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บทคัดย่อ
รายงานการวิจัยเรื่อง การสังเคราะห์บทเรียนการนาผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (O-NET)
ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามขนาดเล็ก ที่ได้รับรางวัลโรงเรียน
พระราชทานในช่วง ๕ ปีที่ผ่านมา (พ.ศ.๒๕๕๕- พ.ศ.๒๕๕๙) มีวัตถุประสงค์ คือ ๑) ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการ
ทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(O-NET) สูง/ต่า ของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามขนาดเล็กที่ได้รับรางวัล
พระราชทานในช่วง ๕ ปีที่ผ่านมา (พ.ศ.๒๕๕๕- พ.ศ.๒๕๕๙) ๒) ศึกษาแนวทางการนาผลการทดสอบทาง
การศึกษาแห่งชาติ (O-NET) ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามขนาด
เล็กที่ได้รับรางวัลโรงเรียนพระราชทานในช่ว ง ๕ ปีที่ผ่านมา (พ.ศ.๒๕๕๕- พ.ศ.๒๕๕๙) และ ๓) สังเคราะห์
แนวทางการน าผลการทดสอบทางการศึกษาแห่ งชาติ (O-NET) ไปใช้ในการพัฒ นาคุณ ภาพการศึกษาของ
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามขนาดเล็กที่ได้รับรางวัล โรงเรียนพระราชทาน โดยมี โรงเรียนเป้าหมาย
จานวน ๕ โรงเรียนในพื้นที่จังหวัด ชายแดนภาคใต้ ได้แก่ โรงเรียนดาราวิทย์ โรงเรียนมาอาฮัด ดารุสสลาม
โรงเรียนอิสลามมูลนิธิ โรงเรียนมุสลิมศึกษา และ โรงเรียนเร๊าะห์มานีย๊ะห์ ทั้งนี้ได้มีการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง
ประกอบด้วย ผู้บริหารโรงเรียน ๕ ท่าน จาก ๕ โรงเรียน ครูฝ่ายวัดและประเมินผลของโรงเรียนแต่ละโรงเรียน
และครูที่เกี่ยวข้องโรงเรียนละ ๒ คน รวม ๑๐ คน นักเรียนแต่ละโรงเรียน โรงเรียนละ ๓ คน รวม ๑๕ คน
และตัวแทนผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนละ ๒ คน รวม ๑๐ คน ตลอดจนการสัมภาษณ์ นักวิชาการทางด้าน
การศึกษาในพื้ น ที่ฯ จ านวน ๓ คน และการวิจัยครั้งนี้เป็ นการวิจัยเชิง คุณ ภาพ โดยใช้แบบสั มภาษณ์ เป็ น
เครื่องมือสาคัญในการวิจัย ผลการศึกษา พบว่า
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ( O-NET) สูง/ต่า ของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา
อิสลามขนาดเล็กที่ได้รับรางวัลพระราชทานในช่วง ๕ ปีที่ผ่านมา (พ.ศ.๒๕๕๕- พ.ศ.๒๕๕๙) ประกอบด้วย ๔
ปัจจัย ได้แก่ (๑) ปัจจัยของตัวนักเรียน (๒) ปัจจัยในด้านเครื่องมือในการเรียนรู้ของนักเรียน (๓) ปัจจัยด้าน
ผู้ปกครอง (๔) ปัจจัยด้านครูผู้สอน และ (๕) ปัจจัยด้านผู้บริหารโรงเรียน
สาหรับแนวทางการนาผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (O-NET) ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามขนาดเล็กที่ได้รับรางวัลโรงเรียนพระราชทานในช่วง ๕ ปีที่
ผ่านมา (พ.ศ.๒๕๕๕- พ.ศ.๒๕๕๙) ประกอบด้วย (๑) การปรับเปลี่ยนกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นการ
พัฒนาทักษะการคิด สร้างคลังของความรู้ในการจัดการเรียนการสอน และที่สาคัญคือการดึงผู้มีร่วมเกี่ยวข้อง
เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการเรียนของนักศึกษา (๒) บูรณการแนวข้อสอบเข้าในเวลาเรียน พร้อมทั้งการสร้างการ
เรียนรู้ที่ใหม่ๆ ให้ผู้เรียนได้คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ได้ตัดสินใจด้วยเองถือเป็นหนึ่งแนวทางอันสาคัญของการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม (๓) การจัดคอร์สเรียนพิเศษหรือติว ซึง่ เทคนิค
วิธีอย่างหนึ่งที่สามารถร้นเวลาในการทาความเข้าใจในเนื้อหาข้อสอบได้อย่างรวดเร็ว แต่ทั้งนี้การติวก็ไม่ควรที่
จะไปเน้นเนื้อหามากนักควรให้ความสาคัญกับเทคนิคต่างๆในการทาข้อสอบ
และสาหรับการสังเคราะห์แนวทางการนาผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (O-NET) ไปใช้ในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามขนาดเล็กที่ได้รับรางวัลโรงเรียนพระราชทาน
ในช่วง ๕ ปีที่ผ่านมา (พ.ศ.๒๕๕๕- พ.ศ.๒๕๕๙) พบว่า (๑) กระบวนการเรียนรู้เพื่อการคิดวิเคราะห์ โรงเรียน
ได้ใช้แนวทางการปรับกระบวนการที่เน้น “การพัฒนาทักษะการคิดเป็นการสร้างคลังของความรู้ในการจัดการ
เรียนรู้ ” พร้อมทั้ง “ผู้ปกครองก็ต้องมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของเด็ก ” ครูและผู้ปกครองต้องมีการเปิด
“พื้นที่ใหม่” ให้ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการเรียนรู้ของนักเรียน (๒) การบรรจุแนวการทา
ข้อสอบ (O-NET) เข้าไปในเวลาเรียน การนาข้อสอบเก่ามาวิเคราะห์ให้นักเรียนได้ทา ให้ข้อสอบได้ผ่านตา
นักเรียน (๓) ความเชี่ยวชาญของครูผู้สอนในรายวิชาที่ตนเองรับผิดชอบ ความรอบรู้และทันกับเทคโนโลยี
ก

สมัยใหม่ๆ ตลอดจนพร้อมที่จะผลักดันและส่งเสริมผู้เรียนที่มีความสามารถที่แตกต่างกัน (๔) ตัวผู้เรียนทีต่ ้องมี
การแบ่งเวลาให้การเรียน แบ่งเวลาว่างในการเล่น โดยเฉพาะช่วงเวลาที่จะต้องเตรียมตัวสอบ
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Abstracts
This study is the synthesis of the lessons of the results of the Ordinary National
Educational Test (O-NET) used to improve the quality of school education got an Islamic
private school award during the ๕ years (B.E. ๒๕๕๕- ๒๕๕๙). It aims at i) examining factors
affecting high and low O-NET scores of small sized- Islamic private schools won the Royal
award during the ๕ years (B.E. ๒๕๕๕- ๒๕๕๙) ii) investigating methods of the lessons of the
results of the O-NET tests used to improve the quality of school education of the small
sized- Islamic private schools got the Royal award during the past ๕ years and iii)
synthesizing methods of the lessons of the results of the O-NET tests from those schools to
develop the quality of education system of small sized- Islamic private schools got the
Royal award during the past ๕ years. The target schools consist of five schools in the
southern provinces namely, Darawit School, Ma-ahaddarusslam School, Islamic foundation
School, MuslimSueksa School and Rahmaniyah School. Moreover, individual interviews were
administered in this study comprising ๕ school administrators from those schools, ๒ teachers
of the assessment and evaluation department from each school (totally ๑ ๐ people), ๓
students from each school (totally ๑๕) as well as ๓ educators in the area.
The findings are as follows:
The first point regarding factors affecting high and low O-NET scores of small sizedIslamic private schools won the Royal award during the ๕ years (B.E. ๒๕๕๕- ๒๕๕๙) consisted
of ๕ factors; ๑ .) Learners’ potential ๒ .) Educational instruments ๓ .) Parents ๔ .) Teachers
๕.) Administrators
The second point regarding methods of the lessons of the results of the O-NET tests
used to improve the quality of school education of the small sized- Islamic private schools
got the Royal award during the past ๕ years was found as follows:
๑. The adaptation of the learning process can be a factor in getting the school Royal
award. A number of schools make an attempt to adapt the learning process which is from
the content focus to learners’ thinking development.
๒ . The integration of the O-NET test in class by teachers is needed for this current
century. Teachers are able to design their class based on students- centred method instead
of teachers- centred method. Moreover, teachers should encourage learners to acquire new
knowledge based on critical and synthetical thinking process. This is one of the crucial
methods of the development of school quality, especially Islamic private schools.
๓. Tutorials on techniques of the O-NET test tend to be a key factor affecting the low
and high scores that learners get since they provide the guidelines in doing the test.
The third point concerning methods of the lessons of the results of the O-NET tests
from those schools to develop the quality of education system of small sized- Islamic
private schools got the Royal award during the past ๕ years was found as follows:
ค

๑ . The learning process for critical thinking skills used by those schools is to adjust
procedures focusing on “The development of thinking skills regarding the body of
knowledge in learning management” as well as “Parents’ cooperation in learners’ learning
management”. Teachers and parents have to open “new space” providing cooperative
learning management between learners and parents together with upgrading learners’ test
results in every single learning module.
๒ . Providing learners to practice the O-NET test of the previous years as well as
analyzing each test item between teachers and students is considered as another effective
method. Sometimes the students are brought to tutor outside school to let them get
familiar with the test field.
๓. Teachers’ specialization is one of the major factors. Each teacher is professional in
particular modules based on their teaching responsibilities, knowledgeable and updated
with current technology, ambitious and ready to develop learners seriously. The teachers
should have learners’ basic information and know each learner in depth since it is easy to
improve their learning skills based on different proficiency.
๔. Learners themselves have to wisely divide their time for studying, playing around with
fellow friends. Moreover, they should be trained to be “Peer tutoring” since friends always
understand them more than anyone else. During the exam or test periods, they schedule
the time for tutorials among themselves based on their specialization exchanging idea and
content of knowledge.

ง

สารบัญ
บทคัดย่อ ........................................................................................................................................................ ก
Abstracts ..................................................................................................................................................... ค
สารบัญ ........................................................................................................................................................... จ
บทที่ ๑ บทนา ............................................................................................................................................... ๑
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา ...................................................................................................... ๑
วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย .................................................................................................................... ๓
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย....................................................................................................... ๔
ขอบเขตในการวิจัย ..................................................................................................................................... ๔
กรอบแนวคิดในการวิจัย ............................................................................................................................. ๔
บทที่ ๒ เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ........................................................................................................ ๕
๑. โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในเขตพื้นที่ ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ .............................................. ๕
๒. การทดสอบและผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ...................................... ๑๒
๓. แนวทางการจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในพื้นที่สาม
จังหวัดชายแดนภาคใต้ ............................................................................................................................. ๒๓
๔. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ............................................................................................................................. ๒๖
บทที่ ๓ ระเบียบวิธีดาเนินการวิจัย.............................................................................................................. ๓๐
การออกแบบการได้มาของกลุ่มตัวอย่าง (Sampling design) ................................................................ ๓๐
การออกแบบการวัด (Measurement design) ...................................................................................... ๓๑
การเก็บรวบรวมข้อมูล ............................................................................................................................. ๓๑
การออกแบบการวิเคราะห์ข้อมูล (Analysis design)............................................................................... ๓๒
บทที่ ๔ ผลการวิจัย .................................................................................................................................... ๓๓
๑. ปัจจัยที่ส่งผลต่อการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (O-NET) สูง/ต่า ของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา
อิสลามขนาดเล็กที่ได้รับรางวัลพระราชทานในช่วง ๕ ปีที่ผ่านมา (พ.ศ.๒๕๕๕- พ.ศ.๒๕๕๙) ................... ๓๓
๒. แนวทางการนาผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (O-NET) ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามขนาดเล็กที่ได้รับรางวัลโรงเรียนพระราชทานในช่วง ๕ ปีที่ผ่านมา (พ.ศ.
๒๕๕๕- พ.ศ.๒๕๕๙) ............................................................................................................................... ๔๒
๓. สังเคราะห์แนวทางการนาผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (O-NET) ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามขนาดเล็กที่ได้รับรางวัลโรงเรียนพระราชทาน ............... ๔๕
จ

บทที่ ๕ สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ ............................................................................................... ๔๙
๕.๑ สรุปผลการวิจัย ................................................................................................................................ ๔๙
๕.๒ อภิปรายผล ...................................................................................................................................... ๕๔
๕.๓ ข้อเสนอแนะ .................................................................................................................................... ๖๐
บรรณานุกรม ............................................................................................................................................... ๖๑
ภาคผนวก .................................................................................................................................................... ๖๓

ฉ

บทที่ ๑
บทนา
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มีลักษณะพิเศษแตกต่างจากท้องถิ่นอื่นของประเทศไทย เป็นพื้นที่ที่ถูกจัด
ว่าเป็ น สั งคมพหุ วัฒ นธรรม (Multiculturalism) หรือสั งคมที่ มีค วามหลากหลายทางวัฒ นธรรม (Culture
Diversity) ที่ครอบคลุมถึงเรื่องชาติพันธุ์ ภาษา ความเป็นอยู่ วิถีชีวิต ศาสนา และความเชื่อ และความแตกต่าง
รวมถึงภูมิหลังทางประวัติศาสตร์ได้ถูกนาไปสร้างเป็นเงื่อนไขให้เกิดความไม่เข้าใจ ความไม่รู้สึกเป็นอันหนึ่งอัน
เดียวกันของคนในชาติ ซึ่งก่อให้เกิดความขัดแย้งทางความคิดและเกิดความไม่สงบในพื้นที่ดังที่ผ่านมา
ในพื้ น ที่ จั ง หวั ด ชายแดนภาคใต้ ข องไทยมี รู ป แบบการจั ด การศึ ก ษาในระดั บ พื้ น ฐานที่ มี ค วาม
หลากหลายมากได้แก่โรงเรียนรัฐบาลโรงเรียนเอกชนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามมาตรา ๑๕ (๑) และ
๑๕ (๒) สถาบั น ศึ กษาปอเนาะศู น ย์ ฝึ กอบรมจริย ธรรมและศาสนาอิ ส ลาม (ตาดีก า) โรงเรีย นปริยัติธ รรม
สานักศาสนศึกษาสานักเรียนและศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์เป็นต้น
หากมองอย่างพินิจพิเคราะห์ จะพบว่า สถานภาพทางการศึกษาของนักเรียนในเขตชายแดนภาคใต้ใน
ปัจจุบั นเกิดจากปั จจัยมากมาย เช่น สถานศึกษายังไม่สามารถกระจายออกไปได้ครอบคลุมทั่วถึงคนที่ด้อย
โอกาสในท้องถิ่นห่างไกล การขาดแคลนบุคลากรและอุปกรณ์ทางการศึกษา ทั้งทางด้านปริมาณและคุณภาพ
หรือแม้แต่ผู้ที่มีโอกาสทางการศึกษา แต่กลับได้ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาต่าหรือผู้ที่สามารถศึกษาได้จนจบ
การศึ ก ษา ก็ ไม่ ส ามารถนาเอาความรู้ ค วามสามารถที่ ได้ ศึ ก ษามาไปใช้ ป ระกอบอาชี พ ประจ าวัน ได้ ทั้ งนี้
เนื่องจากข้อจากัดต่าง ๆ ดังกล่าว
O-NET (Ordinary National Educational Test) คื อ การทดสอบทางการศึ ก ษาระดั บ ชาติ ขั้ น
พื้นฐาน เป็นการทดสอบเพื่อวัดความรู้และความคิดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
และชั้ น มั ธ ยมศึ กษาปี ที่ ๖ ประเมิ น ตามมาตรฐานการเรียนรู้ในหลั กสู ต รแกนกลางการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
พุทธศักราช ๒๕๕๑ จานวน ๕๑ มาตรฐานการเรียนรู้ ครอบคลุม ๕ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ ภาษาไทย
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม และภาษาอังกฤษ โดยมีวัตถุประสงค์ O-NET
เพื่อทดสอบความรู้และความคิดของนักเรียนชั้ นประถมศึกษาปีที่ ๖ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ ๖ นาผลการทดสอบไปใช้เป็นองค์ประกอบหนึ่งในการจบการศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ตลอดจนนาผลการทดสอบไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนของ
โรงเรียน อีกทั้งเพื่อนาผลการทดสอบไปใช้ในการประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนระดับชาติ เห็นได้ว่าการ
สอบ O-NET จึงมีความสาคัญอย่างมากต่อทิศทางการพัฒนาการศึกษา
แม้ ง านวิ จั ย ของผู้ วิ จั ย ที่ ผ่ า นมา เรื่ อ ง “การศึ ก ษาสาเหตุ ที่ ท าให้ ค ะแนน O-NET ของนั ก เรี ย น
มัธยมศึกษาปีที่ ๖ ต่า: กรณีศึกษาโรงเรียนสุขสวัสดิ์วิทยา” ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจาก สทศ. เมื่อปี
๒๕๕๒ จะได้น าเสนอแนวทางส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนที่จะเอื้อต่อการสอบ O-NET ของนักเรียน
มัธยมศึกษาปี ที่ ๖ ในพื้น ที่ส ามจังหวัดชายแดนภาคใต้ตอนหนึ่ง ไว้ว่า “...ผู้ มีส่ ว นเกี่ยวของในการจัดการ
หลั ก สู ต รทุ ก ฝ่ ายในโรงเรี ย นควรหั น มาขบคิ ด และออกแบบหลั ก สู ต รที่ มี เป้ าหมายทิ ศ ทางตอบโจทย์ ท าง
การศึกษาของนั กเรีย นได้ตามเป้ าประสงค์ของการจัดการทดสอบทางการศึกษาแหงชาติโดยยึดหลั กสู ตร
แกนกลางเป็นหลักอย่างจริงจังและสอดรับกับความจาเป็นตองการของผู้เรียน ตลอดจนจัดกิจกรรมส่ งเสริม
สร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้แก่นักเรียนในพื้นที่ให้เห็นความสาคัญของทิศทางการศึกษาที่จะส่งผลต่ออนาคต
๑

ของตัวนักเรียน...” ห้วงเวลาผ่านไปร่วม ๓ ปีกลับพบว่า ข้อเสนอดังกล่าวยังคงอยู่ในรายงานไม่ได้นาออกไป
ปรับใช้ปฏิบัติอย่างจริงจัง ทั้งนี้นั้นส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการศึก ษาจากการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติใน
แต่ละปีที่ผ่านมาของนักเรียนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ยังคงอยู่ในระดับที่ทรงตัว แม้จะดีขึ้นมาบ้างก็เพียง
เล็กน้อยในบางกลุ่มสาระ
ข้อเสนอแนะแนวทางการนาผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ของ โรงเรียน ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ จากงานวิจัยของผู้วิจัยอีกหนึ่งเรื่อง คือการนาผลการทดสอบทาง
การศึกษาแห่งชาติ (O-NET) ระดับชั้นมัธยมปีที่ ๓ และปีที่ ๖ ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน: กรณีศึกษา
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ทุนสนับสนุนการวิจัยจาก สทศ. ประจาปี
งบประมาณ ๒๕๕๖) ปรากฏข้อค้นพบว่า จะต้องมีการวางแผนร่วมกันอย่างเป็นระบบ โดยการศึกษาผลการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ เป็นข้อมูลพื้นฐานในการวางแผนพัฒนา นาไปสู่การปฏิบัติที่ต่อเนื่อง จริงจัง
จัดให้ครูสอนตรงวิชาเอก และเพียงพอ มีการปลูกจิตสานึก ให้นักเรียนเห็นความสาคัญของการสอบระดับชาติ
ด้วยการชี้แจง ประซาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง ครู ผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องเอาใจใส่ ให้ความร่วมมือในการนา
ผลการ ทดสอบทางการศึกษาไปใช้ รวมทั้งผู้บริหารสถานศึกษานิเทศติดตามผล สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มีนโยบายการพัฒนาผู้เรียนที่ซัดเจน นิเทศติดตามผลการนาผลการทดสอบทางการศึกษาไปใช้ในการ พัฒนา
คุณภาพผู้เรียนอย่างจริงจัง ต่อเนื่อง มีสื่อ เทคโนโลยีทันสมัย มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ผู้ปกครอง ชุมชนต้องให้
ความร่วมมือในการดูแลการเรียนของนักเรียนที่บ้าน หน่วยงานต้นสังกัด ผู้บริหารระดับต่า งๆ ให้ความสาคัญ
กับการจัดสรรงบประมาณ ให้ขวัญกาลังใจ และติดตามผลการดาเนินงานอยู่เสมอ มีการเตรียมความพร้อม
นักเรียนก่อนสอบ ครูสามารถนาผลการทดสอบระดับชาติไปใช้ในการพัฒนาการสอนของตนเอง จึงจะสามารถ
พัฒนาผู้เรียนได้ ทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องมีความรับผิดชอบ ตั้งใจทางานตามบทบาทหน้าที่ของตนเอง อย่างเต็ม
กาลังความสามารถ ประซาสัมพันธ์ความสาคัญของการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติอย่างต่อเนื่อง ทั้งใน
โรงเรียนและในชุมซน ให้ทุกฝ่ายทราบและตระหนักในการพัฒนาผู้เรียนร่วมกัน
สิ่งสาคัญที่ควรจะทาให้เห็นเป็นรูปธรรม คือ วิธีการนาผลการทดสอบทางการศึกษาไปใช้ในการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนของโรงเรียน ในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ คือ ควรมี
การวิเคราะห์ผลสอบตาม มาตรฐานของนักเรียนปีที่ผ่านมา ศึกษาเด็กรายบุคคลในปีที่จะสอบ มีการวางแผน
พัฒนาผู้เรียนร่วมกันของบุคลากรใน โรงเรียน ครูควรปรับการเรียนเปลี่ยนการสอนโดยคานึงถึงลีลาการเรียนรู้
ของผู้เรียน ให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาชั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ เน้นกระบวนการคิด
ทุกระดับชั้นอย่างต่อเนื่อง มีการสร้างข้อสอบมาตรฐานตามมาตรฐานและตัวชี้วัด จัดทา คลังข้อสอบทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ ตลอดจนจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ในการทาข้อสอบตามแนว ข้อสอบของ สทศ. ให้แก่
ผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง สร้างความตระหนักในปัญหาการยกระดับผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน และมุ่งผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนร่วมกันทุกฝ่าย และนิเทศติดตามผลอย่างต่อเนื่อง สิ่งสาคัญคือควรสร้างเครือข่ายความร่วมมือใน
การพัฒนาผู้เรียนร่วมกันระหว่างโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามที่อยู่ใกล้เคียง หรือภายในจังหวัดเดียวกัน
สนับสนุนการจัดทา จัดหา การใช้ข้อสอบ สื่อ และสื่อเทคโนโลยีให้แก่ ครูผู้สอน พัฒนาระบบประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาให้ เข้มแข็ง เพราะการ “แบ่งปัน ” จะสร้างคุณ ประโยชน์มากกว่าการ “แข่งขัน ” ดั่งที่
อิสลามได้สอนให้ประชาชาติอยู่ร่วมกันเป็นกลุ่มมากกว่าที่จะอยู่คนเดียวเพียงลาพัง เฉกเช่นเดียวกันกับการ
บริห ารจัดการเพื่อพัฒ นาผู้ เรียนในพื้น ที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (สุ รชัย ไวยวรรณจิตร และคณะ,๒๕๕๗ :
บทคัดย่อ)
จากงานวิจัยที่ผ่านมา คณะผู้วิจัยจึงเล็งเห็นว่าควรมีการสังเคราะห์แนวทางการนาผลการทดสอบทาง
การศึกษาแห่งชาติ (O-NET) ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามที่
๒

เป็ น ตั ว แบบชี้ เฉพาะวัด ได้ อ ย่ างชั ด เจน อย่ างโรงเรีย นเอกชนสอนศาสนาอิ ส ลามที่ ได้ รับ รางวัล โรงเรี ย น
พระราชทานที่ผ่ านมาโดยเฉพาะทั้ ง ๕ โรงเรียนที่ ผู้ วิจัยได้คัดเลื อ กทาการวิจัย เพราะอย่างน้อยจะท าให้
ผลการวิจัย ในครั้งนี้ เห็ นแนวทางที่โรงเรียนเหล่านี้ซึ่งมีรางวัลพระราชทานการันตี จะเป็นส่ วนช่วยพัฒ นา
การศึกษาอย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจนได้ กล่าวคือ การคัดเลือกโรงเรี ยน ผู้บริหารโรงเรียน ครู และนักเรียน
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามเพื่อรับรางวัลพระราชทานนี้ เกิดขึ้นจากระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่า
ด้วยการปรับปรุงส่งเสริมปอเนาะในเขตการศึกษา ๒ พ.ศ.๒๕๐๔ สาระสาคัญตอนหนึ่งระบุว่า “ปอเนาะใดที่
จัดการศึกษาด้านการสอนได้ดีจะได้รับการอุดหนุนจากกระทรวงศึกษาธิการ” กล่าวคือ หน่วยงานที่รับผิดชอบ
เกี่ยวข้องได้กาหนดวิธีการและจัดสรรงบประมาณส่วนหนึ่งเป็นการสมนาคุณโรงเรียนที่ปรับปรุงกิจการดีเด่น
ได้ มี โ อกาสเข้ า เฝ้ า ฯพร้ อ มทั้ ง รั บ รางวั ล พระราชทานเป็ น ประจ าทุ ก ปี นั บ แต่ ปี พ.ศ.๒๕๐๔ ต่ อ มา
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดชได้เสด็จพระราชดาเนินไปยังโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเมื่อ
วั น ที่ ๑ ธั น วาคม พ.ศ.๒๕๐๖ เพื่ อ ทรงเปิ ด งานแสดงศิ ล ปหั ต ถกรรมนั ก เรี ย น ประจ าปี ๒๕๐๖ และ
พระราชทานรางวัลแก่โรงเรียนราษฎร์สอนศาสนาอิสลาม ซึ่งจัดทาการศึกษาดีเด่นโดยพระองค์ทรงมีพระราช
ปรารภแด่ ฯพณฯ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในขณะนั้น (ม.ล.ปิ่น มาลากุล)
“ข้อความทรงพระราชปรารภมีว่า มีนักเรียนจานวนมากมาย ซึ่งมีความประพฤติดีและมีความมานะ
พยายามศึกษาเล่าเรียนได้ผลดี รวมทั้งโรงเรียนซึ่งจัดการศึกษาดีจนนักเรียนได้รับการเรียนดีเป็นส่ วนรวม
นักเรียน และโรงเรียนมีคุณสมบัติดังกล่าว สมควรจะได้รับรางวัลพระราชทานและทรงยินดีจะพระราชทาน
รางวัลให้”
การคัดเลือกโรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียน ครูและนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามเพื่อรับ
รางวัลพระราชทาน ถือเป็นภารกิจสาคัญที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาช้านาน เพราะนอกจากเป็ นโอกาสอันดีในการทา
กิ จ กรรมที่ ส นองพระราชปรารภของพระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ล อดุ ล ยเดช แล้ ว รางวั ล
พระราชทานยังเป็นเครื่องกระตุ้นให้เกิดการพัฒนามาตรฐานคุณภาพการศึกษาของชาติให้ดียิ่งขึ้นด้วย (สถานี
วิทยุ ม.อ.ปัตตานี , ๒๕๕๘ :ออนไลน์)
ดังที่กล่าวมาทั้งหมดข้างต้นคณะผู้วิจัยจึงเล็งเห็นความสาคัญที่ควรจะมีการวิจัย สังเคราะห์บทเรียน
การน าผลการทดสอบทางการศึกษาแห่ งชาติ (O-NET) ไปใช้ในการพัฒ นาคุณ ภาพการศึกษาของโรงเรียน
เอกชนสอนศาสนาอิสลาม โดยผู้วิจัยเลือกโรงเรียนขนาดเล็กที่ได้รับรางวัลโรงเรียนพระราชทานในช่วง ๕ ปีที่
ผ่านมา (พ.ศ.๒๕๕๕- พ.ศ.๒๕๕๙) เป็นพื้นที่ศึกษาเนื่องด้วยจะได้ลงลึกและครอบคลุมการพัฒนาการศึกษา
อย่างทั่วถึงจริงๆ สามารถนาผลมาเป็นแนวทางที่ชี้ชัดวัดได้ปฏิบัติจริงอย่างเป็นรูปธรรม
วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย
๑ ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(O-NET) สูง/ต่า ของโรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลามขนาดเล็กที่ได้รับรางวัลพระราชทานในช่วง ๕ ปีที่ผ่านมา (พ.ศ.๒๕๕๕- พ.ศ.๒๕๕๙)
๒ ศึกษาแนวทางการนาผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (O-NET) ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามขนาดเล็กที่ได้รับรางวัลโรงเรียนพระราชทานในช่วง ๕ ปีที่
ผ่านมา (พ.ศ.๒๕๕๕- พ.ศ.๒๕๕๙)
๓ สั งเคราะห์ แนวทางการน าผลการทดสอบทางการศึกษาแห่ งชาติ (O-NET) ไปใช้ในการพัฒ นา
คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามขนาดเล็กที่ได้รับรางวัลโรงเรียนพระราชทาน

๓

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย
สถาบันการศึกษาในพื้นที่ฯ มีแนวทางแนวทางการนาผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (O-NET)
ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามที่ปฏิบัติได้จริงอย่างเป็นรูปธรรม
ขอบเขตในการวิจัย
ขอบเขตด้านเนื้อหา คือ ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการทดสอบทางการศึกษาแห่ งชาติ(O-NET) สูง/ต่า
ของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามขนาดเล็กที่ได้รับรางวัลพระราชทานในช่วง ๕ ปีที่ผ่านมา (พ.ศ.๒๕๕๕พ.ศ.๒๕๕๙) พร้อมทั้งค้นหาแนวทางการนาผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (O-NET) ไปใช้ในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม
ขอบเขตด้านประชากร คือ ผู้บริหารโรงเรียน ครู นักเรียน และผู้ปกครองในแต่ละโรงเรียนที่ได้รับ
รางวัลพระราชทานตามที่ผู้วิจัยได้คัดเลือก ตลอดจน นักวิชาการด้านทางการศึกษา
ขอบเขตด้านพื้นที่ คือ ศึกษาเฉพาะโรงเรียนที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ในช่วง ๕ ปีที่ผ่านมา (พ.ศ.
๒๕๕๕- พ.ศ.๒๕๕๙) ได้แก่ โรงเรียนดาราวิทย์ โรงเรียนมาอาฮัดดารุสสลาม โรงเรียนอิสลามมูลนิธิ โรงเรียน
มุสลิมศึกษา และ โรงเรียนเร๊าะห์มานีย๊ะห์
กรอบแนวคิดในการวิจัย
การพั ฒ นากรอบแนวคิ ด ในการวิจั ยคณะผู้ วิจัย ได้ พั ฒ นาจากการศึก ษาแนวคิ ดการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน แล้วศึกษาแนวทางการจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของโรงเรียนเอกชน
สอนศาสนาอิสลามในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ค้นหาโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามขนาดเล็กที่
ได้รับ รางวัล โรงเรียนพระราชทานในช่วง ๕ ปีที่ผ่านมา (พ.ศ.๒๕๕๕- พ.ศ.๒๕๕๙) เพื่ อถอดบทเรียนแนว
ทางการนาผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (O-NET) ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
เอกชนสอนศาสนาอิสลามที่ปฏิบัติได้จริงอย่างเป็นรูปธรรม
แนวคิดการทดสอบและผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)

แนวทางการจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
ของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในพื้นที่
สามจังหวัดชายแดนภาคใต้

โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามขนาดเล็กที่ได้รับรางวัล
โรงเรียนพระราชทานในช่วงปี พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙

แนวทางการนาผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (O-NET) ไปใช้ในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม
ที่ปฏิบัติได้จริงอย่างเป็นรูปธรรม
๔

บทที่ ๒
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
การสังเคราะห์บ ทเรียนการน าผลการทดสอบทางการศึกษาแห่ งชาติ (O-NET) ไปใช้ในการพัฒ นา
คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามขนาดเล็กที่ได้รับรางวัลโรงเรียนพระราชทานในช่วง
๕ ปี ที่ผ่ านมา (พ.ศ.๒๕๕๕- พ.ศ.๒๕๕๙) คณะผู้วิจัยได้ ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง แล้วสรุปเป็น
ความรู้เพื่อใช้เป็นแนวคิดสาหรับการวิจัยในครั้งนี้ ดังนี้
๑. โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในเขตพื้นที่ ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้
๑.๑ สภาพการจัดการศึกษาในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต
๑.๒ สาเหตุความล้มเหลวในการจัดการศึกษาในปัจจุบัน
๑.๓ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
๑.๔ ปัญหาที่เกิดขึ้นจากนโยบายการพัฒนาการศึกษา
๑.๕ เกณฑ์คัดเลือกโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน
๒. การทดสอบและผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
๒.๑ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
๒.๒ ขอบเขตและเนื้อหาสาระของข้อสอบ O-NET
๒.๓ ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
๓. แนวทางการจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในพื้นที่
ห้าจังหวัดชายแดนภาคใต้
๔. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
๑. โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในเขตพื้นที่ ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้
๑.๑ สภาพการจัดการศึกษาในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต
หลังจากพระราชบัญญัติการศึกษา ๒๕๒๕ ถูกประกาศใช้ ส่งผลให้โรงเรียนราษฎร์สอนศาสนาอิสลาม
ถูกปรับเปลี่ยนมาเป็นโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม โดยที่รัฐบาลให้การสนับสนุนทางการเงินแก่โรงเรียน
เอกชนสอนศาสนาอิส ลามที่สอนวิชาสามัญควบคู่กับวิช าศาสนาอิส ลาม ส าหรับโรงเรียนที่สอนเฉพาะวิช า
ศาสนาจะไม่ได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล
หลังจากปรับเปลี่ยนมาเป็นโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ทาให้โรงเรียนมีสภาพที่เปลี่ยนแปลงไป
จากเดิมดังนี้
๑. ผู้ บ ริ ห าร เปลี่ ย นจากโต๊ะ ครูเป็ น ผู้ บ ริห าร ซึ่ งประกอบด้ ว ย ผู้ รับ ใบอนุ ญ าต ผู้ จัด การ
ครูใหญ่ (ซึ่งในพระราชบัญญัติการศึกษาโรงเรียนเอกชนฉบับใหม่จะถูกแปรสภาพเป็นผู้อานวยการ)
๒. มีค รูผู้ ส อนทั้ งครูภ าคศาสนาและภาคสามัญ ที่ ต้อ งท าหน้าที่ การสอนอย่างเป็ นระบบ
กล่าวคือ ต้องมีแผนการสอน มีกิจกรรมการเรียนการสอน มีสื่อการสอน มีการวัดและประเมินผล
๓. มีหลักสูตรที่แน่นอนและชัดเจนขึ้นทั้งหลักสูตรศาสนาและหลักสูตรภาคสามัญ
๔. ระยะเวลาเรียนมีการกาหนดที่แน่นอนโดยหลักสูตร
๕. มีการทดสอบเพื่อวัดและประเมินผลในการผ่ านชั้นและจบการศึกษา และมีวุฒิ บัตรที่
รับรองการจบการศึกษา
๕

๖. มี ปั จ จั ย พื้ น ฐาน (Infrastructure) ค่ อ นข้ า งสมบู ร ณ์ เช่ น อาคารเรี ย นที่ ทั น สมั ย ขึ้ น
ห้องสมุด ห้องทดลองวิทยาศาสตร์ ห้องปฏิบัติการทางภาษา ห้องคอมพิวเตอร์ เป็นต้น
๗. มีระบบการบริหารที่ค่อนข้างชัดเจนมากขึ้น เช่น มีแผนยุทธศาสตร์ แผน
ปฏิบัติการ มีโครงการ มีการประเมินผล
๘. มีงบประเมินที่ได้รับการสนับสนุนจากทางรัฐบาล จากการเก็บค่าเล่าเรียนอีกบางส่วน
และจากการทาธุรกิจจากการจัดการศึกษาอีกบางส่วน มีระบบบัญชีที่ตรวจสอบได้บ้าง ไม่ได้บ้าง ฯลฯ
สรุปได้ว่า โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในปัจจุบันมีลักษณะที่แตกต่างจากปอเนาะในอดีตอย่าง
ชัดเจน โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในปัจจุบันยังพยายามที่จะรักษาเจตนารมณ์ และอัตลักษณ์ของ
ปอเนาะในอดีตให้ดารงต่อไป แต่ด้วยสภาพการเปลี่ยนแปลงในสังคมโลกที่ถูกขับเคลื่อนด้วยลัทธิวัตถุนิยม
(Materialism) ลั ท ธิ แ บ่ งแยกศาสนาออกจากวิถี ก ารด ารงชี วิ ต (Secularism) ท าให้ วั ต ถุ ปั จ จัย เกี ย รติ ย ศ
ชื่อเสียง เข้ามามีอิทธิพลในการจัด การศึกษากับบางสถาบัน จนกลายเป็นธุรกิจการศึกษา โรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลามบางพื้นที่มีการแข่งขันกันสูง อันนามาซึ่งค่าหัวที่ได้รับการสนับสนุนจากทางรัฐบาลเป็นจานวน
มาก การได้มาซึ่งงบประมาณจานวนมากๆ น่าจะเป็นประโยชน์ต่อโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามเป็นอย่าง
มาก หากผู้บริหารคานึงถึงการบริหารคุณภาพตามปริมาณของงบประมาณที่ได้รับ แต่เป็นที่น่าเสียดายเป็น
อย่างยิ่งเนื่องมาจากโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามหลายโรงยังละเลยต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ซึ่ง
สังเกตเห็นได้จากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่ค่อนข้างต่ามาก เมื่อเปรียบเทียบกับโรงเรียนประเภท
อื่นๆ
๑.๒ สาเหตุความล้มเหลวในการจัดการศึกษาในปัจจุบัน
ปอเนาะในอดีตประสบความสาเร็จในการปลูกฝังบุคลิกภาพของมุสลิมเป็นอย่างมาก อันเนื่องมาจาก
เหตุผลหลายประการ เช่น เจตนารมณ์อันแน่วแน่ ความบริสุทธิ์ใจ ความอดทน ความมุมานะในการถ่ายทอด
ศาสนาอิสลามสู่คนยุคหลัง เจตนารมณ์ ประกอบกับความพยายามเหล่านั้นถูกขับเคลื่อนโดยไร้กระแสที่เป็น
อุปสรรค เช่น กระแสวัตถุนิยม (Materialism) กระแสแบ่งแยกศาสนาออกจากวิถีการดารงชีวิต (Secularism)
ซึ่งกระแสเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นกระแสที่เป็นอุปสรรคต่อการปลูกฝังบุคลิกภาพแห่งอิสลามทั้งสิ้น ประกอบกับ
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามไม่ปรับตัวเองให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของโลก ทาให้สถานศึกษาแห่งนี้ได้
เข้าสู่ยุคที่ ๒
โครงการบางโครงการที่จะพัฒนาโรงเรียนประเภทนี้ ล้วนแต่เป็นโครงการที่ดี เช่น โครงการพัฒนา
โรงเรียนราษฎร์สอนศาสนาเป็นโรงเรี ยนพี่เลี้ยง และโครงการพัฒนาโรงเรียนราษฎร์สอนศาสนาเป็นโรงเรียน
ชุมชน แต่โครงการเหล่านี้ก็ไม่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลเท่าที่ควรและอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นพอจบโครงการ
อะไรต่ออะไรก็ดูจะกลับเข้าสู่สภาวะเดิม ทาให้มองได้ว่ารัฐบาลไม่มีความจริงใจที่จะพัฒนาโรงเรียนเหล่านี้ อัน
เนื่องมาจากด้านเศรษฐกิจ
๑. รัฐขาดงบประมาณพอเพียงและต่อเนื่องในการพัฒนาโครงการต่างๆของโรงเรียนราษฎร์
สอนศาสนา ทั้งๆที่โครงการเหล่านั้นเป็นโครงการที่ดี
๒. โรงเรีย นราษฎร์สอนศาสนาเองก็ต้องพัฒ นาตัว เอง ไม่ว่าจะเป็นการจ้างครู การจัดหา
อุปกรณ์การเรียนการสอน และอาคารเรียน สิ่งเหล่านี้ต้องใช้งบประมาณด้วยเช่นกัน (วินิจ สังขรัตน์, ๒๕๔๔:
๒๕๕-๒๕๗)
๓. ด้านการเมือง เป็นเหตุการณ์ที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับโรงเรียนราษฎร์สอนศาสนาโดยตรง แต่
เป็นเหตุการณ์ที่รัฐบาลโดยกระทรวงมหาดไทยได้จัดให้มีการอบรมภาษามลายูแก่ข้าราชการประจาในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ จนสามารถนาไปใช้ในการปฏิบัติราชการได้ และเป็นกิจกรรมต่อเนื่อง ตั้งแต่ปีงบประมาณ
๖

