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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพการนําผลการทดสอบทางการศึกษา
แห่งชาติไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้2) ศึกษาความสําเร็จ
และความล้มเหลวของการนําผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ในช่วง3ปีที่ผ่านมา (พ.ศ. 2553-2555) กลุ่มตัวอย่าง คือครู
จํานวน 120 คนแบ่งเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก-กลาง-ใหญ่อย่างละ 40 คนผู้บริหารจํานวน12 คน
แบ่งเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก-กลาง-ใหญ่อย่างละ 4 คนและผู้ปกครองจํานวน 60 คนจาก 12
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยคัดเลือกจากโรงเรียนขนาด
เล็กขนาดกลางและขนาดใหญ่ (เพื่อความครอบคลุมในการมีส่วนร่วมต่อการพัฒนาคุณภาพของ
ผู้เรียน)
ผลการวิจัย
1. สภาพการนําผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนของ โรงเรียน ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ปรากฏข้อค้นพบดังนี้
- ด้านการกําหนดนโยบายและการนํานโยบายไปสู่การปฏิบัติ พบว่า ตลอดระยะเวลาที่
ผ่านมานโยบายและแนวทางการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ถูกผูกไว้กับตัวบุคคล
และมักจะเปลี่ยนแปลงตามการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงของบุคคลเหล่านั้น
- ด้านนโยบายของโรงเรียนในการพัฒนาคุณภาพวิชาการ พบว่า ในโรงเรียนมัธยมศึกษา
ส่วนใหญ่ผู้บริหารมุ่งเน้นที่จะให้มีการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้สูงขึ้น แต่
ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับความพร้อมของโรงเรียนและบุคลากร การจัดการเรียนการสอนผู้บริหารส่วนใหญ่
จะดําเนินตามโยบายของกระทรวงที่มุ่งเน้นให้เกิดความเสมอภาค นักเรียนทุกคนได้รับความรู้
อย่างทั่วถึง แต่ไม่เน้นการจัดการเรียนการสอนที่ตัวบุคคลเพื่อที่จะทําให้มีผลการสอบ ที่สูงขึ้นอย่าง
เดียว
- ด้านผู้บริหารสถานศึกษา พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาให้ความสําคัญต่อการนําผลการ
ทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนค่อนข้างน้อย ไม่ทันได้คิดเรื่องการ
พัฒนาผลสัมฤทธิ์เนื่องจากภาระงานบริหารที่ต้องฉุกคิดอยู่ตลอดเวลาว่าจะทําอย่างไรให้โรงเรียน
ดําเนินกิจกรรมไปได้ภายใต้สภาวการณ์ก่อความไม่สงบในพื้นที่มีอย่างตลอดและขาดการนิเทศ
ติดตามผลอย่างต่อเนื่อง
- ด้านความเหลื่อมล้ําระหว่างครูโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามกับโรงเรียนของรัฐ
พบว่า การสนับสนุนส่งเสริมครูในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งจัดการเรียนรู้ในพื้นที่เสี่ยงภัยและ
สอนนักเรียนสัญชาติไทยเช่นเดียวกันมีความเหลื่อมล้ํากันระหว่างครูโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา
อิสลามกับครุในโรงเรียนของรัฐ ทั้งในด้านเงินเดือน ค่าตอบแทนการพัฒนาตนเอง สวัสดิการ โดย
ครุในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามส่วนใหญ่ได้รับเงินเดือนไม่ตรงตามวุฒิ ไม่ได้รับเงินวิทย
ฐานะและเงินค่าเสี่ยงภัยเหมือนกับครูโรงเรียนของรัฐ
ก

- ด้านครูผู้สอนในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม พบว่า ครูผู้สอนยังไม่ปรับวิธีการ
จัดการเรียนรู้ของตนเองให้สอดคล้องกับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ไม่เข้าใจหลักสูตร
ยังคงยึดรูปแบบในการจัดการเรียนรู้แบบเดิมๆใช้ตําราเดิมๆครูผู้สอนมีภาระการทํางานอื่นๆ มาก
ทําให้มีเวลาเตรียมการจัดการเรียนรู้และทําการสอนในห้องเรียนน้อยลง รวมทั้งจํานวนครูมีน้อย
บางครั้งและบางช่วงเวลา คุณวุฒิของครูผู้สอนไม่ตรงตามการสอนครูไม่ครบตามกลุ่มสาระ
- โรงเรียนขนาดเล็กและโรงเรียนขนาดกลางหลายแห่งที่ผู้เรียนมีคะแนนการสอบ 0-NET
ต่ํา พบว่ามีจํานวนครูไม่เพียงพอในบางกลุ่มสาระ ผู้บริหารต้องแก้โดยการนําครูในกลุ่มสาระอื่นไป
สอนในกลุ่มสาระที่ครูขาด ทําให้คุณวุฒิของครูไม่ตรงตามสาระ การสอน ส่งผลถึงคุณภาพการสอน
ของครู ทําให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนไม่ดีขึ้น และการก่อความไม่สงบในพื้นที่ที่ยังคง
ส่งผลให้ครูได้สอนบ้างไม่ได้สอนบ้าง ทําให้คุณภาพการสอนลดลง นักเรียนได้รับประสบการณ์ไม่
เต็มตามศักยภาพเท่าที่ควรจะเป็น นอกจากนี้การส่งต่อ และใช้ข้อมูลนักเรียนรายบุคคลเพื่อพัฒนา
คุณภาพ นักเรียนยังไม่ต่อเนื่อง ทําให้นักเรียนได้รับการพัฒนาไม่ตรงกับความรู้พื้นฐานเดิมของ
นักเรียน ครูบางส่วนไม่เห็นความสําคัญของการสอบระดับชาติ 0-NET
- ด้านผู้เรียน พบว่า ผู้เรียนได้เรียนไม่เต็มที่อันเนื่องจากสถานการณ์ในพื้นที่ ประกอบกับ
ผู้เรียนขาดประสบการณ์ในการทําข้อสอบตามแนวของ สทศ. ไม่เข้าใจวิธีระบายคําตอบและคํา
ชี้แจงในกระดาษคําตอบ ทําให้ผู้เรียนขาดความมั่นใจในการทําข้อสอบ ผู้เรียนระดับประถมศึกษา
ปีที่ 6 หรือแม้แต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ยังให้ความสําคัญต่อการสอบน้อย
- ด้านผู้ปกครอง พบว่า ผู้ปกครองส่วนใหญ่มีฐานะยากจน บางส่วนไปประกอบอาชีพที่
มาเลเซีย ปล่อยให้นักเรียนอยู่กับปู ย่า ตา ยาย หรือญาติ ทําให้ขาดการดูแลเอาใจใส่ด้านความ
ประพฤติ ด้านการเรีย น ขาดความอบอุ่นในครอบครัว ผู้ปกครองละเลยการอบรมพฤติกรรม
นักเรียนมีบ้างที่ผู้ปกครองบางส่วนให้การดูแลเอาใจใส่ต่อลูกเป็นอย่างดีในการเรียน ซึ่งกลุ่มคน
เหล่านี้จะมีน้อยแต่ก็จะสื่อให้เห็นเลยว่าผู้ปกครองที่เอาใจใส่ดูแลเรื่องเรียนของลูก จะทําให้ลูกมีผล
การเรียนที่ดีกว่านักเรียนคนอื่นๆ
- ด้านชุมชน พบว่า สภาพแวดล้อมชุมชนและโรงเรียนขนาดเล็กที่อยู่นอกตัวเมืองจะมีการ
แข่งขันทางด้านวิชาการ และความกระตือรือร้น ความเอาใจใส่ ในการเรียนน้อย และยิ่งกว่านั้น
ชุมชนไม่เข้าใจ และไม่ให้ความสําคัญในการทดสอบระดับชาติ องค์กรชุมชนไม่ให้การสนับสนุน
ด้านงบประมาณ ที่สําคัญความไม่เข้าใจตรงกันของภาครัฐกับชุมชนและสถาบันการศึกษาเอกชน
ใน
- ด้านแบบทดสอบระดับชาติ พบว่า แบบทดสอบของ สทศ.ระดับความยากของข้อสอบ
พบว่ามีความคิดเห็นที่หลากหลาย โดยส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าข้อสอบ มีความยากง่ายแตกต่าง

ข

กันไป วิชาที่นักเรียนส่วนใหญ่คิดว่ายากมากคือ วิชาภาษาอังกฤษ และวิชาคณิตศาสตร์ รวมถึง
ข้อสอบที่ออกแนวคิดวิเคราะห์
2. ความสําเร็จและความล้มเหลวของการนําผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติไป
ใช้ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ในช่วง3ปีที่ผ่านมา
(พ.ศ. 2553-2555)
ข้อค้นพบในการศึกษาวิจัยปัจจัยที่เป็นสาเหตุของความล้มเหลวในการนําผลการทดสอบ
ทางการศึกษาแห่งชาติไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ในช่วง 3 ปี
ที่ผ่านมา (พ.ศ. 2553-2555)ทั้งนี้ปัจจัยความล้มเหลวที่ยังคงเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาผู้เรียน
ดังนั้นจึงพอสรุปได้ว่า ปัจจัยที่จะมีส่วนเกื้อหนุน หนุนเสริมให้การจัดการศึกษาในพื้นที่โดยเฉพาะ
การนําผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียนจะต้องคํานึงประเด็นต่างๆ
ดังนี้
1. การมีเป้าหมายปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ.2552-2561)
ยุทธศาสตร์1: ให้คนไทยและการศึกษาไทยมีคุณภาพ ได้มาตรฐานสากล
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1ผลสัมฤทธิ์ทาง ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบทางการศึกษา
ระดับขั้นพื้นฐาน มีคะแนนเฉลี่ยมากกว่า ร้อยละ50
2.นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (หนังสือ3 ก.พ.53)
2.1 ใช้เป็นส่วนหนึ่งในการคัดเลือกเข้าเรียนต่อชั้น ม.1 และ ม.4 ในโรงเรียนที่มี
การแข่งขันสูง
2.2ให้ครูผู้สอนนําไปใช้ปรับปรุงการเรียนการสอน
3. ประกันคุณภาพการศึกษา (พรบ. การศึกษาแห่งชาติ)
3.1ประกันคุณภาพภายใน
3.2ประเมินคุณภาพภายนอก
4.ปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอน และการบริหาร
5.ให้เป็นส่วนหนึ่งในการคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับสูงขึ้น
6.ลดความเหลื่อมล้ํ าด้านการพั ฒนาคุ ณภาพการศึกษาโดยมีเ ป้าหมายการดําเนินงาน
ติดตามผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหลักระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สถานศึกษาต้องผ่านการ
รับรองของสมศ100 %
7.ร่วมกันของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามใน
พื้นที่ไม่ว่าจะเป็น กระทรวงศึกษาธิการ ศอ.บต. สช. หรือแม้กระทั่งสํานักงานการศึกษาธิการภาคที่
12 ที่เป็นผู้รับลูกส่งต่อนโยบายโดยตรงมาจากกระทรวงศึกษาธิการในการพัฒนานโยบายทาง
การศึกษาในพื้นที่
8. ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในกระบวนการจัดการศึกษา
ค

ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยเฉพาะโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามซึ่งผู้บริหารและครู
ส่วนใหญ่ตกเป็นเหยื่อของเหตุการณ์การก่อความไม่สงบในพื้นที่อยู่ตลอดเรื่อยมา
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บทที่ 1
บทนํา
1.1 ที่มาและความสําคัญของปัญหา
ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทยมีรูปแบบการจัดการศึกษาในระดับพื้นฐานที่มีความ
หลากหลายมากได้แก่โรงเรียนรัฐบาลโรงเรียนเอกชนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามมาตรา 15
(1) และ 15(2) สถาบันศึกษาปอเนาะศูนย์ฝึกอบรมจริยธรรมและศาสนาอิสลาม (ตาดีกา) โรงเรียน
ปริยัติธรรมสํานักศาสนศึกษาสานักเรียนและศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์เป็นต้น (สา
นักงานเลขานุการสภาการศึกษา,2548: ภูมิหลัง)
งานวิจัยฉบับนี้จะเน้นกลุ่มเป้าหมายคือโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามเป็นหลักในการ
นาผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียนภายใต้แนวคิดและทฤษฎีที่
เกี่ย วข้ อ งตลอดจนงานวิจัย บางส่ว นที่ได้น าเสนอและสะท้อ นภาพปั ญ หาที่ เ กิ ดขึ้ น ของการจั ด
การศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้กล่าวคือ...
แผนพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต้ (พ.ศ. 2552-2555) ได้ยึด
แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐประกอบด้วยแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 10
(พ.ศ. 2550-2555) นโยบายของรัฐบาลที่แถลงต่อรัฐสภาเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2551 นโยบาย
เสริ ม สร้ า งสั น ติ สุ ข จั ง หวั ด ชายแดนภาคใต้ ค ณะกรรมการพั ฒ นาพื้ น ที่ พิ เ ศษเฉพาะกิ จ จั ง หวั ด
ชายแดนภาคใต้ (กพต.) นโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและนโยบายระดับ
กระทรวงเพื่อมุ่งตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของพื้นที่และการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศในระยะยาว
ข้อเท็ จจริงและสถานการณ์ปัจจุบันพบว่าการจั ดการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษจั งหวั ด
ชายแดนภาคใต้มีสภาพที่แตกต่างจากพื้นที่อื่นและมีอัตลักษณ์ทั้งด้านวิถีชีวิตภาษาศาสนาและ
วัฒนธรรมมีการจัดการศึกษาในรูปแบบที่หลากหลายมีสถานศึกษาหลายประเภทหลายสังกัดการ
ดาเนินงานไม่มีเอกภาพผลการดาเนินงานที่ผ่านมาพบว่านักเรียนใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ําโดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการ
ทดสอบของสานักทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติต่ํากว่าร้อยละ 50 และต่ํากว่าค่าเฉลี่ยของ
ประเทศและผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O – NET) ปีการศึกษา 2551 ของชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 ต่ํากว่าค่าเฉลี่ยของประเทศทุกวิชารวมทั้งผลการสํารวจของนักเรียนในช่วงชั้นที่
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1 (ประถมศึกษาปีที่ 3) ในปี 2550 พบว่าเด็กอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ถึงร้อยละ 30.82 นอกจากนี้ผล
การประเมินคุณภาพภายนอกโดยสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สม
ศ.) พบว่าโรงเรียนขนาดเล็กประมาณ 200 แห่งไม่ผ่านการรับรองและยังมีปัญหาการออกกลางคัน
สูง
ยุ ท ธศาสตร์ พั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษาในเขตพั ฒ นาพิ เ ศษจั ง หวั ด ชายแดนภาคใต้
ประกอบด้วย 34 มาตราภายใต้ 6 กลยุทธ์และกลยุทธ์ที่สําคัญที่วางไว้เป็นอันดับต้นก็คือพัฒนา
หลักสูตรและกิจกรรมการเรียนรู้เช่นส่งเสริมให้สานักงานการศึกษาขั้นพื้นฐานจัดโครงการกิจกรรม
วิชาการและเสริมหลักสูตรที่บูรณาการระหว่างความสอดคล้องกับวิถีชีวิตและการเรียนรู้สังคม
ภายนอกและโครงการพัฒนาหลักสูตรต้นแบบบูรณาการวิชาการศาสนาและวิชาสามัญอีกทั้งให้
พัฒนาสื่อและเทคโนโลยีที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญให้เด็กและเยาวชนสามารถเข้าถึงการเรียนการ
สอนที่มีคุณภาพ (กระทรวงศึกษาธิการ). 2553. (แผนพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะ
กิจจังหวัดชายแดนภาคใต้) พ.ศ.2552-2555. (บทสรุปผู้บริหาร)
หากมองอย่างพินิจพิเคราะห์จะพบว่าสถานภาพทางการศึกษาของนักเรียนในเขตชายแดน
ภาคใต้ในปัจจุบันเกิดจากปัจจัยมากมายเช่นสถานศึกษายังไม่สามารถกระจายออกไปได้ครอบคลุม
ทั่วถึงคนที่ด้อยโอกาสในท้องถิ่นห่างไกลการขาดแคลนบุคลากรและอุปกรณ์ทางการศึกษาทั้ง
ทางด้านปริมาณและคุณภาพหรือแม้แต่ผู้ที่มีโอกาสทางการศึกษาแต่กลับได้ผลสัมฤทธิ์ทางการ
ศึกษาต่ําหรือผู้ที่สามารถศึกษาได้จนจบการศึกษาก็ไม่สามารถนาเอาความรู้ความสามารถที่ได้
ศึกษามาไปใช้ประกอบอาชีพประจําวันได้ทั้งนี้เนื่องจากข้อจากัดต่างๆดังกล่าว
แม้งานวิจัยของสุรชัยไวยวรรณจิตรเรื่อง “การศึกษาสาเหตุที่ทําให้คะแนน O-NET ของ
นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 ต่ํา: กรณีศึกษาโรงเรียนสุขสวัสดิ์วิทยา”ทุนสนับสนุนการวิจัยจากสทศ.
เมื่อปี 2552 จะได้นําเสนอแนวทางส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนที่จะเอื้อต่อการสอบ O-NET
ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ตอนหนึ่งไว้ว่า “...ผู้มีส่วนเกี่ยว
ของในการจัดการหลักสูตรทุกฝ่ายในโรงเรียนควรหันมาขบคิดและออกแบบหลักสูตรที่มีเป้าหมาย
ทิ ศ ทางตอบโจทย์ ท างการศึก ษาของนั ก เรี ย นได้ ต ามเป้ า ประสงค์ ข องการจั ด การทดสอบทาง
การศึกษาแหงชาติโดยยึดหลักสูตรแกนกลางเป็นหลักอย่างจริงจังและสอดรับกับความจําเป็นตอง
การของผู้เรียนตลอดจนจัดกิจกรรมสงเสริมสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้แก่นักเรียนในพื้นที่ให้เห็น
ความสําคัญของทิศทางการศึกษาที่จะส่งผลต่ออนาคตของตัวนักเรียน...” ห้วงเวลาผ่านไปร่วม 3
ปีกลับพบว่าข้อเสนอดังกล่าวยังคงอยู่ในรายงานไม่ได้นําออกไปปรับใช้ปฏิบัติอย่างจริงจังทั้งนี้นั้น
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ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาจากการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติในแต่ละปีที่ผ่านมาของ
นักเรียนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ยังคงอยู่ในระดับที่ทรงตัวแม้จะดีขึ้นมาบ้างก็เพียงเล็กน้อย
ในบางกลุ่มสาระ
ผลการวิจัยของสานักงานเลขานุการสภาการศึกษา (2541 อ้างถึงในนิเลาะ แวอุเซ็งและ
คณะ,2550: 2) ได้ให้ข้อเสนอแนะไว้ว่าโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจาเป็นต้องปรับปรุง
คุณภาพให้ดีขึ้นโดยเฉพาะในเรื่องผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนความพร้อมในการจัดการ
เรียนการสอนความพร้อมของห้องประกอบต่างๆความพอเพียงของอุปกรณ์การเรียนการสอน
สภาพและภาระหน้าที่ของครูอัตราส่วนของครูต่อนักเรียนจํานวนนักเรียนต่อห้องการสอนไม่ตรง
ตามสาขาวิชาการได้รับเงินเดือนไม่ตรงตามวุฒิของครูบางส่วนและการใช้จ่ายงบเพื่อพัฒนาการ
เรียนการสอน
จากสภาพปัญหาดังที่ได้นาเสนอไปข้างต้นจะพบว่าถึงเวลาแล้วที่การจัดการศึกษาอย่างถูก
ทิศทางในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้จะได้รับการพัฒนาอย่างตระหนักและคํานึงถึงคุณภาพ
ผู้เรียนเป็นสําคัญด้วยเหตุนี้คณะผู้วิจัยซึ่งได้คลุกคลีอยู่ในแวดวงการศึกษาในพื้นที่เล็งเห็นว่าแนว
ทางการแก้ไขวิธีการหนึ่งที่สําคัญคือการนําผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติไปใช้ในการ
พัฒนาผู้เรียนมาวิเคราะห์ถึงความสําเร็จและความล้มเหลวที่ผ่านมาในช่วง 3 ปีจากบริบทสภาพ
การนาผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนในพื้นที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ที่ผ่านมาจึงได้สนใจที่จะศึกษาเรื่อง “การนําผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ
(O-NET) ระดับชั้นมัธยมปีที่ 3 และปีที่ 6 ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน: กรณีศึกษาโรงเรียน
เอกชนสอนศาสนาอิสลามในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้”
1.2 วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาสภาพการนําผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (O-NET) ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 และปีที่ 6 ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน: กรณีศกึ ษาโรงเรียนเอกชน
สอนศาสนาอิสลามในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
2. เพื่อศึกษาความสําเร็จและความล้มเหลวของการนําผลการทดสอบทางการศึกษา
แห่งชาติ (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และปีที่ 6 ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน
ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา (พ.ศ.2553-2555): กรณีศึกษาโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในพื้นที่
จังหวัดชายแดนภาคใต้
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1.3กรอบแนวคิดในการวิจัย

สภาพการจัดการศึกษาในโรงเรี ยนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลามในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

สภาพการนําผลการทดสอบทางการศึกษา
แห่ ง ชาติ ไ ปใช้ ใ นการพั ฒ นาคุ ณ ภาพของ
ผู้เรียนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ในช่วง
3ปีที่ผ่านมา (พ.ศ. 2553-2555)

ความสําเร็จและความล้มเหลวของการนํา
ผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติไปใช้
ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในพื้นที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ใ นช่ ว ง3ปี ที่ ผ่ า นมา(พ.ศ.
2553-2555)

ข้อเสนอแนะการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโรงเรียนเอกชน
สอนศาสนาอิสลามในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

1.4 นิยามศัพท์
1. คะแนน O-NET หมายถึง ผลคะแนนจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติในการ
ทดสอบจาก 8 กลุ่มสาระ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ ปีที่ 6 ในพื้นที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้
2.การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน หมายถึง แนวทางในการส่งเสริมการพัฒนาผู้เรียนทางด้าน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้คะแนนจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติมาประยุกต์ใช้ให้
เกิดประสิทธิภาพ
3. โรงเรี ย นเอกชนสอนศาสนาอิ ส ลาม หมายถึ ง โรงเรี ย นที่ ใ ช้ ห ลั ก สู ต รอิ ส ลามศึ ก ษา
พุทธศักราช 2546 สําหรับโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามของกระทรวงศึกษาธิการ
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4. จังหวัดชายแดนภาคใต้ หมายถึง จังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส รวมทั้งจังหวัดสงขลา
เฉพาะใน 4 อําเภอ คือ อําเภอจะนะ นาทวี เทพา และ สะบ้าย้อย
5. สภาพของการนําผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติไปใช้ หมายถึง ความเป็นจริงที่
เป็นอยู่ของโรงเรียนกับการนําผลการทดสอบแห่งชาติไปใช้ประโยชน์
6. ความสําเร็จ-ความล้มเหลวหมายถึง ข้อเท็จจริงที่เป็นอยู่ในการดําเนินการนําผลการ
ทดสอบแห่งชาติไปใช้ต่อการพัฒนาผู้เรียน
1.5 ขอบเขตการวิจัย
การดําเนินการวิจัยในครั้งนี้เป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ โดยเน้นการนําผลการทดสอบ
ทางการศึกษาแห่งชาติ (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และปีที่ 6 ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพ
ของผู้เ รีย น: กรณีศึ กษาโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิ ส ลามในพื้ นที่ จังหวั ด ชายแดนภาคใต้ มี
ขอบเขตการวิจัยดังรายละเอียดต่อไปนี้
1.5.1 ขอบเขตด้านประชากร
คือครูผู้บริหารและผู้ปกครองในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดชายแดนภาคใต้
ประกอบด้วยจังหวัดปัตตานียะลานราธิวาสและสงขลา
1.5.2 ขอบเขตด้านกลุ่มตัวอย่าง
คือครูจํานวน 120 คนแบ่งเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก-กลาง-ใหญ่อย่างละ 40 คนผู้บริหาร
จํานวน 12 คนแบ่งเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก-กลาง-ใหญ่อย่างละ 4 คนและผู้ปกครองจํานวน 60 คน
จาก 12 โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยคัดเลือกจาก
โรงเรียนขนาดเล็กขนาดกลางและขนาดใหญ่
ขนาด
โรงเรียน
เล็ก
กลาง
ใหญ่
รวม

จํานวนโรงเรียน

จํานวนครู

4 โรง
4 โรง
4 โรง
12 โรง

40 คน
40 คน
40 คน
120 คน
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จํานวนผู้บริหาร จํานวนผู้ปกครอง
4 คน
4 คน
4 คน
12 คน

