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บทคัดยอ
 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือ (1) ศึกษาความคิดเห็นเก่ียวกับประสิทธิผลทางการศึกษาของ

โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม และ (2) เพื่อวิเคราะหความคิดเห็น

เก่ียวกบัประสิทธิผลทางการศกึษาเพ่ือใชเปนแนวทางในการพฒันากระบวนการจดัการของโรงเรียนพระปรยิตัธิรรม 

แผนกสามัญศึกษา อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผูบริหารสถานศึกษา 

ครูผูสอน และนักเรียน โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาในปการศึกษา 2559 โดยใชวิธีสุม              

กลุมตัวอยางจากสูตรคํานวณ Taro Yamane รวมทั้งสิ้น 176 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ แบบสอบถาม

ประสิทธิผลทางการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา และการสัมภาษณแบบไมมี

โครงสราง  วเิคราะหขอมลูโดยใชความถี ่รอยละ คาเฉลีย่และสวนเบีย่งเบนมาตรฐาน และการวเิคราะหเนือ้หา 

 ผลการวิจัยพบวา (1) ประสิทธิผลทางการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา          

พบวา โดยรวมผูตอบแบบสอบถามมคีวามคดิเหน็วา ทางโรงเรียนมีความสามารถมาก เม่ือพิจารณาแตละดาน

มีดังน้ี ดานความสามารถในการผลิตนักเรียนใหมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงพบวา ขอท่ีมีคาเฉล่ียต่ําสุดคือ  
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นักเรียนมีองคความรูจากสื่อที่หลากหลายและทันสมัย ผลจากการสัมภาษณพบวา โรงเรียนพระปริยัติธรรม

เกือบทุกแหงยังประสบปญหาในดานงบประมาณในการพัฒนาส่ือการเรียนการสอนดานความสามารถใน   

การพัฒนานักเรียนใหมีทัศนคติทางบวกพบวา ขอท่ีมีคาเฉล่ียต่ําสุดคือ  นักเรียนมีความภาคภูมิใจและ         

เชดิชสูถาบันของตน ผลจากการสมัภาษณพบวา ปจจบุนัโรงเรียนตาง ๆ  มกีารแขงขันกนัทางดานการศกึษาสูง

ไมวาจะเปนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่มีการแขงขันของกลุมวิชาการตาง ๆ หรือกิจกรรมพัฒนาผูเรียน                  

แตโรงเรยีนพระปริยตัธิรรม แผนกสามญัศกึษา มกีารขับเคลือ่นกนันอย   ดานความสามารถในการปรบัเปลีย่น

และพัฒนาสถานศึกษา พบวา ขอท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําสุดคือ  ครูพัฒนาวิธีการสอนโดยใชเทคโนโลยีที่ทันสมัย         

ผลจากการสัมภาษณพบวาครูผู สอนบางคนมีการสอนตามตําราและใชเอกสารมากกวาการใชสื่อ                      

ทางเทคโนโลยีและดานความสามารถในการแกไขปญหาในสถานศึกษา พบวา ขอท่ีมีคาเฉล่ียต่ําสุด คือ  

บุคลากรในสถานศึกษามีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานซึ่งจากการสัมภาษณพบวา บุคลากรโรงเรียน     

พระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา ยังไมมีความมั่นคงในเร่ืองของคาตอบแทน และสวัสดิการตาง ๆ                    

(2) วิเคราะหความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิผลทางการศึกษาเพื่อใชเปนแนวทางในการพัฒนากระบวนการ

จัดการของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม พบวา ขอเสนอแนะ    

เพ่ือนําไปพฒันากระบวนการจัดการของโรงเรียนพระปริยตัธิรรม แผนกสามัญศึกษา โดยยึดหลักกระบวนการ

จัดการ 4M  คือ (1) คน (Man) สถานศึกษาควรมีการสนับสนุนบุคลากรในการเขารับการอบรมพัฒนาตนเอง

ดานการใชเทคโนโลยีการสอนสมัยใหมอยูเสมอ และใหความสําคัญดานสวัสดิการตาง ๆ  ที่บุคลากรจะพึงมี

พึงไดและการสรางความมั่นคงในวิชาชีพ   พรอมท้ังปลูกฝงใหผูเรียนมีความรักในสถานศึกษาของตนเอง       

(2) เงิน (Money)  ควรจัดสรรงบประมาณท่ีเพียงพอตอความตองการของสถานศึกษาในการผลิตสื่อตาง ๆ  

และมีคาตอบแทนสาํหรบับุคลากรในสถานศึกษาท่ีเหมาะสม และควรมีการปรับคาตอบแทนสูงข้ึนในแตละป

เพื่อเปนการเสริมแรงในการทํางานและเพิ่มพฤติกรรมที่ตองการ (3) วัสดุ อุปกรณ (Materials)  สถานศึกษา

ควรอาํนวยความสะดวกในการดาํเนนิการศกึษา จดัหาวสัด ุอปุกรณการเรียนใหแกนกัเรียน  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
 การศึกษาเปนกระบวนการเรียนรูเพ่ือพัฒนาและสรางทกัษะของบุคคลใหรูจกัดําเนนิชวีติอยางสันตสิขุ 

มีพฤติกรรมใฝรู ที่จะเปนพลังปญญาเพ่ือคุณภาพชีวิตท่ีดีชวยขัดเกลาใหคนละอายตอบาป มีทักษะใน              

การประกอบอาชพี เคารพกฎหมาย รูคณุคาของศลิปวฒันธรรมประเพณขีองชาต ิตลอดจนสามารถดาํเนนิชวีติ

อยางมีความสขุและพรอมท่ีจะเผชญิกบัปญหาตาง ๆ  อกีทัง้สามารถชวยสรางสรรคสงัคมและพัฒนาประเทศชาติ

ดวยเหตุนี้มนุษยตองมีการพัฒนาตนเองดวยการศึกษาอยูตลอดชีวิต ดังไดปรากฏในเอกสารของสํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ (2545, 2) ไดกลาวไววา “การศึกษาหมายถึงกระบวนการเรียนรูเพ่ือ           

ความเจรญิงอกงามของบุคคลและสงัคม โดยการถายทอดความรู การฝกการอบรม การสืบสานทางวฒันธรรม 

การสรางสรรคจรรโลงความกาวหนาทางวชิาการ การสรางองคความรูอนัเกิดจากการจดัสภาพแวดลอมสังคม

การเรียนรูและปจจัยเก้ือหนุนใหบุคคลเรียนรูอยางตอเน่ืองตลอดชีวิต” ซึ่งระบบการศึกษาไทยปจจุบันตาม        

