บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
ในการวิจยั เรื่ อง การสังเคราะห์ รูปแบบการบริ ห ารงานวิชาการโรงเรี ยนพระปริ ย ตั ิ
ธรรมแผนกสามัญศึกษา ในครั้งนี้ ผูว้ จิ ยั มีลาดับการนาเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล ดังต่อไปนี้
1. ขั้นตอนการนาเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล
2. ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล
ขั้นตอนการนาเสนอผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
ผูว้ จิ ยั นาเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเป็ น 4 ตอน ดังนี้คือ
ตอนที่ 1 ผลการศึ ก ษาสภาพปั จ จุ บ ัน และสภาพที่ ค วรจะเป็ น ของรู ปแบบการ
บริ ห ารงานวิช าการโรงเรี ยนพระปริ ย ตั ิ ธรรมแผนกสามัญ ศึ ก ษา ตามความคิ ดเห็ นของผูบ้ ริ ห าร
สถานศึกษา และครู ผสู ้ อน จานวน 15 โรงเรี ยน
ตอนที่ 2 นาผลการสารวจจากแบบสอบถาม มาวิเคราะห์ สังเคราะห์เป็ นรู ปแบบการ
บริ หารงานวิชาการโรงเรี ยนพระปริ ยตั ิธรรมแผนกสามัญศึกษา ไปตรวจสอบกับโรงเรี ยนพระปริ ยตั ิ
ธรรมที่ได้รับการคัดเลือก 4 แห่ง
ตอนที่ 3 นาผลการพิจารณารู ปแบบการบริ หารโรงเรี ยนพระปริ ยตั ิธรรม แผนกสามัญ
ศึกษาที่ได้จากการสัมภาษณ์มาให้ผทู ้ รงคุณวุฒิพิจารณา ด้วยกระบวนการสนทนากลุ่ม ( Focus
Group)
ตอนที่ 4 น าเสนอรู ป แบบการบริ ห ารงานวิช าการโรงเรี ย นพระปริ ย ตั ิ ธ รรมแผนก
สามัญศึกษา
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ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
ตอนที่ 1 ผลการศึกษาสภาพปั จจุบนั ของการบริ หารงานวิชาการ และสภาพที่ควรจะ
เป็ นของการบริ หารงานวิชาการโรงเรี ยนพระปริ ยตั ิธรรมแผนกสามัญศึกษา เป็ นการศึกษาความ
คิ ด เห็ น ของผูบ้ ริ ห ารสถานศึ ก ษา และครู ผูส้ อน จ านวน 15 โรงเรี ย น ผูว้ ิจ ัย ได้น าเสนอผลการ
วิเคราะห์ขอ้ มูลไว้ในตารางต่อไปนี้
1. ผลการวิเคราะห์ เชิงปริมาณจากแบบสอบถาม
1.1 ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลพืน้ ฐาน นาเสนอผลในตารางต่ อไปนี้
ตารางที่ 4.1 ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม
สถานภาพ
1. ตาแหน่งของผูต้ อบแบบสอบถาม

รายการ
ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา
ครู ผสู ้ อน
รวม
2.ขนาดของโรงเรี ยนพระปริ ยตั ิธรรม ขนาดเล็ก
แผนกสามัญศึกษา
ขนาดกลาง
ขนาดใหญ่
รวม
3.ประสบการณ์บริ หาร/สอนโรงเรี ยน น้อยกว่า 5 ปี
พระปริ ยตั ิธรรม แผนกสามัญศึกษา 6-10 ปี
10-15 ปี
15 ปี ขึ้นไป
รวม

จานวน
15
105
120
35
49
21
105
12
72
34
2
120

ร้ อยละ
12.50
87.50
100
33.33
46.67
20.00
100
10.0
60.0
28.3
1.70
100

จากตารางที่ 4.1 พบว่ า ผู ้ต อบแบบสอบถามมี จ านวนทั้ ง สิ้ น 120 คน เป็ นผู ้บ ริ หาร
สถานศึกษา 15 คน ร้อยละ 12.50, ครู ผสู ้ อน 105 คน ร้อยละ 87.50, ครู ในโรงเรี ยนพระปริ ยตั ิธรรม
ขนาดเล็ก 35 คน ร้ อยละ 33.33, ครู ในโรงเรี ยนพระปริ ยตั ิธรรมขนาดกลาง 49 คน ร้อยละ 46.67,
ครู ในโรงเรี ยนพระปริ ยตั ิธรรมขนาดใหญ่ 21 คน ร้อยละ 20.00, ประสบการณ์ ในการบริ หารและ
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การสอนน้อยกว่า 5 ปี 12 คน ร้อยละ 10.0 ,6-10 ปี 72 คน ร้อยละ 60.0 ,10-15 ปี 34 คน ร้อยละ 28.3
,15 ปี ขึ้นไป 2 คน ร้อยละ 1.7
1.2 ผลการศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับรู ปแบบ/สภาพปัจจุบัน/และสภาพที่ควรจะ
เป็ นในการบริหารงานวิชาการโรงเรียนพระปริยตั ิธรรมแผนกสามัญศึกษา ดังในตารางต่ อไปนี้
ตารางที่ 4.2 แสดงผลการวิเคราะห์สภาพปัจจุบนั และสภาพที่ควรจะเป็ นในด้านการวางแผนงาน
วิชาการ
สภาพและรู ปแบบการบริหาร

สภาพปัจจุบัน
S.D.

1. การวางแผนงานวิชาการ
1.1 รู ปแบบเป็ นทางการ (Formal Models)
3.76
1.2 รู ปแบบเพื่อนร่ วมงาน(Collegial Models) 3.63
1.3 รู ปแบบการเมือง (Political Models)
3.01
1.4 รู ปแบบใช้อานาจ (Subjective Models)
1.91
1.5 รู ปแบบคลุมเครื อ (Ambiguity Models)
1.92
1.6 รู ปแบบวัฒนธรรม (Cultural Models)
2.78
รวมเฉลี่ย
2.67

0.50
0.54
0.50
0.45
0.46
0.74
0.36

สภาพทีค่ วรจะ
เป็ น
S.D.
4.94
4.88
1.37
1.22
1.25
4.25
2.98

t-test

0.22 -23.84
0.26 -22.82
0.93 8.93
0.48 11.44
0.55 11.16
0.56 -16.81
0.19 -8.33

จากตารางที่ 4.2 ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน และครู ผสู ้ อน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ ด้านการวางแผน
งานวิชาการ โดยรวม พบว่า สภาพปั จจุบนั มีลกั ษณะเป็ นรู ปแบบเป็ นทางการ และรู ปแบบเพื่อน
ร่ วมงาน โดยมี ค่าเฉลี่ ย 3.76 และ 3.63 ตามล าดับ ส่ วนสภาพที่ ค วรจะเป็ น เป็ นรู ปแบบเป็ น
ทางการ และ รู ปแบบเพื่อนร่ วมงาน โดยมีค่าเฉลี่ ย 4.94 และ 4.88 ตามลาดับ เมื่อเปรี ยบเทียบ
ความแตกต่าง ระหว่างสภาพปั จจุบนั และสภาพที่ควรจะเป็ น แปลค่าไม่แตกต่างกันทุกรู ปแบบที่
ระดับนัยสาคัญที่ 0.01

Sig
(2telled)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
-
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ตารางที่ 4.3 แสดงผลการวิเคราะห์สภาพปัจจุบนั และสภาพที่ควรจะเป็ นด้านการบริ หารหลักสู ตร
สภาพและรู ปแบบการบริหาร

2. การบริ หารหลักสู ตร
2.1 รู ปแบบเป็ นทางการ(Formal Models)
2.2 รู ปแบบเพื่อนร่ วมงาน (Collegial Models)
2.3 รู ปแบบการเมือง (Political Models)
2.4 รู ปแบบใช้อานาจ (Subjective Models)
2.5 รู ปแบบคลุมเครื อ (Ambiguity Models)
2.6 รู ปแบบวัฒนธรรม (Cultural Models)
รวมเฉลี่ย

สภาพปัจจุบัน

t-test

S.D.

