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ผลการวิจัยพบวการพั
า ฒนากลยุทธ์การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
1) พระสงฆมีความคิดเห็นตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิ
ของโรงเรียนประถมศึกษาขนาดกลาง
การในจังหวัดพิจิตรในภาพรวมอยูในระดับมาก(ഥ = 4.07, S.D. = 0.587) และเมื่อพิจารณาเปน
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พิสัยระหว่างควอไทล์ ระยะที่ 2 การประเมินความเป็นไปได้ในการปฏิบัติตามกลยุทธ์การยกระดับให
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1. กลยุ ทธ์การยกระดับ ผลสั มฤทธิ์ทางการเรียนของโรงเรียนประถมศึกษาขนาดกลาง
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Descriptive
statistics
were used to analyze data for mean ( X ) and standard
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า
1) พระสงฆมีความคิดเห็นตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิ
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จากการวิเคราะห์ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (Ordinary National
Education Test หรือ O-NET) ปี พ.ศ. 2555 -2556 ของโรงเรียนขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาด
ใหญ่ จานวน 3 ปีการศึกษา จะพบว่าผลการทดสอบในภาพรวม มีค่าเฉลี่ย ดังนี้ ปีการศึกษา 2555
โรงเรียนขนาดเล็ก ค่าเฉลี่ยร้อยละ 43.15 โรงเรียนขนาดกลาง ค่าเฉลี่ยร้อยละ 42.63 โรงเรียน
ขนาดใหญ่ ค่าเฉลี่ยร้อยละ 44.47 พบว่าโรงเรียนประถมศึกษาขนาดกลาง มีผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ต่ากว่าขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ปีการศึกษา 2556
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ใจในการนํ
าหลักสูตรไปใชปใัญนการสอนเพื
่อใหผูเรีรยวมมี
นเกิด
ในการทีม่จวางแผนชี
ะวางแผนแก้
ปัญคหาดั
งกล่าาวควรเป็
นการวางแผนแก้
หาที่มองแบบองค์
ความเขาใจมากขึ้นคืองายไปหายาก
ยุทคําธวิสํธาคัีทญ
ี่ชาญฉลาด
แผนปฏิ
ัติการทีก่สษา,
มบูรพระสั
ณ์รองรั
บเป็การ
นสิ่งที่องค์กรจาเป็นต้องมีต้องเข้าใจ
: การบริหและมี
ารการจั
ดการ,บศาสนศึ
งฆาธิ
และต้องสร้างให้เกิดขึ้นเพื่อสู่การแก้ปัญหาที่มีประสิทธิภาพ และการพัฒนาที่มีประสิทธิผล (อโนทัย
แทนสวัสดิ์, 2553: 1) การบริหารจัดการ เป็นปัจจัยสาคัญที่มีผลกระทบโดยตรงต่อผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนในภาพรวม พสุ เดชะรินทร์, 2550 (อ้างถึงใน อโนทัยแทนสวัสด์, 2553: 6-7) ได้เสนอ
ปัจจัยหลักในการพัฒนาประกอบไปด้วย 1) การมียุทธศาสตร์ที่ดี 2) ความสามารถในการแปลงกล
ยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ 3) ขีดสมรรถนะของบุคลากร 4) โครงสร้างและกระบวนการทางาน 5) ค่านิยม
วัฒนธรรมองค์กรที่ สอดคล้องเชื่อมโยงกับกลยุทธ์ 6) ข้อมูลความรู้ 7) ตัวชี้วัด และ 8) ภาวะผู้นา
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ดังนั้นการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้นนั้นจึงอาศัยเครื่องมือในการบริหารจัดการคุณภาพ
Experienced
in various activities.
Management.
placeกษามี
suchการas
ต่camp.
างๆผสมผสานกั
น การวางแผนกลยุ
ทธ์ เป็ น4)ประเด็
นที่ส าคัญ ยิTo
่งที่จdevelop
ะช่ว ยให้ สaถานศึ
dormitory,
toilet,
an outerบัตspace,
cleanliness
Budgeting
กaาหนดทิ
ศทางที่ชaัดเจน
มีแนวทางปฏิ
ิไปสู่ทิศทางที
่ต้องการ สูand
่การพัsecurity,
ฒนาผลสัมetc.).
