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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์คือ 1) เพ่ือศึกษาสภาพและปัญหาของการจัดการ

การศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลีในส านักเรียนคณะสงฆ์ ภาค 14 2) เพ่ือศึกษาการพัฒนา
ประสิทธิภาพการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลีของคณะสงฆ์ ภาค 14และ 3) เพ่ือน าเสนอ
แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลีคณะสงฆ์ ภาค 14 

การวิจัยเป็นการใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Methods Research) 
ระหว่างการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ที่ใช้การสัมภาษณ์เชิงลึกแบบมีโครงสร้าง จาก
ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 27 รูป/คน เพ่ือหาการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนก
บาลีของคณะสงฆ์ ภาค 14 ก่อนจะน าข้อมูลที่ ได้น าไปสู่การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative 
Research) ที่ใช้การศึกษาวิจัยเชิงส ารวจ (Qualitative Research) จากกลุ่มตัวอย่าง 269 รูป โดย
การสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม 
(Questionnaire) และการสนทนากลุ่มเฉพาะจากผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 12 รูป/คน น าไปวิเคราะห์
แบบพรรณาความ 

ผลการวิจัย พบว่า  
 1. สภาพทั่วไปของการจัดการการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลีในส านักเรียนคณะ
สงฆ์ ภาค 144 พบว่า สภาพทั่วไปของการศึกษาพระปริยัติธรรม เป็นการศึกษาความเป็นมาการศึกษา
ของคณะสงฆ์ที่มีการพัฒนาการบริหารการศึกษาตามระยะเวลาแบบมีโครงสร้าง พระสังฆาธิการมี
บทบาทส าคัญในการด าเนินการศึกษาตามพระราชบัญญัติ ตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
พระปริยัติธรรมในส านักเรียน   
 2. การพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลีของคณะสงฆ์ 
ภาค 14 พบว่า 1) สภาพปัญหาด้านหลักสูตร คือ เนื้อหาสาระเก่าเกินไป และภาษาที่ใช้ในหนังสือเป็น
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ภาษาที่เข้าใจยาก  โดยเฉพาะเนื้อหาสาระในแผนกบาลีเน้นการจ าและการแปลมากกว่าความเข้าใจ  
2) สภาพปัญหาด้านการจัดการเรียนการสอน คือ ครูผู้สอนไม่เพียงพอ มักใช้ระบบพ่ีสอนน้อง  
ครูผู้สอนขาดความรู้ ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งขาดประสบการณ์ ไม่สามารถประยุกต์ใช้กับสภาพจริง  3) 
สภาพปัญหาด้านปัจจัยที่สนับสนุนการเรียนการสอน คือ หนังสือ ต าราประกอบการเรียนเป็นต าราเก่า
เกินไป  ขาดการปรับปรุงและภาษาที่ใช้ยาก อาคารสถานที่มักใช้ศาลาการเปรียญ ซึ่งมักมีเสียงรบกวน 
และบรรยากาศไม่เอ้ือต่อการเรียนรู้  4) สภาพปัญหาด้านกิจกรรมการเรียนการสอน คือ วิธีการเรียน
การสอนขึ้นอยู่กับครูผู้สอนขาดวิธีการที่ทันสมัย  การเรียนการสอนไม่ค่อยเพ่ิมการคิดวิเคราะห์       
5) สภาพปัญหาด้านการวัดผลและประเมินผล คือ เกณฑ์การวัดและประเมินผลมักวัดความจ ามากกว่า
ความเข้าใจและการคิดวิเคราะห์   
 3. รูปแบบการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลีคณะ
สงฆ์ ภาค 14 พบว่า 1) ด้านการวางแผน คือ ให้มีนโยบายถึงผู้บริหารให้รับผิดชอบของการศึกษาเป็น
รูปธรรมที่แน่นอน ให้สนับสนุนการศึกษาที่จริงจัง 2) ด้านการจัดองค์การ คือ โครงสร้างของส านัก
เรียนปริยัติธรรมแผนกบาลีนั้นควรจัดวางโครงสร้างออกเป็นหน่วยงานที่แน่นอน การจัดสรรคนเข้า
ท างานในต าแหน่งงานให้เหมาะสมกับองค์กร 3) ด้านการบริหารงานบุคคล คือ  การบริหารบุคคล
ตามท่ีได้ประชุมสนทนากับส านักเรียนปริยัติธรรมแผนกบาลี ได้ทราบว่า อยากให้มีครูสอนบาลีประจ า
โรงเรียนเพ่ือช่วยในการเรียนการสอนบาลีตามจุดประสงค์ของโรงเรียนและเป้าหมายให้นักเรียนสอบ
ผ่านทุกชั้น 4) ด้านการอ านวยการ คือ  การอ านวยได้ด าเนินการตามกฎเกณฑ์แม่กองบาลีสนามหลวง
คือ ก ากับดูแลครูสอนตามล าดับชั้นธรรมศึกษาประโยค 1-2 ถึง ประโยค ป.ธ.5 ให้ปฏิบัติงานตรงเวลา 
ก ากับดูแลนักเรียนทุกชั้นตั้งแต่เรียนไวยากรณ์ 5) ด้านการควบคุม คือ จ านวนระดับชั้นแต่ละสายไม่
ควรให้มีจ านวนมากเกินไป จะท าให้ไม่สะดวกแก่การควบคุม อาจท าให้งานคั่งค้างได้   
 
 
ค าส าคัญ: การพัฒนา, ประสิทธิภาพ, การจัดการศึกษา, พระปริยัติธรรมแผนกบาลี ภาค 14  
 

ABSTRACT 
   1) to study the Development Effective of Phrapariyattidhamma Schools, Pali 
Section Education Management Region 14 2) to study Development Effective of 
Phrapariyattidhamma Schools, Pali Section Education Management Region 14  3) to 
propose the Development Effective of Phrapariyattidhamma Schools, Pali Section 
Education Management Region 14. 

This research was the mixed research method between the qualitative 
research and quantitative research. For the qualitative research used the 
documentary research and in-depth interview from 25 key informants as 
Development Effective of Phrapariyattidhamma Schools, Pali Section Education 
Management Region 14 and the quantitative research used the 169 questionnaires. 
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The data analysis was used the social sciences programme for descriptive statistics 
were the frequency, percentage, mean, standard deviation (S.D.) 

The finding of the research as follows: 
1. State Administration of Development Effective of Phrapariyattidhamma 

Schools, Pali Section Education Management Region 14 today. Buddhist Monks have 
developed the model management related to the Development Effective of 
Phrapariyattidhamma Schools, Pali Section Education Management Region 14. As well 
as rules related to court. should planning for the future Organizes the structure of 
the school device the position to management of the power should commanding the 
staff is equal by the status of the position the Coordinating between various affair in 
another place and the controlling is should the stability is to promote the creation of 
a novice monk, who is heir to inherit the old Buddhist monastery in addition to 
integrating the management problems that do not fit with the Development Effective 
of Phrapariyattidhamma Schools, Pali Section Education Management Region 14 
Studies today. The major cause of blurred vision. Mission in appropriate the learning 
process is not clear. 