สภาพทีค่ วรจะ
เป็ น
S.D.

Sig
(2telled)

3.76
3.65
1.97
1.98
2.01
3.09

0.42
0.43
0.49
0.49
0.54
0.65

4.92
4.80
1.23
1.20
1.40
4.36

0.21
0.27
0.42
0.43
0.52
0.44

-4.51
-28.73
14.11
14.64
8.98
-17.43

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

2.75

0.29

2.98

0.17

-8.28

-

จากตารางที่ 4.3 ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน และครู ผูส้ อน มีความคิดเห็ นเกี่ยวกับด้านการบริ หาร
หลัก สู ต รโดยรวม พบว่าสภาพปั จจุ บ ัน มี ล ัก ษณะเป็ นรู ป แบบเป็ นทางการและรู ป แบบเพื่ อ น
ร่ วมงาน โดยมีค่าเฉลี่ย 3.76 และ 3.65 ตามลาดับ ส่ วนสภาพที่ควรจะเป็ น เป็ นรู ปแบบเป็ นทางการ
และเพื่อนร่ วมงาน โดยมีค่าเฉลี่ย 4.92 และ 4.80 ตามลาดับ เมื่อเปรี ยบเทียบความแตกต่างระหว่าง
สภาพปั จจุบนั และสภาพที่ควรจะเป็ น แปลค่าไม่แตกต่างกันทุกรู ปแบบที่ระดับนัยสาคัญที่ 0.01
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ตารางที่ 4.4 แสดงผลการวิเคราะห์สภาพปัจจุบนั และสภาพที่ควรจะเป็ นของรู ปแบบด้านการ
จัดการเรี ยนรู ้
สภาพและรู ปแบบการบริหาร

3. การจัดการเรี ยนรู ้
3.1 รู ปแบบเป็ นทางการ (Formal Models)
3.2 รู ปแบบเพื่อนร่ วมงาน(Collegial Models)
3.3 รู ปแบบการเมือง (Political Models)
3.4 รู ปแบบใช้อานาจ (Subjective Models)
3.5 รู ปแบบคลุมเครื อ (Ambiguity Models)
3.6 รู ปแบบวัฒนธรรม (Cultural Models)
รวมเฉลี่ย

สภาพปัจจุบัน

3.81
3.76
2.02
2.04
1.97
2.91
2.56

t-test

S.D.

สภาพทีค่ วรจะ
เป็ น
S.D.

Sig
(2telled)

0.32
0.33
0.51
0.54
0.54
0.82
0.41

4.85
4.92
1.37
1.22
1.25
4.25
2.98

-30.94
-34.53
8.33
13.58
10.79
-15.94
-6.31

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
-

0.17
0.21
0.63
0.48
0.55
0.56
0.25

จากตารางที่ 4.4 ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน และครู ผูส้ อนมี ความคิดเห็ นเกี่ ยวกับด้านการจัดการ
เรี ย นรู ้ โดยรวม พบว่าสภาพปั จจุ บ ัน มี ล ักษณะเป็ น รู ป แบบเป็ นทางการ และรู ป แบบเพื่ อน
ร่ วมงานโดยมี ค่ าเฉลี่ ย 3.81 และ 3.76 ตามลาดับ ส่ วนสภาพที่ ค วรจะเป็ น เป็ นรู ปแบบเพื่ อน
ร่ วมงาน และรู ปแบบเป็ นทางการ โดยมีค่าเฉลี่ย 4.85 และ 4.92 ตามลาดับ เมื่อเปรี ยบเทียบความ
แตกต่างความแตกต่างระหว่างสภาพปั จจุบนั และสภาพที่ ควรจะเป็ น แปลค่าไม่แตกต่างกันทุ ก
รู ปแบบที่ระดับนัยสาคัญที่ 0.01
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ตารางที่ 4.5 แสดงผลการวิเคราะห์สภาพปัจจุบนั และสภาพที่ควรจะเป็ นของรู ปแบบด้านพัฒนาและส่ งเสริ ม
วิชาการ
สภาพและรู ปแบบการบริหาร

4. การพัฒนาและส่ งเสริ มวิชาการ
4.1 รู ปแบบเป็ นทางการ (Formal Models)
4.2 รู ปแบบเพื่อนร่ วมงาน(Collegial Models)
4.3 รู ปแบบการเมือง (Political Models)
4.4 รู ปแบบใช้อานาจ (Subjective Models)
4.5 รู ปแบบคลุมเครื อ (Ambiguity Models)
4.6 รู ปแบบวัฒนธรรม (Cultural Models)
รวมเฉลี่ย

t-test

S.D

สภาพทีค่ วรจะ
เป็ น
S.D.

Sig
(2telled)

0.30
0.31
0.44
0.43
0.38
0.86
0.42

4.95
4.88
1.12
1.13
1.18
4.40
2.94

-38.39
-28.60
18.07
17.66
12.76
-14.68
-7.9

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
-

สภาพปัจจุบัน

3.87
3.84
1.89
1.91
1.81
2.75
2.56

0.11
0.25
0.21
0.30
0.41
0.83
0.18

จากตารางที่ 4.5 ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน และครู ผสู ้ อนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับด้านการพัฒนาและ
ส่ งเสริ มวิชาการ โดยรวม พบว่าสภาพปั จจุ บนั มี ลกั ษณะเป็ นรู ป แบบเป็ นทางการ และรู ปแบบ
เพื่อนร่ วมงาน โดยมีค่าเฉลี่ย 3.87 และ 3.84 ตามลาดับ ส่ วนสภาพที่ควรจะเป็ น เป็ นรู ปแบบเป็ น
ทางการและรู ปแบบเพื่อนร่ วมงาน โดยมีค่าเฉลี่ย 4.95 และ 4.88 ตามลาดับ เมื่อเปรี ยบเทียบความ
แตกต่างความแตกต่างระหว่างสภาพปั จจุบนั และสภาพที่ ควรจะเป็ น แปลค่าไม่แตกต่างกันทุ ก
รู ปแบบที่ระดับนัยสาคัญที่ 0.01
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ตารางที่ 4.6 แสดงผลวิเคราะห์สภาพปัจจุบนั และสภาพที่ควรจะเป็ นของรู ปแบบด้านการจัดสื่ อ
การเรี ยนรู ้
สภาพและรู ปแบบการบริหาร

สภาพปัจจุบัน
S.D

5. การจัดสื่ อสารการเรี ยนรู ้
5.1 รู ปแบบเป็ นทางการ (Formal Models)
3.82
5.2 รู ปแบบเพื่อนร่ วมงาน(Collegial Models) 3.72
5.3 รู ปแบบการเมือง (Political Models)
1.75
5.4 รู ปแบบใช้อานาจ (Subjective Models)
1.69
5.5 รู ปแบบคลุมเครื อ (Ambiguity Models)
1.72
5.6 รู ปแบบวัฒนธรรม (Cultural Models)
2.62
รวมเฉลี่ย
2.77

0.35
0.40
0.50
0.50
0.49
0.98
0.22

สภาพทีค่ วรจะ
เป็ น
S.D.
4.92
4.96
1.12
1.08
1.16
3.41
2.7

t-test

0.14 -32.05
0.21 -30.51
0.28 12.22
0.27 11.88
0.37 11.23
0.74 -6.79
0.22 -5.23

จากตารางที่ 4.6 ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน และครู ผสู ้ อนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับด้านการจัดสื่ อการ
เรี ย นรู ้ โดยรวม พบว่าสภาพปั จจุ บ ัน มี ล ัก ษณะเป็ นรู ป แบบเป็ นทางการ และรู ป แบบเพื่ อ น
ร่ วมงาน โดยมี ค่าเฉลี่ ย 3.82 และ 3.72 ตามลาดับ ส่ วนสภาพที่ ควรจะเป็ น เป็ นรู ปแบบเพื่อน
ร่ วมงาน และรู ปแบบเป็ นทางการ โดยมี ค่าเฉลี่ ย 4.92 และ 4.96 ตามลาดับ เมื่ อเปรี ยบเที ยบ
ความแตกต่าง ระหว่างสภาพปั จจุบนั และสภาพที่ควรจะเป็ น พบว่าไม่แตกต่างกันทุ กรู ปแบบที่
ระดับนัยสาคัญที่ 0.01

Sig
(2telled)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
-
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ตารางที่ 4.7 แสดงผลการวิเคราะห์สภาพปัจจุบนั และสภาพที่ควรจะเป็ นของรู ปแบบด้านการวัดและ
ประเมินผล
สภาพและรู ปแบบการบริหาร

6. การวัดผลและประเมินผล
6.1 รู ปแบบเป็ นทางการ (Formal Models)
6.2 รู ปแบบเพื่อนร่ วมงาน(Collegial Models)
6.3 รู ปแบบการเมือง (Political Models)
6.4 รู ปแบบใช้อานาจ (Subjective Models)
6.5 รู ปแบบคลุมเครื อ (Ambiguity Models)
6.6 รู ปแบบวัฒนธรรม (Cultural Models)
รวมเฉลี่ย

สภาพปัจจุบัน

3.83
3.72
1.81
1.75
1.71
2.95
2.63

t-test

S.D

สภาพทีค่ วรจะ
เป็ น
S.D.

