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 SANGUAN  INRAK : STRATEGIC  MANAGEMENT TO FULFILL THE INSTRUCTIONAL 
TIME REQUIREMENTS FOR THE CURRICULUM OF SCHOOLS IN THE SPECIAL DEVELOPMENT 
ZONE OF THREE SOUTHERN BORDER PROVINCES. DISSERTATION ADVISORS : 
ASST.PROF.NOPADOL CHENAKSARA,RTAR.,Ph.D. AND ASST.PROF.PRASERT INRAK,Ph.D.,329  pp. 

 The purposes of this study were to find; 1) the cercumstant of learning time management to 
fulfill the requirements for the curriculum of schools  in the special development zone of three southern 
border provinces 2) the obstracle factors of learning time management to fulfill the requirements for the 
curriculum of schools. and 3) the strategic for learning time management to fulfill the requirements for the 
curriculum of schools .  The population of this study were school director, teacher and school supervisor, 
the samples were 548 respondents which indicated by Krejcie and Morgan and used stratified Random 
Sampling Technique. The instruments for collecting the data were semi-structured interview and 
questionnaire. The statistics used for analyzing the data were percentage, arithmetic mean, standard 
deviation, exploratory factor analysis and content analysis.  
 This  findings of this research were as follows : 
 1.  The cercumstant of learning time management to fulfill the requirements for the curriculum 
of schools  composed of 4 area such as school management, student quality, instructional and stability 
and safety. 
 2.  The obstracle factors of learning time management of in school to complete the course in 
a special development zone in three southern border provinces were school management, student 
quality, instructional and stability and safety. 
 3.  The strategices for learning time management to full fill the time in curriculum were 11 
strategies such as 1) Allocating system 2) Inspiring teacher 3) Re-development 4) Open for Local 
curriculum and participating 5) Process learning integration 6) Learning-student centered                       
7) Arrangement of time teaching 8) Instructional for good character 9) Necochat education practice       
10) Enhance recourses management and 11) Supervision. 
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บทที่  1 
 

    บทน า 
 

 การศึกษาเป็นเคร่ืองมือส าคญัในการพฒันาประเทศในทุกดา้น และเป็นเคร่ืองมือใน 
การเพิ่มและพฒันาความสามารถของคน ซ่ึงในการจัดการศึกษานั้น จ าเป็นตอ้งค านึงถึงความ
สอดคลอ้งกับวิถีชีวิตของคนซ่ึงเป็นผูรั้บบริการด้านการศึกษาด้วย โดยตอ้งจดัการศึกษาให้ได ้  
อย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ และการจดัการศึกษานั้นถือเป็นภาระส าคญัยิ่งของรัฐบาลท่ี
จะตอ้งจดัให้ได้อย่างทัว่ถึง เสมอภาค ส าหรับทุกคนในชาติ อนัจะส่งผลโดยตรงต่อการพฒันา
ทรัพยากรมนุษย ์เพื่อเป็นก าลงัส่ิงส าคญัในการพฒันาประเทศตลอดถึงชุมชนท่ีอยูอ่าศยัต่อไป 
 การพฒันาคุณภาพการศึกษาในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้เป็นส่ิงท่ีทา้ทายนกับริหาร 
การศึกษาเป็นอย่างยิ่ง เพราะมีความสลบัซับซ้อนในหลาย ๆ ประเด็น เช่น ความแตกต่างทาง        
เช้ือชาติ การใชภ้าษา อตัลกัษณ์ เป็นตน้ ซ่ึงความแตกต่างเหล่าน้ีน ามาซ่ึงการยอมรับ หรือไม่ยอมรับ
ของประชาชนในพื้นท่ีต่อการศึกษาเป็นอย่างยิ่ง หากไม่ยอมรับจะแสดงออกในลักษณะของ       
การต่อตา้น และท าลายระบบการศึกษาโดยมีเป้าหมายเพื่อไม่ให้รัฐบาลสามารถจดัการศึกษาได้
หรือไม่สามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพได้ ดังจะเห็นได้จากสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนอย่าง
ต่อเน่ืองมาโดยตลอด ผลกระทบเกิดข้ึนมากมายส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนและความ
มัน่คงของประเทศชาติ1 
 

ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 
 ประเทศไทยมีประชาชนท่ีนบัถือศาสนาอิสลาม จ านวนร้อยละ 4 ของประชากรทั้งหมด 
และเป็นประชาชนกลุ่มน้อยของประเทศ แต่เป็นประชาชนกลุ่มใหญ่มากกว่าร้อยละ 80 ของ
ประชากรในพื้นท่ีสามจังหวดัชายแดนภาคใตข้องประเทศ มีภาษามาลายูเป็นภาษาพูดประจ า
ทอ้งถ่ิน บางส่วนสามารถฟังและพูดภาษาไทยไดช้ดัเจนและเขา้ใจ แต่บางส่วนไม่สามารถเขา้ใจ

                                                        
 1กระทรวงศึกษาธิการ,  ยุทธศาสตร์การพฒันาการศึกษาในเขตพฒันาพิเศษจงัหวดั
ชายแดนภาคใต ้ประจ าปี 2551-2554  (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพชุ์มชนสหกรณ์การเกษตร, 
2551), 12. 
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ภาษาไทยได้2 มีความแตกต่างทางดา้นเช้ือชาติและศาสนากบัคนกลุ่มใหญ่ของประเทศ การด าเนิน
นโยบายของรัฐท่ีไม่สอดคลอ้งกบัวิถีชีวิตชุมชนและอตัลกัษณ์ จึงมกัปรากฏความขดัแยง้ใหเ้ห็นมา
โดยตลอด3  แมรั้ฐจะใชค้วามพยายามในการเขา้ถึงประชาชนดว้ยวิธีการท่ีหลากหลายแลว้ก็ตามก็ยงั
ไม่สามารถท าให้ประชาชนเช่ือไดว้่ารัฐมีความจริงใจหรือตั้งใจจริง  อบัราฮมั ณรงครั์กษาเขต4 ได้
ศึกษาความตอ้งการท่ีแทจ้ริงของประชาชนในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้พบว่า มีความตอ้งการ
ขา้ราชการท่ีรู้และเขา้ใจวิถีชีวิตของคนในพื้นท่ี ขา้ราชการท่ีมีจิตส านึกในการให้บริการมากกว่า  
การมุ่งใชอ้  านาจหนา้ท่ีเป็นคนในพื้นท่ีเขา้กบัชุมชนไดดี้ ไม่เลือกปฏิบติั และพูดภาษามลายถ่ิูนได ้
หรือหากเป็นคนนอกพื้นท่ีตอ้งมีความเขา้ใจขนบธรรมเนียมประเพณีของพื้นท่ี และตอ้งได้รับ    
การยอมรับจากประชาชนเป็นอย่างดี ซ่ึงสอดคลอ้งกบัประสิทธ์ิ  เมฆสุวรรณ5   ท่ีไดศึ้กษาวิกฤติ    
และทางออกในการจดัการศึกษาในเขตพื้นท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใตน้ั้น พบว่า ถา้สามารถ     
พดูภาษามลายพูื้นเมืองไดก้็จะยิง่ดี เพราะประชาชนส่วนใหญ่ใชภ้าษามลายใูนชีวิตประจ าวนั ความ
น่าเช่ือถือจะมีมากข้ึน ความหวาดระแวงก็จะลดลง จากการศึกษาปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบั  การ
ก าหนดรูปแบบการบริหารท่ีเหมาะสมส าหรับพื้นท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้พบว่า ปัญหาท่ี
ส าคญัได้แก่ 1) ยาเสพติด  2) ระบบการศึกษา  3) ศาสนาและความเช่ือ  4) ขบวนการแบ่งแยก
ดินแดน  5) นโยบายของรัฐไม่สอดคลอ้งกบัการแกปั้ญหา 6) ความไม่ยุติธรรมของขา้ราชการต่อ
ประชาชน 7) ความยากจน และ 8) นักการเมืองระดบัชาติและทอ้งถ่ิน โดยเฉพาะในประเด็นของ
ระบบ การศึกษาท่ียงัไม่ลงตวัดว้ยเน้ือหาสาระและระบบการบริหารจดัการท่ีก่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดกบั ผูเ้รียน ชุมชนในพื้นท่ี และประเทศชาติ ในภาพรวมกระทัง่การตกผลึกเป็นจุดอ่อนท่ี
ส าคญัของสามจงัหวดั กล่าวคือ ประชาชนส่วนหน่ึงยงัมีการศึกษาอยู่ในเกณฑค่์อนขา้งต ่า พ่อแม่ 
ผูป้กครองมกัส่งบุตรหลานเขา้เรียนในโรงเรียนสอนศาสนา อนัเน่ืองมาจากศาสนาอิสลามนั้นมี

                                                        
 2คณะกรรมการอิสระเพื่อความสมานฉันท์,  รายงานคณะกรรมการอิสระเพื่อความ
สมานฉันท์  [ออนไลน์], เขา้ถึงเม่ือ 8 มีนาคม 2554, เขา้ถึงไดจ้าก  http://ww.tianew.org/cms/ 
index.Itmid=47. 
 3ปิยะ  กิจถาวร,  สิทธิชุมชนทอ้งถ่ินในการจดัการทรัพยากรธรรมชาติกบัทิศทางการ
กระจายอ านาจในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ (ปัตตานี : ม.ป.ป., 2548), 67. 
 4อบัราเฮ็ม  ณรงค์รักษาเขต,  ความต้องการท่ีแท้จริงของประชาชนในสามจังหวดั
ชายแดนภาคใต ้ (ปัตตานี : ม.ป.ป., 2548), 124. 
 5ประสิทธ์ิ  เมฆสุวรรณ,  วิกฤติและทางออกในการจดัการศึกษาในพื้นท่ีสามจงัหวดั
ชายแดนภาคใต ้ (ปัตตานี : ม.ป.ป., 2548), 12. 
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สถานะเป็นดีน (วิถีชีวิต) จึงรวมกิจการทุกอยา่งของมนุษยเ์อาไว้6  การศึกษาจึงเป็นกิจกรรมหน่ึงท่ี
เกิดข้ึนภายใต้ความเช่ือมโยงกับมิติความเช่ือ ความศรัทธาทางศาสนา โดยเร่ิมต้นจากการท่ี
ประชาชนเขา้ไปศึกษาหาความรู้กบัผูน้ าทางศาสนา กระทัง่พฒันาเป็นปอเนาะ อนัเป็นสถานท่ีเรียน
ของชาวมลายมุูสลิม โดยไม่มีการจ ากดัอายุ มีลกัษณะสถานท่ีเป็นกระท่อมใตถุ้นสูง เพื่อเป็นท่ีพกั
อาศยัและสะดวกในการศึกษาเล่าเรียน แต่ปัจจุบนัการจดัการเรียนการสอนอิสลามศึกษาในจงัหวดั
ชายแดนภาคใตมี้ความหลากหลาย เช่น การจดัการเรียนการสอนอิสลามศึกษาในสถาบนัศึกษา    
ปอเนาะ ในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ในศูนยอ์บรมศาสนาอิสลาม และจริยธรรมประจ า
มสัยิด และศูนยอ์บรมเด็กก่อนเกณฑ์ประจ ามสัยิด เป็นตน้ ส าหรับการจดัการเรียนการสอนใน
สถาบนัศึกษาปอเนาะ ระยะแรกนั้นไดด้ าเนินการอยา่งอิสระ ขาดการควบคุมดูแลจากรัฐ จึงเป็นเหตุ
ให้บุคคลซ่ึงไม่หวงัดีต่อประเทศชาติฉวยโอกาสชกัจูงยุยงเยาวชนไทยมุสลิมให้เกิดทศันคติท่ีไม่ดี
ต่อประเทศชาติ บา้นเมือง ในปี พ.ศ. 2504 รัฐจึงไดก้ าหนดให้ปอเนาะมาจดทะเบียนเพื่อพฒันา   
การเรียนการสอนพร้อมกบัเปิดโอกาสให้นักเรียนทุกคนไดเ้รียนรู้วิชาสามญัและอาชีพ โต๊ะครู   
บางท่านไม่พอใจกบัการด าเนินการของรัฐ เพราะหลงัจากจดทะเบียนเปล่ียนเป็นโรงเรียนแลว้ก็ยงั
ไม่ยอมเปล่ียนวิธีการเรียนการสอนจากเดิม กล่าวอีกนัยหน่ึง ก็จะมีผลกระทบบางอย่างท่ีโต๊ะครู    
ไม่ตอ้งการหรือยอมรับไม่ได้7   นอกจากน้ีปรากฏการณ์ความไม่สงบท่ีเกิดข้ึนจึงไม่อาจปฏิเสธไดว้่า    
มีเร่ืองของระบบการศึกษาท่ีเช่ือมโยงกบัศาสนาเขา้มาเก่ียวขอ้งโดยเฉพาะอย่างยิ่งพฤติกรรมผูก่้อ
ความไม่สงบส่วนหน่ึงถูกปลูกฝังจากผูรู้้ทางศาสนาบางคนให้เยาวชนเขา้ร่วมในการต่อสู้ใน
แนวทางของพระเจา้ (ญีฮดั) ในโรงเรียนสอนศาสนา โรงเรียนปอเนาะต่าง ๆ ตลอดถึงการปลูกฝัง
ให้เป็นปฏิปักษ์กับเจา้หน้าท่ีของรัฐ กระทัง่น ามาซ่ึงการปรึกษาหารือร่วมกันระหว่างผูบ้ริหาร   
ภาครัฐกบัครูผูส้อนศาสนาอิสลาม และผูน้ าทางศาสนาในพื้นท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้เพื่อ
แกไ้ขปัญหาในสถาบนัการศึกษาเป็นการเร่งด่วน8  ในขณะเดียวกนัผลผลิตส่วนหน่ึงท่ีเป็นเยาวชน  

                                                        
 6สุรินทร์  พิศสุวรรณ  และชยัวฒัน์  สภาอนนัต,์ ชุดศึกษาวิจยั พฒันาการ สิทธิมนุษยชน
ในประเทศไทย สถาบนัไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์  (กรุงเทพฯ : เจริญวิทยก์ารพิมพ,์ 
2527), 44. 
 7บณัฑิตย ์ สะมะอูน  และคณะ,  แนวทางการจดัการศึกษาในจงัหวดัชายแดนภาคใตเ้พื่อ
ชุมชนอยา่งย ัง่ยืน (ท่ามกลางสถานการณ์ความไม่สงบ)  [ออนไลน์], เขา้ถึงเม่ือ 19 มกราคม 2555, 
เขา้ถึงไดจ้าก http://www.southwatch.org/article_detial.php?id=14 
 8สันติ  อลัอิดรูส,  หมากรุกชีวิตสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้มุมมองจากประสบการณ์
จริงในพื้นท่ี  (กรุงเทพฯ : สมาคมส่งเสริมการพฒันาชนบทไทย, 2550), 147-163. 
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ซ่ึงจบการศึกษาจากโรงเรียนดงักล่าว ส่วนหน่ึงมีขอ้จ ากดัดา้นวิชาสามญั9  ไม่สามารถแข่งขนัเพื่อ
ต่อยอดการศึกษาในระดับสูงได้ โดยเฉพาะนักเรียนท่ีจบจากสถาบันปอเนาะในพื้นท่ีจังหวดั
ชายแดนภาคใต้10  ซ่ึงปัญหาเหล่าน้ีลว้นเกิดจากคุณภาพทางการศึกษาท่ีต ่า จึงกลายเป็นการขยาย
ช่องว่างใหมี้โอกาสถูกชกัน าเขา้สู่กระบวนการกระท าในรูปแบบต่าง ๆ ท่ีทา้ทายและต่อตา้นอ านาจ
รัฐเช่นเดียวกนั กระทัง่น ามาซ่ึงผลลพัธ์ท่ีเป็นปัญหาความไม่สงบระดบัพื้นท่ีอย่างต่อเน่ือง กระทัง่
จนถึงปัจจุบนั นอกจากน้ีขบวนการแบ่งแยกดินแดนยงัเป็นประเด็นท่ีกล่าวถึงกันมาโดยตลอด    
จากอดีตจนถึงปัจจุบนันับตั้ งแต่การรวมเอามณฑลปัตตานีเป็นส่วนหน่ึงของรัฐไทยอย่างเป็น     
ทางการ ตั้งแต่การปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน 20 ธันวาคม 2445 ชาวมาเลยมุ์สลิมก็ไดมี้ปฏิกิริยา  
ต่อตา้นในรูปของการจลาจล การจดัตั้งขบวนการลบัทั้งภายในและนอกประเทศ ภายใตช่ื้อกลุ่ม       
ท่ีหลากหลาย เช่น พูโล (PULO) บีอาเอ็น (BRN) บีเอ็นพีพี (BNPP) และรวมไปถึงกลุ่ม 
“ผูก่้อการร้าย” อ่ืน ๆ อีกจ านวนมาก เป็นตน้ โดยกลุ่มเหล่าน้ีจะด ารงอยู่และเปล่ียนแปลงไปตาม
บรรยากาศทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง11  นอกจากน้ีความตอ้งการของขบวนการกลุ่มก่อ
ความไม่สงบในระดับพื้นท่ี ในอนัท่ีจะท าให้การเคล่ือนไหวต่อตา้นอ านาจรัฐด าเนินไปอย่าง
ต่อเน่ือง เพื่อน าไปสู่การบรรลุเป้าหมาย ดังเช่น ต้องการปกครองตนเองท่ีเต็มรูปแบบ (Full 
Autonomy) ท่ีชุมชนมีส่วนก าหนดรูปแบบการบริหารในทุกมิติตามท่ีชุมชนตอ้งการ12   
 จากเหตุการณ์ความไม่สงบในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ตั้ งแต่อดีตเร่ือยมาจนถึง
ปัจจุบนั ดินแดนส่วนน้ีไม่เคยท่ีจะสงบ ความขดัแยง้ทางความคิด ความแตกต่างทางวฒันธรรม   
ขนบธรรมเนียมและประเพณี เป็นส่ิงท่ีปลุกเร้าเตือนใหป้ระชาชนอยา่งนอ้ยสองกลุ่ม คอยกลัน่แกลง้ 
ห ้ าหั่นกัน บางคร้ังตอ้งสูญเสียชีวิต ขาดความมีเสถียรภาพ แม้ว่าผูบ้ริหารบา้นเมืองจะบอกว่า
เหตุการณ์ในสามจังหวดัชายแดนภาคใต้ไม่รุนแรง สามารถแก้ปัญหาได้ ในท่ีสุดเม่ือวนัท่ี 4 
มกราคม พุทธศกัราช 2547 เหตุการณ์ความรุนแรงได้ก่อเกิดเป็นชนวนข้ึนเม่ือผูห้ลงผิดเขา้ก่อ

                                                        
 9อาคม  ใจแก้ว,  สภาพและปัญหาการผลิตแรงงานฝีมือระดับกลางของสถาบัน 
การศึกษาในพื้นท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ (สงขลา : มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์, 2540), 50 
 10ชุมศกัด์ิ  นรารัตนวงศ,์  เกาะติดวิกฤติใต ้ (กรุงเทพฯ : ควอลิต้ีออพอาร์ต, 2551), 142. 
 11วิชาญ  สุขสง,  “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกนัและปราบปรามการก่อ  
การร้ายในจงัหวดัชายแดนภาคใต”้  (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
มหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์, 2539), 24. 
 12วรวิทย์  บารู  และคณะ,  บทสรุปส าหรับผูบ้ริหารเร่ืองมลายูปาตานีชนาพันธ์           
อตัลกัษณ์ และการเปล่ียนแปลง  (สงขลา : ม.ป.ป., 2552), 18. 
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เหตุการณ์สร้างความวุน่วายโดยไดเ้ขา้ท าการปลน้ค่ายกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์สังกดัทหาร
ราบท่ี 42 บา้นปิเหลง็ อ าเภอเจาะไอร้อง จงัหวดันราธิวาส ไดส้ังหารทหารยาม 4 นาย และปลน้ปืน
ไปจ านวน 400 กระบอก ซ่ึงถือว่าเป็นเหตุการณ์ท่ีน่าอดสูท่ีสุด   แต่นั้นคือจุดเร่ิมตน้ท่ีทุกคนไม่
คาดคิดมาก่อน   แมแ้ต่ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี   ขณะนั้นคือ พนัต ารวจโท ดร.ทกัษิณ  ชินวตัร จะ
บอกว่าเป็นแค่โจรกระจอกไม่ไดใ้หค้วามส าคญัอะไรมากนกั คงยงัสืบสวนสอบสวนตามปกติแบบ
ธรรมดา มิไดร้ะแวงวา่เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนนั้นเป็นการวางแผนอยา่งแนบเนียน รัดกมุ ไม่มีช่องวา่งให้
เจา้หนา้ท่ีของรัฐสืบสวน     สอบสวนโยงใยถึงผูบ้งการท่ีอยูเ่บ้ืองหลงัท่ีแทจ้ริงได ้รัฐบาลประเมิน
สถานการณ์ผิดพลาด จนน าไปสู่การขยายผลของผูไ้ม่หวงัดี เพิ่มพื้นท่ีทนัทีทนัใด แกนน าไดเ้ขา้ท า
การปลุกระดมมวลชนให ้ต่อตา้นรัฐท่ีเขา้ตรวจคน้ในหมู่บา้น หรือจบักุมผูก้ระท าความผดิ เช่น การ
ปิดลอ้มสถานีต ารวจ    การปิดเสน้ทางสัญจร การท าลายทรัพยสิ์นของทางราชการ การประทว้งโดย
ใชม้วลชนขนาดใหญ่ หรือแมแ้ต่การดกัซุ่มโจมตีเจา้หนา้ท่ีรัฐ และฆ่าประชาชนผูบ้ริสุทธ์ิโดยเฉพาะ
ประชาชนท่ีนบัถือศาสนาพทุธ หลายเหตุการณ์ท่ีเป็นเหตุการณ์รุนแรง น าสู่ความขดัแยง้ท่ีผูก่้อความ
ไม่สงบพยายามสร้างสถานการณ์เพื่อให้มองเห็นว่าเป็นความขดัแยง้ทางศาสนา เพื่อให้ประชาคม
องคก์รมุสลิมโลก หรือ OIC (Orgornization. Iscamic. Community.) ไดเ้ขา้ใจผิดคิดว่าประชาชน
ชาวไทยพุทธในพื้นท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้เป็นศตัรูกบัประชาชนมุสลิม ความคิดช้ีน าไดถู้ก
น าไปใชใ้นการถ่ายทอดสู่กลุ่มนกัเรียน นกัศึกษาชาวไทยมุสลิม   ท่ีศึกษาอยูใ่นโรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาต่าง ๆ การปลุกระดมความเป็นเช้ือชาติมลาย ูเพื่อการต่อสู้แบ่งแยกดินแดนโดยแอบแฝงว่า
เป็นภารกิจการต่อสู้ในทางศาสนา หรือเรียกว่า “ญิฮาด” แต่ไม่ประสบความส าเร็จ ทั้งท่ีเน่ืองจากไม่
เขา้เง่ือนไขอยา่งนอ้ย 5 ประการ ไดแ้ก่ 
 1. การกดข่ีและถูกขบัไล่อยา่งอยติุธรรม 
 2. การถูกลิดรอนสิทธิทางศาสนา 
 3. การต่อสูจ้ะเกิดข้ึนได ้กแ็ต่กบัศตัรู แต่อยา่เร่ิมเป็นศตัรูก่อน 
 4. การต่อสู้จะเกิดข้ึนได ้ก็ดว้ยเง่ือนไขท่ีเป็นไปเพื่อน าความยุติธรรมและสิทธิทาง
ศาสนากลบัคืนมา 
 5. การท าญิฮาด จะไม่มีการท าลายศพอย่างโหดร้ายทารุณ จะตอ้งไม่ฆ่าเด็ก สตรี    
คนชรา คนพิการ หรือบุคคลท่ีบริสุทธ์ิ ไม่เก่ียวขอ้งเป็นศตัรูคู่สงคราม13 

                                                        
 13ศูนยเ์ฝ้าระวงัสถานการณ์ภาคใต,้  Change ไฟใต ้ (กรุงเทพฯ : โรงพิมพก์ารพิมพ,์ 
2552), 14-18. 
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 จากปัจจยั 5 ประการดงักล่าว จึงยงัไม่น าไปสู่สงครามศาสนาได ้การปลุกระดมเพื่อแยง่
มวลชนไดเ้กิดข้ึนอยา่งต่อเน่ืองเร่ือยมาจนถึงปัจจุบนั 
 จากเหตุการณ์ความไม่สงบท่ีเกิดข้ึนน้ีเองน าไปสู่ความหวาดระแวงซ่ึงกนัและกนัของ
คนในพื้นท่ี โดยเฉพาะกลุ่มคนไทยพุทธและไทยมุสลิม ซ่ึงความหวาดระแวงไดพ้ฒันาการข้ึน   
เร่ือย ๆ จนใกลจ้ะถึงจุดแตกหัก ประชาชนชาวไทยพุทธโดนใบปลิวขู่ฆ่าอยู่เป็นประจ า แมก้ระทัง่ 
พระสงฆ ์ซ่ึงเป็นสญัลกัษณ์ของชาวไทยพทุธ โดนฆ่า โดนระเบิด โดนท าร้ายในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งน้ี
เพื่อท่ีจะย ัว่ยใุหเ้กิดเป็นสงครามศาสนาข้ึนมาใหไ้ดเ้พื่อท่ีจะน าเง่ือนไขเหล่าน้ีข้ึนสู่เวทีโลก คือ OIC 
โดยตอ้งการท่ีจะให้เห็นว่าประชาชนชาวมุสลิมถูกรังแกจากชาวไทยพุทธ จนไม่สามารถด ารงชีวิต
อยูไ่ดจึ้งตอ้งลุกข้ึนมาต่อสูเ้รียกร้องความเป็นธรรม จากองคก์รในต่างประเทศโดยมุ่งหวงัเพื่อใหเ้กิด
การแบ่งแยกดินแดนในท่ีสุด แต่ชาวไทยพุทธไดท้ราบถึงกลวิธีเหล่าน้ีดี ไดใ้ชค้วามอดทน อดกลั้น 
ไม่ตกเป็นเคร่ืองมือของกลุ่มผูไ้ม่หวงัดีน้ีได ้และในขณะเดียวกนัไดเ้กิดผลกระทบตามมามากมาย 
เช่น ดา้นเศรษฐกิจ สงัคม การเมือง การทหาร และการปกครอง เป็นตน้ โดยเฉพาะดา้นการปกครอง 
รัฐไม่สามารถบงัคบัใชก้ฎหมายไดอ้ย่างเต็มท่ี การแกไ้ขปัญหาต่าง ๆ รัฐมีสภาพเหมือนอ่อนแอ 
และเมาหมดั แม่ทพันายกองตอ้งปรับเปล่ียนแลว้เปล่ียนอีก แต่เหตุการณ์ก็ยงัไม่สงบลงได ้การแก้
สถานการณ์ตอ้งตกอยู่ในสภาพตามหลงั ผูก่้อความไม่สงบอยู่ 1 กา้วตลอด ท าให้รัฐตอ้งสูญเสีย   
งบประมาณก าลงัพล และประชาชนผูบ้ริสุทธ์ิเป็นจ านวนมาก 
 ความพยายามกดดนัอย่างต่อเน่ืองของผูก่้อความไม่สงบ เพื่อให้ชาวไทยพุทธไดเ้กิด   
การสูญเสีย และอพยพหนีออกจากพื้นท่ี ไดด้ าเนินการอย่างเป็นรูปธรรมมาตลอด ประกอบกบั
รัฐบาลไม่สามารถดูแลความปลอดภยัให้กบัประชาชนชาวไทยพุทธเหล่าน้ีได ้โดยขา้ราชการครูท่ี
เป็นไทยพุทธไดรั้บผลกระทบอย่างรุนแรงเพราะแผนในการท าลายระบบการศึกษาโดยการเผา
โรงเรียน ฆ่าครู บุคลากรทางการศึกษา หรือแมแ้ต่การท าร้ายดว้ยวิธีการต่าง ๆ เพื่อใหค้รูไดก้ลวัและ
หยดุท าการเรียนการสอน เพื่อใหเ้ป็นไปตามแผนท่ีวางไว ้แต่ไม่ส าเร็จ แมโ้รงเรียนจะหยดุเรียนบา้ง 
แต่ก็ไม่ไดห้ยุดเรียนเป็นการถาวร ยงัคงเปิดเรียนท าการสอนตามปกติ เปิดบา้ง ปิดบา้ง ข้ึนอยู่กบั
สถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนโดยเฉล่ียแลว้ใน 1 ปีการศึกษา มีเวลาเรียนประมาณ 200 วนั และโรงเรียนจะ
หยดุท าการเรียนการสอนประมาณ 65 วนั ซ่ึงมีรายละเอียดพอสงัเขปดงัน้ี 
 1. หยดุเรียนตามวนัส าคญัของชาติ ประมาณ 10 วนั 
 2. หยดุเรียนตามวนัส าคญัทางศาสนาอิสลาม ประมาณ 10 วนั 
 3. หยดุเรียนตามสถานการณ์ ประมาณ 15 วนั (ยงัไม่นบัรวมท่ีหยดุเรียนคร่ึงวนั) 
 4. หยุดเรียนเพื่อปฏิบติักิจกรรมต่าง ๆ เช่น กีฬาโรงเรียน อ าเภอ เขตพื้นท่ี 10 วนั      
(ยงัไม่นบัระยะเวลาในการฝึกซอ้ม) และมหกรรมวิชาการของโรงเรียน อ าเภอ เขตพื้นท่ี 10 วนั     

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 5. หยดุเรียนเพื่อใหค้รูไปอบรม ประชุม สัมมนา ดูงานต่าง ๆ 5 วนั และอ่ืน ๆ เช่น ภยั
ต่าง ๆ 5 วนั    รวมทั้งส้ิน 65 วนั 
 ซ่ึงการหยุดเรียนดงักล่าวมีผลกระทบต่อการเรียนการสอน เพราะนักเรียนยงัคงมีเวลา
เรียนท่ีเหลือเพียง 135 วนั เท่านั้น ซ่ึงนบัว่าเป็นเวลาเรียนท่ีนอ้ยมาก เม่ือเปรียบเทียบกบันกัเรียนใน
พื้นท่ีอ่ืน ๆ ของประเทศไทย การมีเวลาเรียนท่ีนอ้ยลงของนกัเรียน ตามสภาพจริงท่ีเป็นอยูปั่จจุบนัน้ี
ท าให้การเรียนการสอนไม่ไดเ้ป็นไปตามท่ีหลกัสูตรไดก้ าหนดไว ้ซ่ึงโดยเฉล่ียนกัเรียนตอ้งมีเวลา
เรียนไม่น้อยกว่า 200 วนั หรือจ านวน 1,000-1,200 ชัว่โมง ตามระดบัการศึกษา ปัญหาดงักล่าวน้ี 
กระทรวงศึกษาธิการโดยเฉพาะส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไดต้ระหนกัและร่วม
คิดหาแนวทางมาโดยตลอด แต่ก็ไม่สามารถแกปั้ญหาและท าให้คุณภาพทางการศึกษาในเขตพื้นท่ี
พิเศษน้ีดีข้ึนได้14 
 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการเวลาเรียนให้ครบตามท่ีก าหนดในหลักสูตรของ
สถานศึกษาในเขตพฒันาพิเศษเฉพาะกิจจงัหวดัชายแดนภาคใต ้จึงเป็นแนวทางหน่ึงท่ีจะมีส่วนช่วย
หาทางออกใน   การเพิ่มคุณภาพทางการศึกษาดว้ยวิธีการท าให้นักเรียนไดมี้เวลาเรียนครบตาม
หลกัสูตร จ านวน 200 วนั หรือมีเวลาเรียนครบตามจ านวนชัว่โมงท่ีก าหนดไวใ้นหลกัสูตร ทั้งน้ีเพื่อ
เป็นการเพิ่มคุณภาพทางการศึกษาให้กับผู ้เ รียน และเพื่อให้ผู ้เ รียนได้น าความรู้และมวล
ประสบการณ์ไปประยกุตใ์ชใ้นการด ารงชีวิตประจ าวนั และเป็นพลเมืองท่ีดีของประเทศชาติต่อไป 
 

ปัญหาของการวจิัย 
 ในการจดัการศึกษาความตอ้งการในการให้บรรลุตามเป้าหมายของหลกัสูตรท่ีวางไว้
นั้น ปัจจยัท่ีส าคญัท่ีควรค านึงถึงซ่ึงมีผลต่อคุณภาพการจดัการศึกษาในเขตพฒันาพิเศษเฉพาะกิจ
จงัหวดัชายแดนภาคใตน้ี้ ประกอบดว้ย จ านวนครูท่ีสอนไม่ตรงวุฒิ จ  านวนนักเรียนท่ีอ่านเขียน
ภาษาไทยไม่คล่อง ผลการสอบ O-NET ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 
จ านวนสถานศึกษาท่ีเขา้รับการประเมินคุณภาพการศึกษารอบท่ีสอง และจ านวนสถานศึกษาท่ี
ไดรั้บการรับรองคุณภาพจาก สมศ. ซ่ึงมีรายละเอียดของแต่ละประเดน็ดงัตารางท่ี 1-1015 
 

                                                        
 14ส่ีปีท่ีน าพาการศึกษาเพื่อความอยู่เย็นเป็นสุข จังหวัดชายแดนภาคใต้, สรุปผล         
การด าเนินงาน ปี 2548-2551 ของศูนยป์ระสานงานและบริหารการศึกษาจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 
(ยะลา : เอสพร้ินท,์ 2551), 24-26. 
 15ส านักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาท่ี 12,  การบริหารการศึกษาเชิงรุก        
หา้จงัหวดัชายแดนภาคใต ้ (ยะลา : ยะลาการพิมพ,์ 2552), 44-63. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางท่ี 1 จ านวนผูส้อนท่ีไม่ตรงตามวฒิุในสงักดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 จ าแนกรายวิชา 
 

วิชา ตรงวฒิุ ไม่ตรงวฒิุ รวม 
ภาษาไทย 1,302  780  2,082  
วิทยาศาสตร์ 1,136  308  1,444  
คณิตศาสตร์ 910  520  1,430  
สังคม 966  282  1,248  
ภาษาองักฤษ 990  448  1,438  

รวมทั้งส้ิน 5,304  2,338  7,642  
 
ท่ีมา  :  ส านกับริหารยทุธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาท่ี 12,  การบริหารการศึกษาเชิงรุก 
หา้จงัหวดัชายแดนภาคใต ้ (ยะลา : ยะลาการพิมพ,์ 2553), 44. 
 
ตารางท่ี 2 จ านวนนกัเรียนท่ีอ่านและเขียนภาษาไทยไม่คล่องในสงักดัส านกังานคณะกรรมการ 
 การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

 
จงัหวดั 

นกัเรียน อ่านไม่ออกเขียนไม่ได ้ 
(คน) 

ไดรั้บการพฒันาสามารถ 
อ่านออกเขียนได ้(คน) 

 ชั้น ป.3 จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
ปัตตานี 10,169  3,505  34.47  2,074  20.40  
ยะลา 7,459  2,320  31.10  1,398  18.74  
นราธิวาส 10,716  3,613  33.72  934  8.72  

รวม 28,344  9,438  33.30  4,406  15.54  
 
ท่ีมา  :  ส านกับริหารยทุธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาท่ี 12,  การบริหารการศึกษาเชิงรุก 
หา้จงัหวดัชายแดนภาคใต ้ (ยะลา : ยะลาการพิมพ,์ 2553), 44-63. 
 
 
 
 



ตารางท่ี 3 คะแนนเฉล่ีย O-NET ชั้น ป.6 จ าแนกตามรายวิชา และจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ปี 2552 (รวมรัฐและเอกชน) 
 

จงัหวดั คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาองักฤษ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศิลปะ สุขศึกษาและพลศึกษา การงานอาชีพ
และเทคโนโลย ี

เฉล่ียรวม 

นราธิวาส 30.48 35.45 31.84 32.92 29.09 33.72 51.29 41.95 35.84 
ปัตตานี 25.68 33.99 26.52 28.54 25.85 31.05 50.65 38.86 32.64 
ยะลา 27.89 34.93 31.10 31.03 29.66 35.54 52.47 42.69 35.66 

 
ท่ีมา  :  ศูนยข์อ้มลูสาระสนเทศจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ส านกับริหารยทุธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาท่ี 12 (2553) ร่างขอ้มูลสาระสนเทศทางการศึกษา 5 จงัหวดัชายแดนภาคใต ้ปีการศึกษา 2552. ยะลา 
 
ตารางท่ี 4 เปรียบเทียบคะแนนเฉล่ีย O-NET ชั้น ป.6 ปี 2552  ระหวา่งจงัหวดัชายแดนภาคใต ้และระดบัประเทศ 
 

จงัหวดั คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาองักฤษ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศิลปะ สุขศึกษาและ 
พลศึกษา 

การงานอาชีพ 
และเทคโนโลย ี

เฉล่ียรวมจงัหวดัชายแดน
ภาคใต ้

29.76 35.70 28.95 32.59 29.90 35.46 56.21 44.11 

เฉล่ียระดบัประเทศ 35.88 38.58 31.75 38.67 33.90 42.49 64.76 51.69 
 
ท่ีมา  :  ศูนยข์อ้มูลสาระสนเทศจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ส านกับริหารยทุธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาท่ี 12 (2553) ร่างขอ้มูลสาระสนเทศทางการศึกษา 5 จงัหวดัชายแดนภาคใต ้ปีการศึกษา 2552. ยะลา 
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ตารางท่ี 5 คะแนนเฉล่ีย O-NET ชั้น ป.6 จ าแนกรายวชิา และจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ปี 2551 และปี 2552 
 

 

จงัหวดั 
คณิตศาสตร์ ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ เฉล่ียรวม 

2551 2552 + / - 2551 2552 + / - 2551 2552 + / - 2551 2552 + / - 
นราธิวาส 32.00 30.48 -1.52 27.50 35.45 +7.95 30.00 32.92 +2.92 29.83 32.95 +3.12 
ปัตตานี 36.00 25.68 -10.32 30.00 33.99 +3.99 32.50 28.54 -3.96 32.83 29.0 -3.43 
ยะลา 36.00 27.89 -8.11 30.00 34.93 +4.93 35.00 31.03 -3.97 33.67 31.28 -2.44 
สงขลา เขต 3 37.90 29.04 -8.86 37.82 35.66 -2.16 44.88 33.16 -11.72 40.20 32.62 -7.58 
สตูล 40.00 35.73 -4.27 35.00 38.49 -4.49 42.50 37.32 -5.180 39.17 37.18 -1.99 

เฉล่ียรวม 36.38 29.76 -6.62 32.06 35.70 +3.64 36.98 32.59 -4.39 35.14 32.68 -2.46 
ทั้งประเทศ 43.76 35.88 -7.88 42.02 38.58 -3.44 51.68 38.67 -15.01 45.82 37.04 -8.78 

 
ท่ีมา  :  ศูนยข์อ้มูลสาระสนเทศจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ส านกับริหารยทุธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาท่ี 12 (2553) ร่างขอ้มูลสาระสนเทศทางการศึกษา 5 จงัหวดัชายแดนภาคใต ้ปีการศึกษา 2552. ยะลา 

 
 
 
 
 
 10 



ตารางท่ี 6 คะแนนเฉล่ีย O-NET ชั้น ม.3 จ าแนกตามรายวิชา และจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ปี 2552 (รวมรัฐและเอกชน) 
 

จงัหวดั คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาองักฤษ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศิลปะ สุขศึกษาและพลศึกษา การงานอาชีพ
และเทคโนโลย ี

เฉล่ียรวม 

นราธิวาส 25.46 27.05 20.68 25.37 33.57 27.09 45.59 25.74 28.82 
ปัตตานี 24.18 27.60 19.70 24.34 33.49 27.47 46.93 26.14 28.73 
ยะลา 24.50 29.52 24.37 25.58 36.64 28.74 49.87 28.02 30.91 

 
ท่ีมา  :  ศูนยข์อ้มูลสาระสนเทศจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ส านกับริหารยทุธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาท่ี 12 (2553) ร่างขอ้มูลสาระสนเทศทางการศึกษา 5 จงัหวดัชายแดนภาคใต ้ปีการศึกษา 2552. ยะลา 
 
ตารางท่ี 7 เปรียบเทียบคะแนนเฉล่ีย O-NET ชั้น ม.3 ปี 2552  ระหวา่งจงัหวดัชายแดนภาคใต ้และระดบัประเทศ 
 

จงัหวดั คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาองักฤษ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศิลปะ สุขศึกษาและ 
พลศึกษา 

การงานอาชีพ 
และเทคโนโลย ี

เฉล่ียรวมจงัหวดัชายแดน
ภาคใต ้

23.88 29.16 20.06 25.08 28.64 35.32 49.38 27.93 

เฉล่ียระดบัประเทศ 26.05 35.35 22.54 29.16 32.95 39.70 56.70 33.86 
 
ท่ีมา  :  ศูนยข์อ้มูลสาระสนเทศจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ส านกับริหารยทุธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาท่ี 12 (2553) ร่างขอ้มูลสาระสนเทศทางการศึกษา 5 จงัหวดัชายแดนภาคใต ้ปีการศึกษา 2552. ยะลา 
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ตารางท่ี 8 คะแนนเฉล่ีย O-NET ชั้น ม.3 จ าแนกรายวชิา และจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ปี 2551 และปี 2552 
 

 

จงัหวดั 
คณิตศาสตร์ ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ ภาษาองักฤษ สังคมศึกษา เฉล่ียรวม 

2551 2552 + / - 2551 2552 + / - 2551 2552 + / - 2551 2552 + / - 2551 2552 + / - 2551 2552 + / - 
นราธิวาส 29.27 25.46 -3.81 33.01 27.05 -5.96 31.28 25.37 -5.91 29.61 20.68 -8.94 32.25 33.57 +1.32 31.09 26.42 -4.67 
ปัตตานี 30.08 24.18 -5.90 33.87 27.60 -6.75 32.07 24.34 -7.73 29.68 19.70 -9.98 33.28 33.49 +0.21 31.79 25.86 -5.93 
ยะลา 29.83 24.50 -5.33 35.49 29.52 -5.97 33.50 25.58 -7.92 30.18 24.37 -5.81 35.12 36.64 +1.52 32.82 28.12 -4.70 
สงขลา เขต 3  29.56 21.51 -8.05 37.07 29.73 -7.34 33.53 24.29 -9.24 28.28 17.18 -11.1 37.02 35.62 -1.4 33.09 25.66 -7.43 
สตลู 29.64 23.78 -5.86 38.10 31.90 -6.20 35.88 25.80 -10.08 28.87 18.36 -10.51 37.56 37.28 -0.28 34.01 27.42 -6.59 
เฉล่ียรวม 29.67 23.88 -5.79 35.51 29.16 -6.35 33.25 25.08 -8.17 29.32 20.06 -9.26 35.04 35.32 +0.28 32.56 26.70 -5.86 
ทั้งประเทศ 32.64 26.05 -6.59 41.04 35.35 -5.69 39.39 29.16 -10.23 34.56 22.54 -12.02 41.37 39.70 -1.67 37.80 30.56 -7.24 

 
ท่ีมา  :  ศูนยข์อ้มูลสาระสนเทศจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ส านกับริหารยทุธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาท่ี 12 (2553) ร่างขอ้มูลสาระสนเทศทางการศึกษา 5 จงัหวดัชายแดนภาคใต ้ปีการศึกษา 2552. ยะลา 
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ตารางท่ี 9 จ านวนสถานศึกษาท่ีเขา้รับการประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) รอบท่ีสอง 
 (พ.ศ. 2549-2553) จ าแนกรายจงัหวดัและสงักดั 
 

 จ านวนสถานศึกษาท่ีเขา้รับการประเมิน จ านวนสถานศึกษาท่ี 
จงัหวดั สพฐ. สอศ. สกอ. สช. กศน. นอก 

สังกดั ศธ. 
เขา้รับการประเมิน 
(รวมทุกสังกดั) 

ยะลา 18 4 4 2 6 10 44 
ปัตตานี 40 3 2 5 7 0 57 
นราธิวาส 22 1 1 4 7 4 39 

รวมสามจงัหวดั
ชายแดนภาคใต ้

80 8 7 11 20 14 140 

สงขลา 334 16 6 52 9 10 427 
สตูล 116 3 1 9 4 4 137 

รวมหา้จงัหวดั
ชายแดนภาคใต ้

530 27 14 72 33 28 704 

 

ท่ีมา  :  ส านกับริหารยทุธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาท่ี 12,  การบริหารการศึกษาเชิงรุก 
หา้จงัหวดัชายแดนภาคใต ้ (ยะลา : ยะลาการพิมพ,์ 2553), 44-63. 
 