2. Annalise the Concepts related to Development Effective of 
Phrapariyattidhamma Schools, Pali Section Education Management Region 14. The 
results of questionnaires to a sample of 169 people found that a series of opinions 
on Development Effective of Phrapariyattidhamma Schools, Pali Section Education 
Management Region 14. The overall high level. When considering each aspect found 
that opinions on Development Effective of Phrapariyattidhamma Schools, Pali Section 
Education Management Region 14 in each level is based on the principles of 
management include planning, organizing. The executive director of the control and 
so on. 

3. Guidelines for Development Effective of Phrapariyattidhamma Schools, 
Pali Section Education Management Region 14 that 1) Planning policy, as a practical 
measure to achieve that goal. Management practitioners at all levels is to practice as 
planned. Improvements Plan ahead and consult the conference. Working plans 
According to the scheduled time. To achieve 2) Organization, the relationships 
between individuals within the agency itself. The assignment of authority and 
responsibility. The management structure and systems to ensure compliance with 
the distribution of authority. Determine individual responsibility Lange. People known 
to carry out various projects provide appropriate resources appropriately. 3) 
Commanding, executives ordered subordinates to work either. And to confirm that he 
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has fulfilled the task assigned by the potential or not. Responsible management 
requires the ability to motivate subordinates to perform their best.  

 
Keywords: Development, Effective, Phrapariyattidhamma Schools, Pali Section, 
Education Management, Region 14 
 

1. บทน า 
 ภาษาเป็นกุญแจไขไปสู่โลกของการเรียนรู้  การเรียนรู้ภาษาจึงเป็นการเริ่มต้นของ
การศึกษาในทุกแขนงวิชา ซึ่งภาษานั้นก็มีทั้งภาษาพูด ภาษาเขียน ภาษาสัญลักษณ์หรือรูปภาพ รวม
ไปถึงภาษาใบ้ ซึ่งใช้ส าหรับผู้พูดหรือเขียนไม่ได้ แม้แต่ภาษาของคนตาบอดก็ยังมี นี่แหละคือความ
จ าเป็นของภาษา ใครรู้ภาษามากก็ย่อมมีความสามารถในการไขเอาวิชาความรู้ใส่ตนได้มาก ใครรู้
ภาษาน้อยก็จะไปสู่การไขไปสู่ความรู้ได้น้อย ภาษาจึงมีความส าคัญเป็นอันดับหนึ่งของการศึกษาของ
ศาสตร์ทั้งปวง  
 ดังนั้น การพัฒนาประสิทธิภาพรูปแบบของการศึกษา ผู้บริหารจะต้องมองให้ถึงมิติของ
ความคิดว่า ควรจะให้ผู้เรียนมีความคิดอย่างไร มีขอบเขตวิสัยทัศน์อย่างไร การพัฒนาประสิทธิภาพ
รูปแบบการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ผู้บริหารต้องมองให้ชัดว่า นักเรียนจะต้องเรียนรู้ควบคู่ไป
กับการศึกษาสภาพแวดล้อม การเรียนรู้ที่จะต้องเสียสละเพ่ือส่วนรวม ต้องรับรู้ปัญหาของตนเองและ
ปัญหาของสังคม (พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตโต), 2551 : 19) ก็จะสร้างคุณประโยชน์แก่สังคม 
แม้ว่าการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลีซึ่งเป็นการศึกษาระดับสูงที่คณะสงฆ์ยอมรับ โดยสมบูรณ์ว่า
เป็นการศึกษาของคณะสงฆ์ และมีจุดมุ่งหมายเพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพและศักยภาพของบุคลากรของ
ศาสนา ให้มีความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมค าสอนทางศาสนาและน าค าสอนเหล่านั้นไปเผยแผ่สู่
ประชาชน และเพ่ือความร่มเย็นเป็นสุขของสังคมโดยส่วนรวมก็ตามแต่  
 การจัดการศึกษาในแผนกนี้ยังมีปัญหาอีกมากมายที่รอเวลาให้มีการแก้ไข  ดังจะเห็นได้
จากผลการวิจัยเรื่อง“แนวทางการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม ตามพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ.2542”พบว่า การจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมแผกบาลีมีสภาพปัญหาและอุปสรรค 
ดังนี้ 1) ด้านหลักสูตร เนื้อหาสาระเก่าเกินไป และภาษาที่ใช้ ในหนังสือเป็นภาษาที่เข้าใจยาก 
โดยเฉพาะเนื้อหาสาระในแผนกบาลี การจัดการเรียนการสอน ยังไม่เป็นระบบใช้วิธีการเรียนการสอน
เน้นการท่องจ าและการแปลไม่ค่อยมีการประยุกต์ใช้และขาดการวิเคราะห์  2) ด้านกระบวนการเรียน
การสอน ครูผู้สอนมีไม่เพียงพอมักใช้ระบบการศึกษาแบบพ่ีสอนน้อง ครูสอนขาดความเข้าใจอย่าง
ลึกซึ้งขาดประสบการณ์ไม่สามารถประยุกต์ใช้กับสภาพจริงได้ 3) ด้านการวัดและประเมินผลเกณฑ์
การวัดและประเมินผล มักวัดความจ ามากกว่าความเข้าใจ และการคิดวิเคราะห์ ไม่มีเกณฑ์มาตรฐาน
และกฎเกณฑ์แน่นอน ในผลงานวิจัยนี้ ยังได้เสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาการศึกษาพระปริยัติธรรม
แผนกบาลีไว้ดังนี้ คือหน่วยงานที่รับผิดชอบควร จัดสรรงบประมาณในการสนับสนุนส่งเสริมจัดท าและ
พัฒนาสื่อให้น่าสนใจ และใช้อย่างแพร่หลาย และควรมีการทดสอบความยากง่ายของข้อสอบเพ่ือวัด
ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนให้ครอบคลุมทุกด้าน (นภมณฑล สิบหมื่นเปี่ยม และวลัยพร ศิริภิรมย์, 2545 : 
15) จะเห็นได้ว่าจากงานวิจัยนี้ปัญหาขบวนการเรียนการสอนเรื่องบาลียังขาดเรื่องการพัฒนา
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ประสิทธิภาพ เพราะการจัดให้มีการเรียนการสอนเพียงอย่างเดียวก็อาจเป็นการส่งเสริมการศึกษาของ
คณะสงฆ์ที่ยังไม่เพียงพอ หากจะท าให้มีประสิทธิผลที่ดีต้องเริ่มจากขบวนการที่มีรูปแบบอันมี
ประสิทธิภาพ  
 การจัดการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีที่กล่าวมาข้างต้น เป็นเหตุจูงใจ
ให้ผู้วิจัยต้องการจะศึกษาการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลี ของ
คณะสงฆ์ ภาค 14 เพ่ือให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับความพร้อมในการจัดการศึกษา สภาพการจัดการเรียนการ
สอน ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะต่างๆ อันจะเป็นประโยชน์ในการน าไปปรับปรุงการพัฒนา
ประสิทธิภาพการจัดการศึกษาภาษาบาลี ในส าเรียนที่อยู่ในเขตปกครองคณะสงฆ์ ภาค 14 ที่มีการ
จัดการเรียนการสอนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีกันหลายส านัก แม้บางจังหวัดจะมีการปรับเปลี่ยนโดย
การรวมส านักเรียนเป็นโรงเรียนสหบาลีเช่น จังหวัดนครปฐม และจังหวัดกาญจนบุรี เป็นต้น แต่
ประสิทธิผลก็ยังไม่เป็นที่น่าพอใจ ด้วยเหตุผลและปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยจึงเลือกศึกษาเรื่อง “การ
พัฒนาประสิทธิภาพการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลี ของคณะสงฆ์ ภาค 14”เพ่ือต้องการ
น าเสนอผลจากการวิจัยครั้งนี้ต่อผู้บริหารหรือเจ้าส านักเรียน ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถน าไปใช้
ประโยชน์เพ่ือเป็นฐานข้อมูลสารสนเทศในการพัฒนาประสิทธิภาพ รูปแบบการจัดการการศึกษาพระ
ปริยัติธรรมให้มีประสิทธิภาพและเจริญรุ่งเรืองต่อไป 
 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1.3.1 เพ่ือศึกษาสภาพและปัญหาของการจัดการการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลีใน
ส านักเรียนคณะสงฆ์ ภาค 14 
 1.3.2 เพ่ือศึกษาการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลีของ
คณะสงฆ์ ภาค 14 
 1.3.3 เพ่ือน าเสนอแนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการการศึกษาพระปริยัติ
ธรรมแผนกบาลีคณะสงฆ์ ภาค 14 
 