Sig
(2telled)

0.38
0.40
0.51
0.48
0.55
0.79
0.38

5.00
4.94
1.24
1.15
1.17
4.45
2.99

-33.73
-31.35
7.65
9.71
8.27
-15.99
-8.60

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
-

0.00
0.19
0.65
0.52
0.52
0.57
0.29

จากตารางที่ 4.7 ผู บ้ ริ ห ารโรงเรี ย น และครู ผู ้ส อนมี ค วามคิ ด เห็ น เกี่ ย วกับ ด้านวัด และ
ประเมิ นผล โดยรวมพบว่าสภาพปั จจุ บ นั มี ล ักษณะเป็ นรู ป แบบเป็ นทางการ และรู ป แบบเพื่อน
ร่ วมงาน โดยมี ค่าเฉลี่ ย 3.83 และ 3.72 ตามลาดับ ส่ วนสภาพที่ ควรจะเป็ น เป็ นรู ปแบบเป็ น
ทางการ และรู ปแบบเพื่อนร่ วมงาน โดยมี ค่าเฉลี่ ย 5.00 และ 4.94 ตามลาดับ เมื่อเปรี ยบเที ยบ
ความแตกต่างระหว่างสภาพปั จจุบนั และสภาพที่ ควรจะเป็ น พบว่าไม่แตกต่างกันทุ กรู ปแบบที่
ระดับนัยสาคัญที่ 0.01
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ตารางที่ 4.8 สรุ ปความคิดเห็นของผูบ้ ริ หารและครู ผสู ้ อนเกี่ยวกับผลการเลือกรู ปแบบการบริ หาร
วิชาการ โรงเรี ยนพระปริ ยตั ิธรรมแผนกสามัญศึกษา จาแนกตามรายด้าน ดังนี้
ที่
1
2
3
4
5
6

ภารกิจการบริหารงาน
วิชาการ
การวางแผนวิชาการ
การบริ หารงานหลักสู ตร
การจัดการเรี ยนรู ้
การพัฒนาและส่ งเสริ ม
วิชาการ
การจัดสื่ อการเรี ยนรู ้
การวัดและประเมินผล

สภาพการบริหารปัจจุบัน
เป็ นทางการ
เป็ นทางการ
เป็ นทางการ
เป็ นทางการ
เป็ นทางการ
เป็ นทางการ

รู ปแบบการบริ หารทีค่ วร
เป็ น
เป็ นทางการ
เป็ นทางการ
เพื่อนร่ วมงาน
เป็ นทางการ
เพื่อนร่ วมงาน
เป็ นทางการ

จากตารางที่ 4.8 ผูบ้ ริ ห ารโรงเรี ย นและครู ผูส้ อนเลื อกรู ป แบบการบริ ห ารงานวิชาการ
โรงเรี ยนพระปริ ยตั ิ ธรรม แผนกสามัญ ศึ กษา พบว่า 1) ด้านการวางแผนวิชาการ เลื อกรู ปแบบ
วิชาการ 2) ด้านการบริ หารงานหลักสู ตร เลือกรู ปแบบเป็ นทางการ 3) ด้านการจัดการเรี ยนรู ้ เลือก
รู ปแบบเพื่อนร่ วมงาน 4) ด้านพัฒนาและส่ งเสริ มวิชาการ เลือกรู ปแบบเป็ นทางการ 5) ด้านการจัด
สื่ อการเรี ยนรู ้ เลือกรู ปแบบเพื่อนร่ วมงาน 6) การวัดและประเมินผล เลือกรู ปแบบเป็ นทางการ
ตารางที่ 4.9 สรุ ปความคิดเห็นของผูบ้ ริ หารและครู ผสู ้ อนเกี่ยวกับผลการเลือกรู ปแบบการบริ หาร
วิชาการ โรงเรี ยนพระปริ ยตั ิธรรมแผนกสามัญศึกษา จาแนกตามองค์ประกอบ ดังนี้
ภารกิจงานวิชาการ
การวางแผนวิชาการ
การบริ หารงานหลักสูตร
การจัดการเรี ยนรู ้
การพัฒนาและส่งเสริ ม
วิชาการ
การจัดสื่ อการเรี ยนรู ้
การวัดและประเมินผล