ฤทธิ์ทางการเรี
ยน
ทีbudgeting
่มีคุณภาพต่camps
อไป that demonstrate the origin of money. To work in the camp and
prepare details of expenses, prepare the accounting and finance system in the
camp and prepare the relevant documents. Organize a financial stakeholder
2.meeting
วัตถุประสงค์
ัย
To planของการวิ
enough จbudget.
2.1 3.เพืModels
่อพัฒนากลยุ
ธ์การยกระดั
บผลสัpromotion
มฤทธิ์ทางการเรีforยนของโรงเรี
ยนประถมศึ
กษา
for ทvirtual
morality
the youth
of Buddhist
ขนาดกลาง
temples in Singburi Province: 1) diligence, nourishing diligent habits in working with
เพื่อประเมิ
นความเป็
ในการปฏิ2)บัติตeconomy,
ามกลยุทธ์การยกระดั
์ทางการ
effort, 2.2
strength,
energy
andนไปได้
patience,
applyingบผลสั
theมฤทธิ
Sufficiency
เรีEconomy
ยนของโรงเรี
ยนประถมศึinกษาขนาดกลางที
นาขึ้น arise from consciences knowing good
Philosophy
daily life. All่พัฒ
actions
and bad, harmful to oneself and others. Good foundation of minds depended on
and continuous
3.longขอบเขตการวิ
จัย nourishment. 3) honesty, honesty nourishing helped children
to knowการวิ
howจัยto
oneself
while beingธwith
others,
4) disciplines,
to
ครั้control
งนี้เป็นการวิ
จัยแบบผสมผสานวิ
ี (Mixed
Methods
Research)disciplines
เพื่อนาเสนอ
payทrespect,
discipline
keep
and abude
by the
rules and
regulations, แบ่
5 งpoliteness,
กลยุ
ธ์การยกระดั
บผลสัมฤทธิ
์ทางการเรี
ยนของโรงเรี
ยนประถมศึ
กษาขนาดกลาง
ออกเป็น 2
training
ระยะ
คือ children to be eager to improve themselves in speech and manner, 6)
cleanliness,
bodyฒ นากลยุ
and clothes
clean บand
teethยนของโรงเรี
cleaned and
ระยะทีkeeping
่ 1 การพั
ทธ์ การยกระดั
ผลสัneat,
ม ฤทธิkeep
์ ทางการเรี
ยน
brushing
teeth
regularly
and
correctly,
washing
hands
before
meals
and
after
ประถมศึกษาขนาดกลาง การพัฒนากลยุทธ์การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของโรงเรีย
toileting,กษาขนาดกลาง
eating cooked,
cleanกต์food
without
dangerous
substances,
ประถมศึ
โดยประยุ
ใช้เทคนิ
คเดลฟายจ
านวน 3 รอบ
มีวิธีดาเนินavoiding
การวิจัย ดัspicy
งนี้
and colorful food, avoiding cigarette, liquor and narcotics, 8) hospitality, helping,
1. แหล่ งข้อมูล เป็ น ผู้ เชี่ย วชาญ จ านวน 22 คน ได้มาจากการเลื อกแบบเจาะจง (Purpose
sharing, loving others, cooperative, and helping with full force and sincerity, then
Sampling) พิจารณาตามเกณฑ์การคัดเลือก โดยจาแนกผู้เชี่ยวชาญ ออกเป็น 4 กลุ่ม ประกอบด้วย
children would loved, wanted. Worthy and admirable in societies.
