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ความสัมพันธ์ ระหว่ างการบริหารโดยใช้ โรงเรียนเป็ นฐานกับบรรยากาศองค์ การ
ในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดสงขลาตามความคิดเห็นของครู
Relationship between School based Management and Organizational
Climate in Private Islamic School in Songkhla Province, based on
Teachers’ Opinions
สัมสุดดีน มรรคาเขต1 สุจิตรา จรจิ ตร2 และเรวดี กระโหมวงศ์ 3
Abstract
This research was aimed to studylevel of school-based management,
level of organizational climate, and relationship between school-based
management and schools’ organizational climate. All these studies were
conducted in private Islamic religious schools based on the opinions of teachers
in Songkhla.
The samples used in the research included 310 teachers from private
Islamic religious schools in Songkhla. The instrument used for data collection
was questionnaires. Thestatistics used to analyze the data included average,
standard deviation, and Pearson product-moment correlation coefficient.
1 นักศึ กษาปริ ญญาโท สาขาการบริ หารการศึ กษา บัณฑิ ตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
จังหวัดสงขลา
2 รองศาสตราจารย์ ดร. , ผู้อ านวยการโครงการศึ ก ษาศาสตรดุ ษ ฎี บ ัณ ฑิ ต มหาวิ ท ยาลัย
หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
3 รองศาสตราจารย์, อาจารย์ประจามหาวิทยาลัยทักษิณ จังหวัดสงขลา
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The results showed as follows:
1. The school-based management in private Islamic religious schools
based on the opinions of teachers, in overall aspects, were at a high level. When
considered aspect by aspect, the self-management principles, the democratic
management principles, the supportive leadership principles were at a high
level. Besides, the decentralization principles, the total systems development
principles, and the responsible transparency principles were at a moderate level.
2. The organizational climate in private Islamic religious schools
based on the opinions of teachers in Songkhla, in overall aspects, were at a high
level. When considered aspect by aspect, the aspect of leadership,
communication, interaction, targeting, decision-making, performance goal
setting, and training were at a high level; whereas, the aspect of motivation and
command and control were at a moderate level.
3. The school-based management positively correlated with
organizational climate in private Islamic religious schools in Songkhla in
overall aspects and aspect by aspect, at the statistical significance level .01.The
most relevant aspects included total systems development principles and
targeting with a correlation coefficient (r) value of .80; whereas, the least