การกาหนด
จุดมุ่งหมาย
เป็ นทางการ
เป็ นทางการ
เป็ นทางการ
เป็ นทางการ

การจัด
โครงสร้ าง
เป็ นทางการ
เป็ นทางการ
เป็ นทางการ
เป็ นทางการ

สภาพแวดล้ อม
ภายนอก
เพื่อนร่ วมงาน
เพื่อนร่ วมงาน
เพื่อนร่ วมงาน
เพื่อนร่ วมงาน

ภาวะผู้นา
เพื่อนร่ วมงาน
เพื่อนร่ วมงาน
เพื่อนร่ วมงาน
เพื่อนร่ วมงาน

เป็ นทางการ
เป็ นทางการ

เป็ นทางการ
เป็ นทางการ

เพื่อนร่ วมงาน
เพื่อนร่ วมงาน

เพื่อนร่ วมงาน
เพื่อนร่ วมงาน
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จากตารางที่ 4.9 พบว่าผูบ้ ริ หารและครู ผสู ้ อนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการเลือกรู ปแบบการ
บริ หารงานวิชาการโรงเรี ยนพระปริ ยตั ิธรรมแผนกสามัญศึกษา ในแต่ละด้านตามองค์ป ระกอบ
ดังนี้ ด้านการกาหนดจุดมุ่งหมาย ด้านการจัดโครงสร้างได้เลือกรู ปแบบเป็ นทางการทั้ง 6 ด้าน ส่ วน
องค์ประกอบด้านสภาพแวดล้อมภายนอกและด้านภาวะผูน้ าได้เลื อกรู ปแบบเพื่อนร่ วมงานทั้ง 6
ด้าน
ตอนที่ 2 ผูว้ จิ ยั นาผลการสารวจจากแบบสอบถาม มาวิเคราะห์ สังเคราะห์เป็ นรู ปแบบการ
บริ หารงานวิชาการโรงเรี ยนพระปริ ยตั ิธรรมแผนกสามัญศึกษา ไปตรวจสอบกับโรงเรี ยนพระปริ ยตั ิ
ธรรมที่ ไ ด้รับ การคัด เลื อ ก 4 แห่ ง คื อ โรงเรี ย นพระปริ ย ตั ิ ธ รรมวัด ตากฟ้ า จัง หวัด นครสวรรค์
โรงเรี ย นพระปริ ย ตั ิ ธ รรมวัดศรี โสดา จังหวัด เชี ย งใหม่ โรงเรี ย นพระปริ ย ตั ิ ธ รรมวัดหนองแวง
จัง หวัด ขอนแก่ น และโรงเรี ย นพระปริ ย ตั ิ ธ รรมวัด โสธรวราราม จังหวัด ฉะเชิ งเทรา โดยการ
สัมภาษณ์ ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนเพื่ อดู ความเหมาะสมและความเป็ นไปได้ ผลการสัมภาษณ์ ผูบ้ ริ หาร
โรงเรี ยน ทั้ง 4 โรงเรี ยนเกี่ ยวกับรู ปแบบการบริ หารงานวิชาการโรงเรี ยนพระปริ ยตั ิธรรม แผนก
สามัญศึกษา ซึ่งสรุ ปสาระสาคัญได้ดงั นี้
ผลการสั ม ภาษณ์ ผู ้บ ริ ห ารโรงเรี ย นทั้ง 4 แห่ ง พบว่า ผู ้บ ริ ห ารเห็ น ด้ว ยกับ รู ป แบบการ
บริ หารงานวิชาการทั้ง 5 ด้านที่นาเสนอ ว่ามีความเหมาะสมและเป็ นไปได้ที่จะนาไปเป็ นรู ปแบบใน
การบริ หารงานวิชาการของโรงเรี ยนพระปริ ยตั ิธรรม แผนกสามัญศึกษาให้เกิ ดประสิ ทธิ ภาพและ
ประสิ ทธิ ผลจริ ง
แต่ในด้านการบริ หารหลักสู ตร ซึ่ งมีรูปแบบเป็ นทางการ ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนทั้ง 4 แห่งเห็นว่า
ควรเป็ นรู ปแบบเพื่อนร่ วมงาน เพราะในการบริ หารหลักสู ตร โดยเฉพาะการจัดทาหลักสู ตรของ
คณะสงฆ์น้ ัน ซึ่ งมี ท้ งั วิช าการทางโลกและวิช าการทางพุ ท ธศาสนา ต้องอาศัย ความร่ วมมื อจาก
บุคลากรหรื อหน่วยงานหลายฝ่ าย ดังนั้นการบริ หารแบบเพื่อนร่ วมงานจึงมีความเหมาะสมและเป็ น
ประโยชน์มากกว่า
ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนพระปริ ยตั ิ ธรรมได้ให้ขอ้ เสนอแนะเพิ่ มเติ มว่า การบริ หารงานวิชาการ
ตามภารกิ จ ทั้ ง 6 ด้ า นจะเกิ ด ประสิ ทธิ ภ าพและประสิ ทธิ ผ ลที่ ดี ต้ อ งมี บุ ค ลากรที่ มี ค วามรู ้
ความสามารถตรงกับภาระหน้าที่ และในการบริ หารงานวิชาการของโรงเรี ยนพระปริ ยตั ิธรรมนั้น
ต้องพัฒนาควบคู่ท้ งั วิชาการทางโลกและทางธรรม นอกจากการบริ หารตามรู ปแบบที่ได้แล้วต้องให้
สอดคล้องและไม่ขดั กับหลักธรรมวินยั ของคณะสงฆ์ และควรแบ่งงานตามภารกิจที่จาเป็ นของแต่
ละโรงเรี ย น เช่ น อาจก าหนดให้ มี ม ากกว่า เช่ น เพิ่ ม การวิจ ัย และพัฒ นาและเพิ่ ม บุ ค ลากรดู แ ล
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รับผิดชอบงานดังกล่าวให้มากกว่านี้ จะช่ วยทาให้การบริ หารงานมีประสิ ทธิ ภาพ เกิ ดประสิ ทธิ ผล
มากขึ้น
ผู บ้ ริ ห ารโรงเรี ย นพระปริ ย ตั ิ ธ รรมเห็ น ว่าการบริ ห ารงานวิ ช าการทั้ง 6 ด้าน ที่ ก าหนด
รู ป แบบเป็ นทางการ ก็ เพื่ อให้ตรงตามระเบี ยบและเกณฑ์ ม าตรฐานที่ กาหนด และรู ปแบบเพื่ อน
ร่ วมงาน ก็เพื่อให้เกิดการบริ หารเป็ นทีม แต่ในการบริ หารในสภาพจริ งก็ควรมีการยืดหยุน่ ได้ในบาง
กรณี เพื่อความคล่องตัวของการดาเนินงาน
ตารางที่ 4.10 สรุ ปความคิดเห็นของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนพระปริ ยตั ิธรรม 4 แห่ง เกี่ยวกับผลการเลือก
รู ปแบบการบริ หารวิชาการโรงเรี ยนพระปริ ยตั ิธรรมแผนกสามัญศึกษา ตามรายด้าน ดังนี้
ที่
1
2
3
4
5
6

ภารกิจการบริหารงาน
วิชาการ
การวางแผนวิชาการ
การบริ หารงานหลักสู ตร
การจัดการเรี ยนรู ้
การพัฒนาและส่ งเสริ ม
วิชาการ
การจัดสื่ อการเรี ยนรู ้
การวัดและประเมินผล

ผู้บริหาร ร.ร.พระปริยตั ิธรรม 4 แห่ ง เลือกรู ปแบบการ
บริหาร
เป็ นทางการ
เพื่อนร่ วมงาน
เพื่อนร่ วมงาน
เป็ นทางการ
เพื่อนร่ วมงาน
เป็ นทางการ

จากตารางที่ 4.10 ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนพระปริ ยตั ิธรรม 4 แห่ ง เลื อกรู ปแบบการบริ หารงาน
วิช าการโรงเรี ย นพระปริ ย ตั ิ ธ รรม แผนกสามัญ ศึ ก ษา พบว่า 1) ด้านการวางแผนวิช าการ เลื อ ก
รู ป แบบวิชาการ 2) ด้านการบริ หารงานหลัก สู ตร เลื อกรู ปแบบเพื่ อนร่ วมงาน 3) ด้านการจัดการ
เรี ยนรู ้ เลื อกรู ปแบบเพื่ อนร่ วมงาน 4) ด้านพัฒนาและส่ งเสริ มวิชาการ เลื อกรู ปแบบเป็ นทางการ
5) ด้านการจัดสื่ อการเรี ยนรู ้ เลือกรู ปแบบเพื่อนร่ วมงาน 6) การวัดและประเมินผล เลือกรู ปแบบเป็ น
ทางการ
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ตอนที่ 3 ผูว้ จิ ยั นาผลการพิจารณารู ปแบบการบริ หารโรงเรี ยนพระปริ ยตั ิธรรม แผนกสามัญ
ศึ ก ษาที่ ได้จากการสั ม ภาษณ์ ม าให้ผูท้ รงคุ ณ วุฒิ พิ จารณา ด้วยกระบวนการสนทนากลุ่ ม ( Focus
Group)
จากการสนทนากลุ่ ม ( Focus Group) ผู ท้ รงคุ ณ วุฒิ เห็ น ด้วยกับ รู ป แบบการบริ ห ารงาน
วิชาการทั้ง 6 ด้าน คือด้านการวางแผนงานวิชาการ ด้านการบริ หารหลักสู ตร ด้านการจัดการเรี ยนรู ้
ด้านการพัฒ นาและส่ ง เสริ ม วิช าการ ด้านการจัดสื่ อการเรี ย นรู ้ ด้านการวัดและประเมิ น ผล ตาม
องค์ประกอบทั้ง 4 ด้าน คือการกาหนดจุดมุ่งหมาย การจัดโครงสร้าง ด้านสภาพแวดล้อมภายนอก
และด้านภาวะผูน้ า ว่ามี ความเหมาะสมและเป็ นไปได้ทุกรายข้อและให้ขอ้ เสนอแนะเพิ่ มเติม ซึ่ ง
สรุ ปสาระสาคัญได้ดงั นี้
1.ด้านการวางแผนงานวิชาการ
รู ปแบบเป็ นทางการ
1. การกาหนดจุดมุ่งหมาย
รู ปแบบเป็ นทางการ
2. การจัดโครงสร้าง
รู ปแบบเป็ นทางการ
3. สภาพแวดล้อมภายนอก
รู ปแบบเพื่อนร่ วมงาน
4. ภาวะผูน้ า
รู ปแบบเพื่อนร่ วมงาน
ผูท้ รงคุณวุฒิเห็นว่า การวางแผนงานวิชาการ องค์ประกอบด้านการกาหนดจุดมุ่งหมายและ
ด้านการจัดโครงสร้างเป็ นรู ปแบบเป็ นทางการ เพราะเป็ นไปตามที่หน่วยงานต้นสังกัดเป็ นผูก้ าหนด
มีกรอบแนวทางการดาเนินงานและภาระหน้าที่ในการปฏิบตั ิงานที่ชดั เจน
สาหรับ องค์ป ระกอบด้านสภาพแวดล้อมภายนอกและด้านภาวะผูน้ า เป็ นรู ปแบบเพื่อน
ร่ วมงาน เพราะการทาหน้าที่ตามภาระงานทั้งสองด้านนี้ โดยเฉพาะด้านการวางแผนงานวิชาการซึ่ ง
ครอบคลุมภาระงานเกี่ยวกับการจัดการเรี ยนการสอน การใช้นวัตกรรมต่างๆตลอดจนการจัดระบบ
ในสายงานวิช าการเป็ นต้น ล้วนจะต้องขอความร่ วมมื อและได้รับ ความร่ วมมื อจากสมาชิ ก หรื อ
หน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ส่ วนด้านภาวะผูน้ า ผูบ้ ริ หารและครู ผสู ้ อนต้องวางแผนงานด้านวิชาการ
ให้เป็ นไปตามเป้ าหมายและระเบียบต่างๆเพื่อพัฒนาผูเ้ รี ยน ผูบ้ ริ หารและครู จึงต้องใช้ภาวะผูน้ าแบบ
เพื่อนร่ วมงานเพื่อรับฟั งความคิดเห็นข้อเสนอแนะตลอดจนการเปิ ดโอกาสในการตัดสิ นใจ รวมทั้ง
ในการติดต่อประสานงานในด้านอื่นๆ
2.ด้านการบริ หารหลักสู ตร
1. การกาหนดจุดมุ่งหมาย
2. การจัดโครงสร้าง

