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บทคัดย่อ
บทความนี้มีวัตถุประสงค์ คือ 1. เพื่อศึกษาสภาพทั่วไปในการจัดการเรียนการสอน
พระปริยัติธรรมแผนกบาลีในจังหวัดชลบุรี 2. เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อแรงจูงใจของนักเรียน
พระปริยั ติธ รรมแผนกบาลี ในจังหวัดชลบุรี 3. เพื่อนาเสนอแนวทางการศึกษาแรงจู งใจของ
นักเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีในจังหวัดชลบุรี
ระเบียบวิธีวิจัยเป็นแบบผสานวิธีโดยใช้การวิจัยเชิงคุณภาพเป็นหลักและสนับสนุน
ด้วยการวิจัยเชิงปริมาณตามลาดับ การวิจัยเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยเก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก
จากผู้ให้ข้อมูลสาคัญ จานวน 18 รูป/คน ได้แก่ พระสังฆาธิการ โดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง
(Purposive Selection) และสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) ผู้ทรงคุณวุฒิ
จานวน 13 รูป/คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหาเชิงพรรณนาการวิจัยเชิงปริมาณ
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(Quantitative Research) ผู้วิจัยได้สร้างแบบสอบถามซึ่งมีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ
0.907 เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นพระสงฆ์ จานวน 370 รูป วิเคราะห์ข้อมูล
ด้วยสถิติค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation : S.D.)
ผลการวิจัยพบว่า
1. สภาพทั่วไปของสภาพทั่วไปในการจัดการเรียนการสอนพระปริยัติธรรมแผนก
บาลีด้วยการวิเคราะห์ SWOT Analysis ด้านจุดแข็ง ปัจจุบันมีสานักเรียนที่มีความพร้อมทั้งใน
ด้านนักเรียนครูผู้สอนสถานที่พักตลอดจนทุกอุดหนุน สร้างมหาเปรียญปีละหลายสิบ รูป ด้าน
จุดอ่อน ขาดนักเรียน และครูที่มีความชานาญหลายสานักเรียนที่เคยมีชื่อเสียงต้องปิดตัวลง
เพราะขาดบุคลากรและนักเรียนรวมถึงการขาดการสนับสนุน ด้านโอกาส เจ้าสานักที่มีกาลัง
ความสามารถโดยเฉพาะด้านการเงิน/คน/มีการจัดการที่ ดี ทาให้การเรียนการสอนยังมีอยู่ ถ้ามี
การสนับสนุนจากหลายภาคส่วนสานักเรียนที่ปิดตัวลงก็อาจจะกลับฟื้นตัวขึ้นมาได้ ด้านอุปสรรค
ขาดบุคลากร คือ นักเรีย น ขาดทุน สนับ สนุน ซึ่งทั้งสองส่ว นเป็นปัจจัยส าคัญที่จะทาเคลื่ อน
การศึกษาในส่วนนี้ ความคิดเห็นต่อการศึกษาแรงจูงใจของนักเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีใน
จังหวัดชลบุรี โดยภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก (  = 3.95) และตามหลักอิทธิบาท 4 โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก (  = 4.05)
2. ปัจจัยที่ส่งผลต่อ แรงจูงใจของนักเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี ใช้หลักวงจร
PDCA มีการวางแผน การปฏิบัติ การตรวจสอบ และการปรับปรุงแก้ไข ต้องคานึงถึงว่าสานัก
เรียนแต่ละสานักมีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนแตกต่างกัน มีการประชุมวางร่วมกัน
ทุกสานักเรียนในจังหวัดให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ตั้งกองทุนการศึกษาสนับสนุนในด้านปัจจัย
ที่แน่นอนชัดเจน เจ้าสานักจะต้องให้ความสาคัญปฏิบัติงานร่วมกับบุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกฝุาย
ในทุกกระบวนการ ตรวจสอบการปฏิบัติ งานหาเมื่อเกิดข้อบกพร่องต้องรีบแก้ไขปรับปรุงและ
พัฒนาให้การทางานขับเคลื่อนไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3.น าเสนอแนวทางการศึกษาแรงจู งใจของนักเรียนพระปริยัติธ รรมแผนกบาลี ใน
จังหวัดชลบุรี แนวทางการสร้างแรงจูงใจของนักเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี ใน 4 ด้าน 1)
ความตั้งใจ 2) ความสัมพันธ์เกี่ยวข้อง 3) ความตั้งใจ 4) ความพึงพอใจ และเชื่อมโยงไปยัง
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลี ตามวงจร PDCA ร่วมกัน 1) การ
วางแผน 2) การปฏิบัติ 3) การตรวจสอบ 4) การปรับปรุงแก้ไข เชื่อมโยงกับหลักพุทธธรรมอิทธิ
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บาท 4 ร่วมกัน 1) ฉันทะ 2) วิริยะ 3) จิตตะ 4) วิมังสา ที่นามาใช้ในการสร้า งแรงจูงใจให้กับ
นั กเรี ย นโดยตั้งอยู่ บ นพื้ นฐานการมองเห็ น ประโยชน์ของการศึกษาร่ ว มกัน ช่ว ยเหลื อเกื้อกู ล
สนับสนุนปัจจัยในทุกด้าน สร้างความเชื่อมั่นว่าการศึกษาไม่ว่ารูปแบบใดก็ตามจะสามารถพัฒนา
ชีวิตของตนให้ดีขึ้นได้
คาสาคัญ : แรงจูงใจ, นักเรียน, พระปริยัติธรรมแผนกบาลี

ABSTRACT
This article has a purpose. were to: 1. study the general context of the
teaching and learning of Pali Buddhist Scriptures in Chonburi Province 2. study
the factors affecting of the motivation education of the Prapariyattitham
Students in Chonburi Province 3. propose the guidelines of the Motivation
Education of Prapariyattitham Students in Chonburi Province
Methodology was the mixed methods: The qualitative research
collected data from 18 key informants from senior Sangha, purposefully selected
by in-depth-interviewing and from 13 participants in Focus Group Discussion and
analyzed data by descriptive interpretation. The quantitative research, the
researcher has created the questionnaires with confidence value equivalent to
0.907 and collected data from 370 samples who were monks and analyzed
data with statistics; frequency, percentage, mean and standard deviation: S.D.