1) กลุ่มผู้บริหารระดับสูง ในสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จานวน 2 คนโดยมี
Keywords: A Model, Virtual Morality, Promotion , Youth
คุณสมบั ติ เป็น ผู้อานวยการส านั กวิช าการและมาตรฐานการศึกษา และเป็นผู้อานวยการส านัก
ทดสอบทางการศึกษา 2) กลุ่มผู้บริหารระดับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือรองผู้อานวยการ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา จานวน 5 คน 3) กลุ่มศึกษานิเทศก์ จานวน 5 คน 4) กลุ่ม
ผู้อานวยการโรงเรียนสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จานวน 10 คน โดย
ผู้เชี่ยวชาญต้องมีคุณสมบัติ
ระยะที่ 2 การประเมินความเป็นไปได้ในการปฏิบัติตามกลยุทธ์การยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของโรงเรียนประถมศึกษาขนาดกลาง ที่พัฒนาขึ้น
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ผลการวิจัยพบวการประเมิ
า
น ความเป็ น ไปได้ใ นการปฏิบั ติต ามกลยุ ท ธ์ก ารยกระดั บผลสั มฤทธิ์
1) พระสงฆยมนประถมศึ
ีความคิดเห็กนษาขนาดกลาง
ตอการบริหารจัโดยการวิ
ดการดาจนศาสนศึ
กษาแผนกบาลี
ของพระสังวฆาธิ
ทางการเรียนของโรงเรี
ัยเชิงสารวจ
ผู้ประเมินประกอบด้
ย
ഥ
การในจั
ง
หวั
ด
พิ
จ
ิ
ต
รในภาพรวมอยู

ใ
นระดั
บ
มาก(
 = 4.07, S.D. = 0.587) และเมื่อพิจารณาเปน
1. ประชากร 1) ผู้อานวยการโรงเรียนประถมศึกษาขนาดกลาง สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาഥ
รายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน คือ ดานการวัดและการประเมินผล มากที่สุด มีคาเฉลี่ย (
ประถมศึ
ษาในภาคตะวั
นออกเฉียไดงเหนื
านวน
2,170 ยคนนการสอน
2) หัมีวคหน้
าครู่ยว(ิชഥาการ
โรงเรีS.D.
ยน =
= 4.12,กS.D.
= 0.367)รองลงมา
แก อดาจนกิ
จกรรมการเรี
าเฉลี
= 4.11,
ประถมศึ
กษาขนาดกลางส
งานเขตพื
่การศึS.D.
กษาประถมศึ
ษาในภาคตะวั
ออกเฉีดยการเรี
งเหนือยน
= 0.620) กและน
อยที่สุด ดนานการจั
0.603)และด
านหลักสูตรมีานั
คากเฉลี
่ย (ഥ =้นที4.09,
จานวน
2,170
กเรี=ยนที
่เป็นกรรมการสถานศึ
การสอน
มีคาคน
เฉลี่ย3)(ഥผู=้ปกครองนั
3.99, S.D.
0.654)
ตามลําดับ กษา จานวน 2,170 คน
ผลการเปรีอยมูบเที
ยบความคิเคราะห์
ดเห็นของพระสงฆ
ที่มีตบอรวบรวมข้
การบริหารจั
การเก็2)บรวบรวมข้
ล และการวิ
ข้อมูล ในการเก็
อมูดลการด
นั้นผู้วาิจนศาสนศึ
ัยใช้วิธีกการษา
ของพระสั
การในจั
งหวัดผพิู้ เชีจ่ิตยรโดยจํ
ยสวผูนบุ
อ อายุ พรรษา
เก็แผนกบาลี
บ รวบรวมข้
อ มูล ดังงนีฆาธิ
้ การสั
มภาษณ์
วชาญาจแนกตามป
านวน 22จจัคน
้ วิจคั ยคล
เดินคืทางไปสั
มภาษณ์วุฒิ
กษานัวกยตนเอง
ธรรม วุฒในขั
ิการศึ
กษาเปรียคญธรรม
ิการศึกษาสามั
ญพบวาพระสงฆ
ที่มี อายุ
ผู้เการศึ
ชี่ยวชาญด้
้นตอนเทคนิ
เดลฟายวุฒ(Delphi
Technique)
การวิเคราะห์
ข้อมูพรรษา
ลโดย
วุฒิการศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญ มีความคิดเห็นตอการบริหาร
การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) การตอบแบบสอบถาม Delphi รอบที่ 2 และ 2 ผู้วิจัย
จัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตร แตกตางกันทุกดานอย างมี
ส่งนัแบบสอบถามไปให้
ผู้เชีจึ่ยงวชาญทางไปรษณี
เมื่อได้
ยสําคัญที่ระดับ 0.05
