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บทคัดย่อ
 การวจิยัครัง้นีม้วีตัถปุระสงค์เพือ่ 1) ศกึษาการมส่ีวนร่วมการบรหิารงานวชิาการของครสูถานศกึษาเอกชนสอนศาสนา

อสิลาม 2) เปรยีบเทยีบการมส่ีวนร่วมการบรหิารงานวชิาการของครสูถานศกึษาเอกชนสอนศาสนาอสิลาม จงัหวดันครศรธีรรมราช 

จ�าแนกตามเพศ วุฒิทางการศึกษา บทบาทหน้าที่การสอน ประสบการณ์การท�างาน 3) ศึกษาแนวทางการพัฒนาการมีส่วนร่วม

การบรหิารงานวชิาการของครสูถานศกึษาเอกชนสอนศาสนาอสิลาม ตวัอย่างทีใ่ช้ คอื ครผููส้อนวชิาสามญัและวชิาศาสนาอสิลาม

ในสถานศึกษาเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จังหวัดนครศรีธรรมราช ปีการศึกษา 2557 จ�านวน 205 คน  เครื่องมือที่ใช้ในการ 

เกบ็รวบรวมข้อมลูเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั และแบบสอบถามปลายเปิด สถติทิีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมลู 

ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่า t  และการทดสอบค่า F

 ผลการวิจัยพบว่า

 1) ครสูถานศกึษาเอกชนสอนศาสนาอสิลาม จงัหวดันครศรธีรรมราชมส่ีวนร่วมในการบรหิารงานวชิาการโดยรวมและ

รายด้านอยู่ในระดับมาก 

 2) ครสูถานศกึษาเอกชนสอนศาสนาอสิลาม จงัหวดันครศรธีรรมราช ทีม่เีพศต่างกนั มส่ีวนร่วมการบรหิารงานวชิาการ

โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนวุฒิทางการศึกษา บทบาทหน้าที่การสอน   และประสบการณ์การ

ท�างานโดยรวมแตกต่างกัน อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .01

 3) แนวทางการพัฒนาการมีส่วนร่วมการบริหารงานวิชาการของครูสถานศึกษาเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จังหวัด

นครศรธีรรมราช คอื สถานศกึษาควรส่งเสรมิให้ครมูส่ีวนร่วมในการวางแผนพฒันาหลักสูตร มส่ีวนร่วมในการวางแผนการจดัการ

เรยีนรู ้มกีารแลกเปลีย่นเรยีนรูด้้านการจดักระบวนการเรยีนการสอน การวดัการประเมนิผล การมส่ีวนร่วมประกนัคณุภาพภายใน

สถานศึกษาเพื่อน�าผลที่ได้มาพัฒนาสถานศึกษา

ค�าส�าคัญ: การบริหารงานวิชาการ สถานศึกษาเอกชน การสอนศาสนาอิสลาม 

Abstract
 This research aimed to 1) study the participation in academic administration of teachers in Islamic 

private school 2) to compare the participation in academic administration of teachers in Islamic private school 

Nakon Si Thammarat province which be classified by gender, educational level, teaching roles, work  

experiences 3) study guidance of the development of participation in academic administration of teachers 

in Islamic private school. Samples in this research were 205 teachers who taught ordinary courses and  

Islamic religion courses in Islamic private school Nakon Si Thammarat province and in academic year 2557. 

Research instruments used in this research were the 5-rating scale questionnaire and open-ended  
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questionnaire. Statistics used for data analysis in this research were percentage, mean, standard deviation, 

t-test and F-test.

 The results revealed that;

 1) Teachers in Islamic private school in Nakhon Si Thammarat province had participated in overall 

and in each parts of academic administration in high level.

 2) Teachers in Islamic private school in Nakhon Si Thammarat province who had difference gender 

had statistic significantly difference participated in overall academic administration at .05. For educational 

level, teaching roles and working experiences had a significantly difference participated in overall academic 

administration at .01.

 3) Guidance of the development of participation in academic administration of teachers in Islamic 

private school in Nakhon Si Thammarat were encouragement participation in curriculum development, course 

planning, knowledge sharing in teaching management, measurement and evaluation, and education quality 

assurance for bringing the result to improvement of school.
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บทน�า

 ท่ามกลางกระแสโลกาภิวัตน์ที่ยังคงความรุนแรง

และการเตรยีมตวัเข้าสูป่ระชาคมอาเซยีนทีจ่ะมาถงึในระยะ

เวลาอนัใกล้นีด้เูหมอืนว่าการศกึษาของประเทศไทยยงัคงมี

ปัญหาที่แทบจะหมดทางแก้อยู่มาก และยังทวีความรุนแรง

ยิง่ขึน้ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาด้านคณุภาพการศกึษา ซึง่จะตกต�่า

อยู่เรื่อยๆเห็นได้จากผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีวัดจากการ

สอบ O-Net มีตัวเลขผลการสอบในเกือบทุกกลุ่มวิชาและ

ทกุกลุม่ระดบัชัน้มคีะแนนไม่ถงึครึง่ของคะแนนเตม็ ในด้าน

การพัฒนาคุณลักษณะของผู้เรียน ก็เห็นได้จากพฤติกรรม

ของผู้เรียนที่แสดงออกไม่ว่าจะเป็นความไร้ระเบียบวินัย 

ความรบัผดิชอบ และทกัษะอืน่ๆ ในการด�ารงชวีติทีส่ะท้อน

ให้เห็นทางสื่อมวลชน แม้จะเป็นเพียงส่วนน้อยแต่ก็พอให้

มองเหน็คณุภาพการศกึษาได้เป็นอย่างด ีส�าหรบัปัญหาด้าน

โครงการสร้างบริหารก็ย่ิงจะเห็นว่าเป็นปัญหาแทบจะไม่มี

ทางแก้เลยทเีดยีว ไม่ว่าจะเป็นความไม่สมดลุและสอดคล้อง

เชือ่มโยงกนัของโครงสร้างองค์กรหลกัในส่วนกลาง ความไม่

สอดคล้องกับระบบบริหารของประเทศ ของระบบบริหาร

ของเขตพื้นที่การศึกษา สภาพเหล่าน้ีท�าให้การบริหารการ

ศกึษาไม่มปีระสทิธภิาพเท่าทีค่วรและน�าไปสูปั่ญหาการขาด

คุณภาพของการศึกษา (จักรพรรดิ  วะทา 2555) 