รู ปแบบเพื่อนร่ วมงาน
รู ปแบบเป็ นทางการ
รู ปแบบเป็ นทางการ
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3. สภาพแวดล้อมภายนอก
รู ปแบบเพื่อนร่ วมงาน
4. ภาวะผูน้ า
รู ปแบบเพื่อนร่ วมงาน
ผูท้ รงคุณวุฒิเห็นว่า การบริ หารหลักสู ตร องค์ประกอบด้านการกาหนดจุดมุ่งหมายและด้าน
การจัดโครงสร้างเป็ นรู ปแบบเป็ นทางการ เพราะการบริ หารหลักสู ตรจะต้องมีจุดมุ่งหมายและโครส
ร้ า งที่ ชัด เจนได้ม าตรฐานมี ค วามสมบู ร ณ์ ท ัน สมัย ตรงตามหลัก เกณฑ์ แ ละวัต ถุ ป ระสงค์ ข อง
สถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัด
ส่ ว นองค์ป ระกอบด้า นสภาพแวดล้อ มภายนอกและด้านภาวะผูน้ า เป็ นรู ป แบบเพื่ อ น
ร่ ว มงาน เนื่ อ งเพราะในการบริ ห ารหลัก สู ต รนั้น จะต้อ งมี ก ารขอความร่ ว มมื อ จากบุ ค คลและ
หน่ วยงานภายนอกในการจัดทาหลักสู ตรหรื อประเมินหลักสู ตรต่างๆเพื่อพัฒนาหลักสู ตรและต้อง
ใช้ภาวะผูน้ าแบบเพื่อนร่ วมงาน เพราะต้องมีการติดต่อ ประสานงาน รับฟั งความคิดเห็ นตลอดถึ ง
การขอความร่ วมมือในด้านอื่นๆจากหน่วยงานและบุคคลหลายฝ่ าย
3.ด้านการจัดการเรี ยนรู ้
1. การกาหนดจุดมุ่งหมาย
2. การจัดโครงสร้าง
3. สภาพแวดล้อมภายนอก
4. ภาวะผูน้ า

รู ปแบบเพื่อนร่ วมงาน
รู ปแบบเป็ นทางการ
รู ปแบบเป็ นทางการ
รู ปแบบเพื่อนร่ วมงาน
รู ปแบบเพื่อนร่ วมงาน

