บทความวิจัย

องค์ประกอบตัวบ่งชีแ้ ละแนวทางการพัฒนาความส�ำเร็จตามจุดเน้นการพัฒนา
ผู้เรียน ส�ำหรับสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดชายแดนภาคใต้
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Abstract

The objectives of this study were to analyze components and indicators
of a focused point achievement of student development and to develop a
guideline for applying the components and indicators to improve the quality of
students in basic education schools in Southern border provinces.The guideline
consists of 13 components and 72 indicators including school atmosphere (8
indicators); leadership of school administrators (9 indicators); teaching quality (8
indicators); teacher leaning management (7 indicators); ’executive’s determination
(7 indicators); achievement motivation of teachers (4 indicators); participatory
management (6 indicators); interactions between non-academic personnel,
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teachers, and students (5 indicators); parent participation (4 indicators); teacher
performance (5 indicators); Increasing teacher knowledge (3 indicators); school
environment (3 indicators); and knowledge improvement of teachers (3 indicators).
Regarding guidelines for applying the components and indicators to develop the
quality of learners., administrators could use horizontal management with clear
policies on learner quality development, teachers could adapt teaching behavior
to become process managers, schools could cooperate with parents in solving
students’ problems, culture could be built and agreements made for working
together, and school environments for learners could be improved to have good
physical and mental health and to become enthusiastic learners.
Keywords: Focused Achievement, Student Development, Basic Educational
		
Institution

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์องค์ประกอบและตัวบ่งชี้ความส�ำเร็จตามจุดเน้น
การพัฒนาผูเ้ รียน และแนวทางในการน�ำองค์ประกอบและตัวบ่งชีเ้ หล่านัน้ ไปพัฒนาคุณภาพผูเ้ รียน
ส�ำหรับสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ผลการวิจยั พบว่า องค์ประกอบและตัวบ่งชี้
ความส�ำเร็จตามจุดเน้นการพัฒนาผู้เรียนส�ำหรับสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดชายแดนภาคใต้
มี 13 องค์ประกอบ 72 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ บรรยากาศของโรงเรียน (8 ตัวบ่งชี้) ภาวะผู้น�ำของผู้บริหาร
สถานศึกษา (9 ตัวบ่งชี)้ คุณภาพการสอนของครู (8 ตัวบ่งชี)้ การจัดการเรียนรูข้ องครู (7 ตัวบ่งชี)้
ความมุ่งมั่นตั้งใจจริงของผู้บริหาร (7 ตัวบ่งชี้) แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของครู (4 ตัวบ่งชี้) การบริหาร
แบบมีส่วนร่วม (6 ตัวบ่งชี้) ปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูและนักเรียน (5 ตัวบ่งชี้) การมีส่วนร่วมของ
ผู้ปกครอง (4 ตัวบ่งชี้) สมรรถนะของครู (5 ตัวบ่งชี้) การเพิ่มพูนความรู้ของครู (3 ตัวบ่งชี้)
สภาพแวดล้อมของโรงเรียน (3 ตัวบ่งชี้) และการพัฒนาบุคลากร (3 ตัวบ่งชี้) ส่วนแนวทางในการ
น�ำองค์ประกอบและตัวบ่งชีไ้ ปพัฒนาคุณภาพผูเ้ รียน ได้แก่ ผูบ้ ริหารใช้วธิ บี ริหารแบบแนวราบ และ
ก�ำหนดนโยบายที่ชัดเจนในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ครูเป็นนักจัดกระบวนการจัดการเรียนรู้
โรงเรียนและผูป้ กครองร่วมมือกันในการแก้ปญ
ั หาการเรียนของนักเรียน สร้างวัฒนธรรมและข้อตกลง
ในการปฏิบตั งิ านร่วมกัน และพัฒนาสภาพแวดล้อมทีเ่ อือ้ ต่อการมีสขุ ภาพกายและจิตทีด่ ี ทีจ่ ะท�ำให้
ผู้เรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียน
ค�ำส�ำคัญ: ความส�ำเร็จตามจุดเน้น การพัฒนาผู้เรียน สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ตัวบ่งชี้และแนวทางการพัฒนาความส�ำเร็จตามจุดเน้นการพัฒนาผู้เรียน
รัชนี ทองเงิน และคณะ
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กระทรวงศึกษาธิการประกาศนโยบายปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. 2552-2561)
และได้ประกาศใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ส�ำหรับใช้ในโรงเรียน
ทั่วประเทศ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2553 เป็นต้นไป เพื่อมุ่งหวังให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาอย่างมีคุณภาพ
ตามมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตร และพัฒนาได้อย่างเหมาะสมไปพร้อมกับเป้าหมายของอาเซียน
(ASEAN) ภายในปี 2561 จากนั้นส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ติดตามผลการใช้
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พุทธศักราช 2551 ของโรงเรียนต้นแบบเป็นเวลา 1 ปีการศึกษา
พบว่าการพัฒนาผูเ้ รียนยังไม่สอดคล้องกับจุดหมายของหลักสูตร โดยเฉพาะการพัฒนาผูเ้ รียนให้เรียนรู้
อย่างหลากหลาย ทั้งในมิติของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และแหล่งเรียนรู้ ซึ่งควรให้ผู้เรียนได้มีโอกาส
พัฒนาตนเองสูม่ าตรฐานการเรียนรู้ และมีความเหมาะสมกับศักยภาพทีแ่ ท้จริงของตน (Office of the
Basic Educational Commission, 2010)
ด้วยเหตุนี้ ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน จึงน�ำปัญหาการใช้หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขัน้ พืน้ ฐานมาก�ำหนดจุดเน้นการพัฒนาผูเ้ รียน และแนวทางการพัฒนาคุณภาพผูเ้ รียนในด้าน
ความสามารถและทักษะ และด้านคุณลักษณะของผูเ้ รียน ซึง่ ด้านความสามารถและทักษะ ประกอบด้วย
การอ่าน การเขียน การคิดเลข ทักษะการคิดพืน้ ฐาน ทักษะชีวติ และทักษะการสือ่ สารอย่างสร้างสรรค์
ตามช่วงวัย ส่วนด้านคุณลักษณะของผูเ้ รียน ประกอบด้วย คุณลักษณะตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ได้แก่ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่าง
พอเพียง มุง่ มัน่ ในการท�ำงาน รักความเป็นไทย จิตสาธารณะ และคุณลักษณะตามช่วงวัย ประกอบด้วย
ใฝ่ดี ใฝ่เรียนรู้ เพือ่ ให้สถานศึกษาและหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องได้นำ� ไปปฏิบตั ใิ นทิศทางเดียวกัน โดยโรงเรียน
ต้องจัดการเรียนรูใ้ ห้ผเู้ รียนมีความสามารถ มีทกั ษะ และคุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์ตามจุดเน้น พร้อมทัง้
ผลักดัน ส่งเสริม ให้ครูผู้สอนออกแบบ และจัดการเรียนรู้ตามความถนัด ความสนใจ เต็มศักยภาพของ
ผูเ้ รียน การจัดการเรียนรูต้ อ้ งจัดให้เชือ่ มโยงกับวิถชี วี ติ เน้นการปฏิบตั จิ ริงทัง้ ในและนอกห้องเรียน โดย
จัดกิจกรรมนอกห้องเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของเวลาเรียน ใช้สื่อเทคโนโลยีที่หลากหลาย เพื่อให้
ผูเ้ รียนสนุกกับการเรียน และเพิม่ พูนความรูค้ วามเข้าใจแสวงหาความร่วมมือจากชุมชนให้เข้ามามีสว่ นร่วม
ในการจัดการเรียนรู้ ผู้บริหารต้องเป็นผู้น�ำทางวิชาการ ตลอดจนก�ำกับ ดูแล นิเทศการจัดการเรียน
การสอนอย่างสม�่ำเสมอ และน�ำผลการนิเทศมาปรับปรุง พัฒนาการเรียนการสอนของครู ส่วนด้าน
การวัดประเมินผลการเรียนรู้ ครูทุกคนวัดผลประเมินผลผู้เรียนเป็นรายบุคคลตามจุดเน้นด้วยวิธีการ
และเครือ่ งมือทีห่ ลากหลาย เน้นการประเมินตามสภาพจริง ใช้ผลการประเมินพัฒนาผูเ้ รียนอย่างต่อเนือ่ ง
และรายงานคุณภาพผู้เรียนตามจุดเน้นอย่างเป็นระบบ
ต่อมาในปีการศึกษา 2557 ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้รายงานสรุปผล
การด�ำเนินงานตามจุดเน้นการพัฒนาผู้เรียนของสถานศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2553-2556 พบว่า
โรงเรียนส่วนใหญ่ได้ดำ� เนินการตามตัวชีว้ ดั ของแต่ละปี แต่คณ
ุ ภาพผูเ้ รียนตามจุดเน้นในชัน้ ประถมศึกษา
ปีที่ 1 ถึงชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 6 มีฐานข้อมูลด้านผูเ้ รียนทีต่ อ้ งเฝ้าระวัง คือ ความสามารถด้านการอ่านออก
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เขียนได้ คิดเลขเป็น คิดเลขคล่อง และทักษะการคิดพื้นฐาน จ�ำนวนนักเรียนที่อ่านออก เขียนได้ และ
ทักษะการคิดในทุกระดับชัน้ มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนือ่ ง โดยการเตรียมความพร้อมเข้าสูอ่ าเซียนนัน้
โรงเรียนส่วนใหญ่ ได้เตรียมความพร้อมในด้านต่าง ๆ บ้างแล้ว เช่น การเผยแพร่ความรูส้ อู่ าเซียน แหล่ง
เรียนรูเ้ กีย่ วกับประชาคมอาเซียน แต่ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษา
ปีที่ 6 ยังต�่ำ (Bureau of Academic Affairs and Educational Standards, 2014) ประกอบกับ
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (NT) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 สังกัดส�ำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ในปีการศึกษา 2555-2556 ระดับผลสัมฤทธิด์ า้ นภาษา ด้านคิดค�ำนวณ
และด้านเหตุผล มีคะแนนเฉลีย่ ในทุกด้านไม่ถงึ ร้อยละ 50 ส่วนผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ของ
นักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 6 พบว่า ทุกกลุม่ สาระการเรียนรูห้ ลักมีคา่ เฉลีย่ ร้อยละต�ำ่ กว่าระดับประเทศ
(Bureau of Basic Education Policy and Plan, 2013) และจากการศึกษาของ Phunsri (2011)
เกี่ยวกับปัญหาการขับเคลื่อนจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรปราการเขต 2 พบว่า ปัญหาในการพัฒนาจุดเน้นคุณภาพผู้เรียน คือ ยังมีนักเรียน
อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนยังไม่น่าพอใจ คณะกรรมการโรงเรียนบางแห่งยังไม่
เข้มแข็ง การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กยังต้องเพิ่มประสิทธิภาพ การพัฒนาบุคลากรยังไม่ตรง
ตามความต้องการ การประเมินวิทยฐานะยังไม่สมั พันธ์กบั คุณภาพนักเรียน โรงเรียนและครูผสู้ อนไม่นำ�
ผลงานวิจัยมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพ
เมื่อพิจารณาเฉพาะจังหวัดชายแดนภาคใต้ (สงขลาและสตูล) ซึ่งเป็นพื้นที่พหุวัฒนธรรมที่มี
ลักษณะพิเศษมากกว่าท้องถิ่นอื่น ๆ ทั้งในแง่ของความเป็นมาทางประวัติศาสตร์ และเป็นพื้นที่ที่
ประชากรมีความหลากหลายทางเชือ้ ชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม และจากการศึกษาของ Wisalaporn
(2010) พบว่าการจัดการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ยะลา ปัตตานี นราธิวาส สตูล และ
สงขลา 4 อ�ำเภอ ได้แก่ จะนะ เทพา สะบ้าย้อย นาทวี) มีปญ
ั หาเกีย่ วกับครูผสู้ อนไม่ตรงตามวุฒิ นักเรียน
อ่านและเขียนหนังสือไม่ได้ สถานศึกษาส่วนใหญ่ไม่ได้รับการรับรองคุณภาพจากส�ำนักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) และผลการสอบ O-NET ของนักเรียนต�่ำ นอกจากนี้
สถานศึกษายังได้รบั ผลกระทบจากความไม่สงบในพืน้ ที่ เช่น โรงเรียนถูกวางเพลิง ข้าราชการครูขอย้าย
ออกนอกพื้นที่ ก็จะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเช่นกัน ซึ่งปัญหาเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของ
จังหวัดชายแดนภาคใต้ทกี่ ล่าวมา ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาคุณภาพผูเ้ รียนตามจุดเน้นในทุกด้าน เช่น
ด้านความสามารถและทักษะในการอ่าน การเขียน การคิดเลข ทักษะการคิดพื้นฐาน ทักษะชีวิต และ
ทักษะการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ตามช่วงวัย ในด้านคุณลักษณะ ได้แก่ การรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
ความซื่อสัตย์สุจริต ความมีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการท�ำงาน รักความเป็นไทย และ
มีจติ สาธารณะ และคุณลักษณะนิสยั ทีต่ อ้ งเน้นเป็นการเฉพาะในแต่ละช่วงวัย คือ ความใฝ่ดแี ละใฝ่เรียนรู้
รวมถึงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทั้งในระดับสถานศึกษาและระดับชาติก็ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย จาก
สถานการณ์ทกี่ ล่าวมาข้างต้น ผูว้ จิ ยั จึงสนใจศึกษาองค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ และแนวทางการพัฒนาส�ำหรับ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดชายแดนภาคใต้
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อวิเคราะห์องค์ประกอบและตัวบ่งชี้ความส�ำเร็จตามจุดเน้นการพัฒนาผู้เรียนส�ำหรับ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดชายแดนภาคใต้
2. เพือ่ วิเคราะห์แนวทางในการน�ำองค์ประกอบและตัวบ่งชีค้ วามส�ำเร็จตามจุดเน้นการพัฒนา
ผู้เรียนไปพัฒนาคุณภาพผู้เรียนส�ำหรับสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดชายแดนภาคใต้
กรอบแนวคิด
กรอบแนวคิดในการวิจยั ก�ำหนดไว้จากองค์ความรูเ้ กีย่ วกับการบริหารโรงเรียนทีม่ ปี ระสิทธิผล
และแนวทางการพัฒนาผู้เรียนตามจุดเน้น โดยศึกษาวิเคราะห์เนื้อหาตามแนวคิดทฤษฎี จากเอกสาร
ต�ำรา งานวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ สามารถสรุปได้ ดังนี้
ภาวะผู้นาของผูบ้ ริหาร