 การศึกษาในสถานศึกษาเอกชนสอนศาสนา

อสิลามมลีกัษณะพเิศษ  ต่างไปจากการศกึษาในสถานศึกษา

อื่นๆ ของประเทศ ประชาชนในเขตพื้นที่ภาคใต้ที่นับถือ

ศาสนาอิสลามจะนิยมให้บุตรหลานของตนเองศึกษาทั้ง

วชิาการทางโลกและวชิาการทางศาสนา โดยเฉพาะอย่างยิง่

วิชาการทางศาสนาเพราะการศึกษาศาสนาเป็นส่ิงจ�าเป็น

ส�าหรบัมสุลมิทกุคน  สถานศกึษาเอกชนสอนศาสนาอสิลาม

จึงมีก�าหนดใน พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550  

ซึ่ งแสดงว ่าสถานศึกษาเอกชนสอนศาสนาอิสลามมี 

ความส�าคัญ และเป็นสถานศึกษาที่มีการรับรองตาม 

พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550  สถานศึกษา

เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดการศึกษา  

การจัดการศึกษาจะมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล

เพียงใดนั้น ขึ้นอยู่กับการบริหารงานสถานศึกษา ตั้งแต ่

การบริหารงานวิชาการ การบริหารงานบุคคล การบริหาร

งานงบประมาณ และการบริหารงานทั่วไป นับได้ว ่า  

การบริหารงานวิชาการเป็นงานหลัก และเป็นงานส�าคัญ 

มาตรฐานและคุณภาพสถานศึกษา พิจารณาจากผลงาน 

ด้านวิชาการ ดังนั้นสถานศึกษาจึงควรให้ความส�าคัญ 

สูงสุดในการบริหารงานวิชาการ การบริหารงานวิชาการใน

สถานศึกษา เป ็นการด�า เ นินกิจกรรมหรือการจัด

ประสบการณ์ที่มีเป้าหมายในการส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นคน

ด ีมปัีญญา มคุีณธรรม จรยิธรรม มคุีณลักษณะทีพ่งึประสงค์

ให้ผู้เรียนสามารถด�ารงชีวิตได้อย่างมีความสุข พระราช

บัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม 

(ฉบบัที ่2 ) พ.ศ. 2545 มุง่ให้กระจายอ�านาจทางด้านวชิาการ

ไปสู่สถานศึกษา เพื่อให้สถานศึกษาด�าเนินการโดยอิสระ 

คล่องตวั สอดคล้องกบัความต้องการของผูเ้รยีน สถานศกึษา 

ชุมชน ท้องถิ่น และการมีส่วนร่วมกับทุกฝ่าย เพื่อให้การ

บริหารงานวิชาการของสถานศึกษาได้มาตรฐาน มีคุณภาพ
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สอดคล้องกับระบบการประกันคุณภาพภายใน และ 

การประเมินคุณภาพภายนอก (ไพศาล  วิศาลาภรณ์  และ 

วศรุต วิศาลาภรณ์ 2557) ลักษณะของงานวิชาการต้อง

อาศยัความร่วมมอืจากหลายฝ่าย อาจด�าเนนิงานในรปูของ

คณะกรรมการวชิาการ ซึง่จะมเีป้าหมายการท�างานร่วมกนั 

น�าไปสูก่ารพฒันาคณุภาพได้มากข้ึน การมส่ีวนร่วมต้องเริม่

จาก การร่วมคิด ร่วมท�า และร่วมประเมินผล เพราะในการ

บริหารงานวิชาการผู้บริหารไม่สามารถท�าด้วยคนเดียวได้

ต้องอาศยัความรคึวามสามารถของบคุลากร นัน่คอืผูบ้รหิาร

ต้องให้ความส�าคญักบัการมส่ีวนร่วมของบคุลากรทัง้ในการ

ร่วมคดิ วางแผนการท�างาน ร่วมปฏบิตัเิพือ่น�าไปสูก่ารบรรลุ

เป้าหมายร่วมกัน  (จรุณี  เก้าเอี้ยน 2557)

 จากข้อมูลความส�าคัญดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึง 

มีความสนใจที่จะศึกษาการมีส่วนร่วมการบริหารงาน

วิชาการของครูสถานศึกษาเอกชนสอนศาสนาอิสลาม 

จังหวัดนครศรีธรรมราช อยู่ในระดับใดเพศ วุฒิทางการ

ศึกษา บทบาทหน้าที่การสอน ประสบการณ์การท�างาน 

มีผลต่อการมีส่วนร่วมการบริหารงานวิชาการของครูสถาน

ศึกษาเอกชนสอนศาสนาอิสลาม หรือไม่ มีแนวทางการ

พัฒนาการมีส่วนร่วมการบริหารงานวิชาการอย่างไร เพื่อ 

น�าผลที่ได้มาเป็นแนวทางในการส่งเสริมและสนับสนุน  

พัฒนาพัฒนาการมีส่วนร่วมการบริหารงานวิชาการของครู

สถานศึกษาเอกชนสอนศาสนาอิสลามให้มีประสิทธิภาพ

มากยิง่ขึน้ และเป็นแนวทางในการพฒันาคณุภาพการศึกษา

ของไทยต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

 1. เพือ่ศกึษาระดบัการมส่ีวนร่วมการบรหิารงาน

วิชาการของครูสถานศึกษาเอกชนสอนศาสนาอิสลาม 

จังหวัดนครศรีธรรมราช

 2. เพือ่เปรยีบเทยีบการมส่ีวนร่วมการบรหิารงาน

วิชาการของครูสถานศึกษาเอกชนสอนศาสนาอิสลาม 

จงัหวดันครศรีธรรมราช จ�าแนกตาม  เพศ วฒุทิางการศึกษา  

บทบาทหน้าที่การสอน ประสบการณ์การท�างาน

 3. เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาการมีส่วนร่วม

การบริหารงานวิชาการของครูสถานศึกษาเอกชนสอน

ศาสนาอิสลาม จังหวัดนครศรีธรรมราช  

 สมมติฐานการวิจัย

 การมีส่วนร่วมการบริหารงานวิชาการของครู

สถานศึ กษา เอกชนสอนศาสนาอิ สลาม  จั งหวั ด

นครศรีธรรมราชต่างกันเมื่อเพศ วุฒิทางการศึกษา     

บทบาทหน ้าที่การสอน ประสบการณ ์การท�างาน  

แตกต่างกัน

 