ตารางท่ี 10 จ านวนสถานศึกษาท่ีไดรั้บการรับรองจากการประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)รอบท่ี
สอง(พ.ศ. 2549-2553) จ าแนกรายจงัหวดัและสงักดั 
 

 จ านวนสถานศึกษาท่ีเขา้รับการประเมิน จ านวนสถานศึกษาท่ี 
จงัหวดั สพฐ. สอศ. สกอ. สช. กศน. นอก 

สังกดั ศธ. 
เขา้รับการประเมิน 
(รวมทุกสังกดั) 

ยะลา 14 4 3 1 6 9 37 
ปัตตานี 33 3 1 3 7 0 47 
นราธิวาส 18 1 1 1 7 4 32 

รวมสามจงัหวดั
ชายแดนภาคใต ้

65 8 5 5 20 13 116 

สงขลา 286 15 6 42 9 10 368 
สตูล 88 2 1 5 4 4 104 

รวมหา้จงัหวดั
ชายแดนภาคใต ้

439 25 12 52 33 2 588 

 

ท่ีมา  :  ส านกับริหารยทุธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาท่ี 12,  การบริหารการศึกษาเชิงรุก 
หา้จงัหวดัชายแดนภาคใต ้ (ยะลา : ยะลาการพิมพ,์ 2553), 44-63. 
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 จากตารางท่ี 1-10 แสดงให้เห็นว่าสภาพปัญหาในการจดัการศึกษาในเขตพฒันาพิเศษ
เฉพาะกิจจงัหวดัชายแดนภาคใตน้ั้นเป็นปัญหาท่ีรัฐโดยเฉพาะกระทรวงศึกษาธิการและส านกังาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจะตอ้งใชท้รัพยากรต่าง ๆ หลายอย่างในการระดมสรรพก าลงั
เพื่อแกปั้ญหาคุณภาพทางการศึกษาท่ีตกต ่ากว่ามาตรฐานของประเทศมาก จากปัญหาคุณภาพทาง
การศึกษาตกต ่าน่ีเองท่ีเป็นจุดเร่ิมตน้ของปัญหาอ่ืน ๆ อีก เช่น ความคิดท่ีตอ้งการแบ่งแยกดินแดน 
ปัญหาอาชญากรรม ปัญหายาเสพติด และปัญหาการก่อการร้าย เป็นตน้ จากปัญหาครูสอนไม่ตรง
วุฒิ นกัเรียนอ่าน เขียน ฟัง พูด ภาษาไทยไม่คล่อง จึงส่งผลให้ผลการสอบ O-NET ต  ่ากว่าจงัหวดั  
อ่ืน ๆ ของประเทศ และมีผลท าให้การประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. รอบท่ีสอง ไม่ผ่านเป็น
จ านวนมาก นอกจากน้ีปัจจัยท่ีเป็นสาเหตุท าให้คุณภาพทางการศึกษาตกต ่า คือ เวลาเรียนของ
นกัเรียนมีไม่เพียงพอ โดยใน 1 ปีการศึกษา จะมีเวลาเรียนเพียง 120-130 วนั เท่านั้น โรงเรียนตอ้ง
หยุดเรียนดว้ยหลายสาเหตุ และในวนัท่ีเปิดเรียนปกติ ครูท าการสอนไม่เต็มเวลา ครู-นักเรียนมี
กิจกรรมมาก จึงท าใหเ้วลาเรียนท่ีนกัเรียนไดเ้รียนจริงนั้นมีนอ้ยมาก ต่างจากพื้นท่ีอ่ืน ๆ โดยส้ินเชิง 
ดังนั้ น หากรัฐได้หาวิธีการบริหารจัดการเวลาเรียนให้ครูและนักเรียนได้เรียนตามท่ีหลกัสูตร
ก าหนด ก็จะสามารถท าให้นกัเรียนมีความรู้ตามวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายของหลกัสูตรได ้ซ่ึงจะ
ส่งผลให้คุณภาพการศึกษาดีข้ึน คุณภาพชีวิตของประชาชนก็จะดีข้ึน ปัญหาต่าง ๆ ดงัท่ีไดก้ล่าว
มาแลว้ในตอนตน้ก็จะไดรั้บการแกไ้ขให้เบาบางลงได ้และเม่ือถึงตอนนั้นความส านึกในความ   
เป็นไทย ก็จะบงัเกิดข้ึน ประชาชนในพื้นท่ีก็จะรักและหวงแหน ค าว่า “ประเทศไทย” มากยิ่งข้ึน  
ดงันั้น การศึกษาเพื่อหารูปแบบวิธีการหรือแนวทางในการจดัการเรียนการสอนเพื่อให้ผูเ้รียนไดมี้
เวลาเรียนครบตามหลกัสูตรจึงเป็นนวตักรรมหน่ึงท่ีจะส่งผลให้การจดัการศึกษาในสามจงัหวดั
ชายแดนภาคใตมี้ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิง่ข้ึน อนัน าไปสู่การมีคุณภาพของผูเ้รียน และ
เป็นประโยชน์ต่อการพฒันาประเทศชาติ และมีความมัน่คงในท่ีสุดได้16  ผูว้ิจยัจึงมีความสนใจ       
ท่ีจะศึกษาเพื่อหาแนวทางในการแกไ้ขปัญหาเวลาเรียนไม่ครบตามท่ีก าหนดในหลกัสูตร เพื่อให้
คุณภาพทาง การศึกษาในเขตพฒันาพิเศษเฉพาะกิจจงัหวดัชายแดนภาคใตดี้ข้ึนต่อไป 
 

 
 
 

                                                        
 16ส่ีปีท่ีน าพาการศึกษาเพื่อความอยู่เย็นเป็นสุข จังหวัดชายแดนภาคใต้, สรุปผล         
การด าเนินงาน ปี 2548-2551 ของศูนยป์ระสานงานและบริหารการศึกษาจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 
(ยะลา : เอสพร้ินท,์ 2551), 41-44. 
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วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
 เพื่อให้สอดคลอ้งกับปัญหาของงานวิจยั ผูว้ิจยัจึงก าหนดวตัถุประสงค์ของงานวิจัย
ดงัต่อไปน้ี 
 1. เพื่อทราบสภาพการบริหารจดัการเวลาเรียนให้ครบตามท่ีก าหนดในหลกัสูตรของ
สถานศึกษาในเขตพฒันาพิเศษเฉพาะกิจจงัหวดัชายแดนภาคใต ้
 2. เพื่อทราบปัจจยัการบริหารจดัการเวลาเรียนให้ครบตามท่ีก าหนดในหลกัสูตรของ
สถานศึกษาในเขตพฒันาพิเศษเฉพาะกิจจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 
 3. เพื่อทราบยุทธศาสตร์และแนวทางในการบริหารจดัการเวลาเรียนให้ครบตามท่ี
ก าหนดในหลกัสูตรของสถานศึกษาในเขตพฒันาพิเศษเฉพาะกิจจงัหวดัชายแดนภาคใต ้
 

ข้อค าถามของการวจิัย 
 เพื่อให้สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องการวิจยั ผูว้ิจยัจึงก าหนดขอ้ค าถามของงานวิจยั
ดงัต่อไปน้ี 
 1. สภาพการบริหารจัดการเวลาเรียนให้ครบตามท่ีก าหนดในหลักสูตรของ
สถานศึกษาในเขตพฒันาพิเศษเฉพาะกิจจงัหวดัชายแดนภาคใต ้เป็นอยา่งไร 
 2. ปัจจยัการบริหารจดัการเวลาเรียนใหค้รบตามท่ีก าหนดในหลกัสูตรของสถานศึกษา
ในเขตพฒันาพิเศษเฉพาะกิจจงัหวดัชายแดนภาคใต ้มีปัจจยัใดบา้ง 
 3.  ยุทธศาสตร์และแนวทางในการบริหารจดัการเวลาเรียนให้ครบตามท่ีก าหนดใน
หลกัสูตรของสถานศึกษาในเขตพฒันาพิเศษเฉพาะกิจจงัหวดัชายแดนภาคใตเ้ป็นอยา่งไร 
 

สมมติฐานของการวจิัย 
 เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องการวิจยั ผูว้ิจยัจึงไดด้ าเนินการก าหนดสมมติฐาน
ของการวิจยัดงัต่อไปน้ี 
 1. สภาพการบริหารจัดการเวลาเรียนให้ครบตามท่ีก าหนดในหลักสูตรของ
สถานศึกษาในเขตพฒันาพิเศษเฉพาะกิจจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ยงัไม่สอดคลอ้งกบัการก าหนด
โครงสร้างของหลกัสูตร 
 2. ปัจจยัการบริหารจดัการเวลาเรียนใหค้รบตามท่ีก าหนดในหลกัสูตรของสถานศึกษา
ในเขตพฒันาพิเศษเฉพาะกิจจงัหวดัชายแดนภาคใต ้มีลกัษณะเป็นพหุปัจจยั 
 3. ยุทธศาสตร์และแนวทางในการบริหารจดัการเวลาเรียนให้ครบตามท่ีก าหนดใน
หลกัสูตรของสถานศึกษาในเขตพฒันาพิเศษเฉพาะกิจจงัหวดัชายแดนภาคใต ้มีลกัษณะเป็นพหุวิธี 
 

 

   ส
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กรอบแนวคิดของการวิจัย 
 ในการวิจัยคร้ังน้ี ผู ้วิจัยได้ก าหนดกรอบแนวคิดไว้ให้เหมาะสมกับยุทธศาสตร์           
การบริหารจดัการเวลาเรียนให้ครบตามท่ีก าหนดในหลกัสูตรของสถานศึกษาในเขตพฒันาพิเศษ
เฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยได้ศึกษาค้นคว้าเอกสาร (Document) การสัมภาษณ์ 
(Interview) แลว้น ามาสร้างเป็นกรอบแนวคิด โดยอาศยัหลกัการ ทฤษฎี และขอ้คน้พบต่าง ๆ จาก
อดีตถึงปัจจุบนั    ซ่ึงผูว้ิจยัไดศึ้กษาคน้ควา้เอกสาร ต ารา ทฤษฎี และผลงานวิจยัต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง
กับการบริหารจัดการเวลาเรียน หรือท่ีสอดคลอ้งกับวิธีการแก้ไขปัญหาเวลาเรียนไม่ครบตาม
หลกัสูตร แลว้น ามาเป็นกรอบแนวคิดของการวิจยัในคร้ังน้ี แนวคิดในการบริหารจดัการเวลาของ
นพพงษ ์บุญจิตราดุล ประสบ  แสนค าเหลือ    สมยศ  นาวีการ    ชาญชยั  อาจินสมรจาร   Koots and 
O. Donell, Dale และเสริมศกัด์ิ  วิศาลาภรณ์  ซ่ึงสรุปไดว้่าในการบริหารหรือการจดัการเป็น
กระบวนการในการท างานให้ส าเร็จตามเป้าหมายและวตัถุประสงค์ขององคก์รนั้น ๆ นอกจากน้ีได้
น าทฤษฎีการเรียนรู้ท่ีเก่ียวขอ้งและสอดคลอ้งกบัการแกไ้ขปัญหาเวลาเรียนของนกัทฤษฎีต่าง ๆ เช่น 
เซนส์.ออกสัตีน(St. Augustine),จอน คาลวิน( John Calvin),คลิสเตียน โวฟ(Christian Woltt), 
พลาโต ้อาริสโตเติล( Plato Aristotle),รูสเซีย(Rousseau),โฟเบล(Froebel),เปตาลอสซ่ี(Pestalozzi), 
จอห์น ลอ็ก(John Loke),ธอร์นไดค ์พาฟลอฟและมาสโล(Thondike’s Pavlov and Maslow) ซ่ึงใน
แต่ละทฤษฎีจะประกอบไปดว้ยแนวคิดความเช่ือและหลกัการจดัการเรียนการสอน ซ่ึงสามารถ
น าไปประยุกต์ใช้เพื่อให้สอดคลอ้งกบัสภาวการณ์ท่ีเกิดข้ึนในพื้นท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้
นอกจากน้ีผูว้ิจยัไดน้ าหลกัการจดัการเรียนการสอนในรูปแบบต่าง ๆ เช่น   การสอนโดยใชปั้ญหา
เป็นหลกั การสอนโดยใชโ้ครงการเป็นหลกั การสอนโดยเนน้กระบวนการบูรณาการ ซ่ึงในแต่ละ
รูปแบบการสอนจะเหมาะสมกบัการน ามาใชใ้นการแกไ้ขปัญหาเวลาเรียนไม่ครบตามหลกัสูตร
ให้กับนักเรียนได้ นอกจากน้ีผูว้ิจัยได้น าหลักการแนวคิดเก่ียวกับการเรียนรู้และ  การสอนท่ี
สอดคลอ้งกับการแก้ไขปัญหาเวลาเรียนของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ซ่ึง
พระราชทานพระราชด ารัสในโอกาสต่าง ๆ ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัการจดัการศึกษาการเรียนรู้การสอน
โดยตรง ประเวศ วะสี และสิปปนนท ์เกตุทศัน์ นอกจากน้ีผูว้ิจยัไดน้ าผลการประมวลความคิดเห็น
จากการสัมภาษณ์ผูท้รงคุณวุฒิ จ  านวน 17 ท่าน ท่ีไดใ้ห้ความเห็นดา้นสภาพทัว่ไปของการจดัการ
เวลาเรียน ดา้นสาเหตุของปัญหาเวลาเรียนไม่ครบตามท่ีก าหนดในหลกัสูตร และแนวทางหรือ
วิธีการแกไ้ขปัญหาการบริหารจดัการเวลาเรียนใหค้รบตามท่ีก าหนดในหลกัสูตร ซ่ึงเม่ือน าหลกัการ 
แนวคิด ทฤษฎี ต่าง ๆ มา ผนวกรวมกนัแลว้ก็จะสามารถแกปั้ญหาการบริหารจดัการเวลาเรียนให้
ครบตามหลกัสูตรได ้โดยน าผลจากท่ีไดจ้ากการศึกษาวิจยัน ามาปรับประยกุตใ์ชต้ามยทุธศาสตร์ 
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ต่าง ๆ ต่อไป นอกจากน้ีผูว้ิจยัไดน้ าหลกัการแนวคิดของนกัการศึกษา เช่น Juani Swart และคนอ่ืนๆ 
ไปใชใ้น   การน ายทุธศาสตร์ไปปฏิบติัอีกดว้ย ดงัแสดงในแผนภูมิท่ี1 
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หลกัการและแนวคิดเก่ียวกบัการ
บริหารจดัการเวลาเรียนของ 
 
- นพพงษ ์ บุญจิตราดุล 
- ประสบ  แสนค าเครือ 
- สมยศ  นาวกีาร 
- ชาญชยั  อาจินสมาจาร 
- Koats and D. Donell 
- Dele 
- เสริมศกัด์ิ  วศิาลาภรณ์ 

หลักการแนวคิดเ ก่ียวกับการ
เรียนรู้และการสอนท่ีสอดคลอ้ง
กบัการแกไ้ขปัญหาเวลาเรียน 
-  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ภูมิพลอดุลยเดช 
 
 

ทฤษฎีการ เ รียน รู้ ท่ี เ ก่ี ยวข้องและ
สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาเวลา
เรียนของ 
- St. Augustine             -  Froebel         
-  John Calvin              -  Pestalozzi 
-  Christian Woltt         -  John Locke 
-  Plato                         -  Thondike 
-  Aristotle                   -  Pavlov 
-  Rousseau                  -  Maslow 
 

    

 

 

แผนภูมิท่ี 1  กรอบแนวคิดของการวิจยั 
ท่ีมา  :  Artur A. Tompson, Jr., and A.J. Stricland,  Strategic Management : Concepts and Cases, 
14th ed.  (New York : McGraw-Hill, 2003), 355-450. 

แนวคิดการน ายทุธศาสตร์ 
ไปปฏิบติัของ 
-  Juani Swart 
-  Michael E.Poter 
-  สมคิด  จาตุศรีพิทกัษ ์
-  จินตนา  บุญบงการ 
-  ณฏัฐพนัธ์  เขจรนนัท ์

  
ยทุธศาสตร์การบริหารจดัการ 

เวลาเรียนใหค้รบตามท่ีก าหนดใน
หลกัสูตรในเขตพฒันาพิเศษเฉพาะ

กิจจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

 -  ประมวลความคิดเห็น 
จากการสัมภาษณ์ผูท้รง 
คุณวฒิุ จ านวน 17 ท่าน 
-  ประมวลความคิดเห็น 
จากผูต้อบแบบสอบถาม 
จ านวน 548 คน 

หลกัการการจดัการเรียนการสอนท่ีเก่ียวขอ้ง 
และสอดคลอ้งกบัการแกไ้ขปัญหาเวลาเรียน 
-  การสอนโดยใชปั้ญหาเป็นหลกั 
-  การสอนโดยใชโ้ครงการเป็นหลกั 
-  การสอนโดยเนน้กระบวนการคิด 
-  การสอนโดยเนน้กระบวนการกลุ่ม 
-  การสอนโดยเนน้กระบวนการวจิยั 
-  การสอนโดยเนน้การเรียนรู้ดว้ยตนเอง 
-  การสอนโดยเนน้การบูรณาการ 

หลกัการแนวคิดเก่ียวกบัการเรียนรู้และการสอน 
ท่ีสอดคลอ้งกบัการแกไ้ขปัญหาเวลาเรียน 
-  นายแพทยป์ระเวศ  วะสี 
-  ดร.สิปปนนท ์ เกตุทศัน์ 
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นิยามศัพท์เฉพาะ 
 ยทุธศาสตร์การบริหารจดัการเวลาเรียน หมายถึง วิธีด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล โดยการบริหารจดัการเวลาเรียนให้ครบตามท่ีหลกัสูตรก าหนด คือ อยา่งนอ้ย 200 วนั 
หรือ 1,000-1,200 ชัว่โมง ตามระดบัการศึกษา 
 หลกัสูตร หมายถึง การจดัมวลประสบการณ์ท่ีเหมาะสมให้กบัผูเ้รียน โดยหลกัสูตร   
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 หลกัสูตรสถานศึกษา ซ่ึงประกอบดว้ย หลกัสูตรแกนกลาง 
และหลกัสูตรทอ้งถ่ิน 
 สถานศึกษา หมายถึง โรงเรียนประถมศึกษาในสงักดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ประกอบดว้ย 
จงัหวดันราธิวาส จงัหวดัปัตตานี และจงัหวดัยะลา และไดจ้ดัการศึกษาในระดบัอนุบาล ระดับ
ประถมศึกษา และหรือขยายโอกาสทางการศึกษา 
 เขตพฒันาพิเศษเฉพาะกิจจงัหวดัชายแดนภาคใต ้หมายถึง พื้นท่ีพิเศษตามประกาศของ
มติคณะรัฐมนตรี เม่ือวนัท่ี 23 พฤศจิกายน 2549 โดยก าหนดให้จงัหวดัชายแดนภาคใต ้ให้เป็นเขต
พฒันาพิเศษเฉพาะกิจ ประกอบดว้ย จงัหวดั ยะลา ปัตตานี นราธิวาส สตูล และ 4 อ าเภอของจงัหวดั
สงขลา (ประกอบด้วย อ าเภอ จะนะ  นาทวี  สะบา้ยอ้ย  และเทพา)  ในการวิจัยคร้ังน้ีผูว้ิจัยได้
ศึกษาวิจยัเฉพาะสถานศึกษาในจงัหวดัยะลา ปัตตานี และนราธิวาสเท่านั้น 
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บทที่  2 
 

วรรณกรรมท่ีเกีย่วข้อง 
 

 การศึกษาเร่ือง  “ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการเวลาเรียนให้ครบตามท่ีก าหนดใน
หลกัสูตรของสถานศึกษาในเขตพฒันาพิเศษเฉพาะกิจจงัหวดัชายแดนภาคใต”้ ในคร้ังน้ีผูว้ิจยัได้
ศึกษาคน้ควา้เอกสารซ่ึงประกอบดว้ย เน้ือหาในเร่ืองท่ีเก่ียวกบั ยทุธศาสตร์การบริหาร การบริหาร
จดัการเวลาเรียนใหค้รบตามท่ีก าหนดในหลกัสูตร  แนวคิด ทฤษฎีการเรียนรู้ หลกัการจดัการเรียน
การสอน หลกัการและแนวคิดเก่ียวกบัการเรียนรู้และการเรียนการสอนของนกัคิดและนกัการศึกษา
ไทยท่ีเก่ียวขอ้งและสอดคลอ้งกับการแก้ไขปัญหาเวลาเรียนให้ครบตามท่ีก าหนดในหลกัสูตร  
โครงสร้างเวลาเรียนของหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2550 ขอ้มูลและสภาพทัว่ไป
เก่ียวกบัการจดัการศึกษาในเขตพฒันาพิเศษเฉพาะกิจจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ตลอดจนงานวิจยัท่ี
เก่ียวขอ้ง และค าสมัภาษณ์ของผูท้รงคุณวฒิุ ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 
 

ยุทธศาสตร์การบริหาร 
 ในปัจจุบนัยทุธศาสตร์ไดก้ลายเป็นหัวขอ้ส าคญัในดา้นการบริหาร ท่ีผูบ้ริหารใน    ทุก
ระดบัและในทุกองคก์ารทั้งหน่วยงานภาคเอกชน และภาครัฐต่างตอ้งให้ความสนใจ เน่ืองจากการ
เปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนของปัจจยัทางธุรกิจ (Business Factors) มีผลต่อชยัชนะและความพ่ายแพข้อง
องคก์าร ถา้ตอ้งการตดัสินใจและการด าเนินงานของผูบ้ริหารเกิดความผิดพลาดหรือพลั้งเผลอข้ึน 
อาจก่อใหเ้กิดผลกระทบท่ีรุนแรงต่อเสถียรภาพและการด ารงอยูข่ององคก์าร ซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อ
เสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจ ดงัค  ากล่าวท่ีว่า “เดินหมากผิดกา้วเดียวแพท้ั้งกระดาน” ซ่ึงเห็น
ตวัอยา่งจากการตดัสินใจท่ีผิดพลาดทั้งในระดบัจุลภาค และมหภาค ตวัอยา่งเช่น การตดัสินใจของ
รัฐบาลท่ีเขา้ช่วยเหลืออุตสาหกรรมท่ีไม่มีอนาคต (Sunset Industry) บางประเภทเน่ืองจากกระแส
การเมือง จึงท าใหล้ะเลยต่อระบบเศรษฐกิจไม่สามารถพฒันาไดเ้ตม็ศกัยภาพ หรือองคก์ารธุรกิจท่ี 
ตดัสินใจขยายตวัท่ามกลางสภาวะซบเซาทางเศรษฐกิจ ท าให้เกิดปัญหาด้านการระดมทุนและ 
การตลาด ซ่ึงจะเป็นผลต่อเน่ืองถึงความมัน่คงในการด าเนินงานขององคก์าร เป็นตน้  เช่นเดียวกบั
การบริหารทางการศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดบัมหาวิทยาลยัก็มีความจ าเป็นอย่างยิ่งยวดใน
การก าหนดยทุธศาสตร์ทางการบริหารเชิงรุก เพื่อขบัเคล่ือนความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัต่อไป 
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ความหมายของยุทธศาสตร์ 
 
 ค าว่า ยุทธศาสตร์ (Strategy) เป็นศพัทท่ี์ไดฟั้งกนัอยูเ่สมอ ท่ีจริงแลว้ค าว่า ยทุธศาสตร์ 
มีจุดเร่ิมตน้และถูกน าไปใชบ่้อยคร้ังท่ีสุดทางดา้นการทหาร และการท าสงคราม ซ่ึงหมายถึง วิถีทาง
หรือแนวทางท่ีถูกก าหนดข้ึนเพื่อจดัสรร และวางต าแหน่งก าลงัทรัพยากรทางทหารในสนามรบดว้ย
จุดมุ่งหมายแห่งการพิชิตศตัรู เม่ือค าว่า ยทุธศาสตร์ไดถู้กน ามาใชใ้นทางเศรษฐกิจ ความหมายของ
มนัก็คือ วิธีทางหรือแนวทางท่ีถูกก าหนดข้ึนเพื่อระดมและจดัสรรการใชท้รัพยากรของประเทศใน
อนัท่ีจะช่วยใหบ้รรลุถึงซ่ึงเป้าหมายทางเศรษฐกิจ 
 เม่ือมาสู่ยุคปัจจุบนั ซ่ึงการแข่งขนัทางธุรกิจการคา้ไดเ้ร่ิมทวีความเขม้ขน้อยู่ทุกขณะ   
ค  าว่ายุทธศาสตร์ก็ไดเ้ร่ิมถูกน ามาใช้ในแง่ของธุรกิจอย่างแพร่หลาย แมว้่าในปัจจุบนัจะยงัไม่มี
ขอ้สรุปท่ีแน่นอนถึงความหมายค าวา่ ยทุธศาสตร์ในทางธุรกิจกต็าม ความหมายหน่ึงซ่ึงเป็นท่ีแน่ชดั
ของธุรกิจทั้งในระยะสั้นและระยะยาว การสร้างหรือพฒันาวิถีทางในทางปฏิบติั ตลอดจนการระดม
และจดัสรรทรัพยากรขององคก์ารธุรกิจ เพื่อให้สามารถบรรลุถึงซ่ึงเป้าหมายท่ีไดถู้กก าหนดไว ้
อยา่งมีประสิทธิผล 
 รูธเวลล ์และกาซานสั (Rothwell and H.C. Kazanas) ใหค้วามหมายวา่ เป็นกระบวนการ
ของการเปล่ียนแปลงในองคก์าร ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียหรือผูถื้อหุน้ กลุ่มพนกังานท่ีอยูภ่ายในองคก์าร 
โดยผา่นการเรียนรู้อยา่งมีแบบแผนอนัน าไปสู่ความรู้และทกัษะท่ีจ าเป็นในอนาคต ซ่ึงยุทธศาสตร์
การพฒันาทรัพยากรมนุษยจ์ะช่วยท าให้เกิดการประยกุตใ์ชแ้ผนยทุธศาสตร์ธุรกิจและแผนงานดา้น
บุคลากรในองคก์าร 
 สวอร์ต (Swart) ให้ความหมายถึงยุทธศาสตร์การพฒันาทรัพยากรมนุษยไ์วว้่าเป็น
กิจกรรมท่ีถูกออกแบบข้ึนมาอย่างมีแบบแผนและไม่มีแบบแผนท่ีมุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนา
ความสามารถของบุคลากรอนัน าไปสู่ความส าเร็จในเป้าหมายขององคก์าร1  
 ฉะนั้ น ถ้าหากพิจารณาความหมายของยุทธศาสตร์ ไม่ว่าจะทางด้านการทหาร            
การเศรษฐกิจ หรือในทางธุรกิจก็ตาม จะประกอบไปดว้ยปัจจยัท่ีคลา้ยคลึงกนั 2 ประการ ไดแ้ก่ 

                                                        
 1สวอร์ต อ้างถึงใน อาภรณ์  ภู่วิทยพันธ์ุ, ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์

(กรุงเทพฯ : เอช อาร์ เซ็นเตอร์, 2551), 64. 
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เป้าหมายหรือวตัถุประสงคท่ี์ตอ้งการจะบรรลุถึง และการก าหนดแนวทางหรือวิธีการในทางปฏิบติั 
ซ่ึงจะเป็นเคร่ืองมือท่ีจะช่วยใหส้ามารถบรรลุถึงซ่ึงเป้าหมายท่ีถูกก าหนดไวไ้ด้2 
 “การก าหนดยุทธศาสตร์ (Strategy Formulation)” เป็นกิจกรรมเชิงยุทธศาสตร์ท่ี
ต่อเน่ืองจากการวิเคราะห์สภาพแวดลอ้ม ซ่ึงเป็นรากฐานท่ีส าคญัต่อความส าเร็จของการด าเนินงาน
เชิงยทุธศาสตร์ในแต่ละองคก์าร ซ่ึงเป็นประเด็นส าคญัท่ีผูศึ้กษาดา้นบริหารธุรกิจควรมีความรู้ความ
เขา้ใจโดยเฉพาะอยา่งยิง่ผูท่ี้ศึกษาวิชาขั้นสูง เช่น นโยบายธุรกิจหรือการจดัการเชิงยทุธศาสตร์ เป็น
ต้น โดยจะเร่ิมต้นอธิบายจากความหมายของจุดมุ่งหมายขององค์การ เช่น วิสัยทัศน์ ภารกิจ 
เป้าหมายและวตัถุประสงคข์ององคก์าร เพื่อใหผู้อ่้านเขา้ใจและสร้างความคุน้เคยกบัศพัทเ์ฉพาะของ
ยุทธศาสตร์ธุรกิจ จากนั้นจึงจะอธิบายถึงการก าหนดยุทธศาสตร์พร้อมยกตวัอย่างการด าเนินงาน
ทางธุรกิจ เพื่อให้ผูศึ้กษาเกิดความรู้ ความเขา้ใจและประสบการณ์ ท าให้สามารถน าความรู้ไป
ประยกุตใ์ชใ้นชีวิตจริง เพื่อสร้างสมดุลระหวา่งการด าเนินงาน และปัจจยัแวดลอ้มในการด าเนินงาน
ขององคก์ารหรือท่ีเรียกวา่ “ความเหมาะสมเชิงยทุธศาสตร์ (Strategic Fit)”3 
 ความหมายของยุทธศาสตร์เชิงรุก 
 ส าหรับความหมายของยทุธศาสตร์เชิงรุก ไดมี้นกัวิชาการบางท่านท่ีกล่าวถึงการพฒันา 
แนวทางการปฏิรูปในอนาคต ยทุธศาสตร์ในอนาคต ฯลฯ ลว้นมีความหมายท่ีใกลเ้คียงกนั  อยา่งไร
กต็าม ความหมายของยทุธศาสตร์เชิงรุกสามารถกล่าวถึงบริบทไดด้งัน้ี 
 ยุทธศาตร์เ ชิงรุกเป็นการมีส่วนร่วม (Anticipatory) และเข้า ร่วมกันปฏิรูปตาม
สถานการณ์ต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึน (Taking Charge of Situations) 
 ทางด้านพฤติกรรมขององค์การ และจิตวิทยาขององค์การทางอุตสาหกรรมนั้ น            
ค  าว่า พฤติกรรมเชิงรุก หรือยุทธศาสตร์เชิงรุกนั้ นรวมถึงการมีส่วนร่วมของปัจเจกบุคคล                      
การเปล่ียนแปลง และพฤติกรรมแห่งความริเ ร่ิมสร้างสรรค์ของตนเองในสถานท่ีท างาน  
ยุทธศาสตร์เชิงรุกน้ีเก่ียวขอ้งกับการกระท าสถานการณ์ในอนาคต มากกว่ามาแก้ไขปัญหาใน
ปัจจุบนั  หมายความว่าเป็นการควบคุมและท าให้เกิดข้ึนมากกว่ามาปรับตวัให้เขา้กบัสถานการณ์ 

                                                        
 2สมคิด  จาตุศรีพิทกัษ ์และคณะ, ยทุธวิธีการแข่งขนั (กรุงเทพฯ : ซีเอด็ยเูคชัน่), 2545), 

11-12. 
 3จินตนา บุญบงการ และณัฏฐพนัธ์ เขจรนนัทน์, การจดัการเชิงยทุธศาสตร์ (กรุงเทพฯ : 

ซีเอด็ยคูัน่, 2544), 137-138. 
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หรือรอคอยบางส่ิงบางอย่างให้เกิดข้ึน  ดงันั้น บุคลากรในส านักงานโดยทัว่ไปแลว้ไม่จ าเป็นตอ้ง
ขอร้องใหท้ า หรือตอ้งมีรายละเอียดของการปฏิบติังานใหถู้กตอ้ง4 
 ส านักงานการพฒันาระบบราชการไทย (ก.พ.ร.) ให้ความหมายยุทธศาสตร์เชิงรุก
ทางการบริหารในลกัษณะท่ีเป็นการปรับเปล่ียนวิธีการท างานเพื่อมุ่งไปสู่การเป็นการปฏิบติังานท่ี
สูงข้ึน (High Performance) รวมทั้งการพยายามน าการบริหารเชิงยทุธศาสตร์เขา้มาใชใ้นการพฒันา
ระบบราชการ  เน่ืองจากในโลกแห่งการเปล่ียนแปลงอยา่งในปัจจุบนัในลกัษณะท่ีเป็น (Non-linear) 
ซ่ึงเราไม่สามารถคาดการณ์อะไรไดอ้ยา่งแม่นย  านกั เราจึงตอ้งมีเคร่ืองมือท่ีท าใหเ้ราสามารถรองรับ
กบัการเปล่ียนแปลงนั้นคือ การคิดใหม่ หรือคิดในเชิงยทุธศาสตร์ (Strategic Thinking) การท าให ้
หรือการบริหารการเปล่ียนแปลง (Change Management)  การบริหารเชิงยทุธศาสตร์นั้น อยูบ่น
แนวคิดท่ีว่า องค์การของเราไม่ได้อยู่เป็นเอกเทศโดยตัวของเราเอง แต่อยู่ภายใต้บริบทของ
สภาพแวดลอ้มท่ีเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลาซ่ึงสภาพแวดลอ้มท่ีมากระทบกบัองคก์ารนั้น บางคร้ัง   
ก็เป็นโอกาส บางคร้ังก็เป็นภยัคุกคาม  นอกจากน้ี องคก์ารเองก็ตอ้งก าหนดจุดยืนขององคก์ารดว้ย 
เพื่อวางยทุธศาสตร์ใหช้ดัเจนมากข้ึน5 
 ส าหรับพสุ  เดชะรินทร์ ได้ให้ความหมายของยุทธศาสตร์เชิงรุกนั้น มีองคป์ระกอบ
ส าคญั 3 ดา้น ไดแ้ก่ การวิเคราะห์ทางยุทธศาสตร์ (Strategic Analysis) การก าหนดยุทธศาสตร์ 
(Strategic Formulation) และการน ายุทธศาสตร์ไปปฏิบติั (Strategic Execution) ท่ีผา่นมาพบว่า
ปัญหาส่วนใหญ่ของหลายองค์การคือปัญหาการน ายุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ ปัญหาของ          
การวางแผน (Plan) และน่ิง (Stable)  ดงันั้นการน าแผนไปสู่การปฏิบติัถือเป็นส่วนท่ียากและทา้ทาย
ท่ีสุดของทุกองคก์าร  ในกระบวนการวางแผนยทุธศาสตร์นั้น ควรเร่ิมตน้จากการวิเคราะห์ เพื่อเป็น
เคร่ืองมือให้ไดข้อ้มูลในการก าหนดทิศทางท่ีตอ้งการไป  ตั้งอยู่บนขอ้มูลของความเป็นจริง  แลว้

                                                        
 4Wikipedia, Proactivity [Online],  Accessed 07/07/2553. Available from http://en. 

wikipedia.org/wiki/Proactivity, 1-4. 
 5ส านักงาน ก.พ.ร., การบริหารเชิงยุทธศาสตร์กับการพัฒนาระบบราชการไทย 

[Online], Accessed 07/07/2553. Available from http://www.opdc.go.th/oldweb/thai/E_New 
sletter/july48/managemnet.htm, 1-8. 
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ค่อยก าหนดทิศทาง  จากนั้นก าหนดกลยทุธ์เพื่อใหบ้รรลุทิศทาง  ยทุธศาสตร์และกลยทุธ์เหล่านั้นจะ
แปลงไปสู่การปฏิบติัไดอ้ยา่งไร จะวดั และประเมินผลไดอ้ยา่งไร เป็นตน้6 
 สรุปไดว้่า ยุทธศาสตร์เชิงรุกนั้นมีหลากหลายความหมาย ซ่ึงนักวิชาการบางท่านใช ้   
ค  าว่า การพฒันา แนวทางการปฏิรูป หรือยทุธศาสตร์ก็ตาม โดยมีนยัว่า เป็นเตรียมการ การวางแผน 
เพื่อพฒันาองคก์ารในอนาคต โดยท่ีบุคลากรแต่ละคนมีส่วนร่วม เปล่ียนแปลง และมีท่าทีท่ีริเร่ิม
สร้างสรรค ์เพื่อพฒันาองคก์ารให้กา้วหนา้ และเจริญรุ่งเรืองข้ึนมากกว่าเดิม ไม่ใช่มาแกไ้ขปัญหา 
แต่เป็นการป้องกนัปัญหาท่ีอาจเกิดข้ึนไดใ้นอนาคต 
 

 ความส าคญัของยุทธศาสตร์ 
 จุดเร่ิมตน้ของการด าเนินธุรกิจไม่ว่าจะเป็นองค์การธุรกิจขนาดเล็ก หรือขนาดใหญ่      
ก็ตาม ลว้นแต่มีจุดริเร่ิมจากการเลง็เห็นโอกาสท่ีจะท าก าไรจากธุรกิจประเภทหน่ึงประเภทใด และ
เม่ือสามารถประสบความส าเร็จในการสร้างผลก าไรจากธุรกิจนั้นแลว้ ด้วยประสบการณ์และ      
ทุนรอนท่ีมีมากข้ึนกจ็ะเร่ิมขยายขอบเขตของธุรกิจออกไปครอบคลุมถึงธุรกิจอ่ืน ๆ โดยอาจเร่ิมจาก
ธุรกิจท่ีมีส่วนสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับธุรกิจเดิมท่ีท าอยู่  และค่อยๆ ขยายไปสู่ธุรกิจท่ีไม่มี
ความสัมพนัธ์กับธุรกิจเดิมเลย ดว้ยลกัษณะของวิวฒันาการแห่งการขยายตวัทางธุรกิจดังกล่าว 
องค์การธุรกิจก็จะค่อย ๆ เจริญเติบโตออกไปจากองค์การธุรกิจขนาดเล็กไปสู่ขนาดกลาง และ 
ขนาดใหญ่ท่ีสุด และจากการมุ่งท าธุรกิจท่ีเน้นสินคา้ประเภทเดียวไปสู่การด าเนินธุรกิจหลาย ๆ 
ประเภทในเวลาเดียวกนั 
 ภายในความพยายามขององคก์ารธุรกิจท่ีจะเจริญเติบโตออกไปในลกัษณะขา้งตน้นั้น 
ทุกๆ องค์การย่อมมียุทธศาสตร์การแข่งขนัของตนเอง โดยยุทธศาสตร์ทางธุรกิจนั้นอาจอยู่ใน
ลกัษณะท่ีแฝงอยูใ่นนโยบายหรือแนวทางแห่งการประกอบการของธุรกิจนั้น ๆ อยูแ่ลว้ 
 อย่างไรก็ดี ถา้หากพิจารณาจากขั้นตอนของการวิวฒันาการทางธุรกิจดังท่ีได้กล่าว
มาแล้วข้างต้น องค์การธุรกิจส่วนใหญ่ซ่ึงเร่ิมจากการประกอบธุรกิจประเภทเดียวมักจะมี            
แนวทางการบริหารท่ีเร่ิมจากการบริหารแบบครอบครัว ในลกัษณะดงักล่าวยทุธศาสตร์ทางธุรกิจจะ
มีลกัษณะท่ีแฝงอยู่ภายใตก้ารตดัสินใจดว้ยไหวพริบ และปฏิภาณของผูน้ าของธุรกิจนั้น ณ จุดน้ี  
การวางแผนยุทธศาสตร์อย่างเป็นกิจจะลกัษณะจะยงัไม่เกิดข้ึน แต่เม่ือกิจการไดข้ยายตวัออกไป   
แรงกดดนัท่ีเกิดข้ึนจากระดบัความซับซ้อนของธุรกิจ ซ่ึงเร่ิมขยายตวัออกไปจะมีการข้ึนทุกขณะ  
                                                        

 6พสุ  เดชะรินทร์, สรุปการบรรยายการบริหารยุทธศาสตร์อย่างครบวงจร, ใน             
การประชุมเชิงปฏิบติัการ “หลกัสูตรเพื่อพฒันาผูน้ าการเปล่ียนแปลง,”  วนัท่ี 1-6 สิงหาคม 2548 
(กรุงเทพฯ : ส านกังาน ก.พ.ร., 2548), 1-2. 
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อนัจะมีผลท าใหอ้งคก์ารธุรกิจท่ีมีจุดเร่ิมตน้จากการใชแ้นวทางบริหารแบบครอบครัว เร่ิมมีการแบ่ง
งานภายในองคก์าร (อาทิ การผลิต การขาย และการเงิน เป็นตน้) และเร่ิมมีการวางโครงสร้างของ
องคก์ารอยา่งมีหลกัเกณฑเ์พื่อรองรับการแบ่งงานท่ีเกิดข้ึน 
 เม่ือองคก์ารดงักล่าวเร่ิมขยายข่ายงานธุรกิจออกไปครอบคลุมสินคา้หลายๆ ประเภท 
การจดัโครงสร้างขององคก์ารธุรกิจในลกัษณะของการจดัตั้งหน่วยธุรกิจ (Business Units) ซ่ึงเป็น
การกระจายอ านาจการตดัสินใจ ไปสู่แต่ละหน่วยธุรกิจทั้งหลายท่ีรับผิดชอบต่อสินคา้ประเภทใด
ประเภทหน่ึงหรือกลุ่มสินคา้ท่ีมีความสัมพนัธ์อย่างใกลชิ้ด ซ่ึงแต่ละหน่วยธุรกิจขององค์การท่ี
รับผิดชอบต่อสินคา้หรือกลุ่มของสินคา้ท่ีเกิดข้ึน จากการกระจายอ านาจการตดัสินใจมกัจะมี
ยุทธศาสตร์การแข่งขนัท่ีเหมาะสมของตนเองในตลาด การกระจายอ านาจการตัดสินใจและ        
การก าหนดยทุธศาสตร์การแข่งขนัดงักล่าว แมจ้ะเป็นระบบท่ีมีประสิทธิภาพในแง่ของการควบคุม
แผนงาน ตลาดตน้ทุน และก าไรของแต่ละฝ่ายหรือส่วนขององคก์าร 
 อย่างไรก็ดี ระบบดงักล่าวก็ไม่มีส่ิงใดท่ีจะค ้าประกนัไดว้่าแผนงานและยุทธศาสตร์   
การแข่งขนัของแต่ละฝ่ายท่ีเป็นอิสระแก่กนันั้น จะมีการประสานงานและมุ่งไปสู่เป้าหมายร่วมของ
องค์การธุรกิจในระยะยาว เม่ือถึงจุดน้ีองค์การธุรกิจท่ีมีขนาดใหญ่ และมีขอบข่ายของธุรกิจ
ครอบคลุมไปถึงธุรกิจหลาย ๆ ประเภท จึงเร่ิมใหค้วามสนใจต่อการวางแผนการก าหนดยทุธศาสตร์
ขององคก์ารธุรกิจโดยส่วนรวม (Corporate Level) โดยท่ีลกัษณะของการก าหนดยุทธศาสตร์นั้น
ค่อนขา้งชดัเจนเป็นทางการและถูกก าหนดจากผูบ้ริหารระดบัสูงขององคก์าร ทั้งน้ีเพื่อท่ีจะระดม
ก าลงัทรัพยากรท่ีมีอยู่ผลกัดันให้องค์การธุรกิจสามารถบรรลุถึงเป้าหมายท่ีตอ้งการได้อย่างมี
ประสิทธิผล 
 แม้ว่าในบางคร้ังยุทธศาสตร์ร่วมขององค์การอาจเน้นหนักท่ีจะผลักดันให้เกิด
ความกา้วหนา้ในธุรกิจบางประเภท ในขณะท่ีอาจมีผลในการชะลอการเติบโตของธุรกิจประเภทอ่ืน
ขององคก์าร แต่ถา้หากยทุธศาสตร์ดงักล่าวสามารถท่ีจะก่อใหเ้กิดการเติบโตของธุรกิจโดยส่วนรวม
แล้ว ก็ให้ถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานแก่ฝ่ายหรือหน่วยงานต่าง ๆ กล่าวง่าย ๆ ก็คือ 
ยุทธศาสตร์ทางธุรกิจในลกัษณะน้ีจะไม่เน้นถึงความอยู่รอดของธุรกิจประเภทหน่ึงประเภทใด
ภายใตค้วามรับผิดชอบของหน่วยงานธุรกิจ หน่วยใดหน่วยหน่ึงขององค์การโดยเฉพาะ แต่จะ
ค านึงถึงความอยู่รอด และการเติบโตขององคก์ารธุรกิจโดยส่วนรวมในระยะยาว นอกจากน้ีแลว้
ลกัษณะแห่งการก าหนดยุทธศาสตร์การแข่งขนัทางธุรกิจจะค่อนขา้งเป็นทางการ ในลกัษณะน้ี     
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จะอาศยัการวิเคราะห์การวินิจฉยัอยา่งเป็นระบบ และมีหลกัเกณฑใ์นอนัท่ีจะตอบค าถาม ซ่ึงมกัจะ
ประสบกบัองคก์ารธุรกิจโดยทัว่ไปอยา่งชดัเจน7 
 

 การพฒันายุทธศาสตร์ในองค์กร 
 ลกัษณะท่ีส าคญัประการหน่ึงแห่งการพฒันายุทธศาสตร์ทางธุรกิจอย่างเป็นทางการ 
และอย่างเป็นกิจจะลกัษณะก็คือ ลกัษณะท่ีเป็นกระบวนการอนัต่อเน่ืองอย่างเป็นขั้นตอน โดย
ขั้ นตอนแห่งกระบวนการพัฒนายุทธศาสตร์นั้ นประกอบไปด้วย 2 ขั้ นตอนใหญ่ ๆ ซ่ึงมี
ความสัมพนัธ์กนัอย่างใกลชิ้ดและจะขาดเสีย ซ่ึงขั้นตอนใดขั้นตอนหน่ึงนั้นมิได ้ขั้นตอนดงักล่าว
ประกอบไปดว้ย ขั้นตอนท่ีว่าดว้ยการสร้างหรือประกอบข้ึน ซ่ึงยทุธศาสตร์ (Strategy Formulation) 
และขั้นตอนท่ีวา่ดว้ยการน ายทุธศาสตร์ไปใชใ้นทางปฏิบติั (Strategy Implementation)8 
 การสร้างหรือการประกอบข้ึนซ่ึงยทุธศาสตร์ 
 ขั้นตอนแห่งการสร้างหรือการประกอบข้ึนซ่ึงยุทธศาสตร์นั้ น มีลักษณะท่ีเป็น
กระบวนการอนัต่อเน่ือง โดยเร่ิมจากความพยายามในการศึกษา และวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มและ
สถานการณ์ในแง่มุมต่าง ๆ ท่ีจะมีอิทธิพลหรือส่งผลกระทบต่อภาวะความอยูร่อด ความเจริญเติบโต 
หรือความลม้เหลวแห่งการประกอบการขององคก์ารธุรกิจ ทั้งน้ีก็เพื่อประโยชน์ในการท่ีองคก์าร
ธุรกิจจะสามารถน าความรู้ท่ีไดจ้ากการศึกษานั้นไปใชใ้นการก าหนดโอกาสหรือช่องทางทางธุรกิจ 
การวิเคราะห์ความเส่ียงภัยใด ๆ ทางธุรกิจ ตลอดจนการพฒันาวิธีการท่ีจะใช้ในการฉกฉวย
ประโยชน์จากโอกาสท่ีเปิดกวา้งหรือหลบเล่ียงภยนัตรายต่างๆ ท่ีจะมีข้ึนไดใ้นอนาคต 
 สภาพแวดลอ้มซ่ึงลอ้มรอบองคก์ารธุรกิจอยูน่ั้นจะครอบคลุมตั้งแต่ส่ิงแวดลอ้มท่ีอยูใ่กล้
ตวัองคก์ารธุรกิจมากท่ีสุด อาทิ ภาวะแวดลอ้มของอุตสาหกรรมท่ีองคก์ารธุรกิจประกอบธุรกิจอยู ่
(เช่น ลูกคา้หรือผูซ้ื้อ คู่แข่งขนั ผูผ้ลิตและผูป้้อนวตัถุดิบ และผูแ้ทนจ าหน่าย เป็นตน้) ไปจนถึงภาวะ
แวดล้อมท่ีห่างตัวออกไป อาทิ ภาวะแวดล้อมทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง กฎหมาย หรือ
กฎระเบียบต่าง ๆ เป็นตน้ เน่ืองจากภาวะแวดลอ้มเหล่าน้ีมิไดอ้ยูค่งท่ี แต่จะมีลกัษณะท่ีเปล่ียนแปลง
ไปตลอดเวลา เร็วบา้ง ชา้บา้ง แต่ความเปล่ียนแปลงเหล่าน้ีจะส่งผลกระทบไม่มากก็น้อยต่อฐานะ
การด าเนินธุรกิจขององคก์าร 
 ฉะนั้น องค์การธุรกิจใดก็ตามท่ีหมัน่ติดตามศึกษา และวิเคราะห์ให้เขา้ใจในความ
เปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน ก็ย่อมอยู่ในฐานะท่ีไดเ้ปรียบคู่แข่งขนั ซ่ึงขาดการศึกษาและติดตามในอนัท่ี
                                                        

 7สมคิด  จาตุศรีพิทกัษ ์และคณะ, ยทุธวิธีการแข่งขนั (กรุงเทพฯ : ซีเอด็ยเูคชัน่, 2545), 
12-14. 

