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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาแนวโน้มของการบริหารสู่ความเป็นเลิ ศ ของ
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดสานักงานคณะกรรมการการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ในทศวรรษหน้า เป็นการวิจัยแบบผสม การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การวิเคราะห์แนวโน้มเข้าสู่
ส่ ว นกลาง ได้แก่ ค่ามั ธ ยฐาน (Median) ค่าฐานนิยม (Mode) และค่าพิสั ยระหว่างควอไทล์
(Interquartile Range)
ผลการวิจัยพบว่า แนวโน้มของการบริหารสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลาม สังกัดสานักงานคณะกรรมการการส่งเสริมการศึกษาเอกชนในทศวรรษหน้า
ประกอบด้วย 51 แนวโน้ม ดังนี้ 1) การนาองค์กร จานวน 13 แนวโน้ม 2) การวางแผนเชิงกล
ยุทธ์ จานวน 8 แนวโน้ม 3) ด้านการมุ่งเน้นลูกค้า จานวน 5 แนวโน้ม 4 )การวัด การวิเคราะห์
และการจัดการความรู้ จานวน 8 แนวโน้ม 5) การมุ่งเน้นบุคลากร จานวน 7 แนวโน้ม 6)การ
มุ่งเน้นการปฏิบัติการ จานวน 4 แนวโน้ม และ 7) ผลลัพธ์ จานวน 6 แนวโน้ม
คาสาคัญ: การบริหารสู่ความเป็นเลิศ; ทศวรรษหน้า
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Abstracts
The objective of this research was to study the trends of Administration toward
Excellence of Islamic Private Schools under the Office of Private Education Commission
During the next decade. It’s the Mixed Methods Research. The content analysis was
used to analyze data and Delphi questionnaire. The analysis was used Median, Mode
Interquartile Range. The research findings were as follows:
The trends of factors of administration toward excellence of Islamic private
schools under the Office of Private Education Commission During the next decade
composed of 51 trends as follows: 1). leading, having 13 trends 2). strategic plan having
8 trends 3). customer – oriented, having 5 trends 4). measure – analyze - knowledge
management, having 8 trends 5). customer – oriented, having 7 trends 6). practice –
oriented, having 4 trends 7). results, having 6 trends.
Keywords: Administration toward; Excellence next decade
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บทนา
การจั ด การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานในประเทศไทยที่ มี อ ยู่ ใ นปั จ จุ บั น นี้ อาจกล่ า วได้ ว่ า มี
หลากหลายหน่วยงานที่ดาเนินการกากับ ดูแลสถานศึกษาที่มีอยู่ในประเทศ อาทิเช่น สานักงาน
การศึกษาขั้นพื้นฐาน สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน และองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เป็นต้น หากมองถึงการจัดการศึกษาที่มีอยู่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้คงเป็นที่ทราบ
กันดีเกี่ยวกับ “โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม” ที่มีบทบาทสาคัญในการให้การศึกษา อบรม
และขัดเกลาทางด้านจิตใจให้กับเยาวชนที่นับถือศาสนาอิสลามให้เป็นคนดี มีความรู้คู่ธรรม
ตลอดจนปฏิบัติตนตามหลักของศาสนาอิสลาม โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามมีวิวัฒนาการ
มาจาก “ปอเนาะ” ตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2525 โดยพิจารณาจากความ
พร้อมของสถานศึกษานั้นๆ รวมถึงโต๊ะครูผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่เ ป็นทั้งผู้บริหาร ผู้จัดการ และผู้สอน
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามเป็นสถานศึกษาที่อยู่ในการกากับดูแล ส่งเสริม สนับสนุน
และพัฒนาการจัดการศึกษาโดยคณะกรรมการการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ในสังกัดสานักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยส่วนใหญ่มีที่ตั้งอยู่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มากกว่าพื้นที่
อื่นๆ ในปัจจุบันมีโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม รวมทั้งสิ้น 315 โรงเรียน (ระบบฐานข้อมูล
โรงเรียนเอกชน สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ณ วันที่ 9 กันยายน พ.ศ.