วิธีด�าเนินการวิจัย

 ประชากร

  ประชากร ครูผู้สอนวิชาสามัญและวิชาศาสนา

อิสลามในสถานศึกษาเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จังหวัด

นครศรีธรรมราช ปีการศึกษา 2557  จ�านวน  10  โรงเรียน   

รวมประชากร 440 คน

 ประชากรทีใ่ช้ในการจดัสนทนากลุม่ แบบ Focus 

Group Discussion ประกอบด้วยครูผู้สอนวิชาสามัญและ

วชิาศาสนาอสิลามในสถานศกึษาเอกชนสอนศาสนาอสิลาม 

จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยคัดเลือกจาก 10 โรงเรียน ซึ่ง

เป็นตวัแทนทีใ่ช้ในการจดัสนทนากลุม่ แบบ Focus Group 

Discussion เป็นครผูู้สอนวชิาสามญั จ�านวน 5 คน และวชิา

ศาสนาอิสลาม จ�านวน 5 คน รวม 10 คน  

 กลุ่มตัวอย่าง 

 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  คือ ครูผู้สอน

วิชาสามัญและวิชาศาสนาอิสลามในสถานศึกษาเอกชน 

สอนศาสนาอิสลาม จังหวัดนครศรีธรรมราช ปีการศึกษา 

2557 จ�านวน 10 โรงเรียน ได้กลุ่มตัวอย่างจ�านวน 205 คน  

โดยใช้ตารางส�าเร็จรูปของ เคร็ซซี่และมอร์แกน (Krejcie 

and Morgan 1970) และเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยการสุ่ม 

แบบแบ่งชั้นภูมิแบบสัดส่วน (Stratified Random    

Sampling) และการสุ่มอย่างง่าย (Simple random   

sampling) และประชากรที่ใช้ในการจัดสนทนากลุ ่ม  

แบบ Focus Group Discussion เป็นครูผู้สอนวิชาสามัญ  

จ�านวน 5 คนและวิชาศาสนาอิสลาม จ�านวน 5 คน รวม  

10 คน รวมทั้งสิ้นกลุ่มตัวอย่าง จ�านวน 211 คน

 ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย

 ตัวแปรอิสระ ได้แก่1) เพศ 2) วุฒิทางการศึกษา 

3) บทบาทหน้าที่การสอน 4) ประสบการณ์ในการท�างาน

 ตวัแปรตาม ได้แก่ การบรหิารงานวชิาการ  5 ด้าน 

คือด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ด้านการพัฒนา

กระบวนการเรียนรู้ ด้านการวัดผล ประเมินผล และการ

เทียบโอนผลการเรียน ด้านการนิเทศการศึกษา

ด้านการพฒันาระบบการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา     

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

 เครื่องมือที่ใช ้ในงานวิจัยเป็นแบบสอบถาม  

แบ่งเป็น 2 ตอนดังนี้
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 ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพ

และข้อมลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามมลีกัษณะเป็นแบบ

ตรวจสอบรายการ (Check List) ของผูป้กครอง ได้แก่  เพศ 

วฒุทิางการศกึษา บทบาทหน้าทีก่ารสอน ประสบการณ์การ

ท�างาน 

 ตอนที่  2  เป็นแบบสอบถามการมีส่วนร่วมการ

บริหารงานวิชาการของครูสถานศึกษาเอกชนสอนศาสนา

อิสลาม จังหวัดนครศรีธรรมราช  ขอบข่ายของงานวิชาการ  

5  ด้าน  คือ  ด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ด้านการ

พัฒนากระบวนการเรียนรู้ ด้านการวัดผล ประเมินผล และ

การเทียบโอนผลการเรียน ด้านการนิเทศการศึกษา และ

ด้านการพฒันาระบบการประกนัคณุภาพภายในสถานศึกษา  

มีลักษณะแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating  scale)  5  

ระดับ ตามแบบของ ลิเคอร์ท (Likert, n.d.; อ้างถึงใน พิชิต  

ฤทธิ์จรูญ, 2554)

 การเก็บรวบรวมข้อมูล

 1. ผู ้ วิจัยขอหนังสือ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครศรีธรรมราช ถึงผู้อ�านวยการสถานศึกษาเอกชนสอน

ศาสนาอิสลาม จังหวัดนครศรีธรรมราช  เพื่อขออนุญาตใน

การเก็บรวบรวมข้อมูลในสถานศึกษาเอกชนสอนศาสนา

อิสลาม จังหวัดนครศรีธรรมราช   

 2. ผู้วิจัยแจกแบบสอบถามครูผู้สอนวิชาสามัญ

และวิชาศาสนาอิสลามในสถานศึกษาเอกชนสอนศาสนา

อิสลาม จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยตนเองในวันที่มีการ

เข้าร่วมประชุมประจ�าเดือน

 3. รวบรวม ตรวจสอบ แบบสอบถาม แล้วด�าเนนิ

การวิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย

 4. น�าข้อมูลการสนทนากลุ่มมาก�าหนดแนวทาง

หาค�าตอบประกอบการวพิากษ์แสดงความคดิเหน็ในรปูแบบ

ของการก�าหนดกลุ่มเป้าหมายมาวิเคราะห์เชิงพรรณนา

การวิเคราะห์ข้อมูล

 1. การวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามตอนที่ 1 ซึ่ง

เป ็นแบบสอบถามเ ก่ียว กับสถานภาพของ ผู ้ ตอบ

แบบสอบถาม โดยแจกแจงความถ่ี (Frequency) และ 

ค่าร้อยละ (Percentage)   

 2. วิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามตอนที่ 2 ซึ่งเป็น

แบบสอบถามการมีส่วนร่วมการบริหารงานวิชาการของ 

ครูสถานศึกษาเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ใช้วิธีวิเคราะห์ 

