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Abstract

 The objectives of this research were to 1) examine the performance of academic administration in the 

private Islamic schools in Krabi Province, 2) compare the academic administration in private Islamic schools in Krabi 

Province based on the respondents’ educational level, working experience in academic administration and positions. 

The population for the study included 250 school administrators and chiefs of 8 learning and subject groups in the 

private Islamic schools in Krabi Province. The data were analyzed using such statistics as percentage, means (μ), 

standard deviation (σ) and frequencies of distribution.  The findings of the study reveal the following.

1) Overall and by individual aspects, the level of performance of academic administration in the private  

Islamic school in Krabi is high. The aspects which have the highest average are measurement and evaluation  

and academic promotion. The aspect which has the lowest average is the curriculum and development. For the 

measurement and evaluation, it has the highest level of performance in the issue of appropriate provision of  

learning content and activities organized by the teachers of each course and suitable to students’ knowledge,  

capability, skill and willingness. In terms of curriculum management, the finding shows the highest average in the 

issue of encouragement for teachers in assessing learners by basing on student-center principle. For the aspect of 

media and innovation, the finding shows the highest average on the evaluation of the media and innovation for 

teaching and encouraging teachers to prepare materials and teaching media and innovation in a variety of forms, 

taking into account learners’ differences. For the line supervision, they show the highest average on the issue of 

meeting for informing the principles and practices in planning, implementation and supervision to the teachers.  

Finally for the promotion of academic, they show the highest average on the issue concerning encouraging teachers 

to use the library as a source of learning and teaching, such as exhibitions and students’ work competition.

2) An analysis of the administrators’ academic administration in private Islamic schools in Krabi Province  

Education based on their educational level reveals the following. Overall, the school administrators and chiefs of 

subject groups who differ in their educational level show a high level of academic performance. By considering the 

average performance in both the overall and individual aspects, it is found that the administrators and chiefs of 

subject groups whose educational level higher than a bachelor degree show a higher level of academic performance 

than those whose educational level lower than a bachelor degree.  An analysis of the administrators’ academic 

administration in private Islamic schools in Krabi Province based on their working experience in academic administra-

tion reveals the following. Overall and by individual aspects, the school administrators and chiefs of the subject 

groups whose working experience less than 5 years show a higher level of academic performance than those whose 

working experience more than 5 years in all aspects, with an exception of the curriculum and development where 
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administrators and chiefs of subject groups whose working experience less than 5 years show a lower level of  

academic performance than those whose working experience more than 5 years.. An analysis of the administrators’ 

academic administration in private Islamic schools in Krabi Province Education based on their position reveals the 

following. Overall and by individual aspects, the school administrators and chiefs of subject groups who differ in their 

position show a high level of academic performance. By considering the average performance in both the overall 

and individual aspects, it is found that the administrators show a higher level of academic performance than chiefs 

of subject groups in all aspects, with an exception of the academic promotion where the chiefs of the subject groups 

show a higher level of academic performance than do the school administrators.
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บทคัดย่อ
 

การวจิยัครัง้นีม้วีตัถปุระสงค์เพือ่ 1) ศกึษาระดบัปฏบิตัใินการบรหิารงานวชิาการในโรงเรยีนเอกชนสอนศาสนาอสิลาม จงัหวดักระบี่ 

2) เปรียบเทียบการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จังหวัดกระบี่ จ�าแนกตามวุฒิทางการศึกษา ประสบการณ ์

การบริหารงานวิชาการ ประชากรเป็นผู้บริหารและหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้จ�านวน 250 คน วิเคราะห์ข้อมูล

โดยน�าข้อมูลมาหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย (μ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (μ) และการแจงแจงความถี่ ผลการวิจัยพบว่า

1) ระดับปฏิบัติในการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จังหวัดกระบี่ พบว่าภาพรวมและรายด้านมีการ

ปฏิบัติอยู่ในระดับมาก โดยด้านการจัดการเรียนรู้การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญ  มีค่าเฉล่ียของการปฏิบัติมากที่สุด ส่วนด้านคุณภาพ 

ผู้เรียนมีค่าเฉลี่ยของการปฏิบัติน้อยที่สุดซึ่งรายละเอียดแต่ละด้านนั้น พบว่า ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญ ข้อที่มี 

ค่าเฉลี่ยการปฏบิตัิมากทีสุ่ดคอื ส่งเสรมิการวดัผลและประเมนิผลการเรยีนรูด้้วยวิธกีารที่หลากหลาย ด้านการจดัการเรยีนรู ้ข้อที่มค่ีาเฉลีย่

ปฏิบัติมากที่สุดคือ ส่งเสริมให้ครูผู้สอนประเมินผู้เรียนโดยยึดมาตรฐานผู้เรียนเป็นหลัก ด้านกระบวนการบริหารจัดการ ข้อที่มีค่าเฉลี่ย 

ปฏิบัติมากที่สุดคือ ผู้เก่ียวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการประเมินผลการจัดการศึกษา ด้านคุณภาพผู้เรียน จัดครูผู้สอนประจ�ารายวิชาตาม

กลุ่มสาระการเรียนรู้และกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนได้เหมาะสมกับความรู้ ความสามารถ ความถนัด และด้วยความสมัครใจ 

2) การบริหารงานวิชาการในโรงเรียนเอกชน สอนศาสนาอิสลามจังหวัด กระบี่ จ�าแนกตามวุฒิทางการศึกษา พบว่า ผู้บริหารและ

หวัหน้ากลุม่สาระการเรยีนรูท้ีม่วุีฒกิารศึกษาต่างกนั มรีะดบัการปฏบิตังิานในการบรหิารงานวชิาการของโรงเรยีนเอกชนสอนศาสนาอสิลาม 

จังหวัดกระบี่ จ�าแนกตามวุฒิการศึกษา ในภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก แต่เมื่อพิจารณาค่าเฉล่ียการปฏิบัติทั้งในภาพรวมและ 

รายด้านจะเห็นได้ว่า ผู้บริหารและหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มีวุฒิการศึกษาสูงกว่า ปริญญาตรี มีค่าเฉล่ียการปฏิบัติสูงกว่า ผู้บริหาร

และหวัหน้ากลุ่มสาระการเรยีนรูท้ีม่วีฒุกิารศกึษาปรญิญาตรหีรอืต�า่ว่า ปรญิญาตร ีโดยด้านกระบวนการบรหิารจดัการ และด้านการจัดการ

เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญ มีค่าเฉลี่ยของการปฏิบัติมากที่สุด ส่วนด้านการจัดการเรียนรู้ มีค่าเฉลี่ยของการปฏิบัติรองลงมา  

เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยการปฏิบัติรายด้านจะเห็นได้ว่า ผู้บริหารและหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มีวุฒิการศึกษาสูงกว่า ปริญญาตรี   