2558)
โรงเรี ย นเอกชนสอนศาสนาอิส ลามสามารถแบ่ ง ออกได้เ ป็น 3 ประเภท ได้แ ก่ 1)
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามที่สอนวิชาศาสนาอย่างเดียว 2) โรงเรียนเอกชนสอนศาสนา
อิ ส ลาม มาตรา 15(1) ซึ่ ง เป็ น โรงเรี ย นที่ มี ก ารเปิ ด สอนหลั ก สู ต รที่ ไ ด้ รั บ อนุ มั ติ จ าก
กระทรวงศึกษาธิการ โดยเป็นการเปิดสอนวิชาศาสนาอิสลามควบคู่วิชาสามัญหรือวิชาชีพ ใน
ระบบโรงเรียนและได้ รับอนุญาตให้เปลี่ยนเป็นโรงเรียนตามมาตรา 15(1) และ 3) โรงเรียน
เอกชนสอนศาสนาอิสลาม มาตรา 15(2) ซึ่งเป็นโรงเรียนที่มี จัดการเรียนการสอนทางอิสลาม
ศึกษาตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการส่วนหนึ่ง และอีกส่วนหนึ่งจัดการเรียนการสอนวิชา
สามัญตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการควบคู่ไปด้วย แต่สภาพความพร้อมทั้งบุคลากรและ
ระบบการจัดการเรียนรู้ยังไม่เข้าเกณฑ์ของกระทรวงศึกษาธิการที่จะยกระดับสู่การเป็นโรงเรียน
ตามมาตรา 15(1) โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามเหล่านี้มีการจัดการเรียนการสอนเป็นไป
ตามหลักสูตรที่กระทรวงศึกษาธิการกาหนด
จากการศึกษาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในสามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ของ นาวาลย์ ปานากาเซ็ง (2544) พบว่า คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเอกชน
สอนศาสนาอิสลาม มาตรา 15(1) ที่ได้รับเงินอุดหนุนในอัตราร้อยละ 60 และร้อยละ 40 และ
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มาตรา 15(2) ส่วนใหญ่อยู่ในระดับที่ควรปรับปรุงอย่างเร่งด่วนจนถึงระดับพอใช้ในทุกปัจจัย
คุณภาพ โดยปัญหาที่มักประสบอยู่เป็นจานวนมากที่สุดในแต่ละปัจจัยคุณภาพ ก็คือ ปัญหาการ
ไม่ปฏิบัติตามปรัชญาและเป้าหมาย ปัญหาการจัดหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนไม่
สอดคล้องกับปรัชญา/เป้าหมายของโรงเรียน ความต้องการของนักเรียน และชุมชน ปัญหาการ
ขาดแคลนบุคลากรไม่เพียงพอกับหน้าที่งานที่มีมากขึ้น ปัญหางบประมาณไม่เพียงพอ ปัญหา
เกี่ยวกับผู้บริหารที่ขาดความรู้ความชานาญในการบริหารงานต่างๆ ปัญหาการดูแลติดตามความ
ประพฤติของนักเรียนยังไม่ทั่วถึง และยังพบอีกว่า นักเรียนบางส่วนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่า
กว่าเกณฑ์ที่โรงเรียนกาหนด นอกจากประเด็นสภาพปัญหาดังกล่าวข้างต้นแล้ว ศราวุธ อรรถานุ
รักษ์ (2558) ได้มีการศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบการบูรณาการมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตรใน
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่มีการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ 2
หลักสูตรในการจัดการเรียนรู้ พบว่า สภาพปัญหาในการดาเนินการจัดการเรียนการสอนของ
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามที่มีอยู่ในปัจจุบันนั้น จะประสบปัญหาเรื่องการใช้เวลาเรียนที่
มากกว่าโรงเรียนทั่วไป งบประมาณที่ใช้เพื่อการพัฒนาบุคลากรและพัฒนาคุณภาพการศึกษาไม่
เพียงพอ ผู้เรียนๆ มากเกินไปทาให้ไม่มีความสุขกับการเรียน เวลาในการศึกษาค้นคว้าจากแหล่ง
เรียนรู้อื่นๆ มีไม่เพียงพอ ซึ่งอาจส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทั้งวิชาศาสนาและสามัญอยู่ใน
ระดับต่ากว่าเป้าหมายที่กาหนด และจากรายงานคาสถิติพื้นฐานผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับ ชาติพื้น ฐาน (O-NET) ชวงชั้น ที่ 4 (ม. 6) ปการศึกษา 2551 จาแนกตามจังหวัดของ
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (องคกรมหาชน) (2551) พบวา การศึกษาในสามจังหวัด
ชายแดนภาคใตมีคุณภาพที่ต่าเมื่อเทียบกับจังหวัดอื่นของประเทศไทย เพื่อใหเกิดการแกไขป
ญหาอยางยั่งยืนในการจัดการศึกษาในพื้นที่จึงจาเปนอยางยิ่งที่จะตองมี กระบวนการพัฒนาที่
ถูกทิศทางสามารถปฏิรูปการศึกษาที่สอดคลองกับพื้นที่ไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
