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Abstract

The purposes of this research were : 1) to investigate the strategy in developing of Islamic Private Schools in 

Krabi Province private schools to an educational innovative organization, and 2) to present the strategy in developing 

of Islamic Private Schools in Krabi Province to an educational innovation organization for implementation. The research 

methodology consisted of three steps : 1) analyzed the documents concerning the strategy in developing of Islamic 

Private Schools in Krabi Province to an educational innovative organization in order to establish the strategies and 

measures, 2) established the questionnaires and interviewed the group of 9 educational innovative organization 

experts and collected data with Delphi technique, and 3) evaluated the opinions of 140 private school administrators 

of 28 Islamic Private Schools in Krabi Province Thailand with a rating scale questionaire. The analysis of data was 

accomplished by computation of percentage, mean, standard deviation. The median and interquartile ranges were 

also computed to test the consensus postulated in the study.

 Based on the findings of the study, it was concluded that : 1) The group of 9 educational innovative organiza-

tion experts agreed with six strategies as : strategy 1 accelerate the development of administrators to educational 

innovation leadership, strategy 2 transforming the work culture into a culture of educational innovative organization, 

strategy 3 accelerate the development of human resource management into educational innovative organization, 

strategy 4 transforming work patterns into educational innovative organization, strategy 5 transforming learning and 

develop quality of students into innovators and, strategy 6 create learning networks for educational innovative or-

ganization. 2) Overall, the opinions of 140 schools administrators from 28 private schools in Southern Thailand agreed 

to strategy in developing of private schools to an educational innovative organization with the high and highest 

satisfaction rate. Especially, they gave the highest satisfaction rate to strategy 2 as accelerate the development of 

administrators to educational innovation leadership.

Keywords : School development strategy/ Organization for Educational Innovation/ Private islamic school

บทคัดย่อ 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษายุทธศาสตร์การพัฒนาโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดกระบี่ สู่การเป็นองค์กร

แห่งนวัตกรรมการศึกษาและ 2) เพื่อน�าเสนอยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดกระบ่ี สู่การเป็นองค์กร

แห่งนวัตกรรมการศึกษาเพื่อน�าไปใช้ต่อไป โดยมีการด�าเนินการวิจัย 3 ขั้นตอน คือ 1) ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม
ในจังหวัดกระบี่ สู่องค์การแห่งนวัตกรรมการศึกษา

Strategy in Developing of Islamic Private School in Krabi Province to
An Educational Innovative Organization

วิทยา  เริงสมุทร์1  และบุญเลิศ  ค่อนสะอาด2

1ผู้อ�านวยการ โรงเรียนประทีปธรรม มูลนิธิ อ�าเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่
2ผู้อ�านวยการโรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดกระบี่ สู่องค์กรแห่งนวัตกรรมการศึกษา เพื่อก�าหนดยุทธศาสตร์และ

มาตรการการพัฒนา 2) สร้างแบบสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญเพื่อขอความเห็นชอบด้วยกระบวนการเทคนิคเดลฟาย (Delphi Technique) เพื่อ

หาความสอดคล้องจากความคดิเหน็ของผูเ้ชีย่วชาญจ�านวน 9 คน และ  3) ประเมนิความคดิเหน็ของผูบ้รหิารจากโรงเรยีนเอกชนสอนศาสนา

อิสลามในจังหวัดกระบี่ จ�านวน 140 คน  จากโรงเรียน จ�านวน 28 โรงเรียน ด้วยแบบสอบถามประมาณค่า (Rating scale questionaire) 

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่ามัธยฐาน และพิสัยระหว่างควอไทล์

ผลการวิจัยพบว่า 1) ผู้เชี่ยวชาญทั้ง 9 คน เห็นด้วยกับยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ในจังหวัดกระบี่สู่

องค์กรแห่งนวัตกรรมทั้ง 6 ยุทธศาสตร์ คือ ยุทธศาสตร์ 1 เร่งรัดพัฒนาผู้บริหารสู่การมีภาวะผู้น�าเชิงนวัตกรรมการศึกษา ยุทธศาสตร์ 2 

ปรบัเปลีย่นวฒันธรรมการท�างานสูว่ฒันธรรมองค์กรแห่งนวตักรรมการศกึษา ยทุธศาสตร์ 3 เร่งรดัพฒันาการบรหิารจดัการทรพัยากรมนษุย์

ไปสู่การเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมการศึกษา ยุทธศาสตร์ 4 ปรับเปลี่ยนรูปแบบการท�างานสู่องค์กรแห่งนวัตกรรมการศึกษา ยุทธศาสตร์ 5 

ปรับเปล่ียนการเรียนรู้สู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเป็นผู้สร้างสรรค์นวัตกรรม และยุทธศาสตร์ 6 สร้างเครือข่ายการเรียนรู้สู่องค์กรแห่ง

นวัตกรรมการศึกษา 2) การประเมินความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดกระบี่จ�านวน 140 คน จาก 28 

โรงเรยีน พบว่า ทกุคนเหน็ด้วยกบัยทุธศาสตร์การพฒันาโรงเรยีนเอกชนสอนศาสนาอสิลามในจงัหวดักระบีสู่อ่งค์กรแห่งนวตักรรมการศกึษา

ทั้งหมดในระดับมากและมากที่สุด โดยเฉพาะยุทธศาสตร์ที่ 2 เร่งรัดพัฒนาผู้บริหารสู่การมีภาวะผู้น�าเชิงนวัตกรรมการศึกษา

ค�าส�าคัญ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงเรียน องค์กรแห่งนวัตกรรมการศึกษา โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม

ความเป็นมาและความส�าคัญของปัญหา
การขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศเพ่ือให้สามารถรับมือกับ

โอกาสและภัยคุกคามในศตวรรษท่ี 21 ประเทศไทยมียุทธศาสตร์

ส�าคัญเน้นในเรือ่งการพัฒนาสู ่“ความมัน่คง มัง่ค่ัง และยัง่ยนื” ด้วย

การสร้าง “ความเข้มแข็งจากภายใน” ขับเคลื่อนตามแนวคิด 

“ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ผ่านกลไก “ประชารัฐ” และได้

ประกาศวิสัยทัศน์เชิงนโยบายในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ 

โมเดลการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ “ประเทศไทย 4.0” การ

