิเคราะหขอ มูลและนํามาเสนอ
แบบบรรยายสรุป
3. การเก็บรวบรวมขอมูล ดานแบบสอบถามผูวิจัยทําหนังสือขอความอนุเคราะหจากคณบดี
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน ถึงผูอํานวยการโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
เพื่อขออนุญาตเก็บขอมูลจากผูบริหารสถานศึกษา ครูผูสอนและและนักเรียนของโรงเรียนพระปริยัติธรรม
แผนกสามัญศึกษา จากนั้นผูวิจัยดําเนินการเก็บขอมูลกับกลุมตัวอยาง ประกอบดวย ผูบริหารสถานศึกษา
ครูผสู อน และนักเรียน โรงเรียนพระปริยตั ธิ รรมแผนกสามัญศึกษาอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม โรงเรียนสามัคคี
วิ ท ยาทาน โรงเรี ย นเชตุ พ นศึ ก ษา โรงเรี ย นอภั ย อริ ย ศึ ก ษา โรงเรี ย นบาลี ส าธิ ต ศึ ก ษา มหาวิ ท ยาลั ย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม โรงเรียนธรรมเมธีศกึ ษา และโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ
รวมทั้งสิ้นจํานวน 176คน ในปการศึกษา 2559 โดยนําขอมูลที่ไดมาทําการตรวจสอบ พบวา มีความสมบูรณ
ทุกฉบับ สวนการสัมภาษณ ผูว จิ ยั ทําการสัมภาษณ เพือ่ เก็บรวบรวมขอมูลเพิม่ เติมเกีย่ วกับประสิทธิผลทางการ
ศึกษาใน 4 ประเด็น คือ ดานความสามารถในการผลิตนักเรียนใหมผี ลสัมฤทธิท์ างการเรียนสูง ดานความสามารถ
ในการพัฒนานักเรียนใหมีทัศนคติทางบวก ดานความสามารถในการปรับเปลี่ยนและพัฒนาสถานศึกษา
และดานความสามารถในการแกไขปญหาในสถานศึกษา โดยการจดบันทึกและบันทึกเสียง
4. การวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยนําแบบสอบถามที่รวบรวมไดมาดําเนินการวิเคราะหขอมูล ดังนี้
แบบสอบถาม แบงออกเปน 2 ตอน ไดแก ตอนที่ 1 ประสิทธิผลทางการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรม
แผนกสามัญศึกษา วิเคราะหขอ มูลโดยใช คาเฉลีย่ สวนเบีย่ งเบนมาตรฐาน มาวิเคราะหขอ มูล แปลความหมาย
ของคาเฉลี่ยตามมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ ตามระดับความสามารถ ดังนี้
5
หมายถึง
มีความสามารถมากที่สุด
4
หมายถึง
มีความสามารถมาก
3
หมายถึง
มีความสามารถปานกลาง
2
หมายถึง
มีความสามารถนอย
1
หมายถึง
มีความสามารถนอยที่สุด
แปลความหมายของคาเฉลี่ย โดยกําหนดเกณฑการประเมิน ดังนี้
4.51 - 5.00 หมายถึง
มีความสามารถมากที่สุด
3.51 - 4.50
หมายถึง มีความสามารถมาก
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2.51 - 3.50
หมายถึง มีความสามารถปานกลาง
1.51 - 2.50
หมายถึง มีความสามารถนอย
1.00 - 1.51
หมายถึง มีความสามารถนอยที่สุด
ตอนที่ 2 ปญหาและขอเสนอแนะ พิจารณาการตอบปญหาและขอเสนอแนะในลักษณะที่มี
ความคลายคลึงกัน นํามาวิเคราะหขอมูลและนํามาเสนอขอมูลประกอบการบรรยาย
ส ว นการสั ม ภาษณ ผู  วิ จั ย ได วิ เ คราะห ข  อ คํ า ถามที่ มี ค  า เฉลี่ ย สู ง สุ ด กั บ ตํ่ า สุ ด จากการ
ตอบแบบสอบถามในแตละดานคือ ดานความสามารถในการผลิตนักเรียนใหมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง
ดานความสามารถในการพัฒนานักเรียนใหมีทัศนะคติทางบวก ดานความสามารถในการปรับเปลี่ยนและ
พัฒนาโรงเรียน และดานความสามารถแกปญหาภายในโรงเรียน มาเปนประเด็นขอคําถาม นําขอมูลที่ได
จากการจดบันทึกและการบันทึกเสียงมาทําการวิเคราะหขอมูลโดยการจัดหมวดหมู สรุปเปนขอคนพบและ
นํามาวิเคราะหขอมูลและนํามาเสนอแบบบรรยายสรุปในรูปแบบความเรียง
ผูวิจัยไดนําผลจากการวิเคราะหแบบสอบถามและการวิเคราะหเนื้อหาจากการสัมภาษณมา
ทําการวิเคราะหขอมูลโดยการจัดเปนหมวดหมู สรุปเปนขอคนพบตามประเด็น จากนั้นผูวิจัยไดนําขอมูลมา
วิเคราะห เปรียบเทียบกับทฤษฎีหลักการบริหาร 4M เพื่อนํามาเปนขอเสนอแนะในการพัฒนากระบวนการ
จัดการของโรงเรียนพระปริยตั ธิ รรม แผนกสามัญศึกษาโดยนําเสนอขอมูลในขอเสนอแนะทีไ่ ดจากการวิจยั ใน
รูปแบบความเรียง

ผลการวิจัย
ผลการวิจยั สรุปไดวา (1) ประสิทธิผลทางการศึกษาของโรงเรียนพระปริยตั ธิ รรม แผนกสามัญศึกษา
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม โดยรวมดานความสามารถในการผลิตนักเรียนใหมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง
(ระดั บ ปานกลาง ค า เฉลี่ ย 3.36) และด า นความสามารถในการปรั บ เปลี่ ย นและพั ฒ นาสถานศึ ก ษา
(ระดับปานกลาง คาเฉลี่ย 3.50) ทางโรงเรียนมีความสามารถระดับปานกลาง สวนดานความสามารถในการ
พัฒนานักเรียนใหมีทัศนคติทางบวก (ระดับมาก คาเฉลี่ย 3.76) และดานความสามารถในการแกไขปญหา
ในสถานศึกษา (ระดับมาก คาเฉลี่ย 3.91) ทางโรงเรียนมีความสามารถระดับมากและผลการวิเคราะหขอมูล
กับหลักการบริหาร 4M มาเปนขอเสนอแนะในการพัฒนากระบวนการจัดการ พบวามีรายละเอียด ดังนี้
ดานความสามารถในการผลิตนักเรียนใหมผี ลสัมฤทธิท์ างการเรียนสูง พบวา ขอทีม่ คี า เฉลีย่ สูงสุดคือ
นักเรียนสามารถลงมือปฏิบัติงานตามขั้นตอนที่กําหนดได (ระดับมาก คาเฉลี่ย 3.68) สอดคลองกับ
การสัมภาษณโดยผูใ หสมั ภาษณกลาววา นักเรียนในโรงเรียนพระปริยตั ธิ รรมมีความกระตือรือรนในการคนควา
หาขอมูลดวยตนเอง สังเกตเห็นไดจากการทํางานตามที่ไดรับมอบหมายจากครูผูสอนแตละวิชา นักเรียน
มีการลงมือปฏิบตั งิ านตามขัน้ ตอนทีก่ าํ หนดไดเปนอยางดี ขอทีม่ คี า เฉลีย่ ตํา่ สุด คือ นักเรียนมีองคความรูจ ากสือ่
ที่หลากหลายและทันสมัย (ระดับปานกลาง คาเฉลี่ย 2.93) สอดคลองกับการสัมภาษณโดยผูใหสัมภาษณ
กลาววา โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาทุกแหงประสบปญหาในดานงบประมาณในการพัฒนา
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สื่อการเรียนการสอน เปนผลทําใหการผลิตสื่อการเรียนการสอนไมมีความหลากหลายและมีจํานวนนอย
โดยผูใหสัมภาษณไดใหขอเสนอแนะวา โรงเรียนพระปริยัติธรรมควรมีการจัดหางบประมาณจากภายนอก
เพื่อเขามาจัดสรรใหเพียงพอตอการผลิตสื่อและพัฒนาระบบเทคโนโลยีใหมีความทันสมัยมากยิ่งขึ้น
ดานความสามารถในการพัฒนานักเรียนใหมที ศั นคติทางบวก พบวา ขอทีม่ คี า เฉลีย่ สูงสุดคือ นักเรียน
ยอมรับและปฏิบัติตนตามกติกาของสังคม (ระดับมาก คาเฉลี่ย 4.29) สอดคลองกับการสัมภาษณ โดยผูให
