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บทคัดย่อ
การวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์คือ 1) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของบุคลากรทางการศึกษาต่อการ

บริหารงานโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดร้อยเอ็ด 2) เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็น
ของบุคลากรทางการศึกษาต่อการบริหารงานโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดร้อยเอ็ด
จ�าแนกตามสถานภาพ และประสบการณ์ท�างาน และ 3) เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะเกี่ยวกับความคิดเห็นของ
บุคลากรทางการศึกษาต่อการบริหารงานโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดร้อยเอ็ด กลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ บุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัด
ร้อยเอ็ด จ�านวน 15 โรงเรียน รวมทั้งสิ้นจ�านวน 104 รูป/คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เป็นแบบสอบถาม
มาตราส่วนประมาณค่า ที่มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ เท่ากับ 0.85 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่  
ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย โดยใช้ t-test  
(Independent Samples) และวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดยีว (One-way ANOVA) โดยใช้สถิต ิF-test

ผลการวิจัย พบว่า 1) ความคิดเหน็ของบคุลากรทางการศกึษาต่อการบรหิารงานโรงเรยีนพระปรยิตัิ
ธรรม แผนกสามญัศกึษา จงัหวดัร้อยเอด็ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เรียงล�าดบัจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้าน
งานธุรการการเงิน ด้านงานบุคคล ด้านอาคารสถานที่และส่ิงแวดล้อม ด้านงานกิจการนักเรียน และด้าน
วชิาการ 2) ผลการเปรยีบเทยีบความคิดเหน็ของบคุลากรทางการศกึษาต่อการบรหิารงานโรงเรยีนพระปรยิติั
ธรรม แผนกสามญัศกึษา จงัหวัดร้อยเอ็ด จ�าแนกตามสถานภาพ (บรรพชติ และฆราวาส) และประสบการณ์
ท�างาน พบว่า โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกนั 3) ข้อเสนอแนะเก่ียวกบัความคดิเหน็ของบุคลากรทางการ
ศึกษาต่อการบริหารงานโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดร้อยเอ็ดเรียงล�าดับตามความถี่
จากมากไปหาน้อย ได้แก่ ควรมุ่งเน้นการจัดการศึกษาย่างเต็มศักยภาพมากเพิ่มยิ่งขึ้นควรมีการส่งเสริมทั้ง
บุคลากร และนักเรียนให้มีการเอาใจใส่ ดูแล รักษาความสะอาดของอาคารสถานที่ และสิ่งแวดล้อมร่วมกัน 
และควรให้มกีารจดัค่ายทางวชิาการให้แก่นกัเรยีนทกุคน ท�าให้มคีวามพร้อมด้านวิชาการ เพือ่สอบเรยีนต่อ
หรือท�างาน
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ABSTRACT

The purposes of this research were 1) to study the education-related personnel’s 

opinions about the administration of Buddhist Study Schools of Formal Education Division 

in RoiEt Province, 2) to compare the opinions of the said persons classified by their status 

and job experience, and 3) to survey their suggestions concerning the administration of the 

schools as mentioned. The target population comprised 104 persons from 15 schools. A 

constructed 5-level rating scale questionnaire with reliability value at 0.85 was used as a 

tool to collect data. The statistics used for data analysis were frequency, percentage, mean 

and standard deviation, t – test (Independent) and One Way ANOVA.

The results of this study were as follows: 1) The education-related personnel’s 

opinions about the administration ofBuddhist Study Schools of Formal Education Division 

in Roi Et Province was, in an overall aspect, found to be at the ‘Much’ level. Ranked from 

the top down to the bottom, they were led by the aspect of financial section, and followed 

by that of personnel section, premise and environment section, section of students’  

activities and academic section, respectively. 2) The comparison of the education-related 

personnel’s opinions about the administration ofthe said schools, classified by status and 

job experience, found no statistically significant difference in both overall and individual 

aspects. 3) The suggestionsencompassed the following: 1. The education manage-ment 

should be implemented to reflect the full extent of the school potential. 2. The clearing 

and cleaning of the school premises and surroundings, by both the teachers and students, 

should be promoted. 3. The academic camps should be arranged in order to enhance the 

students’ academic skills in preparation for further study and employment. 