20 ตัวบ่งชี้

การบริหารแบบมีส่วนร่วม

12 ตัวบ่งชี้

การพัฒนาบุคลากร

10 ตัวบ่งชี้

คุณภาพการสอนของครู

25 ตัวบ่งชี้

แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของครู

16 ตัวบ่งชี้

บรรยากาศของโรงเรียน

17 ตัวบ่งชี้

องค์ประกอบ

ตัวบ่งชี้

วิธีการวิจัย

แนวทางในการนา
องค์ประกอบและตัวบ่งชี้
ความสาเร็จตามจุดเน้น
การพัฒนาผู้เรียนไป
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
สาหรับสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้

คุณภาพผู้เรียนตามจุดเน้น
- ด้านความสามารถและ
ทักษะ
- ด้านคุณลักษณะของ
ผู้เรียน

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
(NT/O-NET)

การด�ำเนินการวิจัยมี 2 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 สังเคราะห์กรอบตัวแปรก�ำหนดความส�ำเร็จตามจุดเน้นการพัฒนาผู้เรียนส�ำหรับ
สถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยสังเคราะห์องค์ความรูเ้ กีย่ วกับแนวทางการด�ำเนินงาน
ตามจุดเน้นการพัฒนาผู้เรียน ตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. 2552-2561)
และสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ ด้วยแบบสัมภาษณ์ที่ไม่มีโครงสร้าง (Unstructured Interviews) จ�ำนวน
8 คน เพื่อให้ได้องค์ประกอบและตัวบ่งชี้ที่สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ จากนั้นน�ำข้อมูลที่ได้มาสังเคราะห์ ก�ำหนดองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ความส�ำเร็จตามจุดเน้น
การพัฒนาผูเ้ รียนส�ำหรับสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐานในจังหวัดชายแดนภาคใต้วา่ มีองค์ประกอบตัวบ่งชีใ้ ดบ้าง
น�ำองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ที่สังเคราะห์ได้มาสร้างแบบสอบถาม และเก็บข้อมูลจากการสอบถาม
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ครูวชิ าการของโรงเรียน จ�ำนวน 242 คน และน�ำมาวิเคราะห์เพือ่ ให้ได้องค์ประกอบและตัวบ่งชีค้ วามส�ำเร็จ
ตามจุดเน้นการพัฒนาผู้เรียนส�ำหรับสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไป
ขั้นตอนที่ 2 การวิเคราะห์แนวทางในการน�ำองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ความส�ำเร็จตามจุดเน้น
ไปพัฒนาคุณภาพผู้เรียนส�ำหรับสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยน�ำตัวบ่งชี้ที่ได้
จากการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส�ำรวจ มาพัฒนาเป็นเครื่องมือเพื่อใช้ในการเก็บข้อมูลกับผู้บริหาร
สถานศึกษาในสถานศึกษาขนาดเล็ก สถานศึกษาขนาดกลาง และสถานศึกษาขนาดใหญ่ จ�ำนวน 12 คน
ลักษณะของเครื่องมือ เป็นแนวค�ำถามในการสัมภาษณ์เชิงลึก
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร ได้แก่ สถานศึกษาขั้นพื้นฐานระดับประถมศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ จ�ำนวน
634 โรงเรียน
กลุม่ ตัวอย่าง ได้แก่ สถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ก�ำหนดขนาดกลุม่ ตัวอย่าง
โดยใช้ตารางส�ำเร็จรูป ของเครซีแ่ ละมอร์แกน (Krejcie & Morgan) จากนัน้ ท�ำการสุม่ แบบแบ่งประเภท
(Stratified Random Sampling) ตามสัดส่วนของจ�ำนวนโรงเรียนในแต่ละส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
ได้โรงเรียนที่ใช้เป็นกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 242 โรงเรียน
ผู้ให้ข้อมูลในการตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ความส�ำเร็จตามจุดเน้น
การพัฒนาผู้เรียน ได้แก่ ครูวิชาการ โรงเรียนละ 1 คน รวม 242 คน และผู้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับแนวทาง
ในการน�ำองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ความส�ำเร็จตามจุดเน้นการพัฒนาผู้เรียนไปพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ได้แก่ ครูวิชาการ โรงเรียนละ 1 คน รวม 242 คน และผู้บริหารสถานศึกษา จากส�ำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสตูล และส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา รวม 4 เขตพื้นที่
จ�ำนวน 12 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) ความคิดเห็นของครูวิชาการ
เกีย่ วกับองค์ประกอบและตัวบ่งชีค้ วามส�ำเร็จตามจุดเน้นการพัฒนาผูเ้ รียน ส�ำหรับสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ จ�ำนวน 1 ชุด มี 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบส�ำรวจรายการ (Check List) เกีย่ วกับ เพศ อายุ วุฒกิ ารศึกษา ต�ำแหน่งและระยะเวลาในการปฏิบตั งิ าน
ในสถานศึกษาปัจจุบัน
ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกีย่ วกับองค์ประกอบและตัวบ่งชีค้ วามส�ำเร็จตามจุดเน้นการพัฒนา
ผูเ้ รียนส�ำหรับสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ลักษณะของแบบสอบถามเป็นข้อค�ำถาม
แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด
ตามแนวคิดของลิเคอร์ท (Likert, 1997)
ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามปลายเปิด (Open-ended) เพื่อต้องการทราบแนวทางในการน�ำ
องค์ประกอบและตัวบ่งชีค้ วามส�ำเร็จตามจุดเน้นไปพัฒนาคุณภาพผูเ้ รียนส�ำหรับสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้