Findings were as follow.
1. Study the general context of the teaching and learning of Pali
Buddhist Scriptures in Chonburi Province with SWOT Analysis as: Strength; at
present, there is a school that is ready for students, teachers, accommodation
and all subsidies. Each year, the school created Pali graduadte up to 12 monks.
Weakness; Lack of students and skilled teachers, many schools with good
reputation have to close because of lack of staff and students, including lack of
support. Opportunity; The schools that have capability, especially in finance /
people and good management Makes teaching and learning available. If there is
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support from many sectors, the closed schools may to recover, Threat; Lack of
personnel and students who are important factors to move education in this
section. Opinions on the study of the motivation education of Prapariyattitham
Students in Chonburi Province by overall were at high level (X=3.95) and
management according to the Ithibath 4 was also in the high level(X=4.05).
2. Factors affecting of the motivation education of the
Prapariyattitham Students The PDCA cycle principle. Planning Doing Checking
and Action. must be taken into account that each school is equipped with
different teaching arrangements. There must be a meeting to put together all
the schools in the province in the same direction, set up fund to support
education in certain factors clearly.The School master must give priority to work
with all relevant personnel in every process, check the operation, find out when
the defect occurs, have to hurry to fix, improve and develop the work to be
driven efficiently.
3. Propose the guidelines of the motivation education of the
Prapariyattitham Students in Chonburi Province guidelines of the Motivation
Education of the Students Prapariyattitham in 4 aspects: 1) Attention) 2)
Relevance) 3) Confidence
4) Satisfaction, integrating with the PDCA cycle
principle. Planning, Doing, Checking and Action. Also integrating with Buddha
principles, Itthapadha 4, 1) Chantha, aspiration, 2) Viriya , effort, 3) Jitta,
attention, and 4) Vimangsa, examination, which is used to create incentives for
students, based on seeing the benefits of education together and helping
support the factors in all aspects to ensure that education, regardless of any
form, can improve their lives.
Keywords: The Motivation, Students, The Prapariyattitham.
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1. บทนา
การจัดการศึกษาที่เป็ นหลักสาคัญของพระสงฆ์ไทยที่สาคัญมี 2 แบบ คือ แผนก
ธรรม และแผนกบาลี การศึกษาพระปริยัติธ รรมทั้งสองแบบนี้ เป็น การศึกษาและการสอน
สนามหลวงที่อยู่ในพระบรมราชูปถัมภ์แห่งองค์พระมหากษัตริย์ไทยตั้งแต่อดีตมาเป็นลาดับจนถึง
รัชกาลปัจจุบัน โดยการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลีเป็นการศึกษาที่คงคุณลักษณ์ และอัต
ลักษณ์เฉพาะตัวสาหรับพระภิกษุสามเณร เป็นการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นให้พระภิกษุสามเณรได้
ศึกษาเล่าเรียนภาษาบาลี ซึ่งเป็นภาษาที่จารึกคัมภีร์พระไตรปิฎก(กองทุนการศึกษา สานักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ,2553) เป็นภาษาที่รักษาพุทธพจน์อันเป็นหลักคาสอนของพระพุทธเจ้า
โดยตรง ซึ่งเป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้าตามที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้ “โย โว อานนฺท มยา ธมฺโม