 8เร่ืองเดียวกนั, 14-18. 
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จะเล็งเห็นถึงโอกาสทางธุรกิจ ตลอดจนสัญญาณอนัตรายหรือความเส่ียงภยัใดๆ อนัเน่ืองมาจาก
ความเปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอ้ม ฉะนั้นเม่ือสามารถเขา้ใจและรู้ล่วงหน้าถึงช่องทางของ
โอกาสและความเส่ียงภยั องคก์ารธุรกิจก็สามารถตระเตรียมลู่ทางท่ีจะเผชิญหน้าไวล่้วงหน้าได ้
ส าหรับองค์การธุรกิจท่ีขาดการติดตามศึกษาสภาพแวดลอ้มนั้น จะมีลกัษณะการประกอบการ
เสมือนหน่ึงคนตาบอด ท่ีสามารถจะใชก้็แต่ประสบการณ์และสัญชาตญาณเขา้แกไ้ขเม่ือเผชิญกบั
ความเปล่ียนแปลงในอนาคต 
 อย่างไรก็ดี ก่อนท่ีองคก์ารธุรกิจซ่ึงมีความเขา้ใจและเล็งเห็นช่องทางแห่งโอกาสหรือ
แนวโน้มหรือความเส่ียงภยัในอนาคต อนัเป็นผลเน่ืองมาจากการติดตามศึกษาสภาพแวดลอ้มนั้น   
จะตดัสินใจเลือกเดินไปในหนทางใด เพื่อฉกฉวยโอกาสทางธุรกิจหรือหลีกเล่ียงความเส่ียงท่ีอาจ
เกิดข้ึน ขั้นตอนท่ีจ าเป็นอยา่งยิง่ท่ีจะช่วยใหท้างเลือกท่ีจะเดินนั้นถูกตอ้งเหมาะสมก็คือ การประเมิน
ตนเองถึงจุดเด่นหรือความเขม้แขง็ท่ีองคก์ารมีอยูแ่ละจุดอ่อนหรือความอ่อนแอในดา้นใด ๆ ท่ีอาจมี
อยู่เสียก่อน จากการประเมินก าลงัของตนก่อนน้ี องค์การธุรกิจก็จะสามารถเลือกหนทางเดินท่ี
สามารถใช้จุดเด่นหรือจุดแข็งของตนเขา้ฉกฉวยประโยชน์จากโอกาสทางธุรกิจ แทนท่ีจะเลือก
หนทางเดินซ่ึงองคก์ารธุรกิจมีจุดอ่อนอยูซ่ึ่งความเส่ียงต่อความลม้เหลว จะมีอยูสู่งมากในทางปฏิบติั 
ภายหลังจากการเรียนรู้สภาพแวดล้อมและการประเมินก าลังของตนเอง องค์การธุรกิจอาจมี
ทางเลือกมากกวา่หน่ึงทางท่ีจะฉกฉวยประโยชน์จากโอกาสทางธุรกิจท่ีเปิดกวา้งอยูไ่ด ้
 อย่างไรก็ตาม หนทางเหล่าน้ีอาจถูกจ ากดัดว้ยปัจจยั 2 ประการ ซ่ึงจะมีอยู่ในแทบทุก
องคก์าร ปัจจยัแรกกคื็อ ทศันคติ ค่านิยม ตลอดจนความเช่ือของเจา้ของกิจการหรือผูน้ าขององคก์าร 
ซ่ึงจะมีอิทธิพลสูงมากท่ีจะผลกัดนัให้องคก์ารธุรกิจนั้น เลือกทางเดินท่ีสอดคลอ้งกบัทศันคติและ
ความเช่ือของผูน้ า ปัจจยัท่ีสอง ไดแ้ก่ ความตระหนักในขอ้จ ากดัทางสังคม และกฎระเบียบทาง
กฎหมาย ซ่ึงอาจท าให้หนทางเลือกต่าง ๆ มีทางเป็นไปไดน้้อยลง เพราะขอ้จ ากดัดงักล่าว ฉะนั้น
นอกเหนือจากความพยายามในการเรียนรู้สภาพแวดลอ้มและการประเมินตนเองแลว้ ผูน้ าของ
องคก์ารธุรกิจจะตอ้งหมัน่ประเมินความถูกตอ้งแห่งทศันคติและความยดึมัน่ของตนท่ีมีอยูว่่ามีความ
ถูกตอ้งและเหมาะสมเพียงใด เพื่อมิให้หนทางเลือกถูกเบ่ียงเบนไปในทางท่ีผิดอนัเกิดจากทศันคติ
และความยดึมัน่ท่ีไม่ถูกตอ้ง และจะตอ้งเขา้ใจในขอ้จ ากดัทางสังคมและกฎหมาย ตลอดจนมีความ
ส านึกต่อความรับผดิชอบในสงัคม เพื่อมิใหเ้กิดกระแสต่อตา้นจากสังคม ซ่ึงอาจส่งผลในทางลบต่อ
ภาพพจน์ขององคก์ารในระยะยาว 
 จากท่ีไดก้ล่าวมาขา้งตน้ จะเห็นไดว้่ากระบวนการในการสร้างหรือประกอบข้ึน ซ่ึง
ยทุธศาสตร์นั้นจะเก่ียวขอ้งอยา่งใกลชิ้ดกบัปัจจยั 4 ประการ ไดแ้ก่ สภาพแวดลอ้ม และขอ้จ ากดัทาง
สังคม ซ่ึงอาจถือไดว้่าเป็นขอ้จ ากดัท่ีอยู่ภายนอกองคก์ารธุรกิจ และการประเมินฐานะขององคก์าร 
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ตลอดจนทศันคติและค่านิยมของผูน้ า ซ่ึงอาจถือไดว้่าเป็นขอ้จ ากดัภายในองคก์าร ดงัแผนภูมิท่ี 2     
ซ่ึงแสดงถึงปัจจยัทั้ง 4 ประการน้ีจะตอ้งไดรั้บการสนใจศึกษา และประเมินอย่างรอบคอบและ         
ถ่ีถว้นเสียก่อน ยทุธศาสตร์ท่ีดีจึงจะสามารถถูกสร้างและประกอบข้ึนได ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภูมิท่ี 2  ปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อการสร้างหรือประกอบข้ึนซ่ึงยทุธศาสตร์ 
ท่ีมา :  สมคิด  จาตุศรีพิทกัษ ์และคณะ, ยทุธวิธีการแข่งขนั (กรุงเทพฯ : บริษทั ซีเอด็ยเูคชัน่ จ  ากดั 
(มหาชน), 2545), 12-14. 
 
 ลกัษณะของยุทธศาสตร์ทีด่ี 
 ในการท่ีองคก์ารธุรกิจ จะพฒันายุทธศาสตร์ของตนข้ึนดว้ยกระบวนการท่ีไดก้ล่าวมา
ขา้งตน้ องค์การธุรกิจย่อมตอ้งการความมัน่ใจว่ายุทธศาสตร์ท่ีพฒันาข้ึนนั้น มีความเหมาะสม    
อย่างแทจ้ริง ถึงแมว้่าจะเป็นการยากท่ีจะก าหนดหลกัเกณฑใ์นการวดัคุณภาพหรือความเหมาะสม
ของยุทธศาสตร์ท่ีมีอยู่ได ้อย่างไรก็ดี หลกัเกณฑก์วา้งท่ีพอจะใชเ้ป็นหลกัในการประเมินถึงความ
เหมาะสมแห่งยทุธศาสตร์นั้นอาจพิจารณาไดจ้ากหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 

ความสามารถในการประเมินจุดอ่อน 
และจุดแขง็ขององคก์าร 

วิเคราะห์สภาพแวดลอ้มเพื่อก าหนด
โอกาสทางธุรกิจหรือความเส่ียงภยั 

การประเมินทศันคติ ค่านิยม และ
ความเช่ือของผูน้ าในองคก์าร 

การตระหนกัถึงขอ้จ ากดัทางสงัคม 
และกฎหมาย 

การสร้างหรือการ
ประกอบข้ึนซ่ึง
ยทุธศาสตร์ 

ปัจจยัภายในองคก์าร ปัจจยัภายนอกองคก์าร 
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 1. เป้าหมายท่ีก าหนดข้ึนในยทุธศาสตร์ อยูใ่นระดบัท่ีสามารถจะบรรลุถึงไดห้รือไม่? 
เพียงใด? 
 2. นโยบายตลอดจนวิถีทางในทางปฏิบติัซ่ึงก าหนดไวใ้นยุทธศาสตร์นั้น ครอบคลุม
ในทุกๆ เป้าหมายท่ีวางไวห้รือไม่? และเป็นไปในทิศทางท่ีสอดคลอ้งและสนบัสนุนซ่ึงกนัและกนั
หรือไม่? เพียงใด? 
 3. ยุทธศาสตร์ท่ีพฒันาข้ึนนั้น ไดใ้ชป้ระโยชน์อย่างเต็มท่ีแลว้หรือไม่กบัโอกาสทาง
ธุรกิจท่ีมีอยู?่ 
 4. ยทุธศาสตร์ท่ีพฒันาข้ึนนั้นเหมาะสมเพียงใด เม่ือค านึงถึงความเส่ียงภยัท่ีอาจมีข้ึน
ได?้ ระดบัความเส่ียงภยันั้นอยู่ในระดบัท่ียอมรับไดห้รือไม่ และคุม้กบัโอกาสแห่งการท าก าไร
เพียงใด? 
 5. เป้าหมาย และวิถีทางในทางปฏิบติัเพื่อบรรลุถึงเป้าหมายนั้น เหมาะสมเพียงใดกบั
สภาพแวดลอ้มเม่ือค านึงถึงจงัหวะและสถานการณ์ในขณะนั้น 
 6. เป้าหมาย และวิธีทางในทางปฏิบติัซ่ึงปรากฏในยุทธศาสตร์นั้น มีความเหมาะสม
เพียงใดกบัก าลงัและความสามารถ 
 7. เป้าหมาย และวิธีทางในทางปฏิบติัซ่ึงปรากฏในยทุธศาสตร์นั้น มีความสอดคลอ้ง
กบัจุดเด่นขององคก์ารธุรกิจเพียงใด 
 8. เป้าหมาย และวิธีทางในทางปฏิบติัซ่ึงปรากฏในยทุธศาสตร์นั้น มีความสอดคลอ้ง
กบัทศันคติ ค่านิยม และความเช่ือของผูน้ าองค์การ ตลอดจนผูรั้บผิดชอบในทางปฏิบติัเพียงใด 
ทศันคติและค่านิยมเหล่าน้ีมีความถูกตอ้งเพียงใดกบัสถานการณ์ในปัจจุบนั และอนาคต? 
 9. ผูท่ี้รับผดิชอบต่อการน ายทุธศาสตร์ไปปฏิบติันั้น มีความเขา้ใจอยา่งถ่องแทเ้พียงใด 
ในเป้าหมาย และวิถีทางในทางปฏิบติัท่ีปรากฏอยูใ่นยทุธศาสตร์? 
                10. องค์การธุรกิจมีความสามารถในการจัดการ และการบริหารเพียงใด ท่ีจะน า
ยทุธศาสตร์ไปใชใ้นทางปฏิบติัไดอ้ยา่งมีประสิทธิผล?9 
 

 การก าหนดยุทธศาสตร์ 
 ผูบ้ริหารนับเป็นบุคคลส าคัญท่ีจะน าพาองค์การให้ประสบความส าเร็จในอนาคต 
เน่ืองจากผูบ้ริหารเป็นผูก้  าหนดแนวทางการด าเนินงานของธุรกิจ ถา้ผูบ้ริหารตดัสินใจผิดพลาด  
อาจก่อให้เกิดผลเสียหายต่ออนาคตขององคก์ารและระบบเศรษฐกิจ การก าหนดยุทธศาสตร์เป็น
                                                        

 9สมคิด  จาตุศรีพิทกัษ ์และคณะ, ยทุธวิธีการแข่งขนั (กรุงเทพฯ : บริษทั ซีเอด็ยเูคชัน่ 
จ  ากดั (มหาชน), 2545), 18-19. 
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กิจกรรมท่ีผูบ้ริหารในทุกระดบัควรตอ้งการมีความรู้และความเขา้ใจ เน่ืองจากผูบ้ริหารเป็นบุคคล   
ท่ีท าหน้าท่ีส าคญัทางยุทธศาสตร์ขององค์การ เพื่อให้สามารถน าไปประยุกต์อย่างเหมาะสมกบั   
การด าเนินงานขององคก์าร โดยท่ีเราสามารถท าการก าหนดยุทธศาสตร์ตามระดบัขั้นในองคก์าร
ได้10  ดงัต่อไปน้ี 
 1.  ยุทธศาสตร์ระดับองค์การ เป็นยุทธศาสตร์ท่ีพิจารณาถึงภาพรวมของธุรกิจ 
ตลอดจนแนวโนม้การด าเนินงานในอนาคต เพื่อการบรรลุเป้าหมายท่ีองคก์ารตอ้งการควรขยายตวั 
ตดัทอน หรือด าเนินการในรูปเดิมหรือไม่ ถา้ตอ้งการเจริญเติบโตและขยายตวั ควรใชก้ารพฒันาจาก
ภายในหรือภายนอก เช่น การซ้ือบริษัท การวมบริษทั หรือการร่วมลงทุน เป็นตน้ เราควรให้
ความส าคัญกับการด าเนินการในอุตสาหกรรมหรือขยายตัวสู่อุตสาหกรรมอ่ืน ซ่ึงโดยทั่วไป
ยทุธศาสตร์ระดบัองคก์ารแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ดงัต่อไปน้ี 
  1.1  ยทุธศาสตร์การเจริญเติบโต (Growth Strategy) เม่ือการด าเนินงานขององคก์าร
บรรลุผลส าเร็จมาไดใ้นระดบัหน่ึง ผูบ้ริหารจะพิจารณาใช้ยุทธศาสตร์น้ีในการดเนินงานเพื่อสร้าง
การเจริญเติมโตให้ธุรกิจ เช่น การเพิ่มส่วนแบ่งตลาด การเพิ่มยอดขาย การลดตน้ทุน และการเพิ่ม
ก าไร เป็นตน้ โดยเฉพาะการลดตน้ทุนมีความส าคญัส าหรับอุตสาหกรรมท่ีเติบโตอยา่งรวดเร็ว และ
คู่แข่งขนัไดยุ้ทธศาสตร์ดา้นราคาเพื่อเพิ่มส่วนแบ่งการตลาด โดยยุทธศาสตร์การเจริญเติบโต จะมี
อยู ่2 ลกัษณะหลกัดงัต่อไปน้ี คือ 
  1.2 ยทุธศาสตร์การเจริญเติบโตท่ีมุ่งดา้นความเช่ียวชาญ (Concentration Growth 
Strategy) องคก์ารจะให้ความส าคญักบัการด าเนินงานท่ีตนช านาญในแต่ละธุรกิจ โดยองคก์ารจะ
ทุ่มเททรัพยากรทางธุรกิจลงไปในการด าเนินงานภายในอุตสาหกรรมเดียว สายผลิตภณัฑ์เดียว 
ตลาดเดียว หรือใช้เทคโนโลยีเดียว เพื่อให้เกิดความเป็นเลิศในด้านนั้น ๆ โดยสามารถจ าแนก
ออกเป็น 2 ยทุธศาสตร์ ดงัต่อไปน้ี 
   1.2.1 ยุทธศาสตร์การเจริญเติบโตตามแนวนอน (Horizontal Growth 
Strategy) เป็นการขยายธุรกิจในอุตสาหกรรมเดิม โดยการขยายสู่ตลาดใหม่ดว้ยผลิตภณัฑ์เดิม      
การขยายสาขาไปพื้นท่ีอ่ืนหรือประเทศอ่ืน การรวบรวมกิจการกบัธุรกิจอ่ืน หรือซ้ือกิจการอ่ืนใน
อุตสาหกรรมเดียวกัน หรือท่ีเรียกว่า “ยุทธศาสตร์การรวมธุรกิจตามแนวนอน (Horizontal 
Integration Strategy)” 
 

                                                        
 10จินตนา บุญบงการ และณฏัฐพนัธ์ เขจรนนัทน์, การจดัการเชิงยทุธศาสตร์ (กรุงเทพฯ : 

บริษทั ซีเอด็ยคูัน่ จ  ากดั, 2544), 149-158. 
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   1.2.2  ยทุธศาสตร์การเจริญเติบตามแนวด่ิง (Vertical Growth Strategy) เป็น
การขยายธุรกิจไปสู่การจัดหาวัตถุดิบเองท่ีเรียกว่า “ยุทธศาสตร์การรวมธุรกิจไปข้างหลัง 
(Backward Integration Strategy)” หรือการขยายธุรกิจไปสู่การจดัจ าหน่ายผลิตภณัฑข์ององคก์าร  
แก่ลูกคา้เองท่ีเรียกว่า “ยทุธศาสตร์การรวมธุรกิจไปขา้งหนา้ (Forward Integration Strategy)” โดย
ยทุธศาสตร์น้ีจะช่วยใหล้ดตน้ทุนในระยะยาวไดแ้ละช่วยใหอ้งคก์ารควบคุมด าเนินงานไดดี้ข้ึน 
  1.3  ยุทธศาสตร์การเจริญเติบโตท่ีมุ่งด้านการกระจายธุรกิจ (Diversification 
Growth Strategy) องคก์ารกระจายลงทุนไปในหลายธุรกิจ สร้างความหลากหลายและความแตกต่าง
ในการด าเนินงาน ซ่ึงอาจเก่ียวพนัหรือไม่เก่ียวกนักบัผลิตภณัฑเ์ดิมขององคก์ารก็ได ้โดยสามารถ
จ าแนกออกเป็น 2 ยทุธศาสตร์ดงัต่อไปน้ี 
   1.3.1  ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ก า ร ก ร ะ จ า ย ธุ ร กิ จ แ บ บ เ ก า ะ ก ลุ่ ม  (Concentric 
Diversification) เป็นการขยายธุรกิจไปสู่ผลิตภัณฑ์ชนิดอ่ืนท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกับผลิตภัณฑ์เดิม 
ยุทธศาสตร์น้ีเหมาะส าหรับองคก์ารท่ีมีต าแหน่งทางการแข่งขนัท่ีเขม้แข็ง ซ่ึงการใชยุ้ทธศาสตร์   
การกระจายธุรกิจแบบเกาะกลุ่มจะสร้างผลก าไรไดม้ากกว่ายุทธศาสตร์การกระจายธุรกิจแบบไม่
เกาะกลุ่ม 
   1.3.2   ยุทธศาสตร์การกระจายธุรกิจแบบไม่ เกาะก ลุ่ม (Conglomerate 
Diversification Strategy) เป็นการขยายธุรกิจไปสู่ธุรกิจอ่ืนท่ีไม่มีส่วนเก่ียวเน่ืองกบัผลิตภณัฑใ์น
ธุรกิจเดิม องคก์ารท่ีเลือกใชย้ทุธศาสตร์น้ี เน่ืองจากธุรกิจเดิมมีแนวโนม้ของการเจริญเติบโตลดลง 
จึงตอ้งมองหาธุรกิจอ่ืนท่ีมีโอกาสเจริญเติบโตได้มากกว่า หรือองค์การท่ีมียอดขายตามฤดูกาล       
จึงตอ้งหาธุรกิจท่ีจะสร้างยอดขายตามฤดูกาลใหส้อดคลอ้งกบัผลิตภณัฑเ์ดิม 
   ยุทธศาสตร์การเจริญเติบโต สามารถขยายธุรกิจทั้งจากภายในองค์การดา้น  
การพฒันาผลิตภณัฑใ์หม่ พฒันาตลาดใหม่ และขยายตลาดใหม่ และภายนอกองคก์ารสามารถท าได้
โดยการซ้ือธุรกิจ (Acquisition) การรวมธุรกิจกบัองคก์ารอ่ืน (Mergers) และการร่วมลงทุน (Joint 
Venture) ซ่ึงยุทธศาสตร์การเจริญเติบโตเป็นยุทธศาสตร์ท่ีนิยมใชก้นัมาก เน่ืองจากองคก์ารส่วน
ใหญ่มีความคิดเห็นวา่เป็นการแสดงใหเ้ห็นถึงความส าเร็จและเป็นเสน้ทางน าไปสู่ความส าเร็จยิง่ข้ึน 
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แผนภูมิท่ี 3  ภาพรวมยทุธศาสตร์การเจริญเติบโต 
ท่ีมา  :  จินตนา  บุญบงการ  และณฏัฐพนัธ์  เขจรนนัทน์, การจดัการเชิงยทุธศาสตร์ (กรุงเทพฯ :  
ซีเอด็ยคูัน่, 2544), 146.11 
 
  1.3  ยุทธศาสตร์การรักษาเสถียรภาพ (Stability Strategy) องค์การท่ีมีความ
เจริญเติบโตระดบัปานกลาง อยู่ในอุตสาหกรรมท่ีมีการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมปานกลาง      
มีความดึงดูของอุตสาหกรรมปานกลาง และสภาพแวดล้อมมีการเปล่ียนแปลงน้อย สามารถ
คาดคะเนสถานการณ์ได ้โดยท่ียทุธศาสตร์การรักษาเสถียรภาพแบ่งออกเป็น 3 ยทุธศาสตร์ ดงัน้ี 
   1.3.1 ยทุธศาสตร์การยบัย ั้งหรือการด าเนินการดว้ยความระมดัระวงั (Pause or 
Proceed with Caution Strategy) ภายหลงัท่ีองคก์ารไดใ้ชย้ทุธศาสตร์การเจริญเติบโตโดยการเพิ่ม
หน่วยธุรกิจ ท าใหอ้งคก์ารอาจขาดทรัพยากรหรือเกิดการเปล่ียนแปลงสภาพแวดลอ้มท่ีมีผลกระทบ

                                                        
 11 จินตนา  บุญบงการ  และณัฏฐพนัธ์  เขจรนันทน์, การจดัการเชิงยุทธศาสตร์ 
(กรุงเทพฯ : ซีเอด็ยคูัน่, 2544), 146. 

ยทุธศาสตร์การเจริญเติบโต
ท่ีมุ่งความเช่ียวชาญ 

ยทุธศาสตร์การเจริญเติบโต 
ตามแนวนอน 

ยทุธศาสตร์การเจริญเติบโต 
ตามแนวดิง่ 

 

ยทุธศาสตร์การเจริญเติบโตท่ี

มุ่งการกระจายธุรกจิ 

ยทุธศาสตร์การกระจาย
ธุรกิจ 

แบบเกาะกลุ่ม 
ยทุธศาสตร์การกระจาย

ธุรกิจ 
แบบไม่เกาะกลุ่ม 

ยทุธศาสตร์การ
เจริญเติบโต 
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ต่อการด าเนินงานขององค์การ เช่น การเปล่ียนแปลงนโยบายของรัฐบาล การเปล่ียนแปลงของ
กฎหมายหรือขอ้บงัคบั สภาพเศรษฐกิจตกต ่า หรือการเปล่ียนแปลงของพฤติกรรมผูบ้ริโภค เป็นตน้  
 
ดงันั้นองคก์ารจึงควรใชย้ทุธศาสตร์การยบัย ั้งการเจริญเติบโตหรือด าเนินการดว้ยความระมดัระวงั 
   1.3.2 ยุทธศาสตร์การไม่เปล่ียนแปลง (No Change Strategy) เป็นการ
ด าเนินงานตามยทุธศาสตร์เดิม เน่ืองจากยทุธศาสตร์เดิมท่ีวางแผนไวป้ระสบความส าเร็จดว้ยดีและ
สภาพแวดลอ้มขององคก์ารไม่เปล่ียนแปลง องคก์ารอาจปรับเป้าหมายขององคก์ารตามอตัราเงิน
เฟ้อเท่านั้น 
   1.3.3 ยทุธศาสตร์การท าก าไร (Profit Strategy) เป็นยทุธศาสตร์ท่ีองคก์ารจะ
พยายามลดค่าใชจ่้ายต่างๆ เช่น ค่าใชจ่้ายในการท าการวิจยั และพฒันา ค่าบ ารุงรักษา ค่าโฆษณา 
และค่าใช้จ่ายในการบริการลูกคา้ เป็นตน้ การพยายามลดค่าใช้จ่ายต่างๆ ลงส่งผลให้ก าไรของ
องคก์ารสูงข้ึน เงินปันผลของผูถื้อหุน้สูงข้ึนในระยะสั้น แต่การเติบโตในระยะยาวจะหยดุชะงกั 
   1.3.3  ยุทธศาสตร์การตดัทอน (Retrenchment Strategy) เป็นทางออกของ   
การแกปั้ญหาขององคก์ารท่ีไม่ประสบผลส าเร็จหรือส าหรับธุรกิจท่ีเขา้สู่ช่วงตกต ่าของวงจรชีวิต 
ยุทธศาสตร์การตดัทอนจึงเป็นทางเลือกสุดทา้ยขององคก์าร ซ่ึงแบ่งออกเป็น 4 ยุทธศาสตร์ ดงัน้ี     
1) ยทุธศาสตร์การฟ้ืนฟู (Turnaround Strategy) เป็นยทุธศาสตร์ท่ีมุ่งปรับปรุงการด าเนินงานให ้
กลบัสู่สภาพปกติ โดยการแกปั้ญหาตอ้งพยายามลดค่าใชจ่้ายต่าง ๆ ลง เช่น การไม่รับพนกังานเพิ่ม    
การลดค่าใชจ่้ายในการวิจยัและพฒันา การควบคุมค่าใชจ่้ายในส านกังาน และการลดการโฆษณา 
เป็นตน้ ยุทธศาสตร์การฟ้ืนฟูสามารถท าไดโ้ดยการพยายามลดค่าใชจ่้ายต่าง ๆ ลงและท าการปรับ
โครงสร้างองคก์าร (Reengineering) โดยการปรับปรุงประสิทธิภาพในการด าเนินงานในระยะยาว 
ยทุธศาสตร์น้ีเหมาะสมกบัองคก์ารท่ีอยู่ในอุตสาหกรรมท่ีมีความดึงดูดสูง 2) ยทุธศาสตร์บริษทั
เชลย (Captive Company Strategy) หมายถึงการท่ีองคก์ารจ าหน่ายผลิตภณัฑส่์วนใหญ่ใหแ้ก่ลูกคา้
เพียงรายเดียว ท าให้สถานภาพขององค์การข้ึนอยู่กับความเขม้แข็งของลูกคา้ ซ่ึงจะสามารถใช้
ยทุธศาสตร์น้ีควบคู่กบัยทุธศาสตร์อ่ืนได ้3) ยทุธศาสตร์การขายท้ิงหรือการถอนการลงทุน (Sell-out 
or Divestment Strategy) เป็นการแกปั้ญหาขององคก์ารท่ีมีธุรกิจท่ีไม่สอดคลอ้งกบัองคก์าร 
โดยรวมหรือธุรกิจมีความอ่อนแอ หรือมีทรัพยากรไม่เพียงพอ จึงถอนการลงทุนจากการร่วมลงทุน
กับธุรกิจอ่ืนหรือขายธุรกิจนั้ นท้ิงไป และ 4) ยุทธศาสตร์การล้มละลายหรือการเลิกกิจการ 
(Bankruptcy or Liquidation Strategy) ยทุธศาสตร์น้ีเป็นวิธีสุดทา้ยขององคก์ารท่ีประสบความ
ลม้เหลวในการด าเนินงาน การเลิกด าเนินงานจะเป็นหนทางท่ีจะท าให้ธุรกิจขาดทุนนอ้ยท่ีสุด และ
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ยงัสามารถรักษาผลประโยชน์ของผูถื้อหุ้นไดดี้กว่าการปล่อยให้ลม้ละลาย ยุทธศาสตร์น้ีเหมาะสม
กบัองคก์ารท่ีอยูใ่นต าแหน่งทางการแข่งขนัท่ีอ่อนแอและอยูใ่นอุตสาหกรรมท่ีไม่มีความดึงดูด 
 2.  ยทุธศาสตร์ระดบัธุรกิจ “ยทุธศาสตร์การแข่งขนั (Competitive Strategy)” ใชใ้น
การด าเนินงานท่ีมุ่งปรับปรุงฐานะการแข่งขนัของผลิตภณัฑห์รือบริการของแต่ละองคก์ารภายใน
อุตสาหกรรมหรือส่วนของตลาดท่ีองค์การมีส่วนร่วมอยู่ ซ่ึงแบ่งออกเป็นยุทธศาสตร์ต่าง ๆ 
ดงัต่อไปน้ี 
  2.1  ยทุธศาสตร์ตน้ทุนต ่า (Low Cost Strategy) เป็นการใชค้วามสามารถดา้นการมี
ตน้ทุนต ่ามาเป็นขอ้ไดเ้ปรียบในการแข่งขนั 
  2.2  ยทุธศาสตร์ความแตกต่าง (Differentiation Strategy) เป็นการใชค้วามสามารถ
ดา้นการสร้างมูลค่าท่ีเหนือกว่าในการตอบสนองความตอ้งการของตลาดมาเป็นขอ้ไดเ้ปรียบใน   
การแข่งขนั 

 นอกจากน้ี Michael E. Poter ไดแ้บ่งยทุธศาสตร์การแข่งขนัออกตามขอบเขตของ      การ
แข่งขนัท่ีเป็นเป้าหมายกวา้ง (Board Target) หรือการมีตลาดเป้าหมายเป็นตลาดมวลชน (Mass 

market) และเป้าหมายแคบ (Narrow Target) หรือการมุ่งตลาดเฉพาะส่วน (Niche  
Market) ซ่ึงสามารถแบ่งออกเป็น 4 ยทุธศาสตร์ ดงัต่อไปน้ี 
 1.  การเป็นผูน้ าดา้นตน้ทุน (Cost Leadership) เป็นยทุธศาสตร์การแข่งขนัขององคก์าร
ท่ีมีตลาดเป้าหมายกวา้ง โดยการสร้างประสิทธิภาพในการด าเนินงาน ในขณะท่ีควบคุมตน้ทุน
ต ่าสุด ท าให้องคก์ารมีก าไรสูงข้ึนและสามารถอยู่รอดในสถานการณ์การแข่งขนัท่ีรุนแรงได ้และ
การมีตน้ทุนต ่า จะเป็นการกีดกนัการเขา้สู่อุตสาหกรรมของผูเ้ขา้ตลาดรายใหม่ไดด้ว้ย 
 2.  การสร้างความแตกต่าง (Differentiation) เป็นยทุธศาสตร์การแข่งขนัขององคก์ารท่ี
มุ่งตลาดเป้าหมายกวา้ง โดยการสร้างมูลค่าต่างๆ ให้โดดเด่นเหนือคู่แข่งขนั เช่น คุณภาพ ตรา
ผลิตภณัฑ ์เทคโนโลย ีหรือการบริหาร เป็นตน้ การมีความแตกต่างท่ีโดดเด่นจะสร้างความภกัดีของ
ลูกคา้ต่อตราผลิตภณัฑ์ ซ่ึงจะลดความไวต่อราคาของลูกคา้ลง สามารถสร้างผลก าไรท่ีสูงให้แก่
องคก์าร และป้องกนัการเขา้สู่อุตสาหกรรมของผูเ้ขา้มารายใหม่ได ้เน่ืองจากผูเ้ขา้มารายใหม่ตอ้งใช้
ตน้ทุนสูงในการวิจยัและพฒันาผลิตภณัฑท่ี์ดีกว่า เพื่อดึงความภกัดีต่อตราผลิตภณัฑข์องลูกคา้จาก
องคก์ารท่ีใชย้ทุธศาสตร์น้ีไป 
 3.  การมุ่งท่ีตน้ทุน (Cost Focus) เป็นการใชค้วามสามารถในการลดตน้ทุน ณ ระดบั
การผลิตหน่ึงขององคก์ารท่ีมุ่งตลาดส่วนแคบดว้ยคุณภาพของผลิตภณัฑท่ี์ไดม้าตรฐานและสามารถ
เช่ือถือไดใ้นราคาท่ีถูกกวา่คู่แข่งขนั 
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 4.  การมุ่งท่ีความแตกต่าง (Focused Differentiation) เป็นการมุ่งท่ีความตอ้งการของ
ลูกคา้ในตลาดยอ่ยท่ีมีความแตกต่างจากตลาดรวม การสร้างผลิตภณัฑห์รือบริการท่ีมีความแตกต่าง
ท่ีสามารถตอบสนองความตอ้งการของตลาดเฉพาะได ้จะเป็นการสร้างความภกัดีในตราผลิตภณัฑ์
ของลูกคา้ในตลาดย่อยนั้นได ้และจะสามารถสร้างผลก าไรสูงให้แก่องคก์ารทั้งในระยะสั้นและ
ระยะยาว เน่ืองจากองคก์ารจะไดค้วามเช่ือถือจากลูกคา้ มีฐานขอ้มูลในการคน้ควา้ วิจยัและพฒันา
ผลิตภณัฑใ์หเ้หมาะสมกบัตลาดไดดี้กวา่ 
 ยทุธศาสตร์ระดบัธุรกิจจะถูกพฒันาระหว่างการพิจารณา และการประเมินผลสภาพทาง
ธุรกิจระดบัโลก (Global Business Condition) และศกัยภาพเฉพาะ (Distinctive Competence) 
ตลอดจนจุดแข็งและจุดอ่อนของแต่ละหน่วยธุรกิจ โดยท่ีสภาพของธุรกิจระดับโลกจะรวมถึง     
การวิเคราะห์ตลาด สภาพการแข่งขนั เศรษฐกิจ การเมือง เทคโนโลย ีและพฒันาการของสงัคม 
 

ความไดเ้ปรียบในการแข่งขนั 
 ตน้ทุนต ่า ความแตกต่าง 

เป้าหมายกวา้ง 
 
ผูน้ าดา้นตน้ทุนต ่า 
 

ความแตกต่างท่ีโดดเด่น 

เป้าหมายแคบ 
 
มุ่งตน้ทุนต ่า 
 

มุ่งความแตกต่าง 

 
แผนภูมิท่ี 4  ยทุธศาสตร์การแข่งขนั 
ท่ีมา  :  จินตนา  บุญบงการ และณฏัฐพนัธ์  เขจรนนัทน์, การจดัการเชิงยทุธศาสตร์ (กรุงเทพฯ :  
ซีเอด็ยคูัน่, 2544), 150.12 
 
 3.  ยุทธศาสตร์ระดบัหนา้ท่ี จะให้ความส าคญักบัการบรรลุเป้าหมายของหน่วยธุรกิจ 
หรือขององค์การอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การลดตน้ทุนการผลิต การพฒันาผลิตภัณฑ์ หรือ       
การเพิ่มยอดขายขององค์การ โดยเฉพาะการเป็นผูน้ าหรือผูต้ามด้านเทคโนโลยี ซ่ึงส่งผลต่อ
ภาพลกัษณ์ และการด าเนินงานขององคก์าร 

                                                        
12
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 การพลวตัของสภาพแวดลอ้มท าให้ผูบ้ริหารท่ีดีตอ้งต่ืนตวัต่อการเปล่ียนแปลง เช่น   
การเปล่ียนแปลงของลูกคา้ การพฒันาของเทคโนโลยี แนวโน้มทางการเมือง หรือการเปล่ียน
เง่ือนไขการด าเนินงานระหวา่งประเทศ เป็นตน้ โดยองคก์ารตอ้งสามารถคาดคะเนการเปล่ียนแปลง
ของลูกคา้ ตลาด และเทคโนโลยอียา่งมีประสิทธิภาพ นอกจากน้ีปัญหาส าคญัของผูบ้ริหารระดบัสูง 
คือ การจดัสรรเวลาส าหรับการด าเนินงานเชิงยทุธศาสตร์ เน่ืองจากเราตอ้งใชเ้วลาในการด าเนินงาน
ประจ าวนั ท าให้การก าหนดแนวทางขององค์การถูกละเลยและไม่ไดป้รับปรุงให้สอดคลอ้งกบั
สถานการณ์ 
 