ตัวบ่งชี้และแนวทางการพัฒนาความส�ำเร็จตามจุดเน้นการพัฒนาผู้เรียน
รัชนี ทองเงิน และคณะ

303

การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ โดยน�ำแบบสอบถามที่สร้างเสร็จแล้วเสนอคณะกรรมการ
ควบคุมวิทยานิพนธ์ เพือ่ ตรวจสอบและขอค�ำแนะน�ำ แก้ไขปรับปรุงแบบสอบถาม และให้ผทู้ รงคุณวุฒิ
จ�ำนวน 6 คน ตรวจสอบเพื่อน�ำมาหาค่าดัชนีความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) อาศัยการ
ตรวจสอบโดยใช้ดชั นีความเทีย่ งตรง CVI (Content Validity Index) ซึง่ แบบสอบถามชุดนี้ ได้คา่ S-CVI
= .96 จากนั้นน�ำแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาไปทดลองใช้ (Try Out)
กับกลุ่มที่มีคุณสมบัติเช่นเดียวกันกับกลุ่มตัวอย่าง จ�ำนวน 50 คน และน�ำข้อมูลจากการทดลองใช้
มาวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่น ได้ค่าความเชื่อมั่นรายด้านตั้งแต่ .719-.922 และค่าความเชื่อมั่น
ทั้งฉบับเท่ากับ .961
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส�ำรวจ (Exploratory Factor Analysis:
EFA) โดยการสกัดปัจจัย (Factor Extraction) เพือ่ หาจ�ำนวนองค์ประกอบ (Factor) ทีส่ ามารถใช้แทน
ตัวแปรทั้งหมดทุกตัวได้ ด้วยวิธีวิเคราะห์องค์ประกอบหลัก (Principal Component Analysis: PCA)
และใช้วิธีหมุนแกนองค์ประกอบ (Factor Rotation) แบบออโธโกนอล (OrthogonalRotation) ซึ่ง
เป็นการหมุนแกนแบบมุมฉาก ด้วยวิธีแวริแมกซ์ (Varimax Rotation) เพื่อท�ำให้ค่าองค์ประกอบ
(Factor Loading) ของตัวแปรมีค่ามากขึ้นหรือลดลงจนท�ำให้แต่ละองค์ประกอบแยกจากกันอย่าง
ชัดเจนง่ายต่อการแปลความหมายขององค์ประกอบ (Singchangchai, 2006)
การตรวจสอบข้อตกลงเบือ้ งต้นของสถิตวิ เิ คราะห์ ก่อนการวิเคราะห์องค์ประกอบ ได้ดำ� เนินการ
ทดสอบความเหมาะสมของข้อมูลทัง้ หมดตามข้อตกลงเบือ้ งต้นของสถิตวิ เิ คราะห์องค์ประกอบ ว่าสามารถ
ท�ำการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส�ำรวจได้หรือไม่ เพื่อพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างตัวบ่งชี้ในแต่ละ
องค์ประกอบว่าแตกต่างจากศูนย์อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติหรือไม่ ถ้าข้อค�ำถามไม่มีความสัมพันธ์กัน
แสดงว่าไม่มีองค์ประกอบร่วมและไม่มีประโยชน์จะน�ำเมทริกซ์นั้นไปวิเคราะห์ ส�ำหรับค่าสถิติที่จะใช้
เพื่อพิจารณาตามข้อเสนอแนะ Hair, Black, Babin, and Anderson (2010) คือ Bartlett’s Test of
Sphericity ต้องมีนัยส�ำคัญซึ่งบ่งบอกว่าข้อค�ำถามนั้นมีความสัมพันธ์กันเพียงพอ ที่จะน�ำมาวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงส�ำรวจต่อไป ประกอบกับการพิจารณาค่าดัชนีไคเซอร์ - เมเยอร์ - ออลกิน (The Kaiser
- Mayer - Olkin Measure of Sampling Adequacy: MSA) ซึ่งเป็นค่าบ่งบอกความเหมาะสมของ
ข้อมูล ควรมีค่ามากกว่า .50 ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของข้อมูลแสดงในตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 ผลการพิจารณาความเหมาะสมของข้อมูล
องค์ประกอบความส�ำเร็จตาม
Kaiser-Mayer-Olkin
จุดเน้นการพัฒนาผู้เรียนของสถาน Bartlett’s Test of Sphericity Measure of Sampling
ศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดชายแดน
Adequacy : MSA
ภาคใต้
Approx. Chi-Square df Sig. ค่าที่เหมาะสม ค่าที่ได้
ด้านภาวะผู้น�ำของผู้บริหาร
ด้านการบริหารแบบมีส่วนร่วม
ด้านการพัฒนาบุคลากร
1.9343.504
4950 .000
>.50
.926
ด้านคุณภาพการสอนของครู
ด้านแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของครู
ด้านบรรยากาศของโรงเรียน

ตารางที่ 1 ค่าดัชนีไคเซอร์ - เมเยอร์ - ออลกิน จากการวิเคราะห์รวมของทุกองค์ประกอบ
มีค่าเท่ากับ .926 ซึง่ มีคา่ สูงกว่า .50 และค่าเข้าใกล้ 1 แสดงว่าข้อมูลมีความสัมพันธ์กนั ในระดับสูงมาก
จึงมีความเหมาะสมในการน�ำข้อมูลไปวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส�ำรวจ และค่าไคสแควร์ ที่ได้จาก
Bartlett’s Test of Sphericity มีค่าเท่ากับ 1.9443.504 ซึ่งมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .000 จึงสรุป
ได้วา่ เมทริกซ์สหสัมพันธ์ของตัวแปรต่าง ๆ มีความสัมพันธ์กนั ดังนัน้ เมทริกซ์สหสัมพันธ์นจี้ งึ เหมาะสม
ทีจ่ ะใช้ในการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส�ำรวจได้ ทัง้ นี้ ตัวบ่งชีใ้ นองค์ประกอบด้านภาวะผูน้ ำ� ของผูบ้ ริหาร
ด้านการบริหารแบบมีส่วนร่วม ด้านการพัฒนาบุคลากร ด้านคุณภาพการสอนของครู ด้านแรงจูงใจ
ใฝ่สัมฤทธิ์ของครู และด้านบรรยากาศของโรงเรียน ทั้ง 100 ข้อ มีขนาดความสัมพันธ์เพียงพอ และมี
ความเหมาะสมในการน�ำไปวิเคราะห์องค์ประกอบ หลังจากวิเคราะห์ขอ้ มูลแล้วปรากฏว่าได้องค์ประกอบ
ความส�ำเร็จตามจุดเน้นการพัฒนาผู้เรียนส�ำหรับสถานศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ทั้งหมด 13
องค์ประกอบ ดังรายละเอียด แสดงในตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ค่าไอเกน ร้อยละของความแปรปรวนและร้อยละสะสมของความแปรปรวนองค์ประกอบ
องค์ประกอบ
1. บรรยากาศของโรงเรียน
2. ภาวะผู้น�ำของผู้บริหารสถานศึกษา
3. คุณภาพการสอนของครู
4. การจัดการเรียนรู้ของครู

ค่าไอเกน
35.996
5.684
4.163
2.974

ร้อยละของความ ร้อยละสะสมของ
แปรปรวน
ความแปรปรวน
35.996
35.996
5.684
41.680
4.163
45.843
2.974
48.817

ตัวบ่งชี้และแนวทางการพัฒนาความส�ำเร็จตามจุดเน้นการพัฒนาผู้เรียน
รัชนี ทองเงิน และคณะ
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ตารางที่ 2 (ต่อ)
องค์ประกอบ

ค่าไอเกน

5. ความมุ่งมั่นตั้งใจของผู้บริหารสถานศึกษา
6. แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของครู
7. การบริหารแบบมีส่วนร่วม
8. ปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรครูและ
นักเรียน
9. การมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง
10. สมรรถนะของครู
11. การเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการของครู
12. สภาพแวดล้อมของโรงเรียน
13. การพัฒนาบุคลากร

2.537
2.048
1.904
1.823
1.710
1.632
1.481
1.390
1.314

ร้อยละของความ ร้อยละสะสมของ
แปรปรวน
ความแปรปรวน
2.537
51.354
2.048
53.402
1.904
55.305
1.823
57.120
1.710
1.632
1.481
1.390
1.314

58.838
60.470
61.951
63.341
64.656

จากตารางที่ 2 สรุปได้ว่าทั้ง 13 องค์ประกอบ สามารถร่วมกันอธิบายความแปรปรวนของ
ตัวบ่งชี้ 72 ตัวบ่งชี้ ได้ร้อยละ 64.656 ทั้งนี้ ความแปรปรวนขององค์ประกอบที่ 1 มีค่าสูงสุด ร้อยละ
35.996 รองลงมามีค่าความแปรปรวน 5.684 โดยค่าความแปรปรวนที่น้อยที่สุด คือ 1.314 และ
ค่าไอเกน เท่ากับ 35.996 รองลงมามีค่าไอเกนเท่ากับ 5.684 โดยค่าไอเกนที่น้อยที่สุด คือ 1.314
(ค่าไอเกนและร้อยละความแปรปรวนเป็นเลขเดียวกันเนื่องจากข้อค�ำถามที่น�ำไปวิเคราะห์มีจ�ำนวน
100 ข้อ)