จ วิสิโต ปญฺ ตฺโต โส โว มจฺจเยน สตฺถา” แปลว่าอานนท์ธรรมและวินัยใด ที่เราแสดงแล้วบัญญัติ
แล้ว ธรรมและวินัยนั้นจักเป็นศาสดาเป็นตัวแทน ของเธอทั้งหลายในกาลล่วงไปแห่งเรา (กอง
ทุนการศึกษา สานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, 2553)
แรงจู ง ใจเป็ น องค์ ป ระกอบส าคั ญ ที่ ส่ ง เสริ ม ให้ กิ จ กรรมต่ า งๆ เดิ น ไปอย่ า งมี
ประสิทธิผลและกิจกรรมทางด้านการทางานหรือการศึกษาโดยแรงจูงใจจะทาให้เกิดพลังมีความ
มานะบากบั่ น มี จิ ต ใจจดจ่ อ อยู่ กั บ การท างานและแรงจู ง ใจนั้ น นั บ ได้ ว่ า มี บ ทบาทส าคั ญ ต่ อ
พฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนที่ตั้งใจเรียนสูงมักจะประสบความสาเร็จในการเรียนรู้ (เกษตร
ชัย และหีน, 2550) มีความปรารถนาที่จะทาให้สิ่งหนึ่งสิ่งใดให้สาเร็จลุล่วงไปด้วยดี พยายาม
เอาชนะอุปสรรคมีความพยายามที่จะทาให้สัมฤทธิ์ผลได้มาตรฐานดีเยี่ยมกว่าคนอื่นๆ ทั้งนี้ใน
ด้านแรงจูงใจมีความสัมพันธ์ทางบวกกับผลสัมฤทธิ์ในทางการเรียน ซึ่งผู้มีแรงจูงใจสูงนั้นมีความ
ต้องการที่จะกระทาสิ่งต่างๆ ให้บรรลุเปูาหมายและเป็นสิ่งกระตุ้นบุคคลที่มีการเปลี่ยนแปลงที่ดี
ขึ้นทาในสิ่งที่ปรารถนาให้ประสบความสาเร็จตามที่คาดหวังมีโอกาสที่จะประสบความสาเร็จใน
การเรียนและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จากความสัมพันธ์ของแรงจูงใจในการเรียน ซึ่งเป็น
ปั จ จั ย ส าคั ญ อย่ างหนึ่ ง ที่จ ะช่ ว ยให้ นั ก เรี ย นมี ความสนใจที่ จ ะท าการเรี ย นภาษาบาลี ใ ห้ เ กิ ด
ผลสั ม ฤทธิ์ ใ นระดั บ ชั้ น ของตนเอง อั น จะส่ ง ผลดี ใ ห้ เ กิ ด ขึ้ น ทั้ ง แก่ ต นเองและแก่ ค ณะสงฆ์
(สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2553)
จากปัญหาดังกล่าวข้างต้นทาให้ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษา “การศึกษาแรงจูงใจ
ของนักเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีในจังหวัดชลบุรี” เพื่อให้ได้ข้อมูลในปัจจุบันเกี่ยวกับความ
พร้อมในการจัดการศึกษา สภาพการจัดการเรียนการสอน ปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะ
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ต่างๆ อันจะเป็นประโยชน์ เพื่อนาเสนอผลการวิจัยที่ได้ มาใช้เป็นแนวทางให้แก่สานักเรียนพระ
ปริยัติธรรมแผนกบาลีที่สนใจนาไปปรับปรุงพัฒนาการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรม
และบาลีให้มีคุณภาพ และประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อันจะเป็นผลสัมฤทธิ์ที่ดีต่อผู้เรียนให้ประสบ
ความสาเร็จมากยิ่งขึ้น

2. วัตถุประสงค์การวิจัย

2.1 เพื่อศึกษาสภาพทั่วไปในการจัดการเรียนการสอนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี
ในจังหวัดชลบุรี
2.2 เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อแรงจูงใจของนักเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี
ในจังหวัดชลบุรี
2.3 เพื่อนาเสนอแนวทางการศึกษาแรงจูงใจของนักเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี
ในจังหวัดชลบุรี

3. วิธีดาเนินการวิจัย

3.1 รูปแบบการวิจัย การวิจัยเรื่อง “การศึกษาแรงจูงใจของนักเรียนพระปริยัติธรรม
แผนกบาลี ในจั งหวัดชลบุ รี ” เป็ นการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Method Research)
ประกอบด้วยการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative
Research) และการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research)
3.2 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) ผู้วิจัยได้
ศึกษาเอกสาร (Documentary research) และการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview)
ผู้ให้ข้อมูลสาคัญ (Key informants) ในการวิจัยในครั้งนี้ มี คือ พระสังฆาธิการระดับผู้บริหาร
(เจ้ า ส านั ก เรี ย น หรื อ อาจารย์ ใ หญ่ ) จ านวน 18 รู ป /คน โดยวิ ธี ก ารเลื อ กแบบเจาะจง