๒๕๐๗-๒๕๒๐ ต่อมาการดาเนินการอบรมเริ่มมีปัญหาเพราะระยะนี้ กระทรวงมหาดไทยได้ดาเนินการโดย
ร่วมมือกับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานี หลังเหตุการณ์
๖ ตุลาคม ๒๕๑๙ กระทรวงมหาดไทยได้ระงับโครงการนี้ชั่วคราว ทั้งนี้เพื่อความสงบสุขของประเทศชาติ
บ้านเมือง (สานักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, อ้างถึงใน วินิจ สังขรัตน์, ๒๕๔๔:๒๕๗)
๑.๓ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ชาวไทยมุสลิมในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ นิยมส่งบุตรหลานเข้าศึกษาต่อในโรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลาม เพื่อให้บุตรหลานของตนมีโอกาสเรียนรู้วิชาการทางศาสนาพร้อมๆกับวิชาสามัญและวิชาชีพ
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามส่วนใหญ่ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นโรงเรียนที่พัฒนามาจากปอเนาะ
ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาของชาวไทยมุสลิมมาแต่โบราณ ทาการสอนวิชาศาสนา สอนเกี่ยวกับคัมภีร์อัลกุรอาน
หลักศรัทธา และหลักปฏิบัติต่างๆตามหลักศาสนาอิสลาม
จากสภาพการเรียนการสอนในปอเนาะ รัฐจึงได้กาหนดให้มีการส่งเสริมปรับปรุงปอเนาะเป็นครั้งแรก
เมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๔ ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๐๘ มีการเปลี่ยนชื่อเรียกจากปอเนาะมาเป็นโรงเรียนราษฎร์สอนศาสนา
อิสลาม และอยู่ภายใต้การควบคุมของพระราชบัญญัติโรงเรียนราษฎร์ พ.ศ. ๒๔๙๗
การพัฒนาและส่งเสริมปอเนาะได้ดาเนินการเรื่อยมาจน พ.ศ. ๒๕๒๕ รัฐได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติ
โรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๒๕ จึงได้เปลี่ยนการเรียกชื่อจากโรงเรียนราษฎร์สอนศาสนาอิสลามเป็นโรงเรียน
เอกชนสอนศาสนาอิสลามมาจนถึงปัจจุบัน เป็นโรงเรียนที่มีหน้าที่การจัดการศึกษาตามแผนการศึกษาชาติ
รวมทั้งการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๔๕ ตลอดจนการดาเนินการประกันคุณภาพภายใน เพื่อนาไปสู่การพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐาน
ศึกษาที่สานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษากาหนดไว้ แต่ด้วยเอกลักษณ์เฉพาะของ
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามทั้งในด้านการเป็นเอกชนและด้านบริบทการจัดการศึกษาในสามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ที่ชุมชนมีความคาดหวังให้โรงเรียนมีวิถีการดาเนินงานตามหลักการศาสนาอิสลาม มีวัฒนธรรม
และค่านิยมตามบริบทของชุมชน ส่งผลให้โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามมีหน้าที่จัดการศึกษาในส่วนที่
นอกเหนือจากสถานศึกษาอื่นโดยทั่วไป ที่ต้องจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน ซึ่งเป็นทั้ง
กลุ่ ม เป้ าหมายที่ จ ะมาเป็ น ผู้ รั บ บริ ก ารทางการศึ ก ษา และเป็ น ผู้ ที่ มี ส่ ว นร่ว มในการพั ฒ นาโรงเรี ย นตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติอีกด้วย
การพัฒ นาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในสามจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ได้ดาเนินการมาอย่างต่อเนื่อง เช่น กระทรวงศึกษาธิ การได้ดาเนินการปรับปรุงส่งเสริมการศึกษาของ
เด็กไทยมุสลิมให้สูงขึ้น โดยได้จัดโครงการอุดหนุนส่งเสริมการเรียนการสอนวิชาสามัญ วิชาศาสนา และวิชาชีพ
ให้ได้ผลดี เหมาะสมสอดคล้องกับแผนการศึกษาแห่งชาติ เพื่อเร่งรัดพัฒนาการศึกษาในโรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลามภาคใต้ให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ
นอกจากนี้กระทรวงศึกษาธิการยังได้วางนโยบายในการพัฒนาและอุดหนุนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา
อิสลามภาคใต้ โดยเร่งพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนทั้ง ๓ สายวิชาคือ วิชาศาสนา วิชาสามัญ และวิชาชีพ
ให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพ ด้วยการเร่งปรับปรุงหลักสูตรวิชาศาสนาและสามัญ เพื่อลดจานวนชั่วโมงเรียน
ให้ น้ อยลง มีการบู ร ณาการวิช าศาสนาและสามัญ เข้าด้ว ยกัน ปรับปรุงหลั กสู ตรและเนื้อหาวิช าศาสนาให้
สอดคล้ อง สั มพั น ธ์กับ การเรี ย นวิช าศาสนาในโรงเรียนประถมศึกษา โรงเรียนมัธ ยมศึกษาของรัฐ และให้
สามารถเทียบโอนผลการเรียนได้ เร่งส่งเสริมและสนับสนุนให้โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจัดการเรียน
การสอนระยะสั้นที่เหมาะสมและสนองความต้องการของชุมชน ให้ผู้เรียนสามารถนาไปประกอบอาชีพอิสระได้
และเร่งพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจตรงกันเกี่ยวกับการจัดการศึกษา
๗

มาตรการสาคัญที่กระทรวงศึกษาธิการได้นามาใช้ ในการพัฒ นาคุณภาพโรงเรียนเอกชนคือ การใช้
กระบวนการรับรองมาตรฐานที่เน้นให้โรงเรียนสามารถพัฒนาและประเมินตนเองอย่างต่อเนื่อง แต่เนื่องจาก
มาตรการดั งกล่ าวยั งเป็ น เรื่ องใหม่ ส าหรั บ โรงเรียนเอกชนในสมั ยนั้ น ดั งนั้ น ในปี พ.ศ. ๒๕๓๑ ส านั กงาน
คณะกรรมการการศึกษาเอกชน จึงร่วมมื อกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งผู้ทรงคุณ วุฒิ ทางการศึกษาทั้ง
ภาครัฐและเอกชน เพื่อกาหนดคุณลักษณะของโรงเรียนที่ดี พร้อมทั้งจัดทาเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการศึกษา
และขั้นตอนการดาเนินงานต่างๆของกระบวนการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาสาหรับโรงเรียนเอกชน
ประเภทสามัญศึกษาทุ กระดับ จากนั้น จึงได้จัดโครงการนาร่องเพื่อทดลองใช้เกณฑ์และเครื่องมือต่างๆ ใน
ปี งบประมาณ ๒๕๓๔-๒๕๓๕ ซึ่ งผลการด าเนิ น งานโครงการนาร่อ งนี้ ประสบผลส าเร็จในการกระตุ้น ให้
โรงเรียนเอกชนเร่งพัฒนาคุณภาพกันอย่างกว้างขวาง จึงนาไปสู่การประกาศใช้ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่า
ด้ ว ย การรั บ รองมาตรฐานคุ ณ ภาพการศึ ก ษาของโรงเรี ย นเอกชน พ.ศ. ๒๕๓ ๖ แทนระเบี ย บ
กระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการรับรองวิทยฐานะโรงเรียนราษฎร์ พ.ศ. ๒๔๘๔ ตั้งแต่วันที่ ๒๖ สิงหาคม พ.ศ.
๒๕๓๖ เป็นต้นมา
จนกระทั่งปี พ.ศ. ๒๕๔๑ มีการปรับปรุงระบบการรับรองมาตรฐานคุณภาพของสถานศึกษาเอกชน
เพิ่มเติมให้ เป็ น ระบบการประกัน คุณ ภาพและการรับรองมาตรฐานคุณ ภาพการศึกษา โดยกาหนดวิธีการ
ดาเนิ น งานระหว่างสถานศึกษาและหน่ วยงานต้นสั งกัดที่ชัดเจนมากขึ้น (สานักบริห ารงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน, ๒๕๔๗) เพื่อเป็นการเตรียมการรองรับการดาเนินงานตามพระราชบัญ ญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษาระดับ การศึกษาขั้นพื้ นฐานและปฐมวัย พ.ศ. ๒๕๔๔ โดยให้ ทุ กสถานศึกษา
ดาเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในภายใต้การกากับดูแลและสนับสนุนส่งเสริมจากหน่วยงานต้นสังกัด
เพื่ อ เป็ น หลั ก ประกั น ว่ า ผู้ เ รี ย นทุ ก คนจะได้ รั บ บริ ก ารด้ า นการศึ ก ษาที่ มี คุ ณ ภาพ ซึ่ ง นั บ จากระเบี ย บ
กระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการรับรองวิทยฐานะในโรงเรียนราษฎร์ พ.ศ. ๒๔๘๔ ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ
ว่าด้วยการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๓๖ จนกระทั่งพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกัน
คุณ ภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและปฐมวัย พ.ศ. ๒๕๔๔ ล้วนเป็นความ
พยายามของภาครัฐในการที่จะส่งเสริมผลักดันโรงเรียน ให้สามารถพัฒนาคุณภาพตนเองอย่างต่อเนื่อง โดย
ผ่านการประเมิน ทั้งจากบุ คลากรภายในโรงเรียน และบุคลากรภายนอก เพื่อให้ บริการทางการศึกษาที่ มี
คุณภาพ จนเป็นที่ยอมรับทั้งจากรัฐบาลและประชาชน
แนวนโยบายการจัดการศึกษาที่กาหนดไว้ในแผนการจัดการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕-๒๕๔๙ ได้
กาหนดแนวทางการจั ดการศึก ษาของสถานศึก ษาที่ จัด การศึ ก ษาขั้น พื้ น ฐาน โดยให้ ดาเนิ น การหลั กสู ต ร
สถานศึกษาให้มีความสอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น มีการจัดการศึกษาใน
รูปแบบและวิธีการที่หลากหลาย จัดกระบวนการเรียนรู้และการประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง ที่มีความ
ยืดหยุ่นและสมบูรณ์ทั้งในด้านความถูกต้องและความเหมาะสมของเนื้อหาสาระ จัดบรรยากาศการเรียนรู้ ใช้
สื่อ และแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ดาเนินการบริหารงานบุคคลที่สอดคล้องกับนโยบาย กฎระเบียบ มีการ
พัฒ นา และจัดระบบการประเมินคุณภาพภายในของครู และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อประโยชน์ในการ
เรียนรู้ของผู้เรียน จัดระบบการประกันคุณภาพภายในให้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้อง
ดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาคุณภาพให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา จัดทาแผนบริหารการเงินของ
สถานศึกษาที่สอดคล้องกับ เป้าหมาย เพื่ อเป็นแนวทางในการจัดสรรทรัพยากรเพื่อการศึกษา สนับสนุนให้
ผู้ปกครอง ชุมชน ภูมิปัญญา และทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องมีส่วนในกระบวนการเรียนรู้ที่มุ่งประโยชน์แก่ผู้เรียนเป็น
๘

สาคัญ ทั้งนี้การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษา มุ่งให้เกิดคุณภาพทั้งในด้าน
ผลผลิต กระบวนการจัดการ และปัจจัยต่างๆ โดยมุ่งหวังให้เกิดการพัฒนาทั้งระบบ บุคคลที่มีความสาคัญอย่าง
ยิ่งที่จะทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวได้ ก็คือผู้บริหารโรงเรียน เพราะต้องเป็นผู้นาและผู้ประสาน (อ้อมใจ
วงษ์มณฑา, ๒๕๕๖.)
๑.๔ ปัญหาที่เกิดขึ้นจากนโยบายการพัฒนาการศึกษา
นับตั้งแต่ที่มีการปรับปรุงส่งเสริมปอเนาะเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๐๔ จนถึงปัจจุบันมาเป็นโรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลามจากนโยบายของรัฐในการพัฒนาการศึกษาสาหรับสถานศึกษาแห่งนี้ ส่งผลให้เกิดปัญหาต่างๆ
สรุปได้ดังนี้ (ศิริลักษณ์ มโนรมย์, ๒๕๔๓)
๑. ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมารัฐบาลยอมรับว่าการจัดการศึกษาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็น
นโยบายพิเศษที่จะต้องเอาใจใส่ จึงมีนโยบายโดยมติคณะรัฐมนตรีส่งเสริมเป็นระยะๆ โดยเฉพาะการแปรสภาพ
ปอเนาะให้เป็นโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม แต่ถ้าพิจารณาถึงการดาเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ดังเช่นหน่วยงานในกระทรวงศึกษาธิการ มิได้ให้ความสาคัญเท่าใดนัก แต่ละหน่วยงานทางานในส่วนที่เป็น
ภาระหลักเท่านั้น ขาดการบูรณาการและการประสานงานต่อกัน เช่น หน่วยงานที่รับผิดชอบโรงเรียนรัฐบาล
ทั้งระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ก็จะเอาใจใส่ดูแลเฉพาะโรงเรียนในสังกัด ส่วนโรงเรี ยนเอกชนเป็นงาน
ที่สานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนฝากให้ศึกษาธิการจังหวัดดูแล โดยที่หน่วยงานต้นสังกัดรับผิดชอบ
ด้านการจัดสรรงบประมาณ และออกระเบียบกฎหมายที่จะใช้เป็นแนวปฏิบัติในการกากับดูแลของผู้ปฏิบัติงาน
ในระดับ จังหวัดและอาเภอเท่านั้ น แม้กระทั่งปัจจุบัน ถึงแม้ ว่าจะปฏิรูปโครงสร้างการบริห ารราชการของ
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารแล้ ว ก็ ยั งไม่ ส ามารถแก้ ปั ญ หาได้ เพราะโรงเรีย นเอกชนต่ างๆ ขาดหน่ ว ยงานดู แ ล
รับผิดชอบโดยเฉพาะ ต้องการให้มีหน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบการศึกษาเอกชนในระดับจังหวัด โดยมีหน่วยงาน
เฉพาะกิจเป็นกระทรวงศึกษาธิการส่วนหน้า เพื่อบูรณาการด้านการศึกษาร่วมกับหน่วยงานที่จัดการศึกษาของ
รัฐทุกระดับและทุกประเภท ด้วยความเข้าใจที่ดีต่อกันช่วยเหลือเกื้อกูลกัน
๒. การดาเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการ ต่อการจัดการศึกษาของมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้
ขาดความต่อเนื่องทุกด้าน โครงการหรือกิจกรรม เกิดขึ้นเป็นระยะๆ เมื่อเปลี่ยนผู้บริหารระดับสูง นโยบายการ
ส่งเสริมพัฒ นาก็เปลี่ ยนแปลงไป ดังเช่น การอุดหนุนโดยส่ งข้าราชการครูไปช่วยสอนวิช าสามัญในโรงเรียน
เอกชนสอนศาสนาอิสลาม ซึ่งแปรสภาพมาจากปอเนาะและโรงเรียนเอกชนที่สอนศาสนาอย่างเดียว ซึ่งจะต้อง
เปิ ด สอนทั้ งหลั ก สู ต รสามั ญ ระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาของกระทรวงศึ กษาธิ การควบคู่ กั บ หลั ก สู ต รอิ ส ลามศึ ก ษา
โรงเรียนจะมีสิทธิ์ได้รับเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัวนักเรียนเช่นเดียวกันกับโรงเรียนเอกชนสามัญทั่วไป ซึ่ง
คานวณค่าใช้จ่ายแต่เพียงการสอนหลักสูตรสามัญเท่านั้น ต่อมากระทรวงศึกษาธิการได้ออกระเบียบให้ถอน
ข้าราชการครู จ ากโรงเรี ย นสอนศาสนาอิ ส ลามที่ ได้รับ เงิน อุด หนุ น ตามค่ าใช้ จ่ายรายหั ว ภาครัฐ (ระเบี ย บ
กระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการอุดหนุนและส่งเสริมโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม พ.ศ. ๒๕๓๖) ทั้งๆที่
โรงเรียนต้องรับภาระค่าใช้จ่ายทั้งครูสามัญและครูสอนศาสนา โรงเรี ยนต้องประสบปัญหามากเพราะต้องจ้าง
ครูสอนสามัญเอง แต่เงินอุดหนุนที่ได้รับก็ไม่เพียงพอที่จะจ่ายเงินเดือนครู ทั้งที่สอนสามัญและสอนศาสนาตาม
วุฒิ อีกทั้งขาดงบประมาณพัฒนาอาคารสถานที่ซึ่งก็เป็นเรื่องที่ถูกโจมตีเป็นจานวนมากว่าเป็นโรงเรียนที่ไม่มี
ความพร้อมเช่นโรงเรียนเอกชนอื่นๆและโรงเรียนของรัฐ แต่นักเรียนมุสลิมกลับนิยมเข้าเรียน นอกจากประเด็น
ความไม่ต่อเนื่องด้านการดาเนินการตามนโยบายดังกล่าวแล้ว ด้านการพัฒนาบุคลากร ด้านสนับสนุนอื่นๆ ก็ไม่
มีความต่อเนื่องเช่นกัน
๓. รัฐบาลรับทราบตลอดมาถึงความสาคัญในการเรียนศาสนาของมุสลิมในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
แต่พิจารณาเห็นว่าถ้าเรียนแต่ศาสนาเพียงอย่างเดียว นักเรียนจะไม่มีความรู้และคุณวุฒิเพียงพอต่อการศึกษา
๙

ต่อชั้นอุดมศึกษา หรือการประกอบอาชีพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตในอนาคต จึงสนับสนุนให้โรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาอิ ส ลามเปิ ด สอนหลั ก สู ต รสามั ญ ควบคู่ กั บ ศาสนา ซึ่ ง หมายถึ ง ให้ เรี ย นวิ ช าสามั ญ ตามหลั ก สู ต ร
กระทรวงศึกษาธิการ ส่วนการเรียนศาสนาก็ให้เรียนต่อไป โดยกระทรวงศึกษาธิการร่วมกับผู้นาศาสนาและครู
สอนศาสนาร่วมกันจัดทาหลักสูตรและประกาศเป็นหลักสูตรอิสลามศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับ พ.ศ.
๒๕๒๓ เป็นครั้งแรก จนกระทั่งใช้หลักสูตรอิสลามศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ ครูสอนศาสนาส่วนใหญ่มีความรู้สึกว่า
รัฐบาลมิได้ให้ความสาคัญกับการสอนศาสนาเลย เพราะนอกจากครูสอนศาสนาไม่ได้รับสิทธิและสวัสดิการ
เท่ากับ ครูสอนวิชาสามัญแล้ ว ยังได้รับ การเอาใจใส่ในการพัฒ นาวิช าชีพ ครู หรือ ความรู้ใหม่ๆ ที่จะนามา
ประยุกต์ในการสอนศาสนาน้ อยมาก ถึงแม้จะเคยมีโครงการให้ ศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตทาง
การศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ก็มีเพียง ๓ รุ่นเท่านั้นก็เลิกไป จึงเกิดความรู้สึกด้อยโอกาสมากกว่า
ครูสามัญในโรงเรียนเดียวกัน และถ้าเปรียบเทียบกับข้าราชการครูในโรงเรียนรัฐบาลด้วยแล้วยิ่งทาให้รู้สึกว่าครู
สอนศาสนาไม่ได้รับความเป็นธรรมเลย
๑.๕ เกณฑ์คัดเลือกโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน
ในการคัดเลือกโรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียน ครู และนักเรียน โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้
เพื่ อรั บ รางวัล พระราชทานประจ าปี ตามระเบี ยบคณะกรรมการส่ งเสริมการศึก ษาเอกชน ว่าด้ ว ยรางวัล
พระราชทานแก่โรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียน ครู และนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้ พ.ศ.
๒๕๕๓ กาหนดให้ดาเนินการ ดังนี้
๑. คณะกรรมการประเมินระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประกอบด้วยผู้อานวยการสานักงานเขตพื้ นที่
การศึ ก ษา เป็ น ประธาน และกรรมการผู้ ท รงคุ ณ วุฒิ ไม่ น้ อ ยกว่ า ๕ คน แต่ ไม่ เกิ น ๗ คน ซึ่ งแต่ ง ตั้ งโดย
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่ การศึกษา เป็นกรรมการ และให้หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชนเป็น
กรรมการและเลขานุการ
เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาในเขตพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่
จังหวัดปั ตตานี จังหวัดยะลา จังหวัดนราธิวาส จังหวัดสตูล และจังหวัดสงขลา เฉพาะอาเภอจะนะ อาเภอ
เทพาอาเภอนาทวี อาเภอสะบ้าย้อยให้สานักงาน แต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน ประกอบด้วย ผู้อานวยการ
ส านั ก งานการศึ ก ษาเอกชนจั งหวัด เป็ น ประธาน และผู้ ท รงคุ ณ วุฒิ ในเขตจังหวัด ไม่ น้ อ ยกว่า ๕ คน เป็ น
กรรมการ และให้มีเจ้าหน้าที่สานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดดังกล่าวเป็นกรรมการและเลขานุการ การ
ดาเนินการประเมินเพื่อคัดเลือกโรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียน ครูและนักเรียน ตามคู่มือการประเมินคัดเลือกที่
สานักงานฯกาหนด เมื่อดาเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วแจ้งผลการคัดเลือกให้สานักงาน
๒. คณะกรรมการระดับภาค ประกอบด้วย เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เป็น
ประธาน ผู้อานวยการสานักงานศึกษาธิการภาค ๑๒ ผู้ อานวยการสานักงานศึกษาธิการภาค ๑๑ ผู้อานวยการ
สานักงานศึกษาธิการภาค ๑๐ เป็นรองประธาน ให้ปลัดกระทรวงศึกษาธิการแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิในสานักงาน
ศึกษาธิการภาค สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดในเขตพื้นที่พิเศษเฉพาะ
กิจ จังหวัดชายแดนภาคใต้ จ านวนไม่เกิน ๑๔ คน และข้าราชการในส านักงานจานวนไม่เกิน ๖ คน เป็ น
กรรมการและให้ผู้ อานวยการกลุ่มงานโรงเรียนนโยบายพิเศษ เป็นกรรมการและเลขานุการ
๑.๕.๑ ประเภทของโรงเรียนและขนาดของโรงเรียน
ประเภทโรงเรีย น โรงเรี ย น ตามระเบีย บคณะกรรมการส่ งเสริม การศึกษาเอกชนว่าด้ ว ยรางวัล
พระราชทานแก่โรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียน ครู และนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้ พ.ศ.
๒๕๕๓ หมายถึ ง โรงเรี ย นในระบบที่ เปิ ด สอนวิ ช าอิ ส ลามศึ ก ษาควบคู่ วิ ช าสามั ญ ตามหลั ก สู ต ร
๑๐

กระทรวงศึกษาธิการ ในจังหวัดกระบี่ จังหวัดชุมพร จังหวัดตรัง จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดนราธิวาส
จังหวัดปัตตานี จังหวัดพังงา จังหวัดพัทลุง จังหวัดภูเก็ตจังหวัดยะลา จังหวัดระนอง จังหวัดสงขลา จังหวัดสตูล
และจังหวัดสุราษฎร์ธานี ทั้งนี้ได้รวมถึงโรงเรียนประเภทสามัญศึกษา ที่จัดตั้งตามพระราชบัญญัติ โรงเรียน
เอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐ และได้รับอนุญาตให้เปิดสอนหลักสูตรอิสลามศึกษาระดับอิสลามศึกษา ตอนกลางหรือ
เทียบเท่าขึ้นไป
ขนาดโรงเรียน
พิจารณาจากจานวนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ของปีการศึกษาที่
ขอรั บ การประเมิน (ไม่นั บ จ านวนนั กเรี ย นระดั บ ก่อนประถมศึก ษาและประถมศึกษา) แบ่งออกเป็ น ๓
ขนาด คือ
โรงเรียนขนาดเล็ก มีจานวนนักเรียนไม่เกิน ๕๐๐ คน
โรงเรียนขนาดกลาง มีจานวนนักเรียนตั้งแต่ ๕๐๐– ๑,๐๐๐ คน
โรงเรียนขนาดใหญ่ มีจานวนนักเรียนตั้งแต่ ๑,๐๐๑ คนขึ้นไป
๑.๕.๒ ขอบเขตการประเมินโรงเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน
โรงเรียนที่มีสิทธิ ได้รับรางวัลพระราชทานต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามระเบียบ
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ว่าด้วยรางวัลพระราชทานแก่โรงเรียน ผู้ บริหารโรงเรียน ครู และ
นักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้ พ.ศ. ๒๕๕๓ ดังนี้
๑. เปิดทาการสอนติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่า ๓ ปีการศึกษา
๒. มีครูทาการสอนครบทุกชั้น
๓. เป็นโรงเรียนที่สนับสนุนและปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ
๔. เป็นโรงเรียนที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องหรือมีการพัฒนาในระดับสูงขึ้นอย่างชัดเจน
๕. ไม่เป็นโรงเรียนที่ได้รับรางวัลพระราชทานในปีการศึกษาที่แล้วมา
ในการประเมินคัดเลือกโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม เพื่อรับรางวัลพระราชทานประจาปี
โรงเรียนจะถูกประเมินด้านปัจจัย กระบวนการ และผลผลิต รวม ๖ ด้านด้วยกัน รายละเอียดในแต่ละด้าน
ดังนี้
ด้านที่ ๑ คุณภาพนักเรียน
๑.๑ นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์
๑.๒ นักเรียนมีความรู้ความสามารถทางวิชาการ
๑.๓นักเรียนมีสุขภาพแข็งแรงจิตใจแจ่มใสและมีสุนทรียภาพด้านศิลปะและนันทนาการ
ด้านที่ ๒ การบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ
๒.๑การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
๒.๒ การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นนักเรียนเป็นสาคัญ
๒.๓ การพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลการเรียน
๒.๔ การผลิตการใช้การพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
๒.๕ การจัดกิจกรรมพัฒนานักเรียน
๒.๖ การพัฒนาแหล่งการเรียนรู้
ด้านที่ ๓ การบริหารการจัดการ
๓.๑ การพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศ
๓.๒ การพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา
๑๑

๓.๓ การบริหารงบประมาณและการบริการ
๓.๔ การบริหารงานอาคารสถานที่
ด้านที่ ๔ ความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับผู้ปกครองและชุมชน
๔.๑ การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและชุมชนต่อการจัดการศึกษา
๔.๒ การมีส่วนร่วมของสถานศึกษาต่อการพัฒนาท้องถิ่นและชุมชน
ด้านที่ ๕ บุคลากรและการบริหารงานบุคลากร
๕.๑ คุณลักษณะของผู้บริหาร
๕.๒ คุณลักษณะของครู
๕.๓ คุณลักษณะของบุคลากรสนับสนุน
๕.๔ การบริหารงานบุคลากร
ด้านที่ ๖ ความเป็นอัตลักษณ์ของสถานศึกษา
๖.๑ โครงการ/กิจกรรมดีเด่นของสถานศึกษา
๖.๒ ผลงานจากการดาเนินโครงการ/กิจกรรมดีเด่น
น้าหนักคะแนนของแต่ละด้านมีสัดส่วนดังนี้คือ
ด้านที่ ๑ : ด้านที่ ๒ : ด้านที่ ๓ : ด้านที่ ๔ : ด้านที่ ๕ : ด้านที่ ๖ เท่ากับ ๓ : ๒ : ๒ : ๒ : ๑ : ๒
ตามลาดับและแต่ละรายการประเมินในแต่ละด้านมีคะแนนเท่ากับ ๔ คะแนน
ดังนั้นจากการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้นจากนโยบายการพัฒนาการศึกษา สามารถ
สะท้อนเห็น ถึงปั ญหาต่างๆในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา ทั้งในเรื่องการจัดการศึกษา การดาเนินงานของ
กระทรวงศึกษาธิการที่ขาดความต่อเนื่อง และการที่ครูสอนศาสนาไม่ได้รับสิทธิและสวัสดิการเท่ากับครูสอน
วิชาสามัญ ซึ่งสิ่งเหล่านี้ล้วนแล้วอาจทาให้การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ลดต่าลงได้
๒. การทดสอบและผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
เป้าหมายสาคัญของการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. ๒๕๔๔ คือ การทา
ให้ผู้เรียนเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์หรือเป็นคนที่มีคุณภาพ ทั้งเก่ง ดี และมีความสุขในการเป็นพลเมืองไทยใน
อนาคต ซึ่งอาจแยกคุณภาพของคนออกเป็นสองส่วน ส่วนแรกคือ การทาให้ผู้เรียนเป็นคนเก่ง และเป็นคนดี
ซึ่งสามารถตรวจสอบได้ตั้งแต่ผู้เรียนยังอยู่ในระบบการศึกษา ส่วนที่สองคือการทาให้ผู้เรียนมีความสุขนั้น
เป้าหมายคือ เมื่อจบการศึกษาแล้วสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข ในการตรวจสอบผล
การศึกษาว่าเป็นไปตามเป้าหมายของการจัดการศึกษาที่กาหนดไว้หรือไม่ ส่วนมีการดาเนินการอย่างต่อเนื่อง
ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันการตรวจสอบในด้านที่เรียกว่า เก่ง ซึ่งดาเนินการในรูปแบบการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ย นทั้ งในรู ป การสอนในโรงเรี ย นแต่ ล ะโรงเรีย นในลั กษณะต่ างคนต่ างสอบ จนถึงการทดสอบ
ระดับชาติที่ใช้มาตรการในการวัดหรือแบบทดสอบเหมือนกันทั้งประเทศ ทาให้ทราบผลการจักการศึกษาของ
ผู้เรียนและในยุคโลกาภิวัตน์นี้ได้มีการกล่าวถึงความสามารถในการแข่งขันนั้นสามารถเพิ่มขึ้นได้โดยระบบ
การศึกษา เพราะการศึกษาจะทาให้คนไทยมีคุณภาพมากขึ้น ดังนั้นในประเด็นของความเก่งจึงยังคงเป็นที่
ยอมรับ ของประชาชนทั่วไปว่าเป็ น คุณ สมบัติห นึ่งของคนไทยที่ต้องการให้ มีการเร่งพัฒ นาให้ มากขึ้น เพื่ อ
นาไปสู่ความสามารถในการแข่งขันของคนไทยหรือของประเทศไทยในอนาคต
ดังนั้นผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนจึงเป็นสิ่งสาคัญอย่างหนึ่งในการวัดผู้เรียนว่าผลการเรียนของผู้เรียน
เป็นไปตามเป้าหมายมากน้อยเพียงใด (สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ. ๒๕๔๘ : ๑-๒)
และจากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๔ มาตรา ๔๗ ได้กาหนดให้มีระบบการประกันคุณภาพ
๑๒

การศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาในทุกระดับ และมาตรา ๔๘ ให้หน่วยงานต้นสังกัด
และสถานศึกษา จัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าเป็นการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องดาเนินอย่ างต่อเนื่อง ซึ่งการ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนับเป็นส่วนหนึ่งของการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งการประเมินผลที่ดีสามารถ
บ่งบอกถึงผลการดาเนินงานได้อย่างถูกต้อง บ่งบอกถึงระดับความมั่นใจและพึงพอใจของสถานศึกษาและ
ชุมชนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาและเป็นที่ย อมรับของบุคลากรในชุมชนทั่วไป การวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีก่อให้เกิดผลดี คือ
๑. ทาให้สามารถเปรียบเทียบผลระหว่างสถานศึกษา ภูมิภาค และรัฐได้อย่าง สมเหตุสมผล ประเมิน
ทั้งผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการตามหลักสูตรและความถนัดทางการเรียน
๒.ส่งเสริมและกระตุ้นให้สถานศึกษาให้ความสนใจอย่างจริงใจในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ที่สาคัญที่
หลักสูตรกาหนด
๓. สามารถใช้ผลการประเมินให้เป็นประโยชน์ทั้งในระดับชาติ ระดับสถานศึกษา และระดับผู้เรียน
เป็นรายบุคคล
๔. สร้างแรงจูงใจกระตุ้นและท้าทายให้ผู้เรียนทุกคนตั้งใจใฝ่หาสัมฤทธิ์ผล (นิพล พลกลาง. ๒๕๔๙:
๑๔)
ทั้งนี้กรมวิชาการ (๒๕๔๙ : ๑-๒) ได้สรุปความสาคัญของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ดังนี้
๑. เป็นการติดตามกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง กล่าวคือ การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่
มีประสิทธิภาพจะให้ข้อมูลที่ถูกต้องเที่ยงตรง สาหรับการตัดสินใจเกี่ยวกับการสอนที่มี ประสิทธิภาพเป็นข้อมูล
ย้อนกลับที่จะช่วยติดตาม กากับดูแลความก้าวหน้าของผู้เรียนตลอดเวลาโดยผู้สอนจะนาข้อมูลดังกล่าวมา
พิจารณาปรับแนวทางการจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับสภาพความพร้อมและพื้นฐานของผู้เรียน
๒. การทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์เป็นเครื่องมือผลักดักหรือกระตุ้นให้เกิ ดการพัฒนาเปลี่ยนแปลงการเรียน
การสอน ส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียน ตลอดจนเป็นเครื่องมือผลักดักการสอนให้เป็นไปในทิศทางที่ต้องการ
เนื่องจากรูปแบบวิธีการวัดผลมีอิทธิพลโน้มน้าวให้การเรียนการสอนต้องปรับตามให้สอดคล้องกันโดยอัตโนมัติ
ดังนั้นถ้าต้องการปรับการเรียนการสอนให้เป็นไปในทิศทางใด ก็ออกแบบการวัดผลที่ส่งผลให้เป็นไปในทิศทาง
นั้น ก็สามารถผลักดันให้การเรียนการสอนเป็นไปตามที่ต้องการได้
๓. การทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นเครื่องมือนาไปสู่การพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนการ
ทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของผู้เรียนในขณะทากิจกรรมการเรียนการสอนจะช่วยให้ผู้เรียนตระหนัก
ถึงความสามารถ พัฒนาการเรียนรู้ของตนเองอย่างต่อเนื่อง และมีคุณธรรม ผู้เรียนจะได้ค้นพบความรู้ใหม่ใน
การแก้ปัญหา เพื่อการทางานด้วยตนเองหรือจากการแนะนาของผู้อื่น
๔. ทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจะช่วยเสริมประสิ ทธิภาพของการจัดการวัดและประเมินผลใน
ระดับมหภาค ไม่ว่าจะเป็นระดับประเทศ ระดับเขตพื้นที่ หรือระดับจังหวัด
๕. สถานศึกษาตอนต้น ตอนกลาง และตอนปลายซึ่งจัดให้กับนักเรียนที่กาลัง
ศึกษาอยู่ในปีสุดท้ายของหลักสูตรอิสลามศึกษาตอนต้น ตอนกลาง และตอนปลาย ในโรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลามควบคู่วิชาสามัญ
๖. การสอบ IT สาหรับครู
๗. การสอบ ๗ วิชาสามัญเพี่อรับรองการรับตรงร่วมกัน

๑๓

ดังนั้น ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ทาให้มีผลที่ดีจะต้องมีการบูรณาการในทุกส่ วน ทั้งในส่วนของตัว
ผู้เรียนเอง ครู ผู้บริหาร โรงเรียน สังคม จะต้องให้ความสาคัญและมีส่ วนร่วมในทุกด้านจึงทาให้นักเรียนมีผล
การศึกษาที่ดีขึ้น
๒.๑ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ความเป็นมาของการสอบ O-NET
O-NET ย่อมาจาก Ordinary National Educational Test คือ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ขั้นพื้นฐานซึ่งสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่ง ชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สทศ. มีหน้าที่ในการดาเนินการ
ทดสอบนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ประถมศึกษาปีที่ ๖ มัธยมศึกษาปีที่ ๓ และ มัธยมศึกษาปีที่ ๖ ทุกคน
โดยไม่ต้องจ่ายค่าสมัครสอบ การทดสอบดังกล่าวเป็นการทดสอบความรู้รวบยอดปลายช่วงชั้นในทุกกลุ่มสาระ
(๘ กลุ่มสาระ) ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน และจัดสอบในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปีเนื่องจากเป็น
การสอบความรู้ของนักเรียนจานวนมากจึงต้องสอบด้วยข้อสอบปรนัยที่ตรวจด้วยเครื่องเพื่อให้สามารถตรวจให้
คะแนนได้ ทันกาหนดหลังการจัดสอบสถาบันทดสอบฯ ส่งคะแนนรายบุคคล ค่าสถิติ ต่างๆ ระดับโรงเรียนและ
ต้นสังกัดให้โรงเรียนทุกโรงเรียน เพื่อนาไปใช้ในการปรับปรุงการเรียนการสอน (วดาภรณ์ พูลผลอานวย,
๒๕๕๓)
ความสาคัญของการทดสอบ O-NET
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน กาหนดให้มีการวัดผลการเรียนรู้ของผู้เรียนไว้ ๓ ระดับ คือ ระดับชั้น
เรีย น ระดับ สถานศึก ษา ละระดั บ ชาติ ทั้งนี้เพื่ อเป็ น การสร้างความมั่น ใจให้ กั บ ผู้ เกี่ ยวข้องทั้งภายในและ
ภายนอกสถานศึกษาเกี่ ย วกับ คุณ ภาพของผู้ เรียนการวัดผลและประเมิ นผลระดับ ชั้นเรียนเป็น หน้าที่ของ
ครูผู้สอนที่จะต้องหาคาตอบว่าผู้เรียนมีความก้าวหน้าทั้งด้านความรู้ ทักษะ กระบวนการ คุณธรรมและค่านิยม
อั น พึ ง ประสงค์ เนื่ อ งมาจากการจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นการสอนมากน้ อ ยเพี ย งใดการประเมิ น ผลระดั บ
สถานศึกษาที่จะทาการประเมินเพื่อตรวจสอบความก้าวหน้าด้านการเรียนรู้ของผู้เรียนทุกคนที่เรียนในชั้นปี
สุดท้ายของแต่ละช่วงชั้น คือ ป.๓ ป.๖ ม.๓ และ ม.๖
การทดสอบทางการศึ กษาระดั บ ชาติ ขั้น พื้ นฐาน (Ordinsry National Education Test หรือ O NET) เป็นการทดสอบความรู้ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ของผู้เรียนที่กาลังศึกษาในชั้นประถมศึกษาปี
ที่ ๓ และมัธ ยมศึ กษาปี ที่ ๖ ทุ กคน ทุ ก สั งกั ด ต้อ งเข้ ารับ การทดสอบโดยสถาบั น ทดสอบทางการศึ กษา
แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ซึ่งเป็นหน่วยงานภายนอกที่ทาหน้าที่ในการประเมินระดับชาตินั่นเอง โดยสรุป การ
ประเมินระดับชาติในปัจจุบันเป็นการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ขั้นพื้นฐานหรือเรียกสั้นๆ ว่า การสอบ O - NET ดาเนินการสอบโดยสถาบันทดสอบทางการศึกษา
แห่งชาติ (องค์การมหาชน) เรียกย่อว่า สทศ. การสอบ O - NET ในปัจจุบันดาเนินการสอบมาแล้ว ๒ ครั้ง คือ
ทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้น ม.๖ หรือเทียบเท่าที่จบปีการศึกษา ๒๕๔๘ และปีการศึกษา
๒๕๔๙ ที่จัดสอบเมื่อเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๐ และประกาศผลไปเมื่อเดือนพฤษภาคม ปีเดียวกั นนั้น โดย
จัดสอบ ๕ กลุ่มสาระคือ
๑. ภาษาไทย
๒. คณิตศาสตร์
๓. วิทยาศาสตร์
๑๔