ผลการวิจัย

1. ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบและตัวบ่งชี้ความส�ำเร็จตามจุดเน้นการพัฒนาผู้เรียนส�ำหรับ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ มี 13 องค์ประกอบ 72 ตัวบ่งชี้ สรุปได้ ดังนี้
องค์ประกอบที่ 1 บรรยากาศของโรงเรียน มีตัวบ่งชี้ 8 ตัว ตัวบ่งชี้ที่มีค่าน�้ำหนักสูงสุด คือ
บุคลากรสามารถตัดสินใจเกี่ยวกับงานที่ตนรับผิดชอบได้ด้วยตนเอง
องค์ประกอบที่ 2 ภาวะผู้น�ำของผู้บริหารสถานศึกษา มีตัวบ่งชี้ 9 ตัว ตัวบ่งชี้ที่มีค่าน�้ำหนัก
สูงสุด คือ การเปิดโอกาสให้บคุ ลากรมีอสิ ระในการท�ำงาน ให้กำ� ลังใจผูร้ ว่ มงานและกระตุน้ จิตวิญญาณ
ของทีม
องค์ประกอบที่ 3 คุณภาพการสอนของครู มีตัวบ่งชี้ 8 ตัว ตัวบ่งชี้ที่มีค่าน�้ำหนักสูงสุด คือ ครู
กระตุ้นให้ผู้เรียนค้นพบ และเกิดการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง
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องค์ประกอบที่ 4 การจัดการเรียนรู้ของครู มีตัวบ่งชี้ 7 ตัว ตัวบ่งชี้ที่มีค่าน�้ำหนักสูงสุด คือ ครู
หาวิธีจูงใจให้ผู้เรียนมีความสนใจใฝ่รู้ และสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้คิดอย่างมีระบบ
องค์ประกอบที่ 5 ความมุง่ มัน่ ตัง้ ใจของผูบ้ ริหารสถานศึกษา มีตวั บ่งชี้ 7 ตัว ตัวบ่งชีท้ มี่ คี า่ น�ำ้ หนัก
สูงสุด คือ ผูบ้ ริหารสถานศึกษากระตุน้ ให้บคุ ลากรมีความกระตือรือร้นและพัฒนาการท�ำงานตามเป้าหมาย
ที่วางไว้
องค์ประกอบที่ 6 แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของครู มีตัวบ่งชี้ 4 ตัว ตัวบ่งชี้ที่มีค่าน�้ำหนักสูงสุด คือ
ครูได้ปฏิบัติงานตามความรู้ ความสามารถ ความถนัด และความสนใจ
องค์ประกอบที่ 7 การบริหารแบบมีส่วนร่วม มีตัวบ่งชี้ 6 ตัว ตัวบ่งชี้ที่มีค่าน�้ำหนักสูงสุด คือ
คณะกรรมการสถานศึกษามีส่วนร่วมในการก�ำหนดแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและก�ำกับ
ติดตามการด�ำเนินงานของสถานศึกษา
องค์ประกอบที่ 8 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคลากร ครูและนักเรียน มีตัวบ่งชี้ 5 ตัว ตัวบ่งชี้ที่มี
ค่าน�้ำหนักสูงสุด คือ ครูสอนเต็มเวลา และเต็มความสามารถ
องค์ประกอบที่ 9 การมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง มีตัวบ่งชี้ 4 ตัว ตัวบ่งชี้ที่มีค่าน�้ำหนักสูงสุด
คือ ผู้ปกครองให้การส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาของบุตร
องค์ประกอบที่ 10 สมรรถนะของครู มีตวั บ่งชี้ 5 ตัว ตัวบ่งชีท้ มี่ คี า่ น�ำ้ หนักสูงสุด คือ ครูตอ้ งการ
รักษาชื่อเสียงของตนเองและองค์กร
องค์ประกอบที่ 11 การเพิม่ พูนความรูท้ างวิชาการของครู มีตวั บ่งชี้ 3 ตัว ตัวบ่งชีท้ มี่ คี า่ น�ำ้ หนัก
สูงสุด คือ สถานศึกษามีการอบรมระยะสัน้ และฝึกงานเพือ่ เพิม่ พูนทักษะ ความรูท้ างวิชาการแก่บคุ ลากร
องค์ประกอบที่ 12 สภาพแวดล้อมของโรงเรียน มีตัวบ่งชี้ 3 ตัว ตัวบ่งชี้ที่มีค่าน�้ำหนักสูงสุด
คือ สถานศึกษาจัดบรรยากาศภายในห้องเรียนและบริเวณโรงเรียนให้ผู้เรียนเกิดแรงจูงใจในการเรียนรู้
องค์ประกอบที่ 13 การพัฒนาบุคลากร มีตวั บ่งชี้ 3 ตัว ตัวบ่งชีท้ มี่ คี า่ น�ำ้ หนักสูงสุด คือ สถานศึกษา
สนับสนุนให้บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการกับหน่วยงานต่าง ๆ
2. ผลการวิเคราะห์แนวทางในการน�ำองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ความส�ำเร็จตามจุดเน้นการ
พัฒนาผูเ้ รียนไปพัฒนาคุณภาพผูเ้ รียนส�ำหรับสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีหลาย
แนวทาง เช่น ผู้บริหารใช้วิธีการบริหารแบบแนวราบกล้าคิดนอกกรอบ อุทิศเวลาในการปฏิบัติงาน
อย่างเต็มที่ ก�ำหนดนโยบายที่ชัดเจนในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน มีการนิเทศภายใน การแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ โดยจัดชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community: PLC) เพื่อพัฒนา
นวัตกรรมและติดตามงานของครู สร้างวัฒนธรรมข้อตกลงในการปฏิบตั งิ านร่วมกันกับครูและบุคลากร
และพัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพกายและจิตที่ดี ที่จะท�ำให้ผู้เรียนมีความกระตือรือร้น
ในการเรียนรวมทัง้ ครูตอ้ งเป็นนักจัดกระบวนการ เป็นโค้ชในการสอนออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ทีส่ ง่ เสริมให้นกั เรียนได้ศกึ ษาค้นคว้าจากแหล่งเรียนรูท้ งั้ ในโรงเรียนและในชุมชน เปิดโอกาสให้นกั เรียน
ได้เลือกเรียนตามความสนใจ และได้ลงมือปฏิบัติจริง หาเวทีให้นักเรียนได้แสดงความสามารถตาม
ศักยภาพของแต่ละบุคคล ครูได้คดิ วางแผนการท�ำงานอย่างอิสระและทราบเป้าหมายความส�ำเร็จในการ

ตัวบ่งชี้และแนวทางการพัฒนาความส�ำเร็จตามจุดเน้นการพัฒนาผู้เรียน
รัชนี ทองเงิน และคณะ
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ปฏิบัติงานและ ขอความร่วมมือจากผู้ปกครองในการช่วยกันแก้ปัญหาการเรียนของนักเรียน