(Purposive Selection) และสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) ผู้ทรงคุณวุฒิ
จานวน 10 รูป/คน การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ผู้วิจัยได้สร้างแบบสอบถาม
เพื่อเก็บ รวบรวมข้อมูลจากกลุ่มประชากร ได้แก่ พระภิกษุในพื้นที่เขตปกครองคณะสงฆ์จังหวัด
ชลบุรี จานวนทั้งสิ้น 370 รูป
3.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เครื่องมือสาหรับงานวิจัยเชิงคุณภาพ ใช้ในการเก็บ
ข้อมูล ประกอบด้วย แบบสัมภาษณ์ (In-dept Interview) แบบสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus
Group Discussion) โดยแบ่งรายละเอียดในการสร้าง เครื่องมือ และพัฒนาเครื่องมือจากการได
ศึกษาเอกสารและงานวิจั ยที่เกี่ยวข้อง สัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อจะไดนาแนวคิดและทฤษฎีมา
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สร้างเครื่องมือในการเก็บข้อมูลภาคสนาม เ ค รื่ อ ง มื อ ส า ห รั บ ง า น วิ จั ย เ ชิ ง ป ริ ม า ณ เ ป็ น
แบบสอบถาม (Questionnaire) ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นตามกรอบของการศึกษาแรงจูงใจของนักเรียน
พระปริยัติธรรมแผนกบาลีในจังหวัดชลบุรี เพื่อใช้เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย โดย
แบ่งออกเป็น 3 ตอน
ได้แก่ ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามที่เกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ
แบบสอบถาม ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็น ของพระสงฆ์ในพื้นที่เขต
ปกครองคณะสงฆ์จังหวัดชลบุรี ที่มีต่อการศึกษาแรงจูงใจของนักเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี
ในจังหวัดชลบุรี ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับแนวการศึกษาแรงจูงใจของนักเรียน
พระปริ ยั ติธรรมแผนกบาลีในจั งหวัดชลบุรี ซึ่งเป็น คาถามแบบปลายเปิด (Open Ended
Question)
3.4 การวิเคราะห์ข้อมูล ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ (Interview) ใช้วิธีการวิเคราะห์
แบบอุปนัย (Analytic induction) โดยนาข้อมูลมาเรียบเรียงและจาแนกอย่างเป็นระบบ
จากนั้นนามาตีความหมาย เชื่อมโยงความสัมพันธ์และสร้างข้อสรุปจากข้อมูลต่างๆ ที่รวบรวมได้
โดยทาไปพร้อมๆ กับการเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งนี้เพื่อจะได้ศึกษาประเด็นต่างๆ ได้ลึกซึ้ง ข้อมูล
การสนทนากลุ่มเฉพาะข้อมูลจากการสนทนากลุ่มผู้เ ชี่ยวชาญ ผู้วิจัยใช้วิธีการตีความหมาย และ
แปลความหมายในรูปของการวิเคราะห์เชิงเนื้อหาด้วยเทคนิคกระบวนการวิภาษวิธี (Dialectics
Process : DP) การวิเคราะห์ข้อมูลใช้วิธีการวิเคราะห์เชิงปริมาณ (Quantitative Analysis)
เป็น หลั กโดยการดาเนิน การขั้นแรก คือ นาแบบสอบถามที่เก็บรวบรวมได้ จานวน 370 ชุด
นามาตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสารวจ (Editing) แล้วดาเนินการลงรหัสตามคู่มือการลง
รหัส (Code Book) หลังจากนั้นได้มีการตรวจสอบแบบสารวจเพื่อความถูกต้องอีก 1 ครั้ง แล้ว
จึงดาเนินการถ่ายรหัสทั้งหลายลงในแบบฟอร์มถ่ายข้อมูล (Transfer Sheet) บรรจุข้อมูลลงใน
คอมพิวเตอร์ และวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติเพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร์ เพื่อหา
ค่าทางสถิติ

4. สรุปผลการวิจัย

4.1 สภาพทั่วไปในการจั ดการเรียนการสอนพระปริยัติธ รรมแผนกบาลี ในจังหวัด
ชลบุรี พบว่า จุดแข็ง (Strengths) คือ จังหวัดชลบุรีในอดีตเคยมีสานักเรียนบาลีทั้งระดับ
จังหวัด/อาเภอ/ตาบล หลายวัด สานักเรียนที่มีความพร้อมทั้งในด้านนักเรียนครูผู้สอนสถานที่พัก
ตลอดจนทุกอุดหนุนในด้านต่างๆทาให้ผู้เรียนผู้สอนไม่ต้องกังวลในเรื่องนี้ผู้เรียนจึงมีหน้าที่เรียน
และสอบให้ได้เพียงอย่างเดียว จุดอ่อน (Weaknesses) คือ สานักเรียนบาลีในปัจจุบัน ขาด
บุคลากรและนักเรียน รวมถึงการขาดการสนับสนุนปัจจัย ด้านงบประมาณอย่างต่อเนื่องในการ