มค่ีาเฉลีย่การปฏบิตัสิงูกว่าผูบ้รหิารและหวัหน้ากลุม่สาระการเรยีนรูท้ีม่วีฒุกิารศึกษาต�า่กว่าปรญิญาตรมีค่ีาเฉล่ียการปฏิบตัสูิงกว่าผูบ้รหิาร

และหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ท่ีมีวุฒิการศึกษาต�่ากว่าปริญญาตรีเกือบทุกด้านยกเว้นด้านคุณภาพผู้เรียน การบริหารงานวิชาการใน

โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จังหวัดกระบี่ จ�าแนกตามประสบการณ์ในการบริหารงานวิชาการ พบว่า ผู้บริหารและหัวหน้ากลุ่ม 

สาระการเรียนรู้ที่มีประสบการณ์ในการบริหารงานวิชาการต่างกันมีระดับการปฏิบัติงานในการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเอกชน 

สอนศาสนาอิสลาม จังหวัดกระบี่ ในภาพรวมอยู่ในระดับ มาก เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยการปฏิบัติรายด้านจะเห็นได้ว่า ผู้บริหารและหัวหน้า

กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มีประสบการณ์ในการบริหารงานวิชาการ น้อยกว่า 5 ปีขึ้นไป มีค่าเฉลี่ยการปฏิบัติสูงกว่าผู้บริหารและหัวหน้ากลุ่ม

สาระการเรียนรู้ที่มีประสบการณ์ในการบริหารงานวิชาการตั้งแต่ 5 ปี ขึ้นไปเกือบทุกด้านยกเว้นด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน

เป็นส�าคัญ ผู้บริหารและหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มีประสบการณ์ในการบริหารงานวิชาการน้อยกว่า 5 ปี มีค่าเฉลี่ยการปฏิบัติ ต�่ากว่า 
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ผู้บริหารและหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มีประสบการณ์ ในการบริหารงานวิชาการตั้งแต่ 5 ปี ขึ้นไป  การบริหารงานวิชาการในโรงเรียน

เอกชนสอนศาสนาอิสลาม จังหวัดกระบ่ี จ�าแนกตามต�าแหน่ง พบว่า ในภาพรวมและรายด้านมีระดับการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก แต่

เมือ่พจิารณาค่าเฉลีย่การปฏบิตัทิัง้ในภาพรวมและรายด้านจะเหน็ได้ว่าเกอืบทกุด้านผู้บรหิาร มค่ีาเฉล่ียการปฏิบตัสูิงกว่า หวัหน้ากลุม่สาระ

การเรียนรู้ยกเว้นด้านการจัดการเรียนรู้ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้มีการปฏิบัติสูงกว่าผู้บริหาร

ค�าส�าคัญ : บทบาทการการบริหารงานวิชาการ กรอบพื้นฐานตัวชี้วัด โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม

ความเป็นมาและความส�าคัญของปัญหา
กระบวนการปฏิรปูการศึกษาเป็นการปรบัปรงุเปล่ียนแปลง

ทางการศึกษาไปสู่สิ่งท่ีดีข้ึนอย่างต่อเน่ือง เพื่อให้ได้คนไทยที่มี

คุณภาพ และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ เป็นทั้งคนดี เก่ง มีความ

สุข การพัฒนาคนไทยให้มีคุณภาพต้องอาศัย การจัดกระบวนการ

เรียนรู ้ที่มีคุณภาพ ในปัจจุบันการบัญญัติให้สถานศึกษาเป็น

นิติบุคคล ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวง

ศึกษาธิการนับเป็นการปฏิรูปการศึกษาครั้งส�าคัญของประเทศไทย

ซึ่งสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ

ที่มุ่งหวังยกระดับการศึกษาของชาติให้ได้มาตรฐาน และจัดการ

ศึกษาได้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ โดยได้บัญญัติ ให้มีการกระจาย 

อ�านาจการบริหารจัดการศึกษาท้ังด้านวิชาการ งบประมาณ  

การบริหารบุคคล และงานบริหารทั่วไป การที่กฎหมายก�าหนดให้

สถานศกึษาเป็นนติบิคุคลมจีดุมุง่หมายส�าคญัทีจ่ะท�าให้สถานศึกษา

มีอิสระ มีความเข้มแข็ง ในการบริหาร เพื่อให้การบริหารเป็นไป 

อย่างคล่องตัวรวดเร็วซึ่งสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน 

สถานศึกษา ชุมชน ท้องถิ่น และประเทศชาติโดยรวมภารกิจการ

บริหารและจัดการในสถานศึกษา ประกอบด้วย 4 งาน คือ การ

บริหารวิชาการ การบริหารงานงบประมาณ การบริหารงานบุคคล 

และการบรหิารงานทัว่ไป ซึง่การบรหิารวชิาการถอืเป็นภารกจิหลกั

ของสถานศึกษาที่พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ มุ่งให้กระจาย

อ�านาจในการบรหิารจดัการไปให้สถานศกึษามากทีส่ดุ สถานศกึษา

จงึจ�าเป็นต้องปฏบิตังิานวชิาการให้มคีวามชดัเจน และทีส่�าคญัสถาน

ศึกษาจะต้องมีความเข้มแข็ง ในการบริหารและการจัดการ ซึ่งจะ

ท�าให้สามารถพฒันาหลกัสตูรและกระบวนการเรยีนรู ้การจดัสือ่และ

เทคโนโลยีการศึกษา การวัดผล ประเมินผล การประกันคุณภาพ 

รวมถึงการจัดบรรยากาศเพื่อประโยชน์ทางวิชาการได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ ภารกิจที่ส�าคัญของผู้บริหารสถานศึกษามีมากมาย 

เช่น การบริหารทั่วไป การบริหารวิชาการ การบริหารงบประมาณ 

การบริหารงานบุคคล แต่ภารกิจที่ส�าคัญยิ่งของผู้บริหาร คือ การ

เป็นผูน้�าทางวชิาการโดยให้ความส�าคญัต่อการส่งเสรมิและสนบัสนนุ

การเปล่ียนแปลงรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น

ส�าคัญ มีการวางแผนนโยบายและยุทธศาสตร์เพื่อการปฏิรูปการ

เรียนรู้ของสถานศึกษาอย่างชัดเจน และสะดวกต่อการน�าไปปฏิบัติ 

มีการบริหารงานแบบมีส่วนร่วม โดยเน้นการมีส่วนร่วม ทั้งครูและ

บุคลกรภายในสถานศึกษา (ชุมศักดิ์ อินทร์รักษ์, 2549)

คณุภาพทางการศกึษาของผู้เรยีนในโรงเรยีนสังกดัส�านกังาน

การศึกษาขั้นพื้นฐานในภาพรวมระดับประเทศยังไม่เป็นท่ีน่าพอใจ 

การประเมินทางด้านผู้เรียนผ่านเกณฑ์มาตรฐานในด้านความเป็น 

คนดี มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ ความสุข มีสุข

นสัิย สุขภาพกาย และสุขภาพจติทีดี่ มสุีนทรยีภาพและลักษณะนสิยั

ด้านศลิปะ ดนตร ีและกฬีา ส่วนในด้านทีไ่ม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน คือ 