เชิงประจักษ (สุรชัย ไวยวรรณจิตร, 2552) จากรายงานของสานักงานคณะกรรมการการศึกษา
เอกชน (2542) ได้สรุปสภาพและ ปัญหาของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามใน 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ไ ว้ อี ก ว่ า ผู้ บ ริ ห ารขาดความรู้ ค วามสามารถในการบริ ห ารงาน ขาดครู
ผู้ชานาญการในการสอน และโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามไม่สามารถจัดสรรงบประมาณ
เพื่อพัฒ นาคุณภาพทางการบริ ห ารและการจั ดการเรียนการสอนให้ เต็ มที่ ทาให้ ผ ลสั มฤทธิ์
ทางการเรี ย นของนั กเรี ย นส่ ว นใหญ่มี คุ ณภาพทางการศึ ก ษาต่า ปัญหาและอุปสรรคหลาย
ประการอาจมีสาเหตุมาจากสภาพท้องถิ่นและขนาดโรงเรียนที่มีความแตกต่างกัน เช่น โรงเรียน
ที่ต้ั งอยู่ ในเขตชุมชน เขตเมือง เขตสุ ขาภิบ าล หรือเขตเทศบาล มีการคมนาคมสะดวกกว่า
โรงเรียนที่อยู่ในเขตชานเมือง หรือชนบทห่างไกล ด้านขนาดโรงเรียน โรงเรียนขนาดใหญ่มี
บุคลากรและนักเรียนมากกว่าย่อมทาให้เกิดปัญหาในการบริหารได้มาก แม้ว่าจะมีโรงเรียน
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เอกชนสอนศาสนาอิสลามกลุ่มหนึ่งเป็นที่ยอมรับของประชาชนก็ตาม แต่จากสภาพปัญหาต่างๆ
ดั ง กล่ า วข้ า งต้ น ท าให้ โ รงเรี ย นเอกชนสอนศาสนาอิ ส ลามมี ปั ญ หาในเรื่ อ งคุ ณ ภาพการจั ด
การศึกษามาโดยตลอด และยังต้องพบกับสภาพการแข่งขันที่รุนแรงกับโรงเรียนในสังกัดของรัฐ
หรือแม้แต่โรงเรียนเอกชนด้วยกันเอง
จากความเป็นมาและความสาคัญของปัญหาดังกล่าวข้างต้น และเพื่อเป็นการศึกษา
แนวทางในการที่โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดสานักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน สามารถดาเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ได้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ และ
เป็นการรองรับการพัฒนาคุณของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามให้ได้ตามมาตรฐานสากล
และมุ่ ง เน้ น ความเป็ น เลิ ศ ในการบริ ห ารจั ด การ อี ก ทั้ ง ยั ง เป็ น การยกระดั บ คุ ณ ภาพการจั ด
การศึกษาของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามให้สูงขึ้น และขจัดความหลากหลายของปัญหา
ในการจัดการศึกษาในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามที่มีให้บริการอยู่จานวนมาก และจะ
ช่วยให้โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามสามารถดารงอยู่ได้ภายใต้สภาพการแข่งขัน อย่าง
รุนแรงระหว่างโรงเรียนเอกชนกับโรงเรียนในสังกัดของรัฐ หรือแม้แต่ระหว่างโรงเรียนเอกชน
ด้วยกันเอง ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาถึง การบริหารสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลาม สังกัดสานักงานคณะกรรมการการส่งเสริมการศึกษาเอกชนในทศวรรษหน้า โดย
จะเป็นการศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยต่างๆ ในบริบทของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ที่จะ
ส่งผลต่อการบริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามสู่ความเป็นเลิศ นอกจากนี้ ผลการวิจัยที่
ได้รั บ จากการวิจั ย ครั้ งนี้ ส ามารถน าไปใช้เป็ น ข้ อมูล ประกอบการดาเนินงานให้ กั บผู้ บ ริ ห าร
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิส ลามในเชิงของการบริหารที่จะช่วยให้สามารถบริหารงานด้าน
ต่างๆ เป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลมากที่สุด

วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาแนวโน้มของการบริหารสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา
อิสลาม สังกัดสานักงานคณะกรรมการการส่งเสริมการศึกษาเอกชนในทศวรรษหน้า

วิธีดาเนินการวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมีขอบเขตในการดาเนินการวิจัยทั้งหมด 4 ขั้นตอนดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหารสู่ความ