เปลี่ยนผ่านสู่ประเทศไทย 4.0 ประกอบด้วย แนวคิดส�าคัญ 2 

ประการ คือ การสร้างความเข้มแข็งจากภายใน และเชื่อมโยง

เศรษฐกิจภายในและเศรษฐกิจโลก การสร้างความเข้มแข็งจาก

ภายในมีกลไกขับเคลื่อนหลักอยู่ 3 ตัว คือ การยกระดับนวัตกรรม

ของทกุภาคส่วนในประเทศ การสร้างสงัคมทีม่จีติวญิญาณของความ

เป็นผู้ประกอบการ และการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน และเครือข่าย  

ซึ่งต้องขับเคลื่อนกลไกท้ัง 3 พร้อมกัน การยกระดับนวัตกรรม 

เมื่อผนวกกับการสร้างสังคม จิตวิญญาณของผู้ประกอบการจึงจะ

เอื้อให้เกิดการสร้างโมเดลการท�าธุรกิจแบบใหม่มากมายท่ามกลาง

ระบบที่เอื้อให้เกิดการสร้างนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ อีก

ส่วนหนึ่งของการสร้างความเข้มแข็งจากภายในคือ การสร้างความ

เข้มแขง็ในระดบัฐานรากหรอืชุมชน เมือ่ผนวกความเข้มแขง็ในระดับ

ฐานรากกบัการสงัคมทีม่จีติวิญญาณผูป้ระกอบการจะก่อให้เกิดการ

ปรับเปล่ียนสถานะของคนในสังคมผ่านการสร้างสังคมแห่งโอกาส

ควบคู ่กับการสร้างสังคมที่มีความสามารถ เมื่อโครงสร้างของ

เศรษฐกิจและสังคมภายในประเทศเกิดความเข้มแข็ง การเชื่อมโยง

ภายนอกเป็นส่ิงที่ต้องด�าเนินการควบคู่กันโดยมีระบบการเชื่อมโยง

กับโลก 3 ระดับ คือ เศรษฐกิจภายในประเทศ เศรษฐกิจภูมิภาค 

และเศรษฐกิจโลก (สุวิทย์ เมษินทรีย์, 2559)

จากการพฒันาในอดตีตามล�าดบัด้วยโมเดลประเทศไทย 1.0 

ยุคทองของเกษตรกรรม ประเทศไทย 2.0 ยุคอุตสาหกรรมเบา, 

ประเทศไทย 3.0 เป็นอุตสาหกรรมหนัก และปัจจุบันประเทศไทย 

4.0 ด้วยความพยายามพัฒนาสู่ยุคเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วย

นวัตกรรม หรือ value-based economy ประเทศไทยเคยเป็น

ประเทศยากจนและพฒันามาสูป่ระเทศทีม่รีายได้ปานกลาง ปัจจบุนั

ไม่สามารถก้าวขึน้สูป่ระเทศทีม่รีายได้สงูเพราะตดิอยูก่บัสถานะของ

กับดักประเทศรายได้ปานกลางเพราะเป็นประเทศที่ไม่สามารถ 

ขบัเคลือ่นด้วยองค์ความรู ้ด้วยวทิยาการและนวตักรรมขณะเดยีวกัน

ประเทศไทยก�าลังเผชิญกับ “ศตวรรษแห่งความว่างเปล่า” และยัง

คงเผชิญกับปัญหาระยะยาว คือ ปัญหาด้านทุนมนุษย์ สืบเนื่องจาก

อนาคตภายในปี 2583 สังคมไทยมีโครงสร้างของคนท่ีเป็นสังคม 

ผูส้งูอายแุละคณุภาพคน จะตกต�า่ลงเมือ่เปรยีบเทยีบกบัประเทศอืน่ 

ประเทศไทยติดอยู่ในโมเดลเศรษฐกิจแบบ “ท�ามาก ได้น้อย” 

ต้องการปรบัเปลีย่นเป็น “ท�าน้อย ได้มาก” หมายถงึ การขบัเคลือ่น

ให้เกิดการเปล่ียนแปลงอย่างน้อยใน 3 มิติส�าคัญ คือเปลี่ยนจาก 

การผลติสนิค้า “โภคภณัฑ์” ไปสูส่นิค้าเชงิ “นวัตกรรม” เปลีย่นจาก
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การขับเคลือ่นประเทศด้วยภาคอตุสาหกรรมไปสูก่ารขบัเคลือ่นด้วย

เทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม และเปลี่ยนจากการ

เน้นภาคการผลติสนิค้าไปสูก่ารเน้นภาคบรกิารมากขึน้ ประเทศไทย 

4.0 จึงเป็นการเปลี่ยนผ่านระบบใน 4 องค์ประกอบส�าคัญ คือ 

เปลี่ยนจากการเกษตรแบบด้ังเดิม ไปสู่การเกษตรสมัยใหม่ ที่เน้น

การบรหิารจดัการและเทคโนโลย ีเป็นเกษตรกรแบบผูป้ระกอบการ

และเปลี่ยนจากธุรกิจขนาดย่อม (SMEs) ที่รัฐบาลต้องให้ความ 

ช่วยเหลือตลอดเวลาไปสู่การเป็นธุรกิจขนาดเล็กที่มีสินค้าดี แนวคิดดี 

บริหารจัดการคล่องตัว มองตลาดโลกเป็นส�าคัญ (smart enter-

prises) และธุรกิจที่ออกแบบมาให้เติบโตอย่างรวดเร็วแบบไร้ข้อ

จ�ากัด (startup) ท่ีมีศักยภาพสูง เปลี่ยนจากการให้บริการแบบ

ดั้งเดิม ที่ไม่เน้นการใช้เทคโนโลยีแต่ใช้แรงงานทักษะต�่าส่งผลให้มี

การสร้างมลูค่าค่อนข้างต�า่ ไปสูก่ารให้บรกิารแบบมอือาชพีและสร้าง

มูลค่าสูง (high value services) และเปลี่ยนจากแรงงานทักษะต�่า

ไปสู่แรงงานที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญและทักษะสูง ขับเคลื่อน

เศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม (สุวิทย์ เมษินทรีย์, 2559)

การขับเคลือ่นโมเดลประเทศไทย 4.0 ต้องด�าเนนิการปฏริปู

ใน 3 เรื่องไปพร้อมกัน คือ การปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจจากเดิม

เป็นการการผลติโดยใช้แรงงาน เครือ่งจกัรและทรพัยากรต้องเปล่ียน

เป็นการผลิตบนฐานความรู้และเทคโนโลยี การพัฒนาภาคบริการ 

ต้องมีการปฏิรูปการวิจัยและพัฒนา และการปฏิรูปการศึกษา การ

ปฏิรูปการศึกษาเป็นหัวใจส�าคัญของการเปลี่ยนแปลงและเปล่ียน

ผ่านไปสู่ประเทศไทย 4.0 จากการวิเคราะห์สาเหตุที่มาของปัญหา

ซึ่งส่งผลให้ประเทศไทยต้องประสบสภาวะวิกฤตในช่วงทศวรรษที่

ผ่านมา พบว่า สาเหตสุ�าคัญประการหนึง่มาจาก “คณุภาพของคน” 

ปัจจุบันประเทศไทยมีประชากรจ�านวนมากท่ีอยู ่ในระบบของ

ประเทศไทย 1.0 2.0 และ 3.0 ในส่วนของโครงสร้างก�าลังคน และ

คุณภาพของทุนมนุษย์ที่อ่อนด้อยซึ่งเป็นปัจจัยส�าคัญที่จะบ่งช้ี 

ขีดความสามารถในการแข่งขันระยะยาวของประเทศ คุณภาพของ

คนเป็นผลจากระบบการศึกษาของประเทศและการจัดการศึกษา

เป็นส�าคญั ดงันัน้การพฒันาสูป่ระเทศไทย 4.0 ปัจจยัส�าคัญอย่างยิง่

ที่มีอิทธิพลต่อความส�าเร็จคือ การศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน  

ดังนั้นการบริหารการศึกษาเพื่อร่วมสร้างประเทศไทย 4.0 ผู้บริหาร

การศึกษาต้องมีความเข้าใจในการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบัน

และสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เพื่อน�าไปสู่การพัฒนาองค์กรแห่งการ

เรียนรู ้ สังคมแห่งการเรียนรู ้ ต่อยอดสู ่การพัฒนาองค์กรแห่ง

นวตักรรมการศกึษา ซ่ึงพฒันาคนให้รูจ้กัรกัการเรยีนรู ้การท�าให้คน

เข้าใจว่าเพราะเหตุใดจึงต้องเรียนรู้ ต้องเรียนรู้อย่างไร ต้องเรียนรู้

จากใคร การสอนให้คนเรียนรู้ที่จะด�ารงชีวิตอยู่ การใช้ชีวิตอยู่ร่วม

กับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ผู้บริหารการศึกษาต้องเข้าใจและพัฒนา

ให้เกิดการปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนรู้ใน 4 ประเด็นส�าคัญ คือ 

ปรบัเปลีย่นให้การเรยีนรูเ้ป็นไปเพือ่เสรมิสร้างแรงบนัดาลใจ มคีวาม

มุง่มัน่ เพือ่ให้มชีวีติอยูอ่ย่างมพีลงัและมคีวามหมาย ปรบัเปลีย่นการ

เรียนรู้เพื่อบ่มเพาะความคิดสร้างสรรค์และความสามารถในการ

สร้างสรรค์นวตักรรม ปรบัเปล่ียนการเรยีนรูเ้พือ่ปลูกฝังจติสาธารณะ 

ยึดประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง มีความเกื้อกูลแบ่งปัน และการปรับ

เปลี่ยนการเรียนรู้   เพื่อมุ่งการท�างานให้เกิดผลสัมฤทธ์ิ ท้ังน้ีการ

พฒันาสถานศึกษาและโรงเรยีนสู่ความเป็นองค์กรแห่งนวตักรรมการ

ศกึษา เป็นความต้องการจ�าเป็นส�าหรบัการเปลีย่นแปลงจากโรงเรยีน

ในสภาพปัจจบุนัสูโ่รงเรยีนซ่ึงเป็นกลไกส�าคัญในการพฒันาคณุภาพ

ของคน น�าไปสูก่ารขบัเคลือ่นโมเดลประเทศไทย 4.0 โรงเรียนเอกชน

ประเภทสามัญศึกษาซึ่งได้รับการประเมินจากส�านักงานรับรอง

มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) รอบที่ 

3 ว่ามคีณุภาพพร้อมส�าหรบัการเปล่ียนแปลงสูโ่รงเรยีนคณุภาพร่วม

ขับเคลื่อนโมเดลประเทศไทย 4.0 มีความจ�าเป็นอย่างยิ่งที่ต้อง

ด�าเนนิการเป็นผูน้�าในการเปลีย่นแปลง และยทุธศาสตร์ส�าหรบัการ

เร่ิมต้นการเปล่ียนแปลงไปสู่องค์กรแห่งนวัตกรรมการศึกษาเป็น 

สิ่งส�าคัญจ�าเป็นเพื่อให้โรงเรียนมีแนวทางการด�าเนินการที่ชัดเจน 

การพัฒนาโรงเรียนสู่การเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมการศึกษาสร้าง

ประโยชน์ต่อผูเ้รยีนให้มคีณุภาพ สามารถยนืหยดัได้ในการด�ารงชวีติ

ในศตวรรษที่ 21 ขณะเดียวกันเป็นการตอบสนองนโยบายของ

รัฐบาลที่จะขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 อีกด้วย (ไพฑูรย์ สินลารัตน์ 

และคณะ, 2559) ด้วยความตระหนกัในเรือ่งการพัฒนาประเทศชาติ

ดงัได้กล่าวมาแล้วท�าให้ผู้วจิยัเกดิแรงบนัดาลใจทีจ่ะท�าการวจิยัเรือ่ง 

ยทุธศาสตร์การพฒันาโรงเรยีนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจงัหวดั

กระบีสู่อ่งค์กรแห่งนวตักรรมการศกึษา และหวังว่าจะเป็นประโยชน์

แก่ประเทศชาติสืบไป

 แนวคิดทฤษฎี
1. ทฤษฎีการบริหารการศึกษา

2.  แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนายุทธศาสตร์

3.  แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับองค์กรแห่งนวัตกรรม

4.  แนวคิดเกี่ยวกับเทคนิคเดลฟาย

ขอบเขตการวิจัย
การวิจัยเรื่องยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงเรียนเอกชนสอน

ศาสนาอิสลามในจังหวัดกระบี่สู ่องค์กรแห่งนวัตกรรมการศึกษา  

ผู้วิจัยได้ก�าหนดขอบเขตของการวิจัยไว้ดังนี้
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1.  ด้านเนื้อหา