สัมภาษณกลาววา การยอมรับและปฏิบตั ติ นตามกติกาของสังคมเปนเรือ่ งทีง่ า ยสําหรับนักเรียนทีเ่ ปนบรรพชิต
เพราะการเขามาบวชเรียนนัน้ เบือ้ งตนเกิดจากการยอมรับในสถานภาพของตนเองทีต่ อ งอยูใ นกรอบของศีลธรรม
อยูตลอดเวลา ซึ่งนักเรียนสามารถนําไปปรับใชในชีวิตประจําวันตามกติกาของแตละสังคมไดเมื่อถึงเวลา
ที่ตองเผชิญกับโลกภายนอก ขอที่มีคาเฉลี่ยตํ่าสุด คือ นักเรียนมีความภาคภูมิใจและเชิดชูสถาบันของตน
(ระดับปานกลาง คาเฉลี่ย 2.74) สอดคลองกับการสัมภาษณโดยผูใหสัมภาษณเห็นวา ปจจุบันโรงเรียนตางๆ
มีการแขงขันกันทางดานการศึกษาสูง แตโรงเรียนพระปริยตั ธิ รรม แผนกสามัญศึกษานัน้ มีการขับเคลือ่ นกันนอย
ซึง่ เปนผลทําใหการจัดการศึกษายังไมเปนทีป่ ระจักษเทาทีค่ วรแกสงั คมเพือ่ ใหผอู นื่ ยอมรับกันอยางกวางขวาง
จึงสงผลใหผูเรียนเกิดความภาคภูมิใจและเชิดชูสถาบันของตนเองนอย โดยผูใหสัมภาษณมีขอเสนอแนะวา
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ควรพัฒนาดานคุณภาพผูเรียนโดยการยกระดับผลสัมฤทธิ์ของ
โรงเรียนพระปริยตั ธิ รรมใหสงู ขึน้ พัฒนางานดานวิชาการใหเขมแข็งรวมไปถึงความพรอมในดานอาคารสถานที่
และเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนตางๆ ใหมีความทันสมัยและเพียงพอตอความตองการของผูเรียน
ดานความสามารถในการปรับเปลีย่ นและพัฒนาสถานศึกษา พบวา ขอทีม่ คี า เฉลีย่ สูงสุด คือ ครูสราง
กระบวนการเรียนรูทั้งเนื้อหาวิชาและคุณธรรมอยางผสมผสาน (ระดับมาก คาเฉลี่ย 3.97) สอดคลองกับ
การสัมภาษณ โดยผูใหสัมภาษณ กลาววาโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา ไดมีการจัดการเรียน
การสอนควบคูกับแผนกนักธรรมบาลี เพื่อพัฒนาดานคุณธรรมจริยธรรมอยูเสมอ ขอที่มีคาเฉลี่ยตํ่าสุด คือ
ครูพฒ
ั นาวิธกี ารสอนโดยใชเทคโนโลยีทที่ นั สมัย (ระดับปานกลาง คาเฉลีย่ 2.74) สอดคลองกับการสัมภาษณ
โดยผูใหสัมภาษณกลาววา ครูผูสอนสวนมากมีความรูและทักษะทางดานเทคโนโลยีนอย จึงมีการสอน
ตามตําราทีม่ ีการใชเอกสารมากกวาการใชสอื่ ทางเทคโนโลยี โดยผูใ หสัมภาษณไดเสนอแนะวา ครูผสู อนควร
พัฒนาเทคนิคการสอนของตนเองและใชสื่อการเรียนการสอนควบคูกับการใชเทคโนโลยีสมัยใหมใหมากขึ้น
ดานความสามารถในการแกไขปญหาในสถานศึกษา พบวา ขอทีม่ คี า เฉลีย่ สูงสุด คือ ครูผสู อนสามารถ
แกไขปญหาที่เกิดขึ้นจากการ ปฏิบตั ิงานของตนได (ระดับมาก คาเฉลี่ย 4.19) สอดคลองกับการสัมภาษณ
โดยผูใ หสมั ภาษณ กลาววา ครูผสู อนของโรงเรียนพระปริยตั ธิ รรม แผนกสามัญศึกษา สวนมากมีประสบการณ
การสอนและการทํางานมากพอสมควร ฉะนัน้ อุปสรรคและปญหาทีเ่ กิดขึน้ ในชัน้ เรียนหรือ จากการปฏิบตั งิ าน
อื่น ๆ ครูผูสอนมีการแกไขปญหาไดเปนอยางดี ขอที่มีคาเฉลี่ยตํ่าสุด คือ บุคลากรในสถานศึกษามีขวัญและ
กําลังใจในการปฏิบตั งิ าน (ระดับมาก คาเฉลีย่ 3.51) สอดคลองกับการสัมภาษณ โดยผูใ หสมั ภาษณ กลาววา
คาตอบแทนหรือสวัสดิการตาง ๆ ที่จะพึงมีพึงได เปนปจจัยสําคัญในการสรางขวัญและกําลังใจใหบุคลากร