20 คน
20 คน
20 คน
60 คน

1.6ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจยั
1.ได้ ท ราบสภาพการนํ า ผลการทดสอบทางการศึ ก ษาแห่ ง ชาติ (O-NET) ระดั บ ชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 และปีที่ 6 ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน:กรณีศึกษาโรงเรียนเอกชน
สอนศาสนาอิสลามในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
2.ได้ทราบความสําเร็จและความล้มเหลวของการนําผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ
(O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และปีที่ 6 ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนในช่วง 3 ปี
ที่ผ่านมา (พ.ศ.2553-2555): กรณีศึกษาโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในพื้นที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้
3.หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ได้นําข้อเสนอแนะในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโรงเรียน
เอกชนสอนศาสนาอิสลามในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ไปใช้อย่างถูกทิศทาง
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บทที่ 2
แนวคิดทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
การศึกษาสภาพการนําผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ และการศึกษาความสําเร็จ
ความล้มเหลวของการนําผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ คณะผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสาร แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
เพื่อใช้เป็นแนวคิดสําหรับการวิจัยในครั้งนี้ ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1. โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในเขตพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
1.1 สภาพการจัดการศึกษาในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต
1.2 สาเหตุความล้มเหลวในการจัดการศึกษาในปัจจุบัน
1.3 การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
1.4 ปัญหาที่เกิดขึ้นจากนโยบายการพัฒนาการศึกษา
2. การทดสอบและผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
2.1 ความสําคัญของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
2.2 การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
2.3ขอบเขตและเนื้อหาสาระของข้อสอบ O-NET
2.4 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
3. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
3.1 ปัจจัยด้านครอบครัว
3.2 ปัจจัยด้านตัวนักเรียน
3.3 ปัจจัยด้านโรงเรียน
4. แนวทางการจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม
ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้
5. งานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้อง
1. โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในเขตพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
1.1 สภาพการจัดการศึกษาในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต
หลังจากพระราชบัญญัติการศึกษา 2525 ถูกประกาศใช้ ส่งผลให้โรงเรียนราษฎร์สอน
ศาสนาอิสลามถูก ปรับเปลี่ย นมาเป็นโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม โดยที่รั ฐ บาลให้ ก าร
สนับสนุนทางการเงินแก่โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามที่สอนวิชาสามัญควบคู่กับวิชาศาสนา
อิสลาม สําหรับโรงเรียนที่สอนเฉพาะวิชาศาสนาจะไม่ได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล
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หลังจากปรับเปลี่ยนมาเป็นโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ทําให้โรงเรียนมีสภาพที่
เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมดังนี้
1. ผู้บริหาร เปลี่ยนจากโต๊ะครูเป็นผู้บริหาร ซึ่งประกอบด้วย ผู้รับใบอนุญาต
ผู้จัดการ ครูใหญ่ (ซึ่งในพระราชบัญญัติการศึกษาโรงเรียนเอกชนฉบับใหม่จะถูกแปรสภาพเป็น
ผู้อํานวยการ)
2. มีครูผู้สอนทั้งครูภาคศาสนาและภาคสามัญ ที่ต้องทําหน้าที่การสอนอย่างเป็น
ระบบ กล่าวคือ ต้องมีแผนการสอน มีกิจกรรมการเรียนการสอน มีสื่อการสอน มีการวัดและ
ประเมินผล
3. มีหลักสูตรที่แน่นอนและชัดเจนขึ้นทั้งหลักสูตรศาสนาและหลักสูตรภาคสามัญ
4. ระยะเวลาเรียนมีการกําหนดที่แน่นอนโดยหลักสูตร
5. มีการทดสอบเพื่อวัดและประเมินผลในการผ่านชั้นและจบการศึกษา และมี
วุฒิบัตรที่รับรองการจบการศึกษา
6. มีปัจจัยพื้นฐาน (Infrastructure) ค่อนข้างสมบูรณ์ เช่น อาคารเรียนที่ทันสมัย
ขึ้น ห้องสมุด ห้องทดลองวิทยาศาสตร์ ห้องปฏิบัติการทางภาษา ห้องคอมพิวเตอร์ เป็นต้น
7. มีระบบการบริหารที่ค่อนข้างชัดเจนมากขึ้น เช่น มีแผนยุทธศาสตร์ แผน
ปฏิบัติการ มีโครงการ มีการประเมินผล
8. มีงบประเมินที่ได้รับการสนับสนุนจากทางรัฐบาล จากการเก็บค่าเล่าเรียนอีก
บางส่วน และจากการทําธุรกิจจากการจัดการศึกษาอีกบางส่วน มีระบบบัญชีที่ตรวจสอบได้บ้าง
ไม่ได้บ้าง ฯลฯ
สรุปได้ว่า โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในปัจจุบันมีลักษณะที่แตกต่างจากปอเนาะใน
อดีตอย่างชัดเจน โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในปัจจุบันยังพยายามที่จะรักษาเจตนารมณ์
และอัตลักษณ์ของปอเนาะในอดีตให้ดํารงต่อไป แต่ด้วยสภาพการเปลี่ยนแปลงในสังคมโลกที่ถูก
ขับเคลื่อนด้วยลัทธิวัตถุนิยม (Materialism) ลัทธิแบ่งแยกศาสนาออกจากวิถีการดํารงชีวิต
(Secularism) ทําให้วัตถุปัจจัย เกียรติยศชื่อเสียง เข้ามามีอิทธิพลในการจัดการศึกษากับบาง
สถาบัน จนกลายเป็นธุรกิจการศึกษา โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามบางพื้นที่มีการแข่งขันกัน
สูง อันนํามาซึ่งค่าหัวที่ได้รับการสนับสนุนจากทางรัฐบาลเป็นจํานวนมาก การได้มาซึ่งงบประมาณ
จํา นวนมากๆ น่ า จะเป็น ประโยชน์ ต่อ โรงเรี ย นเอกชนสอนศาสนาอิส ลามเป็น อย่า งมาก หาก
ผู้บริหารคํานึงถึงการบริหารคุณภาพตามปริมาณของงบประมาณที่ได้รับ แต่เป็นที่น่าเสียดายเป็น
อย่างยิ่งเนื่องจากโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามหลายโรงยังละเลยต่อการพัฒนาคุณภาพ
การศึ ก ษา ซึ่ ง สั ง เกตเห็ น ได้ จ ากผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นของนั ก เรี ย นที่ ค่ อ นข้ า งต่ํ า มาก เมื่ อ
เปรียบเทียบกับโรงเรียนประเภทอื่นๆ
1.2 สาเหตุความล้มเหลวในการจัดการศึกษาในปัจจุบัน
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ปอเนาะในอดีตประสบความสําเร็จในการปลูกฝังบุคลิกภาพของมุสลิมเป็นอย่างมาก อัน
เนื่องมาจากเหตุผลหลายประการ เช่น เจตนารมณ์อันแน่วแน่ ความบริสุทธิ์ใจ ความอดทน ความ
มุมานะในการถ่ายทอดศาสนาอิสลามสู่คนยุคหลัง เจตนารมณ์ ประกอบกับความพยายามเหล่านั้น
ถูกขับเคลื่อนโดยไร้กระแสที่เป็นอุปสรรค เช่น กระแสวัตถุนิยม (Materialism) กระแสแบ่งแยก
ศาสนาออกจากวิถีการดํารงชีวิต (Secularism) ซึ่งกระแสเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นกระแสที่เป็น
อุปสรรคต่อการปลูกฝังบุคลิกภาพแห่งอิสลามทั้งสิ้น ประกอบกับโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา
อิสลามไม่ปรับตัวเองให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของโลก ทําให้สถานศึกษาแห่งนี้ได้เข้าสู่ยุคที่ 2
โครงการบางโครงการที่ จ ะพั ฒ นาโรงเรี ย นประเภทนี้ ล้ ว นแต่ เ ป็ น โครงการที่ ดี เช่ น
โครงการพัฒนาโรงเรียนราษฎร์สอนศาสนาเป็นโรงเรียนพี่เลี้ยง และโครงการพัฒนาโรงเรียน
ราษฎร์สอนศาสนาเป็นโรงเรียนชุมชน แต่โครงการเหล่านี้ก็ไม่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล
เท่าที่ควรและอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นพอจบโครงการอะไรต่ออะไรก็ดูจะกลับเข้าสู่สภาวะเดิม ทําให้
มองได้ว่ารัฐบาลไม่มีความจริงใจที่จะพัฒนาโรงเรียนเหล่านี้อันเนื่องมาจากด้านเศรษฐกิจ
1. รัฐขาดงบประมาณพอเพียงและต่อเนื่องในการพัฒนาโครงการต่างๆของ
โรงเรียนราษฎร์สอนศาสนา ทั้งๆที่โครงการเหล่านั้นเป็นโครงการที่ดี
2. โรงเรียนราษฎร์สอนศาสนาเองก็ต้องพัฒนาตัวเอง ไม่ว่าจะเป็นการจ้างครู การ
จัดหาอุปกรณ์การเรียนการสอน และอาคารเรียน สิ่งเหล่านี้ต้องใช้งบประมาณด้วยเช่นกัน (วินิจ
สังขรัตน์, 2544:255-257)
3. ด้านการเมือง เป็นเหตุการณ์ที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับโรงเรียนราษฎร์สอนศาสนา
โดยตรง แต่เป็นเหตุการณ์ที่รัฐบาลโดยกระทรวงมหาดไทยได้จัดให้มีการอบรมภาษามลายูแก่
ข้าราชการประจําในจังหวัดชายแดนภาคใต้ จนสามารถนําไปใช้ในการปฏิบัติราชการได้ และเป็น
กิจกรรมต่อเนื่อง ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2507-2520 ต่อมาการดําเนินการอบรมเริ่มมีปัญหาเพราะ
ระยะนี้ กระทรวงมหาดไทยได้ดําเนิ นการโดยร่ว มมือกับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิ ท ยาลั ย สงขลานคริ น ทร์ วิ ท ยาเขตปั ต ตานี หลั ง เหตุ ก ารณ์ 6
ตุ ล าคม 2519
กระทรวงมหาดไทยได้ระงับโครงการนี้ชั่วคราว ทั้งนี้เพื่อความสงบสุขของประเทศชาติบ้านเมือง
(สํานักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, อ้างถึงใน วินิจ สังขรัตน์, 2544:257)
1.3 การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ชาวไทยมุสลิมในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ นิยมส่งบุตรหลานเข้าศึกษาต่อในโรงเรียน
เอกชนสอนศาสนาอิสลาม เพื่อให้บุตรหลานของตนมีโอกาสเรียนรู้วิชาการทางศาสนาพร้อมๆกับ
วิชาสามัญและวิชาชีพ โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามส่วนใหญ่ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
เป็นโรงเรียนที่พัฒนามาจากปอเนาะ ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาของชาวไทยมุสลิมมาแต่โบราณ ทํา
การสอนวิชาศาสนา สอนเกี่ยวกับคัมภีร์อัลกุรอาน หลักศรัทธา และหลักปฏิบัติต่างๆตามหลัก
ศาสนาอิสลาม
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จากสภาพการเรียนการสอนในปอเนาะ รัฐจึงได้กําหนดให้มีการส่งเสริมปรับปรุงปอเนาะ
เป็นครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2504 ต่อมาในปี พ.ศ. 2508 มีการเปลี่ยนชื่อเรียกจากปอเนาะมาเป็น
โรงเรียนราษฎร์สอนศาสนาอิสลาม และอยู่ภายใต้การควบคุมของพระราชบัญญัติโรงเรียนราษฎร์
พ.ศ. 2497
การพัฒนาและส่งเสริมปอเนาะได้ดําเนินการเรื่อยมาจน พ.ศ. 2525 รัฐได้ประกาศใช้
พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2525 จึงได้เปลี่ยนการเรียกชื่อจากโรงเรียนราษฎร์สอน
ศาสนาอิสลามเป็นโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามมาจนถึงปัจจุบัน เป็นโรงเรียนที่มีหน้าที่การ
จัดการศึกษาตามแผนการศึ กษาชาติ รวมทั้งการจั ดการศึกษาตามพระราชบั ญญัติก ารศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ตลอดจนการดําเนินการประกัน
คุณภาพภายใน เพื่อนําไปสู่การพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานศึกษาที่สํานักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษากําหนดไว้ แต่ด้วยเอกลักษณ์เฉพาะของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา
อิสลามทั้งในด้านการเป็นเอกชนและด้านบริบทการจัดการศึกษาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่
ชุมชนมีความคาดหวังให้โรงเรียนมีวิถีการดําเนินงานตามหลักการศาสนาอิสลาม มีวัฒนธรรมและ
ค่านิยมตามบริบทของชุมชน ส่งผลให้โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามมีหน้าที่จัดการศึกษาใน
ส่วนที่นอกเหนือจากสถานศึกษาอื่นโดยทั่วไป ที่ต้องจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของชุมชน ซึ่งเป็นทั้งกลุ่มเป้าหมายที่จะมาเป็นผู้รับบริการทางการศึกษา และเป็นผู้ที่มีส่วนร่วมใน
การพัฒนาโรงเรียนตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติอีกด้วย
การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในสามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ได้ดําเนินการมาอย่างต่อเนื่อง เช่น กระทรวงศึกษาธิการได้ดําเนินการปรับปรุง
ส่งเสริมการศึกษาของเด็กไทยมุสลิมให้สูงขึ้น โดยได้จัดโครงการอุดหนุนส่งเสริมการเรียนการสอน
วิชาสามัญ วิชาศาสนา และวิชาชีพให้ได้ผลดี เหมาะสมสอดคล้องกับแผนการศึกษาแห่งชาติ เพื่อ
เร่งรัดพัฒนาการศึกษาในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้ให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ
นอกจากนี้กระทรวงศึกษาธิการยังได้วางนโยบายในการพัฒนาและอุดหนุนโรงเรียนเอกชน
สอนศาสนาอิสลามภาคใต้ โดยเร่งพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนทั้ง 3 สายวิชาคือ วิชาศาสนา
วิชาสามัญ และวิชาชีพให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพ ด้วยการเร่งปรับปรุงหลักสูตรวิชาศาสนา
และสามัญ เพื่อลดจํานวนชั่วโมงเรียนให้น้อยลง มีการบูรณาการวิชาศาสนาและสามัญเข้าด้วยกัน
ปรับปรุงหลักสูตรและเนื้อหาวิชาศาสนาให้สอดคล้อง สัมพันธ์กับการเรียนวิชาศาสนาในโรงเรียน
ประถมศึกษา โรงเรียนมัธยมศึกษาของรัฐ และให้สามารถเทียบโอนผลการเรียนได้ เร่งส่งเสริมและ
สนับสนุนให้โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจัดการเรียนการสอนระยะสั้นที่เหมาะสมและสนอง
ความต้องการของชุมชน ให้ผู้เรียนสามารถนําไปประกอบอาชีพอิสระได้ และเร่งพัฒนาบุคลากรให้
มีความรู้ความเข้าใจตรงกันเกี่ยวกับการจัดการศึกษา
มาตรการสําคัญที่กระทรวงศึกษาธิการได้นํามาใช้ในการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนเอกชนคือ
การใช้กระบวนการรับรองมาตรฐานที่เน้นให้โรงเรียนสามารถพัฒนาและประเมินตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง แต่เนื่องจากมาตรการดังกล่าวยังเป็นเรื่องใหม่สําหรับโรงเรียนเอกชนในสมัยนั้น ดังนั้นใน
10

ปี พ.ศ. 2531 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน จึงร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
รวมทั้งผู้ทรงคุณวุฒิทางการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อกําหนดคุณลักษณะของโรงเรียนที่ดี
พร้ อ มทั้ ง จั ด ทํ า เกณฑ์ ม าตรฐานคุ ณ ภาพการศึ ก ษา และขั้ น ตอนการดํ า เนิ น งานต่ า งๆของ
กระบวนการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาสําหรับโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาทุก
ระดับ จากนั้นจึงได้จัดโครงการนําร่องเพื่อทดลองใช้เกณฑ์และเครื่องมือต่างๆ ในปีงบประมาณ
2534-2535 ซึ่งผลการดําเนินงานโครงการนําร่องนี้ ประสบผลสําเร็จในการกระตุ้นให้โรงเรียน
เอกชนเร่ ง พั ฒ นาคุ ณ ภาพกั น อย่ า งกว้ า งขวาง จึ ง นํ า ไปสู่ ก ารประกาศใช้ ร ะเบี ย บ
กระทรวงศึกษาธิการว่าด้วย การรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเอกชน พ.ศ.
2536 แทนระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการรับรองวิทยฐานะโรงเรียนราษฎร์ พ.ศ. 2484
ตั้งแต่วันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2536 เป็นต้นมา
จนกระทั่งปี พ.ศ. 2541 มีการปรับปรุงระบบการรับรองมาตรฐานคุณภาพของสถานศึกษา
เอกชนเพิ่มเติมให้เป็นระบบการประกันคุณภาพและการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา โดย
กําหนดวิธีการดําเนินงานระหว่างสถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัดที่ชัดเจนมากขึ้น (สํานัก
บริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน, 2547) เพื่อเป็นการเตรียมการรองรับการ
ดําเนินงานตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่องระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐานและปฐมวัย พ.ศ. 2544 โดยให้ทุกสถานศึกษาดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ภายใต้การกํากับดูแลและสนับสนุนส่งเสริมจากหน่วยงานต้นสังกัด เพื่อเป็นหลักประกันว่าผู้เรียน
ทุกคนจะได้รับบริการด้านการศึกษาที่มีคุณภาพ ซึ่งนับจากระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วย
การรับรองวิทยฐานะในโรงเรียนราษฎร์ พ.ศ. 2484 ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการ
รับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2536 จนกระทั่งพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ระบบ หลักเกณฑ์ และ
วิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและปฐมวัย พ.ศ.
2544 ล้วนเป็นความพยายามของภาครัฐในการที่จะส่งเสริมผลักดันโรงเรียน ให้สามารถพัฒนา
คุณภาพตนเองอย่างต่อเนื่อง โดยผ่านการประเมิน ทั้งจากบุคลากรภายในโรงเรียน และบุคลากร
ภายนอก เพื่อให้บริการทางการศึกษาที่มีคุณภาพ จนเป็นที่ยอมรับทั้งจากรัฐบาลและประชาชน
แนวนโยบายการจัดการศึกษาที่กําหนดไว้ในแผนการจัดการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 25452549 ได้กําหนดแนวทางการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยให้
ดําเนินการหลักสูตรสถานศึกษาให้มีความสอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการของชุมชนและ
ท้องถิ่น มีการจัดการศึกษาในรูปแบบและวิธีการที่หลากหลาย จัดกระบวนการเรียนรู้และการ
ประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง ที่มีความยืดหยุ่นและสมบูรณ์ทั้งในด้านความถูกต้องและ
ความเหมาะสมของเนื้อหาสาระ จัดบรรยากาศการเรียนรู้ ใช้สื่อ และแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย
ดําเนินการบริหารงานบุคคลที่สอดคล้องกับนโยบาย กฎระเบียบ มีการพัฒนา และจัดระบบการ
ประเมินคุณภาพภายในของครู และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อประโยชน์ในการเรียนรู้ของผู้เรียน
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จัดระบบการประกันคุณภาพภายในให้เป็น ส่วนหนึ่ งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ ต้อง
ดําเนินงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาคุณภาพให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา จัดทําแผนบริหาร
การเงินของสถานศึกษาที่สอดคล้องกับเป้าหมาย เพื่อเป็นแนวทางในการจัดสรรทรัพยากรเพื่อ
การศึกษา สนับสนุนให้ผู้ปกครอง ชุมชน ภูมิปัญญา และทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องมีส่วนในกระบวนการ
เรี ย นรู้ ที่ มุ่ ง ประโยชน์ แ ก่ ผู้ เ รี ย นเป็ น สํ า คั ญ ทั้ ง นี้ ก ารพั ฒ นาคุ ณ ภาพการจั ด การศึ ก ษาตาม
พระราชบัญญัติการศึกษา มุ่งให้เกิดคุณภาพทั้งในด้านผลผลิต กระบวนการจัดการ และปัจจัย
ต่างๆ โดยมุ่งหวังให้เกิดการพัฒนาทั้งระบบ บุคคลที่มีความสํ าคัญอย่างยิ่งที่จะทําให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าวได้ ก็คือผู้บริหารโรงเรียน เพราะต้องเป็นผู้นําและผู้ประสาน (อ้อมใจ วงษ์
มณฑา, ม.ป.ป.)
1.4 ปัญหาที่เกิดขึ้นจากนโยบายการพัฒนาการศึกษา
นับตั้งแต่ที่มีการปรับปรุงส่งเสริมปอเนาะเมื่อปี พ.ศ. 2504 จนถึงปัจจุบันมาเป็นโรงเรียน
เอกชนสอนศาสนาอิสลามจากนโยบายของรัฐในการพัฒนาการศึกษาสําหรับสถานศึกษาแห่งนี้
ส่งผลให้เกิดปัญหาต่างๆ สรุปได้ดังนี้ (ศิริลักษณ์ มโนรมณ์, ม.ป.ป.)
1. ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมารัฐบาลยอมรับว่าการจัดการศึกษาในสามจังหวัดชายแดน
ภาคใต้เป็นนโยบายพิเศษที่จะต้องเอาใจใส่ จึงมีนโยบายโดยมติคณะรัฐมนตรีส่งเสริมเป็นระยะๆ
โดยเฉพาะการแปรสภาพปอเนาะให้เป็นโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม แต่ถ้าพิจารณาถึงการ
ดําเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดังเช่นหน่วยงานในกระทรวงศึกษาธิการ มิได้ให้ความสําคัญ
เท่าใดนัก แต่ละหน่วยงานทํ างานในส่วนที่ เป็นภาระหลักเท่า นั้น ขาดการบูรณาการและการ
ประสานงานต่ อ กั น เช่ น หน่ ว ยงานที่ รั บ ผิ ด ชอบโรงเรี ย นรั ฐ บาล ทั้ ง ระดั บ ประถมศึ ก ษาและ
มัธยมศึกษา ก็จะเอาใจใส่ดูแลเฉพาะโรงเรียนในสังกัด ส่วนโรงเรียนเอกชนเป็นงานที่สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาเอกชนฝากให้ศึกษาธิการจังหวัดดูแล โดยที่หน่วยงานต้นสังกัดรับผิดชอบ
ด้านการจัดสรรงบประมาณ และออกระเบียบกฎหมายที่จะใช้เป็นแนวปฏิบัติในการกํากับดูแลของ
ผู้ปฏิบัติงานในระดับจังหวัดและอําเภอเท่านั้น แม้กระทั่งปัจจุบัน ถึงแม้ว่าจะปฏิรูปโครงสร้างการ
บริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการแล้ว ก็ยังไม่สามารถแก้ปัญหาได้ เพราะโรงเรียนเอกชน
ต่างๆ ขาดหน่วยงานดูแลรับผิดชอบโดยเฉพาะ ต้องการให้มีหน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบการศึกษา
เอกชนในระดับจังหวัด โดยมีหน่วยงานเฉพาะกิจเป็นกระทรวงศึกษาธิการส่วนหน้า เพื่อบูรณาการ
ด้านการศึกษาร่วมกับหน่วยงานที่จัดการศึกษาของรัฐทุกระดับและทุกประเภท ด้วยความเข้าใจที่
ดีต่อกันช่วยเหลือเกื้อกูลกัน
2. การดําเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการ ต่อการจัดการศึกษาของมุสลิมในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ขาดความต่อเนื่องทุกด้าน โครงการหรือกิจกรรม เกิดขึ้นเป็นระยะๆ เมื่อเปลี่ยน
ผู้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง นโยบายการส่ ง เสริ ม พั ฒ นาก็ เ ปลี่ ย นแปลงไป ดั ง เช่ น การอุ ด หนุ น โดยส่ ง
ข้าราชการครูไปช่วยสอนวิชาสามัญในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ซึ่งแปรสภาพมาจาก
ปอเนาะและโรงเรียนเอกชนที่สอนศาสนาอย่างเดียว ซึ่งจะต้องเปิดสอนทั้งหลักสูตรสามัญระดับ
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มัธยมศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการควบคู่กับหลักสูตรอิสลามศึกษา โรงเรียนจะมีสิทธิ์ได้รับเงิน
อุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัวนักเรียนเช่นเดียวกันกับโรงเรียนเอกชนสามัญทั่วไป ซึ่งคํานวณค่าใช้จ่าย
แต่ เ พี ย งการสอนหลั ก สู ต รสามั ญ เท่ า นั้ น ต่ อ มากระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารได้ อ อกระเบี ย บให้ ถ อน
ข้าราชการครูจากโรงเรียนสอนศาสนาอิสลามที่ได้รับเงินอุดหนุนตามค่าใช้จ่ายรายหัวภาครัฐ
(ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการอุดหนุนและส่งเสริมโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม
พ.ศ. 2536) ทั้งๆที่โรงเรียนต้องรับภาระค่าใช้จ่ายทั้งครูสามัญและครูสอนศาสนา โรงเรียนต้อง
ประสบปัญหามากเพราะต้องจ้างครูสอนสามัญเอง แต่เงินอุดหนุนที่ได้รับก็ไม่เพียงพอที่จะจ่าย
เงินเดือนครู ทั้งที่สอนสามัญและสอนศาสนาตามวุฒิ อีกทั้งขาดงบประมาณพัฒนาอาคารสถานที่
ซึ่งก็เป็นเรื่องที่ถูกโจมตีเป็นจํานวนมากว่าเป็นโรงเรียนที่ไม่มีความพร้อมเช่นโรงเรียนเอกชนอื่นๆ
และโรงเรียนของรัฐ แต่นักเรียนมุสลิมกลับนิยมเข้าเรียน นอกจากประเด็นความไม่ต่อเนื่องด้าน
การดําเนินการตามนโยบายดังกล่าวแล้ว ด้านการพัฒนาบุคลากร ด้านสนับสนุนอื่นๆ ก็ไม่มีความ
ต่อเนื่องเช่นกัน
3. รัฐบาลรับทราบตลอดมาถึงความสําคัญในการเรียนศาสนาของมุสลิมในสามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ แต่พิจารณาเห็นว่าถ้าเรียนแต่ศาสนาเพียงอย่างเดียว นักเรียนจะไม่มีความรู้และ
คุณวุฒิเพียงพอต่อการศึกษาต่อชั้นอุดมศึกษา หรือการประกอบอาชีพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตใน
อนาคต จึงสนับสนุนให้โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามเปิดสอนหลักสูตรสามัญควบคู่กับศาสนา
ซึ่งหมายถึง ให้เรียนวิชาสามัญตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ ส่วนการเรียนศาสนาก็ให้เรียน
ต่อไป โดยกระทรวงศึกษาธิการร่วมกับผู้นําศาสนาและครูสอนศาสนาร่วมกันจัดทําหลักสูตรและ
ประกาศเป็นหลักสูตรอิสลามศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับ พ.ศ. 2523 เป็นครั้งแรก
จนกระทั่งใช้หลักสูตรอิสลามศึกษา พ.ศ. 2546 ครูสอนศาสนาส่วนใหญ่มีความรู้สึกว่ารัฐบาลมิได้
ให้ความสําคัญกับการสอนศาสนาเลย เพราะนอกจากครูสอนศาสนาไม่ได้รับสิทธิและสวัสดิการ
เท่ากับครูสอนวิชาสามัญแล้ว ยังได้รับการเอาใจใส่ในการพัฒนาวิชาชีพครู หรือ ความรู้ใหม่ๆ ที่จะ
นํ า มาประยุ ก ต์ ใ นการสอนศาสนาน้ อ ยมาก ถึ ง แม้ จ ะเคยมี โ ครงการให้ ศึ ก ษาต่ อ ระดั บ
ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ก็มีเพียง 3 รุ่นเท่านั้นก็เลิก
ไป จึงเกิดความรู้สึกด้อยโอกาสมากกว่าครูสามัญในโรงเรียนเดียวกัน และถ้าเปรียบเทียบกับ
ข้าราชการครูในโรงเรียนรัฐบาลด้วยแล้วยิ่งทําให้รู้สึกว่าครูสอนศาสนาไม่ได้รับความเป็นธรรมเลย
ดั ง นั้ น จากการทบทวนวรรณกรรมเกี่ ย วกั บ ปั ญ หาที่ เ กิ ด ขึ้ น จากนโยบายการพั ฒ นา
การศึกษา สามารถสะท้อนเห็นถึงปัญหาต่างๆในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา ทั้งในเรื่องการจัด
การศึกษา การดําเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการที่ขาดความต่อเนื่อง และการที่ครูสอนศาสนา
ไม่ได้รับสิทธิและสวัสดิการเท่ากับครูสอนวิชาสามัญ ซึ่งสิ่งเหล่านี้ล้วนแล้วอาจทําให้การทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ลดต่ําลงได้
2. การทดสอบและผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขนั้ พื้นฐาน (O-NET)
2.1 ความสําคัญของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
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เป้าหมายสําคัญของการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2544
คือ การทําให้ผู้เรียนเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์หรือเป็นคนที่มีคุณภาพ ทั้งเก่ง ดี และมีความสุขใน
การเป็นพลเมืองไทยในอนาคต ซึ่งอาจแยกคุณภาพของคนออกเป็นสองส่วน ส่วนแรกคือ การทํา
ให้ผู้เรียนเป็นคนเก่ง และเป็นคนดี ซึ่งสามารถตรวจสอบได้ตั้งแต่ผู้เรียนยังอยู่ในระบบการศึกษา
ส่วนที่สองคือการทําให้ผู้เรียนมีความสุขนั้น เป้าหมายคือ เมื่อจบการศึกษาแล้วสามารถอยู่ร่วมกับ
ผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข ในการตรวจสอบผลการศึกษาว่าเป็นไปตามเป้าหมายของการจัด
การศึกษาที่กําหนดไว้หรือไม่ ส่วนมีการดําเนินการอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันการ
ตรวจสอบในด้านที่เรียกว่า เก่ง ซึ่งดําเนินการในรูปแบบการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทั้ง
ในรูปการสอนในโรงเรียนแต่ละโรงเรียนในลักษณะต่างคนต่างสอบ จนถึงการทดสอบระดับชาติที่
ใช้มาตรการในการวัดหรือแบบทดสอบเหมือนกันทั้งประเทศ ทําให้ทราบผลการจักการศึกษาของ
ผู้เรียนและในยุคโลกาภิวัตน์นี้ได้มีการกล่าวถึงความสามารถในการแข่งขันนั้นสามารถเพิ่มขึ้นได้
โดยระบบการศึกษา เพราะการศึกษาจะทําให้คนไทยมีคุณภาพมากขึ้น ดังนั้นในประเด็นของ
ความเก่งจึงยังคงเป็นที่ยอมรับของประชาชนทั่วไปว่าเป็นคุณสมบัติหนึ่งของคนไทยที่ต้องการให้มี
การเร่งพัฒนาให้มากขึ้น เพื่อนําไปสู่ความสามารถในการแข่งขันของคนไทยหรือของประเทศไทย
ในอนาคต
ดังนั้นผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจึงเป็นสิ่งสําคัญอย่างหนึ่งในการวัดผู้เรียนว่าผลการเรียนของ
ผู้ เ รี ย นเป็ น ไปตามเป้ า หมายมากน้ อ ยเพี ย งใด (สํ า นั ก งานเลขาธิ ก ารสภาการศึ ก ษา
กระทรวงศึกษาธิการ. 2548 : 1-2) และจากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2544 มาตรา
47 ได้ กํ า หนดให้ มี ร ะบบการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา เพื่ อ พั ฒ นาคุ ณ ภาพและมาตรฐาน
การศึกษาในทุกระดับ และมาตรา 48 ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษา จัดให้มีระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าเป็นการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องดําเนินอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนนับเป็นส่วนหนึ่งของการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งการประเมินผลที่ดี
สามารถบ่งบอกถึงผลการดําเนินงานได้อย่างถูกต้อง บ่งบอกถึงระดับความมั่นใจและพึงพอใจของ
สถานศึกษาและชุมชนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาและเป็นที่ยอมรับของ
บุคลากรในชุมชนทั่วไป การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีก่อให้เกิดผลดี คือ
1. ทําให้สามารถเปรียบเทียบผลระหว่างสถานศึกษา ภูมิภาค และรัฐได้อย่าง สมเหตุสมผล
ประเมินทั้งผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการตามหลักสูตรและความถนัดทางการเรียน
2.ส่งเสริมและกระตุ้นให้สถานศึกษาให้ความสนใจอย่างจริงใจในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ที่
สําคัญที่หลักสูตรกําหนด
3. สามารถใช้ผลการประเมินให้เป็นประโยชน์ทั้งในระดับชาติ ระดับสถานศึกษา และ
ระดับผู้เรียนเป็นรายบุคคล
14