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พัฒนาการจัดการเรียนการสอน โอกาส (Opportunities) คือ พระสังฆาธิการทุกระดับชั้นตั้งแต่
แม่กองบาลีเป็นต้นร่วมกันจัดการศึกษาบาลี ให้เป็นระบบในทุกภาคส่วน ปัจจุบันก็ยังมีสานัก
เรียนที่ สามารถยืนหยัดให้มีการเรียนการสอนมาตลอดถึงแม้ว่าจะอยู่ในสภาพที่ทรงตัวก็อยู่ก็ดี
อุปสรรค (Threats) คือ ขาดบุคลากร คือ นักเรียน การสอนบาลีในจังหวัดชลบุรีเด็กในตัวเมือง
ที่มีทุนทรัพย์จะไม่เข้ามาบวช นโยบายคณะสงฆ์ภาค 13 ต้องการให้ทุกตาบลมีนักเรียนบาลี
(1 ตาบล 1 มหา) แต่ในความเป็นจริงก็ยังมีหลายตาบลไม่สามารถปฏิบัติตามได้
4.2 ปัจจัยที่ส่งผลต่อแรงจูงใจของนักเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีในจังหวัดชลบุรี
พบว่า 1) การวางแผน (Plan) ผู้บริหารต้องมีการวางแผนทุกระดับชั้นและต้องสรรหาบุคลากร
ที่มีความรู้ความสามารถมาช่วย เจ้าสานักและครูผู้สอนต้องมีการเตรียมการจัดทาแผนการเรียน
การสอนมีอุปกรณ์การเรียนบาลีที่พร้อมต่อความต้องการของนักเรียน การจัดการเรียนการสอน
บาลีส่วนใหญ่ไม่มีการวางแผนไว้ล่วงหน้า ขาดเปูาหมายที่ชัดเจน หากสานักเรียนไม่มีการวาง
แผนการเรียนการสอนจะไม่มีเปูาหมายและทิศทางที่ชัดเจนทาให้การบริหารการเรียนการสอน
จะประสบความสาเร็จได้ยาก 2) การปฏิบัติ (Do) การปฏิบัติงานตามแผนที่วางไว้อย่างเคร่งครัด
สานักเรียนแต่ละสานักในจังหวัดชลบุรีปฏิบัติตามแผนการดาเนินงานของแม่กองบาลีสนามหลวง
มีการจัดการเรียนการสอนเป็นระบบแต่ขาดขั้นตอนในการปฏิบัติมุ่งเพียงวัดผลการสอบเท่านั้น
การเรี ย นบาลี ส่ ว นใหญ่ จ ะดาเนิ น การภายในส านั ก ของตนเอง ส่ ว นใหญ่ จ ะเป็น การแข่ง ขั น
มากกว่ า ที่ จ ะประสานความร่ ว มมื อ เพื่ อ พั ฒ นาให้ ก้ า วหน้ า กว่ า ที่ เ ป็ น อยู่ ใ นปั จ จุ บั น
3) การตรวจสอบ (Check) ครูผู้สอนมีความจาเป็นอย่างยิ่งที่ต้องตรวจสอบนักเรียนทุกขั้นตอน
ของการเรียน ทักษะ ไอคิว ของผู้เรียนต่างกัน ทาให้รู้ข้อบกพร่องในการจัดการเรียนการสอน
ทาให้ทราบปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในระหว่างการปฏิบัติงานเพื่อจะนามาเป็นข้อมูลในการแก้ไข
ปรับปรุงให้ดีขึ้นต่อไป 3) การปรับปรุงแก้ไข (Action) การปรับปรุงแก้ไขทาให้เกิดกระบวนการ
เรียนรู้ใหม่เพราะปัญหาจะเกิดขึ้นเสมอในขณะปฏิบัติงานทาให้ลดปัญหาสร้างความสมดุลให้
เกิดขึ้น ในการเรียนการสอนบาลีมีสิ่งที่ต้องปรับปรุงแก้ไขทั้งหลักสูตร/วิชาการ/การวัดผล/การ
ประเมิน ปัจจุบันวิชาบาลีมีการปรับปรุงแก้ไขในการสอบคือให้โอกาสนักเรียนได้สอบซ่อมได้ใน
ระดับเปรียญธรรมประโยค 1-2 ถึงเปรียญธรรม 5 ประโยคซึ่งถือว่าดี แต่ในด้านข้อสอบน่าจะมี
การออกข้อสอบแบบปรนัยบ้าง การแก้ไขเนื้อหาวิธีการสอนขึ้นอยู่กับเจ้าสานักและผู้สอนเท่านั้น
ส่วนใหญ่วิธีการสอนหรือตารางการสอนยังใช้รูปแบบเดิมซ้าๆ ทุกปี โดยเฉพาะด้านหลักสูตรแทบ
จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงทาให้การเรียนการสอนไม่ก้าวหน้า
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4.3 แนวทางการศึกษาแรงจูงใจของนักเรียนพระปริยัติธ รรมแผนกบาลีในจังหวัด
ชลบุรี พบว่า 1) ความเชื่อมั่น (Attention) ความตั้งใจทาให้ความใฝุใจอยากเรียนรู้เป็นแรงจูงใจ
ของนักเรียนเพื่อให้บรรลุเปูาหมาย มองเห็นว่าจะสามารถศึกษาเล่าเรียนจนประสบความสาเร็จ
ได้เพื่อให้การเรียนการสอนขับเคลื่อนไปได้โดยไม่มีอุปสรรคใดๆ ครูผู้สอนที่มีความรู้และทักษะ
สามารถให้ความเชื่อมั่นกับนักเรียนทาให้เกิดความตั้งใจเรียนในวิชาที่ตนเองเรียน เอาใจใส่ช่วย
ให้ผู้เรียนเข้าใจในเนื้อหาที่เรียน ให้ความเชื่อมั่นว่าเขาจะสามารถเรียนและสอบผ่านสร้าง
ชื่อเสียงให้กับสานักวัดของตนสมดังที่ทุกคนคาดหวังไว้
2) ความสัมพันธ์เกี่ยวข้อง (Relevance) ความสัมพันธ์เกี่ยวข้องทาให้เกิดการพัฒนา
ระหว่างเจ้าสานักเรียน/ครูผู้สอน/นักเรียน ทาให้การเรียนการสอนเป็นระบบ การบริหารจัดการ
ทั้งในด้านการวางแผน/การปฏิบัติ/การตรวจสอบ/การปรั บปรุง จะช่วยลดปัญหาจึงมีความ