ในการทํางาน แตปจจุบันเรื่องเหลานี้ถูกมองขามไปโดยผูใหสัมภาษณไดเสนอแนะวา ผูบริหารโรงเรียน
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พระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา ควรเล็งเห็นถึงความสําคัญในการสรางความมั่นคงในวิชาชีพครูเปนหลัก
เพื่อใหบุคลากรในสถานศึกษามีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น
การวิเคราะหความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิผลทางการศึกษาเพื่อใชเปนแนวทางในการพัฒนา
กระบวนการจัดการของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหมโดยนํามา
วิเคราะหกับหลักบริหาร 4M เพื่อเปนขอเสนอแนะในการพัฒนากระบวนการจัดการ พบวา (1) ดานบุคลากร
(Man) ผูเรียนเปนผูขาดโอกาสทางการศึกษา มีความแตกตางทางสังคมและเศรษฐกิจ มีพื้นฐานความรูของ
ผูเรียนมีความแตกตางและผูเรียนมีการศึกษาทั้ง 3 แผนก แผนกธรรม แผนกบาลีและแผนกสามัญศึกษา
ทําใหเกิดความลาทางการศึกษา ผูเรียนหางไกลครอบครัว สวนระบบการบริหารและการพัฒนาบุคลากร
ยังไมเปนระบบ และไมมีทิศทางในการจัดการที่ชัดเจนทําใหบุคลากรครูขาดความมั่นคง และความกาวหนา
ทางดานวิชาชีพ ขวัญและกําลังใจไมไดรับสวัสดิการและการสงเคราะหที่เหมาะสม ไมไดรับรายได และ
สวัสดิการที่เหมาะสมตอคุณวุฒิ และไมไดรับการพัฒนาใหมีความรูความสามารถในการจัดกระบวนการ
การเรียนการสอนทีเ่ นนผูเ รียนเปนศูนยกลางอยางเหมาะสมและเทาเทียมและมีการเปลีย่ นแปลงทําใหเกิดภาวะ
สมองไหลไปหนวยงานอื่นที่มั่นคงกวาเดิม (2) ดานการเงิน (Money) มีงบประมาณไมเพียงพอ ไมสอดคลอง
ไมเหมาะสม กับภาระงานและรูปแบบการจัดการเรียนการสอน อีกทั้งมีสื่อ วัสดุ อุปกรณอาคาร สถานที่
ไมเพียงพอและไมเอื้อตอการจัดการศึกษาไมเอื้อตอการจัดการเรียนการสอน ซึ่งอาจเปนเพราะการขาด
ระบบการบริหารจัดการการเงิน การบัญชีทไี่ ดมาตรฐาน และไมมแี ผนงานทีช่ ดั เจนในการบริหารจัดการระบบ
การเงินของโรงเรียน (3) ดานการบริหารจัดการ (Management)ไมมแี ผนงานในการบริหารจัดการและพัฒนา
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาอยางชัดเจน การถายทอดและสื่อสารยังไมทั่วถึง จึงขาดการมีสวนรวม
ในการบริหารจัดการดานการศึกษาจากภาคสวนภายนอก อีกทั้งสภาพแวดลอมของโรงเรียนขาดการสราง
บรรยากาศทางวิ ช าการ และการศึ ก ษาของโรงเรี ย นพระปริ ยั ติ ธ รรมแผนกสามั ญ ศึ ก ษายั ง เน น อยู  ใ น
สวนของปริยัติคือ ภาคของความรูยังไมมีการเชื่อมตอความรูเขาสูภาคของการปฏิบัติเพื่อใหเกิดปญญาตาม
หลักพุทธธรรม รวมทัง้ ระบบสวัสดิการแกผเู รียนขาดการบริหารจัดการทีม่ ปี ระสิทธิภาพ (4) ดานวัสดุ อุปกรณ
หลักสูตร เทคโนโลยี ( Material) หลักสูตรทีใ่ ชเปนการนําของการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานมาใช ซึง่ ไมมคี วามสอดคลอง
กับบริบทของปริยัติธรรมมากนัก ในดานเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการและการจัดการศึกษายัง
ไมมีความทันสมัย ระบบฐานขอมูลยังไมมีประสิทธิภาพและการเขาถึงเทคโนโลยียังไมทั่วถึง