อภิปรายผล

จากผลการวิจัยมีประเด็นการอภิปรายผล ดังนี้
1. องค์ประกอบความส�ำเร็จตามจุดเน้นการพัฒนาผู้เรียนส�ำหรับสถานศึกษาขั้นพื้นฐานใน
จังหวัดชายแดนภาคใต้ สรุปได้ดังนี้
องค์ประกอบที่ 1 บรรยากาศของโรงเรียน ซึ่งเป็นสภาพของการท�ำงานร่วมกันของบุคลากร
ทุกฝ่ายในโรงเรียน หากบุคลากรในโรงเรียนมีความร่วมแรงร่วมใจ มีความสามัคคี ช่วยเหลือกันในการ
ท�ำงาน มีสว่ นร่วมรับรูภ้ าระงานตามบทบาทหน้าที่ บุคลากรสามารถตัดสินใจเกีย่ วกับงานทีต่ นรับผิดชอบ
ได้ดว้ ยตนเอง จึงมีความพึงพอใจต่องานทีไ่ ด้รบั มอบหมาย มีความสัมพันธ์ทดี่ ตี อ่ กัน ไม่มคี วามขัดแย้งกัน
ในเรื่องส่วนตัว มีทัศนคติที่ดีต่อเพื่อนร่วมงานและหน่วยงาน ทุกคนมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานจนส�ำเร็จ
และปฏิบตั งิ านอย่างมีความสุข และมีความปลอดภัย หากโรงเรียนมีบรรยากาศในการปฏิบตั งิ านเช่นนี้
จะท�ำให้เกิดผลการปฏิบัติงานที่ดี เป็นไปตามเป้าหมายและประสบความส�ำเร็จในทุกด้าน โดยเฉพาะ
การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนก็จะเป็นไปตามจุดเน้นที่ก�ำหนด ดังนั้น บรรยากาศของโรงเรียนจึงเป็น
องค์ประกอบส�ำคัญที่สุดส�ำหรับพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพราะครูในจังหวัดชายแดนภาคใต้
ปฏิบตั งิ านภายใต้ความหลากหลายของประเพณี วัฒนธรรม ภาษา ศาสนา และความเชือ่ มีความขาดแคลน
ของอัตราก�ำลังครู เนือ่ งจากมีการขอย้ายจากออกพืน้ ทีอ่ ยูบ่ อ่ ย ๆ รวมทัง้ ต้องการความปลอดภัยในการ
ปฏิบัติงานและการด�ำรงชีวิตประจ�ำวัน จึงอยากจะอยู่ในบรรยากาศของการท�ำงานที่อบอุ่น ปลอดภัย
มีการพึ่งพาอาศัยกัน ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน มีความเข้าใจกัน สอดคล้องกับ Wisalaporn (2007) ที่
กล่าวว่า รัฐบาลให้ความส�ำคัญและก�ำหนดให้จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นเขตเฉพาะกิจที่ต้องด�ำเนิน
นโยบายในการพัฒนาและแก้ปญ
ั หาทัง้ ด้านเศรษฐกิจ ความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สนิ ความเข้าใจ
ระหว่างประชาชนกับข้าราชการ โดยเฉพาะด้านการศึกษา เพื่อสร้างความรู้สึกผูกพันของคนที่อยู่ใน
สังคมเดียวกัน แม้แตกต่างกันทางด้านศาสนา ภาษา ประเพณี วัฒนธรรม ให้มีความรู้สึกเป็นอันหนึ่ง
อันเดียวกัน เพื่อสร้างความเป็นเอกภาพและสันติสุขอย่างยั่งยืนในพื้นที่ ดังที่ Saophayon (2008) ที่
กล่าวว่า บรรยากาศในโรงเรียนที่ดีท�ำให้การปฏิบัติงานของบุคลากรบรรลุจุดมุ่งหมาย บรรยากาศใน
โรงเรียนเกีย่ วข้องกับหลายปัจจัย เช่น ความสัมพันธ์ระหว่างครูกบั นักเรียน ความสัมพันธ์ระหว่างนักเรียน
ด้วยกัน และความสัมพันธ์กับผู้ปกครองและชุมชน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Shoopate (2017)
เรื่อง ปัจจัยสู่ความส�ำเร็จในการบริหารการศึกษาของโรงเรียนที่ถ่ายโอนจากส�ำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานไปสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาคใต้ตอนล่างของประเทศไทย และงาน
วิจัยของ Yodsawat (2018) เรื่อง องค์ประกอบตัวบ่งชี้ที่เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารสถานศึกษา
ระดับประถมศึกษา สังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน เขตพืน้ ทีภ่ าคใต้ชายฝัง่ ตะวันตก
พบว่าบรรยากาศในโรงเรียนที่ดีท�ำให้การปฏิบัติงานของบุคลากรบรรลุจุดมุ่งหมาย เช่น ความสัมพันธ์
ระหว่างผูบ้ ริหารกับครู ครูกบั ครู ครูกบั นักเรียน ระหว่างนักเรียนด้วยกัน และความสัมพันธ์กบั ผูป้ กครอง
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และชุมชน กล่าวคือ ถ้าครูมีความสุขในการสอน นักเรียนก็จะมีความสุขในการเรียน ตั้งใจเรียน ส่งผล
ให้นักเรียนมีสุขภาพจิตที่ดี กล้าคิดกล้าแสดงออก และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นและ Rowley
(1996) กล่าวว่า ครูต้องประสานความสัมพันธ์ระหว่างฝ่ายงานในโรงเรียน เพื่อขอความร่วมมือ ข้อมูล
เกี่ยวกับนักเรียน และข้อมูลด้านอื่น ๆ เพื่อสนับสนุนให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพมาตรฐานตรง
ตามเป้าหมาย
องค์ประกอบที่ 2 ภาวะผู้น�ำของผู้บริหารสถานศึกษาเป็นเพราะผู้บริหารที่มีภาวะผู้น�ำจะมี
ความมุง่ มัน่ ตัง้ ใจในการปฏิบตั งิ าน เป็นแบบอย่างทีด่ แี ก่ครู เมือ่ ครูมตี น้ แบบทีด่ กี จ็ ะปรับเปลีย่ นพฤติกรรม
ตามต้นแบบ มีความมุ่งมั่นตั้งใจปฏิบัติหน้าที่จนส�ำเร็จตามเป้าหมาย โดยเฉพาะการพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน ผู้บริหารสถานศึกษาที่มีภาวะผู้น�ำจะเปิดโอกาสให้บุคลากรมีอิสระในการท�ำงาน ให้ก�ำลังใจ
ผู้ร่วมงาน และกระตุ้นจิตวิญญาณของทีม ดังที่ Scheerens, Vermeulen, and Pelgrum (1989)
ให้ความเห็นว่า การจัดการศึกษาจะประสบความส�ำเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพขึน้ อยูก่ บั การมุง่ ผลสัมฤทธิ์
ของผูบ้ ริหารสถานศึกษา และสอดคล้องกับแนวคิดของ Tangcharoen (2008); Runcharoen (2010)
กล่าวว่า ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นปัจจัยที่ส�ำคัญในการพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพ เพราะผู้บริหาร
มีบทบาทในการเป็นผูน้ ำ� ผูร้ เิ ริม่ จัดระบบงานในการพัฒนาผูเ้ รียน และมีหน้าทีใ่ นการผลักดันให้สถานศึกษา
เป็นโรงเรียนแห่งการเรียนรู้ ส�ำหรับผู้บริหารสถานศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
มีความจ�ำเป็นจะต้องท�ำความเข้าใจเกีย่ วกับวัฒนธรรมองค์กร สภาพความเป็นอยูข่ องบุคลากร การบริหาร
จัดการศึกษาและควรค�ำนึงถึงขวัญก�ำลังใจในการปฏิบัติงาน และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ของบุคลากรด้วย
องค์ประกอบที่ 3 คุณภาพการสอนของครู เนือ่ งจากการสอนของครูสง่ ผลโดยตรงต่อการเรียนรู้
ของผู้เรียนซึ่งเกี่ยวข้องกับการออกแบบการจัดการเรียนรู้ของครู โดยครูกระตุ้นให้ผู้เรียนค้นพบ และ
เกิดการเรียนรูจ้ ากประสบการณ์จริง ถ้าหากว่าการจัดการเรียนรูข้ องครูดี ก็จะส่งผลให้คณ
ุ ภาพการสอน
ของครูดีขึ้นด้วย ดังที่ Dechakhup (2015) กล่าวว่า การจัดการเรียนรู้เพื่อสนองความต้องการของ
ผูเ้ รียนเป็นรายบุคคล ใช้หลากหลายรูปแบบการสอนเพือ่ พัฒนาผูเ้ รียนได้เต็มศักยภาพ เป็นกระบวนการ
สอนที่มีคุณภาพ ท�ำให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดี สอดคล้องกับ Somprasong (2006) ได้อธิบายไว้ว่า
ความกระตือรือร้นในการสอนของครูผู้สอนมีความสัมพันธ์อย่างสูงกับอัตราความก้าวหน้าในการเรียน
ของผู้เรียน และสอดคล้องกับ Withunchat (2008) ที่กล่าวว่า คุณภาพการสอนของครูส่งผลต่อ
ความส�ำเร็จในการพัฒนาผู้เรียนในด้านการพัฒนาการสอน เช่น ครูและผู้เรียนร่วมกันก�ำหนดกิจกรรม
การเรียนการสอนตามความสนใจของผู้เรียน ครูมีความรู้และใช้เทคนิคการสอนแบบใหม่อยู่เสมอ และ
ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดการเรียนรู้ เพื่อให้สามารถน�ำไปใช้ในชีวิตประจ�ำวันได้
องค์ประกอบที่ 4 การจัดการเรียนรู้ของครู เพราะว่าเป็นกระบวนการในการสร้างความรู้
ความเข้าใจ และการฝึกทักษะด้านต่าง ๆ ให้เกิดกับผู้เรียน ครูต้องออกแบบการเรียนรู้ให้น่าสนใจ
เหมาะสมกับเนือ้ หาสาระและวัยของผูเ้ รียน โดยครูหาวิธจี งู ใจให้ผเู้ รียนมีความสนใจใฝ่รู้ และสร้างโอกาส
ให้ผเู้ รียนได้คดิ อย่างมีระบบดังที่ Office of the Basic Educational Commission (2010); Upamai-
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athichai (2014) ได้อธิบายว่า การจัดการเรียนรู้ เป็นกระบวนการน�ำหลักสูตรสู่การพัฒนาผู้เรียนให้
บรรลุเป้าหมาย ซึ่งครูมีหน้าที่เป็นผู้จัดระบบการเรียนการสอน เริ่มตั้งแต่การศึกษาหลักสูตร ตลอดจน
การวางแผนการเรียนการสอน จัดกิจกรรมการเรียนรู้ เลือกผลิต และการใช้สอื่ การเรียนการสอน วัดผล
และประเมิ น ผล รวมถึ ง เป็ น ผู ้ จั ด บรรยากาศหรื อ สภาพแวดล้ อ มของการเรี ย นรู ้ สอดคล้ อ งกั บ
Chaowakiratiphong and Pimsuwan (2013) ที่กล่าวว่า การจัดการเรียนรู้เป็นการจัดบรรยากาศ
กิจกรรม สื่อ สถานการณ์ ฯลฯ ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้เต็มตามศักยภาพ แต่เนื่องจากพื้นที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ในบางส่วน นักเรียนมีต้นทุนเกี่ยวการใช้ภาษาไทยในชีวิตประจ�ำวันน้อย เพราะ
ครอบครัวใช้ภาษามลายูในการสือ่ สารกัน จึงท�ำให้การจัดการเรียนรูแ้ ละการพัฒนาด้านอืน่ ๆ ค่อนข้าง
ที่จะต้องใช้วิธีการที่หลากหลาย ซึ่งเป็นความท้าทายของครูในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
องค์ประกอบที่ 5 ความมุ่งมั่นตั้งใจของผู้บริหารสถานศึกษา เพราะผู้บริหารสถานศึกษาเป็น
ผูน้ ำ� จึงต้องประพฤติตนเป็นแบบอย่างทีด่ แี ก่ครู เมือ่ ครูมตี น้ แบบทีด่ กี จ็ ะปรับเปลีย่ นพฤติกรรมตามต้นแบบ
ผู้บริหารสถานศึกษาที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการปฏิบัติงาน จะกระตุ้นให้บุคลากรมีความกระตือรือร้น
และพัฒนาการท�ำงาน และมีความมุ่งมั่นตั้งใจปฏิบัติหน้าที่จนส�ำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ โดยเฉพาะ
การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนดังที่ Scheerens et al. (1989) ให้ความเห็นว่า การจัดการศึกษาจะประสบ
ความส�ำเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพ ขึน้ อยูก่ บั การมุง่ ผลสัมฤทธิข์ องผูบ้ ริหารสถานศึกษา และสอดคล้อง
กับ Kao-ian (2014) ที่กล่าวว่า ผู้บริหารที่มีความกระตือรือร้น กระฉับกระเฉงตลอดเวลา ปฏิบัติตน
และปฏิบัติงานดี จะเป็นการสอนผู้ร่วมงานโดยทางอ้อม คือ การสอนด้วยการกระท�ำ
องค์ประกอบที่ 6 แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของครู เพราะครูที่มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์จะมีความ
กระตือรือร้น มีความมุ่งมั่นตั้งใจ และมีความพยายามในการปฏิบัติงานให้ส�ำเร็จและมีคุณภาพ
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ถ้าครูได้ปฏิบัติงานตามความรู้ ความสามารถ ความถนัด และความสนใจ เพราะ
แรงจูงใจใฝ่สมั ฤทธิเ์ ป็นพลังผลักดันให้ครูอยากท�ำงานอย่างมีเป้าหมาย โดยไม่ยอ่ ท้อต่อความยากล�ำบาก
และไม่หวั่นต่อปัญหาและอุปสรรคใด ๆ ดังที่ McClelland (1961) กล่าวไว้ว่า ผู้ที่มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์
จะมีแรงผลักดันทีต่ อ้ งการความสาํ เร็จ เป็นความต้องการทีจ่ ะท�ำสิง่ ต่าง ๆ ให้เต็มทีแ่ ละดีทสี่ ดุ เพือ่ ความ
สําเร็จ และสอดคล้องกับ Sriprom (2007) ทีก่ ล่าวว่า ครูทมี่ แี รงจูงใจใฝ่สมั ฤทธิส์ งู จะเอือ้ ต่อความส�ำเร็จ
ในการท�ำงาน และพยายามหาวิธีการต่าง ๆ เพื่อแก้ไขปัญหาในการท�ำงานให้ประสบความส�ำเร็จและ
มีประสิทธิภาพ ในส่วนของพืน้ ทีจ่ งั หวัดชายแดนภาคใต้ ถ้าครูมแี รงจูงใจใฝ่สมั ฤทธิส์ งู ก็จะช่วยส่งเสริม
ให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
องค์ประกอบที่ 7 การบริหารแบบมีส่วนร่วม เพราะการจัดการศึกษาต้องอาศัยการมีส่วนร่วม
ทั้งบุคลากรภายในโรงเรียน และบุคคล หน่วยงาน องค์กรต่าง ๆ ในชุมชน เพื่อให้มีการร่วมคิด ร่วมท�ำ
ร่วมรับผิดชอบในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ซึ่งการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนจะส่งผลให้การ
จัดการศึกษามีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ดังที่ Kao-ian (2014) กล่าวว่า การบริหารแบบมีส่วนร่วมช่วยเพิ่ม
ประสิทธิภาพการท�ำงานของโรงเรียน สามารถคลีค่ ลายข้อขัดแย้งในโรงเรียน ช่วยสร้างแรงจูงใจ เป็นการ
เปิดโอกาสให้ครูและบุคลากรได้ระดมความคิดและอภิปรายร่วมกัน ท�ำให้การต่อต้านลดน้อยลง
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ในขณะเดียวกันก็จะเกิดการยอมรับมากขึ้น เป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการท�ำงานร่วมกัน
ท�ำให้ผลการปฏิบัติงานดีขึ้น ในส่วนของการบริหารแบบมีส่วนร่วมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ มี
ความจ�ำเป็นอย่างยิง่ เนือ่ งจากพืน้ ทีน่ มี้ คี วามหลากหลายทางวัฒนธรรม จึงต้องอาศัยการมีสว่ นร่วมจาก
ทุกภาคส่วนทีม่ คี วามแตกต่างทางวัฒนธรรม เข้ามาร่วมคิด ร่วมท�ำ ร่วมรับผิดชอบ เพือ่ ให้เกิดความเข้าใจ
ที่ถูกต้องตรงกัน และสามารถบริหารจัดการศึกษาได้ตรงตามความต้องการของชุมชน
องค์ประกอบที่ 8 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคลากร ครู และนักเรียน เพราะการที่บุคลากรทุกคน
มีความรักสามัคคีกันมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันจะได้ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ท�ำให้สถานศึกษามีความ
เป็นปึกแผ่น แน่นแฟ้น สามารถพัฒนาการปฏิบตั งิ านได้งา่ ย โดยเฉพาะความสัมพันธ์ทดี่ รี ะหว่างครูกบั
นักเรียน ท�ำให้นักเรียนกล้าพูดคุยกับครู ไม่กลัวครู และจะจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพสอดคล้อง
กับ Rowley (1996) กล่าวว่า ครูต้องประสานความสัมพันธ์ระหว่างฝ่ายงานในโรงเรียน เพื่อขอความ
ร่วมมือ ข้อมูลเกี่ยวกับนักเรียน และข้อมูลด้านอื่น ๆ เพื่อสนับสนุนให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ
มาตรฐานตรงตามเป้าหมายและสอดคล้องกับ Chaowakiratiphong and Pimsuwan (2013) ที่
กล่าวว่าการที่ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นจะช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ทางสังคม และมีส่วนร่วม
ทางอารมณ์ เป็นกิจกรรมที่ส่งผลต่อความรู้สึกของผู้เรียน ซึ่งจะช่วยให้การเรียนรู้เกิดความหมายต่อ
ตนเอง ส�ำหรับในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ การมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบุคลากร ครู และนักเรียน
นั้น จะช่วยส่งเสริมให้การปฏิบัติงานในพื้นที่มีความสะดวกยิ่งขึ้น
องค์ประกอบที่ 9 การมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง เพราะผู้ปกครองเป็นผู้ที่ใกล้ชิดนักเรียนมาก
ทีส่ ดุ และในการเตรียมความพร้อมด้านการศึกษาของเด็ก ต้องเริม่ มาจากผูป้ กครอง โดยผูป้ กครองต้อง
เรียนรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงลูกและการให้การศึกษาแก่ลูกตั้งแต่เด็กอยู่ในครรภ์มารดา และเมื่อเด็กเกิดมา
ก็เป็นหน้าที่ของผู้ปกครองอีกเช่นกันในการอบรมเลี้ยงดู ให้การศึกษา ก่อนที่จะส่งมายังโรงเรียนให้ครู
ได้สานต่อในชั้นปฐมวัย สอดคล้องกับ Tangcharoen (2008) ที่กล่าวว่า พ่อแม่ ผู้ปกครอง มีบทบาท
ในการให้ความรักความอบอุ่น ให้การอบรมเลี้ยงดู เอาใจใส่ในการสร้างสุขนิสัยที่ดี พัฒนาพฤติกรรม
ด้านสุขภาพ และป้องกันปัญหาต่าง ๆ เป็นตัวอย่างแก่บตุ รธิดา และปลูกจิตส�ำนึกในเรือ่ งวินยั ในตนเอง
ความรับผิดชอบ ความปลอดภัย สร้างบรรยากาศเรียนรู้ในบ้าน ให้ค�ำปรึกษา แนะน�ำและเสริมแรง
ร่วมมือกับโรงเรียนในการให้ข้อมูลและการประเมินผู้เรียน เป็นแบบอย่างที่ดีในการด�ำเนินชีวิตและ
สนับสนุนงบประมาณและทรัพยากรทางการศึกษาแก่โรงเรียน และสอคล้องกับงานวิจยั ของ Shoopate
(2017) ที่พบว่า ผู้ปกครองเป็นบุคคลที่มีความส�ำคัญที่ช่วยส่งเสริมให้เด็กมีการเจริญเติบโตทั้งด้าน
สุขภาพกายและสุขภาพจิต มีคุณธรรม จริยธรรม ร่วมมือกับทางโรงเรียนในการปรับพฤติกรรมที่
ไม่เหมาะสมของนักเรียน เช่น การขาดเรียน การมาสาย ท�ำให้นกั เรียนมีความสุขกับครอบครัว มีความสุข
กับการมาเรียน ส่งผลให้ตั้งใจเรียนและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
หากผู้ปกครองให้ความสนใจ ดูแลช่วยเหลือในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน จะได้ช่วยกันหาวิธีแก้ปัญหา
ทางการเรียนของนักเรียนร่วมกัน ท�ำให้การยกระดับผลสัมฤทธิท์ างการเรียนของนักเรียนมีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น