ที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มีการจัด

ระบบการศึกษาออกเปนสามระบบ คือ การศึกษาในระบบโรงเรียน  การศึกษานอกระบบโรงเรียน  และ           

การศึกษาตามอัธยาศัย ในการจัดระบบการศึกษาตามแนวพระราชบัญญัติฉบับน้ี จะไมพิจารณาแบงแยก

การศึกษาในระบบโรงเรียนออกจากการศึกษานอกระบบโรงเรียน  แตจะถือวาการศึกษาในระบบการศึกษา

นอกระบบ และการศกึษาตามอธัยาศัยเปนเพียงวิธกีารเรยีนการสอนหรอืรูปแบบของการเรียนการสอนทีภ่าษา

อังกฤษใชคําวา "Modes of Learning"  ฉะน้ันแนวทางใหมคือ สถานศึกษาสามารถจัดไดทั้งสามรูปแบบ     

และใหมีระบบเทียบโอนการเรียนรูทั้งสามรูปแบบได

 ทัง้นี ้การจดัการศกึษาทัง้สามรปูแบบนัน้ยงัไดครอบคลมุไปถงึการจดัการศกึษาโรงเรยีนพระปรยิตัธิรรม 

แผนกสามัญศึกษา อางตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ (2545, 157) วาดวยโรงเรียนพระปริยัติธรรม        

แผนกสามญัศึกษา พทุธศกัราช 2535  ขอ 4 วา “โรงเรียนพระปรยิตัธิรรม แผนกสามญัศึกษาหมายถึง โรงเรียน

ที่จัดตั้งขึ้นในวัดหรือที่ธรณีสงฆหรือที่ดินของมูลนิธิทางพระพุทธศาสนา เพื่อใหการศึกษาแกภิกษุสามเณร  

ตามหลกัสตูรของกระทรวงศกึษาธิการ ” และ ขอ 17 วา สวนราชการใดทีม่พีระภิกษสุามเณรเรยีนอยูในโรงเรียน

ในสงักดักอนแลวใหใชหลกัสูตรของกระทรวงศกึษาธกิาร ทีใ่ชกบัโรงเรยีนพระปริยตัธิรรม แผนกสามัญศกึษา 
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ระดับมัธยมศึกษาตอนตนหรือระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและใหเปนไปตามระเบียบ กฎ ขอบังคับและ       

วิธีการที่สวนราชการนั้นกําหนด

 ฉะนัน้ โรงเรียนพระปรยิตัธิรรม แผนกสามญัศกึษา ถอืเปนแหลงเรียนรูทีส่าํคญัยิง่ในการพัฒนาผูเรียน

และผลผลิตกําลังคนใหมีศักยภาพที่จะชวยพัฒนาประเทศใหสามารถแขงขันดานเศรษฐกิจ  การเมือง  และ

เทคโนโลยกีบันานาประเทศได (อาํรงุ  จนัทวานชิ, 2547) ประสทิธผิลของการบริหารงานโรงเรยีน  เปนผลผลติ

ของการบริหารจัดการโรงเรียนที่ดี  ซึ่งเกิดจากความตองการในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางเปนระบบ  

โดยมุงหวังเพ่ือใหเกิดความเสมอภาคของการใหบริการการศึกษาแกเด็กไทยทุกคนมีความเทาเทียมกัน             

ในคณุภาพการจดัการการศกึษาในโรงเรยีน  และลดความเหล่ือมลํา้ในคุณภาพผลผลติ  ซึง่หมายถึงคุณภาพ

ผูเรียน ซึ่งในการพิจารณาประสิทธิผลของโรงเรียนน้ันพิจารณาไดจากความสามารถในการผลิตนักเรียน           

ใหมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง   ความสามารถในการพัฒนานักเรียนใหมีเจตคติทางบวก ความสามารถใน

การปรับเปลี่ยนและพัฒนาโรงเรียน และความสามารถในการแกปญหาภายในโรงเรียน 

    ปจจุบันการจัดการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 

มีปญหาสําคัญหลายประการกลาวคือดานบุคลากรพบวา โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา                  

ยงัขาดแคลนครูทีม่คีณุวุฒแิละคุณสมบัตทิีเ่หมาะสมในดานอปุกรณการเรียนการสอนยงัขาดแคลนเปนจํานวนมาก

ในขณะเดียวกันดานอาคารสถานที่มีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาประมาณคร่ึงหน่ึงไมมี      

อาคารเรียนเปนของตนเองรวมทั้งปญหาดานการบริหารงานของโรงเรียนยังไมมีประสิทธิภาพเทาที่ควรและ

พบวาโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาไมมีบุคลากรประจํา ครูผูสอนเปนเพียงแตจางสอนเปน

ชัว่คราวซ่ึงทาํใหเกดิปญหาการเปลีย่นบุคลากรผูสอนบอยคร้ัง การสรางขวัญและกาํลงัใจในการปฏิบตังิานต่ํา

พระภิกษุสามเณรท่ีศึกษาอยูในสถานศึกษา สวนใหญเปนผูดอยโอกาสทางการศึกษา มีฐานะยากจน                  

จงึมคีวามจาํเปนตองเขามาบวชเรยีน เพราะฉะนัน้ปญหาดังกลาวขางตนนบัวาเปนอปุสรรคสําคญัทีเ่กีย่วของ

กับทุกฝาย ตองหาทางแกไขเพื่อใหการบริหารงานวิชาการเกิดประสิทธิภาพ (วรรณธรรม  กาญจนสุวรรณ      

และพระมหาสุทิตย อาภากโร, 2542 )

    ดวยเหตุที่กลาวมานี้ถือไดวาการจัดการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษานั้น

มีบทบาทที่สําคัญตอการพัฒนาองคกรของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เนื่องจากการจัดการ

ศกึษาเปนเครือ่งช้ีวดัความสาํเร็จเร่ืองคุณภาพและมาตรฐานการศกึษาผูวจิยัจงึมคีวามสนใจศกึษา ประสทิธผิล

ทางการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม วาการจัดการ

ศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา มีประสิทธิผลเปนอยางไรและเพื่อนําขอเสนอแนะไป

พัฒนากระบวนการจัดการของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ใหมีประสิทธิผลยิ่งขึ้น

วัตถุประสงค
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 1. เพื่อศึกษาความคิดเห็นเก่ียวกับประสิทธิผลทางการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรม              

แผนกสามัญศึกษา อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม

 2.  เพื่อวิเคราะหความคิดเห็นเก่ียวกับประสิทธิผลทางการศึกษาเพ่ือใชเปนแนวทางในการพัฒนา

กระบวนการจัดการของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม

ทบทวนวรรณกรรม
 1. ประสิทธิผลทางการศึกษา 

  อรุณ รักธรรม, (2525,12) ประสิทธิผล หมายถึง ความสามารถขององคการที่จะดําเนินการให

บรรลเุปาหมาย 4 ประการ คอื ความเปนอันหน่ึงอันเดียวกันในองคการ (Integration) การปรบัตัวขององคการ

ใหสอดคลองกับสภาพแวดลอม (Adaptability) การปรับตัวขององคการใหสอดคลองกับสังคม (Social        

Relevance) และผลผลิตขององคการ (Productivity)  

  กมลวรรณ  ชัยวานิชศิริ  (2536, 32-33)  ไดใหแนวคิดและความหมายของประสิทธิผลวา  

ประสิทธิผลของโรงเรียน  หมายถึง  การที่โรงเรียนสามารถผลิตนักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงและ

สามารถพัฒนานักเรียนใหมีทัศนคติทางบวก  ตลอดจนสามารถปรับตัวใหเขากับสภาพแวดลอมทั้งภายใน

ภายนอก  รวมทั้งสามารถแกปญหาภายในโรงเรียนซึ่งทําใหเกิดความพึงพอใจในการทํางาน

  เปรมสรุยี เชือ่มทอง (2536, 9) กลาววา ประสทิธผิล คอื ผลงานของกลุมซึง่เปนไปตามเปาหมาย      

ที่วางไว ดังนั้นประสิทธิผลของโรงเรียน คือ ความสําเร็จของโรงเรียนที่สามารถทําหนาที่ใหบรรลุเปาหมาย        

ทีต่ัง้เอาไว ทัง้น้ีเกิดจากประสิทธิภาพของผูบริหารโรงเรียนท่ีสามารถใชความรูความสามารถ และประสบการณ

ในการบริหารงานเพื่อโนมนาวใหผูใตบังคับบัญชาปฏิบัติงานใหเกิดผลตามเปาหมายที่ตั้งเอาไว

  สาํหรบัการศึกษาคนควาครัง้น้ี ผูวจิยัใชแนวคิดและเกณฑในการประเมินประสิทธิผลของมอทท 

(Mott, 1972 อางถึงใน Hoy & Miskel, 1991, 398) ซึง่ไดผสานแนวความคิดท้ังแงเปาหมายและระบบทรพัยากร      

มาเปนเกณฑหลายอยางในการพจิารณาประสทิธิผลขององคการโดยผูวจิยัไดพฒันาเคร่ืองมือวัดประสิทธิผล

ของโรงเรียนซึ่งประกอบดวยขอคําถามที่ครอบคลุมประสิทธิผลของโรงเรียน  4 ดาน คือ (1) ความสามารถ    

ในการผลิตนักเรียนใหมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง  หมายถึง ความสามารถในการดําเนินงาน ทั้งการบริหาร

การจัดการเรียนการสอน จนสามารถทําใหนักเรียนในโรงเรียนสวนใหญมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนที่ดี                   

(2) ความสามารถในการพฒันานักเรียนใหมทีศันะคติทางบวก หมายถึง ความสามารถดาํเนินงาน ทัง้การบรหิาร

และการอบรมคุณธรรมของนักเรียนเพ่ือใหนักเรียนเปนผูมีคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัยที่ดีและ              

ทําใหนักเรียนรูจักพัฒนาตนเอง มีเจตคติที่ดีตอการศกึษาเลาเรียน  (3) ความสามารถในการปรับเปลี่ยนและ

พฒันาโรงเรยีน หมายถงึ ความสามารถเปล่ียนแปลงปรบัปรุงวธิดีาํเนินงาน ทัง้ดานวิชาการ การเรยีนการสอน 

เพื่อใหโรงเรียนมีความกาวหนาทันกับยุคสมัยที่เปลี่ยนไป และ (4) ความสามารถแกปญหาภายในโรงเรียน 

หมายถึง ความสามารถในการรวมมือในการแกปญหาตาง ๆ ทั้งดานการเรียนการสอน การปกครองนักเรยีน 

และงานรับผิดชอบอื่นๆ เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานไดบรรลุวัตถุประสงคของโรงเรียนอยางมีคุณภาพ

 2. การจัดการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 
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  การศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ของคณะสงฆไทยน้ันเกิดขึ้น หลังจากโรงเรียน

วิสามัญศึกษา สํานักเรียนวัดถูกยุบเลิกตามมติเถรสมาคมแลว นักเรียนที่เรียนอยูก็ดิ้นรนหาท่ีเรียนใหม          

ขณะน้ันมีโรงเรียนราษฎรของวัดซึ่งตั้งขึ้นโดยระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ นักเรียนสวนมากก็เขาเรียน                 

ทีโ่รงเรยีนราษฎรของวดับาง สมัครสอบเทียบบาง เขาเปนนักเรียนผูใหญบางในขณะเดียวกันน้ันไดมผีูแทนราษฎร         

คือ นายอายุทธ  ฝายคุณวงศ ส.ส. มหาสารคามกับคณะ ยื่นเร่ืองราวขอใหพระภิกษุสามเณร และ               

กระทรวงศึกษาธิการ ไดสงเรื่องมายังกรมการศาสนาซ่ึงกองศาสนศึกษาเปนเจาหนาท่ีในเร่ืองนี้โดยตรง             

ไดมีการประชุมพิจารณากันในระดับเจาหนาท่ีและผูเก่ียวของกรมการศาสนาและตางกรม ลงความเห็นวา 

ควรจะตัง้โรงเรยีนสนองความตองการของพระภิกษุสามเณรใหไดเรียนท้ังวิชาธรรมและวิชาสามญัควบคูกนัไป 

โดยไมมกีารสมทบสอบใหกระทรวงศกึษาธิการเปนผูสอบเองจากการประชุมระดับเจาหนาท่ีนีไ้ดเสนอกระทรวง

เห็นชอบไดตั้งคณะกรรมการขึ้นโดยมี นายจรูญ วงศสายัณห อธิบดีกรมวิชาการในขณะนั้นเปนประธาน และ

คณะกรรมการตาง ๆ ผูแทนมหามกุฎราชวิทยาลัย ผูแทนมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และผูแทนกรมการ

ศาสนายกรางระเบียบหลักสูตร วิธีการวัดผล ในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 7  มัธยมศึกษาปที่ 3  มัธยมศึกษา

ปที่ 5 และใหชื่อโรงเรียนนี้วา  “โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา” 