การวิจัยเรื่องยุทธศาสตร์ในการพัฒนาโรงเรียนเอกชนสอน

ศาสนาอิสลามในจังหวัดกระบ่ีสู่องค์กรแห่งนวัตกรรมการศึกษา 

ผู้วิจัยมุ่งศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์เนื้อหาเกี่ยวกับการบริหารการ

ศกึษา การบรหิารงานของโรงเรยีนเอกชน บทวเิคราะห์สถานการณ์ 

ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาเอกชน การศึกษา 4.0 การพัฒนา

ยุทธศาสตร์ คือ การสร้างยุทธศาสตร์ การน�ากลยุทธ์ไปปฏิบัติ และ

การควบคุมกลยทุธ์ องค์กรแห่งนวตักรรม องค์กรแห่งนวัตกรรมการ

ศึกษา และองค์ประกอบหลักส�าคัญขององค์กรแห่งนวัตกรรม 7  

องค์ประกอบ คอื 1) ผูบ้รหิารมภีาวะผูน้�าเชงินวตักรรม 2) โครงสร้าง

องค์กรรองรบัการเป็นองค์กรแห่งนวตักรรม 3) ประสิทธภิาพในการ

สือ่สาร การบรหิารจดัการสิง่แวดล้อมและบรรยากาศในการท�างาน

เป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม 4) การบริหารทรัพยากรมนุษย์ให้มุ่งเน้น

การสร้างและการพัฒนานวัตกรรม 5) วัฒนธรรมองค์กรแห่ง

นวัตกรรม 6) ระบบการจัดการความรู ้และระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ และ 7) เครือข่าย

2.  ด้านประชากร

ประชากรที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญด้านองค์กร

แห่งนวัตกรรมการศึกษา เลือกกลุ่มตัวอย่างมาศึกษาโดยวิธีการ 

บอกต่อ (snowball sampling technique) จ�านวน 9 คน และ 

ผูบ้รหิารโรงเรยีนเอกชนสอนศาสนาอสิลามในจงัหวดักระบี ่จ�านวน 

140 คน จาก 28 โรงเรียน

วิธีด�าเนินการวิจัย
กลุ่มตัวอย่างในงานวิจัยประกอบด้วย 2 กลุ่ม ดังนี้

กลุ่มที่ 1 กลุ่มตัวอย่างการวิจัยแบบเทคนิคเดลฟาย คือ  

กลุ ่มผู ้เชี่ยวชาญในประเด็นปัญหานั้น ๆ ซึ่งมีความส�าคัญมาก  

เพราะผลการวิจัยจะถูกต้องหรือเช่ือถือหรือไม่ เพียงใด ขึ้นอยู่กับ

กลุ่มผู้เชี่ยวชาญที่เลือกจึงต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ การเลือกกลุ่ม

ตัวอย่างในการวิจัยแบบเทคนิคเดลฟายจึงต้องพิจารณาประเด็น 

ที่ส�าคัญ 2 ประการ คือ

1.  ขนาดของกลุ่มผู้เชี่ยวชาญจะใช้ 9 คน เพราะมีผลการ

วจิยัยนืยนัว่าใช้จ�านวนนีจ้ะมคีวามคลาดเคลือ่นน้อยทีส่ดุ และไม่ควร

มีมากเกินไปเพราะอาจจะท�าให้เกิดความล่าช้าในการติดตามและ

อาจได้บุคคลที่ไม่เชี่ยวชาญในประเด็นนั้นจริง

2.  วิธีเลือกผู้เชี่ยวชาญ จะใช้วิธีวิพากษ์ประเด็นปัญหา 

(critical incident technique) กล่าวคอืจะเลอืกผูเ้ชีย่วชาญทีผู่ว้จิยั

เหน็ว่ามคีวามเช่ียวชาญจรงิๆ มา 1 คน ก่อน แล้วขอความอนเุคราะห์

ให้ผู้เชี่ยวชาญระบุรายช่ือ ผู้เช่ียวชาญต่อไปอีกท่านละ 3 ช่ือ หรือ

มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ จากนั้นขอความอนุเคราะห์ให้ผู้เชี่ยวชาญ 

3 ท่านนั้นระบุช่ือผู้เชี่ยวชาญต่อไปอีกท่านละ 3 ชื่อ ท�าเช่นน้ีไป 

เร่ือย ๆ ไปจนผู้เช่ียวชาญมากพอจึงน�ารายชื่อผู้เชี่ยวชาญเหล่าน้ัน

มานับความถี่ซ�้า ๆ กัน เรียงล�าดับที่ซ�้ากันจากมากไปหาน้อยจนได้

รายชือ่ผู้เช่ียวชาญตามทีต้่องการผู้เช่ียวชาญทีใ่ช้ในการศกึษาคนแรก

ได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง (purposive random sampling) 