Keywords : 1. Opinions 2. Educational Personnel’s 3. Administration of Buddhist Study 

Schools of Formal Education Division

1.  ความส�าคัญและที่มาของปัญหาที่ท�าการวิจัย

ประเทศไทยมรีากฐานการศึกษาเริม่แรกมาจากการเรยีนการสอนหนงัสอืภายในวดั โดยมพีระภกิษุ

สงฆ์ในทางพระพทุธศาสนาท�าหน้าทีเ่ป็นผูอ้บรมสัง่สอนให้ความรูใ้นทางวชิาการ รวมท้ังคณุธรรม จรยิธรรม

ต่าง ๆ  ตามแนวทางของพระพทุธศาสนาและนิยมให้กลุบุตรของตนได้ศกึษาเล่าเรยีน โดยการถวายตัวกลุบุตร

ไว้คอยรบัใช้พระภกิษสุงฆ์ เพือ่ทีบ่ตุรหลานของตนจะได้มโีอกาสศกึษาเล่าเรยีนแสวงหาความรู ้(สนุทร สนุนัท์ชยั, 
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2553, หน้า 44) ดังนั้น วัดจึงเป็นจุดก�าเนิดของการศึกษาในเบื้องต้น และในเวลาต่อมาได้มีการตั้งโรงเรียน

ในเขตพืน้ทีข่องวดั โดยให้พระภกิษุสงฆ์เป็นผูม้บีทบาทท�าหน้าทีเ่ป็นครสูอนตามโรงเรยีนทีต่ัง้อยูใ่นวดั จึงได้

มชีือ่เรยีกโรงเรยีนตามชือ่วดัต่าง ๆ  สบืทอดกนัมาจนกระท่ังในปัจจบุนันี ้(สกุญัญา สายสมยั, 2552, หน้า 131)

ปัจจุบันการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกสามัญ ศึกษามีส่วนในการตอบสนองนโยบายของ

การศึกษาขั้นพื้นฐานของปวงชนให้ทั่วถึง เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ทัดเทียมกัน ตามแนว 

นโยบายของแผนการศึกษาแห่งชาติ การบริหารงานโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จึงมีความ

ส�าคญัไม่ใช่เฉพาะเพยีงแต่อยูใ่นรปูแบบของระบบการศกึษาเท่านัน้ แต่ยงัมคีวามส�าคญัในฐานะต้นแบบแห่ง

ความเป็นผู้น�าในด้านคุณธรรมและจริยธรรมทางพระพุทธศาสนาของคนไทยท้ังชาติ เพราะเป็นท่ีประจักษ์

ในสังคมปัจจุบันแล้วว่า ความรู้ไม่อาจที่จะแยกตัวออกจากคุณธรรมและจริยธรรม หรือคุณงามความด ี

ทั้งหลายได้ เพราะเมื่อคนมีความรู้มาก แต่ไม่มีคุณธรรม จริยธรรมคอยก�ากับดูแล สังคมก็จะต้องเดือดร้อน

วุ่นวายปั่นป่วนอย่างแน่นอน 

อกีประการหนึง่ทีม่คีวามส�าคญัไม่น้อยไปกว่ารายละเอยีดดงัทีไ่ด้กล่าวมาแล้วนัน้ก็คอื ความคดิเหน็ 

ของบคุลากรทางการศึกษาต่อการบริหารงานโรงเรยีนพระปรยิตัธิรรม แผนกสามญัศกึษาซึง่มีความเกีย่วข้อง

ทั้งโดยทางตรงและทางอ้อม และมีความส�าคัญแก่ระบบการศึกษาของสังคมไทยที่ก�าลังจะพัฒนาคุณธรรม 

จริยธรรม ให้มีความเข้มควบคู่กับความรู้เช่นแต่ก่อนมา และเพื่อแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่มีต่อการบริหารงาน

โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ให้สามารถตอบสนองนโยบายของรัฐและคณะสงฆ์

ปัจจบัุนการจัดการศึกษาโรงเรยีนพระปรยิตัธิรรมแผนกสามญัศกึษา จงัหวดัร้อยเอด็ มปัีญหาหลาย

