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บทคัดย่อ

การวจิยัครัง้นีม้วีตัถปุระสงค์ของการวจิยั	1)	เพือ่ศกึษาสภาพการจดัการเรยีนการสอนของครสูอน

บาลใีนส�านักเรยีนพระปรยิตัธิรรมแผนกบาลจัีงหวดัร้อยเอด็	2)	เพือ่เปรยีบเทยีบสภาพการจัดการเรยีนการ

สอนของครูสอนบาลีในส�านักเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีจังหวัดร้อยเอ็ด	 ที่มี	 อายุ	 วิทยฐานะทางโลก

และทางธรรม	ประสบการณ์ในการสอน	ระดับชัน้ทีส่อน	3)	เพือ่ศกึษาข้อเสนอแนะต่อสภาพการจดัการเรยีน

การสอนของครูสอนบาลี	ในส�านักเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีจังหวัดร้อยเอ็ด	กลุ่มเป้าหมาย	ได้แก่	ครู

ผู้สอนบาลีในส�านักเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีจังหวัดร้อยเอ็ด	จ�านวน	จ�านวน	121	รูป	/	คน	ได้มาจาก

การเลือกแบบเจาะจง	 (Purposive	 Sampling)	 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามประมาณค่า	

(Rating	Scale)	น�าเครื่องมือที่ได้ตรวจสอบแล้วไปทดลองใช้	 (Try	Out)	 ได้ค่าสัมประสิทธิ์ของความเที่ยง

รายข้อ	และสัมประสทิธิข์องความเทีย่งทัง้ฉบบัเท่ากบั	0.85	สถติทิีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมลูสถติิเชงิพรรณนา	

ได้แก่	ค่าร้อยละ	 (Percentage)	ค่าเฉลี่ย	 (Mean)	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	(Standard	Deviation)	และ

สถิติเชิงอนุมานเปรียบเทียบโดยการทดสอบค่าที	(t	-	test)	แบบ	Independent	Samples	

ผลการวิจัยพบว่า

1.		 ระดับสภาพการจัดการเรียนการสอนของครูบาลีในส�านักพระปริยัติธรรมแผนกบาลี	 จังหวัด

ร้อยเอ็ด	5	ด้าน	ได้แก่	ด้านหลักสูตร	ด้านผู้สอน	ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน	ด้านปัจจัยที่สนับสนุนต่อ

การเรียนการสอน	ด้านการประเมินผล	ทั้งโดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก

2.		 ผลการเปรียบเทียบสภาพการจัดการเรียนการสอนของครูบาลีท่ีมี	 อายุ	 วิทยฐานะทางโลก	

วทิยฐานะทางธรรมประสบการณ์ในการสอนต่างกนัมสีภาพการจดัการเรยีนการสอนในส�านกัพระปรยิตัธิรรม

แผนกบาลี	จังหวัดร้อยเอ็ด	ทั้งโดยรวมและรายด้าน	แตกต่างกัน	อย่างมีนัยส�าคัญสถิติที่ระดับ	.05	ครูสอน

บาลีทีม่อีายตุ่างกนัมสีภาพการจดัการเรยีนการสอนในส�านกัพระปรยิตัธิรรมแผนกบาล	ีแตกต่างกนั	อย่างมี

นัยส�าคญัทางสถติิทีร่ะดับ	.05	วทิยฐานะทางโลกต่างกนัมสีภาพการจดัการเรยีนการสอนในส�านกัพระปรยิตัิ

ธรรมแผนกบาลี	แตกต่างกัน	อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.05	วิทยฐานะทางธรรมต่างกันมีสภาพการ

1 นักศึกษาปริญญาโท	 สาขาวิชาการบริหารการศึกษา,	 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย	 วิทยาเขต

ร้อยเอ็ด.
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จัดการเรียนการสอนในส�านักพระปริยัติธรรมแผนกบาลี	แตกต่างกัน	อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.05	

ประสบการณ์ในการสอนต่างกันมีสภาพการจัดการเรียนการสอนในส�านักพระปริยัติธรรมแผนกบาล ี

แตกต่างกันอย่างมนียัส�าคัญทางสถติิทีร่ะดับ.05	และระดบัช้ันท่ีสอนต่างกันมสีภาพการจดัการเรยีนการสอน

ในส�านักพระปริยัติธรรมแผนกบาลีจังหวัดร้อยเอ็ด	ทั้งโดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน	

3.		 ข้อเสนอแนะของสภาพการจัดการเรียนการสอนของครูบาลีในส�านักเรียนพระปริยัติธรรม

แผนกบาลีจงัหวัดร้อยเอด็	คอื	ภายในหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องกบัการศาสนาควรปรบัปรงุหลกัสตูรเนือ้หาแผนก

บาลีโดยเฉพาะภาษาที่ใช้เรียนใช้สอนให้เป็นภาษาท่ีเข้าใจง่ายต่อการเรียนการสอนมีความทัน	 สมัยต่อ

เหตุการณ์โลกในปัจจุบันและพัฒนาครูหรือบุคลากรสายการเรียนการสอนบาลีให้เป็นมาตร	 ฐานมีคุณภาพ

ทุกแผนกการเรียนการสอนสอน	 โดยการส่งเสริมให้ศึกษาต่อวิชาชีพความเป็นครูและเทคนิควิธีสอนและ

สนับสนุนงบประมาณอย่างเพียงพอ	และศึกษาความคิดเห็นจากกลุ่มพระภิกษุ	สามเณร	ประชาชน	บุคคล

ทั่วไปในการด�าเนินงาน	หรือการบริหารจัดการการศึกษาของส�านักพระปริยัติธรรมในจังหวัดร้อยเอ็ด

ABSTRACT

The	research	serves	the	purposes	to:	1)	study	states	of	providing	Pali	teachers’	

instruction	in	Roi	Et	based-	Phrapariyattidham	Institutes	of	Pali	Division,	2)	compare	thoseof	

providing	their	instruction	to	variables	of	their	ages,	formal	education	qualifications	and	

religious	education	levels,	instructional	experiences	and	the	assigned	levels	of	instruction,	

and	 3)	 to	 examine	 suggestions	 for	 coming	 up	with	 providing	 their	 instructionin	 their	 

Institutes.	The	target	group	with	the	purposive	sampling	comprises	121	Paliteachers,	being	

Buddhist	monks	and	Buddhist	laymen.	The	research	instrument	is	ratingscale	questionnaires,	

in	which	each	of	questions	and	all	of	 them	garner	validity	coefficientsat	0.85	after	 the	

entry	being	used	as	the	tryout.	Descriptive	statistics	exploited	for	dataanalyses	incorporate	

percentage,	mean,	 standard	 deviation	 and	 referential	 ones	 include	 t-test	 and	 F-test	 

(Independent	Samples).	

Outcomes of the research findings:	

1.		 The	 level	of	providing	Pali	 teachers’	 instruction	 in	their	 institutes	has	 rated	

‘high’	both	in	the	overall	domain	and	a	single	one	of	five	domains,	i.e.	curricula,	instructors,	

instructional	activities,	support	factors	of	instruction	and	evaluation.	

2.		 The	comparative	results	confirm	that	providing	their	instruction	bears	significant	

differences	in	variables	of	their	ages,	formal	education	qualifications	and	religious	education	

qualifications,	 instructional	 experiences	 and	 the	 assigned	 levels	 of	 instruction	 in	 the	 

overall	domain	and	a	 single	one,	with	 the	 statistical	 significance	 level	at	 .05.	Likewise,	

variables	of	their	ages,	formal	education	qualifications	and	religious	education	standings,	

instructional	experiences	comparable	to	providing	their	instruction	prove	the	same.	As	for	
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variables	of	the	assigned	levels	of	instruction,	they	specify	the	opposite.	

3.		 Suggestions	for	coming	up	with	providing	their	instruction	in	the	institutes	have	

been	recommended.	Firstly,	the	sector	responsible	for	religious	affairs	should/must	revamp	

curricula	and	contents	of	Pali	Division,	especially	the	language	used	in	the	instructional	

media	to	become	easy	to	understand	for	instruction	and	modern	to	the	current	situations.	

Secondly,	it	should/must	develop	teachers	or	personnel	in	the	field	of	instructing	the	Pali	

language	to	have	them	be	in	line	with	the	required	standards	in	every	instruction	sector,	

encouraging	them	to	further	their	higher	studies	in	teaching	professionalism	and	techniques	

of	 instructional	methods	 and	 supporting	 the	 sufficient	 budget.	 Finally,	 it	 should/must	 

survey	Buddhist	monks’,	novices’,	 residents’	and	 the	public’s	opinions	on	educational	

managements	of	RoiEt	province-	based	Pali	institutes.

