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การพัฒนาการมีส่วนร่วมของบุคลากรทางการศึกษา
ในการบริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดปัตตานี
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Abstract 

	 The	purposes	of	this	research	were	:	1)	to	study	current	problems	and	guidelines	for	teacher	participation	in	

the	administration	of	Islamic	private	schools	in	Pattani	Province	2)	to	Study	the	factors	affecting	the	participation	of	

teachers	in	the	administration	of	Islamic	private	schools	in	Pattani	Province	and	3)	to	develop	the	participation	of	

teachers	in	the	administration	of	Islamic	religi	ous	schools	in	the	Pattani	Province.	This	study	is	quantitative	research	

and	qualitative	research.	The	sample	used	for	quantitative	research	was	comprised	of	400	persons.	Determine	the	

number	of	samples	based	on	the	calculation	method	of	Taro	Yamane.	The	sample	group	for	quantitative	research	

consisted	of	teachers	in	private	schools	in	the	system.	Type	of	teaching	Islamic	religion	in	common	subjects	in	the	

Pattani	Primary	Education	Area,	District	1.	The	tool	used	for	data	collection	was	a	questionnaire.	The	statistics	used	

for	data	analysis	were	frequency,	mean,	standard	deviation,	and	factor	analysis.	The	sample	used	for	qualitative	

research	consisted	of	24	schools	administrators,	The	collected	data	was	analyzed	by	means	of	content	analysis.	

	 The	results	of	the	study	were	as	follow	:	1)	The	current	problems	and	guidelines	for	teacher	participation	in	

the	administration	of	Islamic	private	schools	in	Pattani	Province	is	the	government	allocates	budget	to	manage	in	

the	least	subsidized	manner	resulting	 in	a	shortage	of	schools.	Most	teachers	lack	skills	 in	teaching	and	learning	

activities.	2)	Language	development,	potential	the	teaching	management,	Providing	an	environment	that	is	conducive	

to	 learning,	professional	 skills	development,	participatory	management,	Policy	 compliance,	policy	 compliance,	

and	development	of	technology	skills,	influencing	the	development	of	educational	personnel	participation	in	the	

administration	of	Islamic	private	schools	in	Pattani	Province.	and	3)	Participation	of	educational	personnel	in	the	

administration	of	Islamic	private	schools	in	Pattani	Province,	The	4	aspects	of	administration,	in	descending	order,	

are	budget	management,	Personnel	management,	academic	administration	and	general	administration
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 บทคัดย่อ

	 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์	1)	เพื่อศึกษาสภาพปัญหาและแนวทางในการมีส่วนร่วมของครูในการบริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา

อสิลามในจงัหวดัปัตตาน	ี2)	เพือ่วเิคราะห์องค์ประกอบทีส่่งผลต่อการมส่ีวนร่วมของครใูนการบรหิารโรงเรยีนเอกชนสอนศาสนาอิสลามใน

จังหวัดปัตตานี	และ	3)	เพื่อพัฒนาการมีส่วนร่วมของครูในการบริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดในจังหวัดปัตตานี	การ

วจิยัคร้ังนีเ้ป็นการวจัิยทัง้เชงิปริมาณ	และเชงิคณุภาพ	กลุม่ตวัอย่างส�าหรับการวจิยัเชงิปรมิาณประกอบด้วยครสูงักดัโรงเรยีนเอกชนในระบบ	

ประเภทสอนศาสนาอิสลามควบคู่วิชาสามัญในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี	เขต	1	จ�านวน	400	คน	ได้มาด้วยการสุ่มตัวอย่าง
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อย่างง่าย	ก�าหนดจ�านวนกลุ่มตัวอย่างตามวิธีการค�านวณของทาโร่	 ยามาเน่	 เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือ	แบบสอบถาม	

สถิติที่ใช้ส�าหรับวิเคราะห์ข้อมูล	ได้แก่	ค่าร้อยละ	ค่าเฉลี่ยเลขคณิต	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	และการวิเคราะห์องค์ประกอบ	ส่วนการวิจัย

เชิงคุณภาพผู้ให้ข้อมูล	ที่ส�าคัญคือผู้บริหารโรงเรียนจ�านวน	24	คน	วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา	

						 ผลการวิจัยพบว่า	 1)	 สภาพปัญหาและแนวทางในการมีส่วนร่วมของครูในการบริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามใน

จังหวัดปัตตานี	คือ	การท่ีรัฐบาลจัดสรรงบประมาณให้บริหารจัดการในลักษณะเงินอุดหนุนน้อย	ส่งผลให้โรงเรียนขาดแคลนงบประมาณ	

ครสู่วนใหญ่ขาดทกัษะในการจดักจิกรรมการเรยีนการสอน	2)	การพัฒนาศกัยภาพด้านภาษา	การจดัการเรยีนการสอน	การจัดสภาพแวดล้อม

ที่เอื้อต่อการเรียนรู้	 การพัฒนาทักษะวิชาชีพ	การบริหารแบบมีส่วนร่วม	การปฏิบัติตามนโยบาย	และการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยี	

มีอิทธิพลต่อการพัฒนาการมีส่วนร่วมของบุคลากรทางการศึกษาในการบริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดปัตตานี	 และ	

3)	การพัฒนาการมีส่วนร่วมของบุคลากรทางการศึกษา	 ในการบริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดปัตตานีการบริหารท้ัง	

4	ด้าน	เรียงตามล�าดับจากมากไปหาน้อย	คือ	ด้านการบริหารงบประมาณ	การบริหารงานบุคคล	การบริหารวิชาการ	และการบริหารงาน

ทั่วไป

	

ค�าส�าคัญ	:	การพัฒนา	การมีส่วนร่วมของบุคลากรทางการศึกษา	การบริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม	

ความเป็นมาและความส�าคัญของปัญหา
					 การศึกษามีความส�าคัญและเป็นเครื่องมือในการพัฒนา

ประเทศโดยการพัฒนาคนให้มคีณุภาพ	การพัฒนาศกัยภาพของคน

เป็นปัจจยัหลกัในการสร้างและพฒันาความรู	้ความคดิและคณุธรรม

ของคร	ูการจัดการศกึษาทีม่คีณุภาพจะช่วยให้ประชาชนมคุีณธรรม	

มีความรู ้ความสามารถทักษะในการหาความรู้ได้อย่างต่อเน่ือง	

สามารถอยูใ่นสงัคมได้อย่างมคีวามสุข	สามารถปรบัตวัได้ทนัต่อการ

เปลี่ยนแปลงของสังคมโลกในอนาคต	 การพัฒนาการศึกษาเป็น

หน้าที่ที่ส�าคัญของผู้บริหารท่ีจะต้องสร้างขวัญก�าลังใจให้แก่ครู	

เพื่อให้เกิดความมั่นใจ	 มีความรู ้สึกที่ดีต่องานและสร้างสภาพ

แวดล้อมของงาน	ตลอดจนมีความรู้สึกท่ีดีต่อผู้บริหารสถานศึกษา	

การสร้างขวัญก�าลังใจให้แก่ครูโดยอาศัยทฤษฎีความต้องการของ

มนุษย์	 กล่าวคือความต้องการทางกายภาพ	ความต้องการความ

ปลอดภัย	ความต้องการการยอมรับทางสังคมและความส�าเร็จใน

ชีวิต	 ถ้าครูมีขวัญก�าลังใจดีก็จะเกิดความร่วมมือในการท�างาน

ให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ	(Maslow,	1968)	การมี

ส่วนร่วมของครูในการบริหารสถานศึกษาจึงถือได้ว่าเป็นปัจจัยที่มี

ความส�าคัญ	 เป็นเครื่องมือสนับสนุนผลักดันให้การด�าเนินในสถาน

ศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต้องอาศัยต้องอาศัยความรู้

ความสามารถและประสบการณ์ของผู้บริหารเพื่อรวมใจของผู้ร่วม

งานให้มีความเห็นตรงกันและสามารถท�างานให้สอดคล้องกับ

วัตถุประสงค์ของสถานศึกษาได้

	 จากการศกึษาสภาพและปัญหาการบรหิารงานวชิาการของ

โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดชายแดนภาคใต้ของ	

ยุทธนา	เกื้อกูล	(2560)	พบว่า	การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาภาพ

รวมอยู่ในระดับมากและด้านท่ีมีการปฏิบัติมากท่ีสุด	 คือ	 การน�า

หลักสูตรไปใช้และบริหารการใช้หลักสูตรตามความเหมาะสม	

ปัญหาทีพ่บในระดบัมาก	คือ	ผู้บรหิารและครไูม่มคีวามเช่ียวชาญใน

การพฒันาหลกัสตูรการพฒันากระบวนการเรียนรูพ้บว่าภาพรวมอยู่

ในระดบัมาก	และด้านทีม่กีารปฏบิตัมิากทีส่ดุ	คอื	การส่งเสริมให้ครู

จดัท�าแผนการจดัการเรยีนรูต้ามสาระและหน่วยการเรยีนรูโ้ดยเน้น

ผู้เรียนเป็นส�าคัญปัญหาที่พบในระดับมากท่ีสุด	 คือ	ครูขาดเทคนิค

การสอนที่หลากหลายการวัดผลประเมินผลและการเทียบโอนผล

การเรยีนพบว่า	ภาพรวมอยูใ่นระดบัมากและด้านทีม่กีารปฏบิตัมิาก

ทีส่ดุคอืการจดัท�ารายงานการวดัผลการเรยีนและการออกหลกัฐาน

แสดงผลการจบการศึกษาปัญหาที่พบในระดับมากคือโรงเรียนไม่มี

คลังเก็บข้อสอบ	การพัฒนาส่ือนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการ

ศึกษาพบว่า	ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง	และด้านที่มีการปฏิบัติ

มากที่สุดคือการส่งเสริมให้ครูผลิตพัฒนาสื่อและนวัตกรรม

การเรียน	การสอน	ปัญหาที่พบในระดับมาก	 คือ	 ส่ือการสอนไม่มี

ความหลากหลาย	โดยเฉพาะสือ่การสอนด้านอสิลามศึกษาการนเิทศ

การศึกษาพบว่า	ภาพรวมอยู่ในระดับ	ปานกลางและด้านที่มีการ

ปฏบิตัมิากท่ีสุดคอืการจดัระบบการนเิทศงานวชิาการและการเรยีน

การสอนภายในสถานศึกษาปัญหาที่พบในระดับมาก	คือ	ขาดการ

นิเทศอย่างต่อเนื่อง

					 การจัดการศึกษาตามหลักการศาสนาอิสลามด�าเนินการอยู่

บนพื้นฐานของบทบัญญัติศาสนาอิสลามตามท่ีก�าหนดไว้ในคัมภีร์

อัลกุรอานและตามแบบฉบับของท่านศาสดามูฮัมหมัดให้ความ

ส�าคญัในการบรหิารจดัการตัง้แต่ระดบัปัจเจกบคุคล	จะต้องให้ความ

สนใจในทุกด้านที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นด้านจิตวิทยา	 ด้านความ