 การน ายุทธศาสตร์ไปใช้ 
 การน ายุทธศาสตร์ท่ีสร้างข้ึนมาไปใช้ในทางปฏิบติับงัเกิดผลนั้น จะเป็นขั้นตอนท่ี
ต่อเน่ืองกบักระบวนการสร้างและประกอบข้ึนซ่ึงยทุธศาสตร์ กล่าวคือ ภายหลงัจากท่ียทุธศาสตร์ได้
ถูกสร้างข้ึนแลว้ (ภายหลงัจากการพิจารณาปัจจยัทั้ง 4 ประการตามท่ีไดก้ล่าวมาขา้งตน้) ขั้นตอน
ต่อไปคือ จะท าอยา่งไรจึงจะท าใหก้ารปฏิบติัเป็นไปไดอ้ยา่งสมัฤทธ์ิผล แน่นอนท่ีสุด ในส่วนน้ียอ่ม
เก่ียวขอ้งกบัปัจจยัต่าง ๆ ทางดา้นประสิทธิภาพแห่งการบริหารองคก์าร ซ่ึงจะเก่ียวขอ้งกบัประเด็น
แห่งการระดมและจดัสรรทรัพยากรไปในวิถีทางท่ีสอดคลอ้งกบัยุทธศาสตร์ท่ีวางไว ้การแบ่งและ
จดัสรรงานตลอดจนการปรับปรุงโครงสร้างขององคก์ารเพื่อให้เหมาะสมกบัยุทธศาสตร์ท่ีจะใช ้
(โครงสร้างขององคก์ารข้ึนอยู่กบัยุทธศาสตร์ท่ีจะใช)้ การจดัตั้งกระบวนการในการควบคุม และ
การวดัประสิทธิผลแห่งการปฏิบติังานอยา่งเป็นระบบ เพื่อภารกิจต่าง ๆ ไดรั้บการน าไปปฏิบติัและ
เป็นไปในทิศทางเดียวกับท่ีจะน าไปสู่การบรรลุเป้าหมาย ฉะนั้นในขั้นตอนแห่งการปฏิบัติน้ี 
บทบาทของผูน้ าองคก์ารในฐานะผูก้มุบงัเหียนของกิจการจะมีความส าคญัมากท่ีสุด 
 แมว้่ากระบวนการในการพฒันายุทธศาสตร์จะประกอบไปดว้ยขั้นตอนแห่งการสร้าง 
หรือประกอบข้ึนซ่ึงยุทธศาสตร์ และขั้นตอนแห่งการน ายุทธศาสตร์ไปใช้ในทางปฏิบัติอย่าง
สัมฤทธ์ิผล เราจะเน้นเฉพาะในขั้นตอนแรกเป็นส าคญั เพื่อให้เห็นเป็นแนวทางการสร้างและ
ประกอบยทุธศาสตร์แก่องคก์ารธุรกิจโดยทัว่ไป ส าหรับการพฒันายทุธศาสตร์ของตนข้ึนเองจะละ
เวน้ขั้นตอนท่ีสอง ซ่ึงจะข้ึนอยูก่บัความสามารถของบริหารในแต่ละองคก์ารเป็นส าคญั 
 ดงันั้นการพฒันายทุธศาสตร์เพื่อการน าไปใชใ้ห้ประสบความส าเร็จจึงเป็นส่ิงส าคญัท่ี
ผูบ้ริหารสถานศึกษาจะต้องท าความเข้าใจและน ายุทธศาสตร์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
โดยเฉพาะการปฏิบติัตามขั้นตอนของการพฒันายุทธศาสตร์  การสร้างความกระจ่างชัด  ให้
ผูป้ฏิบติังานร่วมกนัไดเ้กิดความเขา้ใจในยทุธศาสตร์ท่ีจะน ามาใช ้ กจ็ะเป็นส่ิงท่ีดีดว้ยเช่นกนั เพราะ
ผูน้ าและผูป้ฏิบติัตอ้งมีความเขา้ใจในยุทธศาสตร์ท่ีจะน าไปใชร่้วมกนั  ทั้งน้ีเพื่อให้เกิดผลส าเร็จ
โดยเร็วข้ึน ขั้นตอนท่ีจะน ายุทธศาสตร์ไปใช้ให้เกิดความส าเร็จได้นั้ น กระบวนการบริหาร
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ยทุธศาสตร์มี 3 ขั้นตอนซ่ึงประกอบดว้ย  1)  ก าหนดแผนยทุธศาสตร์ (Strategy formulation)หรือ
การวางแผน เป็นขั้นตอนของการวางแผนส าคญัท่ีจะเร่ิมจากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้ ง
ภายนอกและภายในองคก์ร เพื่อก าหนดเป้าประสงคร์ะยะยาวท่ีจะบอกทิศทางขององคก์ร  2) การน า
แผนยทุธศาสตร์ไปปฏิบติั (Strategy implementation) ขั้นตอนน้ีจะเนน้การวางแผนด าเนินงานและ
น าแผนต่างๆนั้นไปปฏิบติั แต่การด าเนินงานตามขั้นตอนน้ีให้บรรลุผลก็จะตอ้งเตรียมความพร้อม
ของปัจจยัต่างๆ เช่น ปัจจยัดา้นบุคลากร โครงสร้างองคก์ร ระบบงานต่างๆท่ีจ าเป็น เพื่ออ านวยให้
การน าแผนยทุธศาสตร์ไปปฏิบติันั้นบงัเกิดผล  3) การติดตามและประเมินผลยทุธศาสตร์ (Strategy 
evaluation and control) จะเป็นการตรวจสอบและติดตามผลการด าเนินงานตามท่ีระบุไวใ้นแผน
ยทุธศาสตร์ ปัญหาอุปสรรคต่างๆท่ีเผชิญอยูเ่พื่อจะไดด้ าเนินการแกไ้ขใหเ้หมาะสมทั้ง 3 ขั้นตอนจะ
เป็นกระบวนการท่ีเกิดข้ึนอยา่งต่อเน่ืองกนัไป และมีความสมัพนัธ์กนัอยูต่ลอดเวลา 
 นอกจากน้ีการน ายทุธศาสตร์ไปปฏิบติัเพื่อใหป้ระสบผลส าเร็จไดน้ั้นพอสรุปไดด้งัน้ี 
1)การก าหนดจุดประสงคใ์นการด าเนินงานประจ าปี (Annual objectives)ท่ีตอ้งการซ่ึงจะเป็นไปตาม
กรอบของจุดประสงคห์ลกั จุดประสงคร์ะยะยาวท่ีไดก้  าหนดไวใ้นแผนยทุธศาสตร์รวมทั้งก าหนด
จุดประสงคส์ าหรับงานในดา้นต่างๆ  2)ก าหนดยุทธศาสตร์การด าเนินงานและแผนด าเนินงานใน
ดา้นต่างๆ รวมทั้งนโยบายการด าเนินงานดา้นต่างๆท่ีจ าเป็น  3)จดัท าโครงการ โปรแกรม แผนงาน 
และงบประมาณดา้นต่างๆท่ีจ าเป็นรวมทั้งควรจะไดมี้การพิจารณาถึงแผนตามสถานการณ์เป็นแผน
ส ารองหรือแผนฉุกเฉิน เพื่อรองรับการเปล่ียนแปลงในอนาคตท่ีจะเกิดข้ึน  4)การน าไปปฏิบติัเป็น
การลงมือปฏิบติัตามแผนงานต่างๆท่ีไดว้างไวน้ั้นเอง  
  
การบริหารจัดการเวลาเรียนให้ครบตามทีก่ าหนดในหลกัสูตร 
 ในการการบริหารจดัการเวลาเรียนใหค้รบตามท่ีก าหนดในหลกัสูตรของสถานศึกษาใน
เขตพฒันาพิเศษเฉพาะกิจจังหวดัชายแดนภาคใต้ซ่ึงเป็นพื้นท่ีท่ีมีความแตกต่างทางสังคมพหุ
วฒันธรรม  แมห้ลายฝ่ายไดใ้ชค้วามพยายามในการยกระดบัคุณภาพทางการศึกษาดว้ยหลากหลาย
วิธีการแลว้ก็ตามแต่ในส่วนของการแกปั้ญหาเร่ืองเวลาเรียนไม่เพียงพอตามท่ีก าหนดในหลกัสูตร
ซ่ึงมีส่วนส าคญัท่ีท าให้คุณภาพทางการศึกษาตกต ่านั้ นยงัให้ความส าคญัน้อยมาก ผูว้ิจัยจึงได้
รวบรวม หลกัการ แนวคิด  ทฤษฏีท่ีเก่ียวขอ้งพอสรุปไดด้งัน้ี 
 1. หลกัการแนวคิดเกีย่วกบัการบริหารจัดการเวลาเรียน 
  1.1 ความหมายของการบริหารจัดการเวลาเรียน 
   การบริหารเวลา สามารถแยกได้เป็น 2 ค  า คือ การบริหาร กับเวลา โดย
นกัวิชาการไดใ้หค้วามหมายไวด้งัน้ี 
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   1.1.1 ความหมายของการบริหาร 
    ค าวา่ การบริหาร มีนกัวิชาการไดใ้หค้วามหมายไวด้งัน้ี 
    นพพงษ ์ บุญจิตราดุล ให้ความหมายว่า การบริหารเป็นกิจกรรมท่ีบุคคล
ตั้งแต่สองคนข้ึนไป ร่วมมือกนัด าเนินงานอย่างมีระเบียบ เพื่อให้งานบรรลุวตัถุประสงคอ์ย่างใด 
อย่างหน่ึง หรือหลายอย่างท่ีบุคคลร่วมกันก าหนด โดยใช้กระบวนการอย่างมีระเบียบ และใช้
ทรัพยากรตลอดจนเทคนิคต่าง ๆ อยา่งเหมาะสม13 
    ประสพ  แสนค าเครือ ใหค้วามหมายว่า การบริหารเป็นกระบวนการทาง
สังคม ซ่ึงประกอบข้ึนด้วยบุคคลอย่างน้อยสองคนข้ึนไป ร่วมมือกันท างานภายใตก้ฎระเบียบ
จุดมุ่งหมายเดียวกนั โดยใชท้รัพยากรท่ีมีมอยูอ่ยา่งประหยดัท่ีสุดและไดป้ระโยชน์สูงสุด14 
    สมยศ  นาวีการ กล่าวว่า การบริหารคือกระบวนการของการวางแผน  
การจดัองค์การ การสั่งการและการควบคุมก าลงัความพยายามของสมาชิกขององค์การและใช้
ทรัพยากรอ่ืน ๆ เพื่อความส าเร็จในเป้าหมายขององคก์ารท่ีก าหนดไว้15 
    ธงชัย  สันติวงษ์ ได้ให้ความหมายค าว่าการบริหารคือการท าให้งาน     
ต่าง ๆ เสร็จลุล่วงไปโดยอาศยัคนอ่ืนเป็นผูน้ า16 
    สมาน  อศัวภูมิ กล่าวว่าการบริหารหรือการจดัการเป็นกระบวนการใน
การท าให้งานส าเร็จตามวตัถุประสงคข์ององคก์าร โดยสรรหาและผสมผสานทรัพยากรบุคคลกบั
ทรัพยากรปัจจยัต่าง ๆ17 
    อ านาจ  สุขสุเสียง กล่าวว่าการบริหารหมายถึงการใชศ้าสตร์และศิลปะ
ในการด าเนินงานร่วมกนัของบุคคลตั้งแต่ 2 คนข้ึนไป  โดยใช้ทรัพยากรและกระบวนการทาง    
การบริหารเพื่อใหบ้รรลุผลตามวตัถุประสงคท่ี์ก าหนดไวอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ18 

                                                        
 13นพพงษ์  บุญจิตราดุลย,์  หลกัการบริหารการศึกษา  (กรุงเทพฯ : คณะครุศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2534), 3. 
 14ประสพ  แสนค าเครือ,  การบริหารโรงเรียนเพื่อพฒันาสังคม  (กรุงเทพฯ : โอเดียน  
สโตร์, 2535), 41. 
 15สมยศ  นาวีการ,  การบริหาร  (กรุงเทพฯ : กรุงสยามการพิมพ,์ 2530), 18. 
 16ธงชยั  สันติวงษ,์  องคก์ารและการบริหาร,  พิมพค์ร้ังท่ี 10  (กรุงเทพฯ : ไทยวฒันา
พานิช, 2539), 13. 
 17สมาน  อศันวภูมิ,  หลกัการบริหารเบ้ืองตน้,  พิมพค์ร้ังท่ี 8  (กรุงเทพฯ : สวสัดิการ
ส านกังาน ก.พ., 2541), 11. 
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    เจริญ  ไวรวจันกุล ไดก้ล่าวไวว้่า การบริหารคือปฏิบติัการท่ีมุ่งมัน่ในอนั
จะให้ภารกิจนั้นไปให้ถึงวตัถุประสงคข์ององคก์าร และเป็นศิลปะการอยู่และท างานร่วมกนัเพื่อ
บรรลุผลตามท่ีก าหนดไว ้ซ่ึงกระบวนการบริหารนั้นเร่ิมตน้ตั้งแต่การแสวงหาเป้าหมายความ
ตอ้งการการตดัสินใจเลือกแนวทางเพื่อให้บรรลุผลตามความตอ้งการจนถึงการลงมือด าเนินการ    
การบริหารจะจ าเพาะไปท่ีพฤติการณ์ส่วนบุคคลกไ็ดห้รือจะรวมถึงพฤติกรรมองคก์าร กระบวนการ
สัง่การตลอดจนระบบติดตามตรวจสอบดว้ยกไ็ด้19 
    ชาญชยั  อาจินสมาจาร กล่าวว่า การบริหารก็คือการพรรณนาว่าผูบ้ริหาร
ท าอะไร โดยเก่ียวขอ้งกบักระบวนการวางแผนการจดัองคก์ร การสั่งการและการควบคุมกิจกรรม
ต่าง ๆ ท่ีจ  าเป็นต่อการท าให้จุดหมายบรรลุผลบางอยา่ง อยา่งมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ ซ่ึงมี
ลกัษณะประสานกนั และผสมผสานอยา่งมีประสิทธิผล ซ่ึงหมายถึงการท่ีผูบ้ริหารท าในส่ิงท่ีถูกตอ้ง
ไดม้าซ่ึงขอ้มูลท่ีเหมาะสมและตดัสินใจไดอ้ย่างถูกตอ้ง มีความสามารถในการท าให้จุดมุ่งหมาย
บรรลุผลในลกัษณะท่ีเป็นไปไดม้ากท่ีสุด และสูญเปล่านอ้ยท่ีสุด20 
    วิเชียร  วิทยอุดม กล่าวว่าการบริหารหมายถึงการด าเนินการในกิจกรรม  
ต่าง ๆ ในองคก์ารอนัเป็นเร่ืองของกลุ่มบุคคลท่ีร่วมมือร่วมใจด าเนินการอย่างใดอย่างหน่ึงเพื่อให้
บรรลุวตัถุประสงค์ท่ีองค์การตั้ งเป้าหมายไว ้  ซ่ึงการบริหารจะต้องมีลักษณะ 3 ประการ คือ           
การบริหารย่อมมีวตัถุประสงค ์(Objectives) การบริหารตอ้งใชท้รัพยากรหรือปัจจยัในการบริหาร 
(Management Resources) และการบริหารมีลกัษณะเป็นการด าเนินการเป็นกระบวนการ (Process)21 
    คูนท ์และโอ โดเนลล ์กล่าวว่าการบริหารคือปฏิบติัการท่ีมุ่งมัน่ในอนัจะ
ใหภ้ารกิจนั้น ๆ ไปใหถึ้งวตัถุประสงคข์ององคก์าร22 

                                                                                                                                                               
 18อ านาจ  สุขสุเสียง,  “การศึกษาสภาพและปัญหาการใช้ทรัพยากรในท้องถ่ินใน         
การบริหารงานโรงเรียนมธัยมศึกษา สังกดักรมสามญัศึกษา เขตการศึกษา 6”  (ปริญญาครุศาสตร์
มหาบณัฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2541), 11. 
 19เจริญ  ไวรวจันกุล,  บริหารการศึกษา หลกัการ แนวคิด  ทฤษฎี  (สุรินทร์ : ส านกังาน
เลขานุการบณัฑิตศึกษา สถาบนัราชภฏัสุรินทร์, 2545), 3. 
 

20ชาญชยั  อาจินสมาจาร,  การบริหารงานยคุใหม่ Modern Management  (กรุงเทพฯ : 
ศูนยส่ื์อเสริมกรุงเทพ, 2547), 13-14. 
 

21วิเชียร  วิทยอุดม,  องคก์ารและการจดัการ  (นนทบุรี : ธนวชัการพิมพ,์ 2550), 1-2. 
 22เจริญ  ไวรวจันกลุ,  บริหารการศึกษา หลกัการ แนวคิด ทฤษฎี, 3.   
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    เดล กล่าวว่าการบริหารหมายถึงกระบวนการจัดองค์การและการใช้
ทรัพยากรต่าง ๆ เพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคท่ี์ก าหนดข้ึนไวล่้วงหนา้23 
   1.1.2 ความหมายของค าวา่ เวลา 
    จากพจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 ให้ความหมายไวว้่า 
เวลา หมายถึง ชัว่ขณะความยาวท่ีมีอยูห่รือเป็นอยู ่โดยนิยมก าหนดข้ึนเป็นครู่ คราว วนั เดือน ปี24 
   1.1.3 ความหมายของการบริหารเวลา 
    เม่ือน าค  าวา่ การบริหาร และเวลา มารวมกนั มีนกัวิชาการและหน่วยงาน
ใหค้วามหมายของการบริหารเวลาไวด้งัน้ี 
    สปช. ให้ความหมายของการบริหารเวลา หมายถึง วิธีการและเทคนิคท่ี
ไดรั้บการยอมรับวา่มีความส าคญัท่ีท าใหค้นมีเวลาปฏิบติัภารกิจต่าง ๆ อยา่งจ ากดั25 
    เสริมศกัด์ิ  วิศาลาภรณ์ ให้ความหมายของการบริหารเวลาว่าหมายถึง   
การใชเ้วลาอยา่งมีประสิทธิภาพเพื่อก่อใหเ้กิดประสิทธิผลในการบรรลุเป้าหมายท่ีส าคญั26 
    ปริญญา  กรวยทอง ให้ความหมายของการบริหารเวลา คือ กลวิธีใน   
การจดัการกบัเวลา เพื่อให้ไดง้านมากกว่าอย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้เวลาอย่างพอเหมาะหรือ    
น้อยกว่า โดยปกติคนเราทุกคนมีเวลาวนัละ 24 ชัว่โมง เท่ากนัหมด แต่ส าหรับผูมี้ทกัษะในการ
บริหารเวลาจะไดง้านท่ีมีประสิทธิภาพ มีเวลาคิดส่ิงใหม่ ๆ มีเวลาพกัผอ่น และมีเวลาเป็นของตนเอง
มากกวา่คนท่ียงัไม่รู้วิธีจะจดัการกบัเวลาของตวัเอง27 
    จากแนวคิดของนกับริหารและนกัวิชาการเห็นไดว้่าให้ความหมายไปใน
แนวเดียวกนัโดยมีลกัษณะส าคญั 2 ประการ คือ 

                                                        
 23วิเชียร  วิทยอุดม,  องคก์รและการจดัการ, 1. 
 24ราชบณัฑิตยสถาน,  พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. 2525  (กรุงเทพฯ : 
อกัษรเจริญทศัน์, 2525), 151. 
 25ส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ,  บริหารศาสตร์ ชุดฝึกอบรม
ผูบ้ริหารสถานศึกษาระดับสูง เล่ม 4  (กรุงเทพฯ : ส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษา
แห่งชาติ, 2541), 68. 
 26เสริมศกัด์ิ  วิศาลาภรณ์,  การบริหารทรัพยากรการศึกษา  (นนทบุรี : มหาวิทยาลยั 
สุโขทยัธรรมาธิราช, 2537), 131. 
 27ปริญญา  กรวยทอง,  เทคนิคการบริหาร  (กรุงเทพฯ : สถาบันพัฒนาผูบ้ริหาร
การศึกษา ส านกังานคระกรรมการขา้ราชการครู, 2543), 6. 
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    ประการท่ี 1  เป็นวิธีการ และเทคนิคในการใชเ้วลาของผูบ้ริหาร 
    ประการท่ี 2  ใชเ้วลาในการด าเนินงานอยา่งมีประสิทธิภาพ 
    จึงสรุปได้ว่า การบริหารเวลา หมายถึง กลวิธี วิธีการ และเทคนิคใน   
การจดัสรรและใชเ้วลาหรือการก าหนดเวลา เพื่อการด าเนินงานของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ
ภายใตเ้วลาท่ีจ ากดั 
    ส่วนค าว่าการบริหารจดัการเวลาเรียนนั้นจึงควรหมายถึงกลวิธีในการ
จดัการเวลาเรียนให้เหมาะสมตามโครงสร้างของหลกัสูตรทั้งหลกัสูตรแกนกลางและหลกัสูตร
ทอ้งถ่ิน ทั้งน้ีเพื่อให้ผูเ้รียนไดเ้กิดการเรียนรู้และมีคุณลกัษณะอนัพึงประสงคต์ามท่ีไดก้ าหนดไว ้  
ในหลกัสูตรตลอดทั้งการบริหารเวลาดงักล่าวสามารถด าเนินการไปอยา่งมีประสิทธิภาพภายใตเ้วลา
ท่ีจ ากดัดว้ยเช่นกนั 
  1.2 ความส าคญัของการบริหารจัดการเวลาเรียน 
   การด าเนินงานขององคก์าร หรือหน่วยงานใด ๆ ก็ตาม จะบรรลุเป้าหมายอยา่ง
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลไดน้ั้น จ าเป็นอย่างยิ่งท่ีบุคลากรในองคก์ารหรือหน่วยงานนั้น ๆ   
จะตอ้งปฏิบติังานไดอ้ย่างสอดคลอ้งและสัมพนัธ์กนั โดยค านึงถึงขั้นตอน กระบวนการ แนวทาง
ปฏิบติั ตลอดจนวิธีการท่ีจะบรรลุเป้าหมาย ซ่ึงส่ิงท่ีกล่าวมาน้ีจะเกิดข้ึนไม่ไดเ้ลย ถา้องคก์ารหรือ
หน่วยงานนั้นไม่ไดใ้ชศ้าสตร์ในการบริหาร การบริหารจึงเป็นกระบวนการส าคญัท่ีจะท าใหทุ้กคน
ในองคก์ารเกิดความเขา้ใจ เกิดแนวคิดและรู้ทิศทางท่ีจะเดินไปสู่เป้าหมายไดอ้ยา่งถูกตอ้ง จากการท่ี
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ก าหนดแนวทางในการบริหารให้โรงเรียน
ด าเนินงานตามมาตรฐานโรงเรียน พ.ศ. 2550 จึงเป็นภารกิจท่ีส าคญัท่ีผูบ้ริหารต้องปฏิบัติให้
ครอบคลุมและครบถว้นอย่างสมบูรณ์เพื่อให้บรรลุประสิทธิภาพและประสิทธิผลนั้น โดยเฉพาะ  
การบริหารเวลา เพราะเวลาเป็นปัจจยัท่ีส าคญัในการควบคุมการปฏิบติังานให้ด าเนินไปอย่างเต็ม
ตามศกัยภาพของผูบ้ริหาร บุคลากรในโรงเรียนตลอดจนผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัการศึกษาในโรงเรียน ซ่ึง
นกัวิชาการไดก้ล่าวถึงความส าคญัของการบริหารเวลาไวห้ลายท่าน ดงัน้ี 
   เสริมศกัด์ิ  วิศาลาภรณ์ ไดก้ล่าวถึง ความส าคญัของเวลา 9 ประการ คือ 
   1. เวลาเป็นทรัพยากรท่ีมีความส าคญัท่ีสุด และทรัพยากรทั้งหลายเวลาจะมี
จ ากดั 
   2. เวลาเป็นทรัพยากรอยา่งเดียวท่ีทุกคนมีเท่ากนั แต่ทุกคนจะแตกต่างกนัใน
เร่ืองของการใชเ้วลาวา่ใครจะใชเ้วลาไดป้ระโยชน์มากกวา่กนั 
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   3. เวลาเป็นทรัพยากรท่ีไม่มีส่ิงอ่ืนใดทดแทน แต่เราสามารถใช้เวลาอย่าง
ประหยดัได ้คือ ตอ้งใชเ้วลาใหคุ้ม้ค่า อีกประการหน่ึงเราไม่สามารถสะสมเวลาเหมือนเงินทองหรือ
ทรัพยสิ์นอ่ืน ๆ ได ้หากไม่ใชเ้วลา เวลาจะล่วงเลยไป 
   4. เวลาจะผา่นไปขา้งหนา้ตลอด เวลาจะผ่านไปเร่ือย ๆ ไม่มีวนัหวนกลบัมา
อีก การเรียกเวลากลบัคืนหรือหยดุเวลาใหอ้ยูก่บัท่ีเป็นส่ิงท่ีไม่อาจกระท าได ้
   5. การกระท าทุกอยา่งตอ้งใชเ้วลา เราอาจไม่ใชส่ิ้งอ่ืนใดใหห้มดเปลืองได ้แต่
ส าหรับเวลาแลว้แมว้า่นอนหลบัไม่มีปฏิกิริยาต่อส่ิงแวดลอ้มเลย เวลากย็งัถูกใชอ้ยูอ่ยา่งสม ่าเสมอ 
   6. เวลามีค่ายิ่งกว่าเงิน เพราะเงินทองเม่ือสูญเสียไปแลว้สามารถหาทดแทน
ใหม่ได ้แต่เวลาไม่อาจหามาทดแทนได ้
   7. คนเรามกัคาดคะเนเก่ียวกบัเวลาท่ีแตกต่างกนั แมว้่าเวลาจะเคล่ือนท่ีไปใน
อตัราท่ีสม ่าเสมอ แต่ภาวะทางใจของคนจะท าให้การคาดคะเนเวลาแตกต่างกนัไป การคาดคะเน
เวลาไดแ้ม่นย  าและมีผลท าใหก้ารท างานมีประสิทธิภาพได ้
   8. เวลามีความเก่ียวพันกับการเปล่ียนแปลงเสมอ เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน     
ในช่วงเวลาท่ีแตกต่างกันย่อมจะเกิดผลท่ีแตกต่างกันเสมอ นั่นคือ มีอดีต ปัจจุบนั และอนาคต      
การปรับตนสอดคลอ้งกบัเวลา คือ ปรับตามเหตุการณ์ จะท าใหเ้ป็นคนทนัสมยัอยูเ่สมอ  
   9. เวลาสามารถวดัได้แน่นอน เช่น เป็นวินาที ชั่วโมง ฯลฯ เวลาท่ีวดัเป็น
หน่วยของเวลาท่ีผ่านพน้ไป ซ่ึงตรงกบัลกัษณะของเวลาท่ีว่า เวลาจะเคล่ือนไปขา้งหน้าอย่างไม่
หยดุย ั้ง28 
   พิสิฐ  กยัวิกยัโกศล ไดส้รุปลกัษณะส าคญัของการบริหารเวลาไวด้งัน้ี 
   1. การบริหารเวลาเป็นการจดัการใชเ้วลาให้เป็นไปตามท่ีตอ้งการ หมายถึง  
การจดัระเบียบการใชเ้วลาและควบคุมงานให้ส าเร็จตามจุดมุ่งหมายภายในเวลาท่ีก าหนดไวอ้ย่าง
เหมาะสม ซ่ึงไดแ้ก่ การวางแผนการใชเ้วลา ก าหนดกิจกรรมท่ีปฏิบติัก่อนหลงัตามความส าคญัและ
ความเร่งด่วนของงานเป็นหลัก มีการแบ่งงานหรือมอบหมายงาน ตลอดจนการติดตามและ
ประเมินผลการปฏิบติังานเพื่อใหมี้การใชเ้วลาเป็นไปตามท่ีวางแผนไว ้
   2. การบริหารเวลา เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของการใชเ้วลาเพื่อใหเ้กิดความ
ส้ินเปลืองเวลาน้อยท่ีสุด หมายถึง การคน้หาและน าวิธีการใช้เวลาอย่างประหยดัมาปฏิบติั เช่น     
การใชเ้วลาในการสนทนา การประชุม การเขียนเอกสาร การอ่านเอกสาร หรือการใชเ้วลาระหว่าง

                                                        
 28เสริมศกัด์ิ  วิศาลาภรณ์, การบิหารทรัพยากรการศึกษา, 126. 
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เดินทางไปกลบัในการท างานให้เกิดประโยชน์สูงสุด และการใช้เคร่ืองมือหรืออุปกรณ์ช่วยใน    
การบริหารเวลา เป็นตน้29 
   สถิติย์  กองค า ให้ความส าคัญกับการบริหารเวลาโดยกล่าวว่าในบรรดา
ทรัพยากรการบริหาร มิใช่จะมีแต่คน เงิน และวสัดุเท่านั้น แต่มีทรัพยากรการบริหารท่ีมีความส าคญั
ยิง่อีกอยา่งหน่ึง ซ่ึงผูบ้ริหารบางคนอาจจะลืมนึกถึง ทรัพยากรท่ีว่าน้ีคือ เวลา เวลามีความส าคญัมาก
จนมีผูเ้ปรียบเปรยว่า “เวลาเป็นเงินเป็นทอง” แต่แทท่ี้จริงแลว้เวลามีค่ายิง่กว่าเงินทองเสียอีก เพราะ
ถา้เรามีเวลา เราจะหาเงินทองได ้แต่ถา้ไม่มีเวลาจะท าส่ิงใดไม่ไดเ้ลย เวลาจึงมีค่ามหาศาลส าหรับ  
ผูบ้ริหารและผูป้ฏิบัติงานทุกคน ส าหรับผูบ้ริหารจะมีภาระหน้าท่ีความรับผิดชอบมาก แต่มีเวลา
จ ากัดเท่า ๆ กับคนอ่ืน ดังนั้น จึงเป็นความจ าเป็นของผูบ้ริหารท่ีจะตอ้งรู้จกับริหารเวลาอย่างมี
ประสิทธิภาพ ความส าเร็จหรือความลม้เหลวในการบริหารของผูบ้ริหาร ปัจจยัหน่ึงจึงอยูท่ี่การรู้จกั
ใชเ้วลาอย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่ในการท างานของผูบ้ริหาร หากคิดเวลาท างานในเดือนหน่ึง ๆ 
จาก 30 วนั หักวนัหยุดเสาร์-อาทิตย ์8 วนั และวนัหยุดทัว่ไปอีก 1 วนั จะเหลือเวลาท างานเพียง      
21 วนั ในแต่ละวนัมีเวลาท างานจากเวลา 8.30 นาฬิกา ถึง 16.30 นาฬิกา หยดุพกั 1 ชัว่โมง จะเหลือ
เวลาท างานจริง ๆ วนัละ 7 ชั่วโมง ดงันั้น ในเดือนหน่ึง ๆ ผูบ้ริหารจะมีเวลาท างานทั้งส้ิน 147 
ชัว่โมง เท่านั้น หรือถา้คิดเป็นเปอร์เซ็นต ์วนัหน่ึง ๆ ผูบ้ริหารท างานเพียง 29.17 เปอร์เซ็นตข์องเวลา
ทั้งหมดในหน่ึงวนั ซ่ึงถือว่านอ้ยมากเม่ือเปรียบเทียบกบัเงินเดือนท่ีไดรั้บ จากขอ้มูลน้ีผูบ้ริหารจึง
ตอ้งหาทางใชเ้วลาท่ีมีอยูอ่ยา่งจ ากดัท างานให้ส าเร็จตามแผนอยา่งมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดความ
เหมาะสมกบัเงินเดือนท่ีไดรั้บ30 
   นพมพร  จนัทรปัญญา กล่าวว่า ในเร่ืองการบริหารนั้นผูบ้ริหารส่วนใหญ่ก็
มกัจะค านึงถึงทรัพยากรทางการบริหารอยู่ 4 ประการ คือ คน เงิน วสัดุส่ิงของ และวิธีการจดัการ   
ผูบ้ริหารมักจะลืมนึกถึง “เวลา” ซ่ึงถือได้ว่าเป็นทรัพยากรประเภทหน่ึงเหมือนกัน เวลาเป็น
ทรัพยากรทางการบริหาร และเป็นทรัพยากรท่ีมีลกัษณะเฉพาะในตวัของมนัเอง กล่าวคือ เวลาไม่
เหมือนเงินท่ีเห็นวางเป็นกอ้น ๆ บนโต๊ะ หรือเหมือนวสัดุส่ิงของท่ีถูกเก็บไวบ้นชั้นในห้องเก็บของ 
ซ่ึงทั้งเงินและวสัดุส่ิงของเหล่านั้นผูบ้ริหารจะหยบิใชม้นัไดต้ามท่ีตอ้งการ  

                                                        
 29พิสิฐ  กัยวิกัยโกศล,  “การบริหารเวลาของผู ้บริหาร”  (วิทยานิพนธ์ปริญญา
มหาบณัฑิต บณัฑิตวิทยาลยั สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่, 2539), 8. 
 30สถิต  กองค า,  เทคนิคการบริหารการศึกษา  (นครราชสีมา : สถาบันราชภัฎ
นครราชสีมา, 2542), 2511. 
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   จากท่ีกล่าวมาจะเห็นไดว้่า เวลาเป็นส่ิงท่ีมีความส าคญัไม่น้อยไปกว่าปัจจยั   
อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของกบัการบริหารจดัการศึกษาโดยเฉพาะในช่วงเวลาวิกฤติท่ีตอ้งอาศยัความเร่งด่วน 
เร่งรีบ เพื่อให้งานไดส้ าเร็จตามเป้าหมาย เวลาจึงเป็นส่ิงท่ีมีค่าท่ีสุด ดงันั้น ผูบ้ริหารจึงควรไดท้ า
ความเขา้ใจและเรียนรู้วา่เวลาใดควรวางแผนและควบคุมอยา่งใด จึงจะน าความส าเร็จมาสู่หน่วยงาน
หรือองคก์รอยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลได ้ 
  1.3 หลกัการของการบริหารจัดการเวลาเรียน 
   ในการบริหารงานผูบ้ริหารจะตอ้งรู้งานท่ีตนบริหารครอบคลุมการปฏิบติังาน
ทั้งหมดของหน่วยงาน ตอ้งเขา้ใจกิจกรรมในแต่ละวนัของหน่วยงาน สามารถแยกแยะงานไดว้่า 
งานใดมีความส าคญัและงานใดไม่มีความส าคญั ผูบ้ริหารจ าเป็นต้องมีส านึกในการจัดล าดับ
ความส าคญัของงาน และมีทกัษะในการบริหารคือ ความสามารถในการเนน้การกระท าในส่ิงท่ีเป็น
ประโยชน์และมุ่งกระท าในส่ิงใดนั้นก่อน ถา้ขาดทกัษะดงักล่าว งานจะลน้มือโดยไม่มีเวลาใหคิ้ดถึง
องคก์ารและอนาคตขององคก์าร องคก์ารก็จะด าเนินไปอยา่งไม่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซ่ึง
ก็ไม่ไดห้มายความว่า ผูบ้ริหารหรือผูใ้ตบ้งัคบับญัชาขาดความสามารถ แต่เป็นเพราะขาดแนวทางท่ี
ชดัเจน ต่างกบัผูบ้ริหารท่ีมุ่งวตัถุประสงค ์สามารถแบ่งแยกส่ิงส าคญัและไม่ส าคญั เลือกหาในส่ิงท่ีมี
คุณค่าและส าคญัเสมอ ทกัษะดังกล่าวสามารถเกิดข้ึนได้ถา้ผูบ้ริหารรู้จักการบริหารเวลา โดย
จดัล าดบัความส าคญัของงานก่อนและหลงั ไดมี้นกัวิชาการกล่าวถึงหลกัการของการบริหารเวลาไว้
ดงัน้ี31 
   เอกชยั  ก่ีสุขพนัธ์ ไดก้ล่าวถึง หลกัการของการบริหารเวลา 3 ขั้นตอน โดยเนน้
เร่ืองการใหค้วามส าคญักบังาน สรุปไดด้งัน้ี 
   1. การก าหนดความส าคญัของงานจะตอ้งพิจารณาภารกิจต่าง ๆ ท่ีจะตอ้งท า
ว่ามีอะไร มีความส าคญัมากน้อยอย่างไร โดยด าเนินการดงัน้ี งานท่ีมีความส าคญัมากตอ้งท าก่อน  
งานท่ีมีความส าคญัเช่นกนัถา้มีเวลากค็วรท า และถา้ไม่ท าขณะนั้นไปท าอยา่งอ่ืนก่อนกไ็ด ้ในกรณีท่ี
ไม่สามารถท าให้เสร็จตามเวลาท่ีก าหนด อาจมีความจ าเป็นตอ้งประเมินความส าคญัของงานใหม่  
มอบหมายงานใหผู้อ่ื้น ปรับเวลาการท างานใหม่ หรือขอความช่วยเหลือจากผูอ่ื้น เป็นตน้ 
   2. การวางแผน ผูบ้ริหารจะตอ้งวางแผนท่ีจะปฏิบติัตามงานหรือกิจกรรม    
นั้น ๆ เพื่อใหบ้รรลุตามเป้าหมาย ดงัน้ี 

                                                        
 31มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช,  เอกสารการสอนชุดวิชาการวางแผนและควบคุม
งานบริหาร หน่วยท่ี 9-15  (นนทบุรี : มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช, 2526), 172-173. 
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    2.1 ล าดบังานท่ีจะท า หมายถึง การพิจารณางานท่ีมีคามส าคญัมากว่าจะ
ท างานใดก่อนและหลงั จากนั้นมีเวลาพอจึงพิจารณาล าดบัของงานท่ีมีความส าคญัรองลงมา 
    2.2 ยดึหลกั 4 W หมายถึง ตอ้งรู้ว่าประชุมกบัใคร เร่ืองอะไร ท่ีไหน และ
เวลาอะไร 
    2.3 ทรัพยากรทางการบริหารท่ีตอ้งการ หมายถึง การระบุคน เงิน วสัดุ 
อุปกรณ์ เคร่ืองมือท่ีตอ้งการในการท างานตามแผน 
    2.4 การติดตามผล หมายถึง การพิจารณาวิธีการติดตามผลเพื่อทราบว่า
งานใดมีปัญหา หรือมีความกา้วหนา้อยา่งไร 
    2.5 แผนส ารอง หมายถึง การพิจารณาเหตุการณ์ต่าง ๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนได้
ระหวา่งการด าเนินงานตามแผน แลว้ก าหนดเป็นแผนส ารองไว ้เพื่อแกไ้ขปัญหาท่ีอาจเกิดข้ึน 
    การวางแผนนั้ นควรจะต้องเขียนใส่ตารางแผนงาน หรือแผนการ
ปฏิบติังานเพื่อใหง้ายต่อการทบทวนหรือเตือนความจ า 
   3. การปฏิบติัตามตารางเวลาท่ีก าหนด หมายถึง การปฏิบติังานตามตาราง  
การท างานท่ีก าหนดไวใ้นแผนท่ีวา่งไว ้
   ปริญญา  กรวยทอง ไดเ้สนอแนะหลกั 6 ประการ ในการบริหารเวลาดงัน้ี 
   1. มีระบบบริหารเวลาของตนเองอย่างสม ่าเสมอ และจะตอ้งมีการปรับปรุง
เปล่ียนแปลง โดยอาศัยการเรียนรู้ และการทดลอง แล้วใช้ประสบการณ์ท่ีได้ปรับปรุงระบบ        
การบริหารเวลาของตนเองใหดี้ข้ึนเร่ือย ๆ 
   2. จ าแนกให้ชัดเจนระหว่างประสิทธิภาพกับประสิทธิผล ประสิทธิผล 
หมายถึง ผลท่ีท าถูกตอ้งไม่ผดิพลาด  ประสิทธิภาพ หมายถึง ท ารวดเร็วและถูกวิธี 
   3. จ าแนกให้ชดัเจนระหว่างงานด่วนและงานส าคญั บางคร้ังงานด่วนอาจไม่
ส าคญั แต่ตอ้งพยายามเร่งใหเ้สร็จโดยเร็วเท่าท่ีจะเร็วได ้เพราะถา้ล่าชา้ก็จะเสียหายหรือใชไ้ม่ไดอี้ก
แลว้ (เสียเวลาเปล่า) ส าหรับงานส าคญัย่อมตอ้งให้เวลาในการท าอย่างเพียงพอ ถา้เป็นงานส าคญั
ตอ้งสร้างส านึกวา่ “จงท ามนัตอนน้ี” อยา่เล่ือนออกไป 
   4. ใชเ้วลาในการวางแผนการท างานล่วงหน้าหรือภารกิจท่ีจ าเป็นตอ้งท าใน
แต่ละห้วงเวลา ซ่ึงจะช่วยให้งานต่าง ๆ บรรลุเป้าหมายท่ีตอ้งการไดค้รบถว้น อาจเป็นการวางแผน
วนัต่อวนั รายสัปดาห์หรือรายเดือน ซ่ึงสามารถเพิ่มเติม ปรับปรุง และเปล่ียนแปลงไดต้ามสมควร 
แลว้ติดตามดูวา่ท างานไดต้ามท่ีวางเป้าหมายไวไ้ดม้ากนอ้ยเพียงใด 
   5. ขจดัส่ิงท่ีท าใหเ้สียเวลาโดยเปล่าประโยชน์ใหเ้หลือนอ้ยท่ีสุด 
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   6. ทบทวนความกา้วหนา้ของการบริหารเวลาของตนอยา่งสม ่าเสมอ32 
   เกรียงศกัด์ิ  เจริญวงศศ์กัด์ิ กล่าวถึงแนวทางหลกัในการบริหารเวลา ซ่ึงควรท า
ตามล าดบั ไดแ้ก่ ตั้งเป้าหมายให้ชดัเจนทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ควรเขียนส่ิงท่ีตอ้งท าทั้งหมด  
เรียงล าดับความส าคญัก่อนหลงัของงาน ก าหนดความถ่ีในการปฏิบติัของแต่ละกิจกรรม เขียน
ตารางเวลา การด าเนินงานตามตารางเวลา ควบคุมตารางเวลา และประเมินผล และปรับปรุง
แผนการใชเ้วลา33 
   บูนย ์ และเคิรทซ์ (Boon and Kirth) เสนอแนะวิธีการบริหารงานท่ีมี
ประสิทธิภาพตอ้งตอบค าถามในเร่ืองต่าง ๆ ไดแ้ก่ อะไรท่ีจะตอ้งท าให้เสร็จ เม่ือไรท่ีจะตอ้งท าให้
เสร็จ ใครควรเป็นคนท า ตอ้งใชเ้วลาเท่าไร และควรจดัให้อยู่ในอนัดบัท่ีเท่าไร นอกจากน้ียงัได้
เสนอแนะการแกปั้ญหาเร่ืองขอ้จ ากดัทางเวลา คือ ตอ้งท างานใหเ้ร็วข้ึนดว้ยการสั่งงานใหเ้ร็วและมี
ประสิทธิภาพ ประการท่ีสอง คือ ประหยดัเวลาโดยการท างานในอตัราเร่งท่ีเร็วข้ึน ดว้ยการตั้ง
ระยะเวลาในการจดัการงานใหแ้น่นอน34 
   ลองเกนเนคเกอร์ มวัร์ และเพท็ตี (Longenecer Moure and Pethy.) เสนอแนะ
ว่า ปัญหาท่ีส าคัญของการบริหารเวลา ได้แก่ ผูบ้ริหารบริหารเวลาไม่เป็น ท าให้งานนั้ นขาด
ประสิทธิภาพ แก้ไขได้โดยใช้เวลาอย่างประหยดั เช่น มอบหมายงานให้ลูกน้องโดยไม่ต้อง
ควบคุมดูแลอยา่งใกลชิ้ด35 
   พนมพร  จนัทรปัญญา กล่าวว่า ในการปฏิบติังาน ผูบ้ริหารจะตอ้งปฏิบติังาน
ส าคญั 5 ประการ ในรูปของขบวนการหรือวฎัจกัร ดงัน้ี 
   งานท่ีหน่ึง คือ การวางแผนเพื่อให้ไดม้าซ่ึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ
องคก์าร คงจะไม่มีองคก์ารใดปล่อยให้บุคลากรท่ีท างานไปตามสบายโดยไม่รู้ว่าจะบรรลุเป้าหมาย
ได้อย่างไร  ผู ้บริหารในระดับใด ๆ จ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องมีการวางแผน  เพื่อท่ีจะได้ใช้
อรรถประโยชน์ของทรัพยากรทางการบริหาร ผูบ้ริหารระดบัสูงจ าเป็นจะตอ้งมีการวางแผนส าหรับ

                                                        
 32ปริญญา  กรวยทอง,  เทคนิคการบริหาร, 6-7. 
 33เกรียงศกัด์ิ  เจริญวงศศ์กัด์ิ,  การบริหารเวลาเพื่อความส าเร็จ,  พิมพค์ร้ังท่ี 3  (กรุงเทพฯ 
: สถาบนัอนาคตศึกษาเพื่อการพฒันา, 2541), 74-89. 
 34Boone, Louise and David L. Kurtz,  Management,  4th ed.  (New York : McGraw-
Hill, 1992), 140-143.  
 35Longenecker, Justin G., Calos W. Morre, and J. William Petty,  Small Business 
Management  (New York : South-Western College, 2000), 3-4.  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