1.  ความเป็นมาและความส�าคัญของปัญหา

พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจ�าชาติไทยมาช้านาน	บรรพบุรุษไทยตั้งแต่สมัยเก่าก่อนได้รับเอา

พระพุทธศาสนามาประพฤติปฏิบัติรักษาและส่งเสริมสืบทอดกันมาไม่ขาดสายโดยน�าหลักธรรมค�าสอนมา

ประพฤติปฏิบัติได้ซึมซาบเข้าไปในจิตใจและติดอยู่ในสายเลือดเนื้อของคนไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน	 

(พระญาณสังวร	 (เจริญ	 สุวฑฺฒโน),	 2546,	 หน้า	 1)	 และกลายเป็นส่วนหนึ่งในการด�าเนินชีวิตประจ�าวัน	 

หลักธรรมค�าสอนของพระพุทธศาสนาได้หล่อหลอมกล่อมเกลาจิตใจของคนไทยให้เป็นคนมีศีลธรรม 

คุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมตามแบบอย่างของพุทธศาสนิกชน	 ท�าให้สังคมไทยมีความร่มเย็นเป็นสุข	 

และกลายเป็นเอกลกัษณ์อตัลกัษณ์ของชาติไทยทีท่ัว่โลกกล่าวขาน	(ส�านกังานคณะกรรมการการศกึษาแห่งชาต,ิ	 

2545,	หน้า	1)

การศึกษาของพระสงฆ์ไทยในเท่าที่ปรากฏตามเอกสารหลักฐาน	พบว่าพระสงฆ์ไทย	มีการจัดการ

ศึกษาพระปริยัติธรรมและมีการพัฒนาการจนถึงปัจจุบันตามท่ีพระราชบัญญัติคณะสงฆ์	 (ฉบับท่ี	 2)	 พ.ศ.	

2535	 มาตรา	 2535	 มาตรา	 15	 ตรี	 (3)	 ได้ก�าหนดภารกิจของคณะสงฆ์ไว้	 6	 ด้าน	 ได้แก่	 การปกครอง	 

การเผยแผ่	การศาสนศกึษา	การศกึษาสงเคราะห์	การสาธารณเคราะห์	และการสาธารณปูการ	กล่าวเฉพาะ	

ด้านการศาสนศกึษาของคณะสงฆ์ได้จดัการศกึษาพระปรยิตัธิรรมแผนกธรรมและพระปรยิตัธิรรมแผนกบาลี	

คู่ขนานกับการจัดการศึกษาของรัฐในปัจจุบัน	(กองศาสนศึกษา,	2527,	หน้า	61)	ซึ่งสอดคล้องกับหลักการ	

การวางแผนการศึกษาของพระพทุธเจ้าต้ังแต่สมยัพทุธกาลซึง่พระองค์ได้วางไว้	3	ข้ัน	คอื	ข้ันปรยิตั	ิข้ันปฏบัิต	ิ

ขั้นปฏิเวธ	 ขั้นปริยัติ	 ได้แก่	 การศึกษาทางทฤษฎี	 คือการศึกษาพระธรรมวินัยให้มีความรู้เป็นพ้ืนฐานโดย 

แจ่มแจ้งก่อนว่า	ค�าสอนของสมเดจ็สัมมาสมัพทุธเจ้ามอีะไรบ้าง	ถ้าจะน�ามาปฏบิติัจะท�าอย่างไร	และเมือ่ปฏบิติั 

แล้วจะได้ผลอย่างไร	ขั้นปฏิบัติ	 คือ	การน�าเอาพระธรรมวินัยมาปฏิบัติด้วยกาย	วาจา	และใจ	และปฏิเวธ	

เป็นขั้นที่แสดงถึงผลของการปฏิบัติตามพระธรรมค�าสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า	 (กองบาลีสนามหลวง,	

2548,	หน้า	158)	การจัดการศึกษาพระปรยิติัธรรมแผนกบาล	ีถอืได้ว่าเป็นหวัใจหลกัของพทุธศาสนาทีส่�าคญั

ที่สุดเพราะเนื่องจากพระปริยัติ	คือ	พระไตรปิฎก	อรรถกถา	ฎีกา	และคัมภีร์อื่นๆ	ในพระพุทธศาสนาล้วน
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จารึกด้วยภาษาบาลีและภาษาสันสกฤตทั้งสิ้น	 ดังนั้นภาษาบาลีจึงเป็นภาษาท่ีรักษาหลักธรรมวินัยของ

พระพุทธศาสนาไว้ได้อย่างสมบูรณ์	(พระเทพปริยัติ	(วรวิทย์คงฺคปญฺโญ),	2545,	หน้า	26)	

ดงันัน้โรงเรยีนพระปรยิตัธิรรม	จงึถอืก�าเนดิขึน้โดยมหาเถรสมาคมเป็นผูร้บัผดิชอบในการด�าเนนิการ 

จัดการศึกษาของคณะสงฆ์	 แต่ในสถานการณ์การบริหารจัดการของส�านักพระปริยัติธรรมแผนกบาลี 

ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันพบว่า	 ยังคงรูปแบบหลักสูตรการศึกษาโดยยึดแนวทางเดิมท่ีมีการจัดการศึกษามา

ตั้งแต่รัชกาลที่	 5	 และยังถือปฏิบัติในส�านักพระปริยัติธรรมแผนกบาลี	 จนถึงปัจจุบัน	 (ส�านักงานกองธรรม

สนามหลวง,	 2550,	 หน้า	 15)	 นั่นคือการจัดชั้นเรียนท่ีไม่ได้แบ่งแยกล�าดับช้ันเรียน	 เนื้อหาวิชา	 หลักสูตร	 

การเข้าเรียนในชั้นเรียนไม่ได้คัดแยก	พื้นฐานการศึกษา	อายุ	ประสบการณ์	พรรษา	ความแตกต่างระหว่าง

บุคคล	 และการวัดผลส่วนใหญ่เน้นความท่องจ�าหลักภาษาขาดระบบการนิเทศการศึกษาและเทคโนโลยีที่

ทันสมัย	การวัดผลเป็นแบบแยกส่วนกันเป็นแต่ละรายวิชา	และเหมารวมการตัดสินรวบยอดเมื่อสอบตกวิชาใด 

วิชาอื่นที่สอบผ่านก็ถือว่าไม่ผ่านทั้งหมดต้องสอบใหม่	 ไม่มีการสอบแก้ตัว	 ท�าให้ผู้สอบเสียเวลาสอบใหม	่ 

ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งท�าให้ผู้เรียนเกิดความท้อถอย	(กรมการศาสนา,	2541,	หน้า	2)	สอดคล้องกับรายงานการ

ศึกษา	แนวทางการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ	พ.ศ.	2542	พบว่า	

ด้านครูผู้สอนน้ันโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี	 ขาดแคลนครูที่มีความรู้แตกฉานขาดประสบการณ ์

การสอน	เป็นระบบพ่ีสอนน้อง	ส่วนใหญ่ก�าลงัศกึษาบาลด้ีวยกนั	ท�าให้ความรูไ้ม่สมบรูณ์	ไม่มเีวลาค้นคว้าและ 

เตรียมการสอน	 ขาดการส่งเสริมอบรมวิชาการศึกษาและขาดขวัญก�าลังใจ	 (ส�านักงานคณะกรรมการการ

ศึกษาแห่ง	 ชาติ,	 2545,	 หน้า	 92-93)	 และผลการศึกษาของทวี	 บุญมี	 และ	 บุรทินข�าภิรัฐ	 พบว่าระบบ 

การเรียนการสอนพระปริยัติธรรมของพระสงฆ์ไม่มีการพัฒนาให้สอดรับกับสถาน	การณ์การเปลี่ยนแปลง

ของโลกปัจจุบันไม่สนองตอบต่อความต้อง	 การของผู้เรียนเนื่องจากวัดหรือส�านักเรียนใช้วิธีบังคับให้ 

พระภิกษุสามเณรถ้าไม่เรียนจะไม่รับเข้าสังกัดนัดหรือส�านักเรียนและส�านัก	 ศาสนศึกษานั้น	 ๆ	 หรือจะ 