ผูท้ รงคุ ณวุฒิ เห็ นว่า การจัดการเรี ยนรู ้ องค์ประกอบด้านการกาหนดจุ ดมุ่งหมายและด้าน
การจัดโครงสร้างเป็ นรู ปแบบเป็ นทางการ เพราะการจัดการเรี ยนรู ้ เป็ นการสนับสนุ นเพิ่มเติ มให้
ผูเ้ รี ยนมีความรู ้ความสามารถตรงตามมาตรฐานการเรี ยนรู ้สมรรถนะอันสาคัญและคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ตามที่กาหนดไว้ในหลักสู ตร ฉะนั้นจุดมุ่งหมายและโครงสร้างของการจัดการเรี ยนรู ้จึง
ต้องอิงเกณฑ์ตามที่หน่วยงานต้นสังกัดกาหนด
ส่ ว นองค์ป ระกอบด้า นสภาพแวดล้อ มภายนอกและด้านภาวะผูน้ า เป็ นรู ป แบบเพื่ อ น
ร่ วมงาน เนื่ องเพราะในการจัดการเรี ยนรู ้ น้ นั เป็ นการเปิ ดกว้างสาหรับทุกฝ่ ายเพื่อให้มีส่วนร่ วมใน
การจัดการเรี ยนรู ้ ร่ วมคิด ร่ วมท า ร่ วมสร้ างสรรค์ เพื่อความหลากหลายอันจะนาไปสู่ การพัฒนา
ผูเ้ รี ย นและให้ ผูเ้ รี ย นได้เรี ยนรู ้ ไ ด้อย่างหลากหลายตามสภาพแวดล้อมที่ เอื้ อต่ อการเรี ย นรู ้ และ
กระบวนการการจัดการเรี ยนรู ้ดงั กล่าวจะเกิดขึ้นได้ดว้ ยดี ผูน้ าจึงต้องมีภาวะผูน้ าแบบเพื่อนร่ วมงาน
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4.ด้านการพัฒนาและส่ งเสริ มวิชาการ
รู ปแบบเป็ นทางการ
1. การกาหนดจุดมุ่งหมาย
รู ปแบบเป็ นทางการ
2. การจัดโครงสร้าง
รู ปแบบเป็ นทางการ
3. สภาพแวดล้อมภายนอก
รู ปแบบเพื่อนร่ วมงาน
4. ภาวะผูน้ า
รู ปแบบเพื่อนร่ วมงาน
ผู ้ท รงคุ ณ วุ ฒิ เห็ น ว่ า การพัฒ นาและส่ ง เสริ ม วิ ช าการองค์ ป ระกอบด้า นการก าหนด
จุดมุ่งหมายและด้านการจัดโครงสร้างเป็ นรู ปแบบเป็ นทางการ เพราะเป็ นการเพิ่มพูนคุ ณภาพทาง
วิชาการในด้านต่างๆ เช่น การใช้หลักสู ตร การวิจยั และพัฒนาหลักสู ตรสถานศึกษา ซึ่งต้องพิจารณา
ให้สอดคล้องกับหลักสู ตรแกนกลางของการศึกษาขั้นพื้นฐาน และหน่วยงานต้นสังกัด
ส่ ว นองค์ป ระกอบด้า นสภาพแวดล้อ มภายนอกและด้านภาวะผูน้ า เป็ นรู ป แบบเพื่ อ น
ร่ วมงาน เพราะในการพัฒนาและส่ งเสริ มวิชาการนั้น ไม่สามารถบริ หารจัดการได้เพียงลาพังหรื อ
เพี ย งอ านาจการสั่ ง การเท่ า นั้ น จะต้อ งได้ รั บ ความร่ ว มมื อ ร่ ว มใจจากเพื่ อ นร่ ว มงานหรื อ จาก
หน่วยงานภายนอกที่มีความรู ้ความสามารถจึงจะขับเคลื่อนงานวิชาการให้เกิดคุณภาพได้
5.ด้านการจัดสื่ อการเรี ยนรู ้
รู ปแบบเพื่อนร่ วมงาน
1. การกาหนดจุดมุ่งหมาย
รู ปแบบเป็ นทางการ
2. การจัดโครงสร้าง
รู ปแบบเป็ นทางการ
3. สภาพแวดล้อมภายนอก
รู ปแบบเพื่อนร่ วมงาน
4. ภาวะผูน้ า
รู ปแบบเพื่อนร่ วมงาน
ผูท้ รงคุณวุฒิเห็นว่า การจัดสื่ อการเรี ยนรู ้องค์ประกอบด้านการกาหนดจุดมุ่งหมายและด้าน
การจัดโครงสร้างเป็ นรู ป แบบเป็ นทางการ เนื่ องเพราะการจัดสื่ อการเรี ยนรู ้ คือเครื่ องมื อส่ งเสริ ม
สนับสนุนการจัดการกระบวนการเรี ยนรู ้ให้ผเู ้ รี ยนเข้าถึงความรู ้ทกั ษะกระบวนการและคุณลักษณะ
ตามมาตรฐานการเรี ย นรู ้ ห ลัก สู ตรได้อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพทั้ง สื่ อ ธรรมชาติ สื่ อสิ่ ง พิ ม พ์ สื่ อ
เทคโนโลยี และเครื อข่ายการเรี ยนรู ้ต่างๆ
ส่ ว นองค์ป ระกอบด้า นสภาพแวดล้อ มภายนอกและด้านภาวะผูน้ า เป็ นรู ป แบบเพื่ อ น
ร่ วมงาน เพราะในการจัดสื่ อการเรี ยนรู ้น้ นั จะต้องอาศัยบุคคลที่มีทกั ษะความสามารถในการสร้าง
หรื อผลิต คิดค้น นวัตกรรมสื่ อที่มีคุณภาพและตรงตามวัตถุประสงค์ การบริ หารแบบเพื่อนร่ วมงาน
จะสามารถติดต่อและประสานงานให้สาเร็ จได้ง่ายขึ้น
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6.ด้านการวัดและประเมินผลการเรี ยนรู ้ รู ปแบบเป็ นทางการ
1. การกาหนดจุดมุ่งหมาย
รู ปแบบเป็ นทางการ
2. การจัดโครงสร้าง
รู ปแบบเป็ นทางการ
3. สภาพแวดล้อมภายนอก
รู ปแบบเพื่อนร่ วมงาน
4. ภาวะผูน้ า
รู ปแบบเพื่อนร่ วมงาน
ผูท้ รงคุ ณ วุฒิ เห็ น ว่า การวัด และประเมิ น ผลการเรี ย นรู ้ องค์ป ระกอบด้านการก าหนด
จุดมุ่งหมายและด้านการจัดโครงสร้างเป็ นรู ปแบบเป็ น เพราะการวัดผลและประเมินผลการเรี ยนรู ้
นั้น ถื อว่าเป็ นกระบวนการพัฒนาคุณภาพผูเ้ รี ยนโดยใช้ผลการประเมินเป็ นข้อมูลและหมายถึงการ
ปฏิ บ ตั ิ งานเกี่ ยวกับ ดาเนิ นการวัดผลประเมิ นผลการเรี ยน การสร้ างเครื่ องมื อการวัดผลการเรี ย น
จัดท าเอกสารแบบฟอร์ ม เกี่ ย วกับ การวัด ผลและประเมิ น ผลให้ ถู ก ต้องและสารสนเทศที่ แ สดง
พัฒนาการ ความก้าวหน้า และความสาเร็ จทางการเรี ยนของผูเ้ รี ยนตลอดจนข้อมูลที่เป็ นประโยชน์
ต่อการส่ งเสริ ม ให้ผูเ้ รี ยนเกิ ดการพัฒนาและเรี ยนรู ้ อย่างเต็มศักยภาพ จึงเป็ นแบบทางการเพื่ อ ให้
สอดคล้องและเป็ นไปตามหลัก เกณฑ์ และแนวปฏิ บ ตั ิ ที่ เป็ นข้อก าหนดของหลัก สู ตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
ส่ ว นองค์ป ระกอบด้า นสภาพแวดล้อ มภายนอกและด้านภาวะผูน้ า เป็ นรู ป แบบเพื่ อ น
ร่ วมงาน เพราะในการวัดผลและประเมินผลการเรี ยนรู ้ น้ นั ต้องได้รับความร่ วมมือจากครู หลายฝ่ าย
หน่วยงานทั้งภายในและภายนอก การบริ หารแบบเพื่อนร่ วมงานจึงจาเป็ นและสาคัญสาหรับภารกิจ
และองค์ประกอบในด้านนี้
ผูท้ รงคุณวุฒิได้ให้ขอ้ เสนอแนะว่าในการบริ หารงานวิชาการของโรงเรี ยนพระปริ ยตั ิธรรม
แผนกสามัญ ศึ ก ษา นอกจากการก าหนดภารกิ จงานวิช าการทั้ง 6 ด้าน อาจเพิ่ ม เติ ม งานวิจยั และ
พัฒ นา งานแนะแนวการศึ ก ษา งานสารสนเทศ และการประกันคุ ณ ภาพการศึ ก ษาเข้าด้วย การ
บริ หารงานวิชาการโรงเรี ยนพระปริ ยตั ิ ธรรมแผนกสามัญศึ กษาในรู ปแบบทางการนั้นเป็ นหลักที่
ต้องยึดถื อ ปฏิ บตั ิ ตามกฎ ระเบี ยบที่ กาหนดไว้ แต่ในขณะเดี ยวกันก็ควรใช้หลักการบริ หารแบบ
เพื่อนร่ วมงานเพื่อเปิ ดโอกาสให้มีส่วนร่ วมกันทุกฝ่ ายภายในโรงเรี ยน และควรมีการบูรณาการทั้ง
ภายในและภายนอกสถานศึกษา การยึดติดหลักเกณฑ์มากเกินไปและมีข้ นั ตอนมากเกินไปจะทาให้
งานล่ าช้าไม่ บ รรลุ ตามเป้ าหมายและระยะเวลาที่ มี การกาหนดการส่ งงาน และให้ข้อเสนอแนะ
เพิ่ ม เติ ม ว่า ในการบริ ห ารงานวิช าการโรงเรี ย นพระปริ ย ตั ิ ธ รรมแผนกสามัญ ศึ ก ษานั้น ต้อ งให้
ความสาคัญกับผูเ้ รี ยนซึ่ งเป็ นสามเณรโดยพัฒนาความรู ้ท้ งั ทางโลกและทางธรรมให้ดาเนินก้าวหน้า
ไปด้วยกัน เพื่อการเป็ นศาสนทายาทที่มีคุณภาพ
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ตารางที่ 4.11 สรุ ปมติผทู ้ รงคุณวุฒิ 5 ท่าน ในการเลือกและรับรองรู ปแบบการบริ หารวิชาการ
โรงเรี ยนพระปริ ยตั ิธรรมแผนกสามัญศึกษา ที่เหมาะสมและเป็ นไปได้ ตามรายด้าน ดังนี้
ที่
1
2
3
4
5
6

ภารกิจการบริหารงาน
วิชาการ
การวางแผนวิชาการ
การบริ หารงานหลักสู ตร
การจัดการเรี ยนรู ้
การพัฒนาและส่ งเสริ ม
วิชาการ
การจัดสื่ อการเรี ยนรู ้
การวัดและประเมินผล

ผู้ทรงคุณวุฒิ 5 ท่ าน เลือกและรับรองรู ปแบบการบริหาร
เป็ นทางการ
เพื่อนร่ วมงาน
เพื่อนร่ วมงาน
เป็ นทางการ
เพื่อนร่ วมงาน
เป็ นทางการ