จาเป็นต่อหลักสูตรการสอนทาให้การปฏิบัติมีความเชื่อมโยงไม่ขาดสาย ผู้สอนต้องดูแลผู้เรียนทั้ง
ในเวลาเรียนและนอกเวลาเรียนเพื่อให้เกิดความรู้สึกห่วงใย เจ้าสานักและครูผู้สอนต้องคอยหมั่น
ดูแลเอาใจใส่ผู้เรียนทาให้รู้สึกอบอุ่นมีกาลังใจที่จะเรียนให้สาเร็จ ขอคาปรึกษาจากผู้สอนช่วย
แนะนาปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องให้สมบูรณ์
3) ความมั่นใจ (Confidence) ความมั่นใจเป็นแรงกระตุ้นที่ต้องสร้างให้เกิดขึ้นเพื่อ
ช่วยให้การเรียนบรรลุเปูาประสงค์ เป็นหัวใจสาคัญเพราะคนที่เรียนแล้วจะประสบความสาเร็จ
จะก่อให้เกิดความมุ่งมั่นในการศึกษาเล่าเรียน ไม่ว่าจะใช้เวลามากน้อยเพียงใดต้องประสบ
ความสาเร็จ การแนะนาแนวทางในการเรียนให้กับผู้เรียนเกิดความมั่นใจทาให้เกิดความอุตสาหะ
ที่จะฝุาฟันเพื่อให้เรียนสาเร็จดังที่ตั้งใจไว้ สามารถพัฒนาต่อความรู้เป็นประโยชน์ต่อตนเองและ
ผู้ อื่น เกิด ความมั่น ใจว่า เมื่ อผู้ อื่น สามารถเรีย นจนส าเร็จ ได้ ตนเองก็ ส ามารถเรี ยนส าเร็ จได้
เหมือนกัน
4) ความพึงพอใจ (Satisfaction) ความพึงพอใจทาให้เกิดความใฝุเรียนรู้ในภาษา
บาลี ถือว่าเป็นก้าวแรกที่จะนาไปสู่ความสาเร็จในอนาคตอยากประสบความสาเร็จดังคนอื่นหรือ
ครูบาอาจารย์ของตน เป็นแรงกระตุ้นให้การเรียนมีประสิทธิภาพ เป็นคุณลักษณะที่จะก้าวล่วง
อุปสรรคปัญหาเกิดความริยะอุตสาหะเพื่อให้สิ่งที่ตนตั้งใจไว้สาเร็จ เจ้าสานักเรียนต้องให้ครูพอใจ
ในการสอนให้นักเรียนพอใจในการเรียนให้เกิดศรัทธาในการเรียนไม่ทอดทิ้งและช่วยให้ข้ามพ้น
ปัญหาต่างๆ การวางแผน การปฏิบัติ มีการตรวจสอบและปรับปรุงให้วิชาการที่เรียนมีคุณภาพ
ทาให้นักเรียนประสบผลสาเร็จในการเรียน ทาให้เกิดความใฝุรู้ เกิดความพึงพอใจแล้วจะไม่รู้สึก
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เบื่อหน่ายในวิชาที่ตนเองเรียนนักเรียนต้องมีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนผู้สอนต้องอธิบายเนื้อหาให้
เข้าใจได้ง่าย

5. อภิปรายผลการวิจัย

5.1 สภาพทั่วไปในการจั ดการเรี ยนการสอนพระปริยัติธ รรมแผนกบาลี ในจังหวัด
ชลบุรี พบว่า จังหวัดชลบุรีในอดีตเคยมีสานักเรียนบาลีท้ังระดับจังหวัด/อาเภอ/ตาบล หลายวัด
สานักเรียนที่มีความพร้อมทั้งในด้านนักเรียนครูผู้สอนสถานที่พักตลอดจนทุกอุดหนุนในด้าน
ต่างๆทาให้ผู้เรียนผู้สอนไม่ต้องกังวลในเรื่องนี้ผู้เรียนจึงมีหน้าที่เรียนและสอบให้ได้เพียงอย่าง
เดียว พระสังฆาธิการทุกระดับชั้นตั้งแต่แม่กองบาลีเป็นต้นร่วมกันจัดการศึกษาบาลีให้เป็นระบบ
ในทุกภาคส่ ว น ปั จ จุ บั นก็ยั งมีสานั กเรีย นที่ สามารถยืนหยัดให้ มีการเรียนการสอนมาตลอด
ถึงแม้ว่าจะอยู่ ในสภาพที่ทรงตัวก็อยู่ ก็ดี สอดคล้องกับงานวิจัยของ Phramaha Arnon
Cayanando (Legdee), (2015) ได้วิจัยเรื่อง ”การบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี :
ปัญหาแนวโน้มและกลยุทธ์การพัฒนา” ผลการวิจัยพบว่า สภาพปัญหาการบริหารโรงเรียนพระ
ปริยัติธรรมแผนกบาลีทั่วไป ส่วนใหญ่มักประสบปัญหาในลักษณะที่คล้ายคลึงกันในหลายๆ ด้าน
เช่น ปัญหาเกิดจากมาตรฐานการเรียนการสอนสถานที่เรียน ครูผู้สอน ตลอดจนงบประมาณเป็น
ต้น ระดับความคิดเห็นต่อการบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีในทั้ง 7 ด้านโดยภาพ
รวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้าน
5.2 ปัจจัยที่ส่งผลต่อแรงจูงใจของนักเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีในจังหวัดชลบุรี
ผู้บริหารต้องมีการวางแผนทุกระดับชั้นและต้องสรรหาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถมาช่วย
เจ้าสานักและครูผู้สอนต้องมีการเตรียมการจัดทาแผนการเรียนการสอนมีอุปกรณ์การเรียนบาลีที่
พร้ อ มต่ อ ความต้ อ งการของนั ก เรี ย น
ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ งานวิ จั ย ของ
Chatchai
Thamkhonburi, (2013) ได้ วิจั ย เรื่ อง “การพัฒ นาทรัพยากรมนุษย์ ต ามแนวทาง
พระพุทธศาสนาของโรงเรียนรางวัลพระราชทาน” ผลการวิจัยพบว่า การศึกษาแนวคิด ทฤษฎี