ยอมรับตามสมมติยฐ์ านที
่ตั้งขไว้อมูลมาแล้วผู้วิจัยใช้ Program SPSS ช่วยใน
การคานวณค่3)าแนวโน้
ติคือ ร้ อหยละ
ามัธ ยฐาน
และค่
าพิสั ยระหว่าขงควอไทล์
พบว่กาาร
ปญหามอุโดยใช้
ปสรรคส ถิในการบริ
ารจัดค่การด
านศาสนศึ
กษาแผนกบาลี
องพระสังฆาธิ
งหวัดพิ่ไจด้ิตจรากการค
พบวา านวณ
1) เนื้อมีหาสาระ
ชในหนั
ภาษาที
่เขาใจยากโดยเฉพาะ
ค่าในจั
มัธยฐานที
ค่าตั้งแต่และภาษาที
3.50 ขึ้น่ใไป
และค่งสืาอพิเป
สัยนระหว่
าควอไทล์
มีค่าไม่เกิน
เนื้ อหาสาระในแผนกบาลี
าและการแปลมากกว
ความเข
าใจ ขาดการประยุ
กตศใทาง
ช ไม
1.50
ทั้งสองรอบ แสดงว่า เผูน้เนชี่ยการจํ
วชาญทั
้งหมด 22 คน มีกาารยื
นยันและมี
ฉันทามติไปในทิ
วุฒิภาวะของผูเรียน 2) การจัดเวลาเรียนยังไมเปนระบบ ไมแนนอน มีเวลาเรียนนอย
เดีเหมาะสมกั
ยวกันทุกกิจบกรรม
เกินไป จึงไมสามารถทําความเขาใจไดอยางลึกซึ้ง 3) เนนการทองจํา และการแปล ไมคอยมีการ
ประยุกตใชและขาดการคิดวิเคราะหและขาดสื่อ ที่การเรียนการสอนที่ทันสมัย ขอเสนอแนะควรนํา
4.อิทผลการวิ
ธิบาท 4 จคุัยณเครื่องใหถึงความสําเร็จ, คุณธรรมที่นําไปสูความสําเร็จแหงผลที่มุงหมาย คือ ฉันทะ
วิริยะ จิจากผลการวิ
ตตะ และวิ มจังัยสากลยุ1)ทควรให
มีการปรั
บปรุมงฤทธิ
หลัก์ทสูางการเรี
ตร เนื้ อหาให
นาสนใจและง
ายขึ้นเพื
่ อให
ธ์การยกระดั
บผลสั
ยนของโรงเรี
ยนประถมศึ
กษา
ผูเรียนมีกําผูลั้วงิใจในการเรี
องจําฒ
ในส
วนที่ตทอธ์งใช
เฉพาะหรืบอผลสั
ที่สํามคัฤทธิ
ญเพื์่อ
ขนาดกลาง
จัยสรุป 2 ยนมากขึ
ประเด็้นน และควรเน
ดังต่อไปนี้ น1)การท
ผลการพั
นากลยุ
การยกระดั
นักเรียนเกิ
ดความอยากเรี
ยนมากขึกษาขนาดกลาง2)
้นและไมทอตอการเรี
ยน 2) ควรให
มีการวางแผนในการปรั
ทางการเรี
ยนของโรงเรี
ยนประถมศึ
ผลการประเมิ
นความเป็
นไปได้ตามกลยุทธ์ บปรุง
หลักสูตรเพื่อใหเหมาะกับยุคสมัย ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว และมีแผนปฏิบัติการประจําป 3)
4.1 มผลการพั
นากลยุ
ธ์ ก ารยกระดั
บ ผลสั
์ ท างการเรี
ย นของโรงเรี
ยน ด
ควรมีการประชุ
วางแผนชีฒ้แจงให
ครูผทูสอนเข
าใจในการนํ
าหลักมสูฤทธิ
ตรไปใช
ในการสอนเพื
่อใหผูเรียนเกิ
ประถมศึ
ษา ขนาดกลาง
ผลการวิจัยเรื่องการพัฒนากลยุทธ์การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
ความเขกาใจมากขึ
้นคืองายไปหายาก
เรีคํยานสําโรงเรี
นประถมศึ
กษาขนาดกลาง
กลยุงฆาธิ
ทธ์ กการยกระดั
บผลสั มฤทธิ์ทางการเรีย น
คัญ :ยการบริ
หารการจั
ดการ, ศาสนศึกพบว่
ษา, าพระสั
าร
ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน 68 กิจ กรรม ดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 การตรวจสอบสภาพปัจจุบันเกี่ยวกับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จานวน 7 กิจกรรม 1) การวิเคราะห์คุณภาพผู้เรียนด้านผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน 2) การวิเคราะห์มาตรฐานตัวชี้วัดของหลักสูตรในรายวิชาที่สอบ O-NET 3) การวิเคราะห์ผล
การดาเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้านการเรียน 4) การวิเคราะห์ผลการส่งเสริมครูให้เป็น
บุคคลแห่งการเรียนรู้และจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ 5) การวิเคราะห์ผลการบริหารจัดการ