โดยหาค ่าเฉลี่ย ( ) ค ่าเ บ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  

ทั้งรายด้านและภาพรวม โดยผู้วิจัยก�าหนดเกณฑ์การแปล

ผลช่วงคะแนนเฉลี่ยเป็น 5 ระดับ 

 3. การเปรยีบเทยีบการมส่ีวนร่วมการบรหิารงาน

วิชาการของครูสถานศึกษาเอกชนสอนศาสนาอิสลาม 

จงัหวดันครศรธีรรมราช  ตามความคิดเหน็ของครผูู้สอนวชิา

สามัญและวิชาศาสนาอิสลามในสถานศึกษาเอกชนสอน

ศาสนาอิสลาม จ�าแนกตาม เพศ วุฒิทางการศึกษา  

และ บทบาทหน้าที่การสอน ใช้การทดสอบที (t-test)  

ส ่วนประสบการณ์การท�างานใช ้การวิเคราะห์ความ

แปรปรวนทางเดียว (one-way ANOVA) โดยสถิต ิ

ทดสอบเอฟ (F-test) ซึ่งเมื่อมีนัยส�าคัญทางสถิติจึงท�า 

การทดสอบเป็นรายคู่โดยใช้วิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffe’s 

test)

 4. วเิคราะห์ข้อมลูแบบสอบถามตอนที ่ 3 ค�าถาม

ปลายเปิดเพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาการมีส่วนร่วมการ

บริหารงานวิชาการของครูสถานศึกษาเอกชนสอนศาสนา

อิสลาม จังหวัดนครศรีธรรมราช ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  

 5. น�าข้อมูลการสนทนากลุ่มมาวิเคราะห์และ

สังเคราะห์เชิงพรรณนา

สรุปผลการวิจัย

 การมีส่วนร่วมการบริหารงานวิชาการของครู

สถานศึ กษา เอกชนสอนศาสนาอิ สลาม  จั งหวั ด

นครศรธีรรมราช  จากผลการวเิคราะห์ข้อมลู  สรปุประเด็น

ส�าคัญของการวิจัยได้ดังนี้

 1. การบริหารงานวิชาการ ครูมีส่วนร่วมการ

บริหารงานวิชาการในภาพรวมอยู ่ในระดับมาก เมื่อ

พจิารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการพฒันาหลักสูตรสถาน

ศึกษา มีค่าเฉล่ียสูงสุด รองลงมา คือ ด้านการวัดผล  

ประเมินผล และการเทียบโอนผลการเรียน ด้านการนิเทศ

การศึกษา และด ้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู ้  

ตามล�าดับ และด้านการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ

ภายในสถานศึกษา มีค่าเฉล่ียต�่าสุด ทั้งหมดมีระดับการมี

ส่วนร่วมการบริหารงานวิชาการ อยู่ในระดับมาก เมื่อ

พิจารณาเป็นรายด้านมีข้อค้นพบ ดังนี้

  1.1 ด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  

ครูมีส่วนร่วมการบริหารงานวิชาการ อยู ่ในระดับมาก   

เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ  

การมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและประเมิน

คุณภาพภาพหลักสูตร และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต�่าสุด คือ การมี
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ส่วนร่วมในการน�าหลกัสตูรสถานศกึษาไปใช้อย่างเป็นระบบ  

ทัง้หมดมรีะดบัรายข้อการมส่ีวนร่วมการบรหิารงานวชิาการ  

อยู่ในระดับมาก

  1.2 ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ ครูมี

ส่วนร่วมการบริหารงานวิชาการ อยู่ในระดับมาก เม่ือ

พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ  

การมส่ีวนร่วมในการจดัการเรยีนรูโ้ดยเน้นผูเ้รยีนเป็นส�าคญั   

กบัการมส่ีวนร่วมในการฝึกทกัษะกระบวนการคดิ วเิคราะห์ 

การจัดการเผชิญสถานการณ์ และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต�่าสุด คือ  

การมีส่วนร่วมในการปลูกฝังคุณธรรมและคุณลักษณะที่พึง

ประสงค์สอดคล้องกับเน้ือหาสาระและกิจกรรม ท้ังหมดมี

ระดับรายข้อการมีส่วนร่วมการบริหารงานวิชาการ อยู่ใน

ระดับมาก

  1.3 ด้านการวดัผล ประเมนิผล และการเทยีบ

โอนผลการเรียน ครูมีส่วนร่วมการบริหารงานวิชาการ   

อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าข้อที่มี 

ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ผู้บริหารและครูร่วมกันวางแผน จัดท�า

ปฏิทินปฏิบัติงาน การวัดและประเมินผล พร้อมปฏิบัติตาม

แผนอย่างสม�่าเสมอ และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต�่าสุด คือ การมี 

ส่วนร่วมในการวัดผล ประเมินผล และการเทียบโอน 

ผลการเรียนในทุกระดับชั้น ทั้งหมดมีระดับรายข้อการม ี

ส่วนร่วมการบริหารงานวิชาการ อยู่ในระดับมาก

  1.4 ด้านการนิเทศการศึกษา ครูมีส่วนร่วม

การบริหารงานวิชาการ อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็น

รายข้อ พบว่าข้อทีม่ค่ีาเฉลีย่สงูสดุ คอื การมส่ีวนร่วมในการ

พัฒนาระบบและกลไกการนิเทศภายในของสถานศึกษา  

และข้อทีม่ค่ีาเฉลีย่ต�า่สดุ คอื การมส่ีวนร่วมในการสนบัสนนุ

การนิเทศงานวิชาการและการเรียนการสอนในรูปแบบที่

หลากหลาย ทัง้หมดมรีะดบัรายข้อการมส่ีวนร่วมการบรหิาร

งานวิชาการ  อยู่ในระดับมาก

  1.5 ด้านการพฒันาระบบการประกนัคณุภาพ

ภายในสถานศึกษาครูมีส่วนร่วมการบริหารงานวิชาการ   

อยู ่ในระดับมากเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าข้อที่มี 

ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ การมีส่วนร่วมในการควบคุม ติดตาม   

