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บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาสภาพปัจจุบันและปัญหาของการบริหารสู่ความ
เป็นเลิศของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา
เอกชน 2) ศึกษาองค์ประกอบของการบริหารสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน และ 3) ศึกษาการบริหารสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียน
เอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ในทศวรรษหน้า 
วิธีการด าเนินการวิจัยมี 4 ขั้นตอน ดังนี้ 1) ศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการ
บริหารสู่ความเป็นเลิศในสถานศึกษา เครื่องมือ ได้แก่ แบบศึกษาเอกสาร มีค่าความตรงเชิงเนื้อหา
เท่ากับ 1.00 วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหา  2) ศึกษาสภาพปัจจุบันและปัญหาของการ
บริหารสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จ านวน 5 คน โดย
การเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือ ได้แก่ แบบสัมภาษณ์เชิงลึก มีความตรงเชิงเนื้อหาเท่ากับ 1.00 
วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหา 3) ศึกษาองค์ประกอบของการบริหารสู่ความเป็นเลิศของ
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กลุ่ม
ตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จ านวน 630 คน โดยการสุ่มแบบหลาย
ขั้นตอน เครื่องมือ ได้แก่ แบบสอบถาม มีค่าความตรงเชิงเนื้อหาเท่ากับ 1.00 และค่าความเชื่อมั่น
เท่ากับ 0.95 วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน 4) ศึกษาการบริหารสู่ความเป็น
เลิศของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนใน
ทศวรรษหน้า โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยอนาคต กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 20 คน โดยการ
เลือกแบบเฉพาะเจาะจง เครื่องมือ ได้แก่ แบบสัมภาษณ์เชิงลึก มีความตรงเชิงเนื้อหาเท่ ากับ 1.00 
วิเคราะห์ข้อมูลโดยวิเคราะห์เนื้อหา และการวิเคราะห์แนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง ค่ามัธยฐาน ค่าฐานนิยม 
และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ 
 
 ผลการวิจัยพบว่า 
 1) สภาพปัจจุบันและปัญหาของการบริหารสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา
อิสลาม มีดังนี้ 1.1) สภาพปัจจุบันของการบริหารสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม 
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พบว่า ผู้บริหารมีภาวะผู้น าและบริหารโดยยึดหลักธรรมาภิบาล มีการวางแผนเชิงกลยุทธ์ มีการจัดการเรียน
การสอนในวิชาสามัญควบคู่ศาสนา มีมาตรฐานและเกณฑ์การวัดในด้านการเรียนการสอน และ     
การประเมินผล และมุ่งเน้นการจัดการความรู้โดยปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ                 
มีการคัดเลือกบุคลากรตามความรู้ความสามารถตรงตามสายงาน และมีการออกแบบระบบ         การ
ปฏิบัติงานให้กับครูและบุคลากร 1.2) สภาพปัญหาของการบริหารสู่ความเป็นเลิศโรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลาม พบว่า การบริหารโรงเรียนมีลักษณะเครือญาติ ขาดความเด็ดขาดในการตัดสินใจ               
การวางแผนเชิงกลยุทธ์ยังขาดการก ากับ ติดตาม ประเมินผล ครูผู้สอนขาดความรู้ความเข้าใจใน   การ
วัดและการประเมินผล ไม่สามารถน าข้อมูลสารสนเทศต่าง ๆ มาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน            
ในบางกลุ่มสาระการเรียนรู้ยังขาดแคลนครูผู้สอนที่มีความรู้ ความช านาญเฉพาะด้าน และผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาสามัญยังไม่บรรลุผลตามเป้าหมายของโรงเรียน    
 2) องค์ประกอบการบริหารสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัด
ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา ประกอบด้วย 7 องค์ประกอบ ดังนี้ 1) การน าองค์กร     2)
การวางแผนเชิงกลยุทธ์ 3) การมุ่งเน้นลูกค้า  4) การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ 5) การ
มุ่งเน้นบุคลากร 6) การมุ่งเน้นการปฏิบัติการ และ7) ผลลัพธ์ ผลการวิเคาระห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน 
พบว่า มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยมีค่า Chi-square = 52.47, ค่า p-value = 0.06, ค่า 
GFI = 0.99, AGFI = 0.96 และค่า RMSEA = 0.02  
 3) การบริหารสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ในทศวรรษหน้า พบว่า ภาพรวมมี 7 ด้าน 51 แนวโน้ม โดย
แยกเป็นรายด้าน ดังนี้ 1)การน าองค์กร มี 13 แนวโน้ม 2) การวางแผนเชิงกลยุทธ์ มี 8 แน้วโน้ม     3) 
การมุ่งเน้นลูกค้า มี 5 แนวโน้ม 4) การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้  มี 8 แนวโน้ม      5) 
การมุ่งเน้นบุคลากร มี 7 แนวโน้ม 6) การมุ่งเน้นการปฏิบัติการ มี 4 แนวโน้ม และ 7) ด้านผลลัพธ์ มี 
6 แนวโน้ม 
 