เป็นเลิศในสถานศึ กษา จานวน 11 เล่ม จาแนกเป็น งานวิจัย 5 เล่ม เอกสารวิชาการ 6 เล่ม
ดั ง นี้ เกณฑ์ ร างวั ล คุ ณ ภาพแห่ ง ชาติ ข องประเทศสหรั ฐ อเมริ ก า (The Malcolm Baldrige
National Quality Award: MBNQA) รูปแบบโรงเรียนที่เป็นเลิศของประเทศสิงคโปร์ (School
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Excellence Model: SEM) รางวัล ความเป็ น เลิ ศของโรงเรียนในฮ่องกง (The Outstanding
Teachers and School Award: HK) รางวัลความเป็นเลิศประเทศออสเตรเลีย (Australian
Excellence Award: AEA) เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award: TQA)
เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBECQA) ของ
โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล ปี 2557-2558 และงานวิจัยของศุภลักษณ์ เศษธะพานิช
(2550), ธนิก คุณเมธีกุล (2552), ราตรี ศรีไพรวรรณ (2556), เกษศิริ กมล (2556), และสมกิต
บุ ญ ยะโพธิ์ (2555) เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย ได้ แ ก่ แบบศึ ก ษาเอกสาร ที่ มี ค่ า ดั ช นี ค วาม
สอดคล้องเท่ากับ 1.00 การวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)
ขั้นตอนที่ 2 ศึกษาสภาพปัจจุบันและปัญหาของการบริหารสู่ความเป็นเลิศโรงเรียน
เอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึ กษาเอกชน โดยศึกษา
จากผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จานวน 5 คน แบ่งเป็นผู้บริหารโรงเรียนเอกชน
สอนศาสนาอิสลาม มาตรา 15(2) ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จานวน 2 คน และ
ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม มาตรา 15(2) ในเขตต่างจังหวัด จานวน 3 คน โดย
ใช้ วิ ธิ ก าร คั ด เลื อ กโดยการสุ่ ม ตั ว อย่ า งด้ ว ยวิ ธี แ บบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling)
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ แบบสัมภาษณ์เชิงลึก มีความตรงเชิงเนื้อหาเท่ากับ 1.00 การ
วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา (Content Analysis)
ขั้นตอนที่ 3 ศึกษาองค์ประกอบของการบริหารสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาอิส ลาม สั งกัดส านั กงานคณะกรรมการส่ งเสริมการศึกษาเอกชน โดยใช้เทคนิคการ
วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis: CFA) โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้
ในการวิจัยครั้งนี้คือ ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จานวน 630 คน เครื่องมือที่
ใช้ในการวิจัยได้แก่ แบบสอบถามการบริหารสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา
อิส ลาม มีค่าดัช นี ความสอดคล้ อง (ioc)เท่ากับ 1.00 และค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.95 การ
วิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล โดยการวิ เ คราะห์ อ งค์ ป ระกอบเชิ ง ยื น ยั น (CFA) เป็ น การตรวจสอบความ
สอดคล้องของโมเดลทางทฤษฎีองค์ประกอบการบริหารสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลาม กับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยใช้ในการพิจารณาความกลมกลืนของโมเดลในการ
วิจัยครั้งนี้มีจานวน 4 ตัว ดังนี้ 1)ค่าสถิติไค-สแควร์ (Chi-square Statistics) 2) ดัชนีวัดระดับ
ความกลมกลืน (Goodness of Fit Index: GFI) 3) ดัชนีวัดระดับความกลมกลืนที่ปรับแก้แล้ว
4) ค่ารากกาลังสองเฉลี่ย ของค่าความแตกต่างโดยประมาณ (Root Mean Square Error of
Approximation: RMSEA)
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ขั้นตอนที่ 4 ศึกษาแนวโน้มของการบริหารสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลาม สังกัดสานักงานคณะกรรมการการส่งเสริมการศึกษาเอกชนในทศวรรษหน้า โดย
ใช้ระเบียบวิธีวิจัยอนาคต (Ethnographic Delphi Futures Research EDFR) จากผู้เชียวชาญ
จานวน 20 คน คัดเลือกมาโดยใช้วิธีการเลื อกกลุ่ มตัว อย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive
Sampling) แบ่ งผู้ เชี่ย วชาญเป็ น 4กลุ่ มดังนี้ 1)ผู้ บริห ารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิ ส ลาม
จานวน 5 คน 2)ผู้ที่มีประสบการณ์ในการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา
อิสลาม จานวน 5 คน 3)เป็นผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนเอกชน
ที่เป็นต้นแบบทางด้านความเป็นเลิศในการบริหารจัดการจานวน 5 คน 4)ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ
การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนเอกชนที่ได้รับรางวัลความเป็นเลิศด้านการบริ หารจานวน
5 คน เครื่องมือที่ใช้ได้แก่ แบบสัมภาษณ์เชิงลึก(In-depth Interview) มีความตรงเชิงเนื้อหา
เท่ากับ 1.00 การวิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา และ แบบสอบถามเดลฟาย อาศัย
การตรวจสอบคุณภาพความเที่ยงของเครื่องมือจากการให้ผู้เชี่ยวชาญตอบแบบสอบถามซ้า 2
รอบ การวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล โดยใช้ ก ารวิ เ คราะห์ แ นวโน้ ม เข้ า สู่ ส่ ว นกลาง ได้ แ ก่ ค่ า มั ธ ยฐาน
(Median) ค่าฐานนิยม (Mode) และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ (Interquartile Range)

ผลการวิจัย
ผลการวิจัยเรื่ องการบริห ารสู่ ความเป็นเลิ ศของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิ ส ลาม
สั งกัดส านั กงานคณะกรรมการการส่ งเสริ มการศึกษาเอกชนในทศวรรษหน้า สามารถสรุป
ผลการวิจัยตามแต่ละขั้นตอนการวิจัย ได้ดังนี้
ผลการวิจัยแนวโน้มของการบริหารสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา
อิสลาม สังกัดสานักงานคณะกรรมการการส่งเสริมการศึกษาเอกชนในทศวรรษหน้า ด้วยเทคนิค
EDFR (Ethnographic Delphi Futures Research) ซึ่งเป็นการศึกษากับผู้เชี่ยวชาญที่มีความ
เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนและมีบทบาทต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลาม และโรงเรียนเอกชน สังกัดสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
จานวน 20 คน จากการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้เชี่ยวชาญทั้ง 20 คน และ ผู้วิจัยคัดเลือกแนวโน้มที่
เป็นไปได้ในระดับมากและมากที่สุด กล่าวคือ เป็นแนวโน้มที่มีค่ามัธยฐาน (Median) ตั้งแต่ 3.5
ขึ้นไป และเป็นแนวโน้มที่มีความสอดคล้องกันในความคิดเห็นของกลุ่มผู้เชี่ยวชาญที่มีขอบเขต
พิสัยระหว่างควอไทล์ (Interquartile range) ไม่เกิน 1.5 รวมถึงแนวโน้มที่มีระดับคะแนนความ
พึงประสงค์ค่าคะแนนความถี่ที่คิดเป็นร้อยละ (Percentage) ตั้งแต่ 85 ขึ้นไป มาเขียนแนวโน้ม
ของการบริ ห ารสู่ ค วามเป็ น เลิ ศ ของโรงเรี ย นเอกชนสอนศาสนาอิ ส ลาม สั ง กั ด ส านั ก งาน
คณะกรรมการการส่งเสริมการศึกษาเอกชนในทศวรรษหน้า คัดเลือกตามเกณฑ์ที่กาหนดได้ 51
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แนวโน้ม ดังนี้ 1) การนาองค์กร จานวน 13 แนวโน้ม 2) การวางแผนเชิงกลยุทธ์ จานวน 8
แนวโน้ม 3) ด้านการมุ่งเน้นลูกค้า จานวน 5 แนวโน้ม 4 )การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการ
ความรู้ จานวน 8 แนวโน้ม 5) การมุ่งเน้นบุคลากร จานวน 7 แนวโน้ม 6) การมุ่งเน้นการ
ปฏิบัติการ จานวน 4 แนวโน้ม และ 7) ผลลัพธ์ จานวน 6 แนวโน้ม

อภิปรายผลการวิจัย
จากผลการวิจั ย เมื่อพิจ ารณาแนวโน้ ม ของการบริห ารสู่ ความเป็นเลิ ศของโรงเรี ย น
เอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สามารถ
คัดเลือกแนวโน้มที่กลุ่มผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นสอดคล้องกันว่าเป็นแนวโน้มที่พึงประสงค์ และมี
โอกาสเป็นไปได้สูงตามหลักเกณฑ์การวิจัยแบบ EDFR จานวน 51 แนวโน้ม ดังนี้
1.การนาองค์กร ประกอบด้วย 13 แนวโน้ม ซึ่งมี แนวโน้มที่เป็นไปได้มากที่สุด 11
แนวโน้มที่เกี่ยวข้องกับผู้บริหารโรงเรียนโดยตรงทั้งในประเด็นของการมีวิสัยทัศน์ การประพฤติ
ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารงาน มีความมุ่งมั่นและมีความ
พร้ อมต่อการเปลี่ ย นแปลงต่างๆ อีกทั้งยั งเป็ นผู้ ที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เปิดโอกาสให้
บุ คลากรในการร่ ว มแสดงความคิด เห็ น ซึ่งสอดรับกับงานวิจัยของศุภ ลั กษณ์ เศษธะพานิ ช
(2550) ที่ได้กล่าวเอาไว้ว่า ภาวะผู้นาของผู้บริหารสถานศึกษา ถือเป็นองค์ประกอบหนึ่งในการ
พัฒนาระบบการบริหารที่มุ่งเน้นความเป็นเลิศของสถานศึกษาเอกชน และจากงานวิจัยของ
เจตนา เมืองมูล (2551) ก็ได้กล่าวเอาไว้เช่นเดียวกันว่า พฤติกรรมการบริหารของผู้บริห าร
สถานศึกษา จัดได้ว่าเป็นองค์ประกอบที่สาคัญในลาดับแรกของรูปแบบการบริหารสู่ความเป็น
เลิศของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานขนาดเล็ก นอกจากนี้ ภาวะผู้นา ถือเป็นองค์ประกอบหลั กของ
การพัฒนาสถานศึกษาเอกชนขั้นพื้นฐานสู่ความเป็นเลิศ ตามการวิจัยของ ธันฐกานต์ ทองสิน
เกียรติ และสิทธิพร นิยมศรีสมศักดิ์ (2556)
2.ด้านการวางแผนเชิงกลยุทธ์ ประกอบด้วย 8 แนวโน้ม ซึ่งมี แนวโน้มที่เป็นไปได้มาก
ที่สุด 6 แนวโน้ม ที่เกี่ยวข้อกับ การจัดทาแผนกลยุทธ์ที่สอดรับกับความต้องการ ความคาดหวัง
ของนั กเรี ย น ผู้ ป กครอง รวมไปถึงผู้ ที่เกี่ย วข้องกับโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิส ลาม โดย
แผนกลยุทธ์ที่กาหนดขึ้นมานั้นจะต้องมีการกาหนดในหลายระดับ รวมถึงแผนงาน/โครงการ
ต่างๆ ที่จะดาเนินการในแต่ละแผนนั้น จะต้องสามารถปฏิบัติได้จริงและสอดคล้องกับบริบท
ขอบโรงเรียนนั้นๆ อย่างไรก็ตาม แผนกลยุทธ์ต่างๆ ที่กาหนดขึ้นมานั้นจะไม่สามารถดาเนินการ
ให้สาเร็จลุล่วงไปได้ หากขาดการถ่ายทอดไปสู่บุคลากรต่างๆ ในโรงเรียนให้รับทราบ และควร
จะได้รับการสนับสนุนทรัพยากรต่างๆ ที่จะเอื้อต่อการปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์เหล่านั้ น และขาด
ไม่ได้ก็คือ การประเมินผลการดาเนินงานตามแผนกลยุทธ์ เพื่อนาเอาผลการประเมินมาใช้ในการ
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พัฒนาและปรับปรุงแผนกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนเพื่อมุ่งสู่
ความเป็นเลิศต่อไป ซึ่งสอดคล้องกับ เชิดศักดิ์ ศุภโสภณ (2553) ได้กล่าวเอาไว้ว่า การกาหนด
นโยบายที่ไม่สะท้อนปัญหาที่แท้จริงของสถานศึกษา การกาหนดเป้าหมายที่ไม่ได้มาจากการ
วิเคราะห์ปัญหา/ความต้องการอย่างแท้จริง และการกาหนดกลยุทธ์ต่างๆ ไม่สัมพันธ์กับกลยุทธ์
ขององค์กร ขาดการทางานเป็นทีม จานวนบุคลากรไม่สัมพันธ์กับจานวนงาน มีงบประมาณไม่
เพียงพอ กฎระเบียบไม่เอื้อต่อการให้อานาจการตัดสินใจ และการประเมินผลการปฏิบัติงานไม่
ครบถ้ว นตามแผนการปฏิบั ติงาน จั ดได้ว่าเป็นปัญหาของการบริห ารการเปลี่ ยนแปลงของ
สถานศึกษาที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศ เพราะฉะนั้นหากต้องการเห็นอนาคตภาพการบริหารสู่ความ
เป็นเลิศของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา
เอกชน จึงควรขจัดปัญหาต่างๆ ที่กล่าวมาข้างต้นร่วมด้วย
3.ด้านการมุ่งเน้นลูกค้า ประกอบไปด้วย 5 แนวโน้ม ซึ่งมีแนวโน้มที่เป็นไปได้มากที่สุด
5 แนวโน้ม ที่เกี่ยวข้องกับ ตอบสนองตามความต้องการของลูกค้า ซึ่งหมายความรวมถึงนักเรียน
ผู้ปกครอง และชุมชนที่โรงเรียนตั้งอยู่ ทั้งในส่วนของหลักสูตร/กระบวนการบริหารหลั กสู ตร
การจัดการเรียนการสอน กิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ รวมไปถึงการจัดสภาพแวดล้อม บรรยากาศ
และสร้างนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการเรียนรู้ ที่เอื้ออานวยต่อการเรียนรู้ของนักเรียน ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ โด่งสยาม โสมาภา (2557) ได้ทาการศึกษาวิเคราะห์ปัจจัยที่เป็นเลิศ
ในการบริ ห ารจั ดการสถานศึกษาเอกชนเพื่อรับรางวัล พระราชทาน และพบว่าการบริห าร
โรงเรี ย นเอกชนสู่ ความเป็ น เลิ ศ ได้นั้ น หากสถานศึกษามีการจั ดบรรยากาศในการเรี ย นรู้ ที่