relevant aspects included decentralization principles and leadership principles
with a correlation coefficient (r) value of .61.
Keywords School-based Management, Organizational Climate, Private
Islamic Religious School
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บทคัดย่ อ
การวิ จัย ครั้ งนี้ มี ว ตั ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ ศึ ก ษาระดับ การบริ ห ารโดยใช้
โรงเรี ยนเป็ นฐานในโรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดสงขลา ศึกษา
ระดับบรรยากาศองค์การในโรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดสงขลา
และศึ ก ษาความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่ า งการบริ หารโดยใช้ โ รงเรี ยนเป็ นฐานกั บ
บรรยากาศองค์การในโรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดสงขลา
กลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ครู โรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนา
อิ สลามในจังหวัด สงขลา จานวน 310 คน เครื่ องมื อที่ ใช้ในการเก็บ รวบรวม
ข้อมูล เป็ นแบบสอบถาม สถิ ติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ขอ้ มูลได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่า
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สนั
ผลการวิจยั พบว่า
1. ระดับการบริ หารโดยใช้โรงเรี ยนเป็ นฐานในโรงเรี ยนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลามในจังหวัดสงขลาโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาราย
ด้าน พบว่า ด้านหลักการบริ หารตนเอง ด้านหลักการบริ หารแบบมี ส่วนร่ วม
ด้านหลักการมีภาวะผูน้ าแบบเกื้ อหนุ น อยู่ในระดับมาก ยกเว้น ด้านหลักการ
กระจายอานาจ ด้านหลักการพัฒนาทั้งระบบ และด้านหลักความรับผิดชอบที่
ตรวจสอบได้ อยูใ่ นระดับปานกลาง
2. ระดับบรรยากาศองค์การในโรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนาอิสลามใน
จังหวัดสงขลาโดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านภาวะ
ผูน้ า ด้านการติดต่อสื่ อสาร ด้านการปฏิสัมพันธ์ ด้านการกาหนดเป้ าหมาย ด้าน
การตัดสิ นใจ ด้านเป้ าหมายของผลการปฏิบตั ิงานและการฝึ กอบรม ยกเว้น ด้าน
การจูงใจ และด้านการควบคุมบังคับบัญชา อยูใ่ นระดับปานกลาง
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3. การบริ หารโดยใช้โรงเรี ยนเป็ นฐานในโรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนา
อิสลาม มีความสัมพันธ์ทางบวกกับบรรยากาศองค์การในโรงเรี ยนเอกชนสอน
ศาสนาอิ ส ลาม โดยภาพรวมและรายด้านทุ ก ด้านอย่างมี นัยส าคัญ ทางสถิ ติ ที่
ระดับ .01 โดยที่ ดา้ นที่ มีความสัมพันธ์กนั มากที่ สุด คือ ด้านหลักการพัฒนาทั้ง
ระบบกับ ด้า นการก าหนดเป้ า หมาย โดยมี ค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ สหสั ม พัน ธ์ ( r )
เท่ากับ .80 และด้านที่มีความสัมพันธ์น้อยที่สุด คือ ด้านหลักการกระจายอานาจ
กับด้านภาวะผูน้ า โดยมีค่าสัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์ ( r ) เท่ากับ .61