4. สร้างแรงจูงใจกระตุ้นและท้าทายให้ผู้เรียนทุกคนตั้งใจใฝ่หาสัมฤทธิ์ผล (นิพล พลกลาง.
2549:14)
ทั้งนี้กรมวิชาการ (2549 : 1-2) ได้สรุปความสําคัญของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ดังนี้
1. เป็นการติดตามกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง กล่าวคือ การวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนที่มีประสิทธิภาพจะให้ข้อมูลที่ถูกต้องเที่ยงตรง สําหรับการตัดสินใจเกี่ยวกับการสอน
ที่มีประสิทธิภาพเป็นข้อมูลย้อนกลับที่จะช่วยติดตาม
กํากับดูแลความก้าวหน้าของผู้เรียน
ตลอดเวลาโดยผู้สอนจะนําข้อมูลดังกล่าวมาพิจารณาปรับแนวทางการจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับ
สภาพความพร้อมและพื้นฐานของผู้เรียน
2.
การทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์เป็นเครื่องมือผลักดักหรือกระตุ้นให้เกิ ดการพัฒนา
เปลี่ยนแปลงการเรียนการสอน ส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียน ตลอดจนเป็นเครื่องมือผลักดักการสอน
ให้เป็นไปในทิศทางที่ต้องการ เนื่องจากรูปแบบวิธีการวัดผลมีอิทธิพลโน้มน้าวให้การเรียนการสอน
ต้องปรับตามให้สอดคล้องกันโดยอัตโนมัติ ดังนั้นถ้าต้องการปรับการเรียนการสอนให้เป็นไปใน
ทิศทางใด ก็ออกแบบการวัดผลที่ส่งผลให้เป็นไปในทิศทางนั้น ก็สามารถผลักดันให้การเรียนการ
สอนเป็นไปตามที่ต้องการได้
3. การทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นเครื่องมือนําไปสู่การพัฒนาการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของผู้เรียนในขณะทํากิจกรรมการเรียนการสอนจะ
ช่วยให้ผู้เรียนตระหนักถึงความสามารถ พัฒนาการเรียนรู้ของตนเองอย่างต่อเนื่อง และมีคุณธรรม
ผู้เรียนจะได้ค้นพบความรู้ใหม่ในการแก้ปัญหา เพื่อการทํางานด้วยตนเองหรือจากการแนะนําของ
ผู้อื่น
4. ทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจะช่วยเสริมประสิทธิภาพของการจัดการวัดและ
ประเมินผลในระดับมหภาค ไม่ว่าจะเป็นระดับประเทศ ระดับเขตพื้นที่ หรือระดับจังหวัด
5. สถานศึกษาตอนต้น ตอนกลาง และตอนปลายซึ่งจัดให้กับนักเรียนที่กําลัง
ศึกษาอยู่ในปีสุดท้ายของหลักสูตรอิสลามศึกษาตอนต้น ตอนกลาง และตอนปลาย ในโรงเรียน
เอกชนสอนศาสนาอิสลามควบคู่วิชาสามัญ
6. การสอบ IT สําหรับครู
7. การสอบ 7 วิชาสามัญเพี่อรับรองการรับตรงร่วมกัน
ดังนั้นผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ทําให้มีผลที่ดีจะต้องมีการบูรณาการในทุกส่วนทั้งในส่วน
ของตัวผู้เรียนเอง ครู ผู้บริหาร โรงเรียน สังคม จะต้องให้ความสําคัญและมีส่วนร่วมในทุกด้านจึง
ทําให้นักเรียนมีผลการศึกษาที่ดีขึ้น
2.2 การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
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หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน กําหนดให้มีการวัดผลการเรียนรู้ของผู้เรียนไว้ 3 ระดับ คือ
ระดั บ ชั้ น เรี ย น ระดั บ สถานศึ ก ษา และระดั บ ชาติ ทั้ ง นี้ เ พื่ อ เป็ น การสร้ า งความมั่ น ใจให้ กั บ
ผู้เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาเกี่ยวกับคุณภาพของผู้เรียน โดยในการวัดผลและ
ประเมิ น ผลระดั บ ชั้ น เรี ย นนั้ น ถื อ เป็ น หน้ า ที่ ข องครู ผู้ ส อนที่ จ ะต้ อ งหาคํ า ตอบว่ า ผู้ เ รี ย นมี
ความก้ า วหน้ า ทั้ ง ด้ า นความรู้ ทั ก ษะกระบวนการ คุ ณ ธรรมและค่ า นิ ย มอั น พึ ง ประสงค์ อั น
เนื่ อ งมาจากการจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นการสอนมากน้ อ ยเพี ย งใด ส่ ว นการประเมิ น ผลระดั บ
สถานศึกษา รวมถึงระดับชาตินั้นทําการประเมินผลเพื่อตรวจสอบความก้าวหน้าด้านการเรียนรู้
ของผู้เรียนทุกคนที่เรียนในชั้นปีสุดท้ายของทั้ง 4 ช่วงชั้น ซึ่งประกอบด้วยนักเรียนชั้น ป.3 ป.6 ม.3
และชั้น ม.6 โดยมีการดําเนินการประเมินผลระดับสถานศึกษาจากหลายหน่วยงาน เช่น สํานัก
ทดสอบทางการศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สถาบันทดสอบทาง
การศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) จํากัด หรือ สทศ. เป็นต้น สําหรับการประเมินผลที่จัดขึ้นโดย
สทศ. นั้ น ได้ จั ด สอบที่ เ รี ย กว่ า “การทดสอบทางการศึ ก ษาระดั บ ชาติ ขั้ น พื้ น ฐาน (Ordinary
National Education Test)” หรือที่เรียกกันทั่วไปว่า O - NET ซึ่งถือว่าเป็นการทดสอบความรู้
ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ที่สนองรับนโยบายของ กระทรวงศึกษาธิการที่ได้กําหนดให้มี
การทดสอบผลการเรียนรู้รวบยอดระดับชาติของกระบวนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สทศ. คือ องค์การมหาชน
ตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกา เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2548 เพื่อเป็นหน่วยงานทดสอบระดับชาติ โดย
มี วั ต ถุ ป ระสงค์ คื อ “เพื่ อ บริ ห ารจั ด การและดํ า เนิ น การเกี่ ย วกับ การศึ ก ษา วิ จั ย พั ฒ นา และ
ให้บริการทางการประเมินผลทางการศึกษาและทดสอบทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งเป็น
ศูนย์กลางความร่วมมือด้านการทดสอบทางการศึกษาในระดับชาติ และระดับนานาชาติ”
การจัดสอบความรู้รวบยอดระดับชาติจัดเป็นภารกิจสําคัญที่สถาบันทดสอบทางการศึกษา
แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สทศ. เป็นผู้ดําเนินการจัดสอบ O - NET ในช่วงชั้นที่ 2 ช่วงชั้นที่
3 และช่วงชั้นที่ 4 โดยดําเนินการจัดสอบให้แก่ผู้สอบใน 9 สังกัด โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ได้แก่
1. สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
2. สํานักบริหารคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ
3.
สํ า นัก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึก ษา (โรงเรี ย นสาธิ ตแห่ ง มหาวิ ท ยาลั ย )
กระทรวงศึกษาธิการ
4. กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย
5. กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
6. สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
7. สํานักการศึกษาเมืองพัทยา
8. สถาบันการพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
9. กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน สํานักงานตํารวจแห่งชาติ
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ส่วนผู้ที่สําเร็จการศึกษาเทียบเท่าชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 นั้น ทางสํานักงานส่งเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (สํานักงาน กศน.) แจ้งว่า จะไม่ขอให้นักเรียนเข้า
สอบ O-NET ช่วงชั้นที่ 2
สํานักทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติเป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2548 เพื่อเป็นองค์กรกลางใน
การศึกษาวิจัยพัฒนา และให้บริการประเมินผลทางการศึกษาและทดสอบทางการศึกษา รวมทั้ง
เป็นศูนย์กลางความร่วมมือด้านการทดสอบทางการศึกษาในระดับชาติและนานาชาติ และเป็น
องค์ ก ารมหาชนว่ า ด้ ว ยองค์ ก ารมหาชน เพื่ อ ให้ มี ค วามคล่ อ งตั ว และมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพในการ
ดําเนินงาน สทศ. รับผิดชอบประเมินผลการศึกษาในระดับชาติอื่น ๆ ที่นอกเหนือจาก การทดสอบ
O-NET ด้วย เช่น จัดสอบ A-NET เป็นต้น
สําหรับการจัดสอบ O-NET นั้น ได้เริ่มต้นดําเนินการครั้งแรก ในปีการศึกษา 2548 โดยจัด
สอบ O-NET นักเรียนชั้น ม.6 ในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549 ทําการทดสอบจํานวน 5 กลุ่มสาระ
ประกอบด้วย 1) ภาษาไทย 2) คณิตศาสตร์ 3) วิทยาศาสตร์ 4) สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม และ 5) ภาษาอังกฤษ และในปีต่อมาได้เพิ่มการจัดสอบ O-NET เพิ่มในกลุ่มนักเรียนชั้น
ป. 6 อีกจํานวน 3 สาระ และได้เพิ่มเติมการจัดสอบกับนักเรียนชั้นอื่น ๆ เพิ่มเติม และเพิ่มการ
สอบในสาระที่ยังไม่ได้จัดสอบอีก 3 สาระ คือ 1) สาระสุขศึกษาและพลศึกษา 2) สาระศิลปะ และ
3) สาระการงานพื้นฐานอาชีพและเทคโนโลยี เพื่อให้ครบทั้ง 8 สาระ ในปีต่อ ๆ มา
การประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ เป็นเรื่องที่จําเป็นต้องดําเนินการในบริบทของ
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งจะเริ่มประเมินได้ในปีการศึกษา 2548 โดยบทบาทและหน้าที่
ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติNational Institute of Educational Testing
Service (องค์การมหาชน) มีชื่อย่อภาษาไทยว่า “สทศ.” มีชื่อย่อภาษาอังกฤษว่า “NIETS” ซึ่ง
เป็นองค์กรของรัฐทําหน้าที่จัดระบบการทดสอบ พัฒนาแบบทดสอบเพื่อวัดและประเมินมาตรฐาน
การศึ ก ษาด้ า นผู้ เ รี ย น บริ ก ารสอบวั ด ความรู้ ค วามสามารถพั ฒ นาบุ ค ลากรด้ า นการวั ด และ
ประเมินผล และเป็นศูนย์กลางความร่วมมือด้านการทดสอบทางการศึกษาในระดับชาติ และระดับ
นานาชาติมีภารกิจหลักในการทดสอบมาตรฐานการจัดการศึกษาด้านผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐาน โดยการทดสอบผลการเรียนรู้รวบยอดระดับชาติซึ่งเป็นการวัดผลของกระบวนการการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐานอันก่อให้เกิดการเรียนรู้ที่สะสมระยะยาวในตัวผู้เรียน เพื่อนําผลการวัดไปใช้
ในการเปรียบเทียบ บ่งชี้ประเมินและกําหนดนโยบายการศึกษา โดยทดสอบนักเรียนใน 4 ช่วงชั้น
คือ ช่วงชั้นที่ 1 (ป.1 – 3) ช่วงชั้นที่ 2 (ป.4 – 6) ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1 -3 ) และช่วงชั้นที่ 4 (ม.4 -6 )
โดยมีวัตถุประสงค์ของการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) (สถาบันทดสอบ
ทางการศึกษาแห่งชาติ : 2550) ดังนี้
1. เพื่อประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551
2. เพื่อนําผลการสอบไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนของโรงเรียน
3. เพื่อนําผลการทดสอบไปใช้ในวัตถุประสงค์อื่น
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ในปี ง บประมาณ 2551 ดํ า เนิ น การในช่ ว งชั้ น ที่ 2 ช่ ว งชั้ น ที่ 3 และช่ ว งชั้ น ที่ 4 ทั้ ง นี้
มหาวิ ท ยาลั ย จะนํ า ผลการทดสอบไปใช้ เ ป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของการคั ด เลื อ กบุ ค คลเข้ า ศึ ก ษาใน
สถาบันอุดมศึกษา โดยระบบกลางการรับนิสิตนักศึกษา (Admission) ใหม่ โดยสถาบันทดสอบ
ทางการศึกษาแห่งชาติได้พัฒนาเครื่องมือเพื่อใช้วัดและประเมินผลมาตรฐานการจัดการศึกษา
ในช่วงชั้นที่ 4 ใน 2 ระดับ คือ
1. แบบทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน Ordinary National Educational
Test (ONET) คือ แบบทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน เป็นการวัดผลการจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน โดยผู้สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าทุกคนจะสอบวิชา ได้แก่
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และภาษาอังกฤษ ซึ่ง
ประกอบด้วยข้อสอบแบบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก 80% – 90% และอัตนัย 20% – 10% เวลาใน
การสอบวิชาละ 2 ชั่วโมง แต่ละข้อคะแนนอาจจะไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับความยากง่ายของข้อสอบ
ระยะเวลาสอบจะจัดสอบในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ต่อเนื่องกับเดือนมีนาคมของทุกปี
2. แบบทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นสูง Advanced National Educational Test
(A-NET)คื อ แบบทดสอบทางการศึ ก ษาแห่ ง ชาติ ขั้ น สู ง เป็ น แบบทดสอบวั ด ความรู้ แ ละทั ก ษะ
วิชาการระดับสูงขึ้น เป็นการวัดความรู้และความคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ โดยเน้นทักษะการคิด
ระดับสูงกว่า O-NET ประกอบด้วย ภาษาไทย 2 คณิตศาสตร์ 2 วิทยาศาสตร์ 2 สังคมศึกษา 2
และภาษาอังกฤษ 2 ประกอบด้วยข้อสอบแบปรนัยชนิด 4 ตัวเลือก 60%– 80% และอัตนัย 40%
– 20% ซึ่งเป็นข้อสอบตอบแบบสั้น ๆ (Short Answer) ใช้เวลาสอบทั้งหมด 3 ชั่วโมง โดยจะจัด
สอบต่ อ จากการสอบ O-NETสํ า หรั บ ในปี พ.ศ. 2551 สทศ. ได้ จั ด สอบให้ กั บ นั ก เรี ย นชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 ใน 8กลุ่มสาระ และประถมศึกษาปีที่ 6 ใน 3 กลุ่มสาระ และในปีต่อๆ ไปจะ
ขยายการจัดสอบให้ครบทุกปลายช่วงชั้น (ประถมศึกษาปีที่ 3 ประถมศึกษาปีที่ 6 มัธยมศึกษาปีที่
3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6) ทุกกลุ่มสาระ และขยายไปยังระดับอุดมศึกษาและด้านอาชีวศึกษา การ
จัดสอบดังกล่าวของสถาบันทดสอบฯ เป็นการจัดสอบที่ผู้เข้าสอบไม่ต้องเสียค่าสมัครสอบ
แนวดําเนินงานการประเมินการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (Ordinary
National Education Testing, O-NET) ปีการศึกษา 2551สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐานมีแนวทางการดําเนินงานการประเมินการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน
(Ordinary National Education Testing: O-NET) ปีการศึกษา 2551 ดังนี้
วัตถุประสงค์
1. เพื่อประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พ.ศ. 2544
2. เพื่อนําผลการสอบไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนของโรงเรียน
3. เพื่อนําผลการทดสอบไปใช้ในวัตถุประสงค์อื่น
สาระการประเมิน
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การประเมินการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (Ordinary
National
Education Testing: O-NET) ปีการศึกษา 2555 จะเป็นการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
ผู้เรียนตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ใช้แบบทดสอบปรนัย
ชนิดเลือกตอบ (Multiple Choices) โดยมีสาระการประเมิน ดังนี้
ช่วงชั้นที่ 2 (ประถมศึกษาปีที่ 6) สอบสาระการเรียนรู้ภาษาไทย คณิตศาสตร์ และ
วิทยาศาสตร์
ช่วงชั้นที่ 3 (มัธยมศึกษาปีที่ 3) สอบสาระการเรียนรู้ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ และสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ช่วงชั้นที่ 4 (มัธยมศึกษาปีที่ 6) สอบสาระการเรียนรู้ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ และการงานอาชีพ
และเทคโนโลยี
กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมาย คือ นักเรียนในช่วงชั้นที่ 2 (ประถมศึกษาปีที่ 6) ช่วงชั้นที่ 3 (มัธยมศึกษาปี
ที่ 3) และช่วงชั้นที่ 4 (มัธยมศึกษาปีที่ 6) ปีการศึกษา 2551 ทุกโรงเรียน ทุกคน ในแต่ละเขตพื้นที่
การศึกษา
2.3ขอบเขตและเนื้อหาสาระของข้อสอบ O-NET
1) ขอบเขตของเนื้อหาวิชาภาษาไทยในการทดสอบ O-NET (กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทยภาษาต่างประเทศและสังคมศึกษาฯ) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยภาษาต่างประเทศ
และสังคมศึกษาฯเป็นวิชาที่อยู่ในสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ซึ่งมีธรรมชาติของวิชาและ
จุดมุ่งหมายเพื่อความเข้าใจมนุษย์และสังคมมนุษย์วิชาสาขามนุษยศาสตร์เป็นวิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับ
ตัวตนมนุษย์การติดต่อสื่อสารและผลงานสร้างสรรค์ของมนุษย์เช่นภาษาวัฒนธรรมวรรณกรรม
ศิลปะเป็นต้นส่วนวิชาในสาขาสังคมศาสตร์เป็นวิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับความเป็นมาของมนุษย์
สภาพแวดล้อมในสังคมและการดํารงชีวิตของมนุษย์ในสังคมเช่นประวัติศาสตร์ภูมิศาสตร์สังคม
วิทยาเศรษฐศาสตร์จริยธรรมปรัชญาศาสนาเป็นต้นวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้สาขามนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ผู้เรียนมีความรูม้ ีทักษะและมีคุณธรรมเพือ่ เสริมสร้างความ
เป็นมนุษย์และเป็นพลเมืองดีสามารถแสวงหาความรู้และพัฒนาการคิดด้วยตนเองเพื่อการเรียนรู้
ในระดับสูงได้และรู้หน้าที่และบทบาทของตนต่อครอบครัวโรงเรียนชุมชนและสังคมโลก (ตาม
สาระการเรียนรู้ในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2544) มีเนื้อหาตามสาระการเรียนรูใ้ น
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544 ดังนี้
1. การอ่านการตีความแปลความเข้าใจความหมายขยายความและสรุปความการใช้
ข้อมูลจากการอ่านให้เป็นประโยชน์ (เพื่อหาข้อมูลความรู,้ เพื่อกิจธุระ) และการวิเคราะห์
คุณค่าเรื่องทีอ่ ่าน
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2. การเขียนการเขียนอธิบายบรรยายพรรณนาการเขียนสรุปความการลําดับ
ความคิดการเขียนเชิงวิชาการการเขียนเชิงกิจธุระการแสดงทรรศนะการใช้เหตุผลและการ
โต้แย้ง
3. การพูดการพูดในโอกาสต่างๆที่เหมาะสมตามกาละเทศะและบุคคล
4. หลักการใช้ภาษาธรรมชาติของภาษาลักษณะของภาษาไทย (เสียงพยัญชนะสระ
วรรณยุกต์การสร้างคําความหมายหน้าที่ของคําชนิดของคําการเรียงประโยคชนิดของ
ประโยคการใช้สํานวนไทยและระดับภาษา) ความเปลี่ยนแปลงของภาษาคํายืมสํานวน
ต่างประเทศภาษาถิ่นที่สัมพันธ์กับวัฒนธรรมและภาษาเฉพาะกลุ่มเช่นภาษาสื่อมวลชน
ภาษาการเมืองภาษาธุรกิจ
5. วรรณคดีและวรรณกรรมองค์ประกอบของงานประพันธ์ฉันทลักษณ์พัฒนาการของ
วรรณคดีไทยประเภทของวรรณคดีคุณค่าด้านวรรณศิลป์ (กลวิธกี ารประพันธ์ภาษาโวหาร
ภาพพจน์) คุณค่าด้านเนื้อหาและแนวคิดและคุณค่าทางสังคมและวัฒนธรรม
2) ขอบเขตของเนื้อหาวิชาสังคมศึกษาในการทดสอบ O-NET (กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทยภาษาต่างประเทศและสังคมศึกษาฯ)กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยภาษาต่างประเทศ
และสังคมศึกษาฯเป็นวิชาที่อยู่ในสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ซึ่งมีธรรมชาติของวิชาและ
จุดมุ่งหมายเพื่อความเข้าใจมนุษย์และสังคมมนุษย์วิชาสาขามนุษยศาสตร์เป็นวิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับ
ตัวตนมนุษย์การติดต่อสื่อสารและผลงานสร้างสรรค์ของมนุษย์เช่นภาษาวัฒนธรรมวรรณกรรม
ศิ ล ปะเป็ น ต้ น ส่ ว นวิ ช าในสาขาสั ง คมศาสตร์ เ ป็ น วิ ช าที่ ศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ ความเป็ น มาของมนุ ษ ย์
สภาพแวดล้อมในสังคมและการดํารงชีวิตของมนุษย์ในสังคมเช่นประวัติศาสตร์ภูมิศาสตร์สังคม
วิทยาเศรษฐศาสตร์จริยธรรมปรัชญาศาสนาเป็นต้นวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้สาขามนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้มีทักษะและมีคุณธรรมเพื่อเสริมสร้างความ
เป็นมนุษย์และเป็นพลเมืองดีสามารถแสวงหาความรู้และพัฒนาการคิดด้วยตนเองเพื่อการเรียนรู้
ในระดับสูงได้และรู้หน้าที่และบทบาทของตนต่อครอบครัวโรงเรียนชุมชนและสังคมโลก (ตาม
สาระการเรียนรู้ในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2544)
สาระที่ 1 ศาสนาศีลธรรมจริยธรรม
1. ประวัติและความสําคัญของศาสนาต่างๆ 2. หลักธรรมของศาสนาต่างๆ 3. พุทธศาสน
สุภาษิต 4. พระไตรปิฎก 5. ศัพท์ทางพระพุทธศาสนาที่ควรทราบ 6. ขาดก 7. หน้าที่ชาวพุทธ 8.
วันสําคัญทางศาสนาและศาสนพิธี 9. ศาสนากับการแก้ปัญหาและการพัฒนา 10. หลักธรรมใน
การดําเนินชีวิตและจริยธรรมในการอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างสันติสุข
สาระที่ 2 หน้าที่พลเมืองวัฒนธรรมและการดําเนินชีวิตในสังคม
1. การเป็นพลเมืองดี 2. สิทธิมนุษยชน 3. ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย 4. สังคมสังคมไทย
วัฒนธรรมและภูมิปัญญา 5. ความรู้เกี่ยวกับรัฐ 6. ระบอบการเมืองการปกครองแบบ
ประชาธิปไตยและเผด็จการและ7. การเมืองการปกครองไทยและความสัมพันธ์กับต่างประเทศ
สาระที่ 3 เศรษฐศาสตร์
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1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิชาเศรษฐศาสตร์ 2. การวางแผนในการใช้ทรัพยากรเพื่อการ
ผลิตและการบริโภคอย่างเหมาะสม 3. กระบวนการและผลการนําเทคโนโลยีมาใช้เพื่อการผลิต
สินค้าและการบริการ 4. ระบบสหกรณ์ 5. เศรษฐกิจพอเพียงและการประยุกต์ใช้กับชีวิตประจําวัน
6. การใช้เทคโนโลยีและการแข่งขัน 7. ระบบเศรษฐกิจแบบต่างๆ 8. กลไกราคาและ9. หน้าที่ทาง
เศรษฐกิจของรัฐบาลและแหล่งรายได้ของรัฐบาล
สาระที่ 4 ประวัติศาสตร์
1. ยุคสมัยและวิธีการทางประวัติศาสตร์ 2. พัฒนาการประวัติศาสตร์ไทย 3. พัฒนาการ
ประวัติศาสตร์สากล 4. ความสัมพันธ์ระหว่างประวัติศาสตร์ไทย + สากล 5. พัฒนาการของ
มนุษยชาติ 6. ความร่วมมือความขัดแย้งและการสร้างสันติภาพของมนุษยชาติและผลกระทบต่อ
ประเทศ 7. ไทยและโลก 8. ความเป็นมาของชาติโดยวิธีการทางประวัติศาสตร์ 9. บุคคลสําคัญใน
ประวัติศาสตร์และ10. วัฒนธรรมภูมิปัญญาไทย
สาระที่ 5 ภูมิศาสตร์และสิ่งแวดล้อม
1. ภูมิศาสตร์ในภูมิภาคต่างๆของโลก 2. การเลือกใช้และวิเคราะห์ข้อมูลจากแผนที่ชนิด
ต่างๆเครื่องมือเทคโนโลยีสมัยใหม่ทาง 3. ภูมิศาสตร์กับการจัดการ 4. มนุษย์กับสิ่งแวดล้อมทาง
กายภาพและการสร้างสรรค์วัฒนธรรม 5. การอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่
ยั่งยืน 6. วิกฤตการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมและมาตรการแก้ไข 7. กฎหมายสิ่งแวดล้อม 8. สิ่งแวดล้อม
และภูมิปัญญาไทยกับเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม 9. จิตสํานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนและ10. การติดตามเลือกรับข่าวสารด้านทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อมจากแหล่งความรู้ต่างๆเพื่อการเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ในระดับประเทศและ
โลก
3) ขอบเขตของเนื้อหาวิชาภาษาอังกฤษในการทดสอบ O-NET(กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทยภาษาต่างประเทศและสังคมศึกษาฯ)
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยภาษาต่างประเทศและสังคมศึกษาฯเป็นวิชาที่อยู่ในสาขา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ซึ่งมีธรรมชาติของวิชาและจุดมุ่งหมายเพื่อความเข้าใจมนุษย์และ
สังคมมนุษย์วิชาสาขามนุษยศาสตร์เป็นวิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับตัวตนมนุษย์การติดต่อสื่อสารและ
ผลงานสร้ า งสรรค์ ข องมนุ ษ ย์ เ ช่ น ภาษาวั ฒ นธรรมวรรณกรรมศิ ล ปะเป็ น ต้ น ส่ ว นวิ ช าในสาขา
สังคมศาสตร์เป็นวิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับความเป็นมาของมนุษย์สภาพแวดล้อมในสังคมและการ
ดํารงชีวิตของมนุษย์ในสังคมเช่นประวัติศาสตร์ภูมิศาสตร์สังคมวิทยาเศรษฐศาสตร์จริยธรรม
ปรั ช ญาศาสนาเป็ น ต้ น วิ ช าในกลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ ส าขามนุ ษ ยศาสตร์ แ ละสั ง คมศาสตร์ มี
จุดมุ่งหมายเพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้มีทักษะและมีคุณธรรมเพื่อเสริมสร้างความเป็นมนุษย์และเป็น
พลเมืองดีสามารถแสวงหาความรู้และพัฒนาการคิดด้วยตนเองเพื่อการเรียนรู้ในระดับสูงได้และรู้
หน้าที่และบทบาทของตนต่อครอบครัวโรงเรียนชุมชนและสังคมโลก
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4) ขอบเขตของเนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์ในการทดสอบ O-NETกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โดยมีเนื้อหาการสอบ1. เซตจํานวนจริงการให้เหตุผล 2.
ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน 3. ลําดับและอนุกรมความน่าจะเป็นและ4. สถิติและข้อมูล
5) ขอบเขตของเนื้อหาวิชาวิทยาศาสตร์ในการทดสอบ O-NETกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์โดยมีเนื้อหาการสอบ 1. สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดํารงชีวิต 2. ชีวิต
กับสิ่งแวดล้อม 3. สารและสมบัติของสาร 4. แรงและการเคลื่อนที่ 4.1. การเคลื่อนที่เป็นแนวตรง
ความสัมพันธ์ระหว่างแรงกับการเคลื่อนที่ : การกระจัด 5. พลังงาน 6. กระบวนการเปลี่ยนแปลง
ของโลก 7. ดาราศาสตร์และอวกาศและ8. ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกระบวนการ
ต่างๆทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเช่นการสํารวจตรวจสอบการสังเกตการเก็บข้อมูลการตั้ง
สมมุติฐานการทดลองการวิเคราะห์การสรุปผลซึ่งควรมีสอดแทรกตามเนื้อหาต่างๆ ในสาระ 1-7
ดังนั้นจากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง พบว่าเนื้อหาในการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน มีเนื้อหาครอบคลุมในแต่ละรายวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน
อีกทั้งยังมีการระบุขอบเขตของเนื้อหาในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานอีกด้วย