ด้านความสามารถในการคิด วิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ อย่างเป็น

ระบบ ความรูแ้ละทกัษะทีจ่�าเป็นตามหลกัสตูร ทกัษะในการแสวงหา

ความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนอย่างต่อเนื่อง และ

ทักษะในการท�างาน รักการท�างาน สามารถท�างานร่วมกับผู้อื่นได้ 

และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต ส�าหรับการประเมินด้านผู้บริหาร 

ผ่านเกณฑ์มาตรฐานด้านภาวะผู้น�ามีความสามารถในการบริหาร

จัดการ ความสัมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชนในการพัฒนาการ

ศึกษา ส่วนที่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานในด้านการบริหารวิชาการโดย

เฉพาะการพัฒนาหลักสูตร ที่เหมาะกับผู้เรียนและท้องถิ่น การจัด

ให้มีสื่อการเรียนการสอนที่เอื้อต่อการเรียนรู ้ และการส่งเสริม

กิจกรรม และการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญ ส�าหรับโดย

ภาพรวมสถานศึกษาในสังกดัส�านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้

พืน้ฐานจ�านวน 15,984 แห่ง คณะกรรมการส่งเสริมการศกึษาเอกชน 

จ�านวน 752 แห่ง การปกครองส่วนท้องถิ่น จ�านวน 703 แห่ง กอง

พุทธศาสนา จ�านวน 87 แห่ง และกองก�ากับการต�ารวจตระเวน

ชายแดน จ�านวน 36 แห่ง รวมทั้งหมด จ�านวน 17,652 แห่ง 

ได้มาตรฐาน 7,943 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 45 ไม่ได้มาตรฐาน       

9,709 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 55 ซึ่งเกือบทั้งหมดเป็นสถานศึกษาของ

รัฐขนาดเล็ก ในชนบท (ส�านักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน

คุณภาพการศึกษา, 2549)
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ด้วยเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้นผู ้วิจัยเป็นผู ้ปฏิบัติงานใน

โรงเรียนในฐานะครูผู้สอน ผู้วิจัยจึงอยากทราบว่าการบริหารงาน

วิชาการในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จังหวัดกระบี่ 4 ด้าน 

ประกอบด้วย คุณภาพผู้เรียน  การจัดการเรียนรู้  กระบวนการ

บรหิารจัดการ และการจดัการเรยีนการสอนทีเ่ห็นผูเ้รยีนเป็นส�าคญั

เป็นอย่างไร และเปรียบเทียบการบริหารงานวิชาการในโรงเรียน

เอกชนสอนศาสนาอิสลาม จังหวัดกระบี่ จ�าแนกตามวุฒิการศึกษา 

ประสบการณ์ในการบริหารงานวิชาการ และต�าแหน่ง เป็นอย่างไร 

ตลอดจนปัญหาและข้อเสนอแนะในการบริหารงานวิชาการใน

โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จังหวัดกระบ่ี มีปัญหาและข้อ

เสนอแนะอะไรบ้างเพื่อน�าไปก�าหนดนโยบายและพัฒนาโรงเรียน

เอกชนสอนศาสนาอิสลาม จังหวัดกระบี่ต่อไป

แนวคิดทฤษฎี
ทฤษฎีการบริหารเชิงพฤติกรรม (Behavioral Theory)  

เน้นความส�าคัญของผู้บริหารกับผู้ใต้บังคับบัญชาร่วมมือกันในการ

ปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นความคิดของเบอร์นาร์ด ชาวอเมริกัน ได้กล่าวถึง

การสร้างความเข้าใจร่วมกนัของบคุลากรในองค์การ เพือ่ให้ผูบ้รหิาร

ท�าหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ บทบาททางการบริหารเชิง

พฤติกรรม มีดังนี้

1)  การติดต่อสื่อสาร (Communication)  ในองค์การมี

ความจ�าเป็นต้องอาศยัระบบการสือ่สารทีดี่ เป็นการส่ือสารแบบสอง 

และเป็นการสือ่ทีช่ดัเจน บางองค์การใช้การตดิต่อทางโทรศพัท์ หรอื

อีเมล และบางสถานศึกษาใช้วารสารการประชาสัมพันธ์เป็นการ

สร้างความเข้าใจร่วมกัน  

2)  การจงูใจ (Motivation) ผูบ้รหิารต้องให้ความส�าคญักบั

การจูงใจให้ผู้รู้ร่วมงานรู้สึกต้องการท�างานและมคีวามสุข สิ่งจูงใจที่

ผู้บริหารน�ามาใช้ในการบริหารอาจเป็นสิ่งที่ไม่ใช่ตัวเงิน หรือสิ่งของ 

อาจเป็นค�าพดู ชมเชย ยกย่องคณุความดกีารให้เกยีรต ิการประเมนิ

ผลและให้สิง่ตอบแทนรวมทัง้การเลือ่นขัน้ และต�าแหน่ง เป็นต้น การ

จงูใจมผีลเพือ่ให้บคุลากรปฏบิตังิานได้ดขีึน้และเป็นผลดต่ีอองค์การ 

3) การตัดสินใจ (Decision Making) ผู้บริหารต้องใช้การ

ตดัสนิใจมากในการแก้ปัญหาและการปฏบิตักิิจกรรมในองค์การ การ

ตดัสนิใจทีม่ปีระสทิธภิาพนัน้จ�าเป็นต้องอาศยัข้อมลูท่ีชดัเจนมคีวาม

โปร่งใสและยตุธิรรม เป็นการตดัสนิใจทีอ่ยูบ่นรากฐานความถกูต้อง

ไม่มีอคติใดๆ อาจตัดสินใจเพียงคนเดียวหรือตัดสินใจโดยกลุ่มตาม

ความเหมาะสมของลักษณะงาน 4) ความสัมพันธ์ของบุคลากรใน

องค์การ (Interpersonal Relationship) เน้นการสร้างความ

สัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารหรือผู้บังคับบัญชากับผู้ปฏิบัติงาน การ