50 
 

 

องค์การในอนาคต เช่น วางแผนระยะ 5 ปี ผูบ้ริหารระดับกลางจ าเป็นจะต้องวางแผนปฏิบัติ
ประจ าปี ให้ลุล่วงตามเป้าหมาย ผูบ้ริหารระดับล่างจ าเป็นตอ้งวางแผนในระยะสั้ นให้เห็นการ
ปฏิบติังานประจ าวนั ประจ าสัปดาห์ และประจ าปี 
   งานท่ีสอง คือ งานจดัรูปแบบงาน ปัญหาในองคก์ารทุกวนัน้ีมกัจะถามกนัอยู่
เสมอวา่ ใครควรท างานอะไร ผูบ้ริหารจ าเป็นตอ้งจดัรูปแบบและมอบหมายหนา้ท่ีการงานและความ
รับผดิชอบให้กบับุคลากรโดยมีความสัมพนัธ์กบัต าแหน่งของเขาเท่านั้นในการบรรลุวตัถุประสงค์
หรือเป้าหมาย 
   งานท่ีสาม คือ การจัดทีมงาน ผูบ้ริหารจะต้องแยกแยะความสามารถของ
บุคลากรว่าใครอยูใ่นต าแหน่งใด มีความสามารถ ประสบการณ์ ท่ีจะท างานอะไรไดเ้พื่อการบรรลุ
วตัถุประสงคห์รือเป้าหมาย 
   งานท่ีส่ี คือ การสั่งการ เม่ือผูบ้ริหารได้วางแผนบรรจุบุคคลตามต าแหน่ง
ความสามารถ ประสบการณ์ และขณะท่ีองค์การพร้อมแลว้ท่ีจะเดินเคร่ืองการท างาน ผูบ้ริหาร
จะตอ้งเป็นผูส้ั่นระฆงัเร่ิมปฏิบติังาน ช้ีน าทิศทางของการปฏิบติังาน ผูบ้ริหารจะตอ้งสร้างวิธีการ
ส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพ ผูบ้ริหารจะตอ้งสร้างแรงจูงใจให้กบับุคลากร ผูบ้ริหารจะตอ้งสร้างภาวะ
ผูน้ าท่ีเหมาะสมกบัสถานการณ์ ขณะก าลงัปฏิบติังานสัง่การอยู ่
   งานท่ีห้า คือ การควบคุม เม่ือการปฏิบติัภารกิจด าเนินไป บุคลากรในองคก์าร
ไดป้ฏิบติังานไปตามแผนงานท่ีวางไว ้งานก็ก าลงัด าเนินไปสู่เป้าหมายท่ีตอ้งการบรรลุ เป็นไปตาม
วตัถุประสงค์ หรือเป็นไปตามนโยบาย ผูบ้ริหารมีหน้าท่ีจะตอ้งควบคุมวงลอ้ของการเคล่ือนท่ี
เหล่าน้ีให้เป็นไปตามหนทางท่ีถูกตอ้งตามแผน เม่ือมีอะไรผิดปกติ ผิดพลาด อนัจะก่อให้เกิด      
การเคล่ือนท่ีของงานไม่อยู่ในทิศทางท่ีถูกตอ้ง ผูบ้ริหารจะตอ้งด าเนินการแกไ้ขควบคุมให้กลบัสู่
ทิศทางท่ีถูกตอ้ง36 
   จากแนวคิดของนกัวชิาการดงักล่าว แสดงใหเ้ห็นวา่หลกัการบริหารเวลายงัตอ้ง
มุ่งความส าเร็จของงานเป็นหลกั โดยให้มีการก าหนดหรือจดัล าดบัความส าคญัของงานก่อนและ
หลงัเป็นล าดบัแรก และมีการวางแผน การติดตามประเมินผล เพื่อปรับปรุงแผนการใชเ้วลาเพื่อให้
บรรลุตามเป้าหมายอยา่งมีประสิทธิภาพ 
   
 

                                                        
 36พนมพร  จนัทรปัญญา,  หลุมพรางเวลา “เร่ืองท่ีผูบ้ริหารตอ้งระวงั”  (เชียงใหม่ :   
ครองช่าง, 2545), 49-51. 
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 1.4 เทคนิคการบริหารจัดการเวลาเรียน    
  การบริหารเป็นการใชศ้าสตร์และศิลป์ในการบริหารงาน ประสานงาน และควบคุม
งาน ผูบ้ริหารจึงจ าเป็นตอ้งมีเทคนิคในการบริหารงาน ในการบริหารเวลาจึงมีเทคนิคต่าง ๆ ดงัน้ี 
   วลัลภ  ชยัพิพฒัน์ ไดก้ล่าวถึงเทคนิคการใชเ้วลาในการบริหารงาน โดยเน้น
เร่ืองการใหค้วามส าคญักบังาน 3 ประการ พอสรุปไดด้งัน้ี 
   1. การใช้เวลาบริหารงาน ควรจัดล าดับความส าคัญของงานก่อน และ
พิจารณาวา่งานใดส าคญัท่ีสุดของหน่วยงาน ควรจะใชเ้วลามากกวา่งานท่ีส าคญัอนัดบัรอง 
   2. ส าหรับงานอนัดบัรองควรใชเ้วลาลดหลัน่ลงไปตามล าดบั 
   3. หากปรากฏว่าการใชเ้วลาในการปฏิบติังานไม่เป็นไปตามลกัษณะดงักล่าว 
จะตอ้งคน้หาความจริง และหาทางแกไ้ข เพราะการใชเ้วลามากเกินไปในการปฏิบติังานท่ีไม่ส าคญั 
จะท าใหสู้ญเสียทั้งเวลาและแรงงานโดยเปล่าประโยชน์37 
   บลิสส์ ไดก้ล่าวถึง เทคนิคการบริหารเวลา 10 ประการ ไดแ้ก่ ในแต่ละวนัตอ้ง
มีการวางแผนการใชเ้วลาอยา่งเหมาะสม ตอ้งตั้งสมาธิใหดี้ในการใชเ้วลาในการบริหาร ตอ้งใชเ้วลา
ในการพกัผ่อน หลีกเล่ียงความไม่มีระเบียบ ท างานให้เหมาะสมกบัเวลาท่ีมีอยู่ อย่ารีบท างานมาก
เกินเวลา ไม่ผลดัวนัประกนัพรุ่ง ควรสะสางงานใหห้มดไป ควรมอบอ านาจการใชเ้วลาใหผู้ร่้วมงาน 
และอยา่เป็นคนบา้ท างาน38 
   ลองเกนเนเกอร์ และพริงเกิล ได้เสนอแนะเทคนิคการบริหารเวลาท่ีมี
ประสิทธิภาพ เพื่อลดปัญหาข้อจ ากัดของเวลา ได้แก่ เ ร่ิมต้นแต่ละวันด้วยแผนงาน อย่า
ผลดัวนัประกนัพรุ่ง ใชเ้วลาท่ีมีคุณค่าอยา่งฉลาด น าการจดัการเวลามาใช้39 
   จากแนวคิดในดา้นเทคนิคการบริหารเวลา จึงสรุปไดว้่าการบริหารเวลานั้น      
ผูบ้ริหารควรมีเทคนิค วิธีการท่ีหลากหลาย ทั้งน้ีจะข้ึนอยูก่บัว่าในช่วงระเวลาขณะนั้น การตดัสินใจ
เป็นอย่างไร ขอ้มูลท่ีน ามาใชมี้ความน่าเช่ือถือเพียงใด การปฏิบติังานจะตอ้งเก่ียวขอ้งกบัใครบา้ง  

                                                        
 37วลัลภ  ชัยพิพฒัน์,  เทคนิคการจัดระบบและควบคุมงาน  (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ ์    
ส่วนทอ้งถ่ิน,2523), 13. 
 38วิชฤทธ์ิ  เพ็ชรเมือง,  “การใชเ้วลาในการปฏิบติัของผูบ้ริหารโรงเรียนประถมศึกษา
ดีเด่น”  (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั, 2532), 10-11. 
 39Longennecker, Justin G., and Charles D. Pringle,  Management  5th ed.  (London : 
A Bell & Howell, 1981), 445-447. 
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ระยะเวลาในการปฏิบติัตอ้งเป็นอย่างไร ส่ิงเหล่าน้ีจึงเป็นหลกัในการตดัสินใจในการน าเทคนิค   
ต่าง ๆ มาใชเ้พื่อใหง้านไดบ้รรลุผลส าเร็จโดยเร็วและมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด  ดงันั้นการน าเทคนิค
ต่างๆมาใชใ้นการแกไ้ขปัญหาเวลาเรียนให้ครบตามท่ีก าหนดในหลกัสูตร เช่น การปรับพฤติกรรม
การสอนของครู การสอนโดยวิธิการสอนท่ีหลากหลาย การใชเ้ทคโนโลยีต่างๆมาช่วยในการสอน 
การสร้างความเขา้ใจให้ผูป้กครองไดเ้ห็นความส าคญัของการศึกษา เป้นตน้  ทั้งน้ีเพื่อให้เวลาเรียน
ครบตามท่ีก าหนดในหลกัสูตรตลอดจนการเรียนการสอนมีคุณภาพตามคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์
ท่ีไดก้ าหนดไวใ้นหลกัสูตรซ่ึงจะส่งผลต่อการเรียนรู้ของนกัเรียนไดดี้ยิง่ข้ึน 
  1.5 กระบวนการบริหารจัดการเวลาเรียน 
   ผูบ้ริหารท่ีมีประสิทธิภาพควรค านึงถึงการใชเ้วลาในการบริหารงานเพื่อใหง้าน
ไดบ้รรลุเป้าหมาย ทั้งประหยดัทรัพยากร แต่เกิดประโยชน์สูงสุด 
   สมพงศ์  เกษมสิน ได้สรุปกระบวนการบริหารไว ้5 ขั้นตอน ประกอบด้วย    
การวางแผน การจดัองคก์าร การจดัเจา้หนา้ท่ี การประสานงาน และการควบคุม40 
   ธงชัย  สันติวงษ์ ได้แบ่งกระบวนการบริหารออกเป็น 5 ประการ คือ การ
วางแผน การจดัองคก์าร การจดัคนเขา้ท างาน การสัง่การและการควบคุม41 
   ศิริวรรณ  เสรีรัตน์ กล่าวถึงหนา้ท่ีผูบ้ริหารประกอบดว้ย 5 ขั้นตอน คือ 
   1. การวางแผน  (Planning) เ ก่ี ย วข้องกับการ เ ลือกภาร กิจ  (Mission) 
วตัถุประสงค ์(Objectives) และการปฏิบติั (Actions) และพยายามท าใหบ้รรลุผลส าเร็จซ่ึงตอ้งมีการ
ตดัสินใจเลือกแผนการในอนาคตจากบรรดาขอ้เลือกต่าง ๆ 
   2. การจดัองคก์าร (Organizing) เป็นการก าหนดโครงสร้างบทบาทของบุคคล
เพื่อท างานในองคก์าร 
   3. การจดับุคคลเขา้ท างาน (Staffing) เก่ียวขอ้งกบัการบรรจุและธ ารงรักษา
บุคคลและต าแหน่งหน้าท่ีภายในองค์การ โดยก าหนดความตอ้งการ แรงงาน การสรรหา การ
คดัเลือกบรรจุเล่ือนต าแหน่ง การประเมิน การวางแผนอาชีพ การก าหนดค่าตอบแทน 
   4. การชักน า (Leading) หมายถึง การมีอิทธิพลต่อบุคคล เพื่อให้เขาท า
ประโยชน์ต่อองค์การ และเป้าหมายของกลุ่ม เป็นส่ิงท่ีตอ้งท าเป็นหลกัในการบริหารความคิด
ระหวา่งบุคคลซ่ึงตอ้งอาศยัผูบ้ริหารท่ีมีประสิทธิภาพ ตอ้งเป็นผูน้ าท่ีมีประสิทธิภาพดว้ย 

                                                        
 40สมพงศ ์ เกษมสิน,  การบริหาร  (กรุงเทพฯ : ไทยวฒันาพานิช, 2536), 10. 
 41ธงชยั  สนัติวงษ,์  องคก์ารและการบริหาร,  79-82. 
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   5. การควบคุม (Controlling) คือ การวดัและแกไ้ขการท างานส่วนบุคคลและ
องคก์ารเพื่อใหม้ัน่ใจวา่เป็นไปตามแผน การควบคุมน้ีเก่ียวขอ้งกบัการวดัผล การกระท าเปรียบเทียบ
กบัเป้าหมายและการวางแผน ซ่ึงแสดงถึงการเบ่ียงเบนจากมาตรฐานท่ีปรากฏอยู่และช่วยแกไ้ข
ปรับปรุง42 
   สมยศ  นาวีการ ไดก้ล่าวถึงกระบวนการบริหารว่าเป็นกิจกรรมของการบริหาร
ท่ีส าคญั 4 อยา่ง คือ การวางแผน การจดัองคก์าร การสัง่การ และการควบคุม43 
   มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช กล่าวว่า  สมาคมผู ้บริหารการศึกษา           
แห่งสหรัฐอเมริกา ไดเ้สนอแนวคิดเก่ียวกบักระบวนการบริหารไว ้5 ประการ ดงัน้ี การวางแผน   
การจดัหาทรัพยากรการบริหาร การเสริมก าลงับ ารุง การประสานงาน และการประเมินผลงาน44 
   ชาญชยั  อาจินสมาจาร กล่าวว่ากระบวนการบริหารประกอบดว้ยกระบวนการ
วางแผน การจดัองคก์ร การสั่งการ และการควบคุมกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีจ  าเป็นต่อการท าให้จุดหมาย
บรรลุผลบางอย่าง อยา่งมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ ซ่ึงมีลกัษณะประสานกนั และผสมผสาน
อย่างมีประสิทธิผล ซ่ึงหมายถึง การท่ีผูบ้ริหารท าในส่ิงท่ีถูกตอ้งไดม้าซ่ึงขอ้มูลท่ีเหมาะสมและ
ตดัสินใจไดอ้ย่างถูกตอ้ง มีความสามารถในการท าให้จุดมุ่งหมายบรรลุผลในลกัษณะท่ีเป็นไป
ไดม้ากท่ีสุด และสูญเปล่านอ้ยท่ีสุด45 
   วิเชียร  วิทยอุดม ไดก้ล่าวว่ากระบวนการบริหารจดัการไดน้ ามาซ่ึงกิจกรรม  
ต่าง ๆ กระบวนการบริหารจดัการสามารถก าหนดเป็นกฎเกณฑ์ขององคก์ารให้ส าเร็จลุล่วงตาม
เป้าหมายในลกัษณะท่ีมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพโดยผ่านทางการวางแผน (Planning) การจดั
องคก์าร (Organizing) การบริหารงานบุคคล (Staffing) การอ านวยการ (Directing) และการควบคุม 
(Controlling) ทรัพยากร46 

                                                        
 42ศิริวรรณ  เสรีรัตน์,  องค์กรและการจัดการ  (กรุงเทพฯ : ธีระฟิล์มและไซเท็กซ์, 
2539), 22-23. 
 43สมยศ  นาวีการ,  การบริหารและพฤติกรรมขององคก์าร  (กรุงเทพฯ : ผูจ้ดัการ, 2539), 
11. 
 44มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,  เอกสารการสอนชุดวิชาการวางแผนและ            
การควบคุมงานบริหาร หน่วยท่ี 9-15, 31. 
 45ชาญชยั  อาจินสมาจาร,  การบริหารยคุใหม่ Modern Management, 13. 
 46วิเชียร  วิทยอุดม,  องคก์ารและการจดัการ, 4-5. 
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   กูลิค(Gulick) ไดน้ าเสนอกระบวนการบริหารไวว้่าประกอบดว้ย การวางแผน            
การจดัรูปแบบโครงสร้างองคก์าร การสรรหาและแต่งตั้งบุคลากร การอ านวยการ การประสานงาน 
การรายงาน และการงบประมาณ47 
   ฟาโยล(Fayol) กล่าวว่ากระบวนการบริหารจะประกอบดว้ย การวางแผน การ
จดัและวางระเบียบองคก์าร การบงัคบับญัชาสัง่การ การประสานงาน และการควบคุม48 
   คูนท ์และโอ ดอนเนลล ์(Koont and O.Donels)ไดแ้บ่งองคป์ระกอบของการ
บริหารไว ้5 ประการ คือ การวางแผน การจดัองค์กร การจดับุคลากร การอ านวยการ และการ
ควบคุม49 
   ตรัคเกอร์ (Drucker)ไดเ้สนอกระบวนการบริหารว่าประกอบดว้ย การวางแผน             
การจดัรูปแบบโครงสร้างองคก์าร การสรรหาและแต่งตั้งบุคลากร การอ านวยการ การประสานงาน 
การสรรสร้างส่ิงใหม่ และการเป็นตวัแทนองคก์าร50 
   จากท่ีกล่าวมาสรุปวา่กระบวนการบริหารนั้นประกอบดว้ย การวางแผน การจดั
องคก์าร การบริหารงานบุคคล การอ านวยการ การจดัหาทรัพยากร การบริหาร การเสริมก าลงับ ารุง 
การประสานงาน การควบคุม และการประเมินผลงาน ซ่ึงกระบวนการบริหารงานเหล่าน้ีลว้นมี
ความส าคญัต่อผูบ้ริหารสถานศึกษาในการท่ีจะน าพาองคก์ารไปสู่เป้าหมายในอนาคต 
 2. ทฤษฎีการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องและสอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาเวลาเรียนของ
สถานศึกษาให้ครบตามหลักสูตร ซ่ึงผูว้ิจยัได้น าทฤษฎีการเรียนรู้ต่าง ๆ ของนักการศึกษาท่ีได้
คน้ควา้มาเพื่อประกอบการวิจยัในคร้ังน้ี ดงัน้ี 
  2.1 ทฤษฎขีองกลุ่มทีเ่น้นการฝึกจิตหรือสมอง (Mental Discipline)  
   นกัคิดกลุ่มน้ีมีความเช่ือว่า จิตหรือสมองหรือสติปัญญา (Mind) สามารถพฒันา
ให้ปราดเปร่ืองไดโ้ดยการฝึก เช่นเดียวกบักลา้มเน้ือซ่ึงจะแขง็แรงไดด้ว้ยการฝึกออกก าลงักายใน
การฝึกจิตหรือสมองน้ีท าไดโ้ดยใหบุ้คคลเรียนรู้ส่ิงท่ียาก ๆ ยิง่ยากมากเท่าไร จิตกจ็ะไดรั้บการฝึกให้
แขง็แกร่งข้ึนเท่านั้น นกัคิดกลุ่มน้ีมีแนวคิดแยกออกเป็น 2 กลุ่มยอ่ย คือ51 

                                                        
 47เจริญ  ไวรวจันกลุ,  บริหารการศึกษา หลกัการ แนวคิด ทฤษฎี, 3. 
 48เร่ืองเดียวกนั, 36. 
 49เร่ืองเดียวกนั, 6. 
 50เร่ืองเดียวกนั, 3. 
 51Bigge, M.L.,  Learning Theories for Teachers  (New York : Harper & Row, 1964), 
19-30. 
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   2.1.1 กลุ่มที่เช่ือในพระเจ้า (Theistic Mental Discipline) นกัคิดท่ีส าคญัของ
กลุ่มน้ี คือ เซนตอ์อกุสติน (St. Augustine) คาลวิน (Calvin) และคริสเตียน โวลฟ์ (Christian Wolff) 
นกัคิดกลุ่มน้ีมีความเช่ือ ดงัน้ี 
    ก. ความเช่ือเก่ียวกบัการเรียนรู้ 
     1. มนุษยเ์กิดมาพร้อมกบัความชัว่ และการกระท าใด ๆ ของมนุษย์
เกิดจากแรงกระตุน้ภายในตวัมนุษยเ์อง (Bad-active) 
     2. มนุษยพ์ร้อมท่ีจะท าความชัว่หากไม่ไดรั้บการสัง่สอนอบรม 
     3. สมองของมนุษยน์ั้นแบ่งออกเป็นส่วน ๆ (Faculties) ซ่ึงหากไดรั้บ
การฝึกอยา่งเหมาะสมจะช่วยท าใหเ้กิดความเขม้แขง็ สามารถแกไ้ขปัญหาต่าง ๆ ได ้
     4. การฝึกสมอง หรือฝึกระเบียบวินัยของจิตเป็นส่ิงจ าเป็นต่อการ
พฒันาใหม้นุษยเ์ป็นคนดีและฉลาด 
     5. การฝึกฝนสมองใหรู้้จกัคิด ตอ้งใชว้ิชาท่ียาก เช่น วิชาคณิตศาสตร์ 
ปรัชญา ภาษาลาติน ภาษากรีก และคมัภีร์ไบเบิล เป็นตน้ 
    ข. หลกัการจดัการศึกษา/การสอน 
     1. พัฒนาการในเร่ืองต่าง ๆ เป็นความสามารถของมนุษย์ มิใช่     
พระเจา้บนัดาลใหเ้กิด 
     2. มนุษยเ์กิดมามีลกัษณะไม่ดีไม่เลว และการกระท าของมนุษยเ์กิด
จากแรงกระตุน้ภายใน (Neutral-active) 
     3. มนุษยเ์ป็นผูมี้เหตุผลพร้อมท่ีจะพฒันาตนเอง มนุษยมี์อิสระท่ีจะ
เลือกท าตามความเขา้ใจและเหตุผลของตน หากไดรั้บการฝึกฝนอบรมกจ็ะสามารถพฒันาศกัยภาพท่ี
ติดตวัมา 
     4. มนุษยมี์ความรู้ติดตวัมาตั้งแต่เกิด แต่ถา้ขาดการกระตุน้ ความรู้จะ
ไม่แสดงออกมา 
    ข. หลกัการจดัการศึกษา/การสอน 
     1. การพฒันาให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ คือ การกระตุน้ความรู้ในตวั 
ผูเ้รียนใหแ้สดงออกมา 
     2. การพฒันาผูเ้รียนไม่จ าเป็นตอ้งใชก้ารบงัคบั เค่ียวเขญ็ แต่ควรใช้
เหตุผล เพราะมนุษยเ์กิดมาพร้อมกบัความสามารถในการใชเ้หตุผล 
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     3. การใช้วิธีสอนแบบโสเครตีส (Socratic Method) คือ การใช้
ค  าถามเพื่อดึงความรู้ในตวัผูเ้รียนออกมาให้เห็นกระจ่างชัด เป็นวิธีสอนท่ีจะช่วยให้ผูเ้รียนเกิด      
การเรียนรู้ไดดี้ 
     4. การใชว้ิธีสอนแบบบรรยาย (Didactic Method) คือ การสอนท่ีใช้
ค  าถามฟ้ืนความจ าของผูเ้รียนแลว้เพิ่มเติมประสบการณ์ใหแ้ก่ผูเ้รียน เป็นวิธีสอนท่ีจะช่วยใหผู้เ้รียน
เกิดการเรียนรู้ไดดี้อีกวิธีหน่ึง 
   2.1.2 กลุ่มทีเ่น้นการพฒันาไปตามธรรมชาติ (Natural Unfoldment) 
    นกัคิดคนส าคญัในกลุ่มน้ี คือ รุสโซ (Rousseau) ฟรอเบล (Feoebel) และ        
เพสตาลอสซี (Pestalozzi) นกัคิดกลุ่มน้ีมีความเช่ือดงัน้ี 
    ก. ความเช่ือเก่ียวกบัการเรียนรู้ 
     1. มนุษยเ์กิดมาพร้อมกบัความดี และการกระท าใด ๆ เกิดข้ึนจาก  
แรงกระตุน้ภายในตวัมนุษยเ์อง (Gold-active) 
     2. ธรรมชาติของมนุษยมี์ความกระตือรือร้นท่ีจะเรียนรู้และพฒันา
ตนเอง หากไดรั้บเสรีภาพในการเรียนรู้ มนุษยก์จ็ะสามารถพฒันาตนเองไปตามธรรมชาติ 
     3. รุสโซมีความเช่ือว่าเด็กไม่ใช่ผูใ้หญ่ตวัเลก็ ๆ เด็กมีสภาวะของเด็ก       
ซ่ึงแตกต่างไปจากวยัอ่ืน การจดัการศึกษาใหเ้ดก็จึงควรพิจารณาระดบัอายเุป็นหลกั 
     4. รุสโซมีความเช่ือวา่ธรรมชาติคือแหล่งความรู้ส าคญั เด็กควรจะได้
เรียนรู้ไปตามธรรมชาติ คือ การเรียนรู้จากปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ จากผลของการกระท าของ
ตน มิใช่การเรียนจากหนงัสือ หรือจากค าพดูบรรยาย 
     5. เพสตาลอสซี มีความเช่ือว่า คนมีธรรมชาติปนกนัใน 3 ลกัษณะ 
คือ “คนสัตว์” ซ่ึงมีลกัษณะเปิดเผย เป็นทาสของกิเลส “คนสังคม” มีลกัษณะท่ีจะเขา้กับสังคม         
คลอ้ยตามสังคม และ “คนธรรม” ซ่ึงมีลกัษณะของการรู้จกัรับผิดชอบชัว่ดี คนจะตอ้งมีการพฒันา
ใน 3 ลกัษณะ ดงักล่าว 
     6. เพสตาลอสซี เช่ือว่าการใชข้องจริงเป็นส่ือในการสอน จะช่วยให้
เดก็เรียนรู้ไดดี้ 
     7. ฟรอเบล เช่ือว่าควรจะให้การศึกษาชั้นอนุบาลแก่เด็กเล็ก อาย ุ     
3-5 ขวบ โดยใหเ้ดก็เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง 
     8. ฟรอเบล เช่ือวา่การเล่นเป็นการเรียนรู้ท่ีส าคญัของเดก็ 
    ข. หลกัการจดัการศึกษา/การสอน 
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     1. การจดัประสบการณ์เรียนรู้ให้แก่เด็กจะตอ้งมีความแตกต่างไป
จากการจดัใหผู้ใ้หญ่ เน่ืองจากเดก็มีสภาวะท่ีต่างไปจากวยัอ่ืน ๆ 
     2. การจดัการศึกษาใหแ้ก่เดก็ควรยดึเดก็เป็นศูนยก์ลาง ใหเ้สรีภาพแก่
เดก็ท่ีจะเรียนรู้ตามความตอ้งการและความสนใจของตน เพื่อใหเ้ดก็ไดเ้รียนรู้อยา่งอิสระ 
     3. ลกัษณะการจดัการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมส าหรับเดก็ คือ การจดัใหเ้ดก็
ไดเ้รียนรู้จากธรรมชาติ และเป็นไปตามธรรมชาติ ไดแ้ก่ 
      3.1.  ใหเ้ดก็ไดเ้ล่นอยา่งอิสระ 
      3.2.  ใหเ้ดก็ไดรั้บประสบการณ์ตรง 
      3.3.  ใหเ้ดก็ไดเ้รียนรู้ของจริงและประสบการณ์จริง 
      3.4.  ใหเ้ดก็ไดเ้รียนรู้จากผลของการกระท าของตน 
     4. การจดัประสบการณ์เรียนรู้ให้เด็กจะตอ้งค านึงถึงความแตกต่าง
ระหวา่งบุคคลและความพร้อมของเดก็ 
   2.1.3 ทฤษฎีของกลุ่มที่เน้นการรับรู้และการเช่ือมโยงความคิด (Apperception 
and Herbartianism) 
    นกัคิดคนส าคญัในกลุ่มน้ี คือ จอห์น ล็อค (John Locke) วิลเฮลม์ วุนด ์
(Wilhelm Wundt) ทิชเชเนอร์ (Titchener) และแฮร์บาร์ต (Herbart) ซ่ึงมีความเช่ือดงัน้ี52 
    ก. ความเช่ือเก่ียวกบัการเรียนรู้ 
     1. มนุษยเ์กิดมาไม่มีทั้งความดีความเลวในตวัเอง การเรียนรู้เกิดได้
จาก  แรงกระตุน้ภายนอก หรือส่ิงแวดลอ้ม (Neutral-passive) 
     2. จอห์น ล็อค(John Loke) เช่ือว่าคนเราเกิดมาพร้อมกบัจิตหรือ
สมองท่ีวา่งเปล่า (Tabula Rasa) การเรียนรู้เกิดจากการท่ีบุคคลไดรั้บประสบการณ์ผา่นทางประสาท
สมัผสัทั้ง 5      การส่งเสริมใหบุ้คคลมีประสบการณ์มาก ๆ ในหลาย ๆ ทาง จึงเป็นการช่วยใหบุ้คคล
เกิดการเรียนรู้ 
     3. วุนด์(Woltt) เช่ือว่าจิตมีองคป์ระกอบ 2 ส่วน คือ การสัมผสัทั้ง 5 
(Sensation) และการรู้สึก (Feeling) คือ การตีความหรือแปลความหมายจากการสัมผสั 
     4. ทิชเชเนอร์ (Techener)มีความเห็นเช่นเดียวกับวุนด์ แต่ได้เพิ่ม
ส่วนประกอบของจิตอีก 1 ส่วน ไดแ้ก่ จินตนาการ (Imagination) คือการคิดวิเคราะห์ 

                                                        
 52Ibid., 33-47. 
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     5. แฮร์บาร์ด(Harbard) เช่ือว่าการเรียนรู้มี 3 ระดบั คือ ขั้นการเรียนรู้
โดยประสาทสัมผสั (Sense Activity) ขั้นการจ าความคิดเดิม (Memory Characterized) และขั้นการ
เกิดความคิดรวบยอดและความเขา้ใจ (Conceptual Thinking or Understanding) การเรียนรู้เกิดข้ึน
จากการท่ีบุคคลไดรั้บประสบการณ์ผ่านทางประสาทสัมผสัทั้ง 5 และสั่งสมประสบการณ์ หรือ
ความรู้เหล่าน้ีไว ้การเรียนรู้น้ีจะขยายขอบเขตออกไปเร่ือย ๆ เม่ือบุคคลไดรั้บประสบการณ์หรือ
ความรู้ใหม่เพิ่มข้ึน โดยผ่านทางกระบวนการเช่ือมโยงและการสร้างความสัมพนัธ์ระหว่างความรู้
ใหม่กบัความรู้เดิมเขา้ดว้ยกนั (Apperception) 
     6. แฮร์บาร์ต (Harbard) เช่ือว่าการสอนควรเร่ิมจากการทบทวน
ความรู้เดิมของผู ้เ รียนเสียก่อนแล้วจึงเสนอความรู้ใหม่ ต่อไปควรจะช่วยให้ผู ้เ รียนสร้าง
ความสมัพนัธ์ระหวา่งความรู้เดิมกบัความรู้ใหม่ จนไดข้อ้สรุปท่ีตอ้งการแลว้จึงใหผู้เ้รียนน าขอ้สรุป
ท่ีไดไ้ปประยกุตใ์ชก้บัปัญหาหรือสถานการณ์ใหม่ ๆ 
    ข. หลกัการจดัการศึกษา/การสอน 
     1. การจดัให้ผูเ้รียนไดรั้บประสบการณ์ผา่นทางประสาทสัมผสัทั้ง 5 
เป็นส่ิงจ าเป็นอยา่งมากต่อการเรียนรู้ของผูเ้รียน 
     2. การช่วยใหผู้เ้รียนสร้างความสมัพนัธ์ระหวา่งความรู้เดิมกบัความรู้
ใหม่จะช่วยใหผู้เ้รียนเกิดความเขา้ใจไดอ้ยา่งดี 
     3. การสอนโดยด าเนินการตาม 5 ขั้นตอน ของ แฮร์บาร์ต จะช่วยให้
ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ไดดี้และรวดเร็ว ขั้นตอนดงักล่าวคือ 
      3.1.  ขั้นเตรียมการ หรือขั้นน า (Preparation) ไดแ้ก่ การเร้าความ
สนใจของผูเ้รียนและการทบทวนความรู้เดิม 
      3.2. ขั้นเสนอ (Presentation) ไดแ้ก่ การเสนอความรู้ใหม่ 
      3.3. ขั้นการสัมพนัธ์ความรู้เดิมกบัความรู้ใหม่ (Comparison and 
Abstraction) ไดแ้ก่ การขยายความรู้เดิมให้กวา้งออกไป โดยสัมพนัธ์ความรู้เดิมกบัความรู้ใหม่ดว้ย
วิธีการต่าง ๆ เช่น การเปรียบเทียบ การผสมผสาน ฯลฯ ท าให้ได้ขอ้เท็จจริงใหม่ท่ีสัมพนัธ์กับ
ประสบการณ์เดิม 
      3.4. ขั้นสรุป (Generalization) ไดแ้ก่ การสรุปการเรียนรู้เป็น
หลกัการหรือกฎต่าง ๆ ท่ีจะสามารถจะน าไปประยกุตใ์ชก้บัปัญหาหรือสถานการณ์อ่ืน ๆ ต่อไป 
      3.5. ขั้นประยกุตใ์ช ้(Application) ไดแ้ก่ การใหผู้เ้รียนน าขอ้สรุป
หรือการเรียนรู้ท่ีไดไ้ปใชใ้นการแกปั้ญหาในสถานการณ์ใหม่ ๆ ท่ีไม่เหมือนเดิม 
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 2.2 ทฤษฎกีารเรียนรู้กลุ่มพฤติกรรมนิยม (Behaviorism) 
   นกัคิดในกลุ่มน้ีมองธรรมชาติของมนุษยใ์นลกัษณะท่ีเป็นกลาง คือ ไม่ดีไม่เลว 
(Neutral-passive) การกระท าต่าง ๆ ของมนุษยเ์กิดจากอิทธิพลของส่ิงแวดลอ้มภายนอก พฤติกรรม
ของมนุษยเ์กิดจากการตอบสนองต่อส่ิงเร้า (Stimulus-response) การเรียนรู้เกิดจากการเช่ือมโยง
ระหว่างส่ิงเร้าและการตอบสนอง กลุ่มพฤติกรรมนิยมให้ความสนใจกบั “พฤติกรรม” มาก เพราะ
พฤติกรรมเป็นส่ิงท่ี เห็นได้ชัด สามารถวัดได้และทดสอบได้ ทฤษฎีการเรียนรู้ในกลุ่มน้ี
ประกอบดว้ยแนวคิดส าคญั ๆ 3 แนวดว้ยกนั คือ 
   2.2.1 ทฤษฎีการเช่ือมโยงของธอร์นไดค์ (Thorndike’s Connectionism)         
นกัทฤษฎีคนส าคญัคือ ธอร์นไดค ์(ค.ศ. 1814-1949) 
   2.2.2 ทฤษฎีการวางเง่ือนไข (Conditioning Theory) 
    1.  แบบอตัโนมติั (Classical Conditioning) ของพาฟลอฟ (Pavlov ค.ศ. 
1849-1936) และวตัสัน (Watson ค.ศ. 1878-1958) 
    2. แบบต่อเน่ือง (Contiguous Conditioning) ของกทัธรี (Guthrie ค.ศ. 
1886-1959) 
    3. แบบวางเง่ือนไข (Operant Conditioning) ของสกินเนอร์ (Skinner 
ค.ศ. 1904-1990) 
   2.2.3 ทฤษฎีการเรียนรู้ของฮลัล ์(Hull’s Systematic Behavior Theory) 
 
   2.2.1 ทฤษฎีการเช่ือมโยงของธอร์นไดค์ (Thorndike’s Connectionism)      
นกัทฤษฎีคนส าคญัคือ ธอร์นไดค ์(ค.ศ. 1814-1949) 
    ก. ทฤษฎีการเรียนรู้ 
     ธอร์นไดค ์(Thondike) (ค.ศ. 1814-1949) เช่ือว่าการเรียนรู้เกิดจาก
การเช่ือมโยงระหว่างส่ิงเร้ากบัการตอบสนอง ซ่ึงมีหลายรูปแบบ บุคคลจะมีการลองผิดลองถูก 
(Trial and Error) ปรับเปล่ียนไปเร่ือย ๆ จนกว่าจะพบรูปแบบการตอบสนองท่ีสามารถใหผ้ลท่ีพึง
พอใจมากท่ีสุด    เม่ือเกิดการเรียนรู้แลว้ บุคคลจะใชรู้ปแบบการตอบสนองท่ีเหมาะสมเพียงรูปแบบ
เดียว และจะพยายามใชรู้ปแบบนั้นเช่ือมโยงกบัส่ิงเร้าในการเรียนรู้ต่อไปเร่ือย ๆ 
     กฎการเรียนรู้ของธอร์นไดค ์สรุปไดด้งัน้ี53 

                                                        
 53Hergenhahn, B.R., and Olsen, M.H.,  An Introduction to Theories of Learning,       
4th ed.  (New Jersey : Prentice-Hall, 1993), 56-57. 
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     1. กฎแห่งความพร้อม (Law of Readiness) การเรียนรู้จะเกิดข้ึนไดดี้ 
ถา้ผูเ้รียนมีความพร้อมทั้งทางร่างกายและจิตใจ 
     2. การส ารวจความพร้อมหรือการสร้างความพร้อมของผูเ้รียนเป็น
ส่ิงจ าเป็นท่ีตอ้งกระท าก่อนการสอนบทเรียน เช่น การสร้างบรรยากาศให้ผูเ้รียนเกิดความอยากรู้ 
อยากเรียน การเช่ือมโยงความรู้เดิมมาสู่ความรู้ใหม่ การส ารวจความรู้ใหม่ การส ารวจความรู้
พื้นฐาน เพื่อดูวา่ผูเ้รียนมีความพร้อมท่ีจะเรียนบทเรียนต่อไปหรือไม่ 
     3. หากตอ้งการให้ผูเ้รียนมีทกัษะในเร่ืองใดจะตอ้งช่วยให้เขาเกิด
ความเขา้ใจในเร่ืองนั้นอยา่งแทจ้ริง แลว้ใหฝึ้กฝนโดยกระท าส่ิงนั้นบ่อย ๆ แต่ควรระวงัอยา่ใหถึ้งกบั
ซ ้าซาก จะท าใหผู้เ้รียนเกิดความเบ่ือหน่าย 
     4. เม่ือผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้แลว้ควรใหผู้เ้รียนฝึกน าการเรียนรู้นั้นไป
ใชบ่้อย ๆ 
     5. การให้ผูเ้รียนไดรั้บผลท่ีตนพึงพอใจ จะช่วยให้การเรียนการสอน
ประสบผลส าเร็จ การศึกษาว่าส่ิงใดเป็นส่ิงเร้าหรือรางวลัท่ีผูเ้รียนพึงพอใจจึงเป็นส่ิงส าคญัท่ีจะช่วย
ใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้ 
   2.2.2 ทฤษฎีการวางเงื่อนไข (Conditioning Theory) 
    ทฤษฎีการวางเง่ือนไขแบบอตัโนมติั (Classical Conditioning) ของ       
พาฟลอฟ  
    พาฟลอฟ (Pavlov) ไดท้  าการทดลองใหสุ้นขัน ้ าลายไหลดว้ยเสียงกระด่ิง 
โดยธรรมชาติแลว้สุนัขจะไม่มีน ้ าลายไหลเม่ือไดย้ินเสียงกระด่ิง แต่ฟาฟลอฟไดน้ าเอาผงเน้ือบด    
มาเป็นส่ิงเร้าคู่กบัเสียงกระด่ิง ผงเน้ือบดถือว่าเป็นส่ิงเร้าตามธรรมชาติ (Unconditioned Stimulus) 
ท าให้สุนัขน ้ าลายไหลได ้เขาใชส่ิ้งเร้าทั้งสองคู่กนัหลาย ๆ คร้ัง แลว้ตดัส่ิงเร้าตามธรรมชาติออก
เหลือแต่เสียงกระด่ิง ซ่ึงเป็นส่ิงเร้าท่ีวางเง่ือนไข ปรากฏว่าสุนัขน ้ าลายไหลเม่ือไดย้ินเสียงกระด่ิง
อย่างเดียว สรุปไดว้่า การเรียนรู้ของสุนขัเกิดจากการรู้จกัเช่ือมโยงระหว่างเสียงกระด่ิง ผงเน้ือบด 
และพฤติกรรมน ้าลายไหล 
    พาฟลอฟ (Pavlov) จึงสรุปว่าการเรียนรู้ของส่ิงมีชีวิตเกิดจากการ
ตอบสนองต่อ   ส่ิงเร้าท่ีวางเง่ือนไข (Conditioned Stimulus) 
    การทดลองของพาฟลอฟ (Pavlov) สรุปเป็นกฎการเรียนรู้ไดด้งัน้ี54  
    ก. ทฤษฎีการเรียนรู้ 