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ตามแนวทางพระพุทธศาสนาของโรงเรียนรางวัลพระราชทาน ต้ อง
อาศัยหลักการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ใน 3 ประเด็น คือ การให้ การศึกษา การฝึกอบรม แล้ ว
นามาบูรณาการกับหลักพุทธศาสนา คือ หลักไตรสิกขาที่ประกอบด้วย ศีล สมาธิ ปัญญา เพื่อให้
การดาเนินงานของ โรงเรียนรางวัลพระราชทานประสบความสาเร็จทั้ง 6 ด้าน ประกอบด้วย
1) คุณภาพนักเรี ยน 2) การ บริ หารหลั กสูตรและงานวิช าการ 3) การบริหารการจัดการ 4)
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ความสั มพัน ธ์ ร ะหว่ างสถานศึกษากับผู้ ป กครองและชุมชน 5) บุคลากรและการบริห ารงาน
บุคลากร 6) ความดีเด่นของสถานศึกษา
5.3 แนวทางการศึกษาแรงจูงใจของนักเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีในจังหวัด
ชลบุรี ใน 4 ด้าน
1) ความเชื่อมั่น (Attention) พบว่า การจัดทาแผนการเรียนครอบคลุมทันสมัยตรง
ตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร หนังสือแบบเรียนได้รับการปรับปรุงให้เนื้อหาเหมาะสมกับผู้เรียน
แต่ละระดับชั้น มีการกาหนดแผนการเรียนไว้ทาให้เกิดผลสาเร็จหรือบรรลุเปูาหมาย สอดคล้อง
กับงานวิจัยของ Banchayuth Nakmoodjalin, (2013) ได้วิจัยเรื่อง “รูปแบบการพัฒนา
ศาสนาทายาทที่พึงประสงค์ใน พระพุทธศาสนา” ผลการวิจัยพบว่า สภาพการพัฒนาศาสน
ทายาทในเขตปกครองคณะสงฆ์จังหวัด ขอนแก่น เป็นการพัฒนาในลักษณะการจัดการศึกษา
พระปริ ยัติธรรม ซึ่งเป็นการศึกษารู ปแบบพิเศษมี 3 แผนก คือ แผนกธรรม แผนกบาลี และ
แผนกสามัญศึกษา ส่วนการบริหารจัดการให้เป็นหน้าที่ของเจ้าอาวาสในการพัฒนาศาสนทายาท
ให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ต้องให้ได้รับการพัฒนาคุณลักษณะด้านวิชาการและการศึกษาเชิง
พุ ท ธโดยบู ร ณาการเข้ า กั บ ทฤษฎี ไ ตรสิ ก ขาของพระพุ ท ธเจ้ า ทฤษฎี แ รงจู ง ใจและทฤษฎี
บุคลิกภาพของนักจิตวิทยาสมัยใหม่
2) ความเกี่ยวข้องเชื่อมโยง (Relevance) พบว่า แรงจูงใจในการเรียนบาลีเพราะ
ได้รับการชักชวนจากเพื่อนและได้รับการอุปถัมภ์ในเรื่องทุนการศึกษาจากผู้มีจิตศรัทธา เพื่อ
สร้างความเลื่อมใสศรัทธาแก่พุทธศาสนิกชน สอดคล้องกับงานวิจัยของ Pitchayapa Yuenyaw,
(2009) ได้วิจัยเรื่อง รูปแบบการบริหารทรัพยากรบุคคลในสถาบันอุดมศึกษา ผลการวิจัยพบว่า
1. ปัจจัยที่จาเป็นต่อการบริหารทรัพยากรบุคคลในสถานศึกษาประกอบด้วย 7 องค์ประกอบ
ได้แก่ 1) การจัดการองค์การ 2) การติดต่อสื่อสาร 3) ความเชียวชาญในวิชาชีพ 4) การมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์ 5) การบริหารความเปลี่ยนแปลง 6) จรรยาบรรณวิชาชีพ 7) การบริหารที่ดี
3) ความมั่นใจ (Confidence) พบว่า แรงจูงใจในการเรียนบาลีเพราะเชื่อว่าเป็น
การสร้างความน่าเชื่อถือ และสร้างเกียรติประวัติให้กับตนเอง นักเรียนเชื่อว่าการเรียนบาลีเป็น
เพิ่มวิทยฐานะให้กับตนเอง สอดคล้องกับงานวิจัยของ Thanoo Srithong and others,
(2006) ไดวิจัยเรื่อง การศึกษาแนวทางพัฒนาสานักเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรมและแผนก
บาลี ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภ าค 11 ผลการวิ จัย พบว่ า ปัจ จัยการผลิ ตส านัก เรี ยนได ผลิ ต
พระสงฆ์ที่มีความรู ความเข้าใจในหลักคาสอนของพระพุทธศาสนา มีความสามารถในการอ่าน
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และการแปลความหมายภาษาบาลีเป็นอย่างดี ปั จจัยด้านผลกระทบ คณะสงฆ์และชุมชนมี
ความพึงพอใจการสนองงานของพระสงฆ์ที่สาเร็จการศึกษาจากสานักเรียนแผนกธรรมและบาลี
4) ความพึงพอใจ (Satisfactions) พบว่า สานักเรียนมีห้องพักเพียงพอเป็นส่วนตัวมี
สิ่งอานวยความสะดวกภายในห้องพักตามสมควร มีการสนับสนุนด้านอุปกรณ์การเรียนการสอน
และให้คาแนะนาปรึกษาเกี่ยวกับการเรียน มีสื่อการเรียนการสอนหลากหลายและการเรียนการ
สอนเอื้อต่อเทคโนโลยีสมัยใหม่ มีทุนสนับสนุนของทางวัดเมื่อมีนัก เรียนสอบผ่าน สนับสนุน