  ซึง่การศกึษาพระปริยตัธิรรม แผนกสามญัศกึษา เปนการจดัการศกึษาเพือ่ใหพระภิกษสุามเณร        

ไดเรียนรูตามหลักสูตรกระทรวงศกึษาธกิาร ซึง่ปจจุบนัสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาตเิปนผูดแูลรบัผิดชอบ

การศึกษาของพระสงฆประเภทนี้ภายใตการควบคุมของสภาการศึกษาคณะสงฆ ซึ่งมีสมเด็จพระสังฆราช      

เปนประธาน และยังมีคณะกรรมการการศึกษาโรงเรียนพระปริยตัิธรรม แผนกสามัญศึกษา (วชิยั ธรรมเจริญ, 

2543, 4)

 

วิธีการวิจัย
 1. กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก ผูบริหารสถานศึกษา ครูผูสอน และนักเรียน โรงเรียน

พระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ประกอบดวย โรงเรียนสามัคคีวิทยาทาน      

โรงเรียนเชตุพนศกึษา โรงเรียนอภัยอรยิศกึษา โรงเรียนบาลีสาธติศกึษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

วิทยาเขตเชียงใหม โรงเรียนธรรมเมธีศึกษา และโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ  จําแนกเปนผูบริหาร             

สถานศกึษา จาํนวน 6 คน ครผููสอนจํานวน 80 คน นกัเรียนจํานวน 90 คน ในปการศึกษา 2559 รวมท้ังสิน้ จาํนวน 

176 คนโดยใชวิธีสุมกลุมตัวอยางจากสูตรคํานวณของ ทาโร ยามาเน (Taro Yamane, 1973 , 727-728)

 2. เครือ่งมอืทีใ่ชในการวิจยั คอื แบบสอบถามแบงออกเปน 2 ตอน คอื ตอนที ่1 เกีย่วกบัประสทิธผิล

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 นําแบบสอบถามไปใหผูเช่ียวชาญจํานวน 3 คน ตรวจสอบ พิจารณา      

โดยการหาคาความเที่ยงตรงของแบบสอบถามโดยพิจารณาใชคา IOC ตั้งแต 0.67 เปนตนไป จากนั้นไดนํา

แบบสอบถามจํานวน 50 ชุดไปทดลองใชกับโรงเรียนสันปาตองศึกษาและนําแบบสอบถามจํานวน 50 ชุด      

ที่ผานการทดลองใชแลวไปวิเคราะหหาคาความเช่ือมั่น โดยใชคาสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค                    

ไดคาความเชื่อมั่นที่ 0.897 สวนเครื่องมือชุดที่ 2 เปนการสัมภาษณ โดยการวิเคราะหขอคําถามที่มีคาเฉลี่ย

สงูสุดกับต่ําสุดจากการตอบแบบสอบถาม มาเปนประเดน็ขอคําถามและนาํมาวิเคราะหขอมูลและนํามาเสนอ

แบบบรรยายสรุป

 3. การเก็บรวบรวมขอมูล ดานแบบสอบถามผูวิจัยทําหนังสือขอความอนุเคราะหจากคณบดี         

คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน ถึงผูอํานวยการโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 

เพื่อขออนุญาตเก็บขอมูลจากผูบริหารสถานศึกษา ครูผูสอนและและนักเรียนของโรงเรียนพระปริยัติธรรม 

แผนกสามัญศึกษา จากนั้นผูวิจัยดําเนินการเก็บขอมูลกับกลุมตัวอยาง ประกอบดวย ผูบริหารสถานศึกษา    

ครผููสอน และนกัเรียน โรงเรียนพระปรยิตัธิรรมแผนกสามัญศกึษาอาํเภอเมือง จงัหวัดเชียงใหม โรงเรียนสามคัคี

วิทยาทาน โรงเรียนเชตุพนศึกษา โรงเรียนอภัยอริยศึกษา โรงเรียนบาลีสาธิตศึกษา มหาวิทยาลัย                         

มหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั วทิยาเขตเชียงใหม โรงเรียนธรรมเมธศีกึษา และโรงเรียนสมเดจ็พระพทุธชนิวงศ  

รวมทั้งสิ้นจํานวน 176คน ในปการศึกษา 2559 โดยนําขอมูลที่ไดมาทําการตรวจสอบ พบวา มีความสมบูรณ

ทุกฉบับ สวนการสมัภาษณ ผูวจิยัทําการสัมภาษณ เพ่ือเก็บรวบรวมขอมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับประสิทธิผลทางการ

ศกึษาใน 4 ประเด็น คอื ดานความสามารถในการผลิตนักเรียนใหมผีลสัมฤทธิท์างการเรียนสูง ดานความสามารถ

ในการพัฒนานักเรียนใหมีทัศนคติทางบวก  ดานความสามารถในการปรับเปลี่ยนและพัฒนาสถานศึกษา    

และดานความสามารถในการแกไขปญหาในสถานศึกษา โดยการจดบันทึกและบันทึกเสียง

 4. การวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยนําแบบสอบถามที่รวบรวมไดมาดําเนินการวิเคราะหขอมูล ดังน้ี 

แบบสอบถาม แบงออกเปน 2 ตอน ไดแก ตอนที่ 1 ประสิทธิผลทางการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรม    

แผนกสามัญศกึษา วเิคราะหขอมลูโดยใช คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน มาวเิคราะหขอมูล 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

  ตอนท่ี 2 ปญหาและขอเสนอแนะ พิจารณาการตอบปญหาและขอเสนอแนะในลักษณะท่ีมี  

ความคลายคลึงกัน นํามาวิเคราะหขอมูลและนํามาเสนอขอมูลประกอบการบรรยาย

  สวนการสัมภาษณ  ผู วิจัยไดวิเคราะหข อคําถามท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุดกับต่ําสุดจากการ                       

ตอบแบบสอบถามในแตละดานคือ ดานความสามารถในการผลิตนักเรียนใหมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง              

ดานความสามารถในการพัฒนานักเรียนใหมีทัศนะคติทางบวก ดานความสามารถในการปรับเปลี่ยนและ

พัฒนาโรงเรียน และดานความสามารถแกปญหาภายในโรงเรียน มาเปนประเด็นขอคําถาม นําขอมูลที่ได   

จากการจดบันทึกและการบันทึกเสียงมาทําการวิเคราะหขอมูลโดยการจัดหมวดหมู สรุปเปนขอคนพบและ

นํามาวิเคราะหขอมูลและนํามาเสนอแบบบรรยายสรุปในรูปแบบความเรียง

  ผูวิจัยไดนําผลจากการวิเคราะหแบบสอบถามและการวิเคราะหเน้ือหาจากการสัมภาษณมา

ทําการวิเคราะหขอมูลโดยการจัดเปนหมวดหมู สรุปเปนขอคนพบตามประเด็น จากน้ันผูวิจัยไดนําขอมูลมา