๔. สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
๕. ภาษาอังกฤษ
ซึ่งตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๐ เป็นต้นไป จะสอบอีก ๓ กลุ่มสาระ คือ สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ
การงานพื้นฐานอาชีพและเทคโนโลยีอีกด้วยจากนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ที่สานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) นาผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O - NET)
มาใช้เป็นองค์ประกอบหนึ่งในการจบหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้นฐาน และคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้นฐานมี
มติเห็ น ชอบในนโยบายดังกล่ าวแล้ ว การสอบ O - NET จึงมีความสาคัญ ต่อการเรียนมากขึ้น จากผลการ
ทดสอบสองปีที่ผ่านมา ผู้เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาโดยเฉพาะ สพฐ.ซึ่งรับผิดชอบดูแลการจัดการศึกษาใน
ระดับ ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๖ ต้องนาผลการสอบมาทบทวน เนื่องจากทั้งห้ากลุ่มสาระที่ทดสอบ นักเรียนได้
คะแนนไม่ถึงครึ่งของคะแนนเต็ม โดยเฉพาะวิชาคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ ซึ่งมีคะแนนต่ากว่าครึ่งมาก
และมีผู้สอบบางคนสอบได้ ๐ คะแนน ซึ่งสะท้องให้เห็นว่า คุณภาพของนักเรียนที่จบชั้น ม.๖ ยังไม่มีคุณภาพ
อยู่ในระดับที่น่าพอใจ จึงเป็นที่มาของการนาผลการสอบ O - NET มาใช้เป็นองค์ประกอบในการจบหลักสูตร
เพราะผู้เรียนบางคนอาจไม่ตั้งใจสอบเท่าที่ควรนั่นเอง และจากการประชุม เห็นชอบที่จะใช้ผลการสอบ O NET มาเป็นองค์ประกอบในการจบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยใช้วิธีการปรับเทียบคะแนน (Equating)
ระหว่างคะแนนสอบ O - NET กับผลการประเมินรายวิชาพื้นฐานของกลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก ๕ กลุ่มสาระ
โดยให้โรงเรียนและสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ ๒๕๔๙ มาทดสอบเทียบคะแนนและพัฒนาระบบ
ร่วมกัน และเริ่มใช้จริงในปีการศึกษา ๒๕๕๒ เพื่อรองรับระบบกลางการรับนิสิตนักศึกษาหรือ แอดมิชชั่น ในปี
การศึกษา ๒๕๕๓ ฉะนั้ นผู้ บริห ารสถานศึก ษา คุณ ครู และนักเรียน ต้องเตรียมตัวเตรียมใจ พร้อมที่จะรับ
นโยบายดังกล่าว ทั้งนี้เพื่อพัฒนามาตรฐานและคุณภาพของผู้เรียนให้เป็นที่มั่นใจของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย นาไปสู่
การประกันคุณภาพการศึกษา (ธัญญา เรืองแก้ว, ๒๕๕๐)
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน กาหนดให้มีการวัดผลการเรียนรู้ของผู้เรียนไว้ ๓ ระดับ คือ ระดับชั้น
เรีย น ระดับ สถานศึกษา และระดับ ชาติ ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้ กับผู้ เกี่ยวข้องทั้งภายในและ
ภายนอกสถานศึกษาเกี่ยวกับคุณภาพของผู้เรียน โดยในการวัดผลและประเมินผลระดับชั้นเรียนนั้น ถือเป็น
หน้าที่ของครูผู้สอนที่จะต้องหาคาตอบว่าผู้เรียนมีความก้าวหน้าทั้งด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ คุณธรรม
และค่ านิ ย มอัน พึ งประสงค์ อั น เนื่ อ งมาจากการจัด กิ จกรรมการเรียนการสอนมากน้ อ ยเพี ย งใด ส่ ว นการ
ประเมินผลระดับสถานศึกษา รวมถึงระดับชาตินั้นทาการประเมินผลเพื่อตรวจสอบความก้าวหน้าด้านการ
เรียนรู้ของผู้เรียนทุกคนที่เรียนในชั้นปีสุดท้ายของทั้ง ๔ ช่วงชั้น ซึ่งประกอบด้วยนักเรียนชั้น ป.๓ ป.๖ ม.๓และ
ชั้น ม.๖ โดยมี การดาเนิ น การประเมิ น ผลระดั บ สถานศึ กษาจากหลายหน่ ว ยงาน เช่ น ส านั ก ทดสอบทาง
การศึ ก ษา สั งกั ด ส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน สถาบั น ทดสอบทางการศึ ก ษาแห่ งชาติ
(องค์การมหาชน) หรือ สทศ. เป็นต้น สาหรับการประเมินผลที่จัดขึ้นโดย สทศ. นั้น ได้จัดสอบที่เรียกว่า “การ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (Ordinary National Education Test)” หรือที่เรียกกันทั่วไปว่า
O - NET ซึ่ ง ถื อ ว่ า เป็ น การทดสอบความรู้ ท างการศึ ก ษาระดั บ ชาติ ขั้ น พื้ น ฐาน ที่ ส นองรั บ นโยบายของ
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารที่ ได้ ก าหนดให้ มี ก ารทดสอบผลการเรีย นรู้รวบยอดระดั บ ชาติ ข องกระบวนการจั ด
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สทศ. คือ องค์การมหาชนตั้งขึ้นตาม
พระราชกฤษฎีกา เมื่อวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๔๘ เพื่อเป็นหน่วยงานทดสอบระดับชาติ โดยมีวัตถุประสงค์ คือ
“เพื่อบริหารจัดการและดาเนินการเกี่ยวกับการศึกษา วิจัย พัฒนา และให้บริการทางการประเมินผลทางการ
๑๕

ศึ ก ษาและทดสอบทางการศึ ก ษาอย่ างต่ อ เนื่ อ ง รวมทั้ งเป็ น ศู น ย์ ก ลางความร่ว มมื อ ด้ านการทดสอบทาง
การศึกษาในระดับชาติ และระดับนานาชาติ”
การจัดสอบความรู้รวบยอดระดับชาติจัดเป็นภารกิจสาคัญที่สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ
(องค์การมหาชน) หรือ สทศ. เป็นผู้ดาเนินการจัดสอบ O - NET ในช่วงชั้นที่ ๒ ช่วงชั้นที่ ๓ และช่วงชั้นที่ ๔
โดยดาเนินการจัดสอบให้แก่ผู้สอบใน ๙ สังกัด โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ได้แก่
๑. สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
๒. สานักบริหารคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ
๓. สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัย) กระทรวงศึกษาธิการ
๔. กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย
๕. กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
๖. สานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
๗. สานักการศึกษาเมืองพัทยา
๘. สถาบันการพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
๙. กองบัญชาการตารวจตระเวนชายแดน สานักงานตารวจแห่งชาติ
สาหรับการจัดสอบ O-NET นั้น ได้เริ่มต้นดาเนินการครั้งแรก ในปีการศึกษา ๒๕๔๘ โดยจัดสอบ ONET นักเรียนชั้น ม.๖ ในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๙ ทาการทดสอบจานวน ๕ กลุ่มสาระ ประกอบด้วย ๑)
ภาษาไทย ๒) คณิตศาสตร์ ๓) วิทยาศาสตร์ ๔) สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และ ๕) ภาษาอังกฤษ และ
ในปีต่อมาได้เพิ่มการจัดสอบ O-NET เพิ่มในกลุ่มนักเรียนชั้น ป. ๖ อีกจานวน ๓ สาระ และได้เพิ่มเติมการจัด
สอบกับนั กเรียนชั้นอื่น ๆ เพิ่มเติม และเพิ่มการสอบในสาระที่ยังไม่ได้จัดสอบอีก ๓ สาระ คือ ๑) สาระสุข
ศึกษาและพลศึกษา ๒) สาระศิลปะ และ ๓) สาระการงานพื้นฐานอาชีพและเทคโนโลยี เพื่อให้ครบทั้ง ๘ สาระ
ในปีต่อ ๆ มา
การประเมิน คุณ ภาพการศึกษาระดับชาติ เป็นเรื่องที่จาเป็นต้องดาเนินการในบริบทของหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งจะเริ่มประเมินได้ในปีการศึกษา ๒๕๔๘ โดยบทบาทและหน้าที่ของสถาบันทดสอบ
ทางการศึ ก ษาแห่ งชาติ National Institute of Educational Testing Service (องค์ ก ารมหาชน) มี ชื่ อ ย่ อ
ภาษาไทยว่า “สทศ.” มีชื่อย่อภาษาอังกฤษว่า “NIETS” ซึ่งเป็นองค์กรของรัฐทาหน้าที่จัดระบบการทดสอบ
พัฒนาแบบทดสอบเพื่อวัดและประเมินมาตรฐานการศึกษาด้านผู้เรียน บริการสอบวัดความรู้ความสามารถ
พัฒนาบุคลากรด้านการวัดและประเมินผล และเป็นศูนย์กลางความร่วมมือด้านการทดสอบทางการศึกษาใน
ระดับชาติ และระดับนานาชาติมีภารกิจหลักในการทดสอบมาตรฐานการจัดการศึกษาด้านผู้เรียนในระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยการทดสอบผลการเรียนรู้รวบยอดระดับชาติซึ่งเป็นการวัดผลของกระบวนการการจัด
การศึกษาขั้น พื้ น ฐานอัน ก่อให้ เกิดการเรีย นรู้ที่ ส ะสมระยะยาวในตัว ผู้ เรียน เพื่ อน าผลการวัดไปใช้ ในการ
เปรียบเทียบ บ่งชี้ประเมินและกาหนดนโยบายการศึกษา โดยทดสอบนักเรียนใน ๔ ช่วงชั้นคือ ช่วงชั้นที่ ๑ (ป.
๑ – ๓) ช่วงชั้นที่ ๒ (ป.๔ – ๖) ช่วงชั้นที่ ๓ (ม.๑ -๓ ) และช่วงชั้นที่ ๔ (ม.๔ -๖ ) โดยมีวัตถุประสงค์ของการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) (สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ : ๒๕๕๐) ดังนี้
๑. เพื่อประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๕๑
๒. เพื่อนาผลการสอบไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนของโรงเรียน
๓. เพื่อนาผลการทดสอบไปใช้ในวัตถุประสงค์อื่น
ในปีงบประมาณ ๒๕๕๑ ดาเนินการในช่วงชั้นที่ ๒ ช่วงชั้นที่ ๓ และช่วงชั้นที่ ๔ ทั้งนี้มหาวิทยาลัยจะ
นาผลการทดสอบไปใช้เป็นส่วนหนึ่งของการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึก ษา โดยระบบกลางการ
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รับนิสิตนักศึกษา (Admission) ใหม่ โดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติได้พัฒนาเครื่องมือเพื่อใช้วัด
และประเมินผลมาตรฐานการจัดการศึกษาในช่วงชั้นที่ ๔ ใน ๒ ระดับ คือ
๑. แบบทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน Ordinary National Educational Test (ONET)
คือ แบบทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน เป็นการวัดผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยผู้สาเร็จ
การศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ หรือเทียบเท่าทุกคนจะสอบวิชา ได้แก่ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และภาษาอังกฤษ ซึ่งประกอบด้วยข้อสอบแบบปรนัย ชนิด ๔ ตัวเลือก
๘๐% – ๙๐% และอัตนัย ๒๐% – ๑๐% เวลาในการสอบวิชาละ ๒ ชั่วโมง แต่ละข้อคะแนนอาจจะไม่เท่ากัน
ขึ้นอยู่กับความยากง่ายของข้อสอบ ระยะเวลาสอบจะจัดสอบในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ต่อเนื่องกับเดือน
มีนาคมของทุกปี
๒. แบบทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นสู ง Advanced National Educational Test (A-NET)คือ
แบบทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นสูงเป็นแบบทดสอบวัดความรู้และทักษะวิชาการระดับสูงขึ้น เป็นการวัด
ความรู้และความคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ โดยเน้นทักษะการคิดระดับสูงกว่า O-NET ประกอบด้วย ภาษาไทย
๒ คณิตศาสตร์ ๒ วิทยาศาสตร์ ๒ สังคมศึกษา ๒ และภาษาอังกฤษ ๒ ประกอบด้วยข้อสอบแบปรนัยชนิด ๔
ตัวเลือก ๖๐%– ๘๐% และอัตนัย ๔๐% – ๒๐% ซึ่งเป็นข้อสอบตอบแบบสั้น ๆ (Short Answer) ใช้เวลา
สอบทั้งหมด ๓ ชั่วโมง โดยจะจัดสอบต่อจากการสอบ O-NETสาหรับในปี พ.ศ. ๒๕๕๑ สทศ. ได้จัดสอบให้กับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ใน ๘ กลุ่มสาระ และประถมศึกษาปีที่ ๖ ใน ๓ กลุ่มสาระ และในปีต่อๆ ไปจะ
ขยายการจัดสอบให้ครบทุกปลายช่วงชั้น (ประถมศึกษาปีที่ ๓ ประถมศึกษาปีที่ ๖ มัธยมศึกษาปีที่ ๓ และ
มัธยมศึกษาปีที่ ๖) ทุกกลุ่มสาระ และขยายไปยังระดับอุดมศึกษาและด้านอาชีวศึกษา การจัดสอบดังกล่าวของ
สถาบันทดสอบฯ เป็นการจัดสอบที่ผู้เข้าสอบไม่ต้องเสียค่าสมัครสอบ
แนวดาเนิ น งานการประเมิน การจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้ นฐาน (Ordinary National
Education Testing, O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๕๑สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีแนวทางการ
ดาเนิ น งานการประเมิ น การจั ดสอบทางการศึกษาระดั บชาติ ขั้นพื้ น ฐาน (Ordinary National Education
Testing : O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๕๑ ดังนี้
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๔๔
๒. เพื่อนาผลการสอบไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนของโรงเรียน
๓. เพื่อนาผลการทดสอบไปใช้ในวัตถุประสงค์อื่น
สาระการประเมิน
การประเมิ น การจั ด สอบทางการศึ ก ษาระดั บ ชาติ ขั้ น พื้ น ฐาน (Ordinary National Education
Testing : O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๕๕ จะเป็นการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนตามจุดมุ่งหมาย
ของหลั ก สู ต รการศึก ษาขั้น พื้ น ฐาน พุ ท ธศัก ราช ๒๕๕๑ ใช้แ บบทดสอบปรนั ย ชนิ ด เลื อกตอบ (Multiple
Choices) โดยมีสาระการประเมิน ดังนี้
ช่วงชั้นที่ ๒ (ประถมศึกษาปีที่ ๖) สอบสาระการเรียนรู้ภาษาไทย คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์
ช่ ว งชั้ น ที่ ๓ (มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ ๓) สอบสาระการเรี ย นรู้ ภ าษาไทย คณิ ต ศาสตร์ วิ ท ยาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ และสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ช่ ว งชั้ น ที่ ๔ (มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ ๖) สอบสาระการเรี ย นรู้ ภ าษาไทย คณิ ต ศาสตร์ วิ ท ยาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ สั งคมศึกษาศาสนาและวัฒ นธรรม สุ ขศึกษาและพลศึก ษา ศิล ปะ และการงานอาชีพ และ
เทคโนโลยี
๑๗

กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมาย คือ นักเรียนในช่วงชั้นที่ ๒ (ประถมศึกษาปีที่ ๖) ช่วงชั้นที่ ๓ (มัธยมศึกษาปีที่ ๓) และ
ช่วงชั้นที่ ๔ (มัธยมศึกษาปีที่ ๖) ปีการศึกษา ๒๕๕๑ ทุกโรงเรียน ทุกคน ในแต่ละเขตพื้นที่การศึกษา
๒.๒ ขอบเขตและเนื้อหาสาระของข้อสอบ O-NET
๑) ขอบเขตของเนื้ อ หา วิช าภาษาไทย ในการทดสอบ O-NET (กลุ่ ม สาระการเรีย นรู้ภ าษาไทย
ภาษาต่างประเทศ และสังคมศึกษาฯ) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ และสังคมศึกษาฯ
เป็นวิชาที่อยู่ในสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ซึ่งมีธรรมชาติ ของวิชาและจุดมุ่งหมายเพื่อความเข้าใจ
มนุษย์และสังคมมนุษย์วิชาสาขามนุษยศาสตร์เป็นวิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับตัวตนมนุษย์ การติดต่อสื่อสาร และ
ผลงาน สร้างสรรค์ของมนุษย์ เช่น ภาษา วัฒนธรรม วรรณกรรม ศิลปะ เป็นต้น ส่วนวิชาในสาขาสังคมศาสตร์
เป็นวิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับความเป็นมาของมนุษย์ สภาพแวดล้อม ในสังคม และการดารงชีวิตของมนุษย์ ใน
สังคม เช่น ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ สังคมวิทยา เศรษฐศาสตร์ จริยธรรมปรัชญา ศาสนา เป็นต้น วิชาในกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ส าขามนุ ษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ ผู้ เรียน มีความรู้ มีทักษะ และมี
คุณธรรม เพื่อเสริมสร้างความเป็ นมนุษย์และเป็นพลเมืองดี สามารถแสวงหา ความรู้ และพัฒนาการคิดด้วย
ตนเองเพื่อการเรียนรู้ในระดับสูงได้ และรู้หน้าที่และบทบาทของตนต่อครอบครัว โรงเรียน ชุมชน และสังคม
โลก (ตามสาระการเรีย นรู้ ในหลักสู ตรการศึกษาขั้นพื้ นฐาน พ.ศ.๒๕๕๑) มีเนื้อหาตามสาระการเรียนรู้ใน
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ ดังนี้
๑. การอ่าน การตีความ แปลความ เข้าใจความหมาย ขยายความ และสรุปความ การใช้
ข้อมูลจากการอ่านให้เป็นประโยชน์ (เพื่อหาข้อมูลความรู้, เพื่อกิจธุระ) และการวิเคราะห์คุณค่าเรื่องที่
อ่าน
๒. การเขียน การเขียนอธิบาย บรรยาย พรรณนา การเขียนสรุปความ การลาดับความคิด
การเขียนเชิงวิชาการ การเขียนเชิงกิจธุระ การแสดงทรรศนะ การใช้เหตุผล และการโต้แย้ง
๓. การพูด การพูดในโอกาสต่างๆ ที่เหมาะสมตามกาละ เทศะ และบุคคล
๔. หลักการใช้ภาษา ธรรมชาติของภาษา ลักษณะของภาษาไทย (เสียงพยัญชนะ สระ
วรรณยุกต์ การสร้างคา ความหมาย หน้าที่ของคา ชนิดของคา การเรียงประโยค ชนิดของประโยค
การใช้สานวนไทย และระดับภาษา) ความเปลี่ยนแปลงของภาษา คายืม สานวนต่างประเทศ ภาษา
ถิ่นที่สัมพันธ์กับวัฒนธรรม และภาษาเฉพาะกลุ่ม เช่น ภาษาสื่อมวลชน ภาษาการเมือง ภาษาธุรกิจ
๕. วรรณคดีและวรรณกรรม องค์ประกอบของงานประพันธ์ ฉันทลักษณ์ พัฒนาการของวรรณคดีไทย
ประเภทของวรรณคดี คุณค่าด้านวรรณศิลป์ (กลวิธีการประพันธ์ ภาษา โวหารภาพพจน์) คุณค่าด้านเนื้อหา
และแนวคิด และคุณค่าทางสังคมและวัฒนธรรม
๒) ขอบเขตของเนื้ อ หาวิช าสั งคมศึ ก ษาในการทดสอบ O-NET (กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ภ าษาไทย
ภาษาต่างประเทศ และสังคมศึกษาฯ) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ และสังคมศึกษาฯเป็น
วิชาที่อยู่ในสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ซึ่งมีธรรมชาติของวิชาและจุดมุ่งหมายเพื่อความเข้าใจมนุษย์
และสังคมมนุษย์ วิชาสาขามนุษยศาสตร์เป็นวิชาที่ ศึกษาเกี่ยวกับตัวตนมนุษย์ การติดต่อสื่อสาร และผลงาน
สร้างสรรค์ของมนุษย์ เช่น ภาษา วัฒนธรรม วรรณกรรม ศิลปะ เป็นต้น ส่วนวิชาในสาขาสังคมศาสตร์ เป็น
วิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับความเป็นมาของมนุษย์ สภาพแวดล้อม ในสังคม และการดารงชีวิตของมนุษย์ ในสังคม
เช่น ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ สังคมวิทยา เศรษฐศาสตร์ จริยธรรม ปรัชญา ศาสนา เป็นต้น วิชาในกลุ่มสาระ
การเรียนรู้สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ผู้เรียน มีความรู้ มีทักษะ และมีคุณธรรม
๑๘

เพื่อเสริมสร้างความเป็นมนุษย์และเป็นพลเมืองดี สามารถแสวงหา ความรู้ และพัฒนาการคิดด้วยตนเองเพื่อ
การเรียนรู้ในระดับสูงได้ และรู้หน้าที่และบทบาทของตนต่อครอบครัว โรงเรียน ชุมชน และสังคมโลก (ตาม
สาระการเรียนรู้ในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๕๑)
สาระที่ ๑ ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม
๑. ประวัติและความสาคัญของศาสนาต่างๆ ๒. หลักธรรมของศาสนาต่างๆ ๓. พุทธศาสนสุภาษิต ๔.
พระไตรปิฎก ๕. ศัพท์ทางพระพุทธศาสนาที่ควรทราบ ๖. ขาดก ๗. หน้าที่ชาวพุทธ ๘. วันสาคัญทางศาสนา
และศาสนพิธี ๙. ศาสนากับการแก้ปัญหาและการพัฒนา ๑๐. หลักธรรมในการดาเนินชีวิต และจริยธรรมใน
การอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างสันติสุข
สาระที่ ๒ หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดาเนินชีวิตในสังคม
๑. การเป็นพลเมืองดี ๒. สิทธิมนุษยชน ๓. ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ๔. สังคม สังคมไทย วัฒนธรรม
และภูมิปัญญา ๕. ความรู้เกี่ยวกับรัฐ ๖. ระบอบการเมืองการปกครองแบบประชาธิปไตยและเผด็จการ และ๗.
การเมืองการปกครองไทย และความสัมพันธ์กับต่างประเทศ
สาระที่ ๓ เศรษฐศาสตร์
๑. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิชาเศรษฐศาสตร์ ๒. การวางแผนในการใช้ทรัพยากรเพื่อการผลิตและการ
บริโภคอย่างเหมาะสม ๓. กระบวนการและผลการนาเทคโนโลยีมาใช้เพื่อการผลิตสินค้าและการบริการ ๔.
ระบบสหกรณ์ ๕. เศรษฐกิจพอเพียงและการประยุกต์ใช้กับชีวิตประจาวัน ๖. การใช้เทคโนโลยีและการแข่งขัน
๗. ระบบเศรษฐกิจแบบต่างๆ ๘. กลไกราคา และ๙. หน้าที่ทางเศรษฐกิจของรัฐบาลและแหล่ งรายได้ของ
รัฐบาล
สาระที่ ๔ ประวัติศาสตร์
๑. ยุ ค สมั ย และวิ ธี ก ารทางประวั ติ ศ าสตร์ ๒. พั ฒ นาการประวั ติ ศ าสตร์ ไ ทย ๓. พั ฒ นาการ
ประวัติศาสตร์สากล ๔. ความสัมพันธ์ระหว่างประวัติศาสตร์ไทย + สากล ๕. พัฒนาการของมนุษยชาติ ๖.
ความร่วมมือ ความขัดแย้ง และการสร้างสันติภาพของมนุษยชาติ และผลกระทบต่อประเทศ ๗. ไทยและโลก
๘. ความเป็นมาของชาติ โดยวิธีการทางประวัติศาสตร์ ๙. บุคคลสาคัญในประวัติศาสตร์ และ๑๐. วัฒนธรรม
ภูมิปัญญาไทย
สาระที่ ๕ ภูมิศาสตร์และสิ่งแวดล้อม
๑. ภู มิศาสตร์ ในภู มิภ าคต่ างๆ ของโลก ๒. การเลื อกใช้และวิเคราะห์ ข้อ มูล จากแผนที่ช นิด ต่างๆ
เครื่องมือเทคโนโลยีสมัยใหม่ทาง ๓. ภูมิศาสตร์กับ การจัดการ ๔. มนุษย์กับสิ่งแวดล้อมทางกายภาพและการ
สร้างสรรค์วัฒนธรรม ๕. การอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒ นาที่ยั่งยืน ๖. วิกฤตการณ์ด้าน
สิ่งแวดล้อมและมาตรการแก้ไข ๗. กฎหมายสิ่งแวดล้อม ๘. สิ่งแวดล้อมและภูมิปัญญาไทยกับเอกลักษณ์ทาง
วัฒนธรรม ๙. จิตสานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่ งยืน และ๑๐. การติดตาม
เลือกรับข่าวสารด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมจากแหล่งความรู้ต่างๆเพื่อการเฝ้าระวังและติดตาม สถานการณ์
ในระดับประเทศและโลก
๓) ขอบเขตของเนื้อหา วิชาภาษาอังกฤษ ในการทดสอบ O-NET (กลุ่มสาระการเรียนรู้ภ าษาไทย
ภาษาต่างประเทศ และสังคมศึกษาฯ)
กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ ภ าษาไทย ภาษาต่ า งประเทศ และสั ง คมศึ ก ษาฯเป็ น วิ ช าที่ อ ยู่ ใ นสาขา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ซึ่งมีธรรมชาติของวิชาและจุดมุ่งหมายเพื่อความเข้าใจมนุษย์และสังคมมนุษย์
วิชาสาขามนุษยศาสตร์เป็นวิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับตัวตนมนุษย์ การติดต่อสื่อสาร และผลงาน สร้างสรรค์ของ
มนุ ษย์ เช่น ภาษา วัฒ นธรรม วรรณกรรม ศิล ปะ เป็นต้น ส่วนวิช าในสาขาสังคมศาสตร์ เป็นวิช าที่ศึกษา
๑๙

เกี่ ย วกั บ ความเป็ น มาของมนุ ษ ย์ สภาพแวดล้ อ ม ในสั ง คม และการด ารงชี วิ ต ของมนุ ษ ย์ ในสั ง คม เช่ น
ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ สังคมวิทยา เศรษฐศาสตร์ จริยธรรม ปรัชญา ศาสนา เป็นต้น วิชาในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ผู้เรียน มีความรู้ มีทักษะ และมีคุณธรรม เพื่อ
เสริมสร้างความเป็นมนุษย์และเป็นพลเมืองดี สามารถแสวงหา ความรู้ และพัฒนาการคิดด้วยตนเองเพื่อการ
เรียนรู้ในระดับสูงได้ และรู้หน้าที่และบทบาทของตนต่อครอบครัว โรงเรียน ชุมชน และสังคมโลก
๔) ขอบเขตของเนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์ ในการทดสอบ O-NET กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์ โดยมีเนื้อหาการสอบ ๑. เซต จานวนจริง การให้เหตุผล ๒. ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน ๓.
ลาดับ และอนุกรม ความน่าจะเป็น และ ๔. สถิติ และข้อมูล
๕) ขอบเขตของเนื้อหาวิชาวิทยาศาสตร์ ในการทดสอบ O-NET กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์ โดยมีเนื้อหาการสอบ ๑. สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดารงชีวิต ๒. ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม ๓. สาร
และสมบัติของสาร ๔. แรงและการเคลื่อนที่ ๔.๑. การเคลื่อนที่เป็นแนวตรง / ความสัมพันธ์ระหว่างแรงกับ
การเคลื่อนที่ : การกระจัด ๕. พลังงาน ๖. กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก ๗. ดาราศาสตร์และอวกาศ และ
๘. ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระบวนการต่างๆ ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เช่น การ
สารวจตรวจสอบ การสังเกต การเก็บข้อมูล การตั้งสมมุติฐาน การทดลอง การวิเคราะห์ การสรุปผล ซึ่งควรมี
สอดแทรกตามเนื้อหาต่างๆ ในสาระ ๑-๗
ดังนั้นจากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง พบว่าเนื้อหาในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น
พื้น ฐาน มีเนื้ อหาครอบคลุมในแต่ละรายวิช าที่มีการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน อีกทั้งยังมีการระบุ
ขอบเขตของเนื้อหาในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานอีกด้วย
๒.๓ ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
การสอบ O – NET สาหรับนักเรียนชั้น ม.๖ นอกจากใช้ผลการสอบหรือคะแนนเป็นตัวชี้คุณภาพการ
เรียนการสอนแล้ว ยังสามารถใช้เป็นองค์ประกอบหนึ่งในการคัดเลือกบุคคลเข้ามหาวิทยาลัยด้วย และผลจาก
มติในที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยที่ให้ใช้คะแนนสอบ O-NET ครั้งแรกและครั้งเดียวในการยื่นสมัคร
Admissions นั้น เป็นประเด็นที่น่าเป็นห่วงว่า คุณภาพของการจัดการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึก ษาสภาพ
ความพร้อมแตกต่างกัน ย่อมทาให้ผู้เรียนของตนเองได้รับโอกาสที่จะเข้าศึกษาต่อในระดับสูงไม่เท่าเทียมกัน
ด้วย
จากผลการศึกษาคะแนนผลการสอบ O-NET ในภาพรวมที่ผ่านมา พบว่า คะแนนผลการสอบต่ามาก
ทาให้ ผู้ เกี่ยวข้องกับ การจั ดการศึกษาโดยเฉพาะส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้ นพื้ นฐาน (สพฐ.) ซึ่ง
รับผิดชอบดูแลการจัดการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ต้องนาผลการสอบมาทบทวน เพราะคะแนนทั้ง
ห้ า กลุ่ ม สาระที่ ท ดสอบในระยะ ๒ ปี แ รก นั ก เรี ย นได้ ค ะแนนไม่ ถึ งครึ่ งของคะแนนเต็ ม โดยเฉพาะวิ ช า
คณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ ซึ่งมีคะแนนต่ากว่าครึ่งมากและมีผู้ สอบบางคนสอบได้ ๐ คะแนน ซึ่งสะท้อนให้
เห็นว่าคุณภาพของนักเรียนที่จบชั้น ม.๖ ยังไม่มีคุณภาพอยู่ในระดับที่น่าพอใจ (ธัญญา เรืองแก้ว. ๒๕๕๐) ทั้งนี้
มีการตั้งข้อสังเกตถึงปัญหาเกี่ยวกับการที่ผลสัมฤทธิ์ไม่กระเตื้องของเด็กว่า อาจเป็นเพราะข้อสอบที่ใช้ในการ
ทดสอบ O-NET นั้นประเมินผลไม่สอดคล้องกันกับ การเรียนการสอนในห้องเรียน ซึ่งข้อสอบ O-NET จะเน้น
การคิดวิเคราะห์หาเหตุผลเป็นหลักสอดคล้องกับความเห็นของ สมพงษ์ จิตระดับ (๒๕๕๒) ที่สะท้อนมาว่าสิ่งที่
พบได้ชัดเจนจากการสอบ O-NET ๔ ปีที่ผ่านมา (ปีการศึกษา ๒๕๔๘ – ๒๕๕๒) เน้นการคิด วิเคราะห์ห า
เหตุผล แต่กระบวนการเรียนการสอนในโรงเรียนยังเป็นแบบท่องจา ๘๐ – ๙๐% ในขณะที่ สมปัญญา ศรีภค
นานนท์ ซึ่งเป็นรองผู้อานวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ นทบุรี ที่เป็นผู้ปฏิบัติจริง ได้แสดงความเห็นที่สอดคล้อง
๒๐

กันว่า เนื่องจากข้อสอบเน้นการวิเคราะห์ตามหลักสูตร ซึ่ งเป็นเรื่องที่ดีแต่สวนทางกับการเรียนการสอนของ
โรงเรียนที่ส่วนใหญ่ยังเน้นท่องจา (ไทยโพสต์๒๐ เมษายน ๒๕๕๒) นอกจากนี้ วิทยากร เชียงกูล (ผู้จัดการราย
สัปดาห์ , ๒๐ - ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๒) ได้กล่าวไว้ว่าสาเหตุหนึ่งที่ทาให้การสอบระดับชาติของนักเรียนได้
คะแนนเฉลี่ยต่ากว่า ๕๐% ในทุกวิชา รวมทั้งต่าลงจากปีก่อน ๆ มากเนื่องมาจาก ๑) ครูอาจารย์ (รวมทั้งพ่อ
แม่ผู้ปกครอง) มีทัศนคติที่ผิด ๆ ว่า การเรียนเก่งหรือไม่เก่งเป็นผลมาจากความฉลาดมาตั้งแต่เกิด ๒) ปัญหา
ส่ ว นตั ว ของผู้ เรี ย น ๓) ปั ญ หาปั จ จั ย ด้ า นสภาพแวดล้ อ มสั ง คมและอารมณ์ ข องผู้ เรี ย น และ ๔) ปั ญ หา
สภาพแวดล้อมด้านทัศนคติของชุมชนและสังคม
ผลการศึกษาและผลการวิเคราะห์เบื้องต้นถึงสาเหตุที่ทาให้นักเรียนมีผลการทดสอบ O-NET ต่า มีทั้ง
มาจากความไม่สอดคล้องระหว่างแนวทางในการจัดการเรียนรู้กับสิ่งที่นามาวัดในแบบทดสอบ และทัศนคติ
ของครู ผู้ ป กครอง รวมทั้ งสภาพแวดล้ อมที่ แตกต่ างกัน ไปของผู้ เรียน แต่ผ ลดั งกล่ าวนี้ เป็น ข้อมูล จากการ
วิเคราะห์จากนักวิชาการศึกษาและฝ่ายปฏิบัติจริงที่ดาเนินการจัดการเรียนรู้ อาจสรุปว่าเป็นสาเหตุที่ทาให้
คะแนน O-NET ของนักเรียนต่าของนักเรียนไทยในภาพรวมยังไม่ได้
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) สรุปผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งชาติ
(O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖, มัธยมศึกษาปีที่ ๓ และมัธยมศึกษาปีที่ ๖ และผลการทดสอบความถนัด
ทั่วไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) ครั้งล่าสุด พบว่า ข้อสอบรูปแบบใหม่ของสทศ.เป็น
ข้อสอบที่ดีและเชื่อถือได้ เพราะทาให้โอกาสการเดาลดลง จึงสามารถวัดความรู้ของผู้สอบได้อย่างแม่นยามาก
ขึ้น โดยคะแนนเฉลี่ยของนักเรียนในกลุ่มเก่งและอ่อนไม่ถูกกระทบ แต่นักเรียนกลุ่มที่การเรียนปานกลางมีคน
ได้คะแนนลดลง อย่างไรก็ตาม คะแนนเฉลี่ยของทั้ง ๘ วิชา นักเรียนชั้น ป.๖ มีค่าเฉลี่ยสูงขึ้น ส่วนนักเรียน ม.๓
และ ม.๖ คะแนนเฉลี่ยใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา
ผลการสอบ O-NET ของนักเรียน ม.๖ คะแนนส่วนใหญ่เฉลี่ยระหว่าง ๒๓-๔๖ คะแนน จากคะแนน
เต็ม ๑๐๐ คะแนน ซึ่งวิชาที่มีคะแนนเฉลี่ยต่าสุดคือภาษาอังกฤษ ส่วนคะแนนเฉลี่ยสูงสุดคือภาษาไทย
ขณะที่ ผลการสอบ O-NET ของนักเรียน ม.๓ คะแนนส่วนใหญ่เฉลี่ยระหว่าง ๒๒-๕๖ คะแนน จาก
คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน ซึ่งวิชาที่มีคะแนนเฉลี่ยต่าสุดคือภาษาอังกฤษ ส่วนคะแนนเฉลี่ยสูงสุดคือสุขศึกษา
และพลศึกษา
และผลการทดสอบระดั บ ชาติ ในปี ๒๕๕๙ จากผลการรายงานของการทดสอบทางการศึ ก ษา
ระดับชาติขั้นพื้น ฐาน (O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๕๘ โดยสานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลาได้มีการ
เปรียบเทียบผลการทบสอบในแต่ละจังหวัดโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประกอบด้วย จังหวัด
สตูล ยะลา ปั ตตานี นราธิวาส และสี่อาเภอของจังหวัดสงขลา (อาเภอจะนะ เทพา นาทวี และสะบ้าย้อย)
พบว่า ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับ ชาติขั้น พื้ นฐาน (O-NET) ของนักเรียนชั้นมัธ ยมศึ กษาปี่ที่ ๓ ปี
การศึกษา ๒๕๕๘ ของนักเรียนสังกัดงานการศึกษาเอกชน ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ จาแนกตามกลุ่มสาระ
พบว่า สางานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล มีคะแนนสูงสุดเฉลี่ยร้อยละ ๓๓.๙๒ รองลงมา สานักงานการศึกษา
เอกชนจังหวัดสงขลา มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ ๓๑.๖๘ สานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส มีคะแนน
เฉลี่ยร้อยละ ๓๐.๒๗ สานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ ๒๙.๖๒ และสานักงาน
การศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละต่าสุด ๒๙.๐๗
นอกจากนี้ ห ากมองในระดั บ ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี่ ที่ ๖ ปี ก ารศึ ก ษา ๒๕๕๘ ของนั ก เรี ย นสั งกั ด งาน
การศึกษาเอกชน ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ จาแนกตามกลุ่มสาระ พบว่า สางานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล
มีคะแนนสูงสุดเฉลี่ยร้อยละ ๒๙.๑๔ รองลงมา สานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี มีคะแนนเฉลี่ยร้อย
ละ ๒๙.๐๗ สานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ ๒๖.๙๗ สานักงานการศึกษา
๒๑