คาสาคัญ : การบริ หารโดยใช้โรงเรี ยนเป็ นฐาน , บรรยากาศองค์การ,โรงเรี ยน
เอกชนสอนศาสนาอิสลาม
บทนา
การศึ กษาเป็ นปั จจัยสาคัญในการพัฒนาประเทศ เพราะการศึ กษาเป็ น
การสร้ างทัก ษะให้ท รั พ ยากรมนุ ษ ย์ได้น าไปใช้ในการประกอบกิ จ กรรมทาง
เศรษฐกิ จและสังคม ทาให้ป ระเทศมี ความเจริ ญ ก้าวหน้า ซึ่ งประเทศไทยนั้น
รั ฐบาลได้มีพ ระราชบัญ ญัติและระเบี ยบทางการศึ ก ษาต่ างๆเพื่ อให้ การศึ กษา
เป็ นไปอย่างมีคุณภาพ ซึ่ งหนึ่ งในประเด็นการพัฒนาคุณภาพทางการศึ กษา คือ
การกระจายอ านาจ และ การมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชนต่ อ การศึ ก ษา ดัง ที่
พระราชบั ญ ญั ติ ก ารศึ ก ษาแห่ ง ชาติ พ.ศ.2542 ระบุ ไ ว้ใ นมาตรา 39 ว่ า ให้
กระทรวงศึกษาธิ การกระจายอานาจการบริ หารและจัดการศึ กษาทั้งด้านวิชาการ
งบประมาณ การบริ หารงานบุ คคล และการบริ ห ารทั่วไป ให้กับ สถานศึ กษา
โดยตรง โดยให้ ส ถานศึ ก ษาเป็ นนิ ติ บุ ค คล และในมาตรา 40 ระบุ ว่า ให้ มี
คณะกรรมการสถานศึ ก ษาขั้น พื้ น ฐานเพื่ อ ท าหน้ า ที่ ก ากับ ส่ ง เสริ ม และ
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สนับสนุ นกิจกรรมของสถานศึกษา ซึ่ งลักษณะการบริ หารและการจัดการศึกษา
ตามมาตราดังกล่าวเป็ นไปตามแนวคิดของการบริ หารโดยใช้โรงเรี ยนเป็ นฐาน
มีนกั วิชาการได้ให้คาจากัดความของคาว่า “การบริ หารโดยใช้โรงเรี ยน
เป็ นฐาน” ไว้ม ากมาย ซึ่ ง ผูว้ ิจัยสรุ ป จากค าสาคัญ ได้ค วามว่าเป็ นแนวคิ ด การ
กระจายอานาจการบริ หารและจัดการจัดการศึ ก ษาจากส่ วนกลางสู่ สถานศึ กษา
โดยตรง ให้สถานศึ กษามี อานาจ หน้าที่ ความรั บผิดชอบ มีอิสระและความ
คล่องตัวในการตัดสิ นใจในการบริ หารจัดการทั้งด้านวิชาการ งบประมาณ การ
บริ หารงานบุ ค คลและการบริ หารงานทั่ ว ไป เพื่ อ ให้ ก ารจั ด การศึ ก ษามี
ประสิ ทธิ ภาพโดยมีคณะกรรมการสถานศึ กษาเป็ นตัวแทนของผูม้ ีส่วนได้ส่วน
เสี ย ร่ วมกันบริ หารสถานศึกษาให้เป็ นตามความต้องการของผูป้ กครอง ผูเ้ รี ยน
และชุมชนให้มากที่สุด
แม้สภาพการดาเนินการบริ หารและจัดการศึกษาตามแนวคิดดังกล่าวจะ
ทาให้สถานศึ กษามีความเป็ นนิ ติบุคคล การจัดการทั้ง 4 ฝ่ าย สามารถจัดการได้
อย่างเบ็ ด เสร็ จ ที่ โ รงเรี ยน แต่ มิ ไ ด้ห มายถึ งผู ้บ ริ ห ารโรงเรี ย นมี อ านาจอย่า ง
เบ็ดเสร็ จ ในทางตรงกันข้ามได้ทาให้เกิดการเปลี่ยนฐานคิดด้านการบริ หารและ
การจัดการศึกษาเปลี่ยนไป คือ บทบาทผูบ้ ริ หารไม่ใช่เป็ น “ผูส้ ั่งการ” แต่เป็ น “ผู ้
อ านวยความสะดวก” ให้ ค วามต้อ งการของผู ้มี ส่ ว นได้ส่ ว นเสี ย กับ การจัด
การศึกษาของโรงเรี ยนมีความสอดคล้องกัน (อุมรั สลาหวัง, 2546, น.5)
ดังนั้นผูบ้ ริ หารสถานศึ กษาต้องรู ้ถึงความต้องการของผูม้ ีส่วนได้ส่วน
เสี ยหรื อบุ คลากรที่ เกี่ ยวข้องและแสดงออกตามบทบาทหน้าที่ ของตนเอง ใน
ขณะเดียวกัน ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยหรื อบุคลากรที่เกี่ยวข้องก็ร่วมกันกาหนดความ
ต้อ งการพื้ น ฐานร่ ว มกัน และส่ งความต้อ งการร่ ว มกัน กลับ สู่ ผู ้บ ริ ห ารเพื่ อ ให้
ดาเนินการจัดการศึกษาให้เป็ นไปตามความต้องการร่ วมกัน พร้อมตรวจสอบการ