ตัวบ่งชี้และแนวทางการพัฒนาความส�ำเร็จตามจุดเน้นการพัฒนาผู้เรียน
รัชนี ทองเงิน และคณะ
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องค์ประกอบที่ 10 สมรรถนะของครู เพราะว่าหากครูสามารถปฏิบตั งิ านเป็นไปตามสมรรถนะ
ซึ่งประกอบด้วยสมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะและสมรรถนะประจ�ำสายงาน 6 สมรรถนะ เชื่อแน่ว่าครู
สามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพได้แน่นอน สอดคล้องกับงานวิจัยของ Sirichum (2017) เรื่องปัจจัย
ทีส่ ง่ ผลต่อการปฏิบตั งิ านของพนักงานเทศบาลนครสงขลา พบว่า บุคลากรทีม่ สี มรรถนะในการปฏิบตั งิ านสูง
ย่อมท�ำให้ผลของการปฏิบัติงานอยู่ในระดับสูงเช่นเดียวกัน
องค์ประกอบที่ 11 การเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการของครู เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็วในทุก ๆ ด้าน และมีความรู้ใหม่ ๆ เข้ามาตลอดเวลา ครูจึงต้องแสวงหาความรู้เพื่อเพิ่มพูน
ความรูท้ างวิชาการอย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ ให้ทนั ต่อการเปลีย่ นแปลงและมีความรูค้ วามสามารถทีจ่ ะถ่ายทอด
ความรู้และประสบการณ์ต่าง ๆ แก่นักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ท�ำให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ เมือ่ เป็นเช่นนี้ ท�ำให้ผปู้ กครองและนักเรียนมีความมัน่ ใจในตัวครู ว่าเป็นผูม้ คี วามรูค้ วามสามารถ
พร้อมที่จะสอนนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับงานวิจัยของ Withunchat (2008) เรื่อง
การพัฒนากลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส�ำคัญ
ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า การเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการของครู มีหลายรูปแบบ เช่น การ
พัฒนาครูดา้ นการจัดการเรียนการสอนทีเ่ น้นผูเ้ รียนเป็นส�ำคัญ การน�ำครูไปศึกษาดูงานโรงเรียนทีป่ ระสบ
ความส�ำเร็จในการพัฒนาผู้เรียน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในโรงเรียนเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส�ำคัญซึ่งสามารถน�ำไปพัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
องค์ประกอบที่ 12 สภาพแวดล้อมของโรงเรียน เนือ่ งจากสภาพแวดล้อมของโรงเรียนเกีย่ วข้อง
กับความสะอาด ความสวยงาม ความปลอดภัย การจัดแหล่งเรียนรู้ และการมีสื่อ อุปกรณ์การเรียน
อย่างเพียงพอ ถ้าผู้เรียนได้เรียนอยู่ในโรงเรียนที่มีความสะอาด สวยงาม และมีความปลอดภัย มีแหล่ง
เรียนรู้ และมีสื่ออุปกรณ์การเรียนอย่างเพียงพอแล้ว ท�ำให้ผู้เรียนอยากไปโรงเรียน และเรียนรู้อย่างมี
ความสุข ดังที่ Nongmak (2012) ให้ความเห็นว่า บรรยากาศที่ส่งผลต่อการเรียนอย่างมีความสุขของ
ผูเ้ รียน ประกอบด้วย บรรยากาศในห้องเรียน ได้แก่ สภาพแวดล้อมทัว่ ไปของห้องเรียนเรียบร้อย สะอาด
มีป้ายนิเทศให้ความรู้ และมุมประสบการณ์ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง
มากที่สุด มีกฎหรือระเบียบในการปฏิบัติตนของผู้เรียน ผู้เรียนมีความผูกพันกับเพื่อนฝูงในทางที่ดี มี
กิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดขึ้นเพื่อเสริมผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน สอดคล้องกับ Phionim (2009) ที่กล่าวว่า
ความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยและความปลอดภัย การจัดห้องเรียน สะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย
ภายในอาคารเรียนอากาศถ่ายเทได้สะดวก แสงสว่างเพียงพอ มีโรงอาหารทีไ่ ด้มาตรฐาน ถูกสุขลักษณะ
ห้องน�้ำห้องส้วมมีความสะอาด มีเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาความสะอาดอยู่เสมอ ถนนภายในโรงเรียนสัญจร
ไปมาได้อย่างสะดวก ปลอดภัย อาคารเรียนจัดวางอย่างเป็นระเบียบ โรงเรียนมีทจี่ อดรถส�ำหรับครูและ
นักเรียนอย่างเหมาะสมและเพียงพอ และบริเวณอาคารสถานที่ภายในโรงเรียนตกแต่งด้วยไม้ดอกไม้
ประดับดูสวยงามเป็นธรรมชาติ น่าพักผ่อน เป็นองค์ประกอบเกีย่ วกับบรรยากาศองค์กรในสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
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องค์ประกอบที่ 13 การพัฒนาบุคลากร เพราะครูเป็นผูป้ ฏิบตั งิ านในการพัฒนาคุณภาพผูเ้ รียน
จึงจ�ำเป็นทีจ่ ะต้องได้รบั การพัฒนาให้ทนั ต่อการเปลีย่ นแปลงในทุก ๆ ด้าน เพือ่ เพิม่ พูนความรูแ้ ละทักษะ
รวมทั้งเป็นการพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงานของครูด้วยดังที่ Nakorntap (2007) ได้อธิบายว่า
ในการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิผล ครูมีภารกิจที่ส�ำคัญอย่างหนึ่ง คือ การพัฒนาความรู้
ความสามารถของตนเอง เพื่อให้ก้าวทันความเปลี่ยนแปลงของโลก การที่ครูเป็นผู้ที่รักการอ่านและ
หมัน่ แสวงหาความรูน้ นั้ นอกจากจะเกิดประโยชน์ในการพัฒนาตนเองและพัฒนาการสอนแล้ว ยังเป็น
แบบอย่างที่ดีและปลูกฝังลักษณะนิสัยใฝ่รู้ใฝ่เรียนให้แก่ศิษย์ด้วย ซึ่งการพัฒนาบุคลากรมีวิธีการที่
หลากหลาย เช่น การอบรม การศึกษาต่อ การศึกษาดูงาน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ฯลฯ ซึ่งสอดคล้อง
กับ งานวิจยั ของ Kaonut (2006) เรือ่ ง ความคิดเห็นของครูทมี่ ตี อ่ การบริหารโรงเรียน โครงการหนึง่ อ�ำเภอ
หนึง่ โรงเรียนในฝัน พบว่า ครูมคี วามคิดเห็นเกีย่ วกับการพัฒนาบุคลากรว่า ครูตอ้ งการให้ผบู้ ริหารส่งเสริม
ให้ครูมีความรู้ความสามารถ ด้วยการจัดอบรม ประชุม สัมมนา ส่งเสริมให้การน�ำนวัตกรรมใหม่ ๆ
เข้ามาใช้ในการสอน เพื่อให้การปฏิบัติการสอนมีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์กับนักเรียน ส�ำหรับการ
พัฒนาบุคลากรที่ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยเฉพาะบุคลากรที่มาจากพื้นที่อื่น ๆ มี
ความจ�ำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องได้รับการพัฒนา เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวการปฏิบัติตน และการ
ปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และเพื่อให้สามารถพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนได้อย่างถูกต้องเหมาะสม และควรส่งเสริมให้ครูได้เรียนรู้เกี่ยวกับประเพณีวัฒนธรรม สภาพ
ความเป็นอยู่และความต้องการของชุมชนด้วย
2. แนวทางในการน�ำองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ความส�ำเร็จตามจุดเน้นการพัฒนาผู้เรียนไป
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน ส�ำหรับสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีหลากหลายแนวทาง
สรุปได้ ดังนี้
2.1 ผู้บริหารสถานศึกษาใช้วิธีการบริหารแบบแนวราบอุทิศเวลาในการปฏิบัติงานอย่าง
เต็มที่ เสียสละ คิดนอกกรอบ เพราะการทีผ่ บู้ ริหารสถานศึกษาใช้การสือ่ สารสองทาง ไม่เป็นการสัง่ การ
ตามสายการบังคับบัญชา จะท�ำให้เกิดพลังในการขับเคลื่อนการบริหารจัดการสถานศึกษา และการที่
ผูบ้ ริหารอุทศิ เวลาในการปฏิบตั งิ านอย่างเต็มที่ เสียสละ มุง่ มัน่ ตัง้ ใจในการปฏิบตั งิ าน และคิดนอกกรอบ
เป็นพฤติกรรมที่เป็นแบบอย่างที่ดี สามารถครองใจผู้ร่วมงานได้ เมื่อผู้บริหารสถานศึกษาปฏิบัติตน
เป็นแบบอย่างทีด่ แี ล้ว ผูร้ ว่ มงานทุกคนก็จะเอาอย่าง ท�ำให้การปฏิบตั งิ านในสถานศึกษามีประสิทธิภาพ
และประสบความส�ำเร็จ เป็นไปตามเป้าหมายทุกประการสอดคล้องกับ Kao-ian (2014) ซึง่ ได้กล่าวว่า
ผู้บริหารสถานศึกษาต้องปฏิบัติต่อผู้ร่วมงานทุกคนด้วยความนับถือและให้เกียรติอย่างจริงใจ แสดงให้
ผู้ร่วมงานเห็นว่าผู้บริหารมั่นใจในความสามารถ และฝีมือของผู้ร่วมงานเพื่อให้เกิดขวัญและก�ำลังใจ
และปฏิบัติงานเต็มความสามารถปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในการครองตน ครองคน ครองงาน
การวางกฎเกณฑ์ ระเบียบ และแนวปฏิบตั ติ า่ ง ๆ ทีต่ อ้ งการให้ผรู้ ว่ มงานปฏิบตั ติ าม มีความกระตือรือร้น
กระฉับกระเฉงตลอดเวลา และงานวิจัยของ Chao (2018) เรื่องคุณลักษณะความเป็นมืออาชีพของ
ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดเทศบาลหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา พบว่า ผู้บริหารต้องเป็นผู้มีคุณธรรม