ประการกล่าวคือด้านบุคลากรพบว่าครู และบุคลากรได้รับค่าตอบแทนต�่ากว่าวุฒิการศึกษาไม่มีสถานภาพท่ี 

ชัดเจน ไม่มีความมั่นคงในวิชาชีพ ไม่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สถานภาพเป็นเพียงลูกจ้างของวัดขาด

แรงจงูใจในการปฏบิตัหิน้าทีไ่ม่มกีารพจิารณาความดคีวามชอบเพือ่เลือ่นขัน้เงนิเดอืนประจ�าปี ไม่มกีารสอบบรรจุ 

แข่งขนัเหมอืนข้าราชการครแูละมกีารเปลีย่นแปลงบุคลากรเข้า-ออกบ่อย ท�าให้การท�างานไม่มปีระสทิธภิาพ

เท่าทีค่วร ปัญหาดังกล่าวข้างต้นนบัว่าเป็นอปุสรรคท่ีผูเ้กีย่วข้องทุกฝ่ายจะต้องหาทางแก้ไขเพือ่ให้การบรหิาร

งานโรงเรียนพระปรยิตัธิรรมแผนกสามญัศกึษาเกดิประสทิธิภาพสงูสดุ นอกจากนีแ้ล้ว การบริหารงานโรงเรียน 

พระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา จังหวัดร้อยเอ็ด ทั้ง 15 แห่ง ที่ผ่านมา ยังประสบกับปัญหาที่คล้าย ๆ  กัน 

เช่น ในเร่ืองการขาดบคุลากรผูม้คีวามรูค้วามเชีย่วชาญในงานด้านวชิาการ ทีจ่ะสามารถน�าพาให้ชือ่เสยีงของ

สถาบนัเป็นทีย่อมรบัแก่สถานศึกษาอืน่ ๆ  ทัว่ไป ได้อย่างกว้างขวาง และการขาดงบประมาณในการสนบัสนนุ

อย่างพอเพียง เป็นต้น หรอืเมือ่กล่าวโดยรวมแล้ว การบรหิารงานโรงเรยีนพระปรยิตัธิรรมแผนกสามญัศกึษา 

จังหวัดร้อยเอ็ด ทั้ง 15 แห่ง ยังประสบกับปัญหาที่มีลักษณะแตกต่างกันไป ทั้งด้านงานวิชาการ ด้านงาน

บคุคล ด้านงานธุรการการเงนิ ด้านงานกจิการนกัเรยีน และด้านอาคารสถานท่ีและสิง่แวดล้อม เช่น ข้อจ�ากดั

ในเร่ืองบคุลากรทีม่คีวามรูค้วามเชีย่วชาญในด้านการบรหิารงานวชิาการ, มงีบสนบัสนนุไม่พอเพยีง จงึท�าให้

การบริหารงานส่วนอื่น ๆ เกิดความล้าช้า และท�าให้การบริหารงานโดยภาพรวมไม่ประสบผลส�าเร็จดี 

เท่าที่ควร (วันทนา สุขประเสริฐ, 2554, หน้า 59) ซึ่งปัญหาต่าง ๆ เหล่านี้ ควรต้องได้รับการแก้ไขและ

ปรับปรุงให้ดีขึ้นในโอกาสต่อไป 
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จากสภาพปัญหาดังกล่าวการบริหารงานโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา จึงจ�าเป็นที่
จะต้องเร่งพัฒนาศักยภาพของตนในเรื่องต่าง ๆ เช่น งบประมาณสนับสนุนที่เพียงพอ ความพร้อมในเรื่อง
อุปกรณ์การเรียนการสอนที่จ�าเป็น จ�านวนของพระภิกษุสามเณรที่เข้ารับการศึกษา ตลอดจนการบริหาร
จัดการศึกษาในด้านต่าง ๆ ของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาเองยังต้องมีการพัฒนาแก้ไข
ปรับปรุง เพื่อให้สอดคล้องกับความรู้ในทางโลกให้มากยิ่งขึ้นต่อไป

ดงันัน้ ผูว้จิยัจงึมคีวามสนใจทีจ่ะศึกษาเรือ่ง ความคดิเหน็ของบุคลากรทางการศกึษาต่อการบรหิาร
งานโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงพัฒนา
ระบบการบริหารงานโรงเรียนพระปริยัติธรรม ให้มีความเจริญก้าวหน้าคงอยู่ต่อไปได้อย่างมีความมั่นคง 