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ดาเนินการดังกล่าวเกิดเป็ นบรรยากาศในองค์การ บรรยากาศที่เกิดขึ้นนี้เองที่เป็ น
สิ่ งที่ ผูว้ ิจัยสนใจ ทั้งนี้ มี งานวิจยั ของอิท ธิ พ ล ศรี รัตนะ (2551) ได้แสดงให้ว่า
การบริ ห ารโดยใช้โรงเรี ยนเป็ นฐานมี ความสัมพัน ธ์กับ บรรยากาศองค์การใน
โรงเรี ยนเอกชนจากการจัดการศึ ก ษาโดยชาวคริ ส เตี ยน ชวนให้ขบคิ ดว่า ถ้า
บริ บ ทของชาวคริ ส เตี ยนเป็ นเช่ นนั้น แล้ว องค์การอย่างโรงเรี ยนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลามเป็ นเช่นไร
ผูว้ ิจัยจึ งได้ต้ งั ค าถามการวิจัยในครั้ งนี้ ว่า “ระดับ การบริ ห ารโดยใช้
โรงเรี ยนเป็ นฐานและระดับบรรยากาศองค์การในโรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนา
อิสลามในจังหวัดสงขลาตามความคิดเห็นของครู อยูใ่ นระดับใด และการบริ หาร
โดยใช้โรงเรี ยนเป็ นฐานมี ความสัมพันธ์กบั บรรยากาศในโรงเรี ยนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลามในจังหวัดสงขลาตามความคิดเห็นของครู หรื อไม่ อย่างไรผลที่คาด
ว่าจะได้รับจากการวิจยั ในครั้งนี้ คือ ได้ทราบถึงระดับการบริ หารโดยใช้โรงเรี ยน
เป็ นฐานและบรรยากาศองค์การในโรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัด
สงขลาเพื่อเป็ นฐานข้อมูลในการพัฒนาโรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนาอิสลามต่อไป
วัตถุประสงค์ ของการวิจยั
1. เพื่ อ ศึ กษาระดับ การบริ ห ารโดยใช้โรงเรี ย นเป็ นฐานในโรงเรี ย น
เอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดสงขลาตามความคิดเห็นของครู
2. เพื่อศึ กษาระดับบรรยากาศองค์การในโรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนา
อิสลามในจังหวัดสงขลาตามความคิดเห็นของครู
3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการบริ หารโดยใช้โรงเรี ยนเป็ นฐาน
กับบรรยากาศองค์การในโรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดสงขลา
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วิธีดาเนินการวิจยั
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
การวิ จัย ท าได้โ ดยการสุ่ ม ตัว อย่า งแบบชั้น ภู มิ จากประชากรครู ใ น
โรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดสงขลาทั้งสิ้ น 1,595 คน กาหนด
จานวนกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางเครซีมอร์แกนได้กลุ่มตัวอย่าง 310 คน
เครื่ องมือในการวิจยั
เครื่ องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล เป็ นแบบสอบถามแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดับ 3 ตอน คื อ ตอนที่ 1 สอบถามข้อ มูลพื้ น ฐาน ตอนที่ 2
สอบถามระดับการบริ หารโดยใช้โรงเรี ยนเป็ นฐานในโรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนา
อิสลามจังหวัดสงขลา ในหลักการ 6 ด้าน คือ ด้านหลักการกระจายอานาจ ด้าน
หลักการบริ หารตนเอง ด้านหลักการบริ หารแบบมีส่วนร่ วม ด้านหลักการการมี
ภาวะผูน้ าแบบเกื้ อหนุ น ด้านหลักการพัฒนาทั้งระบบ และด้านหลักการความ
รั บ ผิ ด ชอบที่ ต รวจสอบได้ ตอนที่ 3 สอบถามระดับ บรรยากาศองค์การใน
โรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนาอิ สลามในจังหวัดสงขลา ในหลักการ 8 ด้าน คื อ