อภิปรายผลการวิจัย
ประเด็นที่ 1 ดานความสามารถในการผลิตนักเรียนใหมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง ผลการวิจัย
พบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยตํ่าสุดคือ นักเรียนมีองคความรูจากสื่อที่หลากหลายและทันสมัย ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ประสบปญหาในดานงบประมาณในการพัฒนาสื่อการเรียน
การสอน รวมไปถึงครูผูสอนที่ใชวิธีการสอนแบบดั้งเดิมที่เนนการสอนตามตําราเรียนในหองเรียนเปนหลัก
เปนผลทําใหการผลิตสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัยไมมีความหลากหลายและมีจํานวนนอย สอดคลองกับ
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งานวิจัยของ จุมพล พูลภัทรชีวิน (2532) ไดศึกษาปจจัยที่สงผลตอสัมฤทธิ์ผลของโรงเรียนเอกชนโดย
การสัมภาษณครูและครูใหญ พบวา โรงเรียนเอกชนที่มีผลสัมฤทธิ์สูงสามารถจัดวัสดุอุปกรณตลอดจน
สือ่ การสอนไดทนั สมัยและพรอมกวาโรงเรียนเอกชนทีม่ ผี ลสัมฤทธิผลตํา่ และนอกจากนีก้ ารจัดสวัสดิการของ
ครู ใ นโรงเรี ย นเอกชนที่ มี ผ ลสั ม ฤทธิ์ ตํ่ า จะไม ดี ผลการสั ม ภาษณ ค รู ใ หญ ใ นโรงเรี ย นที่ มี ผ ลสั ม ฤทธิ์ ตํ่ า
พบวา บรรยากาศในการทํางานดี ครูและผูบ ริหารมีความเขาใจกันดี ในขณะทีค่ รูโรงเรียนเอกชนทีม่ สี มั ฤทธิผลสูง
มีระบบการบริหารเปนประชาธิปไตยโดยกึ่งเผด็จการมีการติดตามผลการทํางานอยางตอเนื่อง
ประเด็นที่ 2 ดานความสามารถในการพัฒนานักเรียนใหมีทัศนคติทางบวก ผลการวิจัยพบวา ขอที่มี
คาเฉลี่ยตํ่าสุด คือ นักเรียนมีความภาคภูมิใจและเชิดชูสถาบันของตน ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากอิทธิพลจาก
การแขงขันทางดานการศึกษาในปจจุบันคอนขางสูงโดยเฉพาะผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของแตละโรงเรียน
รวมไปถึงกิจกรรมพัฒนาผูเรียนตาง ๆ แตโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษานั้นยังคงมีการแขงขัน
กันดานการศึกษานอยและไมมกี ารขับเคลือ่ นงานวิชาการเทาทีค่ วร จึงทําใหประสิทธิผลการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนพระปริยตั ธิ รรม แผนกสามัญศึกษายังอยูใ นระดับตํา่ ซึง่ ทําใหนกั เรียนเกิดความรูส กึ ถึงความดอยโอกาส
ของตนเอง และคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาที่ตนเองกําลังศึกษาอยู สอดคลองกับงานวิจัยของ
สุธาสินี นาคสินธุ (2552) ไดวิเคราะหองคประกอบของการคิดเชิงบวกของนักเรียน ชวงชั้นที่ 3 ของโรงเรียน
ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครนายก การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุงมายเพื่อวิเคราะหองคประกอบของ
การคิดเชิงบวกของนักเรียนชวงชั้นที่ 3 มีทั้งหมด 6 องคประกอบ คือ การมีความเชื่อมั่นในตนเอง การยึดมั่น
ในหลักคุณธรรม การกลาเผชิญกับปญหาและอุปสรรค การควบคุมอารมณที่ดี การยอมรับฟงและใหเกียรติ
ผูอื่นและการมองโลกในแงดี
ประเด็นที่ 3 ดานความสามารถในการปรับเปลี่ยนและพัฒนาสถานศึกษา ผลการวิจัยพบวา ขอที่มี