เอกชนจั งหวัดยะลา มีคะแนนเฉลี่ ย ร้อยละ ๒๕.๓๑ และสานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปนราธิวาส มี
คะแนนเฉลี่ยร้อยละต่าสุด ๒๔.๕๓
O - NET (Ordinary National Educational Test) เป็ น การทดสอบทางการศึ ก ษาระดั บ ชาติ ขั้ น
พื้น ฐานเพื่ อทดสอบความรู้และความคิดของนั กเรียน ชั้น ป.๖ ม.๓ และม. ๖ ตามหลั กสู ตรการศึกษาขั้น
พื้นฐาน นาผลการสอบไปใช้ประเมินการเรียนรู้ของนักเรียนระดับชาติ ใช้เทียบเคียงคุณภาพการศึกษาสาหรับ
การปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนและการแนะแนว เพื่อการพัฒนาและยกระดับคุณภาพผู้เรียน ตลอดจน
ใช้เป็นส่วนหนึ่งในการจัดสรรโอกาสการเข้าศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น โดยมีระบบการบริหารการจัดสอบ ONETแบ่งเป็น ๓ ระดับ โดย สทศ. จัดสอบให้กับนักเรียนที่กาลังจะจบการศึกษาในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ซึ่งปัจจุบันได้ดาเนินการจัดสอบ ครบ ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้และ
จากค่าสถิติผลการทดสอบ พบว่าคะแนนเฉลี่ยมีค่าต่ากว่าร้อยละ ๕๐ ทั้งนี้ อาจเนื่องมาจากรูปแบบข้อสอบที่
หลากหลายไม่เหมือนกับการสอบในห้องเรียนที่นักเรียนคุ้นเคย ข้อสอบส่วนใหญ่เน้นขีด ความสามารถในการ
คิดวิเคราะห์ขั้นสูง ต้องใช้กระบวนการคิดที่มีความซับซ้อนมาก และนักเรียนไม่ตั้งใจสอบ ดังนั้นจึงขอเสนอ
แนวทางในการแก้ไขปัญหา ดังนี้
๑) สถานศึกษาต้องนาผลการวิเคราะห์คะแนนสอบ O-NET ไปใช้ในการวางแผนการจัดการเรียนการ
สอน เพื่อปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
๒) สถานศึกษาต้องส่งเสริมและพัฒนาให้ครูได้จัดการเรียนการสอนที่เน้นคิดวิเคราะห์มากขึ้นและใช้
รูปแบบการวัด-ประเมินผลที่หลากหลายและมีประสิทธิภาพ เชื่อถือได้
๓) สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) และสานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ร่วมมือกันจัดโครงการอบรมครูเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ภายในชั้นเรียน
๔) สร้างความตระหนักกับนักเรียนให้รู้ว่าผลการทดสอบนาไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนของ
โรงเรียน
ขั้นตอนการเตรียมการทดสอบ O-NET
ขั้น ตอนการเตรี ย มการทดสอบ O-NET ควรมี การเตรียมตัว และปฏิ บั ติ อย่างเคร่งครัดดั ง
รายละเอียดต่อไปนี้ (NIETS NEW, ๒๕๕๙)
๑. ติดตามข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการสอบ เช่น เนื้อหาการสอบ รูปแบบของแบบทดสอบ ตัวอย่าง
กระดาษคาตอบ ฯลฯ ได้ที่เว็บ ไซต์ สทศ. www.niets.or.th (สทศ. จะเผยแพร่ท างเว็บไซต์ก่อนการสอบ
ประมาณ ๑ เดือน)
๒. ก่ อ นสอบ ต้ อ งเข้ าระบบเพื่ อ ตรวจสอบก าหนดก ารสอบ เลขที่ นั่ งสอบ และสถานที่ ส อบ (ไม่
จาเป็นต้องพิมพ์ใบแสดงข้อมูลเลขที่นั่งสอบ และสถานที่สอบจากเว็บไซต์) และควรเดินทางไปสารวจสนาม
สอบก่อนวันสอบ
๓. วันสอบควรเดินทางไปถึงสนามสอบ ก่อนการสอบประมาณ ๑ ชั่วโมง
๔. ผู้มีสิทธิ์สอบที่ เป็นนักเรียนและนักศึกษา ให้แต่งกายด้วยเครื่องแบบนักเรียน/นักศึกษา สาหรับ
บุคคลทั่วไปให้ แต่งกายด้วยชุดสุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม
๕. เตรียมบัตรประจาตัวประชาชน หรือบัตรประจาตัวนักเรียนที่มีรูปถ่าย หรือบัตร ที่ออกโดยทาง
ราชการที่มีรูปถ่าย และยังไม่หมดอายุ เพื่อใช้เป็นหลักฐานแสดงตนในห้องสอบ และอุปกรณ์ที่ใช้ ในการสอบที่
สามารถนาเข้าห้องสอบได้ (ปากกาลูกลื่น ดินสอดา ๒B กบเหลาดินสอ และยางลบ เฉพาะผู้เข้าสอบวิชา PAT
๔ สามารถนาดินสอหรือปากกาสาหรับเขียนลายเส้นเข้าห้องสอบเพิ่มเติมได้)
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๖. เมื่อถึงสนามสอบให้ตรวจสอบรายชื่ อ และแผนผังห้องสอบ ซึ่งสนามสอบจะอนุญาตให้ เข้าห้อง
สอบได้ก่อนเวลาสอบ ๑๕ นาที ให้ผู้สมัครสอบตรวจสอบรายชื่อ และผังที่นั่งสอบที่ติดหน้าห้องสอบก่อนเข้า
ห้องสอบ
๗. เมื่อเข้าห้องสอบ ให้ผู้เข้าสอบปฏิบัติ ดังนี้
๗.๑ ตรวจสอบกระดาษคาตอบว่าข้อมูลในกระดาษคาตอบของตนเองว่าถูกต้องหรือไม่ หาก
ไม่ถูกต้องตามความเป็นจริงให้รีบแจ้งกรรมการคุมสอบทันที
๗.๒ เซ็นชื่อบนกระดาษคาตอบและในใบเซ็นชื่อ (กรรมการคุมสอบจะให้ลงลายมือชื่อ หลัง
เวลาสอบผ่านไป ๓๐ นาที) ลายมือชื่อทั้งสองแห่งต้องตรงกัน
๗.๓ เมื่อกรรมการอนุญาตให้เปิดแบบทดสอบ ให้ตรวจสอบว่าได้แบบทดสอบครบสมบูรณ์
ทุ กหน้ า พร้ อมเขีย นชื่ อนามสกุล และเลขที่ นั่ งสอบลงบนแบบทดสอบ ก่อ นท าข้ อสอบต้ องอ่ าน
คาแนะนาให้เข้าใจวิธีการตอบ
๗.๔ ระบายคาตอบลงในกระดาษคาตอบ การระบายคาตอบต้องระบายให้เต็ม ถ้าจะลบต้อง
ลบให้สะอาด เมื่อทาเสร็จให้ ตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ อีกครั้ง แล้วนั่งรอจนหมดเวลาการสอบ
ห้ามออกจากห้องสอบก่อนหมดเวลาสอบ และระวังอย่าให้กระดาษคาตอบเลอะหรือเปรอะเปื้อน
หรือปลิวออกนอกห้องสอบ
๗.๕ เมื่อหมดเวลาสอบให้ส่งกระดาษคาตอบ และแบบทดสอบให้กรรมการคุมสอบ ห้ามนา
กระดาษคาตอบและแบบทดสอบออกจากห้องสอบโดยเด็ดขาด
๘. ปฏิบัติตามระเบียบสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ว่าด้วยแนวทางปฏิบัติ
เกี่ยวกับการดาเนินการทดสอบ พ.ศ. ๒๕๕๗ อย่างเคร่งครัด
๓. แนวทางการจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในพื้น ที่ ห้า
จังหวัดชายแดนภาคใต้
การจัดการศึกษาในระดับสถานศึกษาเพื่อให้สามารถพัฒนาได้อย่างยั่งยืนนั้นเป็นสิ่งจาเป็นอย่างยิ่ง
เนื่องจาก การจัดการศึกษาให้สามารถพัฒนาได้อย่างยั่งยืนเป็นหน้าที่สาคัญของสถานศึกษา ซึ่งเป็นหน่วยงานที่
มีห น้ าที่จั ดการศึกษาแก่ป ระชาชนโดยตรง และเป็น หน่วยงานหลั กของระบบการศึกษา ดังที่รุ่ง แก้ว แดง
(๒๕๔๖) ได้กล่าวว่า ถ้าต้องการให้การศึกษาของชาติมีคุณ ภาพดี ต้องสร้างความเข้มแข็งที่สถานศึกษา ให้
สามารถเป็นหน่วยรองรับการกระจายอานาจตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ สถานศึกษาเป็นสถาบันที่
ผูกพัน กับ ชุมชนมาหลายชั่วคน ประชาชนผู กพันกับโรงเรียนและมีส่ วนได้ส่ว นเสี ยโดยตรงกับการศึกษาที่
โรงเรียนจัดให้
สถานศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนจึงมีภารกิจสาคัญในฐานะหน่วยงานที่จัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับ
“คน” และ “สังคม” ทุกสถานศึกษาต้องดาเนินการพัฒนาองค์ประกอบทุกส่วนของสถานศึกษาอย่างบูรณา
การให้เอื้ออานวยและเกื้อกูลกันอย่างเป็นระบบ ไม่แยกส่วนและครอบคลุมการพัฒนาทุกส่วนของสถานศึกษา
ให้บรรลุเป้าหมายในการพัฒนาผู้เรียนเป็นสาคัญ แนวทางการจัดการศึกษาของแผนการศึกษาชาติให้บรรลุ
เจตนารมณ์ที่มุ่งพัฒนาคนไทยให้เป็นคนดี เก่ง และมีความสุข ตลอดจนมุ่งพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมที่พึง
ประสงค์ มีความเข้มแข็ง และมีดุลยภาพซึ่งสถานศึกษาต้องมีปฎิสั มพันธ์กับหน่วยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ต้อง
ปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและรู้เท่าทันการพัฒนาในยุคสังคมเศรษฐกิจฐานความรู้ในปัจจุบัน เนื่องจาก
สถานศึกษาเป็นหน่วยงานระดับปฏิบัติที่มีหน้าที่จัดกระบวนการเรียนรู้ ที่มีความใกล้ชิดและมีบทบาทสาคัญใน
การจัดการศึกษาให้แก่ประชาชน
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แนวทางการดาเนินงานและความรับผิดชอบของสถานศึกษาในฐานะที่สถานศึกษาเป็นหน่วยงานทาง
สังคมที่มีเป้าหมายในการจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพตามความต้องการของสังคม
และมีคุณสมบัติที่สอดคล้ องกับทิศทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ ดังนั้น สถานศึกษาจึงมีหน้าที่
ในการพัฒนาผู้เรียนและการให้บริการทางการศึกษาแก่บุคคลและชุมชน แนวทางการดาเนินงานและความ
รับผิดชอบของสถานศึกษา ข้างต้น สอดคล้องกับที่กาหนดไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๕ กล่าวคือ สถานศึกษามีหน้าที่ให้การศึกษาและจัดกระบวนการเรียนรู้
ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานให้แก่ผู้เรียนที่มีอายุอยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับหรือระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐาน โดยมีเป้าหมายในการเสริมสร้างพัฒนาการให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ ทั้งด้านร่างกาย
อารมณ์ สังคม และสติปัญญาสถานศึกษาเป็นแหล่งวิทยาการทั้งทางการศึกษาและสังคมที่สามารถจัดการ
เรียนรู้ให้เกิดขึ้นได้ทุกเวลา ทุกสถานที่ มีการประสานความร่วมมือกับผู้ปกครอง และชุมชน เพื่อร่วมกันพัฒนา
ผู้เรียนให้ได้รับประโยชน์สูงสุดและบรรลุตามความมุ่งหมายและหลักการจัดการศึกษาชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในพื้น ที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ในยุคแห่ งความเปลี่ยนแปลงดังเช่น
ปัจจุบัน จึงต้องคานึงถึงสภาวะทางการแข่งขันอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้และด้วยธรรมชาติการ
จัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามที่ต้องบริหารงานในฐานะที่เป็นเอกชนให้อยู่รอด
และเติบโตไปพร้อม ๆ กับการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติซึ่งต้องใช้ทรัพยากรอย่าง
มหาศาลให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการทางการศึกษาอย่างสอดคล้องกับบริบทของชุมชน
เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้รับบริการทางการศึกษาและรัฐว่าโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามสามารถจัด
การศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ (สานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน, ๒๕๔๗) จึงควรจัดการศึกษาตามตัว
แปรที่บ่งบอกถึงแนวทางการจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในพื้นที่
สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่สอดคล้องกับหลักการพัฒนาที่ยั่งยืน ได้แก่ การสร้างความสามารถในการแข่งขัน
บนพื้นฐานทรัพยากรและความสามารถของโรงเรียน การสร้างความสามารถในการตอบสนองความต้องการ
ของผู้รับบริการทางการศึกษา และการสร้างความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับบริบทของท้องถิ่นและสากล
เพื่ อ มุ่ งผลส าเร็ จ ไปยั งการสร้ างดุ ล ยภาพของการพั ฒ นาในทุ ก มิ ติ ที่ เกี่ ย วข้ อ งทั้ งมิ ติ สั งคมเศรษฐกิ จ และ
สิ่ งแวดล้ อ มอยู่ อ ย่ างเกื้ อ กู ล กั น สู่ ก ารพั ฒ นาอย่ างมี คุ ณ ภาพ มั่ น คง และยั่ งยื น (ส านั ก งานคณะกรรมการ
การศึกษาแห่งชาติ, ๒๕๔๕; สมคิด จาตุศรีพิทักษ์, ๒๕๔๖; พจนา เอื้องไพบูลย์ ,๒๕๔๖; ภาณี ชนาธิปกรณ์ ,
๒๕๔๘)
โรงเรี ย นเอกชนสอนศาสนาอิ ส ลามสามารถสร้า งดุ ล ยภาพในมิ ติ ท างเศรษฐกิ จ ได้ ด้ ว ยการสร้ า ง
ความสามารถในการแข่งขันบนพื้นฐานทรัพยากรและความสามารถที่โรงเรียนมี ในฐานะที่เป็นองค์กรเอกชนที่
ต้องบริหารสถานศึกษาให้อยู่รอด สามารถพึ่งตนเองได้อย่างมั่นคง แม้ว่าจะต้องใช้ทุนทางการศึกษาในรูปแบบ
ที่หลากหลายอย่างมหาศาล ทั้งคน เงิน วัสดุอุปกรณ์ และการจัดการซึ่งเงินอุดหนุนรายหัวนักเรียนที่รัฐจัดให้
เฉพาะจัดการศึกษาสายสามัญศึกษาจึงไม่เพียงพอต่อการบริหารงานของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ที่
มีทั้งด้านสามัญศึกษาและอิสลามศึกษาโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จึงจาเป็นต้องผสมผสานแนวคิด
ทางการบริหารการศึกษาและการบริหารองค์กรเอกชน เพื่อให้สามารถบริหารสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมาย
ทุกด้านอย่างมีประสิทธิภาพ ดังที่กระทรวงศึกษาธิการมุ่งเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของการศึกษาเอกชน
เพราะต้องการให้โรงเรียนเอกชนมีการบริหารงานเหมือนบริษัทเอกชน และยกระดับโรงเรียนเอกชนชั้นนา ให้
มีรูปแบบการบริหารงานและคุณภาพในระดับเดียวกับโรงเรียนนานาชาติ (รุ่ง แก้วแดง, ๒๕๔๘)
ในเวลาเดียวกันโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ที่มี
บริบทเฉพาะด้านสังคมวัฒนธรรม ยังต้องจัดการสถานศึกษาตามหลักการพัฒนาที่ยั่งยืนในฐานะที่เป็นองค์กร
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ทางการศึก ษาที่ มี ธ รรมชาติ ไม่แ สวงหาก าไร (Non-profit Organization) ให้ เกิด ดุ ล ยภาพของการจั ดการ
สถานศึกษาในด้านสังคม กล่ าวคือ สามารถตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการทางการศึกษา สามารถ
ปรับ ตัวทันต่อการเปลี่ยนแปลง มุ่งผลสาเร็จไปยัง “ผู้รับบริการทางการศึกษา คือ ผู้เรียน และผู้ปกครอง”
คานึงถึงความพึงพอใจของผู้รับบริการเป็นสาคัญ เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ปกครองและประชาชนทั่วไปว่า
บุตรหลานจะได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ ดังที่พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบั บ ที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ ได้กาหนดให้ ทุกสถานศึกษาจัดการศึกษาอย่างมีคุณ ภาพ ได้มาตรฐาน สามารถ
ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนผู้ปกครอง และชุมชน สถานศึกษาต้องตระหนักถึงความสาคัญกับการสร้าง
ความสามารถในการตอบสนองความต้องการของลูกค้า โดยต้องจัดการศึกษาให้เป็นที่พึงพอใจ เพื่อให้สามารถ
รักษาลูกค้าไว้ได้ในระยะยาว ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องต้องแสดงความรับผิดชอบต่อผู้เรียน โดยต้องจัดการศึกษาให้
ผู้เรีย นได้รับ การศึกษาที่มีคุณ ภาพมาตรฐาน รวมทั้งการสร้างดุลยภาพของการจัดการสถานศึกษาในด้าน
สิ่งแวดล้อม กล่าวคือ สามารถปรับตัวให้เข้ากับบริบทของท้องถิ่นและสากล เนื่องจากโรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลามเป็นสถานศึกษาเอกชนและอยู่ในบริบทการจัดการศึกษาในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่
ชุมชนส่วนใหญ่คาดหวังให้โรงเรียนการจัดการศึกษาและมีวิถีการดาเนินงานตามหลักการศาสนาอิสลาม มี
วัฒนธรรมและค่านิยมตามบริบทของชุมชน ส่งผลให้โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามมีหน้าที่จัดการศึกษาใน
ส่วนที่นอกเหนือจากสถานศึกษาอื่นโดยทั่วไปที่ต้องจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน ซึ่ง
เป็นทั้งกลุ่มเป้าหมายที่จะมาเป็นลูกค้าและเป็นผู้ที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียนให้สามารถดาเนินการตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ให้ความสาคัญกับการบูรณาการการศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของท้องถิ่น ที่มีลั กษณะเฉพาะบนพื้น ฐานของหลักการศาสนาและวัฒ นธรรมที่ต้ องเชื่อมโยงเข้ากับการจัด
การศึกษา โดยยึ ดผู้ เรีย นและประชาชนเป็ น ส าคัญ (กระทรวงศึกษาธิการ, ๒๕๔๙) ดังที่ อารุง จัน ทวานิ ช
(๒๕๔๗) กล่าวว่าการพัฒนาสถานศึกษาสู่การเป็นโรงเรียนคุณภาพนั้น โรงเรียนต้องสามารถให้บริการทาง
การศึกษาที่ตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนได้อย่างมี ประสิทธิภ าพ ซึ่งสอดคล้ องกับทักษิณ ชินวัตร
(๒๕๔๘) ที่กล่าวว่าโรงเรียนสมบูรณ์แบบ ควรจัดการศึกษาได้อย่างดี ทั้งในด้านการบริหารจัดการ การจัดการ
เรียนรู้ ทาให้ผู้เรียนมีคุณภาพสูงตามมาตรฐานที่กาหนด และได้รับการพัฒนาอย่างครบถ้วนทุกด้าน เป็นคนเก่ง
คนดี และมีความสุข เป็นโรงเรียนที่สามารถจัดการเรียนให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน เช่นเดียวกัน
กับ มหาวิท ยาลั ย ราชภัฏ ยะลา (๒๕๔๙) ได้ท าการวิจัยเพื่อเสนอยุทธศาสตร์และมาตรการเพื่อการพั ฒ นา
โรงเรีย นเอกชนสอนศาสนาอิส ลามในพื้ น ที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้ ส ามารถจัดการศึกษาได้อย่างมี
คุณภาพ พบว่า แนวการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในพื้นที่สาม
จังหวัดชายแดนภาคใต้ ควรมีรูปแบบเฉพาะที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมของพื้นที่ อยู่บนพื้นฐานของความเข้าใจ
และส่งเสริมให้โรงเรียนดาเนินการต่อไปได้ตามความพร้อมและจุดแข็งของโรงเรียน คือ การเรียนรู้และปฏิบัติ
ไปพร้อมกัน อีกทั้งยังเป็นโรงเรียนที่มีความใกล้ชิดกับชุมชนมาก
ดังนั้นยุทธศาสตร์และมาตรการเพื่อการพัฒนาโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในพื้นที่สามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ จึงควรความเชื่อมโยงกับปัญหาและความต้องการในการพัฒนาโรงเรียนทั้งระบบ และแต่ละ
ระบบล้วนส่งผลเชื่อมโยงซึ่งกันและกัน ได้แก่ ยุทธศาสตร์ปรับระบบบริหารองค์กร ยุทธศาสตร์ระบบฐานข้อมูล
ยุ ท ธศาสตร์ การพั ฒ นาผู้ บ ริ ห าร ยุ ท ธศาสตร์ก ารจัด ทาแผนแม่ บ ทพั ฒ นาโรงเรียน และยุท ธศาสตร์ระบบ
งบประมาณ ซึ่งการพัฒนายุทธศาสตร์เหล่านี้ จะส่งผลให้ผลผลิตของการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลามในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้มีคุณภาพสูงขึ้นทั้งในส่วนของคุณภาพโรงเรียนและคุณภาพ
ผู้เรียน ทั้งนี้การพัฒนาระบบการเรียนเป็นสิ่งสาคัญในการที่จะนาพาสู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โดยในปัจจุบัน
นี้จะมีสถาบันการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติเป็นตัวกาหนดในการจัดระดับการศึกษาในประเทศ ฉะนั้น
๒๕

หากมีการนาผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติมาวิเคราะห์ในรูปแบบของความสาเร็จความล้มเหลว เชื่อว่า
จะสามารถยกระดับการพัฒนาผู้เรียนในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้ได้
๔. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
นินาวาลย์ ปานากาเซ็ง แมงกาจิ (บทคัดย่อ: ๒๕๕๐) ได้ศึกษาเรื่องการจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่
ยั่งยืนของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ผลการศึกษาพบว่า แนว
ทางการจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในพื้นที่สามจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ที่สร้างขึ้นจากองค์ประกอบที่เกิดจากกลุ่มตัวแปรที่มีความสอดคล้องกับหลักการพัฒ นาที่ยั่งยืนให้ มี
ความสมดุลทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมทางการศึกษาแนวทางการจัดการศึกษาดังกล่าวประกอบด้วย
องค์ประกอบที่เกิดจาก (๑) การสร้างความสามารถในการแข่งขันบนพื้นฐานทรัพยากรและความสามารถของ
โรงเรียน จานวน ๕ องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบเกี่ยวกับผู้บริหารมืออาชีพ การบริหารต้นทุน การบริหาร
บุคลากรให้เป็นมืออาชีพ การบริหารจัดการที่มีประสิทธิผลและการพัฒนาภาพลักษณ์สถานศึกษา (๒) การ
สร้างความสามารถในการตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการทางการศึกษา จานวน ๕ องค์ประกอบ
ได้แก่ องค์ประกอบเกี่ยวกับการจัดกระบวนการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามวิถีอิสลามอย่างสอดคล้อง
กับบริบททางสังคมวัฒนธรรมท้องถิ่นและสากล การจัดกระบวนการเรียนรู้และกิจกรรมโดยเน้นผู้เรียนเป็น
สาคัญเพื่อให้ผู้เรียนดารงชีวิตอย่างสันติ สุข ครูและบุคลากรสายสนับสนุนการสอนมืออาชีพ การดารงไว้ซึ่ง
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา และการพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคล (๓) การสร้างความสามารถในการปรับตัวให้
เข้ากับบริบทของท้องถิ่นและสากล จานวน๑ องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบ
เกี่ ย วกับ การสร้ างการมี ส่ ว นร่ ว มระหว่างโรงเรียนกั บ ชุ ม ชน ทุ ก องค์ ป ระกอบข้ างต้ น เป็ น แนวทางการจั ด
การศึกษาที่สามารถนาไปปรับใช้ในการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามทุกขนาดในพื้นที่
สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้สามารถพัฒนาได้อย่างยั่งยืน
รายงานการวิเคราะห์ คุณ ภาพของแบบทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) (บทสรุป
ผู้บริหาร: ๒๕๕๒) รายงานครั้งนี้เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลครั้งนี้เป็นการวิเคราะห์แนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลางและการ
กระจายข้อมูลของการทดสอบ O-NET ผลการศึกษาพบว่า
การวิเคราะห์แบบทดสอบ O-NET ช่วงชั้นที่ ๓ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ในแต่ละรายวิชาดังนี้ ข้อสอบ
O-NET วิชาภาษาไทย จานวน ๕๐ ข้อ ส่วนใหญ่มีความยาก อยู่ระดับปานกลาง ร้อยละ ๕๔.๐๐ ข้อสอบ ONET วิชาคณิตศาสตร์ จานวน ๓๐ ข้อ ส่วนใหญ่มีความยาก อยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ ๕๓.๓๓ ข้อสอบ ONET วิชาวิทยาศาสตร์ จานวน ๔๐ ข้อ ส่วนใหญ่มีความยาก อยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ ๗๐.๐๐ ข้อสอบ
O-NET วิ ช าภาษาอั ง กฤษ จ านวน ๔๐ ข้ อ ส่ ว นใหญ่ มี ค วามยาก อยู่ ใ นระดั บ ยาก ร้ อ ยละ ๕๕.๐๐
ข้อสอบ O-NET วิชาสังคมศึกษา จานวน ๕๐ ข้อ ส่วนใหญ่มีความยาก อยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ ๕๘.๐๐
การวิเคราะห์แบบทดสอบ O-NET ช่วงชั้นที่ ๔ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ในแต่ละรายวิชาดังนี้
ข้อสอบ O-NET วิชาภาษาไทย จานวน ๑๐๐ ข้อ ส่วนใหญ่มีความยาก อยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ ๖๖.๐๐
ข้อสอบ O-NET วิชาคณิตศาสตร์ จานวน ๔๐ ข้อ ส่วนใหญ่มีความยาก อยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ ๖๐.๐๐
ข้อสอบ O-NET วิชาวิทยาศาสตร์ จานวน ๘๐ ข้อ ส่วนใหญ่มีความยาก อยู่ในระดับยาก ร้อยละ ๔๘.๗๕
ข้อสอบ O-NET วิชาภาษาอังกฤษ จานวน ๑๐๐ ข้อ ส่วนใหญ่มีความยาก อยู่ในระดับยาก ร้อยละ ๕๑.๐๐
ข้อสอบ O-NET วิชาสังคมศึกษา จานวน ๑๐๐ ข้อ ส่วนใหญ่มีความยาก อยู่ในระดับยาก ร้อยละ ๔๗.๐๐
ข้อสอบ O-NET วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา จานวน ๔๐ ข้อ ส่วนใหญ่มีความยาก อยู่ในระดับปานกลางร้อยละ
๔๐ และความยากอยู่ในระดับง่ายร้อยละ ๔๐.๐๐ เช่นกัน
๒๖

ข้อสอบ O-NET วิชาศิลปะ จานวน ๔๐ ข้อ ส่วนใหญ่มีความยาก อยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ ๔๕.๐๐
ข้อสอบ O-NET วิชาการงานอาชีพ และเทคโนโลยี จานวน ๔๐ ข้อ ส่วนใหญ่มีความยาก อยู่ในระดับยาก ร้อย
ละ ๔๕.๐๐
สรุปจากการศึกษาการวิเคราะห์แบบทดสอบ O-NET ช่วงชั้นที่ ๓-๔ ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และ ๖
พบว่าการวิเคราะห์แบบทดสอบ O-NET ในช่วงชั้นที่ ๓-๔ ของรายวิชาภาษาอังกฤษ ส่วนใหญ่มีความยาก อยู่
ในระดับยาก และ แบบทดสอบ O-NET ช่วงชั้นที่ ๔ ของรายวิชาวิทยาศาสตร์ วิชาสังคมศึกษา และวิชาการ
งานอาชีพ และเทคโนโลยี ส่วนใหญ่มีความยาก อยู่ในระดับยาก ส่วนรายวิชาอื่นๆ ส่วนใหญ่มีความยาก อยู่ใน
ระดับปานกลาง
เอื้อมพร หลินเจริญ (๒๕๕๒) ได้ศึกษาเรื่องปัจจัยเชิงสาเหตุที่ทาให้คะแนนการทดสอบ O-NET ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ต่า ผลการศึกษาพบว่า
๑. การเห็นความสาคัญของการสอบ O-NET นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ยังให้ความสาคัญ
ต่ อ การสอบน้ อ ยเนื่ อ งจากยั งไม่ รู้ ว่ าจะน าผลจากการสอบไปใช้ ท าอะไร เมื่ อ ไหร่ นอกจากนี้ นั ก เรีย นชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ ๖ สามารถจาแนกนักเรียนออกได้ ๓ กลุ่ม คือ ๑) กลุ่มที่ได้โควตารับตรงจากมหาวิทยาลัย ๒)
กลุ่มไม่เรียนต่อในมหาวิทยาลัย ๓) กลุ่มที่ได้โควตารับตรงจากมหาวิทยาลัยแต่ยังไม่พอใจกับคณะ สาขาที่ได้
ซึ่งในกลุ่มสุดท้ายจะให้ความสาคัญต่อการสอบ O-NET มากกว่ากลุ่มที่ ๑ และ ๒ จะมีการเตรียมตัว มีความ
สนใจและตั้งใจสอบมากเป็ น พิเศษ ส่ว นในกลุ่ มที่ ๑ และ ๒ นั้ นการสอบ O-NET เป็นเพียงเพื่อให้ จบตาม
กระบวนการเท่านั้นไม่มีการเตรียมตัวและตั้งใจสอบ
๒. นโยบายของโรงเรียนในการพัฒ นาคุณ ภาพวิชาการ ในโรงเรียนมัธยมศึกษาส่วนใหญ่ ผู้บริห าร
มุ่งเน้นที่จะให้มีการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้สูงขึ้น แต่ทั้งนี้ก็ขึ้นกับความพร้อมของ
โรงเรีย นและบุ คลากร อย่างไรก็ตามในการจัดการเรียนการสอนผู้ บริห ารโรงเรียนส่ วนใหญ่ จะดาเนินตาม
นโยบายของกระทรวงที่มุ่งเน้นให้เกิดความเสมอภาค นักเรียนทุกคนได้รับความรู้อย่างทั่วถึง ไม่เน้นการจัดการ
เรียนการสอนที่ตัวบุคคลเพื่อที่จะทาให้มีผลการสอบ O-NET ที่สูงขึ้นอย่างเดียว
๓. สภาพแวดล้อมของโรงเรียน โรงเรียนขนาดเล็กที่อยู่นอกเมืองจะมีการแข่งขันทางด้านวิชาการ
และมีความกระตือรือร้น ความเอาใจใส่ในการเรียนน้อย ส่งผลให้คะแนน O-NET ต่าเมื่อเทีย บกับโรงเรียน
ขนาดกลางและโรงเรียนขนาดใหญ่ในเมืองที่มีการแข่งขันทางด้านวิชาการสูง ตัวป้อน (นักเรียน) ของโรงเรียน
ส่วนใหญ่เกือบร้อยละ ๙๐ จะมีนักเรียนที่มีความตั้งใจ กระตือรือร้น และให้ความสาคัญกับการสอบ O-NET
มาก จึงส่งผลให้ ผลการสอบ O-NET ในโรงเรียนนั้นสูงจนเป็นที่น่าพอใจของคณะครูในโรงเรียน
๔. การเข้ าถึ งข้ อ มู ล ของครู ยั งมี น้ อ ย โรงเรีย นบางแห่ งที่ นั ก เรี ย นมี ค ะแนน O-NET ต่ า ไม่ ท ราบ
รายละเอียดเกี่ยวกับการสอบ บางโรงเรียนมีปัญหาเรื่องอินเทอร์เน็ตที่ไม่สามารถใช้ได้อย่างสะดวกรวดเร็วหรือ
แม้แต่ครูบางคนมีปัญหาเรื่องการใช้คอมพิวเตอร์ในการสืบค้นข้อมูล
๕. พฤติกรรมการสอนของครู ครูส่วนใหญ่ พยายามคิดหาวิธีการสอนที่ห ลากหลายเพื่อส่ งเสริมให้
นักเรียนเกิดความรู้เกิดทักษะในการเรียน แต่พบว่ายังมีครูที่ใช้วิธีการสอนแบบบรรยาย มุ่งเน้นให้เด็กท่องจา
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นครูเป็นสาคัญมากกว่าการเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ในรายวิชาที่ต่างกันครูก็จะ
มีเทคนิคการสอนที่แตกต่างกันออกไป แต่ที่เป็นปัญหาทาให้ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนไม่ดีขึ้นหรือคะแนนสอบ ONET ต่า อาจจะเนื่ องมาจากความพร้อมของนักเรียน ความพร้อมของโรงเรียนทางด้านสื่ออุปกรณ์ ความ
เพียงพอทางด้านบุคลากร
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โดยเฉพาะโรงเรียนที่เป็นโรงเรียนขนาดเล็กอยู่นอกเมืองจะประสบปัญหาดังกล่าวมากกว่าโรงเรียนขนาดใหญ่ที่
อยู่ในเมือง
๖. ระดับความยากของข้อสอบ พบว่ามีความคิดเห็นที่ห ลากหลาย โดยส่วนใหญ่มีความคิดเห็ นว่า
ข้อสอบ O-NET มีความยากง่ายแตกต่างกันไป วิชาที่นักเรียนส่วนใหญ่คิดว่ายากมากคือวิชาภาษาอังกฤษ และ
วิชาคณิตศาสตร์ รวมถึงข้อสอบที่ออกในแนวคิดวิเคราะห์ซึ่งก็ตรงกับความคิดเห็นของครูผู้สอนที่มีความเห็นว่า
ข้อสอบค่อนข้างยากเกินกว่าที่นักเรียนจะสามารถทาได้
๗. ช่วงเวลาในการสอบและการแจ้งผลการสอบล่าช้า ทาให้เด็กไม่เห็นความสาคัญ นอกจากนี้การแจ้ง
ผลการสอบที่ล่าช้า ทาให้ผู้บริหารและครูไม่สามารถให้ข้อมูลย้อนกลับกับนักเรียนเพื่อที่จะนาไปสู่การพัฒนาได้
ทันท่วงที
๘. คุ ณ วุฒิ ข องครู ไม่ ต รงตามสาระการสอน/ครูไม่ ค รบตามกลุ่ ม สาระ ในโรงเรีย นขนาดเล็ ก และ
โรงเรียนขนาดกลางหลายแห่งที่นักเรียนมีคะแนนการสอบ O-NET ต่า พบว่ามีจานวนครูไม่พอเพียงในบางกลุ่ม
สาระ ผู้บริหารต้องแก้ไขโดยการนาครูในกลุ่มสาระอื่นไปสอนในกลุ่มสาระที่ครูขาด ทาให้คุณวุฒิของครูไม่ตรง
ตามสาระการสอน ส่งผลถึงคุณภาพการสอนของครู ทาให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนไม่ดีขึ้น
๙. ภาระงานของครูมีมาก โรงเรียนหลายแห่งครูมีงานอื่นๆ เช่น งานพัสดุ งานการเงิน งานธุรการ
รวมถึงงานโครงการพิเศษของโรงเรียนไม่ว่าจะเป็นโครงการอาหารกลางวัน โครงการที่ทาร่วมกับชุมชน ซึ่งเป็น
งานที่ได้รับมอบหมายเพิ่มเติมจากงานการสอนทาให้ครูมีเวลาในการเตรียมการสอนน้อยลง ไม่สามารถสอนได้
เต็มที่ จึงส่งผลให้คะแนน O-NET ของนักเรียนในโรงเรียนดังกล่าวต่าลงไปด้วย
สุรชัย ไวยวรรณจิตร ( บทคัดย่อ: ๒๕๕๒) ได้ศึกษาเรื่อง การศึกษาสาเหตุที่ทาให้คะแนน O-NET ของ
นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ต่า : กรณีศึกษาโรงเรียนสุขสวัสดิ์วิทยา ผลจากการวิจัยพบว่าสาเหตุปัจจัยที่ส่งผล
ต่ อ คะแนน O-NET ของนั ก เรี ย นมั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ ๖ ต่ า ประกอบด้ ว ยปั จ จั ย ในหลายๆด้ าน กล่ าวคื อ ๑.
ผู้บริหารโรเรียนขาดทักษะและความเข้าใจในการจัดการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพสอดรับกับประสิทธิผล
ของการจัดการเรียนรู้ ๒. ครูผู้สอนไม่มีความชานาญเฉพาะด้านการจัดการเรียนรู้ในรายวิชาที่รับผิดชอบ ๓.
ขาดครูแนะแนวที่มีความชานาญเฉพาะด้าน ส่งผลให้การรับรู้ข่าวสารข้อมูลที่ถูกต้องในการสอบคัดเลือกและ
การทดสอบวัดความสามารถของนักเรียนเป็นไปอย่างไร้ทิศทาง ๔.หลักสูตรที่มีอยู่ในปัจจุบันไม่สอดรับกับ
สภาพความเป็นพหุวัฒนธรรมของพื้นที่ และไม่สอดรับกับหลักสูตรเนื้อหาของการออกสอบของการทดสอบ
ทางการศึกษาแห่งชาติ ๕. ขาดสื่อการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายตลอดจนสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ส่งผล
ให้ การจัดการเรียนการสอนที่มองในแง่ของบรรยากาศเชิงพื้นที่บั่นทอนความรู้และตระหนักในการจัดการ
เรียนรู้อย่างที่ควรจะเป็น ๖. นักเรียนขาดแรงจูงใจในเป้าหมายของการเรียนและการทดสอบ ๗. ผู้ปกครองขาด
ความตระหนักและส่งเสริมต่อการจัดการเรียนรู้ของนักเรียน ๘. ขีดความจากัดของนักเรียนในโอกาสที่จะได้รับ
จากส่วนกลางในโครงการเสริมสร้างองค์ความรู้ของนักเรียนในพื้นที่
ธีรพงศ์ แก่นอิน ทร์ (๒๕๔๕ : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาผลของวิธีสอนแบบโครงการต่อเจตคติ ความพึง
พอใจ คุณลักษณะอื่นและระดับผลการเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาระดับ
เจตคติต่อการเรียนการสอน ระดับความพึงพอใจต่อการเรียน การสอน ระดับคุณลักษณะอื่น ระดับผลการ
เรียน พฤติกรรมโดยทั่วไปของนักศึกษาบรรยากาศการเรียนการสอนและปัญหาการเรียนการสอนที่เกิดจาก
การเรียนการสอนด้วยวิธีแบบโครงการ กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ ๓ จานวน ๒๓ คน
วิชาเอกประถม คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปีการศึกษา ๒๕๔๓ เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลประกอบด้วยแบบวัดเจตคติต่อการเรียนการสอน แบบวัดความพึงพอใจต่อการเรียนการสอน
ผลการวิจัยสรุปได้ว่า เจตคติต่อการเรียนการสอนโดยรวมของนักศึกษาอยู่ในระดับเห็นด้วยความพึงพอใจต่อ
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การเรียนการสอนโดยรวมของนักศึกษาอยู่ในระดับมาก ระดับคุณลักษณะอื่นที่ พึงประสงค์ของนักศึกษาที่
เกิดขึ้นโดยรวมอยู่ในระดับมาก นักศึกษาทุกคนได้ผลการเรียนในระดับมาก
ริมม์ (Rimm, ๑๙๘๔ pp.๒๘) กล่าวว่า บ้านเป็นจุดเริ่มต้นของทาให้เด็กมีผลสัมฤทธิ์ต่า ในการเลี้ยงดู
นั้น เด็กมีแนวโน้มที่จะเลือกแบบและยึดพฤตกรรมของพ่อแม่ ผู้เลี้ยงดูอย่างใกล้ชิดเป็นแบบอย่าง ถ้าพ่อแม่เป็น
ผู้มีผลสัมฤทธิ์ต่ากว่าความสามารถที่เป็นจริง หรือไม่เน้นความสาคัญของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ลูกจะรับเอา
ทัศนคติทานองเดียวกันนั้น มาไว้เป็นของตัว สภาพแวดล้อมทางบ้านมีอิทธิพลต่อเด็กไม่ว่าจะเป็นด้านลักษณะ
นิสัย ความประพฤติ ความเชื่อหรือค่านิยมต่างๆอาจจะเป็นเครื่องกาหนดชีวิตในอนาคตของเด็กได้ทีเดียวกับ
สาหรับ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนั้น สิ่งแวดล้อมทางบ้านก็มีอิทธิพลอยู่ไม่น้อย ฉะนั้นนักเรียนที่ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนต่านั้นจะมีความคิดกับตนเองค่อนข้างไม่ดี ไม่เห็นคุณค่าในตนเอง ถ้าเราจัดสภาพที่ดีที่เหมาะสม
กับนักเรียนนั้นในรูปแบบอื่นๆ เช่น การจัดกิจกรรมการสอน กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ การส่งเสริมให้นักเรียนเห็น
ความสาคัญของการสอบ การสร้างบรรยากาศเพื่อส่งเสริมการเรียน เป็นต้น เพื่อให้นักเรียนเกิดความรู้ที่เพิ่ม
มากขึ้น จะช่วยแก้ไขปัญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้นได้
กุล ธิดา นุ กูล ธรรม และคณะ (๒๕๕๘) ที่ทาการศึกษาเรื่องการวิเคราะห์ คะแนน O-NET เพื่ อหา
ประสิทธิภาพ การ พัฒนาผู้เรียนของโรงเรียน และปัจจัยที่มีผลต่อคะแนน O-NET ผลการศึกษาพบว่า การ
นาเสนอวิธีการใช้ คะแนน O-NET เพื่อประเมินประสิทธิ ภาพของโรงเรียนโดยคานึงถึงความสามารถเริ่มต้น
ของนักเรียนที่รับเข้ามาเรียน (จากคะแนน O-NET ก่อนเข้าเรียน) ควบคู่ ไปกับคะแนน ONETของนักเรียนที่
จบการศึกษาในแต่ละโรงเรียน ซึ่งทาให้สามารถคัดเลือกโรงเรียนตัวอย่างจากการประเมินรูปแบบใหม่ นี้ ได้
จานวนหนึ่ง ซึ่งในโรงเรียนกลุ่มนี้ ไม่จาเป็นต้องมีมีผลคะแนน O-NET ที่ สูงที่ สุด หากแต่ มีการพัฒ นาจาก
คะแนนของนักเรียนที่รับเข้ามาเรียนสูงต่างหาก อีกทั้งการประเมินรูปแบบใหม่ นี้ ที่เน้นผลการพัฒ นาของ
นักเรียนมากกว่าผลสัมฤทธิ์ สามารถนามาใช้วิ เคราะห์เทียบกับปัจจัยอื่นๆ เช่ น ขนาดของโรงเรียน เป็นต้น
โดยผลจากคะแนน O-NET จากนักเรียนหนึ่งรุ่น ชี้ให้เห็นว่าโรงเรียนขนาดใหญ่ มีความสามารถในการพัฒนา
นักเรียนมากกว่าโรงเรียนขนาดเล็กในหลายสาขาวิชา แต่มีข้อยกเว้นบางรายวิชาซึ่งต้องทาการวิจัยต่อไป
จะพบว่า แม้มีรายงานวิจัยที่ทาง สทศ. ได้เคยให้ทุนทาการวิจัยการนาผลการทดสอบทางการศึกษา
แห่งชาติ (O-NET) ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาดังที่กล่าวมา แต่เป็นเพียงการวิจัยที่มองในภาพรวม
ของการจัดการศึกษาโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามที่นาคะแนนโอเน็ตไปใช้ คณะผู้วิจัยจึงเล็งเห็นว่าควรมี
การสังเคราะห์ แนวทางการนาผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (O-NET) ไปใช้ในการพัฒ นาคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามที่เป็นตัวแบบชี้เฉพาะวัดได้อย่างชัดเจน อย่างโรงเรียนเอกชน
สอนศาสนาอิสลามที่ได้รับรางวัลโรงเรียนพระราชทานที่ผ่านมา เพราะอย่างน้อยจะทาให้ผลการวิจัยในครั้งนี้
เห็ น แนวทางที่โรงเรี ยนเหล่านี้ ซึ่งมีรางวัล พระราชทานการันตี จะเป็ นส่ว นช่ว ยพั ฒ นาการศึกษาอย่างเป็ น
รูปธรรมที่ชัดเจนได้