จากตารางที่ 4.11 ผูท้ รงคุณวุฒิ 5 ท่านได้เลือกและรับรองรู ปแบบการบริ หารงานวิชาการ
โรงเรี ยนพระปริ ยตั ิธรรม แผนกสามัญศึกษา ที่เหมาะสมและเป็ นไปได้ ตามรายด้าน 6 ด้าน พบว่า
1. ด้านการวางแผนวิชาการ เลือกรู ปแบบเป็ นทางการ 2. ด้านการบริ หารงานหลักสู ตร เลือกรู ปแบบ
เพื่ อนร่ วมงาน 3. ด้านการจัดการเรี ยนรู ้ เลื อกรู ป แบบเพื่ อ นร่ วมงาน 4. ด้านพัฒ นาและส่ งเสริ ม
วิชาการ เลือกรู ปแบบเป็ นทางการ 5. ด้านการจัดสื่ อการเรี ยนรู ้ เลือกรู ปแบบเพื่อนร่ วมงาน 6. การวัด
และประเมินผล เลือกรู ปแบบเป็ นทางการ
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ตารางที่ 12 สรุ ปมติ ผูท้ รงคุ ณวุฒิ 5 ท่ าน ในการเลื อกและรับรองรู ปแบบการบริ หารงานวิชาการ
โรงเรี ยนพระปริ ยตั ิธรรมแผนกสามัญศึกษา ที่เหมาะสมและเป็ นไปได้ ตามองค์ประกอบการบริ หาร
ดังนี้
การบริหาร

องค์ ประกอบ

รู ปแบบ

โรงเรียน
1.ด้านการ
วางแผนงาน
วิชาการ

2.ด้านการ
บริ หาร
หลักสูตร

3.ด้านการ
จัดการเรี ยนรู ้

4.ด้านการ
พัฒนาและ
ส่งเสริ ม
วิชาการ
5.ด้านการจัด
สื่ อการเรี ยนรู ้

มติผ้ทู รงคุณวุฒิ 5 ท่ าน
เหมาะสม (จานวน)

ไม่ เหมาะสม(จานวน)

1.1. การกาหนดจุดมุ่งหมาย

เป็ นทางการ

5

-

1.2 การจัดโครงสร้าง

เป็ นทางการ

5

-

1.3 สภาพแวดล้อมภายนอก

เพื่อนร่ วมงาน

5

-

1.4 ภาวะผูน้ า

เพื่อนร่ วมงาน

5

-

2.1. การกาหนดจุดมุ่งหมาย

เป็ นทางการ

5

-

2.2 การจัดโครงสร้าง

เป็ นทางการ

5

-

2.3 สภาพแวดล้อมภายนอก

เพื่อนร่ วมงาน

5

-

2.4 ภาวะผูน้ า

เพื่อนร่ วมงาน

5

-

3.1. การกาหนดจุดมุ่งหมาย

เป็ นทางการ

5

-

3.2 การจัดโครงสร้าง

เป็ นทางการ

5

-

3.3 สภาพแวดล้อมภายนอก

เพื่อนร่ วมงาน

5

-

3.4 ภาวะผูน้ า

เพื่อนร่ วมงาน

5

-

4.1. การกาหนดจุดมุ่งหมาย

เป็ นทางการ

5

-

4.2 การจัดโครงสร้าง

เป็ นทางการ

5

-

4.3 สภาพแวดล้อมภายนอก

เพื่อนร่ วมงาน

5

-

4.4 ภาวะผูน้ า

เพื่อนร่ วมงาน

5

-

5.1. การกาหนดจุดมุ่งหมาย

เป็ นทางการ

5

-

5.2 การจัดโครงสร้าง

เป็ นทางการ

5

-

5.3 สภาพแวดล้อมภายนอก

เพื่อนร่ วมงาน

5

-

5.4 ภาวะผูน้ า

เพื่อนร่ วมงาน

5

-
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การบริหาร

องค์ ประกอบ

รู ปแบบ

โรงเรียน

มติผ้ทู รงคุณวุฒิ 5 ท่ าน
เหมาะสม (จานวน)

6.ด้านการวัด 6.1. การกาหนดจุดมุ่งหมาย
และ
6.2 การจัดโครงสร้าง
ประเมินผล 6.3 สภาพแวดล้อมภายนอก
6.4 ภาวะผูน้ า

ไม่ เหมาะสม(จานวน)

เป็ นทางการ

5

-

เป็ นทางการ

5

-

เพื่อนร่ วมงาน

5

-

เพื่อนร่ วมงาน

5

-

จากตารางที่ 12 พบว่าผูท้ รงคุณวุฒิได้เลือกและรับรองรู ปแบบการบริ หารงานวิชาการ
โรงเรี ยนพระปริ ยตั ิธรรมแผนกสามัญศึกษา ที่เหมาะสมและเป็ นไปได้ ตามองค์ประกอบการบริ หาร
4 ด้าน ดังนี้
1. ด้านการวางแผนงานวิชาการ องค์ ป ระกอบด้ า นการก าหนดจุ ด มุ่ ง หมาย การจั ด
โครงสร้างเป็ นแบบทางการ องค์ประกอบด้านสภาพแวดล้อมภายนอก ด้านภาวะผูน้ าเป็ นแบบเพื่อน
ร่ วมงาน ผูท้ รงคุณวุฒิเห็นว่ามีความเหมาะสมและเป็ นไปได้ท้ งั 5 ท่าน
2. ด้านการบริ หารงานหลักสู ตร องค์ ป ระกอบด้ า นการก าหนดจุ ด มุ่ ง หมาย การจั ด
โครงสร้างเป็ นแบบทางการ องค์ประกอบด้านสภาพแวดล้อมภายนอก ด้านภาวะผูน้ าเป็ นแบบเพื่อน
ร่ วมงาน ผูท้ รงคุณวุฒิเห็นว่ามีความเหมาะสมและเป็ นไปได้ท้ งั 5 ท่าน
3. ด้านการจัดการเรี ยนรู ้ องค์ประกอบด้านการกาหนดจุดมุ่งหมาย การจัดโครงสร้างเป็ น
แบบทางการ องค์ป ระกอบด้านสภาพแวดล้อมภายนอก ด้านภาวะผูน้ าเป็ นแบบเพื่ อนร่ วมงาน
ผูท้ รงคุณวุฒิเห็นว่ามีความเหมาะสมและเป็ นไปได้ท้ งั 5 ท่าน
4. ด้านการพัฒนาและส่ งเสริ มวิชาการ องค์ประกอบด้านการกาหนดจุดมุ่งหมาย การจัด
โครงสร้างเป็ นแบบทางการ องค์ประกอบด้านสภาพแวดล้อมภายนอก ด้านภาวะผูน้ าเป็ นแบบเพื่อ
ร่ วมงาน ผูท้ รงคุณวุฒิเห็นว่ามีความเหมาะสมและเป็ นไปได้ท้ งั 5 ท่าน
5. ด้านการจัดสื่ อการเรี ยนรู ้ องค์ประกอบด้านการกาหนดจุดมุ่งหมาย การจัดโครงสร้าง
เป็ นแบบทางการ องค์ประกอบด้านสภาพแวดล้อมภายนอก ด้านภาวะผูน้ าเป็ นแบบเพื่อนร่ วมงาน
ผูท้ รงคุณวุฒิเห็นว่ามีความเหมาะสมและเป็ นไปได้ท้ งั 5 ท่าน
6. ด้านการวัดและประเมินผล องค์ประกอบด้านการกาหนดจุดมุ่งหมาย การจัดโครงสร้าง
เป็ นแบบทางการ องค์ประกอบด้านสภาพแวดล้อมภายนอก ด้านภาวะผูน้ าเป็ นแบบเพื่อนร่ วมงาน
ผูท้ รงคุณวุฒิเห็นว่ามีความเหมาะสมและเป็ นไปได้ท้ งั 5 ท่าน
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ผูท้ รงคุ ณวุฒิท้ งั 5 ท่านให้ขอ้ เสนอแนะเพิ่มเติ มว่ารู ปแบบการบริ หารงานวิชาการโรงเรี ยน
พระปริ ยตั ิธรรมแผนกสามัญศึกษา นี้ มีความเหมาะสมและเป็ นไปได้ในการนาไปบริ หาร แต่ในบาง
กรณี ไม่จาเป็ นต้องใช้รูปแบบใดแบบหนึ่ งอย่างตายตัว อาจใช้แบบลักษณะการผสมผสานเพื่อให้
บรรลุ วตั ถุ ประสงค์ได้และยังให้ขอ้ เสนอแนะเพิ่มเติ มว่า ในการบริ หารงานวิชาการโรงเรี ยนพระ
ปริ ยตั ิธรรมแผนกสามัญศึกษานั้น ต้องให้ความสาคัญกับผูเ้ รี ยนซึ่ งเป็ นสามเณรโดยพัฒนาความรู ้ท้ งั
ทางโลกและทางธรรมให้ดาเนินก้าวหน้าไปด้วยกัน เพื่อการเป็ นศาสนทายาทที่มีคุณภาพ
ตอนที่ 4 การนาเสนอรู ปแบบการบริ หารงานวิชาการโรงเรี ยนพระปริ ยตั ิธรรมแผนกสามัญ
ศึกษา
ผูว้ ิจยั ได้นาเสนอรู ปแบบการบริ หารงานวิชาการโรงเรี ยนพระปริ ยตั ิธรรมแผนกสามัญศึกษา
ตามภารกิ จการบริ หารงานวิชาการทั้ง 6 ด้านซึ่ งได้สังเคราะห์ข้ ึ นและตามรู ปแบบการบริ หารของ
Bush and Glover ทั้ ง 6 รู ปแบบซึ่ งมี อ งค์ ป ระกอบการบริ หาร 4 ด้ า น โดยการวิ เคราะห์ จ าก
ผลการวิจยั การสารวจความคิดเห็นของครู และผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนพระปริ ยตั ิธรรมแผนกสามัญศึกษา
เกี่ ยวกับสภาพปั จจุบนั และสภาพที่ควรจะเป็ นของการบริ หาร การสัมภาษณ์ ผบู ้ ริ หารโรงเรี ยนพระ
ปริ ยตั ิธรรมที่ได้มาตรฐาน 4 แห่งและผลการสนทนากลุ่ม ( Focus Group) โดยผูท้ รงคุณวุฒิ 5 ท่าน
ดังนั้น จึงได้รูปแบบการบริ หารงานวิชาการโรงเรี ยนพระปริ ยตั ิธรรมแผนกสามัญศึกษา ตาม
ภารกิจงานวิชาการทั้ง 6 ด้าน ดังนี้
1.ด้านการวางแผนวิชาการ
เป็ นรู ปแบบเป็ นทางการ
2. ด้านการบริ หารงานหลักสู ตร
เป็ นรู ปแบบเพื่อนร่ วมงาน
3. ด้านการจัดการเรี ยนรู ้
เป็ นรู ปแบบเพื่อนร่ วมงาน
4. ด้านพัฒนาและส่ งเสริ มวิชาการ
เป็ นรู ปแบบเป็ นทางการ
5. ด้านการจัดสื่ อการเรี ยนรู ้
เป็ นรู ปแบบเพื่อนร่ วมงาน
6. การวัดและประเมินผล
เป็ นรู ปแบบเป็ นทางการ
และตามองค์ประกอบการบริ หารทั้ง 4 ด้าน ดังนี้
1.การกาหนดจุดมุ่งหมาย (Goals)