ของผู้บริหารสถานศึกษา 6) การวิเคราะห์ผลการนิเทศภายนอกและภายในที่มีประสิทธิภาพ 7) การ
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วิเคราะห์การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน และเครือข่าย ขั้นตอนที่ 2
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กิจกรรมในกลุ่มสาระหลักที่เหมาะสมกับเนื้อหาและผู้เรียน (10) การนาคะแนน O-NET ไปสะท้อน
กลับให้ครูได้ปรับปรุง3) ด้านการส่งเสริมผู้บริหารสถานศึกษาให้มีความสามารถเต็มตามบทบาท
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ประยุกตใชและขาดการคิดวิเคราะหและขาดสื่อ ที่การเรียนการสอนที่ทันสมัย ขอเสนอแนะควรนํา
ภายในโรงเรี
กากัความสํ
บ ติดาตาม
บนพื
้นฐานการมี
อิทธิบาท 4ยคุน(5)
ณเครืการวิ
่องใหจถัยึงและพั
ความสํฒานารู
เร็จป, แบบการนิ
คุณธรรมทีเ่นทศําไปสู
เร็จแห
งผลที
่มุงหมาย สคื่วอนร่ฉัวนมทะ
โดยใช้
ข่ายและวิ(6)มังการรวมกลุ
่มของครู
เป็นบชุปรุ
มชนแห่
้ทางวิ
าชีพครู (PLC)
วิริยะเครื
จิ ตอตะ
สา 1) ควรให
มีการปรั
งหลักสูงการเรี
ตร เนืย้ อนรู
หาให
นาชสนใจและง
ายขึ้นเพืเพื่ อ่อให
แลกเปลี
้เรื่องการยกระดั
มฤทธิ์ทางการเรี
น าในส
(7) การนิ
ผูเรียนมี่ยนเรี
กําลัยงนรู
ใจในการเรี
ยนมากขึบ้นผลสั
และควรเน
นการทอยงจํ
วนที่ตเอทศภายนอกแบบเครื
งใชเฉพาะหรือที่สําคัอญข่าเพืย่อ
นักเรี5)ยนเกิ
ดความอยากเรี
ยนมากขึ้นและไมทอตอการเรีกษา
ยน ผู2)้ปกครอง
ควรใหมชุีกมารวางแผนในการปรั
และ
ด้านการมี
ส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึ
ชน และเครือข่าย มีบปรุ
8ง
กสูตคืรเพื
่อใหการบริ
เหมาะกั
บยุคดสมั
ย ทั้งในระยะสั
้นและระยะยาว
แผนปฏิบัตวิกมรัารประจํ
าป อ3)
กิจหลั
กรรม
อ (1)
หารจั
การแบบมี
ส่วนร่วมของผู
้เกี่ยวข้องทุและมี
กฝ่ายและการร่
บผิดชอบต่
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ผลการจัดการศึกษา (2) การประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจการสอบ O-NET อย่างน้อย ภาคเรียน
ความเขาใจมากขึ้นคืองายไปหายาก
ละคํา1สํครั
การให้หผู้ปารการจั
กครองนั
กเรียศาสนศึ
นชั้นประถมศึ
กษาปีงฆาธิ
ที่ 6การ
ดูแลเอาใจใส่นักเรียนโดยการติดตาม
าคั้งญ(3): การบริ
ดการ,
กษา, พระสั
ตรวจสอบผลการเรียนของนักเรียน ภาคเรียนละ 2 ครั้ง (4) การจัดทาจดหมายข่าวเพื่อสื่อสารกับ
ผู้ปกครอง(5) การเชิญผู้ปกครองมาร่วมในงานเปิดบ้านวิชาการของโรงเรียนอย่างน้ อยภาคเรียนละ
1 ครั้ง(6) การยกย่อง เสริมแรง ให้กาลังใจผู้ปกครอง ชุมชน ที่ให้การสนับสนุนโรงเรียน ในด้าน
งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ และอื่น ๆ (7) การจัดตั้งและพัฒนาระบบภาคีเครือข่ายอุปถัมภ์และ
ทรัพยากรทางการศึกษา เช่น ชมรมศิษย์เก่า สมาคมผู้ปกครอง กรรมการสถานศึกษา (8) การ
ส่งเสริม สนับสนุนการดาเนินงานวิชาการของกลุ่มเครือข่ายการศึกษาในทุกระดับ และ ขั้นตอนที่ 3
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การประเมินความก้าวหน้าของงานตามเป้าหมาย มี 8 กิจกรรมคือ 1) การประเมินการส่งเสริมการ
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budgeting camps
that demonstrate
the origin
money. To work in the
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5)prepare