วิเคราะห เปรียบเทียบกับทฤษฎีหลักการบริหาร 4M เพื่อนํามาเปนขอเสนอแนะในการพัฒนากระบวนการ

จดัการของโรงเรยีนพระปริยตัธิรรม แผนกสามญัศึกษาโดยนําเสนอขอมูลในขอเสนอแนะท่ีไดจากการวิจยัใน

รูปแบบความเรียง

ผลการวิจัย
 ผลการวจิยั สรุปไดวา (1) ประสิทธิผลทางการศกึษาของโรงเรยีนพระปรยิตัธิรรม แผนกสามญัศึกษา

อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม โดยรวมดานความสามารถในการผลิตนักเรียนใหมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูง   

(ระดับปานกลาง คาเฉล่ีย 3.36) และดานความสามารถในการปรับเปล่ียนและพัฒนาสถานศึกษา                         

(ระดับปานกลาง คาเฉลี่ย 3.50)  ทางโรงเรียนมีความสามารถระดับปานกลาง สวนดานความสามารถในการ

พัฒนานักเรียนใหมีทัศนคติทางบวก (ระดับมาก คาเฉลี่ย 3.76) และดานความสามารถในการแกไขปญหา

ในสถานศึกษา (ระดับมาก คาเฉลี่ย 3.91) ทางโรงเรียนมีความสามารถระดับมากและผลการวิเคราะหขอมูล

กับหลักการบริหาร 4M มาเปนขอเสนอแนะในการพัฒนากระบวนการจัดการ พบวามีรายละเอียด ดังนี้ 

 ดานความสามารถในการผลิตนักเรียนใหมผีลสัมฤทธิท์างการเรียนสูง พบวา ขอท่ีมคีาเฉลีย่สูงสุดคือ 

นักเรียนสามารถลงมือปฏิบัติงานตามข้ันตอนท่ีกําหนดได (ระดับมาก คาเฉล่ีย 3.68) สอดคลองกับ                     

การสมัภาษณโดยผูใหสมัภาษณกลาววา นกัเรยีนในโรงเรียนพระปริยตัธิรรมมีความกระตือรือรนในการคนควา

หาขอมูลดวยตนเอง สังเกตเห็นไดจากการทํางานตามท่ีไดรับมอบหมายจากครูผูสอนแตละวิชา นักเรียน                 

มกีารลงมอืปฏบิตังิานตามขัน้ตอนทีก่าํหนดไดเปนอยางด ีขอทีม่คีาเฉลีย่ตํา่สดุ คอื นกัเรียนมีองคความรูจากสือ่

ที่หลากหลายและทันสมัย (ระดับปานกลาง คาเฉลี่ย 2.93)  สอดคลองกับการสัมภาษณโดยผูใหสัมภาษณ 

กลาววา โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาทุกแหงประสบปญหาในดานงบประมาณในการพัฒนา
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สื่อการเรียนการสอน เปนผลทําใหการผลิตสื่อการเรียนการสอนไมมีความหลากหลายและมีจํานวนนอย       

โดยผูใหสัมภาษณไดใหขอเสนอแนะวา โรงเรียนพระปริยัติธรรมควรมีการจัดหางบประมาณจากภายนอก    

เพื่อเขามาจัดสรรใหเพียงพอตอการผลิตสื่อและพัฒนาระบบเทคโนโลยีใหมีความทันสมัยมากยิ่งขึ้น 

 ดานความสามารถในการพัฒนานักเรยีนใหมทีศันคติทางบวก พบวา ขอทีม่คีาเฉล่ียสูงสุดคือ นกัเรียน

ยอมรับและปฏิบัติตนตามกติกาของสังคม (ระดับมาก คาเฉลี่ย 4.29) สอดคลองกับการสัมภาษณ โดยผูให

สมัภาษณกลาววา การยอมรับและปฏิบตัตินตามกติกาของสังคมเปนเร่ืองท่ีงายสําหรับนักเรียนท่ีเปนบรรพชิต 

เพราะการเขามาบวชเรยีนน้ันเบ้ืองตนเกิดจากการยอมรบัในสถานภาพของตนเองทีต่องอยูในกรอบของศลีธรรม

อยูตลอดเวลา ซึ่งนักเรียนสามารถนําไปปรับใชในชีวิตประจําวันตามกติกาของแตละสังคมไดเมื่อถึงเวลา         

ที่ตองเผชิญกับโลกภายนอก  ขอที่มีคาเฉลี่ยตํ่าสุด คือ นักเรียนมีความภาคภูมิใจและเชิดชูสถาบันของตน 

(ระดับปานกลาง คาเฉลี่ย 2.74) สอดคลองกับการสัมภาษณโดยผูใหสัมภาษณเห็นวา ปจจุบันโรงเรียนตางๆ  

มกีารแขงขนักนัทางดานการศึกษาสงู แตโรงเรยีนพระปรยิตัธิรรม แผนกสามญัศกึษานัน้มกีารขบัเคล่ือนกนันอย 

ซึง่เปนผลทําใหการจัดการศกึษายังไมเปนทีป่ระจักษเทาทีค่วรแกสงัคมเพือ่ใหผูอืน่ยอมรบักนัอยางกวางขวาง 

จึงสงผลใหผูเรียนเกิดความภาคภูมิใจและเชิดชูสถาบันของตนเองนอย โดยผูใหสัมภาษณมีขอเสนอแนะวา 

โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ควรพัฒนาดานคุณภาพผูเรียนโดยการยกระดับผลสัมฤทธ์ิของ

โรงเรียนพระปรยิตัธิรรมใหสงูขึน้  พฒันางานดานวชิาการใหเขมแขง็รวมไปถงึความพรอมในดานอาคารสถานที่

และเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนตางๆ ใหมีความทันสมัยและเพียงพอตอความตองการของผูเรียน 

 ดานความสามารถในการปรับเปลีย่นและพฒันาสถานศึกษา พบวา ขอทีม่คีาเฉลีย่สงูสดุ คอื ครสูราง

กระบวนการเรียนรูทั้งเนื้อหาวิชาและคุณธรรมอยางผสมผสาน (ระดับมาก คาเฉลี่ย 3.97)  สอดคลองกับ     

การสัมภาษณ โดยผูใหสัมภาษณ กลาววาโรงเรียนพระปริยัตธิรรมแผนกสามัญศึกษา ไดมีการจัดการเรียน

การสอนควบคูกับแผนกนักธรรมบาลี เพื่อพัฒนาดานคุณธรรมจริยธรรมอยูเสมอ ขอที่มีคาเฉล่ียตํ่าสุด คือ      