เงินทุนหรือยานพาหนะในการเดินทางไปศึกษา สอดคล้องกับงานวิจัยของ Phra Maha Amnat
Pawatthano. (Phanpanya), (2014) ได้วิจัยเรื่อง “การพัฒนารูปแบบการจัดการการศึกษา
พระปริยัติธรรม” ผลการวิจัยพบว่า การพัฒนารูปแบบการจัดการการศึกษาพระปริยัติธรรมโดย
ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลางเมื่อพิจารณาแต่ละด้านพบว่า ผู้ให้ข้อมูลหลักมีความคิดเห็นต่อ
การพัฒนารูปแบบการจัดการการศึกษาพระปริยัติธรรม แต่ละด้านอยู่ในระดับปานกลาง คือการ
วางแผนการ จัดการองค์กร การอานวยการ และการควบคุ มเป็นต้น ส่วนด้านการบริหารบุคคล
ผู้ทรงคุณวุฒิมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด สานักเรียนขาดแคลนนักเรียนทุกชั้นประโยค
ตั้ ง แต่ ป ระโยค ๑-๒ จนถึ ง ประโยค ป.ธ. ๙ และขาดแคลนอาจารย์ ผู้ ส อนทุ ก ชั้ น ประโยค
เช่นเดียวกัน

6. ข้อเสนอแนะ
6.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
1) คณะสงฆ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรกาหนดสานักเรียนพระปริยัติธรรมแผนก
บาลีต้นแบบประจาจังหวัดเพื่อเป็นศูนย์กลางการการเรียนการสอนและพัฒนาบุคลากรที่เป็น
รูปธรรม
2) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรดาเนินการช่วยเหลือสานักเรียนพระปริยัติธรรมแผนก
บาลีเพื่อแสวงหาความร่วมมือ และดาเนินงานร่วมกัน โดยมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อ
พัฒนาแนวทางการจัดการเรียนการสอนเพื่อเป็นการขับเคลื่อนให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้ง
จังหวัด
3) คณะสงฆ์ และหน่วยงานราชการที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ตลอดจนองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และหน่วยงานภาคเอกชน ควรประสานความร่วมมือกันจัดตั้งกองทุนสนับสนุนให้กับ
สานักเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี เพื่อใช้ในการจัดซื้อ จัดหา วัสดุอุปกรณ์สาหรับใช้ในการ
เรียนการสอนให้กับสานักเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีที่ยังขาดแคลนทุนสนับสนุน
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6.2 ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ
1) คณะสงฆ์ควรจัดทารูปแบบการการจัดการเรียนการสอนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี
ที่ เ ป็ น มาตรฐานเดี ย วกั น และจั ด ฝึ ก อบรมให้ ค วามรู้ แ ก่ บุ ค ลากรเพื่ อ ให้ ต ระหนั ก ถึ ง ความ
รับผิดชอบต่อหน้าที่อย่างเต็มกาลังความสามารถ
2) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรส่งเสริมให้สานักเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีพัฒนา
ครูผู้สอนของตนให้มีความรู้ทั้งเนื้อหาการสอนและการจัดการเรียนการสอนเพื่อจะได้แนะนาสั่ง
สอนให้กับนักเรียน
3) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควนชรจัดอบรมครูสอนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีเพื่อให้มี
ประสบการณ์ในการสอน ควรมีงบประมาณสนับสนุนให้แก่วัดที่เป็นสานักเรียนให้มากยิ่งขึ้น
6.3 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1) ควรศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผลของการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลี เพื่อ
เป็นแนวทางนาไปสู่การประยุกต์ใช้ในสานักเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีที่สนใจต่อไป
2) ควรศึกษาเกี่ยวกับ การศึกษาแรงจูงใจของนักเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี โดย
ใช้หลักพุทธธรรมในหมวดอื่นๆ เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพหรือเชิงปริมาณก็ได้
3) ควรศึกษาเกี่ยวกับระบบการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลีของคณะสงฆ์ภาค 13
และสิ่งที่เกิดขึ้นในระบบการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลี แนวทางการพัฒนาทั้งระยะสั้น
และระยะยาว
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