2.4 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
การสอบ O – NET สําหรับนักเรียนชั้น ม.6 นอกจากใช้ผลการสอบหรือคะแนนเป็นตัวชี้
คุณภาพการเรี ยนการสอนแล้ว ยังสามารถใช้เป็นองค์ประกอบหนึ่งในการคัดเลือกบุคคลเข้า
มหาวิทยาลัยด้วย และผลจากมติในที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยที่ให้ใช้คะแนนสอบ ONET ครั้งแรกและครั้งเดียวในการยื่นสมัคร Admissions นั้น เป็นประเด็นที่น่าเป็นห่วงว่า
คุณภาพของการจัดการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษาสภาพความพร้อมแตกต่างกัน ย่อมทําให้
ผู้เรียนของตนเองได้รับโอกาสที่จะเข้าศึกษาต่อในระดับสูงไม่เท่าเทียมกันด้วย
จากผลการศึกษาคะแนนผลการสอบ O-NET ในภาพรวมที่ผ่านมา พบว่า คะแนนผลการ
สอบต่ํามากทําให้ผู้เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาโดยเฉพาะสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน (สพฐ.) ซึ่งรับผิดชอบดูแลการจัดการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ต้องนําผลการ
สอบมาทบทวน เพราะคะแนนทั้งห้ากลุ่มสาระที่ทดสอบในระยะ 2 ปีแรก นักเรียนได้คะแนนไม่ถึง
ครึ่งของคะแนนเต็ม โดยเฉพาะวิชาคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ ซึ่งมีคะแนนต่ํากว่าครึ่งมากและ
มีผู้สอบบางคนสอบได้ 0 คะแนน ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าคุณภาพของนักเรียนที่จบชั้น ม.6 ยังไม่มี
คุณภาพอยู่ในระดับที่น่าพอใจ (ธัญญา เรืองแก้ว. 2550) ทั้งนี้มีการตั้งข้อสังเกตถึงปัญหาเกี่ยวกับ
การที่ผลสัมฤทธิ์ไม่กระเตื้องของเด็กว่า อาจเป็นเพราะข้อสอบที่ใช้ในการทดสอบ O-NET นั้น
ประเมินผลไม่สอดคล้องกันกับ การเรียนการสอนในห้องเรียน ซึ่งข้อสอบ O-NET จะเน้นการคิด
วิเคราะห์หาเหตุผลเป็นหลักสอดคล้องกับความเห็นของ สมพงษ์ จิตระดับ (2552) ที่สะท้อนมาว่า
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สิ่งที่พบได้ชัดเจนจากการสอบ O-NET 4 ปีที่ผ่านมา (ปีการศึกษา 2548 – 2552) เน้นการคิด
วิเคราะห์หาเหตุผล แต่กระบวนการเรียนการสอนในโรงเรียนยังเป็นแบบท่องจํา 80 – 90%
ในขณะที่ สมปัญญา ศรีภคนานนท์ ซึ่งเป็นรองผู้อํานวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ นทบุรี ที่เป็นผู้
ปฏิบัติจริง ได้แสดงความเห็นที่สอดคล้องกันว่า เนื่องจากข้อสอบเน้นการวิเคราะห์ตามหลักสูตร
ซึ่งเป็นเรื่องที่ดีแต่สวนทางกับการเรียนการสอนของโรงเรียนที่ส่วนใหญ่ยังเน้นท่องจํา (ไทยโพสต์
20 เมษายน 2552) นอกจากนี้ วิทยากร เชียงกูล (ผู้จัดการรายสัปดาห์ , 20 - 26 กรกฎาคม
2552) ได้กล่าวไว้ว่าสาเหตุหนึ่งที่ทําให้การสอบระดับชาติของนักเรียนได้คะแนนเฉลี่ยต่ํากว่า 50%
ในทุกวิชา รวมทั้งต่ําลงจากปีก่อน ๆ มากเนื่องมาจาก 1) ครูอาจารย์ (รวมทั้งพ่อแม่ผู้ปกครอง) มี
ทัศนคติที่ผิด ๆ ว่า การเรียนเก่งหรือไม่เก่งเป็นผลมาจากความฉลาดมาตั้งแต่เกิด 2) ปัญหาส่วนตัว
ของผู้เรียน 3) ปัญหาปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมสังคมและอารมณ์ของผู้เรียน และ 4) ปัญหา
สภาพแวดล้อมด้านทัศนคติของชุมชนและสังคม
ผลการศึกษาและผลการวิเคราะห์เบื้องต้นถึงสาเหตุที่ทําให้นักเรียนมีผลการทดสอบ ONET ต่ํา มีทั้งมาจากความไม่สอดคล้องระหว่างแนวทางในการจัดการเรียนรู้กับสิ่งที่นํามาวัดใน
แบบทดสอบ และทัศนคติของครู ผู้ปกครอง รวมทั้งสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันไปของผู้เรียน แต่
ผลดังกล่าวนี้เป็นข้อมูลจากการวิเคราะห์จากนักวิชาการศึกษาและฝ่ายปฏิบัติจริงที่ดําเนินการ
จัดการเรียนรู้ อาจสรุปว่าเป็นสาเหตุที่ทําให้คะแนน O-NET ของนักเรียนต่ําของนักเรียนไทยใน
ภาพรวมยังไม่ได้
สถาบั น ทดสอบทางการศึ ก ษาแห่ ง ชาติ (สทศ.) สรุ ป ผลการทดสอบทางการศึ ก ษาขั้ น
พื้นฐานแห่งชาติ (O-Net) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6, มัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 และ
ผลการทดสอบความถนัดทั่วไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) ครั้งล่าสุด
พบว่า ข้อสอบรูปแบบใหม่ของสทศ.เป็นข้อสอบที่ดีและเชื่อถือได้ เพราะทําให้โอกาสการเดาลดลง
จึงสามารถวัดความรู้ของผู้สอบได้อย่างแม่นยํามากขึ้น โดยคะแนนเฉลี่ยของนักเรียนในกลุ่มเก่ง
และอ่อนไม่ถูกกระทบ แต่นักเรียนกลุ่มที่การเรียนปานกลางมีคนได้คะแนนลดลง อย่างไรก็ตาม
คะแนนเฉลี่ยของทั้ง 8 วิชา นักเรียนชั้น ป.6 มีค่าเฉลี่ยสูงขึ้น ส่วนนักเรียน ม.3 และ ม.6 คะแนน
เฉลี่ยใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา
ผลการสอบ O-Net ของนักเรียน ม.6 คะแนนส่วนใหญ่เฉลี่ยระหว่าง 23-46 คะแนน จาก
คะแนนเต็ม 100 คะแนน ซึ่งวิชาที่มีคะแนนเฉลี่ยต่ําสุดคือภาษาอังกฤษ ส่วนคะแนนเฉลี่ยสูงสุดคือ
ภาษาไทย
ขณะที่ ผลการสอบ O-Net ของนักเรียน ม.3 คะแนนส่วนใหญ่เฉลี่ยระหว่าง 22-56
คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน ซึ่งวิชาที่มีคะแนนเฉลี่ยต่ําสุดคือภาษาอังกฤษ ส่วนคะแนน
เฉลี่ยสูงสุดคือสุขศึกษาและพลศึกษา
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O - NET (Ordinary National Educational Test) เป็นการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐานเพื่อทดสอบความรู้และความคิดของนักเรียน ชั้น ป.6 ม.3 และม. 6 ตาม
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน นําผลการสอบไปใช้ประเมินการเรียนรู้ของนักเรียนระดับชาติ ใช้
เทียบเคียงคุณภาพการศึกษาสําหรับการปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนและการแนะแนว เพื่อ
การพัฒนาและยกระดับคุณภาพผู้เรียน ตลอดจนใช้เป็นส่วนหนึ่งในการจัดสรรโอกาสการเข้าศึกษา
ต่อในระดับที่สูงขึ้น โดยมีระบบการบริหารการจัดสอบ O-NET แบ่งเป็น 3 ระดับ โดย สทศ. จัด
สอบให้กับนักเรียนที่กําลังจะจบการศึกษาในชั้นประถมศึกษาปีที่ 6ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งปัจจุบันได้ดําเนินการจัดสอบ ครบ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้และจากค่าสถิติผล
การทดสอบ พบว่าคะแนนเฉลี่ยมีค่าต่ํากว่าร้อยละ 50 ทั้งนี้ อาจเนื่องมาจากรูปแบบข้อสอบที่
หลากหลายไม่ เ หมื อ นกั บ การสอบในห้ อ งเรี ย นที่ นั ก เรี ย นคุ้ น เคย ข้ อ สอบส่ ว นใหญ่ เ น้ น ขี ด
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ขั้นสูง ต้องใช้กระบวนการคิดที่มีความซับซ้อนมาก และนักเรียน
ไม่ตั้งใจสอบ ดังนั้นจึงขอเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหา ดังนี้
1) สถานศึกษาต้องนําผลการวิเคราะห์คะแนนสอบ O-NET ไปใช้ในการวางแผนการ
จัดการเรียนการสอน เพื่อปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
2) สถานศึกษาต้องส่งเสริมและพัฒนาให้ครูได้จัดการเรียนการสอนที่เน้นคิดวิเคราะห์มาก
ขึ้นและใช้รูปแบบการวัด-ประเมินผลที่หลากหลายและมีประสิทธิภาพ เชื่อถือได้
3) สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) และสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมมือกันจัดโครงการอบรมครูเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ภายในชั้นเรียน
4) สร้างความตระหนักกับนักเรียนให้รู้ว่าผลการทดสอบนําไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการ
สอนของโรงเรียน
คณะกรรมการนโยบายปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (กนป.) ได้มีเป้าหมายให้คนไทย
และการศึกษาไทยโดยมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบระดับชาติมีคะแนน
เฉลี่ยมากกว่าร้อยละ 50 ภายในปี พ.ศ. 2561
กําจร ตติยกวี ให้ความหมายว่า ปัจจุบัน สกอ. ได้ใช้ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน
(O-NET) เป็นส่วนน้อยโดยใช้เป็นเพียงส่วนประกอบในการเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาเท่านั้น
ซึ่งเด็กจะต้องสอบ O-NET ผ่านตามเกณฑ์ที่กําหนดซึ่งทําให้เด็กไม่ให้ความสําคัญกับการทดสอบ
ดั ง กล่ า ว เพราะเป็ น ปั จ จั ย ที่ มี ผ ลต่ อ การเข้ า ศึ ก ษาต่ อ น้ อ ยมากโดยเฉพาะระบบสอบตรงของ
มหาวิทยาลัยต่าง ๆ ซึ่งไม่ใช้ผลการทดสอบ O-NET เด็กจึงไม่ตั้งใจศึกษาในชั้นเรียนส่งผลให้ผลการ
ทดสอบ O-NET ระดับประเทศมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับต่ํา โดยเฉพาะในวิชาคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์
และภาษาอังกฤษ ซึ่งต้องเร่งแก้ไขเพิ่มเติมความรู้ให้แก่นักเรียน และขับเคลื่อนการผลิตครูให้มี
คุณภาพ เพื่อให้การทดสอบ O-NET ส่งผลต่อการพัฒนาการศึกษาให้มีผลสัมฤทธิ์เป็นไปตาม
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เป้าหมาย จึงเสนอให้มีมาตรการโดยการนําผลการทดสอบ O-NET (ที่ผ่านเกณฑ์) เป็นส่วนสําคัญ
ในการจบการศึกษา
ปัญญา แก้วกียูร ที่ปรึกษาสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)ปัจจัยที่ทํา
ให้ผลการทดสอบต่ํากว่าเกณฑ์ในบางกลุ่มสาระการเรียนรู้ เนื่องจาก 1) แบบทดสอบมีจํานวนของ
ข้อสอบที่ลดลง ลักษณะของการให้คะแนนของข้อสอบ และข้อสอบในบางกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มี
เนื้อหาของข้อสอบบางข้อที่เกิดความลําเอียงกับนักเรียนบางกลุ่ม และไม่ยุติธรรมสําหรับนักเรียน
ที่ไม่ได้เรียนในเนื้อหาดังกล่าว 2) ครูผู้สอนจัดการเรียนการสอนไม่ถึงมาตรฐานหรือตัวชี้วัดของ
หลักสูตรอย่างแท้จริงจัดการเรียนการสอนที่กระตุ้นให้นักเรียนได้ฝึกคิดวิเคราะห์อย่างจริงจังไม่
มากพอที่จะให้ผู้เรียนเกิดทักษะได้ไม่ได้สร้างความคุ้นเคยในวิธีการประเมินผลในชั้นเรียน และยัง
ไม่เปลี่ยนความเชื่อเกี่ยวกับการเรียนรู้ของนักเรียน 3) นักเรียนที่ทําการสอบเป็นเด็กนักเรียนคนละ
กลุ่มกัน และมีความรู้พื้นฐานที่แตกต่างกันขาดความคุ้นเคยและความรอบคอบในการทําข้อสอบ
นักเรียนไม่เห็นความสําคัญของการทดสอบ O-NET และขาดทักษะการคิดวิเคราะห์ สพฐ. ได้ร่วม
ประชุมกับ สทศ. ถึงแนวทางการดําเนินงานเกี่ยวกับการทดสอบ O-NET ในอนาคตซึ่งได้ข้อสรุปว่า
ต้องมีการวางแผนการกําหนดวันสอบ วิชาและเวลาที่ใช้สอบ ทั้ง 3 ระดับชั้นจัดทํา
Test
Blueprint คัดเลือกครูออกข้อสอบ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการสร้างข้อสอบ และกําหนดรูปแบบ
ข้อสอบเพื่อให้การทดสอบการศึกษาระดับชาติ (O-NET) เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สพฐ.
สํานักงานเขตพื้นที่ และสถานศึกษาต้องร่วมกันดําเนินการตามแนวทางการทดสอบดังกล่าว
3. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
3.1 ปัจจัยด้านครอบครัว
1. การส่งเสริมการเรียนของผู้ปกครองบทบาทหน้าที่ของผู้ปกครองที่มีต่อนักเรียนหมายถึง
ภาระหน้าทีใ่ นการให้การเลี้ยงดูการให้การอบรมสั่งสอนและการให้การศึกษาหน้าที่อันสําคัญจะ
เป็นการส่งเสริมให้นักเรียนก้าวไปสู่ความสําเร็จของชีวิตในภายภาคหน้าก็คือหน้าที่การให้
การศึกษาแก่นักเรียนเมื่อผู้ปกครองเห็นความสําคัญของการให้การศึกษาผู้ปกครองจึงต้องใส่ใจ
และจริงจังเป็นพิเศษส่งเสริมให้เรียนอย่างเต็มความสามารถด้วยความเต็มใจ (สมโภชน์ เอี่ยม
สุภาษิต. 2528 หน้า 40) นอกจากนี้ อาทร รัตนคํานวณ (2522, หน้า 19 -22) ได้เสนอแนะว่า
ผู้ปกครองมีส่วนช่วยเหลือเป็นอย่างมากเนื่องจากบทบาทหน้าที่ของผู้ปกครองที่สําคัญคือการให้
การอบรมเลีย้ งดูนักเรียนและช่วยเหลือนักเรียนโดย
1.1 เปิดโอกาสให้นักเรียนเป็นตัวของตัวเอง
1.2 ให้คําตอบต่อคําถามของนักเรียน
1.3 ให้ความรักความอบอุน่ เท่าที่มีโอกาสจะกระทํา
1.4 สนับสนุนในด้านต่างๆกระตุ้นเตือนให้รู้จักคิดและใช้สติปัญญาเพื่อแก้ปัญหา
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1.5 ให้เวลาทํากากรบ้านอย่างพอเพียงไม่ให้รับผิดชอบงานบ้านมากเกินไปจัดเวลา
สถานที่อุปกรณ์การเรียนและช่วยตรวจดูการบ้านให้เสร็จเรียบร้อย
1.6 ควรมีรางวัลเพื่อเป็นแรงจูงใจและต้องลงโทษเมื่อทําความผิดอย่างมีเหตุผล
สรุ ป ได้ ว่ า ผู้ ป กครองมี ส่ ว นสํ า คั ญ ในความสํ า เร็ จ ของนั ก เรี ย นการดู แ ลเอาใจใส่ ใ ห้ ก าร
สนับสนุนส่งเสริมการเรียนด้วยวิธีการต่างๆอย่างจริงจังจะส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนที่สูงได้
2. ความสัมพันธ์ภายในครอบครัวเด็กจะมีความพร้อมในการเรียนถ้าบ้านมีบรรยากาศที่
ส่งเสริมให้น่าเรียนมีความเข้าใจอันดีต่อกันไม่สร้างความหวาดหวั่นวิตกกังวลให้เกิดกับ
อารมณ์ของเด็ก (อรพินทร์ชูชม, 2523 หน้า 18) ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของมอร์โรว์และวิลสัน
(Morrow & Wilson, 1961 หน้า 508 – 514) จากผลการวิจัยพบว่านักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงมีพ่อแม่ที่ให้คําชมเชยยอมรับแสดงความสนใจและเข้าใจทําให้เกิดความรู้สึกว่าตน
เป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวส่วนนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํานั้นมีพ่อแม่ที่ชอบข่มขู่
เข้มงวดกวดขันเด็กจนเกินไปลงโทษเด็กบ่อยๆหรือไม่ก็ให้ความคุ้มครองปกป้องเด็กมาเกินไป
บรรยากาศในบ้านจึงมีความตึงเครียดและขัดแย้งกัน
นอกจากนี้ เมย์กัต (Maykut, 1984 หน้า 1366-A) ได้ศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างตัว
แปรทางครอบครั ว กั บ การแสดงออกถึ ง พั ฒ นาการของนั ก เรี ย นโดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ ที่ จ ะหา
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทางกายภาพสังคมและจิตวิทยาของสภาพแวดล้อมทางครอบครัวกับ
การแสดงออกถึงพัฒนาการของนักเรียนในด้านการวัดผลทางด้านพุทธิพิสัยผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนและลักษณะทางเจตคติสภาพแวดล้อมทางบ้านโดยมีนักเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง 182 คนจาก
69 ครอบครัวผลการวิจัยพบว่านักเรียนที่มาจากครอบครัวที่มีสภาพแวดล้อมไม่ดีมีการแสดงออก
ถึงพัฒนาการของนักเรียนที่ต่ํากว่านักเรียนที่มาจากครอบครัวที่มีสภาพแวดล้อมทางครอบครัวที่ดี
จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องพบว่าสภาพแวดล้อมทางครอบครัวเป็นตัวแปรที่
สําคัญที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโดยนักเรียนที่มาจากครอบครัวที่มีการจัด
บรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่ดีเอื้อต่อการศึกษาที่ดีก็จะทําให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีด้วย
อี ก ทั้ ง ครอบครั ว ยั ง มี ค วามพร้ อ มทางด้ า นฐานะทางการเงิ น ก็ จ ะส่ ง ผลให้ ลู ก มี โ อกาสทํ า ให้ มี
ผลสัมฤทธิ์ทางกาเรียนที่ดี ซึ่งตรงข้ามกับนักเรียนที่มาจากครอบครัวที่มีความขัดแย้งขาดความ
พร้อมทางการเงิน สภาพบรรยากาศไม่เอื้อต่อการเรียนก็จะทําให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ําด้วย
เช่นกัน
3.2 ปัจจัยด้านตัวนักเรียน
1. เจตคติต่อการเรียน (Attitude) เป็นท่าทีความรู้สึกของคนซึ่งเป็นอํานาจหรือแรงขับ
อย่างหนึ่งที่แฝงไว้ในจิตใจของมนุษย์และพร้อมที่จะกระทําอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งมีนักวิชาการให้คํา
จํากัดความไว้หลายท่านดังนี้
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กู๊ด (Good, 1959 หน้า 112) กล่าวไว้ว่าเจตคติคือความพร้อมที่จะแสดงออกในลักษณะ
หนึ่งอาจเป็นการเข้าหาหรือหนีหรือต่อต้านสถานการณ์บางอย่างบุคคลหรือสิ่งต่างๆเช่นรักเกลียด
กล้าหรือไม่พอใจมากน้อยเพียงใดต่อสิ่งนั้น
โรคีช (Rokeach, 1970 หน้า 112) กล่าวไว้ว่าเจตคติเป็นการผสมผสานหรือการจัด
ระเบียบของความเชื่อที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือสถานการณ์หนึ่งซึ่งผลรวมของความเชื่อนี้จะเป็น
ตัวกําหนดแนวโน้มของบุคคลในการที่จะมีปฏิกิริยาตอบสนองในลักษณะที่ชอบหรือไม่ชอบ
ครูซ (Cruze, 1974 หน้า 187) ได้ให้ความหมายของเจตคติไว้ว่าเป็นความรู้สึกความเอน
เอียงของจิตใจที่มีต่อประสบการณ์ที่คนเราได้รับ
สรุ ปได้ว่ าเจตคติหมายถึ งท่าทางความพร้ อมความรู้สึก ความเชื่อบางอย่ างที่แสดงต่อ
ปรากฏการณ์นั่นทั้งทางบวกและทางลบ
2. แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์มีนักวิชาการให้คําจํากัดความไว้ดังนี้
กู๊ด (Good, 1959 หน้า 354) ได้ให้ความหมายของแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ไว้ว่าเป็นความ
ปรารถนาและความพยายามอย่างสูงของนักเรียนที่จะศึกษาให้บรรลุสัมฤทธิ์ผลตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้
และเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ทั่วไปของการศึกษาแสดงให้เห็นว่าแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์เป็นองค์ประกอบ
ที่สําคัญและสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนซึ่งมีผู้วิจัยในเรื่องนี้หลายท่านดังนี้
เฮอร์แมนส์ (Hermans, 1970 หน้า 354) รวบรวมลักษณะของผู้มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์สูงไว้
10 ประการได้แก่
1. ระดับความทะเยอทะยานสูง
2. มีความหวังอย่างมากว่าตนจะประสบความสําเร็จถึงแม้ว่าผลจากการกระทํานั้น
จะขึ้นกับโอกาส
3. มีความพยายามไปสู่สถานะที่สูงขึ้นไป
4. อดทนทํางานที่ยากได้เป็นเวลานาน
5. เมื่องานที่กําลังทําอยู่ถูกขัดจังหวะหรือถูกรบกวนจะพยายามทําต่อไปให้สําเร็จ
6. รู้สึกว่าเวลาเป็นสิ่งไม่หยุดนิ่งและสิ่งต่างๆเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว
7. คํานึงถึงเหตุการณ์ในอนาคตมาก
3.3 ปัจจัยด้านโรงเรียน
1. คุณภาพการสอนของครูเป็นอยู่กับองค์ประกอบสําคัญที่เอื้ออํานวยให้การจัดการเรียน
การสอนมีคุณภาพและมีประสิทธิผลสูงคารอล (Carroll, 1971 หน้า 147, Bloom, 1982 หน้า
135) ได้เน้นถึงความสําคัญของคุณภาพการสอนของครูโดยเชื่อว่าคุณภาพการสอนเป็นตัวแปรที่
เป็นกลไกสําคัญที่ทําให้เกิดการเรียนรู้จากผลการวิจัยเชิงสํารวจและการวิจัยเชิงทดลองพบว่า
คุณภาพการสอนมีอิทธิ พลในรูปที่เป็นสาเหตุต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการสอนที่มี คุณ ภาพ
แตกต่างกันมานอกจากจะทําให้ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนแตกต่างกันแล้วยังส่งผลต่อแรงจูงใจในการ
เรียนและความมั่นใจในความสามารถในการเรียนของนักเรียนแตกต่างกันด้วยทั้งนี้เนื่องจากผล
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จากการสอนที่มีคุณภาพย่อมทําให้นักเรียนประสบผลสําเร็จในการเรียนซึ่งจะช่วยให้มีแรงจูงใจ
อยากเก่งในวิชานั้ นและเกิดความมั่นใจในความสามารถในการเรีย นของตนนั่ นคื อมีมโนภาพ
เกี่ยวกับตนเองทางบวกและในทางตรงข้ามการสอนที่ขาดคุณภาพจะทําให้นักเรียนบางคนเกิด
ความล้มเหลวในการเรียนอันเป็นผลทําให้แรงจูงใจลดลงและทําลายมโนภาพของตนเองจาก
เหตุผลดังกล่าวคุณภาพของการสอนจึงมีอิทธิพลโดยตรงต่อผลสัมฤทธิ์และเป็นสาเหตุทางอ้อมต่อ
ผลสัมฤทธิ์โดยผ่านทางแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์และมโนภาพเกี่ยวกับตนเอง
บลูม (Bloom, 1982 pp.115-127) เห็นว่าคุณภาพของการสอนเป็นเรื่องของการชี้แนะ
แก่นักเรียนทําให้ผู้เรียนทราบว่าสิ่งที่เรียนคืออะไรผู้เรียนควรทําอย่างไรบ้างการมีส่วนร่วมของ
ผู้เรียน (Participation) การเสริมแรงจากครู (Reinforcement) การให้ข้อมูลย้อนกลับและการ
แก้ไขข้อบกพร่อง (Feedback Corrective)
กู๊ด (Good, 1959 pp.127 – 144) ได้สรุปเกี่ยวกับคุณภาพการสอนที่มีอิทธิพลต่อการ
เรียนของนักเรียนไว้ว่าการสอนอย่างตั้งใจจริงและมีความเข้าใจเกี่ยวกับความคิดรวบยอดของสิ่งที่
สอนสามารถอธิบายความหมายได้อย่างชัดเจนจัดกิจกรรมการสอนได้อย่างเหมาะสมเตรียมการ
สอนและเอาใจใส่การสอนเป็นอย่างดีจะมีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
รัชนีพรจาวรุ่งวณิชสกุล (2543) ศึกษาพฤติกรรมการสอนภาษาอังกฤษและหลักการ
ปฏิบัติงานของครูต้นแบบวิชาภาษาอังกฤษปี 2542 ในโรงเรียนประถมและมัธยมศึกษาพบว่าครูมี
การเตรียมแผนการสอนล่วงหน้าจัดเตรียมกิจกรรมสอดคล้องกับจุดประสงค์ของการเรียนและ
เนื้อหาเตรียมสื่อเครื่องมือวัดและประเมินผลสําหรับการจัดการเรียนการสอนครูต้นแบบมีการ
เตรียมความพร้อมนักเรียนด้วยกิจกรรมที่เร้าความสนใจมีการแจ้งจุดประสงค์ในการเรียนรู้และ
ทบทวนความรู้เดิมมีการดําเนินการสอนการพูดการเขียนโดยใช้ขั้นตอน 3 Ps และใช้ขั้นตอนการ
สอนฟังและอ่านคือขั้นตอนการสอน Pre, While, Post Activity ครูต้นแบบจัดกิจกรรมและสื่อที่
เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติทักษะในรูปแบบกิจกรรมที่หลากหลายสร้างสรรค์ความรู้ด้วย
ตนเองกิจกรรมเป็นแบบบูรณาการทักษะภาษาที่เอื้อต่อการนําความรู้ไปใช้ในชีวิตประจําวันด้าน
การวัดและประเมินผลมีการใช้เครื่องมือที่หลากหลายวัดและประเมินผลระหว่างเรียนหลังเรียน
และมีการแจ้งผลให้นักเรียนทราบอนึ่งครูต้นแบบให้ความสําคัญกับหลักการแนวคิดและทฤษฎี
ต่างๆมาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสําหรับรูปแบบการสอนครูต้นแบบสอนโดยใช้
เนื้อหาและกิจกรรมเพื่อนําไปสู่การเรียนรู้ภาษาเปิดโอกาสให้นักเรียนทําโครงงานและมีการนําผล
การประเมินนักเรียนในแต่ละคาบมาใช้จัดกิจกรรมซ่อมเสริม
จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่ า คุ ณ ภาพของครู เ ป็ น ปั จ จั ย สํ า คั ญ ต่ อ ผลสั ม ฤทธิ์ ข อง
นักเรียนครูที่ตั้งใจจริงและมีความเข้าใจในเนื้อหาวิชาที่สอนสามารถอธิบายให้นักเรียนเข้าใจได้
ชัดเจนมีรูปแบบการสอนและการจัดกิจกรรมได้มากมายที่เหมาะสมกับนักเรียนมีความพร้อม ใน
การเตรียมการสอนการเสริมแรงการให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียนจะช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ของ
นักเรียนได้เป็นอย่างดี
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2. ความสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียนรวมถึงพฤติกรรมที่ผู้สอนแสดงต่อผู้เรียนในด้านการ
เรี ย นการสอนและการปกครองนั้ น เป็ น ปั จ จั ย สํ า คั ญ อี ก ประการหนึ่ ง ที่ ทํ า ให้ ก ารศึ ก ษามี
ประสิทธิภาพทั้งนี้เพราะกระบวนการเรียนการสอนเป็นการติดต่อระหว่างบุคคลความสัมพันธ์
ระหว่างผู้สอนและผู้เรียนแต่ละคนจึงเป็นเรื่องสําคัญที่จะต้องเข้าใจต่อกันเพราะเมื่อผู้สอนให้ความ
เป็นกันเองกับผู้เรียนผู้เรียนย่อมรู้สึกสบายใจใจการที่จะรับวิชาหรือทําความเข้าใจในบทเรียนเกิด
ความรู้สึกเชื่อถือและวางใจผู้สอนไม่กระด้างกระเดื่องผู้สอนจึงมีโอกาสฝึกอบรมให้ผู้เรียนอยู่
ร่วมกันอย่างมีความสุขกล้าในสิ่งที่ควรกล้าและวางตัวพอเหมาะพอดีกับเหตุการณ์ (ยุพินพิพิธกุล,
2527 หน้า 117)
นอกจากนี้ลินเดอร์แมน (Linderman, 1987 pp. 4004-4005-A) พบว่าลักษณะสําคัญ
ที่สุดของครูที่จะทําให้เกิดประสิทธิภาพในการสอนคือการมีมนุษยสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้สอนและ
ผู้เรียนนั่นเอง
โอเบอร์ (Ober, 1971 pp. 39 – 40) ได้สร้างเครื่องมือเพื่อสังเกตพฤติกรรมการเรียนการ
สอนในชั้นเรียนขึ้นมีเชื่อเรียกว่าแบบวิเคราะห์ปฏิสัมพันธ์ของโอเบอร์เป็นเครื่องมือที่ได้รับการ
ปรับปรุงจากเครื่องมือของเนตเอแฟลนเดอร์สโดยสังเกตพฤติกรรมของครูและนักเรียนมี 10
ประเภทดังนี้ 1. ความอบอุ่นใจ 2. การยอมรับ 3. การขยายประโยชน์ของบุคคลอื่นที่มีส่วนร่วม 4.
การซักถาม 5. การตอบคําถาม 6. การอธิบาย 7. การให้แนวทาง 8. การแก้ไข 9. การลดความตึง
เครียดและ10. การเงียบหรือความวุ่นวาย
นอกจากนี้เขายังได้อธิบายเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือในการสังเกตพฤติกรรมการเรียนการ
สอนและปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียนว่ามี 2 ระบบคือ
1. ระบบสัญลักษณ์ประกอบด้วยลําดับพฤติกรรมซึ่งผู้สังเกตจะบันทึกพฤติกรรมที่ปรากฏ
เพียงพฤติกรรมละครั้งเดียวในช่วงเวลาที่สังเกตโดยไม่คํานึงถึงความถี่ของการเกิดพฤติกรรม
2. ระบบจําแนกประเภทเป็นระบบที่จําแนกพฤติกรรมออกเป็นประเภทๆแต่ละประเภทใช้
เครื่องหมายหรือสัญลักษณ์บันทึกแทนพฤติกรรมที่คาดว่าจะเป็นปฏิสัมพันธ์ของครูกับนักเรียนใน
กระบวนการเรีย นการสอนโดยกระทํา ในช่ ว งเวลาที่จํ า กั ด ผู้ สั ง เกตจะต้ อ งเรี ย นรู้ ลัก ษณะของ
พฤติกรรมว่าสิ่งใดควรจัดอยู่ในประเภทใดและมีความถี่เกิดขึ้นกี่ครั้งในแต่ละช่วงเวลาที่สังเกต
พฤติกรรม
นอกจากนี้ยังมีนักการศึกษาหลายท่านที่ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมการเรียน
การสอนดังนี้
แฟลนเดอร์ส (Flanders, 1970 pp. 55-63) ไดใช้แบบวิเคราะห์ปฏิสัมพันธ์ศึกษาอิทธิพล
ของครูที่มีต่อนักเรียนพบว่าการใช้อิทธิพลทางอ้อมในการเรียนการสอนได้แก่การยอมรับความรู้สึก
ของนักเรียนการยกย่องชมเชยการนําความคิดของนักเรียนมาใช้และการถามคําถามจะช่วยให้
ผู้เรียนมีความกล้าที่จะแสดงออกมีความเชื่อมั่นในตนเองและประสบผลสําเร็จในการเรียนสูงกว่า
การเรียนการสอนที่เป็นการใช้อิทธิพลทางตรงได้แก่การบรรยายการออกกําลังและการวิจารณ์
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เฟิสท์ (Furst, 1967 pp. 315 – 328 อ้างถึงในสายสุนีย์สว่างทรัพย์. 2540) ได้ทําการวิจัย
เกี่ยวกับการฝึกพฤติกรรมของนักศึกษาฝึกสอนระดับมัธยมศึกษาผลการวิจัยพบว่า
1. นักศึกษาฝึกสอนที่ได้รับการฝึกเกิดการยอมรับความคิดเห็นของนักเรียนมากกว่า
นักศึกษาฝึกสอนที่ไม่ได้รับการฝึก
2. นักเรียนที่เรียนกับนักศึกษาฝึกสอนที่ได้รับการฝึกมีพฤติกรรมมากกว่านักเรียนที่เรียน
กับนักศึกษาฝึกสอนที่ไม่ได้รับการฝึก
3. เวลาแห่งความเงียบในชั้นเรียนของนักศึกษาฝึกสอนที่ไม่ได้รับการฝึกมีมากกว่าใน
นักศึกษาที่ได้รับการฝึก
จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่าความสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียนนั้นมีอิทธิพลต่อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นอย่างมากเนื่องจากครูและนักเรียนเกิดความเข้าใจอันดีต่อกันทําให้
ผู้เรียนเกิดความเชื่อถือและความศรัทธาในตัวครูเกิดความไว้วางใจมีความสบายใจในการเรียน
และยังมีนักการศึกษาหลายท่านได้เสนอแนวความคิดเกี่ยวกับองค์ประกอบทางการศึกษา
ที่สัมพันธ์กับประสิทธิผลของโรงเรียนหรือขององค์การที่แตกต่างกันไปดังนี้
แมนและบอร์เรนท์ ( Mann and Bawance, 1989 หน้า 77) ที่พบว่าองค์ประกอบทาง
การศึ ก ษาที่ สั ม พั น ธ์ กั บ ผลการเรี ย นรู้ ป ระกอบด้ ว ยบรรยากาศในโรงเรี ย นคุ ณ ลั ก ษณะและ
พฤติกรรมของครูคุณลักษณะและพฤติกรรมของผู้บริหารในทํานองเดียวกับที่เรดและคนอื่นๆ
(Reid and others, 1988 หน้า 24-28) ได้สังเคราะห์งานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่สัมพันธ์กับ
ผลการเรียนรู้และยังพบว่ามีองค์ประกอบด้านอื่นๆที่สัมพันธ์และมีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของ
โรงเรียนได้แก่ปัจจัยด้านการบริหารงานปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมปัจจัยด้านครูและปัจจัยด้านการ
บริหารปัจจัยด้านโรงเรียน
ใจทิพย์เชื้อรัตนพงษ์ (2539 หน้า 30-36) ได้นําเสนอบทสังเคราะห์องค์ประกอบทางการ
ศึกษาที่สัมพันธ์กับกําหนดประสิทธิผลของโรงเรียนจากการศึกษาและวิเคราะห์การวิจัยจํานวน 5
เรื่องสรุปได้ว่าองค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อการคงอยู่อัตราการเลื่อนชั้นและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนมี 5 องค์ประกอบคือ
1. องค์ประกอบที่เกี่ยวกับครูประกอบด้วย (1. วุฒิและประสบการณ์ในการสอน 2.
ทัศนคติของครูต่อนักเรียน 3. การใช้เวลาของครูและ4. เทคนิคในการสอน)
2. องค์ประกอบเกี่ยวกับนักเรียนประกอบด้วย (1. เพศของนักเรียน 2. การมาเรียนของ
นักเรียนและ3 พื้นความรู้เดิม)
3. องค์ประกอบเกี่ยวกับสภาพของโรงเรียนประกอบด้วย (1. ขนาดของโรงเรียน 2. สภาพ
ทางภูมิศาสตร์ 3. ระยะทางจากบ้านถึงโรงเรียน 4. อัตราส่วนของครูต่อห้องเรียน 5. อัตราส่วน
ของครูต่อนักเรียน 6. อุปกรณ์และสื่อการเรียนการสอนและ7.สังกัดของโรงเรียน)
4. องค์ประกอบเกี่ยวกับผู้ปกครองประกอบด้วย (1. อาชีพของผู้ปกครอง 2. ทัศนคติต่อ
การศึกษาและอนาคตของบุตร 3. สภาพเศรษฐกิจทางบ้าน 4. ความอบอุ่นในครอบครัว)
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5. องค์ประกอบที่เกี่ยวกับชุมชนประกอบด้วย (1. สาธารณูปโภค 2. ความสัมพันธ์ระหว่าง
ชุมชนกับโรงเรียน)
ศิริชัยกาญจนวาสี (2532 หน้า 32) ได้สรุปเกี่ยวกับองค์ประกอบต่างๆที่อาจมีผลต่อการ
เรียนรู้ของนักเรียนว่าประกอบด้วยผลสัมฤทธิ์เดิมของนักเรียนภูมิหลังของนักเรียนพื้นฐานทางบ้าน
ปริมาณและคุณภาพของอุปกรณ์การเรียนการสอนสภาพแวดล้อมของกลุ่มเพื่อสภาพแวดล้อมของ
ห้องเรียนสภาพแวดล้อมของโรงเรียนบุคลิกภาพของครูลักษณะของห้องเรียนและลักษณะของ
โรงเรียน
บรูคโอเวอร์และคนอื่นๆ (Brookver and others, 1979 อ้างถึงในศิริชัยกาญจนวาศรี,
2532 หน้า 30) ได้ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับองค์ประกอบทางการศึกษาที่สัมพันธ์กับประสิทธิผล
ของโรงเรียนไว้ว่าระบบสังคมของโรงเรียนมีอิทธิพลต่อปทัฎฐานความคาดหวังค่านิยมและความ
เชื่อที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนโดยบรูคโอเวอร์และคนอื่นๆมีความเชื่อว่าลักษณะเดิมของครู
และนักเรียนเป็นปัจจัยที่ทําให้เกิดผลลัพธ์ของนักเรียนอย่างไรก็ตามคุณภาพของครูและนักเรียน
ถูกพัฒนาให้ดีขึ้นโดยโครงสร้างกระบวนการและความเชื่อของโรงเรียนจากการศึกษาแสดงให้เห็น
ว่าบรรยากาศและโครงสร้างของโรงเรียนเป็นปัจจัยที่ทําให้ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนในแต่ละโรงเรียน
มีความแตกต่างกัน
บอร์เกอร์และคนอื่นๆ (Borger and others, 1985 อ้างถึงในศิริชัยกาญจนวาศรี, 2532
หน้า 30-31) ได้สรุปผลจากการรายงานผลการวิจัยจํานวน 24 เรื่องที่ทําการศึกษาเกี่ยวกับ
ประสิทธิภาพของโรงเรียนเขาได้เสนอแนะว่ามีองค์ประกอบ 8 ประการที่ทําให้โรงเรียนมี
ประสิทธิภาพองค์ประกอบเหล่านั้นได้แก่
1. ภาวะความเป็นผู้นําของผู้บริหาร
2. บรรยากาศในโรงเรียน
3. ความสัมพันธ์ระหว่างครูและนักเรียน
4. หลักสูตรการเรียนการสอน
5. งบประมาณ
6. สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ
7. การวัดและการประเมินผล
8. การสนับสนุนจากผู้ปกครอง
เมื่อพิจารณาองค์ประกอบทางการศึกษาที่สัมพันธ์กับประสิทธิผลของโรงเรียนตามรูปแบบ
ของวอลเบอร์ก (Walberg, 1983 - 1984 อ้างถึงในศิริชัยกาญจนวาศรี, 2532 หน้า 31) เกี่ยวกับ
ผลของการจัดการศึกษามีองค์ประกอบ 9 องค์ประกอบที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนใน
ด้านความรู้และความรู้สึกองค์ประกอบเหล่านี้ได้แก่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเข้าเรียนอายุ
แรงจูงใจในการเรียนคุณภาพของการเรียนการสอนคุณภาพของประสบการณ์การสอนของครู
สิ่งแวดล้อมทางบ้านสิ่งแวดล้อมภายในห้องเรียนและโรงเรียนกลุ่มเพื่อนในและนอกโรงเรียนและ
สื่อสารมวลชน
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ชไนเดอร์ (Shneider, 1985 อ้างถึงในศิริชัยกาญจนวาศรี, 2532 หน้า 32) ได้ปรับปรุง
แก้ไขรูปแบบของแคร์รอลและรูปแบบของฮาร์นิสเฟเจอร์-วิลลีย์เกี่ยวกับกระบวนการเรียนการ
สอนโดยการกําหนดองค์ประกอบ 4 ด้านที่มีอิทธิพลต่อความสามารถในการเรียนรู้ของนักเรียนใน
โรงเรียนกลุ่มเพื่อนลักษณะของห้องเรียนลักษณะและการอุทิศตัวของครูและลักษณะโครงสร้าง
ของโรงเรียน
แวงแฮร์เทลและวอลเบอร์ก (Wang , Haertel and Walberg, 1993 pp.249-294) ได้
ทําการศึกษาเพื่อประมาณค่าขนาดอิทธิพลของตัวแปรด้านการศึกษาด้านจิตวิทยาและด้านสังคมที่
มีต่อการเรียนรู้การพัฒนาแนวคิดในการวิจัยครั้งนี้คณะผู้วิจัยได้สํารวจรูปแบบและทฤษฎีการ
เรียนรู้ในสาขาการศึกษาจิตวิทยาสังคมและวัฒนธรรมเพื่อรวบรวมตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อการเรียนรู้
โดยกําหนดขอบเขตของฐานความรู้สําหรับการเรียนรู้ครอบคลุมลักษณะของตัวนักเรียนและบริบท
ที่เ กี่ย วข้ องกั บนั ก เรีย นและการเรีย นการสอนทั้ง หมดทั้ งที่ ได้ จ ากรายงานการวิ จัย ทฤษฎี แ ละ
ความเห็นของผู้เชี่ยวชาญพบว่าตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อการเรียนรู้ประกอบด้วยตัวแปร 228 ตัวแปร
ถูกจัดแบ่งออกเป็น 30 กลุ่มและจัดรวมกลุ่มเป็น 6 ด้านคือ
1. ความถนัดของนักเรียน (Student Aptitude) ในที่นี้รวมถึงเพศประวัติการศึกษา
ลักษณะทางสังคมพฤติกรรมการจูงใจความรู้และลักษณะทางจิตพิสัย
2. การสอนและบรรยากาศในชั้นเรียน (Classroom Instruction and climate) รวมถึง
กิจกรรมปกติในชั้นเรียนและการฝึกหัดลักษณะของการสอนการจัดการห้องเรียนการติดตาม
ความก้าวหน้าของนักเรียนคุณภาพและปริมาณในการสอนปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูและนักเรียนและ
บรรยากาศในชั้นเรียน
3. บริบทของโรงเรียน (School Context) รวมถึงลักษณะของประชากรในชุมชน
วัฒนธรรมการสนับสนุนและการเกี่ยวข้องของผู้ปกครองกับโรงเรียนจํานวนเวลาที่นักเรียนใช้นอก
เวลาเรียน
4. การออกแบบโปรแกรม (Program Design) หมายถึงการจัดลักษณะขององค์กรสําหรับ
การสอนยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรและลักษณะของการสื่อการสอน
5. การจัดโรงเรียน (School Organization) หมายถึงวัฒนธรรมบรรยากาศนโยบายและ
การฝึกปฏิบัติกระบวนการในตัดสินใจในระดับโรงเรียนและระดับสูง
6. ลักษณะของส่วนกลางและท้องถิ่น (State and District Characteristics) หมายถึง
รัฐบาลและการบริหารนโยบายของรัฐบาลเกี่ยวกับหนังสือแบบเรียนเกณฑ์การทดสอบและการจบ
การศึกษา