ปฏบิตัตินต่อกนัระหว่างบคุลากรภายในองค์การมวีฒันธรรมองค์การ

อะไรบ้าง ที่เป็นการเสริมสร้างความเป็นอยู่ที่ดีขององค์การ เช่น   

การทกัทายซึง่กนัและกนั การให้ค�าปรกึษาหารอื การแนะน�าพบปะ

พดูคยุกับผูบ้รหิาร  การเยีย่มชัน้เรยีนหรอืทีท่�างาน รวมถงึประเพณี

ปฏิบัติที่เสริมสร้างบรรยากาศการท�างานร่วมกัน ทฤษฎีการบริหาร

งานวิชาการ งานวิชาการเป็นงานที่ส�าคัญ ผู้บริหารสถานศึกษาจึง

ต้องใช้เวลาในการบรหิารให้มากกว่างาน อืน่ๆ ดงันัน้ผู้บรหิารทกุคน

ควรรับผิดชอบงานวิชาการเป็นอันดับแรกเพราะหน้าที่ของสถาน

ศึกษา คือ การให้บริการทางวิชาการ ผู้บริหารมีหน้าที่เป็นผู้น�าทาง

วิชาการโดยท�างานร่วมกับผู้สอนกระตุ้นเตือนให้ค�าแนะน�าและ

ประสานงานให้ผู้สอนทุกคนท�างานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพใน

ด้านการสอน การวิจัยและการบริการวิชาการ (ชุมศักดิ์ อินทร์รักษ์, 

2549)

ชุมศักดิ์ อินทร์รักษ์ (2549) ได้กล่าวถึงหลักการบริหารงาน

วิชาการไว้ดังนี้

1)  หลักการพัฒนาคุณภาพเป็นการบริหารงานเพื่อน�าไปสู่

ความเป็นเลิศทางวิชาการ องค์ประกอบของคุณภาพที่เป็นตัวชี้วัด 

คือ ผลผลิตและกระบวนการเป็นปัจจัยส�าคัญที่ท�าให้บุคลากรและ

ผู้รับบริการได้รับความพึงพอใจ พัฒนาศักยภาพ เป็นที่ยอมรับของ

สงัคมในระดบัสากลมากขึน้ โดยอาศยั กระบวนการประกนัคณุภาพ

การศึกษา ได้แก่ การควบคุมคุณภาพการตรวจสอบคุณภาพ และ

การประกันคุณภาพ

2)  หลักการมีส ่ วนร ่วม การปรับปรุ งคุณภาพของ

กระบวนการบรหิารได้พฒันามาอย่างต่อเนือ่ง สม�า่เสมอตลอดเวลา 

โดยทุกคนในหน่วยงานมีส่วนร่วมเสนอแนะ ปรับปรุงและพัฒนา 

หลักการมีส่วนร่วมต้องการให้ทุกคนได้ร่วมกันท�างาน ซึ่งลักษณะ

ของงานวิชาการต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายฝ่าย อาจด�าเนิน

งานในรูปแบบของคณะกรรมการวิชาการ ซึ่งจะมีเป้าหมายการ

ท�างานร่วมกันน�าไปสู่การพัฒนาคุณภาพได้มากขึ้น การมีส่วนร่วม

ต้องเริ่มจากการร่วมคิด ร่วมท�า และร่วมประเมินผล

ทฤษฎกีารจดัการเรยีนรู ้หลกัการจดัการเรยีนรูเ้ป็นกระบวน

การส�าคญัในการน�าหลกัสตูรสูก่ารปฏบิตัหิลกัสตูรโรงเรยีนฐานชวีา 

พุทธศักราช 2559 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน

พุทธศักราช 2551 เป็นหลักสูตรที่มีมาตรฐานการเรียนรู้ สมรรถนะ

ส�าคญัของผูเ้รยีนและคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์เป็นเป้าหมายส�าคัญ

ส�าหรับพัฒนาเด็กและเยาวชน  ผู ้สอนต้องพยายามคัดสรร

กระบวนการเรยีนรู ้จัดการเรยีนรูเ้พือ่พฒันาผูเ้รยีนให้มคีณุภาพตาม

มาตรฐานการเรยีนรู้ทัง้ 8 กลุ่มสาระเรยีนรู ้รวมทัง้ปลกูฝังเสรมิสร้าง

คุณลักษณะอันพึงประสงค์พัฒนาทักษะต่างๆ อันเป็นสมรรถนะ

ส�าคัญที่ต้องการให้เกิดแก่ผู้เรียน และการจัดการเรียนการสอน  

ที่เห็นผู้เรียนเป็นส�าคัญ คือแนวการจัดการเรียนการสอน ท่ีเน้นให้ 
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ผูเ้รยีนสร้างความรู้ใหม่ และสิง่ประดษิฐ์ใหม่โดยการใช้กระบวนการ

ทางปัญญา กระบวนการทางสังคม และให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์และ

มส่ีวนร่วมในการเรยีนสามารถน�าความรูไ้ปประยกุต์ใช้ได้ โดยผู้สอน

มีบทบาทเป็นผู้อ�านวยความสะดวกจัดประสบการณ์การเรียนรู้   

ให้ผู้เรียน การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญต้องจัด 

ให้สอดคล้องกับความสนใจ ความสามารถและความถนัดเน้น 

การบรูณาการความรูใ้นศาสตร์สาขาต่างๆ ใช้หลากหลายวธิกีารสอน

หลากหลายแหล่งความรู ้สามารถพฒันาปัญญาอย่างหลากหลายคอื       

พหุปัญญา รวมทั้งเน้นการวัดผลอย่างหลากหลายวิธี (พิมพ์พันธ์ 

เดชะคุปต์, 2550)

ขอบเขตการวิจัย

ขอบเขตด้านเนื้อหา

การวจิยัครัง้นีผู้ว้จิยัมุง่ศึกษาความสมัพนัธ์ของภาวะผูน้�าการ

เปลีย่นแปลง การบรหิารจดัการ ประสทิธิผลของการบริหารโรงเรยีน 

ที่ส่งผลการดูแลช่วยเหลือนักเรียนระดับมัธยมศึกษาของโรงเรียน

ขนาดเล็ก สังกัดส�านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี ซึ่งมี 5 

ด้าน คอื 1) การรูจ้กันกัเรยีนเป็นรายบคุคล 2) การคดักรองนกัเรียน 

3) การส่งเสริมและพัฒนานักเรียน 4) การป้องกันและแก้ไขปัญหา 

และ 5) การส่งต่อนกัเรยีนและหาแนวทางการพฒันาระบบการดแูล

ช่วยเหลือนักเรียน

ขอบเขตด้านประชากร

ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยครั้งน้ี ได้แก่ ผู้บริหาร และครู

โรงเรียนเอกชนระดับมัธยมศึกษาสังกัดส�านักงานการศึกษาเอกชน

จังหวัดปัตตานี จ�านวน 7,254 คน กลุ่มตัวอย่างจ�านวน  250 คน

ขอบเขตด้านระยะเวลา

ปีการศึกษา 2562

วิธีด�าเนินการวิจัย
ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียน และ

หวัหน้ากลุม่สาระการเรยีนรูท้ัง้ 8 กลุม่ในโรงเรยีนเอกชนสอนศาสนา 

จงัหวดักระบี ่ประชากรในการวจิยั ครัง้นี ้คอื ผูบ้รหิารโรงเรยีน และ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส�าหรับการวิจัยใน