เป็ นรู ปแบบทางการ

2.การจัดโครงสร้าง (Structure)

เป็ นรู ปแบบทางการ

3.สภาพแวดล้อมภายนอก (External environment)

เป็ นรู ปแบบเพื่อนร่ วมงาน

4.ภาวะผูน้ า (Leadership)

เป็ นรู ปแบบเพื่อนร่ วมงาน
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ดังนั้น ผูว้ ิจยั จึงนาผลตรวจสอบและรับ รองจากผูท้ รงคุณวุฒิมาสรุ ปเป็ นผลการวิจยั ในครั้งนี้
ได้รูป แบบการบริ หารงานวิช าการโรงเรี ยนพระปริ ยตั ิ ธรรมแผนกสามัญศึก ษา ที่ เหมาะสมและ
เป็ นไปได้ คือ รู ปแบบเป็ นทางการและรู ปแบบเพื่อนร่ วมงาน โดยสามารถจาแนกได้ ดังนี้
1. จาแนกตามภารกิจงานวิชาการทั้ง 6 ด้ าน ดังนี้
1.ด้านการวางแผนวิชาการ
2. ด้านการบริ หารงานหลักสู ตร
3. ด้านการจัดการเรี ยนรู ้
4. ด้านพัฒนาและส่ งเสริ มวิชาการ
5. ด้านการจัดสื่ อการเรี ยนรู ้
6. การวัดและประเมินผล

เป็ นรู ปแบบเป็ นทางการ
เป็ นรู ปแบบเพื่อนร่ วมงาน
เป็ นรู ปแบบเพื่อนร่ วมงาน
เป็ นรู ปแบบเป็ นทางการ
เป็ นรู ปแบบเพื่อนร่ วมงาน
เป็ นรู ปแบบเป็ นทางการ

2. จาแนกตามองค์ ประกอบการบริหารทั้ง 4 ด้ าน ดังนี้
1.องค์ ประกอบด้ านการวางแผนงานวิชาการ
1.การกาหนดจุดมุ่งหมาย (Goals)

เป็ นรู ปแบบทางการ

2.การจัดโครงสร้าง (Structure)

เป็ นรู ปแบบทางการ

3.สภาพแวดล้อมภายนอก (External environment)

เป็ นรู ปแบบเพื่อนร่ วมงาน

4.ภาวะผูน้ า (Leadership)

เป็ นรู ปแบบเพื่อนร่ วมงาน

2.องค์ ประกอบด้ านการบริหารหลักสู ตร
1.การกาหนดจุดมุ่งหมาย (Goals)

เป็ นรู ปแบบทางการ

2.การจัดโครงสร้าง (Structure)

เป็ นรู ปแบบทางการ

3.สภาพแวดล้อมภายนอก (External environment)

เป็ นรู ปแบบเพื่อนร่ วมงาน

4.ภาวะผูน้ า (Leadership)

เป็ นรู ปแบบเพื่อนร่ วมงาน

3.องค์ ประกอบด้ านการพัฒนาและส่ งเสริมวิชาการ
1.การกาหนดจุดมุ่งหมาย (Goals)

เป็ นรู ปแบบทางการ

2.การจัดโครงสร้าง (Structure)

เป็ นรู ปแบบทางการ

3.สภาพแวดล้อมภายนอก (External environment)

เป็ นรู ปแบบเพื่อนร่ วมงาน
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4.ภาวะผูน้ า (Leadership)

เป็ นรู ปแบบเพื่อนร่ วมงาน

4.องค์ ประกอบด้ านการจัดการเรียนรู้
1.การกาหนดจุดมุ่งหมาย (Goals)

เป็ นรู ปแบบทางการ

2.การจัดโครงสร้าง (Structure)

เป็ นรู ปแบบทางการ

3.สภาพแวดล้อมภายนอก (External environment)

เป็ นรู ปแบบเพื่อนร่ วมงาน

4.ภาวะผูน้ า (Leadership)

เป็ นรู ปแบบเพื่อนร่ วมงาน

5.องค์ ประกอบด้ านการจัดสื่ อการเรียนรู้
1.การกาหนดจุดมุ่งหมาย (Goals)

เป็ นรู ปแบบทางการ

2.การจัดโครงสร้าง (Structure)

เป็ นรู ปแบบทางการ

3.สภาพแวดล้อมภายนอก (External environment)

เป็ นรู ปแบบเพื่อนร่ วมงาน

4.ภาวะผูน้ า (Leadership)

เป็ นรู ปแบบเพื่อนร่ วมงาน

6.องค์ ประกอบด้ านการวัดและประเมินผล
1.การกาหนดจุดมุ่งหมาย (Goals)

เป็ นรู ปแบบทางการ

2.การจัดโครงสร้าง (Structure)

เป็ นรู ปแบบทางการ

3.สภาพแวดล้อมภายนอก (External environment)

เป็ นรู ปแบบเพื่อนร่ วมงาน

4.ภาวะผูน้ า (Leadership)

เป็ นรู ปแบบเพื่อนร่ วมงาน