3. ขอบเขตของการวิจัย 
 ในการศึกษาวิจัยเรื่อง “การพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนก
บาลี ของคณะสงฆ์ภาค 14” ผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตของการวิจัยประกอบด้วย ขอบเขตด้านเนื้อหา 
ขอบเขตด้านตัวแปร ขอบเขตด้านประชากร ขอบเขตด้านสถานที่ ขอบเขตด้านระยะเวลา เป็นต้น มี
รายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 1. ขอบเขตด้านเนื้อหา 

 ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตเนื้อหา โดยการทบทวนเอกสาร ต ารา 
ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยศึกษาเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวกับการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการศึกษาพระ
ปริยัติธรรมแผนกบาลีของคณะสงฆ์ภาค 14 ในประเด็น ดังต่อไปนี้ ได้แก่ ด้านการจัดการเรียนการ 
ด้านปัจจัยที่สนับสนุนการเรียนการสอน ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน ด้านการวัดผลและประเมินผล  
 2. ขอบเขตด้านประชากร และผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) 
   ประชากร กลุ่มตัวอย่างและผู้ ให้ข้อมูลส าคัญที่ ใช้ในการวิจัยเรื่อง “การพัฒนา
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ประสิทธิภาพการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลีของคณะสงฆ์ภาค 14” นั้นผู้วิจัยได้จ าแนกไว้ 
3 กลุ่ม ดังนี้ 
 1. เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) 
เพ่ือศึกษาสภาพทั่วไปของการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลีของคณะสงฆ์ภาค 14 
ประกอบด้วยพระสังฆาธิการ ผู้บริหารสถานศึกษา/ส านักเรียน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการพัฒนา
ประสิทธิภาพการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลีเป็นผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) 
จ านวน 27 รูป/คน  
 2. เชิงปริมาณ (Quantitative Research) ส าหรับการวิจัยเรื่อง “การพัฒนา
ประสิทธิภาพการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลีของคณะสงฆ์ภาค 14” ผู้วิจัยได้ก าหนด
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ พระภิกษุสงฆ์และสามเณรที่เป็นนักเรียนบาลีศึกษาซึ่งสังกัดในเขต
ปกครองคณะสงฆ์ภาค 14 จ านวน 891 รูป  
 3. สนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) ผู้วิจัยได้คัดเลือกจากพระสังฆาธิ
การ ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการพระปริยัติธรรมแผนกบาลีเพ่ือแสวงหา
ข้อเท็จจริง ปัญหา ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการศึกษา
พระปริยัติธรรมแผนกบาลีของคณะสงฆ์ภาค 14 จ านวน 9 รูป 
  

3. ขอบเขตด้านพื้นที่ 
   สถานที่ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือส านักเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี ที่ด าเนินการ
จัดการเรียนการสอน ซึ่งตั้งอยู่ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค 14 ประกอบด้วย  
  1. จังหวัดนครปฐม 
  2. จังหวัดสุพรรณบุรี 
  3. จังหวัดกาญจนบุรี 
  4. จังหวัดสมุทรสาคร 
  4. ขอบเขตด้านระยะเวลา  
  การวิจัยเรื่อง “การพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลีของ
คณะสงฆ์ภาค 14” ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาวิจัย ตั้งแต่เดือน ธันวาคม พ.ศ.2557 จนถึงเดือนตุลาคม 
พ.ศ.2558 รวมเป็นระยะเวลา 10 เดือน 
 
4. นิยามศัพท์เฉพาะที่ใช้ในการวิจัย 

จากการวิจัยเรื่อง “การพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลี
ของคณะสงฆ์ภาค 14” ผู้วิจัยได้นิยามศัพท์เฉพาะที่ใช้ในการวิจัยไว้ ดังนี้  

การพัฒนา หมายถึง การพัฒนารูปแบบหรือการเปลี่ยนแปลงการเรียนการสอนให้ทันยุค
สมัยโดยใช้วิธีการบูรณาการหรือการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน แล้วน าเสนอการ
พัฒนารูปแบบขั้นตอนของการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสม ผู้บริหารหรือเจ้าส านักเรียนต้องมี
ทักษะและประสบการณ์ในเชิงการบริหารแบบบูรณาการ คือส่งเสริมให้มีการพัฒนารูปแบบอย่าง
ต่อเนื่องและทันยุคสมัย มีการก าหนดวัตถุประสงค์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และขบวนการจัดการที่ชัดเจน
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เป็นต้น 
ประสิทธิภาพ หมายถึง ภาวะที่ท าให้เกิดความส าเร็จ หรือความสามารถที่ท าให้เกิดผล