ด้านภาวะผูน้ า ด้านการติดต่อสื่ อสาร ด้านการปฏิ สัมพันธ์ ด้านการตัด สิ นใจ
ด้านการกาหนดเป้ าหมาย ด้านการกาหนดเป้ าหมายของผลการปฏิบตั ิงานและ
ฝึ กอบรม ด้านการจู งใจ ด้านการควบคุ มบังคับ บัญ ชา ซึ่ งแบบสอบถามมี ค่ า
ความเชื่อมัน่ ทั้งฉบับเท่ากับ 0.95
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผูว้ ิจยั ดาเนิ นการขอหนังสื อแนะนาตัวผูว้ ิจยั
จากบัณ ฑิ ต วิท ยาลัย มหาวิท ยาลัย หาดใหญ่ ถึ งผูบ้ ริ ห ารสถานศึ ก ษาเพื่ อ ส่ ง
แบบสอบถามในการขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถาม
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ผลการวิจยั
1.ระดับ การบริ หารโดยใช้โรงเรี ยนเป็ นฐานในโรงเรี ยนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลามในจังหวัดสงขลา โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณาราย
ด้าน พบว่า ด้านหลักการบริ หารตนเอง ด้านหลักการบริ หารแบบมี ส่วนร่ วม
ด้านหลักการมี ภาวะผูน้ าแบบเกื้ อหนุ น อยู่ในระดับมาก ยกเว้นด้านหลักการ
กระจายอานาจ ด้านหลักการพัฒนาทั้งระบบ และด้านหลักความรับผิดชอบที่
ตรวจสอบได้ อยูใ่ นระดับปานกลาง
2. ระดับบรรยากาศองค์การในโรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนาอิสลามใน
จังหวัดสงขลา โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้าน
ภาวะผูน้ า ด้านการติดต่อสื่ อสาร ด้านการปฏิสัมพันธ์ ด้านการตัดสิ นใจ ด้าน
การกาหนดเป้ าหมาย ด้านการกาหนดเป้ าหมายของการปฏิบตั ิงานและฝึ กอบรม
อยูใ่ นระดับมาก ยกเว้น ด้านการจูงใจ และด้านการควบคุมบังคับบัญชา อยู่ใน
ระดับปานกลาง
3. การบริ ห ารโดยใช้โ รงเรี ย นเป็ นฐานมี ค วามสั ม พัน ธ์ ท างบวกกับ
บรรยากาศองค์การในโรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม โดยภาพรวมและราย
ด้านทุกด้านอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยที่ดา้ นที่มีความสัมพันธ์กนั
มากที่ สุด คือ ด้านหลักการพัฒนาทั้งระบบกับการกาหนดเป้ าหมาย โดยมีค่า
สัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์ ( r ) เท่ากับ .80 และด้านที่มีความสัมพันธ์นอ้ ยที่สุด คือ
ด้านหลักการกระจายอานาจกับด้านภาวะผูน้ า โดยมีค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์
( r ) เท่ากับ .61
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อภิปรายผลการวิจยั
1. การบริ หารโดยใช้โรงเรี ยนเป็ นฐานในโรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนา
อิสลามในจังหวัดสงขลาโดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก ที่เป็ นเช่นนี้เพราะโรงเรี ยน
เอกชนสอนศาสนาอิ ส ลามในปั จจุ บั น มี ก ารด าเนิ นงานในรู ปของคณะ
กรรมการบริ ห ารโรงเรี ยนตามพระราชบัญ ญัติโรงเรี ยนเอกชน พ.ศ. 2550 การ
ดาเนิ นการใดๆจะต้อ งได้รับ ความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการชุ ดดังกล่าว จึ ง
เป็ นไปได้วา่ ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนจะต้องสร้างมิตรเพื่อความราบรื่ นของงาน วิธีการ
อย่างหนึ่ งที่นามาใช้คือ การเพิ่มระดับการมีส่วนร่ วม สอดคล้องกับงานวิจยั ของ
