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บทคัดย่อ 
 

การวิจัยครั้งนี้มีวตัถุประสงค์เพื่อศกึษา 1. เพื่อศึกษาระดับประสิทธิผลการบริหารโรงเรียนการกุศลของวัดใน
พระพุทธศาสนา 2. ศึกษาปัจจัยทีส่่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา   
3. แนวทางในการพัฒนาประสิทธิผลการบริหารโรงเรียนการกุศลของวัดใน กลุ่มตัวอย่างได้แก่ คณะผูบ้ริหาร    
ครู  และนักเรียนโรงเรยีนการกุศลของวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนอื จ านวน 20 โรงเรียน เครื่องมือที่ใช้ คือ
แบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า สถิติที่ใช้ในการวิเคราะหข์้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่  ร้อยละ คา่เฉลี่ย   
ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธ์ิพหสุัมพันธ์แบบเพียร์สัน และค่าสัมประสิทธ์ิถดถอยพหคุูณ  
ผลการวิจัยปรากฏดังนี ้1) ประสิทธิผลการบริหารโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้านยกเว้นความพึงพอใจในการท างานของครูอยู่ในระดับ    
ปานกลาง  ส่วนปัจจัยทีส่่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ พบว่า มีการปฏิบัติตามคณุลักษณะในภาพรวมในระดับมาก 2) ปัจจัยระดบัครผูู้สอนมี     
1 ตัวแปร ได้แก่ ปัจจยัด้านการไดร้ับการสนับสนุนทางสังคมของคร ู3) ปัจจัยระดับนักเรียน มี 2 ตัวแปร ได้แก่  
(1) ปัจจัยด้านพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของนักเรยีน (2) ปัจจัยด้านความภูมิใจต่อโรงเรียนของนักเรียน 
4) แนวทางในการพัฒนาประสิทธิผลการบริหารโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ (1)  แนวทางในการพัฒนาการระดมทรพัยากรเพื่อการศึกษา มี 17 แนวทาง       
(2) แนวทางในการพัฒนาภาวะผู้น าในการเปลีย่นแปลง ม ี11 แนวทาง (3)  แนวทางในการพัฒนาการได้รับการ
สนับสนุนทางสังคมของครู มี 11 แนวทาง (4) แนวทางในการพัฒนาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของนักเรยีน มี 13  
แนวทาง และ(5) แนวทางในการพัฒนาความภูมิใจต่อโรงเรียนของนักเรียน มี 18 แนวทาง   
 

ค าส าคัญ  : ประสิทธิผลการบริหาร / โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา 
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ABSTRACT 
 

The research was aimed to: 1. investigate the development of their management effectives,  
2. explore factors making contributions to the development of their management effectives 
and 3. seek search guidelines on the development of their management effectives. The 
purposive sampling groups for conducting the research involved stakeholders in twenty 
northeastern region-located Buddhist temple charity schools. The research tools comprised 
three sets of questionnaires, with which each set was used to elicit data form ensuring 
research variables involving each level. The statistics utilized for data analyses encompassed 
frequencies, arithmetic means, standard deviations, Pearson’s multiple correlation coefficient 
and multiple regression, analyzing data with the computer software package.  
Results of the research revealed the following findings : 1.  Factors at school administrators’, 
teachers’ and students’ levels in northeastern region-located Buddhist temple charity schools 
were characteristically ranked implementing ‘high’ in the overall aspect. In addition, the 
management effectiveness of their schools was also scored ‘high’. 2.  Factors making 
contributions to the management effectiveness of northeastern region-located Buddhist 
temple charity schools were school administrators’, teachers’ and students’ factors, each of 
which comprised the following variables :  2.1 School administrators’ factors were of two 
variables: 1) mobilization of resources for education and 2) change agents. 2.2  Teachers 
‘factor was the variable of support from society. 2.3 Students’ factors were of two variables:  
1) moral and ethical behaviors, 2) pride of their schools. 3. Guidelines on developing 
northeastern region-based Buddhist temple charity schools’ management effectiveness at 
basic education level included developments of: 1) mobilization of resources for education, 
composed of six elements; 2) change agents, three elements; 3) support from society, four 
elements; 4) students’ moral and ethical behaviors, six elements;5) students’ pride of their 
schools, two elements.  
 