ในการงาน เมื่อใช้กับบุคคล หมายถึงความสามารถในการท างานได้ดี รวดเร็ว และเสร็จตรงเวลา เมื่อ
ใช้กับองค์กรหรือหน่วยงาน หมายถึงระบบการด าเนินงานที่ท าให้เกิดความส าเร็จได้อย่างดี  

การจัดการ หมายถึง ผู้บริหารในส านักเรียนมีการวางแผน การจัดองค์การ การบริหาร
บุคคล การอ านวยการ และการควบคุม เป็นต้น 

การศึกษาภาษาบาลี หมายถึง การศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลี ธรรมที่พึงศึกษาเล่า
เรียนได้แก่ พระพุทธพจน์ หรือพระไตรปิฎก (พระธรรมกิตติวงศ์ (ทองดี สุรเตโช), 2551 : 542) ซึ่ง
แบ่งระดับชั้นการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลีของคณะสงฆ์ไทย  มี 9 ชั้น 8 ระดับ แบ่งเป็นชั้น
ประโยค 1-2 คือ (ระดับที่ 1 ใช้เวลาเรียน 1-2 ปี) และระดับเปรียญ (ป.ธ.3 - 9) (7 ระดับ) รวม 8 
ระดับ 

 ด้านหลักสูตร หมายถึง แผนหรือโครงการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอน
ฝ่ายพระปริยัติธรรมแผนกบาลี ประโยค 1-2 ถึง ประโยค ป.ธ.9 เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา
ผู้เรียนให้ได้เรียนรู้ในสิ่งต่างๆ ตามที่โรงเรียนก าหนดความมุ่งหมายไว้ เพ่ือให้เป็นคนดี และคนเก่ง
สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 

 ด้านการจัดการเรียนการสอน หมายถึง กระบวนการจัดการเรียนการสอนตาม
หลักสูตร ซึ่งเป็นกิจกรรมระหว่างครูผู้สอนกับนักเรียน ที่ผ่านการถ่ายทอดสิ่งที่เป็นหลักการทฤษฎี โดย
อาศัยเทคนิควิธีการ ที่จะท าให้การเรียนการสอน และผู้เรียนแผนกบาลีบรรลุจุดประสงค์ที่วางไว้ 

ด้านปัจจัยที่สนับสนุนการเรียนการสอน หมายถึง บรรยากาศการเรียนการสอน
พระปริยัติธรรมแผนกบาลี 

 ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน หมายถึง สภาพการณ์ของการจัดประสบการณ์และ
การกระท าทุกอย่าง ที่จัดขึ้นจากความร่วมมือระหว่างผู้สอนและผู้เรียน เพ่ือให้การเรียนการสอน
ด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพน่าสนใจ และผู้เรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตามจุดหมายที่
ก าหนดไว้ 

 ด้านการวัดผลและประเมินผล หมายถึง กระบวนการที่ตอเนื่องกัน มีความหมาย
ครอบคลุมกิจกรรม ที่มีความสัมพันธ และเกี่ยวของกัน 2 ลักษณะ คือ “การวัดผล” และ “การ
ประเมินผล” กระบวนการจัดการเรียนการสอน ซึ่งครูผูสอนจะตองก าหนดจุดประสงคการเรียนรู แล้ว
จึงจัดกิจกรรม การเรียนการสอน หลังจากนั้นจึงท าการวัดและประเมินผลการสอนวาเปนไปตามจุด
ประสงคที่ก าหนดไวหรือไม เช่นการสอบ กับผลการสอบ เป็นต้น 

คณะสงฆ์ภาค 14 หมายถึง เขตการปกครองภายใต้การปกครองของเจ้าคณะใหญ่หน
กลาง โดยเขตการปกครองคณะสงฆ์ภาค 14 มีเขตอ านาจในการปกครองครอบคลุมตลอด 4 จังหวัด 
ประกอบด้วย นครปฐม สุพรรณบุรี กาญจนบุรี และสมุทรสาคร  

พระสงฆ์ หมายถึง บุคคลที่อุปสมบทเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนาตามพุทธบัญญัติ          
ซึ่งสังกัดเขตการปกครองคณะสงฆ์ภาค 14 ใน 4 จังหวัด ประกอบด้วย นครปฐม สุพรรณบุรี 
กาญจนบุรี และสมุทรสาคร 
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5. วิธีด าเนินการวิจัย 
 5.1 รูปแบบการวิจัย 
 การวิจัยเรื่อง “ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ของนิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
รัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย” เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ โดย
การสร้างแบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล 
 5.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นิสิตที่ก าลังศึกษาในชั้นปีที่ 3 และชั้นปีที่ 4 สาขาวิชา
รัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขตขอนแก่น  
วิทยาเขตเชียงใหม่ ส่วนกลาง และวิทยาเขตนครศรีธรรมราช จ านวน 600 รูป/คน  
 กลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยได้เลือกศึกษากลุ่มตัวอย่าง จากนิสิตที่ก าลังศึกษาในชั้นปีที่ 3 และชั้นปี
ที่ 4 สาขาวิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ทั้ง 4 ภาค 
วิทยาเขตขอนแก่น วิทยาเขตเชียงใหม่ ส่วนกลาง และวิทยาเขตนครศรีธรรมราช จ านวน 400 
ตัวอย่าง ตามสัดส่วนแต่ละวิทยาเขต  
 5.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือการศึกษาวิจัยในครั้งนี้จะใช้วิธีการเก็บข้อมูล
จากกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้ลักษณะของแบบสอบถาม (Questionnaire) ซึ่งผู้วิจัยศึกษาทฤษฎี  
และแนวคิด ต ารา เอกสารทางวิชาการ งานวิจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพ่ือเป็นแนวทางในการสร้าง
แบบสอบถาม โดยครอบคลุมตัวแปรทุกตัวที่ใช้ในการศึกษา โดยแบบสอบถามจะแบ่งออกเป็น  
3 ตอน 
 5.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การวิ จั ย ครั้ งนี้  ผู้ วิ จั ย ได้ ด า เนิ นการ เก็ บร วบรวมข้ อมู ล โดย ใช้ แบบสอบถาม 
(Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยผู้วิจัยท าหนังสือเพ่ือขอความอนุเคราะห์
จากคณบดีคณะสังคมศาสตร์เพ่ือขอความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามจากนิสิตสาขาวิชารัฐศาสตร์ 
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
 5.5 การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ 
 การวิเคราะห์ข้อมูล เมื่อได้รับข้อมูลคืนผู้วิจัย ได้จัดระบบข้อมูลและประมวลผล  
การวิเคราะห์ข้อมูลในการศึกษาครั้งนี้ ใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ือการวิจัยทางสังคมศาสตร์  ในการ
วิเคราะห์ข้อมูลและน ามาจัดท าเป็นรายงานผลการวิจัยในรูปของตารางประกอบความเรียง ประกอบด้วย  
 1. สถิติพรรณนาเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคล เพ่ืออธิบายข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพทั่วไปของ
ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ วิทยาเขตที่ศึกษา สถานภาพ เพศ อายุ อาชีพ และรายได้ สถิติที่ใช้  
ได้แก่ ค่าความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentages)  
 2. ความสัมพันธ์ของปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ของนิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ทั้ง 6 ปัจจัย ด้าน
จิตวิทยา ประกอบด้วย 1) แรงจูงใจในการเรียน 2) แรงจูงใจในการท างาน 3) ทัศนคติต่อวิชารัฐศาสตร์ 
และด้านสภาพแวดล้อม ประกอบด้วย 1) ระบบการบริหารงานของสาขาวิชา 2) บรรยากาศในการ
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เรียนการสอน และ 3) ความเอาใจใส่ของคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ สถิติที่ใช้ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (Mean) 
และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 3 .  การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่ างปัจจัยที่ ส่ งผลต่อผลสัมฤทธิ์ ของนิสิตระดับ 
พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ (Pearson Product Moment Correlation) เพ่ือบอกทิศทางและขนาดความสัมพันธ์ 
โดยใช้ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  
 