ธนพร มาใหม่ (2549, น.105) ที่ ได้วิจยั การบริ หารโดยใช้โรงเรี ยนเป็ นฐานของ
โรงเรี ยนเอกชน จังหวัดลาพูน
2. บรรยากาศองค์การในโรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัด
สงขลา โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมากที่เป็ นเช่นนี้ เพราะปั จจุบนั ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน
เอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดสงขลาได้ให้ความสาคัญกับสัมพัน ธภาพ
ระหว่างคณะครู กับ ผูป้ กครองและบุ คคลทั่วไปเพื่อง่ ายต่อการจัดการศึ กษาใน
โรงเรี ยน สอดคล้องกับ บริ บ ทโรงเรี ยนชาวคริ ส เตี ยนในงานวิจัยของอิ ท ธิ พ ล
ศรี รั ต นะ (2551, น.103) ที่ ไ ด้ วิ จั ย การบริ หารโดยใช้ โ รงเรี ยนเป็ นฐานกั บ
บรรยากาศองค์การในโรงเรี ยนคาทอลิก อัครสังฑมล กรุ งเทพฯ
3. การบริ ห ารโดยใช้โรงเรี ยนเป็ นฐานมี ค วามสัม พัน ธ์ ท างบวกกับ
บรรยากาศองค์การในโรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดสงขลาใน
ภาพรวมและรายด้านทุกด้านอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ.01 สอดคล้องกับ
งานวิจยั ของอิทธิพล ศรี รัตนะ (2551, น.103) ที่ได้วจิ ยั การบริ หารโดยใช้โรงเรี ยน
เป็ นฐานกับ บรรยากาศองค์ก ารในโรงเรี ย นคาทอลิ ก สั ง กัด อัค รสั ง ฆณฑล
กรุ งเทพฯ เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างกันในตัวแปรย่อยๆของหลักการ
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ทั้งสองพบว่า ด้านหลักการพัฒนาทั้งระบบมีความสัมพันธ์กบั ด้านการกาหนด
เป้ าหมาย รองลงมาคื อ ด้านหลักการมี ภาวะผูน้ าแบบเกื้ อหนุ น กับ ด้านการมี
ปฏิสัมพันธ์ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั ของอรสา อาลี (2554, บทคัดย่อ) ที่ได้วจิ ยั
เรื่ อง ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา
โดยใช้โ รงเรี ยนเป็ นฐานในสถานศึ ก ษาขั้น พื้ น ฐานในเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
นราธิ วาส เขต 2 และผลการวิจัยอย่างหนึ่ งที่ สิ่งน่ าสนใจอี กประการหนึ่ ง คื อ
หลักการบริ หารโดยใช้โรงเรี ยนเป็ นฐานด้านหลักการมีส่วนร่ วมมีความสัมพันธ์
ทางบวกกับ บรรยากาศองค์ก ารด้านการปฏิ สั ม พัน ธ์ อ ยู่ใ นระดับ ค่ อ นข้างสู ง
(0.719) สอดคล้องกับงานวิจยั ของจรู ญลักษณ์ แป้ นสุ ข (2548, น.67) ที่ อภิปราย
ไว้ว่า ผูบ้ ริ ห ารต้อ งเรี ยนรู ้ ค วามต้อ งการ ความรู ้ สึ ก ของบุ ค ลากรในการที่ จ ะ
ตอบสนองต่องานที่ ตนรับผิดชอบให้เกิ ดประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลสู งสุ ด
และยัง สอดคล้ อ งกั บ งานวิ จั ย ของโนรี ซั น อุ ม า (2550, น.96) ที่ ได้ วิ จั ย
ความสัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศองค์การกับพฤติกรรมการปฏิบตั ิงานของครู ใน
จังหวัดปั ตตานี วา่ ถ้าครู อยูใ่ นบรรยากาศที่สอดคล้องกับความต้องการแล้ว ก็จะ
ทาให้ครู มีพฤติกรรมในการปฏิบตั ิงานที่ดี
ข้ อเสนอแนะ
1. ข้ อเสนอแนะจากการวิจยั
1.1 จากผลการวิจัย พบว่า ระดับ การบริ หารโดยใช้โรงเรี ยนเป็ นฐาน
ด้านหลักการพัฒนาทั้งระบบ อยูใ่ นระดับปานกลาง เมื่อศึกษาในรายละเอียดของ