จากผู้มีประสบการณ์ในการบริหารโรงเรียนเอกชนหรือผู้ที่ท�างาน

เก่ียวข้องกับการบริหารโรงเรียนเอกชนมีความโดดเด่นในเรื่องของ

องค์กรแห่งนวัตกรรมการศึกษามีประสบการณ์อย่างน้อย 10 ปี 

ขึ้นไป จากนั้นใช้เทคนิคการบอกต่อ (snowball) จนครบ 9 คน

กลุม่ที ่2 กลุม่ตวัอย่างการวจิยัเชงิปรมิาณเพือ่ประเมนิความ

เป็นไปได้ในการน�ายทุธศาสตร์การพฒันาโรงเรยีนเอกชนสอนศาสนา

อสิลามในจงัหวัดกระบีสู่่องค์กรแห่งนวตักรรมการศึกษาไปปฏบิตัใิน

โรงเรียนเอกชน กลุ ่มประชากรส�าหรับการวิจัยเชิงปริมาณคือ  

ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาในเขตจังหวัดภาคใต้ 

11 จงัหวดั ซึง่ได้รบัการรบัรองมาตรฐานคณุภาพการศกึษารอบที ่3 

(2554–2558) จากส�านกังานรบัรองมาตรฐานและประเมนิคณุภาพ

การศกึษา (องค์การมหาชน) ก�าหนดกลุม่ตวัอย่างโดยการเปิดตาราง

ขนาดของกลุ่มตัวอย่างของเครซี่และมอร์แกนที่ระดับความเช่ือมั่น 

95% ได้จ�านวนกลุ่มตัวอย่าง 28 โรงเรียน ด�าเนินการเลือกกลุ่ม

ตัวอย่างด้วยวิธีการสุ่มอย่างง่าย ผู้บริหารโรงเรียนในกลุ่มตัวอย่าง 

หมายถึง ผู้รับใบอนุญาต ผู้อ�านวยการ ผู้จัดการ รองผู้อ�านวยการ  

ผู้ช่วยผู้อ�านวยการ ผู้ช่วยผู้จัดการ หัวหน้างาน ต�าแหน่งใดต�าแหน่ง

หนึ่ง จ�านวน 1 คน จากแต่ละโรงเรียน เป็นผู้ตอบแบบสอบถาม

เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสัมภาษณ์และ

แบบสอบถาม ดังนี้

แบบสัมภาษณ์ใช้ค�าถามปลายเปิดผู้ให้สัมภาษณ์ตอบอย่าง

อิสระเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา

อสิลามในจงัหวดักระบีสู่อ่งค์กรแห่งนวตักรรมการศกึษาในประเดน็ 

วสิยัทศัน์ พนัธกิจ เป้าประสงค์ เป้าหมาย ยทุธศาสตร์และมาตรการ

แบบสอบถาม เป็นแบบสอบถามประกอบด้วย 2 ตอน ดังนี้

ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบ

แบบสอบถามทั่วไป ได้แก่ เพศ ระดับการศึกษา ต�าแหน่งงาน และ

ประสบการณ์ท�างาน

ตอนที่ 2 เป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงเรียนเอกชนสอน

ศาสนาอสิลามในจงัหวดักระบีสู่่องค์กรแห่งนวตักรรม ประกอบด้วย 

วสิยัทศัน์ พนัธกิจ เป้าประสงค์ เป้าหมาย ยทุธศาสตร์และมาตรการ 

ยุทธศาสตร์ดังนี้

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ปรับเปล่ียนวัฒนธรรมการท�างานสู ่

วัฒนธรรมองค์กรแห่งนวัตกรรมการศึกษา
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 เร่งรัดพัฒนาผู้บริหารสู่การมีภาวะผู้น�าเชิง

นวัตกรรมการศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 3 เร่งรัดพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากร

มนุษย์ไปสู่การเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมการศึกษา

ยทุธศาสตร์ที ่4 ปรบัเปล่ียนรปูแบบการท�างาน สูอ่งค์กรแห่ง

นวัตกรรมการศึกษา

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 สร้างเครือข่ายการเรียนรู้สู ่องค์กรแห่ง

นวัตกรรมการศึกษา

ยทุธศาสตร์ที ่6 ปรบัเปลีย่นการเรยีนรูสู้ก่ารพฒันาคณุภาพ

ผู้เรียนเป็นผู้สร้างสรรค์นวัตกรรม

การวิเคราะห์ข้อมูล
1. ข้อมลูเชงิคณุภาพ หาค่ามธัยฐาน (median) และค่าพสิยั

ควอไทล์ (Interquartile Range) ของแต่ละข้อค�าถามทีไ่ด้จากกลุม่

ผู้เชี่ยวชาญและของผู้เชี่ยวชาญแต่ละคนจากน้ันส่งแบบสอบถาม

รอบที่ 3 พร้อมทั้งรายงานให้ผู้เชี่ยวชาญทราบเกี่ยวกับค่ามัธยฐาน

และค่าพิสัยควอไทล์ของแต่ละข้อค�าถามท่ีวิเคราะห์ได้จากค�าตอบ

ของกลุ่มผู้เชี่ยวชาญและที่วิเคราะห์ได้จากค�าตอบของผู้เชี่ยวชาญ

คนนั้นรวมทั้งค�าตอบเดิมของผู้เช่ียวชาญคนน้ัน เพื่อเปิดโอกาสให้ 

ผูเ้ชีย่วชาญได้ทราบความเหมือนและความแตกต่างระหว่างค�าตอบ

ของตนเองและของกลุ่มผู้เชี่ยวชาญส�าหรับน�ามาใช้ประกอบการ

พิจารณาท�าการตัดสินใจยืนยันหรือเปลี่ยนแปลงค�าตอบของตน  

หากผู้เชี่ยวชาญยังยืนยันค�าตอบเดิม แต่เป็นค�าตอบที่มีค่าอยู่นอก

พิสัยควอไทล์ ผู้เชี่ยวชาญคนนั้นต้องให้เหตุผลประกอบ 

การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเทคนิคเดลฟาย

1.  หาค่ามัธยฐานและค่าพิสัยควอไทล์จากแบบสอบถาม

รอบที ่3 ทีต่อบโดยกลุม่ผูเ้ชีย่วชาญซึง่แสดงค่ามธัยฐานและค่าพิสยั

ควอไทล์และต�าแหน่งท่ีผู้เชี่ยวชาญแต่ละคนตอบในรอบที่ 3 ลงใน

แบบสอบถามรอบที่ 4

2.  น�าค่ามัธยฐานและค่าพิสัยควอไทล์มาแปลผล ซึ่งอาจ

พิจารณาร่วมกับค่าฐานนิยม ดังน้ี มัธยฐานจากแบบสอบถาม 

ปลายปิดแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับมีการให้ค่าน�้าหนัก