ตรวจสอบการประกันคุณภาพภายใน และข้อที่มีค่าเฉลี่ย 

ต�่าสุด คือ การมีส่วนร่วมในการน�าผลการประเมินประกัน

คณุภาพภายในและภายนอก (สมศ.) มาปรบัปรงุและพฒันา

คุณภาพการศึกษา ท้ังหมดมีระดับรายข้อการมีส่วนร่วม 

การบริหารงานวิชาการ อยู่ในระดับมาก

 2. ผลการเปรยีบเทยีบการมส่ีวนร่วมการบรหิาร

งานวิชาการของครูสถานศึกษาเอกชนสอนศาสนาอิสลาม 

จงัหวดันครศรธีรรมราช จ�าแนกตาม  เพศ วฒุทิางการศึกษา 

บทบาทหน้าที่การสอน ประสบการณ์การท�างาน

  2.1 การมีส่วนร่วมการบริหารงานวิชาการ

ของครูสถานศึกษาเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จังหวัด

นครศรีธรรมราช จ�าแนกตาม เพศ พบว่า ครูชายและ 

ครูหญิงมีส่วนร่วมการบริหารงานวิชาการโดยรวมแตกต่าง

กันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณา 

รายด้าน พบว่า ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ และ 

ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู ้แตกต่างกันอย่างม ี

นยัส�าคัญทางสถติทิีร่ะดบั .05  ส่วนด้านการพฒันาหลักสตูร

สถานศึกษา  ด้านการนิเทศการศึกษา  และด้านการพัฒนา

ระบบการประกนัคณุภาพภายในสถานศกึษาไม่แตกต่างกนั  

  2.2  การมีส่วนร่วมการบริหารงานวิชาการ

ของครูสถานศึกษาเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จังหวัด

นครศรีธรรมราช จ�าแนกตาม วุฒิทางการศึกษา พบว่า  

ครูที่มีวุฒิทางการศึกษาที่ต่างกันมีส่วนร่วมการบริหารงาน

วิชาการโดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิต ิ

ที่ระดับ .01 เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านการพัฒนา

หลักสูตรสถานศึกษา ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้    

ด้านการวัดผล ประเมินผล และการเทียบโอนผลการเรียน 

และด้านการนิเทศการศึกษาแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญ

ทางสถติทิีร่ะดบั .01  ส่วนด้านการพฒันาระบบการประกนั

คุณภาพภายในสถานศึกษาไม่แตกต่างกัน

  2.3 การมีส่วนร่วมการบริหารงานวิชาการ

ของครูสถานศึกษาเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จังหวัด

นครศรีธรรมราช จ�าแนกตาม บทบาทหน้าที่การสอน   

พบว่า ครทูีม่บีทบาทหน้าทีก่ารสอน ทีต่่างกนัมคีวามคิดเหน็

ต่อการมีส่วนร่วมการบริหารงานวิชาการโดยรวมแตกต่าง

กันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เมื่อพิจารณา 

รายด้าน พบว่า ด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  

ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู ้ และด้านการวัดผล 

ประเมนิผล และการเทยีบโอนผลการเรยีน แตกต่างกนัอย่าง

มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ส่วนด้านการนิเทศการ

ศกึษา  และด้านการพฒันาระบบการประกนัคณุภาพภายใน

สถานศึกษาแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 

.05   

  2.4 การมีส่วนร่วมการบริหารงานวิชาการ

ของครูสถานศึกษาเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จังหวัด

นครศรีธรรมราช จ�าแนกตาม  ประสบการณ์การท�างาน   

พบว่า ครูที่มีประสบการณ์การท�างาน ที่ต่างกันมีส่วนร่วม

การบรหิารงานวชิาการโดยรวมแตกต่างกนัอย่างมนียัส�าคญั
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ทางสถิติที่ระดับ .01 เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้าน 

การพัฒนาหลกัสตูรสถานศกึษา ด้านการพฒันากระบวนการ

เรียนรู้  และด้านการวัดผล ประเมินผล และการเทียบโอน

ผลการเรยีน และด้านการนเิทศการศกึษา แตกต่างกนัอย่าง

มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ส่วน และด้านการพัฒนา

ระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาแตกต่างกัน

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05

 3. ผลการวเิคราะห์ค�าถามปลายเปิดแนวทางการ

พัฒนาการมีส่วนร่วมการบริหารงานวิชาการของครูสถาน

ศึกษาเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จังหวัดนครศรีธรรมราช  

  3.1 ด้านการพฒันาหลกัสตูรสถานศกึษา ดงันี้  

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดท�าหลักสูตรท้องถิ่น เพื่อให้

สอดคล้องกับสภาพชีวิตและเศรษฐกิจของชุมชน   

  3.2 ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ ดังนี้  

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการประชุม แลกเปลี่ยนความคิด

เห็นในการจัดกระบวนการเรียนรู้ของนักเรียน

  3.3 ด้านการวดัผล ประเมนิผล และการเทยีบ

โอนผลการเรยีน ดงันี ้ ส่งเสรมิการมส่ีวนร่วมในการวางแผน 

และจัดระบบการประเมินผลให้สอดคล้องกับหลักสูตรและ

เหมาะสมกับผู้เรียน

  3.4 ด้านการนเิทศการศกึษา ดงันี ้ส่งเสรมิให้

มีส่วนร่วมในการให้การข้อเสนอแนะต่อกันในการจัดการ

เรยีนรูท้ีห่ลากหลาย  และส่งเสรมิให้มส่ีวนร่วมในการให้การ

ข้อเสนอแนะต่อกันในการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับ

เนื้อหาในหลักสูตร

  3.5 ด้านการพฒันาระบบการประกนัคณุภาพ

ภายในสถานศกึษาดงันี ้ส่งเสรมิการมส่ีวนร่วมในการจดัเกบ็

ข้อมูลเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน อย่างต่อเน่ือง  

ร่วมกันพัฒนา ติดตาม ตรวจสอบ การประกันคุณภาพ

ภายในของสถานศึกษา

 4. ผลการวิเคราะห์แนวทางการพัฒนาการมี 

ส่วนร่วมการบริหารงานวิชาการของครูสถานศึกษาเอกชน

สอนศาสนาอิสลาม จังหวัดนครศรีธรรมราช ให้มีการมี 

ส่วนร่วมในการบรหิารงานวชิาการมากขึน้ จากการสนทนา

กลุ่ม สรุปได้ดังนี้

  4.1 ด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา   

ได้แก่ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการประชุมวางแผนพัฒนา

หลักสูตรอย่างต่อเน่ือง อบรมเก่ียวกับการจัดท�าหลักสูตร  

และจัดท�าหลักสูตรให้เข้ากับบริบทของชุมชน

  4.2 ด้านการพฒันากระบวนการเรยีนรู ้ ได้แก่ 

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการประชุมวางแผน การจัดการ

เรียนรู้ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกับหลักสูตร มีการแลก

เปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับกระบวนการจัดการเรียนการ

สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญ

  4.3 ด้านการวดัผล ประเมนิผล และการเทยีบ

โอนผลการเรยีน  ได้แก่ ส่งเสรมิการมส่ีวนร่วมในการประชมุ

เพื่อรับทราบ แนวทาง ข้อเสนอแนะวางแผน เกี่ยวกับการ

วัดผลประเมินผล  และเทียบโอนผลการเรียนให้สอดคล้อง

กับหลักสูตรสถานศึกษา

  4.4 ด้านการนเิทศการศกึษา  ได้แก่  ส่งเสรมิ

การมส่ีวนร่วมให้มกีารนเิทศการจดัการเรยีนการสอนต่อกนั  

มีการให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่ 

หลากหลาย ครอบคลุมเนื้อหาตามหลักสูตร อย่างเป็น

กัลยาณมิตรซึ่งกันและกัน

  4.5 ด้านการพฒันาระบบการประกนัคณุภาพ

ภายในสถานศึกษา ได้แก่ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการ

ประชุม วางแผน มอบหมายงานตามหน้าที่ความเหมาะสม  

และความถนดั  ในการรบัผดิชอบเกบ็ข้อมลู  ประสานข้อมลู

การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาอย่างแท้จริง  

ร่วมกนัน�าผลทีไ่ด้จากการตดิตาม ตรวจสอบ มาพฒันาสถาน

ศึกษา

อภิปรายผลการวิจัย

 การมีส่วนร่วมการบริหารงานวิชาการของครู

สถานศึ กษา เอกชนสอนศาสนาอิ สลาม  จั งหวั ด

นครศรีธรรมราช  มีประเด็นที่ได้น�ามาอภิปรายผลดังนี้

 1. การมีส่วนร่วมการบริหารงานวิชาการตาม

ความคดิเหน็ของครผููส้อน ผลการวเิคราะห์ มกีารมส่ีวนร่วม

การบริหารงานวิชาการ  อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็น

รายด้าน พบว่า ด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา มีค่า

เฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ ด้านการวัดผล ประเมินผล และ

การเทียบโอนผลการเรียน ด้านการนิเทศการศึกษา และ

ด้านการพฒันากระบวนการเรยีนรู ้ตามล�าดบั และด้านการ

พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา              

มีค่าเฉลี่ยต�่าสุด ทั้งหมดมีระดับการมีส่วนร่วมการบริหาร

งานวชิาการ  อยูใ่นระดบัมาก สอดคล้องกบัอรณุ ี ชัง้ตัง้เตมิ

พงษ์ (2554) ได้ศกึษาแนวทางการมส่ีวนร่วมการบรหิารงาน

วชิาการของครใูนสถานศกึษา  สงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่าร

ศึกษาก�าแพงเพชร เขต 2 พบว่า ครูผู้สอนในโรงเรียนสังกัด

กรุงเทพมหานคร เขตวัฒนา มีส่วนร่วมในการบริหารงาน

วชิาการทัง้โดยรวมและรายด้านอยูใ่นระดบัมาก  สอดคล้อง
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กับศิริอร  กาค�า (2555) ได้ศึกษาแนวทางการส่งเสริมการ

มส่ีวนร่วมของชมุชนในการบรหิารงานวชิาการส�าหรบัสถาน

ศกึษาขัน้พ้ืนฐาน สงักดั ส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถม

ศึกษาเชียงราย เขต 3 พบว่า การมีส่วนร่วมของชุมชนใน

การบริหารงานวิชาการส�าหรับสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  

สังกัด ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย 

เขต 3 โดยภาพรวมรายด้านและรายข้ออยู่ในระดับมาก   

 2. ผลการเปรยีบเทยีบการมส่ีวนร่วมการบรหิาร

งานวิชาการของครูสถานศึกษาเอกชนสอนศาสนาอิสลาม 

จงัหวดันครศรีธรรมราช จ�าแนกตาม  เพศ วฒุทิางการศึกษา 

บทบาทหน้าที่การสอน ประสบการณ์การท�างาน

  2.1 การมีส่วนร่วมการบริหารงานวิชาการ

ของครูสถานศึกษาเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จังหวัด

นครศรีธรรมราช จ�าแนกตาม เพศ พบว่า ครูชายและครู

หญิงมีส่วนร่วมการบริหารงานวิชาการโดยรวมแตกต่างกัน

อย่างมนียัส�าคญัทางสถิตทิีร่ะดบั .05  สอดคล้องกบั มณฐัฎ์  

สุขปลั่ง (2554) ได้ศึกษาการมีส่วนร่วมในการบริหารงาน

วชิาการของครใูนสถานศกึษาขนาดเลก็ สงักดัเขตพืน้ทีก่าร

ศึกษาประถมศึกษานครนายก พบว่า ระดับการมีส่วนร่วม

ของครูในสถานศึกษาขนาดเล็ก สังกัดเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษานครนายก อยู่ในระดับมาก ผลการเปรียบ

เทียบความคิดเห็นของครูต่อการมีส่วนร่วมในการบริหาร

งานวิชาการในสถานศึกษาขนาดเล็กสังกัดสานักงานเขต

พื้นที่การศึกษานครนายก พบว่า เพศของครูที่แตกต่างกัน

จะมกีารมส่ีวนร่วมในการบรหิารงานวชิาการในสถานศกึษา

ขนาดเล็ก แตกต่างกัน โดยมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

ส�าหรบั อาย ุระดบัการศกึษา และประสบการณ์ในการสอน

ของครูที่แตกต่างกันจะมีการมีส่วนร่วมในการบริหารงาน

วิชาการในสถานศึกษาขนาดเล็ก ไม่แตกต่างกัน และ

สอดคล้องกับสมติฐานที่วางไว้

  2.2 การมีส่วนร่วมการบริหารงานวิชาการ

ของครูสถานศึกษาเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จังหวัด

นครศรีธรรมราช จ�าแนกตาม  วุฒิทางการศึกษา พบว่า  

ครูทีม่วีฒุทิางการศกึษาทีต่่างกันมมีส่ีวนร่วมการบรหิารงาน

วิชาการโดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่

ระดับ .01 สอดคล้องกับอรุณี ชั้งตั้งเติมพงษ์ (2554)  