เมื่อพิจารณาความซับซ้อนของโรงเรียนซึ่งเป็นองค์กรทางการศึกษานักรเรียนถูกจัดให้อยู่
รวมกันเป็นห้องเรียนห้องเรียนถูกจัดรวมอยู่ในโรงเรียนและจากการรวบรวมเอกสารและงานวิจัย
ดังกล่าวข้างต้นผู้วิจัยเห็นว่าตัวแปรที่มีอิทธิพลและเกี่ยวข้องกับผลการเรียนรู้และประสิทธิผลของ
โรงเรียนมีลักษณะเป็นแบบพหุระดับมีความสัมพันธ์กับปัจจัยนําเข้าระดับนักรเยนระดับชั้นเรียน
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อาจกล่าวได้ว่าองค์ประกอบทางการศึกษาที่สัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสามารถจัดจําแนก
ออกได้ดังนี้
1. องค์ประกอบด้านนักเรียนประกอบด้วย (1. เพศของนักเรียน 2. แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์
ทางการเรียน 3. พื้นความรู้เดิมของนักเรียน 4. รายได้ของผู้ปกครอง 5. ระดับการศึกษาของ
ผู้ปกครอง 6. อาชีพของผู้ปกครองและ7. บรรยากาศและสภาพแวดล้อมภายในบ้าน)
2. องค์ประกอบด้านห้องเรียนประกอบด้วย (1. บรรยากาศและสภาพแวดล้อมภายในชั้น
เรียน 2. ขนาดจํานวนนักเรียนต่อห้องเรียน 3. บุคลิกลักษณะของครู 4. ประสิทธิภาพาการสอน
ของครู
จากการทบทวนวรรณกรรมที่เ กี่ย วข้อง พบว่ าโรงเรียนเป็ นปั จจั ยสํ า คัญในการพัฒ นา
ผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ที่ดีขึ้น ทั้งนี้จะต้องมีองค์ประกอบหลายๆ อย่างเข้ามาบูรณาการด้วยกันทั้งใน
รูปของการจัดบรรยากาศในชั้นเรียน บริบทของโรงเรี ยนและที่สําคั ญครูต้องรู้ความถนั ดของ
นักเรียน เพื่อสามารถที่จะปรับเปลี่ยนผู้เรียนได้เป็นอย่างดี
4. แนวทางการจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามใน
พื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้
การจัดการศึกษาในระดับสถานศึกษาเพื่อให้สามารถพัฒนาได้อย่างยั่งยืนนั้นเป็นสิ่งจําเป็น
อย่ า งยิ่ ง เนื่ อ งจาก การจั ด การศึ ก ษาให้ ส ามารถพั ฒ นาได้ อ ย่ า งยั่ ง ยื น เป็ น หน้ า ที่ สํ า คั ญ ของ
สถานศึกษา ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่จัดการศึกษาแก่ประชาชนโดยตรง และเป็นหน่วยงานหลัก
ของระบบการศึกษา ดังที่รุ่ง แก้วแดง (2546) ได้กล่าวว่า ถ้าต้องการให้การศึกษาของชาติมี
คุณภาพดี ต้องสร้างความเข้มแข็งที่สถานศึกษา ให้สามารถเป็นหน่วยรองรับการกระจายอํานาจ
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ สถานศึกษาเป็นสถาบันที่ผูกพันกับชุมชนมาหลายชั่วคน
ประชาชนผูกพันกับโรงเรียนและมีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรงกับการศึกษาที่โรงเรียนจัดให้
สถานศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนจึงมีภารกิจสําคัญในฐานะหน่วยงานที่จัดกระบวนการ
เรียนรู้ให้กับ “คน” และ “สังคม” ทุกสถานศึกษาต้องดําเนินการพัฒนาองค์ประกอบทุกส่วนของ
สถานศึ ก ษาอย่ า งบู ร ณาการให้ เ อื้ อ อํ า นวยและเกื้ อ กู ล กั น อย่ า งเป็ น ระบบ ไม่ แ ยกส่ ว นและ
ครอบคลุมการพัฒนาทุกส่วนของสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายในการพัฒนาผู้เรียนเป็นสําคัญ
แนวทางการจัดการศึกษาของแผนการศึกษาชาติให้บรรลุเจตนารมณ์ที่มุ่งพัฒนาคนไทยให้เป็นคน
ดี เก่ง และมีความสุข ตลอดจนมุ่งพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมที่พึงประสงค์ มีความเข้มแข็ง และ
มีดุลยภาพซึ่งสถานศึกษาต้องมีปฎิสัมพันธ์กับหน่วยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ต้องปรับตัวให้ทันต่อการ
เปลี่ ย นแปลงและรู้ เ ท่ า ทั น การพั ฒ นาในยุ ค สั ง คมเศรษฐกิ จ ฐานความรู้ ใ นปั จ จุ บั น เนื่ อ งจาก
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สถานศึกษาเป็นหน่วยงานระดับปฏิบัติที่มีหน้าที่จัดกระบวนการเรียนรู้ที่มีความใกล้ชิดและมี
บทบาทสําคัญในการจัดการศึกษาให้แก่ประชาชน
แนวทางการดําเนินงานและความรับผิดชอบของสถานศึกษาในฐานะที่สถานศึกษาเป็น
หน่วยงานทางสังคมที่มีเป้าหมายในการจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ
ตามความต้องการของสังคมและมีคุณสมบัตทิ ี่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของ
ประเทศ ดังนั้น สถานศึกษาจึงมีหน้าที่ในการพัฒนาผู้เรียนและการให้บริการทางการศึกษาแก่
บุคคลและชุมชน แนวทางการดําเนินงานและความรับผิดชอบของสถานศึกษา ข้างต้น สอดคล้อง
กับที่กําหนดไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2545 กล่าวคือ สถานศึกษามีหน้าที่ให้การศึกษาและจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐานให้แก่ผู้เรียนที่มีอายุอยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับหรือระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โดยมีเป้าหมายในการเสริมสร้างพัฒนาการให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ ทั้งด้าน
ร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาสถานศึกษาเป็นแหล่งวิทยาการทั้งทางการศึกษาและสังคม
ที่สามารถจัดการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นได้ทุกเวลา ทุกสถานที่ มีการประสานความร่วมมือกับผู้ปกครอง
และชุมชน เพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียนให้ได้รับประโยชน์สูงสุดและบรรลุตามความมุ่งหมายและ
หลักการจัดการศึกษาชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในพื้นที่สาม
จังหวัดชายแดนภาคใต้ในยุคแห่งความเปลี่ยนแปลงดังเช่นปัจจุบัน จึงต้องคํานึงถึงสภาวะทางการ
แข่งขันอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้และด้วยธรรมชาติการ
จัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามที่ต้องบริหารงานในฐานะที่เป็นเอกชน
ให้อยู่รอดและเติบโตไปพร้อม ๆ กับการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติซึ่ง
ต้องใช้ทรัพยากรอย่างมหาศาลให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการทางการศึกษา
อย่างสอดคล้องกับบริบทของชุมชน เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้รับบริการทางการศึกษาและรัฐว่า
โรงเรี ย นเอกชนสอนศาสนาอิ ส ลามสามารถจั ด การศึ ก ษาได้ อ ย่ า งมี คุ ณ ภาพ (สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาเอกชน, 2547) จึงควรจัดการศึกษาตามตัวแปรที่บ่งบอกถึงแนวทางการ
จัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในพื้นที่สามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ที่สอดคล้องกับหลักการพัฒนาที่ยั่งยืน ได้แก่ การสร้างความสามารถในการแข่งขัน
บนพื้นฐานทรัพยากรและความสามารถของโรงเรียน การสร้างความสามารถในการตอบสนอง
ความต้องการของผู้รับบริการทางการศึกษา และการสร้างความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับ
บริบทของท้องถิ่นและสากล เพื่อมุ่งผลสําเร็จไปยังการสร้างดุลยภาพของการพัฒนาในทุกมิติที่
เกี่ยวข้องทั้งมิติสังคมเศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอยู่อย่างเกื้อกูลกันสู่การพัฒนาอย่างมีคุณภาพ
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มั่นคง และยั่งยืน (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2545; สมคิด จาตุศรีพิทักษ์,
2546; พจนา เอื้องไพบูลย์ ,2546; ภาณี ชนาธิปกรณ์, 2548)
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามสามารถสร้างดุลยภาพในมิติทางเศรษฐกิจได้ด้วยการ
สร้างความสามารถในการแข่งขันบนพื้นฐานทรัพยากรและความสามารถที่โรงเรียนมี ในฐานะที่
เป็นองค์กรเอกชนที่ต้องบริหารสถานศึกษาให้อยู่รอด สามารถพึ่งตนเองได้อย่างมั่นคง แม้ว่า
จะต้องใช้ทุนทางการศึกษาในรูปแบบที่หลากหลายอย่างมหาศาล ทั้งคน เงิน วัสดุอุปกรณ์ และ
การจัดการซึ่งเงินอุดหนุนรายหัวนักเรียนที่รัฐจัดให้เฉพาะจัดการศึกษาสายสามัญศึกษาจึงไม่
เพียงพอต่อการบริหารงานของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ที่มีทั้งด้านสามัญศึกษาและ
อิสลามศึกษาโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จึงจําเป็นต้องผสมผสานแนวคิดทางการบริหาร
การศึกษาและการบริหารองค์กรเอกชน เพื่อให้สามารถบริหารสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายทุก
ด้ า นอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ดั ง ที่ ก ระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารมุ่ ง เพิ่ ม ความสามารถในการแข่ ง ขั น ของ
การศึกษาเอกชน เพราะต้องการให้โรงเรียนเอกชนมีการบริหารงานเหมือนบริษัทเอกชน และ
ยกระดับโรงเรียนเอกชนชั้นนํา ให้มีรูปแบบการบริหารงานและคุณภาพในระดับเดียวกับโรงเรียน
นานาชาติ (รุ่ง แก้วแดง, 2548)
ส่วนประวัฒน์ เบญญาศรีสวัสดิ์ (2548) ได้กล่าวถึงความสามารถในการแข่งขันว่า เป็นสิ่งที่
สร้างขึ้นค่อนข้างยาก แต่หากสามารถสร้างได้แล้วจะมีความยั่งยืนและคงทน ผู้บริหารจําเป็นต้องมี
กลยุทธ์ที่ดีในการสร้างนวัตกรรมให้เกิดในองค์กรและเป็นที่ยอมรับของบุคลากร อันจะนําไปสู่การ
สร้างความสามารถในการแข่งขัน ซึ่งโรงเรียนเอกชนนั้น นอกจากจะแข่งขันกันเองแล้วยังต้อง
แข่งขันกับโรงเรียนของรัฐบาลด้วย โรงเรียนเอกชนจะต้องหาเทคนิควิธีการต่าง ๆ มาสร้างให้เป็นที่
นิยม เพื่อเป็นตัวชี้คุณภาพของโรงเรียน จําเป็นอย่างยิ่งที่แต่ละโรงเรีย นจะต้องมี กลยุทธ์หรือ
ยุทธศาสตร์ของตัวเอง เพราะโรงเรียนเอกชนส่วนใหญ่จะอยู่รอดได้จะต้องมีการปรับปรุง และ
พัฒนาโรงเรียนในทุก ๆ ด้าน โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้เป็นที่ยอมรับ
จากผู้ปกครองและชุมชน ในทํานองเดียวกันกับที่ธนาคารโลกได้ทําการวิจัย พบว่า รัฐบาลหลาย
ประเทศต้ อ งปฏิ รู ป การศึ ก ษาภาคเอกชนให้ ทั น กั บ ความเปลี่ ย นแปลง มี ก ารปรั บ รื้ อ ระบบ
(Reengineering) ความพยายามลดต้นทุนทําให้องค์กร เล็กกะทัดรัด ปรับขั้นตอนการทํางาน การ
ให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (One-Stop Service) เพื่อให้ลูกค้าได้รับบริการที่มีคุณภาพ
รวดเร็วและเป็นที่พึงพอใจ อีกทั้งตัวชี้ขาดของตลาดการศึกษาว่ากระแสโลกไร้พรหมแดน และการ
เปิดเสรีทางการค้าทําให้สถานศึกษาไม่ได้แข่งขันกับตัวเองอีกต่อไป แต่เป็นการแข่งขันในระดับ
ภูมิภาคไปจนถึงระดับโลก ส่งผลให้การเรียนรู้เป็นตลาดสําคัญ ที่มีการแข่งขันสูงมาก ทั้งด้าน
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หลักสูตร เนื้อหาสาระ คุณภาพการสอน องค์ความรู้สมัยใหม่ กระบวนการในการเรียนรู้แบบใหม่
การวิจัยและพัฒนา เป็นต้น คุณภาพการจัดการศึกษา จึงเป็นคําตอบสุดท้ายที่ธุรกิจการศึกษาต้อง
ใส่ ใ จ และหาทางพั ฒ นา เพราะคุณ ภาพการจั ด การศึก ษาเป็ น สิ่ ง สะท้ อ นถึ ง ขี ด ความสามารถ
ทางการแข่งขันของบ้านเราได้ (แจ็ค มินทร์ อิงค์ธเนศ,2548)
เช่นเดียวกันกับสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาเอกชน (2542)
ได้ให้แนวคิดในการพัฒนาสถานศึกษาเอกชนว่า
ภาพลั ก ษณ์ ที่ ดี ข องสถานศึ ก ษาเอกชนเป็ น สิ่ ง ที่ สํ า คั ญ ที่ ช่ ว ยให้ ผู้ รั บ บริ ก ารศรั ท ธา และทํ า ให้
โรงเรียนสามารถดํารงอยู่ได้ในยุคที่มีการแข่งขัน
ในเวลาเดียวกันโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งตั้งอยู่
ในพื้นที่ที่มีบริบทเฉพาะด้านสังคมวัฒนธรรม ยังต้องจัดการสถานศึกษาตามหลักการพัฒนาที่ยั่งยืน
ในฐานะที่เป็นองค์กรทางการศึกษาที่มีธรรมชาติไม่แสวงหากําไร(Non-profit Organization) ให้
เกิดดุลยภาพของการจัดการสถานศึกษาในด้านสังคม กล่าวคือ สามารถตอบสนองความต้องการ
ของผู้ รั บ บริ ก ารทางการศึ ก ษา สามารถปรั บ ตั ว ทั น ต่ อ การเปลี่ ย นแปลง มุ่ ง ผลสํ า เร็ จ ไปยั ง
“ผู้รับบริการทางการศึกษา คือ ผู้เรียน และผู้ปกครอง” คํานึงถึงความพึงพอใจของผู้รับบริการเป็น
สําคัญ เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ปกครองและประชาชนทั่วไปว่าบุตรหลานจะได้รับการศึกษาที่มี
คุณภาพ ดังที่พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545
ได้กําหนดให้ทุกสถานศึกษาจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ ได้มาตรฐาน สามารถตอบสนองความ
ต้องการของผู้เรียนผู้ปกครองและชุมชนสถานศึกษาต้องตระหนักถึงความสําคัญกับการสร้าง
ความสามารถในการตอบสนองความต้องการของลูกค้าโดยต้องจัดการศึกษาให้เป็นที่พึงพอใจ
เพื่อให้สามารถรักษาลูกค้าไว้ได้ในระยะยาวทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องต้องแสดงความรับผิดชอบต่อผู้เรียน
โดยต้องจัดการศึกษาให้ผู้เรียนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพมาตรฐานรวมทั้งการสร้างดุลยภาพของ
การจัดการสถานศึกษาในด้านสิ่งแวดล้อมกล่าวคือสามารถปรับตัวให้เข้ากับบริบทของท้องถิ่นและ
สากลเนื่องจากโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามเป็นสถานศึกษาเอกชนและอยู่ในบริบทการจัด
การศึ ก ษาในพื้ น ที่ ส ามจั ง หวั ด ชายแดนภาคใต้ ที่ ชุ ม ชนส่ ว นใหญ่ ค าดหวั ง ให้ โ รงเรี ย นการจั ด
การศึกษาและมีวิถีการดําเนินงานตามหลักการศาสนาอิสลามมีวัฒนธรรมและค่านิยมตามบริบท
ของชุมชนส่งผลให้โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามมีหน้าที่จัดการศึกษาในส่วนที่นอกเหนือจาก
สถานศึกษาอื่นโดยทั่วไปที่ต้องจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนซึ่งเป็นทั้ง
กลุ่มเป้าหมายที่จะมาเป็นลูกค้าและเป็นผู้ที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียนให้สามารถดําเนินการ
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติให้ความสําคัญกับการบูรณาการการศึกษาให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของท้องถิ่นที่มีลักษณะเฉพาะบนพื้นฐานของหลักการศาสนาและวัฒนธรรมที่ต้อง
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เชื่อมโยงเข้ากับการจัดการศึกษาโดยยึดผู้เรียนและประชาชนเป็นสําคัญ (กระทรวงศึกษาธิการ,
2549) ดังที่อํารุงจันทวานิช (2547) กล่าวว่าการพัฒนาสถานศึกษาสู่การเป็นโรงเรียนคุณภาพนั้น
โรงเรียนต้องสามารถให้บริการทางการศึกษาที่ตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพซึ่งสอดคล้องกับทักษิณชินวัตร (2548) ที่กล่าวว่าโรงเรียนสมบูรณ์แบบควรจัด
การศึกษาได้อย่างดีทั้งในด้านการบริหารจัดการการจัดการเรียนรู้ทําให้ผู้เรียนมีคุณภาพสูงตาม
มาตรฐานที่กําหนดและได้รับการพัฒนาอย่างครบถ้วนทุกด้านเป็นคนเก่งคนดีและมีความสุขเป็น
โรงเรี ย นที่ ส ามารถจั ด การเรี ย นให้ ส อดคล้ อ งกั บ ความต้ อ งการของชุ ม ชนเช่ น เดี ย วกั น กั บ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (2549) ได้ทําการวิจัยเพื่อเสนอยุทธศาสตร์และมาตรการเพื่อการ
พั ฒ นาโรงเรี ย นเอกชนสอนศาสนาอิ ส ลามในพื้ น ที่ ส ามจั ง หวั ด ชายแดนภาคใต้ ใ ห้ ส ามารถจั ด
การศึกษาได้อย่างมีคุณภาพพบว่าแนวการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน
สอนศาสนาอิ ส ลามในพื้ น ที่ ส ามจั ง หวั ด ชายแดนภาคใต้ ค วรมี รู ป แบบเฉพาะที่ ส อดคล้ อ งกั บ
วัฒนธรรมของพื้นที่อยู่บนพื้นฐานของความเข้าใจและส่งเสริมให้โรงเรียนดําเนินการต่อไปได้ตาม
ความพร้อมและจุดแข็งของโรงเรียนคือการเรียนรู้และปฏิบัติไปพร้อมกันอีกทั้งยังเป็นโรงเรียนที่มี
ความใกล้ชิดกับชุมชนมาก
ดังนั้นยุทธศาสตร์และมาตรการเพื่อการพัฒนาโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในพื้นที่
สามจั ง หวั ด ชายแดนภาคใต้ จึ ง ควรความเชื่ อ มโยงกั บ ปั ญ หาและความต้ อ งการในการพั ฒ นา
โรงเรียนทั้งระบบและแต่ละระบบล้วนส่งผลเชื่อมโยงซึ่งกันและกันได้แก่ยุทธศาสตร์ปรับระบบ
บริหารองค์กรยุทธศาสตร์ระบบฐานข้อมูลยุทธศาสตร์การพัฒนาผู้บริหารยุทธศาสตร์การจัดทํา
แผนแม่บทพัฒนาโรงเรียนและยุทธศาสตร์ระบบงบประมาณซึ่งการพัฒนายุทธศาสตร์เหล่านี้จะ
ส่งผลให้ผลผลิตของการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในพื้นที่สามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้มีคุณภาพสูงขึ้นทั้งในส่วนของคุณภาพโรงเรียนและคุณภาพผู้เรียนทั้งนี้การพัฒนา
ระบบการเรียนเป็นสิ่งสําคัญในการที่จะนําพาสู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โดยในปัจจุบันนี้จะมี
สถาบันการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติเป็นตัวกําหนดในการจัดระดับการศึกษาในประเทศ
ฉะนั้นหากมีการนําผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติมาวิเคราะห์ในรูปแบบของความสําเร็จ
ความล้มเหลว เชื่อว่าจะสามารถยกระดับการพัฒนาผู้เรียนในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้ได้
5. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
นินาวาลย์ ปานากาเซ็งแมงกาจิ (บทคัดย่อ: 2550) ได้ศึกษาเรื่องการจัดการศึกษาเพื่อการ
พัฒนาที่ยั่งยืนของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ผล
การศึกษาพบว่า แนวทางการจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา
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อิสลามในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่สร้างขึ้นจากองค์ประกอบที่เกิดจากกลุ่มตัวแปรที่มี
ความสอดคล้องกับหลักการพัฒนาที่ยั่งยืนให้มีความสมดุลทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
ทางการศึกษาแนวทางการจัดการศึกษาดังกล่าวประกอบด้วยองค์ประกอบที่เกิดจาก (1) การสร้าง
ความสามารถในการแข่ ง ขัน บนพื้น ฐานทรั พ ยากรและความสามารถของโรงเรี ย น จํา นวน 5
องค์ ป ระกอบ ได้ แ ก่ องค์ ป ระกอบเกี่ ย วกั บ ผู้ บริ ห ารมื อ อาชี พ การบริห ารต้ น ทุ น การบริ ห าร
บุคลากรให้เป็นมืออาชีพ การบริหารจัดการที่มีประสิทธิผลและการพัฒนาภาพลักษณ์สถานศึกษา
(2) การสร้างความสามารถในการตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการทางการศึกษา จํานวน 5
องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบเกี่ยวกับการจัดกระบวนการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ตามวิถีอิสลามอย่างสอดคล้องกับบริบททางสังคมวัฒนธรรมท้องถิ่นและสากล การจัดกระบวนการ
เรียนรู้และกิจกรรมโดยเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญเพื่อให้ผู้เรียนดํารงชีวิตอย่างสันติสุข ครูและบุคลากร
สายสนับสนุนการสอนมืออาชีพ การดํารงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ของสถานศึกษา และการพัฒนาผู้เรียน
เป็นรายบุคคล (3) การสร้างความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับบริบทของท้องถิ่นและสากล
จํานวน1 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบเกี่ยวกับการสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างโรงเรียนกับ
ชุมชน ทุกองค์ประกอบข้างต้นเป็นแนวทางการจัดการศึกษาที่สามารถนําไปปรับใช้ในการจัด
การศึกษาของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามทุกขนาดในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้
สามารถพัฒนาได้อย่างยั่งยืน
รายงานการวิเคราะห์คุณภาพของแบบทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
(บทสรุปผู้บริหาร: 2552) รายงานครั้งนี้เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลครั้งนี้เป็นการวิเคราะห์แนวโน้มเข้า
สู่ส่วนกลางและการกระจายข้อมูลของการทดสอบ O-NET ผลการศึกษาพบว่า
การวิเคราะห์แบบทดสอบ O-NET ช่วงชั้นที่ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในแต่ละรายวิชาดังนี้
ข้อสอบ O-NET วิชาภาษาไทยจํานวน 50 ข้อส่วนใหญ่มีความยากอยู่ระดับปานกลางร้อยละ
54.00 ข้อสอบ O-NET วิชาคณิตศาสตร์จํานวน 30 ข้อส่วนใหญ่มีความยากอยู่ในระดับปานกลาง
ร้อยละ 53.33ข้อสอบ O-NET วิชาวิทยาศาสตร์จํานวน 40 ข้อส่วนใหญ่มีความยาก อยู่ในระดับ
ปานกลางร้อยละ 70.00 ข้อสอบ O-NET วิชาภาษาอังกฤษจํานวน 40 ข้อส่วนใหญ่มีความยากอยู่
ใ น ร ะ ดั บ ย า ก ร้ อ ย ล ะ
55.00
ข้อสอบ O-NET วิชาสังคมศึกษาจํานวน 50 ข้อส่วนใหญ่มีความยากอยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ
58.00
การวิเคราะห์แบบทดสอบ O-NET ช่วงชั้นที่ 4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในแต่ละรายวิชาดังนี้
ข้อสอบ O-NET วิชาภาษาไทยจํานวน 100 ข้อส่วนใหญ่มีความยากอยู่ในระดับปานกลางร้อยละ
66.00
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ข้อสอบ O-NET วิชาคณิตศาสตร์จํานวน 40 ข้อส่วนใหญ่มีความยากอยู่ในระดับปานกลางร้อยละ
60.00
ข้อสอบ O-NET วิชาวิทยาศาสตร์จํานวน 80 ข้อส่วนใหญ่มีความยากอยู่ในระดับยาก ร้อยละ
48.75
ข้อสอบ O-NET วิชาภาษาอังกฤษจํานวน 100 ข้อส่วนใหญ่มีความยาก อยู่ในระดับยากร้อยละ
51.00
ข้อสอบ O-NET วิชาสังคมศึกษาจํานวน 100 ข้อส่วนใหญ่มีความยาก อยู่ในระดับยากร้อยละ
47.00
ข้อสอบ O-NET วิชาสุขศึกษาและพลศึกษาจํานวน 40 ข้อส่วนใหญ่มีความยาก อยู่ในระดับปาน
กลางร้อยละ 40 และความยากอยู่ในระดับง่ายร้อยละ 40.00 เช่นกัน
ข้อสอบ O-NET วิชาศิลปะจํานวน 40 ข้อส่วนใหญ่มีความยาก อยู่ในระดับปานกลางร้อยละ
45.00
ข้อสอบ O-NET วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีจํานวน 40 ข้อส่วนใหญ่มีความยากอยู่ในระดับ
ยากร้อยละ 45.00
สรุปจากการศึกษาการวิเคราะห์แบบทดสอบ O-NET ช่วงชั้นที่ 3-4 ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่
3 และ 6 พบว่าการวิเคราะห์แบบทดสอบ O-NET ในช่วงชั้นที่ 3-4 ของรายวิชาภาษาอังกฤษ ส่วน
ใหญ่มีความยากอยู่ในระดับยาก และ แบบทดสอบ O-NET ช่วงชั้นที่ 4 ของรายวิชาวิทยาศาสตร์
วิชาสังคมศึกษา และวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ส่วนใหญ่มีความยากอยู่ในระดับยาก ส่วน
รายวิชาอื่นๆ ส่วนใหญ่มีความยาก อยู่ในระดับปานกลาง
เอื้อมพรหลินเจริญ(บทสรุปสําหรับผู้บริหาร : 2552) ได้ศึกษาเรื่องปัจจัยเชิงสาเหตุที่ทําให้
คะแนนการทดสอบ O-NET ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ต่ํา ผล
การศึกษาพบว่า
1. การเห็นความสําคัญของการสอบ O-NET นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ยังให้
ความสํ า คั ญ ต่ อ การสอบน้ อ ยเนื่ อ งจากยั ง ไม่ รู้ ว่ า จะนํ า ผลจากการสอบไปใช้ ทํ า อะไรเมื่ อ ไหร่
นอกจากนี้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สามารถจําแนกนักเรียนออกได้ 3 กลุ่มคือ 1) กลุ่มที่ได้
โควตารับตรงจากมหาวิทยาลัย 2) กลุ่มไม่เรียนต่อในมหาวิทยาลัย 3) กลุ่มที่ได้โควตารับตรงจาก
มหาวิทยาลัยแต่ยังไม่พอใจกับคณะสาขาที่ได้ซึ่งในกลุ่มสุดท้ายจะให้ความสําคัญต่อการสอบ ONET มากกว่ากลุ่มที่ 1 และ 2 จะมีการเตรียมตัวมีความสนใจและตั้งใจสอบมากเป็นพิเศษส่วนใน
กลุ่มที่ 1 และ 2 นั้นการสอบ O-NET เป็นเพียงเพื่อให้จบตามกระบวนการเท่านั้นไม่มีการเตรียม
ตัวและตั้งใจสอบ
2. นโยบายของโรงเรียนในการพัฒนาคุณภาพวิชาการในโรงเรียนมัธยมศึกษาส่วนใหญ่
ผู้บริหารมุ่งเน้นที่จะให้มีการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้สูงขึ้นแต่ทั้งนี้ก็ขึ้นกับ
ความพร้อมของโรงเรียนและบุคลากรอย่างไรก็ตามในการจัดการเรียนการสอนผู้บริหารโรงเรียน
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ส่วนใหญ่จะดําเนินตามนโยบายของกระทรวงที่มุ่งเน้นให้เกิดความเสมอภาคนักเรียนทุกคนได้รับ
ความรู้อย่างทั่วถึงไม่เน้นการจัดการเรียนการสอนที่ตัวบุคคลเพื่อที่จะทําให้มีผลการสอบ O-NET
ที่สูงขึ้นอย่างเดียว
3. สภาพแวดล้อมของโรงเรียนโรงเรียนขนาดเล็กที่อยู่นอกเมืองจะมีการแข่งขันทางด้าน
วิชาการและมีความกระตือรือร้นความเอาใจใส่ในการเรียนน้อยส่งผลให้คะแนน O-NET ต่ําเมื่อ
เทียบกับโรงเรียนขนาดกลางและโรงเรียนขนาดใหญ่ในเมืองที่มีการแข่งขันทางด้านวิชาการสูงตัว
ป้อน (นักเรียน) ของโรงเรียนส่วนใหญ่เกือบร้อยละ 90 จะมีนักเรียนที่มีความตั้งใจกระตือรือร้น
และให้ความสําคัญกับการสอบ O-NET มากจึงส่งผลให้ผลการสอบ O-NET ในโรงเรียนนั้นสูงจน
เป็นที่น่าพอใจของคณะครูในโรงเรียน
4. การเข้าถึงข้อมูลของครูยังมีน้อยโรงเรียนบางแห่งที่นักเรียนมีคะแนน O-NET ต่ําไม่
ทราบรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบบางโรงเรียนมีปัญหาเรื่องอินเทอร์เน็ตที่ไม่สามารถใช้ได้อย่าง
สะดวกรวดเร็วหรือแม้แต่ครูบางคนมีปัญหาเรื่องการใช้คอมพิวเตอร์ในการสืบค้นข้อมูล
5. พฤติกรรมการสอนของครูครูส่วนใหญ่พยายามคิดหาวิธีการสอนที่หลากหลายเพื่อ
ส่งเสริมให้นักเรียนเกิดความรู้เกิดทักษะในการเรียนแต่พบว่ายังมีครูที่ใช้วิธีการสอนแบบบรรยาย
มุ่งเน้นให้เด็กท่องจําจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นครูเป็นสําคัญมากกว่าการเน้นผู้เรียนเป็น
สําคัญในรายวิชาที่ต่างกันครูก็จะมีเทคนิคการสอนที่แตกต่างกันออกไปแต่ที่เป็นปัญหาทําให้ผล
สัมฤทธิ์ของนักเรียนไม่ดีขึ้นหรือคะแนนสอบO-NET ต่ําอาจจะเนื่องมาจากความพร้อมของ
นักเรียนความพร้อมของโรงเรียนทางด้านสื่ออุปกรณ์ความเพียงพอทางด้านบุคลากรโดยเฉพาะ
โรงเรียนที่เป็นโรงเรียนขนาดเล็กอยู่นอกเมืองจะประสบปัญหาดังกล่าวมากกว่าโรงเรียนขนาดใหญ่
ที่อยู่ในเมือง
6. ระดับความยากของข้อสอบพบว่ามีความคิดเห็นที่หลากหลายโดยส่วนใหญ่มีความ
คิดเห็นว่าข้อสอบ O-NET มีความยากง่ายแตกต่างกันไปวิชาที่นักเรียนส่วนใหญ่คิดว่ายากมากคือ
วิชาภาษาอังกฤษและวิชาคณิตศาสตร์รวมถึงข้อสอบที่ออกในแนวคิดวิเคราะห์ซึ่งก็ตรงกับความ
คิดเห็นของครูผู้สอนที่มีความเห็นว่าข้อสอบค่อนข้างยากเกินกว่าที่นักเรียนจะสามารถทําได้
7. ช่วงเวลาในการสอบและการแจ้งผลการสอบล่าช้าทําให้เด็กไม่เห็นความสําคัญ
นอกจากนี้ ก ารแจ้ ง ผลการสอบที่ล่า ช้ า ทํ า ให้ผู้ บริห ารและครู ไ ม่ ส ามารถให้ ข้ อมู ลย้ อ นกลับกั บ
นักเรียนเพื่อที่จะนําไปสู่การพัฒนาได้ทันท่วงที
8. คุณวุฒิของครูไม่ตรงตามสาระการสอน/ครูไม่ครบตามกลุ่มสาระในโรงเรียนขนาดเล็ก
และโรงเรียนขนาดกลางหลายแห่งที่นักเรียนมีคะแนนการสอบ O-NET ต่ําพบว่ามีจํานวนครูไม่
พอเพียงในบางกลุ่มสาระผู้บริหารต้องแก้ไขโดยการนําครูในกลุ่มสาระอื่นไปสอนในกลุ่มสาระที่ครู
ขาดทําให้คุณวุฒิของครูไม่ตรงตามสาระการสอนส่งผลถึงคุณภาพการสอนของครูทําให้ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนไม่ดีขึ้น
9. ภาระงานของครูมีมากโรงเรียนหลายแห่งครูมีงานอื่นๆเช่นงานพัสดุงานการเงินงาน
ธุรการรวมถึงงานโครงการพิเศษของโรงเรียนไม่ว่าจะเป็นโครงการอาหารกลางวันโครงการที่ทํา
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ร่ ว มกั บ ชุ ม ชนซึ่ ง เป็ น งานที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายเพิ่ ม เติ ม จากงานการสอนทํ า ให้ ค รู มี เ วลาในการ
เตรียมการสอนน้อยลงไม่สามารถสอนได้เต็มที่จึงส่งผลให้คะแนน O-NET ของนักเรียนในโรงเรียน
ดังกล่าวต่ําลงไปด้วย
สุรชัย ไวยวรรณจิตร (บทคัดย่อ: 2552) ได้ศึกษาเรื่องการศึกษาสาเหตุที่ทําให้คะแนน ONET ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ต่ํา: กรณีศึกษาโรงเรียนสุขสวัสดิ์วิทยา ผลจากการวิจัยพบว่า
สาเหตุปัจจัยที่ส่งผลต่อคะแนน O-NET ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 ต่ําประกอบด้วยปัจจัยใน
หลายๆด้านกล่าวคือ 1. ผู้บริหารโรเรียนขาดทักษะและความเข้าใจในการจัดการบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพสอดรับกับประสิทธิผลของการจัดการเรียนรู้ 2. ครูผู้สอนไม่มีความชํานาญเฉพาะ
ด้านการจัดการเรียนรู้ในรายวิชาที่รับผิดชอบ 3. ขาดครูแนะแนวที่มีความชํานาญเฉพาะด้านส่งผล
ให้ ก ารรั บรู้ ข่า วสารข้อมูล ที่ ถูก ต้อ งในการสอบคั ด เลือ กและการทดสอบวัด ความสามารถของ
นักเรียนเป็นไปอย่างไร้ทิศทาง 4. หลักสูตรที่มีอยู่ในปัจจุบันไม่สอดรับกับสภาพความเป็นพหุ
วัฒ นธรรมของพื้น ที่ แ ละไม่ ส อดรั บ กับ หลั ก สู ตรเนื้ อ หาของการออกสอบของการทดสอบทาง
การศึกษาแห่งชาติ 5. ขาดสื่อการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายตลอดจนสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่
ส่งผลให้การจัดการเรียนการสอนที่มองในแง่ของบรรยากาศเชิงพื้นที่บั่นทอนความรู้และตระหนัก
ในการจัดการเรียนรู้อย่างที่ควรจะเป็น 6. นักเรียนขาดแรงจูงใจในเป้าหมายของการเรียนและการ
ทดสอบ 7. ผู้ปกครองขาดความตระหนักและส่งเสริมต่อการจัดการเรียนรู้ของนักเรียน 8. ขีดความ
จํากัดของนักเรียนในโอกาสที่จะได้รับจากส่วนกลางในโครงการเสริมสร้างองค์ความรู้ของนักเรียน
ในพื้นที่
ธีรพงศ์แก่นอินทร์ (2545 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาผลของวิธีสอนแบบโครงการต่อเจตคติ
ความพึ ง พอใจคุ ณ ลั ก ษณะอื่ น และระดั บ ผลการเรี ย นของนั ก ศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี ซึ่ ง มี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับเจตคติต่อการเรียนการสอนระดับความพึงพอใจต่อการเรียนการสอน
ระดับคุณลักษณะอื่นระดับผลการเรียนพฤติกรรมโดยทั่วไปของนักศึกษาบรรยากาศการเรียนการ
สอนและปัญหาการเรียนการสอนที่เกิดจากการเรียนการสอนด้วยวิธีแบบโครงการกลุ่มตัวอย่าง
เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 3 จํานวน 23 คนวิชาเอกประถมคณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ปีการศึกษา 2543 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ประกอบด้วยแบบวัดเจตคติต่อการเรียนการสอนแบบวัดความพึงพอใจต่อการเรียนการสอน
ผลการวิจัยสรุปได้ว่าเจตคติต่อการเรียนการสอนโดยรวมของนักศึกษาอยู่ในระดับเห็นด้วยความ
พึงพอใจต่อการเรียนการสอนโดยรวมของนักศึกษาอยู่ในระดับมากระดับคุณลักษณะอื่นที่พึง
ประสงค์ของนักศึกษาที่เกิดขึ้นโดยรวมอยู่ในระดับมากนักศึกษาทุกคนได้ผลการเรียนในระดับมาก
ริมม์ (Rimm, 1984 pp.28) กล่าวว่าบ้านเป็นจุดเริ่มต้นของทําให้เด็กมีผลสัมฤทธิ์ต่ําใน
การเลี้ยงดูนั้นเด็กมีแนวโน้มที่จะเลือกแบบและยึดพฤตกรรมของพ่อแม่ผู้เลี้ยงดูอย่างใกล้ชิดเป็น
แบบอย่างถ้าพ่อแม่เป็นผู้มีผลสัมฤทธิ์ต่ํากว่าความสามารถที่เป็นจริงหรือไม่เน้นความสําคัญของ
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ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนลูกจะรับเอาทัศนคติทํานองเดียวกันนั้นมาไว้เป็นของตัวสภาพแวดล้อมทาง
บ้านมีอิทธิพลต่อเด็ กไม่ว่าจะเป็นด้านลักษณะนิสัยความประพฤติความเชื่ อหรือค่านิยมต่างๆ
อาจจะเป็นเครื่องกําหนดชีวิตในอนาคตของเด็กได้ทีเดียวกับสําหรับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนั้น
สิ่งแวดล้อมทางบ้านก็มี อิทธิพลอยู่ไม่น้อยฉะนั้นนักเรียนที่ผลสั มฤทธิ์ทางการเรียนต่ํ านั้นจะมี
ความคิดกับตนเองค่อนข้างไม่ดีไม่เห็นคุณค่าในตนเองถ้าเราจัดสภาพที่ดีที่เหมาะสมกับนักเรียนนั้น
ในรู ปแบบอื่นๆเช่นการจัดกิจกรรมการสอนกิ จกรรมกลุ่ ม สั มพัน ธ์ก ารส่ งเสริ ม ให้นัก เรีย นเห็น
ความสําคัญของการสอบการสร้างบรรยากาศเพื่อส่งเสริมการเรียนเป็นต้นเพื่อให้นักเรียนเกิด
ความรู้ที่เพิ่มมากขึ้นจะช่วยแก้ไขปัญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้นได้
จากการทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องพบว่า งานวิจัยส่วนใหญ่มีการศึกษาในเรื่องการจัด
การศึกษาเพื่อการพัฒนา การวิเคราะห์คุณภาพของแบบทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน
(O-NET) ปั จจัยและสาเหตุที่ทํา ให้คะแนนการทดสอบ O-NET ต่ํ า แต่ยังไม่มีงานวิ จัย ที่ศึ กษา
เกี่ยวกับการนําผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (O-NET) ระดับชั้นมัธยมปีที่ 3 และปีที่ 6 ไป
ใช้ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ฉะนั้นหากมีการวิเคราะห์สภาพ ความสําเร็จและความล้มเหลว
ของการนําผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ มองว่าจะนําไปสู่ทิศทางการพัฒนาของผู้เรียน
และระบบการศึกษาอย่างมีคุณภาพ
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บทที่ 3
วิธีดําเนินการวิจัย
การดําเนินการวิจัยในครั้งนี้เป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ โดยเน้นการนําผลการทดสอบ
ทางการศึกษาแห่งชาติ (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และปีที่ 6 ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพ
ของผู้ เ รีย น: กรณีศึกษาโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิ ส ลามในพื้นที่ จังหวั ด ชายแดนภาคใต้ มี
ขอบเขตการวิจัยดังรายละเอียดต่อไปนี้
1.ศึก ษาและตรวจสอบเอกสารที่ เ กี่ย วข้ องกั บ ประเด็น วิจั ย จากบทความบทสั ม ภาษณ์
งานวิจัยนโยบายและแผนเป็นต้น
2. การสัมภาษณ์โดยสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interview) ครูผู้บริหารและ
ผู้ปกครอง
3.1ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
3.1.1 ประชากร
คือครูผู้บริหารและผู้ปกครองในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดชายแดนภาคใต้
ประกอบด้วยจังหวัดปัตตานียะลานราธิวาสและจ.สงขลา
3.1.2 กลุ่มตัวอย่าง
คือครูจํานวน 120 คนแบ่งเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก-กลาง-ใหญ่อย่างละ 40 คนผู้บริหาร
จํานวน 12 คนแบ่งเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก-กลาง-ใหญ่อย่างละ 4 คนและผู้ปกครองจํานวน 60 คน
จาก 12 โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยคัดเลือกจาก
โรงเรียนขนาดเล็กขนาดกลางและขนาดใหญ่ (เพื่อความครอบคลุมในการมีส่วนร่วมต่อการพัฒนา
คุณภาพของผู้เรียน) สามารถแสดงดังตารางต่อไปนี้
ขนาด
โรงเรียน
เล็ก
กลาง
ใหญ่
รวม