สามารถ	 ด้านพฤติกรรม	 ด้านความต้องการ	 ด้านสถานะทาง
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เศรษฐกิจและสังคมของแต่ละบุคคล	 ซึ่งส่งผลต่อการด�าเนินงาน

ของกลุม่และองค์การต่อไป	จดักระบวนการบรหิารให้ยดืหยุน่รองรบั

กับการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์	 แต่ยังคงไว้ซ่ึงระบบคุณธรรม

อนัดงีาม		ให้ความส�าคญัตัง้แต่ฐานรากของการพฒันามนษุย์ซึง่เป็น

หน่วยเล็กที่สุดของสังคมให้มีศักยภาพ	 เป็นทรัพยากรที่มีคุณภาพ

ของการพัฒนาครอบครัว	 สังคม	ประเทศชาติ	 ตลอดจนสังคมโลก	

โรงเรยีนจงึเป็นศนูย์กลางทีส่�าคญัในการพฒันาทัง้ผูเ้รยีนและชมุชน	

ที่ต้องให้บริการทางการศึกษาอย่างมีคุณภาพและเป็นที่พึงพอใจ	

การจัดการศึกษาตามหลักการศาสนาอิสลามมุ่งหวังท่ีจะก่อให้เกิด

ผลผลิตส�าคัญ	5	ด้าน	คือ	1)	ด้านผู้เรียน	กล่าวคือ	ผู้บริหารและ

ครูต้องบริหารและจัดการเรียนสอนโดยค�านึงถึงความต้องการ

ความสามารถ	อายุ	 และบุคลิกลักษณะของผู้เรียน	 เพื่อให้สามารถ

สร้างคุณลักษณะที่หยั่งรากลึกของมนุษย์	 และความย�าเกรงต่อ

พระผู้เป็นเจ้า	 ให้เกิดแก่ผู้เรียน	 ท้ังด้านทัศนคติ	 ค่านิยม	 ศีลธรรม	

และพฤติกรรมที่บ่งบอกคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามบทบัญญัติ

ของศาสนาอิสลาม	 2)	 ด้านหลักสูตร	 กล่าวคือ	 โรงเรียนต้องจัด

หลักสูตรให้สามารถพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นมุสลิมที่สมบูรณ์แบบ	

ซึ่งศาสนาอิสลามได้รวมถึงการพัฒนาทักษะกระบวนการคิดทาง

วิทยาศาสตร์	 การเข้าถึงเทคโนโลยี	 ตลอดจนความเปดโอกาสให้

ผูป้กครองและชมุชนได้เข้ามามส่ีวนร่วมในการพฒันาหลกัสตูรสูก่าร

พัฒนาสังคมต่อไป	 3)	 ด้านครู	 กล่าวคือ	 ในท�านองเช่นเดียวกัน

กับผู้เรียน	 ครูที่ปฏิบัติหน้าท่ีในโรงเรียนที่มีการจัดการศึกษาตาม

แนวทางศาสนาอิสลาม	ต้องเป็นผู้ที่มีคุณลักษณะที่หยั่งรากลึกของ

มนุษย์	และความย�าเกรงต่อพระผู้เป็นเจ้า	มีความรู้ความเชี่ยวชาญ

ในการสอนและการดูแลผู้เรียน	อีกทั้งยังมีศีลธรรมที่ดีงาม	4)	ด้าน

ผู้บริหาร	กล่าวคือ	 เป็นบุคคลส�าคัญอันดับแรกที่จะน�าบทบัญญัติ

และแนวทางการจัดการศึกษาตามหลักการศาสนาอิสลามมาสู่การ

ปฏิบติั	เพ่ือให้บรรลเุป้าหมายของการจดัการศกึษาอย่างเป็นรูปธรรม	

ซึ่งศาสนาอิสลาม	 ได้ก�าหนดคุณลักษณะของผู้บริหารการศึกษาว่า	

ต้องเป็น	ผู้ที่ภักดี	มีความย�าเกรงต่อพระผู้เป็นเจ้า	มีความสามารถ

ในการควบคุมงาน	 มีความรับผิดชอบต่องานมีคุณลักษณะและ

มารยาทที่งดงาม	มีสมรรถนะในงาน	 มีความโปร่งใสตรวจสอบได้	

และมีความยุติธรรม	และ	5)	ด้านความสัมพันธ์กับชุมชน	กล่าวคือ	

โรงเรยีนควรพฒันานโยบายและแนวทางการพฒันาโรงเรียนร่วมกบั

ชุมชน	 เปดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม	 มีการจัดกิจกรรม

ร่วมกัน	และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการพัฒนาโรงเรียนอย่าง

ต่อเนื่อง	ซึ่งทั้ง	5	ด้านนี้จะต้องมีส่วนร่วมมือกันจากหลายๆ	ฝ่าย

	 การพัฒนาการมส่ีวนร่วมของครใูนสถานศกึษาเป็นสิง่ส�าคัญ

ที่ต้องพัฒนา	 โดยเปดโอกาสให้ครูได้มีส่วนร่วมในการบริหารสถาน

ศึกษา	 เช่น	การบริหารด้านวิชาการ	การบริหารด้านงบประมาณ	

การบริหารด้านบุคลากรและการบริหารด้านทั่วไป	 ร่วมคิด	 ร่วม

วางแผนให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของชุมชน

เป็นสิง่ทีต้่องด�าเนนิการ	จากสภาพปัจจบุนัของโรงเรยีนเอกชนสอน

ศาสนาอิสลามในจังหวัดปัตตานีส่วนใหญ่มีปัญหาเหมือนกันคือ	

ขาดแคลนบคุลากร	ขาดแคลนอาคารสถานที	่ขาดแคลนงบประมาณ

การบริหารจัดการ	ขาดแคลนสื่อ	วัสดุ	อุปกรณ์	ครุภัณฑ์	อุปกรณ์

การเรียนการสอนที่ทันสมัย	 จากสภาพปัญหาดังกล่าว	ผู้วิจัยจึงมี

ความสนใจที่จะศึกษาการมีส่วนร่วมของครูโรงเรียนเอกชนสอน

ศาสนาอสิลามในจงัหวดัปัตตาน	ีเพือ่พฒันาการมส่ีวนร่วมของครใูน

โรงเรยีนซึง่จะส่งผลต่อคณุภาพโดยรวมของการจดัการการศกึษาของ

โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดปัตตานีต่อไป

วัตถุประสงค์การวิจัย
	 1.	 เพื่อศึกษาสภาพ	ปัญหาและแนวทางในการมีส่วนร่วม

ของครูในการบริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัด

ปัตตานี

					 2.	 เพื่อวิเคราะห์องค์ประกอบที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วม

ของบคุลากรทางการศกึษาในการบรหิารโรงเรยีนเอกชนสอนศาสนา

อิสลามในจังหวัดปัตตานี

						 3.	 เพื่อพัฒนาการมีส่วนร่วมของครูในการบริหารโรงเรียน

เอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดในจังหวัดปัตตานี

แนวคิดทฤษฎี
	 ศึกษาวิเคราะห์จากเอกสาร	ต�าราและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

จากหลักการ	แนวคิด	ทฤษฎี	เกี่ยวกับองค์ประกอบของการบริหาร

แบบมีส่วนร่วม	 เพื่อน�ามาก�าหนดเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัย

ประกอบด้วยการศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาการมี

ส่วนร่วมของบุคลากรทางการศึกษาในการบริหารโรงเรียนเอกชน

สอนศาสนาอิสลามในจังหวัดปัตตานีดังนี้

					 การพัฒนาโรงเรียนทั้งระบบเพื่อการจัดการเรียนรู้ของครู

และผู้บริหารสถานศึกษา	ต้องประกอบไปด้วย	การบริหารจัดการ	

ได้แก่	 เป้าหมาย	ประกอบด้วย	แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาแผน

ปฏิบัติงานประจ�าปี	 ระบบงานและภาระงานต่างๆ	 การพัฒนา

บคุลากร	การนเิทศภายในและการประเมนิผล	โรงเรยีนมกีารจดัการ

เรียนการสอน	 ได้แก่	 การจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนหลักสูตร

สถานศกึษาประกอบด้วย	แผนการจดัการเรยีนรู้	กระบวนการเรียน

การสอน	การใช้สื่อและเทคโนโลยี	การวัดผลประเมินผล	มีกิจกรรม

ส่งเสริมในโรงเรียน	ได้แก่	กิจกรรมร่วมกับผู้ปกครอง	ประกอบด้วย	

โครงการประสานสัมพันธ์ครูและผู ้ปกครองกิจกรรมประชุม

ผู้ปกครองชั้นเรียน	 กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์จะส่งเสริมสนับสนุน
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เพือ่ให้เกดิคณุลกัษณะทีพ่งึประสงค์	การได้รบัการส่งเสรมิสนบัสนนุ

จากครูผู้สอนหรือการจัดสภาพแวดล้อม	บรรยากาศ	สื่อการเรียน

การสอน	อ�านวยความสะดวกเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และมี

ความรอบรู้	และท�าให้เกิดความรู้	ทักษะกระบวนการและเจตคติที่

ดตีามทีส่�านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐานก�าหนดไว้และ

น�ามาซึ่งการมีสุขภาพกาย	สุขภาพจิตที่ดี	เป็นสมาชิกที่ดีของสังคม

ต่อไป	ซึง่การบรหิารงานในโรงเรยีนทีส่งักดัส�านกังานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐานน้ันเป็นหัวใจของการบริหารงานในโรงเรียน

ทั้งหมด	โดยเฉพาะในโรงเรียนขนาดเล็กที่ครูไม่ครบชั้น	ผู้วิจัยจึงได้

น�าแนวคดิทฤษฎทีีก่ล่าวมาข้างต้นมาใช้ในการศึกษาการพฒันาการ

มีส่วนร่วมของบุคลากรทางการศึกษาในการบริหารโรงเรียนเอกชน

สอนศาสนาอิสลามในจังหวัดปัตตานี	 เพื่อเป็นประโยชน์ในการ

ปรับปรุงพัฒนาประสิทธิผลการพัฒนาการมีส่วนร่วมของบุคลากร

ทางการศึกษาในการบริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามใน

จังหวัดปัตตานีต่อไป	 จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้นในการทบทวน