คะแนน ดังนี้

5  หมายถึง เป็นไปได้มากที่สุดหรือเห็นด้วยมากที่สุด

4  หมายถึง เป็นไปได้มากหรือเห็นด้วยมาก

3  หมายถึง ไม่แน่ใจ

2  หมายถึง เป็นไปได้น้อยหรือเห็นด้วยน้อย

1  หมายถึง เป็นไปได้น้อยที่สุด

ค่ามัธยฐานที่หาได้จากค�าตอบของกลุ่มผู้เชี่ยวชาญน�ามา

แปลความหมายได้ ดังนี้

ค่ามธัยฐานต�า่กว่า 1.50 หมายถงึ ข้อความนัน้เป็นไปได้น้อย

ที่สุดหรือกลุ่มผู้เชี่ยวชาญไม่เห็นด้วยกับข้อความนั้นมากที่สุด

ค่ามัธยฐานอยู่ระหว่าง 1.50–2.49 หมายถึง ข้อความนั้น

เป็นไปได้น้อยหรือกลุ่มผู้เชี่ยวชาญไม่เห็นด้วยกับข้อความนั้น

ค่ามัธยฐานอยู่ระหว่าง 2.50–3.49 หมายถึง ไม่แน่ใจ

ข้อความน้ันจะเป็นไปได้มากหรือกลุ่มผู ้เช่ียวชาญไม่แน่ใจใน 

ข้อความนั้น

ค่ามัธยฐานอยู่ระหว่าง 3.50–4.49 หมายถึง ข้อความนั้น

เป็นไปได้มากหรือกลุ่มผู้เชี่ยวชาญเห็นด้วยกับข้อความนั้นมาก

ค่ามัธยฐานตั้งแต่ 4.50 หมายถึง ข้อความนั้นเป็นไปได้มาก

ที่สุดหรือกลุ่มผู้เชี่ยวชาญเห็นด้วยกับข้อความนั้นมากที่สุด

ค่าพิสัยควอไทล์ค�านวณหาค่าความแตกต่างระหว่าง 

ควอไทล์ท่ี 1 กับควอไทล์ที่ 3 ถ้าพิสัยระหว่างควอไทล์ที่ค�านวณ 

ได้ของข้อความใดมีค่าตั้งแต่ 1.50 ลงมา แสดงว่าความคิดเห็นของ

กลุ่มผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อข้อความนั้นสอดคล้องกัน ถ้าพิสัยระหว่าง 

ควอไทล์ของข้อความใดมีค่ามากกว่า 1.50 แสดงว่าความคิดเห็น 

ของกลุ่มผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อข้อความนั้นไม่สอดคล้องกัน ข้อมูลเชิง

ปริมาณ น�าข้อมูลจากการตอบแบบสอบถามของผู้บริหารโรงเรียน

เอกชนประเภทสามัญศึกษาแบบประมาณค่ามาหาค่าร้อยละ  

ค่าเฉลี่ย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน เพื่อประเมินความคิดเห็นต่อ

ความเป็นไปได้ในการน�ายทุธศาสตร์การพฒันาโรงเรียนเอกชนสอน

ศาสนาอิสลามในจังหวัดกระบี่สู่องค์กรแห่งนวัตกรรมการศึกษาไป

ใช้จริงในโรงเรียน

สรุปผลการวิจัย
ผูบ้รหิารโรงเรยีนเอกชนสอนศาสนาอสิลาม  ในจงัหวดักระบี่ 

จ�านวน 140 คน จาก 28 โรงเรียน พบว่าทุกคนเห็นด้วยกับ

ยทุธศาสตร์การพฒันาโรงเรยีนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจงัหวดั

กระบ่ีสู่องค์กรแห่งนวัตกรรมการศึกษา มีความเห็นว่าวิสัยทัศน์

เหมาะสมในระดบัมากทีสุ่ด มีความเห็นว่าพนัธกจิเหมาะสมในระดบั

มาก มีความเห็นว่าเป้าประสงค์เหมาะสมในระดับมาก มีความเห็น

ว่าเป้าหมายเหมาะสมในระดับมาก มีความเห็นว่ายุทธศาสตร์ทั้ง 6 

ยุทธศาสตร์ ในภาพรวม มีความเหมาะสมในระดับมาก มีความเห็น

ว่ามาตรการของยุทธศาสตร์ที่ 1 ปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมการท�างาน 

สู่วัฒนธรรมองค์กรแห่งนวัตกรรมการศึกษาในภาพรวม มีความ

เหมาะสมในระดับมาก มีความเห็นว่ามาตรการของยุทธศาสตร์ที่ 2 

เร่งรัดพัฒนาผู้บริหารสู่การมีภาวะผู้น�าเชิงนวัตกรรมการศึกษาใน

ภาพรวมมคีวามเหมาะสมในระดบัมากทีส่ดุ มคีวามเห็นว่ามาตรการ

ของยทุธศาสตร์ที ่3 เร่งรดัพฒันาการบรหิารจดัการทรพัยากรมนษุย์

ไปสู่การเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมการศึกษาในภาพรวมมีความ
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เหมาะสมในระดับมาก มีความเห็นว่ามาตรการของยุทธศาสตร์ที่ 4 

ปรับเปลี่ยนรูปแบบการท�างานสู่องค์กรแห่งนวัตกรรมการศึกษาใน

ภาพรวมมคีวามเหมาะสม ในระดบัมาก มคีวามเหน็ว่ามาตรการของ

ยทุธศาสตร์ที ่5 สร้างเครอืข่ายการเรยีนรูสู้อ่งค์กรแห่งนวัตกรรมการ

ศึกษาในภาพรวมมีความเหมาะสมในระดับมาก มีความเห็นว่า

มาตรการของยุทธศาสตร์ที่ 6 ปรับเปลี่ยนการเรียนรู้สู่การพัฒนา

คุณภาพผู ้เรียนเป็นผู ้สร้างสรรค์นวัตกรรมในภาพรวมมีความ 

เหมาะสมในระดับมาก

 

อภิปรายผล
จากการศึกษาเรื่องยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงเรียนเอกชน

สอนศาสนาอสิลามในจงัหวดักระบีสู่อ่งค์กรแห่งนวตักรรมการศึกษา 

ซึ่งได้รับองค์ความรู้ใหม่คือ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงเรียนเอกชน

สอนศาสนาอสิลามในจงัหวดักระบีสู่อ่งค์กรแห่งนวตักรรมการศึกษา 

ผู้เช่ียวชาญ จ�านวน 9 คน ให้ความคิดเห็นว่ายุทธศาสตร์ดังกล่าว 

มีความสอดคล้องกันในภาพรวมและสอดคล้องกันในรายละเอียด  

ผูบ้รหิารโรงเรยีนเอกชนประเภทสามญัศกึษาซึง่เป็นกลุ่มตวัอย่างให้

ความคิดเห็นว่ายุทธศาสตร์การพัฒนาโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา

อสิลามในจงัหวดักระบีสู่อ่งค์กรแห่งนวตักรรมการศกึษาในภาพรวม

มคีวามเหมาะสมในระดบัมากทีสุ่ดและระดับมาก การน�ายทุธศาสตร์

ดงักล่าวสูก่ารปฏบิตัใินโรงเรยีนเอกชนเป็นไปเพือ่พฒันาคณุภาพของ

โรงเรียนให ้มีความสอดคล ้องกับการขับเคลื่อนการพัฒนา

ประเทศไทยไปสู่โมเดลประเทศไทย 4.0 จากการวิเคราะห์ข้อมูล 

พบว่า ยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามใน

จังหวัดกระบี่สู่องค์กรแห่งนวัตกรรมการศึกษา มีองค์ประกอบที่

ส�าคญั 7 ด้าน คอื 1) ผูบ้รหิารมภีาวะผูน้�าเชงินวตักรรม  2) โครงสร้าง

องค์กรรองรบัการเป็นองค์กรแห่งนวตักรรม 3) ประสิทธภิาพในการ

สือ่สาร 4) การบรหิารทรพัยากรมนษุย์ให้มุง่เน้นการสร้างและพฒันา

นวัตกรรม 5) วัฒนธรรมองค์กรแห่งนวัตกรรม 6) ระบบการจัดการ

ความรูแ้ละระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ และ 7) เครอืข่าย สอดคล้อง

กับงานวิจัยเรื่อง รูปแบบการพัฒนาโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา

อิสลามในจังหวัดกระบี่สู ่ความเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม วชิน  

อ่อนอ้าย (2557) สอดคล้องกับงานวิจัยเรื่องการศึกษาเพื่อส�ารวจ

องค์กรนวตักรรมของ สนุย์ี ภริมย์ประเมศ (2551) ในประเดน็ องค์กร

แสวงหาแนวความคิดใหม่อยู่ตลอดเวลา และองค์กรสร้างความ 

ร่วมมือกับองค์กรธุรกิจภายนอก การศึกษาองค์ประกอบของความ

เป็นองค์กรนวัตกรรมของโรงพยาบาลเกาะสมุย  สอดคล้องกับงาน

วจิยัของ สมนกึ เอือ้จริะพงษ์พนัธ์ และคณะ (2553) ในประเดน็ของ

โครงสร้างองค์กร การมส่ีวนร่วมในนวตักรรม การสือ่สาร บรรยากาศ

สร้างสรรค์ และสอดคล้องกบัการวจิยัเรือ่งการศกึษาคณุลักษณะของ

องค์กรนวัตกรรม กรณีศึกษาองค์กรที่ได้รับรางวัลด้านนวัตกรรม 
คุณลักษณะขององค์กรแห่งนวัตกรรมสอดคล้องกบั 7 องค์ประกอบ
หลักที่สังเคราะห์ขึ้นข้างต้น และมีข้อค้นพบว่าคุณลักษณะของ
องค์กรแห่งนวตักรรมของแต่ละองค์กรอาจมคีวามแตกต่างกนัไปโดย
ไม่จ�าเป็นต้องมีครบถ้วนทุกด้าน ท้ังนี้คุณลักษณะอาจแตกต่างกัน
ตามบริบท อาทิ ประเภทธุรกิจ ขนาดองค์กร

ผลการวิเคราะห์ข ้อมูลที่ควรน�ามาอภิปรายเกี่ยวกับ
ยทุธศาสตร์การพฒันาโรงเรยีนเอกชนสอนศาสนาอสิลามในจงัหวดั
กระบี่สู่องค์กรแห่งนวัตกรรมการศึกษา ดังนี้

ผลการวเิคราะห์ข้อมลูจากผูเ้ชีย่วชาญจ�านวน 9 คนเกีย่วกบั
มาตรการของแต่ละยุทธศาสตร์ทั้ง 6 ยุทธศาสตร์ พบว่ามีความ
สอดคล้องกับความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา
อิสลามในจังหวัดกระบี่ จ�านวน 140 คน จาก 28 โรงเรียน มีความ
คดิเหน็ กบัการน�ามาตรการของแต่ละยทุธศาสตร์ทกุยทุธศาสตร์ไป
ปฏบิตัอิยูใ่นระดบัมากและมากทีส่ดุ ดงันี ้มาตรการของยทุธศาสตร์
ปรับเปลีย่นวฒันธรรม การท�างานสูอ่งค์กรแห่งนวตักรรมการศกึษา
เห็นด้วยในระดับมาก เห็นด้วยมากที่สุดกับสองมาตรการคือ 
สนับสนุนส่งเสริมการท�างานในบรรยากาศแบบเปิดและพัฒนา
บุคลากรให้พร้อมเปล่ียนแปลงอย่างรู ้เท่าทันสถานการณ์ในยุค
ประเทศไทย 4.0 มาตรการของยุทธศาสตร์เร่งรัดพัฒนาผู้บริหารสู่
การมีภาวะผู้น�าเชิงนวัตกรรมการศึกษา เห็นด้วยระดับมากท่ีสุด 
มาตรการที่ได้น�าเสนอจ�านวน 7 มาตรการได้รับการเห็นด้วยมาก
ทีส่ดุ 6 มาตรการ มเีพยีงมาตรการเดยีวทีม่รีะดบัความเห็นด้วยมาก 
คือ ผู้บริหารเป็นผู้มีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ประพฤติตนเป็นแบบ
อย่างที่ดี มาตรการของยุทธศาสตร์เร่งรัดพัฒนาการบริหารจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์ไปสู่การเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมการศึกษา เห็น
ด้วยในระดับมาก และเห็นด้วยในระดับมากทุกมาตรการจ�านวน 5 
มาตรการที่น�าเสนอ ยุทธศาสตร์ปรับเปลี่ยนรูปแบบการท�างานสู่
องค์กรแห่งนวัตกรรมการศึกษา เห็นด้วยในระดับมากในภาพรวม 
และเห็นด้วยระดับมากที่สุดกับมาตรการพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศให้ทันสมัยเพิ่มประสิทธิภาพในการท�างาน ยุทธศาสตร์
สร้างเครอืข่ายการเรยีนรูสู้อ่งค์กรแห่งนวตักรรมการศกึษา เหน็ด้วย
ในระดับมากในภาพรวมและทุกมาตรการ ยุทธศาสตร์ปรับเปลี่ยน
การเรียนรู้สู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเป็นผู้สร้างสรรค์นวัตกรรม 
เห็นด้วยในระดับมากในภาพรวมและทุกมาตรการ มาตรการที่น�า
เสนอในแต่ละยุทธศาสตร์น�าไปสู่การก�าหนดโครงการและกิจกรรม 
รวมถึงการปรับเปลี่ยนการปฏิบัติประจ�าที่ด�าเนินการอยู่เพื่อให้
สามารถน�ายทุธศาสตร์สู่การปฏบิติัได้ในสภาพจริงของแต่ละโรงเรยีน 
ส�าหรับมาตรการที่ได้รับระดับดับความเห็นด้วยมากที่สุดนั้นเป็นสิ่ง
ที่น่าสังเกตและน่าสนใจส�าหรับการพิจารณาด�าเนินการเป็นอันดับ