5. ผลการวิจัย 
 1. สภาพทั่วไปของการจัดการการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลีในส านักเรียน
คณะสงฆ์ ภาค 14 พบว่า สภาพทั่วไปของการศึกษาพระปริยัติธรรม เป็นการศึกษาความเป็นมา
การศึกษาของคณะสงฆ์ที่มีการพัฒนาการบริหารการศึกษาตามระยะเวลาแบบมีโครงสร้าง พระสังฆาธิ
การมีบทบาทส าคัญในการด าเนินการศึกษาตามพระราชบัญญัติ ตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับ
การศึกษาพระปริยัติธรรมในส านักเรียน  การจัดการศึกษามีวัตถุประสงค์ให้บุคคลที่เข้ามาบรรพชา
อุปสมบทให้ได้รับการศึกษาที่ถูกต้องตามหลักพระธรรมวินัยเป็นแนวทางสร้างบุคลากร คือ พระภิกษุ
และสามเณรให้มีความรู้ ภาคทฤษฎีและการจัดการเชิงพุทธตามหลักสูตรบาลีสนามหลวง  ส านักเรียน
ให้การสนับสนุนนักเรียนบาลีทุกประชั้นประโยคด้วยการตามสั่งสอนนักเรียน คือ สามเณรและภิกษุผู้
เข้ามาศึกษาให้พยายามเรียนหนังสือ ดูหนังสือ ขยันท่องหนังสือและสอบให้ได้ทุกรูป  การอบรมสั่ง
สอนนักเรียน จะมอบหมายให้อาจารย์สอนประจ าชั้นแต่ละชั้นเป็นธุระสั่งสอนนักเรียนให้ตั้งใจเรียน
หนังสือ เคารพครูอาจารย์ เคารพกฎระเบียบของส านักเรียนเป็นต้น  ส านักเรียนพระปริยัติธรรมแผนก
บาลี มีการจัดการเรียนการสอนแผนกบาลีและได้จัดการเรียนการสอนทางโลก เพ่ือรองรับแก่นักเรียน
ที่สนใจ โดยทางส านักเรียนจะมีทุนการศึกษาให้นักเรียนได้มีโอกาสเรียนฟรีพร้อมที่พัก  โรงเรียนพระ
ปริยัติธรรมแผนกบาลี ด าเนินการเรียนการสอนบาลีตั้งแต่เปรียญธรรม 1-2 ประโยค ถึงเปรียญธรรม 
5 ประโยค มีการจัดการศึกษาบาลีมาเป็นระยะเวลานาน มีการด าเนินการให้เป็นไปตามสภาพเป็นจริง 
  2. แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารจัดการส าหรับการเรียนการสอนที่มีการพัฒนา
ประสิทธิภาพการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลีของคณะสงฆ์ ภาค 14 พบว่า 1) สภาพ
ปัญหาด้านหลักสูตร คือ เนื้อหาสาระเก่าเกินไป และภาษาที่ใช้ในหนังสือเป็นภาษาที่เข้าใจยาก  
โดยเฉพาะเนื้อหาสาระในแผนกบาลีเน้นการจ าและการแปลมากกว่าความเข้าใจ ขาดการประยุกต์ใช้
ไม่เหมาะสมกับวุฒิภาวะของผู้เรียน  หลักสูตรไม่ค่อยปรับปรุงในภาษาที่ใช้ให้เป็นภาษาที่เข้าใจยาก  
จัดระบบเนื้อหาในการสอนไม่ค่อยอธิบายให้เข้าใจต่อผู้เรียน  ผู้สอนไม่ค่อยขัดเกลาส านวนต่างๆ ของ
เนื้อหาให้สั้นและน้อยลง ผู้เรียนมีความเบื่อหลักสูตรที่ไม่ค่อยชัดเจน มีแต่ท่องจ าอย่างเดียว 
 2) สภาพปัญหาด้านการจัดการเรียนการสอน คือ ครูผู้สอนไม่เพียงพอ มักใช้ระบบพ่ี
สอนน้อง  ครูผู้สอนขาดความรู้ ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งขาดประสบการณ์ ไม่สามารถประยุกต์ใช้กับ
สภาพจริง  ขาดการศึกษาอบรมที่เป็นประโยชน์และขาดขวัญก าลังใจ ซึ่งครูผู้สอนไม่ค่อยอธิบายขยาย
ความให้ชัดเจนในการแยกศัพท์บาลี  ครูผู้สอนใช้เวลาน้อยเกินไป สอนวันละ 2 ชั่วโมงเท่านั้น  อีกทั้ง
ยังไม่ค่อยส่งเสริมสร้างขวัญก าลังใจแก่ครูผู้สอน  ครูผู้สอน ที่มีความรู้ ความสามารถ มีคุณวุฒิและมี
ประสบการณ์ทางภาษาบาลีมีน้อยลง 
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 3) สภาพปัญหาด้านปัจจัยที่สนับสนุนการเรียนการสอน  คือ หนังสือ ต ารา
ประกอบการเรียนเป็นต าราเก่าเกินไป  ขาดการปรับปรุงและภาษาที่ใช้ยาก อาคารสถานที่มักใช้ศาลา
การเปรียญ ซึ่งมักมีเสียงรบกวน และบรรยากาศไม่เอ้ือต่อการเรียนรู้  ใช้เป็นหลักสูตรกลางและขัด
เกลาส านวนต่างๆ ไม่ทันสมัยยังใช้ของเดิมในการเรียนรู้  สื่ออุปกรณ์ประกอบการสอนมีการใช้น้อย
หรือแทบไม่ม ีต าราสากลไม่เป็นมาตรฐานเดียวกันโดยคณะสงฆ์รับรองอย่างเป็นทางการ 
 4) สภาพปัญหาด้านกิจกรรมการเรียนการสอน คือ วิธีการเรียนการสอนขึ้นอยู่กับ
ครูผู้สอนขาดวิธีการที่ทันสมัย  การเรียนการสอนไม่ค่อยเพ่ิมการคิดวิเคราะห์ และปรับปรุงวิธีการ
เรียนการสอนให้ทันสมัยเน้นการท่องจ าและการแปลมากเกินไป  ไม่ค่อยมีการประยุกต์ใช้และขาดการ
คิดวิเคราะห์ จึงไม่ค่อยเน้นทักษะทั้ง 4 ด้าน คือ ฟัง พูด อ่าน เขียน  โดยปรับวิธีการเรียนการสอนให้
ผู้เรียนได้คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ร่วมกัน 
 5) สภาพปัญหาด้านการวัดผลและประเมินผล คือ เกณฑ์การวัดและประเมินผลมักวัด
ความจ ามากกว่าความเข้าใจและการคิดวิเคราะห์  ไม่มีเกณฑ์มาตรฐานและกฎเกณฑ์แน่นอน  ไม่ค่อย
ปรับเกณฑ์การวัดและประเมินผลโดยใช้วิธีอ่ืนมีแต่เขียนอย่างเดียว  การวัดผลไม่ค่อยอธิบายหลังการ
ทดสอบการเขียนภาษาบาลี ให้คะแนนแล้วจบ  การวัดความเข้าใจและการประยุกต์ใช้น้อยกว่าวัด
ความจ า 
 3. รูปแบบการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลี
คณะสงฆ์ ภาค 14 พบว่า 1) ด้านการวางแผน คือ ให้มีนโยบายถึงผู้บริหารให้รับผิดชอบของ
การศึกษาเป็นรูปธรรมที่แน่นอน ให้สนับสนุนการศึกษาท่ีจริงจัง การก าหนดโครงการอย่างกว้างๆ ว่ามี
อะไรที่จะต้องปฏิบัติตามล าดับ วางแนววิธีปฏิบัติพร้อมด้วยวัตถุประสงค์ของการปฏิบัติงานนั้นก่อนลง
มือปฏิบัติการ  การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศาสนศึกษาแผนกบาลีนั้น ควรมีการวาง
แผนการด าเนินงาน ควรส ารวจด้วยการลงพ้ืนที่จริงที่เป็นสภาพปัญหาอันเกี่ยวกับการด าเนินการ
จัดการศาสนศึกษา เพ่ือทราบปัญหาที่แท้จริงและเป็นข้อมูลเบื้องต้นในการก าหนดการวางแผนงาน 
รวบรวมและแยกแยะข้อมูลเพ่ือจัดกลุ่มปัญหาที่ลักษณะเดียวกันไว้รวมกันง่ายต่อการวางนโยบาย
แก้ไขต่อไป   
 2) ด้านการจัดองค์การ คือ  โครงสร้างของส านักเรียนปริยัติธรรมแผนกบาลีนั้นควรจัด
วางโครงสร้างออกเป็นหน่วยงานที่แน่นอน การจัดสรรคนเข้าท างานในต าแหน่งงานให้เหมาะสมกับ
องค์กร โดยก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงานให้ชัดเจน การจัดโครงสร้างของ
หน่วยงานหรือองค์การออกเป็นหน่วยงานย่อยๆ ก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงาน การ
จัดสรรคนเข้าท างานในต าแหน่งงาน ส านักเรียนปริยัติธรรมแผนกบาลีสามารถแบ่งออกเป็นหน่วยงาน
หลักคือ ฝ่ายบริหาร ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายปกครอง ฝ่ายธุรการ ฝ่ายติดตามและประเมินผล เป็นต้น 
 3) ด้านการบริหารงานบุคคล คือ  การบริหารบุคคลตามที่ได้ประชุมสนทนากับส านัก
เรียนปริยัติธรรมแผนกบาลี ได้ทราบว่า อยากให้มีครูสอนบาลีประจ าโรงเรียนเพ่ือช่วยในการเรียนการ
สอนบาลีตามจุดประสงค์ของโรงเรียนและเป้าหมายให้นักเรียนสอบผ่านทุกชั้น  การบริหารบุคคลควร
เพ่ิมจ านวนครูสอนบาลีที่มีความสามารถและอธิบายเนื้อหาได้เข้าใจง่าย ท าให้ผู้เรียนอยากเรียน   
 4) ด้านการอ านวยการ คือ  การอ านวยได้ด าเนินการตามกฎเกณฑ์แม่กองบาลี
สนามหลวงคือ ก ากับดูแลครูสอนตามล าดับชั้นธรรมศึกษาประโยค 1-2 ถึง ประโยค ป.ธ.5 ให้
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ปฏิบัติงานตรงเวลา ก ากับดูแลนักเรียนทุกชั้นตั้งแต่เรียนไวยากรณ์ และประโยค 1-2 ถึง ประโยค ป.ธ.
5 ให้เข้าเรียนตามเวลา ก ากับดูแลเสนาสนะให้อยู่ในความพร้อมสมบูรณ์ เป็นต้น 
 5) ด้านการควบคุม คือ จ านวนระดับชั้นแต่ละสายไม่ควรให้มีจ านวนมากเกินไป จะท า
ให้ไม่สะดวกแก่การควบคุม อาจท าให้งานคั่งค้างได้  สายการบังคับบัญชามีความสัมพันธ์ตามล าดับขั้น
ระหว่างผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชา เพ่ือให้ทราบว่าการติดต่อสื่อสารมีทางเดินอย่างไร มีการ
ควบคุมและรับผิดชอบอย่างไร   
 