จํานวนโรงเรียน

จํานวนครู

4 โรง
4 โรง
4 โรง
12 โรง

40 คน
40 คน
40 คน
120 คน
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จํานวนผู้บริหาร จํานวนผู้ปกครอง
4 คน
4 คน
4 คน
12 คน

20 คน
20 คน
20 คน
60 คน

ทั้งนี้โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจั งหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ได้ทํางานศึกษา โดย
คณะผู้วิจัยได้ทําการวิจัยเลือกแบบเจาะจงซึ่งสามารถแบ่งตามขนาดของโรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลามในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประกอบด้วยจังหวัด ปัตตานี ยะลา นราธิวาส และ
สงขลา
ขนาดของโรงเรียน
เล็ก

ปัตตานี
นูรุลอิสลามภูมี
วิทยา

ยะลา

นราธิวาส

สงขลา

ดาราวิทย์วิทยา

นิรันดรวิทยา

เร๊าะห์มานียะ๊ ห์

กลาง

เตรียมศึกษา

สุขสวัสดิ์วิทยา

อัครศาสน์

ใหญ่

อาซิสสถานมูลนิธิ

พัฒนาวิทยา

ดารุสสลาม

จริยธรรมศึกษา
มูลนิธิ
พัฒนาอิสลาม
วิทยามูลนิธิ

3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
3.2.1 เครื่องมือวิจัยแบบสัมภาษณ์ได้แก่ประเด็น
1.
สภาพการนําผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (O-NET) ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 และปีที่ 6 ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน
2. ความสําเร็จและความล้มเหลวของการนําผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ
(O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และปีที่ 6 ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพของ
ผู้เรียนในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา
3. ข้อเสนอแนะในการนําผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (O-NET) ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 และปีที่ 6 ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน
3.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล
1. การค้นหาข้อมูลโรงเรียนในแต่ละแห่งในการส่งพื้นที่เพื่อการสัมภาษณ์
2. ติดต่อประสานงานกับผู้บริหารโรงเรียนในแล่ละแห่ง
3. การรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่ต้องสัมภาษณ์
4. การสังเกตการณ์การสัมภาษณ์
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5. การตรวจสอบผลจากการสัมภาษณ์
3.4 การวิเคราะห์ข้อมูล
วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากกระบวนการต่างๆในการวิจยั โดยใช้การพรรณนาวิเคราะห์
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บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลในการศึกษาการนําผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (O-NET)
ระดับชั้นมัธยมปีที่ 3 และปีที่ 6 ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน กรณีศึกษาโรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลามในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ครั้งนี้ ผู้วิจัยได้เสนอเป็น2 ตอน ตามลําดับ ดังนี้
ตอนที่ 1เพื่อศึกษาสภาพการนําผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติไปใช้ในการพัฒนา
คุณภาพของผู้เรียนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ผู้วิจัยได้นําเสนอผลการศึกษาแยกเป็นประเด็น
ปัญหา ดังนี้

โรงเรียนของรัฐ

1.1 ปัญหาด้านการกําหนดนโยบายและการนํานโยบายไปสู่การปฏิบัติ
1.2 ปัญหาด้านผู้บริหารสถานศึกษา
1.3 ปัญหาด้านความเหลื่อมล้ําระหว่างครูโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามกับ
1.4 ปัญหาด้านครูผู้สอน
1.5 ปัญหาด้านผู้เรียน
1.6 ปัญหาด้านผู้ปกครองนักเรียน
1.7 ปัญหาด้านชุมชน
1.8 ปัญหาด้านแบบทดสอบระดับชาติ