ไม่มสิีทธิไ์ด้เรยีนพระปรยิตัธิรรมแผนกสามญัศกึษาหรอืศกึษาต่อในมหา	วทิยาลยัสงฆ์สถาบนัสงฆ์ในจงัหวดั

ร้อยเอ็ดในอดีตจนถงึปัจจุบนัถอืได้ว่ามีบทบาทส�าคัญในการส่งเสรมิการศึกษา	และการปฏบัิตติามบทบัญญตัิ

ของพระสงฆ์ตามหลักธรรมค�าสอนของพระพุทธเจ้า	

การบริหารจัดการของสถาบันสงฆ์ในจังหวัดร้อยเอ็ดมี	มีส�านักเรียนพระปริยัติธรรม	จ�านวนทั้งสิ้น	

36	ส�านักเรียน	และในแต่ละส�านักเรียนมีครูบุคลากรที่เป็นพระสงฆ์	และฆราวาสรวมที่ท�าหน้าที่สอนแผนก

บาล	ีโดยเฉพาะมจี�านวน	121	รปู	/	คน	และเมือ่จ�าแนกเป็นรายส�านกัเรยีน	แต่ละส�านกัเรยีนจะมพีระอาจารย์	

หรือ	ฆราวาส	เฉลี่ยส�านักละ	2	-	9	รูป	/	คน	และครูคนหนึ่งรับผิดชอบผู้เรียน	1	:	20	รูป	หากเมื่อเทียบกับ

การศึกษาภาคปกติถือว่า	 เป็นข้อมูลบุคลากรที่ไม่เพียงพอและขาดแคลน	 ด้วยเหตุผลตามท่ีกล่าวมานี	้ 

ผูวิ้จัยจงึมคีวามสนใจทีจ่ะศึกษาสภาพการจดัการเรยีนการสอนของครสูอนบาล	ีส�านกัปรยิตัธิรรมแผนกบาล	ี

ในจังหวัดร้อยเอ็ด	 เนื่องจากว่าส�านักปริยัติธรรมแผนกบาลี	 ในจังหวัดร้อยเอ็ดมีจ�านวนถึง	 36	 ส�านักเรียน	

หากส�านักใดทีเ่ป็นศนูย์กลางทีม่ปัีจจยัการเดินทางทีก่ารคมนาคมทีส่ะดวกสบายและมบีรบิทสภาพแวดล้อม

ที่เอื้อต่อการเรียนการสอนมากเท่าใดยิ่ง	 ท�าให้ครูผู้สอนมีภาระรับผิดชอบมากยิ่งข้ึน	 ดังนั้นเพ่ือให้ทราบถึง

สภาพการจัดการเรียนการสอนของครูสอนบาลีในส�านักปริยัติธรรมแผนกบาลีในจังหวัดร้อยเอ็ด	 ที่แท้จริง	

เพื่อใช้เป็นข้อมูลและเป็นแนวทางในการปรับปรุงและแก้ไขปัญหาการจัดการเรียนการสอนของครูให้มี
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วำรสำรมหำวิทยำลัยมหำมกุฏรำชวิทยำลัย วิทยำเขตร้อยเอ็ด

คณุภาพสนองตอบต่อความต้อง	การของผูเ้รยีนและเป็นไปตามมาตรฐานการศกึษาของพระราช	บัญญตักิาร

ศึกษาแห่งชาติ	พ.ศ.	2542	และที่แก้ไขเพิ่มเติม	(ฉบับที่	2)	พ.ศ.2545	และตามเป้าประสงค์ของการจัดการ

ศึกษาของส�านักปริยัติธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด	น�าไปใช้ในการแก้ไขปัญหาทรัพยากรบุคคล	การบริหารจัดการ	

การจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ	 และน�าแนวทางดังกล่าวมาพัฒนาปรับปรุง	 ส่งเสริมและสนับสนุน	

ให้การศึกษาเล่าเรียนส�านักปริยัติธรรมแผนกบาลี	จังหวัดร้อยเอ็ดมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

2.  วัตถุประสงค์ของการวิจัย

2.1	 เพื่อศึกษาสภาพการจัดการเรียนการสอนของครูสอนบาลี	 ในส�านักเรียนพระปริยัติธรรม 

แผนกบาลี	จังหวัดร้อยเอ็ด

2.2		เพือ่เปรยีบเทยีบสภาพการจัดการเรยีนการสอนของครสูอนบาล	ีในส�านกัเรยีนพระปรยิตัธิรรม

แผนกบาล	ีจงัหวดัร้อยเอด็	จ�าแนกตามอาย	ุวทิยฐานะทางโลกและทางธรรม	ประสบการณ์ในการสอน	ระดบั

ชั้นที่สอน	

2.3		เพ่ือศึกษาข้อเสนอแนะต่อสภาพการจัดการเรียนการสอนของครูสอนบาลี	 ในส�านักเรียน 

พระปริยัติธรรมแผนกบาลี	จังหวัดร้อยเอ็ด

3.  สมมติฐานการวิจัย

3.1		ครูสอนบาลีในส�านักเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีจังหวัดร้อยเอ็ด	ที่มีอายุต่างกัน	มีสภาพ

การจัดการเรียนการสอน	แตกต่างกัน

3.2		ครูสอนบาลีในส�านักเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีจังหวัดร้อยเอ็ด	ที่มีวิทยฐานะต่างกันมี

สภาพการจัดการเรียนการสอน	แตกต่างกัน

3.3		ครูสอนบาลีในส�านักเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีจังหวัดร้อยเอ็ด	 ที่มีประสบการณ์ใน 

การสอน	ต่างกันมีสภาพการจัดการเรียนการสอน	แตกต่างกัน

3.4	 ครูสอนบาลีในส�านักเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีจังหวัดร้อยเอ็ด	ที่มีระดับชั้นสอนต่างกัน	

มีสภาพการจัดการเรียนการสอน	แตกต่างกัน

4.  ขอบเขตของการวิจัย

4.1  ขอบเขตด้านประชากรได้แก่	ครูผู้สอนบาลีในส�านักเรียนพระปริยัติธรรม	แผนกบาลี	จังหวัด

ร้อยเอ็ด	จ�านวน	121	รูป/คน

4.2  ขอบเขตด้านเนือ้หา ได้แก่	การจดัการเรยีนการสอนของครสูอนบาลใีนส�านกัเรยีน	พระปรยิตัิ

ธรรมแผนกบาลีจังหวัดร้อยเอ็ด	 ในด้านหลักสูตร	 ด้านผู้สอน	 ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน	 ด้านปัจจัยที่

สนับสนุนต่อการเรียนการสอน	และด้านการประเมินผล	

4.3  ขอบเขตด้านพื้นที่ได้แก่	เขตพื้นที่ในการศึกษาเฉพาะจังหวัดร้อยเอ็ด
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5.  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

5.1		ผูบ้รหิารส�านกัเรยีนพระปรยิติัธรรมแผนกบาลจีงัหวดัร้อยเอด็น�าข้อมลูสนเทศทีไ่ด้ไปใช้ในการ

พัฒนาและการบริหารจัดการการศึกษาในส�านักเรียน

5.2		ครูสอนบาลีในส�านักเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีจังหวัดร้อยเอ็ดน�าไปปฏิบัติ	 และ

พัฒนาการจัดกิจกรรมการสอนในส�านักปริยัติธรรมแผนกบาลีในจังหวัดร้อยเอ็ดให้มีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล

6.  วิธีด�าเนินการวิจัย

6.1		กลุ่มเป้าหมาย	 ได้แก่	 ครูสอนบาลีในส�านักเรียนพระปริยัติธรรม	 แผนกบาลีจังหวัดร้อยเอ็ด	

จ�านวน	121	รูป	/คน

6.2		เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามโดยแบ่งออกเป็น	3	ตอน	ดังนี้

	 ตอนที่	 1	 แบบสอบถามข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามได้แก่	 อายุ	 วิทยฐานะทางโลก

วิทยฐานะทางธรรม	ประสบการณ์ในการสอน	ระดับชั้นที่สอน	โดยใช้แบบสอบถามแบบตรวจสอบรายการ	

(Check	list)

	 ตอนที่	 2	 แบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพการจัดการเรียนการสอนสอนของบาลีในส�านักเรียน 

พระปริยัติธรรมแผนกบาลี	จังหวัดร้อยเอ็ด	5	ด้าน	ดังนี้	ด้านหลักสูตร	ด้านผู้สอน	ด้านกิจกรรม	การเรียน