คาเฉลีย่ ตํา่ สุด คือ ครูพฒ
ั นาวิธกี ารสอนโดยใชเทคโนโลยีทที่ นั สมัยทัง้ นีอ้ าจเปนเพราะโรงเรียนพระปริยตั ธิ รรม
แผนกสามัญศึกษายังขาดอุปกรณเทคโนโลยีทางการศึกษาที่มีความทันสมัยประกอบกับครูผูสอนบางคนยัง
ขาดการพัฒนาตนเองอยางตอเนือ่ ง จึงไมมคี วามชํานาญในการใชเทคโนโลยีสมัยใหม สอดคลองกับงานวิจยั
ของพระชิน นิวงษา (2544) ทีท่ าํ การศึกษาเรือ่ งการใชสอื่ การเรียนการสอนของครูอาจารยโรงเรียนพระปริยตั ธิ รรม
แผนกสามัญศึกษา จังหวัดนครพนม พบวาอุปกรณการเรียนการสอนมีความสําคัญตอการจัดการเรียน
การสอนมาก จะตองมีคุณภาพที่ดีและมีในปริมาณที่เพียงพอกับความตองการของผูสอนและผูเรียน และ
ประสบการณการเรียนรูต อ งเหมาะสมกับผูเ รียนดวยเหตุผลทีส่ อื่ การเรียนการสอนเปนประสบการณการเรียนรู
โดยผานทางการรับรูไ มวา จะเปนการเรียนรูใ นสภาพการณใดๆ ก็ตามจากคํากลาวนีท้ าํ ใหทราบวาการรับรูก บั
การคิดและการรับรูกับเจตคติมีความสัมพันธกันหรือกลาวอยางงายๆ ไดวาการเรียนรูมีอิทธิพลตอการคิด
และเจตคติในการเรียนรู
ประเด็นที่ 4 ดานความสามารถในการแกไขปญหาในสถานศึกษา ผลการวิจยั พบวา ขอทีม่ คี า เฉลีย่ ตํา่ สุด
คือ บุคลากรในสถานศึกษามีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน ซึ่งอาจเนื่องมาจากปจจุบันมีคาครองชีพ
ที่สูงขึ้นทําใหสิ่งจําเปนพื้นฐานมีมากขึ้น แตบุคลากรของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษายังถูก

ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃÍÕÊà·ÍÃ¹

ปที่ 11 ฉบับที่ 4 ตุลาคม 2560 - ธันวาคม 2560

199

มองขามในเรื่องสวัสดิการตาง ๆ และคาตอบแทนที่เหมาะสม รวมไปถึงความไมมั่นคงในวิชาชีพครู
ของบุคลากรโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาสอดคลองกับ สุรพล พยอมแยม (2541) ไดกลาววา
ขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงาน (Work Moral) เปนพฤติกรรมของผูรวมงานที่แสดงออกในรูปของความสนใจ
ความกระตือรือรน ความเอาใจใสที่จะกระทํางานในหนาที่ของตนที่ไดรับมอบหมาย
ดานความคิดเห็นเกีย่ วกับประสิทธิผลทางการศึกษาเพือ่ ใชเปนแนวทางในการพัฒนากระบวนการ
จัดการของโรงเรียนพระปริยตั ธิ รรม แผนกสามัญศึกษา อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม เปนการนําหลักการบริหาร
แบบ 4M เพื่อพัฒนากระบวนการจัดการใน 4 ดาน คือ ดานบุคลากร ดานงบประมาณ ดานวัสดุอุปกรณ
และดานการบริหารจัดการ ซึง่ จากผลการสัมภาษณพบวา ดานบุคลากร( Man) บุคลากรมีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม
และโรงเรียนมีนโยบายทีม่ คี วามชัดเจนในการมุง มัน่ และสงเสริมและพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนพระปริยตั ธิ รรม
แผนกสามัญศึกษา แตครูขาดความมั่นคงและความกาวหนาทางดานวิชาชีพ ไมไดรับสวัสดิการและ
การสงเคราะหทเี่ หมาะสม ซึง่ เกิดจากระบบการบริหาร และการพัฒนาบุคลากรทีไ่ มเปนระบบ และไมมที ศิ ทาง
ในการจัดการทีช่ ดั เจน ดานการเงิน (Money) มีงบประมาณจากหลากหลายชองทางทัง้ จากงบประมาณอุดหนุน