ตอนที่ 2เพื่อศึกษาความสําเร็จและความล้มเหลวของการนําผลการทดสอบทางการศึกษา
แห่งชาติไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ในช่วง3 ปีที่ผ่านมา(พ.ศ.
2553-2555) ในประเด็นต่อไปนี้ด้านการกําหนดนโยบายและการนํานโยบายไปสู่การปฏิบัติด้าน
ผู้บริหารสถานศึกษาด้านความเหลื่อมล้ําระหว่างครูโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามกับโรงเรียน
ของรัฐด้านครูผู้สอนด้านผู้เรียนด้านผู้ปกครองนักเรียนด้านชุมชนและ ด้านแบบทดสอบระดับชาติ
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
เพื่อความเข้าใจที่ตรงกัน ผู้วิจัยได้กําหนดกรอบการศึกษาข้อมูลเป็นภาพรวมของผู้ให้
ข้อมูลโดยไม่ได้ระบุว่าเป็นใคร โรงเรียนใดโดยนําเสนอผลการศึกษาข้อมูล เป็น 2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ผลการศึกษาสภาพการนําผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (O-NET)
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และปีที่ 6 ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน:กรณีศึกษาโรงเรียน
เอกชนสอนศาสนาอิสลามในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ผู้วิจัยได้นําเสนอผลการวิจัยแยกเป็น
ประเด็น ดังนี้
สภาพปัญหาการนําผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพ
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ผู้เรียนของ โรงเรียน ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
ด้านการกําหนดนโยบายและการนํานโยบายไปสู่การปฏิบัติ พบว่า ตลอดระยะเวลาที่
ผ่านมา
นโยบายและแนวทางการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ถูกผูกไว้กับตัวบุคคล และ
มั ก จะเปลี่ ย นแปลงตามการโยกย้ า ยเปลี่ ย นแปลงของบุ ค คลเหล่ า นั้ น ส่ ง ผลให้ แ นวทางการ
ปฏิบัติงานไม่ชัดเจนและต่อเนื่องอย่างที่ควรจะเป็น ทําให้ผู้ปฏิบัติสับสน และเมื่อมีการนํานโยบาย
แผนงาน มาตรการไปสู่ ก ารปฏิบั ติ เ พี ย งแต่ ป ระเมิ น ว่ า ได้ ทํ า แล้ ว แต่ ข าดการศึ ก ษาวิ เ คราะห์
ประเมินถึงสิ่งที่ทําว่ามีคุณภาพ หรือเกิดผลตามเป้าหมายที่วางไว้หรือไม่
ด้านผู้บริหารสถานศึกษา พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาให้ความสําคัญต่อการนําผลการ
ทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนค่อนข้างน้อย ไม่ทันได้คิดเรื่อง
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์เนื่องจากภาระงานบริหารที่ต้องฉุกคิดอยู่ตลอดเวลาว่าจะทําอย่างไรให้
โรงเรียนดําเนินกิจกรรมไปได้ภายใต้สภาวการณ์ก่อความไม่สงบในพื้นที่มีอย่างตลอดและขาดการ
นิเทศติดตามผลอย่างต่อเนื่อง
ด้านความเหลื่อมล้ําระหว่างครูโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามกับโรงเรียนของรัฐ
พบว่า การสนับสนุนส่งเสริมครูในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งจัดการเรียนรู้ในพื้นที่เสี่ยงภัยและ
สอนนักเรียนสัญชาติไทยเช่นเดียวกันมีความเหลื่อมล้ํากันระหว่างครูโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา
อิสลามกับครุในโรงเรียนของรัฐ ทั้งในด้านเงินเดือน ค่าตอบแทนการพัฒนาตนเอง สวัสดิการ โดย
ครุในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามส่วนใหญ่ได้รับเงินเดือนไม่ตรงตามวุฒิ ไม่ได้รับเงินวิทย
ฐานะและเงินค่าเสี่ยงภัยเหมือนกับครูโรงเรียนของรัฐ
ด้านครูผู้สอนในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม พบว่า ครูผู้สอนยังไม่ปรับวิธีการ
จัดการเรียนรู้ของตนเองให้สอดคล้องกับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ไม่เข้าใจหลักสูตร
ยังคงยึดรูปแบบในการจัดการเรียนรู้แบบเดิมๆใช้ตําราเดิมๆตามแต่เครือข่ายโรงเรียนจะสังกัด
สํานักพิมพ์ใดซึ่งส่งผลต่อตัวผู้เรียนเป็นอย่างมาก ทําให้ไม่สามารถจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับ
หลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ซึ่งเป็นกรอบในการสอบระดับชาติ
ครูผู้สอนมีภาระการทํางานอื่นๆ มาก ทําให้มีเวลาเตรียมการจัดการเรียนรู้และทําการสอนใน
ห้องเรียนน้อยลง รวมทั้งจํานวนครูมีน้อย และสอนไม่ตรงสาขาวิชาเอกประกอบกับสถานการณ์
การก่อความไม่สงบในพื้นที่ที่ยังคงส่งผลให้ครูได้สอนบ้างไม่ได้สอนบ้าง ทําให้คุณภาพการสอน
ลดลง นักเรียนได้รับประสบการณ์ไม่เต็มตามศักยภาพเท่าที่ควรจะเป็น นอกจากนี้การส่งต่อ และ
ใช้ข้อมูลนักเรียนรายบุคคลเพื่อพัฒนาคุณภาพ นักเรียนยังไม่ต่อเนื่อง ทําให้นักเรียนได้รับการ
พัฒนาไม่ ตรงกับความรู้พื้นฐานเดิมของนักเรียน ครู บางส่วนไม่เ ห็นความสําคั ญของการสอบ
ระดับชาติ 0-NET จึงมอบภาระการสอบระดับชาติให้ครูประจําชั้น ที่มีการสอบระดับชาติ ขาด
การร่วมกันทํางาน ครูละเลย ไม่เอาใจใส่นักเรียน ให้ผลการเรียนแบบ ปล่อยเกรด ทําให้นักเรียน
ไม่เห็นความสําคัญของการสอบและคะแนน ครูบางคนขาดทักษะการวัด และประเมินผลที่เน้น
กระบวนการคิด ขาดการศึกษาวิเคราะห์ข้อสอบ ไม่มีมาตรการยกระดับผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนที่
ชัดเจน และไม่ติดตามความเคลื่อนไหวของ สทศ. ทางเว็บไซต์ ทําให้ไม่เช้าใจข้อมูล การสอบ ทํา
ให้เตรียมความพร้อมได้ไม่เต็มตามศักยภาพของผู้เรียน ที่สําคัญในคณะครูด้วยกันขาดการทํา KM
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ระหว่างครูเพื่อนํามาใช้ปรับปรุงพัฒนาผู้เรียนในบางกรณีที่ครูบางท่านทําสําเร็จ ซึ่งเป็นหัวใจ
สํ า คั ญ ที่ ก ารทํ า งานระหว่ า งครู ด้ ว ยกั น ห่ า งหายไปในการเน้ น การแก้ ปั ญ หาผู้ เ รี ย นด้ ว ยการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ด้านผู้เรียน พบว่า ผู้เรียนได้เรียนไม่เต็มที่อันเนื่องจากสถานการณ์ในพื้นที่ ประกอบ
กับผู้เรียนขาดประสบการณ์ในการทําข้อสอบตามแนวของ สทศ. ไม่เข้าใจวิธีระบายคําตอบและคํา
ชี้แจงในกระดาษคําตอบ ทําให้ผู้เรียนขาดความมั่นใจในการทําข้อสอบ ผู้เรียนไม่เห็นความสําคัญ
ของการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ ไม่นําผลการทดสอบไปใช้ในการ พัฒนาตนเอง ผู้เรียนส่วน
ใหญ่มีปัญหาด้านการอ่าน อ่านไม่คล่อง ทําให้ไม่มีความอดทนในการอ่าน ข้อความยาวๆ เพื่อทํา
ข้อสอบ ขาดทักษะการอ่านจับใจความสําคัญ การคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ ที่สําคัญสิ่งแวดล้อม
บริบทผู้เรียนไม่เอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน
ด้านผู้ปกครอง พบว่า ผู้ปกครองส่วนใหญ่มีฐานะยากจน บางส่วนไปประกอบอาชีพที่
มาเลเซีย ปล่อยให้นักเรียนอยู่กับปู ย่า ตา ยาย หรือญาติ ทําให้ขาดการดูแลเอาใจใส่ด้านความ
ประพฤติ ด้านการเรียน ขาดความอบอุ่นในครอบครัว ผู้ปกครองละเลยการอบรมพฤติกรรม
นักเรียนมีบ้างที่ผู้ปกครองบางส่วนให้การดูแลเอาใจใส่ต่อลูกเป็นอย่างดีในการเรียน ซึ่งกลุ่มคน
เหล่านี้จะมีน้อยแต่ก็จะสื่อให้เห็นเลยว่าผู้ปกครองที่เอาใจใส่ดูแลเรื่องเรียนของลูก จะทําให้ลูกมี
ผลการเรียนที่ดีกว่านักเรียนคนอื่นๆ
ด้านชุมชน พบว่า ชุมชนไม่เช้าใจ และไม่ให้ความสําคัญในการทดสอบระดับชาติ
องค์กรชุมชนไม่ให้การสนับสนุนด้านงบประมาณ ที่สําคัญความไม่เข้าใจตรงกันของภาครัฐกับ
ชุมชนและสถาบันการศึกษาเอกชนในพื้นที่ โดยฝ่ายรัฐมักมองโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม
ในแง่ลบ ทําให้ประเด็นที่จะส่งเสริมสนับสนุนไม่ได้อยู่บนพื้นฐานของความไว้วางใจซึ่งกันและกัน
บางครั้งรัฐบริหารด้วยความหวาดระแวงมากกว่าส่งเสริม ในขณะที่ชุมชนท้องถิ่นบางครั้งก็แปล
ความเจตนารมณ์ ข องรั ฐ ไม่ ต รงสภาพ มองว่ า การดํ า เนิ น การของรั ฐ มั ก มี ว าระซ่ อ นเร้ น เช่ น
โครงการทวิภาษา ที่กําหนดให้มีหลักสูตรสองภาษาในโรงเรียนแอบแฝงด้วยนัยยะซ่อนเร้นที่จะทํา
ให้ภาษามลายูถิ่นหมดไปจากพื้นที่หรือเปล่า และเป็นการเข้าไปแทรกแซงการจัดการศึกษาใน
ท้องถิ่นซึ่งมีชุมชนเป็นผู้ดูแลอยู่แล้วหรือเปล่า
ด้านแบบทดสอบระดับชาติ พบว่า แบบทดสอบของ สทศ. ยากเกินไป วิธีทํา วิธีให้
คะแนนซับซ้อน หลายรูปแบบ และเปลี่ยนแปลงบ่อย ทําให้นักเรียนขาดประสบการณ์ในการทํา
ข้อสอบ ส่งผลให้คะแนนต่ําและไม่สะท้อนความรู้ที่แท้จริงของนักเรียน แบบทดสอบของ สทศ.
บางข้อ มีความลําเอียงเอื้อประโยชน์ต่อนักเรียนบางกลุ่ม บางพื้นที่ ยิ่งเป็นพื้นที่สามจังหวัดด้วย
แล้วข้อสอบหลายข้อนักเรียนแทบจะไม่เคยได้เรียนเลยเนื่องจากการจัดการเรียนรู้ในบริบทที่
แตกต่างจึงส่งผลให้การนําเนื้อหาที่มาจัดการเรียนรู้ส่วนใหญ่แล้วจะสอดคล้องกับวัฒนธรรมวิถี
ชีวิตท้องถิ่นมากกว่า
ตอนที่ 2ความสําเร็จและความล้มเหลวของการนําผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ
ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ในช่วง3ปีที่ผ่านมา (พ.ศ. 25532555)
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ข้อค้นพบในการศึกษาวิจัยปัจจัยที่เป็นสาเหตุของความล้มเหลวในการนําผลการ
ทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา (พ.ศ. 2553-2555) ทั้งนี้ปัจจัยความล้มเหลวที่ยังคงเป็นอุปสรรคต่อการ
พัฒนาผู้เรียน ดังนั้นจึงพอสรุปได้ว่า ปัจจัยที่จะมีส่วนเกื้อหนุน หนุนเสริมให้การจัดการศึกษาใน
พื้นที่โดยเฉพาะการนําผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียนจะต้องคํานึง
ประเด็นต่างๆดังนี้
1. การมีเป้าหมายปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ.2552-2561)
ยุทธศาสตร์1: ให้คนไทยและการศึกษาไทยมีคุณภาพ ได้มาตรฐานสากล
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1ผลสัมฤทธิ์ทาง ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบทางการศึกษา
ระดับขั้นพื้นฐาน มีคะแนนเฉลี่ยมากกว่า ร้อยละ50
2. นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (หนังสือ3 ก.พ.53)
2.1 ใช้เป็นส่วนหนึ่งในการคัดเลือกเข้าเรียนต่อชั้น ม.1 และ ม.4 ในโรงเรียนที่มี
การแข่งขันสูง
2.2ให้ครูผู้สอนนําไปใช้ปรับปรุงการเรียนการสอน
3. ประกันคุณภาพการศึกษา (พรบ. การศึกษาแห่งชาติ)
3.1ประกันคุณภาพภายใน
3.2ประเมินคุณภาพภายนอก
4. ปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอน และการบริหาร
5. ให้เป็นส่วนหนึ่งในการคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับสูงขึ้น
6. ลดความเหลื่อมล้ําด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยมีเป้าหมายการดําเนินงาน
ติดตามผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหลักระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สถานศึกษาต้องผ่านการ
รับรองของ สมศ 100 %
7. ร่วมกันของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามใน
พื้นที่ไม่ว่าจะเป็น กระทรวงศึกษาธิการ ศอ.บต. สช. หรือแม้กระทั่งสํานักงานการศึกษาธิการภาคที่
12 ที่เป็นผู้รับลูกส่งต่อนโยบายโดยตรงมาจากกระทรวงศึกษาธิการในการพัฒนานโยบายทาง
การศึกษาในพื้นที่
8. ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในกระบวนการจัดการศึกษา
ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยเฉพาะโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามซึ่งผู้บริหารและครู
ส่วนใหญ่ตกเป็นเหยื่อของเหตุการณ์การก่อความไม่สงบในพื้นที่อยู่ตลอดเรื่อยมา
9. คุณภาพของผู้บริหาร ครู ผู้เรียน และผู้ปกครองและสภาพแวดล้อมของโรงเรียนที่ต้อง
ตระหนักร่วมกัน
10. การจัดการศึกษาที่สอดคล้องและสนองตอบต่อบริบทวิถีวัฒนธรรมท้องถิ่น
11. การดําเนินการนโยบายการจัดการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ผ่านองค์กร
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ผู้นําทางศาสนาและการศึกษาของชุมชน เพื่อลดแรงเสียทานในการยอมรับจากภาครัฐในความหวัง
ดีหลายๆนโยบายซึ่งไม่เข้าใจตรงกันระหว่างพื้นที่กับหน่วยงานภาครัฐในระดับนโยบายที่ลงมายัง
พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
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บทที่ 5
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
สรุปอภิปรายผลการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลและข้อเสนอแนะในการศึกษาแนวทางการนําผล
การทดสอบทางการศึกษาไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ ครั้งนี้ ผู้วิจัยได้เสนอเป็น 3 ตอน ตามลําดับ ดังนี้
5.1 สรุปผลการวิจัย
ตอนที่1
สภาพการนําผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (O-NET) ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 และปีที่ 6 ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน: กรณีศึกษาโรงเรียนเอกชน
สอนศาสนาอิสลามในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ปรากฏข้อค้นพบดังนี้
ด้านการกําหนดนโยบายและการนํานโยบายไปสู่การปฏิบัติ พบว่า ตลอดระยะเวลาที่ผ่าน
มานโยบายและแนวทางการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ถูกผูกไว้กับตัวบุคคล และ
มั ก จะเปลี่ ย นแปลงตามการโยกย้ า ยเปลี่ ย นแปลงของบุ ค คลเหล่ า นั้ น ส่ ง ผลให้ แ นวทางการ
ปฏิบัติงานไม่ชัดเจนและต่อเนื่องอย่างที่ควรจะเป็น ทําให้ผู้ปฏิบัติสับสน
ด้านนโยบายของโรงเรียนในการพัฒนาคุณภาพวิชาการ พบว่า ในโรงเรียนมัธยมศึกษา
ส่วนใหญ่ผู้บริหารมุ่งเน้นที่จะให้มีการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้สูงขึ้น แต่
ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับความพร้อมของโรงเรียนและบุคลากร การจัดการเรียนการสอนผู้บริหารส่วนใหญ่
จะดําเนินตามโยบายของกระทรวงที่มุ่งเน้นให้เกิดความเสมอภาค นักเรียนทุกคนได้รับความรู้
อย่างทั่วถึง แต่ไม่เน้นการจัดการเรียนการสอนที่ตัวบุคคลเพื่อที่จะทําให้มีผลการสอบ ที่สูงขึ้น
อย่างเดียว
ด้านผู้บริหารสถานศึกษา พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาให้ความสําคัญต่อการนําผลการ
ทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนค่อนข้างน้อย ไม่ทันได้คิดเรื่อง
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์เนื่องจากภาระงานบริหารที่ต้องฉุกคิดอยู่ตลอดเวลาว่า
ด้านความเหลื่อมล้ําระหว่างครู โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามกับโรงเรียนของรัฐ
พบว่า การสนับสนุนส่งเสริมครูในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งจัดการเรียนรู้ในพื้นที่เสี่ยงภัยและ
สอนนักเรียนสัญชาติไทยเช่นเดียวกันมีความเหลื่อมล้ํากันระหว่างครูโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา
อิสลามกับครูในโรงเรียนของรัฐ ทั้งในด้านเงินเดือน ค่าตอบแทนการพัฒนาตนเอง สวัสดิการ โดย
ครุในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามส่วนใหญ่ได้รับเงินเดือนไม่ตรงตามวุฒิ ไม่ได้รับเงินวิทย
ฐานะและเงินค่าเสี่ยงภัยเหมือนกับครูโรงเรียนของรัฐ
ด้านครูผู้สอนในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิ สลาม พบว่า ครูผู้สอนยังไม่ ปรั บวิ ธีก าร
จัดการเรียนรู้ของตนเองให้สอดคล้องกับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ไม่เข้าใจหลักสูตร
ยังคงยึดรูปแบบในการจัดการเรียนรู้แบบเดิมๆใช้ตําราเดิมๆทําให้ไม่สามารถจัดการเรียนรู้ให้
สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ซึ่งเป็นกรอบในการ
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สอบระดับชาติ ครูผู้สอนมีภาระการทํางานอื่นๆ มาก ทําให้มีเวลาเตรียมการจัดการเรียนรู้และทํา
การสอนในห้ อ งเรี ย นน้ อ ยลง รวมทั้ ง จํ า นวนครู มี น้ อ ยบางครั้ ง และบางช่ ว งเวลา คุ ณ วุ ฒิ ข อง
ครูผู้สอนไม่ตรงตามการสอนครูไม่ครบตามกลุ่มสาระ ในโรงเรียนขนาดเล็กและโรงเรียนขนาด
กลางหลายแห่งที่ผู้เรียนมีคะแนนการสอบ 0-NET ต่ํา พบว่ามีจํานวนครูไม่เพียงพอในบางกลุ่ม
สาระ ผู้บริหารต้องแก้โดยการนําครูในกลุ่มสาระอื่นไปสอนในกลุ่มสาระที่ครูขาด ทําให้คุณวุฒิของ
ครูไม่ตรงตามสาระ การสอน ส่งผลถึงคุณภาพการสอนของครู ทําให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
ผู้เรียนไม่ดีขึ้น
ด้านผู้เรียน พบว่า ผู้เรียนได้เรียนไม่เต็มที่อันเนื่องจากสถานการณ์ในพื้นที่ ประกอบกับ
ผู้เรียนขาดประสบการณ์ในการทําข้อสอบตามแนวของ สทศ. ไม่เข้าใจวิธีระบายคําตอบและคํา
ชี้แจงในกระดาษคําตอบ ทําให้ผู้เรียนขาดความมั่นใจในการทําข้อสอบ ไม่รู้ว่าจะนําผลการสอบไป
ใช้ทําอะไรเมื่อไหร่ จึงไม่เห็นความสําคัญของการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ ไม่นําผลการ
ทดสอบไปใช้ในการ พัฒนาตนเอง ผู้เรียนส่วนใหญ่มีปัญหาด้านการอ่าน อ่านไม่คล่อง ทําให้ไม่มี
ความอดทนในการอ่าน ข้อความยาวๆ เพื่อทําข้อสอบ ขาดทักษะการอ่านจับใจความสําคัญ การ
คิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ ที่สําคัญสิ่งแวดล้อมบริบทผู้เรียนไม่เอื้อต่อการเรียนรู้
ด้านผู้ปกครอง พบว่า ผู้ปกครองส่วนใหญ่มีฐานะยากจน บางส่วนไปประกอบอาชีพที่
มาเลเซีย ปล่อยให้นักเรียนอยู่กับปู ย่า ตา ยาย หรือญาติ ทําให้ขาดการดูแลเอาใจใส่ด้านความ
ประพฤติ ด้านการเรียน ขาดความอบอุ่นในครอบครัว ผู้ปกครองละเลยการอบรมพฤติกรรม
นักเรียนมีบ้างที่ผู้ปกครองบางส่วนให้การดูแลเอาใจใส่ต่อลูกเป็นอย่างดีในการเรียน
ด้านชุมชน พบว่า สภาพแวดล้อมชุมชนและโรงเรียนขนาดเล็กที่อยู่นอกตัวเมืองจะมีการ
แข่งขันทางด้านวิชาการ และความกระตือรือร้น ความเอาใจใส่ ในการเรียนน้อย ส่งผลให้คะแนน
0-NET ต่ําเมื่อเทียบกับโรงเรียนขนาดใหญ่ในเมืองที่มีการแข่งขันทางวิชาการสูง และยิ่งกว่านั้น
ชุมชนไม่เข้าใจ และไม่ให้ความสําคัญในการทดสอบระดับชาติ องค์กรชุมชนไม่ให้การสนับสนุน
ด้านงบประมาณ ที่สําคัญความไม่เข้าใจตรงกันของภาครัฐกับชุมชนและสถาบันการศึกษาเอกชน
ในพื้นที่
ด้านแบบทดสอบระดับชาติ พบว่า แบบทดสอบของ สทศ.ระดับความยากของข้อสอบ
พบว่ามีความคิดเห็นที่หลากหลาย โดยส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าข้อสอบ มีความยากง่ายแตกต่าง
กันไป วิชาที่นักเรียนส่วนใหญ่คิดว่ายากมากคือ วิชาภาษาอังกฤษ และวิชาคณิตศาสตร์ รวมถึง
ข้อสอบที่อ อกแนวคิดวิ เ คราะห์ ซึ่งตรงกับ ความคิ ดเห็ น ของครูผู้สอนที มีค วามเห็น ว่ า ข้ อ สอบ
ค่อนข้างยากเกินกว่าที่นักเรียนจะทําได้ รวมทั้ง วิธีการให้คะแนนซับซ้อน หลายรูปแบบ และ
เปลี่ยนแปลงบ่อย ทําให้นักเรียนขาดประสบการณ์ในการทํา ข้อสอบ ส่งผลให้คะแนนต่ําและไม่
สะท้อนความรู้ที่แท้จริงของนักเรียน แบบทดสอบของ สทศ.บางข้อ มีความลําเอียงเอื้อประโยชน์
ต่อนักเรียนบางกลุ่ม บางพื้นที่ ยิ่งเป็นพื้นที่สามจังหวัดด้วยแล้วข้อสอบหลายข้อนักเรียนแทบจะไม่
เคยได้เรียนเลยเนื่องจากการจัดการเรียนรู้ในบริบทที่แตกต่างจึงส่งผลให้การนําเนื้อหาที่มาจัดการ
เรียนรู้ส่วนใหญ่แล้วจะสอดคล้องกับวัฒนธรรมวิถีชีวิตท้องถิ่นมากกว่า
ตอนที่2 ความสําเร็จและความล้มเหลวของการนําผลการทดสอบทางการศึกษา
แห่งชาติไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ในช่วง3 ปีที่ผ่านมา
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(พ.ศ. 2553-2555) ข้อค้นพบในการศึกษาวิจัยปัจจัยที่เป็นสาเหตุของความล้มเหลวในการนําผล
การทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในพื้นที่จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ในช่วง3ปีที่ผ่านมา (พ.ศ. 2553-2555)คือสภาพการจัดการศึกษาในพื้นที่ดังที่กล่าวมาแล้ว
ข้างต้นในปัจจัยต่างๆ (ตอนที่ 1)ดังนั้นปัจจัยความล้มเหลวที่ยังคงเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนา
ผู้เรียน ดังนั้นจึงพอสรุปได้ว่า ปัจจัยที่จะมีส่วนเกื้อหนุน หนุนเสริมให้การจัดการศึกษาในพื้นที่
โดยเฉพาะการนําผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียนจะต้องคํานึง
ประเด็นต่างๆดังนี้
1.การมีเป้าหมายปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ.2552-2561)
ยุทธศาสตร์1: ให้คนไทยและการศึกษาไทยมีคุณภาพ ได้มาตรฐานสากล
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1ผลสัมฤทธิ์ทาง ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบทางการศึกษา
ระดับขั้นพื้นฐาน มีคะแนนเฉลี่ยมากกว่า ร้อยละ50
2.นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (หนังสือ3 ก.พ.53)
2.1 ใช้เป็นส่วนหนึ่งในการคัดเลือกเข้าเรียนต่อชั้น ม.1 และ ม.4ในโรงเรียนที่มีการแข่งขัน
สูง
2.2ให้ครูผู้สอนนําไปใช้ปรับปรุงการเรียนการสอน
3. ประกันคุณภาพการศึกษา (พรบ. การศึกษาแห่งชาติ)
3.1ประกันคุณภาพภายใน
3.2ประเมินคุณภาพภายนอก
4.ปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอน และการบริหาร
5.ให้เป็นส่วนหนึ่งในการคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับสูงขึ้น
6.ลดความเหลื่อมล้ําด้านการพัฒนาคุณภาพการศึ กษาโดยมีเป้าหมายการดําเนิ นงาน
ติดตามผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหลักระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สถานศึกษาต้องผ่านการ
รับรองของ สมศ 100 %
7. ร่วมกันของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามใน
พื้นที่ไม่ว่าจะเป็น กระทรวงศึกษาธิการ ศอ.บต. สช. หรือแม้กระทั่งสํานักงานการศึกษาธิการภาคที่
12 ที่เป็นผู้รับลูกส่งต่อนโยบายโดยตรงมาจากกระทรวงศึกษาธิการในการพัฒนานโยบายทาง
การศึกษาในพื้นที่
8.ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในกระบวนการจัดการศึกษาใน
พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยเฉพาะโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามซึ่งผู้บริหารและครูส่วน
ใหญ่ตกเป็นเหยื่อของเหตุการณ์การก่อความไม่สงบในพื้นที่อยู่ตลอดเรื่อยมา
9. คุณภาพของผู้บริหาร ครู ผู้เรียน และผู้ปกครองและสภาพแวดล้อมของโรงเรียนที่ต้อง
ตระหนักร่วมกัน
10. การจัดการศึกษาที่สอดคล้องและสนองตอบต่อบริบทวิถีวัฒนธรรมท้องถิน่
11. การดําเนินการนโยบายการจัดการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ผ่านองค์กร
ผู้ นํ า ทางศาสนาและการศึ ก ษาของชุ ม ชน เพื่ อ ลดแรงเสี ย ทานในการยอมรั บ จากภาครั ฐ ใน
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ความหวังดีหลายๆนโยบายซึ่งไม่เข้าใจตรงกันระหว่างพื้นที่กับหน่วยงานภาครัฐในระดับนโยบายที่
ลงมายังพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
5.2 อภิปรายผล
ตอนที่ 1
สภาพการนําผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (O-NET) ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 และปีที่ 6 ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน: กรณีศึกษาโรงเรียนเอกชน
สอนศาสนาอิสลามในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ปรากฏข้อค้นพบดังนี้
ด้านการกําหนดนโยบายและการนํานโยบายไปสู่การปฏิบัติ พบว่า ตลอดระยะเวลาที่ผ่าน
มานโยบายและแนวทางการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ถูกผูกไว้กับตัวบุคคล และ
มั ก จะเปลี่ ย นแปลงตามการโยกย้ า ยเปลี่ ย นแปลงของบุ ค คลเหล่ า นั้ น ส่ ง ผลให้ แ นวทางการ
ปฏิบัติงานไม่ชัดเจนและต่อเนื่องอย่างที่ควรจะเป็น ทําให้ผู้ปฏิบัติสับสน และเมื่อมีการนํานโยบาย
แผนงาน มาตรการไปสู่ การปฏิ บัติเ พี ย งแต่ ประเมิน ว่า ได้ทํ า แล้ ว แต่ ข าดการศึ ก ษาวิ เ คราะห์
ประเมินถึงสิ่งที่ทําว่ามีคุณภาพ หรือเกิดผลตามเป้าหมายที่วางไว้หรือไม่
ด้านนโยบายของโรงเรียนในการพัฒนาคุณภาพวิชาการ พบว่า ในโรงเรียนมัธยมศึกษา
ส่วนใหญ่ผู้บริหารมุ่งเน้นที่จะให้มีการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้สูงขึ้น แต่
ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับความพร้อมของโรงเรียนและบุคลากร อย่างไรก็ตาม การจัดการเรียนการสอน
ผู้บริหารส่วนใหญ่ จะดําเนินตามโยบายของกระทรวงที่มุ่งเน้นให้เกิดความเสมอภาค นักเรียน
ทุกคนได้รับความรู้อย่างทั่วถึง แต่ไม่เน้นการจัดการเรียนการสอนที่ตัวบุคคลเพื่อที่จะทําให้มีผล
การสอบ ที่สูงขึ้นอย่างเดียวซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของเอื้อมพร หลินเจริญ (บทสรุปสําหรับ
ผู้บริหาร : 2552) ได้ศึกษาเรื่องปัจจัยเชิงสาเหตุที่ทําให้คะแนนการทดสอบ O-NET ของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ต่ํา สอนหนึ่งมาจากการที่ผู้บริหารสถานศึกษา
มองว่าการยกระดับสถานศึกษาต้องทําให้ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาให้สูง โดยไม่ได้คํานึงถึง ความ
พร้อมของครูผู้สอนเลย และโรงเรียนบางแห่งที่นักเรียนมีคะแนน O-NET ต่ําไม่ทราบรายละเอียด
เกี่ยวกับการสอบบางโรงเรียนมีปัญหาเรื่องอินเทอร์เน็ตที่ไม่สามารถใช้ได้อย่างสะดวกรวดเร็วหรือ
แม้แต่ครูบางคนมีปัญหาเรื่องการใช้คอมพิวเตอร์ในการสืบค้นข้อมูล ทั้งนี้ยังได้มีการเสนออีกว่า
ผู้บริหารต้องมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการสอนของครู และสภาพแวดล้อมของโรงเรียนให้
พร้อม การทําให้ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาให้สูงนั้นไม่ยากเลย
ด้านผู้บริหารสถานศึกษา พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาให้ความสําคัญต่อการนําผลการ
ทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนค่อนข้างน้อย ไม่ทันได้คิดเรื่องการ
พัฒนาผลสัมฤทธิ์เนื่องจากภาระงานบริหารที่ต้องฉุกคิดอยู่ตลอดเวลาว่าจะทําอย่างไรให้โรงเรียน
ดําเนินกิจกรรมไปได้ภายใต้สภาวการณ์ก่อความไม่สงบในพื้นที่มีอย่างตลอดและขาดการนิเทศ
ติดตามผลอย่างต่อเนื่องซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของสุรชัย ไวยวรรณจิตร (บทคัดย่อ: 2552)
ได้ศึกษาเรื่องการศึกษาสาเหตุที่ทําให้คะแนน O-NET ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่๖ต่ํา :
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กรณีศึกษาโรงเรียนสุขสวัสดิ์วิทยาผลจากการวิจัยพบว่าสาเหตุปัจจัยที่ส่งผลต่อคะแนน O-NET
ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 ต่ําประกอบด้วยปัจจัยในหลายๆด้านหนึ่งในนั้นคือผู้บริหารโรเรียน
ขาดทักษะและความเข้าใจในการจัดการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพสอดรับกับประสิทธิผลของ
การจัดการเรียนรู้ และยังสอดคล้องกับผลการศึกษาของอุบลแก้วปิ่นและคณะ ที่ทําการศึกษาเรื่อง
แนวทางการนําผลการทดสอบทางการศึกษาไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของโรงเรียนใน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด ผลการศึกษาพบว่า 1) ผู้บริหาร
เห็นว่าบทบาทหน้าที่การสอนเป็นของครูผู้บริหารเป็นเพียงผู้สนับสนุนให้ครูปฏิบัติหน้าที่พัฒนา
ผู้เรียนในความรับผิดชอบของแต่ละคนและผู้บริหารจะคํานึงถึงผลการทดสอบระดับชาติเมื่อจะ
ประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. ซึ่งจะเอาใจใส่จริงจังเมื่อใกล้จะประเมิน (ทุก 5 ปี) ทําให้ช่วง
ต่อเนื่องระหว่างปีมีความเอาใจใส่น้อยไปบ้างไม่ต่อเนื่อง 2) ผู้บริหารมีงานประชุมอบรมร่วมเป็น
คณะกรรมการระดับเขตพื้นที่ทําให้มีเวลาดูแลงานวิชาการน้อยลง 3) ผู้บริหารให้ความสําคัญงาน
อื่นมากกว่าจึงขาดความเอาจริงในการนําผลการทดสอบไปใช้พัฒนาผู้เรียนและ 4) ผู้บริหารไม่มี
เวลาศึกษาผลการทดสอบอย่างเพียงพอและศึกษาไม่ครบทุกฉบับทําให้แปลความหมายได้ไม่
ชัดเจนเช่นค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานคะแนนรายสาระเป็นต้นดังนั้นจึงมีการเสนอว่า ผู้บริหารควร
จัดให้มีการศึกษาสถิติต่างๆ ค่าคะแนนระดับชาติวิเคราะห์ผลการสอบทั้งจุดเด่นจุดด้อยเพื่อร่วมกับ
ครูผู้สอนในการวางแผนพัฒนาผู้เรียนและแก้ปัญหาที่พบแล้วร่วมกันดําเนินการอย่างต่อเนื่อง
ตลอดปีการศึกษาและครบทุกชั้นทั้งนี้ผู้บริหารจะต้องนิเทศติดตามผลการดําเนินงานอย่างต่อเนื่อง
ให้กํ าลังใจครูผู้สอนร่วมแก้ปัญหาที่เกิ ดขึ้นระหว่างดําเนินการด้วยความเป็ นกัลยาณมิตรและ
รับผิดชอบร่วมกันซึ่ง
ด้านความเหลื่อมล้ําระหว่างครู โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามกับโรงเรียนของรั ฐ
พบว่า การสนับสนุนส่งเสริมครูในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งจัดการเรียนรู้ในพื้นที่เสี่ยงภัย
และสอนนักเรียนสัญชาติไทย เช่นเดียวกันมีความเหลื่อมล้ํากันระหว่างครูโรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาอิ ส ลาม กั บ ครุ ใ นโรงเรี ย นของรั ฐ ทั้ ง ในด้ า นเงิ น เดื อ น ค่ า ตอบแทนการพั ฒ นาตนเอง
สวัสดิการ โดยครุในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามส่วนใหญ่ได้รับเงินเดือนไม่ตรงตามวุฒิ
ไม่ได้รับเงินวิทยฐานะและเงินค่าเสี่ยงภัยเหมือนกับครูโรงเรียนของรัฐ
ด้านครูผู้สอนในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม พบว่า ครูผู้สอนยังไม่ ปรั บวิ ธีก าร
จัดการเรียนรู้ของตนเองให้สอดคล้องกับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ไม่เข้าใจหลักสูตร
ยังคงยึดรูปแบบในการจัดการเรียนรู้แบบเดิมๆใช้ตําราเดิมๆตามแต่เครือข่ายโรงเรียนจะสังกัด
สํานักพิมพ์ใด ซึ่งสอดคล้องกับ ผลการศึกษาของ สุรชัย ไวยวรรณจิตร (บทคัดย่อ: 2552) ได้ศึกษา
เรื่องการศึกษาสาเหตุที่ทําให้คะแนน O-NET ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่๖ต่ํา : กรณีศึกษา
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โรงเรียนสุขสวัสดิ์วิทยา ผลจากการวิจัยพบว่าสาเหตุปัจจัยที่ส่งผลต่อคะแนน O-NET ของนักเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 6 ต่ําประกอบด้วยปัจจัยในหลายๆ ด้านหนึ่งนั้นคือ ครูผู้สอนไม่มีความชํานาญ
เฉพาะด้านการจัดการเรียนรู้ในรายวิชาที่รับผิดชอบและที่สําคัญคือขาดครูแนะแนวที่มีความ
ชํานาญเฉพาะด้านส่งผลให้การรับรู้ข่าวสารข้อมูลที่ถูกต้องในการสอบคัดเลือกและการทดสอบวัด
ความสามารถของนักเรียนเป็นไปอย่างไร้ทิศทาง ซึ่งส่งผลต่อตัวผู้เรียนเป็นอย่างมาก ทําให้ไม่
สามารถจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
เป็นกรอบในการสอบระดับชาติ ตลอดทั้งครูผู้สอนมีภาระการทํางานอื่นๆ มาก ทําให้มีเวลา
เตรียมการจัดการเรียนรู้และทําการสอนในห้องเรียนน้อยลง รวมทั้งจํานวนครูมีน้อยบางครั้งและ
บางช่วงเวลา คุณวุฒิของครูผู้สอนไม่ตรงตามการสอนครูไม่ครบตามกลุ่มสาระ สอดคล้องกับ ผล
การศึกษาของเอื้อมพร หลินเจริญ (บทสรุปสําหรับผู้บริหาร : 2552) ได้ศึกษาเรื่องปัจจัยเชิง
สาเหตุที่ทําให้คะแนนการทดสอบ O-NET ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 6 ต่ํา ผลการศึกษาพบว่า ภาระงานของครูมีมากโรงเรียนหลายแห่งครูมีงานอื่น ๆ เช่น งาน
พัสดุงานการเงินงานธุรการรวมถึงงานโครงการพิเศษของโรงเรียนไม่ว่าจะเป็นโครงการอาหาร
กลางวันโครงการที่ทําร่วมกับชุมชนซึ่งเป็นงานที่ได้รับมอบหมายเพิ่มเติมจากงานการสอนทําให้ครู
มีเวลาในการเตรียมการสอนน้อยลงไม่สามารถสอนได้เต็มที่จึงส่งผลให้คะแนน O-NET ของ
นักเรียนในโรงเรียนดังกล่าวต่ําลงไปด้วยทั้งนี้โรงเรียนขนาดเล็กและโรงเรียนขนาดกลางหลายแห่ง
ที่ผู้เรียนมีคะแนนการสอบ 0-NET ต่ํา พบว่ามีจํานวนครูไม่เพียงพอในบางกลุ่มสาระ ผู้บริหารต้อง
แก้โดยการนําครูในกลุ่มสาระอื่นไปสอนในกลุ่มสาระที่ครูขาด ทําให้คุณวุฒิของครูไม่ตรงตามสาระ
การสอน ส่งผลถึงคุณภาพการสอนของครู ทําให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนไม่ดีขึ้น และ
การก่อความไม่สงบในพื้นที่ที่ยังคงส่งผลให้ครูได้สอนบ้างไม่ได้สอนบ้าง ทําให้คุณภาพการสอน
ลดลง นักเรียนได้รับประสบการณ์ไม่เต็มตามศักยภาพเท่าที่ควรจะเป็น นอกจากนี้การส่งต่อ และ
ใช้ข้อมูลนักเรียนรายบุคคลเพื่อพัฒนาคุณภาพ นักเรียนยังไม่ต่อเนื่อง ทําให้นักเรียนได้รับการ
พัฒนาไม่ตรงกั บความรู้พื้นฐานเดิมของนัก เรีย น ครูบางส่ วนไม่ เ ห็นความสํ าคั ญของการสอบ
ระดับชาติ 0-NET จึงมอบภาระการสอบระดับชาติให้ครูประจําชั้น ที่มีการสอบระดับชาติ ขาดการ
ร่วมกันทํางาน ครูละเลย ไม่เอาใจใส่นักเรียน ให้ผลการเรียนแบบ ปล่อยเกรด ทําให้นักเรียนไม่
เห็นความสําคัญของการสอบและคะแนน ครูบางคนขาดทักษะการวัด และประเมินผลที่เน้น
กระบวนการคิด ขาดการวิเคราะห์ข้อสอบ ไม่มีมาตรการยกระดับผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนที่
ชัดเจน และไม่ติดตามความเคลื่อนไหวของ สทศ. ทางเว็บไซต์ ทําให้ไม่เช้าใจข้อมูล การสอบ ทํา
ให้เตรียมความพร้อมได้ไม่เต็มตามศักยภาพของผู้เรียน ที่สําคัญในคณะครูด้วยกันขาดการทํา KM
ระหว่างครูเพื่อนํามาใช้ปรับปรุงพัฒนาผู้เรียนในบางกรณีที่ครูบางท่านทําสําเร็จ ซึ่งเป็นหัวใจ
สํ า คั ญ ที่ ก ารทํ า งานระหว่ า งครู ด้ ว ยกั น ห่ า งหายไปในการเน้ น การแก้ ปั ญ หาผู้ เ รี ย นด้ ว ยการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ด้านผู้เรียน พบว่า ผู้เรียนได้เรียนไม่เต็มที่อันเนื่องจากสถานการณ์ในพื้นที่ ประกอบกับ
ผู้เรียนขาดประสบการณ์ในการทําข้อสอบตามแนวของ สทศ. ไม่เข้าใจวิธีระบายคําตอบและคํา
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ชี้แจงในกระดาษคําตอบ ทําให้ผู้เรียนขาดความมั่นใจในการทําข้อสอบ ผู้เรียนระดับประถมศึกษา
ปีที่ 6 หรือแม้แต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ยังให้ความสําคัญต่อการสอบน้อย เนื่องจากยังไม่รู้ว่า
จะนําผลการสอบไปใช้ทําอะไรเมื่อไหร่สําหรับผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ยังจําแนกออกได้ 3
กลุ่ม คือ 1 กลุ่มที่ได้รับโควตารับตรงจากมหาวิทยาลัย 2 กลุ่มไม่เรียนต่อในมหาวิทยาลัย 3 กลุ่ม
ที่ได้รับโควตาตรงจากมหาวิทยาลัย แต่ยังไม่พอใจกับคณะ สาขา ที่ได้ ซึ่งในกลุ่มสุดท้ายจะให้
ความสําคัญต่อการสอบ O-NET มากกว่ากลุ่มที่1 และ2 จะมีการเตรียมตัว มีความจนใจและตั้งใจ
สอบมากเป็นพิเศษ ส่วนในกลุ่มที่1และ 2 นั้นการสอบ O-NET เป็นเพียงการให้จบตาม
กระบวนการเท่านั้นไม่มีการเตรียมตัวและตั้งใจสอบผู้เรียนไม่เห็นความสําคัญของการทดสอบทาง
การศึกษาแห่งชาติ ไม่นําผลการทดสอบไปใช้ในการ พัฒนาตนเอง ผู้เรียนส่วนใหญ่มีปัญหาด้าน
การอ่าน อ่านไม่คล่อง ทําให้ไม่มีความอดทนในการอ่าน ข้อความยาวๆ เพื่อทําข้อสอบ ขาดทักษะ
การอ่านจับใจความสําคัญ การคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ ที่สําคัญสิ่งแวดล้อมบริบทผู้เรียนไม่เอื้อ
ต่อการเรียนรู้สอดคล้องกับผลการวิจัยของ เอื้อมพร หลินเจริญ. 2552 ที่ได้วิจัยเรื่องปัจจัยเชิง
สาเหตุที่ทําให้คะแนน O-NET ของนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 ต่ําโดยใช้
เทคนิคการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพในโรงเรียนที่มีคะแนน O-NET ต่ํา 3 จังหวัดได้แก่ พิษณุโลก
สุโขทัยและนครสวรรค์แบ่งตามขนาดเล็กกลางใหญ่ในเมืองและนอกเมืองโดยวิธีการสัมภาษณ์เชิง
ลึกและการสนทนากลุ่มผลการวิจัยในประเด็นการเห็นความสําคัญของการสอบ O-NET พบว่า
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ยังให้ความสําคัญต่อการสอบน้อยเนื่องจากยังไม่รู้ว่าจะนําผล
จากการสอบไปใช้ทําอะไรเมื่อไหร่
ด้านผู้ปกครอง พบว่า ผู้ปกครองส่วนใหญ่มีฐานะยากจน บางส่วนไปประกอบอาชีพที่
มาเลเซีย ปล่อยให้นักเรียนอยู่กับปู ย่า ตา ยาย หรือญาติ ทําให้ขาดการดูแลเอาใจใส่ด้านความ
ประพฤติ ด้านการเรียน ขาดความอบอุ่นในครอบครัว ผู้ปกครองละเลยการอบรมพฤติกรรม
นักเรียนมีบ้างที่ผู้ปกครองบางส่วนให้การดูแลเอาใจใส่ต่อลูกเป็นอย่างดีในการเรียน ซึ่งกลุ่มคน
เหล่านี้จะมีน้อยแต่ก็จะสื่อให้เห็นเลยว่าผู้ปกครองที่เอาใจใส่ดูแลเรื่องเรียนของลูก จะทําให้ลูกมีผล
การเรียนที่ดีกว่านักเรียนคนอื่นๆสอดคล้องกับผลการศึกษาของอุบลแก้วปิ่นและคณะ ที่ได้ศึกษา
เรื่องแนวทาง การนําผลการทดสอบทางการศึกษาไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของโรงเรียน
ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด ผลการศึกษาพบว่านักเรียน
ขาดความอบอุ่นในครอบครัวนอกจากนี้ผู้ปกครองบางคนละเลยการอบรมพฤติกรรมนักเรียนทําให้
นักเรียนไม่สนใจเรียนจึงเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทําให้นักเรียนไม่สนใจเรียนไม่มีเป้าหมายในการเรียนขาด
แรงจูงใจในการเรียนส่วนชุมชนเป็นสังคมที่นักเรียนอาศัยอยู่และเป็นแรงผลักดันทางอ้อมที่ส่งผล
ต่อการเรียนของเด็กในชุมชนโดยเฉพาะบางชุมชนมีแหล่งอบายมุขสิ่งเสพติดที่ทําให้นักเรียนต้อง
เกี่ยวข้องอยู่ตลอดเวลาทําให้นักเรียนไม่สนใจเรียนบางชุมชนที่ไม่เข้าใจและไม่ให้ความสําคัญใน
การทดสอบระดับชาติผู้ปกครองก็ไม่ดูแลเด็กองค์กรชุมชนก็จะไม่ให้การสนับสนุนกิจกรรมต่างๆที่
โรงเรียนจัดขึ้นทําให้การพัฒนาผู้เรียนไม่ได้ผลเท่าที่ควรจะเป็นทั้งนี้เนื่องจากผู้ปกครองส่วนใหญ่
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เป็นเกษตรกรรับจ้างทํางานต่างถิ่นมีความรู้น้อยไม่เข้าใจระบบการศึกษาไม่ติดตามกิจกรรมของ
โรงเรียน
ด้านชุมชน พบว่า สภาพแวดล้อมชุมชนและโรงเรียนขนาดเล็กที่อยู่นอกตัวเมืองจะมีการ
แข่งขันทางด้านวิชาการ และความกระตือรือร้น ความเอาใจใส่ ในการเรียนน้อย ส่งผลให้คะแนน
0-NET ต่ําเมื่อเทียบกับโรงเรียนขนาดใหญ่ในเมืองที่มีการแข่งขันทางวิชาการสูง และยิ่งกว่านั้น
ชุมชนไม่เข้าใจ และไม่ให้ความสําคัญในการทดสอบระดับชาติ องค์กรชุมชนไม่ให้การสนับสนุน
ด้านงบประมาณ ที่สําคัญความไม่เข้าใจตรงกันของภาครัฐกับชุมชนและสถาบันการศึกษาเอกชน
ในพื้นที่ โดยฝ่ายรัฐมักมองโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในแง่ลบ ทําให้ประเด็นที่จะส่งเสริม
สนั บ สนุ น ไม่ ไ ด้ อ ยู่ บ นพื้ น ฐานของความไว้ ว างใจซึ่ ง กั น และกั น บางครั้ ง รั ฐ บริ ห ารด้ ว ยความ
หวาดระแวงมากกว่าส่งเสริม ในขณะที่ชุมชนท้องถิ่นบางครั้งก็แปลความเจตนารมณ์ของรัฐไม่ตรง
สภาพ มองว่าการดําเนินการของรัฐมักมีวาระซ่อนเร้น เช่น โครงการทวิภาษา ที่กําหนดให้มี
หลักสูตรสองภาษาในโรงเรียนแอบแฝงด้วยนัยยะซ่อนเร้นที่จะทําให้ภาษามลายูถิ่นหมดไปจาก
พื้นที่หรือเปล่า และเป็นการเข้าไปแทรกแซงการจัดการศึกษาในท้องถิ่นซึ่งมีชุมชนเป็นผู้ดูแลอยู่
แล้วหรือเปล่าสอดคล้องกับ ผลการศึกษาของนินาวาลย์ ปานากาเซ็งแมงกาจิ (บทคัดย่อ: 2550)
ได้ศึกษาเรื่องการจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามใน
พื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ผลการศึกษาพบว่า แนวทางการจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่
ยั่งยืนของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่สร้างขึ้นจาก
องค์ประกอบที่เกิดจากกลุ่มตัวแปรที่มีความสอดคล้องกับหลักการพัฒนาที่ยั่งยืนให้มีความสมดุล
ทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมทางการศึกษาแนวทางการจัดการศึกษาดังกล่าว หนึ่งในนั้น
คือ การสร้างความสามารถในการตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการทางการศึกษา จํานวน 5
องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบเกี่ยวกับการจัดกระบวนการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ตามวิถีอิสลามอย่างสอดคล้องกับบริบททางสังคมวัฒนธรรมท้องถิ่นและสากล การจัดกระบวนการ
เรียนรู้และกิจกรรมโดยเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญเพื่อให้ผู้เรียนดํารงชีวิตอย่างสันติสุข ครูและบุคลากร
สายสนับสนุนการสอนมืออาชีพ การดํารงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ของสถานศึกษา และการพัฒนาผู้เรียน
เป็นรายบุคคล และการสร้างความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับบริบทของท้องถิ่นและสากล
จํานวน 1 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบเกี่ยวกับการสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างโรงเรียนกับ
ชุมชน ทุกองค์ประกอบข้างต้นเป็นแนวทางการจัดการศึกษาที่สามารถนําไปปรับใช้ในการจัด
การศึกษาของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามทุกขนาดในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้
สามารถพัฒนาได้อย่างยั่งยืน
ด้านแบบทดสอบระดับชาติ พบว่า แบบทดสอบของ สทศ. ระดับความยากของข้อสอบ
พบว่า มีความคิดเห็นที่หลากหลาย โดยส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าข้อสอบ มีความยากง่ายแตกต่าง
กันไป วิชาที่นักเรียนส่วนใหญ่คิดว่ายากมากคือ วิชาภาษาอังกฤษ และวิชาคณิตศาสตร์ รวมถึง
ข้ อ สอบที่อ อกแนวคิ ดวิเ คราะห์ ซึ่ง ตรงกั บความคิ ด เห็ น ของครู ผู้ ส อนทีมีค วามเห็ น ว่ า ข้ อ สอบ
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ค่อนข้างยากเกินกว่าที่นักเรียนจะทําได้ รวมทั้ง วิธีการให้คะแนนซับซ้อน หลายรูปแบบ และ
เปลี่ยนแปลงบ่อย ทําให้นักเรียนขาดประสบการณ์ในการทํา ข้อสอบ ส่งผลให้คะแนนต่ําและไม่
สะท้อนความรู้ที่แท้จริงของนักเรียน แบบทดสอบของ สทศ.บางข้อ มีความลําเอียงเอื้อประโยชน์
ต่อนักเรียนบางกลุ่ม บางพื้นที่ ยิ่งเป็นพื้นที่สามจังหวัดด้วยแล้วข้อสอบหลายข้อนักเรียนแทบจะไม่
เคยได้เรียนเลยเนื่องจากการจัดการเรียนรู้ในบริบทที่แตกต่างจึงส่งผลให้การนําเนื้อหาที่มาจัดการ
เรียนรู้ส่วนใหญ่แล้วจะสอดคล้องกับวัฒนธรรมวิถีชีวิตท้องถิ่นมากกว่า
ตอนที่ 2 ความสําเร็จและความล้มเหลวของการนําผลการทดสอบทางการศึกษา
แห่งชาติไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ในช่วง3ปีที่ผ่านมา
(พ.ศ. 2553-2555) ข้อค้นพบในการศึกษาวิจัยปัจจัยที่เป็นสาเหตุของความล้มเหลวในการนําผล
การทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในพื้นที่จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา (พ.ศ. 2553-2555) คือสภาพการจัดการศึกษาในพื้นที่ดังที่กล่าว
มาแล้วข้างต้นทั้งนี้ ปัจจัยความล้มเหลวที่ยังคงเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาผู้เรียน ดังนั้นจึงพอสรุป
ได้ว่า ปัจจัยที่จะมีส่วนเกื้อหนุน หนุนเสริมให้การจัดการศึกษาในพื้นที่โดยเฉพาะการนําผลการ
ทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียนจะต้องคํานึงประเด็นต่างๆดังนี้
1. การมีเป้าหมายปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ.2552-2561)
ยุทธศาสตร์1: ให้คนไทยและการศึกษาไทยมีคุณภาพ ได้มาตรฐานสากล
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1ผลสัมฤทธิ์ทาง ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบทางการศึกษา
ระดับขั้นพื้นฐาน มีคะแนนเฉลี่ยมากกว่า ร้อยละ50
2.นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (หนังสือ3 ก.พ.53)
2.1 ใช้เป็นส่วนหนึ่งในการคัดเลือกเข้าเรียนต่อชั้น ม.1 และ ม.4ในโรงเรียนที่มีการแข่งขัน
สูง
2.2ให้ครูผู้สอนนําไปใช้ปรับปรุงการเรียนการสอน
3. ประกันคุณภาพการศึกษา (พรบ. การศึกษาแห่งชาติ)
3.1ประกันคุณภาพภายใน
3.2ประเมินคุณภาพภายนอก
4. ปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอน และการบริหาร
5. ให้เป็นส่วนหนึ่งในการคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับสูงขึ้น
6.ลดความเหลื่อมล้ําด้านการพัฒนาคุณภาพการศึ กษาโดยมีเป้าหมายการดําเนิ นงาน
ติดตามผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหลักระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สถานศึกษาต้องผ่านการ
รับรองของ สมศ 100 %
7. ร่วมกันของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามใน
พื้นที่ไม่ว่าจะเป็น กระทรวงศึกษาธิการ ศอ.บต. สช. หรือแม้กระทั่งสํานักงานการศึกษาธิการภาคที่
12 ที่เป็นผู้รับลูกส่งต่อนโยบายโดยตรงมาจากกระทรวงศึกษาธิการในการพัฒนานโยบายทาง
การศึกษาในพื้นที่
8. ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในกระบวนการจัดการศึกษา
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ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยเฉพาะโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามซึ่งผู้บริหารและครู
ส่วนใหญ่ตกเป็นเหยื่อของเหตุการณ์การก่อความไม่สงบในพื้นที่อยู่ตลอดเรื่อยมา
9. คุณภาพของผู้บริหาร ครู ผู้เรียน และผู้ปกครองและสภาพแวดล้อมของโรงเรียนที่ต้อง
ตระหนักร่วมกัน
10. การจัดการศึกษาที่สอดคล้องและสนองตอบต่อบริบทวิถีวัฒนธรรมท้องถิน่
11. การดําเนินการนโยบายการจัดการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ผ่านองค์กร
ผู้ นํ า ทางศาสนาและการศึ ก ษาของชุ ม ชน เพื่ อ ลดแรงเสี ย ทานในการยอมรั บ จากภาครั ฐ ใน
ความหวังดีหลายๆนโยบายซึ่งไม่เข้าใจตรงกันระหว่างพื้นที่กับหน่วยงานภาครัฐในระดับนโยบายที่
ลงมายังพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
ส่วนของพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ จะต้องมีการวางแผนร่วมกันอย่างเป็นระบบ โดย
การศึกษาผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ เป็นข้อมูลพื้นฐานในการวางแผนพัฒนา นําไปสู่
การปฏิบั ติ ที่ ต่อ เนื่ อง จริ ง จั ง จั ด ให้ค รู ส อนตรงวิ ช าเอก และเพีย งพอ มี ก ารปลู ก จิ ต สํ า นึ ก ให้
นักเรียนเห็นความสําคัญของการสอบระดับชาติ ด้วยการชี้แจง ประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง ครู
ผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องเอาใจใส่ ให้ความร่วมมือในการนําผลการ ทดสอบทางการศึกษาไปใช้
รวมทั้งผู้บริหารสถานศึกษานิเทศติดตามผล สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีนโยบายการพัฒนา
ผู้เรียนที่ชัดเจน นิเทศติดตามผลการนําผลการทดสอบทางการศึกษาไปใช้ในการ พัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนอย่างจริงจัง ต่อเนื่อง มีสื่อ เทคโนโลยีทันสมัย มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ผู้ปกครอง ชุมชนต้องให้
ความร่วมมือในการดูแลการเรียนของนักเรียนที่บ้าน หน่วยงานต้นสังกัด ผู้บริหารระดับต่างๆ ให้
ความสําคัญกับการจัดสรรงบประมาณ ให้ขวัญกําลังใจ และติดตามผลการดําเนินงานอยู่เสมอ มี
การเตรียมความพร้อมนักเรียนก่อนสอบ ครูสามารถนําผลการทดสอบระดับชาติไปใช้ในการ
พั ฒ นาการสอนของตนเอง จึ ง จะสามารถ พั ฒ นาผู้ เ รี ย นได้ ทุ ก คนที่ มี ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ งมี ค วาม
รั บ ผิ ด ชอบ ตั้ ง ใจทํ า งานตามบทบาทหน้ า ที่ ข องตนเอง อย่ า งเต็ ม กํ า ลั ง ความสามารถ
ประชาสัมพันธ์ความสําคัญของการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติอย่างต่อเนื่อง
วิธีการนําผลการทดสอบทางการศึกษาไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของโรงเรียน ใน
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ คือ ควรมีการวิเคราะห์ผลสอบ
ตาม มาตรฐานของนักเรียนปีที่ผ่านมา ศึกษาเด็กรายบุคคลในปีที่จะสอบ มีการวางแผนพัฒนา
ผู้เรียนร่วมกันของบุคลากรใน โรงเรียน ครูควรปรับการเรียนเปลี่ยนการสอนโดยคํานึงถึงลีลาการ
เรียนรู้ของผู้เรียน ให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาชั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
เน้นกระบวนการคิดทุกระดับชั้นอย่างต่อเนื่อง มีการสร้างข้อสอบมาตรฐานตามมาตรฐานและ
ตัวชี้วัด จัดทํา คลังข้อสอบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ตลอดจนจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ในการ
ทําข้อสอบตามแนว ข้อสอบของ สทศ. ให้แก่ผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง สร้างความตระหนักในปัญหา
การยกระดับผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน และมุ่งผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนร่วมกันทุกฝ่าย และนิเทศ
ติดตามผลอย่างต่อเนื่อง สิ่งสําคัญคือควรสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาผู้เรียนร่วมกัน
ระหว่างโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามที่อยู่ใกล้เคียง หรือภายในจังหวัดเดียวกัน สนับสนุน
การจั ดทํา จัดหา การใช้ข้อสอบ สื่อ และสื่ อเทคโนโลยีให้ แก่ ครูผู้สอน พั ฒนาระบบประกั น
คุณภาพภายในสถานศึกษาให้เข้มแข็ง เพราะการ “แบ่งปัน” จะสร้างคุณประโยชน์มากกว่าการ
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“แข่งขัน” ดั่งที่อิสลามในสอนให้ประชาชาติอยู่ร่วมกันเป็นกลุ่มมากกว่าที่จะอยู่คนเดียวเพียง
ลําพัง เฉกเช่นเดียวกันกับการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาผู้เรียนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
5.3 ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจยั ไปใช้
1. ผู้บริหารโรงเรียนควรมีนโยบายในการนําคะแนนผลการสอบ 0-NET มาใช้ประโยชน์ให้
มาก เพื่อให้นักเรียนตระหนักถึงความสําคัญของการสอบ 0-NET เช่นการนําคะแนนสอบ 0-NET
มาใช้ในการพิจารณาการจบในช่วงชั้นที่ 2 และ 4 ซึ่งจะทําให้เด็กเห็นความสําคัญมากขึ้น
2. สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติควรกําหนดช่วงเวลาในการสอบและแจ้งผลการ
สอบ0-NET ให้เร็วขึ้น เพื่อที่จะทําให้สถานศึกษาต่างๆสามารถนําผลสอบ 0-NET ไปใช้เป็นข้อมูล
ย้อนกลับสําหรับการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนและพัฒนานักเรียนได้ และใช้ประกอบการ
พิจารณาเข้าศึกษาต่อได้อย่างแท้จริง อันจะส่งผลให้ สถานศึกษา ตลอดจนตัวผู้เรียน ตระหนักถึง
ความสําคัญของการสอบ 0-NET มากขึ้น
3. โรงเรียนควรหาแนวทางในการแจ้งผลการสอบให้ครูผู้สอนสามารถทราบผลการสอบ
ของผู้เรียนที่ครูสอนเพื่อ ที่จะนําผลการสอบไปเป็นข้อมูลย้อนกลับสําหรับการพิจารณาการจัดการ
เรียนการสอนและพัฒนาผู้เรียนของตนเองได้ทันเวลา
4. โรงเรี ย นควรมี ก ารประชาสั ม พั น ธ์เ กี่ ย วกั บ การสอบ 0-NET โดยใช้ สื่อ และวิ ธี ก ารที่
หลากหลาย โดนเน้นวิธีการประชาสัมพันธ์ทางสื่อที่สามารถทําให้ครู นักเรียนและผู้ปกครอง
สามารถเข้าถึงข้อมูลได้มากขึ้น เช่น วิทยุ โทรทัศน์
5. ในการดําเนินการออกข้อสอบควรมีการนําครูในโรงเรียนต่างๆ ไปร่วมกันพิจารณาออก
ข้อสอบ หรือควรมีข้อสรุปประจําภูมิภาคต่างๆเพื่อลดความได้เปรียบเสียเปรียบของผู้เรียน
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ภาคผนวก
เรื่อง
การนําผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (O-NET) ระดับชั้นมัธยมปีที่ 3 และปีที่ 6
ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน:
กรณีศึกษาโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
----------------------------------------