การสอน	ด้านปัจจัยที่สนับสนุนต่อการเรียนการสอน	ด้านการประเมินผล	โดยแบบสอบถามมีลักษณะเป็น

มาตราส่วนประเมินค่า	(Rating	Scale)	มี	5	ระดับ	คือ	มากที่สุด	มาก	ปานกลาง	น้อย	และน้อยที่สุด

	 ตอนที่	 3	 แบบสอบถามแบบปลายเปิด	 (Open	 Ended	Question)	 เพื่อสอบถามปัญหา	

อปุสรรคและข้อเสนอแนะเกีย่วกบัสภาพการจดัการเรยีนการสอนของครบูาลใีนส�านกัเรยีนพระปรยิตัธิรรม

แผนกบาลีจังหวัดร้อยเอ็ด

6.3		สถิติที่ใช้ในการวิจัย	 ได้แก่	 สถิติเชิงพรรณนา	 คือ	 ความถี่	 ร้อยละ	 ค่าเฉลี่ย	 ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน	และสถิติเชิงอนุมาน	คือ	การทดสอบค่าที	(t-test)	

7.  ผลการวิจัย

7.1		ผลการวิเคราะห์สภาพการจัดการเรียนการสอนของครูบาลีในส�านักเรียนพระปริยัติธรรม 

แผนกบาลี	จังหวัดร้อยเอ็ด

	 ผลการวิจัยพบว่า	 สภาพการจัดการเรียนการสอนของครูบาลีในส�านักเรียนพระปริยัติธรรม

แผนกบาลีจงัหวดัร้อยเอด็	5	ด้าน	ได้แก่	ด้านหลกัสตูร	ด้านผูส้อน	ด้านกจิกรรมการเรยีนการสอน	ด้านปัจจยั

ที่สนับสนุนต่อการเรียนการสอน	ด้านการประเมินผล	ผลการศึกษา	พบว่า	ครูบาลีมีระดับสภาพการจัดการ

เรยีนการสอนโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก	(µ	=	3.58)	และพจิารณาเป็นรายด้านสภาพการจดัการเรยีนการ

สอนของครูบาลีในส�านักเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีจังหวัดร้อยเอ็ด	 มากท่ีสุดคือในด้านหลักสูตร	 

รองลงมา	 คือ	 ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน	 ด้านการประเมินผล	 ด้านปัจจัยท่ีสนับสนุนต่อการเรียน 

การสอน	และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต�่าสุด	คือ	ด้านผู้สอน	สรุปเป็นรายด้านได้ผลดังนี้
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	 1.		 ด้านหลักสูตร	พบว่า	สภาพการจัดการเรียนการสอนของครูบาลีในส�านักเรียนพระปริยัติ

ธรรมแผนกบาลี	จังหวัดร้อยเอ็ด	 ในด้านหลักสูตร	โดยรวมอยู่ในระดับมาก	 (µ	=	3.81)	และเมื่อพิจารณา 

รายละเอยีดในแต่ละข้อ	พบว่า	ครบูาลมีคีวามเห็นต่อสภาพการจดัการเรียนการสอนของครบูาลีในส�านักเรยีน 

พระปริยตัธิรรมแผนกบาล	ีจังหวดัร้อยเอด็	มค่ีาเฉลีย่มากทีส่ดุ	คอื	ผูบ้รหิารของส�านกัเรยีน	กระตุน้ช่วยเหลอื

แนะน�าให้ก�าลงัใจอาจารย์ได้ท�างานร่วมกนัอย่างมปีระสทิธภิาพในด้านการสอนและระดบัสภาพการจดัการ

เรียนการสอนของครูบาลี	อยู่ในระดับมาก

	 2.		 ด้านผู้สอน	 พบว่า	 สภาพการจัดการเรียนการสอนของครูบาลีในส�านักเรียนพระปริยัติ

ธรรมแผนกบาลี	 จังหวัดร้อยเอ็ด	 ในด้านผู้สอน	 โดยรวมอยู่ในระดับมาก	 (µ	 =	 3.42)	 และเมื่อพิจารณา 

รายละเอียดในแต่ละข้อพบว่า	 ครูบาลีมีความเห็นต่อสภาพการจัดการเรียนการสอนของครูบาลีในส�านัก 

พระปริยัติธรรมแผนกบาลี	 จังหวัดร้อยเอ็ด	 มากที่สุด	 คือ	 มีการจัดให้อาจารย์ท่ีมีความช�านาญในเรื่อง 

การสอนและสามารถถ่ายทอดให้นักเรยีนเข้าใจง่ายในรายวชิาเหมาะสมกบัความรูค้วามสามารถ	และระดบั

สภาพการจัดการเรียนการสอนของครูบาลี	อยู่ในระดับมาก

	 3.		 ด้านกจิกรรมการเรยีนการสอน	พบว่า	สภาพการจดัการเรยีนการสอนของครบูาลใีนส�านกั

เรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี	จังหวัดร้อยเอ็ด	ในด้านกิจกรรมการเรียนการสอนโดยรวมอยู่ในระดับมาก	

(µ	 =	 3.70)	 เมื่อพิจารณารายละเอียดในแต่ละข้อ	 พบว่า	 มากท่ีสุดคือ	 การเรียนแต่ละเรื่องมีการแจ้ง 

จุดประสงค์ในการเรียนทุกครั้ง	และระดับสภาพการจัดการเรียนการสอนของครูบาลี	อยู่ในระดับมาก

	 4.		 ด้านปัจจัยที่สนับสนุนต่อการเรียนการสอน	พบว่า	 สภาพการจัดการเรียนการสอนของ

ครูบาลีในส�านักเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี	จังหวัดร้อยเอ็ด	โดยรวมอยู่ในระดับมาก	(µ	=	3.46)	เมื่อ

พิจารณารายละเอียดในแต่ละข้อ	พบว่ามากที่สุดคือ	 ส�านักเรียนมีอาคารสถาน/	ห้องเรียนท่ีพร้อมส�าหรับ

การเรียนการสอน	และระดับสภาพการจัดการเรียนการสอนของครูบาลี	อยู่ในระดับมาก

	 5.		 ด้านการประเมินผล	 พบว่า	 สภาพการจัดการเรียนการสอนของครูบาลีในส�านักเรียน 

พระปริยัติธรรมแผนกบาลี	จังหวัดร้อยเอ็ด	โดยรวมอยู่ในระดับมาก	(µ	=	3.52)	เมื่อพิจารณารายละเอียด

ในแต่ละข้อ	 พบว่า	 มากที่สุดคือ	 มีการทดสอบความรู้พื้นฐานเดิมของนักเรียนเพื่อแก้ไข	 และปรับปรุงใน 

ข้อบกพร่อง	และระดับสภาพการจัดการเรียนการสอนของครูบาลี	อยู่ในระดับมาก

7.2		ผลการเปรียบเทียบสภาพการจัดการเรียนการสอนของครูบาลีในส�านักเรียนพระปริยัติธรรม

แผนกบาลี	 จังหวัดร้อยเอ็ด	 จ�าแนกตาม	 อายุ	 วิทยฐานะทางโลก	 วิทยฐานะทางธรรมประสบการณ์ในการ

สอน	ระดับชั้นที่สอน	สรุปได้ดังนี้

	 1.		 การเปรยีบเทยีบสภาพการจัดการเรยีนการสอนของครบูาลใีนส�านกัเรยีนพระปรยิตัธิรรม

แผนกบาลี	 จังหวัดร้อยเอ็ด	 ที่มีอายุต่างกัน	 มีสภาพการจัดการเรียนการสอนของครูบาลีในส�านักเรียน 

พระปริยัติธรรมแผนกบาลี	 จังหวัดร้อยเอ็ดในด้านผู้สอน	 ด้านปัจจัยท่ีสนับสนุนต่อการเรียนการสอนและ 

ด้านการประเมินผลแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	 .05	ส่วนด้านหลักสูตร	และด้านกิจกรรม

การเรียนการสอน	ไม่แตกต่างกัน	

	 2.		 การเปรียบเทียบสภาพการจัดการเรียนการสอนขอครูบาลีท่ีมี	 วิทยฐานะทางโลก	 ท่ีมี

วิทยฐานะทางโลกต่างกัน	มีสภาพการจัดการเรียนการสอนในส�านักเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีจังหวัด
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ร้อยเอ็ด	ในด้านผู้สอน	ด้านกิจกรรมการเรียนการสอนด้านปัจจัยที่สนับสนุนต่อการเรียนการสอน	ด้านการ