Keywords : The Management Effectiveness / Buddhism Temple Charity Schools  
 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 การบริหารจัดการการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในยุคปจัจุบันภายใต้บทบัญญัติแห่งกฎหมาย
การศึกษาท่ีเรียกวา่ “พระราชบญัญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542”  และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2)  พ.ศ.  
2545 ตามมาตรา 39 ได้ก าหนดให้กระทรวงกระจายอ านาจการบรหิารและการจดัการศึกษาไปยังเขตพื้นท่ี
การศึกษาและสถานศึกษา โดยยดึหลักการการจัดระบบโครงสร้างและกระบวนการจดัการศึกษาใหม้คีวามเป็น
เอกภาพในด้านนโยบายและมีความหลากหลายในการปฏิบัติ ท้ังทางด้านวิชาการ การบริหารงานงบประมาณ  
การบริหารงานบุคคลและการบรหิารทั่วไปเพื่อให้เกดิความคล่องตวั และมีอิสระในการบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546, หน้า 6)   
 การบริหารจัดการของโรงเรียนเอกชนกลุ่มการกุศลของวัดในพระพทุธศาสนา ระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐานในภาคตะวันออกเฉียงเหนอื มีลักษณะแตกต่างจากโรงเรยีนรัฐและมีความแตกต่างกันในระหวา่งโรงเรียน
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เอกชนกลุ่มการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาด้วยกันประกอบกับประสิทธิผลของโรงเรียนข้ึนอยู่กับปจัจัยที่เป็น
ตัวแปรหลายตัว การส่งเสริมและการพัฒนาการบรหิารโรงเรยีนการกุศลของวัดสูค่วามเป็นเลิศจึงจ าเป็นท่ีจะต้อง
มีวิธีการเฉพาะรวมทั้งมีข้อมลูรายละเอียดของปัจจัยที่ส่งผลที่แท้จรงิต่อประสิทธิผลของการบริหารโรงเรียนจาก
รายงานการประเมินคุณภาพภายนอกรอบแรก (พ.ศ. 2544-2548) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของส านักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคณุภาพการศึกษา (สมศ.) ประเด็นท่ีเป็นปัญหาส าคัญของโรงเรียนเอกชน กลุ่มการ
กุศลของวัด พบว่า  มีสาเหตุของปัญหาและเง่ือนไขของประสิทธิผลของแต่ละสถานศึกษา เมื่อพิจารณาจาก
ประสิทธิผลและความเสมอภาคดา้นคุณภาพ พบว่า กลุม่สถานศึกษาที่พึงประสงค์ ท้ังด้านผู้บริหาร ครูผูส้อน  
และผูเ้รียน ในภาพรวมสถานศึกษาร้อยละ 7.13 ยังมีคุณภาพไม่ได้มาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐานการประเมิน
คุณภาพภายนอก โดยส่วนใหญเ่ปน็สถานศึกษาขนาดเล็ก และพบว่า การพัฒนาด้านผูเ้รียน ยังขาดความ
คล่องตัวในการคิดอยา่งเป็นระบบ ผู้บริหารต้องปรับปรุงการบริหารวิชาการ การส่งเสริมกจิกรรมให้ครูสอนเน้น
ผู้เรยีนเป็นส าคัญ คณุภาพด้านครขูาดแคลนท้ังปริมาณและคณุภาพ การสอนที่เน้นผูเ้รียนยังไมเ่ป็นไปตาม
มาตรฐาน  จากผลการวิจัยไดส้ะทอ้นถึงคุณภาพในเรื่องของความคลอ่งตัวในการบริหาร และเพื่อเป็นขอ้มูล
ส าหรับการพัฒนาและการส่งเสริมการบริหารของโรงเรยีนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาไปสู่ความเป็นเลิศ   
มีสมรรถนะในการพึ่งตนเองไดต้ามแนวการปฏริูปการศึกษาในปัจจบุัน 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาระดับประสิทธิผลของโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพทุธศาสนาในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ   
 2. เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อการพัฒนาประสิทธิผลการบริหารโรงเรียนการกุศลของวัดใน      
พระพุทธศาสนาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   
 3. เพื่อเสนอแนวทางในการพัฒนาประสิทธิผลการบรหิารโรงเรยีนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา 
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 1. ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ ผูบ้ริหารสถานศึกษา ครผูู้สอน และนักเรียนในโรงเรียนการกุศลของ
วัดในพระพุทธศาสนา ระดับการศกึษาขั้นพ้ืนฐานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีการศึกษา 2556 จ านวน 20 
โรงเรียน 
 2. กลุ่มตัวอย่างจากโรงเรียนทีเ่ป็นประชากร จ านวน 20 โรงเรยีน ก าหนดผูต้อบแบบสอบถาม
โรงเรียนละ 27 คน แยกเป็น 1) ผูบ้ริหาร 3 คน 2) ครูผูส้อน 12 คน 3) นักเรียนระดับมัธยมศึกษา 12  คน  
รวมกลุม่ตัวอย่างท้ังหมด 540 คนโดยก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างใหม้ีความเหมาะสมส าหรับหน่วยในการ
วิเคราะหต์ามสัดส่วนของเครจซี่และมอร์แกน (R.V.Krejcie & D.W. Morgan) (อ้างถึงในบุญชม ศรีสะอาด, 
2545, หน้า 42-43)   

เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย     
   มีแบบบันทึกข้อมูลเกรดเฉลีย่นกัเรียนกลุม่ตัวอย่าง แบบสอบถาม รวมจ านวน 3 ฉบับ คือ   
   ฉบับท่ี 1 สอบถามผู้บริหาร แบง่เป็น 6 ตอน ดังนี้ 1) สอบถาม อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ์

ในการบริหาร 2) วิสัยทัศน์ของผู้บริหารมี 8 ข้อ 3) ความเป็นผู้น าทางวิชาการ 4)  ภาวะผู้น าในการเปลี่ยนแปลง  
5) การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา 6) ความสามารถในการพัฒนาโรงเรียนเข้ากับสภาพแวดล้อม 



สักทอง : วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (สทมส.) 

ปีที่ 21 ฉบับที่ 3  กันยายน - ธันวาคม 2558         ISSN 2408 - 0845
127

 
 
    ฉบับท่ี 2 สอบถามครูผู้สอน แบง่ออกเป็น 4 ตอน ดังนี้ 1) สอบถาม อายุ ระดับการศึกษา   
ประสบการณ์ในการสอน 2) การได้รับการสนับสนุนทางสังคมของครูอาจารยม์ี 7 ข้อ 3) เจตคติต่อการพัฒนา
หลักคุณธรรมจริยธรรมในการสอนมี 9 ข้อ 4) ความพึงพอใจในการท างานของครูอาจารย์มี 9 ข้อ และแบบ
บันทึกผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนของนักเรียน 
    ฉบับท่ี 3 สอบถามนักเรียน แบง่ออกเป็น 8 ตอน ดังนี้ 1) ฐานะทางเศรษฐกิจของผู้ปกครอง            
2) ความภูมิใจต่อโรงเรียนของนักเรียนมี 8 ข้อ 3) เจตคติต่อการเรียนของนักเรียนมี 8 ข้อ 4) พฤติกรรมทาง
สังคมกับกลุม่เพื่อนมี 7 ข้อ 5) พฤติกรรมเชิงจริยธรรมของนักเรยีนม ี8 ข้อ 6) คุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนมี 
8 ข้อ 7) พฤติกรรมการสอนของครูอาจารย์ 8 ข้อ 8) คุณภาพในการสอนของครูอาจารยม์ี 8 ข้อ   
 การวิเคราะห์ข้อมลูและสถิติที่ใช้ 
    ผู้วิจัยน าแบบสอบถามที่ได้รับกลับมาวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติและ
ด าเนินการวเิคราะห์ข้อมูลตามขั้นตอน  ดังนี้ 
    1. ตรวจสอบความถูกต้องสมบรูณ์ของแบบสอบถามทีไ่ดร้ับกลับคืนมาแยกหมวดหมูต่ามตัวแปร      
    2. วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผูต้อบแบบสอบถาม โดยค านวณหาคา่ความถี่ และคา่ร้อยละ 
วิเคราะหส์ภาพปัจจัยท่ีพึงประสงค์ โดยค านวณหาค่าเฉลี่ย คา่เบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสมัประสิทธ์ิถดถอย
พหุคูณ (สุวัฒน์  วิวัฒนานนท์, 2548) โดยใช้เกณฑ์การแปลความหมายแบบประมาณค่า 5 ระดับของ โศภัก 
เพ็ชรจ ารสั (2551)  
     3. วิเคราะห์ข้อมูลจากการประชุมสนทนากลุ่ม อภิปราย แสดงความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ 
ประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของแนวทางในการพัฒนาประสิทธิผลการบรหิารโรงเรยีนการกุศล
ของวัดในพระพุทธศาสนาจากผู้ทรงคุณวุฒิที่เข้าร่วมประชุมสนทนากลุ่ม  
 