ครั้งนี้ เป็นแบบสอบถาม ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นตามขอบข่ายงานวิชาการ 

4 ด้าน โดยแบ่งแบบสอบถามเป็น  3  ตอน ดังนี้

ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับข้อมูลท่ัวไปของ 

ผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบเลือกตอบ (Checklist) 

ประกอบด้วย

1.  วุฒิการศึกษาของผู้บริหารโรงเรียนและหัวหน้ากลุ่ม

สาระ การเรียนรู้ แบ่งออกเป็น 2 ระดับ คือ 

 1)  ปริญญาตรีหรือต�่ากว่าปริญญาตรี

   2)  สูงกว่าปริญญาตรี

2.  ประสบการณ์ในการบริหารงานวิชาการ แบ่งออกเป็น  

2 กลุ่ม คือ

  1)  ต�่ากว่า 5 ปี

  2)  ตั้งแต่ 5 ปี ขึ้นไป

 3.  ต�าแหน่ง แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ

  1)  ผู้บริหารโรงเรียน

  2)  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

ตอนที ่2 เป็นแบบสอบถามเกีย่วกบัการบรหิารงานวชิาการ

ของผู้บริหาร ในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จังหวัดกระบี่  

มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)  

มี 5 ระดับจ�านวน 22 ข้อ โดยมีขอบข่ายงาน 4 ด้าน ดังนี้

1.  ด้านคุณภาพผู้เรียน 

2.  ด้านการจัดการเรียนรู้ 

3.  ด้านกระบวนการบริหารจัดการ 

4.  ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญ 

แบบสอบถามมีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 

(Rating Scale) ตามแบบของลิเคิร์ท (Likert) มี 5 ระดับ คือ

ระดับ 5 หมายถึง มีการปฏิบัติในการบริหารงานวิชาการใน

ระดับมากที่สุด

ระดับ 4 หมายถึง มีการปฏิบัติในการบริหารงานวิชาการใน

ระดับมาก

ระดับ 3 หมายถึง มีการปฏิบัติในการบริหารงานวิชาการใน

ระดับปานกลาง

ระดับ 2 หมายถึง มีการปฏิบัติในการบริหารงานวิชาการใน

ระดับน้อย

ระดับ 1 หมายถึง มีการปฏิบัติในการบริหารงานวิชาการใน

ระดับน้อยที่สุด

ตอนที ่3 เป็นแบบสอบถามเกีย่วกบั ปัญหาและข้อเสนอแนะ

อื่น ๆ เกี่ยวการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารในโรงเรียนเอกชน

สอนศาสนาอิสลามในจังหวัดกระบี่ มีลักษณะเป็นแบบเปิด

การวิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัยได้ด�าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วย

ตนเองมีขั้นตอนด�าเนินงาน ดังนี้

1.  ผู ้วิจัยน�าหนังสือจากภาควิชาการบริหารการศึกษา

มหาวทิยาลัยหาดใหญ่ ถงึผู้อ�านวยการส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา

เอกชน เพื่อขอความร่วมมือในการรวบรวมข้อมูลจากผู้บริหาร

โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม และขอความอนุเคราะห์ในการ

เก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัย
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2. ผู ้วิจัยจัดส ่งแบบสอบถามพร้อมหนังสือขอความ

อนุเคราะห์ ไปยังผู้บริหารโรงเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง หลังจากส่ง

แบบสอบถามแล้ว ภายใน 10 วัน ผู้วิจัยไปรับแบบสอบถามจาก

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาเอกชน จังหวัดกระบี่ ด้วยตนเอง

3. เมื่อได้รับแบบสอบถามคืน ผู้วิจัยด�าเนินการตรวจสอบ

ความถูกต้องสมบูรณ์ของการตอบแบบสอบถาม แล้วน�าผลไปจัด

กระท�าและวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการทางสถิติต่อไป

การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ เมื่อผู้วิจัยจัดกระท�า

ข้อมูลแล้ว จึงด�าเนินการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อหาค่าสถิติต่างๆ โดย

ด�าเนินการตามขั้นตอน ดังนี้

1.  หาค่าจ�านวนและร้อยละ (Percentage) สถานภาพ

ทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามในตอนที่ 1

2.  ค�านวณหาค่าเฉลีย่ (μ และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน (σ) 

เพื่อทราบระดับการปฏิบัติในการบริหารงานวิชาการในโรงเรียน

เอกชนสอนศาสนาอสิลามจงัหวดักระบ่ี แล้วเทยีบค่าเฉลีย่กบัเกณฑ์

ประเมิน (ประคอง กรรณสูตร, 2542) ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

 1) ค่าเฉลี่ยระหว่า ง 1.00–1.49 หมายความว่า มีการ

ปฏิบัติในการบริหารงานวิชาการในระดับน้อยที่สุด

 2) ค่าเฉลี่ยระหว่า ง 1.50–2.49 หมายความว่า มีการ

ปฏิบัติในการบริหารงานวิชาการในระดับน้อย

 3) ค่าเฉลี่ยระหว่า ง 2.50–3.49 หมายความว่า มีการ

ปฏิบัติในการบริหารงานวิชาการในระดับปานกลาง

 4) ค่าเฉลี่ยระหว่า ง 3.50–4.49 หมายความว่า มีการ

ปฏิบัติในการบริหารงานวิชาการในระดับมาก

 5) ค่าเฉลี่ยระหว่า ง 4.50–5.00 หมายความว่า มีการ

ปฏิบัติในการบริหารงานวิชาการในระดับมากที่สุด

สรุปผลการวิจัย
1. ระดบัปฏบิตัใินการบรหิารงานวชิาการในโรงเรียนเอกชน

สอนศาสนาอสิลาม จงัหวดักระบี ่พบว่าภาพรวมและรายด้านมกีาร

ปฏิบัติอยู่ในระดับมาก โดยด้านการจัดการเรียนรู้การสอนที่เน้น 

ผู้เรียนเป็นส�าคัญ มีค่าเฉลี่ยของการปฏิบัติมากที่สุด ส่วนด้าน

คุณภาพผู้เรียนมีค่าเฉลี่ยของการปฏิบัติน้อยท่ีสุด ซ่ึงรายละเอียด

แต่ละด้านนั้นพบว่า ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น

ส�าคัญ ข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยการปฏิบัติมากท่ีสุดคือ ส่งเสริมการวัดผล 

และประเมนิผลการเรยีนรูด้้วยวธีิการทีห่ลากหลาย ด้านการจดัการ

เรยีนรู้ ข้อทีม่ค่ีาเฉลีย่ปฏบิตัมิากทีส่ดุคอื ส่งเสรมิให้ครผููส้อนประเมนิ 

ผู้เรียนโดยยึดมาตรฐานผู้เรียนเป็นหลัก ด้านกระบวนการบริหาร

จัดการ  ข้อที่มีค่าเฉลี่ยปฏิบัติมากที่สุดคือ ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วน