ตัวบ่งชี้และแนวทางการพัฒนาความส�ำเร็จตามจุดเน้นการพัฒนาผู้เรียน
รัชนี ทองเงิน และคณะ
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จริยธรรม เป็นแบบอย่างที่ดีแก่บุคลากรในโรงเรียน ทั้งกาย วาจา ใจ เสียสละ อุทิศเวลาเพื่อส่วนรวม
บริหารโดยยึดหลักธรรมาภิบาล เป็นปัจจัยสูค่ วามส�ำเร็จในการบริหารสถานศึกษา ส�ำหรับพืน้ ทีจ่ งั หวัด
ชายแดนภาคใต้ ผู้บริหารต้องใช้วิธีการสื่อสารสองทางกับผู้น�ำชุมชน หน่วยงานองค์กรต่าง ๆ ในชุมชน
และสร้างความร่วมมือในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อจะได้มีภูมิคุ้มกันในการปฏิบัติงาน
2.2 ผู้บริหารสถานศึกษาก�ำหนดนโยบายที่ชัดเจนในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนมีการนิเทศ
ภายใน การแลกเปลีย่ นเรียนรู้ และฝึกให้ครูเป็นนักจัดกระบวนการในการสอน เพราะจะท�ำให้ครู ผูป้ กครอง
และนักเรียน ได้ทราบเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนร่วมกันมีการช่วยเหลือครูในการพัฒนา
การเรียนการสอนได้ติดตามผลการด�ำเนินงานของครูเป็นระยะ และเป็นการเปิดโอกาสให้ครูได้มีการ
แลกเปลีย่ นเรียนรูเ้ พือ่ หาวิธกี ารปฏิบตั งิ านให้สำ� เร็จตามเป้าหมาย ซึง่ สอดคล้องกับ Kao-ian (2014) ที่
อธิบายว่า ผูบ้ ริหารมืออาชีพต้องมองกว้างไกล พร้อมทีจ่ ะเปลีย่ นแปลง เป็นผูม้ วี สิ ยั ทัศน์ ก�ำหนดนโยบาย
และแผนกลยุทธ์อย่างเหมาะสม แล้วคอยก�ำกับติดตาม ตรวจสอบการท�ำงานอย่างต่อเนื่อง สอดคล้อง
กับงานวิจัยของ Withunchat (2008) เรื่องการพัฒนากลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาเพื่อส่งเสริมการ
จัดการเรียนการสอนทีเ่ น้นผูเ้ รียนเป็นส�ำคัญของสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พบว่า การแลกเปลีย่ นเรียนรูก้ นั
ในโรงเรียนเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส�ำคัญโดยการใช้กระบวนการตั้งวงสนทนา และ
กระบวนการชุมชนการเรียนรูท้ างวิชาชีพ (Professional Learning Community: PLC) และการนิเทศ
ภายใน เป็นการพัฒนาตนเองของครู พัฒนานวัตกรรมและติดตามงานของครูและสอดคล้องกับความเห็น
ของ Upamai-athichai (2014) ที่กล่าวว่า กระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ เป็นเครื่องมือ
ในการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน เพราะเป็นการพัฒนาวิชาชีพครูด้วยการพัฒนาผู้เรียนเป็นการ
รวมพลังของทุกฝ่ายในการพัฒนาผูเ้ รียน การตรวจสอบทบทวนการปฏิบตั งิ านของครู และเป็นการสร้าง
การเปลีย่ นแปลงโดยการเรียนรูจ้ ากการปฏิบตั จิ ริงของครู ส่วนการนิเทศภายในเป็นการเพิม่ พูนความรู้
ทางวิชาการของครูที่สามารถน�ำไปพัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้เป็นอย่างดี
2.3 การขอความร่วมมือกับผูป้ กครองในการแก้ปญั หาการเรียนของนักเรียนเพราะว่าผูป้ กครอง
เป็นบุคคลทีช่ ว่ ยส่งเสริมให้นกั เรียนมีการเจริญเติบโตทัง้ สุขกายและสุขภาพจิต ด้านคุณธรรม จริยธรรม
เพราะนักเรียนมีเวลาอยู่ที่บ้านกับผู้ปกครองมากกว่าอยู่ที่โรงเรียน และเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี
กับผู้ปกครอง เป็นการสร้างความสนิทสนมเป็นกันเองกับผู้ปกครอง จะท�ำให้ผู้ปกครองอยากเข้าร่วม
กิจกรรมและช่วยเหลือโรงเรียนมากขึ้น จะเป็นการพึ่งพาอาศัยกันระหว่างโรงเรียนและชุมชน และ
จะเกิดการมีส่วนร่วมในทุกเรื่อง จะส่งผลให้การจัดการศึกษามีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ Shoopate (2017) พบว่าการที่ผู้ปกครองให้ความอบอุ่น ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี
ให้ความร่วมมือกับโรงเรียนในการปรับพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของบุตรหลาน หาเวลาว่างไปสังเกต
พฤติกรรมของบุตรหลานด้วยตนเอง ท�ำให้นักเรียนมีความสุขกับครอบครัว มีความสุขกับการมาเรียน
มีความตั้งใจเรียน และส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น และสอดคล้องกับ Lomsai (2009) ที่
กล่าวว่า การมีส่วนร่วมของบุคคลและชุมชนเป็นองค์ประกอบส�ำคัญ ในการพัฒนากระบวนการเรียนรู้
โรงเรียนที่สามารถดึงชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาได้มาก มีโอกาสจะประสบความส�ำเร็จสูง
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โดยเฉพาะชุมชนทีม่ คี วามสามารถและมีศกั ยภาพสูง สามารถทีจ่ ะช่วยเหลือโรงเรียนได้มาก ซึง่ ความพร้อม
ในที่นี้ไม่ได้หมายถึงทรัพยากรเท่านั้น แต่หมายถึงความเข้าใจ ความพร้อมใจ และความเต็มใจในการ
ให้ความร่วมมือกับโรงเรียน ช่วยพัฒนาเด็กผู้เป็นบุตรหลานให้มีคุณภาพตามเป้าหมายส�ำหรับพื้นที่
จังหวัดชายแดนภาคใต้ การที่ผู้ปกครองให้ความร่วมมือในการแก้ปัญหาทางการเรียนของนักเรียนนั้น
นอกจากจะช่วยแก้ปญ
ั หาทางการเรียนของนักเรียนแล้ว ยังท�ำให้ครูให้เกิดความเข้าใจเกีย่ วกับประเพณี
วัฒนธรรม ความเชื่อ และความต้องการของผู้ปกครองมากยิ่งขึ้น ส่งผลดีต่อการปฏิบัติงานในพื้นที่นี้
2.4 การสร้างวัฒนธรรมและข้อตกลงในการปฏิบัติงานร่วมกันในโรงเรียนและพัฒนา
สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพกายและจิตที่ดี เพราะว่าครูและบุคลากรได้มีส่วนร่วมในการ
ก�ำหนดแนวปฏิบตั ริ ว่ มกัน และน�ำไปปฏิบตั ไิ ด้ถกู ต้องตรงกัน สอดคล้องกับงานวิจยั ของ Promsri (2017)
เรื่องการพัฒนาองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ภาวะผู้น�ำเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาใน
สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ พบว่า การก�ำหนดสภาพปัจจุบันขององค์กร สภาพงานที่จะเกิดขึ้นใน
อนาคต การก�ำหนดมาตรฐานและแนวทางการปฏิบัติงานให้ชัดเจน และการปรับปรุงแก้ไขกฎเกณฑ์
เพื่อให้การปฏิบัติงานประสบความส�ำเร็จ เป็นตัวบ่งชี้ภาวะผู้น�ำเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษา
ในการพัฒนาคุณภาพผูเ้ รียน ส�ำหรับการสร้างวัฒนธรรมและข้อตกลงในการปฏิบตั งิ านในพืน้ ทีจ่ งั หวัด
ชายแดนภาคใต้นนั้ การสร้างวัฒนธรรมการปฏิบตั งิ านในโรงเรียนต้องสอดคล้องกับวัฒนธรรมของชุมชน
และท้องถิน่ ด้วย ส่วนการพัฒนาสภาพแวดล้อมทีเ่ อือ้ ต่อการมีสขุ ภาพกายและจิตทีด่ กี เ็ ป็นแนวทางหนึง่
ทีม่ คี วามส�ำคัญ เนือ่ งจากหากสถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมให้นา่ เรียน เช่น จัดบรรยากาศในห้องเรียน
ให้เอื้อต่อการเรียนรู้ ภายนอกห้องเรียนมีแหล่งเรียนรู้อย่างหลากหลาย มีความสะอาด ร่มรื่น จะสร้าง
แรงจูงใจให้ผู้เรียนอยากมาเรียนสอดคล้องกับงานวิจัยของ Parilti (2016) เรื่องการจัดสภาพแวดล้อม
ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของโรงเรียนเอกชน ระดับประถมศึกษา จังหวัดสงขลา พบว่า การก�ำหนดนโยบาย
พัฒนาสภาพแวดล้อมเพื่อจัดท�ำแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน พัฒนาอาคารสถานที่ สภาพแวดล้อมที่ดี
ในสถานศึกษาช่วยยกระดับคุณภาพการด�ำรงชีวิตประจ�ำวันของผู้เรียนและบุคลากรในสถานศึกษาได้
ท�ำให้ผู้เรียนรู้สึกผ่อนคลายสบายใจ อันจะส่งผลในทางที่ดีต่อการเรียนการสอน และผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของผู้เรียน