สรุปผลการวิจัย 
 จากผลการวิจัยดังกล่าว  สามารถสรุปผลได้ดังต่อไปนี ้
   1. ผลการศึกษาประสิทธิผลของการบริหารโรงเรียนการกุศลของวดัในพระพุทธศาสนาระดบั
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยรวมอยู่ในระดับมาก  เพื่อพิจารณาประสิทธิผลเปน็ราย  
พบว่า  ผู้บริหารโรงเรียนมีความสามารถในการพัฒนาปรับเปลี่ยนโรงเรียนเข้ากับสภาพแวดล้อมอยู่ในระดับ มาก  
ครูผูส้อนมีความพึงพอใจในการท างานอยู่ในระดับปานกลาง นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในระดบัดี  และ
นักเรียนมีคณุธรรมจริยธรรมอยู่ในระดับดี 
    2. ผลการศึกษาปจัจัยที่ส่งผลตอ่ประสิทธิผลการบริหารโรงเรียนการกุศลของวัด พบว่า ปัจจัยระดบั
ผู้บริหารโรงเรียนส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหาร 2 ปัจจัย ได้แก่ ภาวะผู้น าในการเปลีย่นแปลงกับการระดม
ทรัพยากรเพื่อการศึกษา ปัจจัยระดับครผูู้สอนที่ส่งผล ได้แก่ การไดร้ับการสนับสนุนทางสังคม ปัจจัยระดับ
นักเรียนท่ีส่งผล ได้แก่ ความภูมิใจต่อโรงเรยีนของนักเรียน และพฤตกิรรมเชิงวิชาการของนักเรียน 
    3. ผลการวิเคราะห์แนวทางในการพัฒนาประสิทธิผลการบริหารโรงเรียนการกุศลของวัดใน
พระพุทธศาสนา  มีดังนี้ 1) แนวทางในการพัฒนาภาวะผู้น า 2) แนวทางในการพัฒนาการระดมทรัพยากร        
3) แนวทางในการพัฒนาการได้รับการสนับสนุนทางสังคม 4) แนวทางในการพัฒนาความภูมิใจต่อโรงเรียน         
5) แนวทางในการพัฒนาพฤติกรรมเชิงจริยธรรม 
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อภิปรายผลการวิจัย 
 จากผลการวิจัย พบว่า ประสิทธิผลการบริหารโรงเรียนการกุศลของวัดอยู่ในระดับมาก ทั้งด้าน
ความสามารถในการพัฒนาปรับเปลี่ยนโรงเรียนเข้ากับสภาพแวดล้อม ด้านผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน ด้านคุณธรรม
จริยธรรมที่อยู่ในระดับมากทุกดา้น ยกเว้นด้านการไดร้ับการสนับสนุนทางสังคมของครูในระดับปานกลาง  
โดยเฉพาะด้านคณุธรรมจริยธรรมของนักเรียนมากเป็นอันดับ 1  มีค่าเฉลี่ย  4.15  สอดคล้องกับผลการวิจัยของ  
(ดวงเดือน  พันธุมนาวิน,  2544, หน้า 2-3)  คุณธรรม  จริยธรรม  เป็นสิ่งท่ีมีความส าคัญเพราะเป็นเครื่อง
ส่งเสริมความส าเร็จของชีวิต และเป็นปัจจัยส าคัญที่สร้างความสงบสขุ ความส าเร็จให้กับบุคคล สังคมและ
ประเทศชาติ  ฮอยและมิสเกล (Hoy & Miskel, 1991, p.383)  ได้ก าหนดความสามารถในการปรับเปลี่ยน
โรงเรียนเข้ากับสภาพแวดล้อมเปน็ตัวช้ีวัดประสิทธิผลของโรงเรียนอีกด้วยเช่นกัน (ราชันย์  บุญธิมา. 2542 ก, 
อ้างอิง Coleman & others, 1966, p.107)  ส าหรับในประเทศไทยก็ใช้ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนเป็นตัวบ่งช้ี
ประสิทธิผลของโรงเรียนและเป็นปัจจัยท านายประสิทธิผลของโรงเรียนอีกด้วย 
   2. จากผลการวิจัย พบว่า ปัจจัยทีส่่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารโรงเรียนการกุศลของวัดใน
พระพุทธศาสนาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ ปัจจัยระดับผู้บรหิารโรงเรียน มีปจัจัยระดับครูผูส้อน และ
ปัจจัยระดับนักเรียน ปัจจัยระดบัผู้บริหารโรงเรียน มี 2 ตัวแปร ไดแ้ก่ การระดมทรัพยากรเพื่อการศกึษา และ
ภาวะผู้น าในการเปลี่ยนแปลง  