ร่วมในการประเมินผลการจัดการศึกษา ด้านคุณภาพผู้เรียน จัดครู

ผู้สอนประจ�ารายวิชาตามกลุ่มสาระการเรียนรู้และกลุ่มกิจกรรม

พัฒนาผู้เรียนได้เหมาะสมกับความรู้ ความสามารถ ความถนัด  

และด้วยความสมัครใจ

2. การเปรียบเทียบการบริหารงานวิชาการในโรงเรียน

เอกชนสอนศาสนาอิสลาม จังหวัดกระบี่ จ�าแนกตามวุฒิการศึกษา 

ประสบการณ์ในการบริหารงานวิชาการและต�าแหน่ง มีดังนี้

 2.1  วุฒิการศึกษา พบว่า ผู้บริหารและหัวหน้ากลุ่ม

สาระการเรียนรู้ที่มีวุฒิการศึกษาต่างกัน มีระดับการปฏิบัติงานใน

การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม 

จงัหวดักระบี ่จ�าแนกตามวฒุกิารศกึษา ในภาพรวมและรายด้านอยู่

ในระดับมาก แต่เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยการปฏิบัติทั้งในภาพรวม 

และรายด้านจะเห็นได้ว่า ผู้บริหารและหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

ที่มีวุฒิการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี มีค่าเฉล่ียการปฏิบัติสูงกว่า 

ผู ้บริหารและหัวหน้ากลุ ่มสาระการเรียนรู ้ที่มีวุฒิการศึกษา 

ปรญิญาตรหีรอืต�า่ว่าปริญญาตร ีโดยด้านกระบวนการบรหิารจดัการ 

และด้านการจัดการการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญ  

มีค่าเฉลี่ยของการปฏิบัติมากที่สุด ส่วนด้านการจัดการเรียนรู ้  

มีค่าเฉลี่ยของการปฏิบัติรองลงมา เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยการปฏิบัติ

รายด้านจะเห็นได้ว่า ผู้บริหารและหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มี

วุฒิการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี มีค่าเฉล่ียการปฏิบัติสูงกว่า 

ผู้บริหารและหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มีวุฒิการศึกษาต�่ากว่า

ปริญญาตรีมีค่าเฉล่ียการปฏิบัติสูงกว่าผู้บริหารและหัวหน้ากลุ่ม

สาระการเรียนรู้ที่มีวุฒิการศึกษาต�่ากว่าปริญญาตรีเกือบทุกด้าน

ยกเว้นด้านคุณภาพผู้เรียน

 2.2  ประสบการณ์ในการบริหารงานวิชาการ พบว่า  

ผู้บริหารและหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มีประสบการณ์ในการ

บริหารงานวิชาการต่างกันมีระดับการปฏิบัติงานในการบริหารงาน

วชิาการของโรงเรยีนเอกชนสอนศาสนาอสิลาม จงัหวดักระบี ่ในภาพ

รวมอยู่ในระดับ มาก เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยการปฏิบัติรายด้านจะ

เหน็ได้ว่า ผูบ้รหิารและหวัหน้ากลุม่สาระการเรยีนรู้ทีม่ปีระสบการณ์

ในการบริหารงานวิชาการ น้อยกว่า 5 ปีขึ้นไป มีค่าเฉลี่ยการปฏิบัติ

สงูกว่าผู้บรหิารและหวัหน้ากลุม่สาระการเรยีนรูท้ีม่ปีระสบการณ์ใน

การบริหารงานวิชาการตั้งแต่ 5 ปี  ขึ้นไปเกือบทุกด้านยกเว้นด้าน

การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญ ผู้บริหารและ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มีประสบการณ์ในการบริหารงาน

วิชาการน้อยกว่า 5 ปี มีค่าเฉลี่ยการปฏิบัติ ต�่ากว่า ผู้บริหารและ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มี ประสบการณ์ในการบริหารงาน

วิชาการตั้งแต่ 5 ปี ขึ้นไป

 2.3 ต�าแหน่ง พบว่า ต�าแหน่งต่างกนัมีระดบั การปฏบัิติ

การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม 
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จังหวัดกระบี่ ในภาพรวมและรายด้าน มีระดับการปฏิบัติงานอยู่ใน

ระดบัมาก แต่เมือ่พิจารณาค่าเฉลีย่การปฏบิตัทิัง้ในภาพรวมและราย

ด้านจะเห็นได้ว่าเกือบทุกด้านผู้บริหาร มีค่าเฉลี่ยการปฏิบัติสูงกว่า 

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ยกเว้นด้านการจัดการเรียนรู้ หัวหน้า

กลุ่มสาระการเรียนรู้มีการปฏิบัติสูงกว่าผู้บริหาร

อภิปรายผล
ผลการวิจัยเรื่องการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนเอกชน

สอนศาสนาอิสลาม จังหวัดกระบ่ี ผู ้วิจัยน�ามาอภิปรายผลตาม

วัตถุประสงค์ของการวิจัยได้ดั้งนี้

1. ระดับปฏิบัติในการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน

เอกชนสอนศาสนาอิสลาม จังหวัดกระบ่ี พบว่า ภาพรวมและราย

ด้าน มกีารปฏบัิตอิยูใ่นระดบัมาก โดยด้านการจัดการเรยีนการสอน

ที่เน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญ มีค่าเฉลี่ยของการปฏิบัติมากที่สุด ส่วนด้าน

คุณภาพผู้เรียน มีค่าเฉลี่ยของการปฏิบัติน้อยที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับ

งานวิจัยของบุญมี แก้วห้าประการ (2540) ที่ศึกษาการปฏิบัติงาน

วิชาการของผู้บริหารโรงเรียนได้ปฏิบัติงานวิชาการ โดยรวมอยู่ใน

ระดบัมาก และระดบัการปฏบิตัส่ิวนใหญ่อยูใ่นระดบัมาก ยกเว้นงาน

หลักสูตรและการน�า หลักสูตรไปใช้งานวัสดุประกอบหลักสูตรและ

สื่อการเรียนการสอนท่ีได้ปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง ในท�านอง

เดยีวกนักับงานวจิยัของ วฒันา มโนจติร (2540) ได้ศกึษาการบรหิาร

งานวิชาการในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดเทศบาลนครเชียงใหม่ 

พบว่า การบรหิารงานวชิาการในโรงเรยีนประถมศกึษา มกีารปฏิบตัิ

ในระดับมากทุกด้าน ผลการวิจัยที่เป็นเช่นนี้เป็นเพราะผู้บริหาร

โรงเรียนมคีวามตืน่ตวัในการพฒันาตนเองในด้านการบรหิารโรงเรียน 

โดยเข้าศึกษาต่อในระดับ ประกาศนียบัตรและระดับบัณฑิตศึกษา

ทางการบริหารการศึกษา อีกท้ังกระทรวงศึกษาธิการโดยส�านัก

พัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาร่วมกับส�านัก 

ผูต้รวจราชการประจ�าเขตตรวจที ่12 ได้จดัโครงการพฒันาศกัยภาพ

ผู้บริหารตามหลักสูตรผู้น�า การเปลี่ยนแปลงเพื่อพัฒนาศักยภาพ 

ผูบ้รหิารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอสิลามใน จงัหวดักระบี ่และจะ