๒๙

บทที่ ๓
ระเบียบวิธีดาเนินการวิจัย
การสังเคราะห์บ ทเรียนการน าผลการทดสอบทางการศึกษาแห่ งชาติ (O-NET) ไปใช้ในการพัฒ นา
คุ ณ ภาพการศึ ก ษาของโรงเรี ย นเอกชนสอนศาสนาอิ ส ลาม โรงเรี ย นขนาดเล็ ก ที่ ได้ รั บ รางวั ล โรงเรี ย น
พระราชทานในช่วง ๕ ปีที่ผ่านมา (พ.ศ.๒๕๕๕- พ.ศ.๒๕๕๙) มีระเบียบวิธีดาเนินการวิจัยดังต่อไปนี้
การออกแบบการได้มาของกลุ่มตัวอย่าง (Sampling design)
ประชากรวิจัย
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
กลุ่มตัวอย่าง
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามขนาดเล็กที่ได้รับรางวัล โรงเรียนพระราชทาน อย่างน้อย
๕ โรงเรีย น เนื่ องจากโรงเรีย นที่ได้รั บ รางวัล โรงเรียนพระราชทานในแต่ละปีจะกาหนดปีล ะ ๒ รางวัล (๒
โรงเรียน) แต่บางปีก็จะมีโรงเรียนที่ได้รับรางวัล โรงเรียนพระราชทานแค่เพียงโรงเรียนเดียว โดยครอบคลุมผู้มี
ส่วนได้เสียกับการจัดการศึกษาของโรงเรียน อาทิ ผู้บริหารโรงเรียน คณะครู นักเรียน และผู้ปกครอง ตลอดจน
นักวิชาการในพื้นที่ฯ โดยคัดเลือกจากรายชื่อโรงเรียนที่ได้รับรางวัลพระราชทาน จากสานักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)
เกณฑ์ในการคัดเลือกโรงเรียนที่ได้รับพระราชทาน
ผู้วิจัยได้มีการคัดเลือกโรงเรียนที่ได้รับพระราชทาน โดยการเจาะจงกลุ่มโรงเรียนขนาดเล็ก (โดยเกณฑ์
ของการคัดเลือกรางวัลพระราชทานคิดเฉพาะจานวนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาไม่เกิน ๕๐๐ คน ในแต่ละ
โรงเรียน) ในพื้นที่จังหวักชายแดนภาคใต้ที่ได้รับรางวัลพระราชทานในในช่วง ๕ ปีที่ผ่านมา (พ.ศ.๒๕๕๕- พ.ศ.
๒๕๕๙) โดยมีรายละเอียดดังนี้
โรงเรียน
โรงเรียนมาอาฮัดดารุสสลาม
โรงเรียนดาราวิทย์
โรงเรียนอิสลามมูลนิธิ
โรงเรียนมุสลิมศึกษา
โรงเรียนเร๊าะห์มานีย๊ะห์

ขนาดของโรงเรียน
โรงเรียนขนาดเล็ก
โรงเรียนขนาดเล็ก
โรงเรียนขนาดเล็ก
โรงเรียนขนาดเล็ก
โรงเรียนขนาดเล็ก

พื้นที่จังหวัด
อ.เบตง จ.ยะลา
อ.ยะหา จ.ยะลา
อ.เมือง จ.ปัตตานี
อ.เมือง จ.สตูล
อ.จะนะ จ.สงขลา

ปีที่ได้รับรางวัลโรงเรียน
พระราชทาน
๒๕๕๖
๒๕๕๗
๒๕๕๘
๒๕๕๙
๒๕๕๓, ๒๕๕๗, ๒๕๕๙

ขอบเขตในการวิจัย
ขอบเขตด้านพื้นที่ ศึกษาเฉพาะโรงเรียนที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ในช่วง ๕ ปีที่ผ่านมา
(พ.ศ.๒๕๕๕- พ.ศ.๒๕๕๙) ได้แก่ โรงเรีย นดาราวิทย์ โรงเรียนมาอาฮัดดารุส สลาม โรงเรียนอิส ลามมูล นิธิ
โรงเรียนมุสลิมศึกษา และ โรงเรียนเร๊าะห์มานีย๊ะห์
ขอบเขตด้านเนื้อหา ประกอบด้วย การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการทดสอบทางการศึกษา
แห่งชาติ(O-NET) สูง/ต่า ของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามขนาดเล็กที่ได้รับรางวัลพระราชทานในช่วง ๕
ปีที่ผ่านมา (พ.ศ.๒๕๕๕- พ.ศ.๒๕๕๙) ศึกษาแนวทางการนาผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (O-NET)
ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามขนาดเล็กที่ได้รับรางวัลโรงเรียน
๓๐

พระราชทานในช่วง ๕ ปีที่ผ่านมา (พ.ศ.๒๕๕๕- พ.ศ.๒๕๕๙) และสังเคราะห์แนวทางการนาผลการทดสอบ
ทางการศึกษาแห่งชาติ (O-NET) ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม
ขนาดเล็กที่ได้รับรางวัลโรงเรียนพระราชทาน
การออกแบบการวัด (Measurement design)
เครื่องมือวิจัย
ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้ วิจัยจะใช้เครื่องมือ/แบบเก็บข้อมูล คือ แบบสัมภาษณ์ เชิงลึ กกลุ่มตัวอย่างใน
ประเด็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ( O-NET) สูง/ต่า ของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา
อิสลามขนาดเล็กที่ได้รับรางวัลพระราชทานในช่วง ๕ ปีที่ผ่านมา (พ.ศ.๒๕๕๕- พ.ศ.๒๕๕๙) เป็นอย่างไร และ
ตลอดทั้งแนวทางการนาผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (O-NET) ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามขนาดเล็ก
ขั้นตอนในการสัมภาษณ์
การเก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษาจะใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกจากกลุ่มตัวอย่างที่ต้องสัมภาษณ์ และ
การสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้
๑) ติดต่อประสานงานกับกลุ่มตัวอย่าง เพื่อชี้แจ้งวัตถุประสงค์ กระบวนการ และนัดวันเวลาตามที่
กลุ่มตัวอย่างสะดวก
๒) เตรียมความพร้อมทีมผู้ช่วยเก็บข้อมูล โดยการอบรมชี้แจงวัตถุประสงค์ แนวทางเก็บข้อมูล และ
การทาความเข้าใจต่อข้อคาถามต่างๆ ในแบบสัมภาษณ์
๓) นัดพบกลุ่มตัวอย่าง ตามวันเวลาที่ได้นัดหมาย ชี้แจงวัตถุประสงค์การวิจัย และดาเนินการ
สัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง
การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือวิจัย
การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ให้ผู้เชี่ยวชาญทางการศึกษาโรงเรียน
เอกชนสอนศาสนาอิสลาม อันจะประกอบไปด้วย คณะกรรมการที่เคยประเมินรางวัลพระราชทาน และ
นักวิชาการทางการศึกษาในพื้นที่ฯ จานวน ๓ ท่าน ในการการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือก่อนที่จะมีการ
ดาเนินการเก็บและรวบรวมข้อมูลในการวิจัย
การเก็บรวบรวมข้อมูล
จากการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้ข้อมูลหลักในประเด็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ
(O-NET) สูง/ต่า ของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามขนาดเล็กที่ได้รับรางวัลพระราชทานในช่วง ๕ ปีที่ผ่าน
มา (พ.ศ.๒๕๕๕- พ.ศ.๒๕๕๙) ซึ่งประกอบด้วย ผู้บริหารโรงเรียน ๕ ท่าน จาก ๕ โรงเรียน ครูฝ่ายวัดและ
ประเมิน ผลของโรงเรีย นแต่ล ะโรงเรีย นและครูที่เกี่ยวข้องโรงเรียนละ ๒ คน รวม ๑๐ คน นักเรียนแต่ล ะ
โรงเรีย น โรงเรียนละ ๓ คน รวม ๑๕ คน และตัวแทนผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนละ ๒ คน รวม ๑๐ คน
ตลอดจนการสัมภาษณ์ นักวิชาการทาด้านการศึกษาในพื้นที่ฯ จานวน ๓ ท่าน
จากการสั มภาษณ์ เชิงลึ กผู้ ให้ ข้อมู ล หลั กในประเด็น แนวทางการน าผลการทดสอบทางการศึกษา
แห่งชาติ (O-NET) ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามขนาดเล็ กที่
ได้รับรางวัลโรงเรียนพระราชทานในช่วง ๕ ปีที่ผ่านมา (พ.ศ.๒๕๕๕- พ.ศ.๒๕๕๙) ซึ่งประกอบด้วย ผู้บริหาร
โรงเรียน ๕ ท่าน จาก ๕ โรงเรียน ครูฝ่ายวัดและประเมินผลของโรงเรียนแต่ละโรงเรียนและครูที่เกี่ยวข้อง
โรงเรียนละ ๒ คน รวม ๑๐ คน นักเรียนแต่ละโรงเรียน โรงเรียนละ ๓ คน รวม ๑๕ คน และตัวแทนผู้ปกครอง
๓๑

นักเรียนโรงเรียนละ ๒ คน รวม ๑๐ คน ตลอดจนการสัมภาษณ์ นักวิชาการทาด้านการศึกษาในพื้นที่ฯ จานวน
๓ ท่าน
จากการสังเคราะห์แนวทางการนาผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (O-NET) ไปใช้ในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามขนาดเล็กที่ได้รับรางวัลโรงเรียนพระราชทานจาก
โรงเรียนเป้าหมายที่ได้ทาการวิจัยจากคาตอบของผู้ให้ข้อมูลหลัก
การออกแบบการวิเคราะห์ข้อมูล (Analysis design)
การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ
ผู้วิจัยจะนาข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ และการสังเกตการณ์ ด้วยการตีความและนามาเสนอเป็น
ลายลักษณ์อักษร พร้อมกับเชื่อมโยงแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะดาเนินการพร้อมไปกับการเก็บรวบรวมแต่
ละครั้ งและหลั งการเก็บ ข้อมูล ครบถ้วนสมบูรณ์ แล้ ว โดยจะนาข้อมู ล ที่ได้มาวิเคราะห์ และสั งเคราะห์ ต าม
วัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ และสรุป พร้อมเสนอผลการวิจัยด้วยวิธี การพรรณนาวิเคราะห์ เนื้อหา (Content
Analysis)
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บทที่ ๔
ผลการวิจัย
ผลจากการวิจัย เรื่อง การสังเคราะห์บทเรียนการนาผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (O-NET)
ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม โรงเรียนขนาดเล็กที่ได้รับรางวัล
โรงเรียนพระราชทานในช่วง ๕ ปีที่ผ่านมา (พ.ศ.๒๕๕๕- พ.ศ.๒๕๕๙) มีวัตถุประสงค์การวิจัยคือ ๑) ศึกษา
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (O-NET) สูง/ต่า ของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม
ขนาดเล็กที่ได้รับรางวัลพระราชทานในช่วง ๕ ปีที่ผ่านมา (พ.ศ.๒๕๕๕- พ.ศ.๒๕๕๙) ๒) ศึกษาแนวทางการนา
ผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (O-NET) ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลามขนาดเล็กที่ได้รับรางวัลโรงเรียนพระราชทานในช่วง ๕ ปีที่ผ่านมา (พ.ศ.๒๕๕๕- พ.ศ.๒๕๕๙)
๓) สังเคราะห์ แนวทางการน าผลการทดสอบทางการศึกษาแห่ งชาติ (O-NET) ไปใช้ในการพัฒ นาคุณ ภาพ
การศึกษาของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามขนาดเล็กที่ได้รับรางวัลโรงเรียนพระราชทานจากโรงเรียน
เป้าหมายที่ได้ทาการวิจัย โดยผลการศึกษาสามารถสรุปตามวัตถุประสงค์การวิจัย ดังนี้

๑. ปัจจัยที่ส่งผลต่อการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (O-NET) สูง/ต่า ของโรงเรียน
เอกชนสอนศาสนาอิสลามขนาดเล็กที่ได้รับรางวัลพระราชทานในช่วง ๕ ปีที่ผ่านมา (พ.ศ.
๒๕๕๕- พ.ศ.๒๕๕๙)
จากการสัมภาษณ์ พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (O-NET) สูง/ต่า ของ
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามขนาดเล็กที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ขึ้นอยู่กับเป้าหมายของโรงเรียนที่มี
ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ที่กว้างพอในการบริหารจัดการโรงเรียนให้ครู นักเรียน และบุคคลแวดล้อมในโรงเรียนที่มี
ส่วนในการพัฒนานักเรียน ซึ่งผลการศึกษาสามารถสรุปแบ่งออกเป็นปัจจัยหลักๆ ได้ดังนี้คือ
ปัจจัยของตัวนักเรียน (ด้านบวก)
ด้วยศักยภาพของตัวนักเรียนในแต่ละคนไม่เท่ากัน ซึ่งในแต่ละคนจะแตกต่างเช่น ไอคิว ทักษะ ไหว
พริบ สาหรับนักเรียนบางคนประเด็นเหล่านี้ถือเป็น ทุนเดิมที่ติดตัวนักเรียน บางโรงเรียนแทบจะไม่ต้องสอน
อะไรมากมาย เนื่องจากด้วยศักยภาพของตัวนักเรียนบางคนมีความฉลาดและเก่งมาตั้งแต่เดิมก่อนที่จะเข้ามา
เรียนในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามอีก ดังข้อค้นพบ กล่าวคือ
“ส่วนหนึ่งขึ้นอยู่ที่ตัวนักเรียน นักเรียนจะต้องมีความมุ่งมั่น มุมานะพยายาม เวลาครูสอน
ต้องมีการจดบันทึก ตั้งใจฟังเวลาครูสอนในห้องเรียน”
(สัมภาษณ์หัวหน้าฝ่ายวิชาการโรงเรียนโรงเรียนเร๊าะห์มานีย๊ะ, เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๐)
“ด้วยตัวนักเรียนที่มีความมุ่งมั่น บางคนเรียนรู้ผ่านการทดลองจริง กอปรกับปัจจุบันมีแหล่ง
ศึกษาเรียนรู้ ให้ค้นคว้ามากมาย เช่น อินเทอเน็ต ยูทูป ทาให้เห็นผลการเรียนได้เร็ว เป็นรูปธรรมมาก
ขึ้น”
(สัมภาษณ์หัวหน้าฝ่ายวิชาการโรงเรียนที่โรงเรียนอิสลามมูลนิธิ, เมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๐)
“ด้วยตัวนักเรียนเองที่ขยันอ่านหนังสือ ทุ่มเทและจริงจังในการขวนขวายอ่านหนังสือ เวลามี
การจัดติวก็เอาใจใส่อย่างเต็มที่ ผลลัพธ์ทั้งหมดย่อมอยู่ที่ตัวของเราเองเป็นสาคัญ”
(สัมภาษณ์ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนโรงเรียนเร๊าะห์มานีย๊ะ, เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๐)
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จะเห็นได้ว่าปัจจัยสาคัญที่ทาให้โรงเรียนได้ ผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (O-NET) สูง ส่วน
หนึ่งขึ้นอยู่กับปัจจัยด้านตัวนักเรี ยนที่มีศักยภาพในการขยับ ทุ่มเทอ่านหนังสือ พยายามเป็นคนที่เรียนรู้ด้วย
ตนเอง ไม่เพียงแค่การเรียนรู้ในห้องเรียน แต่ยังสามารถหาช่องทางการเรียนรู้ในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้ตนเองได้
พัฒนาความรู้อยู่ตลอดเวลา
กอปรกับโรงเรียนก็มีเป้าหมายในการเรียนรู้ของนักเรียนในแต่ละคน แต่ละรุ่นอย่างชัดเจนโดยเฉพาะ
กระบวนการของโรงเรียนในการเสริมสร้างเป้าหมายในการเรียนรู้แก่นักเรียน โดยผลการศึกษาพบว่า โรงเรียน
ที่ ได้ รั บ รางวัล พระราชทานในช่ว ง ๕ ปี ที่ ผ่ านมา โรงเรียนมี ก ระบวนการสร้างแรงบั น ดาลให้ แ ก่นั กเรีย น
กล่าวคือ
“บางโรงเรียนใช้วิธีการให้รุ่นพี่ที่ประสบความสาเร็จมาสร้างแรงบันดาลใจให้แก่รุ่นน้อง เพื่อ
สร้างฝันสร้างแรงขับ ความทุ่มเท ความตั้งมั่นในการศึกษาเล่าเรียน”
(สัมภาษณ์นักวิชาการศึกษา, เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๐)
ดังนั้นด้วยศักยภาพของนักเรียนประกอบกับความทุ่มเท่ในการเรียนหนังสือมีผลสาคัญในการสร้างการ
จัดการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ การยกระดับโรงเรียนให้มีคุณภาพเพื่อ ให้คะแนนการทดสอบการศึกษาแห่งชาติ ONET สูงขึ้น จึงเป็นเรื่องง่าย ฉะนั้นสิ่งสาคัญของโรงเรียนคือการคัดนักเรียนที่มีความสามารถ และพร้อมที่จะ
ตั้งใจเรียนเพื่ออนาคตของตนเอง กอปรโรงเรียนมี เป้าหมายในการเรียนรู้ของนักเรียนในแต่ละคน แต่ละรุ่นไม่
อย่างชัดเจนมีผลโดยตรงกับการการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (O-NET) สูง
ปัจจัยของตัวนักเรียน (ด้านลบ)
ในระบบของโรงเรียนนอกจากจะเห็นนักเรียนที่มีความสามารถด้วยกับศักยภาพของตนเองแล้ว ยังมี
กลุ่มนักเรียนที่มีศักยภาพที่อ่อนในด้านการเรียนซึ่งมีความแตกต่างกันไป ฉะนั้นโรงเรียนจึงต้องหาแนวทางใน
การสร้างศักยภาพให้กับนักเรียนกลุ่มนี้ซึ่งถือเป็นความท้าทายกับครู ผู้บริหารโรงเรียนเป็นอย่างมากในการ
สร้างโรงเรียนให้มีคุณภาพ นอกจากนี้ยังมี ปัจจัยด้านผู้ปกครองไม่เข้าใจระบบการศึกษา สิ่งเหล่านี้ล้วนมีผลทา
ให้นักเรียนขาดการกระตือรือร้นในเรียน การสอบ นักเรียนบางส่วนสอบแค่ผ่านๆ โดยไม่ได้หวังผลอะไรจาก
การสอบมีผลทาให้การทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (O-NET) ต่าได้ ดังข้อค้นพบที่ว่า
“นักเรียนส่วนใหญ่ยังให้ความสาคัญกับการสอบโอเน็ตน้อยมาก สังเกตจากการไม่ได้เตรียม
ตัวในการสอบแม้จะเป็นโค้งสุดท้ายที่จะเข้าสนามสอบ”
(สัมภาษณ์ผู้อานวยการโรงเรียนโรงเรียนเร๊าะห์มานีย๊ะ, เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๐)
“นักเรียนส่วนใหญ่ยังขาดทักษะในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และการประยุกต์ใช้ ครูผู้สอน
ควรจะสร้างบทเรียนจาลองขึ้นมา เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้และเกิดทักษะเหล่านี้”
(สัมภาษณ์ผู้อานวยการโรงเรียนอิสลามมูลนิธิ, เมื่อวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๐)
นอกจากจะได้เห็นในมิติของนักเรียนที่มีศักยภาพที่อ่อนในด้านการเรียน ยังมีข้อค้นพบอีกว่า ด้วย
ความยากง่ายของข้อสอบในการวัดระดับความรู้ความสามารถของนักเรียนมีความแตกต่างกัน ประกอบการ
รูปแบบการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนของรัฐกับโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามแตกต่างกัน
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เนื่องจากโรงเรียนเอกชนสอนศาสนามีข้อจากัดของเวลาในการเรียนที่ต้องแบ่งเวลาให้ดีในการเรียนด้านศาสนา
และสามัญควบคู่กันไป ดังข้อค้นพบที่ว่า
“ระดั บ ความยากของข้ อ สอบที่ ผู้ เรี ย นแต่ ล ะโรงเรี ย นจะต้ อ งเจอถื อ เป็ น ความสามารถ
เฉพาะตั ว และการเตรี ย มความพร้ อ มของผู้ เรี ย นแต่ ล ะคนที่ มี ไม่ เท่ า กั น สิ่ งหนึ่ งที่ เห็ น และบอก
ความสาเร็จเบื้องต้นได้คือ ครูผู้สอนแต่ละโรงเรียนติวและสอนผู้เรียนตามตัวชี้วัดเพียงใด เตรียมความ
พร้อมมากพอหรือไม่ ตลอดจนโอกาสในการเข้าถึงแหล่งข้อมูลทางด้านการศึกษาระหว่างโรงเรียนต่าง
อาเภอกับโรงเรียนในตัวอาเภอมีความแตกต่างกัน”
(สัมภาษณ์ผู้อานวยการโรงเรียนโรงเรียนมาอาฮัดดารุสสลาม, เมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๐)
“ผู้ ออกข้อสอบไม่ได้ส อน ผู้ ส อนไม่ได้ออกข้อสอบ ซึ่งถือเป็นสิ่ งท้ าทายอย่างมากส าหรับ
ครู ผู้ ส อนที่ จ ะเสาะแสวงหาวิ ธี ก ารสอนให้ ผู้ เรี ย นสามารถพิ ชิ ต ข้ อ สอบเหล่ า นั้ น ภายใต้ ก รอบที่
ส่วนกลางวางกาหนดตัวชี้วัดแต่ละรายวิชามาให้แล้ว”
(สัมภาษณ์ผู้อานวยการโรงเรียนโรงเรียนมุสลิมศึกษา, เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๐)
“เนื้อหาการเรียนของนักเรียนมีมาก สาหรับโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามกับโรงเรี ยน
ของนักเรียนรัฐบาลทั่วไป (ไม่ใช่มุสลิม) การเตรียมความพร้อมอาจจะมีมากกว่า เนื่องจากนักเรียน
มุสลิมที่อยู่ในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามหนึ่งสัปดาห์จะต้องเรียนทั้งภาคสามัญและศาสนา แต่
สาหรับนักเรียนที่ไม่ใช่มุสลิม อาจจะมีวิชาเรียนในหนึ่งสัปดาห์น้อยกว่า ทาให้ก ารเตรียมความพร้อม
ระหว่างนักเรียนมีไม่เท่ากัน”
(สัมภาษณ์ผู้อานวยการโรงเรียนโรงเรียนดาราวิทย์, เมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๐)
จะเห็นได้ว่า ปัจจัยที่เป็นด้านลบของตัวนักเรียนอาจมีผลทาให้ผลการทบสอบทางการศึกษาแห่งชาติ
(O-NET) ของโรงเรียนถูกดึงลงต่าได้ อาจจะด้วยเหตุผลของความยากง่ายในตัวข้อสอบประกอบกับ ปัจจัยกลุ่ม
เด็กนักเรียนที่ขาดความพร้อมในการเรียนหนังสือ ล้วนแล้วมีผลสาคัญ ซึ่งเป็นความท้าทายของกลุ่มโรงเรียน
เอกชนสอนศาสนาอิสลามขนาดเล็กที่ได้รับรางวัลพระราชทาน เพราะนั้นแสดงให้เห็นว่าในแต่ละโรงเรียนมี
เครื่องมือสาคัญในการสร้างและพัฒนากลุ่มเด็กเหล่านี้ให้เทียบเคียงระดับการศึกษาเข้ากับกลุ่มที่มีศักยภาพที่ดี
ในด้านการเรียน
ปัจจัยในด้านเครื่องมือในการเรียนรู้ของนักเรียน
การจัดการเรียนรู้ให้แก่นั กเรียนทั้งที่เป็นนักเรียนที่มีศักยภาพที่มากหรือนักเรียนที่มีศักยภาพที่น้อย
สิ่งหนึ่งที่โรงเรียนจาเป็นต้องทากล่าวคือ การสร้างแหล่งเรียนรู้ ทักษะ หรืออานวยความสะดวก ในการค้นคว้า
หาความรู้แก่นักเรียน การเรียนรู้ที่มากกว่าการสอนในห้องเรียน หรือการกระตุ้นนักเรียนให้ไปสู่แหล่งเรียนรู้
ต่างๆ และพร้อมที่จะค้นคว้าหาความรู้ใหม่ๆ อยู่ตลอด ผ่านกระบวนการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอน ดังข้อ
ค้นพบ
“โรงเรียนในออกแบบการเรียนรู้ของนักเรียนอยู่ตลอดเวลา เช่น ห้องสมุดมีความพร้อมที่จะ
เป็นแหล่งค้นคว้าหาความรู้ และเป็นแหล่งเรียนรู้ที่จะผลักดันให้นักเรียนสนุก พร้อมที่จะค้นคว้าหา
ความรู้ใหม่ๆ อยู่ตลอด ผ่านกระบวนการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอน”
(สัมภาษณ์นักวิชาการศึกษา, เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๐)
๓๕

“นักเรียนต้องได้เรียนรู้มากกว่าการนั่งฟังครู หรือจดตามครู ครูผู้สอนคงไม่สามารถสอนให้
ตรงกับ เนื้ อหาที่จ ะออกในข้อสอบได้ แต่ ครูผู้ ส อนสามารถสร้างความพร้อมให้ แ ก่นั กเรีย นได้ ฝึ ก
กระบวนการคิด การตัดสินใจ การหาคาตอบที่คิดว่าจะใกล้เคียงและถูกต้องมากที่สุด”
(สัมภาษณ์นักวิชาการศึกษา, เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๐)
“เมื่อใดที่บรรยากาศในห้องเรียน เอื้อให้นักเรียนคิด สร้างเครื่องมือขึ้นมา มีเครื่องมือการ
เรียนรู้ ออกแบบให้นักเรียนสามารถใช้อินเทอเน็ ต คอมพิวเตอร์ ภายใต้กรอบที่โรงเรียนกาหนด ถือ
เป็นการหยิบยื่นเครื่องมือให้แก่เขาเข้าไปสู่การเรียนรู้ได้มากที่สุด การสืบค้นหาความรู้ใหม่ๆ ข้อมูลที่
เขาได้มาจะทาให้เขาได้คิดพัฒนาตนเอง เหล่านี้จะเป็นคาตอบหนึ่งที่โรงเรียนจะทาให้นักเรียนประสบ
ผลสาเร็จในการพิชิตคะแนน (O-NET)”
(สัมภาษณ์นักวิชาการศึกษา, เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๐
การใช้กระบวนการติวข้อสอบ ๓ ปี ย้อนหลัง โดยยึดตัวชี้วัดปีล่าสุด ขณะเดียวกันก่อนที่จะมีการติว
เราก็จะมีการสอบ (Pre-test) (Post-test) ดูพื้นฐานความพร้อมของนักเรียน และมีการติวอย่างเข้มข้น โดยใช้
เวลาช่วงเช้าของแต่ละวัน แบ่งเป็นรายวิชาๆไป พอใกล้สอบก็จะมีการติวเข้มข้นยิ่งขึ้น โดยการติวทั้งวันและ
กระตุ้นให้นักเรียนพยายามทาข้อสอบ โดยให้นักเรียนคุ้นกับข้อสอบ เวลาไปสอบจริง จะได้ไม่ตื่นเต้น หาก
ข้อสอบไม่เคยผ่านตานักเรียนเลย นักเรียนก็อาจจะไม่สามารถตีโจทย์และวิเคราะห์ข้อสอบได้
(สัมภาษณ์ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนโรงเรียนมาอาฮัดดารุสสลาม, เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๐)
ปัจจัยด้านผู้ปกครอง
ผู้ปกครองถือเป็นแรงหนุนเสริมที่ดีให้แก่นักเรียน เพราะความสาเร็จของโรงเรียนส่วนหนึ่งอาจจะมา
จากผู้ปกครอง การที่ผู้ปกครองให้ความคาดหวังกับนักเรียน ให้การสนับสนุน ให้ความสาคัญกับการเรียนของ
ลูกๆ คนเองในเรียนในโรงเรียน และเรียนพิเศษ หรือเรียนเสริมต่างๆ ถือเป็นการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้
ให้แก่เด็ก ให้การสนับสนุน ติดตาม ไม่ใช่การโยนภาระให้กับครูที่โรงเรียนทั้งหมด สิ่งเหล่านี้จะเป็นการสร้า ง
ความรั บ ผิ ดชอบให้ เกิด ขึ้น แก่ นั กเรี ย นผ่ านการเอาใจใส่ จากผู้ ป กครองอาจจะมี ผ ลท าให้ ผ ลการศึกษาของ
นักเรียนดีขึ้น พร้อมๆกับผลการทดสอบ O –net ของโรงเรียนสูงขึ้น ในขณะที่มีผู้ปกครองหลายคนก็ไม่เข้าใจ
ในระบบการศึกษาในปัจจุบันกอปรกับไม่ได้ให้ความสาคัญ หรือหนุนเสริมด้านการเรียนของลูกมากนัก สิ่งเหล่า
อาจจะมีผลตรงกันข้ามกับสิ่งที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น โดยมีข้อค้นพบว่า
“ความเข้าใจในระบบการเรียนการสอนปัจจุบั น แตกต่างจากในอดีต สาเหตุอย่ างหนึ่งที่
ผู้ปกครองปัจจุบันไม่เข้าใจระบบการเรียนของลูกหลานตนในปัจจุบัน เนื่องจากนาไปเปรียบเทียบกับ
การเรียนในอดีต ปัจจุบันระบบการศึกษามีการสอบแบบต่างๆมากมาย เช่น GAT/PAT O-NET ฯลฯ
ดังนั้นผู้ปกครองจะไม่เข้าใจระบบการสอบสมัยใหม่ของลูกหลานตนเอง”
(สัมภาษณ์ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนโรงเรียนอิสลามมูลนิธิ, เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๐)
“ผู้ปกครองส่วนใหญ่เข้าใจว่าไปเรียนที่โรงเรียน แต่ไม่รู้ว่าการสอบ O –net คืออะไร สอบไป
ทาอะไร มีผลอย่างไร บางครั้งนักเรียนบอกผู้ปกครองที่บ้านว่าจะไปติวข้อสอบ O –net ผู้ปกครองก็
จะไม่เข้าใจ เรียนที่โรงเรียนยังไม่พออีกหรือ ต้องไปติวข้างนอกอีก”
(สัมภาษณ์ครูฝ่ายกิจการนักเรียนโรงเรียนโรงเรียนมาอาฮัดดารุสสลาม, เมื่อวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๐)
๓๖

สิ่งเหล่านี้ เป็นส่วนหนึ่งที่จะทาให้นักเรียนขาดกาลังใจในการเรียนสาหรับกรณีที่นักเรียนตั้งใจเรียน
แต่ก็ยังพบอีกว่า สิ่งหนึ่งที่ทาให้พ่อแม่ผู้ปกครองไม่ใว้ใจในการให้ลูกออกไปติวข้อสอบข้างนอก หรือต่างจังหวัด
เนื่องมีกลุ่มนักเรียนบางคนที่บอกพ่อแม่ว่าต้องไปติวข้อสอบต่างจังหวัด แต่ปรากฏว่าไม่ได้ไปติวกลับไปเที่ยว
แทนสิ่งเหล่านี้ทาให้ผู้ปกครองมีความรู้สึกกังวลกับลูกเมื่อต้องให้ออกไปติวข้างนอกพื้นที่ที่ไม่ใช่โรงเรียนดังข้อ
ค้นพบที่ว่า
“ขณะที่มีนักเรียนบางกลุ่มที่ขออนุญาตผู้ ปกครองไปติว แต่กลับไปเที่ยวเตร่ ทาให้เกิดการ
พูดคุยกันระหว่างกลุ่มผู้ปกครองในวงกว้าง เกิดความหวาดระแวง ไม่ไว้วางใจ กลัวจะไม่ได้ไปติวอย่าง
ที่ได้บอก”
(สัมภาษณ์ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนโรงเรียนมุสลิมศึกษา, เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๐)
การให้ความสาคัญกับการติว ข้อสอบในมุมมองของผู้ปกครองสามารถชี้ให้เห็นว่า บางครอบครัวเห็น
ด้วยและพร้อมที่จะสนับสนุนให้ลูกตนเองได้พบกับเรียนรู้ในรูปแบบใหม่ๆ ถึงแม้อาจจะต้องเสียค่าใช้จ่าย หรือ
อาจจะต้องออกนอกพื้นที่ต่างจังหวัดก็ยอม เพื่อหวังให้ลูกตนเองสามารถสอบและทาข้อสอบได้ตามที่ลูกฝันไว้
ในขณะที่ ผู้ ป กครองบางคนก็ไม่เข้าใจในประเด็น เหล่ านี้ ฉะนั้น ครอบครัวก็มี ส่ วนส าคั ญ ในการกาหนดทิ ศ
ทางการเรียนของนักเรียนหากครอบครัวมีความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของการเรียน การสอบต่างๆ ก็จะเป็นผลดี
แก่นักเรียนและโรงเรียน
นอกจากนี้ยังพบอีกว่า การงานอาชีพของครอบครั วมีส่วนสาคัญในการกาหนดทิศทางการเรียนการ
สอนของลูกด้วยเช่นกัน โดยข้อค้นพบว่า
“เมื่อเปรียบเทียบลูกหลานของผู้ทางานข้าราชการกับลูกหลานที่ผู้ปกครองมีอาชีพทาสวน
มองว่าการกาหนดชี้แนะแนวทางด้านการศึกษาให้ กับบุตรหลาน กลุ่มแรก มีความเข้าใจทางด้าน
ระบบการศึ กษามีก ารเรี ย นเสริ ม เรีย นพิ เศษต่างๆ ในขณะที่ กลุ่ มหลั ก ผู้ ป กครองไม่เข้าใจระบบ
การศึกษา”
(สัมภาษณ์ผู้ปกครองโรงเรียนโรงเรียนดาราวิทย์, เมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๐)
“ผู้ปกครองส่วนใหญ่มีฐานะยากจนประกอบอาชีพกรีดยางพารา ฐานะทางเศรษฐกิจขึ้นอยู่
กับสภาพดินฟ้าอากาศ มีผลกระทบต่อนักเรียนหลายด้าน เช่น นักเรียนขาดเรียนบ่อย นักเรียนไม่มี
เงินมาโรงเรียน ไม่ทานอาหารกลางวัน ขาดความกระตือรือร้นทางการเรียน ไม่ส่งงานครู ฯลฯ”
(สัมภาษณ์ผู้ปกครองโรงเรียนโรงเรียนเร๊าะห์มานีย๊ะ, เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๐)
จะเห็นได้ว่า ผู้ปกครองที่ไม่สามารถส่งเสริมสนับสนุนด้านวิชาการแก่ผู้เรียนได้ อันเนื่องมากจากความ
เข้าใจระบบการศึกษาของผู้เรียนในปัจจุบัน ทาให้การเอาใจใส่ดูแลผู้เรียนแต่ละครอบครัวมีไม่เท่ากัน หาก
ผู้ ป กครองครอบครั ว นั้ น ท างานรั บ ราชการ เป็ น ครูอ าจารย์ การดู แ ลผู้ เรีย นมี ทิ ศ ทางที่ ดี ก ว่าครอบครัว ที่
ผู้ ป กครองท างานรั บ จ้ าง ท างานโรงงาน ท าการเกษตร ท านา ท าสวน ท าไร่ แต่ ก็อ าจไม่เสมอไปส าหรับ
ครอบครัวที่อยู่ในภาคการเกษตร รับจ้าง หากผู้ปกครองเหล่านี้มีบุตรหลานที่ขยันหมั่นเพียร ผู้ปกครองเอาใจใส่
ดูแล ก็ส ามารถประสบความส าเร็ จได้เหมือนกับกลุ่ มผู้ ปกครองที่ รับราชการเช่นกัน ฉะนั้น ต้องยอมรับว่า
ผู้ปกครองมีส่วนสาคัญในการทาให้ลูกหลานประสบความสาเร็จในด้านการเรียน
๓๗