ประเมินผล	แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.05	ส่วนด้านหลักสูตร	ไม่แตกต่างกัน

	 3.		 การเปรยีบเทยีบสภาพการจดัการเรยีนการสอนของครบูาลใีนพระส�านกัเรยีนปรยิตัธิรรม

แผนกบาลี	 จังหวัดร้อยเอ็ด	 จ�าแนกตามวิทยฐานะทางธรรม	 ท่ีมีวิทยะฐานะทางธรรมต่างกันมีสภาพการ

จัดการเรียนการสอนในส�านักเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี	 จังหวัดร้อยเอ็ด	 ในด้านปัจจัยที่สนับสนุน 

ต่อการเรียนการสอนแตกต่างกัน	 อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	 .05	 ส่วน	 ด้านหลักสูตร	 ด้านผู้สอน	 

ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน	ด้านการประเมินผล	ไม่แตกต่างกัน

	 4.		 การเปรียบเทียบสภาพการจัดการเรียนการสอนของครูบาลีในส�านักเรียนปริยัติธรรม

แผนกบาล	ีจงัหวดัร้อยเอด็	จ�าแนกตามประสบการณ์ในการสอน	ทีม่ปีระสบการณ์ในการสอน	ต่างกนัมสีภาพ

การจดัการเรยีนการสอนในส�านกัเรยีนพระปรยิติัธรรมแผนกบาล	ีจงัหวดัร้อยเอ็ด	ในด้านผูส้อน	ด้านกจิกรรม

การเรียนการสอน	 ด้านปัจจัยที่สนับสนุนต่อการเรียนการสอน	 ด้านการประเมินผลแตกต่างกัน	 อย่างม ี

นัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.05	ส่วนด้านหลักสูตร	ไม่แตกต่างกัน	

	 5.		 การเปรยีบเทยีบสภาพการจดัการเรยีนการสอนของครบูาลใีนส�านกัเรยีนพระปรยิตัธิรรม

แผนกบาลี	จังหวัดร้อยเอ็ด	จ�าแนกตามระดับชั้นที่สอน	ที่มีระดับชั้นที่สอนต่างกันมีสภาพการจัดการเรียน

การสอนในส�านักเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี	 จังหวัดร้อยเอ็ด	 ด้านหลักสูตร	 ด้านผู้สอน	 ด้านกิจกรรม

การเรียนการสอน	ด้านปัจจัยที่สนับสนุนต่อการเรียนการสอน	ด้านการประเมินผล	ไม่แตกต่างกัน

8.  อภิปรายผล

จากการสรุปผลการวิจัย	มีผลการวิจัยที่น่าสนใจและน�ามาอภิปรายผลเพิ่มเติมตามประเด็นต่าง	ๆ	

ดังนี้

8.1		ผลการวิจัยพบว่า	 สภาพการจัดการเรียนการสอนของครูบาลีในส�านักเรียนพระปริยัติธรรม

แผนกบาลี	จังหวัดร้อยเอ็ด	5	ด้าน	ได้แก่	1.	ด้านหลักสูตร	2.	ด้านผู้สอน	3.	ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน	

4.	ด้านปัจจัยที่สนับสนุนต่อการเรียนการสอน	5.	ด้านการประเมินผล	ผลการศึกษา	พบว่า	ครูบาลี	ในส�านัก

พระปริยัติธรรมแผนกบาลี	จังหวัดร้อยเอ็ด	มีระดับสภาพการจัดการเรียนการสอนโดยภาพรวมอยู่ในระดับ

มากนัน้แสดงว่า	ครบูาลใีนส�านกัพระปรยิตัธิรรมแผนกบาลีจงัหวัดร้อยเอด็	เข้าใจในการการด�าเนนิการหรอื

การจดัการการศกึษาในส�านกัเรยีนหรอืหน้าทีข่องตนเองเป็นอย่างดจีงึส่งผลให้สอดคล้องกับการปฎบิตังิาน

ที่เป็นปัจจุบัน	ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ	พระมหาญัตติพงศ์	 เลิศศรี	 (2552,	บทคัดย่อ)	ได้ศึกษาสภาพ

และปัญหาการจัดการเรยีนการสอนพระปรยิติัธรรม	แผนกบาล	ีของส�านกัศาสนศึกษา	ในจังหวดันครสวรรค์	

ได้ศึกษาสภาพและปัญหาการจัดการเรียนการสอนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีของส�านักศาสนศึกษา	 ใน

จงัหวดันครสวรรค์	พบว่า	สภาพการจดัการเรยีนการสอนพระปรยิตัธิรรม	แผนกบาล	ีของส�านกัศาสนศกึษา	

ในจังหวัดนครสวรรค์	 อยู่ในระดับมาก	 และสอดคล้องกับพระมหาบุญชัย	 ปภสฺสรเมธี	 (จูแวน)	 (2551,	

บทคัดย่อ)	 ได้ศึกษาสภาพการด�าเนินงานการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลีของส�านักเรียนในเขต

กรงุเทพมหานคร	ในด้านการบรหิารหลกัสตูร	ด้านการจดัการเรยีนการสอน	และด้านการวดัผลและประเมนิผล 

พบว่า	 การด�าเนินการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลีของส�านักเรียนในเขตกรุงเทพมหานคร	 โดย
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วำรสำรมหำวิทยำลัยมหำมกุฏรำชวิทยำลัย วิทยำเขตร้อยเอ็ด

รวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับกลาง

8.2	 ผลการเปรียบเทียบสภาพการจัดการเรียนการสอนของครูบาลีในส�านักเรียนพระปริยัติธรรม

แผนกบาลีจังหวัดร้อยเอ็ด

	 1.		 อาย	ุทีม่อีายตุ่างกนั	มสีภาพการจดัการเรยีนการสอนของครบูาลใีนส�านกัเรยีนพระปรยิตัิ

ธรรมแผนกบาลี	 จังหวัดร้อยเอ็ด	 ในด้านผู้สอน	 ด้านปัจจัยท่ีสนับสนุนต่อการเรียนการสอนและด้านการ

ประเมินผลแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.05	ส่วนด้านหลักสูตร	และด้านกิจกรรมการเรียน

การสอน	พบว่า	 สภาพการจัดการเรียนการสอนในส�านักพระปริยัติธรรมแผนกบาลีทั้งสองด้านไม่แตกต่าง

กัน	ทั้งนี้เป็นเพราะว่าผู้สอนที่มีอายุตั้งแต่ตั้งแต่	31	ปีขึ้นๆปี	จ�านวน	89	รูป/คนนั้นได้สั่งสมประสบการณ์ใน

ด้านการสอนมาและเป็นบุคลากรที่ได้	ร่วมแรง	ร่วมใจ	ร่วมมือ	ในการพัฒนาส�านักเรียนและผู้เรียนมาเป็น

ระยะท่ียาวนานจงึท�าให้เข้าในสถานภาพตัง้แต่อดตีจนถงึปัจจบุนัของส�านกัเรียนพระปรยิตัธิรรมเป็นอย่างดี	

โดยเฉพาะในด้านปัจจัยที่สนับสนุนต่อการเรียนการสอน	 ครูบาลีที่ท�าการสอนในยุคเริ่มต้นจนถึงปัจจุบัน	 

จะมองเห็นความแตกต่างและพัฒนาในด้านปัจจัยสนับสนุนต่อการเรียนการสอนตามล�าดับ	 ส่วนการวัดผล

ประเมินผลนั้นครูบาลีที่มีอายุงานมากกว่าย่อมทักษะ	 ความสามารถมีการวัดผลประเมินผลที่หลากหลาย 

ดังที่ปรากฏผลในเบื้องต้นที่กล่าวมา	ซึ่ง	สอดคล้องกับงานวิจัยของพระบุญประทาน	ญาณทีโป	(ทะปะละ)	

(2553,	บทคัดย่อ)	ได้ศึกษาปัจจัยน�าไปสู่ผลสัมฤทธิ์และความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนโรงเรียน

พระปริยัติธรรมแผนกบาลี	 :	 กรณีศึกษาวัดจองค�า	 อ�าเภองาว	 จังหวัดล�าปาง	 ปัจจัยความพึงพอใจต่อการ

จดัการเรยีนการสอนโรงเรียนพระปรยิติัธรรมแผนกบาล	ีด้านสภาพแวดล้อมทัว่ไปอาคารสถานที	่ด้านบรหิาร