2.1 การระดมทรัพยากรเพื่อการศกึษา  ผลการวิจยัพบว่า  พฤติกรรมการบรหิารดา้นทรัพยากรของ
ผู้บริหารโรงเรียน เพื่อลดสภาพความจ ากัดทางทรัพยากรของโรงเรยีนและรัฐเป็นการใช้ทรัพยากรจากองค์กร
ภายนอกโดยเฉพาะองค์กรชุมชนให้คุ้มค่าและเกดิประโยชน์สูงสดุโดยพิจารณาว่ามีจดุอ่อนใดท่ีโรงเรยีนไม่พร้อม
ในการพัฒนาหรือไม่สามารถด าเนนิการไดม้ีประสิทธิภาพเกิดประสทิธิผลในการบริหารโรงเรียนสอดคล้องกับการ
วิจัยของ นลินี ทวีสิน (2549, หน้า 55)  พบว่า  การพัฒนาระบบทรพัยากรทางการศึกษาของผู้บรหิารมีผลต่อ
ความส าเร็จของการบริหารโรงเรียนในทุกด้าน ปิยะมาศ ปรากฏมาก และคนอ่ืนๆ (2551, บทคัดย่อ) พบว่า  
สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรเพื่อใช้ในการบริหารการศึกษาด้านทรัพยากรทางสังคมเป็นล าดับที่ 1 รองลงมา
เป็นด้านทรัพยากรการบริหารจัดการ  

2.2  ภาวะผู้น าในการเปลี่ยนแปลง  ผลการวิจัยพบว่า  พฤติกรรมการบริหารการเปลีย่นแปลงของ
ผู้บริหารโรงเรียนเป็นคุณลักษณะที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลการบรหิารโรงเรียนการกุศลของวัดโดยตรง    
สอดคล้องกับการวิจัยของ ราชันย ์บุญธิมา (2542 ก, หน้า 373)  และสุวัฒน์ วิวัฒนานนท์  (2548, หน้า 258)  
แสดงให้เห็นว่าพฤติกรรมการบรหิารภาวะผู้ในการเปลี่ยนแปลงเป็นคุณลักษณะส าคัญทีม่ีอิทธิพลทางตรงต่อ
ประสิทธิผลด้านการพัฒนาปรับเปลี่ยนโรงเรียนเข้ากับสภาพแวดล้อม  และงานวิจัยของ  อ านวย  ชยันต์คร  
(2544, หน้า ง)  พบว่า  ภาวะผู้น าแบบเปลี่ยนสภาพ  และภาวะผู้น าแบบแลกเปลี่ยนของผู้บรหิารโรงเรียนมี
ความสัมพันธ์กับประสิทธิผลของโรงเรียนอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ  
 2.3 ปัจจัยระดับครูผูส้อน มี 1 ตัวแปร ได้แก่    
    2.3.1 การไดร้ับการสนับสนุนทางสังคมของครู ผลการวิจัยพบว่า การไดร้ับการสนับสนุนทางสังคม
ของครูมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกตอ่ประสิทธิผลของการบริหารโรงเรยีนการกุศล ด้านความพึงพอใจในการท างาน
ของครูซึ่งเป็นตัวแปรตาม แสดงให้เห็นว่า การได้รับการสนับสนุนทางสังคมของครู เป็นคณุลักษณะส าคัญที่มี
อิทธิพลต่อความพึงพอใจในการท างานของครู สอดคล้องกับการวิจยัของราชันย์ บุญธิมา  (2542 ก, หน้า 370-
371)  และสมจิตร อุดม (2547, หน้า 202) และละอองดาว แสวงนาม (2545) พบว่า ครูโรงเรียนเอกชนได้รับ
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การสนับสนุนทางสังคมและมีแรงจูงใจท่ีดีท าให้ครูมีความกระตือรือร้นในการท างานและมีความพึงพอใจในการ
ท างาน   
 2.4 ปัจจัยระดับของนักเรยีน มี 2 ตัวแปร ได้แก่   
    2.4.1 พฤติกรรมเชิงจรยิธรรมของนักเรียน  ผลการวิจัยพบว่า  พฤติกรรมเชิงจริยธรรมของ
นักเรียนมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อประสิทธิผลการบรหิารโรงเรยีนด้านคุณธรรมจริยธรรมของนักเรยีนมาก
ที่สุด แสดงให้เห็นว่า พฤติกรรมเชิงจริยธรรมของนักเรียนเป็นคุณลักษณะส าคัญที่มีอิทธิพลต่อคุณธรรมจริยธรรม
ของนักเรียน สอดคล้องกับงานวิจัยของ อ านาจ จันทร์มหา (2542) พบว่า พฤติกรรมเชิงจรยิธรรมของนักเรียน
ส่งผลต่อความส าเร็จการบริหารโรงเรียนโดยตรง และราชันย์ บุญธิมา (2542, หน้า 9) ที่พบว่า การที่นักเรียนมี
พฤติกรรมเชิงจริยธรรมที่ดี จึงส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้ มีเจตาคตทิี่ดี มีเหตผุลทางจริยธรรม รู้จักสิ่งถูกผิด   
ช่ัวดี จึงท าให้นักเรียนเกิดการเรยีนรู้ มีคุณธรรมจริยธรรมสูง  