ปัจจัยด้านครูผู้สอน
ครู ถือเป็ น ปั จจั ย หนึ่ งที่จ ะน าไปสู่ความส าเร็จ หากผู้ มีส่ วนเกี่ยวข้องในการขับเคลื่ อนโรงเรียน ครู
อาจจะไม่ใช่ปัจจัยความสาเร็จปัจจุบัน แต่เป็นปัจจั ยที่จะบอกอนาคตของโรงเรียนได้ ฉะนั้นครูจึงเป็นกุญแจ
สาคัญในการขับเคลื่อนโรงเรียนสู่การพัฒนาที่ดี นอกจากนี้แล้วผู้บริหารก็ควรให้ความสาคัญในเรื่องการพัฒนา
ด้วยเช่นกัน ไม่เพียงแค่มองหรือตั้งเป้าจานวนเด็กที่เข้ามาสมัครอย่างเดียว แต่ต้องสร้างคุณภาพของผู้เรียนได้
ด้วย โดยข้อค้นพบในการพัฒนาการเรียนการสอนของครู คือ
“ในโรงเรียนหลังเคารพธงชาติทุกเช้า บรรดาครูทั้งหลายจะยืนคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการ
สอนระหว่างกัน โดยจะใช้เวลาสั่นๆ ระหว่างรอนักเรียนเดินเข้าห้องเรียน ครู จะมีการเล่าประสบการณ์ แล้ว
ผู้บริหารเป็นคนรับฟัง เพื่อเอาเป็นแบบอย่างความสาเร็จของครูในแต่ละกันและกาหนดเป็นแนวปฏิบัติร่วมกัน
ซึ่งถือเป็นตัวหนึ่งที่สร้างพลังได้อย่างมากมายและยังเป็นการกระตุ้นความภูมิใจของครูได้อย่างมาก”
(สัมภาษณ์นักวิชาการศึกษา, เมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๐)
จะเห็นได้ว่าการแลกเปลี่ยนระหว่างกันอันจะนาไปสู่การเติมเต็มระหว่างครูได้เป็นอย่าง เพราะคนที่จะ
ได้รับผลประโยชน์ไม่ใช่ผู้บริหารโรงเรียน แต่เป็นเด็กนักเรียนและเมื่อครูผู้สอนมีวิธีการแบบใหม่ๆ การจัดการ
สอนในห้องเรียนก็ยังสามารถสร้างแรงกระตุ้นให้เด็กนักเรียนได้อีกด้วย นอกจากนี้การแลกเปลี่ยนระหว่างครู
ยังก่อให้เกิดเสียงสะท้อนถึงความต้องการในการทางานอีกด้วย ดังข้อค้นพบ
“การเปิ ด เวที ให้ ค รู ผู้ ส อนได้ ส ะท้ อ นความต้ อ งการของตนในการท างาน เพื่ อ ให้ เกิ ด การ
สนับสนุนสิ่งใดควรเพิ่มหรือลด หลักสาคัญคือ แต่ละฝ่ายจะต้องพูดคุยกันอย่างเปิดใจ คุยด้วยเหตุผล
ซึ่งปัจจุบันเราจะเห็นได้ว่ า สถาบันการศึกษาบางส่วนที่ผู้บริหารกับครูผู้สอน ไม่มีเวทีในการพบปะ
พูดคุย หากแต่จะเป็นการสั่งงานกันมากกว่าการพูดคุยกัน”
(สัมภาษณ์ผู้อานวยการโรงเรียนมุสลิมศึกษา, เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๐)
“การทางานแบบช่วยเหลือกันข้ามสายงาน เพื่อการส่งต่อการดูแลซึ่งกันและกัน เช่น งาน
ด้านวิชาการกับงานด้านการดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีการประชุมปรึกษาพูดคุยกัน ไม่เป็นการพลัก
ภาระหรือโยนงานต่อ (หมดหน้าที่ของฉันแล้ว เป็นหน้าที่ของคุณต่อ) แต่เป็นการรับลูกต่อกัน เพื่อ
ปรับปรุงและพัฒนานักเรียนสู่ความสาเร็จต่อไป”
(สัมภาษณ์ผู้อานวยการโรงเรียนมุสลิมศึกษา, เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๐)
“การให้ความเอาใจใส่ ผ่านการประชุมติดตามอยู่เป็นประจา ขณะเดียวกันก็ควรมีการให้
กาลังใจการทางานกันอยู่ตลอด อย่าให้ครูรู้สึกว่าภาระหน้าที่ของเขามากเกินกาลัง มีการให้รางวัล
เสริมแรง ครูผู้ส อน หรือเลี้ย งสังสรรค์ พั กผ่อนด้วยการพาไปเที่ยวนอกสถานที่ หากปฏิบัติได้ตาม
เป้าหมายหรือเกณฑ์ที่ได้วางไว้”
(สัมภาษณ์ผู้อานวยการโรงเรียนดาราวิทย์เมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๐)
ดังนั้ น จะเห็ น ได้ ว่ า ครู ในแต่ ล ะโรงเรี ยนจะมี วิธีก ารในการแลกเปลี่ ย นที่ แตกต่ างกั น ออกไป บาง
โรงเรียนจะใช้วิธีการพูดคุ ยแลกเปลี่ ยนในช่วงระยะเวลาสั่ นๆ ของวัน ในขณะที่บ างโรงเรียนก็จะมีการจัด
ประชุมอย่างเป็นทางการ ซึ่งขึ้นอยู่กับเทคนิคของโรงเรียนในการปรับใช้ แต่ประเด็นสาคัญในได้เห็นคือ การ
แลกเปลี่ยนระหว่างครูนั้นก็เพื่อให้นักเรียนได้รับประโยชน์สูงสุดในการเรียน นอกจากนี้โรงเรีย นที่เคยได้รับ
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รางวัลพระราชทาน การจัดการเรียนการสอนเพื่อให้คะแนน (O-NET) สูง จะใช้วิธีการสอดแทรกแนวข้อสอบ
(O-NET) ในแต่ละรายวิชา ดังข้อค้นพบ
“ครูผู้สอนจะต้องให้ความสาคัญกับแนวข้อสอบ (O-NET) เป็นพิเศษ โดยเฉพาะแนวข้อสอบ
ที่ผ่านมา แบบไหน ที่ชอบออกอยู่บ่อยครั้ง นามาวิเคราะห์เพื่อให้เด็กนักเรียนได้เข้าใจ ทุกครั้งที่เข้า
สอน พยายามสอดแทรกเนื้อหาของ (O-NET) เข้าไป ในส่วนของการวัดผลก็ควรจะมีแนวข้อสอบ (ONET) หรือ GAT/ PATเข้าไปด้วย เพื่อให้นักเรียนได้ผ่านตาเป็นแนวทางในการทาข้อสอบ”
(สัมภาษณ์ผู้อานวยการโรงเรียนโรงเรียนเร๊าะห์มานีย๊ะเมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๐)
“ครูจะต้องพยายามจัดคอร์สติวให้กับนักเรียนอยู่เป็นประจา โดยเฉพาะในช่วงใกล้สอบ ควร
ให้ความสาคัญเป็นพิเศษในการติว แต่ละครั้งเวลามีการอธิบายทาความเข้าใจในรายละเอียดเนื้อหา
ควรกาชับให้นักเรียนจดบันทึกด้วย เพื่อเป็นเนื้อหาสาหรับกลับไปทบทวนในภายหลัง (จาดีกว่าจด แต่
ถ้าจาไม่หมด จดดีกว่าจา) เพราะถ้าติวและรับฟังเพียงอย่างเดียว กลับมาอาจจะไม่หลงเหลืออะไร
เลย”
(สัมภาษณ์ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนมาอาฮัดดารุสสลาม เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๐)
จะเห็นได้ว่าครูได้พยายามออกแบบการเรียนการสอนของนักเรียนเพื่อให้นักเรียนมีได้รู้จักกับแนว
ข้อสอบ (O-NET) ก่อนที่จะมีสอบสอบจริง บางโรงเรียนใช้วิธีการสอดแทรกเนื้อหาข้อสอบ (O-NET) ในช่วงที่
เรียนในรายวิชา บางโรงเรียนก็มีการจัดคอร์สพิเศษเพื่อติวข้อสอบ (O-NET) สิ่งเหล่านี้ก็เพื่อต้องการสร้างให้
นักเรียนได้รู้จักเทคนิคในการทาข้อสอบ เพื่อไม่เกิดความตื่นเต้นในการทาข้อสอบจริงในวันที่สอบ (O-NET)
นอกจากนี้ บ างโรงเรีย นก็ยั งพบข้อจากัดของครูผู้ สอน ทั้ งในเรื่องของเทคนิคในการถ่ายทอด การ
สื่อสาร อาจทาให้นักเรียนไม่รู้สึกสนุกสนามกับการเรียน บางคนได้สะท้อนว่าครูสอนแต่ทฤษฏีเพี ยงอย่างเดียว
ในทางปฏิบั ติก็ไม่สามารถทาได้ ในขณะที่ห ลายๆ โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาก็เจอปัญ หาเสี ยงสะท้อนถึง
ค่าตอบแทนของครูน้อย ซึ่งมีผลทาให้ครูขาดกาลังใจในการสอน หลายๆคนเมื่อมีการสอบบรรจุครู ครูโรงเรียน
เอกชนเหล่านี้ก็จะไปสอบเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ ส่งผลต่อการบริหารจัดการของโรงเรียนเอกชนขนาดเล็ก ซึ่ง
ขาดแคลนครูผู้สอนและความต่อเนื่องของการสอนกอปรกับครูผู้สอนบางคนก็สอนไม่ตรงตามวุฒิ ที่จบมา ดังข้อ
ค้นพบว่า
“ครูผู้สอนบางคนสอนตามเนื้อหา ไม่มีเทคนิคในการถ่ายทอดหรือส่งสื่อผ่านมายังผู้เรียน”
(สัมภาษณ์ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนมุสลิมศึกษาเมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๐)
“ครูขาดขวัญและกาลังใจในการทางาน เนื่องจากการสอนในโรงเรียนเอกชนได้ค่าตอบแทนน้อยกว่า
โรงเรียนของรัฐบาลมาก ทาให้ครูเข้าสอนโรงเรียนเอกชนเพื่อความก้าวหน้าของตัวเอง เพื่อหาความรู้และ
ประสบการณ์ เพื่อให้ได้เอกสารใบประกอบวิชาชีพครู เมื่อรัฐเปิดสอบบรรจุครู ครูโรงเรียนเอกชนเหล่านี้ก็จะ
ไปสอบเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ”
(สัมภาษณ์ผู้อานวยการโรงเรียนโรงเรียนอิสลามมูลนิธิเมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๐)
“ครูบางส่วนสอนไม่ตรงตามหลักสูตรและตัวชี้วัด การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนยังไม่
ครอบคลุมผู้เรียนทุกกลุ่ม”
(สัมภาษณ์ผู้อานวยการโรงเรียนโรงเรียนดาราวิทย์, เมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๐)
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“ครูผู้สอนไม่ได้นาตัวชี้วัดในรายวิชาที่ตนเองทาการสอนมาอ่านทาความเข้าใจก่อนทาการ
สอนในขณะที่ครูผู้สอนบางคนยังไม่มีทักษะในการออกข้อสอบในการวัดประเมิน ไม่ได้เน้นด้านการ
วิเคราะห์ สังเคราะห์ เท่าที่ควร ทาให้ นักเรียนไม่คุ้นชิ้นในการทาข้อสอบและเป็นปัญ หาเมื่อพบกับ
ข้อสอบจริง”
(สัมภาษณ์ผู้อานวยการโรงเรียนโรงเรียนมุสลิมศึกษา, เมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๐)
สรุป ได้ว่าปั จ จัย ด้านครูถือเป็ น หนึ่ งในปัจจัยที่ส าคัญในการพั ฒ นาผู้เรียนให้ มีคุณ ภาพและประสบ
ความสาเร็จ เพราะครูถือเป็นแบบอย่างในหลายๆเรื่องที่ผู้เรียนสามารถนาไปปรับใช้ปฏิบัติในชีวิตประจาวัน ทั้ง
ในเรื่องของเทคนิคต่างๆ ที่ครูได้ถ่ายทอดในชั้นเรียน ประสบการณ์ของครูในช่วงที่ผ่านมากับแนวทางต่างๆ ใน
การสอบ และการใช้ชีวิตระหว่างการเรียนในแต่ละขั้นตอนของช่วงเวลาในการเรียนอีกด้วย
ปัจจัยด้านผู้บริหารโรงเรียน
ผู้บริหารถือภาพลักษณ์ที่จะสะท้อนถึงมาตรฐานสถาบันการศึกษาของตน ซึ่งภาพหลักในที่นี่ ไม่ใช่การ
แต่งกายที่ดูดีเพียงอย่างเดียว แต่ ยังรวมถึงวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลของผู้บริหาร ในการบริหารจัดการโรงเรียนมี
คุณภาพ ฉะนั้นผู้บริหารโรงเรียนที่มีส่วนสาคัญ ในการบริหารจัดการเองภายในโรงเรียนเพื่อให้เห็นถึงจุดแข็ง
จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค์ของโรงเรียน ไม่เพียงแค่หวังให้ใครคนใดคนหนึ่งมาบริหารแทน เพราะอาจจะทา
ให้การกาหนดทิศทางในการพัฒนาโรงเรียนไม่เป็นไปตามที่เราได้วาดฝันไว้ ดังข้อค้นพบที่ว่า
“ผู้บ ริห ารควรมีการวางแผนในการจัดโปรแกรมการติว O-NET ให้ กับนักเรียนตั้งแต่ต้นปี
ประชุ ม วางแผนให้ กั บ ครู ผู้ ส อน นั ก เรี ย น ในการเตรีย มความพร้อ ม และจั ด สรรเวลาให้ มี ค วาม
เหมาะสม โรงเรียนของเราทาการเรียนการสอนแบบ ๒ สาย ทั้งสามัญและศาสนา (ยังไม่ได้บูรณาการ
เต็มตัว)”
(สัมภาษณ์ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนเร๊าะห์มานีย๊ะเมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๐)
“อานาจในโรงเรียนหรือนโยบายต่างๆ ล้วนแล้วมาจากผู้บริหาร ถ้าผู้บริหารไม่ให้ความสาคัญ
กับการสอบโอเน็ตก็ย่อมส่งผลกระทบโดยตรง หากผู้บริหารใส่ใจเรื่องโอเน็ต มีการกาหนดคะแนนใน
แต่ละปีตั้งเป้าหมายว่านักเรียนจะต้องสอบให้ได้คะแนนอย่างน้อยเท่าใดก็จะเป็นตัวกระตุ้นหนึ่งที่จะ
ทาให้นักเรียนสามารถพิชิตข้อสอบได้ ผู้บริหารตั้งกาหนดเป้าหมายของโรงเรียนว่าจะไปในทิศทางไหน
เชื่อว่านักเรียนก็สามารถทาในสิ่งที่ผู้บริหารกาหนดไว้ได้”
(สัมภาษณ์ผู้อานวยการโรงเรียนอิสลามมูลนิธิ, เมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๐)
จะเห็นได้ว่าหากผู้บริหารสามารถกาหนดทิศทางการเดินของโรงเรียน การพัฒนาตามที่โรงเรียนวาด
ฝันไว้ก็จะประสบความสาเร็จ เพราะนโยบายต่างๆ ของโรงเรียนขึ้นอยู่กับผู้บริหารในการกาหนด เช่นเดียวกับ
การทดสอบการศึกษาแห่งชาติ O-NET หากมีการวางแผนดีๆ ก็สามารถเห็นผลตามที่กาหนดไว้ได้ ดังข้อค้น
พบว่า
“การสร้างเวทีการแข่งขันทางด้านวิชาการระหว่างกลุ่มสาระในโรงเรียน การพาไปงานด้าน
วิชาการตามโรงเรียน สถาบันการศึกษาอื่นที่ได้จัดขึ้น เพื่อให้นักเรียนได้สัมผัสบรรยากาศด้านการ
เรียนรู้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานที่เกี่ยวกับเรื่องการสอบ การเสริมทักษะ การตะลุยข้อสอบต่างๆ เพื่อ
๔๐

สร้ างและกระตุ้ น ให้ นั ก เรี ย นสนุ ก กั บ การเรี ย นรู้ บ วกกั บ บรรยากาศของโรงเรี ย นอบอวนไปด้ ว ย
การศึกษาค้นคว้าอย่างสมบูรณ์ที่สุด”
(นักวิชาการด้านการศึกษา, เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๐)
“ผู้ บ ริ ห ารให้ ค วามส าคัญ กั บ เรื่อ งการสอบ (O-NET) เป็ น อย่ างยิ่ ง โดยพยายามก าชั บ ให้
ครูผู้สอน ออกแบบ จัดกระบวนการเรียนการสอนให้กับนักเรียนใน ๑ คาบ( ๕๐ นาที) ต้องมีการนา
แนวข้อสอบ (O-NET) เข้ามาอธิบาย ยกตัวอย่าง ทาความเข้าใจให้กับนักเรียน เพื่อเป็นแนวทางใน
การทาข้อสอบ หรือคาดเดาข้อสอบ อย่างมีเหตุผลมากที่สุด”
(สัมภาษณ์ผู้อานวยการโรงเรียนมาอาฮัดดารุสสลาม
“ผู้ บ ริห ารโรงเรีย นสนั บ สนุน ให้ ทางโรงเรียนมีการติ ว O-NET ให้ กับ นักเรียนก่อนสอบ ๔
เดือน ทั้งในการติวที่โรงเรียนและออกนอกสถานที่อื่นๆ เช่น พานักเรียนไปติวนอกสถานศึกษาก่ อน
ส อ บ ใน โค รงก าร ริ น น้ าใจ สู่ ช าว ใต้ แ ล ะ โค รงก าร ติ ว O-NET ให้ กั บ นั ก เรี ย น จั ด โด ย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี”
(สัมภาษณ์ครูหัวหน้าฝ่ายวิชาการ โรงเรียนอิสลามมูลนิธิ, เมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๐)
“ผู้ บ ริ ห ารควรก าหนดให้ ค รูผู้ ส อนถอดตั ว ชี้ วั ด ที่ เขาก าหนดมาให้ ได้ ก็ จ ะท าให้ นั ก เรี ย น
สามารถมองเห็นแนวทางการทาข้อสอบได้ในระดับที่ดี และที่สาคัญกว่าคือผู้บริหารต้องมีเป้าหมาย
วางเป้ า หมายก่ อ นเนิ่ น ๆ จะได้ ท าให้ นั ก เรี ย นมี ค วามกระตื อ รื อ ร้ น และตื่ น ตั ว หากผู้ บ ริ ห ารไม่
วางเป้าหมายไว้ก่อน จะส่งผลให้นักเรียนขาดความตื่นตัว และไม่ทันตั้งตัวเมื่อเวลากระชัดชิด”
(สัมภาษณ์ครูหัวหน้าฝ่ายวิชาการโรงเรียนมาอาฮัดดารุสสลาม, เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๐)
สรุปจะเห็นได้ว่าผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนที่เคยได้รับรางวัลพระราชทาน มีความสามารถในการบริหาร
จัดการได้เป็ นอย่างดี ทั้งในด้านการบริห ารกับครู และกาหนดเป้าหมายในการพัฒ นาโรงเรียน นอกจากนี้
ผู้ บ ริ ห ารเห็ น ถึงความส าคั ญ ของนั กเรี ย นในด้านวิช าการ เห็ น ได้ จากการสนั บ สนุ น ทางวิช าการต่ างๆ ที่ มี
โครงการจากภายนอกเข้ามาที่มาให้ความรู้แก่นักเรียน ฉะนั้นผู้บริหารควรมี ทักษะการเป็นผู้บริหารแบบมือ
อาชีพในการจัดการปัญหา จัดการระบบในโรงเรียนเพื่อให้การขับเคลื่อนและการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา
บรรลุเป้าหมายที่ต้องการ
ปัจจัยด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
การสร้างความมั่น ใจให้ กับ ผู้ป กครอง โดยการแสดงให้ เห็ นถึงการมีศักยภาพของโรงเรียน ซึ่งหาก
โรงเรียนมีศักยภาพมากพอสิ่งเหล่านี้ก็จะย้อนกลับมาหา ชุมชน สังคม และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในโรงเรียน หาก
ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับตัวนักเรียนไปในทิศทางที่ดีขึ้นสามารถสร้างเด็กให้เห็นคนดี เก่งและมีวิจัย ซึ่ง
เป็นความท้าทายของครูในการสอน เพื่อให้เด็กมีความสามารถในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ ทั้งในส่วนของการ
เรียนในชั้นเรียน หรือแนวข้อสอบโอเน็ต โดยข้อค้นพบว่า
“ครูมกี ารติดตามข่าวสารการศึกษาสมัยใหม่อย่างต่อเนื่อง และเป็นประจา เพื่อนาองค์ความรู้
ใหม่ ๆ มาปรั บ ใช้ ในด้ า นการสอนของครู ผู้ ส อน ทั น กั บ สิ่ งใหม่ ๆ ที่ เปลี่ ย นแปลงอยู่ ต ลอด มี ก าร
สังเกตการณ์การสอนของครู เชิญวิทยากรที่มีประสบการณ์ ด้านการสอนที่เก่งๆ มาแนะนาเทคนิควิธี
สอนสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น เพื่อสร้างความเป็นเลิศแก่ครูผู้สอนในโรงเรียน”
๔๑

(สัมภาษณ์ผู้ปกครองโรงเรียนดาราวิทย์, เมื่อวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๐)
“บางโรงเรียนที่ประสบความสาเร็จ ในผลของการทดสอบโอเน็ต เพราะสามารถกาหนดเป็น
กลยุทธ์โดยการเอาข้อสอบมาวิเคราะห์ ว่าในละเอียดของข้อสอบที่นักเรียนมักจะทาผิดกันเป็นส่วน
ใหญ่ แล้วมาช่วยติวจัดสอนในประเด็นที่นักเรียนยังอ่อน”
(สัมภาษณ์นักวิชาการศึกษา, เมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๐)
สรุป การให้ความสาคัญในข้อสอบโอเนตเพียงมิติเดียวบางครั้งก็ไม่สามารถสอบโจทย์คุณภาพได้เสมอ
การได้รับการยอมรับจากชุมชน สังคมก็มีส่วนสาคัญไม่แพ้การได้คะแนนโอเน็ตของโรงเรียน เนื่องจากคะแนน
โอเน็ตไม่ใช่ข้อสอบที่เป็นเกณฑ์มาตรฐาน แต่เป็นข้อสอบที่มีเกณฑ์การวัด เพื่อบอกว่าคุณภาพดีหรือไม่ดีในการ
จัดการเรียนการสอนของโรงเรียน ฉะนั้นการจั บลาดับคะแนนโอเน็ต “สูง กลาง ต่า” ก็เป็นเพียงช่องทางหนึ่ง
ในการวัดมาตรฐานสถานศึกษา เพื่อตอบว่าสถานศึกษาเราอยู่ในเกณฑ์ไหน และเมื่อ เทียบกับคะแนนค่าเฉลี่ย
กลางของประเทศทุกจังหวัด เราอยู่ ล าดับ ที่เท่าไหร่ของจังหวัด ซึ่งมันจะเห็ นภาพชัดเจนในมาตรฐานของ
โรงเรียน

๒. แนวทางการนาผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (O-NET) ไปใช้ในการพัฒนา
คุณ ภาพการศึกษาของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามขนาดเล็กที่ได้รับรางวัลโรงเรียน
พระราชทานในช่วง ๕ ปีที่ผ่านมา (พ.ศ.๒๕๕๕- พ.ศ.๒๕๕๙)
สาหรับแนวทางการนาผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (O-NET) ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามขนาดเล็กที่ได้รับรางวัลโรงเรียนพระราชทานในช่วง ๕ ปีที่
ผ่านมา (พ.ศ.๒๕๕๕- พ.ศ.๒๕๕๙) พบว่า
การปรับเปลี่ยนกระบวนการเรียนการสอน
โรงเรียนในหลายโรงที่ได้รับรางวัลพระราชทานได้ มีการปรับกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นเนื้อหา
มาสู่การปรับกระบวนการ เพื่อการพัฒนาทักษะการคิด เป็นการสร้างคลังของความรู้ในการจัดการเรียนการ
สอน เพราะโรงเรียนไม่ได้เป็นที่รวมของความรู้เพื่อสอนเด็กแต่โรงเรียนเป็นที่แหล่งรวมวิธีการสอนเด็ก โดยการ
ดึงผู้มีร่วมเกี่ยวข้องเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการเรียนของนักศึกษา ดังข้อค้นพบ
“ผู้บริหารได้เอาครูผู้สอนที่ประสบความสาเร็จมาแลกเปลี่ยนกันภายในโรงเรียนให้ได้ มาเล่า
สู่กันฟังมาเผยแพร่ความรู้มาพัฒนาครูผู้สอนในโรงเรียนให้ได้ ในขณะที่ผู้ปกครองก็ต้องมีส่วนร่วมใน
การจัดการศึกษาเด็ก”
(สัมภาษณ์นักวิชาการศึกษา, เมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๐)
“โรงเรียนได้มีการเปิดพื้นที่ให้ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วม เพื่อชื่นชมผลงานของลูกตนเอง ให้
กาลั งลู กในผลงานที่ เขาทา ผ่ านกลไกที่โรงเรียนออกแบบไว้ให้ ซึ่งมีผ ลท าให้ ลู กอยากที่ จะเรียนรู้
อยากจะศึกษา มีกาลังใจเพิ่มมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะเป็นบันไดขั้นแรกที่จะนาลูกเราไปสู่ความสาเร็จ”
(สัมภาษณ์นักวิชาการศึกษา, เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๐)
“ครูผู้สอนได้ออกแบบหน่วยการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียน ตลอดจนวิเคราะห์ตัวนักเรียนเป็น
รายคน เพื่อนาผลมาออกแบบการจัดการเรียนรู้ ในการพัฒ นาผู้เรียน และศึกษาค้นคว้าหารูปแบบ
๔๒

วิธีการสอน ตลอดจนจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับมาตรฐานตัวชี้วัดต่างๆ กอปรกับมี
การประเมินแผนการจัดการเรียนรู้โดยที่ผู้บริหาร ผู้จัดการ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในโรงเรียนได้รับรู้
รับทราบร่วมกัน ภายใต้กรอบการดาเนินการที่ได้วางแผนไว้ร่วมกัน”
(สัมภาษณ์พนักงานราชการสังกัดสานักงานการศึกษาเอกชน, เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๐)
สรุปการส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อยกระดับผลการทดสอบของนักเรียนจาเป็นต้องมีการ
ปรับเปลี่ยนในการเรียนการสอนเพื่อให้เข้ากับสถานการณ์ในแต่ละช่วงเวลา หน้าที่ของครูจึงมีความสาคัญใน
การเท่าทันการเปลี่ยนแปลงต่างๆ จะเห็นได้ว่า ครูผู้สอนมีผลสาคัญต่อการพัฒนาทักษะการคิดเป็นการสร้าง
คลังของความรู้ในการจัดการเรียนการสอน
บูรณการแนวข้อสอบเข้าในเวลาเรียน
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยบู รณาการด้านการคิดวิเคราะห์ จัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อพัฒ นา
คุณลักษณะอันพึงประสงค์และสมรรถนะสาหรับนักเรียน ครูผู้สอนยุคใหม่ได้ออกแบบห้องเรียนให้กับผู้เรียน
มากกว่าการนั่งเรียนหรือฟังครูผู้สอนในห้องสี่เหลี่ยมอย่างเดียว การสร้างการเรียนรู้ที่ใหม่ๆ ให้ผู้เรียนได้คิด
วิเคราะห์ สังเคราะห์ ได้ตัดสินใจด้วยเองถือเป็นหนึ่งแนวทางอันสาคัญของการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ดังข้อค้นพบ
“การสร้ างให้ ผู้เรียนสามารถเผชิญ กับข้อสอบได้ และจัดทาคลังข้อสอบในระดับ
สถานศึกษา เพื่อนาไปใช้ในการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ส่วนหนึ่งหาก
ครูผู้สอนสามารถนาแนวข้อสอบที่ผ่านมา มาแนะนาเทคนิคการมองข้อสอบด้วยตรรกะแล้ว
ก็จะเป็นการช่วยได้อีกทางหนึ่ง”
(สัมภาษณ์พนักงานราชการสังกัดสานักงานการศึกษาเอกชน, เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๐)
“ครูผู้สอนนาผลการสอบ (O-NET) ของปีที่ผ่านมา นามาวิเคราะห์ มีการบรรจุแนว
การทาข้อสอบ (O-NET) เข้าไปในเวลาเรียน นาข้ อสอบเก่ามาวิเคราะห์ให้นักเรียนได้ทา ให้
ข้อสอบได้ผ่ านตานั กเรียน ช่วงก่อนสอบประมาณ ๑ เดือน จะมีโปรแกรมการติวข้อสอบ
ให้กับนักเรียน มีการนานักเรียนไปติวข้อสอบภายนอก โดยการสนับสนุนของสมาคมโรงเรียน
สอนศาสนาอิสลาม และสานักงานการศึกษาเอกชน ครูที่ไปติวข้อสอบกับนักเรี ยนก็จะได้
ความรู้และน ากลับ มาเพื่ อติวให้ กับนั กเรียนต่อไป การติว ข้อสอบมีการติวแบบเพื่อนช่ว ย
เพื่อน”
(สัมภาษณ์ครูฝ่ายวิชาการโรงเรียนเร๊าะห์มานีย๊ะ, เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๐)
“การให้ความสาคัญกับงานด้านวิชาการ อาทิ รูปแบบการจัดการเรียนรู้ในห้องเรียน
ที่ เน้ น ฝึ ก คิ ด วิ เคราะห์ เหตุ ก ารณ์ ต่ า งๆ สื่ อ การเรี ย นการสอนที่ ดี ทั น ต่ อ ยุ ค สมั ย การ
เปลี่ยนแปลง ส่งเสริมให้ผู้เรียนอ่านหนังสือนอกเวลาการติวข้อสอบ ตลอดจนการสนับสนุน
การใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ ไม่ตกเป็นเหยื่อของเทคโนโลยี ตลอดจนการฝึกให้นักเรียน
ได้ทาโจทย์ข้อสอบ เพื่อเห็นและเป็นแนวทางในการทาข้อสอบจริง”
(สัมภาษณ์ผู้อานวยการโรงเรียนมุสลิมศึกษาเมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๐)
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สรุป การบูรณาการของครูผู้สอนแต่ละคนจะมีความเชี่ยวชาญในรายวิชาที่ตนเองรับผิดชอบแตกต่าง
กัน ไป ฉะนั้ น หากสร้างความตระหนั กให้ กับผู้ เรียนเพื่อมุ่งสู่ เป้าหมายในการบูรณาการแนวข้อสอบกับการ
จัดการเรียนในห้องเรียน ถือเป็นหนึ่งแนวทางในการขับเคลื่อนการพัฒนานักเรียนแต่ละคนในการทาข้อสอบ
จริงที่ต้องเผชิญในสนามสอบก็จะมีผลทาให้นักเรียนมีความง่ายในการทาข้อสอบ
การจัดคอร์สเรียนพิเศษหรือติว
การจัดคอร์สตัวถือเป็นแนวทางหนึ่งที่สามารถให้ นักเรียนได้เห็นแนวทางในการทาข้อสอบ เพราะการ
ตัวเป็นเทคนิควิธีอย่างหนึ่งที่สามารถร้นเวลาในการทาความเข้าใจในเนื้อหาข้อสอบได้อย่างรวดเร็ว แต่ทั้งนี้การ
ติวก็ไม่ควรที่จะไปเน้นเนื้อหามากนัก เพราะอาจจะเกิดความเครียดแก่นักเรียนได้ ดังข้อค้นพบ
“ครูผู้สอนควรมีการติวเข้มนักเรียนตามตัวชี้วัด ตามรายวิชา การติวบางครั้งเห็นได้ว่าเป็นการ
หักโหม พยายามอัดเนื้อหาโดยไม่มองว่านักเรียนสามารถรับได้แค่ไหน เนื้อหาที่เรียนในแต่ละวันก็มาก
แล้ ว ทาให้ นั กเรียนเกิดภาวะเครี ยด ฉะนั้นอยากให้ มีการติวแบบผ่อนคลาย เช่น กินขนมไป เล่ น
กิจกรรม และสอดแทรกเนื้อหาไป เพื่อให้นักเรียนไม่รู้สึกว่าเขากาลังอยู่กับการเรียน เห็นได้ว่า เมื่อ
นักเรียนมีความพร้อมที่จะรับรู้ เมื่อเราให้อะไรไป เขาก็จะรับได้ทั้งหมด”
(สัมภาษณ์ครูฝ่ายบริหารงานวิชาการโรงเรียนมุสลิมศึกษา, เมื่อวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๐)
“การที่จะทาให้คะแนน O –net สูงขึ้น อาจมาจากการได้รับการดูแลจากครูผู้สอน การเข้า
รับการติวจากสถานที่ต่างๆ การนาข้อสอบเก่าของปีที่ผ่านมามาติว มีการแนะนาแนวข้อสอบต่างๆ
ให้กับ นักเรีย นได้ผ่านสายตา ทดลองทาข้อสอบ ตลอดจนรุ่นพี่ที่อยู่หอพักร่วมกันก็ควรจะแนะนา
เทคนิคการดูข้อสอบ พร้อมทั้งกาชับให้อ่านหนังสือให้มากๆ เพื่อจะได้เป็นผู้ที่สามารถพิชิตข้อสอบได้”
(สัมภาษณ์ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนมาอาฮัดดารุสสลาม, เมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๐)
“ตัวผู้เรียนเองมีการแบ่งเวลาให้การเรียน แบ่งเวลาว่างในการละเล่นกับเพื่อนๆ อธิบายให้
เพื่อนฟังหากเพื่อนไม่เข้าใจและต้องการความช่วยเหลือ โดยเฉพาะช่วงเวลาที่จะต้องเตรียมตัวสอบ
เวลาเรียนในห้อง หากไม่เข้าใจก็มีการแลกเปลี่ยนปรึกษา หรืออธิบายซึ่งกันและกัน วิชาไหนใครมี
ความถนัดเป็นพิเศษ ก็จะมาผลัดกันติวแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ซึ่งกันและกัน”
(สัมภาษณ์ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนอิสลามมูลนิธิ, เมื่อวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๐)
สรุป การเปิดคอร์สติวสาหรับนักเรียนถือเป็นแนวทางหนึ่งในการสร้างความเข้าใจในรายละเอียดของ
เนื้ อหาด้ ว ยการร้ น ระยะเวลาในการเรี ย นได้ เป็ น อย่างดี เพื่ อ ให้ นั ก เรียนสามารถเข้าใจเนื้ อ หาการสอบใน
ระยะเวลาอันสั่นๆ ได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้การติวก็ไม่ควรใช้ระยะเวลายาวนานมากนักเพราะอาจจะทาให้นักเรียน
รู้สึกเบื่อ ฉะนั้นการติวควรเป็นไปในรูปแบบของการผ่อนคลาย ไม่ทาให้นักเรียนเครียด และที่สาคัญอีกช่วงหา
หนึ่งนอกจากจะมีวิทยากรให้ ติวแล้ ว “เพื่อนช่วยเพื่อน” ก็เป็นแนวทางหนึ่งที่ทาให้ เพื่อนนักเรียนเข้าใจใน
เนื้อหาการสอบได้เป็นอย่างดี
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๓. สังเคราะห์แนวทางการนาผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (O-NET) ไปใช้ใน
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามขนาดเล็กที่ได้รับรางวัล
โรงเรียนพระราชทาน
การสังเคราะห์ แนวทางการน าผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (O-NET) ไปใช้ในการพัฒ นา
คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามขนาดเล็กที่ได้รับรางวัลโรงเรียนพระราชทานในช่วง
๕ ปีที่ผ่านมา (พ.ศ.๒๕๕๕- พ.ศ.๒๕๕๙) ผู้วิจัยได้พยายามหาลักษณะร่วม และลักษณะที่แตกต่างในระหว่าง
โรงเรี ย น ซึ่ งในแต่ ล ะโรงเรี ย นจะมี ลั ก ษณะเด่ น ของการจั ด การเรี ย นรู้ ที่ แตกต่ า งกั น ออกไป ทั้ งนี้ ผู้ วิ จั ยได้
สังเคราะห์เพื่อเป็นแนวทางการนาเสนอผลการทดสอบการศึกษาแห่งชาติการพัฒนาคุณภาพโรงเรียน และจาก
การสังเคราะห์จากประเด็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ และแนวทางการนาผลการ
ทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ พบว่า แนวทางการนาผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (O-NET) ไปใช้ใน
การพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ กษาของโรงเรี ย นเอกชนสอนศาสนาอิ ส ลามขนาดเล็ กได้รับ รางวัล พระราชทาน
ประกอบด้วยปัจจัยสาคัญต่างๆที่เป็นลักษณะร่วม ได้แก่ กระบวนการเรียนรู้เพื่อการคิดวิเคราะห์ การบรรจุ
แนวการทาข้อสอบ (O-NET) เข้ าไปในเวลาเรียน ความเชี่ยวชาญของครูผู้ส อน และตัวผู้เรียน เป็นสาคัญ
กล่าวคือ
๑. กระบวนการเรียนรู้เพื่อการคิดวิเคราะห์ โรงเรียนได้ใช้แนวทางการปรับกระบวนการที่เน้น “การ
พัฒนาทักษะการคิดเป็นการสร้างคลังของความรู้ในการจัดการเรียนรู้ ” พร้อมทั้ง “ผู้ปกครองก็ต้องมีส่วนร่วม
ในการจัดการศึกษาของเด็ก” ครูและผู้ปกครองต้องเปิด “พื้นที่ใหม่” ให้ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมในการ
จัดการเรียนการเรียนรู้ของนักเรียน โดยการสร้างแหล่งศึกษาเรียนรู้ใหม่ๆ เพื่อการค้นคว้ามากกว่าในโรงเรียน
ในขณะเดีย วกัน ต้องมีการยกระดับ ผลการทดสอบของนักเรี ยนทุกกลุ่ มสาระการเรียนรู้ “ครูต้องทาหน้าที่
มากกว่าความเป็นครูทั่วไป” และต้องมีติดตามข่าวสารการศึกษาสมัยใหม่อย่างต่อเนื่อง และนาองค์ความรู้
ใหม่ๆ มาปรับใช้ในการสอนนักเรียน หากได้ครูผู้สอนที่มีความเชี่ยวชาญตรงตามกลุ่มสาระ ก็ ควรส่งเสริมให้
ผ่านการพัฒ นาความรู้ด้ วยการอบรมในสายงานของตนเองเป็นการเฉพาะ เพื่อจะได้นาผลมาออกแบบการ
จัดการเรียนรู้ ในการพัฒนาผู้เรียน และศึกษาค้นคว้าหารูปแบบวิธีการสอน สอดคล้องกับมาตรฐานตัวชี้วัด
ต่างๆ ในการการประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ภายใต้กรอบการดาเนินการที่ได้วางแผนไว้ร่วมกัน ของโรงเรียน
และครูผู้สอนยุคใหม่ต้องออกแบบห้องเรียนให้กับผู้เรียนมากกว่าการนั่งเรียนหรือฟังครูผู้สอนในห้องสี่เหลี่ยม
อย่างเดียว ควรสร้างการเรียนรู้ที่ใหม่ๆ ไม่ซ้า ไม่จาเจ ฝึกให้ผู้เรียนได้คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และสร้างความ
สะดวกในการเรียนของนักเรียน เพื่อการเรียนรู้ คิ ดวิเคราะห์ด้วยตนเอง เหล่านี้คือการสร้างให้ผู้เรียนสามารถ
เผชิญกับข้อสอบได้ และจัดทาคลังข้อสอบในระดับสถานศึกษา เพื่อนาไปใช้ในการพัฒนาการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
๒. การบรรจุแนวการทาข้อสอบ (O-NET) เข้าไปในเวลาเรียน การนาข้อสอบเก่ามาวิเคราะห์ให้
นักเรียนได้ทา ให้ข้อสอบได้ผ่านตานั กเรียน หรือผ่ านการติวข้อสอบให้กับนักเรียน มีการนานักเรียนไปติว
ข้อสอบภายนอก สอดแทรกเนื้อหาข้อสอบ O –net ในแต่ละรายวิชาให้นักเรียน การจัดติวข้อสอบ O –net
ตั้งแต่ช่วงแรกๆของการเรียน การจัดติว O-NET แบบผ่อนคลายในช่วงแรกๆ และจัดติว แบบเข้มในช่วงใกล้ๆ
สอบ O-NET เพราะสิ่งเหล่านี้มีผลทาให้นักเรียนมีความรู้สึกเคยชินในการลงสนามสอบ นอกจากนี้รูปแบบการ
จัดการเรียนรู้ในห้องเรียนก็ควรที่จะเน้นฝึกคิด วิเคราะห์ เหตุการณ์ต่างๆ สื่อการเรียนการสอนที่ดีทันต่อยุค
สมัยการเปลี่ยนแปลง ส่งเสริมให้ผู้เรียนอ่านหนังสือนอกเวลาการติวข้อสอบ และการติวต้องเป็นในรูปแบบของ
การผ่อนคลาย เช่น เล่นกิจกรรม และสอดแทรกเนื้อหาไป เพื่อให้นักเรียนไม่รู้สึกว่าเขากาลังอยู่กับการเรียน
เห็นได้ว่า เมื่อนักเรียนมีความพร้อมที่จะรับรู้ เมื่อเราให้อะไรไป เขาก็จะรับได้ทั้งหมด ควรมีการสนับสนุนการ
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ใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ ไม่ตกเป็นเหยื่อของเทคโนโลยี ตลอดจนการฝึกให้นักเรียนได้ทาโจทย์ข้อสอบ
เพื่อเห็นและเป็นแนวทางในการทาข้อสอบจริง
๓. ความเชี่ ย วชาญของครู ผู้ ส อน ครู ผู้ ส อนแต่ ล ะคนจะมี ค วามเชี่ ย วชาญในรายวิ ช าที่ ต นเอง
รับผิดชอบ มีความรอบรู้และทันกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ๆ มีความทุ่มเท มุ่งมั่น และพร้อมที่จะพัฒ นาผู้เรียน
อย่างจริงจัง รู้จัก และมีข้อมูลผู้เรียนแต่ละคน เพื่อง่ายในการปรับปรุง ตลอดจนพร้อมที่จะผลักดันและส่งเสริม
กับผู้เรียนที่มีความสามารถที่แตกต่างกัน และสร้างความตระหนักให้กับผู้เรียนเพื่อมุ่งสู่เ ป้าหมาย นักเรียนแต่
ละคนจะมีฝัน เป้าหมายชีวิตของตนเอง ที่แต่ละคนจะไม่เหมือนกัน มีการเชิญคนที่ประสบความสาเร็จในสาย
อาชี พ ด้ านต่างๆ มาสร้ างฝั น เล่ าประสบการณ์ ชี วิต ตลอดจนเส้ น ทางเดิ น ที่ จ ะท าให้ ป ระสบความส าเร็จ
นอกจากนี้การทางานของครูในโรงเรียนเอกชนยังได้ เปิดเวทีให้ครูผู้สอนได้สะท้อนความต้องการของตนในการ
ทางาน มีการทางานแบบช่วยเหลือกันข้ามสายงาน มีการเอาใจใส่ในตัวนักเรียนทุกคน พร้อมทั้งการเอาใจใส่ใน
ตัวนักเรียนทุกคน
๔. ตัวผู้เรียน นักเรียนต้องมีการแบ่งเวลาให้การเรียน แบ่งเวลาว่างในการละเล่นกับเพื่อนๆ หรือมี
การสร้างให้ “เพื่อนช่วยสอน” ซึ่งการให้เพื่อนเข้าใจในความเป็นเพื่อนได้เป็นอย่างดี หากเพื่อนไม่เข้าใจและ
ต้องการความช่วยเหลือ โดยเฉพาะช่วงเวลาที่จะต้องเตรียมตัวสอบ เวลาเรียนในห้อง หากไม่เข้าใจก็มีการ
แลกเปลี่ยนปรึกษา หรืออธิบายซึ่งกันและกัน วิชาไหนใครมีความถนัดเป็นพิเศษ ก็ จะมาผลัดกันติวแลกเปลี่ยน
องค์ความรู้ซึ่งกันและกัน ได้เป็นอย่างดี อีกทั้งในหลายๆ โรงเรียนได้ การสร้างเวทีการแข่งขันทางด้านวิชาการ
ทั้งในโรงเรียนและระหว่างโรงเรียน ซึ่งเป็นการกระตุ้นการเรียนของนักเรียนอีกหนึ่งช่องทางการศึกษา
นอกจากจะเห็นการสังเคราะห์ให้เห็นลักษณะร่วมในการนาผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติไปใช้
ในการพั ฒ นาผู้ เรีย นแล้ ว ในแต่ล ะโรงเรี ย นยังมี ลั กษณะเด่น ที่มี ความแตกต่ างกัน ออกไปในการนาผลการ
ทดสอบทางการศึกษาแห่ งชาติ (O-NET) เพื่อใช้ในการพั ฒ นาคุณ ภาพการศึกษาของโรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลามของตนเองดังปรากฏในตารางดังนี้