การศึ ก ษา งบประมาณสนั บ สนุ น จากวั ด เป น ต น แต ง บประมาณยั ง ไม เ พี ย งพอ ทั้ ง นี้ เ นื่ อ งจากขาด
ระบบการบริหารจัดการการเงิน การบัญชีที่ไดมาตรฐานและเปนธรรมาภิบาล และไมมีแผนงานที่ชัดเจน
ในการบริหารจัดการระบบการเงินของโรงเรียนวัสดุ ดานอุปกรณ (Material) สื่อการสอน มีความพอเพียงตอ
การบริการทางการศึกษาแกผูเรียนแตเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการและการจัดการศึกษา
ยังไมมีความทันสมัย ระบบฐานขอมูลยังไมมีประสิทธิภาพ และดานการบริหารจัดการ (Management)
มีสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเปนแหลงเรียนรูและการปฏิบัติธรรมตามหลักพระพุทธศาสนาและมีโครงสราง
การบริหารจัดการชัดเจนเปนระบบ แตสภาพแวดลอมของโรงเรียนขาดการสรางบรรยากาศทางวิชาการและ
ขาดการบริหารจัดการระบบสวัสดิการแกผูเรียนที่มีประสิทธิภาพ

สรุป
ผลการวิจัยสรุปไดวาพบวา ดานความสามารถในการผลิตนักเรียนใหมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง
พบวานักเรียนสามารถลงมือปฏิบตั งิ านตามขัน้ ตอนทีก่ าํ หนดไดมคี า เฉลีย่ สูงสุดและนักเรียนมีองคความรูจ าก
สื่อที่หลากหลายและทันสมัยมีคาเฉลี่ยตํ่าสุด ดานความสามารถในการพัฒนานักเรียนใหมีทัศนคติทางบวก
พบวานักเรียนยอมรับและปฏิบัติตนตามกติกาของสังคมมีคาเฉลี่ยสูงสุด และนักเรียนมีความภาคภูมิใจและ
เชิดชูสถาบันของตนมีคาเฉลี่ยตํ่าสุด ดานความสามารถในการปรับเปลี่ยนและพัฒนาสถานศึกษา พบวาครู
สรางกระบวนการเรียนรูทั้งเนื้อหาวิชาและคุณธรรมอยางผสมผสาน มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด และสถานศึกษามีสื่อ
และเทคโนโลยีที่ทันสมัยมีคาเฉลี่ยตํ่าสุด และดานความสามารถในการแกไขปญหาในสถานศึกษา พบวาครู
ผูส อนสามารถแกไขปญหาทีเ่ กิดขึน้ จากการปฏิบตั งิ านของตนไดมคี า เฉลีย่ สูงสุด และบุคลากรในสถานศึกษา
มีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานมีคาเฉลี่ยตํ่าสุด และการวิเคราะหปญหา เปรียบเทียบขอมูลกับทฤษฎี
หลั ก การบริ ห าร 4M พบขอ เสนอแนะในการพัฒ นากระบวนการจัด การ ของโรงเรี ย นพระปริยัติธ รรม
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แผนกสามัญศึกษาโดยมีขอเสนอแนะดังนี้
1. ขอเสนอแนะที่ไดจากการวิจัย
1.1 ดานความสามารถในการผลิตนักเรียนใหมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงโดยยึดหลัก 4M
คือ (1) คน (Man) สถานศึกษาควรมีการกระตุน ใหครูผสู อนมีการผลิตสือ่ ใหม ๆ อยูต ลอดเวลา (2) เงิน (Money)
ควรมีจัดสรรงบประมาณที่เพียงพอตอความตองการในการผลิตสื่อตาง ๆ (3) วัสดุ อุปกรณ (Material)
สถานศึกษาควรอํานวยความสะดวกทีใ่ ชในการดําเนินการศึกษา เชน ความพรอมดานหองเรียน อาคารสถานที่
และ (4) การจัดการ (Management) สถานศึกษาควรจัดกระบวนการบริหารควบคุมงานทัง้ หมดใหเปนไปอยาง
มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลอยางเต็มที่
1.2 ดานความสามารถในการพัฒนานักเรียนใหมีทัศนคติทางบวก โดยยึดหลัก 4M คือ