แรกส�าหรับการเริ่มต้นน�ายุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติในโรงเรียน
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การน�ายุทธศาสตร์การพัฒนาโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา
อสิลามในจงัหวดักระบีสู่อ่งค์กรแห่งนวตักรรมการศึกษาสู่การปฏบัิติ
ส�าหรับโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาแต่ละโรงเรียนนั้น 
โรงเรียนต้องมีการวิเคราะห์ SWOT ประเมินสภาพปัจจุบันและ
สภาพท่ีคาดหวงัในอนาคตเกีย่วกบัการเป็นองค์กรแห่งนวตักรรมการ
ศึกษาของโรงเรียน เพื่อน�ามาใช้เป็นสารสนเทศส�าคัญประกอบการ
ตดัสนิเลอืกหรอืจดัล�าดบัความส�าคญัของการน�ายทุธศาสตร์ไปสู่การ
ปฏบิตัใิห้เหมาะสมกับบรบิทของแต่ละโรงเรยีนและสามารถประสบ
ความส�าเร็จได้ตามเป้าหมายเป็นไปตามระยะเวลาท่ีก�าหนด การ
พัฒนาโรงเรียนสู่ความเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมการศึกษา จะ
ประสบความส�าเร็จมากน้อยเร็วหรือช้าอย่างไรนั้น มีตัวแปรส�าคัญ
คือความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของแต่ละโรงเรียนซึ่งได้พัฒนา
และสั่งสมมา เพราะองค์กรแห่งนวัตกรรมการศึกษาเป็นการพัฒนา
ต่อยอดจากการพฒันาโรงเรยีนเป็นองค์กรแห่งการเรยีนรูซ้ึง่มรีะบบ
การจัดการเรียนรู ้ที่ มีประสิทธิภาพและต่อยอดสู่องค์กรแห่ง
นวัตกรรมการศกึษา การพฒันาสูก่ารเป็นองค์กรแห่งนวตักรรมการ
ศึกษาเป็นเรื่องท่ีต้องปฏิบัติอย่างต่อเน่ืองและใช้เวลาไม่รีบร้อนเพื่อ
ให้เกิดการพฒันาอย่างยัง่ยนื บนพืน้ฐานของการปฏบิตับินหลกัการ
ของเดมมิ่ง PDCA เป็นส�าคัญ

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการน�าผลการวิจัยไปใช ้  ในการน�า

ยทุธศาสตร์การพฒันาโรงเรยีนเอกชนสอนศาสนาอสิลามในจงัหวดั
กระบีสู่อ่งค์กรแห่งนวตักรรมการศกึษาสูก่ารปฏิบตัสิ�าหรบัโรงเรยีน
เอกชนประเภทสามัญศึกษาแต่ละโรงเรียนน้ัน โรงเรียนต้องมีการ
วิเคราะห์ SWOT ประเมินสภาพปัจจุบันและสภาพที่คาดหวังใน
อนาคตเกีย่วกบัการเป็นองค์กรแห่งนวตักรรมการศกึษาของโรงเรยีน 
เพ่ือน�ามาใช้เป็นสารสนเทศส�าคัญประกอบการตัดสินเลือกหรือจัด
ล�าดบัความส�าคญัของการน�ายทุธศาสตร์ไปสูก่ารปฏิบตัใิห้เหมาะสม
กบับรบิทของแต่ละโรงเรยีนและสามารถประสบความส�าเรจ็ได้ตาม
เป้าหมายเป็นไปตามระยะเวลาทีก่�าหนด การพฒันาโรงเรยีนสูค่วาม
เป็นองค์กรแห่งนวตักรรมการศกึษาจะประสบความส�าเรจ็มากน้อย
เร็วหรือช้าอย่างไรน้ันมีตัวแปรส�าคัญคือความเป็นองค์กรแห่งการ
เรยีนรู้ของแต่ละโรงเรยีนซึง่ได้พฒันาและสัง่สมมา เพราะองค์กรแห่ง
นวัตกรรมการศึกษาเป็นการพัฒนาต่อยอดจากการพัฒนาโรงเรียน
เป ็นองค ์กรแห่งการเรียนรู ้ ซึ่ งมีระบบการจัดการเรียนรู ้ที่มี
ประสิทธิภาพและต่อยอด สู่องค์กรแห่งนวัตกรรมการศึกษา การ
พัฒนาสู่การเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมการศึกษาเป็นเรื่องที่ต้อง
ปฏบิตัอิย่างต่อเนือ่งและใช้เวลาไม่รบีร้อนเพ่ือให้เกดิการพฒันาอย่าง
ยัง่ยนื บนพืน้ฐานของการปฏบิตับินหลกัการของเดมมิง่ PDCA เป็น

ส�าคัญ

ข้อเสนอแนะส�าหรับการวิจัยครั้งต่อไป

1. แนวทางการวิจัยเพื่อศึกษาต่อยอดงานวิจัยฉบับน้ีมี

ประเด็นที่น่าสนใจคือ ควรศึกษาพัฒนาตัวชี้วัดความส�าเร็จส�าหรับ

แต่ละเป้าหมายของยุทธศาสตร์แต่ละยุทธศาสตร์ให้มีความชัดเจน 

และเหมาะสมกับสภาวการณ์ของโรงเรียนที่น�าไปปฏิบัติ

2. แนวทางการวิจัยเพื่อศึกษาเพิ่มเติมงานวิจัยฉบับนี้ใน

เรื่องวิธีการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนสู่การเป็นนวัตกรรม

3. โรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาซ่ึงน�ายุทธศาสตร์

การพัฒนาโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดกระบี่สู ่

องค์กรแห่งนวัตกรรมการศึกษาสู่การปฏิบัติควรด�าเนินการใน

ลกัษณะของการวจิยัและพฒันาอย่างต่อเนือ่งกระทัง่ได้รปูแบบของ

องค์กรแห่งนวตักรรมการศกึษาเป็นของโรงเรียน สามารถขบัเคลือ่น 

รักษาและพัฒนาไปสู่ความยั่งยืนต่อไป
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