ข้อ คาถาม พบว่า คุ ณ ครู มี ความคิ ด เห็ น กับ ข้อ คาถามที่ ว่า โรงเรี ย นได้ใช้ห ลัก
PDCA ในกระบวนการทางานทุกขั้นตอนอย่างเป็ นระบบ อยูใ่ นระดับปานกลาง
และมี ค่าเฉลี่ ยน้อยที่ สุดในบรรดาข้อคาถามในด้านเดี ยวกัน แสดงว่า ผูบ้ ริ ห าร
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จะต้องตระหนักถึงการปฏิ บตั ิงานตามวงจรคุณภาพ PDCA อย่างมาก โดยถือว่า
กระบวนการทางานทุกอย่างต้องมีการวางแผนจริ งจัง มีการทางานตามแผนจริ ง มี
การตรวจสอบจริ ง และมีการปรับปรุ งจริ ง ให้ทุกขั้นตอนจนกลายเป็ นเรื่ องปกติ
เป็ นวัฒนธรรมองค์การของโรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดสงขลา
ก็จะเป็ นประโยชน์อย่างยิง่
1.2 จากผลการวิจยั พบว่า ระดับบรรยากาศองค์การด้านแรงจูงใจ อยูใ่ น
ระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ยน้อยที่ สุด สะท้อนให้เห็ นว่าโรงเรี ยนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลามต้องพัฒนาเรื่ องหลักวิชาบริ หารการศึกษาให้มากขึ้น ผูว้ ิจยั เห็ นว่า
ผูบ้ ริ หารควรสร้างวัฒนธรรมการประยุกต์ใช้หลัก PDCA ในโรงเรี ยนให้มากขึ้น
จนกลายวัฒนธรรมขององค์การต่อไป
1.3 จากผลการวิ จัย พบว่ า การบริ หารโดยใช้ โ รงเรี ยนเป็ นฐานมี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับบรรยากาศองค์การโรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม
ในจังหวัดสงขลา แสดงให้เห็นว่า ผูบ้ ริ หารจะ ต้องให้ความสาคัญกับบุคลากรใน
มิติของ “เนื้ องาน” กับมิติ “คน” ให้มีความสัมพันธ์กนั ให้มากขึ้น การที่จะทาให้
การบริ หารโดยใช้โรงเรี ยนเป็ นฐานออกมาในรู ปแบบที่ ดีได้น้ นั จะต้องทาให้ครู
รู ้สึกว่าอยูใ่ นบรรยากาศองค์การที่ดีดว้ ย 71
2. ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่ อไป
2.1 จากการศึ ก ษาเรื่ อง ความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่ า งการบริ ห ารโดยใช้
โรงเรี ยนเป็ นฐานกับบรรยากาศองค์การในโรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนาอิสลามใน
จังหวัดสงขลา ผูว้ ิจยั เห็นว่า ควรมีการวิจยั เชิงสารวจโดยศึกษาความคิดเห็ นของ
ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาหรื อผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย
2.2 ควรศึกษาวิจยั เรื่ องความสัมพันธ์ระหว่างการบริ หารโดยใช้โรงเรี ยน
เป็ นฐานกับบรรยากาศองค์การในโรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัด
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สงขลาอีกครั้งหนึ่ ง แต่เปลี่ยนกรอบแนวคิดการวิจยั เช่น ใช้แนวคิดการวิจยั ของ
ฮัลปิ นและคร๊ อฟ (Halpin and Croft.) เป็ นต้น
2.3 ควรศึกษาวิจยั ในเชิงวิจยั เชิงคุณภาพเรื่ องความสัมพันธ์ระหว่างการ
บริ หารโดยใช้โรงเรี ยนเป็ นฐานกับบรรยากาศองค์การในโรงเรี ยนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลามในจังหวัดสงขลาอีกครั้งหนึ่ ง เพื่อให้ได้ขอ้ มูลเชิงลึกและสามารถ
วางแผนปรับปรุ งและพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไป
เอกสารอ้ างอิง
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