(1) คน (Man) สถานศึกษาควรมีการกระตุนงานวิชาการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนใหสูงขึ้น
อยางตอเนือ่ งพรอมทัง้ ปลูกฝงใหผเู รียนมีความรักในสถานศึกษาของตนเอง (2) เงิน (Money) ควรจัดงบประมาณ
สวนหนึง่ ในการใหรางวัล หรือผลตอบแทนในสิง่ ทีน่ กั เรียนมีคณ
ุ งามความดีเปนทีป่ รากฏเพือ่ เปนการเสริมแรง
ในการทํางานและเพิ่มพฤติกรรมที่ตองการ (3) วัสดุ อุปกรณ (Material) สถานศึกษาควรจัดหาวัสดุ อุปกรณ
การเรียนกับนักเรียนอยางเทาเทียมกัน ไมใหเกิดความแตกแยกหรือขาดความสามัคคี และ (4) การจัดการ
(Management) สถานศึกษาควรมีกระบวนการบริหารควบคุมผูเรียนทั้งหมดใหมีการปฏิบัติรูปแบบเดียวกัน
1.3 ดานความสามารถในการปรับเปลี่ยนและพัฒนาสถานศึกษาโดยยึดหลัก 4’M คือ
(1) คน (Man) สถานศึกษาควรมีการสนับสนุนบุคลากรในการเขารับการอบรมพัฒนาตนเองดานการใช
เทคโนโลยีการสอนสมัยใหมอยูเสมอ (2) เงิน (Money) ควรจัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนาสถานศึกษาและ
บุคลากรใหเปนไปอยางตอเนื่อง (3) วัสดุ อุปกรณ (Material) สถานศึกษาควรสรางแหลงการเรียนรูภายใน
สถานศึกษาใหดึงดูดความสนใจแกผูเรียน ทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรูอยูตลอดเวลา และ (4) การจัดการ
(Management) สถานศึกษาควรจัดกระบวนการบริหารสถานศึกษาใหมีความทันสมัยอยูเสมอ
1.4 ด า นความสามารถในการแก ไ ขป ญ หาในสถานศึ ก ษาควรยึ ด หลั ก 4’M คื อ (1)
คน (Man) สถานศึกษาควรใหความสําคัญดานสวัสดิการตาง ๆ ที่บุคลากรจะพึงมีพึงไดและการสราง
ความมั่นคงในวิชาชีพ (2) เงิน (Money) ควรมีคาตอบแทนสําหรับบุคลากรในสถานศึกษาที่เหมาะสม
และควรมีการปรับคาตอบแทนสูงขึ้นในแตละป (3) วัสดุ อุปกรณ (Material) ควรจัดวัสดุ อุปกรณและ
สิ่งอํานวยความสะดวกที่พรอมใชงานเมื่อเกิดปญหาในสถานศึกษา และ (4) การจัดการ (Management)
สถานศึกษาควรจัดกระบวนการบริหารงานทั้งหมดใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด
ตอนักเรียน
2. ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
2.1 ควรศึกษาเกี่ยวกับปจจัยที่สงผลตอประสิทธิผลทางการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรม
แผนกสามัญศึกษา
2.2 ควรศึกษาเกี่ยวกับปจจัยที่สงผลตอการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของโรงเรียน
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พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
2.3 ควรวิจยั เกีย่ วกับประสิทธิผลทางการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดอืน่ ๆ เพือ่ นํามาเปรียบเทียบ
กับโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
2.4 ควรวิ จั ย เกี่ ย วกั บ การบริ ห ารงานของโรงเรี ย นพระปริ ยั ติ ธ รรม แผนกสามั ญ ศึ ก ษา
เพื่อนําไปพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรม ตอไป
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