เหมาะสม มุ่งเน้ น ในการจั ดการเรี ยนการสอน มีเป้าหมายการสอนที่ชัดเจน และมี การเน้น
นักเรียนเป็นศูนย์กลาง จะช่วยให้การบริหารโรงเรียนเอกชนมุ่งสู่ความเป็นเลิศได้
4.การวัด การวิเคราะห์ และการจั ดการความรู้ ประกอบไปด้ว ย 8 แนวโน้ม ซึ่งมี
แนวโน้มที่เป็นไปได้มากที่สุด 6 แนวโน้ม ที่เกี่ยวข้องกับการกาหนดมาตรฐานและเกณฑ์ที่จะ
สะท้อนถึงการบริหารจัดการเพื่อให้เกิดความเป็นเลิศ โดยมีตัวชี้วัดที่สามารถประเมินและช่วยให้
นาไปสู่การปรับปรุงและพัฒนาโรงเรียนสู่ความเป็นเลิศได้ ประกอบกับการจัดการเรียนการสอน
ของโรงเรียนควรมุ่งการสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ต่างๆ รวมถึงการบูรณาการองค์ความรู้ให้กับ
นักเรียน และพัฒนาระบบสารสนเทศ ในการที่จะให้บริการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่
ทันสมัยแก่นักเรียน ซึ่งสอดคล้องกับการวิจัยของ มนัส บุญชม และชญาพิมพ์ อุสาโห (2557) ได้
ศึกษาการพัฒนาระบบบริหารสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามควบคู่วิชา
สามัญ และพบว่า การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ เป็นด้านที่มีค่าเฉลี่ ยความ
ต้องการจาเป็นสูงสุดในโรงเรียนกลุ่มภาคใต้ และไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนในภาคใต้หรือโรงเรียนใน
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ภาคกลาง ระบบบริหารสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามควบคู่วิชาสามัญ
ก็ล้วนแล้วแต่มุ่งเน้นด้านการวัด การวิเคราะห์ การจัดการความรู้
5. การมุ่งเน้นบุคลากร ประกอบไปด้วย 7 แนวโน้ม ซึ่งมีแนวโน้มที่เป็นไปได้มากที่สุด 6
แนวโน้มที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาบุคลากรให้พร้อมต่อการปฏิบัติหน้าที่ และสร้างความผูกพัน
กับบุคลากรทั้งในเชิงของการสร้างขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติงาน การจัดสวัสดิการต่างๆ
การสร้างความมั่นใจและส่งเสริมความก้าวหน้าในอาชีพครูและบุคลากรในโรงเรียน พร้อมทั้ง
การพิจ ารณาเลื่ อนตาแหน่ งโดยพิจารณาจากความรู้ความสามารถและผลการดาเนินงานที่
แท้จริงของครูและบุคลากร ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ธันฐกานต์ ทองสินเกียรติ และสิทธิพร
นิยมศรีสมศักดิ์ (2556) ได้ศึกษาเกณฑ์ปกติมาตรฐานการพัฒนาสถานศึกษาเอกชนขั้นพื้นฐานสู่
ความเป็นเลิศ กล่าวเอาไว้ว่า การสร้างทีมงาน เป็นองค์ประกอบหนึ่งของการพัฒนาสถานศึกษา
เอกชนขั้นพื้นฐานสู่ความเป็นเลิศ และงานวิจัยของ สมกิต บุญยะโพธิ์ (2555) ก็ได้กล่าวเอาไว้ว่า
การบริหารทรั พยากรบุคคล ถือเป็นองค์ประกอบหนึ่งในการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สู่ความเป็นเลิศ
6. การมุ่งเน้นการปฏิบัติการ ประกอบไปด้วย 4 แนวโน้ม ซึ่งมีแนวโน้มที่เป็นไปได้มาก
ที่สุด 4 แนวโน้มที่เกี่ยวข้องกับ การออกแบบระบบงานและกระบวนการทางานของครู และ
บุคลากรให้บรรลุถึงผลสาเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ รวมทั้งจะต้องมีระบบ
การกากับ ติดตาม และตรวจสอบการปฏิบั ติงานทั้ งของครูและบุ คลากรในทุก ขั้นตอน ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ เจตนา เมืองมูล (2551) ได้ศึกษารูปแบบการบริหารสู่ความเป็นเลิศ
ของสถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานขนาดเล็ ก อั น ประกอบด้ ว ย 6 องค์ ป ระกอบ เรี ย งตามล าดั บ
ความสาคัญ คือ พฤติกรรมการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษา การจัดองค์การ การบริหารงาน
วิชาการ การบริหารงบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารทั่วไป และได้นาไป
ทดลองใช้ในสถานการณ์จริง และพบว่า หากผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนสามารถปฏิบัติ
ตามรูปแบบที่กาหนดไว้ในคู่มือการใช้รูปแบบได้อย่างเป็นรูปธรรม เกิดผลต่อความเป็นเลิศของ
สถานศึกษา คือ มีการบริหารจัดการอย่ างเป็นระบบ มีแนวโน้มสามารถจัดการศึกษาทาให้