วรรณกรรม	 ผู ้วิจัยก�าหนดตัวแปรอิสระในการศึกษาตามกรอบ

แนวคิดของการวิจัย	ดังนี้	 1)	การจัดการเรียนการสอน	2)	การจัด

สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้	 3)	 การบริหารแบบมีส่วนร่วม	

และ	4)	การปฏิบัติตามนโยบาย	จากน้ันได้น�าตัวแปรนโยบายของ

กระทรวงศึกษาธิการกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	พ.ศ.	 2558	

จ�านวน	 3	 ด้าน	 ซ่ึงผู้วิจัยมีความเห็นว่าหากโรงเรียนสอนศาสนา

อสิลามมส่ีวนร่วมของบคุลากรทางการศกึษาในการบรหิารโรงเรยีน

เอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดปัตตานีมีความพร้อมในการ

จดัการศกึษา	จะท�าให้เกดิประสทิธผิลในการบรหิารโรงเรยีนได้ต้อง

ประกอบด้วย	1)	การพัฒนาศักยภาพทางด้านภาษา	2)	การพัฒนา

ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	และ	 3)	 การพัฒนาทักษะด้าน

วิชาชีพ	รวมเป็นตัวแปรอิสระทั้งสิ้น	7	ตัวแปร	และจากการศึกษา

แนวคิดทฤษฎีการประเมินประสิทธิผลของโรงเรียน	ตัวแปรในการ

ศึกษาจากการบริหารที่มีประสิทธิผลของโรงเรียนสอนศาสนา

อิสลามโดยพิจารณาจากปัจจัย	4	ด้าน	เป็นตัวแปรตาม	คือ	1)	ด้าน

การบริหารวิชาการ	2)	ด้านการบริหารบุคลากร	3)	ด้านการบริหาร

งบประมาณ	และ	4)	ด้านการบริหารงานทั่วไป

ขอบเขตการวิจัย
	 1.	 ขอบเขตด้านเนื้อหา

			 การศึกษาการพัฒนาการมีส่วนร่วมของบุคลากรทางการ

ศึกษาในการบริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัด

ปัตตานี	ประกอบด้วย	1)	การจัดการเรียนการสอน	2)	การปฏิบัติ

ตามนโยบาย	3)	การบรหิารแบบมส่ีวนร่วม	4)	การจดัสภาพแวดล้อม	

ที่เอื้อต่อการเรียนรู้	 5)	 การพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยี	 6)	 การ

พัฒนาศักยภาพด้านภาษา	และ	7)	การพัฒนาทักษะวิชาชีพ

					 2.	 ขอบเขตด้านประชากร

			 	 ประชากรทีใ่ช้ในการศกึษา	คอื	ผูบ้รหิารและ	ครโูรงเรยีน

เอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดปัตตานี	

		ก�าหนดกลุม่ตวัอย่างตามวธิกีารค�านวณของ	ทาโร่	ยามาเน่	ได้กลุ่ม

ตัวอย่าง	คือ	ครูที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม

ในจังหวัดปัตตานี	 400	คน	และผู้ให้ข้อมูลที่ส�าคัญคือ	 ผู้บริหาร

โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดปัตตานี	24	คน	

					 3.	 ขอบเขตด้านระยะเวลา

			 	 ระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษาคือ	ปี	พ.ศ.	2561-2562			

วิธีด�าเนินการวิจัย
	 การวิจัยครั้งนี้	 ผู ้วิจัยได้ศึกษาข้อมูลจากเอกสาร	 ต�ารา	

วิทยานิพนธ์	 และงานวิจัยทั้งในและต่างประเทศ	 เกี่ยวกับทฤษฎี

ต่างๆ	 โดยการวิจัยครั้งน้ีเป็นการวิจัยแบบผสานวิธี	 (Mixed-Re-

search	Methods)	 ระหว่างการวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิง

คุณภาพ	โดยมีขั้นตอนการด�าเนินการวิจัยดังนี้

					 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

					 1)	 ประชากร	 (Population)	คือ	ครูสังกัดโรงเรียนเอกชน

ในระบบ	ประเภทสอนศาสนาอิสลามควบคู่วิชาสามัญในเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี	เขต	1	จ�านวน	1,822	คน	

	 2)	 ก�าหนดจ�านวนกลุ่มตัวอย่างตามวิธีการค�านวณของ

ทาโร่	ยามาเน่	(Yamane,	1973)	ที่ความเชื่อมั่น	ร้อยละ	95	และ

ก�าหนดขอบเขตความคลาดเคล่ือนที่ระดับ	 0.05	 กลุ่มตัวอย่าง	

(Sample)	 ผู ้วิจัยสุ ่มตัวอย่างอย่างง่าย	 (Simple	 Random	

Sampling)	โดยดังสูตรที่ใช้ในการค�านวณดังต่อไปนี้

   n  =     N
1	+	Ne2			

	

	 	เมื่อ		 n	แทนขนาดของกลุ่มตัวอย่าง

	 	 		 N	แทนขนาดของประชากร

						 	 		 e	แทนความคลาดเคลื่อนของการสุ่มตัวอย่าง

	 	 n		=			 			 1,822
1	+	1,822(0.05)2	

					

	 					n		=		327.99

					 ดังนั้น	 ได้กลุ่มตัวอย่างจ�านวน	 328	 คน	 เพื่อให้ได้กลุ่ม

ตัวอย่างที่ดีและเหมาะสมผู้วิจัยก�าหนดกลุ่มตัวอย่างเพิ่มขึ้นเป็น	

400	คน	ในการเก็บรวบรวมข้อมูล	

	 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย	 คือ	 แบบสอบถาม	 (Question-

naire)	ทีไ่ด้รบัการออกแบบให้ครอบคลมุวัตถปุระสงค์ในการท�าวิจัย	

และสอดคล้องกับแนวคิดในการวิจัย	 โดยมีขั้นตอนการสร้าง

แบบสอบถาม	ดังนี้
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			 1)	 ศึกษา	แนวคดิ	ทฤษฎ	ีและหลกัการทีเ่กีย่วข้องกบัตวัแปร

ที่ก�าหนดไว้ในการวิจัย

	 2)	 ศึกษาวัตถุประสงค์	และกรอบแนวคิดในการวิจัย

	 3)	 นิยามศัพท์ตัวแปรที่ก�าหนดไว้ในกรอบแนวคิด

	 4)	 สร้างแบบสอบถามให้ครอบคลุมวัตถุประสงค์และ

ตวัแปรทีก่�าหนดไว้ในการวจิยั	เสนออาจารย์ท่ีปรกึษาเพือ่ตรวจสอบ

ความสมบรูณ์และความถกูต้องทัง้ด้านโครงสร้าง	เนือ้หา	และภาษา

ที่ใช้

	 5)	 น�าแบบสอบถามที่ผ่านความเห็นชอบจากอาจารย์

ที่ปรึกษา	 ให้ผู้เชี่ยวชาญ	จ�านวน	5	คน	ตรวจสอบความเที่ยงตรง

เชิงเนื้อหา	 (Content	Validity)	 ของแบบสอบถาม	 โดยใช้เกณฑ์

ในการเลือกผู้เชี่ยวชาญ	2	ข้อ	คือ	1)	มีคุณวุฒิการศึกษาไม่ต�่ากว่า

ปริญญาโท	หรือ	2)	 มีประสบการณ์ในการท�างานด้านการบริหาร

ทางการศกึษาไม่ต�า่กว่า	3	ปี	การตรวจสอบความเทีย่งตรงเชงิเนือ้หา

ของแบบสอบถามโดยการหาค่าดัชนี	 ชี้วัดความสอดคล้องของ

ข ้อค�าถามกับวัตถุประสงค ์	 ( Index	 of	 Item-Objective	

Congruence	:	IOC)	

	 ลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณ

ค่า	(Rating	Scale)	ตามแนวของลเิคร์ิท	(Likert)	มตีวัเลอืก	5	ระดบั	

ซึ่งแต่ละข้อมีเกณฑ์การให้คะแนนตรงกับความคิดเห็น	ดังนี้

	 5	หมายถึง	มีการปฏิบัติในระดับมากที่สุด

	 4	หมายถึง	มีการปฏิบัติในระดับมาก

	 3	หมายถึง	มีการปฏิบัติในระดับปานกลาง

	 2	หมายถึง	มีการปฏิบัติในระดับน้อย

	 1	หมายถึง	มีการปฏิบัติในระดับน้อยที่สุด

	 การตรวจสอบค่าความเชื่อมั่น	 (Reliability)	 โดยน�า

แบบสอบถามไปทดลองใช้กับประชากรที่ไม ่ใช ่กลุ ่มตัวอย่าง	

จ�านวน	30	ชุด	จากนั้นน�าแบบทดสอบมาวิเคราะห์เพื่อหาค่าความ

เชื่อม่ัน	 โดยใช้วิธีสัมประสิทธ์ิแอลฟ่าของครอนบา	 (Cronbach’s	

Alpha-coefficient)	(Best	&	Kahn,	1986)

	 ส่วนการตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมอืการวจิยัเชิงคณุภาพ	

ผู้วิจัยด�าเนินการหาค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของแบบสัมภาษณ์

โดยน�าแบบสมัภาษณใ์หผู้้เชีย่วชาญจ�านวน	3	ท่าน	ตรวจสอบความ

ถูกต้องชัดเจนในเน้ือหาให้สอดคล้องกับประเด็นปัญหาและ

วตัถปุระสงค์ของการวิจยัแล้วน�าไปปรบัปรงุแบบสมัภาษณ์	หลังจาก

นั้นน�าไปทดลองใช้สัมภาษณ์ในประเด็นที่ต้องการเพื่อทดสอบ

ความบกพร่องของแบบสัมภาษณ์ก่อนน�าแบบสัมภาษณ์ไปใช้

สัมภาษณ์จริง

	 การวิเคราะห์ข้อมูลผู้วิจัยใช้สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล	

ประกอบด้วยความถ่ี	 (Frequency)	 ค่าร้อยละ	 (Percentage)

ค่าเฉลี่ย	 (Mean)	 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	 (Standard	