    2.4.2  ความภมูิใจต่อโรงเรียนของนักเรียน  ผลการวิจัยพบว่า ความภูมิใจต่อโรงเรียนของ
นักเรียนส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนโดยตรง และนอกจากนั้นยังส่งผลต่อพฤติกรรมเชิง
จริยธรรมของนักเรียนอีกด้วย สิ่งที่ท าให้นักเรียนมีความภูมิใจต่อโรงเรียนการกุศลของวัดเกิดจากความโดดเด่น
อันเป็นหัวใจหรือสญัลักษณ์ของโรงเรียนคือ ด้านจริยศึกษาและการส่งเสริมจรยิธรรมให้มผีลดีเป็นท่ีเชือ่ถือและ
เป็นตัวอย่างที่ดีกว่าโรงเรียนประเภทอื่น สอดคล้องกับการวจิัยของสุวัฒน์ วิวัฒนานนท์ (2548, หน้า 240) พบว่า  
พฤติกรรมการเรียนของนักเรียนและความภูมิใจต่อโรงเรียนมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อคุณธรรมจริยธรรมและ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และธีรวฒุ เอกกุล (2544, หน้า 65) พระวันชัย ธนว โส (2548)  ท่ีพบว่า การที่นักเรียน
มีพฤติกรรมเชิงจริยธรรมที่ดสี่งเสรมิให้นักเรียนมีความรู้ มีเจตาคติทีด่ี มีเหตผุลทางจริยธรรมสูง รู้จักสิง่ถูกผิดชั่ว
ดี  ซึ่งจะส่งผลให้นักเรยีนเกิดความภูมิใจต่อโรงเรยีนของตนเป็นผูม้อีัธยาศัยดี มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผม่ีความรักมี
ความเมตตาต่อเพื่อนต่อโรงเรียน   