ครูพฒันาวิธกีารสอนโดยใชเทคโนโลยทีีท่นัสมัย (ระดับปานกลาง คาเฉล่ีย 2.74)  สอดคลองกับการสัมภาษณ

โดยผูใหสัมภาษณกลาววา ครูผูสอนสวนมากมีความรูและทักษะทางดานเทคโนโลยีนอย  จึงมีการสอน         

ตามตําราท่ีมีการใชเอกสารมากกวาการใชสือ่ทางเทคโนโลยี โดยผูใหสัมภาษณไดเสนอแนะวา ครูผูสอนควร

พัฒนาเทคนิคการสอนของตนเองและใชสื่อการเรียนการสอนควบคูกับการใชเทคโนโลยีสมัยใหมใหมากขึ้น

 ดานความสามารถในการแกไขปญหาในสถานศกึษา พบวา ขอท่ีมคีาเฉล่ียสูงสุด คอื ครูผูสอนสามารถ

แกไขปญหาที่เกิดขึ้นจากการ ปฏิบตัิงานของตนได (ระดับมาก คาเฉลี่ย 4.19)  สอดคลองกับการสัมภาษณ 

โดยผูใหสมัภาษณ กลาววา ครผููสอนของโรงเรยีนพระปริยตัธิรรม แผนกสามัญศกึษา สวนมากมปีระสบการณ

การสอนและการทาํงานมากพอสมควร ฉะนัน้อุปสรรคและปญหาท่ีเกิดข้ึนในช้ันเรยีนหรือ จากการปฏบิตังิาน 

อื่น ๆ  ครูผูสอนมีการแกไขปญหาไดเปนอยางดี ขอที่มีคาเฉลี่ยตํ่าสุด คือ บุคลากรในสถานศึกษามีขวัญและ

กาํลงัใจในการปฏบิตังิาน (ระดับมาก คาเฉล่ีย 3.51)  สอดคลองกับการสมัภาษณ โดยผูใหสมัภาษณ กลาววา 

คาตอบแทนหรือสวัสดิการตาง ๆ  ที่จะพึงมีพึงได เปนปจจัยสําคัญในการสรางขวัญและกําลังใจใหบุคลากร

ในการทํางาน แตปจจุบันเร่ืองเหลานี้ถูกมองขามไปโดยผูใหสัมภาษณไดเสนอแนะวา ผูบริหารโรงเรียน          
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พระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา ควรเล็งเห็นถึงความสําคัญในการสรางความมั่นคงในวิชาชีพครูเปนหลัก

เพื่อใหบุคลากรในสถานศึกษามีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น

     การวิเคราะหความคิดเห็นเก่ียวกับประสิทธิผลทางการศึกษาเพ่ือใชเปนแนวทางในการพัฒนา

กระบวนการจัดการของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหมโดยนํามา

วิเคราะหกับหลักบรหิาร 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       

การเรียนการสอนท่ีเนนผูเรยีนเปนศนูยกลางอยางเหมาะสมและเทาเทยีมและมีการเปล่ียนแปลงทําใหเกดิภาวะ

สมองไหลไปหนวยงานอื่นที่มั่นคงกวาเดิม  (2) ดานการเงิน (Money) มีงบประมาณไมเพียงพอ ไมสอดคลอง 

ไมเหมาะสม กับภาระงานและรูปแบบการจัดการเรียนการสอน อีกทั้งมีสื่อ วัสดุ อุปกรณอาคาร สถานท่ี          

ไมเพียงพอและไมเอ้ือตอการจัดการศึกษาไมเอ้ือตอการจัดการเรียนการสอน ซึ่งอาจเปนเพราะการขาด       

ระบบการบริหารจดัการการเงิน การบัญชทีีไ่ดมาตรฐาน และไมมแีผนงานท่ีชดัเจนในการบรหิารจัดการระบบ

การเงินของโรงเรยีน (3) ดานการบรหิารจัดการ (Management)ไมมแีผนงานในการบรหิารจัดการและพฒันา

คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาอยางชัดเจน การถายทอดและสื่อสารยังไมทั่วถึง จึงขาดการมีสวนรวม          

ในการบริหารจัดการดานการศึกษาจากภาคสวนภายนอก อีกท้ังสภาพแวดลอมของโรงเรียนขาดการสราง

บรรยากาศทางวิชาการ และการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษายังเนนอยู ใน                  

สวนของปริยัติคือ ภาคของความรูยังไมมีการเชื่อมตอความรูเขาสูภาคของการปฏิบัติเพื่อใหเกิดปญญาตาม

หลักพุทธธรรม  รวมทัง้ระบบสวสัดิการแกผูเรียนขาดการบริหารจัดการทีม่ปีระสิทธิภาพ (4) ดานวสัดุ อปุกรณ 

หลักสูตร เทคโนโลยี ( Material) หลกัสูตรทีใ่ชเปนการนําของการศึกษาขัน้พ้ืนฐานมาใช ซึง่ไมมคีวามสอดคลอง

กับบริบทของปริยัติธรรมมากนัก ในดานเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการและการจัดการศึกษายัง

ไมมีความทันสมัย ระบบฐานขอมูลยังไมมีประสิทธิภาพและการเขาถึงเทคโนโลยียังไมทั่วถึง

อภิปรายผลการวิจัย
 ประเด็นท่ี 1  ดานความสามารถในการผลิตนักเรียนใหมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูง ผลการวิจัย         

พบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยตํ่าสุดคือ นักเรียนมีองคความรูจากสื่อที่หลากหลายและทันสมัย ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา 

โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ประสบปญหาในดานงบประมาณในการพัฒนาส่ือการเรียน      

การสอน รวมไปถึงครูผูสอนท่ีใชวิธีการสอนแบบด้ังเดิมท่ีเนนการสอนตามตําราเรียนในหองเรียนเปนหลัก     

เปนผลทําใหการผลิตสื่อการเรียนการสอนท่ีทันสมัยไมมีความหลากหลายและมีจํานวนนอย  สอดคลองกับ
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งานวิจัยของ จุมพล พูลภัทรชีวิน (2532) ไดศึกษาปจจัยที่สงผลตอสัมฤทธ์ิผลของโรงเรียนเอกชนโดย                

การสัมภาษณครูและครูใหญ พบวา โรงเรียนเอกชนท่ีมีผลสัมฤทธิ์สูงสามารถจัดวัสดุอุปกรณตลอดจน               

สือ่การสอนไดทนัสมยัและพรอมกวาโรงเรยีนเอกชนทีม่ผีลสมัฤทธิผลตํา่ และนอกจากน้ีการจัดสวสัดิการของ     

ครูในโรงเรียนเอกชนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ตํ่าจะไมดี ผลการสัมภาษณครูใหญในโรงเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ตํ่า                     

พบวา บรรยากาศในการทาํงานด ีครูและผูบริหารมีความเขาใจกันดี ในขณะทีค่รูโรงเรยีนเอกชนทีม่สีมัฤทธิผลสูง   

มีระบบการบริหารเปนประชาธิปไตยโดยกึ่งเผด็จการมีการติดตามผลการทํางานอยางตอเนื่อง

 ประเด็นที่ 2 ดานความสามารถในการพัฒนานักเรียนใหมีทัศนคติทางบวก ผลการวิจัยพบวา ขอที่มี

คาเฉลี่ยตํ่าสุด คือ นักเรียนมีความภาคภูมิใจและเชิดชูสถาบันของตน ทั้งนี้อาจเน่ืองมาจากอิทธิพลจาก        

การแขงขันทางดานการศึกษาในปจจุบันคอนขางสูงโดยเฉพาะผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของแตละโรงเรียน   

รวมไปถึงกิจกรรมพัฒนาผูเรียนตาง ๆ  แตโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษานั้นยังคงมีการแขงขัน

กนัดานการศกึษานอยและไมมกีารขับเคล่ือนงานวชิาการเทาทีค่วร จงึทาํใหประสิทธผิลการจัดการศึกษาของ

โรงเรียนพระปรยิตัธิรรม แผนกสามญัศึกษายงัอยูในระดับต่ํา ซึง่ทําใหนกัเรยีนเกดิความรูสกึถึงความดอยโอกาส

ของตนเอง และคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาท่ีตนเองกําลังศึกษาอยู สอดคลองกับงานวิจัยของ               

สุธาสินี นาคสินธุ (2552) ไดวิเคราะหองคประกอบของการคิดเชิงบวกของนักเรียน ชวงชั้นที่ 3 ของโรงเรียน     

ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษานครนายก การวิจัยครั้งน้ีมีจุดมุงมายเพ่ือวิเคราะหองคประกอบของ    

การคิดเชิงบวกของนักเรียนชวงชั้นที่ 3 มีทั้งหมด 6 องคประกอบ คือ การมีความเชื่อมั่นในตนเอง การยึดมั่น

ในหลักคุณธรรม การกลาเผชิญกับปญหาและอุปสรรค การควบคุมอารมณที่ดี การยอมรับฟงและใหเกียรติ   

ผูอื่นและการมองโลกในแงดี

 ประเด็นที่ 3  ดานความสามารถในการปรับเปลี่ยนและพัฒนาสถานศึกษา ผลการวิจัยพบวา ขอที่มี

คาเฉลีย่ต่ําสุด คอื ครูพฒันาวธิกีารสอนโดยใชเทคโนโลยีทีท่นัสมยัท้ังน้ีอาจเปนเพราะโรงเรยีนพระปรยิตัธิรรม

แผนกสามัญศึกษายังขาดอุปกรณเทคโนโลยีทางการศึกษาที่มีความทันสมัยประกอบกับครูผูสอนบางคนยัง

ขาดการพัฒนาตนเองอยางตอเนือ่ง  จงึไมมคีวามชาํนาญในการใชเทคโนโลยีสมยัใหม สอดคลองกบังานวจิยั

ของพระชนิ นวิงษา (2544) ทีท่าํการศกึษาเรือ่งการใชสือ่การเรียนการสอนของครูอาจารยโรงเรยีนพระปรยิตัธิรรม 

แผนกสามัญศึกษา จังหวัดนครพนม พบวาอุปกรณการเรียนการสอนมีความสําคัญตอการจัดการเรียน           

การสอนมาก จะตองมีคุณภาพท่ีดีและมีในปริมาณท่ีเพียงพอกับความตองการของผูสอนและผูเรียน และ

ประสบการณการเรยีนรูตองเหมาะสมกบัผูเรยีนดวยเหตผุลท่ีสือ่การเรยีนการสอนเปนประสบการณการเรยีนรู

โดยผานทางการรบัรูไมวาจะเปนการเรียนรูในสภาพการณใดๆ กต็ามจากคาํกลาวน้ีทาํใหทราบวาการรบัรูกบั

การคิดและการรับรูกับเจตคติมีความสัมพันธกันหรือกลาวอยางงายๆ ไดวาการเรียนรูมีอิทธิพลตอการคิด

และเจตคติในการเรียนรู

 ประเด็นที ่4   ดานความสามารถในการแกไขปญหาในสถานศกึษา ผลการวจิยัพบวา ขอทีม่คีาเฉล่ียตํา่สดุ 

คือ บุคลากรในสถานศึกษามีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน ซึ่งอาจเน่ืองมาจากปจจุบันมีคาครองชีพ        

ที่สูงข้ึนทําใหสิ่งจําเปนพ้ืนฐานมีมากขึ้น แตบุคลากรของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษายังถูก    
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มองขามในเรื่องสวัสดิการตาง ๆ  และคาตอบแทนที่เหมาะสม รวมไปถึงความไมมั่นคงในวิชาชีพครู                   

ของบุคลากรโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาสอดคลองกับ สุรพล พยอมแยม (2541) ไดกลาววา

ขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงาน (Work Moral) เปนพฤติกรรมของผูรวมงานที่แสดงออกในรูปของความสนใจ 

ความกระตือรือรน ความเอาใจใสที่จะกระทํางานในหนาที่ของตนที่ไดรับมอบหมาย 

    ดานความคดิเหน็เก่ียวกบัประสิทธผิลทางการศกึษาเพือ่ใชเปนแนวทางในการพฒันากระบวนการ

จดัการของโรงเรยีนพระปริยตัธิรรม แผนกสามัญศกึษา อาํเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม เปนการนาํหลกัการบริหาร

แบบ 4M เพื่อพัฒนากระบวนการจัดการใน 4 ดาน คือ ดานบุคลากร ดานงบประมาณ ดานวัสดุอุปกรณ          

และดานการบรหิารจัดการ ซึง่จากผลการสมัภาษณพบวา ดานบุคลากร( Man) บคุลากรมคีณุธรรม จริยธรรม 

และโรงเรยีนมนีโยบายทีม่คีวามชัดเจนในการมุงมัน่ และสงเสริมและพัฒนาการศกึษาของโรงเรยีนพระปรยิตัธิรรม 

แผนกสามัญศึกษา แตครูขาดความมั่นคงและความกาวหนาทางดานวิชาชีพ ไมไดรับสวัสดิการและ                

การสงเคราะหทีเ่หมาะสม ซึง่เกดิจากระบบการบริหาร และการพฒันาบคุลากรทีไ่มเปนระบบ และไมมทีศิทาง