7. อภิปรายผล 
 การอภิปรายผลการวิจัยครั้งนี้ จะกล่าวถึงการศึกษาการพัฒนาประสิทธิภาพการจัด
การศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลีของคณะสงฆ์ ภาค 14 ผู้ศึกษาจะกล่าวถึงประเด็นที่ส าคัญ
น่าสนใจและน ามาอภิปรายผลดังนี้ 
 1. ด้านการวางแผน : การพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนก
บาลีของคณะสงฆ์ ภาค 14   
 ความคิดเห็นของพระภิกษุสงฆ์และสามเณรที่มีต่อรูปแบบการพัฒนาประสิทธิภาพการ
จัดการการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลีคณะสงฆ์ ภาค 14 ด้านหลักสูตร โดยภาพรวมอยู่ในระดับ
เห็นด้วยมาก ซึ่งสอดคล้องกับ พระมหาอ านาจ ปวฑฺฒโน (2556) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “การพัฒนา
รูปแบบการจัดการการศึกษาพระปริยัติธรรม” ผลการวิจัยพบว่า 1. สภาพการจัดการการศึกษาพระ
ปริยัติธรรมในปัจจุบันนี้ พระสังฆาธิการได้ด าเนินการพัฒนารูปแบบที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเพ่ือ
การบูรณาการที่เหมาะสมกับการศึกษาพระปริยัติธรรมให้มีความสอดคล้องตามพระราชบัญญัติคณะ
สงฆ์ ตลอดจนถึงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับส านักเรียนเพ่ือส่งเสริมการสร้างทรัพยากรบุคคลคือ
พระภิกษุ สามเณร ผู้เป็นศาสนทายาทสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาในอนาคต นอกจากนั้น ปัญหา
อุปสรรคการจัดการเพ่ือการบูรณาการที่ไม่เหมาะสมกับการศึกษาพระปริยัติธรรมในปัจจุบันนี้ สาเหตุ
ส าคัญมาจากวิสัยทัศน์ไม่ชัดเจน พันธกิจไม่เหมาะสม กระบวนการจัดการภายในส านักเรียนไม่ชัดเจน 
เช่น การบริหารบุคคล (Man) การบริหารการเงิน (Money) การบริหารวัสดุอุปกรณ์ (Materials) 
และการจัดการ (Management) เป็นต้น 2. การบูรณาการหลักพุทธธรรมส าหรับส าหรับการจัดการ
การศึกษาพระปริยัติธรรม ตามหลักการจัดการประกอบด้วย การวางแผน การจัดองค์การ การบริหาร
บุคคล การอ านวยการ และการควบคุมเป็นต้น ตามหลักอิทธิบาท 4 ประกอบด้วย ฉันทะ วิริยะ จิตตะ 
และวิมังสาเป็นต้น ตามหลักสาราณียธรรม 6 ประกอบด้วย เมตตากายกรรม เมตตาวจีกรรม เมตตา
มโนกรรม สาธารณโภคี สีลสามัญญตา และทิฏฐิสามัญญตาเป็นต้น 3. น าเสนอการพัฒนารูปแบบการ
จัดการการศึกษาพระปริยัติธรรม ผลการแจกแบบสอบถามแก่บุคลากรกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 317 ชุด 
พบว่า ผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักเรียน มีความคิดเห็นต่อการพัฒนารูปแบบการจัดการ
การศึกษาพระปริยัติธรรม โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาแต่ละด้านพบว่า ผู้บริหาร 
อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักเรียน มีความคิดเห็นต่อการพัฒนารูปแบบการจัดการการศึกษาพระปริยัติ
ธรรม แต่ละด้านอยู่ในระดับปานกลาง คือ ตามหลักการจัดการประกอบด้วย การวางแผน การจัด
องค์การ การบริหารบุคคล การอ านวยการ และการควบคุมเป็นต้น ตามหลักอิทธิบาท 4 
ประกอบด้วย ฉันทะ วิริยะ จิตตะ และวิมังสา (พระมหาอ านาจ  ปวฑฺฒโน, 2556) 
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 2. ด้านการจัดการองค์กร : การพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม
แผนกบาลีของคณะสงฆ์ ภาค 14   
 ความคิดเห็นของพระภิกษุสงฆ์และสามเณรที่มีต่อรูปแบบการพัฒนาประสิทธิภาพการ
จัดการการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลีคณะสงฆ์ ภาค 14  ด้านการจัดการเรียนการสอน โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก ซึ่งสอดคล้องกับ พระมหาไกรวรรณ ปุณขันธ์ (2552) ได้ศึกษาวิจัย
เรื่อง “ผู้น าเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารส านักเรียนพระปริยัติธรรม” ผลการวิจัยพบว่า 1. องค์ประกอบ
ผู้น าเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารส านักเรียนพระปริยัติธรรม ประกอบด้วยองค์ประกอบ 5 องค์ประกอบ 
ได้แก่ 1) การวางแผนกลยุทธ์ 2) ภาวะผู้น า 3) วิสัยทัศน์ 4) คุณธรรมจริยธรรมและ 5) การบริหาร
องค์กร 2. รูปแบบผู้น าเชิงกลยุทธ์ เป็นรูปแบบที่ประกอบด้วยองค์ประกอบที่ส าคัญ 5 องค์ประกอบ 
ซึ่งมีความเป็นไปได้ ถูกต้อง เหมาะสม และสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้สอดคล้องกับกรอบแนวคิด
ทฤษฎีของการวิจัย (พระมหาไกรวรรณ ปุณขันธ์, 2552) 
 3. ด้านการบริหารบุคคล : การพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม
แผนกบาลีของคณะสงฆ์ ภาค 14   
 ความคิดเห็นของพระภิกษุสงฆ์และสามเณรที่มีต่อรูปแบบการพัฒนาประสิทธิภาพการ
จัดการการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลีคณะสงฆ์ ภาค 14 ด้านปัจจัยที่สนับสนุนต่อการเรียนการ
สอน โดยภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก ซึ่งสอดคล้องกับ กีรติ ศรีวิเชียร(2558) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง 
“ตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับผลการเรียนของนักเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี” ผลการวิจัยพบว่า 1. ตัว
แปรที่เก่ียวข้องกับผลสัมฤทธิ์ในวิชาบาลีไวยากรณ์เมื่อวิเคราะห์ด้วยสหสัมพันธ์พหุคูณได้แก่ สัดส่วนครู
ต่อนักเรียน จ านวนวิชาที่สอน แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์และประสบการณ์การสอน 2. ตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับ
ทัศนคติต่อวิชาบาลีไวยากรณ์ เมื่อวิเคราะห์ด้วยสหสัมพันธ์พหุคูณ ได้แก่ ความสนใจในการเรียนและ
บรรยากาศในชั้นเรียน 3. ตัวแปรที่เก่ียวข้องกับผลการเรียนรวมเม่ือวิเคราะห์ด้วยสหสัมพันธ์คาโนนิคอ
ลชุดแรก ได้แก่ ความสนใจในการเรียน และบรรยากาศในชั้นเรียน ชุดที่สอง ได้แก่ สัดส่วนครูต่อ
นักเรียน ระดับการศึกษาทางบาลีของครู พิสัยอายุของนักเรียนในชั้นและค่านิตยภัต และในการ
ปรับปรุงผลการเรียนของนักเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีให้ดีขึ้น ควรให้ความส าคัญแก่การพัฒนา
ความสนใจในการเรียนของนักเรียนและการจัดบรรยากาศในการเรียนให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ให้มาก
ยิ่งขึ้น (กีรติ ศรีวิเชียร, 2558) 
 4. ด้านการอ านวยการ : การพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม
แผนกบาลีของคณะสงฆ์ ภาค 14   
 ความคิดเห็นของพระภิกษุสงฆ์และสามเณรที่มีต่อรูปแบบการพัฒนาประสิทธิภาพการ
จัดการการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลีคณะสงฆ์ ภาค 14 ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก ซึ่งสอดคล้องกับ สมคิด สกุลสถาปัตย์ (2558) ได้วิจัยเรื่องงานวิจัยที่
เกี่ยวกับ “รูปแบบภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงที่มีประสิทธิผลในการปฏิรูปการศึกษาแบบยั่งยืน” 
ผลการวิจัยพบว่า 1. องค์ประกอบของภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงที่มีประสิทธิผล ประกอบด้วย การ
สร้างสื่อกลางที่มีศักยภาพการใช้ความฉลาดทางอารมณ์เป็นฐาน การสร้างแรงบันดาลใจ การค านึงถึง
ความเป็นปัจเจกบุคคล การกระตุ้นการใช้ปัญญาและการใช้อิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ส าหรับ
องค์ประกอบของการปฏิรูปการศึกษาแบบยั่งยืน ประกอบด้วย กระบวนการเปลี่ยนแปลงสมดุล 
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ต่อเนื่อง เน้นผู้เรียน ปัจจัยน าเข้ามีพลังขับเคลื่อน ผลผลิตมีคุณภาพ ผลลัพธ์มีดุลยภาพ เชิงพลวัด 
บริบทเหมาะสม เอ้ือต่อการเรียนรู้แบบพอเพียง 2. รูปแบบภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงที่มีประสิทธิผล
ในการปฏิรูปการศึกษาแบบยั่งยืน เป็นความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของพหุตัวแปรที่ประกอบด้วย
องค์ประกอบที่ส าคัญ 11 องค์ประกอบ กล่าวคือ การสร้างสื่อกาลางที่มีศักยภาพ การใช้ความฉลาด
ทางอารมณ์เป็นฐาน การสร้างแรงบันดาลใจ การค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล การกระตุ้นการใช้
ปัญญา และการใช้อิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ (ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงที่มีประสิทธิผล) ซึ่งมีอิทธิพล
ต่อปัจจัยน าเข้ามีพลังขับเคลื่อน กระบวนการเปลี่ยนแปลงสมดุล ต่อเนื่อง เน้นผู้เรียน ผลผลิตมี
คุณภาพ ผลลัพธ์มีดุลยภาพเชิงพลวัด บริบทเหมาะสม เอ้ือต่อการเรียนรู้แบบพอเพียง (การปฏิรูป
การศึกษาแบบยั่งยืน) ทั้งโดยทางตรงและทางอ้อม 
 5. ด้านการควบคุม : การพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนก
บาลีของคณะสงฆ์ ภาค 14   
 ความคิดเห็นของพระภิกษุสงฆ์และสามเณรที่มีต่อรูปแบบการพัฒนาประสิทธิภาพการ
จัดการการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลีคณะสงฆ์ ภาค 14 ด้านการวัดผลและประเมินผล โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก ซ่ึงสอดคล้องกับ ชวนพิศ สิทธิ์ธาดา (2552) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง 
“รูปแบบสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีประสิทธิผล” ผลการวิจัยพบว่า 1. 
องค์ประกอบสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีประสิทธิผลประกอบด้วย 5 
องค์ประกอบ คือ 1) สมรรถนะด้านวิชาชีพ 2) สมรรถนะด้านภาวะผู้น า 3) สมรรถนะด้านหน้าที่ 4) 
สมรรถนะด้านบุคคลและ 5) สมรรถนะด้านการบังคับบัญชา 2. รูปแบบสมรรถนะของผู้บริหาร
สถานศึกษาข้ันพื้นฐานที่มีประสิทธิผล เป็นรูปแบบที่ประกอบด้วยองค์ประกอบส าคัญ 5 องค์ประกอบ
ที่มีความถูกต้อง เหมาะสมเป็นไปได้ และสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ ซึ่งสอดคล้องกับกรอบแนวคิด
ทฤษฎีของการวิจัย (ชวนพิศ สิทธิ์ธาดา, 2552) 
 