                                                        
 54Ibid., 160-196. 
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     1. พฤติกรรมการตอบสนองของมนุษยเ์กิดจากการวางเง่ือนไขท่ี
ตอบสนองต่อความตอ้งการทางธรรมชาติ (สุนขัน ้าลายไหลเม่ือไดรั้บผงเน้ือ) 
     2. พฤติกรรมการตอบสนองของมนุษยส์ามารถเกิดข้ึนไดจ้ากส่ิงเร้าท่ี
เช่ือมโยงกบัส่ิงเร้าตามธรรมชาติ (สุนขัน ้าลายไหลเม่ือไดย้นิเสียงกระด่ิง) 
     3. พฤติกรรมการตอบสนองของมนุษยท่ี์เกิดจากส่ิงเร้าท่ีเช่ือมโยงกบั
ส่ิงเร้าตามธรรมชาติจะลดลงเร่ือย ๆ และหยดุลงในท่ีสุดหากไม่ไดรั้บการตอบสนองตามธรรมชาติ 
(เม่ือสัน่กระด่ิงโดยไม่ใหผ้งเน้ือติด ๆ กนัหลายคร้ังสุนขัจะหยดุน ้าลายไหล) 
     4. พฤติกรรมการตอบสนองของมนุษยต่์อส่ิงเร้าท่ีเช่ือมโยงกบัส่ิงเร้า
ตามธรรมชาติจะลดลงและหยดุไปเม่ือไม่ไดรั้บการตอบสนองตามธรรมชาติ และจะกลบัปรากฏข้ึน
ไดอี้กโดยไม่ตอ้งใชส่ิ้งเร้าตามธรรมชาติ (เม่ือผา่นไปช่วงระยะเวลาหน่ึง สั่นกระด่ิงใหม่ โดยไม่ให้
ผงเน้ือเช่นเดิม สุนขัจะน ้าลายไหลอีก) 
     5. มนุษยมี์แนวโน้มท่ีจะรับรู้ส่ิงเร้าท่ีมีลกัษณะคลา้ย ๆ กนั และจะ
ตอบสนองเหมือน ๆ กนั (เม่ือสุนขัเรียนรู้โดยมีเสียงกระด่ิงเป็นเง่ือนไขแลว้ ถา้ใชเ้สียงนกหวีดหรือ
ระฆงัท่ีคลา้ยเสียงกระด่ิงแทนเสียงกระด่ิง สุนขักจ็ะมีน ้าลายไหลได)้ 
     6. บุคคลมีแนวโน้มท่ีจะจ าแนกลกัษณะของส่ิงเร้าให้แตกต่างกัน 
และเลือกตอบสนองไดถู้กตอ้ง (เม่ือใช ้เสียงกระด่ิง เสียงฉ่ิง เสียงประทดั หรือเสียงอ่ืนเป็นส่ิงเร้า 
แต่ให้อาหารสุนขัพร้อมกบัเสียงกระด่ิงเท่านั้น สุนขัจะน ้ าลายไหลเม่ือไดย้ินเสียงกระด่ิง ส่วนเสียง
อ่ืน ๆ จะไม่ท าใหสุ้นขัน ้าลายไหล) 
     7. กฎแห่งการลดภาวะ (Law of Extinction) พาฟลอฟกล่าวว่า ความ
เขม้ของการตอบสนองจะลดลงเร่ือย ๆ หากบุคคลไดรั้บแต่ส่ิงเร้าท่ีวางเง่ือนไขอย่างเดียว หรือ
ความสมัพนัธ์ระหวา่งส่ิงเร้าท่ีวางเง่ือนไขกบัส่ิงเร้าท่ีไม่วางเง่ือนไขห่างกนัออกไปมากข้ึน 
     8. กฎแห่งการฟ้ืนคืนสภาพเดิมตามธรรมชาติ (Law of Spontaneous 
Recovery) กล่าวคือ การตอบสนองท่ีเกิดจากการวางเง่ือนไขท่ีลดลง สามารถเกิดข้ึนไดอี้ก โดยไม่
ตอ้งใชส่ิ้งเร้าท่ีไม่วางเง่ือนไขมาเขา้คู่ 
     9. กฎแห่งการถ่ายโยงการเรียนรู้สู่สถานการณ์อ่ืน ๆ (Law of 
Generalization) กล่าวคือ เม่ือเกิดการเรียนรู้จากการวางเง่ือนไขแลว้ หากมีส่ิงเร้าคลา้ย ๆ กบัส่ิงเร้าท่ี
วางเง่ือนไขมากระตุน้ อาจท าใหเ้กิดการตอบสนองท่ีเหมือนกนัได ้
       10. กฎแห่งการจ าแนกความแตกต่าง (Law of Discrimination) กล่าวคือ 
หากมีการใชส่ิ้งเร้าท่ีวางเง่ือนไขหลายแบบ แต่มีการใชส่ิ้งเร้าท่ีไม่วางเง่ือนไขเขา้คู่กบัส่ิงเร้าท่ีวาง
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เง่ือนไขอยา่งใดอยา่งหน่ึงเท่านั้น ก็สามารถช่วยให้เกิดการเรียนรู้ไดโ้ดยสามารถแยกความแตกต่าง
และเลือกตอบสนองเฉพาะส่ิงเร้าท่ีวางเง่ือนไขเท่านั้นได ้
    ข. หลกัการจดัการศึกษา/การสอน 
     1. การน าความต้องการทางธรรมชาติของผูเ้รียนมาใช้เป็นส่ิงเร้า 
สามารถช่วยใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้ไดดี้ ตวัอยา่งเช่น ถา้เด็กชอบเล่นตุ๊กตาสัตว ์ครูควรสอนใหเ้ด็ก
อ่านและเขียนช่ือสตัวต่์าง ๆ โดยใหตุ้ก๊ตาสตัวเ์ป็นรางวลั 
     2. การจะสอนใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้ในเร่ืองใด อาจใชว้ิธีเสนอส่ิงท่ี
จะสอนไปพร้อม ๆ กบัส่ิงเร้าท่ีผูเ้รียนชอบตามธรรมชาติ ตวัอย่างเช่น ครูรู้ว่าเด็กชอบฟังนิทาน     
ครูจึงใหเ้ดก็เขียนค าศพัทท่ี์ใชใ้นนิทานนั้นไปพร้อม ๆ กบัการเล่านิทาน 
     3. การน าเร่ืองท่ีเคยสอนไปแลว้มาสอนใหม่สามารถช่วยให้เด็กเกิด
การเรียนรู้ตามท่ีตอ้งการได ้
     4. การจดักิจกรรมการเรียนให้ต่อเน่ืองและมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั 
สามารถช่วยให้ผู ้เ รียนเกิดการเรียนรู้ได้ง่ายข้ึน เพราะมีการถ่ายโยงประสบการณ์เดิมกับ
ประสบการณ์ใหม่ 
     5. การเสนอส่ิงเร้าให้ชดัเจนในการสอน จะสามารถช่วยให้ผูเ้รียน
เกิดการเรียนรู้และตอบสนองไดช้ดัเจนข้ึน 
     6. หากต้องการให้ผู ้เ รียนเกิดพฤติกรรมใด ควรมีการใช้ส่ิงเร้า     
หลายแบบ แต่ตอ้งมีส่ิงเร้าท่ีมีการตอบสนองโดยไม่มีเง่ือนไขควบคู่อยู่ดว้ย เช่น ถา้ครูตอ้งการให้
ผูเ้รียนเขา้ห้องเรียนตรงเวลา และครูรู้ว่าผูเ้รียนตอ้งการรู้คะแนนสอบของตน ครูอาจตั้งเง่ือนไขว่า 
จะมีการบอกคะแนนสอบก่อนเรียน หรือจะมีการสอบย่อยเร่ืองท่ีเรียนไปแลว้ในตอนตน้ชัว่โมง   
ทุกคร้ัง ผูเ้รียนจะตอบสนองโดยเขา้เรียนตรงเวลา แต่เง่ือนไขน้ีครูตอ้งท าอย่างสม ่าเสมอ และมี
เหตุผล ถา้ท าไม่สม ่าเสมอ อาจเกิดการลดภาวะได ้คือ พฤติกรรมการเขา้เรียนตรงเวลาอาจลดลง   
อยา่งไรก็ตาม ตามกฎแห่งการฟ้ืนคืนสภาพ พฤติกรรมการเขา้เรียนตรงเวลาท่ีลดลง สามารถเกิดข้ึน
อีกได ้นอกจากนั้นตามกฎแห่งการถ่ายโยงการเรียนรู้พฤติกรรมตอบสนองคือ การเขา้เรียนตรงเวลา 
สามารถถ่ายโยงไปสู่สถานการณ์อ่ืนได ้เช่น ผูเ้รียนอาจเขา้เรียนในวิชาอ่ืนท่ีครูผูน้ี้สอนดว้ยกไ็ด ้
    ทฤษฎีการวางเง่ือนไขแบบวตัสัน (Watson)  
    วตัสัน (Watson) ไดท้  าการทดลองโดยให้เด็กคนหน่ึงเล่นกบั  หนูขาว 
และขณะท่ีเด็กก าลงัจะจบัหนูขาว ก็ท าเสียงดังจนเด็กตกใจร้องไห้ หลงัจากนั้นเด็กจะกลวัและ
ร้องไหเ้ม่ือเห็นหนูขาว ต่อมาทดลอง ใหน้ าหนูขาวมาใหเ้ดก็ดู โดยแม่จะกอดเด็กไว ้จากนั้นเด็กก็จะ
ค่อย ๆ หายกลวัหนูขาว 
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    จากการทดลองดงักล่าว วตัสนัสรุปเป็นกฎการเรียนรู้ไดด้งัน้ี 
    ก. ทฤษฎีการเรียนรู้ 
     1. พฤติกรรมเป็นส่ิง ท่ีสามารถควบคุมให้ เ กิด ข้ึนได้     โดย               
การควบคุมส่ิงเร้าท่ีวางเง่ือนไขให้สัมพนัธ์กบัส่ิงเร้าตามธรรมชาติ และการเรียนรู้จะคงทนถาวร 
หากมีการใหส่ิ้งเร้าท่ีสมัพนัธ์กนันั้นควบคู่กนัไปอยา่งสม ่าเสมอ 
     2. เม่ือสามารถท าให้เกิดพฤติกรรมใด ๆ ไดก้็สามารถลดพฤติกรรม
นั้นใหห้ายไปได ้
    ข. หลกัการจดัการศึกษา/การสอน 
     1. ในการสร้างพฤติกรรมอย่างใดอย่างหน่ึงให้เกิดข้ึนในผูเ้รียน     
ควรพิจารณาส่ิงจูงใจหรือส่ิงเร้าท่ีเหมาะสมกบัภูมิหลงัและความตอ้งการของผูเ้รียนมาใชเ้ป็นส่ิงเร้า
ควบคู่ไปกบัส่ิงเร้าท่ีวางเง่ือนไข เช่น ถา้ตอ้งการให้เด็กตอบค าถามของครู ครูควรตั้งค  าถามให้เด็ก
ตอบโดยแสดงท่าทางท่ีใหค้วามอบอุ่นใจและให้ก าลงัใจแก่เด็ก จะท าให้เด็กเกิดความมัน่ใจในการ
ตอบค าถาม และถา้ครูใชว้ิธีการน้ีซ ้ า ๆ อยา่งสม ่าเสมอ เดก็จะเกิดการเรียนรู้และมีความคงทนในการ
แสดงพฤติกรรม 
     2. การลบพฤติกรรมท่ีไม่พึงปรารถนา สามารถท าไดโ้ดยหาส่ิงเร้า
ตามธรรมชาติท่ีไม่ไดว้างเง่ือนไขมาช่วย เช่น หากผูเ้รียนไม่ชอบท าการบา้นคณิตศาสตร์  ครูอาจใช้
ความเป็นมิตร เป็นกนัเอง ให้ความดูแล เอาใจใส่ และให้ความช่วยเหลืออยา่งใกลชิ้ดส่ิงเร้าเหล่าน้ี
ตามธรรมชาติเหล่าน้ีสามารถช่วยเปล่ียนพฤติกรรมได้55 
  2.5 ทฤษฎกีารเรียนรู้กลุ่มมนุษย์นิยม 
    ทฤษฎีการเรียนรู้ของมาสโลว ์(Maslow) 
    ก. ทฤษฎีการเรียนรู้ 
     1. มนุษยทุ์กคนมีความตอ้งการพื้นฐานตามธรรมชาติเป็นล าดบัขั้น 
คือ ขั้นความตอ้งการทางร่างกาย (Physical Need) ขั้นความตอ้งการความมัน่คงปลอดภยั (Safety 
Need) ขั้นความตอ้งการความรัก (Love Need) ขั้นความตอ้งการการยอมรับและการยกย่อง          
จากสังคม (Esteem Need) และขั้นความต้องการท่ีจะพฒันาศักยภาพของตนอย่างเต็มท่ี              
(Self-actualization) หากความตอ้งการขั้นพื้นฐานไดรั้บการตอบสนองอย่างพอเพียงส าหรับตนใน
แต่ละขั้น มนุษยจ์ะสามารถพฒันาตนไปสู่ขั้นท่ีสูงข้ึน 

                                                        
 55ทิศนา  แขมมณี,  ศาสตร์การสอน,  พิมพค์ร้ังท่ี 13  (กรุงเทพฯ : บริษทัด่านการพิมพ,์ 
2553), 52-55. 
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     2. มนุษย์มีความต้องการ ท่ีจะ รู้จักตนเองและพัฒนาตนเอง 
ประสบการณ์ท่ีเรียกว่า “Peak Experience” เป็นประสบการณ์ของบุคคลท่ีอยู่ในภาวะด่ืมด ่าจาก    
การรู้จกัตนเองตรงตามสภาพความเป็นจริง มีลกัษณะน่าต่ืนเตน้ เป็นความรู้สึกปิติ เป็นช่วงเวลาท่ี
บุคคลเขา้ใจเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงอย่างถ่องแท ้เป็นสภาพท่ีสมบูรณ์ มีลกัษณะผสมผสานกลมกลืน     
เป็นช่วงเวลาแห่งการรู้จกัตนเองอยา่งแทจ้ริง บุคคลท่ีมีประสบการณ์เช่นน้ีบ่อย ๆ จะสามารถพฒันา
ตนไปสู่ความเป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์ 
    ข. หลกัการจดัการศึกษา/การสอน 
     1. การเขา้จึงความตอ้งการพื้นฐานของมนุษย ์สามารถช่วยให้เขา้ใจ
พฤติกรรมของบุคคลได ้เน่ืองจากพฤติกรรมเป็นการแสดงออกของความตอ้งการของบุคคล 
     2. การท่ีจะช่วยให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ไดดี้ จ  าเป็นตอ้งตอบสนอง
ความตอ้งการพื้นฐานท่ีเขาตอ้งการเสียก่อน 
     3. ในกระบวนการเรียนการสอน หากครูสามารถหาไดว้่าผูเ้รียน  แต่
ละคนมีความตอ้งการอยู่ในระดบัใดขั้นใด ครูสามารถใชค้วามตอ้งการพื้นฐานของผูเ้รียนนั้นเป็น
แรงจูงใจช่วยใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้ได ้
     4. การช่วยให้ผูเ้รียนไดรั้บการตอบสนองความตอ้งการพื้นฐานของ
ตนอยา่งพอเพียง การใหอิ้สรภาพและเสรีภาพแห่ผูเ้รียนในการเรียนรู้ การจดับรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการ
เรียนรู้จะช่วยส่งเสริมใหผู้เ้รียนเกิดประสบการณ์ในการรู้จกัตนเองตรงตามสภาพความ    เป็นจริง 
  จากทฤษฎีการเรียนรู้ท่ีกล่าวมาพอจะสรุปไดว้่า ทฤษฎีการเรียนรู้ทุกทฤษฎีย่อมมี
หลกัการในการตอบสนองในรูปแบบท่ีแตกต่างกนัไปตามบริบทของผูเ้รียน ซ่ึงมีความแตกต่างกนั 
ผูส้อนจึงควรศึกษารายละเอียดให้กระจ่างชัดและเขา้ใจอย่างถ่องแท ้จึงจะสามารถน าไปใช้กับ
นกัเรียนท่ีมีปัญหาอุปสรรคดา้นเวลาเรียน และตกอยูใ่นสภาวะวิกฤตและแตกแยกทางความคิดของ
สงัคมอนัน าไปสู่การเรียนรู้ท่ีสามารถตอบสนองความตอ้งการบรรลุเป้าหมายของหลกัสูตร 
 3. หลักการจัดการเรียนการสอนที่เกี่ยวข้องและสอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาเวลา
เรียนให้ครบตามทีก่ าหนดในหลกัสูตร ซ่ึงผูว้ิจยัไดร้วบรวมรูปแบบในการจดัการเรียนการสอนแบบ
ต่าง ๆ เพื่อประกอบการวิจยัในคร้ังน้ี ดงัน้ี 
  3.1 แบบเน้นปัญหา 
   3.1.1 การจัดการเ รียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นหลัก (Problem-Based 
Instruction) 
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    ก. หลกัการ 
     ปัญหาสามารถกระตุ้นให้ผูเ้รียนเกิดภาวะงุนงงสงสัยและความ
ตอ้งการท่ีจะแสวงหาความรู้เพื่อขจดัความสงสัยดงักล่าว การให้ผูเ้รียนไดเ้ผชิญปัญหาจริงหรือ
สถานการณ์ปัญหาต่าง ๆ และร่วมกนัคิดหาทางแกปั้ญหานั้น ๆ จะช่วยให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้   
อย่างมีความหมาย และสามารถพัฒนาทักษะกระบวนการต่าง ๆ อันเป็นทักษะท่ีจ าเป็นต่อ            
การด ารงชีวิต และการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
    ข. นิยาม 
     การจัดการเ รียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นหลัก เ ป็นการจัด
สภาพการณ์ของการเรียนการสอนท่ีใชปั้ญหาเป็นเคร่ืองมือในการช่วยให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ตาม
เป้าหมาย โดยผูส้อนอาจน าผูเ้รียนไปเผชิญสถานการณ์ปัญหาจริง หรือผูส้อนอาจจดัสภาพการณ์ให้
ผูเ้รียนเผชิญปัญหา และฝึกกระบวนการวิเคราะห์ปัญหาและแกปั้ญหาร่วมกนัเป็นกลุ่ม ซ่ึงจะช่วยให้
ผูเ้รียนเกิดความเขา้ใจในปัญหานั้นอย่างชดัเจน ไดเ้ห็นทางเลือกและวิธีการท่ีหลากหลายในการ
แก้ปัญหานั้น รวมทั้งช่วยให้ผูเ้รียนเกิดความใฝ่รู้ เกิดทกัษะกระบวนการคิด และกระบวนการ
แกปั้ญหาต่าง ๆ 
    ค. ตวับ่งช้ี 
     1. ผูส้อนและผูเ้รียนมีการร่วมกนัเลือกปัญหาท่ีตรงกบัความสนใจ
หรือความตอ้งการของผูเ้รียน 
     2. ผูส้อนและผูเ้รียนมีการออกไปเผชิญสถานการณ์ปัญหาจริง หรือ
ผูส้อนมีการจดัสภาพการณ์ใหผู้เ้รียนเผชิญปัญหา 
     3. ผูส้อนและผูเ้รียนมีการร่วมกนัวิเคราะห์ปัญหา และหาสาเหตุของ
ปัญหา 
     4. ผูเ้รียนมีการวางแผนการแกปั้ญหาร่วมกนั 
     5. ผูส้อนมีการให้ค  าปรึกษาแนะน า และช่วยอ านวยความสะดวกแก่
ผูเ้รียนในการแสวงหาแหล่งขอ้มูล การศึกษาขอ้มูล และการวิเคราะห์ขอ้มูล 
     6. ผูเ้รียนมีการศึกษาคน้ควา้ และแสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง 
     7. ผูส้อนมีการกระตุน้ให้ผูเ้รียนแสวงหาทางเลือกในการแกปั้ญหาท่ี
หลากหลายและพิจารณาเลือกวิธีท่ีเหมาะสม 
     8. ผูเ้รียนมีการลงมือแกปั้ญหา รวบรวมขอ้มูล วิเคราะห์ขอ้มูล สรุป 
และประเมินผล 
     9. ผูส้อนมีการติดตามการปฏิบติังานของผูเ้รียน และใหค้  าปรึกษา 
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       10. ผู ้สอนมีการประเมินผลการเรียนรู้ ทั้ งทางด้านผลงาน และ
กระบวนการ 
   3.1.2 การจัดการเรียนการสอนโดยใช้โครงการเป็นหลัก (Project-Based 
Instruction) 
    ก. หลกัการ 
     การใชโ้ครงการหรือโครงงานในการสอนตั้งอยูบ่นพื้นฐานความเช่ือ
และหลกัการต่อไปน้ี56 
     1. โครงการหรือโครงงาน เป็นกิจกรรมท่ีมีบริบทจริงเช่ือมโยงอยู ่
ดงันั้น การเรียนรู้ท่ีเกิดข้ึนจึงสมัพนัธ์กบัความเป็นจริง สามารถน าไปประยกุตใ์ชไ้ดใ้นชีวิตจริง    จึง
เป็นการเรียนรู้ท่ีเป็นประโยชน์ต่อผูเ้รียน 
     2. การให้ผูเ้รียนท าโครงการหรือโครงงาน เป็นการเปิดโอกาสให ้
ผูเ้รียนไดเ้ขา้สู่กระบวนการสืบสอบ (Process of Inquiry) ซ่ึงเป็นกระบวนการท่ีผูเ้รียนตอ้งใชก้ารคิด
ขั้นสูงท่ีซบัซอ้นข้ึน ดงันั้น จึงเป็นช่องทางท่ีดีในการพฒันากระบวนการทางสติปัญญาของผูเ้รียน 
     3. การจดัการเรียนการสอนโดยใชโ้ครงการเป็นหลกั ช่วยให้ผูเ้รียน
ไดผ้ลิตงานท่ีเป็นรูปธรรมออกมา ผลผลิตท่ีแสดงออกถึงความรู้ความคิดของผูเ้รียนน้ีสามารถน ามา
อภิปรายแลกเปล่ียนและวิพากษ์วิจารณ์ได้อย่างชัดเจน ซ่ึงผลการวิจัยทางด้านสติปัญญาและ         
การเรียนรู้ไดช้ี้ชดัว่าการเรียนรู้จะพฒันาข้ึนหากความรู้และทกัษะต่าง ๆ สามารถแสดงออกให้เห็น
ไดอ้ยา่งชดัเจน 
     4. การแสดงผลงานต่อสาธารณชน สามารถสร้างแรงจูงใจใน     การ
เรียนรู้และการท างานให้แก่ผูเ้รียนได ้ซ่ึงแรงจูงใจจะมีผลต่อความใส่ใจ ความกระตือรือร้น และ
ความอดทน ในการแสวงหาความรู้ การศึกษาความรู้ และการใชค้วามรู้ 
     5. การใหผู้เ้รียนท าโครงการหรือโครงงาน นอกจากจะช่วยใหผู้เ้รียน
พฒันาทกัษะกระบวนการในการสืบสอบและการแกปั้ญหาแลว้ ยงัสามารถช่วยดึงศกัยภาพ ต่าง ๆ 
ท่ีมีอยูใ่นตวัของผูเ้รียนออกมาใชป้ระโยชน์ดว้ย 
    ข. นิยาม 

                                                        
 56Guzdial, M.,  Technological Support for Project-based Learning Association for 
Supervision and Curriculum Development  [Online], accessed December 21, 2009, Available 
from http:/www.vnweb. hwwilsonweb.com/hww/Login/Shtml (2002). 
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     การจัดการเรียนการสอนโดยใช้โครงการเป็นหลัก คือ การจัด
สภาพการณ์ของการเรียนการสอน โดยให้ผูเ้รียนได้ร่วมกันเลือกท าโครงการท่ีตนสนใจ โดย
ร่วมกนัส ารวจ สังเกต และก าหนดเร่ืองท่ีตนสนใจ วางแผนในการท าโครงการร่วมกนั ศึกษาหา
ขอ้มูลความรู้ท่ีจ  าเป็น และลงมือปฏิบติังานตามแผนงานท่ีวางไวจ้นไดข้อ้คน้พบหรือส่ิงประดิษฐ์
ใหม่ แลว้จึงเขียนรายงานและน าเสนอต่อสาธารณชน เก็บขอ้มูล แลว้น าผลงานและประสบการณ์
ทั้งหมดมาอภิปรายแลกเปล่ียนความรู้ ความคิดคน้ และสรุปผลการเรียนรู้ท่ีไดรั้บจากประสบการณ์
ท่ีไดรั้บทั้งหมด 
    ค. ตวับ่งช้ี 
     1. ผูส้อนและผูเ้รียนมีการอภิปรายปัญหาต่าง ๆ ร่วมกนั ผูเ้รียนมี การ
เลือกปัญหาท่ีตนสนใจท่ีจะจดัท าเป็นโครงการหรือโครงงาน 
     2. ผูส้อนมีการช้ีแจงหรือท าความเขา้ใจกบัผูเ้รียนถึงวตัถุประสงคใ์น
การท าโครงการ ความคาดหวงัต่อการท าโครงการ วิธีการและกระบวนการในการด าเนินการ 
รวมทั้งบทบาทของผูเ้รียนและผูส้อน 
     3. ผูเ้รียนมีการร่วมกันศึกษาหาความรู้ในเร่ืองท่ีจะท าจากแหล่ง
ความรู้ท่ีหลากหลาย 
     4. ผู ้เ รี ยน มีการ ร่วมกันวางแผนการจัดท าโครงการ  ซ่ึ งมัก
ประกอบดว้ยความเป็นมาและความส าคญัของประเด็นปัญหาท่ีจะจดัท าเป็นโครงการ วตัถุประสงค์
กระบวนการหรือขั้นตอนในการด าเนินงาน แหล่งทรัพยากรและวสัดุต่าง ๆ ท่ีตอ้งการ บทบาท
หนา้ท่ีของบุคคลท่ีร่วมโครงการ เคร่ืองมือ เวลา และค่าใชจ่้ายท่ีตอ้งการ ความรู้และทกัษะท่ีจ าเป็น
ต่อการด าเนินงานโครงการ การประเมินผลโครงการ และการอภิปรายผลการเรียนรู้ ผูส้อนมีการให้
ค  าปรึกษาแนะน า และใหค้วามรู้ท่ีจ  าเป็นต่อการท าโครงการตามความจ าเป็น 
     5. ผูเ้รียนมีการเขียนโครงการและน าเสนอผูส้อน ผูส้อนอาจให้
ค  าแนะน า และความช่วยเหลือต่าง ๆ ตามความจ าเป็น ไม่มากเกินไป และไม่นอ้ยเกินไป ผูส้อนมี 
การใหค้วามเห็นชอบในการท าโครงการและช่วยเหลืออ านวยความสะดวกในดา้นต่าง ๆ ตามความ
จ าเป็น 
     6. ผูเ้รียนมีการด าเนินงานตามแผนงานท่ีได้ก าหนด จนกระทั่ง
สามารถผลิตช้ินงานออกมาได ้ผูส้อนมีบทบาทเป็นผูอ้  านวยความสะดวก ติดตามการท างานของ
ผูเ้รียน ใหค้  าแนะน าและความช่วยเหลือตามความจ าเป็นและใหแ้รงเสริมตามสมควร 
     7. ผูส้อนและผูเ้รียนมีการน าผลงานของผูเ้รียนออกมาแสดง ช้ีแจง 
และร่วมกนัวิพากษว์ิจารณ์ผลงาน แลกเปล่ียนกนั 
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     8. ผูเ้รียนมีการปรับปรุงผลงานและเขียนรายงาน 
     9. ผูเ้รียนมีการน าผลงานออกแสดงต่อสาธารณชน (อาจจะเป็นใน
ชั้นเรียน ในโรงเรียน ในชุมชน ฯลฯ) และเกบ็ขอ้มูล 
        10. ผูส้อนมีการจัดให้ผูเ้รียนน าผลงาน ประสบการณ์ และข้อมูล
ทั้งหมดมาอภิปรายแลกเปล่ียนเรียนรู้กนั และสรุปผลการเรียนรู้ท่ีไดรั้บจากการท าโครงการ 
        11. ผูส้อนมีการวดัและประเมินผลทั้งทางดา้นผลผลิต คือ ช้ินงานจาก
การท าโครงการ และเน้ือหาความรู้ท่ีไดเ้รียนรู้ กระบวนการและทกัษะต่าง ๆ ท่ีไดพ้ฒันา และเจตคติ
ท่ีเกิดข้ึน 
  3.2 แบบเน้นทกัษะกระบวนการ 
   3.2.1 การจัดการเรียนการสอนโดยเน้นกระบวนการสืบสอบ (Inquiry-Based 
Instruction) 
    ก. หลกัการ 
     การสืบสอบดว้ยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ (Scientific Inquiry) 
เป็นกระบวนการท่ีจ าเป็นต่อการแสวงหาและศึกษาขอ้ความรู้ต่าง ๆ ค าถามท่ีเหมาะสมสามารถน า
ผูเ้รียนไปสู่การคน้พบขอ้ความรู้ใหม่ ๆ ได ้
    ข. นิยาม 
     การจัดการเรียนการสอนโดยเน้นกระบวนการสืบสอบ หมายถึง     
การด าเนินการเรียนการสอน โดยผูส้อนกระตุน้ให้ผูเ้รียนเกิดค าถาม เกิดความคิด และลงมือเสาะ
แสวงหาความรู้ เพื่อน ามาประมวลหาค าตอบหรือขอ้สรุปดว้ยตนเอง โดยท่ีผูส้อนช่วยอ านวยความ
สะดวกในการเรียนรู้ในดา้นต่าง ๆ ให้แก่ผูเ้รียน เช่น ในดา้นการสืบคน้หาแหล่งความรู้ การศึกษา
ขอ้มูล การวิเคราะห์ การสรุปขอ้มูล การอภิปรายโตแ้ยง้ทางวิชาการ และการท างานร่วมกบัผูอ่ื้น 
เป็นตน้ 
    ค. ตวัช้ีวดั 
     1. ผูส้อนมีกระบวนการสอน/กิจกรรมการสอนท่ีกระตุน้ให้ผูเ้รียน
เกิดความคิดวิเคราะห์ในเร่ืองท่ีเรียน จนสามารถตั้งค  าถามท่ีตอ้งการจะสืบเสาะหาค าตอบดว้ยตนเอง
ได ้
     2. ผูส้อนมีเอกสาร วสัดุ หรือส่ือท่ีผูเ้รียนสามารถใชป้ระกอบ     การ
คิดวิเคราะห์ หรือการศึกษาคน้ควา้หาความรู้ในเร่ืองท่ีเรียน 
     3. ผูเ้รียนมีการศึกษาคน้ควา้หาความรู้/ค  าตอบ โดยใชก้ระบวนการ
แสวงหาความรู้ท่ีเหมาะสม 
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     4. ผูส้อนมีการช่วยพฒันาทกัษะท่ีจ าเป็นส าหรับผูเ้รียนในการศึกษา
วิเคราะห์ และสรุปขอ้มูล หรือสร้างความรู้ท่ีมีความหมายต่อตวัผูเ้รียน เช่น ทกัษะการสืบคน้หา
แหล่งความรู้/แหล่งขอ้มูลการอ่าน การวิเคราะห์ส่ิงท่ีอ่าน การสังเคราะห์ขอ้มูล การสรุปขอ้มูล การ
น าเสนอขอ้มูล การอภิปรายและโตแ้ยง้ทางวิชาการ และการท างานกลุ่ม เป็นตน้ 
     5. ผูส้อนมีการวดัและประเมินผลการเรียนทั้งทางดา้นเน้ือหาสาระ
และกระบวนการสืบสอบหาความรู้ 
   3.2.2 การจัดการเรียนการสอนโดยเน้นกระบวนการคิด (Thinking-Based 
Instruction) 
    ก. หลกัการ 
     กระบวนการคิดเป็นกระบวนการทางสติปัญญา ซ่ึงอาศยัส่ิงเร้าและ
สภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสม การฝึกทักษะการคิด การใช้ลักษณะการคิดแบบต่าง ๆ รวมทั้ ง
กระบวนการคิดท่ีหลากหลายจะช่วยให้การคิดอย่างจงใจและอย่างมีเป้าหมายของผูเ้รียนเป็นไป
อยา่งมีคุณภาพมากข้ึน 
    ข. นิยาม 
     การจัดการเรียนการสอนโดยเน้นกระบวนการคิด คือ การด าเนิน    
การเรียนการสอนโดยผูส้อนใชรู้ปแบบ วิธีการ และเทคนิคการสอนต่าง ๆ กระตุน้ให้ผูเ้รียนเกิด
ความคิดขยายต่อเน่ืองจากความคิดเดิมท่ีมีอยูใ่นลกัษณะใดลกัษณะหน่ึง เช่น เกิดความคิดท่ีมีความ
ละเอียด กวา้งขวาง ลึกซ้ึง ถูกตอ้งมีเหตุผล และน่าเช่ือถือมากข้ึนกวา่เดิม 
    ค. ตวับ่งช้ี 
     1. ผูส้อนและผูเ้รียนมีปฏิสมัพนัธ์กนั 
     2. ผูส้อนมีการใชรู้ปแบบ วิธีการ หรือเทคนิคการสอนต่าง ๆ ในการ
กระตุน้ใหผู้เ้รียนเกิดความคิดขยายจากความคิดเดิมในลกัษณะใดลกัษณะหน่ึง คือ 
      2.1. ความคิดมีความหลากหลายมากข้ึน 
      2.2. ความคิดมีความละเอียดข้ึน 
      2.3. ความคิดมีความรอบคอบข้ึน 
      2.4. ความคิดมีความกวา้งขวางข้ึน 
      2.5. ความคิดมีความลึกซ้ึงข้ึน เลง็เห็นการณ์ไกลมากข้ึน 
      2.6. ความคิดมีเหตุผล/ความถูกตอ้ง/น่าเช่ือถือมากข้ึน 
     3. ผูส้อนมีการจดักิจกรรมส่งเสริมใหผู้เ้รียนไดฝึ้กทกัษะการคิด และ
กระบวนการคิดต่าง ๆ ตามความเหมาะสมกบัพื้นฐานของผูเ้รียน ไดแ้ก่ 
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      3.1. ทกัษะการคิดพื้นฐาน เช่น การจ า การระลึกได ้การบรรยาย 
การอ่าน การเขียน เป็นตน้ 
      3.2. ทกัษะการคิดท่ีเป็นแกนส าคญั (Core Thinking Skills) เช่น 
ทกัษะการสงัเกต การตั้งค  าถาม การจ าแนก การจดัหมวดหมู่ การเปรียบเทียบ การเช่ือมโยง (ความรู้-
ประสบการณ์) การใชเ้หตุผล (เชิงนิรนยั-อุปนยั) การขยายความ การตีความ การสรุป เป็นตน้ 
      3.3. ทกัษะการคิดขั้นสูง (Higher order Thinking Skills) เช่น 
ทกัษะการวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การประยุกต์ใช้ การคาดคะเน (ตั้งสมมติฐาน) การรวบรวม
ขอ้มูล การพิสูจน์ ทดสอบ การคิดริเร่ิม การจินตนาการ การประเมิน การจดัโครงสร้าง การปรับ
โครงสร้าง การสร้างใหม่ เป็นตน้ 
      3.4. ทกัษะการคิดโดยแยบคาย (โยนิโสมนสิการ) ตามหลกัพุทธ
ธรรม ได้แก่ การคิดสืบสาวเหตุปัจจัย คิดแบบแยกแยะส่วนประกอบ คิดแบบสามัญลักษณ์           
คิดแบบอริยสัจจ์/คิดแบบแก้ปัญหา คิดแบบอรรถธรรมสัมพนัธ์ คิดแบบคุณโทษและทางออก      
คิดแบบคุณค่าแท-้คุณค่าเทียม คิดแบบเร้าคุณธรรม คิดแบบอยูก่บัปัจจุบนั และคิดแบบวิภชัชวาท 
      3.5. กระบวนการคิดต่าง  ๆ เ ช่น  กระบวนการคิดอย่าง มี
วิจารณญาณ กระบวนการคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์กระบวนการแกปั้ญหา การไตร่ตรอง และการคิดตาม
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เป็นตน้ 
     4. ผูส้อนมีการให้โอกาส และเวลาแก่ผูเ้รียน ในการใชค้วามคิดและ
แสดงความคิด 
     5. ผูส้อนและผูเ้รียน หรือผูเ้รียนและผูเ้รียน มีการอภิปรายโตต้อบกนั
เก่ียวกบัความคิดท่ีเกิดข้ึนในกระบวนการเรียนการสอน 
     6. ผูส้อนและผูเ้รียนมีการร่วมกันสรุปประเด็นท่ีได้จากกระบวน   
การคิดท่ีเกิดข้ึนในการเรียนการสอน 
     7. ผูส้อนมีการวดัและประเมินผลการเรียนทั้งทางดา้นเน้ือหาสาระ 
และกระบวนการคิด 
   3.2.3 การจัดการเรียนการสอนโดยเน้นกระบวนการกลุ่ม (Group Process-
Based Instruction) 
    ก. หลกัการ 
     กระบวนการกลุ่ม เป็นกระบวนการในการท างานร่วมกนัของบุคคล 
ตั้ งแต่ 2 คนข้ึนไป โดยมีวตัถุประสงค์ร่วมกัน และมีการด าเนินงานร่วมกัน โดยผูน้ ากลุ่มและ
สมาชิกกลุ่มต่างก็ท าหน้าท่ีของตนอย่างเหมาะสม และมีกระบวนการท างานท่ีดี เพื่อน ากลุ่มไปสู่
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วตัถุประสงคท่ี์ก าหนดไว ้การเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้กระบวนการท างานกลุ่มท่ีดีจะช่วยให้
ผูเ้รียนเกิดทกัษะทางสงัคม และขยายขอบเขตของการเรียนรู้ใหก้วา้งขวางข้ึน 
    ข. นิยาม 
     การจดัการเรียนการสอนโดยเน้นกระบวนการกลุ่ม คือ การด าเนิน  
การเรียนการสอนโดยท่ีผูส้อนใหผู้เ้รียนท างาน/กิจกรรมร่วมกนัเป็นกลุ่ม พร้อมทั้งสอน/ฝึก/แนะน า
ให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้เก่ียวกับกระบวนการท างานกลุ่มท่ีดีควบคู่ไปกับการช่วยให้ผูเ้รียนเกิด     
การเรียนรู้เน้ือหาสาระตามวตัถุประสงค ์
    ค. ตวับ่งช้ี 
     1. ผูเ้รียนมีการปฏิสัมพนัธ์/ท างาน/ท ากิจกรรม ร่วมกันเป็นกลุ่ม  
เพื่อใหเ้กิดการเรียนรู้ตามวตัถุประสงค ์
     2. ผูส้อนมีการฝึก/ช้ีแนะ/สอนให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้เก่ียวกับ
กระบวนการท างานกลุ่มท่ีดีในจุดใดจุดหน่ึงของกระบวนการ เช่น ในเร่ืองบทบาทผูน้ ากลุ่ม 
บทบาทสมาชิกกลุ่ม กระบวนการท างานกลุ่ม องคป์ระกอบอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
     3. ผูเ้รียนมีการวิเคราะห์การเรียนรู้ของตนเองทั้งในดา้นเน้ือหาสาระ
ท่ีเรียน และกระบวนการท างานร่วมกนั 
     4. ผูส้อนมีการวิเคราะห์และประเมินผลการเรียนทั้งทางดา้นเน้ือหา
สาระ และกระบวนการกลุ่ม 
   3.2.4 การจัดการเรียนการสอนโดยเน้นกระบวนการวิจัย (Research-Based 
Instruction) 
    ก. หลกัการ 
     กระบวนการวิจัย เ ป็นกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ท่ีใช้ใน             
การแสวงหาความรู้เพื่อให้ได้ขอ้มูลความรู้ท่ีเช่ือถือได้ การให้ผูเ้รียนไดใ้ช้กระบวนการวิจยัใน
การศึกษาหาความรู้ต่าง ๆ จะช่วยให้ผูเ้รียนมีเคร่ืองมือในการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การให้ผูเ้รียนไดรั้บประสบการณ์ตรงในการใชก้ระบวนการวิจยั จะช่วยให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ท่ี
ลึกซ้ึงและมีความหมายต่อตนเอง 
    ข. นิยาม 
     การจดัการเรียนการสอนโดยเน้นกระบวนการวิจยั หมายถึง การจดั
สภาพการณ์ของการเรียนการสอนท่ีให้ผูเ้รียนใชก้ระบวนการวิจยั หรือผลการวิจยัเป็นเคร่ืองมือใน
การเรียนรู้เน้ือหาสาระต่าง ๆ โดยอาจใช้การประมวลผลงานวิจยั (Research Review) มา
ประกอบการสอนเน้ือหาสาระ ใชผ้ลการวิจยัมาเป็นเน้ือหาสาระในการเรียนรู้ ใชก้ระบวนการวิจยั
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ในการศึกษาเน้ือหาสาระ หรือให้ผูเ้รียนลงมือท าวิจยัโดยตรง หรือช่วยฝึกฝนทกัษะการวิจยัต่าง ๆ 
ใหแ้ก่ผูเ้รียน 
    ค. ตวับ่งช้ี 
     1. ผูส้อนมีการน าผลการวิจยัมาใชป้ระกอบการสอนเน้ือหาสาระของ
ตน และ/หรือ 
     2. ผูส้อนมีการให้ผูเ้รียนประมวลผลงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัเน้ือหา
สาระท่ีเรียนเพื่อขยายขอบเขตความรู้ในเร่ืองนั้น และเรียนรู้เก่ียวกบัวิธีการและกระบวนการวิจยั 
รวมทั้งการอ่านและใชผ้ลการวิจยั และ/หรือ 
     3. ผูส้อนมีการใชก้ระบวนการวิจยัในการสอน กล่าวคือ ให้ผูเ้รียน
ด าเนินการวิจยัตามกระบวนการวิจยับางขั้นตอน หรือครบทุกขั้นตอน และ/หรือ 
     4. ผูส้อนมีการฝึกฝนทกัษะการวิจยัท่ีจ  าเป็น หรือท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่ิงท่ี
เรียนให้แก่ผูเ้รียนตามความเหมาะสมกับเน้ือหาและสถานการณ์ เช่น ทักษะการนิยามปัญหา        
การตั้งสมมติฐาน การคดัเลือกตวัแปร การสุ่มตวัอย่างประชากร การสร้างเคร่ืองมือ การพิสูจน์
ทดสอบ การรวบรวม วิเคราะห์และสังเคราะห์ขอ้มูล การสรุปผลการวิจยั การอภิปรายผลการวิจยั 
และการใหข้อ้เสนอแนะ เป็นตน้ 
     5. ผูส้อนและผูเ้รียนมีการอภิปรายร่วมกนัเก่ียวกบักระบวนการวิจยั
และผลการวิจยั 
     6. ผูส้อนมีการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ทั้งทางดา้นเน้ือหาสาระ
และกระบวนการวิจยั 
   3.2.5 การจัดการเรียนการสอนโดยเน้นกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
(Instruction Emphasizing Self-Learning Process) 
    ก. หลกัการ 
     ผู ้เ รียนทุกคนมีความสนใจใฝ่ รู้อยู่ เ ป็นธรรมชาติ   หากได้รับ             
การส่งเสริมให้รับผิดชอบการเรียนรู้ของตนและไดรั้บการฝึกฝนทกัษะท่ีจ าเป็นต่อการศึกษาหา
ความรู้ดว้ยตนเอง ผูเ้รียนจะสามารถเรียนรู้ในส่ิงท่ีตนสนใจไดต้ลอดชีวิต 
    ข. นิยาม 
     การจัดการเรียนการสอนโดยเน้นกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
หมายถึง การจดัสภาพการณ์ของการเรียนการสอนท่ีผูส้อนเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนด าเนินการศึกษาหา
ความรู้ดว้ยตนเอง ผูเ้รียนสามารถเลือกหวัขอ้ เน้ือหา วิธีการ และส่ือการเรียนการสอนไดต้ามความ
สนใจ โดยมีผูส้อนช่วยส่งเสริมให้ผูเ้รียนเกิดความใฝ่รู้ ช่วยพฒันาทกัษะในการเรียนรู้ดว้ยตนเอง 
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และช่วยให้ค  าปรึกษาแนะน าตามความเหมาะสมเก่ียวกบัการหาแหล่งความรู้ วิธีการศึกษาคน้ควา้
หาความรู้ การวิเคราะห์และสรุปขอ้ความรู้ 
    ค. ตวับ่งช้ี 
     1. ผูเ้รียนมีการเลือกหัวขอ้ เน้ือหา วิธีการ และส่ือการเรียนการสอน
ไดต้ามความสนใจ หรือความถนดั 
     2. ผูส้อนมีการจดัเตรียม หรือออกแบบเน้ือหา/วสัดุ/ส่ือ/กิจกรรมให้
ผูเ้รียนสามารถเรียนรู้ดว้ยตนเอง 
     3. ผูส้อนมีการพูดคุยกับผูเ้รียนเก่ียวกับการศึกษาหาความรู้ด้วย
ตนเอง โดยให้ค  าแนะน าหรือให้ความรู้เก่ียวกบัหัวขอ้ เน้ือหา วิธีการ และส่ือการเรียนการสอนท่ี
ผูเ้รียนเลือก 
     4. ผูเ้รียนมีการด าเนินการศึกษาหาความรู้ดว้ยตนเอง 
     5. ผูส้อนมีการพบปะพูดคุยกบัผูเ้รียนเป็นระยะ ๆ มีการน าผลงาน  
การศึกษาคน้ควา้ด้วยตนเองมาพูดคุย อภิปรายในแง่มุมต่าง ๆ เพื่อตรวจสอบความเขา้ใจ และ
ความถูกตอ้งของขอ้ความรู้ มีการช้ีแนะส่ิงท่ีผดิพลาด มีการพดูคุยกนัถึงประเดน็ปัญหาต่าง ๆ และ มี
การกระตุน้ใหผู้เ้รียนเกิดความใฝ่รู้ใฝ่เรียนต่อไป 
     6. ผูส้อนมีการวดัและประเมินผลการเรียน ทั้งทางดา้นเน้ือหาและ
กระบวนการเรียนรู้ดว้ยตนเอง 
   3.2.6 การจัดการเรียนการสอนแบบเน้นการบูรณาการ 
    ก. หลกัการ 
     1. ในธรรมชาติและชีวิตจริง ทุกส่ิงทุกอย่างลว้นมีความสัมพนัธ์กนั     
การเรียนรู้ท่ีดีจึงควรมีลกัษณะเช่นเดียวกัน ควรมีลกัษณะเป็นองค์รวม ไม่ใช่แบ่งเป็นแท่งหรือ    
เป็นท่อนท่ีแยกจากกัน ซ่ึงท าให้การเรียนรู้ไม่เช่ือมโยงสัมพนัธ์กับชีวิตจริงและความเป็นจริง      
เป็นผลท าใหผู้เ้รียนไม่สามารถน าความรู้ไปประยกุตใ์ชใ้หเ้ป็นประโยชน์ชีวิตจริงได ้
     2. การบูรณาการเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้การแกปั้ญหาโดยใช้
ความรู้หลาย ๆ ดา้นประกอบกนั และช่วยใหผู้เ้รียนเกิดพฒันาการทั้งทางดา้นความรู้ ทกัษะ และเจต
คติไปพร้อม ๆ กนั 
     3. การบูรณาการช่วยเปิดโลกทัศน์ของทั้ งผูส้อนและผูเ้รียนให ้   
กวา้งข้ึน  ไม่จ ากดัอยู่แต่เฉพาะดา้น เฉพาะทาง ช่วยให้การเรียนรู้น่าสนใจ น่าต่ืนเตน้ ผูเ้รียนเกิด
แรงจูงใจในการเรียนรู้ และมีความคิดและมุมมองท่ีกวา้งข้ึน 
    ข. นิยาม 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