จัดการหลักสูตรเนื้อหา	ด้านบุคลากรผู้น�าปฏิบัติการสอนของครู	และด้านการเรียนการสอน	โดยรวมอยู่ใน

ระดบัมากและสอดคล้องกบัพระมหาบญุชยั	ปภสสฺรเมธี	(จแูวน)	(2551,	บทคดัย่อ)	ได้ศกึษาสภาพการด�าเนนิงาน 

การจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลีของส�านักเรียนในเขตกรุงเทพมหา	 นคร	 ในด้านการบริหาร

หลักสูตร	 ด้านการจัดการเรียนการสอน	 และด้านการวัดผลและประเมินผล	 ตามความคิดเห็นของอาจารย์

จ�าแนกตามอายุ	 พบว่า	 การด�าเนินการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลีของส�านักเรียนในเขต

กรุงเทพมหานคร	โดยรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับกลาง	

	 2.		 วทิยฐานะทางโลก	ทีมี่วทิยฐานะทางโลกต่างกนั	มสีภาพการจดัการเรยีนการสอนในส�านกั

เรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี	จังหวัดร้อยเอ็ด	ในด้านผู้สอน	ด้านกิจกรรมการเรียนการสอนด้านปัจจัยที่

สนับสนุนต่อการเรียนการสอน	ด้านการประเมินผล	แตกต่างกัน	อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.05	ส่วน

ในด้านหลักสูตร	 พบว่า	 สภาพการจัดการเรียนการสอนของครูบาลีในส�านักพระปริยัติธรรมแผนกบาล ี

ไม่แตกต่างกนั	ทัง้นีเ้ป็นเพราะว่า	ครผููส้อนทีม่วีทิยฐานะทางโลก	(สายสามญั)	จะผ่านการเรยีนรูจ้ากประสบการณ์ 

ตรงจากครบูาอาจารย์ทีห่ลากหลาย	จากสถาบนัการเรยีนการสอนท่ีมคีวามพร้อมในทกๆด้าน	ดงันัน้	ครผููส้อน 

ที่จบทางโลกจะมีโลกทัศน์	 วิสัยทัศน์	 มุมมองความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตนเอง	 (ด้านผู้สอน)	

ด้านกิจกรรมการเรียนการสอนด้านปัจจัยที่สนับสนุนต่อการเรียนการสอน	ด้านการประเมินผล	เป็นอย่างดี

ดังปรากฏผลที่กล่าวไว้ในเบ้ืองต้น	 สอดคล้องกับงานวิจัยของพระมหาบุญชัย	ปภสฺสรเมธี	 (จูแวน)	 (2551,	

บทคัดย่อ)	 ได้ศึกษาสภาพการด�าเนินงานการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลีของส�านักเรียนในเขต

กรุงเทพมหานคร	ในด้านการบรหิารหลกัสตูร	ด้านการจัดการเรยีนการสอน	และด้านการวดัผลและประเมนิ
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ผล	 ตามความคิดเห็นของอาจารย์จ�าแนกตาม	 วิทยฐานะทางโลก	 พบว่า	 การด�าเนินการจัดการศึกษา 

พระปริยัติธรรมแผนกบาลีของส�านักเรียนในเขตกรุงเทพมหานคร	โดยรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับกลาง

	 3.		 วิทยฐานะทางธรรม	ที่มีวิทยะฐานะทางธรรมต่างกันมีสภาพการจัดการเรียนการสอนใน

ส�านักเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี	 จังหวัดร้อยเอ็ด	 ในด้านปัจจัยท่ีสนับสนุนต่อการเรียนการสอน 

แตกต่างกนัอย่างมนียัส�าคัญทางสถติทิีร่ะดบั	.05	ส่วนในด้านหลกัสตูร	ด้านผูส้อน	ด้านกจิกรรมการเรยีนการสอน	 

ด้านการประเมินผล	 พบว่า	 สภาพการจัดการเรียนการสอนของครูบาลีในส�านักพระปริยัติธรรมแผนกบาลี

ไม่แตกต่างกันทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าด้วยโครงสร้างการบริหารจัดการภายในส�านักเรียนพระปริยัติธรรม 

แผนกบาลี	 ตั้งแต่ส่วนกลางเป็นต้นมาในเรื่องการบริหารงบประมาณท�าให้ผลการวิจัยของแต่ละบุคคลท่ีได้

ศกึษาจะพบว่า	งบประมาณในการสนบัสนนุในด้านต่าง	ๆ 	ยงัไม่เพยีง	พอต่อความต้องการในการพัฒนาส�านกั

เรียน	บคุลากร	นักเรยีนหรอืปัจจัยสนบัสนนุในด้านอืน่ๆ	เมือ่เทยีบกบัการขัน้พืน้ฐานของศกึษาของกระทรวง

ศกึษาธิการ	เช่นเดยีวกนัในด้านปัจจัยทีส่นบัสนนุต่อการเรยีนการสอนเหมอืนๆ	กนัทุกส�านกัเรียนท่ัวประเทศ

ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ	พระมหาบุญชัย	ปภสฺสรเมธี	 (จูแวน)	 (2551,	บทคัดย่อ)	 ได้ศึกษาสภาพการ

ด�าเนินงานการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลีของส�านักเรียนในเขตกรุงเทพมหานคร	 ในด้านการ

บริหารหลักสูตร	 ด้านการจัดการเรียนการสอน	 และด้านการวัดผลและประเมินผล	 ตามความคิดเห็นของ

อาจารย์จ�าแนกตาม	วิทยฐานะทางธรรม	พบว่า	การด�าเนินการจัดการการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลี	

โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน

	 4.		 ประสบการณ์ในการสอน	ทีม่ปีระสบการณ์ในการสอนต่างกนัมสีภาพการจดัการเรยีนการ

สอนในส�านักเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี	จังหวัดร้อยเอ็ด	ในด้านผู้สอน	ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน	

ด้านปัจจัยทีส่นับสนนุต่อการเรียนการสอน	ด้านการประเมนิผลแตกต่างกนั	อย่างมนียัส�าคญัทางสถิตท่ีิระดบั	

.05	ส่วนในด้านหลักสูตร	พบว่า	สภาพการจัดการเรียนการสอนของครูบาลีในส�านักพระปริยัติธรรมแผนก

บาลีไม่แตกต่างกันทั้งนี้เป็นเพราะว่าครูผู้สอนผ่านการอบรมหลัก	สูตรฝึกหัดครูสอนพระปริยัติธรรมแผนก

บาลี	ของกองบาลสีนามหลวง	เป็นผูท้ีไ่ด้รบัแต่งต้ังเป็นครูสอนพระปรยิติัธรรมแผนกบาลโีดยเจ้าคณะจงัหวัด

เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถอธิบายข้อธรรมได้	 โดยละเอียดท้ังโดยอรรถและโดยพยัญชนะ	 จัดเตรียม

กระบวนการต่าง	ๆของการเรียนการสอนครบถ้วนตามอายุและพรรษาที่ได้สั่งสมมาย่อม	มีความเชี่ยวชาญ

ในด้านการจดัเรียนการสอนในส�านกัเรยีนพระปรยิตัธิรรมเป็นพเิศษ	ซึง่สอดคล้องกบัพระมหาบุญชัย	ปภสฺสร

เมธี	 (จูแวน)	 (2551,	บทคัดย่อ)	 ได้ศึกษาสภาพการด�าเนินงานการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลี

ของส�านกัเรยีนในเขตกรงุเทพ	มหานคร	ในด้านการบรหิารหลกัสตูรด้านการจดัการเรยีนการสอน	และด้านการ 

วดัผลและประเมินผล	ตามความคดิเหน็ของอาจารย์ทีม่ปีระสบการณ์การสอนต่างกัน	พบว่า	การด�าเนนิการ

จัดการการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลี	 โดยรวมไม่แตกต่างกันแต่เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า	 

ด้านการบริหารหลักสูตรและด้านการจัดการเรียนการสอนไม่แตกต่างกัน	ส่วนด้านการวัดผลและประเมินผล	 

พบว่าแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.05

	 5.		 ระดับชัน้ทีส่อน	ทีม่รีะดับชัน้ทีส่อนต่างกนัมสีภาพการจัดการเรยีนการสอนในส�านกัเรยีน

พระปรยิตัธิรรมแผนกบาลจีงัหวดัร้อยเอด็	ในด้านหลกัสตูร	ด้านผูส้อน	ด้านกจิกรรมการเรยีนการสอน	ด้าน