2.  วัตถุประสงค์ของการวิจัย
2.1 เพือ่ศกึษาความคดิเหน็ของบคุลากรทางการศกึษาต่อการบรหิารงานโรงเรยีนพระปรยิตัธิรรม 

แผนกสามัญศึกษา จังหวัดร้อยเอ็ด
2.2  เพือ่เปรยีบเทยีบความคิดเหน็ของบคุลากรทางการศกึษาต่อการบรหิารงานโรงเรยีนพระปรยิตัิ

ธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดร้อยเอ็ด จ�าแนกตามสถานภาพ และประสบการณ์ท�างาน
2.3 เพ่ือศึกษาข้อเสนอแนะเกี่ยวกับความคิดเห็นของบุคลากรทางการศึกษาต่อการบริหารงาน

โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดร้อยเอ็ด

3.  สมมติฐานการวิจัย
3.1  บุคลากรทางการศึกษาที่มีสถานภาพ ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานโรงเรียน 

พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดร้อยเอ็ด แตกต่างกัน
3.2  บุคลากรทางการศึกษาที่มีประสบการณ์การท�างาน ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารงาน

โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดร้อยเอ็ด แตกต่างกัน

4. ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย
4.1  ท�าให้ทราบความคิดเห็นของบคุลากรทางการศกึษาต่อการบรหิารงานโรงเรยีนพระปรยิตัธิรรม 

แผนกสามญัศกึษา จังหวดัร้อยเอด็ เพือ่ผูบ้ริหารโรงเรยีนพระปรยิตัธิรรม สามรถน�าไปพฒันาใช้กับการบรหิาร
งานโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดร้อยเอ็ด ในอนาคตต่อไป

4.2  ท�าให้ทราบผลการเปรยีบเทยีบความคดิเหน็ของบคุลากรทางการศกึษา เพือ่ผูบ้รหิารโรงเรยีน
พระปริยัติธรรม น�าไปปรับปรุงพัฒนาการบริหารงานโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัด
ร้อยเอ็ด ให้เหมาะสมตามสถานภาพและประสบการณ์ท�างาน มากเพิ่มยิ่งขึ้นต่อไป

4.3  ท�าให้ทราบข้อเสนอแนะเก่ียวกับความคิดเห็นของบุคลากรทางการศึกษาต่อการบริหารงาน
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรมใช้เป็น
แนวทางในการพัฒนาปรับปรุงการบริหารงานโรงเรียน ให้มีความสมบูรณ์ที่ดียิ่งขึ้นได้ต่อไป

4.4  น�าผลจากการวจิยัไปเป็นข้อมลูสารสนเทศในการวจิยั และใช้เป็นข้อมลูในการพฒันางานด้าน
การบริหารงานโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
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5.  วิธีด�าเนินการวิจัย

การวจิยัเรือ่ง “ความคดิเหน็ของบคุลากรทางการศกึษาต่อการบรหิารงานโรงเรยีนพระปรยิตัธิรรม 

แผนกสามัญศึกษา จังหวัดร้อยเอ็ด” ผู้วิจัยได้ด�าเนินการศึกษาตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้

ประชากรทีใ่ช้ในการวจัิย ได้แก่ บคุลากรทางการศกึษาโรงเรยีนพระปรยิตัธิรรม แผนกสามญัศกึษา 

จังหวัดร้อยเอ็ด จ�านวน 15 โรงเรียน รวมทั้งสิ้นจ�านวน 146 รูป/คน

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ บุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ

ศึกษา จังหวัดร้อยเอ็ด จ�านวน 15 โรงเรียน รวมทั้งสิ้น จ�านวน 104 รูป/คน ก�าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง

จากตารางของเครจซีและมอร์แกน (R.V. Krejcie and D.W. Morgan) (บุญชม ศรีสะอาด, 2545, หน้า 43) 

ใช้วิธีการสุ่มแบบชั้นภูมิ (Stratified Random Sampling) ในแต่ละภูมิประชากรและใช้การสุ่มอย่างง่าย 