74 
 

 

     การจัดการเรียนการสอนโดยเน้นการบูรณาการ หมายถึง การน า
เน้ือหาสาระท่ีมีความเก่ียวขอ้งกนัมาสัมพนัธ์ให้เป็นเร่ืองเดียวกนั และจดักิจกรรมการเรียนรู้ให้
ผูเ้รียนเกิดความรู้ความเขา้ใจในลักษณะท่ีเป็นองค์รวม และสามารถน าความรู้ความเขา้ใจไป
ประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจ าวนั 
     การบูรณาการเน้ือหาสาระท่ีมีความเก่ียวขอ้งกนั สามารถท าไดห้ลาย
ลกัษณะ ดงัน้ี 
     1. การบูรณาการภายในวิชา (Interdisciplinary) หมายถึง การน า
เน้ือหาสาระในวิชาเดียวกนั หรือกลุ่มประสบการณ์เดียวกนัมาสัมพนัธ์กนั เช่น ในวิชาภาษาไทย มี
เน้ือหาสาระเก่ียวกบัการอ่าน การเขียนค าประพนัธ์ การพูดจูงใจ ไวยากรณ์ และวรรณคดี ฯลฯ 
แทนท่ีผูส้อนจะสอนเน้ือหาสาระทีละเร่ืองแยกจากกนั ผูส้อนสามารถน าสาระทุกเร่ืองมาสัมพนัธ์
กันเป็นเร่ืองเดียว โดยเลือกการศึกษาวรรณคดีเร่ือง “พระอภัยมณี” เป็นแกนหรือหัวข้อหลัก 
(Theme) ในการศึกษาเร่ืองพระอภยัมณี ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้เร่ืองราว ความงามของภาษา การเขียนค า
ประพนัธ์ (กลอน) การใชไ้วยากรณ์ในค าประพนัธ์ การอ่านใหไ้พเราะ ซาบซ้ึง และการพดูจูงใจให้
เยาวชน นมาสนใจวรรณคดีไทย เป็นตน้ 
     2.  การบูรณาการระหว่างวิชา (Interdisciplinary) หมายถึง การน า
เน้ือหาสาระของหลาย ๆ วิชามาสัมพนัธ์ให้เป็นเร่ืองเดียวกนั ตวัอย่างเช่น น าเน้ือหาสาระของวิชา
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศิลปะ และดนตรี มาประสานสัมพนัธ์เป็นเร่ือง
เดียวกนั ภายใตห้วัขอ้เร่ือง หรือ “Theme” ท่ีเลือก 
      การบูรณาการภายในวิชา หรือระหว่างวิชา ส่วนใหญ่จะตอ้งมี 
“หัวขอ้เร่ือง” หรือ “Theme” เป็นหัวขอ้ในการเรียนรู้ ซ่ึงหัวขอ้น้ีสามารถตั้งช่ือไดห้ลายลกัษณะ 
(Smith and Ragan 1999 : 308) เช่น เรียกวา่เป็นหน่วยการเรียนรู้ ซ่ึงอาจจะตั้งตามหวัขอ้เน้ือหาสาระ 
(Content-Centered) เช่น หน่วยการเรียนเร่ือง “ฝน” หรืออาจตั้งตามงานท่ีอยูใ่นความสนใจของเด็ก 
(Student-Centered) เช่น “โครงการท าปุ๋ยหมกั” หรืออาจตั้งตามบทบาทหน้าท่ีทางสังคม (Social 
Functions-Centered) เช่น “การเป็นพลเมืองดีของประเทศไทย” หรืออาจตั้งตามประสบการณ์ท่ีจดั
ใหผู้เ้รียน (Experienced-Centered) เช่น “เรือเจา้พระยากบัตาวิเศษ” เป็นตน้ 
      นอกเหนือจากการบูรณาการเน้ือหาสาระแลว้ ธ ารง บวัศรี กล่าววา่   
ควรมีการบูรณาการในลักษณะอ่ืน ๆ ควบคู่ไปด้วย ได้แก่ การบูรณาการระหว่างความรู้และ
กระบวนการเรียนรู้ การบูรณาการระหว่างพัฒนาการทางความรู้และพัฒนาการทางจิตใจ         
การบูรณาการระหว่างความรู้และการกระท า และการบูรณาการระหว่างส่ิงท่ีเรียนในโรงเรียนกบั  
ส่ิงท่ีเป็นอยูใ่นชีวิตประจ าวนัของผูเ้รียน 
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    ค. ตวับ่งช้ี 
     1. ผูส้อน หรือผูส้อนและผูเ้รียนมีการจดัเตรียมหน่วยบูรณาการ โดย
มี  การวิเคราะห์ อภิปรายเก่ียวกับหลกัสูตร เน้ือหาสาระและวตัถุประสงค์ และน าเน้ือหาสาระ
ภายในวิชา/ระหว่างวิชามาสัมพนัธ์เป็นเร่ืองเดียวกนั โดยใช้วิธีการและกระบวนการต่าง ๆ ตาม
ความเหมาะสม เพื่อใหไ้ดต้ามวตัถุประสงคท่ี์ตอ้งการ 
     2. ผู ้สอน หรือผู ้สอนและผู ้เ รียนมีการร่วมกันก าหนดกิจกรรม       
การเรียน  การสอนท่ีสามารถสนองวตัถุประสงคท่ี์ก าหนด ทั้งน้ีกิจกรรมควรมีลกัษณะท่ีส าคญั ดงัน้ี 
      2.1. เป็นกิจกรรมท่ีผูเ้รียนมีโอกาสศึกษาหาความรู้หรือสร้าง
ความรู้ในเน้ือหาสาระท่ีน ามาบูรณาการครบทุกเร่ือง 
      2.2. เป็นกิจกรรมท่ีผูเ้รียนมีโอกาสไดใ้ช้ความรู้/เน้ือหาสาระท่ี
น ามาบูรณาการ 
      2.3. เป็นกิจกรรมท่ีเนน้ความเขา้ใจ มิใช่เพียงความจ าเน้ือหาสาระ 
      2.4. เป็นกิจกรรมท่ีเนน้ความสมัพนัธ์เป็นภาพรวม 
     3. ผูเ้รียนมีการด าเนินกิจกรรมการเรียนรู้ ภายใตค้  าปรึกษาแนะน า
ของผูส้อน 
     4. ผูส้อนและผูเ้รียนมีการร่วมกันอภิปราย สะทอ้นความคิด และ
สรุป    การเรียนรู้ท่ีไดรั้บ 
     5. ผูส้อนมีการประเมินผลการเรียนรู้ของผูเ้รียนครบถว้นทุกดน้ตาม
วตัถุประสงคท่ี์ก าหนด57 
  3.3 หลกัการจัดการเรียนการสอนโดยไม่มีครู (Instruction without Teacher) 
   นับตั้งแต่มีแนวคิดเก่ียวกับการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนท่ีเรียกว่า “โปรแกรม
ส าเร็จรูป” หรือ “Programmed Instruction” ข้ึนมา แนวคิดเก่ียวกบัการเรียนรู้ไดเ้ร่ิมมุ่งไปท่ีตวั
ผูเ้รียนเป็นรายบุคคลมากข้ึน การจดัการเรียนการสอนเร่ิมเนน้ใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้ดว้ยตนเองมากข้ึน 
ประกอบกบัในระยะหลงัเทคโนโลยีทางการศึกษาไดพ้ฒันากา้วหน้าไปอย่างรวดเร็ว เทคโนโลย ี
คอมพิวเตอร์ และโทรคมนาคม ไดรุ้ดหนา้ไปอยา่งมาก การศึกษาจึงไดน้ าเทคโนโลยเีหล่านั้นมาใช้
ให้เป็นประโยชน์มากข้ึน แนวคิดในการจดัการเรียนการสอนและการเรียนรู้จึงไดข้ยายออกไปสู่  
การเรียนรู้ด้วยตนเองของผูเ้รียน โดยอาศยัส่ือและเทคโนโลยีต่าง ๆ จึงท าให้เกิดลกัษณะของ      
การเรียนรู้แบบใหม่ข้ึน ซ่ึงไม่ต้องอาศัยครู อย่างไรก็ตามการเรียนรู้โดยไม่ต้องอาศัยครูและ

                                                        
 57ทิศนา  แขมมณี,  ศาสตร์การสอน, 138-148. 
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หลกัสูตร อาจเป็นการเรียนรู้ตามอธัยาศยั แต่หากเป็นการเรียนรู้ตามหลกัสูตรแลว้ แมจ้ะไม่ตอ้ง
อาศยัครูในการเรียนรู้ แต่กย็งัคงตอ้งอาศยัครูในการวางแผนจดัการเก่ียวกบัการเรียนรู้ ครูจ าเป็นตอ้ง
ท าความเขา้ใจ ช้ีแจงหลกัสูตรและวตัถุประสงคใ์นการเรียน ความคาดหวงัต่อสัมฤทธ์ิผลของผูเ้รียน 
และการประเมินผลการเรียนรู้ของผูเ้รียน ดงันั้น การจดัการเรียนการสอนโดยไม่มีครูในท่ีน้ี ก็คงมี
ความหมายเพียงว่าครูไม่มีบทบาทในกระบวนการเรียนรู้ของผูเ้รียน เพราะผูเ้รียนเป็นผูด้  าเนิน     
การเรียนรู้ดว้ยตนเอง (โดยอาศยัส่ือและเทคโนโลยีต่าง ๆ) แต่ครูก็ยงัคงมีบทบาทอ่ืน ๆ อยู่ เช่น 
บทบาทในการวางแผนการเรียน การติดตามการเรียนรู้ของผูเ้รียน การเก็บรวบรวมขอ้มูล และ     
การประเมินผลการเรียนรู้ของผูเ้รียน เป็นตน้58 
   3.3.1 การจัดการเรียนการสอนโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป (Programmed 
Instruction) 
    ก. หลกัการ 
     1. การวิเคราะห์เน้ือหาและจดัแบ่งเน้ือหาสาระออกเป็นส่วนย่อย ๆ 
ท่ีมีความต่อเน่ืองเป็นล าดบัขั้น และน าเสนอทีละขั้น ไม่กระโดดขา้มขั้นจะช่วยให้ผูเ้รียนมีความ
เขา้ใจในเน้ือหาสาระนั้นไดดี้ 
     2. การให้ผูเ้รียนมีโอกาสตรวจสอบการเรียนรู้ของตนเองจะช่วยให้
ผูเ้รียนเกิดแรงจูงใจในการเรียนรู้ต่อไป และสามารถแกไ้ขขอ้บกพร่องหรือขอ้ผิดพลาดของตน อนั
จะเป็นผลดีต่อการเรียนรู้ขั้นต่อไป 
     3. การใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้ตามความสามารถของตน จะช่วยใหผู้เ้รียน
ประสบความส าเร็จในการเรียน 
     4. การให้ผูเ้รียนไดศึ้กษาเรียนรู้ดว้ยตนเอง ช่วยให้ผูเ้รียนใส่ใจต่อ         
การเรียนรู้ และเรียนรู้ท่ีจะรับผิดชอบและควบคุมก ากบัการเรียนรู้ของตน 
    ข. นิยาม 
     การจดัการเรียนการสอนโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป หรือบทเรียน
แบบโปรแกรมหมายถึงการด าเนินการให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงโดยให้ผูเ้รียน
ศึกษาบทเรียนแบบโปรแกรมในเร่ืองนั้นด้วยตนเอง บทเรียนแบบน้ีน าเสนอเน้ือหาสาระทีละ
ขั้นตอน ยอ่ย ๆ ท่ีมีความต่อเน่ืองไปตามล าดบั ซ่ึงเรียกกนัว่า เฟรม (Frame) และมีการถามใหผู้เ้รียน
ตอบสนอง และตรวจสอบผลการตอบสนองของตนไดท้นัทีว่าถูกหรือผิด เม่ือเรียนจบบทเรียน    

                                                        
 58เร่ืองเดียวกนั, 149. 
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ผูเ้รียนสามารถประเมินผลการเรียนรู้ของตนเองและทราบผลการเรียนรู้ของตนเองไดท้นัที ผูเ้รียน
สามารถศึกษาบทเรียนโดยใชเ้วลาตามความสามารถหรือความตอ้งการของตน 
     บทเรียนแบบโปรแกรม โดยทัว่ไปมี 3 ลกัษณะ คือ บทเรียนแบบ
โปรแกรมชนิดเส้นตรง (Linear Program) เป็นบทเรียนท่ีน าเสนอเน้ือหาสาระไปทีละขั้นหรือทีละ
เฟรม ผูเ้รียนทุกคนจะเรียนรู้ไปตามล าดับเฟรมเหมือนกันหมด บทเรียนอีกชนิดหน่ึงเรียกว่า 
บทเรียนแบบโปรแกรมชนิดแยกสาขา (Branching Program) บทเรียนแบบน้ีจะมีค าถามให้ผูเ้รียน
ตอบสนอง และค าตอบของผูเ้รียนจะน าผูเ้รียนไปสู่เฟรมต่อไป ดงันั้น หากผูเ้รียนตอบสนองไม่
เหมือนกนั ผูเ้รียนก็จะกา้วไปสู่เฟรมต่างกนั ท าให้การเรียนรู้ของผูเ้รียนด าเนินไปตามล าดบัไม่
เหมือนกนั บทเรียนอีกแบบหน่ึงมีลกัษณะการน าเสนอในรูปของขอ้ความบรรยายต่อเน่ืองกนัไป  
ไม่อยูใ่นรูปของเฟรม และอาจใชเ้ทคนิคทั้งแบบเสน้ตรง และแบบสาขาผสมผสานกนัไป 
 
    ค. ตวับ่งช้ี 
     1. ผูส้อนมีการวิเคราะห์ปัญหา และความต้องการของผูเ้รียนใน    
การเรียนรู้สาระ 
     2. ผูส้อนมีการจัดหาหรือสร้างบทเรียนแบบโปรแกรมท่ีสามารถ
ตอบสนองความตอ้งการของผูเ้รียนได ้
     3. ผูส้อนมีการช้ีแจงวตัถุประสงค ์เน้ือหาสาระ และวิธีใชบ้ทเรียน
แบบโปรแกรมใหผู้เ้รียนเขา้ใจ 
     4. ผูเ้รียนมีการด าเนินการศึกษาบทเรียนแบบโปรแกรมดว้ยตนเอง
โดยใชเ้วลามากนอ้ยตามความสามารถ ผูส้อนมีการใหค้  าปรึกษาแนะน าตามความเหมาะสม 
     5. ผูเ้รียนมีการท าแบบทดสอบประเมินผลการเรียนรู้ของตนเอง และ
ตรวจสอบผล 
     6. ผูส้อนมีการติดตามเกบ็ขอ้มูลการเรียนรู้ของผูเ้รียน 
   3.3.2 การจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (Computer-
Assisted Instruction) 
    ก. หลกัการ 
     1. คอมพิวเตอร์ เ ป็นเคร่ืองมือท่ีสามารถน ามาขยายขอบเขต
ความสามารถในการเรียนรู้ของผูเ้รียน ช่วยให้ผูเ้รียนสามารถเรียนรู้ไดเ้ร็วและเรียนรู้ไดดี้ รวมทั้ง
ช่วยส่งเสริม  การเรียนรู้ดว้ยตนเองตามความสามารถของผูเ้รียน 
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     2. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์สามารถน ามาใชใ้ห้เป็นประโยชน์ต่อทั้ง
ผูเ้รียนและผูส้อน และสามารถน าไปใช้งานทางการศึกษาด้านอ่ืน ๆ ด้วย เช่น งานการบริหาร      
การสอบ การประเมินผล เป็นตน้ 
    ข. นิยาม 
     การจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน หมายถึง     
การน าคอมพิวเตอร์มาใชใ้นการเรียนการสอน เพื่อช่วยขยายขอบเขตความสามารถในการเรียนรู้
ของผูเ้รียน และความสามารถในการสอนของครู โดยการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ข้ึนมา หรือ
จดัหาบทเรียนคอมพิวเตอร์ท่ีเหมาะสมท่ีมีผูส้ร้างไวแ้ลว้มาใหผู้เ้รียน หรือเขียนโปรแกรมใหผู้เ้รียน
และผูส้อนสามารถสร้างบทเรียนข้ึนเอง และใช้คอมพิวเตอร์ในการน าเสนอบทเรียนด้วยวิธีใด     
วิ ธีหน่ึงโดยมีการน า ส่ือประสมเข้ามาช่วยในการน า เสนอ เ ช่น ข้อความ เสียง ภาพน่ิง 
ภาพเคล่ือนไหว ผูเ้รียนเป็น ผูด้  าเนินการเรียนรู้ตามการน าเสนอของบทเรียน ซ่ึงจะออกแบบไวใ้ห้
ผูเ้รียนไดรั้บผลยอ้นกลบัตามการตอบสนองของตน และเม่ือเรียนจบผูเ้รียนจะไดรั้บการประเมินผล
การเรียนรู้ของตน และทราบผลการเรียนรู้ของตน การน าเสนอบทเรียนแบบคอมพิวเตอร์มีหลาย
แบบท่ีนิยมกนักมี็แบบทบทวนความรู้ (Tutorial) ซ่ึงเป็นการทบทวนความรู้เดิม หรือน าเสนอเน้ือหา
ใหม่ การน าเสนอบทเรียน แบบฝึกปฏิบติั (Drill and Practice) เป็นลกัษณะของการฝึกการท า
แบบฝึกหัดและแบบทดสอบจนสามารถเข้าใจบทเรียนนั้ น ๆ ได้ดี บทเรียนแบบเกม (Game) 
สามารถช่วยให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ไปพร้อม ๆ กบัการเล่นอยา่งเพลิดเพลิน การน าเสนอบทเรียน
แบบสถานการณ์จ าลอง (Simulation)   ผูเ้รียนสามารถเขา้ไปเล่นและใชข้อ้มูลท่ีมีในการตดัสินใจ
แกปั้ญหา และไดรั้บผลจากการตดัสินใจนั้น ๆ 
    ค. ตวับ่งช้ี 
     1. มีบทเรียนคอมพิวเตอร์ท่ีผูส้อนสร้างข้ึน หรือผูอ่ื้นสร้างไวแ้ลว้ 
หรือมีโปรแกรมการสร้างบทเรียนส าหรับผูเ้รียนและมีเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
     2. ผูเ้รียนมีความสามารถในการใชเ้คร่ืองคอมพิวเตอร์ 
     3. ผูส้อนมีการช้ีแจงวตัถุประสงค ์เน้ือหา และวิธีการในการเรียนรู้
ใหผู้เ้รียนเขา้ใจ และส ารวจความพร้อมและความเขา้ใจของผูเ้รียนก่อนใหผู้เ้รียนด าเนินการ 
     4. ผู ้เ รียนมีการด าเนินการเรียนรู้ตามท่ีก าหนดไว้ในบทเรียน
คอมพิวเตอร์ โดยผูส้อนท าหนา้ท่ีดูแลให้ความช่วยเหลือ อ านวยความสะดวกในการเรียนรู้ และให้
ค  าปรึกษาแนะน าตามความจ าเป็น 
     5. เม่ือเรียนจบบทเรียน ผูเ้รียนไดรั้บการทดสอบ และไดรั้บทราบ  
ผลการเรียนรู้ของตนเอง 
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   3.3.3 การจัดการเรียนการสอนทางไกล (Distance Instruction) 
    ก. หลกัการ 
     เทคโนโลยีสารสนเทศช่วยท าให้การส่ือสารไร้ขอ้จ ากดัในเร่ืองของ
เวลา และระยะทาง และสามารถน ามาใชป้ระโยชน์ทางดา้นการศึกษาได ้การจดัการเรียนการสอน
ทางไกลโดยให้ผูส้อนถ่ายทอดความรู้ผา่นทางส่ือมวลชน และส่ือโทรคมนาคมต่าง ๆ สามารถช่วย
ให้ผูเ้รียนจ านวนมากท่ีอยู่ในท่ีต่าง ๆ ไดเ้รียนรู้ โดยท่ีคุณภาพการศึกษาไม่แตกต่างไปจากการจดั 
การเรียนการสอนตามปกติ 
    ข. นิยาม 
     การจัดการเรียนการสอนทางไกล หมายถึง การสอนท่ีผูส้อนและ
ผูเ้รียนอยูต่่างสถานท่ีกนั แต่สามารถติดต่อส่ือสารมีปฏิสัมพนัธ์กนัในกิจกรรมการเรียนการสอนได้
ดว้ยการใชส่ื้อและเทคโนโลยีในรูปแบบต่าง ๆ โดยการเรียนการสอนอาจเป็นแบบทางเดียว (One-
way Distance Instruction) คือ ผูส้อนถ่ายทอดความรู้ผ่านทางส่ือมวลชน และส่ือวสัดุอ่ืน ๆ เช่น 
วิทยุ โทรทศัน์ ส่ิงพิมพ ์เทปบนัทึกเสียง เป็นตน้ หรืออาจเป็นแบบสองทาง (Two-way Distance 
Education) คือ ผูส้อนและผูเ้รียนท่ีอยู่ต่างสถานท่ีกนัสามารถติดต่อปฏิสัมพนัธ์กนัได ้โดยใชส่ื้อ 
โทรศพัท์ โทรทศัน์ และเทคโนโลยีการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conferencing) 
นอกจากนั้นยงัมีการจดัการเรียนการสอนเสริมทางไกลผา่นอินเทอร์เน็ต และให้ผูเ้รียนปฏิสัมพนัธ์
กบัผูส้อนดว้ยไปรษณียอิ์เลก็ทรอนิกส์อีกดว้ย59 
    ค. ตวับ่งช้ี 
     1. ผูส้อนและผูเ้รียนอยูต่่างสถานท่ีกนั 
     2. ผูส้อนมีการออกแบบการเรียนการสอน โดยการวิเคราะห์และ
ก าหนดเน้ือหา แนวคิด วตัถุประสงค ์และกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเหมาะสมกบัการถ่ายทอด
ผา่นส่ือมวลชน หรือส่ือโทรคมนาคม 
     3. ผู ้สอนมีการถ่ายทอดความ รู้ผ่านทางส่ือมวลชน หรือ ส่ือ
โทรคมนาคม 
     4. ผูส้อนและผูเ้รียนมีการติดต่อส่ือสาร มีปฏิสัมพนัธ์กนัผ่านทาง
ส่ือมวลชน หรือส่ือโทรคมนาคมต่าง ๆ (หากเป็นการเรียนการสอนทางไกลแบบ 2 ทาง) 

                                                        
 59สุรชยั  สิกขาบณัฑิต,  “การสอนทางไกลปฏิสัมพนัธ์,”  สารานุกรมศึกษาศาสตร์ 18  
(2542) : 53-61. 
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   3.3.4 การจัดการเรียนการสอนผ่านเครือข่ายเวิลด์ ไวด์ เว็บ (Web-Based 
Instruction)    
    ก. หลกัการ 
     เทคโนโลยีต่าง ๆ โดยเฉพาะคอมพิวเตอร์ เป็นแหล่งทรัพยากร
สารสนเทศท่ีกวา้งขวางมาก บุคคลทัว่ทุกมุมโลกสามารถเขา้ถึงขอ้มูล และใชป้ระโยชน์จากขอ้มูล
ได ้การให้ผูเ้รียนควบคุมการเรียนรู้ของตนเองโดยการสืบคน้ขอ้มูล ความรู้จากเครือข่ายต่าง ๆ ใน
คอมพิวเตอร์ จะช่วยใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้อยา่งกวา้งขวางดว้ยค่าใชจ่้ายท่ีถูก 
    ข. นิยาม 
     การจัดการเรียนการสอนผ่านเครือข่ายเวิลด์ ไวด์ เว็บ  หมายถึง                
การออกแบบการเรียนการสอนโดยการจดัหอ้งเรียนเสมือนจริง (Virtual Classroom) ท่ีจ  าลองสภาพ
ชั้นเรียนปกติเป็นช่องทางในการส่ือสารระหว่างผูส้อนและผูเ้รียน ผูส้อนจะออกแบบการเรียนรู้ให้
ผูเ้รียนสืบคน้ขอ้มูลความรู้จากเครือข่ายต่าง ๆ ในคอมพิวเตอร์ ท่ีส าคญั ไดแ้ก่ เครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
และเครือข่าย เวิลด ์ไวด ์เวบ็ (World Wide Web) โดยอาศยัโปรแกรมไฮเปอร์มีเดีย (Hypermedia) 
ในการสอนจะใชคุ้ณลกัษณะและทรัพยากรของอินเทอร์เน็ตมาสร้างหรือออกแบบการเรียนรู้อยา่งมี
ความหมาย เช่น อาจก าหนดใหน้ าองคป์ระกอบ (เช่น E-mail, Listservs, Newgroups, Conferencing 
Tools ฯลฯ) ท่ีมีอยู่ในเครือข่ายมาใชเ้พียงอย่างเดียว หรือหลายอย่างร่วมกนัก็ได ้ท าให้การเกิด
รูปแบบการเรียนการสอนท่ีหลากหลาย ซ่ึงข้ึนอยู่กับการจดัระบบระเบียบ การใช้เทคโนโลยีท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการเรียนการสอนทางไกล บน เวิลด ์ไวด ์เวบ็ การเรียนการสอนแบบน้ีผูเ้รียนสามารถ
กระท าไดด้ว้ยตนเอง หรืออาจออกแบบใหมี้การปฏิสัมพนัธ์ระหว่างผูเ้รียนและผูส้อน หรือระหว่าง
ผูเ้รียนดว้ยกนัเองกไ็ด ้และสามารถประเมินผลการเรียนรู้ผา่นเครือข่ายได ้
    ค. ตวับ่งช้ี 
     1. ผูส้อนมีการออกแบบการเรียนการสอนโดยมีการวิเคราะห์และ
ก าหนดเน้ือหาสาระ แนวคิด วตัถุประสงค์ กิจกรรมการเรียนการสอน รวมทั้ งมีการจัดระบบ
ระเบียบการใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ และเขียนด้วยภาษา HTML สร้างไว้บนเว็บไซต์ผ่านทาง
อินเทอร์เน็ต ซ่ึงโดยทัว่ไปจะมีองคป์ระกอบส าคญั ดงัน้ี60 

                                                        
 60ปทีป  เมธาคุณวุฒิ,  การพัฒนารูปแบบหลักสูตรและการเรียนการสอน สาขา
คอมพิวเตอร์ศาสตร์ท่ีบูรณาการจริยธรรมทางคอมพิวเตอร์  (กรุงเทพฯ : โรงพิมพแ์ห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั, 2543), 4-5. 
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      1.1 ส่วนของโฮมเพจ (Home Page) เป็นเวบ็เพจแรกของเวบ็ไซต ์      
มีเน้ือหาเก่ียวกบัรายวิชา เช่น ช่ือรายวิชา ช่ือผูส้อน สถานท่ีติดต่อ รวมทั้งการแนะน าอ่ืน ๆ ท่ีจะ 
ช่วยใหผู้เ้รียนเขา้ใจมากข้ึนเก่ียวกบัรายวิชานั้น 
      1.2 ส่วนช่องภาพรวมรายวิชา (Course Overview) แสดง
วตัถุประสงคข์องรายวิชา สงัเขปรายวิชา ค  าอธิบายเก่ียวกบัหวัขอ้การเรียนหรือหน่วยการเรียน 
      1.3 ส่วนของบทบาทและหนา้ท่ีของผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 
      1.4 ส่วนของกิจกรรมท่ีมอบหมายให้ท า การประเมินผลการ
ก าหนด เวลาเรียน การส่งงาน 
      1.5 ส่วนของการเสนอแหล่งทรัพยากรท่ีสนับสนุนการศึกษา
คน้ควา้ 
      1.6 ส่วนของตวัอยา่ง เช่น ตวัอยา่งรายงาน ตวัอยา่งแบบทดสอบ 
ฯลฯ 
      1.7 ส่วนของขอ้มูลทัว่ไป เช่น การลงทะเบียน ค่าใช้จ่าย การ
ติดต่อผูส้อน สถานศึกษา หรือหน่วยงาน เป็นตน้ 
      1.8 ส่วนแสดงประวติัของผูส้อนและผูเ้ก่ียวขอ้ง 
      1.9 ส่วนของการประกาศข่าว (Bulletin Board) 
     2. ผูส้อนมีการปฐมนิเทศผูเ้รียน โดยมีการแจง้วตัถุประสงค ์เน้ือหา 
และวิธีการเรียนการสอน 
     3. ผูส้อนมีการส ารวจความพร้อมของผูเ้รียน และเตรียมความพร้อม
ของผูเ้รียนโดยอาจมีการทดสอบ และสร้างเว็บเพจเพิ่มข้ึนเพื่อให้ผูเ้รียนท่ีมีความรู้พื้นฐานไม่
เพียงพอ ไดเ้รียนเสริม หรือใหผู้เ้รียนถ่ายโอนขอ้มูลจากแหล่งต่าง ๆ ไปศึกษาเพิ่มเติมดว้ยตวัเอง 
     4. ผูเ้รียนด าเนินการเรียนรู้ดว้ยตนเอง ตามระบบระเบียบท่ีไดก้ าหนด
ไว ้โดยอาศยัเครือข่าย เวิลดไ์วด ์เวบ็ เครือข่ายอินเทอร์เน็ต และอ่ืน ๆ และอาจมีปฏิสัมพนัธ์โตต้อบ
ติดต่อกนัระหวา่งผูเ้รียนและผูส้อน หากก าหนดไวใ้นแบบการเรียนหรือแผนการสอน 
     5. ผู ้เ รียนมีการท าการทดสอบเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ผ่าน
เครือข่าย 
  จากหลกัการและแนวคิดในการจดัการเรียนการสอนดงัไดก้ล่าวมาขา้งตน้ ครูผูส้อน
ควรได้ศึกษาถึงหลักการและวิธีการท่ีเหมาะสมกับหลักการ ลักษณะของเน้ือหาสาระ และ
วตัถุประสงค ์ซ่ึงจากการศึกษาหลกัการและแนวคิดดงักล่าวพอจะแบ่งไดเ้ป็น 3 กลุ่ม ไดแ้ก่ กลุ่มท่ี
ยึดผูส้อนเป็นศูนยก์ลาง กลุ่มท่ียึดผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง และกลุ่มท่ีท าการสอนโดยไม่มีครู ซ่ึงใน   
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แต่ละกลุ่มมีจุดเน้นท่ีแตกต่างกนัไป เช่น เน้นตวัผูเ้รียน เน้นประสบการณ์ เน้นปัญหา เน้นทกัษะ
กระบวนการ และเน้นการบูรณาการ โดยจุดเนน้เหล่าน้ีมีความสอดคลอ้งกบัสภาพความตอ้งการ
แกปั้ญหาเวลาเรียนใหค้รบตามท่ีก าหนดในหลกัสูตรเป็นอยา่งยิง่ 
 4. หลกัการและแนวคิดเกีย่วกบัการเรียนรู้และการสอนของนักคดิและนักการศึกษาไทย 
  วิกฤติการณ์ฟองสบู่แตกท่ีเกิดข้ึนในประเทศไทย ในช่วงปี พ.ศ. 2540 ได้ให้
บทเรียนท่ีมีคุณค่าแก่ประเทศไทย ท าให้ประเทศไดต้ระหนกัว่า การมุ่งพฒันาเศรษฐกิจโดยละเลย
การพฒันาการศึกษานั้น ไม่สามารถช่วยให้ประเทศเจริญรุ่งเรืองอย่างย ัง่ยืนได ้เหตุการณ์ดงักล่าว
แสดงให้เห็นถึงความส าคญัของการพฒันาการศึกษาในฐานะท่ีเป็นเคร่ืองมือส าคญัของการพฒันา
ทรัพยากรมนุษยแ์ละการพฒันาประเทศ นักคิด นักการเมือง รวมทั้ งนักการศึกษา ต่างก็แสดง
วิสัยทศัน์และทศันะเก่ียวกับการพฒันาการศึกษาไวอ้ย่างหลากหลาย น่าสนใจ ซ่ึงในท่ีน้ีจะขอ
อญัเชิญพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวท่ีสะทอ้นถึงแนวพระราชด าริเก่ียวกับ      
การศึกษาและการพฒันาคนมาน าเสนอ พร้อมทั้งแนวคิดเก่ียวกบัการศึกษาและการจดัการเรียน  
การสอนของนกัคิดและนกัการศึกษาไทยท่ีส าคญับางท่าน 
  4.1 แนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเกี่ยวกับการศึกษาและ   
การเรียนรู้ 
   ประเทศไทยและคนไทยมีโชคอันมหาศาลท่ีมีพระมหากษัตริย์ผูท้รงเป็น
ปราชญร์อบดา้นทั้งทางดา้นการเมือง การปกครอง การเกษตร การพฒันาชุมชน การชลประทาน  
การศึกษา ภาษาและการดนตรี พระราชด ารัสและพระราชกรณียกิจเน่ืองในวโรกาสต่าง ๆ ของ
พระองค ์สะทอ้นใหเ้ห็นถึงแนวพระราชด าริและพระราชหฤทยัท่ีมีความสุขมุ รอบคอบ ลึกซ้ึง และ
กวา้งไกล สมควรท่ีพสกนิกรจะน ามาพิจารณาไตร่ตรองและน าไปใชใ้ห้เป็นประโยชน์ต่อตนและ
ประเทศชาติ  ผู ้เ ขียนจะขออัญเ ชิญกระแสพระราชด า รัสส่วนหน่ึง ท่ีสะท้อนให้ เ ห็นถึง                   
แนวพระราชด าริเก่ียวกบัการศึกษาและการพฒันาคนมาแสดงไว ้ณ ท่ีน้ี เพื่อช่วยให้นักการศึกษา 
อาจารย ์ครู นิสิต นักการศึกษา และบุคลากรในวงการศึกษา รวมทั้งผูอ่้านท่ีสนใจทุกท่าน ได้มี
โอกาสศึกษาแนวพระราชด าริและน าไปใชใ้ห้เป็นประโยชน์ต่อการพฒันาการศึกษาและการเรียน  
การสอนต่อไป61 
   4.1.1 พระราชด ารัสเกี่ยวกับความส าคัญ ความหมาย ปรัชญา นโยบาย และ
วตัถุประสงค์ของการศึกษา 

                                                        
 61ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ,  ทฤษฎีการเรียนรู้เพื่อพฒันากระบวน      
การคิด  (กรุงเทพฯ : โอเดียนสแควร์, 2540), ม.ป.ท. 
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        “...การศึกษาเป็นปัจจยัในการสร้างและพฒันาความรู้ ความคิด ความประพฤติและคุณธรรม
ของบุคคล สังคมและบ้านเมืองใดให้การศึกษาท่ีดีแก่เยาวชนได้อย่างครบถว้นพอเหมาะกับ       
ทุก ๆ ดา้น สังคมและบา้นเมืองนั้นจะมีพลเมืองท่ีมีคุณภาพ...” 

พระบรมราโชวาทพระราชทานแก่คณะครูและนกัเรียน 
ณ  ศาลาดุสิดาลยั 

เม่ือวนัท่ี 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2504 
 

        “...วตัถุประสงคข์องการศึกษานั้นคืออยา่งไร กล่าวโดยรวบยอดกคื็อ การท าใหบุ้คคลมีปัจจยั
หรืออุปกรณ์ส าหรับชีวิตอย่างครบถว้นเพียงพอ ทั้ งในส่วนวิชาความรู้ ส่วนความคิด วินิจฉัย    
ส่วนจิตใจและคุณธรรมความประพฤติ ส่วนความขยนัอดทน และความสามารถในอนัท่ีจะน า
ความรู้ความคิดไปใชป้ฏิบติังานดว้ยตนเองใหไ้ด ้   จริง ๆ เพื่อสามารถด ารงชีพอยูไ่ดด้ว้ยความสุข
ความเจริญ มัน่คง และสร้างสรรคป์ระโยชน์ใหแ้ก่สังคมและบา้นเมืองไดต้ามควรแก่ฐานะดว้ย...” 

พระบรมราโชวาท พระราชทาน 
เม่ือวนัท่ี 25 มิถุนายน พ.ศ. 2523 

 

        “...การให้การศึกษาคือ การให้ค  าแนะน าและส่งเสริมบุคคลให้มีความเจริญงอกงามใน        
การเรียนรู้ คิดอ่าน และการกระท าตามอตัภาพของแต่ละคน โดยจุดประสงคใ์นท่ีสุดคือ ใหบุ้คคล
น าเอาความสามารถท่ีมีอยูใ่นตวัออกมาใชใ้หเ้ป็นประโยชน์เก้ือกลูตน เก้ือกลูผูอ่ื้นอยา่งสอดคลอ้ง
และไม่ขดัแยง้เบียดเบียน แก่งแยง่กนัเพื่อสามารถอยูร่่วมกนัเป็นสังคม เป็นประเทศได.้..” 

พระบรมราโชวาท พระราชทาน 
เม่ือวนัท่ี 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2516 

 

        “...การศึกษานั้นเป็นเร่ืองของทุกคน และไม่ใช่เฉพาะในระยะหน่ึง เป็นหน้าท่ีโดยตรงใน
ระยะเดียว ไม่ใช่อย่างนั้ น ตั้ งแต่เกิดมาก็ต้องศึกษา เติบโตข้ึนมาก็ต้องศึกษา จนกระทั่งถึง           
ขั้นท่ีเรียกว่า อุดมศึกษา ... แม้จบปริญญาเอกแล้ว ก็ต้องศึกษาต่อไปตลอด หมายความว่า 
การศึกษาไม่มีส้ินสุด...” 

พระบรมราโชวาท 
เม่ือวนัท่ี 20 เมษายน พ.ศ. 2512 

 

        “...งานดา้นการศึกษาเป็นงานส าคญัท่ีสุดอยา่งหน่ึงของชาติ เพราะความเจริญและความเส่ือม
ของชาตินั้น ข้ึนอยูก่บัการศึกษาของพลเมืองเป็นขอ้ใหญ่...” 

พระบรมราโชวาท 
พระราชทานในพิธีพระราชทานปริญญาบตัร 

ของมหาวทิยาลยัขอนแก่น 
เม่ือวนัท่ี 19 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2519 
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        “...การให้การศึกษาแก่คนน้ี เป็นปัญหาของคนทุกคน ไม่ใช่ของบุคคลใดบุคคลหน่ึง
โดยเฉพาะ ตอ้งร่วมมือกนัหลายฝ่าย ระหวา่งผูท่ี้มีความรู้ ผูท่ี้มีเจตคติต่อสังคมและผูมี้ทุนทรัพย.์..” 

พระบรมราโชวาท 
พระราชทานแก่สมาชิกสโมสรไลออนส์แห่งประเทศไทย 

เม่ือวนัท่ี 5 มกราคม พ.ศ. 2531 
 

        “...การท่ีมีการศึกษาสมบูรณ์แลว้ ท าให้แต่ละคนหลีกเล่ียงไม่ไดจ้ากความรับผิดชอบท่ีจะ  
ตอ้งใช้ความรู้ สติปัญญาของตนให้เป็นประโยชน์และเป็นความเจริญวฒันาแก่บา้นเมืองและ
ส่วนรวม...” 

พระราชกระแส เม่ือวนัท่ี 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2516 

     จากพระราชด ารัสขา้งตน้ จะเห็นไดว้่า พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัทรง
มองการศึกษาในฐานะท่ีเป็นเคร่ืองมือท่ีส าคญัท่ีสุดในการพฒันาคนและประเทศ ทุกคนจะตอ้ง
ร่วมมือกนัพฒันา เน่ืองจากการศึกษาเป็นกระบวนการท่ีช่วยสร้างและพฒันาความรู้ ความคิด และ
ลักษณะนิสัยของบุคคลให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และช่วยให้บุคคลน าความรู้ความคิด และ
ความสามารถของตนไปใชใ้ห้เป็นประโยชน์ทั้งต่อตนเองและสังคมโดยส่วนรวม การศึกษาเป็น
กระบวนการเรียนรู้อยา่งต่อเน่ืองตลอดชีวิต ท่ีจ  าเป็นส าหรับทุกคนในการด ารงชีวิต 
   4.1.2 พระราชด ารัสเกี่ยวกับความรู้ เนื้อหาการเรียนรู้ และวิธีการเรียนรู้ที่
ส าคญั 
 

        “...ความรู้ท่ีจะศึกษามี 3 ส่วน คือ ความรู้วิชาการ ความรู้ปฏิบัติการ และความรู้คิดอ่าน      
ตามเหตุผลความเป็นจริง อีกประการหน่ึงจะต้องมีความจริงใจและบริสุทธ์ิใจ ไม่ว่าในงาน        
ในผูร่้วมงานหรือในการรักษาระเบียบแบบแผน ความดีงาม ความถูกตอ้งทุกอยา่ง ประการท่ีสาม
ตอ้งฝึกฝนใหมี้ความหนกัแน่นทั้งภายในใจ ในค าพดู...” 

พระราชด ารัส เม่ือวนัท่ี 24 มกราคม พ.ศ. 2530 
 

        “...การแบ่งการศึกษาเป็นสองอย่าง คือ การศึกษาวิชาการอย่างหน่ึง วิชาการนั้ นจะเป็น
ประโยชน์แก่ตัวเองและแก่บ้านเมือง ถ้ามาใช้ต่อไปเม่ือส าเร็จการศึกษาแล้ว อีกอย่างหน่ึง           
ขั้นท่ีสองก็คือ ความรู้ท่ีจะเรียกไดว้่าธรรม คือ รู้ในการวางตวั ประพฤติและความคิด วิธีคิด วิธี      
ท่ีจะใชส้มองมาท าเป็นประโยชน์แก่ตวั ส่ิงท่ีเป็นธรรม หมายถึง วิธีประพฤติปฏิบติั คนท่ีศึกษา
ในทางวิชาการและศึกษาในทางธรรมก็ตอ้งมีปัญญา แต่ผูใ้ชค้วามรู้ในทางวิชาการทางเดียว และ
ไม่ใชค้วามรู้ในทางธรรม จะนบัวา่เป็นปัญญาชนไม่ได.้..” 

พระราชด ารัส เม่ือวนัท่ี 18 ธนัวาคม พ.ศ. 2513 
 
        “...ปัญญาแปลอย่างหน่ึงคือ ความรู้ทุกอย่างทั้ งท่ีเล่าเรียนจดจ ามา ท่ีพิจารณาใคร่ครวญ
คิดเห็นข้ึนมา และท่ีได้ฝึกฝนอบรมมาให้คล่องแคล่วช านาญข้ึนมา เม่ือมีความรู้ความชัดเจน 
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ช านาญในวิชาต่าง ๆ ดงัว่า จะยงัผลให้เกิดความเฉลียวฉลาด แต่ประการส าคญันั้นคือความรู้ท่ี
ผนวกกบัความเฉลียวฉลาดนั้น จะรวมกนัเป็นความสามารถพิเศษข้ึน คือ ความรู้จริง รู้แจง้ชดั         
รู้ตลอด ซ่ึงจะเป็นผลต่อไปเป็นความรู้เท่าทนั เม่ือรู้เท่าทนัแลว้ก็จะเห็นแนวทางและวิธีการท่ีจะ
หลีกเล่ียงใหพ้น้อุปสรรคปัญหา และความเส่ือมความลม้เหลวทั้งปวงได ้แลว้ด าเนินไปตามทางท่ี
ถกูตอ้งเหมาะสมจนบรรลุความส าเร็จ...” 