Deviation	 :	 S.D.)	 การวิเคราะห์การพัฒนาการมีส่วนร่วมของ

บุคลากรทางการศึกษาในการบริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา

อิสลามในจังหวัดปัตตานี	 ผู ้วิจัยใช้ค่าคะแนนเฉลี่ยตามแนวคิด

ของเบสท์	(Best,	1993)	โดยมีเกณฑ์ในการแปลความหมาย	ดังนี้

	 ค่าเฉลี่ยตั้งแต่		4.50-5.00	 หมายถึง	 มีระดับการปฏิบัติ

	 มากที่สุด

	 ค่าเฉลี่ยตั้งแต่		3.50-4.49	 หมายถงึ	มรีะดบัการปฏบิตัมิาก

	 ค่าเฉลี่ยตั้งแต่		2.50-3.49	 หมายถึง	 มีระดับการปฏิบัติ

	 ปานกลาง

	 ค่าเฉลี่ยตั้งแต่		1.50-2.49	 หมายถงึ	มรีะดบัการปฏบิตัน้ิอย

	 ค่าเฉลี่ยตั้งแต่		1.00-1.49	 หมายถึง	 มีระดับการปฏิบัติ

	 น้อยที่สุด

	 	

				 ในการวิจัยนี้ผู้วิจัยได้ใช้เครื่องมือทางสถิติในการวิเคราะห์

ข้อมูลและทดสอบสมมติฐานทางสถิติ	 โดยใช้การประมวลผลด้วย

โปรแกรมคอมพิวเตอร์การวิเคราะห์ทางสถิติประกอบด้วย

	 1.	 สถิติเชิงพรรณนา	 (Descriptive	 Statistics)	 เป็นการ

วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปในส่วนปัจจัยพื้นฐานคุณสมบัติด้านประชากร

ของกลุ่มตัวอย่าง	ซึ่งสรุปการใช้สถิติได้	ดังนี้

	 	 1.1	ใช้ค่าความถีแ่ละค่าร้อยละ	เพือ่อธบิายลักษณะของ

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง	

	 	 1.2	 ใช้ค่าเฉล่ียเลขคณิต	 (Mean)	 และส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน	(Standard	Deviation	:	S.D.)		ด้วยวิธีการค�านวณดังนี้	

(ศิริชัย	พงษ์วิชัย,	2551)	 		

	 2.	 สถิติเชิงอนุมาน	 (Inferential	 Statistics)	 เพื่อการ

ทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่ศึกษา	และท�าการทดสอบ

สมมตฐิาน	โดยก�าหนดระดบันยัส�าคัญ	0.05	หรอืระดบัความเชือ่มัน่	

95%	 โดยใช้สถิติเชิงอนุมานในการวิเคราะห์ปัจจัย	 (Factor	

analysis)	เพือ่วเิคราะห์ความสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปร	โดยใช้เทคนิค

การวิเคราะห์ปัจจัยเชิงส�ารวจ	 (Exploratory	Factor	Analysis	 :	

EFA)	 เป็นการส�ารวจและระบุปัจจัยร่วมที่สามารถอธิบายความ

สัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสังเกตได้หรือข้อค�าถาม	ผลที่ได้คือการลด

จ�านวนตัวแปรสังเกตได้หรือข้อค�าถามลง	(สุภมาส	อังศุโชติ,	2554)	

โดยใช้เทคนคิการวเิคราะห์ปัจจยั	(Factor	Analysis)	ด้วยการท�าการ

สกัดปัจจัยคือการหาจ�านวนปัจจัยที่สามารถใช้แทนตัวแปร

ทั้งหมดได้	 หรือเป็นการดึงรายละเอียดจากตัวแปรมาไว้ในปัจจัย	

(กัลยา	วานิชย์บัญชา,	2548)	โดยขั้นตอนในการวิเคราะห์ปัจจัยใช้

วิธี	 Principal	 Component	Analysis	 PCA	 ในการสกัดปัจจัย	

โดยก�าหนดสกัดปัจจัยที่มีค่า	Eigenvalue	มากกว่า	1	และท�าการ
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คัดแยกตัวแปร	 ด้วยการค�านวณหาค่าน�้าหนักปัจจัย	 (Factor	

loading)	 ของตัวแปรท่ีศึกษา	 โดยการหมุนแกนปัจจัย	 (Factor	

Rotation)	ด้วยวิธี	 Varimax	 (กัลยา	 วานิชย์บัญชา,	 2548)	และ

ท�าการคัดเลือกตัวแปรเข้าร่วมในปัจจัยด้วยค่าน�้าหนักปัจจัย	

(Factor	loading)	ที่มากกว่า	0.50	ขึ้นไป	(ศิริชัย	พงษ์วิชัย,	2551)	

ส่วนตัวแปรที่มีค่าน�้าหนักปัจจัยน้อยกว่า	0.50	จะตัดออกจากการ

พจิารณาเมือ่ได้ปัจจยั				ซึง่ประกอบดว้ยกลุม่ตวัแปรในแต่ละปัจจยั

ตามที่ก�าหนดแล้ว	จะท�าการหาค่าตัวแทนของแต่ละปัจจัย	 โดยน�า

ค่าของตัวแปรต่างๆ	 ท่ีรวมอยู่ในแต่ละปัจจัยน้ันมาหาค่าเฉล่ียรวม	

เป็นตัวแปรใหม่เพื่อเป็นค่าตัวแทนของปัจจัยน้ัน	 ในการน�าไป

ทดสอบสมมติฐานในขั้นตอนอื่นๆ	ต่อไป

	 ทัง้นีใ้นการใช้เทคนคิการวเิคราะห์ปัจจยั	(Factor	analysis)	

ได้ท�าการตรวจสอบว่าตัวแปรต่างๆ	 มีความสัมพันธ์กันหรือไม่	

โดยใช้สถิติ	 KMO	(Kaiser-Meyer-Olkin)	และ	Bartlett’s	Test	of	

sphericity	 เพื่อหาข้อสรุปว่าข้อมูลท่ีมีอยู่เหมาะสมท่ีจะใช้เทคนิค

การวิเคราะห์ปัจจัยหรือไม่เพียงใด	 โดยเกณฑ์ดังนี้	 ค่าสถิติทดสอบ	

Kaiser-Meyer-Olkin	Measure	of	Sampling	Adequacy.	ซึ่งใช้

วัดความเหมาะสมของข้อมูลในการวิเคราะห์ปัจจัย	จะมีค่าระหว่าง	

0	-1	และแปลความหมายคือ	(กัลยา	วานิชย์บัญชา	2548)	

			 0.80		ขึ้นไปเหมาะสมที่จะวิเคราะห์ปัจจัยดีมาก

			 0.70–0.79	เหมาะสมที่จะวิเคราะห์ปัจจัยดี

			 0.60–0.69	เหมาะสมที่จะวิเคราะห์ปัจจัยปานกลาง

			 0.50–0.59	เหมาะสมที่จะวิเคราะห์ปัจจัยน้อย

			 ต�่ากว่า	0.50	ไม่เหมาะสมที่จะน�ามาวิเคราะห์ปัจจัย	

	 และค่าสถิติทดสอบ	Bartlett’s	Test	of	 Sphericity	 ใช้

ทดสอบว่าตัวแปรหรือข้อค�าถามมีความสัมพันธ์กันหรือไม่	 โดยมี

สมมติฐานการทดสอบคือ

					 H0	:	Correlation	matrix	เป็น	Identity	matrix	(เมทริกซ์

ที่มีค่าในแนวทแยงเป็น	 1	ค่านอกแนวทแยงเป็น	 0)	หรือตัวแปร

ต่างๆ	ไม่มีความสัมพันธ์กัน

					 H1	:	Correlation	matrix	ไม่เป็น	Identity	matrix	หรือ

ตัวแปรต่าง	ๆ	มีความสัมพันธ์กัน	

	 ถ้าค่า	Bartlett’s	Test	of	Sphericity	มีนัยส�าคัญ	แสดงว่า

ตัวแปรต่างๆ	มีความสัมพันธ์กัน	สามารถน�าไปวิเคราะห์ปัจจัยได้

ต่อไป

ผลการวิจัย
	 ลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง

					 ผูต้อบแบบสอบถามเป็นเพศหญงิมากเพศชาย	ร้อยละ	68.80	

ส่วนใหญ่มีประสบการณ์ท�างาน	6-10	ป	ีร้อยละ	60	รองลงมา	0-5	ป	ี

ร้อยละ	32.5	16	ปีขึ้นไป	ร้อยละ	5	และ	11-15	ปี	 ร้อยละ	2.5	

ตามล�าดับ	 ส่วนใหญ่มีวุฒิการศึกษาปริญญาตรี	 ร้อยละ	95	และ

อื่นๆ	 เช่น	 อนุปริญญา	มัธยมศึกษาปีท่ี	 3	 และโรงเรียนปอเนาะ	

ร้อยละ	5	ตามล�าดับ

	 สภาพปัญหาและแนวทางการมีส่วนร่วมของครู	 ในการ

บริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดปัตตานี	ได้แก่

					 1.	 สภาพโรงเรยีน	สภาพแวดล้อมการบริหารจดัการโรงเรยีน	

ปัจจัยด้านผู้รับบริการเป็นสิ่งที่ควรพัฒนา	

					 2.	 ปัจจัยด้านการเมืองและนโยบายมีผลต่อการพัฒนา	

คือ	การด�าเนินการตามนโยบายการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนควรมี

ความต่อเนือ่ง	ยทุธศาสตร์การบรหิารจดัการทีย่ดึหลักการมส่ีวนร่วม	

ส่งเสริมและสนับสนุนให้น�าเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียน

การสอนและการบริหารจัดการโรงเรียน	

	 3.	 รัฐบาลจัดสรรงบประมาณให้บริหารจัดการ	ในลักษณะ

เงินอุดหนุนน้อย	 ส่งผลให้โรงเรียนขาดแคลนงบประมาณส�าหรับ

บริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพโดยเฉพาะด้านเทคโนโลยีเพื่อ

การเรียนการสอนที่ต้อง	มีค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภคเพิ่มขึ้น	

					 4.	 ด้านเทคโนโลยี	 ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีส่งผลให้