(Simple Random Sampling) 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล  

โดยแบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ แบบสอบถามปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ สถานภาพ  

และประสบการณ์ท�างาน ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check List) แบบสอบถาม

ความคิดเห็นของบุคลากรทางการศึกษาต่อการบริหารงานโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 

จังหวัดร้อยเอ็ด มีลักษณะแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) โดยแบ่งระดับของการวัดออกเป็น 

5 ระดับ และแบบสอบถามปลายเปิด (Open-ended Questionnaire) ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับความคิดเห็น

ของบุคลากรทางการศึกษาต่อการบริหารงานโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดร้อยเอ็ด

ซ่ึงมผู้ีเชีย่วชาญตรวจสอบเครือ่งมอืเพือ่การวจิยั 3 ท่าน คอื พระครวูจิติรปัญญาภรณ์,ดร.ดร.จ�านง กมลศลิป์

และดร.ธีรภัทร์ ถิ่นแสนดี

6.  ผลการวิจัย

ผลการวิจัย พบว่าความคิดเห็นของบุคลากรทางการศึกษาต่อการบริหารงานโรงเรียนพระปริยัติ

ธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( =3.54, S.D.=0.73) เมื่อพิจารณาเป็น

รายด้าน โดยเรียงล�าดับตามค่าเฉลีย่จากมากไปหาน้อย พบว่า ด้านท่ีมค่ีาเฉลีย่มากท่ีสดุได้แก่ ด้านงานธรุการ

การเงิน ( =3.55, S.D.=0.75) รองลงมา ได้แก่ ด้านงานบุคคล ( =3.55, S.D.=0.75) ด้านอาคารสถานที่

และสิ่งแวดล้อม ( =3.54, S.D.=0.74) ด้านงานกิจการนักเรียน ( =3.53, S.D.=0.73) และ ด้านวิชาการ 

( =3.50, S.D.=0.70) 
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ด้านที่ ความคิดเห็นของบุคลากร
ระดับความคิดเห็น

S.D. อันดับ ระดับ
1.
2.
3.
4.
5.

ด้านงานวิชาการ
ด้านงานบุคคล
ด้านงานธุรการการเงิน
ด้านงานกิจการนักเรียน
ด้านอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม

3.50
3.55
3.56
3.53
3.54

0.73
0.74
0.75
0.72
0.74

5
2
1
4
3

ปานกลาง
มาก
มาก
มาก
มาก

เฉลี่ย 3.54 0.73 มาก

 ส่วนผลการวิจัยเป็นรายด้าน สรุปผลได้ ดังต่อไปนี้

 1.  ด้านงานวิชาการ พบว่า ความคิดเห็นของบุคลากรทางการศึกษาต่อการบริหารงาน

โรงเรียนพระปรยิตัธิรรม แผนกสามญัศกึษา จงัหวดัร้อยเอด็ ด้านงานวชิาการ โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง 

เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ โดยเรยีงล�าดับตามค่าเฉลีย่จากมากไปหาน้อย พบว่า ข้อทีม่ค่ีาเฉลีย่มากทีส่ดุ ได้แก่ 

ให้ผู้มีส่วนร่วมเก่ียวข้องทุกฝ่าย ร่วมกันวางแผนงานวิชาการ เพื่อให้้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงของ

โรงเรียน รองลงมา ได้แก่ มกีารศึกษาแนวทางการพฒันางานวชิาการ และมแีผนพฒันารองรบัไว้อย่างชัดเจน 

และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ได้แก่ มีการสรุปผลการปฏิบัติงานด้านวิชาการ ทั้งใน ระยะเวลา และระหว่าง

ปฏิบัติงาน

 2.  ด้านงานบคุคล พบว่า ความคิดเห็นของบุคลากรทางการศกึษาต่อการบรหิารงานโรงเรยีน

พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านงานบุคคล โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา

เป็นรายข้อ โดยเรียงล�าดับตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ได้แก่ มีห้องสมุด

หรือแหล่งวิชาการอย่างเพียงพอ รองลงมา ได้แก่ มีนักเรียนที่สามารถสอบศึกษาต่อได้ในสถาบันอื่นที่ม ี