ปัจจัยท่ีสนับสนุนต่อการเรียนการสอน	 ด้านการประเมินผลไม่แตกต่างกันทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าครูสอนใน
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วำรสำรมหำวิทยำลัยมหำมกุฏรำชวิทยำลัย วิทยำเขตร้อยเอ็ด

ระดับเปรียญตรีมีจ�านวนมากที่สุดแสดงให้เห็นว่าระดับช้ันหรือจ�านวนห้องเรียนท่ีเปิดท�าการเรียนการสอน

มีจ�านวนเพิ่มมากขึ้นท�าให้การจัดการเรียนการสอน	 เช่นการบริหารจัดการด้านหลักสูตร	 ด้านผู้สอนความ

กระตือรอืร้นในการจดักิจกรรมการเรยีนการสอน	การผลติสือ่หรอืออกแบบการสอนหรอืการวดัผลประเมินผล 

นัน้เป็นผลการปฏบิตัทิีเ่ป็นปกตดิงัเดมิเหมอืนทีท่�าทกุวนัคอืสอนในระดับเดมิท�าให้เกดิไม่เหน็ความแตกต่าง

หรือการเปล่ียนแปลง	 ในระดับชั้นที่สอนดังผลที่กล่าวมาเบ้ืองต้น	 ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของพระมหา 

บุญชัย	 ปภสฺสรเมธี	 (จูแวน)	 (2551,	 บทคัดย่อ)	 ได้ศึกษาสภาพการด�าเนินงานการจัดการศึกษาพระปริยัติ

ธรรมแผนกบาลีของส�านักเรียนในเขตกรุงเทพมหานคร	 ในด้านการบริหารหลักสูตร	 ด้านการจัดการเรียน

การสอน	 และด้านการวัดผลและประเมินผล	 ตามความคิดเห็นของอาจารย์จ�าแนกตามระดับช้ันท่ีสอน	 

พบว่า	การด�าเนินการจัดการการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลี	ตามความคิดเห็นของอาจารย์ที่มีระดับชั้น 

ที่สอนต่างกันโดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน

8.3   ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะเกีย่วกบั สภาพการจดัการเรยีนการสอนของครบูาลีใน

ส�านักเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีจังหวัดร้อยเอ็ด	ตามความเห็นของครูบาลีสรุปได้ดังนี้

	 	 1.		 ด้านหลกัสตูร	ส�านกัเรียนควรมกีารสมัมนาวชิาการเกีย่วกบัการบรหิารหลกัสตูรร่วมกนั

เพื่อสร้างความเข้าใจข้อก�าหนดต่างๆของหลักสูตร	 และผู้บริหารส�านักเรียนควรมาตรวจ	 (การออกนิเทศ)	

เยี่ยมชั้นเรียนให้ก�าลังใจแก่ครูและนักเรียนในขณะท�าการเรียนการสอนและสอบถามปัญหาและความ

ต้องการของครูและนักเรียนในเรื่องต่างๆ	 และควรปรับปรุงรูปแบบของหนังสือหรือหลักสูตรการเรียนการ

สอนให้ดูน่าเรียนเร้าความสนใจ	น่าเรียนน่าสอนมากกว่าที่เป็นอยู่รวมทั้งเพิ่มคู่มือส�าหรับนักเรียนในชั้น	คือ	

หลักไวยากรณ์	 และประโยค	 1-2	 ให้ได้เริ่มแปลจากง่ายไปหายาก	 และปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับ

ความเป็นจริงในโลกปัจจุบัน	 คือควรมีการสอดแทรกเหตุการณ์ให้เข้ากับหลักสูตร	 โดยใช้รูปแบบหลักสูตร 

คู่ขนานได้แก่	 แบบเดิมที่ใช้อยู่และแบบประยุกต์ให้นักเรียนเลือกเรียนตามอัธยาศัยและมีความยืดหยุ่น	 

เหมาะสมกบัผูเ้รยีน	มคีวามสอดคล้องกบัสภาพสงัคมของผู้เรยีนสามารถน�าความรูม้าใช้ในชีวติประจ�าวนัได้

อย่างเหมาะสมและมปีระสทิธภิาพผูเ้รยีนสามารถอยูร่่วมกบัผูอ้ืน่ในสงัคมอย่างมสีนัตสิขุซึง่สอดคล้องกบังาน

วิจัยของ	นภมณฑล	สิบหมื่นเปี่ยม	และวลัยพร	ศิริภิรมย์	(2545,	บทคัดย่อ)	ได้ศึกษา	แนวทางการจัดการ

ศกึษาพระปรยิติัธรรมตามพระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต	ิพ.ศ.	2542	พบว่า	การจัดการศกึษาพระปรยิติัธรรม	 

แผนกบาล	ีมสีภาพปัญหา	อปุสรรคและข้อเสนอแนะทีค่ล้ายคลงึกนั	คอื	หลกัสตูรมเีนือ้หาสาระทีเ่ก่าเกนิไป

และภาษาที่ใช้ในหนังสือเป็นภาษาที่ใช้เข้าใจยาก	โดยเฉพาะเนื้อหาสาระในแผนกบาลี	เน้นการจ�า	และการ

แปลมากกว่าความเข้าใจขาดการประยกุต์ใช้	ไม่เหมาะสมกบัวฒุภิาวะของผูเ้รยีน	จงึควรปรบัปรงุภาษาทีใ่ช้

ให้เป็นภาษาทีเ่ข้าใจง่ายจดัระบบเนือ้หาให้ง่ายต่อการเข้าใจ	ให้ทนัสมยัและควรเพิม่วชิาการทางโลก	เพือ่ให้

ผู้เรียน	มีความรู้ที่หลากหลาย	

	 	 2.		 ด้านผู้สอน	ส�านักเรียนควรคัดเลือกครูที่มีความเชี่ยวชาญในแต่ละประโยค	และมีการ

นิเทศครูสอนอย่างสม�า่เสมอ	ครคูวรได้รบัการฝึกหดัอบรมด้านเทคนคิและจติวทิยาในการสอนโดยส่วนกลาง

จัดอบรมครูผู้สอนเป็นรุ่นๆ	เป็นจังหวัด	ภาค	เขต	เพื่อจะได้มีทิศทางหลักการสอนหรือแนวทางปฏิบัติที่เป็น

ระบบเดียวกันทุกส�านักเรียน	 จัดเวที	 เสวนาและกระตุ้นให้เกิดความส�านึกรักษาภาษาบาลี	 จัดสรรหาครูผู้

สอนให้เพียงพอและให้ค่าตอบแทนสูงมีสวัสดิการตามความเหมาะสม	 เพิ่มศักยภาพการเรียนพัฒนาผู้สอน
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ให้มีวิธีการสอนท่ีหลากหลายเพื่อผู้เรียนจะไม่เกิดความเบ่ือหน่ายซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ	 กฤชาภัค	 

อ่ิมพันธ์แบน	 (2551,	 บทคัดย่อ)	 ได้วิจัยผลกระทบของนโยบายการศึกษาข้ันพื้นฐานท่ีมีต่อการศึกษา 

พระปริยัติธรรมแผนกบาลี	 4	 ด้าน	 ตามตัวแบบซิปป์	 พบว่าขาดบุคลากรทางการบริหารที่มีประสบการณ์	

การจัดการเรียนการสอนไม่ได้มาตรฐานและขาดเครื่องมือในการวัดและประเมินผลที่เหมาะสม

	 	 3.		 ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน	ควรเน้นการเขียนตอบปัญหาให้มาก	 เพื่อนักเรียนจะ

ได้มีความช�านาญในการเขียนและปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องและส�านักเรียนควรหาอุปกรณ์สื่อ	เครื่องมือใน

การเรียนการสอน	 เช่น	 โปรเจคเตอร์	 คอมพิวเตอร์	 การบริหารจัดการการจัดช้ันเรียนให้สะดวกต่อผู้เรียน

และครูผู้สอนโดยจดัชัน้เรยีนแยกเป็นกลุม่เก่ง	ปานกลาง	และกลุม่ทีต้่องดแูลและช่วยเหลอืเป็นพเิศษ	(เรยีน

ไม่เก่ง)	และแม่กองบาลสีนามหลวงควรเข้ามาช่วยในการจดัแนวทางการเรยีนการสอนเพีอ่จะได้เป็นแนวทาง

ปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน	 แต่ละส�านักเรียนควรมีกิจกรรมสัมพันธ์ระหว่างส�านักเรียนท้ังครูและนักเรียน