๔๖

ตารางสังเคราะห์ แนวทางการนาผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (O-NET) ไปใช้ในการพัฒนาคุณ ภาพการศึกษาของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา
อิสลาม
สังเคราะห์แนวทางการนา
ผลการทดสอบ (O-NET)
โรงเรียน
ของโรงเรียนในแต่ละ
เร๊าะห์มานีย๊ะห์
โรงเรียน
๑. กระบวนการเรียนรู้เพื่อ - อ านวยความสะดวก
การคิดวิเคราะห์
ในการเรียนของนักเรียน
เพื่ อ ก า ร เรี ย น รู้ คิ ด
วิเคราะห์ด้วยตนเอง
๒. การบรรจุแนวการทา
ข้อสอบ (O-NET) เข้าไป
ในเวลาเรียน

๓. ความเชี่ยวชาญของ
ครูผู้สอน

โรงเรียน
อิสลามมูลนิธิ

โรงเรียน
มาอาฮัดดารุสสลาม

-ระบบการเรี ย น STEM
เรี ย นวิ ช าวิ ท ยาศาสตร์
วิชาคณิตศาสตร์ และวิชา
ศิลปะร่วมกัน

- สร้างแหล่งศึกษาเรียนรู้
ให้ ค้ น ค ว้ า ม าก ก ว่ า ใน
โรงเรียน
- เน้ น การสอนแบบคิ ด
วิ เ คราะห์ มากกว่ า การ
จดจา
- ส อ ด แ ท รก เนื้ อ ห า - มี ก ารน าตั ว ชี้ วั ด มาดู - การจั ด ติ ว ข้ อ สอบ Oข้ อ สอบ O-NET ในแต่ พร้ อ มๆ กั บ การติ ว O- NET ตั้งแต่ช่วงแรกๆของ
ละรายวิชาให้นักเรียน NET
การเรียน
- ช่ ว งก่ อ นหมดคาบสอน
จะมีการนาข้อสอบเก่า ONET มาแนะน าวิ ธี ก ารดู
ข้อสอบ
- การนาเอาตัวชี้วัด
- ก า ร เอ า ใจ ใส่ ใน ตั ว - ส อ น ต า ม ตั ว ชี้ วั ด ที่
ของ O-NET มาปรับใช้ นักเรียนทุกคน
กาหนดแต่ละรายวิชา
ในแต่ละวิชาที่ครูสอน - การแนะนาแนวข้อสอบ - ถอดตัวชี้วัดแนวข้อสอบ
O-NET ให้นักเรียน
O–net ที่ เ ขาก าหนดมา
ให้ เพื่ อ เป็ น แนวในการ
๔๗

โรงเรียน
มุสลิมศึกษา

โรงเรียน
ดาราวิทย์

- ให้ ค วามส าคั ญ ในการมี - ติ ด ต า ม ข่ า ว ส า ร
ส่วนร่วมกับกิจกรรมต่างๆ การศึ ก ษาสมั ย ใหม่ อ ย่า ง
ในโรงเรียน
ต่ อ เนื่ อ ง แ ล ะ น าอ งค์
ความรู้ใหม่ๆมาปรับใช้ใน
การสอนนักเรียน
- ผู้ บ ริ ห าร ครู ก าห น ด
ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ใ น ก า ร
ย ก ร ะ ดั บ ผ ล สั ม ฤ ท ธิ์
ทางการเรีย นของผู้ เรี ย น
ในโรงเรียนร่วมกัน

- จัดติว O-NET แบบผ่อน
คลายในช่ ว งแรกๆ และ
จั ด ติ วแบ บ เข้ ม ใน ช่ วง
ใกล้ๆ สอบ O-NET

- ก า ร เอ า ใจ ใส่ ใน ตั ว -เปิ ด เวที ใ ห้ ค รู ผู้ ส อนได้
นักเรียนทุกคน
สะท้อนความต้องการของ
ตนในการทางาน
- การท างาน แบ บ
ช่วยเหลือกันข้ามสายงาน

สอนนักเรียน
๔. ตัวผู้เรียน

- การรู้จัดแบ่งเวลาใน
การเรียน และติว
ข้อสอบ

- สร้ า งให้ มี ค วามคุ้ น เคย - นักเรียนมีความมุ่งมั่น มุ - ค ว า ม ท้ า ท า ย ข อ ง
กับข้อสอบ O-NET
มาน ะพ ยายาม ใน ก าร ครู ผู้ ส อนในการจั ด การ
เรียน
เรีย นให้ นั กเรียนสามารถ
คิดวิเคราะห์ด้วยตนเอง

๔๘

- การสร้างเวทีการแข่งขัน
ทางด้านวิชาการระหว่าง
กลุ่ ม ส าระใน โรงเรี ย น
และโรงเรียนภายนอก

บทที่ ๕
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
การวิจัยเรื่อง “การสังเคราะห์บทเรียนการนาผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (O-NET) ไปใช้ใน
การพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษาของโรงเรี ย นเอกชนสอนศาสนาอิ ส ลามขนาดเล็ ก ที่ ได้ รั บ รางวั ล โรงเรี ย น
พระราชทานในช่วง ๕ ปี ที่ผ่านมา (พ.ศ.๒๕๕๕- พ.ศ.๒๕๕๙)” ผู้วิจัยสามารถทาการสรุป อภิปราย และมี
ข้อเสนอแนะ ดังต่อไปนี้

๕.๑ สรุปผลการวิจัย
ปัจจัยสาคัญในการขึ้นทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (O-NET) สูง/ต่าอยู่กับหลากหลายปัจจัยทั้งใน
ส่ ว นของปั จ จั ย ด้ านผู้ เรี ย น การออกแบบเครื่อ งมื อ ในการเรีย น ผู้ ป กครอง ครูผู้ ส อน ผู้ บ ริห ารและปั จจั ย
แวดล้อมอื่นๆ ดังรายละเอียดโดยสามารถสรุปแบ่งออกเป็นปัจจัยหลักๆ ได้ดังนี้คือ
ปัจจัยของตัวนักเรียน
ด้วยศักยภาพของตัวนักเรียนบางคนมีความฉลาดและเก่งมาตั้งแต่เดิมก่อนที่จะเข้ามาเรียนในโรงเรียน
เอกชนสอนศาสนาอิสลามอีก ส่วนหนึ่งขึ้นอยู่ที่ตัวนักเรียน นักเรียนจะต้องมีความมุ่งมั่น มุมานะพยายาม เวลา
ครูสอนต้องมีการจดบันทึก ตั้งใจฟังเวลาครูสอนในห้องเรียนขยันอ่านหนังสือ ทุ่มเทและจริงจังในการขวนขวาย
อ่านหนังสือ เวลามีการจัดติวก็เอาใจใส่อย่างเต็มที่ ผลลัพธ์ทั้งหมดย่อมอยู่ที่ตัวของเราเองเป็นสาคัญ จะเห็นได้
ว่าปัจจัยสาคัญที่ทาให้โรงเรียนได้ผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (O-NET) สูง จึงเป็นเรื่องง่าย ส่วนหนึ่ง
ขึ้นอยู่กับปัจจัยด้านตัวนักเรียนที่มี ศักยภาพ กอปรกับโรงเรียนก็มีเป้าหมายในการเรียนรู้ของนักเรียนในแต่ละ
คน โดยเฉพาะกระบวนการของโรงเรียนในการเสริมสร้างเป้าหมายในการเรียนรู้แก่นักเรียน
ในขณะเดียวกัน ในระบบของโรงเรียนนอกจากจะเห็นนักเรียนที่มีความสามารถด้วยกับศักยภาพของ
ตนเองแล้ว ยังมีกลุ่มนักเรียนที่มีศักยภาพที่อ่อนในด้านการเรียนซึ่งมีความแตกต่างกันไป ฉะนั้นโรงเรียนจึงต้อง
หาแนวทางในการสร้างศักยภาพให้กับนักเรียนกลุ่มนี้ซึ่งถือเป็นความท้าทายกับครู ผู้บริหารโรงเรียนเป็นอย่าง
มากในการสร้างโรงเรียนให้มีคุณภาพ นอกจากนี้ยังมีปัจจัยด้านผู้ปกครองไม่เข้าใจระบบการศึกษา สิ่งเหล่านี้
ล้วนมีผลทาให้นักเรียนขาดการกระตือรือร้นในเรียน การสอบ นักเรียนบางคนสอบแค่ผ่านๆ โดยไม่ได้หวังผล
อะไรจากการสอบมีผ ลทาให้ การทดสอบทางการศึกษาแห่ งชาติ (O-NET) ต่าได้ ประกอบการรูปแบบการ
จัดการเรียนการสอนของโรงเรียนของรัฐกับโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามแตกต่างกัน เนื่องจากโรงเรียน
เอกชนสอนศาสนามีข้อจากัดของเวลาในการเรียนที่ต้องแบ่งเวลาให้ดีในการเรียนด้านศาสนา และสามัญควบคู่
กัน ไป ฉะนั้น ปั จจั ยที่เป็ น ด้านลบของตัวนักเรียนอาจมีผ ลทาให้ ผ ลการทบสอบทางการศึกษาแห่ งชาติ (ONET) ของโรงเรียนถูกดึงลงต่าได้ อาจจะด้วยเหตุผลของความยากง่ายในตัวข้อสอบประกอบกับปัจจัยกลุ่มเด็ก
นักเรียนที่ขาดความพร้อมในการเรียนหนังสือล้วนแล้วมีผลสาคัญ ซึ่งเป็นความท้าทายของกลุ่มโรงเรียนเอกชน
สอนศาสนาอิสลามขนาดเล็กที่ได้รับรางวัลพระราชทาน แสดงให้เห็นว่าในแต่ละโรงเรียนมีเครื่องมือสาคัญใน
การสร้างและพัฒนากลุ่มเด็กเหล่านี้ให้เทียบเคียงระดับการศึกษาเข้ากับกลุ่มที่มีศักยภาพที่ดีในด้านการเรียน

๔๙

ปัจจัยในด้านเครื่องมือในการเรียนรู้ของนักเรียน
การจัดการเรียนรู้ให้แก่นักเรียนทั้งที่เป็นนักเรียนที่มีศักยภาพที่มากหรือนักเรียนที่มีศักยภาพที่น้อย
สิ่งหนึ่งที่โรงเรียนจาเป็นต้องทา คือ การสร้างแหล่งเรียนรู้ ทักษะ หรืออานวยความสะดวก ในการค้นคว้าหา
ความรู้แก่นักเรียน การเรียนรู้ที่มากกว่าการสอนในห้องเรียน หรือการกระตุ้นนักเรียนให้ไปสู่แหล่งเรียนรู้ต่างๆ
และพร้อมที่จะค้นคว้าหาความรู้ใหม่ๆ อยู่ตลอด ผ่านกระบวนการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอน เช่นออกแบบการ
เรียนรู้ สร้างห้องสมุดให้เป็นแหล่งค้นคว้าหาความรู้ พร้อมทั้งครูได้มีการฝึกกระบวนการคิด การตัดสินใจ การ
หาคาตอบที่คิดว่าจะใกล้เคียงและถูกต้องมากที่สุดด้วยตนเอง
ปัจจัยด้านผู้ปกครอง
ผู้ปกครองถือเป็นแรงหนุนเสริมที่ดีให้แ ก่นักเรียน เพราะความสาเร็จของโรงเรียนส่วนหนึ่งมาจาก
ผู้ปกครอง การที่ผู้ปกครองให้ความคาดหวังกับนักเรียน ให้การสนับสนุน ให้ความสาคัญกับการเรียนของลูกๆ
คนเองในเรียนในโรงเรียน และเรียนพิเศษหรือเรียนเสริมต่างๆ ถือเป็นการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ให้แก่เด็ก
ให้ การสนั บ สนุ น ติด ตาม ไม่ใช่การโยนภาระให้ กับ ครูที่โรงเรียนทั้ งหมด สิ่ งเหล่ านี้จะเป็ น การสร้างความ
รับผิดชอบให้เกิดขึ้นแก่นักเรียนผ่านการเอาใจใส่จากผู้ปกครองอาจจะมีผลทาให้ผลการศึกษาของนักเรียนดีขึ้น
พร้ อมๆกับ ผลการทดสอบ O –net ของโรงเรียนสู งขึ้น ในขณะที่มีผู้ ป กครองหลายคนก็ไม่เข้าใจในระบบ
การศึกษาในปัจจุบันกอปรกับไม่ได้ให้ความสาคัญ หรือหนุนเสริมด้านการเรียนของลูกมากนัก สิ่งเหล่าอาจจะมี
ผลตรงกันข้ามกับสิ่งที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น
การให้ความสาคัญกับการติวข้อสอบในมุมมองของผู้ปกครองสามารถชี้ให้เห็นว่า บางครอบครัวเห็น
ด้วยและพร้อมที่จะสนับสนุนให้ลูกตนเองได้พบกับเรียนรู้ในรูปแบบใหม่ๆ ถึงแม้อาจจะต้องเสียค่าใช้จ่าย หรือ
อาจจะต้องออกนอกพื้นที่ต่างจังหวัดก็ยอม เพื่อหวังให้ลูกตนเองสามารถสอบและทาข้อสอบได้ตามที่ลูกฝันไว้
ในขณะที่ ผู้ ป กครองบางคนก็ไม่เข้าใจในประเด็น เหล่ านี้ ฉะนั้น ครอบครั วก็มี ส่ วนส าคั ญ ในการกาหนดทิ ศ
ทางการเรียนของนักเรียนหากครอบครัวมีความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของการเรียน การสอบต่างๆ ก็จะเป็นผลดี
แก่นักเรียนและโรงเรียน
นอกจากนี้ยังพบอีกว่า การงานอาชีพของครอบครัวมีส่วนสาคัญในการกาหนดทิศทางการเรียนการ
สอนของลู กด้วยเช่น กัน หากผู้ป กครองครอบครัวนั้นทางานรับราชการ เป็นครูอาจารย์ การดูแลผู้ เรียนมี
ทิศทางที่ดีกว่าครอบครัวที่ผู้ปกครองทางานรับจ้าง ทางานโรงงาน ทาการเกษตร ทานา ทาสวน ทาไร่ แต่ก็อาจ
ไม่เสมอไปสาหรับครอบครัวที่อยู่ในภาคการเกษตร รับจ้าง หากผู้ปกครองเหล่านี้มีบุตรหลานที่ขยันหมั่นเพี ยร
ผู้ปกครองเอาใจใส่ดูแล ก็สามารถประสบความสาเร็จได้เหมือนกับกลุ่มผู้ปกครองที่รับราชการเช่นกัน ฉะนั้น
ต้องยอมรับว่าผู้ปกครองมีส่วนสาคัญในการทาให้ลูกหลานประสบความสาเร็จในด้านการเรียน
ปัจจัยด้านครูผู้สอน
ครู ถือเป็ น ปั จจั ย หนึ่ งที่จ ะน าไปสู่ความส าเร็จ หากผู้ มีส่ วนเกี่ยวข้องในการขับเคลื่ อนโรงเรียน ครู
อาจจะไม่ใช่ปัจจัยความสาเร็จปัจจุบัน แต่เป็นปัจจัยที่จะบอกอนาคตของโรงเรียนได้ ฉะนั้นครูจึงเป็นกุญแจ
สาคัญในการขับเคลื่อนโรงเรียนสู่การพัฒนาที่ดี นอกจากนี้แล้วผู้บริหารก็ควรให้ความสาคัญในเรื่องการพัฒนา
ด้วยเช่นกัน ไม่เพียงแค่มองหรือตั้งเป้าจานวนเด็กที่เข้ามาสมัครอย่างเดียว แต่ต้องสร้างคุณภาพของผู้เรียนได้
ด้วย โดยในหลายโรงเรียนได้ใช้กระบวนการการแลกเปลี่ยนระหว่างกันอันจะนาไปสู่การเติมเต็มระหว่างครูได้
เป็นอย่าง เพราะคนที่จะได้รับผลประโยชน์ไม่ใช่ผู้บริหารโรงเรียน แต่เป็นเด็กนักเรียนและเมื่อครูผู้สอนมีวิธีการ
๕๐

แบบใหม่ๆ การจัดการสอนในห้องเรียนก็ยังสามารถสร้างแรงกระตุ้นให้เด็กนักเรียนได้อีกด้วย นอกจากนี้การ
แลกเปลี่ยนระหว่างครูยังก่อให้เกิดเสียงสะท้อนถึงความต้องการในการทางานอีกด้วย
ดังนั้ น จะเห็ น ได้ ว่ า ครู ในแต่ ล ะโรงเรี ยนจะมี วิธีก ารในการแลกเปลี่ ย นที่ แตกต่ างกั น ออกไป บาง
โรงเรียนจะใช้วิธีการพูดคุยแลกเปลี่ ยนในช่วงระยะเวลาสั่ นๆ ของวัน ในขณะที่บ างโรงเรียนก็จะมีการจัด
ประชุมอย่างเป็นทางการ ซึ่งขึ้นอยู่กับเทคนิคของโรงเรียนในการปรับใช้ แต่ประเด็นสาคัญในได้เห็นคือ การ
แลกเปลี่ยนระหว่างครูนั้นก็เพื่อให้นักเรียนได้รับประโยชน์สูงสุดในการเรียน นอกจากนี้ครูได้พยายามออกแบบ
การเรีย นการสอนของนั กเรีย นเพื่ อให้ นั กเรียนมี ได้รู้จักกับแนวข้อสอบ (O-NET) ก่อนที่ จะมี ส อบสอบจริง
โรงเรียนใช้วิธีการสอดแทรกเนื้อหาข้อสอบ (O-NET) ในช่วงที่เรียนในรายวิชา บางโรงเรียนก็มีการจั ดคอร์ส
พิเศษเพื่อติวข้อสอบ (O-NET) สิ่งเหล่านี้ก็เพื่อต้องการสร้างให้นักเรียนได้รู้จักเทคนิคในการทาข้อสอบ เพื่อไม่
เกิดความตื่นเต้นในการทาข้อสอบจริงในวันที่สอบ (O-NET)
ปัจจัยด้านผู้บริหารโรงเรียน
ผู้บริหารถือภาพลักษณ์ที่จะสะท้อนถึงมาตรฐานสถาบันการศึกษาของตน ซึ่งภาพลักษณ์ในที่นี่ ไม่ใช่
การแต่งกายที่ดูดีเพียงอย่างเดียว แต่ยังรวมถึงวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลของผู้บริหาร ในการบริหารจัดการโรงเรียน
ให้มีคุณภาพ ฉะนั้นผู้บริหารโรงเรียนที่มีส่วนสาคัญในการบริหารจัดการเองภายในโรงเรียนเพื่อให้เห็นถึงจุด
แข็ง จุ ดอ่อน โอกาส และอุป สรรค์ของโรงเรียน ไม่เพียงแค่ห วังให้ใครคนใดคนหนึ่งมาบริหารแทน เพราะ
อาจจะทาให้การกาหนดทิศทางในการพัฒนาโรงเรียนไม่เป็นไปตามที่เราได้วาดฝันไว้ หากผู้บริหารสามารถ
กาหนดทิศ ทางการเดิน ของโรงเรีย น การพั ฒ นาตามที่ โรงเรียนวาดฝั น ไว้ก็จะประสบความส าเร็จ เพราะ
นโยบายต่างๆ ของโรงเรียนขึ้นอยู่กับผู้บริหารในการกาหนด เช่นเดียวกับการทดสอบการศึกษาแห่งชาติ ONET หากมีการวางแผนดีๆ ก็สามารถเห็นผลตามที่กาหนดไว้ได้ ฉะนั้นจะเห็นได้ว่า ผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนที่เคย
ได้รับรางวัลพระราชทาน มีความสามารถในการบริหารจัดการได้เป็นอย่างดี ทั้งในด้านการบริหารกับครู และ
กาหนดเป้าหมายในการพัฒนาโรงเรียน นอกจากนี้ผู้บริหารเห็นถึงความสาคัญของนักเรียนในด้านวิชาการ เห็น
ได้จ ากการสนั บ สนุ น ทางวิช าการต่างๆ ที่มีโครงการจากภายนอกเข้ามาที่ม าให้ ความรู้แก่นักเรียน ฉะนั้ น
ผู้บริหารควรมีทักษะการเป็นผู้บริหารแบบมืออาชี พในการจัดการปัญหา จัดการระบบในโรงเรียนเพื่อให้การ
ขับเคลื่อนและการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาบรรลุเป้าหมายที่ต้องการ
ปัจจัยด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
การสร้างความมั่น ใจให้ กับ ผู้ป กครอง โดยการแสดงให้ เห็ นถึงการมีศักยภาพของโรงเรียน ซึ่งหาก
โรงเรียนมีศักยภาพมากพอสิ่งเหล่านี้ก็จะย้อนกลับมาหา ชุมชน สังคม และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในโรงเรียน หาก
ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับตัวนักเรียนไปในทิศทางที่ดีขึ้นสามารถสร้างเด็กให้เห็นคนดี เก่งและมีวิจัย ซึ่ง
เป็นความท้าทายของครูในการสอน เพื่อให้เด็กมีความสามารถในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ ทั้งในส่วนของการ
เรียนในชั้นเรียน หรือแนวข้อสอบโอเน็ต ทั้งนี้การให้ความสาคัญในข้อสอบโอเนตเพียงมิติเดียวบางครั้งก็ไม่
สามารถสอบโจทย์คุณภาพได้เสมอ การได้รับการยอมรับจากชุมชน สังคมก็มีส่วนสาคัญไม่แพ้การได้คะแนน
โอเน็ตของโรงเรียน เนื่องจากคะแนนโอเน็ตไม่ใช่ข้อสอบที่เป็นเกณฑ์มาตรฐาน แต่เป็นข้อสอบที่มีเกณฑ์การวัด
เพื่อบอกว่าคุณภาพดีหรือไม่ดีในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน ฉะนั้นการจับลาดับคะแนนโอเน็ต “สูง
กลาง ต่า” ก็เป็นเพียงช่องทางหนึ่งในการวัดมาตรฐานสถานศึกษา เพื่อตอบว่าสถานศึกษาเราอยู่ในเกณฑ์ไหน
และเมื่อเทียบกับคะแนนค่าเฉลี่ยกลางของประเทศทุกจังหวัด เราอยู่ลาดับที่เท่าไหร่ของจังหวัด ซึ่งมันจะเห็น
ภาพชัดเจนในมาตรฐานของโรงเรียน
๕๑

สาหรับแนวทางการนาผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (O-NET) ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามขนาดเล็กที่ได้รับรางวัล โรงเรียนพระราชทานในช่วง ๕ ปีที่
ผ่านมา (พ.ศ.๒๕๕๕- พ.ศ.๒๕๕๙) พบว่า
การปรับเปลี่ยนกระบวนการเรียนการสอน
โรงเรียนในหลายโรงที่ได้รับรางวัลพระราชทานได้มีการปรับกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นเนื้อหา
มาสู่การปรับกระบวนการ เพื่อการพัฒนาทักษะการคิดเป็นการสร้างคลังของความรู้ในการจัดการเรียนการ
สอน เพราะโรงเรียนไม่ได้เป็นที่รวมของความรู้เพื่อสอนเด็กแต่โรงเรียนเป็นที่แหล่งรวมวิธีการสอนเด็ก โดยการ
ดึงผู้มีร่วมเกี่ยวข้องเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการเรียนของนักศึกษา โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อยกระดับ
ผลการทดสอบของนักเรียนจาเป็น คือมีการปรับเปลี่ยนในการเรียนการสอนเพื่อให้เข้ากับสถานการณ์ในแต่ละ
ช่วงเวลา หน้าที่ของครูจึงมีความสาคัญในการเท่าทันการเปลี่ยนแปลงต่างๆ จะเห็นได้ว่าครูผู้สอนมีผลสาคัญ
ต่อการพัฒนาทักษะการคิดเป็นการสร้างคลังของความรู้ในการจัดการเรียนการสอน
บูรณการแนวข้อสอบเข้าในเวลาเรียน
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยบู รณาการด้านการคิดวิเคราะห์ จัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อพัฒ นา
คุณลักษณะอันพึงประสงค์และสมรรถนะสาหรับนักเรียน ครูผู้สอนยุคใหม่ได้ออกแบบห้องเรียนให้กับผู้เรียน
มากกว่าการนั่งเรียนหรือฟังครูผู้สอนในห้องสี่เหลี่ยมอย่างเดียว การสร้างการเรียนรู้ที่ใหม่ๆ ให้ผู้เรียนได้คิด
วิเคราะห์ สังเคราะห์ ได้ตัดสินใจด้วยเองถือเป็นหนึ่งแนวทางอันสาคัญของการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
โรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ครูผู้ ส อนแต่ล ะคนจะมีความเชี่ยวชาญในรายวิช าที่ ตนเองรับ ผิ ดชอบ
แตกต่างกันไป ฉะนั้นหากสร้างความตระหนักให้กับผู้เรียนเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายในการบูรณาการแนวข้อสอบกับ
การจัดการเรียนในห้ องเรีย น ถือเป็ น หนึ่ งแนวทางในการขับเคลื่อนการพัฒ นานักเรียนแต่ล ะคนในการท า
ข้อสอบจริงที่ต้องเผชิญในสนามสอบก็จะมีผลทาให้นักเรียนมีความง่ายในการทาข้อสอบ
การจัดคอร์สเรียนพิเศษหรือติว
การจัดคอร์สถือเป็นแนวทางหนึ่งที่สามารถให้นักเรียนได้เห็นแนวทางในการทาข้อสอบ เพราะการตัว
เป็นเทคนิควิธีอย่างหนึ่งที่สามารถร้นเวลาในการทาความเข้าใจในเนื้อหาข้อสอบได้อย่างรวดเร็ว แต่ทั้งนี้การติว
ก็ไม่ควรที่จะไปเน้นเนื้อหามากนัก เพราะอาจจะเกิดความเครียดแก่ นักเรียนได้ เพราะการเปิดคอร์สติวสาหรับ
นักเรียนถือเป็นแนวทางหนึ่งในการสร้างความเข้าใจในรายละเอียดของเนื้ อหาด้วยการร่นระยะเวลาในการ
เรียนได้เป็นอย่างดี เพื่อให้นักเรียนสามารถเข้าใจเนื้อหาการสอบในระยะเวลาอันสั่นๆ ได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้การ
ติวก็ไม่ควรใช้ระยะเวลายาวนานมากนั กเพราะอาจจะทาให้ นักเรียนรู้สึ กเบื่ อ ฉะนั้น การติวควรเป็น ไปใน
รูปแบบของการผ่อนคลาย ไม่ทาให้นักเรียนเครียด และที่สาคัญอีกช่วงหาหนึ่งนอกจากจะมีวิทยากรให้ติวแล้ว
“เพื่อนช่วยเพื่อน” ก็เป็นแนวทางหนึ่งที่ทาให้เพื่อนนักเรียนเข้าใจในเนื้อหาการสอบได้เป็นอย่างดี

๕๒

การสังเคราะห์ แนวทางการน าผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (O-NET) ไปใช้ในการพัฒ นา
คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามขนาดเล็กที่ได้รับรางวัลโรงเรียนพระราชทานในช่วง
๕ ปีที่ผ่านมา (พ.ศ.๒๕๕๕- พ.ศ.๒๕๕๙) พบว่า
๑. กระบวนการเรียนรู้เพื่อการคิดวิเคราะห์ โรงเรียนได้ใช้แนวทางการปรับกระบวนการที่เน้น “การ
พัฒนาทักษะการคิดเป็นการสร้างคลังของความรู้ในการจัดการเรียนรู้ ” พร้อมทั้ง “ผู้ปกครองก็ต้องมีส่วนร่วม
ในการจัดการศึกษาของเด็ก” ครูและผู้ปกครองต้องเปิด “พื้นที่ใหม่” ให้ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมในการ
จัดการเรียนการเรียนรู้ของนักเรียน ในขณะเดียวกันต้องมีการยกระดับผลการทดสอบของนักเรียนทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ “ครูต้องทาหน้าที่มากกว่าความเป็นครูทั่วไป” หากได้ครูผู้สอนที่มีความเชี่ยวชาญตรงตาม
กลุ่มสาระ ก็ควรส่งเสริมให้ผ่านการพัฒนาความรู้ด้วยการอบรมในสายงานของตนเองเป็นการเฉพาะ เพื่อจะได้
นาผลมาออกแบบการจัดการเรียนรู้ ในการพัฒนาผู้เรียน และศึกษาค้นคว้าหารูปแบบวิธีการสอน สอดคล้อง
กับมาตรฐานตัวชี้วัดต่างๆ ในการการประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ภายใต้กรอบการดาเนินการที่ได้วางแผนไว้
ร่วมกันของโรงเรียน และครูผู้สอนยุคใหม่ต้องออกแบบห้องเรียนให้ กับผู้เรียนมากกว่าการนั่งเรียนหรือฟัง
ครูผู้สอนในห้องสี่เหลี่ยมอย่างเดียว ควรสร้างการเรียนรู้ที่ใหม่ๆ ไม่ซ้า ไม่จาเจ ฝึกให้ผู้เรียนได้คิดวิเคราะห์
สังเคราะห์ ได้ตัดสินใจเอง เหล่านี้คือการสร้างให้ผู้เรียนสามารถเผชิญกับข้อสอบได้ และจัดทาคลังข้ อสอบใน
ระดับสถานศึกษา เพื่อนาไปใช้ในการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
๒. การบรรจุแนวการทาข้อสอบ (O-NET) เข้าไปในเวลาเรียน การนาข้อสอบเก่ามาวิเคราะห์ให้
นักเรียนได้ทา ให้ข้อสอบได้ผ่านตานั กเรียน หรือผ่ านการติวข้อสอบให้กับนักเรียน มีการนานักเรียนไปติว
ข้อสอบภายนอก เพราะสิ่งเหล่านี้มีผลทาให้นักเรียนมีความรู้สึกเคยชินในการลงสนามสอบ นอกจากนี้รูปแบบ
การจัดการเรียนรู้ในห้องเรียนก็ควรที่จะเน้นฝึกคิด วิเคราะห์ เหตุการณ์ต่างๆ สื่อการเรียนการสอนที่ดีทันต่อ
ยุคสมัยการเปลี่ยนแปลง ส่งเสริมให้ผู้เรียนอ่านหนังสือนอกเวลาการติวข้อสอบ และการติวต้องเป็นในรูปแบบ
ของการผ่อนคลาย เช่น เล่นกิจกรรม และสอดแทรกเนื้อหาไป เพื่อให้นักเรียนไม่รู้สึกว่าเขากาลังอยู่กับการ
เรี ย น เห็ น ได้ ว่ า เมื่ อ นั ก เรี ย นมี ค วามพร้ อ มที่ จ ะรั บ รู้ เมื่ อ เราให้ อ ะไรไป เขาก็ จ ะรับ ได้ ทั้ งหมด ควรมี ก าร
สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ ไม่ตกเป็นเหยื่อของเทคโนโลยี ตลอดจนการฝึกให้นักเรียนได้ทา
โจทย์ข้อสอบ เพื่อเห็นและเป็นแนวทางในการทาข้อสอบจริง
๓. ความเชี่ ย วชาญของครู ผู้ ส อน ครู ผู้ ส อนแต่ ล ะคนจะมี ค วามเชี่ ย วชาญในรายวิ ช าที่ ต นเอง
รับผิดชอบ มีความรอบรู้และทันกับเทคโนโลยีสมัย ใหม่ๆ มีความทุ่มเท มุ่งมั่น และพร้อมที่จะพัฒ นาผู้เรียน
อย่างจริงจัง รู้จัก และมีข้อมูลผู้เรียนแต่ละคน เพื่อง่ายในการปรับปรุง ตลอดจนพร้อมที่จะผลักดันและส่งเสริม
กับผู้เรียนที่มีความสามารถที่แตกต่างกัน และสร้างความตระหนักให้กับผู้เรียนเพื่อมุ่งสู่เป้าหมาย นักเรียนแต่
ละคนจะมีฝัน เป้าหมายชีวิตของตนเอง ที่แต่ละคนจะไม่เหมือนกัน มีการเชิญคนที่ประสบความสาเร็จในสาย
อาชีพด้านต่างๆมาสร้างฝัน เล่าประสบการณ์ชีวิต ตลอดจนเส้นทางเดินที่จะทาให้ประสบความสาเร็จ
๔. ตัวผู้เรียน นักเรียนต้องมีการแบ่งเวลาให้การเรียน แบ่งเวลาว่างในการละเล่นกับเพื่อนๆ หรือมี
การสร้างให้ “เพื่อนช่วยสอน” ซึ่งการให้เพื่อนเข้าใจในความเป็นเพื่อนได้เป็นอย่างดี หากเพื่อนไม่เข้าใจและ
ต้องการความช่วยเหลือ โดยเฉพาะช่วงเวลาที่จะต้องเตรียมตัวสอบ เวลาเรียนในห้อง หากไม่เข้าใจก็มีการ
แลกเปลี่ยนปรึกษา หรืออธิบายซึ่งกันและกัน วิชาไหนใครมีความถนัดเป็นพิเศษ ก็จะมาผลัดกันติวแลกเปลี่ยน
องค์ความรู้ซึ่งกันและกัน
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๕.๒ อภิปรายผล
ปัจจัยและแนวทางที่ส่งผลต่อการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (O-NET) สูง/ต่า ของโรงเรียนเอกชน
สอนศาสนาอิสลามขนาดเล็กที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ขึ้นอยู่กับเป้าหมายของโรงเรียนที่มีผู้บริหารมีวิสัยทัศน์
ที่กว้างพอในการบริหารจัดการโรงเรียนให้ครู นักเรียน และบุคคลแวดล้อมในโรงเรียนที่มีส่วนในการพัฒนา
นักเรียน ซึ่งผลต่อการศึกษาสามารถอภิปรายดังนี้ คือ
ด้วยศักยภาพในตัวนักเรียนแต่ละคนไม่เท่ากัน การรับสมัครนักเรียนเข้ามาเรียน ศัก ยภาพของแต่ละ
คนจะแตกต่างกัน ไอคิว ทักษะ ไหวพริบ ของนักเรียนบางคนติดตัวมาเป็นทุนเดิมแล้ว โรงเรียนแทบจะไม่ต้อง
สอนอะไรมากมาย เนื่องจากตัวนักเรียนบางคนเก่งมาแต่เดิมเป้าหมายในการเรียนรู้ของนักเรียนแต่ละคน แต่
ละรุ่นไม่เหมือนกัน โดยเฉพาะกระบวนการของโรงเรียนในการเสริมสร้างเป้าหมายในการเรียนรู้แก่นักเรียน
บางโรงเรียนใช้วิธีการให้รุ่นพี่ที่ประสบความสาเร็จมาสร้างแรงบันดาลใจให้แก่รุ่นน้อง เพื่อสร้างฝันให้แก่เด็ก
ซึ่งจะสร้างแรงขับ ความทุ่มเท ความตั้งมั่น ในการศึกษาเล่าเรียน นักเรียนในแต่ละคนจะมี มีความมุ่งมั่นที่
แตกต่างกัน นักเรียนบางคนได้เรียนรู้ผ่านการทดลองจริงจะได้ความรู้มาก เพราะปัจจุบันมีแหล่งศึกษาเรียนรู้
ให้ ค้น คว้ามากมาย อิน เทอเน็ ต ยูทูป ฯลฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่งวิชาวิทยาศาสตร์ที่ต้องมีการเข้าห้ องทดลอง
เนื้อหาแต่ละจุดประสงค์การเรียนรู้ (ทฤษฏีและปฏิบัติ) จะทาให้เห็นผลจริง เชิงรูปธรรม นักเรียนมีความสนใจ
มากกว่าเรียนเฉพาะภาคทฤษฏี หรือดูผ่านทางอินเทอเน็ต หรือยูทูปเพียงอย่างเดียว ฉะนั้นโรงเรียนมีส่วน
สาคัญในการสนับสนุนอุปกรณ์เครื่องมือในห้องทดลองทางวิทยาศาสตร์ ตลอดจนอุปกรณ์อานวยความสะดวก
ที่เกี่ยวข้องกับเนื้ อหาวิช าเรียนเป็น อย่างยิ่ ง ในขณะที่งานของสุ รชัย ไวยวรรณจิตร และคณะ (๒๕๕๗) ที่
ทาการศึกษาการนาผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (O-NET) ระดับชั้นมัธยมปีที่ ๓ และปีที่ไปใช้ในการ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน: กรณีศึกษาโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และได้ ชี้
ว่า ผู้เรียนได้เรียนไม่เต็มที่อันเนื่ องจากสถานการณ์ในพื้นที่ ประกอบกับ ผู้เรียนขาดประสบการณ์ในการทา
ข้อสอบตามแนวของ สทศ . ไม่เข้าใจวิธีระบายคาตอบและคาชี้แจงในกระดาษคาตอบ ทาให้ผู้เรียนขาดความ
มั่ น ใจในการท าข้ อ สอบ ผู้ เรี ย นระดั บ ประถมศึ ก ษาปี ที่ ๖ หรื อ แม้ แ ต่ ร ะดั บ ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ ๓ ยั งให้
ความสาคัญต่อการสอบน้อย เช่นด้วยกับ วิทยากร เชียงกูล (อ้างในสมพงษ์ จิตระดับ, ๒๕๕๒) ได้กล่าวไว้ว่า
สาเหตุหนึ่งที่ทาให้การสอบระดับชาติของนักเรียนได้คะแนนเฉลี่ยต่ากว่า ๕๐% ในทุกวิชา รวมทั้งต่าลงจากปี
ก่อน ๆ มากเนื่องมาจาก ๑) ครูอาจารย์ (รวมทั้งพ่อแม่ผู้ปกครอง) มีทัศนคติที่ผิด ๆ ว่า การเรียนเก่งหรือไม่เก่ง
เป็นผลมาจากความฉลาดมาตั้งแต่เกิด ๒) ปัญหาส่วนตัวของผู้เรียน ๓) ปัญหาปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมสังคม
และอารมณ์ของผู้เรียน และ ๔) ปัญหาสภาพแวดล้อมด้านทัศนคติของชุมชนและสังคม
ทั้งก็ได้มีการสร้างแหล่งเรียนรู้ ทักษะ หรืออานวยความสะดวก ในการค้นคว้าหาความรู้แก่นักเรียน
การเรียนรู้ที่มากกว่าการสอนในห้องเรียน หรือการกระตุ้นนักเรียนให้ไปสู่แหล่งเรียนรู้ต่างๆ เช่น ห้องสมุดมี
ความพร้อมที่จะเป็น แหล่งค้นคว้าหาความรู้ เวลาว่างของนักเรียนส่วนใหญ่รักที่จะเข้าห้องสมุด เป็นแห ล่ง
เรียนรู้ที่จะผลักดันให้นักเรียนสนุก และพร้อมที่จะค้นคว้าหาความรู้ใหม่ๆ อยู่ตลอด ผ่านกระบวนการจัดการ
เรียนรู้ของครูผู้สอน นักเรียนต้องได้เรียนรู้มากกว่าการนั่งฟังครู หรือจดตาม นักเรียนสามารถคิด หรือทาให้
เกิดเครื่องมือขึ้นมา ข้อสอบ (O-NET) ส่วนหนึ่งเป็นการคิดวิเคราะห์ ครูผู้สอนคงไม่สามารถสอนให้ ตรงกับ
เนื้อหาที่จะออกในข้อสอบได้ แต่ครูผู้สอนสามารถสร้างความพร้อมให้แก่นักเรียนได้ ฝึกกระบวนการคิด การ
ตั ด สิ น ใจ การหาค าตอบที่ คิ ด ว่ าจะใกล้ เคี ย งและถู ก ต้ อ งมากที่ สุ ด สร้า งทั ก ษะการคิ ด ให้ แ ก่ เขา เมื่ อ ใดที่
บรรยากาศในห้องเรียน เอื้อให้นักเรียนคิด สร้างเครื่องมือขึ้นมา มีเครื่องมือการเรียนรู้ ออกแบบให้นักเรียน
สามารถใช้อินเทอเนต คอมพิวเตอร์ ภายใต้กรอบที่โรงเรียนกาหนด ถือเป็นการหยิบยื่นเครื่องมือให้แก่เขาเข้า
ไปสู่การเรียนรู้ได้มากที่สุด การสืบค้นหาความรู้ใหม่ๆ ข้อมูลที่เขาได้มาจะทาให้เขาได้คิดพัฒนาตนเอง เหล่านี้
๕๔