ชื่อเสียงในแต่ละปีการศึกษาและข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ได้แก่ มุ่งเน้นการจัดการศึกษาอย่างเต็มศักยภาพ

 3.  ด้านงานธรุการการเงนิ พบว่า ความคดิเหน็ของบุคลากรทางการศกึษาต่อการบรหิารงาน

โรงเรียนพระปริยติัธรรม แผนกสามัญศกึษา จงัหวดัร้อยเอด็ ด้านงานธรุการการเงนิ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก 

เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ โดยเรยีงล�าดับตามค่าเฉลีย่จากมากไปหาน้อย พบว่า ข้อทีม่ค่ีาเฉลีย่มากทีส่ดุ ได้แก่ 

ให้บริการงานธุรการการเงินด้วยความเต็มใจ รองลงมา ได้แก่ ให้การบริการงานธุรการการเงินด้วยความ

รวดเร็ว และข้อทีม่ค่ีาเฉลีย่น้อยทีส่ดุ ได้แก่ ตดิตามประเมนิผลงานธรุการการเงนิของโรงเรยีนอย่างสม�า่เสมอ

 4.  ด้านงานกิจการนักเรียน พบว่า ความคิดเห็นของบุคลากรทางการศึกษาต่อการบริหาร

งานโรงเรยีนพระปริยติัธรรม แผนกสามญัศกึษา จังหวดัร้อยเอด็ ด้านงานกจิการนกัเรยีน โดยรวมอยูใ่นระดบั

มาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ โดยเรียงล�าดับตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด 

ได้แก่ จดักจิกรรมเพือ่ช่วยเสรมิสร้างบคุลกิภาพทีเ่หมาะสม และพงึปรารถนาอย่างสม�า่เสมอ รองลงมา ได้แก่ 

จัดให้มีการประชุมผู้ปกครองเพื่อชี้แจงนโยบายสร้างความเข้าใจและความร่วมมือท่ีดีต่อกันและข้อท่ีม ี

ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ได้แก่ จัดกิจกรรมอบรมให้มีระเบียบ มีวินัย มีกิริยามารยาทที่ดีงาม 
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 5.  ด้านอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม พบว่า ความคิดเห็นของบุคลากรทางการศึกษาต่อ

การบริหารงานโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดร้อยเอ็ดด้านอาคารสถานที่และ 

สิง่แวดล้อม โดยรวมอยูใ่นระดับมาก เมือ่พิจารณาเป็นรายข้อ โดยเรยีงล�าดับตามค่าเฉลีย่จากมากไปหาน้อย 

พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ได้แก่ มีอาคารสถานที่พร้อมและเพียงพอกับนักเรียนรองลงมา ได้แก่  

จัดให้มีเคร่ืองนันทนาการที่เหมาะสมแก่สมณรูปและมีความปลอดภัย เช่น วีดีทัศน์ท่ีส่งเสริมความรู้ด้าน

ศาสนาเปรยีบเทยีบ ด้านปรชัญา หรอืความรูใ้นด้านต่าง ๆ  เป็นต้น และข้อทีม่ค่ีาเฉลีย่น้อยทีส่ดุ ได้แก่ สถาน

ศึกษาตั้งอยู่ในเขตชุมชนการคมนาคมสะดวก

  6.2 การวเิคราะห์เปรยีบเทียบความคดิเหน็ของบุคลากรทางการศกึษาต่อการบรหิารงาน

โรงเรยีนพระปรยิติัธรรม แผนกสามญัศกึษา จงัหวดัร้อยเอ็ดท่ีมสีถานภาพ และประสบการณ์ท�างาน ต่างกนั 

พบว่า 

   6.2.1 บคุลากรทางการศกึษาท่ีมีสถานภาพต่างกนั มคีวามคดิเหน็ต่อการบรหิารงาน

โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดร้อยเอ็ดทั้งโดยรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกัน 

   6.2.2 บคุลากรทางการศกึษาทีม่ปีระสบการณ์ท�างานต่างกนั มคีวามคดิเหน็ต่อการ

บรหิารงานโรงเรยีนพระปริยติัธรรม แผนกสามัญศึกษา จงัหวดัร้อยเอด็ ทัง้โดยรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกนั

  6.3  ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับความคิดเห็นของบุคลากรทางการศึกษาต่อการบริหารงาน

โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดร้อยเอ็ดผลการวิจัยพบว่า มีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับความ

คิดเห็นของบุคลากรทางการศึกษาต่อการบริหารงานโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัด

ร้อยเอ็ด ที่ส�าคัญดังนี้ 

   ด้านงานวิชาการ ได้แก่ ควรส่งเสริมการจัดการศึกษาให้เป็นที่ยอมรับของสังคมมาก

ยิ่งขึ้น และควรเพิ่มประสิทธิภาพของการบริหารและครูเพื่อให้ที่เป็นที่ยอมรับของนักเรียนมากยิ่งขึ้น

   ด้านงานบุคคล ได้แก่ ควรมุ่งเน้นการจัดการศึกษาอย่างเต็มศักยภาพมากเพิ่มยิ่งขึ้น

และควรให้มกีารจดัค่ายทางวชิาการให้แก่นกัเรยีนทกุคน ท�าให้มคีวามพร้อมด้านวิชาการ เพือ่สอบเรยีนต่อ

หรือท�างาน

   ด้านงานธุรการการเงิน ได้แก่ ควรมีการติดตามประเมินผลงานธุรการการเงินของ

โรงเรียนอย่างสม�่าเสมอและควรจัดให้มีการตรวจสอบการใช้เงินได้อย่างถูกต้องและเป็นระบบ

   ด้านงานกิจการนักเรียน ได้แก่ ควรส่งเสริมจัดกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม ศาสนา 

ประเพณ ีและวฒันธรรมอย่างเหมาะสมกบัโอกาส และควรจัดกจิกรรมเกีย่วกบัการสร้างระเบียบ วนิยั กริยิา

มารยาทที่ดีแก่นักเรียน 

   ด้านอาคารสถานท่ีและส่ิงแวดล้อม ได้แก่ ควรเพิ่มเติมในเรื่องการบริหารจัดการ

อาคารสถานที่ให้เหมาะสม สะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อยมากเพิ่มขึ้น และควรจัดระบบการคมนาคม 

เท่าที่จะกระท�าได้ให้ดีที่สุด เพื่อให้ความสะดวกแก่นักเรียนในการเดินทางไปกลับ
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7.  อภิปรายผลการวิจัย

ความคิดเห็นของบุคลากรทางการศึกษาต่อการบริหารงานโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ

ศกึษา จงัหวดัร้อยเอด็ พบว่า ความคดิเหน็ของบคุลากรทางการศกึษาต่อการบรหิารงานโรงเรยีนพระปรยิติั

ธรรม แผนกสามญัศึกษา จงัหวดัร้อยเอด็ โดยรวมอยู่ในระดบัมาก โดยเรยีงล�าดบัตามค่าเฉล่ียจากมากไปหา

น้อย คือ ได้แก่ ด้านงานธุรการการเงิน ด้านงานบุคคล ด้านอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมด้านงานกิจการ

นักเรียน และด้านวิชาการตามล�าดับ ทั้งนี้อภิปรายผลได้ว่า บุคลากรทางการศึกษาพิจารณาเห็นว่า  

การบริหารงานโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดร้อยเอ็ด มีการพัฒนามาอย่างยาวนาน 

แม้ในข้อเท็จจริงบางประการที่ปรากฏว่า การบริหารงานของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 

จะยังมีความเชื่องช้า และยังติดตามการเปลี่ยนแปลงการศึกษาของทางโลกอยู่ก็ตาม ท้ังนี้อาจเป็นเพราะ

ภาพลักษณ์เดิม ๆ ของการบริหารงานโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ที่ได้เริ่มต้นจากการไม่มี

อะไรเลย เป็นโรงเรยีนวดัทีข่ยายโอกาสทางการศกึษา เปิดโอกาสให้แก่พระภกิษุและสามเณรได้มโีอกาสเข้า

มาศกึษาเล่าเรียนวชิาทางสายสามญั เพือ่ให้เกดิประโยชน์สงูสดุต่อการด�าเนนิชวีติ หลงัจากทีไ่ด้ลาสกิขาออก