โรงเรียนสามารถประยุกต์ใช้เพื่อการเรียนการสอนและการบริหาร

จัดการได้ภายใต้ข้อจ�ากัดด้านก�าลังคน	 ส่วนด้านอุปสรรคคือ	

เทคโนโลยีมีราคาสูงและปรับเปลี่ยนบ่อย	ส่งผลให้โรงเรียนมีภาระ

ค่าใช้จ่ายสูง	 และบุคลากรที่มีน้อยไม่สามารถดูแลห้องเรียนและ

อุปกรณ์การเรียนให้อยู่ในสภาพที่สะอาดเรียบร้อยเท่าที่ควร

		 5.	 ด้านสังคม	วัฒนธรรม	และประชากร	ความเข้มแข็งของ

ชุมชน	 โดยชุมชนต้องเข้ามามีส่วนร่วมและสนับสนุนการจัดการ

ศึกษา	ความหลากหลายทางวฒันธรรม	มภูีมปัิญญาท้องถิน่	ปราชญ์

ชาวบ้าน	และแหล่งเรยีนรู	้ส่งผลให้โรงเรยีนสามารถระดมทรัพยากร

และใช้แหล่งเรียนรู ้	 สนับสนุนการจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับ

ท้องถิ่น	

					 6.	 สภาพแวดล้อมภายในของโรงเรียนมีความเข้มแข็ง

การบรหิารแบบมส่ีวนร่วมผูบ้รหิารมอี�านาจ		ในการตัดสนิใจในการ

บริหารจัดการและสามารถก�าหนดแผนการบริหารจัดการโรงเรียน

ทั้งด้านวิชาการ	บุคคล	การเงิน	และด้านบริหารทั่วไป	

	 7.	 ครูส่วนใหญ่ขาดทักษะในการจัดกิจกรรมการเรียน

การสอน	ครูสอนไม่เต็มเวลา	สอนไม่เต็มความสามารถ	เพราะครูมี

ภาระงานอื่นท่ีนอกเหนือจากการสอน	หลักสูตรและแผนการจัด

กิจกรรมการเรียนรู้		ไม่สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน

		 8.	 การขาดแคลนครู	ครูไม่ครบตามรายวิชาเอก	ครูลาออก

บ่อย	ครูขาดขวัญและก�าลังใจ	นักเรียนส่วนใหญ่มีฐานะยากจน
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	 ผูว้จิยัท�าการวเิคราะห์องค์ประกอบทีส่่งผลต่อการพัฒนาการ

มีส่วนร่วมของบุคลากรทางการศึกษาในการบริหารโรงเรียนเอกชน

สอนศาสนาอิสลามในจังหวัดปัตตานี

					 การวเิคราะห์องค์ประกอบเชงิส�ารวจ	(Exploratory	Factor	

Analysis)	 ผู ้ วิจัยได้ท�าการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส�ารวจ	

(Exploratory	Factor	Analysis)	ด้วยวิธี	Principal	Component	

Analysis	 (PCA)	 และท�าการหมุนแกนองค์ประกอบ	 (Factor	

Rotation)	ด้วยวิธี	 Varimax	พบว่า	สามารถสกัดองค์ประกอบได้

จ�านวน	4	องค์ประกอบ	สามารถอธิบายความแปรปรวนทั้งหมดได้	

คิดเป็นร้อยละ	63.366	ได้แก่

	 องค์ประกอบที่	1	ประกอบด้วย	ข้อค�าถามที่	9-12,	18-19,	

32-37	และตั้งชื่อองค์ประกอบว่า	“การบริหารวิชาการ”

					 องค์ประกอบท่ี	2	ประกอบด้วย	ข้อค�าถามท่ี	20-31	และ

ตั้งชื่อองค์ประกอบว่า	“การบริหารบุคคล”

					 องค์ประกอบที่	3	ประกอบด้วย	ข้อค�าถามที่	1-8	และตั้งชื่อ

องค์ประกอบว่า	“การบริหารงบประมาณ”

					 องค์ประกอบท่ี	4	ประกอบด้วย	ข้อค�าถามท่ี	13-17	และ

ตั้งชื่อองค์ประกอบว่า	“การบริหารทั่วไป”

	 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน	 (Confirmatory	

Factor	Analysis)

					 ผูว้จิยัท�าการวเิคราะห์องค์ประกอบเชิงยนืยนัการพฒันาการ

มีส่วนร่วมของบุคลากรทางการศึกษาในการบริหารโรงเรียนเอกชน

สอนศาสนาอสิลามในจังหวดัปัตตาน	ีพบว่า	โมเดลมคีวามสอดคล้อง

กับข้อมูลเชิงประจักษ์	โดยพิจารณาจาก	χ2	=	1.119,	df	=	1,	ค่า	

p	=	.290, χ2	/	df	=	1.119,	ดัชนี	GFI	=	0.998,		NFI	=	0.999,	

NNFI	=	0.999,	CFI	=	1.000,	RMR	=	0.002,	SRMR	=	0.006,	

RMSEA	 =	 0.020	 แสดงว่าโมเดลองค์ประกอบเชิงยืนยันการ

พัฒนาการมีส่วนร่วมของบุคลากรทางการศึกษาในการบริหาร

โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดปัตตานี	 มีความ

สอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์	

	 การวิเคราะห์โมเดลการพัฒนาการมีส่วนร่วมของบุคลากร

ทางการศึกษาในการบริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามใน

จังหวัดปัตตานี	พบว่า	โมเดลการพัฒนาการมีส่วนร่วมของบุคลากร

ทางการศึกษาในการบริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามใน

จงัหวดัปัตตาน	ีไม่สอดคล้องกบัข้อมลูเชิงประจกัษ์	โดยพจิารณาจาก	

ค่า	χ2	=	112.738,	df	=	23,	ค่า	p	=	<	.001,		χ2	/	df	=	4.902,	

ดัชนี	GFI	=	0.938,	NFI	=	0.955,		NNFI	=	0.912,	CFI	=	0.963,	

RMR	=	0.012,	SRMR	=	0.032,	RMSEA	=	0.117,	และ	=	0.797	

จากค่าสถิติดังกล่าวจะเห็นได้ว่าค่า	p	<	 .05	จึงปฏิเสธสมมติฐาน	

และดชันส่ีวนใหญ่	ไม่ผ่านเกณฑ์ในการพจิารณา	จงึสรปุได้ว่า	โมเดล

การพัฒนาการมีส่วนร่วมของบุคลากรทางการศึกษาในการบริหาร

โรงเรยีนเอกชนสอนศาสนาอสิลามในจงัหวดัปัตตานไีม่สอดคล้องกบั

ข้อมลูเชงิประจกัษ์	ผู้วจิยัจงึด�าเนนิการปรบัโมเดลตามดชันปีรบั	(MI)	

ผลการตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างโมเดลการพฒันาการมส่ีวน

ร่วมของบุคลากรทางการศึกษาในการบริหารโรงเรียนเอกชนสอน

ศาสนาอิสลามในจงัหวดัปัตตาน	ีกับข้อมลูเชงิประจกัษ์	พบว่า	โมเดล

การพัฒนาการมีส่วนร่วมของบุคลากรทางการศึกษาในการบริหาร

โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดปัตตานี	 ไม่สอดคล้อง

กับข้อมลูเชิงประจักษ์	โดยพิจารณาจาก	ค่า	χ2	=	13.123,	df	=	16,	

ค่า	p	=	0.664, χ2	/	df	=	0.820,	ดัชนี	GFI	=	0.992,	NFI	=	0.995,	

NNFI	=	1.000,	CFI	=	1.000,	RMR	=	0.003,	SRMR	=	0.014,	

RMSEA	=	0.000,	และ	=	0.816	จากค่าสถิติดังกล่าวจะเห็นได้ว่า

ค่า	p	มีค่ามากพอที่จะยอมรับสมมติฐาน	(p	>	.05)	ดัชนีต่างๆ	ผ่าน

เกณฑ์ในการพจิารณา	จงึสรปุได้ว่า	โมเดลการพฒันาการมส่ีวนร่วม

ของบคุลากรทางการศกึษาในการบรหิารโรงเรยีนเอกชนสอนศาสนา

อิสลามในจังหวัดปัตตานี	สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์	 ตัวแปร

ทัง้หมดสามารถอธบิายความแปรปรวนของการพฒันาการมส่ีวนร่วม

ของบคุลากรทางการศกึษาในการบรหิารโรงเรยีนเอกชนสอนศาสนา

อิสลามในจังหวัดปัตตานี	ได้ร้อยละ	81.60	แสดงว่าตัวแปรทั้งหมด	

ซึ่งประกอบด้วย	การพัฒนาศักยภาพด้านภาษา	การจัดการเรียน

การสอน	การจดัสภาพแวดล้อมทีเ่อือ้ต่อการเรยีนรู	้การพัฒนาทักษะ

วชิาชพี	การบรหิารแบบมีส่วนร่วม	การปฏบิตัติามนโยบาย	และการ

พัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสามารถอธิบายความ

แปรปรวนของการพฒันาการม	ีส่วนร่วมของบคุลากรทางการศกึษา

ในการบริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดปัตตานี

ได้ร้อยละ	 81.60	 ตัวแปรการพัฒนาการมีส่วนร่วมของบุคลากร

ทางการศึกษาในการบริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามใน

จังหวัดปัตตานี	 ได้รับอิทธิพลทางตรงอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่

ระดับ	0.01	จากตัวแปรการพัฒนาทักษะวิชาชีพมากที่สุดมีอิทธิพล

ทางบวกเท่ากับ	0.365	รองลงมา	 ได้รับอิทธิพลทางตรงอย่างมีนัย

ส�าคัญทางสถิติ	ที่ระดับ	0.01	จากตัวแปรการจัดสภาพแวดล้อมท่ี

เอือ้ต่อการเรยีนรู	้มอีทิธิพลทางบวกเท่ากบั	0.184	ได้รบัอทิธพิลทาง

ตรงอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	0.01	จาก	ตัวแปรการพัฒนา

ศักยภาพด้านภาษา	มีอิทธิพลทางบวกเท่ากับ	0.175	ได้รับอิทธิพล

ทางตรงอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	 0.01	 จากตัวแปรการ

จัดการเรียนการสอนมีอิทธิพลทางบวกเท่ากับ	0.170	ได้รับอิทธิพล

ทางตรงอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	 0.05	 จากตัวแปรการ

พัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	มีอิทธิพลทางบวกเท่ากับ	

0.129	ตามล�าดบั	ส่วนตวัแปรการบรหิารแบบมส่ีวนร่วม	และตวัแปร

การปฏิบัติตามนโยบายมีอิทธิพลทางตรงต่อตัวแปรการพัฒนาการ
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มีส่วนร่วมของบุคลากรทางการศึกษาในการบริหารโรงเรียนเอกชน