3. จากผลการวิจัย พบว่า แนวทางในการพัฒนาการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา เป็นการระดม
ทรัพยากรและความร่วมมือต่างๆ จากองค์กรต่างๆ ภายนอกโรงเรียน เพื่อลดสภาพความจ ากัดทางทรพัยากร
ของโรงเรียนและภาครัฐ เป็นการใช้ทรัพยากรจากองค์กรภายนอกให้คุ้มค่าและเกดิประโยชน์สูงสดุสอดคล้องกับ 
ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษาแห่งชาติ (2547) กล่าวว่า  การระดมทรัพยากรเพื่อการบริหารการศึกษาใน
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานเป็นการเร่งรวบรวม การจัดหาหรือน ามาซึ่งการขอความร่วมมือหรือประสานความร่วมมือ
จากแหล่งต่างๆ มาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการด าเนินการบริหารการศึกษาอย่างเป็นระบบของโรงเรียน  
 4. จากผลการวิจัย พบว่า แนวทางในการพัฒนาภาวะผู้น าในการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียน  
เพื่อให้ผู้บริหารตะหนักถึงภาวการณ์เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจสังคม การเมือง  และการศึกษา สามารถเป็นผู้น า
ในการเปลี่ยนแปลงให้สอดคล้องกบัสถานการณ์ต่างๆ ท่ีเปลี่ยนแปลงไปเพราะผู้บรหิารเป็นปัจจัยท่ีมีอทิธิพลต่อ
การเปลีย่นแปลง สอดคล้องกับการวิจัยของอ านวย ชยันต์คร (2544, หน้า ง) พบว่า พฤติกรรมการบรหิารของ
ผู้บริหารโรงเรียนมีความสัมพันธ์กบัประสิทธิผลของโรงเรียนอย่างมนีัยส าคญัทางสถิติ (P < .05) และประสิทธ์ิ 
สาระสันต์ (2544) พบว่า พฤติกรรมการบริหารทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ภาวะผู้น า การตัดสินใจ แรงจูงใจและด้านการ
สื่อสาร มีส่วนสนับสนุนใหผู้้บริหารโรงเรียนมีประสิทธิผลทางการบรหิารอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ 
 5. จากผลการวิจัย พบว่า แนวทางในการพัฒนาการไดร้ับการสนับสนุนทางสังคมของครูผู้สอนเป็นการ
พัฒนาและส่งเสรมิให้ครไูดร้ับโอกาสที่ดีเกี่ยวกับอารมณ์ การได้รับยอมรับจากสังคม  การได้รับข้อมลูข่าวสารใน
การอ านวยความสะดวกในการปฏบิัติงาน รวมถึงเป็นการพัฒนาความพึงพอใจของครูให้เกิดความรูส้ึกเท่าเทียม
กัน ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาประสิทธิผลการบรหิารโรงเรยีนในภาพรวม สอดคล้องกับการวิจัยของ        
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Russell, Altealer & Velgen (1987, p.269) พบว่า  การได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารเป็นตัวแปรส าคญัที่
ส่งผลถึงการมีคณุภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรยีน และสอดคล้องกับ Burke & Greenglass (1997, 
p.55)  ท่ีพบว่า ครูในโรงเรียนได้รบัการสนับสนุนทางสังคมสูงจะเกดิความท้อแท้ในการท างานน้อยลง  และส่งผล
ถึงความมีประสิทธิภาพของการจดัการศึกษาในโรงเรียน 
 6. จากผลการวิจัย พบว่า แนวทางในการพัฒนาความภาคภูมิใจต่อโรงเรียนของนักเรยีน เป็นการ
พัฒนาให้นักเรียนการกุศลเห็นคุณค่าในตนเองทั้งด้านจิตภาพนักเรียนเห็นคุณคา่ของตนเองในสิ่งที่ได้รบัการ
อบรมปลูกฝังด้านกรยิามารยาท คณุธรรมจรยิธรรม ความสามารถดา้นศิลปวัฒนธรรมไทย ด้านกายภาพคือ
สภาพแวดล้อมและสภาพสังคมของโรงเรียนซึ่งมคีวามสมัพันธ์สอดคล้องกับเอกลักษณ์ของโรงเรียนสอดคล้องกับ
การวิจัยของพัชราณ ีฟักทองพรรณ (2553) บทความวิจัย เรื่อง เอกลักษณ์และความภูมิใจในการเปน็นักเรียน
ราชินี  พบว่าสิ่งท่ีนักเรียนคิดว่าเปน็คุณลักษณะที่เป็นเอกลักษณ์ของนักเรียนราชินีและสิ่งที่นักเรียนคดิว่าเป็น
ความภาคภูมิใจในการเป็นนักเรยีนราชินี ล้วนเป็นสิ่งท่ีมผีลมาจากวฒันธรรมของโรงเรียน ที่มาจากการอบรม
ปลูกฝังของคร ูทั้งด้านกิริยามารยาท คุณธรรมจรยิธรรม ความสามารถด้านศลิปวัฒนธรรมไทย ซึ่งมี
ความสัมพันธ์สอดคล้องกับเอกลักษณ์ของโรงเรียน 