นักเรียนมีคุณภาพสูงตามมาตรฐานที่กาหนดและสนองต่อความต้องการของชุมชน นั่นสะท้อน
ให้ เห็ น ว่า หากโรงเรี ย กเอกชนสอนศาสนาอิส ลาม สั งกัดส านักงานคณะกรรมการส่ ง เสริ ม
การศึกษาเอกชน สามารถออกแบบระบบงานและกระบวนการทางานที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศ แล้ว
สามารถดาเนินการตามระบบที่วางไว้ได้ ก็สามารถที่จะนามาซึ่งความเป็นเลิศในการบริหาร
โรงเรี ย นได้ เ ช่ น เดี ย วกั น นอกจากนี้ 1 ใน 3 กลยุ ท ธ์ ก ารบริ ห ารสู่ ค วามเป็ น เลิ ศ โรงเรี ย น
มาตรฐานสากลระดับประถมศึกษา ตามการศึกษาของ ราตรี ศรีไพรวรรณ (2556) ก็คือ กลยุทธ์
ปรับปรุงระบบและกระบวนการ
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7. ผลลัพธ์ ประกอบไปด้วย 6 แนวโน้ม ซึ่งมีแนวโน้มที่เป็นไปได้มากที่สุด 6 แนวโน้มที่
เกี่ยวข้องกับการกาหนดเป้าหมายใน 2 ลักษณะด้วยกัน คือ คุณภาพของสินค้า ซึ่งหมายความ
รวมถึงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การศึกษาต่อ และความประพฤติต่างๆ ของนักเรียน และในอีก
ลักษณะหนึ่งก็คือ ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในมุมมองของนักเรียน
ผู้ ป กครอง และชุมชน เทีย บเท่ากับ เป็ น การสะท้อ นผลการด าเนิ นงานสู่ ความเป็นเลิ ศ ของ
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ตามแต่ ล ะองค์ ป ระกอบที่ ไ ด้ ก ล่ า วมาข้ า งต้ น ซึ่ ง ได้ รั บ การยื น ยั น จากการศึ ก ษารู ป แบบ
ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุขององค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อผลการดาเนินงานสู่ความเป็นเลิศของ
โรงเรียนเอกชนของ กมลทิพย์ ใจดี (2557) และพบว่า ภาวะผู้นา การวางแผนกลยุทธ์ การ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล และการบริหารกระบวนการ เป็นองค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อ ผลการ
ดาเนินงานสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนเอกชน

ข้อเสนอแนะจากการวิจัย
ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์
1. ใช้เป็นแนวทางในการวางกรอบนโยบายทางด้านงานบริหารโรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลาม ในการที่จะส่งเสริมให้เกิดความเป็นเลิศในการบริหารจัดการโรงเรียนให้สามารถ
ดาเนินงานให้เป็นที่ยอมรับของสังคมและชุมชน
2. ควรมีการให้ความรู้และส่งเสริมให้โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามมีความเข้าใจ
ในองค์ประกอบต่างๆ ดังกล่าวข้างต้นอย่างลึกซึ้ง เพื่อให้สามารถนาไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติ
ที่เป็นรูปธรรมได้ต่อไป
3. ควรให้ความใส่ใจในบุคลากรของโรงเรียนทั้งในส่วนของครู และบุคลากรทางการ
ศึกษาที่ปฏิบัติงานอยู่ในโรงเรียน โดยจะต้องมีการพัฒนาศักยภาพเป็นรายบุคคล และสร้าง
ความสัมพันธ์ในลักษณะต่างๆ ให้เกิดขึ้นกับครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้บุคคลเหล่านี้มี
ความผูกพันกับโรงเรียนได้มากที่สุด
4. ควรต้องถึงพร้อมทั้งในด้านของภาวะผู้นา ซึ่งจะต้องมีการตระหนักรู้ในภาวะผู้ นา
ตลอดเวลา และจะต้องมีเป้าหมายขององค์กรที่ชัดเจนทั้งในระยะสั้นและระยะยาว อีกทั้งยัง
สามารถเตรียมพร้อมต่อการปรับเปลี่ยนได้ เพื่อให้สามารถปรับรูปแบบการบริหารโรงเรียนได้
ทันตามสภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป

182 วารสาร มจร พุทธปัญญาปริทรรศน์ ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม – สิงหาคม 2561)
ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมีการนาแนวโน้มของการบริหารสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา
อิสลาม สังกัดสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ไปศึกษา
กับโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามประเภทอื่นร่วมด้วย โดยอาจจะเป็นการศึกษาในลักษณะ
ของการวิจัยเชิงปริมาณและ/หรือการวิจัยเชิงคุณภาพร่วมด้วย
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