ข้อเสนอแนะ

1. ข้อเสนอแนะในการน�ำผลการวิจัยไปใช้
จากผลการวิจยั ชีใ้ ห้เห็นชัดเจนว่า องค์ประกอบบรรยากาศของโรงเรียนเป็นองค์ประกอบส�ำคัญ
ของการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนมากที่สุด ดังนั้น ผู้บริหารการศึกษาระดับส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
และผู้บริหารสถานศึกษา ควรน�ำผลการวิจัยนี้ไปพิจารณาในการวางแผน ปรับปรุงพัฒนาสถานศึกษา
ให้มีบรรยากาศที่ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามจุดเน้น นอกจากนี้แล้ว จากการวิจัยครั้งนี้
ยังพบว่าภาวะผู้น�ำของผู้บริหารสถานศึกษาก็เป็นอีกองค์ประกอบหนึ่งที่มีความส�ำคัญต่อการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน ซึ่งในเรื่องนี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งส�ำหรับผู้บริหารการศึกษาในทุกระดับที่จะน�ำไป
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ใช้ในการพิจารณาสรรหาบุคลเพื่อเข้าสู่ต�ำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาในโอกาสต่อไป
2. ข้อเสนอแนะในการท�ำวิจัยครั้งต่อไป
แม้ว่าการวิจัยครั้งนี้ ได้ชี้ให้เห็นอย่างชัดเจนว่ามีองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ใดบ้างที่ท�ำให้เกิด
ความส�ำเร็จในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามจุดเน้นส�ำหรับสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ แต่ในการวิจยั ครัง้ นี้ เป็นการศึกษาเฉพาะพืน้ ทีใ่ นจังหวัดสงขลา และสตูลเท่านัน้ เพือ่ ประโยชน์
เชิงวิชาการ และในเชิงปฏิบัติ ในการท�ำวิจัยครั้งต่อไป ขอเสนอแนะ ดังนี้
2.1 ควรวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อศึกษาบรรยากาศของโรงเรียนที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน หรือพฤติกรรมภาวะผู้น�ำของผู้บริหารสถานศึกษาและพฤติกรรมการสอนของครูในโรงเรียน
2.2 ควรมีการศึกษาเพื่อวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Cornfirmatory Factor
Analaysis) ว่าองค์ประกอบเหล่านีม้ ผี ลต่อความส�ำเร็จตามจุดเน้นการพัฒนาผูเ้ รียนส�ำหรับสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานในจังหวัดชายแดนภาคใต้
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