เพิ่มความสามัคคี	 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งและกัน	 จัดสรร	 จัดหาสื่อส่ือช่วยสอนท่ีหลากหลายในการกระตุ้น 

ผู้เรียนไม่ให้เกิดความเบื่อหน่ายต่อการเรียน	 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ	 ธนู	 ศรีทอง	 และคณะ	 (2549,	

บทคดัย่อ)	ได้ศกึษาแนวทางพฒันาส�านกัเรยีนพระปรยิตัธิรรมแผนกธรรมและแผนกบาล	ีในเขตการปกครอง

คณะสงฆ์	ภาค	11	พบว่า	กจิกรรมการเรยีนการสอนขาดความต่อเนือ่ง	ไม่ค�านงึถงึความแตกต่างของผูเ้รยีน	

และขาดแคลนครูสอนทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพ	

	 	 4.		 ด้านปัจจัยที่สนับสนุนต่อการเรียนการสอน	 กองบาลีสนามหลวงควรจัดงบประมาณ	

เพือ่สนับสนุนการเรยีนการสอนให้เหมาะสม	เพราะงบประมาณแต่ละส�านกัเรยีนได้รบัในปัจจบุนัไม่เพยีงพอ

ในการจัดการเรียนการสอน	ส�านักเรียนควรส่งเสริมหรือสนับสนุนงบประมาณให้ครูจัดท�าคู่มือเกี่ยวกับการ

เรียนการสอน	วัสดุ	อปุกรณ์	สือ่การสอนทีห่ลากหลาย	และ	แบบเรยีนทีท่นัสมยัของแต่ละชัน้ให้เป็นแนวทาง

เดียวกันและจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอ	 และต่อเนื่อง	 เหมาะสมกับทุกช้ันทุกประโยคที่มีการเปิดสอน	 

จัดตั้งกองทุนการศึกษาให้สวัสดิการแก่นักเรียนที่ส�าเร็จการศึกษาแต่ละช้ันเพื่อเป็นขวัญและก�าลังใจให้กับ

นักเรียนในการทีจ่ะศกึษาเล่าเรยีนพระปรยิติัธรรมมากยิง่ขึน้	ประสานกบัหน่วยงานเทคโนโลยทีางการศกึษา

จัดให้มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยใช้ในส�านักเรียนเพื่อให้นักเรียนได้เรียน	 และรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ทันโลก 

ทันเหตุการณ์เทียบเท่ากับการศึกษาทางโลก	เจ้าส�านักเรียนควรสร้าง	แรงจูงใจให้ทั้งครูและนักเรียนอยากจะ 

เข้ามาเรยีนมาสอน	และควรมกีารเทยีบโอนกบัการศกึษาทางโลก	ซึง่สอดคล้องกบังานวจิยัของกองแผนงาน

กรมการศาสนา	(2541,	บทคัดย่อ)	ได้ศึกษาการพัฒนารูปแบบการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลี	ผลของ

การวจิยัในส่วนของการบริหารจัดการส�านักเรยีน	พบว่า	งบประมาณไม่เพียงพอต่อการด�าเนนิงาน	โดยเฉพาะ

วิธีการจัดสรรงบประมาณควรให้เป็นไปตามผู้เรียน	 มิใช่ตามจ�านวนผู้เข้าสอบหรือสอบได้รวมไปถึงค่าตอบ	

แทนครูผู้สอนพระปรยิติัธรรม	แผนกบาลไีด้น้อยไม่ทดัเทยีมกบัแผนกสามญั	และ	เอกสาร	ต�ารา	คูม่อืคร	ูวสัดุ

การเรียนการสอน	ห้องสมุดค้นคว้ามีไม่เพียงพอ

	 	 5.		 ด้านการประเมินผล	 ควรด�าเนินการทดสอบความรู้ความเข้าใจอย่างสม�่าเสมอและ 

ต่อเน่ือง	เพือ่ให้เกดิความช�านาญ	และสอดคล้องกบัเนือ้หาวิชาในการเรยีนการสอนในแต่ละชัน้ทกุครัง้	และ

ให้มีการสอบวัดผลเป็นภาคการศึกษาเหมือนกับทางโลก	เมื่อสอบวัดผลไม่ผ่านควรเปิดโอกาสให้นักเรียนได้

สอบซ่อม	 และปรับปรุงเกณฑ์การให้คะแนนประเมินตามสภาพความเป็นจริง	 และครู	 ผู้สอนควรหมั่น
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วำรสำรมหำวิทยำลัยมหำมกุฏรำชวิทยำลัย วิทยำเขตร้อยเอ็ด

ออกแบบทดสอบอย่างหลากหลายให้ครอบคลุมเนื้อหามีการทดสอบสนามวัดก่อนส่งสอบสนามหลวงเพื่อ

น�าผลที่ได้มาปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องของผู้เรียนซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ	 นภมณฑล	 สิบหมื่นเปี่ยม

และวลัยพร	ศิริภิรมย์	 (2545,	บทคัดย่อ)	 ได้ศึกษา	แนวทางการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมตามพระราช

บัญญัติการศึกษาแห่งชาติ	พ.ศ.	 2542	ผลการวิจัยด้านการวัดและประเมินผล	พบว่า	 วัดความจ�ามากกว่า

ความเข้าใจและการคิดวิเคราะห์ไม่มีเกณฑ์มาตรฐานและเกณฑ์แน่นอน	ควรปรับเกณฑ์การวัดผลและ

ประเมินผลโดยใช้วิธีด�าเนินสายกลางจัดระบบให้มีมาตรฐานเดียวกัน

9.  ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะและข้อค้นพบ	 (Fact	 Findings)	 จากการวิจัยและการอภิปรายผลแล้วเสนอแนะ 

โดยแบ่งเป็น	2	ระดับ	ดังนี้

9.1  ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

	 1.		 ควรน�าผลของการศึกษานีไ้ปเป็นข้อมลูในด�าเนนิงานหรอืการบรหิารส�านกัเรยีนในจงัหวัด

ร้อยเอ็ด	ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น

	 2.		 ควรน�าปัญหาทีไ่ด้จากการศึกษานีม้าปรบัปรงุแก้ไขในส่วนทีย่งัมปัีญหาอยู	่โดยให้ทกุส�านกั

เรียนพระปริยัติธรรม	จังหวัดร้อยเอ็ด	มีส่วนร่วมในน�าเสนอปัญหาและการแก้ปัญหา

9.2  ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัย

	 1.		 ควรศึกษาสภาพการบริหารจัดการในส�านักพระปริยัติธรรมให้ครอบคลุมทุกด้านเพื่อจะ

ได้เป็นองค์ความรู้เป็นภาพรวมทั้งจังหวัดน�าสู่การพัฒนาในระดับจังหวัดและภูมิภาค

	 2.		 ควรศกึษาความพงึพอใจของพระสงฆ์และครผููส้อนทีม่ต่ีอสภาพการจดัการเรยีนการสอน

ของครูในส�านักพระปริยัติธรรมแผนกต่าง	ๆ	

	 3.		 ควรมีการศึกษาจากกลุม่พระภิกษสุามเณรหรอืจากกลุม่ตวัอย่างท่ีเป็นประชาชนท่ีมคีวาม

คิดเห็นต่อการด�าเนินงานหรือการบริหารจัดการศึกษาของส�านักพระปริยัติธรรมในจังหวัดร้อยเอ็ด
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เล่มนี้ส�าเร็จสมบูรณ์และขอกราบขอบพระคุณพระ	 เจ้าอาวาส	 เจ้าส�านักเรียนบาลีในจังหวัดร้อยเอ็ด	 ที่ได้

เอื้อเฟื้อให้เก็บข้อมูลการวิจัยในคร้ังนี้	 ขอขอบพระคุณคณาจารย์ทุกรูปทุกท่านท่ีได้แนะน�าสิ่งดีๆ	 เสมอมา

คุณค่าและประโยชน์ใดๆ	อันจะพึงเกิดจากวิทยานิพนธ์เล่มนี้	 ผู้วิจัยขอน้อมถวายบูชาคุณ	พระศรีรัตนตรัย	

และมอบเป็นกตเวทติาคณุ	แก่บดิามารดา	อปัุชฌาย์	อาจารย์	และญาติโยมทกุท่านทีถ่วายปัจจยั	ตลอดท่าน

ผู้มีอุปการะคุณทุกๆ	ท่าน	ที่มีส่วนช่วยแหลือในการท�าวิทยานิพนธ์ในครั้งนี้