ได้ศกึษาแนวทางการมส่ีวนร่วมการบรหิารงานวชิาการของ

ครูในสถานศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ก�าแพงเพชร เขต 2 พบว่า ครูผู ้สอนในโรงเรียนสังกัด

กรุงเทพมหานคร เขตวัฒนา มีส่วนร่วมในการบริหารงาน

วิชาการทั้งโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก ผลการ

เปรียบเทียบการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการ ของ

คร ูสงักดักรงุเทพมหานคร ส�านกังานเขตวฒันา จ�าแนกตาม

วุฒิการศึกษา และประสบการณ์การท�างาน พบว่า ครูที่มี

วุฒิการศึกษาที่ต่างกันมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการ

แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ .05 และครูท่ีมี

ประสบการณ์การท�างานที่ต่างกันมีส่วนร่วมในการบริหาร

งานวิชาการไม่แตกต่างกัน และสอดคล้องกับสมติฐาน 

ที่วางไว้

  2.3 การมีส่วนร่วมการบริหารงานวิชาการ

ของครูสถานศึกษาเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จังหวัด

นครศรีธรรมราช จ�าแนกตาม บทบาทหน้าที่การสอน   

พบว่า ครทูีม่บีทบาทหน้าทีก่ารสอน ทีต่่างกนัมคีวามคิดเหน็

ต่อการมีส่วนร่วมการบริหารงานวิชาการโดยรวมแตกต่าง

กันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สอดคล้องกับ  

ถาวร  ดอนจนัทร์โคตร (2550) ทีศ่กึษา  เรือ่งการศกึษาการ

บริหารงานวิชาการของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัด

ส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาหนองคาย ผลการศึกษาพบว่า 

ผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอนมีความคิดเห็นต่อแนวทาง

การด�าเนนิงานวชิาการของโรงเรยีนประถมศกึษา อยูร่ะดับ

มาก  และเมื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นผู้บริหารโรงเรียน

กับครูผู้สอน พบว่า มีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัย

ส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และสอดคล้องกับสมติฐาน 

ที่วางไว้ 

  2.4 การมีส่วนร่วมการบริหารงานวิชาการ

ของครูสถานศึกษาเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จังหวัด

นครศรีธรรมราช จ�าแนกตาม ประสบการณ์การท�างาน   

พบว่า ครูที่มีประสบการณ์การท�างาน ที่ต่างกันมีส่วนร่วม

การบรหิารงานวชิาการโดยรวมแตกต่างกนัอย่างมนียัส�าคญั

ทางสถิติที่ระดับ .01 วรรณเพ็ญ  พิสุทธิพงษ์ (2553) ได้

ศึกษาการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนประถม

ศึกษาในอ�าเภอเขาฉกรรจ์ สังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ี 

การศึกษาสระแก้ว เขต 1 พบว่าการบรหิารงานวชิาการของ

ผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาในอ�าเภอเขาฉกรรจ์ สังกัด

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว เขต 1 โดยรวมและ

รายด้านอยู่ในระดับมาก  การบริหารงานของวิชาการของ 

ผู ้บริหารโรงเรียนขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่   

ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

แต่การบริหารงานวิชาการตามความคิดเห็นของครูที่มี

ประสบการณ์การสอนมาก และครูที่มีประสบการณ์ 

สอนน้อย มคีวามแตกต่างกนัอย่างมนียัส�าคัญทางสถติทิี ่.05  

และสอดคล้องกับสมติฐานที่วางไว้
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 3. ผลการวเิคราะห์แนวทางการพฒันาการมส่ีวน

ร่วมการบริหารงานวิชาการของครูสถานศึกษาเอกชนสอน

ศาสนาอิสลาม จังหวัดนครศรีธรรมราช ให้มีการมีส่วนร่วม

ในการบรหิารงานวชิาการมากขึน้  จากการสนทนากลุม่ตาม

ประเด็นแนวทางการพัฒนาการมีส่วนร่วมการบริหารงาน

วิชาการของครูสถานศึกษาเอกชนสอนศาสนาอิสลาม 

จังหวัดนครศรีธรรมราช สามารถสรุป ได้ดังนี้

  3.1 ด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

ได้แก่ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการประชุมวางแผนพัฒนา

หลักสูตรอย่างต่อเน่ือง อบรมเก่ียวกับการจัดท�าหลักสูตร  

และจดัท�าหลกัสูตรให้เข้ากบับรบิทของชมุชน สอดคล้องกบั 

ศิริอร  กาค�า (2555) ได้ศึกษาแนวทางการส่งเสริมการมี

ส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารงานวิชาการส�าหรับสถาน

ศกึษาขัน้พ้ืนฐาน สงักดั ส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถม

ศึกษาเชียงราย เขต 3 พบว่า การมีส่วนร่วมของชุมชนใน

การบริหารงานวิชาการส�าหรับสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  

สังกัด ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย 

เขต 3 ควรส่งเสริมในการประชุม วางแผน มีการพัฒนา

หลกัสตูรอย่างต่อเนือ่ง มกีารจดัอบรม ส่งเสรมิเกีย่วกบัการ

จัดท�าหลักสูตร โดยภาพรวมรายด้านและรายข้ออยู่ใน 

ระดบัมาก จากการสมัภาษณ์มกีารเสนอแนะดงันี ้ ด้านการ

พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา มีแนวทางการส่งเสริมการมี

ส่วนร่วมคือ ควรส่งเสริมในการประชุม วางแผน มีการ

พฒันาหลกัสตูรอย่างต่อเนือ่ง  มกีารจดัอบรม  ส่งเสรมิเกีย่ว

กับการจัดท�าหลักสูตรในบริบทของแต่ละสถานศึกษาเพื่อ

ให้ปรับเข้ากับสภาพของชุมชนให้ได้มากที่สุด   

  3.2 ด้านการพฒันากระบวนการเรยีนรู ้ ได้แก่ 

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการประชุมวางแผน การจัดการ

เรียนรู้ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกับหลักสูตร มีการแลก