จะเป็นคาตอบหนึ่งที่โรงเรียนจะทาให้นักเรียนประสบผลสาเร็จในการพิชิตคะแนน (O-NET) สอดคล้องกับ นา
วาลย์ ปานากาเซ็ง แมงกาจิ (๒๕๕๐) ที่ได้นาเสนอไว้ว่า แนวทางการจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของ
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในพื้นที่ สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่สร้างขึ้นจากองค์ประกอบที่เกิดจาก
กลุ่มตัวแปรที่มีความสอดคล้องกับหลักการพัฒนาที่ยั่งยืนให้มีความสมดุลทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
ทางการศึ ก ษาแนวทางการจั ด การศึ ก ษาดั ง กล่ า วประกอบด้ ว ยองค์ ป ระกอบที่ เกิ ด จาก (๑) การสร้ า ง
ความสามารถในการแข่ งขัน บนพื้นฐานทรัพยากรและความสามารถของโรงเรียน จานวน ๕ องค์ประกอบ
ได้แก่ องค์ประกอบเกี่ยวกับผู้บริหารมืออาชีพ การบริหารต้นทุน การบริหารบุคลากรให้เป็นมืออาชีพ การ
บริ ห ารจั ด การที่ มีป ระสิ ท ธิผ ลและการพั ฒ นาภาพลั ก ษณ์ ส ถานศึ กษา (๒) การสร้างความสามารถในการ
ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการทางการศึกษา จานวน ๕ องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบเกี่ยวกับ
การจั ด กระบวนการเรี ย นรู้ และกิจ กรรมพั ฒ นาผู้ เรียนตามวิถี อิส ลามอย่ างสอดคล้ องกับ บริบ ททางสั งคม
วัฒนธรรมท้องถิ่นและสากล การจัดกระบวนการเรียนรู้และกิจกรรมโดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญเพื่อให้ ผู้เรียน
ด ารงชี วิต อย่ า งสั น ติ สุ ข ครู แ ละบุ ค ลากรสายสนั บ สนุ น การสอนมื อ อาชี พ การด ารงไว้ ซึ่ งเอกลั ก ษณ์ ข อง
สถานศึกษา และการพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคล (๓) การสร้างความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับบริบท
ของท้องถิ่นและสากล
นอกจากนี้ผู้ปกครองถือเป็นแรงหนุนที่ดี ถ้าเรามองว่าความสาเร็จของโรงเรียนส่วนหนึ่งอาจจะมาจาก
ผู้ปกครอง การที่ผู้ปกครองให้ความคาดหวังกับนักเรียน ให้การสนับสนุน ให้ความสาคัญกับการเรียนพิเศษ
เรียนเสริมต่างๆ สังเกตว่าโรงเรียนหลายโรงที่นักเรียนในระดับมัธยมเอกชน ช่วงปิดเทอมส่งลูกไปเรียนพิเศษที่
หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เป็นการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ให้แก่เด็ก การสนับสนุน การติดตามของผู้ปกครอง
ไม่ใช่การโยนภาระให้กับครูที่โรงเรียนทั้งหมด สิ่งเหล่านี้จะเป็นการสร้างความรับผิดชอบให้เกิดขึ้นแก่นักเรียน
ผ่านการเอาใจใส่จากผู้ปกครอง และต้องมีการจัดประชุมผู้ปกครอง ๒ ครั้งต่อปี โดยเฉพาะนักเรียนรุ่นใหม่ จะ
เน้ นและให้ ความส าคัญกับ เรื่องของกฎ ระเบียบของโรงเรียนต่อนักเรียน และผู้ปกครองนักเรียนแต่ละคน
จะต้องมีส่วนร่วมกับโรงเรียนสอดคล้องกับอ้อมใจ วงษ์มณฑา และเรชา, ชูสุวรรณ ( ๒๕๕๖) ที่กล่าวไว้ว่าการ
จัดสรรทรัพยากรเพื่อการศึกษา สนับสนุ นให้ผู้ป กครอง ชุมชน ภูมิปัญญา และทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องมีส่วนใน
กระบวนการเรี ย นรู้ ที่ มุ่ ง ประโยชน์ แ ก่ ผู้ เรี ย นเป็ น ส าคั ญ ทั้ งนี้ ก ารพั ฒ นาคุ ณ ภาพการจั ด การศึ ก ษาตาม
พระราชบัญญัติการศึกษา มุ่งให้เกิดคุณภาพทั้งในด้านผลผลิต กระบวนการจัดการ และปัจจัยต่างๆ โดยมุ่งหวัง
ให้ เกิดการพัฒ นาทั้งระบบ บุ คคลที่มีความส าคัญ อย่างยิ่งที่ จะทาให้ เกิดการเปลี่ ยนแปลงดังกล่ าวได้ ก็คือ
ผู้บริหารโรงเรียน เพราะต้องเป็นผู้นาและผู้ประสาน ในขณะที่กับ Davis, G.A. and Rimm, S.B. (๑๙๙๔)
ที่ได้สะท้อนไว้ว่าการเลี้ยงดูนั้นเด็กมีแนวโน้มที่จะเลือกแบบและยึดพฤตกรรมของพ่อแม่ผู้เลี้ยงดูอย่างใกล้ชิด
เป็ น แบบอย่ า ง ถ้ า พ่ อ แม่ เป็ น ผู้ มี ผ ลสั ม ฤทธิ์ ต่ ากว่ าความสามารถที่ เป็ น จริ ง หรื อ ไม่ เน้ น ความส าคั ญ ของ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ลูกจะรับเอาทัศนคติทานองเดียวกันนั้น มาไว้เป็นของตัว สภาพแวดล้อมทางบ้านมี
อิทธิพลต่อเด็กไม่ว่าจะเป็ นด้านลักษณะนิสั ย ความประพฤติ ความเชื่อหรือค่านิยมต่างๆอาจจะเป็นเครื่อง
กาหนดชีวิตในอนาคตของเด็กได้ทีเดียวกับสาหรับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนั้น สิ่งแวดล้อมทางบ้านก็มีอิทธิพล
อยู่ไม่น้อย ฉะนั้นนักเรียนที่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่านั้นจะมีความคิดกับตนเองค่อนข้างไม่ดี ไม่เห็นคุณค่าใน
ตนเอง ถ้าเราจัดสภาพที่ดีที่เหมาะสมกับนักเรียนนั้นในรูปแบบอื่นๆ เช่น การจัดกิจกรรมการสอน กิจกรรม
กลุ่มสัมพันธ์ การส่งเสริมให้นักเรียนเห็นความสาคัญของการสอบ การสร้างบรรยากาศเพื่อส่งเสริมการเรียน
เป็นต้น เพื่อให้นักเรียนเกิดความรู้ที่เพิ่มมากขึ้น จะช่วยแก้ไขปัญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้นได้
ทั้งนี้ครูถือเป็นปัจจัยหนึ่งที่จะนาไปสู่ความสาเร็จ หากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนโรงเรียน ครู
อาจจะไม่ใช่ปัจจัยความสาเร็จปัจจุบัน แต่เป็นปัจจัยที่จะบอกอนาคตของโรงเรียนได้ ฉะนั้นครูจึงเป็นกุญแจ
๕๕

สาคัญในการขับเคลื่อนโรงเรียนสู่การพัฒนาที่ดี สอดคล้องกับ กุลธิดา นุกูลธรรม และคณะ (๒๕๕๘) ที่ชี้ว่าผล
จากคะแนน O-NET จากนักเรียนหนึ่งรุ่น ชี้ให้เห็นว่าโรงเรียนมีความสามารถในการพัฒนานักเรียนในหลาย
สาขาวิชา นอกจากนี้แล้วผู้บริหารก็ควรให้ความสาคัญในเรื่องการพัฒนาด้วยเช่นกัน ไม่เพียงแค่มองหรือตั้งเป้า
จ านวนเด็ก ที่ เข้ ามาสมั ค รอย่ างเดี ย ว แต่ ต้ อ งสร้างคุ ณ ภาพของผู้ เรีย นได้ ด้ ว ย โดยในหลายโรงเรีย นได้ใช้
กระบวนการการแลกเปลี่ยนระหว่างกันอันจะนาไปสู่การเติมเต็มระหว่างครูได้เป็นอย่าง เพราะคนที่จะได้รับ
ผลประโยชน์ไม่ใช่ผู้บริหารโรงเรียน แต่เป็นเด็กนักเรียนและเมื่อครูผู้สอนมีวิธีการแบบใหม่ๆ การจัดการสอนใน
ห้องเรียนก็ยังสามารถสร้างแรงกระตุ้นให้เด็กนักเรียนได้อีกด้วยในขณะที่เอื้อมพร หลินเจริญ (๒๕๕๒) ชี้ว่า
โรงเรียนขนาดเล็กที่อยู่นอกเมืองจะมีการแข่งขันทางด้านวิชาการ และมีความกระตือรือร้น ความเอาใจใส่ใน
การเรียนน้อย ส่งผลให้คะแนน O-NET ต่าเมื่อเทียบกับโรงเรียนขนาดกลางและโรงเรียนขนาดใหญ่ในเมืองที่มี
การแข่งขันทางด้านวิชาการสูง ตัวป้อน (นักเรียน) ของโรงเรียนส่วนใหญ่เกือบร้อยละ ๙๐ จะมีนักเรียนที่มี
ความตั้งใจ กระตือรือร้น และให้ความสาคัญกับการสอบ O-NET มาก จึงส่งผลให้ ผลการสอบ O-NET ใน
โรงเรียนนั้นสูงจนเป็นที่น่าพอใจของคณะครูในโรงเรียน นอกจากนี้การแลกเปลี่ยนระหว่างครูยังก่อให้เกิดเสียง
สะท้ อนถึงความต้องการในการท างานอี กด้ว ย ดังนั้น จะเห็ น ได้ว่า ครูในแต่ล ะโรงเรีย นจะมี วิธีการในการ
แลกเปลี่ยนที่แตกต่างกันออกไป บางโรงเรี ยนจะใช้วิธีการพูดคุยแลกเปลี่ยนในช่วงระยะเวลาสั่นๆ ของวัน
ในขณะที่บางโรงเรียนก็จะมีการจัดประชุมอย่างเป็นทางการ ซึ่งขึ้นอยู่กับเทคนิคของโรงเรียนในการปรับใช้ แต่
ประเด็นสาคัญในได้เห็นคือ การแลกเปลี่ยนระหว่างครูนั้นก็เพื่อให้นักเรียนได้รับประโยชน์สูงสุดในการเรี ยน
นอกจากนี้ครูได้พยายามออกแบบการเรียนการสอนของนักเรียนเพื่อให้นักเรียนมีได้รู้จักกับแนวข้อสอบ (ONET) ก่อนที่จะมีสอบสอบจริง โรงเรียนใช้วิธีการสอดแทรกเนื้อหาข้อสอบ (O-NET) ในช่วงที่เรียนในรายวิชา
บางโรงเรียนก็มีการจัดคอร์สพิเศษเพื่อติวข้อสอบ (O-NET) สิ่งเหล่านี้ก็เพื่อต้องการสร้างให้นักเรียนได้รู้จัก
เทคนิคในการทาข้อสอบ เพื่อไม่เกิดความตื่นเต้นในการทาข้อสอบจริงในวันที่สอบ (O-NET) ในขณะที่ เอื้อม
พร หลิน เจริญ (๒๕๕๒) ที่เสนอไว้ว่า พฤติกรรมการสอนของครู ครูส่ วนใหญ่ พยายามคิดหาวิธีการสอนที่
หลากหลายเพื่อส่ งเสริมให้ นักเรียนเกิดความรู้เกิดทักษะในการเรียน แต่พบว่ายังมีครูที่ใช้วิธีการสอนแบบ
บรรยาย มุ่งเน้นให้เด็กท่องจา จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นครูเป็นสาคัญมากกว่าการเน้นผู้เรียนเป็น
สาคัญ ในรายวิชาที่ต่างกันครูก็จะมีเทคนิคการสอนที่แตกต่างกันออกไป แต่ที่เป็นปัญหาทาให้ผลสัมฤทธิ์ของ
นักเรียนไม่ดีขึ้นหรือคะแนนสอบ O-NET ต่า อาจจะเนื่องมาจากความพร้อมของนักเรียน ความพร้อมของ
โรงเรียนทางด้านสื่ออุปกรณ์ ความเพียงพอทางด้านบุคลากร ขณะเดียวกันก็ควรมีการให้กาลังใจการทางานกัน
อยู่ตลอด อย่าให้ครูรู้สึกว่าภาระหน้าที่ของเขามากเกินกาลัง มีการให้รางวัล เสริมแรง ครูผู้สอน หรือเลี้ยง
สังสรรค์ พักผ่อนด้วยการพาไปเที่ยวนอกสถานที่ หากปฏิบัติได้ตามเป้าหมายหรือเกณฑ์ที่ได้วางไว้ เพราะการ
ทางานแบบช่วยเหลือกันข้ามสายงาน เพื่อการส่งต่อการดูแลซึ่งกันและกัน เช่น งานด้านวิชาการกับงานด้าน
การดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีการประชุมปรึกษาพูดคุยกัน ไม่เป็นการพลักภาระหรือโยนงานต่อ (หมดหน้าที่
ของฉัน แล้ว เป็น หน้าที่ของคุณต่อ) แต่เป็ นการรับลูกต่อกัน เพื่อปรับปรุงและพัฒ นานักเรียนสู่ความสาเร็จ
ต่อไป สอดคล้องกับ เอื้อมพร หลินเจริญ (๒๕๕๒) ที่เสนอไว้ว่าภาระงานของครูมีมาก โรงเรียนหลายแห่งครูมี
งานอื่นๆ เช่น งานพัสดุ งานการเงิน งานธุรการ รวมถึงงานโครงการพิเศษของโรงเรียนไม่ว่าจะเป็นโครงการ
อาหารกลางวัน โครงการที่ทาร่วมกับชุมชน ซึ่งเป็นงานที่ได้รับมอบหมายเพิ่มเติมจากงานการสอนทาให้ครูมี
เวลาในการเตรียมการสอนน้อยลง ไม่สามารถสอนได้เต็มที่ จึงส่งผลให้คะแนน O-NET ของนักเรียนในโรงเรียน
ดังกล่าวต่าลงไปด้วย
ฉะนั้น การสร้างเวทีการแข่งขันทางด้านวิชาการระหว่างกลุ่มสาระในโรงเรียน การพาไปแข่งขันงาน
ด้านวิชาการตามโรงเรียน สถาบันการศึกษาอื่นที่ได้จัดขึ้น เพื่อให้นักเรียนได้สัมผัสบรรยากาศด้านการเรียนรู้
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โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานที่เกี่ยวกับเรื่องการสอบ การเสริมทักษะ การตะลุยข้อสอบต่างๆ เพื่อสร้างและกระตุ้น
ให้นักเรียนสนุกกับการเรียนรู้บวกกับบรรยากาศของโรงเรียนอบอวนไปด้วยการศึกษาค้นคว้าอย่างสมบูรณ์
ที่สุ ด พร้ องทั้ งผู้ บ ริห ารควรให้ ความส าคั ญ กับ เรื่องการสอบ (O-NET) เป็ น อย่างยิ่ ง โดยพยายามก าชั บ ให้
ครูผู้ ส อน ออกแบบ จัดกระบวนการเรีย นการสอนให้ กับ นักเรียนใน ๑ คาบ( ๕๐ นาที) ต้องมีการนาแนว
ข้อสอบ (O-NET) เข้ามาอธิบาย ยกตัวอย่าง ทาความเข้าใจให้กับนักเรียน เพื่อเป็นแนวทางในการทาข้อสอบ
หรือคาดเดาข้อสอบ อย่างมีเหตุผลมากที่สุด พร้อมกันนี้ผู้บริหารควรมีการวางแผนในการจัดโปรแกรมการติว
O-NET ให้กับนั กเรียนตั้งแต่ต้น ปี ประชุมวางแผนให้ กับครูผู้ สอน นักเรียน ในการเตรียมความพร้อม และ
จัดสรรเวลาให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับแนวนโยบายการจัดการศึกษาที่กาหนดไว้ในแผนการจัดการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕-๒๕๔๙ ได้กาหนดแนวทางการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โดยให้ ดาเนิ น การหลักสูตรสถานศึกษาให้ มีความสอดคล้ องกับสภาพปัญ หา ความต้องการของชุมชนและ
ท้องถิ่น มีการจัดการศึกษาในรูปแบบและวิธีการที่หลากหลาย จัดกระบวนการเรียนรู้และการประเมินผลการ
เรียนรู้ตามสภาพจริง ที่มีความยืดหยุ่นและสมบูรณ์ทั้งในด้านความถูกต้องและความเหมาะสมของเนื้อหาสาระ
จัดบรรยากาศการเรียนรู้ ใช้สื่อ และแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ดาเนินการบริหารงานบุคคลที่สอดคล้องกับ
นโยบาย กฎระเบียบ มีการพัฒ นา และจัดระบบการประเมินคุณภาพภายในของครู และบุ คลากรทางการ
ศึ ก ษา เพื่ อ ประโยชน์ ในการเรี ย นรู้ ข องผู้ เรี ยน จัด ระบบการประกั น คุ ณ ภาพภายในให้ เป็ น ส่ ว นหนึ่ งของ
กระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง เช่นเดียวกับรุ่ง แก้วแดง (๒๕๔๖) ได้กล่าวว่า ถ้า
ต้องการให้การศึกษาของชาติมีคุณภาพดี ต้องสร้างความเข้มแข็งที่สถานศึกษา ให้สามารถเป็นหน่วยรองรับ
การกระจายอานาจตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ สถานศึกษาเป็นสถาบันที่ผูกพันกับชุมชนมาหลาย
ชั่ว คน ประชาชนผู กพัน กับ โรงเรีย นและมีส่ ว นได้ส่ วนเสียโดยตรงกับ การศึกษาที่โรงเรียนจัดให้ ในขณะที่
งานวิจัยของ กุลธิดา นุ กูลธรรม และคณะ (๒๕๕๘) ที่ได้ชี้ว่า การนาเสนอวิธีการใช้ คะแนน O-NET เพื่อ
ประเมิ น ประสิทธิ ภาพของโรงเรี ยนโดยคานึงถึงความสามารถเริ่มต้นของนักเรียนที่ รับเข้ามาเรียน (จาก
คะแนน O-NET ก่อนเข้าเรียน) ควบคู่ ไปกับคะแนน ONETของนักเรียนที่จบการศึกษาในแต่ละโรงเรียน ซึ่งทา
ให้ สามารถคัดเลือกโรงเรียนตัวอย่างจากการประเมินรูปแบบใหม่นี้ ได้จานวนหนึ่ง ซึ่งในโรงเรียนกลุ่มนี้ ไม่
จาเป็นต้องมีมีผลคะแนน O-NET ที่ สูงที่สุด หากแต่มีการพัฒนาจากคะแนนของนักเรียนที่รับเข้ามาเรียนสูง
ต่างหาก อีกทั้งการประเมินรูปแบบใหม่นี้ที่เน้นผลการพัฒนาของนักเรียนมากกว่าผลสัมฤทธิ์ สามารถนามาใช้
วิ เคราะห์เทียบกับปัจจัยอื่นๆ เช่น ขนาดของโรงเรียน เป็นต้น
สาหรับแนวทางการนาผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (O-NET) ไปใช้ในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามขนาดเล็กที่ได้รับรางวัลโรงเรียนพระราชทาน
ในช่วง ๕ ปีที่ผ่านมา (พ.ศ.๒๕๕๕- พ.ศ.๒๕๕๙) พบว่า
การปรับเปลี่ยนกระบวนการเรียนการสอน
โรงเรียนในหลายโรงที่ได้รับรางวัลพระราชทานได้มีการปรับกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นเนื้อหา
มาสู่การปรับกระบวนการ เพื่อการพัฒนาทักษะการคิดเป็นการสร้างคลังของความรู้ในการจัดการเรียนการ
สอน เพราะโรงเรียนไม่ได้เป็นที่รวมของความรู้เพื่อสอนเด็กแต่โรงเรียนเป็นที่แหล่งรวมวิธีการสอนเด็ก โดยการ
ดึงผู้มีร่วมเกี่ยวข้องเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการเรียนของนักศึกษา โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อยกระดับ
ผลการทดสอบของนักเรียนจาเป็น สอดคล้องกับหริสา ยงวรรณกร และคณะ (๒๕๕๘) ที่ชี้ว่าทุกประเทศจึง
ต้องเตรียมคนให้พร้อมสาหรับการเปลี่ยนแปลง ประเทศไทยให้ความสาคัญกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว จึง
ได้มีการปฏิรูปการศึกษาเพราะเชื่อว่า การศึกษาคือ การสร้างคน การปฏิรูปการศึกษาจึงมุ่งเน้นการปฏิรูปการ
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เรียนรู้เป็นสาคัญ เพื่อทาให้ผู้เรียนมีความรู้สามารถประกอบอาชีพได้โดยมีทักษะพื้นฐานที่จาเป็น และมีจิตใจ
ที่ดีงามพร้อมที่จะทาประโยชน์เพื่อตนเองและสังคม การปฏิรูปการเรียนรู้จะประสบความสาเร็จต้องอาศัย
ความร่วมมือจากทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็ น ผู้ บริห าร ครู นักเรียน ชุมชน และองค์กรต่าง ๆ ร่วมกันผลั กดันและ
ขับเคลื่อนระบบการศึกษาให้เป็นไปตามเป้าหมายซึ่งปัจจัยหลักที่จะทาให้บรรลุเป้าหมายคือ ครูผู้สอนที่จะต้อง
เปลี่ ย นแปลงจากบทบาทเดิม เป็ น บทบาทใหม่ โดยมุ่ งเน้ น ผู้ เรียนเป็ นส าคัญ ครูส ามารถวางแผนและจั ด
หลักสูตรจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ ปฏิรูปสื่อเทคโนโลยีให้ทันสมัย พัฒนาการวิจัยในชั้นเรียนตลอดจน
ปฏิรูปการวัดและประเมินผลได้อย่างเหมาะสม
การปรับเปลี่ยนในการเรียนการสอนเพื่อให้เข้ากับสถานการณ์ในแต่ละช่วงเวลา หน้าที่ของครูจึงมี
ความสาคัญในการเท่าทันการเปลี่ยนแปลงต่างๆ จะเห็นได้ว่าครูผู้สอนมีผลสาคัญต่อการพัฒนาทักษะการคิด
เป็นการสร้างคลังของความรู้ในการจัดการเรียนการสอน สอดคล้องกับงานวิจัยของฮารูณ ราโอบและอิสมาอีล
ราโอบ (๒๕๕๗) ที่ชี้ว่า ผู้บริหารควรมีนโยบายที่สามารถนาไปปฏิบัติได้จริง ให้กระบวนการมีส่วนร่วมในการ
แก้ ปัญหา ครู ควรได้ รับการพัฒนาในด้านเทคนิคการสอน หลักการวัดผลประเมินผล และควรได้รับการนิเทศ
การเรียนการสอน เพื่อสามารถยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนได้อย่างเป็นระบบ เช่นเดียวกับวินิจ สังขรัตน์
(๒๕๔๔) ที่สะท้อนไว้ว่า โรงเรียนราษฎร์สอนศาสนาเองก็ต้องพัฒนาตัวเอง ไม่ว่าจะเป็นการจ้างครู การจัดหา
อุปกรณ์การเรียนการสอน และอาคารเรียน สิ่งเหล่านี้ล้วนต้องใช้งบประมาณในการพัฒนา เพราะมาตรการ
สาคัญที่กระทรวงศึกษาธิการได้นามาใช้ในการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนเอกชนคือ การใช้กระบวนการรับรอง
มาตรฐานที่เน้นให้โรงเรียนสามารถพัฒนาและประเมินตนเองอย่างต่อเนื่อง
บูรณการแนวข้อสอบเข้าในเวลาเรียน
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยบู รณาการด้านการคิดวิเคราะห์ จัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อพัฒ นา
คุณลักษณะอันพึงประสงค์และสมรรถนะสาหรับนักเรียน ครูผู้สอนยุคใหม่ได้ออกแบบห้องเรียนให้กับผู้เรียน
มากกว่าการนั่งเรียนหรือฟังครูผู้สอนในห้องสี่เหลี่ยมอย่างเดียว การสร้างการเรียนรู้ ที่ใหม่ๆ ให้ผู้เรียนได้คิด
วิเคราะห์ สังเคราะห์ ได้ตัดสินใจด้วยเองถือเป็นหนึ่งแนวทางอันสาคัญของการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สอดคล้องกับ กระทรวงศึกษาธิการยังได้วางนโยบายในการพัฒ นาและ
อุดหนุนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้ โดยเร่งพัฒ นาคุณภาพการเรียนการสอนทั้ง ๓ สายวิชาคือ
วิชาศาสนา วิชาสามัญ และวิชาชีพให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพ ด้วยการเร่งปรับปรุงหลักสูตรวิชาศาสนา
และสามัญ เพื่อลดจานวนชั่วโมงเรียนให้น้อยลง มีการบูรณาการวิชาศาสนาและสามัญเข้าด้วยกัน ปรับปรุง
หลักสูตรและเนื้อหาวิชาศาสนาให้สอดคล้อง สัมพันธ์กับการเรียนวิชาศาสนาในโรงเรียนประถมศึกษา โรงเรียน
มัธยมศึกษาของรัฐ และให้สามารถเทียบโอนผลการเรียนได้ และเร่งพัฒ นาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจ
ตรงกันเกี่ยวกับการจัดการศึกษา (อ้อมใจ วงษ์มณฑา, ๒๕๕๖.) ฉะนั้นครูผู้สอนแต่ละคนจะมีความเชี่ยวชาญใน
รายวิชาที่ตนเองรับผิดชอบแตกต่างกันไป หากสร้างความตระหนักให้กับผู้เรียนเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายในการบูรณา
การแนวข้อสอบกับการจัดการเรียนในห้องเรียน ถือเป็นหนึ่งแนวทางในการขับเคลื่อนการพัฒนานักเรียนแต่ละ
คนในการท าข้ อ สอบจริ งที่ ต้ อ งเผชิ ญ ในสนามสอบก็ จ ะมี ผ ลท าให้ นั ก เรี ย นมี ค วามง่ายในการท าข้ อ สอบ
สอดคล้องกับงานวิจัยของฮารูณ ราโอบและอิสมาอีล ราโอบ (๒๕๕๗) โดยทาการศึกษาเรื่อง การนาผลการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอิสลามศึกษา (I-NET) ไปใช้ในการพัฒ นาคุณ ภาพผู้เรียน: กรณีศึกษา
โรงเรียนธรรมศาสน์วิทยา โดยได้ที่ชี้ว่าครูควรสอนโดยใช้สื่อเทคโนโลยี พร้อมทั้งควรมีการนาข้อสอบไอเน็ตมา
ออกข้อสอบในการสอบปลายภาค เพื่อให้นักเรียนมีการคุ้นเคยในการทาข้อมูลที่ได้มาตรฐานในการจัดเรียน
๕๘

การสอบ ในขณะที่(ศิริลักษณ์ มโนรมณ์, ๒๕๔๓) ได้สะท้อนไว้ว่า หน่วยงานในกระทรวงศึกษาธิการ มิได้ให้
ความสาคัญมากนักในการบูรณาการ แต่ละหน่วยงานทางานในส่วนที่เป็นภาระหลักเท่านั้น ขาดการบูรณาการ
และการประสานงานต่อกัน เช่น หน่วยงานที่รับผิดชอบโรงเรียนรัฐบาล ทั้งระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
ก็จะเอาใจใส่ดูแลเฉพาะโรงเรียนในสังกัด ส่วนโรงเรียนเอกชนเป็นงานที่สานักงานคณะกรรมการการศึกษา
เอกชนฝากให้ศึกษาธิการจังหวัดดูแล โดยที่หน่วยงานต้นสังกัดรับผิดชอบด้านการจัดสรรงบประมาณ และออก
ระเบียบกฎหมายที่จะใช้เป็นแนวปฏิบัติในการกากับดูแลของผู้ปฏิบัติงานในระดับจังหวัดและอาเภอเท่านั้น
แม้กระทั่งปัจจุบัน ถึงแม้ว่าจะปฏิรูปโครงสร้างการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการแล้ว ก็ยังไม่สามารถ
แก้ปัญหาได้ เพราะโรงเรียนเอกชนต่างๆ ขาดหน่วยงานดูแลรับผิดชอบโดยเฉพาะ ต้องการให้มีหน่วยงานที่
ดูแลรับผิดชอบการศึกษาเอกชนในระดับจังหวัด โดยมีหน่วยงานเฉพาะกิจเป็นกระทรวงศึกษาธิการส่วนหน้า
เพื่อบูรณาการด้านการศึกษาร่วมกับหน่วยงานที่จัดการศึกษาของรัฐทุกระดับและทุกประเภท ด้วยความเข้าใจ
ที่ดีต่อกันช่วยเหลือเกื้อกูลกัน เช่นเดียวกับงานของ มานิตย์ ไชยกิจ (๒๕๕๗) ที่เสนอความสาคัญของการบูรณา
การการจัดการเรียนการสอนกับการวิจัย และการบริการวิชาการแก่สังคมของสถาบันอุดมศึกษา ที่ระบุไว้ใน
องค์ประกอบของการประกันคุณภายการประกันคุณภาพภายในของสถาบันอุดมศึกษา และนาเสนอแนวทาง
ของการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนกับการวิจัย และการบริการวิชาการแก่สังคม จากการศึกษาแนวคิด
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องแล้วนาเสนอเป็น ๓ รูปแบบหลัก คือ ๑) การบูรณาการโดยใช้การจัดการเรียนการสอน
เป็นหลัก ๒) การบูรณาการโดยใช้การวิจัยเป็นหลัก และ ๓) การบูรณาการโดยใช้การการบริชาการแก่สังคม
เป็นหลัก
การจัดคอร์สเรียนพิเศษหรือติว
การจัดคอร์สตัวถือเป็นแนวทางหนึ่งที่สามารถให้นักเรียนได้เห็นแนวทางในการทาข้อสอบ เพราะการ
ตัวเป็นเทคนิควิธีอย่างหนึ่งที่สามารถร้นเวลาในการทาความเข้าใจในเนื้อหาข้อสอบได้อย่างรวดเร็ว สอดคล้อง
กับผลการศึกษาของ หริสา ยงวรรณกร และคณะ (๒๕๕๘) ที่ชี้ว่าในยุคปัจจุบันถือว่าเป็นโลกยุคโลกาภิวัตน์ที่มี
การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว มีการพัฒนาด้านเทคโนโลยีต่าง ๆเพื่อมารองรับการขยายตัวด้านเศรษฐกิจที่
เพิ่มขึ้น ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านสังคมชุมชน ทั้งด้านความคิด วัฒนธรรมเจตคติและค่านิยมต่างๆ แต่
ทั้งนี้การติวก็ไม่ควรที่จะไปเน้นเนื้อหามากนัก เพราะอาจจะเกิดความเครียดแก่นักเรียนได้ เพราะการเปิดคอร์
สติ ว ส าหรั บ นั ก เรี ย นถื อ เป็ น แนวทางหนึ่ งในการสร้า งความเข้ าใจในรายละเอี ย ดของเนื้ อ หาด้ ว ยการร้ น
ระยะเวลาในการเรียนได้เป็นอย่างดี เพื่อให้นักเรียนสามารถเข้าใจเนื้อหาการสอบในระยะเวลาอันสั่นๆ ได้เป็น
อย่างดี ทั้งนี้การติวก็ไม่ควรใช้ระยะเวลายาวนานมากนักเพราะอาจจะทาให้นักเรียนรู้สึกเบื่อ ฉะนั้นการติวควร
เป็นไปในรูปแบบของการผ่อนคลาย ไม่ทาให้นักเรียนเครียด และที่สาคัญอีกช่วงหาหนึ่งนอกจากจะมีวิทยากร
ให้ติวแล้ว “เพื่อนช่วยเพื่อน” ก็เป็นแนวทางหนึ่งที่ทาให้เพื่อนนักเรียนเข้า ใจในเนื้อหาการสอบได้เป็นอย่างดี
สอดคล้องกับ ไมซาเร๊าะ ขุนรักษ์ และคณะ(๒๕๕๘) ที่ชี้ว่า จัดตารางกิจวัตรประจาวันของผู้ เรียนด้วยการจัด
กระบวนการเรียนรู้บูรณาการอิสลามในห้องเรียน การตัรบิยะฮฺ โดยการสร้างบรรยากาศความเป็นอิสลามใน
โรงเรียน ผ่านการมีกิจกรรมหะละเกาะฮฺ (กลุ่มศึกษาอิสลาม) เดาเราะฮฺ (การอบรมสัมมนา) เรียะหฺละฮฺ
(การทัศนศึกษา) มุค็อยยัม (การทาค่าย) ศิยาม (การถือศีลอด) การกิยามุลลัยลฺ (การละหมาดในยามค่าคืน)
และการการมุ่งสู่ ความพึงพระทัยของอัลลอฮฺ โดยการใช้ความพยายามอย่างเต็มที่เพื่อมุ่งไปสู่เป้าหมายควบคู่
ไปกับการขอดุอาอฺ (ขอพรต่ออัลลอฮฺ ) และการตะวักกัลอะลัลลอฮฺ (การมอบหมายต่ออัลลอฮฺ) มีผลทาให้
นักเรียนมีสมาธิในการเรียน ทั้งนี้หากมีการบูรณาการด้วยกิจกรรมดังกล่าวด้วยกับการจัดติวอาจทาให้นักเรียน
มีสมาธิในการเรียนรู้เพิ่มมากขึ้น
๕๙

๕.๓ ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัย
๑. จากการศึกษาพบว่า ครูผู้สอนมีการเชื่อมความสัมพันธ์กับผู้ปกครองนักเรียน โดยยังมีข้อจากัดใน
การส่งต่อ “การดูแลนักเรียน”จากโรงเรียนสู่ครอบครัวที่บ้าน ฉะนั้นสิ่งสาคัญคือ ผู้ปกครองต้องสนับสนุนและ
รับช่วงต่อเมื่อลูกหลานของตนกลับสู่บ้าน ถามไถ่เรื่องการเรียน การบ้าน มีอะไรที่ต้องปรับปรุง หรือให้พ่อแม่
ช่วย ให้ความสาคัญกับการเรียนของลูกอีกทางหนึ่ง
๒. จากการศึกษาพบว่าปัจจัยสาคัญในการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้ผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐาน และได้รับ
การพัฒนาตนเอง ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถในการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองได้ตามศักยภาพที่แตกต่างกัน
ซึ่งถือว่า ผู้เรียนมีความสาคัญที่สุด ดังนั้น กระบวนการจัดการศึกษา ควรส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถใน
การพัฒนาตนเองตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพเท่าที่ทาได้ให้มากที่สุด
๓. จากการศึกษาพบว่า ผู้บ ริห าร ครู ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องยังไม่ค่อยให้ ความส าคัญต่อการสร้าง
บรรยากาศแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนมากนัก ฉะนั้นควรคิดหาวิธี สร้างบรรยากาศแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน เพื่อให้
นักเรียนรักและสนุกกับการเรียนรู้ การอ่าน สนุกกับงานวิชาการ สนุกกับเวที การแข่งขัน กิจกรรมตอบปัญหา
ต่างๆ สร้างบรรยากาศเชิงกิจกรรมที่กระตุ้นให้นักเรียนอยากที่จะศึกษาเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา เพื่อนาไปสู่เป้า
หมายความเป็นเลิศด้านต่างๆ ต่อไป
ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ เป็นการศึกษาถึง ปัจจัยและ แนวทาง การนาผลการทดสอบทางการศึกษา
แห่งชาติ (O-NET) ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามขนาดเล็กที่
ได้รับรางวัลโรงเรียนพระราชทานในช่วง ๕ ปีที่ผ่านมา (พ.ศ.๒๕๕๕- พ.ศ.๒๕๕๙) ซึ่งยังมีข้อจากัดในการมอง
ในมิติของการถอดบทเรียนของโรงเรียนที่ประสบความสาเร็จในการได้รับ รางวัลโรงเรียนพระราชทานที่ควรจะ
เป็ น ต้น แบบให้กับโรงเรีย นอื่นๆ ในพื้น ที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ทั้งนี้ห ากมีการวิจัยในครั้งต่อไปควรมีการ
ศึกษาวิจัยถอดบทเรียนทั้งในโรงเรี ยนขนาดเล็ก กลาง และใหญ่ เพื่อให้เห็นถึงความแตกต่างในหลากหลายมิติ
พร้อมทั้งโรงเรียนอื่นๆ น่าจะนาผลการศึกษาไปใช้ได้เป็นอย่างดี
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แบบสัมภาษณ์
เรื่ อ ง การสั งเคราะห์ บ ทเรี ย นการน าผลการทดสอบทางการศึก ษาแห่ งชาติ (O-NET) ไปใช้ ในการพั ฒ นา
คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามขนาดเล็กที่ได้รับรางวัลโรงเรียนพระราชทานในช่วง
๕ ปีที่ผ่านมา (พ.ศ.๒๕๕๕- พ.ศ.๒๕๕๙)
คาถามที่ ๑ ปั จจัยที่ส่งผลต่อการทดสอบทางการศึกษาแห่ งชาติ( O-NET) สูง/ต่า ของโรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลามในช่วง ๕ ปีที่ผ่านมา (พ.ศ.๒๕๕๕- พ.ศ.๒๕๕๙)
๑.๑ ปั จ จัย ด้านตัวนั กเรีย นที่ ส่งผลต่อการทดสอบทางการศึกษาแห่ งชาติ( O-NET) สู ง/ต่าเป็น
อย่างไร
๑.๒ ปั จ จั ย ในด้ านเครื่ อ งมื อ ในการเรีย นรู้ข องนั กเรีย นที่ ส่ งผลต่อ การทดสอบทางการศึ ก ษา
แห่งชาติ(O-NET) สูง/ต่าเป็นอย่างไร
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อย่างไร
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๒.๓ ข้อเสนอแนะแนวทางในการจัดคอร์สเรียนพิเศษหรือติวเป็นอย่างไร
๒.๔ ข้อเสนอแนะอื่นๆ
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