7. จากผลการวิจัย พบว่า แนวทางในการพัฒนาพฤติกรรมเชิงจรยิธรรมของนักเรยีน เพื่อก าหนด
ทิศทางและแนวทางต่างๆ ของโรงเรียนได้อย่างสอดคล้องและเท่าทันสภาพแวดล้อมท่ีเปลี่ยนแปลงไป และ
สอดคล้องตามความต้องการของชุมชนและสังคมไทย โดยการก าหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนารูปแบบการเรยีน
การสอนที่มีประสิทธิภาพในการพฒันาพฤติกรรมเชิงคุณธรรมจริยธรรม โดยการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรยีนเป็นส าคัญ และส่งเสรมิศักยภาพนักเรยีนให้มีคณุธรรมจรยิธรรม  สอดคล้องกับการวิจยัของพระวันชัย 
ธนว โส (2548) พบว่า นักเรียนท่ีเรียนอยู่ในโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาทั้งที่เป็นโรงเรยีนขนาด
ใหญ่และขนาดเล็ก มีพฤติกรรมเชงิจริยธรรมสูงกว่านักเรียนท่ีเรยีนอยู่ในโรงเรียนสามญัและยังพบว่า  การรับรู้
บทบาทการเรียนการสอนของครู มีความสมัพันธ์กับพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของนักเรียน การไดร้ับการถ่ายทอด
ทางพระพุทธศาสนาจากบดิามารดาสูง พบว่า มีพฤติกรรมเชิงจริยธรรมสูงกว่านักเรียนท่ีไดร้ับการถ่ายทอดทาง
พระพุทธศาสนาจากบิดามารดาต่ า การไดร้ับการถ่ายทอดพระพุทธศาสนาจากบดิามารดามีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมเชิงจริยธรรมของนักเรียน 
 

ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 

    1. ผู้บริหารโรงเรียนการกุศลควรน าข้อค้นพบจากการวิจยัเป็นข้อมูลพื้นฐาน เพื่อการอ้างอิงและใช้
เป็นจุดเริ่มในการแกไ้ขปัญหาและพัฒนาเกี่ยวกับการศึกษาของโรงเรียนการกุศลในภาพรวมหรือปรับปรุงเฉพาะ
ด้าน  โดยเฉพาะการพัฒนาผู้บริหารด้านการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาซึ่งมีความจ าเป็นต่อการบรหิารจัดการ
โดยตรง   

  2. น าผลการวิจยัไปใช้ในการพัฒนาบุคลากรทีเ่กี่ยวข้อง  โดยเฉพาะครูผูส้อน  และนักเรียน 
ด้านครูควรเน้นให้ความส าคญัในการส่งเสริมใหไ้ดร้ับการสนับสนุนท่ีหลากหลาย  ทั้งด้านสวสัดิการ  ดา้นความ
ปลอดภัย  ดา้นเทคโนโลยี   ด้านความมั่นคงและเจริญก้าวหน้าในอาชีพ  และจัดกิจกรรมส่งเสริมเพื่อช่วย
เสรมิสร้างความสามารถในการท างานของครูอย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับความพึงพอใจในการท างานของครูจาก
ระดับปานกลางสูร่ะดบัสูงขึ้น และเพื่อให้ครูเป็นครมูืออาชีพ มีทักษะในการพัฒนาตนเองอย่างมีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ  ซึ่งจะส่งผลต่อประสิทธิผลการบรหิารโรงเรยีนโดยภาพรวม 
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ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
   1. ควรศึกษารูปแบบการพัฒนาเสรมิสร้างแรงจูงใจผู้บรหิารโรงเรยีน  ครูผูส้อนต่อการปฏิบัติหน้าท่ี

ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งข้ึน 
   2. ศึกษารูปแบบการน าหลักพุทธธรรมมาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการโรงเรียนกลุ่มการกุศลใน

ระดับประเทศ 
   3. ศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบการบริหารทางพุทธศาสนากับการบริหารในยุคโลกาภิวัฒน ์
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