8. ข้อเสนอแนะ 
 8.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 1) ด้านแรงจูงใจในการเรียน ควรส่งเสริมกิจกรรมเสริมหลักสูตร โดยให้นิสิตได้ไปทัศน
ศึกษานอกสถานที่เพ่ือสร้างประสบการณ์เรียนรู้จากสถานที่จริง  
 2) ด้านแรงจูงใจในการท างาน  ควรส่งเสริมการมีอาชีพรองรับหลังจบการศึกษา  
โดยมหาวิทยาลัยจัดให้มีหน่วยงานภายในที่คอยประสานงานกับหน่วยงานอื่น ให้นิสิ  ทั้งในภาครัฐและ
ภาคเอกชนซึ่งมีความประสงค์ต้องการใช้บัณฑิต 
 3) ด้านทัศนคติต่อวิชารัฐศาสตร์ ควรท าให้นิสิตได้มีโอกาสพบปะบุคลากรและผู้น าทาง
รัฐศาสตร์ โดยการเชิญบุคคลที่มีชื่อเสียงและเป็นแบบอย่างทางรัฐศาสตร์ เพ่ือเป็นแรงบันดาลใจและ
สร้างความกระตือรือร้น เมื่อได้เรียนสาขาวิชารัฐศาสตร์ 
 4) ด้านระบบการบริหารงานของสาขาวิชา ควรสร้างความร่วมมือและความสามัคคีใน
การบริหารจัดการ โดยการให้นิสิตร่วมแสดงความคิดเห็นและความประสงค์ ให้เกิดความรวดเร็ว  
ในการติดต่องาน กิจกรรมของสาขาวิชารัฐศาสตร์  
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 5) ด้านบรรยากาศในการเรียนการสอน ควรให้อาจารย์ผู้บรรยายปรับเปลี่ยนหาวิธีการ
ถ่ายทอดในรูปแบบใหม่ โดยการเชิญอาจารย์ผู้สอนที่เชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาบรรยายเพ่ือสร้างความรู้
จากผู้มีประสบการณ์ตรงกับนิสิต  
 6) ด้านความเอาใจใส่ของคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ควรให้อาจารย์สอนสนใจว่านิสิตจะ
เข้าใจหรือไม่เวลาที่ตนเองบรรยาย โดยก าหนดเวลาให้นิสิตได้ซักถาม เพ่ือเปิดโอกาสและแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ร่วมกันกับอาจารย์และเพ่ือนนิสิตร่วมชั้นเรียน ทุกครั้งที่มีการบรรยายจบในแต่ละครั้ง 
 2. ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยในครั้งต่อไป 
 1) ควรศึกษาเกี่ยวกับ “ติดตามประสิทธิผลนิสิตที่จบหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
รัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย” 
 2) ควรศึกษาเกี่ยวกับ “ประเมินประสิทธิภาพบัณฑิตหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
รัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย” 
 3) ควรศึกษาเกี่ยวกับ “ความต้องการของตลาดแรงงานของบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์” 
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