ในการจดัการทีช่ดัเจน ดานการเงิน   (Money)  มงีบประมาณจากหลากหลายชองทางทัง้จากงบประมาณอุดหนุน

การศึกษา งบประมาณสนับสนุนจากวัด เปนตน แตงบประมาณยังไมเพียงพอ ทั้งน้ีเน่ืองจากขาด                     

ระบบการบริหารจัดการการเงิน การบัญชีท่ีไดมาตรฐานและเปนธรรมาภิบาล และไมมีแผนงานท่ีชัดเจน         

ในการบริหารจัดการระบบการเงินของโรงเรียนวัสดุ ดานอุปกรณ (Material) สื่อการสอน มีความพอเพียงตอ

การบริการทางการศึกษาแกผูเรียนแตเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการและการจัดการศึกษา                

ยังไมมีความทันสมัย ระบบฐานขอมูลยังไมมีประสิทธิภาพ และดานการบริหารจัดการ (Management)             

มีสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเปนแหลงเรียนรูและการปฏิบัติธรรมตามหลักพระพุทธศาสนาและมีโครงสราง                

การบริหารจัดการชัดเจนเปนระบบ แตสภาพแวดลอมของโรงเรียนขาดการสรางบรรยากาศทางวิชาการและ

ขาดการบริหารจัดการระบบสวัสดิการแกผูเรียนที่มีประสิทธิภาพ 

สรุป
 ผลการวิจัยสรุปไดวาพบวา ดานความสามารถในการผลิตนักเรียนใหมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง 

พบวานักเรียนสามารถลงมอืปฏบิตังิานตามขัน้ตอนทีก่าํหนดไดมคีาเฉลีย่สูงสุดและนกัเรยีนมอีงคความรูจาก

สื่อที่หลากหลายและทันสมัยมีคาเฉลี่ยตํ่าสุด ดานความสามารถในการพัฒนานักเรียนใหมีทัศนคติทางบวก 

พบวานักเรียนยอมรับและปฏิบัติตนตามกติกาของสังคมมีคาเฉล่ียสูงสุด และนักเรียนมีความภาคภูมิใจและ

เชิดชูสถาบันของตนมีคาเฉลี่ยตํ่าสุด ดานความสามารถในการปรับเปลี่ยนและพัฒนาสถานศึกษา พบวาครู

สรางกระบวนการเรียนรูทั้งเนื้อหาวิชาและคุณธรรมอยางผสมผสาน มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด และสถานศึกษามีสื่อ

และเทคโนโลยีที่ทันสมัยมีคาเฉลี่ยตํ่าสุด และดานความสามารถในการแกไขปญหาในสถานศึกษา พบวาครู

ผูสอนสามารถแกไขปญหาท่ีเกดิขึน้จากการปฏบิตังิานของตนไดมคีาเฉล่ียสงูสดุ และบุคลากรในสถานศกึษา

มีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานมีคาเฉล่ียต่ําสุด และการวิเคราะหปญหา เปรียบเทียบขอมูลกับทฤษฎี

หลักการบริหาร 4M พบขอเสนอแนะในการพัฒนากระบวนการจัดการ ของโรงเรียนพระปริยัติธรรม                        
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แผนกสามัญศึกษาโดยมีขอเสนอแนะดังนี้

 1. ขอเสนอแนะที่ไดจากการวิจัย

      1.1 ดานความสามารถในการผลิตนักเรียนใหมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงโดยยึดหลัก 4M    

คอื (1) คน  (Man) สถานศึกษาควรมีการกระตุนใหครผููสอนมีการผลติส่ือใหม ๆ  อยูตลอดเวลา  (2) เงิน  (Money)  

ควรมีจัดสรรงบประมาณท่ีเพียงพอตอความตองการในการผลิตส่ือตาง ๆ (3) วัสดุ อุปกรณ (Material)              

สถานศึกษาควรอาํนวยความสะดวกทีใ่ชในการดําเนนิการศกึษา เชน ความพรอมดานหองเรียน อาคารสถานที่

และ (4) การจดัการ (Management) สถานศึกษาควรจัดกระบวนการบรหิารควบคมุงานทัง้หมดใหเปนไปอยาง  

มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลอยางเต็มที่ 

  1.2 ดานความสามารถในการพัฒนานักเรียนใหมีทัศนคติทางบวก โดยยึดหลัก 4M  คือ            

(1) คน (Man) สถานศึกษาควรมีการกระตุนงานวิชาการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนใหสูงขึ้น              

อยางตอเน่ืองพรอมท้ังปลูกฝงใหผูเรียนมีความรักในสถานศกึษาของตนเอง (2)  เงนิ  (Money)  ควรจัดงบประมาณ

สวนหนึง่ในการใหรางวลั หรอืผลตอบแทนในสิง่ทีน่กัเรยีนมีคณุงามความดเีปนทีป่รากฏเพือ่เปนการเสรมิแรง

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  ดานความสามารถในการแกไขปญหาในสถานศึกษาควรยึดหลัก 4’M  คือ (1)                         

คน (Man) สถานศึกษาควรใหความสําคัญดานสวัสดิการตาง ๆ  ที่บุคลากรจะพึงมีพึงไดและการสราง           

ความมั่นคงในวิชาชีพ  (2) เงิน (Money)  ควรมีคาตอบแทนสําหรับบุคลากรในสถานศึกษาท่ีเหมาะสม            

และควรมีการปรับคาตอบแทนสูงข้ึนในแตละป (3) วัสดุ อุปกรณ (Material) ควรจัดวัสดุ อุปกรณและ                 

สิ่งอํานวยความสะดวกที่พรอมใชงานเมื่อเกิดปญหาในสถานศึกษา และ (4) การจัดการ (Management) 

สถานศึกษาควรจัดกระบวนการบริหารงานทั้งหมดใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด

ตอนกัเรียน

 2.  ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป

  2.1 ควรศึกษาเก่ียวกับปจจัยที่สงผลตอประสิทธิผลทางการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรม

แผนกสามัญศึกษา 

  2.2 ควรศึกษาเกี่ยวกับปจจัยท่ีสงผลตอการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของโรงเรียน      
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พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 

  2.3 ควรวจิยัเก่ียวกับประสิทธผิลทางการศกึษาของโรงเรียนในสังกดัอืน่ ๆ   เพือ่นาํมาเปรียบเทยีบ

กับโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา

  2.4 ควรวิจัยเก่ียวกับการบริหารงานของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา                  

เพื่อนําไปพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรม ตอไป
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