สอนศาสนาอิสลามในจังหวัดปัตตานี	อย่างไม่มีนัยส�าคัญทางสถิติ

	 องค์ประกอบท่ีส่งผลต่อการพัฒนาการมีส่วนร่วมของ

บุคลากรทางการศึกษาในการบริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา

อิสลามในจังหวัดปัตตานี	 ประกอบด้วย	 7	 ด้าน	 ดังน้ี	 1)	 การ

พัฒนาศักยภาพด้านภาษานักเรียนต้องเรียนรู ้เรื่องราวเกี่ยวกับ

ประชาคมอาเซียน	 เช่น	 ประวัติความเป็นมาภาษา	 วัฒนธรรม	

การเมอืง	และความเป็นอยูข่องประเทศสมาชกิ	ผ่านการเรียนรูก้ลุม่

สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา	ศาสนา	และวัฒนธรรมโดยครูผู้สอนบู

รณาการหลักสูตรในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้	2)	การจัดการเรียน

การสอน	 การบูรณาการหลักสูตรเป็นการน�าความรู้มารวบรวม

ประมวลไว้ในหน่วยเดยีวกนั	ส�าหรบัโรงเรยีนทีม่คีรไูม่ครบชัน้มคีวาม

จ�าเป็นที่จะต้องพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาที่เป็น

อยู่รวมทั้งการน�าหลักสูตรไปใช้ให้บังเกิดผลตามที่ต้องการ	3)	การ

จัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้	 โรงเรียนจัดบรรยากาศ	และ

สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู ้	 โดยการจัดให้มีห้องศูนย์

เทคโนโลย	ีการจดัให้มคีรูสอนภาษาในกลุม่ประเทศ	สมาชกิอาเซยีน	

4)	การพัฒนาทักษะวิชาชีพ	การจัดท�าแผนการจัดการเรียนรู้และ

การจดักจิกรรมต่างๆ	การก�าหนดให้ครทูกุคนเข้าเรยีนภาษา	5)	การ

บริหารแบบมีส่วนร่วม	 การบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพเป็น

รูปแบบที่มีผู้บริหารใช้ความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการ

สถานศึกษา	มีวิสัยทัศน์	ภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลง	6)	การปฏิบัติ

ตามนโยบาย	การพฒันาศกัยภาพด้านภาษา	ผูเ้รยีนสามารถใช้ภาษา

ต่างประเทศและเทคโนโลยีการสื่อสารแลสารสนเทศในการส่ือสาร

กับประเทศในประชาคมอาเซียนได้ผ่านทางอินเทอร์เน็ต	สื่อสังคม

ออนไลน์	7)	การพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	โรงเรียนมี

สื่อและแหล่งเรียนรู ้ภายในและภายนอกโรงเรียนในการจัดการ

การเรียนรู้

	 ส่วนการพัฒนาการมีส่วนร่วมของบุคลากรทางการศึกษา

ในการบริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดปัตตานี	

พบว่า	ตัวแปรสังเกตได้ทั้ง	4	ตัว	เป็นองค์ประกอบของตัวแปรการ

พัฒนาการมีส่วนร่วมของบุคลากรทางการศึกษาในการบริหาร

โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดปัตตานี	สอดคล้องกับ

ผลการวเิคราะห์องค์ประกอบเชงิยนืยนั	โดยองค์ประกอบทีม่นี�า้หนกั

องค์ประกอบมากท่ีสุด	 คือ	 การบริหารบุคคล	 มีค ่าน�้าหนัก

องค์ประกอบเท่ากับ	0.904	รองลงมาการบริหารงบประมาณ	มีค่า

น�า้หนกัองค์ประกอบเท่ากบั	0.840	การบรหิารวชิาการ	มค่ีาน�า้หนกั

องค์ประกอบเท่ากับ	 0.830	และ	การบริหารทั่วไป	มีค่าน�้าหนัก

องค์ประกอบเท่ากับ	0.811	ตามล�าดับ

			

อภิปรายผล
	 ผู้วิจัยอภิปรายผลการวิจัยตามประเด็นวัตถุประสงค์ดังนี้

	 ประเด็นสภาพปัญหาและแนวทางการมีส่วนร่วมของครูใน

การบริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม	 ในจังหวัดปัตตานี	

สอดคล้องกับงานวิจัยของวรชัย	 ภิรมย์	 (2559)	 ได้ศึกษาปัจจัยเชิง

สาเหตุที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษาในเขตพ้ืนทีสูงภาค

เหนอืตอนบนของประเทศไทย	จากผลการศึกษาพบว่า	1)	ปัจจยัเชงิ

สาเหตุที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษาในเขตพ้ืนท่ีสูงภาค

เหนือตอนบนของประเทศไทย	ประกอบด้วย	 7	ปัจจัย	 เรียงตาม

ล�าดับความส�าคัญ	คือ	ภาวะผู้น�า	การบริหาร	บรรยากาศองค์การ	

การมีส่วนร่วมของชุมชน	แรงจูงใจในการท�างาน	ความผูกพันต่อ

องค์การ	 และจิตวิญญาณของความเป็นครู	 และยังสอดคล้องกับ	

พัชราภรณ์	มาสุวัตร์	 (2559)	ได้ศึกษารูปแบบของปัจจัยเชิงสาเหตุ

ที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนในฝันสังกัดส�านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	 จากผลการศึกษา	 พบว่า	

1)	ประสทิธผิลของโรงเรยีนในฝัน	ได้แก่	แหล่งเรยีนรู้	การส่งเสรมิสขุ

อนามัย	ครู	การบริหารจัดการ		การพัฒนาทักษะชีวิต	และนักเรียน	

ส่วนปัจจัยเชิงสาเหตุ	 ที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลโรงเรียนในฝัน	คือ	

บรรยากาศองค์กร	ภาวะผู้น�า	 วัฒนธรรมองค์กร	 โครงสร้างองค์กร

และเทคโนโลยี	2)	การวิเคราะห์องค์ประกอบ	โดยใช้ค่า	KMO	ค่า	

Bartett’s	Test	ค่า	Communalities	และค่า	Component	Matrix	

ทุกองค์ประกอบเป็นไปตามเกณฑ์	 แสดงว่าองค์ประกอบของทุก

ปัจจัยมีความเหมาะสม	 3)	 การวิเคราะห์ปัจจัย	 ด้วยค่าน�้าหนัก

องค์ประกอบ	 	ทุกปัจจัยมีอิทธิพลทางตรง	ส่วนปัจจัยที่มีอิทธิพล

ทางอ้อม	 คือภาวะผู้น�าส่งผ่านปัจจัยด้านโครงสร้างองค์กรและ

วัฒนธรรมองค์กร	ทุกปัจจัยมีอิทธิพลรวม	ค่าสหสัมพันธ์พหุคูณยก

ก�าลังสอง	(R2)	คิดเป็นร้อยละ	85	4)	รูปแบบของปัจจัยเชิงสาเหตุที่

มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนในฝัน	 จากการสนทนากลุ่ม	

ได้รับการยืนยันความเป็นไปได้	ซึ่งโรงเรียนเอกชนในระบบประเภท

สอนศาสนาอิสลามควรมีการปฏิบัติตามนโยบายโดยเป็นการ

แสวงหาวธิกีารและแนวทางเพือ่ปรบัปรงุ	นโยบายแผนงานและการ

ปฏิบัติงานโครงการให้ดีขึ้น	 โดยสามารถน�าทรัพยากรบุคคลและ

ทรัพยากรทางกายภาพมาประสานเข้าด้วยกัน	จูงใจให้น�าไปปฏิบัติ	

เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร

	 องค์ประกอบที่ส่งผลต่อการพัฒนาการมีส่วนร่วมของครู

ในการบริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม	ในจังหวัดปัตตานี	

การพัฒนาศักยภาพด้านภาษา	การจัดการเรียนการสอน	การจัด

สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู ้	 การพัฒนาทักษะวิชาชีพ	

การบริหารแบบมีส่วนร่วม	การปฏิบัติตามนโยบาย	และการพัฒนา

ทักษะด้านเทคโนโลยีซึ่งมีอิทธิพลต่อการพัฒนาการมีส่วนร่วมของ
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บุคลากรทางการศึกษาในการบริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา

อิสลามในจังหวัดปัตตานี

	 การพัฒนาทักษะวิชาชีพมีอิทธิพลต่อการพัฒนาการมี

ส่วนร่วมของบุคลากรทางการศึกษาในการบริหารโรงเรียนเอกชน

สอนศาสนาอิสลามในจังหวัดปัตตานีมากที่สุดผลการวิจัยครั้งนี้	

สอดคล้องกบันโยบายของกระทรวงศกึษาธิการ	พ.ศ.	2558	ซึง่มหีน้า

ที่โดยตรง	ที่เกี่ยวข้องและมีบทบาทส�าคัญในการให้ความรู้ที่จ�าเป็น

ในการขบัเคลือ่นและเตรยีมการเพือ่ก้าวสูก่ารเป็นประชาคมอาเซียน	

จัดอบรมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา	กระทรวงศึกษาธิการต้องรีบ

สร้างและพัฒนาศักยภาพของเด็กไทยให้มีความรู้ในด้านทักษะ

วิชาชีพต้องเร่งพัฒนาความสามารถทางทักษะอาชีพให้แรงงานไทย

มีฝีมือ	 สามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้	 กระทรวงศึกษาธิการ	