ต้องท�าข้อตกลงร่วมกันกับส�านักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการ

การศกึษาที ่12 โดยน�าประเดน็ข้อตกลงร่วมกนัไปพฒันาสถานศึกษา

แต่ละแห่ง นอกจากน้ีกระทรวงศึกษาธิการโดยส�านักบริหาร

ยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 12 ยังจัดโครงการศึกษาดู

งานการจัดการศึกษาในต่างประเทศ เช่น มาเลเซีย สิงคโปร์ 

อินโดนีเซีย ออสเตรเลีย เป็นต้น เพื่อน�ามิติใหม่สู่การเปลี่ยนแปลง

ในด้านการปรับกระบวนทัศน์ใหม่ในการพัฒนาให้กับผู ้บริหาร

ทางการศึกษาของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จังหวัดกระบี่ 

จากเหตผุลดงักล่าวจงึท�าให้ผูบ้รหิารโรงเรยีนมคีวามรูค้วามเข้าใจใน

การปฏิบัติงานบริหารวิชาการและตระหนักในความส�าคัญ ในการ

ปฏิบัติงานบริหารวิชาการ ซึ่งสอดคล้องกับ อุทัย บุญประเสริฐ 

(2540) กล่าวถึง ความส�าคัญของงานวิชาการว่า เป็นงานหลักเป็น

งานที่ใหญ่ที่สุดของระบบเป็นงานท่ีเป็นหัวใจของสถานศึกษา และ

มีหลักสูตรซึ่งเป็นส่วนส�าคัญของงานวิชาการที่จะตอบสนอง และ

สนับสนุนงานวิชาการได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ และยังสอดคล้องกับ    

พชิยั เสงีย่มจติต์ (2542) ได้กล่าวว่า การบรหิารงานวชิาการมคีวาม

ส�าคญัอย่างยิง่ และจดัเป็นงานหลกัในการจดัการศกึษาของสถาบนั

การศึกษา ทั้งน้ีเพราะการจัดการศึกษาเป็นการวางพื้นฐานในการ

พัฒนาคนให้สามารถแสวงหาความรู้ ก้าวหน้าโลก สามารถปรับตัว

อยู่ได้ในสังคมอย่างมีความสุขสถาบันการศึกษาจะสามารถจัดการ

ศึกษาได้บรรลุเจตนารมณ์ที่ก�าหนดจะต้องสามารถจัดการบริหาร

วิชาการให้มีประสิทธิภาพเมื่อพิจารณาจากที่กล่าวมาจึงน่าจะเป็น

สาเหตุที่ท�าให้การปฏิบัติงานบริหารวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน

เอกชนสอนศาสนาอสิลามจงัหวดักระบีป่ฏบิตังิานบรหิารวชิาการใน

ภาพรวมอยู่ในระดับมาก

2. การเปรียบเทียบการบริหารงานวิชาการในโรงเรียน

เอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดกระบ่ี จ�าแนกตามวุฒิการศึกษา

ประสบการณ์ในการบริหารงานวิชาการ และต�าแหน่งสามารถ

อภิปรายผลได้ดังนี้

 2.1  วฒุกิารศกึษา พบว่าผูบ้รหิารและหวัหน้ากลุม่สาระ

การเรียนรู้ที่มีวุฒิการศึกษาต่างกัน มีระดับการปฏิบัติงานในการ

บริหารงานวิชาการของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จังหวัด

กระบ่ี ในระดับมากเหมือนกันทั้งในภาพรวมและรายด้าน แต่เมื่อ

พจิารณาค่าเฉลีย่การปฏบัิตงิานวชิาการทัง้ในภาพรวมและรายด้าน

จะเห็นได้ว่าผู้บริหารและหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มีวุฒิการ

ศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี มีค่าเฉลี่ยการปฏิบัติสูงกว่าผู้บริหารและ

หวัหน้ากลุ่มสาระการเรยีนรูท้ีม่วีฒุกิารศึกษาปรญิญาตรหีรอืต�า่กว่า 

ปริญญาตรี ทั้งนี้เพราะว่า ผู้บริหารและหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียน

รู ้ที่ มีวุฒิการศึกษาสูงกว ่าปริญญาตรี ได ้รับการฝ ึกฝนจาก

กระบวนการเรยีนรูใ้นระดบั ทีสู่งขึน้ จงึท�าให้มเีทคนคิ ทกัษะในการ

ปฏิบัติงานวิชาการเพิ่มขึ้น สอดรับกับสมชาย ค�าปลิว (2549) ได้

ศึกษาบทบาทการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา 

ขั้นพื้นฐานระดับมัธยมศึกษา อ�าเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ  

พบว่า ครทูีม่รีะดบัการศกึษาต่างกนัมคีวามคดิเหน็ต่อพฤตกิรรมการ

บริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาโดยภาพรวมแตกต่าง

กัน ครูที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี มีความคิดว่าผู ้บริหารมี

บทบาทในการบริหารงานวิชาการทุกด้านมากกว่าครูที่มีการศึกษา

ระดับปริญญาโท สอดคล้องกับสมมุติฐานทั้งนี้ครูที่มีวุฒิการศึกษา

ระดับปริญญาโทได้ผ่านกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาตนเองใน
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ระดับสูง ได้สัมผัสกับประสบการณ์ท่ีดีและทันสมัยมากกว่าครูที่มี

วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ดังน้ัน จึงอาจมีความคิดเห็นว่าส่ิงที ่

ผู้บริหารด�าเนินการอยู่ยังไม่ดีเท่าท่ีควร และสอดคล้องกับธนรัชต์ 

บุรีสูงเนิน (2544) ที่ได้ท�าการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการ 

บริหารวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนกับประสิทธิผลของโรงเรียน

มัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษาเขตภาคตะวันออก ผลการวิจัย

เป็นเช่นนี้เป็นเพราะว่าการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนเอกชน

สอนศาสนาอิสลามทุกโรงเรียนมีการแข่งขันกันทางวิชาการ ที่ทาง

โรงเรียนมีการส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูทุกคนได้รับการพัฒนา

อย่างจริงจังซึ่งจะส่งผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้กับนักเรียนที่สูงขึ้น 

ท�าให้ผู้บริหารและหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระเห็น

ความส�าคัญและตระหนักถึงแนวทางการปฏิบัติทางวิชาการให้มี

ประสทิธภิาพและท�าให้โรงเรยีนได้รบัการพฒันาสงูสดุ สอดคล้องกบั 

ชุมศักดิ์ อินทร์รักษ์ (2549)