โรงเรียน............................................................ตําบล.....................................................................
อําเภอ.................................................................จังหวัด..................................................................

เริ่มเวลาสัมภาษณ์.........................................................................น.
สิ้นสุดเวลาสัมภาษณ์.....................................................................น.
รวมเวลา......................................................นาที

ลงชื่อ............................................................................ผู้สัมภาษณ์
วัน/เดือน/ปี ที่สัมภาษณ์..................................................................

ลงชื่อ...........................................................................ผู้ตรวจสอบ
วัน/เดือน/ปี ที่ตรวจสอบ.................................................................
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ผู้สัมภาษณ์ได้ทําการศึกษาสัมภาษณ์ ครูผู้บริหารและผู้ปกครองในโรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลามจังหวัดชายแดนภาคใต้ในประเด็นต่างๆดังต่อไปนี้
1. สภาพการนําผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (O-NET) ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 และปีที่ 6 ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน
- ด้านการกําหนดนโยบายและการนํานโยบายไปสู่การปฏิบัติ
- ด้านผู้บริหารสถานศึกษา
- ด้านความเหลื่อมล้ําระหว่างครูโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามกับโรงเรียน
ของรัฐ
- ด้านครูผู้สอนในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม
- ด้านผู้เรียน
- ด้านผู้ปกครอง
- ด้านชุมชน
- ด้านแบบทดสอบระดับชาติ
2. ความสําเร็จและความล้มเหลวของการนําผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ
(O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และปีที่ 6 ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพกาพของผู้เรียน
ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา
- ด้านการกําหนดนโยบายและการนํานโยบายไปสู่การปฏิบัติ
- ด้านผู้บริหารสถานศึกษา
- ด้านความเหลื่อมล้ําระหว่างครูโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามกับโรงเรียน
ของรัฐ
- ด้านครูผู้สอนในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม
- ด้านผู้เรียน
- ด้านผู้ปกครอง
- ด้านชุมชน
- ด้านแบบทดสอบระดับชาติ
3. ข้อเสนอแนะในการนําผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (O-NET) ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 และปีที่ 6 ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน
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