ต้องเร่งสร้างบคุลากรทีม่ศีกัยภาพมารองรบัการเคลือ่นย้ายอย่างเสรี	

ให้ประเทศไทยสามารถช่วงชงิความเป็นผูน้�าในอาเซียน	และมคีวาม

พร้อมในการรองรับการหลัง่ไหลของตลาดทุนจากประเทศเศรษฐกจิ

ต่างๆ	ดังนั้นโรงเรียนขนาดเล็ก	 โดยสถานศึกษาต้องมียุทธศาสตร์

ในเชิงรุกมากกว่าเชิงรับ	ต้องเร่งสร้างความรู้และทักษะให้นักเรียน	

โดยสร้างความมัน่ใจให้นกัเรยีนกล้าเรยีนรู	้กล้าแสดงออก	โดยเฉพาะ

ภาษาองักฤษ	ทีต้่องสร้างให้เดก็สือ่สารได้โดยไม่ต้องอาย	อกีทัง้ต้อง

ใช้เทคโนโลยใีห้เป็นประโยชน์	น�ามาสร้างเครอืข่ายในการตดิต่อแลก

เปลี่ยนระหว่างประเทศสมาชิกด้วยกัน	นอกจากนั้นต้องสร้างภาวะ

ผูน้�าให้เกดิขึน้	โดยปลกูฝังให้เรยีนรูเ้พือ่เป็นผูน้�ามากกว่าผูต้าม	และ

ทีส่�าคญัต้องมคีวามเป็นพลเมอืงด	ีเป็นคนมเีหตผุล	รูจ้กัคดิวเิคราะห์	

มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม	 ควบคู่กับการมีคุณธรรม	

จริยธรรม	

					 การจัดสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้มีอิทธิพลต่อการ

พัฒนาการมีส่วนร่วมของบุคลากรทางการศึกษาในการบริหาร

โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดปัตตานีเป็นล�าดับที่	 2	

สอดคล้องกับงานวิจัยของกรุณา	ภู่มะลิ	 (2557)	ที่ศึกษาปัจจัยการ

บริหารที่ส่งผลต่อการบริหารโรงเรียนขนาดเล็กในภาคตะวันออก	

ผลการวิจัยพบว่า	 ถ้าผู้บริหารใช้ปัจจัยด้านการจัดสภาพแวดล้อม

ที่เอื้อต่อการเรียนรู้คาดว่าประสิทธิผลโรงเรียนขนาดเล็กในภาค

ตะวนัออกมค่ีาเพิม่ข้ึน	0.062	แสดงให้เหน็ว่าสภาพแวดล้อมทางการ

เรยีนของนกัเรียน	มผีลกระทบต่อการเรยีน	การสอน	และการบรหิาร

งานวิชาการของโรงเรียน	และการจัดสภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการ

เรียนรู้	 เช่น	 การจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพท่ีมีความสะดวก

สบาย	สงบ	ปราศจากสิง่รบกวนจะช่วยสร้างบรรยากาศทางวชิาการ

ให้เกดิขึน้ท�าให้ผูเ้รยีนมคีวามกระตอืรอืร้นทีจ่ะศกึษาหาความรูห้รือ

ท�ากิจกรรมการเรียนต่างๆ	 อย่างตั้งใจ	 และมีสมาธิซ่ึงจะส่งผล

ให้การสอนด�าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและท�าให้การบริหารมี

ประสิทธิผลมากที่สุดด้วย	 สอดคล้องกับงานวิจัยของเจริญศรี	

พันปี	 (2553)	 ได้ท�าการวิจัย	 เรื่อง	การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อ

ประสิทธิผลของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	 ที่บริหารงานตามกฎ

กระทรวงว่าด้วยการกระจายอ�านาจการบริหารและการจัดการ

ศึกษาผลการวิจัยพบว่าสภาพแวดล้อมภายนอก	 โดยมีอิทธิพลทาง

ตรงต่อประสิทธิผลของสถานศึกษาและยังมีอิทธิพลทางอ้อม

ต่อประสิทธิผลของสถานศึกษา

	 การพฒันาศักยภาพด้านภาษามอีทิธพิลต่อการพฒันาการมี

ส่วนร่วมของบุคลากรทางการศึกษาในการบริหารโรงเรียนเอกชน

สอนศาสนาอสิลามในจงัหวดัปัตตาน	ีเป็นล�าดบัที	่3	แสดงให้เห็นว่า

องค์กรทีม่กีารบรหิารทีด่มีส่ีวนร่วม	บคุลากรในหน่วยงานควรได้รับ

การศกึษา	ฝึกฝน	อบรมอย่างสม�า่เสมอ	ให้เท่าทนัความเปลีย่นแปลง

ทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี	 และความต้องการของหน่วยงาน	

มิฉะนั้นอาจจะปรับเปลี่ยนได้ไม่ทันหรือไม่เหมาะสม	การพัฒนา

บุคลากรมิใช่แนวคิดใหม่	 แต่ปัจจุบันวิธีพัฒนาบุคลากรนั้นอาจจะ

ท�าได้โดย	รูปแบบใหม่	ท�าให้สามารถเข้าใจวัตถุประสงค์ขององค์กร	

แนวโน้มของความเปล่ียนแปลงได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น	

พื้นฐานการศึกษาที่สูง	การสร้างความเข้าใจท�าได้น่าจะง่ายขึ้น	และ

ช่วยปรับตัวให้เข้ากับความเปลี่ยนแปลงได้ง่ายขึ้น	 ในส่วนน้ีการให้

โอกาสบุคลากรได้ท�างาน	การสนับสนุนให้ได้เรียนต่อ	หรือได้ฝึก

อบรมในระดบัสงูขึน้	โดยเฉพาะการพฒันาศักยภาพทางภาษาให้เก่ง

เทยีบเท่าเจ้าของภาษาจะช่วยให้รบัรู	้และท�างานได้ดขีึน้	สอดคล้อง

กับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ	พ.ศ.	2558	ต้องมีการพัฒนา

ทักษะทางภาษาโดยเฉพาะภาษาอังกฤษและภาษาเพื่อนบ้านของ

อาเซียน	ซึ่งครูต้องผลักดันให้เด็กกล้าพูด	กล้าแสดงออก	 โดยต้อง

เรียนรู้เพื่อให้สื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ

	 การจัดการเรียนการสอนมีอิทธิพลต่อการพัฒนาการมีส่วน

ร่วมของบุคลากรทางการศึกษาในการบริหารโรงเรียนเอกชนสอน

ศาสนาอิสลามในจังหวัดปัตตานี	เป็นล�าดับที่	4	แสดงให้เห็นว่าการ

จัดการเรียนการสอนที่ดี	ได้แก่	พฤติกรรมการสอนที่ดี	คุณภาพการ

สอนที่ดี	 ส่งผลต่อประสิทธิผลทางการศึกษาสอดคล้องกับงานวิจัย

ของกรุณา	 ภู่มะลิ	 (2557)	 ที่ศึกษาปัจจัยการบริหารที่ส่งผลต่อ

ประสิทธิผลของโรงเรียนขนาดเล็กในภาคตะวันออก	ผลการวิจัย

พบว่า	 ปัจจัยด้านการจัดการเรียนการสอนส่งผลต่อประสิทธิผล

โรงเรยีนขนาดเล็ก		ในภาคตะวนัออกและสอดคล้องกบังานวจิยัของ	

สิทธิพงษ์	ภูมิภักดีพรรณ	(2550)	ได้ศึกษาเรื่อง	โมเดลความสัมพันธ์

เชิงสาเหตุของคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน	

ผลการวิจัยพบว่า	 การเรียนการสอนเป็นองค์ประกอบหนึ่งของ

คุณภาพโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนและสอดคล้องกับส�านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	 (2555)	 ได้ก�าหนดมาตรฐาน
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ด้านการเรียน	การสอนซึ่งมี	2	มาตรฐาน	14	ตัวบ่งชี้ครอบคลุมด้าน

กระบวนการเรียนการสอนดังนี้มีความรู ้ความเข้าใจเป้าหมาย

การจัดการศึกษาหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐานและหลักสูตรสถาน

ศึกษามีการวิเคราะห์ศักยภาพของผู้เรียนและเข้าใจผู้เรียนเป็นราย

บุคคลมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น

ส�าคญัมคีวามสามารถใช้สือ่เทคโนโลยนีวตักรรมและแหล่งเรยีนรูใ้น

การพัฒนาการเรียนรู้ของตนเองและผู้เรียนมีการประเมินผลการ

เรียนการสอนท่ีสอดคล้องกับสภาพการเรียนรู้ที่จัดให้ผู้เรียนและ

อิงพัฒนาการของผู้เรียน	 มีการน�าผลการประเมินมาปรับเปลี่ยน

การเรียนการสอน		เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพมีการวิจัย

เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน	น�าผลไปใช้พัฒนาผู้เรียน

	 การพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	 มีอิทธิพล

ต่อการพัฒนาการมีส่วนร่วมของบุคลากรทางการศึกษาในการ

บริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดปัตตานีเป็น

ล�าดับที่	 5	 แสดงให้เห็นว่าปัจจุบันเทคโนโลยีเป็นปัจจัยส�าคัญที่มี

อิทธิพลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการท�างานขององค์กร

การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีท�าให้องค์กรต้องปรับเปลี่ยนดังน้ัน

การพัฒนาทกัษะด้านเทคโนโลยสีารสนเทศจงึมคีวามจ�าเป็นต่อการ

เพิ่มประสิทธิผลการบริหารโรงเรียนสอดคล้องกับงานวิจัยของ	

ธวัช	กรุดมณี	 (2550)	 ได้ศึกษาวิจัยเพื่อวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อ

ความมีประสิทธิผลของโรงเรียนที่บริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน	

สังกัดส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานผลการวิจัย	

พบว่า	ระดบัองค์กร	เทคโนโลยมีอีทิธพิลต่อประสทิธผิลขององค์การ	

	 การปฏิบัติตามนโยบายมีอิทธิพลทางตรงต่อการพัฒนาการ

มีส่วนร่วมของบุคลากรทางการศึกษาในการบริหารโรงเรียนเอกชน

สอนศาสนาอิสลามในจังหวัดปัตตานีเป็นล�าดับท่ี	 6	สอดคล้องกับ

งานวิจัยของกรุณา	ภู่มะลิ	(2557)	ที่ศึกษาปัจจัยการบริหารที่ส่งผล

ต่อประสทิธผิลของโรงเรยีนขนาดเลก็ในภาคตะวนัออก	ผลการวจิยั

พบว่า	 ปัจจัยด้านการปฏิบัติตามนโยบายส่งผลต่อประสิทธิผล

โรงเรียนขนาดเลก็ในภาคตะวนัออกดทีีส่ดุและสอดคล้องกบังานวจิยั

ของเจริญศรี	พันปี	(2553)		ได้ท�าการวิจัย	เรื่อง	การวิเคราะห์ปัจจัย

ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษาข้ันพื้นฐานท่ีบริหารงานตาม

กฎกระทรวงว่าด้วยการกระจายอ�านาจการบริหารและการจัดการ

ศึกษา	ผลการวิจัยพบว่าปัจจัยมีอิทธิพลทางตรงต่อประสิทธิผลของ

สถานศึกษา	คือ	นโยบายการบริหารและการปฏิบัติ	 โดยมีอิทธิพล

ทางบวกและปัจจยัมอีทิธพิลรวมต่อประสทิธผิลของสถานศกึษาคอื	

นโยบายการบริหารและการปฏิบัติ	 และธวัช	กรุดมณี	 (2550)	 ได้

ศึกษาวิจัยเพื่อวิเคราะห์ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความมีประสิทธิผลของ

โรงเรียนท่ีบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน	สังกัดส�านักงานงานคณะ

กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	 ผลการวิจัยพบว่า	 ระดับองค์กร	

นโยบายและการปฏิบัติส่งผลต่อความมีประสิทธิผลของโรงเรียน

ทีบ่รหิารโดยใช้โรงเรยีนเป็นฐาน	สงักดัส�านกังานงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐานแสดงให้เห็นว่าหากโรงเรียนมีการสร้าง

ความเข้าใจร่วมกันในเป้าหมายในการด�าเนินงานให้ผู้เกี่ยวข้องทั้ง

ผู้บริหาร	ครู	ผู้ปกครอง	และนักเรียนย่อม	ที่ท�าให้เกิดประสิทธิผล

ในการบริหารโรงเรียน

	 การบริหารแบบมีส ่วนร ่วมมีอิทธิพลทางตรงต ่อการ

พัฒนาการมีส่วนร่วมของบุคลากรทางการศึกษา	 ในการบริหาร

โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดปัตตานีเป็นล�าดับที่	 6	

เท่ากันกับการปฏิบัติตามนโยบาย	 สอดคล้องกับงานวิจัยของ	

กรณุา	ภูม่ะล	ิ(2557)	ทีศ่กึษาปัจจยัการบรหิารทีส่่งผลต่อประสทิธผิล

ของโรงเรียนขนาดเล็กในภาคตะวันออก	ผลการวิจัยพบว่า	ปัจจัย

ด้านการ	 มีส่วนร่วมส่งผลต่อประสิทธิผลโรงเรียนขนาดเล็กใน	

ภาคตะวันออกสอดคล้องกับงานวิจัยของบวรลักษณ์	 ศักดิ์วิไลพร	

(2553)	ที่ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารแบบมีส่วนร่วมกับ

ประสิทธิผลของงานวิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	 สังกัด

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต	 ผลการวิจัยพบว่า	

การบริหารแบบมีส่วนร่วมของสถานศึกษากับประสิทธิผลงาน

วิชาการในสถานศึกษามีความสัมพันธ์กัน	ทั้งภาพรวมและรายด้าน

อยูใ่นระดบัมากอย่างมนียัส�าคัญทางสถติทิีร่ะดบั	0.01	แสดงให้เห็น

ว่าการที่พ่อแม่	 หรือผู้ปกครองมีโอกาสได้เข้ามามีส่วนร่วมในการ

จัดการเรียนการสอน	ย่อมสะท้อนให้เห็นถึงความต้องการที่แท้จริง

ของพ่อแม่อันจะส่งผลต่อโรงเรียน	และผู้บริหารซ่ึงจะได้ตอบสนอง

ความต้องการทีแ่ท้จรงิได้	นัน่ย่อมแสดงให้เห็นถงึการเกดิประสทิธผิล

ของการบริหารสถานศึกษานั่นเอง

	 การพัฒนาการมีส่วนร่วมของครูในการบริหารโรงเรียน

เอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดปัตตานี	ปัจจัยด้านการบริหาร

วิชาการ	 การบริหารบุคลากร	 การบริหารงบประมาณ	และการ

บริหารทั่วไป	 เป็นองค์ประกอบของการพัฒนาการมีส่วนร่วมของ

บุคลากรทางการศึกษาในการบริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา

อสิลามในจงัหวดัปัตตาน	ีจากผลการวจิยัจะพบว่าทัง้	4	ตวัแปรเป็น

องค์ประกอบของประสิทธิผลของการบริหารโรงเรียนขนาดเล็ก	

แสดงให้เหน็ว่าหากต้องการให้การพัฒนาการมส่ีวนร่วมของบคุลากร

ทางการศึกษาในการบริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามใน

จงัหวดัปัตตาน	ีควรจะต้องประกอบไปด้วย	การบรหิารวชิาการ	การ

บริหารบุคลากร	การบริหารงบประมาณ	และการบริหารทั่วไป	ซึ่ง

สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ	

พ.ศ.	2542	และที่แก้ไขเพิ่มเติม	(ฉบับที่	2)	พ.ศ.	2545	ที่มุ่งหวังยก

ระดับการศึกษาของชาติให้ได้มาตรฐานและการจัดการศึกษาได้

อย่างท่ัวถึงมีคุณภาพ	 โดยได้บัญญัติให้มีการกระจายอ�านาจการ



Journal of Rajanagarindra July - December  2019       59

บริหารจัดการศึกษา	4	ด้าน	 ท่ีส�าคัญ	คือ	การบริหารวิชาการการ

บริหารงบประมาณการบริหารบุคลากร	และการบริหารทั่วไป	โดย

จากผลการวิจัย	ยังพบว่า	ปัจจัยต่างๆ	 ท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลของ

การบริหารโรงเรียน	ขนาดเล็กนั้น	ด้านที่มีความส�าคัญมากที่สุด	คือ	

การบริหารทั่วไป	นั่นแสดงให้เห็นว่าการบริหารงานที่เกี่ยวข้องกับ

การจดัระบบบรหิารองค์กร	ให้บรกิารบรหิารงานอืน่ๆ	บรรลุผลตาม

มาตรฐาน	คุณภาพและเป้าหมายที่ก�าหนดไว้	โดยมีบทบาทหลักใน

การประสานส่งเสรมิสนบัสนนุและอ�านวยความสะดวกต่างๆ	ในการ

บริหารการศึกษาทุกรูปแบบมุ่งพัฒนาสถานศึกษาให้ใช้นวัตกรรม

และเทคโนโลยอีย่างเหมาะสมย่อมทีจ่ะส่งผล	ให้เกดิประสิทธผิลของ

การบริหารโรงเรียนขนาดเล็กนั่นเอง	และรองลงมา	คือ	การบริหาร

งบประมาณ	แสดงให้เห็นว่าหากผู้อ�านวยการโรงเรียนหรือผู้อ�านวย

การสถานศึกษาบริหารงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนรายหัว	 เงิน

อุดหนุนอื่น	และเงินนอกงบประมาณ	 เช่น	 เงินบริจาคให้เกิดความ

ยุติธรรม	 โปร่งใสตรวจสอบได้	 โดยให้คณะครู	 ผู้ปกครอง	 คณะ

กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนนักเรียน	ชุมชนมีส่วน

ร่วมในกระบวนการบริหาร	 โดยมีเป้าหมายหลักลงไปสู่ผลผลิต	คือ

ตัวนักเรียน	 ให้เป็นคนดีคนเก่ง	และด�ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมี

ความสุข	ก็ย่อมที่จะส่งผลให้เกิดประสิทธิผลในการบริหารโรงเรียน

ขนาดเล็ก	การบริหารวิชาการมีความส�าคัญเป็นล�าดับที่	3	แสดงให้

เห็นว่า	 หากการบริหารกิจกรรมทุกประเภทก่อให้เกิดพัฒนาการ

เรียนการสอนนักเรียนให้ได้ผลดีและ	 มีประสิทธิภาพสูงสุดก็ย่อม

ส่งผลให้เกิดประสิทธิผลในการบริหารโรงเรียนขนาดเล็ก	และการ

บริหารบุคคลมีความส�าคัญเป็นล�าดับสุดท้ายนั่นก็คือ	หากผู้อ�านวย

การโรงเรียนมีการบริหาร	ครู	 ครูอัตราจ้าง	 ครูพี่เลี้ยงเด็กปฐมวัย	

พนักงานบริการและลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน	 ให้มีภาระงานท่ี

เหมาะสม	 ไม่มาก	 ไม่น้อยเกินไป	และมีความยุติธรรมเกี่ยวกับการ

เล่ือนขั้นเงินเดือน	 รวมไปถึงการให้สวัสดิการต่างๆ	 เช่นการให้ลา

ศึกษาต่อ	 เป็นต้น	ย่อมที่จะส่งผลต่อการพัฒนาการมีส่วนร่วมของ

บุคลากรทางการศึกษาในการบริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา

อิสลามในจังหวัดปัตตานี

ข้อเสนอแนะ
	 ข้อเสนอแนะในการน�าผลวิจัยไปใช้

					 1.	 โรงเรียนเอกชนในระบบประเภทสอนศาสนาอสิลามควร

มีการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม	ในชุมชนและหน่วยงานต่างๆ

					 2.	 โรงเรียนเอกชนในระบบประเภทสอนศาสนาอสิลามควร

มีการปฏิบัติตามนโยบายโดยเป็นการแสวงหาวิธีการและแนวทาง

เพื่อปรับปรุง	นโยบายแผนงานและการปฏิบัติงานโครงการให้ดีขึ้น	

โดยสามารถน�าทรัพยากรบุคคลและทรัพยากรทางกายภาพมา

ประสานเข้าด้วยกัน	จูงใจให้น�าไปปฏิบัติ	เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์

ขององค์กร					

					 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป

	 1.	 การวจิยัครัง้นีเ้ป็นการศึกษากบัโรงเรยีนเอกชนในระบบ

ประเภทสอนศาสนาอิสลาม	 ดังนั้นควรมีการขยายผลการศึกษา	

โดยใช้โมเดลของการวิจัยครั้งนี้เป็นโมเดลเริ่มต้น	ส�าหรับการศึกษา

กับประสิทธิผลในการบริหารโรงเรียนอื่นๆ	ต่อไป

	 2.	 ผลการวจิยัครัง้นีม้	ี2	ปัจจยัทีไ่ม่มผีลต่อการประสทิธผิล

การบริหารโรงเรียนเอกชนในระบบประเภทสอนศาสนาอิสลาม	

นัน่กคื็อการบริหารแบบมส่ีวนร่วมและการปฏบิตัติามนโยบายอย่าง

เคร่งครัด	แต่ในบริบทของโรงเรียนอื่นๆ	อาจจะมีผลต่อการบริหาร

โรงเรียน	 ก็เป็นได้	 ดังน้ันในการวิจัยครั้งต่อไปควรมีการศึกษาใน

ประเด็นการบริหารแบบมีส่วนร่วมและการปฏิบัติตามนโยบาย

อย่างเคร่งครัดด้วย

	 3.	 ควรมีการพัฒนาการองค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อการมี

ส่วนร่วม	โดยพจิารณาจากองค์ประกอบทีส่�าคญัทัง้	7	องค์ประกอบ

จากผลการวิจัยครั้งนี้	 ในการวิจัยครั้งต่อไปอาจเพิ่มองค์ประกอบ

มากกว่านี้เพื่อวัดการพัฒนาการมีส่วนร่วมของบุคลากรทางการ

ศึกษาของโรงเรียนเอกชนในระบบประเภทสอนศาสนาอิสลาม
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