เปลี่ยนความคิดเห็นเก่ียวกับกระบวนการจัดการเรียนการ

สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญ สอดคล้องกับศิริอร กาค�า 

(2555) ได้ศึกษาแนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ

ชุมชนในการบริหารงานวิชาการส�าหรับสถานศึกษาขั้น 

พื้นฐาน สังกัด ส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

เชียงราย เขต 3 พบว่า แนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วม

ของชมุชนในการบรหิารงานวชิาการส�าหรบัสถานศกึษาขัน้   

ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้  มี แนวทางการส่งเสริม

การมีส่วนร่วมคือ ควรมีการจัดประชุม วางแผนในการหา

แนวทางการจัดการเรียนการสอนให้ไปในทางเดียวกัน  

จัดการแลกเปลี่ยนความรู้ของบุคลากรทุกฝ่ายในเรื่องที่มี

การจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญ มีการปลูกฝัง

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และได้ลงมือปฏิบัติ ตลอดจน

จดัการเรยีนการสอนให้สอดคล้องกบัความสนใจ ส่งเสรมิให้

ผู้เรียนได้เรียนรู้ตามความถนัดและพัฒนาผู้เรียนอย่างเต็ม

ศักยภาพ    

  3.3 ด้านการวดัผล ประเมนิผล และการเทยีบ

โอนผลการเรยีน ได้แก่ ส่งเสรมิการมส่ีวนร่วมในการประชมุ

เพื่อรับทราบ แนวทาง ข้อเสนอแนะวางแผน เกี่ยวกับการ

วัดผลประเมินผล และเทียบโอนผลการเรียนให้สอดคล้อง

กับหลักสูตรสถานศึกษา สอดคล้องกับชาลินี ฉายารัตน์ 

(2550) ได้ศึกษาปัญหาและแนวทางการพัฒนาการบริหาร

งานวิชาการของโรงเรียนประถมศึกษา อ�าเภอปลวกแดง 

สังกดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง เขต 1 ผลการวจิยั 

พบว่า ด้านการวัดผล ประเมินผลและการเทียบโอนผลการ

เรยีนรู ้ คอื ร่วมกนัวางแผน  จดัการประเมนิผลให้สอดคล้อง

กบัหลักสูตร  จดุประสงค์การเรยีนรู ้และเหมาะสมกบัผู้เรยีน   

  3.4 ด้านการนิเทศการศึกษา ได้แก่ ส่งเสริม

การมส่ีวนร่วมให้มกีารนเิทศการจดัการเรยีนการสอนต่อกนั 

มกีารให้ข้อเสนอแนะในการพฒันาการจดัการเรยีนรูท้ีห่ลาก

หลาย  ครอบคลุมเนือ้หาตามหลักสูตร อย่างเป็นกลัยาณมติร

ซึง่กนัและกนั สอดคล้องเอือ้งทพิย์ สเีหนีย่ง (2552) ได้ศกึษา

การน�าเสนอแนวทางการมส่ีวนร่วมการบรหิารงานวชิาการ

ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตอ�าเภอ

สว่างอารมณ์ ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุทัยธานี พบว่า  

แนวทางการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการมี 4 ด้าน 

ด้านการนิเทศการศึกษา มีส่วนร่วมและให้ข้อเสนอแนะครู

อาจารย์ใช้วิธีการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายให้เหมาะกับ

ลักษณะเนื้อหาของแต่ละกลุ่มสาระ 

  3.5 ด้านการพฒันาระบบการประกนัคณุภาพ

ภายในสถานศึกษา ได้แก่ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการ

ประชุม วางแผน มอบหมายงานตามหน้าที่ความเหมาะสม  

และความถนดั  ในการรบัผดิชอบเกบ็ข้อมลู  ประสานข้อมลู

การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาอย่างแท้จริง  

ร่วมกนัน�าผลทีไ่ด้จากการตดิตาม ตรวจสอบ มาพฒันาสถาน

ศึกษา สอดคล้องกับศิริอร  กาค�า (2555) ได้ศึกษาแนวทาง

การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารงาน

วชิาการส�าหรบัสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน  สงักดั ส�านกังานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 พบว่า ด้าน

การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา   

มี แนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วม คือ ควรมีการประชุม

วางแผนส�าหรับผู้บริหารดครู ผู้ปกครอง คณะกรรมการ

สถานศึกษาขัน้พืน้ฐานและชมุชน  เพือ่สร้างความเข้าใจและ
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ความตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ และมีการมอบหมายงาน

ตามความเหมาะสม และตามความถนัดของแต่ละบุคคล  

ตามหน้าทีท่ีไ่ด้รบัผดิชอบ และประสานความร่วมมอืกบัผูท้ี่

เกี่ยวข้องทุกฝ่ายในการปรับปรุงพัฒนา ติดตาม ตรวจสอบ  

และประเมินคุณภาพภายในอย่างต่อเนื่องและควรให ้

ทุกหน่วยงานเข้ามามีส่วนร่วมในงานด้านการประกัน

คุณภาพภายในสถานศึกษาอย่างแท้จริง

ข้อเสนอแนะ

 1. ควรศกึษาสภาพปัญหาและแนวการมส่ีวนร่วม

การบริหารงานวิชาการของครูสถานศึกษาเอกชนสอน

ศาสนาอิสลาม จังหวัดนครศรีธรรมราชในเชิงลึก

 2. ควรศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพเก่ียวกับแนวทาง

การการมส่ีวนร่วมการบรหิารงานวชิาการ โดยเปรยีบเทยีบ

กับสถานศึกษาท่ีประสบความส�าเร็จกับสถานศึกษาที ่

ไม่ประสบความส�าเร็จ เพื่อให้ได้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ

กระบวนการแนวทางการพัฒนาการมีส่วนร่วมการบริหาร

งานวิชาการที่ชัดเจนยิ่งขึ้น

 3. ควรศึกษาเรื่องการมีส่วนร่วมการบริหารงาน

วิชาการของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสถาน

ศกึษาเอกชนสอนศาสนาอสิลาม จงัหวดันครศรธีรรมราชใน

การพัฒนาการด�าเนินงานการบริหารงานวิชาการ
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