ไปเป็นฆราวาสเช่นผู้ที่ใช้ชีวิตแบบชาวโลกทั่วไปแล้ว ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ พระมหาเจียม ใจเย็น 

(2554, หน้า 116) ที่ได้วิจัยเรื่อง ความคิดเห็นของบุคลากรทางการศึกษาที่มีต่อการบริหารงานโรงเรียน 

พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา อ�าเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี และผลการวิจัยพบว่า ความคิดเห็นของ

บุคลากรทางการศึกษา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก

8.  ข้อเสนอแนะ

8.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

 จากผลการวิจัย จึงมีข้อเสนอแนะเพื่อการน�าไปใช้ ดังนี้

 พบว่า ความคิดเห็นของบุคลากรทางการศึกษาต่อการบริหารงานโรงเรียนพระปริยัติธรรม 

แผนกสามัญศึกษา จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งถือว่าเป็นความคิดเห็นของบุคลากรทางการ

ศกึษาต่อการบริหารงานโรงเรยีนพระปรยิติัธรรม แผนกสามัญศกึษา จงัหวดัร้อยเอด็ อยูใ่นระดบัทีส่งู เพราะ

สถานศึกษา บรหิารจดัการในเร่ืองต่าง ๆ  ได้เป็นอย่างด ีเช่น ด้านงานวชิาการ ด้านงานบคุคลด้านงานธรุการ

การเงินด้านงานกิจการนักเรียนและงานด้านอาคารสถานท่ีและสิ่งแวดล้อม จึงจ�าเป็นท่ีจะต้องรักษาระดับ

มาตรฐานทีด่อียูแ่ล้วนีใ้ห้คงไว้ต่อไป และพฒันาในส่วนอืน่ ๆ  ทีย่งัไม่สมบรูณ์ให้อยูใ่นระดบัทีด่ทีีส่ดุในโอกาส

ต่อไป

8.2  ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัย

 8.2.1 ควรศกึษาความคดิเหน็ของบคุลากรทางการศกึษาต่อการบรหิารงาน ด้านคณุภาพของ

การศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 

 8.2.2 ควรศึกษาความคิดเห็นของบุคลากรทางการศึกษาต่อการน�านโยบายการศึกษาข้ัน 

พื้นฐานไปปฏิบัติในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 

 8.2.3 ควรศึกษาความคิดเห็นของบุคลากรทางการศึกษาที่มีต่อปัจจัยการบริหารงานของ

โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 
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10.  ค�าขอบคุณ

ผูวิ้จยัในฐานะทีไ่ด้เป็นผูม้ส่ีวนเกีย่วข้องกับการศกึษา และด้านจรยิธรรมได้เลง็เหน็ความส�าคัญและ

ปัญหาเกี่ยวกับความคิดเห็นของบุคลากรทางการศึกษาต่อการบริหารงานโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนก

สามัญศกึษา จังหวดัร้อยเอด็ จึงสนใจทีจ่ะท�าวจัิยในเรือ่งนีแ้ละส�าเรจ็ลงได้ด้วยดเีพราะได้รบัความอนเุคราะห์

ช่วยเหลือหลายๆ ฝ่ายอาทิเช่น ดร.กุศล ศรีสารคาม อาจารย์ท่ีปรึกษาหลัก และ ดร.สัมฤทธิ์ แก้วสมบัต ิ

อาจารย์ทีป่รกึษาร่วม ตลอดจนเพือ่นสหธรรมิก และแรงสนบัสนนุจากสมาชกิในครอบครวั นกัศกึษารุน่พีท่ีเ่ป็น

ก�าลงัใจคอยให้ความช่วยเหลอืเป็นแหล่งข้อมลูสนบัสนนุงานด้านเอกสารทีใ่ช้ในการประกอบท�าวิทยานพินธ์

นี้เป็นอย่างดียิ่งตลอดมา ผู้วิจัยจึงขอขอบพระคุณและขออนุโมทนาขอบคุณไว้ ณ โอกาสนี้ ผู้วิจัยหวังเป็น

อย่างยิ่งว่ารายงานการวิจัยเรื่องนี้คงจะอ�านวยคุณประโยชน์แก่โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 

จังหวัดร้อยเอ็ด และผู้สนใจพอสมควร