 2.2 ประสบการณ์ในการบริหารงานวิชาการ พบว่า  

ผู้บริหารและหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มี ประสบการณ์ในการ

บรหิารงานวชิาการ ต่างกนัมรีะดบัการปฏบิตังิานในการบริหารงาน

วชิาการของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอสิลาม จงัหวดักระบี ่ในภาพ

รวมอยู่ในระดับมาก เหมือนกันผลการวิจัยเป็นเช่นนี้ เนื่องมาจาก 

การบริหารงานวิชาการในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม

เป็นการท�างานทีต้่องอาศยัความร่วมมอืกนัทุกฝ่ายอย่างเข้มข้น เพือ่

คุณภาพด้านการบริหารงานวิชาการคือเป้าหมายสูงสุดของการ

ศึกษาในโรงเรียน ดังนั้นประสบการณ์การท�างานของผู้บริหารและ

หัวหน้ากลุ่มสาระจะมากหรือน้อยนั้นไม่ได้เป็นตัวชี้วัด ที่ส�าคัญใน

การบริหารงานวิชาการสอดคล้องกับสมศักดิ์ ด่านเดชา (2544) ได้

ศึกษาทักษะการบริหารงานและประสิทธิภาพการบริหารงาน

วิชาการของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา จังหวัดยะลา พบว่า 

ทกัษะการบรหิารงานและประสทิธภิาพการบริหารงานวชิาการของ

ผูบ้รหิารโรงเรยีนตามทศันะของหวัหน้าฝ่ายวชิาการทีป่ฏบิตังิานใน

ขนาดโรงเรยีน วฒุกิารศกึษา และประสบการณ์ในต�าแหน่งทีต่่างกนั

พบว่า ไม่แตกต่างกันอีกทั้งปัจจุบันกระทรวงศึกษาธิการได้มีการ 

ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้บริหารได้มีการพัฒนาตนเอง หน่วยงาน

ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนจึงได้ร่วมกันสนับสนุนให้มีการจัดอบรม

และศึกษาดูงานทั้ง ในและนอกประเทศเพ่ือพัฒนาศักยภาพของ 

ผู ้บริหารท�าให้ผู ้บริหารและหัวหน้ากลุ ่มสาระการเรียนรู ้ที่มี

ประสบการณ์ในการบริหารงานวิชาการต่างกันมีระดับ การปฏิบัติ

งานในการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา

อิสลาม จังหวัดกระบี่ในภาพรวมและรายได้อยู่ในระดับเดียวกัน

 2.3 ต�าแหน่ง พบว่าต�าแหน่งต่างกันมีระดับการปฏิบัติ

การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม 

จงัหวดักระบี ่ในภาพรวมมรีายได้อยูใ่นระดบัมากเหมอืนกนั ผลการ
วิจัยเป็นเช่นนี้เนื่องจากปัจจุบันมีการปรับปรุงเปล่ียนแปลงและ
ปฏิรูปการศึกษา บุคลากรทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้องกับการศึกษา รวมถึง 
ผู ้บริหารเองต้องเข ้าใจและตระหนักถึงความส�าคัญของการ
พัฒนาการศึกษาโดยยอมรับว่างานวิชาการเป็นงานท่ีส�าคัญท่ีสุด 
ของโรงเรียน ดังนั้นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการศึกษาทั้งหลายจึงต้องมี
การปรับปรุงพัฒนาความเป็นผู ้น�าทางวิชาการของตนเองและ 
สถานศึกษาที่ตนเองมีส่วนเกี่ยวข้องด้วย สอดคล้องกับค�ากล่าวของ 
ชมุศกัดิ ์อินทร์รกัษ์ (2549) ท่ีกล่าวว่า ผูบ้รหิารทกุคนควรรบัผดิชอบ
งานวชิาการเป็นอนัดบัแรก เพราะหน้าทีข่องสถานศกึษา คอืการให้
บรกิารทางวชิาการ ด้วยเหตผุลดงักล่าวท�าให้ต�าแหน่งต่างกนัมรีะดบั
การปฏิบัติการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา
อิสลาม จังหวัดกระบ่ี  ในภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก
เหมือนกัน

ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะในการน�าผลการวิจัยไปใช้
1. หลักสูตรมีการปรับปรุงและเปล่ียนแปลงอยู่เสมอตาม

ความเหมาะสมสอดคล้องกับสภาวะการเปล่ียนแปลงทางสังคม
วัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมืองและการปกครองภายในท้องถิ่น 
ภายในประเทศ จงึท�าให้ไม่มหีลกัสตูรทีม่ัน่คงทางการศกึษา แนวทาง
แก้ปัญหาคือจัดอบรมเก่ียวกับการใช้หลักสูตเชิญวิทยากรภายนอก
มาให้ความรู้เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตร
อย่างทั่วถึง และเป็นไปในแนวทางเดียวกัน การที่บุคลากรขาด 
ความรู้ความเข้าใจในการน�าหลักสูตรไปใช้ในการจัดการเรียนรู้  
ถือเป็นปัญหาหลักที่ท�าให้นักเรียนไม่สามารถรับรู้ข้อมูลด้วยวีการ 
ที่ถูกต้องตามกระบวนการเรียนการสอน และสถานศึกษาควรมี
ระบบประกันคุณภาพภายในอย่างเป็นระบบ

2.  โรงเรยีนเอกชนสอนศาสนาอสิลามจงัหวดักระบี ่ยงัขาด
การประสานความร่วมมอืกับชมุชนเกีย่วกบัการมีส่วนร่วมในการจัด
ท�าหลักสูตรอย่างแท้จริง อีกท้ังยังขาดโอกาสในการได้รับข้อมูล
ข่าวสารเกี่ยวกับการใช้หลักสูตรอย่างทั่วถึง ส่งผลให้มีส่ือและ
นวตักรรมการเรยีนการสอนไม่เพยีงพอต่อความต้องการของผูเ้รยีน

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1.  ควรท�าการวจิยัเปรียบเทยีบสภาพปัญหาการด�าเนนิงาน

บริหารวิชาการระหว่างโรงเรียน สังกัด ส�านักงาน คณะกรรมการ
การศกึษาขัน้พืน้ฐาน และโรงเรยีนสงักดัส�านกังานการศกึษาเอกชน

2.  ควรท�าการวจิยัและพฒันารปูแบบทีเ่หมาะสมในการฝึก
อบรมหลักสูตรและพัฒนาหลักสูตรของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา
อิสลาม จังหวัดกระบี่ เพ่ือน�ามาใช้แก้ปัญหาความไม่เข้าใจใน
กระบวนการจดั ท�าหลกัสตูรของการบรหิารงานวชิาการในโรงเรยีน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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