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นตัวชี้วsystem
ัดความสาเร็
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camp and prepareมพันthe
relevant
documents.
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3. Models
for virtual
morality
theทธ์youth
of Buddhist
4.2
ผลการประเมิ
นความเป็
นไปได้promotion
ในการปฏิบัติตfor
ามกลยุ
การประเมิ
นความ
temples
in
Singburi
Province:
1)
diligence,
nourishing
diligent
habits
in
working
with
เป็นไปได้ในการปฏิบัติตามกลยุทธ์ จากผู้ตอบแบบสอบถาม จานวน 990 คน โดยจาแนกเป็
น
effort,
strength,
energy
and
patience,
2)
economy,
applying
the
Sufficiency
ผู้บริหารสถานศึกษา 330 คน หัวหน้าครูวิชาการ 330 คน และผู้ปกครองนักเรียนที่เป็นกรรมการ
Economy Philosophy in daily life. All actions arise from consciences knowing good
สถานศึกษา 330 คน พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษา มีค่าเฉลี่ย 4.54 อยู่ในระดับมากที่สุด หัวหน้า
and bad, harmful to oneself and others. Good foundation of minds depended on
ครูวิชาการมีค่าเฉลี่ย 4.66 ในระดับมากที่สุด และผู้ปกครองนักเรียนที่เป็นกรรมการสถานศึกษา มี
long and continuous nourishment. 3) honesty, honesty nourishing helped children
ค่าเฉลี่ย 4.51อยู่ในระดับมากที่สุด จึงสรุปได้ว่าโดยรวมทั้ง 3ขั้นตอน68 กิจกรรม มีความเป็นไปได้
to know how to control oneself while being with others, 4) disciplines, disciplines to
ในการนาไปปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุด
pay respect, discipline keep and abude by the rules and regulations, 5 politeness,
training children to be eager to improve themselves in speech and manner, 6)
5.cleanliness,
ข้อเสนอแนะkeeping body and clothes clean and neat, keep teeth cleaned and
ข้อเสนอแนะทั
brushing5.1teeth
regularly่วไปand correctly, washing hands before meals and after
จัยเรื่องการพั
ทธ์การยกระดั
บผลสัมฤทธิ
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นของโรงเรี
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eating cooked,
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ของกลยุ ทธ์8)การยกระดั
บ ผลสั
มฤทธิ์
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food, avoiding
liquorจกรรม
and narcotics,
hospitality,
helping,
ทางการเรี
ยนของโรงเรี
ยนประถมศึ
กษาขนาดกลาง
สังกัดwith
สานักfull
งานคณะกรรมการการศึ
้น
sharing, loving
others,
cooperative,
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force and sincerity,กษาขั
then
พืchildren
้น ฐานในภาคตะวั
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ผูKeywords:
้เชี่ยวชาญ/ผูA้ทรงคุ
ณวุฒิVirtual
ดังนั้นเพืMorality,
่อให้กลยุทPromotion
ธ์การยกระดั, บYouth
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของโรงเรียน
Model,
ประถมศึ ก ษาขนาดกลางสั ง กั ด ส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ มีการดาเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังนี้
1. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ควรมีนโยบาย
ส่งเสริมสนับสนุนให้โรงเรียนในสังกัดนากลยุทธ์ ไปใช้ในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุก
กลุ่มสาระการเรียนรู้ให้สูงขึ้นและสนับสนุนระบบการนิเทศให้ดาเนินการได้ต่อเนื่อง
2. โรงเรียนขนาดกลาง ควรนากลยุทธ์ ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นไปใช้ในการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนโดยมีกระบวนการดังนี้
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ผลการวิจ2.1
ัยพบว
า ยมการด้ านบุ ค ลากรด้ านงบประมาณและสิ่ งอานวยความสะดวกในการ
การเตรี
1) ทพระสงฆ
มีความคิดเห็นตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิ
ดาเนินงานกลยุ
ธ์
ഥ = 4.07, S.D. = 0.587) และเมื่อพิจารณาเปน
การในจัง2.2
หวัดสร้
พิจาิตงความเข้
รในภาพรวมอยู
ในระดับมาก(
าใจในการยกระดั
บผลสั มฤทธิ
์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
รายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน คือ ดานการวัดและการประเมินผล มากที่สุด มีคาเฉลี่ย (ഥ
2.3 การน
ากลยุทธ์ไปใช้โไดรงเรี
งจัดทาแผนปฏิ
บัติการให้มีมคีราายละเอี
= 4.12, S.D.
= 0.367)รองลงมา
แกยดนจะต้
านกิจอกรรมการเรี
ยนการสอน
เฉลี่ย (ഥยดตาม
= 4.11, S.D. =
แนวทางที
ก
่
าหนดไว้
ใ
นกลยุ
ท
ธ์
0.603)และดานหลักสูตรมีคาเฉลี่ย (ഥ = 4.09, S.D. = 0.620) และนอยที่สุด ดานการจัดการเรียน
ഥ
องมีกS.D.
ารประเมิ
นผลความส
การสอน 2.4
มีคาโรงเรี
เฉลี่ยย(นจะต้
 = 3.99,
= 0.654)
ตามลําเร็
าดับจตัวชี้วัดในแต่ละกลยุทธ์
ผลการเปรี
ยบเที
ยบความคิาเร็
ดเห็จตามเป้
นของพระสงฆ
ที่มีตอการบริ
หารจัาข้ดอการด
านศาสนศึ
กษา
2.52)โรงเรี
ยนประเมิ
นผลความส
าหมายของกลยุ
ทธ์และน
มูลไปปรั
บปรุงให้
แผนกบาลี
สมบู
รณ์ยิ่งขึ้นของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตรโดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล คือ อายุ พรรษา วุฒิ
การศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญพบวาพระสงฆที่มี อายุ พรรษา
วุฒิการศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญ มีความคิดเห็นตอการบริหาร
5.2 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
จัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตร แตกตางกันทุกดานอย างมี
การวิจึจงัยยอมรั
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ทางการเรียนของโรงเรี
3) ปญหายนขนาดกลาง
อุปสรรค ในการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการ
ในจังหวั2.ดพิควรมี
จิตร พบว
้อหาสาระ
และภาษาที่ใบชผลสั
ในหนัมฤทธิ
งสือเป
นภาษาทีย่เนทุ
ขาใจยากโดยเฉพาะ
การวิาจัย1)พัฒเนืนากลยุ
ทธ์ในการยกระดั
์ทางการเรี
กกลุ่มสาระการ
้ อหาสาระในแผนกบาลี
เน นการจํ าและการแปลมากกวาความเขาใจ ขาดการประยุ กตใช ไม
เรีเนื
ยนรู
้
เหมาะสมกับวุฒิภาวะของผูเรียน 2) การจัดเวลาเรียนยังไมเปนระบบ ไมแนนอน มีเวลาเรียนนอย
เกินไป จึงไมสามารถทําความเขาใจไดอยางลึกซึ้ง 3) เนนการทองจํา และการแปล ไมคอยมีการ
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