ค ำส ำคัญ : การบริหารสู่ความเป็นเลิศ โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ทศวรรษหน้า 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ค 
 

 

Thesis Title Excellence Administration of Private Islamic School under the 
Office of the Private Education Commission in the Next Decade 

Student  Sunvit  Kaewmee  
Student ID     54B74650105 
Degree   Doctor of Education 
Field of Study  Educational Administration 
Thesis Advisor  Dr.Sakda  Sathapornwachana 
Thesis Co-Advisor Dr.Somsak  Chattupornpong 
 

ABSTRACT 
 The purpose of this research was to: 1) study the current state of and the problems 
of excellence administration of private Islamic schools under the Office of the Private 
Education Commission, 2) study the components of the excellence administration of private 
Islamic schools under the Office of the Private Education Commission, and 3) study the 
excellence administration of private Islamic schools under the Office of the Private Education 
Commission in the next decade. There were 4 steps in the research process. 1) Study research 
documents related to excellence administration in educational institutions. The instrument 
used in the study was a documentary study form with a content validity at the 1.00 level. 
The data were analyzed by content analysis. 2) Study the current state of and problems 
of the excellence administration of the private Islamic schools whit the help of 5 
administrators from private Islamic schools. The tool used was in-depth interviews with 
a content validity at the 1.00 level. The data were analyzed by content analysis. 3) Study the 
components of the excellence administration of the private Islamic schools under the Office 
of the Private Education Commission using 630 administrators from private Islamic  schools. 
The instrument used was a questionnaire on the excellence administration of private 
Islamic schools with a content validity at the 1.00 level and a reliability at 0.95. The data 
were analyzed by confirmatory factor analysis. 4) Study the excellence administration of the 
Islamic schools under the Office of the Private Education Commission in the next decade using 
ethnographic  delphi future research  with 20 experts. The tool used was in-depth interview with 
a content validity at 1.00. The data were analyzed by content analysis. And analyzed using central 
tendency: median, mode and inter-quartile range. 
 The research findings were as follows: 
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 1) From the study of the current state of and the problems of the excellence 
administration of private Islamic schools, it was found that: 1.1) The current state of the 
administration towards excellence of  private Islamic schools was such that; the 
administrators had leadership and adherence to good governance. The administrators 
had a strategic plan, including religious and general education. The schools had 
standards and criterion for teaching and evaluating, focusing on knowledge 
management by improving teaching effectiveness and helping qualified personnel to 
meet their own needs .They also designed a system of performance for teachers and school 
personnel. 1.2) The problems of the excellence administration of private Islamic schools 
were such that; the organization also had a system of school management in the form 
of relatives, so it made no decisive decisions. The strategic plan was not reviewed or 
evaluated. Teachers lacked knowledge in measurement and evaluation information 
and thus could not apply it in teaching and learning. In some learning areas, there was 
a shortage of teachers with specialized knowledge of the subject matter and the results 
for the general education has not been achieved according to the school's goals. 
 2) The components of excellence administration of the private Islamic schools 

under the Office of the Private Education Commission composed 7 components:          1) 
leadership, 2 )  strategic planning, 3 )  customer focus, 4 )  measurement, analysis and 
knowledge management, 5) personnel focus, 6) operational focus, and 7) outcomes 
were such that; the theoretical model of the excellence administration of the private 
Islamic schools under the Office of the Private Education Commission was  consistent  with 
the empirical data with a Chi-square = 52.47, p-value = 0.06, GFI = 0.99, AGFI = 0.96 and 
RMSEA = 0.02 
 3) The study of the excellence administration of the Islamic schools under 
the Office of the Private Education Commission in the next decade revealed that; there 
were 7 aspects  whit 51 trends as follows:  1) 13  trends of leadership, 2 )  8  trends of 
strategic planning, 3) 5 trends of customer focus, 4) 8 trends of measurement, analysis 
and knowledge management, 5) 7 trends of personnel focus, 6) 4 trends of operational 
focus, and   7) 6 trends of outcomes. 
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