พระราชด ารัส เม่ือวนัท่ี 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2521 
 

        “...ลกัษณะของการศึกษาหรือการเรียนรู้นั้นมีอยูส่ามลกัษณะ ไดแ้ก่ เรียนรู้ตามความคิดของ
ผูอ่ื้นอยา่งหน่ึง เรียนรู้ดว้ยการขบคิดพิจารณาของตนเองใหเ้ห็นเหตุผลอยา่งหน่ึง กบัเรียนรู้จากการ
ปฏิบติัฝึกฝนจนประจักษ์ผลและเกิดความคล่องแคล่วช านาญอีกอย่างหน่ึง การเรียนรู้ทั้ งสาม
ลกัษณะน้ี จ าเป็นตอ้งกระท าไปดว้ยกนัให้สอดคลอ้งและอุดหนุนให้ส่งเสริมกนัจึงจะช่วยให้เกิด
ความรู้จริง พร้อมทั้งความสามารถท่ีจะน ามาใชท้  าการต่าง ๆ อยา่งมีประสิทธิภาพได.้..” 

พระราชด ารัส เม่ือวนัท่ี 25 มิถุนายน พ.ศ. 2524 
 

        “...ผูไ้ม่มีทฤษฎีเป็นผูไ้ม่มีหลกัความรู้ สู้ผูมี้ทฤษฎีไม่ได้ เพราะไม่มีความรู้เป็นทุนรอน
ส าหรับท าการงาน แต่ผูมี้ทฤษฎีท่ีไม่หัดปฏิบติัหรือไม่ยอมปฏิบติันั้นก็สู้นักทฤษฎีท่ีปฏิบติัดว้ย
ไม่ได ้เพราะนกัทฤษฎีท่ีไม่ยอมปฏิบติัท าใหต้วัเองพร้อมทั้งวิชาความรู้ทั้งหมดเป็นหมนัไป ไม่ได้
ประโยชน์ ไม่เป็นท่ีตอ้งการของใคร ผูมี้ความรู้ดว้ย ใชค้วามรู้ท างานไดจ้ริง ๆ จึงจะเป็นประโยชน์
และเป็นท่ีตอ้งการ...” 

พระราชด ารัส เม่ือวนัท่ี 22 มิถุนายน พ.ศ. 2520 
 

        “...วิชาการทั้งปวงนั้นถึงจะมีประเภทมากมายเพียงใดกต็าม แต่เม่ือน ามาใชส้ร้างสรรคส่ิ์งใด     
ก็ตอ้งใชด้ว้ยกนั หรือตอ้งน าประยุกต์เขา้ดว้ยกนัเสมอ อย่างกบัอาหารท่ีเรารับประทาน กว่าจะ
ส าเร็จข้ึนมาให้รับประทานได ้ตอ้งอาศยัวิชาประสมประสานกนัหลายอย่าง และตอ้งผ่านการ
ปฏิบติัมากมายหลายอยา่งหลายตอน 
         ดงันั้น วิชาต่าง ๆ มีความสัมพนัธ์ถึงกนัและมีอุปการะแก่กนั ทั้งฝ่ายวิทยาศาสตร์ และฝ่าย
ศิลปศาสตร์ ไม่มีวชิาใดใชไ้ดโ้ดยล าพงั หรือเฉพาะอยา่งไดเ้ลย...” 

พระราชด ารัส เม่ือวนัท่ี 3 สิงหาคม พ.ศ. 2521 
 

        “...ทุกคนมีความรู้ตอ้งใชค้วามรู้ให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม เพราะวา่ ถา้ความรู้นั้นร่วมมือ
ใชใ้นทางท่ีถูกก็จะเกิดคุณค่าอยา่งมหาศาลทั้งแก่ตนเองและทั้งแก่ส่วนรวม ฉะนั้นแต่ละคนท่ีได้
เรียนในแขนงของตนก็ย่อมตอ้งปฏิบติังานเพื่อตนเองและส่วนรวม การปฏิบติัเพื่อส่วนรวมนั้น  
ตอ้งมีความเขา้ใจระหวา่งบุคคล  ระหวา่งวิชา    (ดงันั้น)   ในการปฏิบติังานทุกดา้น  การเตรียมตวั                        
การเตรียมตวัพร้อม การร่วมมือเป็นอนัส าคญัอยูเ่สมอ...” 

พระราชด ารัส เม่ือวนัท่ี 25 มิถุนายน พ.ศ. 2515 
 

        “...ในการปฏิบติังานใด ๆ ผูป้ฏิบติัจะตอ้งทราบ ตอ้งเขา้ใจแจ่มแจง้ถึงปัญหาและวิชาความรู้
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ทั้งปวงอนัเก่ียวขอ้งกบัชีวิตมนุษยอ์ยา่งทัว่ถึงจึงจะสามารถน าทฤษฎีมาดดัแปลงใชใ้ห้เหมาะกบั
สภาพการณ์ และสามารถเลือกแนวทางการปฏิบติัใหเ้กิดผลมากท่ีสุดได.้..” 

พระราชด ารัส เม่ือวนัท่ี 22 มกราคม พ.ศ. 2517 
 

        “...ความรู้กบัดวงประทีปเปรียบกนัไดห้ลายทาง ดวงประทีปเป็นไฟท่ีส่องแสงเพื่อน าทางไป 
ถา้ใชไ้ฟน้ีส่องไปในทางท่ีถูก กจ็ะไปถึงจุดหมายปลายทางไดโ้ดยสะดวกเรียบร้อย แต่ถา้ไม่ระวงั
ไฟนั้นอาจเผาผลาญใหบ้า้นช่องพินาศลงได ้ความรู้เป็นแสงสวา่งท่ีจะน าเราไปสู่ความเจริญ ถา้ไม่
ระมดัระวงัในการใชค้วามรู้ก็จะเป็นอนัตรายเช่นเดียวกนั จะท าลายเผาผลาญบา้นเมืองให้ล่มจม  
ได.้..” 

พระราชด ารัส เม่ือวนัท่ี 28 มกราคม พ.ศ. 2505 
 

        “...ผูท่ี้มีวิชาการแลว้จ าเป็นท่ีจะตอ้งมีคุณสมบติัในตวัเอง นอกจากวิชาความรู้ดว้ย จึงจะ     
น าตนน าชาติให้รอดและเจริญได ้คุณสมบติัท่ีจ าเป็นส าหรับทุกคนนั้น ไดแ้ก่ ความละอายชั่ว    
กลวับาป ความซ่ือสัตยสุ์จริต ทั้งในความคิดและการกระท า ความกตญัํูรู้คุณชาติบา้นเมือง และผู ้
มีอุปการะตัวมา ความไม่เห็นแก่ตัว ไม่เอารัดเอาเปรียบผูอ่ื้น หากแต่มีความจริงใจ มีความ
ปรารถนาดีต่อกัน เ อ้ือเ ฟ้ือกันตามฐานะและหน้า ท่ี  และท่ีส าคัญอย่างมาก ก็ คือ ความ
ขยนัหมัน่เพียรพยายามฝึกหัดประกอบการงาน ทั้งเล็กใหญ่ ง่าย ยาก ดว้ยตนเอง ดว้ยความตั้งใจ     
ไม่ทอดท้ิง ไม่ทอดธุระ เพื่อหาความสะดวก...” 

พระราชด ารัส เม่ือวนัท่ี 8 มิถุนายน พ.ศ. 2522 

     จะเห็นได้ว่าพระราชด ารัสข้างต้น สะท้อนให้เห็นแนวพระราชด าริ
เก่ียวกบัเน้ือหาความรู้และสาระของการศึกษาว่า ควรประกอบไปดว้ยองค ์3 คือ ความรู้ ความคิด 
และความประพฤติ ทางดา้นความรู้นั้นประกอบดว้ยความรู้ทางวิชาการและความรู้ทางธรรม ซ่ึง
ได้แก่ ความรู้ในการวางตัว การประพฤติ และการคิดท่ีก่อให้เกิดประโยชน์ทั้ งต่อตนเองและ
ส่วนรวม เป้าหมายของการศึกษาความรู้ทุกอย่างก็เพื่อให้เกิดปัญญา ซ่ึงตอ้งอาศยัการน าความรู้
ทั้งหมดมาคิดพิจารณาไตร่ตรอง ให้เกิดเป็นความรู้ความเขา้ใจท่ีถูกตอ้ง ชดัเจน แม่นย  า และฝึกฝน
การน าความรู้ความเขา้ใจนั้นไปใชใ้หเ้ป็นประโยชน์ในสถานการณ์ต่าง ๆ โดยสามารถประยกุตแ์ละ
ประสมประสานกบัศาสตร์หรือวิชาสาขาอ่ืน ๆ ไดอ้ยา่งดี จนเกิดเป็นความช านาญ กล่าวคือ เป็นผูท่ี้
มีทั้งหลกัทฤษฎีและความสามารถในการปฏิบติัไดจ้ริง รวมทั้งรู้จกัการใชค้วามรู้อย่างถูกทาง ซ่ึง 
นอกจากจะตอ้งอาศยัความรู้ความคิดท่ีถูกตอ้งเหมาะสมแลว้ยงัตอ้งอาศยัการประพฤติปฏิบติัท่ี
เหมาะสมตามคุณธรรม จริยธรรมอนัดีงาม อนัไดแ้ก่ 1) ความละอายและเกรงกลวัต่อบาป 2) ความ
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ซ่ือสัตย ์สุจริต 3) ความกตญัํูรู้คุณ 4) ความไม่เห็นแก่ตวั 5) ความไม่เอาเปรียบผูอ่ื้น 6) ความจริงใจ 
7) ความเอ้ือเฟ้ือ และ 8) ความขยนัหมัน่เพียร62 
     สรุปไดว้่าความรู้หรือเน้ือหาสาระของการศึกษาควรมีความครอบคลุม
ทั้งทางดา้นความรู้ทางวิชาการ ทกัษะในการคิด และคุณธรรมจริยธรรม และสาระทั้ง 3 ดา้นจะตอ้ง
ประสานสัมพนัธ์ไปดว้ยกนั มีความสมดุลทั้งทางดา้นทฤษฎีและการปฏิบติั รวมทั้งมีลกัษณะเป็น  
สหวิทยาการดว้ย ส่วนวิธีการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมนั้น ควรเป็นกระบวนการท่ีก่อให้เกิดปัญญาอย่าง
แทจ้ริง กล่าวคือ เป็นการเรียนรู้ท่ีอาศยัการขบคิดพิจารณาให้เห็นเหตุผลตามความเป็นจริง และ
เรียนรู้จากการปฏิบติัฝึกฝนจนเกิดความช านาญ รวมทั้งการเรียนรู้ตามความคิดของผูอ่ื้นดว้ย 
 
   4.1.3 พระราชด ารัสเกีย่วกบับทบาทของครู 
 

        “...ครูทุกคนตอ้งนึกว่าตนเป็นครู ตอ้งมีความยุติธรรม ตอ้งหนกัแน่น ขอให้ครูฝึกฝนอบรม
เด็กให้เป็นนกัเรียนท่ีดี มีระเบียบ มีความรับผิดชอบในหนา้ท่ี รู้จกัท าตนให้ตรงต่อเวลา ฝึกให้มี
สมาธิในการงาน รู้จกัรักษาทรัพยส์มบติัส่วนตวัและส่วนรวม รู้จกัมีเมตตานึกถึงผูอ่ื้น รู้จกัท าตวั
ใหเ้ขา้กบัส่วนรวม...” 

พระบรมราโชบาย พระราชทานแก่ท่านผูห้ญิงทศันีย ์ บุณยคุปต ์
อาจารยใ์หญ่โรงเรียนจิตรลาด 

ณ  พระท่ีนัง่อมัพรสถาน 
พระราชวงัดุสิต เม่ือเดือนมกราคม พ.ศ. 2498 

 

        “...โดยท่ีครูต่างท่ีท าตวัให้เป็นครูท่ีน่าเคารพ แม้จะฝืดเคืองก็ยงักัดฟันสอนและแจกจ่าย
ความรู้ออกไป ดงัน้ีก็จะไดค้วามเคารพจากศิษย ์และการสอนกจ็ะง่ายข้ึน แต่วา่ตอ้งวางตวัให้เป็น
ครูท่ีแท ้การฝึกหดัครูจะตอ้งย  ้าในขอ้น้ีวา่ถา้ครูท าตวัเป็นครูจะท าใหลู้กศิษยน์บัถือเป็นทุน    แต่ถา้
ท้ิงความเป็นครู โดยท่ีทอ้ใจ โดยท่ียอมแพส้ถานการณ์ ก็ท าให้ลูกศิษยมี์ความเคารพไม่ไดแ้ละ
สอนได ้
           ...ขอใหทุ้กคนพยายามรักษาความศกัด์ิสิทธ์ิของการเป็นครู ... หนา้ท่ีท่ีไม่ใช่หนา้ท่ีราชการ
หรือหนา้ท่ีท่ีไดรั้บเงินเดือนตอบแทน แต่หนา้ท่ีในฐานะมนุษยชน เม่ือท าแลว้จะมีความพอใจได้
ใชชี้วติในทางท่ีถกู กก็ารใชชี้วติท่ีถกูนั้นอาจไม่รวยแต่จิตใจรวย...” 

พระบรมราโชวาท 
พระราชทานแก่คณะขา้ราชการท่ีรับผดิชอบต่อการฝึกหดัครู 

ณ  พระต าหนกัจิตรลดารโหฐาน 
เม่ือวนัท่ี 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2513 

                                                        
 62ทิศนา  แขมมณี,  ศาสตร์การสอน, 174. 
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        “...ถา้ครูไม่ห่วงประโยชน์ท่ีควรจะห่วง หันไปห่วงอ านาจ ห่วงต าแหน่ง ห่วงสิทธ์ิ และ     
ห่วงรายไดก้นัมาก ๆ เขา้แลว้ จะเอาจิตเอาใจท่ีไหนมาห่วงความรู้ ห่วงความดี ความเจริญของเด็ก  
ความห่วงในส่ิงเหล่านั้นก็จะค่อย ๆ บัน่ทอนท าลายความเป็นครูไปจนหมดส้ิน จะไม่มีอะไรท่ี
เหลือไวพ้อท่ีตวัเองจะภาคภูมิใจ หรือผูกใจใครไวไ้ด ้ความเป็นครูก็จะไม่มีค่าเหลืออยู่ให้เป็นท่ี
เคารพบูชาอีกต่อไป...” 

พระราชด ารัส พระราชทานแก่ครูอาวโุส 
ในโอกาสเขา้เฝ้าฯ  ณ พระต าหนกัจิตรลดารโหฐาน 

เม่ือวนัท่ี 21 ตุลาคม พ.ศ. 2531 

    พระราชด ารัสข้างต้นแสดงให้เห็นถึงความห่วงใยของพระองค์ท่าน
เก่ียวกบับทบาทและศกัด์ิศรีของครูซ่ึงครูควรพยายามรักษาไว ้โดยการวางตนให้เป็นท่ีน่าเคารพ      
มีความรับผิดชอบต่อหน้าท่ี มีความยุติธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีเมตตาสั่งสอนศิษยด์้วยความ
อดทน เพื่อความเจริญงอกงามของศิษยอ์ยา่งแทจ้ริง63 
  4.2 แนวคิดเกี่ยวกับการศึกษาและการจัดการเรียนการสอนของศาสตราจารย์ 
นายแพทย์ประเวศ วะสี 
   ศาสตราจารย์ นายแพทย์ประเวศ วะสี นักคิดคนส าคัญของประเทศไทย          
ไดเ้สนอยทุธศาสตร์ทางปัญญาแห่งชาติ 8 ประการ ซ่ึงเป็นยุทธศาสตร์ท่ีส าคญัท่ีสุดของสังคมไทย
ทั้งหมดร่วมกนั เพื่อพฒันาประเทศให้ไปสู่ความเจริญท่ีแทจ้ริงและยัง่ยืน และยุทธศาสตร์หน่ึงใน
แปดท่ีเสนอ คือ ยุทธศาสตร์ญาณวิทยา หรือยุทธศาสตร์ท่ีว่าด้วยความรู้ความจริง และปัญหา 
ประเวศ วะสี64  ได้เสนอแนวคิดว่า ความรู้ท่ีจ  าเป็นมี 4 ประเภทใหญ่ ๆ เรียกว่า ปัญญา 4 หรือ       
จตุรปัญญา คือ ความรู้ธรรมชาติท่ีเป็นวตัถุ (วิทยาศาสตร์กายภาพ) ความรู้ทางสังคม (วิทยาศาสตร์
สังคม) ความรู้ทางศาสนา (วิทยาศาสตร์ขา้งใน) และความรู้เร่ืองการจดัการ ซ่ึงปัญญาท่ีเกิดจาก
ความรู้ชนิดใดชนิดหน่ึงไม่เป็นการเพียงพอท่ีจะท าให้เกิดดุลยภาพในสังคม เราจ าเป็นตอ้งมีปัญญา
อย่างบูรณาการการศึกษาและการวิจยัจ าเป็นตอ้งค านึงถึงปัญญาทุกดา้น มิใช่ให้เรียนรู้เป็นส่วน ๆ 
เพราะความรู้แบบแยกส่วน จะน าไปสู่การกระท าแบบแยกส่วน ท าใหเ้กิดการเสียดุลยภาพและเกิด
วิกฤติการณ์ข้ึน การศึกษาเรียนรู้ จ  าเป็นตอ้งให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้แบบเช่ือมโยง เน่ืองจากในโลกแห่ง

                                                        
 63เร่ืองเดียวกนั, 175. 
 64ประเวศ  วะสี,  ยุทศาสตร์ทางปัญญาแห่งชาติ  (กรุงเทพฯ : มูลนิธิภูมิปัญญาร่วมกบั
สมาคมนกัข่าวแห่งปรเทศไทย, 2537), 10-17.  
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ความเป็นจริงนั้นเป็นโลกแห่งการเช่ือมโยงเป็นองคร์วม การจดัการเรียนรู้ ควรจะไปใหถึ้ง 3 ระดบั 
คือ 
   1) ระดบัท่ีเกิดความรู้ ซ่ึงหมายถึง การรู้ความจริง การท่ีบุคคลจะท าอะไรให้
ส าเร็จได ้บุคคลนั้นตอ้งรู้และใชค้วามจริง ความรู้ตอ้งเป็นความจริง เพราะการใชค้วามจริงท าให ้ 
ท าไดถู้กตอ้ง การใหผู้เ้รียนสมัผสัความจริงเท่ากบัเป็นการท าใหผู้เ้รียนมีความรู้ระดบัเบ้ืองตน้  
   2) ระดับท่ีเกิดปัญญา เป็นระดับท่ีผูเ้รียนสามารถบูรณาการหรือเช่ือมโยง
ความรู้ใน 4 ดา้น ดงักล่าวขา้งตน้ และน าไปใชใ้หเ้ป็นประโยชน์ในการด าเนินชีวิต 
   3) ระดบัท่ีเกิดจิตส านึก คือเกิดความเขา้ใจความสัมพนัธ์ของส่ิงต่าง ๆ และ
เขา้ใจตวัเองวา่สมัพนัธ์กบัสรรพส่ิงอยา่งไร 
   ประเวศ  วะสี กล่าวต่อไปว่า จริยธรรมจะเกิดแก่บุคคลต่อเม่ือบุคคลนั้นได้
บรรลุการเรียนรู้ทั้ง 3 ระดบั ดงักล่าว จึงควรมีการปฏิรูปการเรียนรู้ให้มาเน้นการสัมผสัความจริง   
การคิด และการจดัการใหม้ากข้ึนทุกระดบั 
   ประเวศ  วะสี ไดแ้สดงทศันะเก่ียวกบัการเรียนการสอนของไทยในสถาบนั    
การศึกษาทุกระดับตั้ งแต่อนุบาลจนถึงมหาวิทยาลยั ว่าเป็นการศึกษาท่ีสร้างความอ่อนแอทาง
สติปัญญาและท าลายศกัยภาพในการเรียนรู้ เน่ืองจากเน้นการถ่ายทอดเน้ือหาในห้องเรียนและ
ท่องจ าจากต าราเป็นใหญ่ ผูเ้รียนขาดประสบการณ์และการศึกษาจากความเป็นจริงรอบตัว           
ขาดการคิดวิจารณญาณ ขาดการน าประสบการณ์หรือขอ้มูลมาสังเคราะห์ให้เป็นปัญญาท่ีสูงข้ึน   
การเรียนวิธีน้ีจริยธรรมจึงไม่เกิด เพราะจริยธรรมเกิดจากความเข้าใจโลกและเข้าใจตัวเอง           
อยา่งลึกซ้ึง   ประเวศ  วะสี เสนอว่าการศึกษาท่ีดีควรจะสร้างคนให้ฉลาด เป็นคนดี และมีความสุข 
กระบวนการเรียนรู้ควรเนน้ท่ีการช่วยให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้วิธีเรียนและสามารถเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง 
ท่านไดเ้สนอวิธีการเรียนรู้ท่ีปรับมาจากแนวคิดทางพระพุทธศาสนาเก่ียวกบัปัญญา 3 อนัไดแ้ก่       
สุตมยปัญญา (ปัญญาท่ีไดจ้ากการรับรู้รับฟัง) จินตามายปัญญา (ปัญญาอนัเกิดจากการคิด) และ   
ภาวนามยปัญญา (ปัญญาอนัเกิดจากการภาวนา) มาเป็น 
   1) การศึกษาจากการสมัผสัความจริง ไดแ้ก่ ความจริงทางธรรมชาติ ความจริง
ทางสงัคม วฒันธรรม ความจริงโดยการท างานและกิจกรรม ความจริงท่ีเป็นสุนทรียะ และความจริง
ทางขอ้มูลข่าวสาร 
   2) การศึกษาจากการคิด การคิดเป็นกระบวนการท่ีสัมพนัธ์และต่อเน่ืองจาก
การศึกษาโดยสมัผสัความจริง ประกอบดว้ย 
    2.1) การฝึกสังเกต 
    2.2) การฝึกบนัทึก 
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    2.3) การฝึกการน าเสนอต่อท่ีประชุม 
    2.4) การฝึกการฟัง 
    2.5) การฝึกการปุจฉา-วิสัชนา หรือถาม-ตอบ ฝึกการใชเ้หตุผล วิเคราะห์ 
สังเคราะห์ ฯลฯ 
    2.6) การฝึกการตั้งสมมติฐานและการตั้งค  าถาม 
    2.7) การฝึกแสวงหาค าตอบต่อค าถามท่ีตั้งข้ึน 
    2.8) การวิจยัเพื่อสร้างความรู้ใหม่ 
    2.9) การเช่ือมโยง บูรณาการ และการเขา้ใจตนเอง เกิดการรู้ตวัเองตาม
ความเป็นจริงวา่สมัพนัธ์กบัคนอ่ืนและส่ิงอ่ืนอยา่งไร ซ่ึงจะท าใหเ้กิดจริยธรรมข้ึนในตนเอง 
    2.10) การฝึกการเขียนและการเรียบเรียงทางวิชาการ 
   3) การศึกษาจากการเจริญสติ การเจริญสติเป็นวิธีการทางปัญญาท่ีจะช่วยให้
การสัมผสัความจริงและการคิดมีความตรงและคมชัดมากข้ึน ท าให้เอาปัญญามาใช้ไดท้นั ช่วย
ป้องกนัความผิดพลาด และสกดักั้นความไม่ดีงามไม่ใหเ้ขา้มาสู่ตวั ทั้งยงัเป็นเคร่ืองรักษาสุขภาพได้
อยา่งดีอีกดว้ย65 
  4.3 แนวคิดเกี่ยวกับการศึกษาและการจัดการเรียนการสอนของศาสตราจารย์ ดร.
สิปปนท์  เกตุทตั 
   ศาสตราจารย ์ดร.สิปปนนท์  เกตุทตั  ผูมี้บทบาทส าคญัทางด้านการพฒันา
ประเทศทั้งทางดา้นการศึกษา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ท่านไดแ้สดงทศันะเก่ียวกบัการศึกษา
และการเรียนรู้ไวห้ลายประการซ่ึงส่งผลต่อการก าหนดนโยบายและแผนการศึกษา ศาสนา และ
ศิลปะและวฒันธรรมแห่งชาติ 
   การศึกษาในทศันะของสิปปนนท ์ เกตุทตั เป็นกระบวนการในการเรียนรู้ชีวิต  
ท่านกล่าวว่า ชีวิตทุกชีวิตประสงคจ์ะมีความสุขและลดความทุกข ์แต่ชีวิตจะมีความสุขได ้ชีวิตตอ้ง
เรียนรู้ ซ่ึงในทศันะของท่าน ชีวิตควรเรียนรู้เร่ืองความจริง คือ ธรรมชาติและวิทยาศาสตร์ เพื่อ
เรียนรู้ท่ีจะปฏิบติัตนภายในธรรมชาติแวดลอ้มและพึ่งพาอาศยักนัในวิถีชีวิต ชีวิตควรเรียนรู้เร่ือง
ความเป็นธรรม คือ ศาสนา เพื่อเรียนรู้ท่ีจะมีความสุข เรียนรู้ท่ีจะลดความทุกข ์เพื่อให้เกิดปัญญา
และสามารถแสวงหาความพอดีระหว่างปัญญาและศรัทธา ชีวิตการเรียนรู้เร่ืองทางสังคมศาสตร์ 
เพื่อเรียนรู้ท่ีจะอยูร่่วมกนัอยา่งสงบสันติ ชีวิตท่ีดีเป็นชีวิตท่ีตอ้งการมีการเรียนรู้นอกเหนือจากการมี
สัญชาติญาณ และมีการเรียนรู้อยูต่ลอดเวลา ตลอดชีวิต ขอบวงของชีวิตท่ีมีการเรียนรู้จะมีลกัษณะ

                                                        
 65เร่ืองเดียวกนั, 175. 
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ขยายขอบเขตกวา้งออกไปเร่ือย ๆ ชีวิตท่ีมีการเรียนรู้จึงเป็นชีวิตท่ีมุ่งสู่ความสุขและความสมบูรณ์
ของชีวิต อยา่งไรก็ตามชีวิตจะเรียนรู้อยูเ่พียงอยา่งเดียวไม่ได ้จะตอ้งท าประโยชน์ต่อตนเองและต่อ
ผูอ่ื้นดว้ย และจะตอ้งน าความรู้สู่การปฏิบติั จึงตอ้งมีการท างานและท าโดยชอบ ไม่เบียดเบียนผูอ่ื้น
และไม่เบียดเบียนตนเอง ซ่ึงกห็มายถึงการรู้จกัดูแลบ ารุงรักษาใหร่้างกายแขง็แรง มีสุขภาพอนามยัดี 
มีการเล่นกีฬาและพกัผ่อนหย่อนใจด้วย ดังนั้ น ชีวิตจึงตอ้งแสวงหาความพอดีระหว่างเรียนรู้          
การท างานและการพกัผอ่นหยอ่นใจ66 
   สิปปนนท ์ เกตุทตั ไดแ้สดงทศันะเก่ียวกบัชีวิตต่อไปว่าชีวิตเป็นบูรณาการของ
อวยัวะ มีคุณสมบติั มีองคป์ระกอบ มีหนา้ท่ีต่างกนั มาอยูร่วมกนัและอาศยัซ่ึงกนัและกนั ชีวิตไม่ใช่
ผลรวมจากผลบวกของอวัยวะ แต่มีคุณสมบัติพิเศษแตกต่างจากอวัยวะ ชีวิตเป็นองค์รวม             
เป็นบูรณาการสมบูรณ์แบบท่ีมีความประสงค์อยู่ในตวัของชีวิตนั้น ไม่ว่าจะเป็นมนุษย ์สัตว ์พืช 
อะมีบา หรือเป็น DNA ท่ียอ่ยท่ีสุด 
   ดว้ยเหตุผลดงักล่าว การเรียนรู้ชีวิตและสังคมจึงเป็นการเรียนรู้ท่ีตอ้งบูรณาการ
การศึกษา ศาสนา ศิลปะ วฒันธรรม และธรรมชาติ โดยการบูรณาการจะตอ้งน าชีวิตเป็นตวัตั้ ง      
แต่มิใช่ใหทุ้กอยา่งมารวมกนั และไดผ้ลลพัธ์เป็นเพียงผลรวมของหน่วยยอ่ย ๆ การบูรณาการจะตอ้ง
เป็นการมองแบบองคร์วม ไม่ใช่การมองแบบแยกส่วน ในการบูรณาการจะตอ้งมีการน าส่วนย่อย 
ซ่ึงมีคุณสมบติั มีหนา้ท่ี มีคุณลกัษณะและมีองคป์ระกอบแตกต่างกนัมาจดัให้มีการพึ่งพาอาศยักนั   
มีการเสริมสนับสนุนซ่ึงกนัและกนั (Synergism) อย่างไดส้ัดส่วนพอดี จนกระทัง่ไดส่ิ้งใหม่ท่ีมี
คุณสมบติัแตกต่างจากเดิม และไดผ้ลลพัธ์ท่ีเหนือกว่า ดีกว่า หรือมากกว่าผลรวมของหน่วยยอ่ย ๆ 
ดงันั้น การบูรณาการจึงเป็นการสัมพนัธ์ระหว่างหน่วยยอ่ย ๆ เพื่อให้ไดผ้ลสูงสุด เพื่อใหก้ารเรียนรู้
ชีวิตเป็นไปอยา่งเหมาะสมและไดผ้ลลพัธ์สูงสุด 
   การปฏิรูประบบและกระบวนการเรียนรู้จึงเป็นส่ิงจ าเป็นมาก เพราะกระแส
โลกาภิวตัน์ไดน้ าทั้งส่ิงท่ีดีและไม่ดีเขา้มา กระบวนการเรียนการสอน จ าเป็นตอ้งช่วยให้ผูเ้รียนมี
ความรู้ ความคิดเป็น คิดชอบ และเรียนรู้วิธีปรับตวัเอง การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ไวว้่าควรเร่ิม
ตั้งแต่การวางรากฐานพฒันาการชีวิตทั้งในครอบครัวและชุมชน เพื่อวางรากฐานชีวิตของเด็กให้
เขม้แข็ง ต่อไปจึงพฒันาความรู้และทกัษะพื้นฐานโดยจดัให้มีหลกัสูตรแกนกลางและหลกัสูตร
ทอ้งถ่ิน นอกจากนั้นสถาบนัเอกชนและสถานศึกษาควรจะตอ้งมีการปรับระบบและท างานร่วมกนั  

                                                        
 66สิปนนท์   เกตุทตั,  แผนการศึกษา ศาสนา ศิลปะและวฒันธรรมแห่งชาติ : ปรัชญา
หลกักรอบความคิดและเจตารมณ์  (กรุงเทพฯ : ม.ป.ท., 2543), 2-8. 
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เพื่อพฒันาสมรรถนะในการก้าวทันโลก และเปิดโอกาสให้ทุกองค์กรได้เขา้มามีส่วนร่วมใน                
การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต67  และจากหลกัการ  แนวคิด   
 

หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ฐาน พ.ศ. 2550 
 ระดับการศึกษา หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดระดับการศึกษาเป็น           
3 ระดบั ดงัน้ี 
 1. ระดบัประถมศึกษา (ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1-6) 
  การศึกษาระดบัน้ีเป็นช่วงแรกของการศึกษาภาคบงัคบั มุ่งเนน้ทกัษะพื้นฐานดา้น
การอ่าน การเขียน การคิดค านวณ ทกัษะการคิดพื้นฐาน การติดต่อส่ือสาร กระบวนการเรียนรู้ทาง
สังคม และพื้นฐานความเป็นมนุษย ์การพฒันาคุณภาพชีวิตอย่างสมบูรณ์และสมดุลทั้งในด้าน
ร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ สงัคม และวฒันธรรม โดยเนน้จดัการเรียนรู้แบบบูรณาการ 
 2. ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ (ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1-3) 
  เป็นช่วงสุดทา้ยของการศึกษาภาคบงัคบั มุ่งเนน้ให้ผูเ้รียนไดส้ ารวจความถนดัและ
ความสนใจของตนเอง ส่งเสริมการพฒันาบุคลิกภาพส่วนตน มีทกัษะในการคิดอยา่งมีวิจารณญาณ 
คิดสร้างสรรค์ และคิดแก้ปัญหา มีทกัษะในการด าเนินชีวิต มีทกัษะการใช้เทคโนโลยีเพื่อเป็น
เคร่ืองมือในการเรียนรู้ มีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความสมดุลทั้ งด้านความรู้ ความคิด           
ความดีงาม และมีความภูมิใจในความเป็นไทย ตลอดจนใชเ้ป็นพื้นฐานในการประกอบอาชีพหรือ
การศึกษาต่อ 
 3. ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย (ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4-6) 
  การศึกษาระดับน้ีเน้นการเพิ่มพูนความรู้และทักษะเฉพาะด้าน สนองตอบ
ความสามารถ ความถนดัและความสนใจของผูเ้รียนแต่ละคนทั้งดา้นวิชาการและวิชาชีพ มีทกัษะใน
การใชว้ิทยาการ และเทคโนโลยี ทกัษะกระบวนการคิดชั้นสูง สามารถน าความรู้ไปประยกุตใ์ชใ้ห้
เกิดประโยชน์ในการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ มุ่งพฒันาตนและประเทศตามบทบาทของตน 
สามารถเป็นผูน้ า และผูใ้หบ้ริการชุมชนในดา้นต่าง ๆ 
 

 การจัดเวลาเรียน 
 หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดก้ าหนดกรอบโครงสร้างเวลาเรียนพื้นฐาน
ส าหรับกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่ม และกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน ซ่ึงสถานศึกษาสามารถเพิ่มเติมได้

                                                        
 67เร่ืองเดียวกนั, 175. 
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ตามความพร้อมและจุดเน้น โดยสามารถปรับให้เหมาะสมตามบริบทของสถานศึกษาและสภาพ
ของผูเ้รียน ดงัน้ี 
 1. ระดบัประถมศึกษา (ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1-6) 
  ใหจ้ดัเวลาเรียนเป็นรายปี โดยมีเวลาเรียนวนัละไม่เกิน 5 ชัว่โมง  
 2. ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ (ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1-3) 
  ให้จดัเวลาเรียนเป็นรายภาค มีเวลาเรียนวนัละไม่เกิน 6 ชั่วโมง คิดน ้ าหนักของ
รายวิชาท่ีเรียนเป็นหน่วยกิต ใชเ้กณฑ ์40 ชัว่โมงต่อภาคเรียน มีค่าน ้ าหนกัวิชาเท่ากบั 1 หน่วยกิต  
 3. ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย (ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4-6) 
  ให้จัดเวลาเรียนเป็นรายภาค มีเวลาเรียนวนัละไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมง คิดน ้ าหนักของ
รายวิชาท่ีเรียนเป็นหน่วยกิต ใชเ้กณฑ ์40 ชัว่โมงต่อภาคเรียน มีค่าน ้าหนกัวิชาเท่ากบั 1 หน่วยกิต  
 โครงสร้างเวลาเรียน 
 หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ก าหนดกรอบโครงสร้างเวลาเรียน ดงัน้ี 

 เวลาเรียน 
กลุ่มสาระ 

การเรียนรู้/กิจกรรม 

ระดบัประถมศึกษา ระดบัมธัยมศึกษา 
ตอนตน้ 

ระดบัมธัยมศึกษา 
ตอนปลาย 

 ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 ม.4-6 
กลุ่มสาระการเรียนรู้           

ภาษาไทย 200 200 200 160 160 160 120 
(3 นก.) 

120 
(3 นก.) 

120 
(3 นก.) 

240 
(6 นก.) 

คณิตศาสตร์ 200 200 200 160 160 160 120 
(3 นก.) 

120 
(3 นก.) 

120 
(3 นก.) 

240 
(6 นก.) 

วิทยาศาสตร์ 80 80 80 80 80 80 120 
(3 นก.) 

120 
(3 นก.) 

120 
(3 นก.) 

240 
(6 นก.) 

สังคมศึกษา ศาสนา 
และวฒันธรรม 

80 80 80 80 80 80 120 
(3 นก.) 

120 
(3 นก.) 

120 
(3 นก.) 

240 
(6 นก.) 

สุขศึกษา 
และพลศึกษา 

80 80 80 80 80 80 80 
(2 นก.) 

80 
(2 นก.) 

80 
(2 นก.) 

120 
(3 นก.) 

ศิลปะ 80 80 80 80 80 80 80 
(2 นก.) 

80 
(2 นก.) 

80 
(2 นก.) 

120 
(3 นก.) 

การงานอาชีพและ 
เทคโนโลย ี

40 40 40 80 80 80 80 
(2 นก.) 

80 
(2 นก.) 

80 
(2 นก.) 

120 
(3 นก.) 

ภาษาต่างประเทศ 40 40 40 80 80 80 120 
(3 นก.) 

120 
(3 นก.) 

120 
(3 นก.) 

240 
(6 นก.) 

รวมเวลาเรียน 
(พื้นฐาน) 

800 800 800 800 800 800 840 
(21 นก.) 

840 
(21 นก.) 

840 
(21 นก.) 

1,560 

กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 120 120 120 120 120 120 120 120 120 360 
รายวิชา/กิจกรรมท่ี 
สถานศึกษาจดัเพ่ิมเติม 

 
ปีละไม่เกิน 80 ชัว่โมง 

 
ปีละไม่เกิน 240 ชัว่โมง 

 
ไม่นอ้ยกวา่ 
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ตามความพร้อมและจุดเนน้ 1,640 ชัว่โมง 
 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด 
 

 
ไม่เกิน 1,000 ชัว่โมง/ปี 

 
ไม่เกิน 1,200 ชัว่โมง/ปี 

รวม 3 ปี 
ไม่นอ้ยกวา่ 
1,600 ชัว่โมง 

 

แผนภูมิท่ี 5  แสดงโครงสร้างเวลาเรียนของหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
         พทุธศกัราช 2551 
ท่ีมา  :  กระทรวงศึกษาธิการ,  หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พทุธศกัราช 2551  
(กรุงเทพฯ : โรงพิมพชุ์มนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย, 2552), 23. 
 การก าหนดโครงสร้างเวลาเรียนพื้นฐานและเพิ่มเติม สถานศึกษาสามารถด าเนินการ
ดงัน้ี 
 ระดบัประถมศึกษา สามารถปรับเวลาเรียนพื้นฐานของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ได้
ตามความเหมาะสม ทั้งน้ีตอ้งมีเวลาเรียนรวมตามท่ีก าหนดไวใ้นโครงสร้างเวลาเรียนพื้นฐานและ
ผูเ้รียนตอ้งมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้และตวัช้ีวดัท่ีก าหนด 
 ระดับมธัยมศึกษา ตอ้งจดัโครงสร้างเวลาเรียนพื้นฐานให้เป็นไปตามท่ีก าหนดและ
สอดคลอ้งกบัเกณฑก์ารจบหลกัสูตร 
 ส าหรับเวลาเรียนเพิ่มเติม ทั้งในระดบัประถมศึกษาและมธัยมศึกษา ให้จดัเป็นรายวิชา
เพิ่มเติม หรือกิจกรรมพัฒนาผูเ้รียน โดยพิจารณาให้สอดคล้องกับความพร้อม จุดเน้นของ
สถานศึกษาและเกณฑก์ารจบหลกัสูตร เฉพาะระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1-3 สถานศึกษาอาจจดัให้
เป็นเวลาส าหรับสาระการเรียนรู้พื้นฐานในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ 
 กิจกรรมพฒันาผูเ้รียนท่ีก าหนดไวใ้นชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ถึงมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ปีละ 
120 ชัว่โมง และชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4-6 จ านวน 360 ชัว่โมง นั้น เป็นเวลาส าหรับปฏิบติักิจกรรม
แนะแนว กิจกรรมนักเรียน และกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ในส่วนกิจกรรมเพื่อ
สงัคมและสาธารณประโยชน์ ใหส้ถานศึกษาจดัสรรเวลาใหผู้เ้รียนไดป้ฏิบติักิจกรรม ดงัน้ี 
 ระดบัประถมศึกษา (ป. 1-6) รวม 6 ปี จ  านวน 60 ชัว่โมง 
 ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ (ม. 1-3) รวม 3 ปี จ  านวน 45 ชัว่โมง 
 ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย (ม. 4-6) รวม 3 ปี จ  านวน 60 ชัว่โมง 
 

 การจัดการเรียนรู้ 
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 การจัดการเรียนรู้เป็นกระบวนการส าคญัในการน าหลกัสูตรสู่การปฏิบติัหลกัสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นหลกัสูตรท่ีมีมาตรฐานการเรียนรู้ สมรรถนะส าคญัของผูเ้รียน 
และคุณลกัษณะอนัพึงประสงคเ์ป็นเป้าหมายส าคญัส าหรับพฒันาเดก็และเยาวชน 
 ผูส้อนตอ้งพยายามคดัสรรกระบวนการเรียนรู้ จดัการเรียนรู้ เพื่อพฒันาผูเ้รียนให้มี
คุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ รวมทั้งปลูกฝังเสริมสร้างคุณลกัษณะอนั
พึงประสงค ์พฒันาทกัษะต่าง ๆ อนัเป็นสมรรถนะส าคญัท่ีตอ้งการใหเ้กิดแก่ผูเ้รียน 
  
 
 1. หลกัการจดัการเรียนรู้ 
  การจดัการเรียนรู้เพื่อให้ผูเ้รียนมีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานการเรียนรู้
สมรรถนะส าคญัและคุณลกัษณะอนัพึงประสงคต์ามท่ีก าหนดไวใ้นหลกัสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน โดยยดึหลกัว่า ผูเ้รียนมีความส าคญัท่ีสุด เช่ือว่าทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพฒันา
ตนเองได ้ยึดประโยชน์ท่ีเกิดกบัผูเ้รียน กระบวนการจดัการเรียนรู้ตอ้งส่งเสริมให้ผูเ้รียนสามารถ
พฒันาตามธรรมชาติและเตม็ตามศกัยภาพ ค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลและพฒันาการทาง
สมอง เนน้ใหค้วามส าคญัทั้งความรู้ และคุณธรรม 
 2. กระบวนการเรียนรู้ 
  การจดัการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั ผูเ้รียนจะตอ้งอาศยักระบวนการเรียนรู้ท่ี
หลากหลาย เป็นเคร่ืองมือท่ีจะน าพาตนเองไปสู่เป้าหมายของหลกัสูตร กระบวนการเรียนรู้ท่ีจ  าเป็น
ส าหรับผูเ้รียน อาทิ กระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ กระบวนการสร้างความรู้ กระบวนการคิด 
กระบวนการทางสังคม กระบวนการเผชิญสถานการณ์และแก้ปัญหา กระบวนการเรียนรู้จาก
ประสบการณ์จริง กระบวนการปฏิบัติ ลงมือท าจริง กระบวนการจัดการ กระบวนการวิจัย 
กระบวนการเรียนรู้ของตนเอง และกระบวนการพฒันาลกัษณะนิสัย 
  กระบวนการเหล่าน้ีเป็นแนวทางในการจดัการเรียนรู้ท่ีผูเ้รียนควรไดรั้บการฝึกฝน
พฒันา เพราะจะสามารถช่วยให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ได้ดี บรรลุเป้าหมายของหลกัสูตร ดังนั้น       
ผูส้อนจึงจ าเป็นตอ้งศึกษาท าความเขา้ใจในกระบวนการเรียนรู้ต่าง ๆ เพื่อให้สามารถเลือกใชใ้น   
การจดักระบวนการเรียนรู้ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 3. การออกแบบการเรียนรู้ 
  ผูส้อนต้องศึกษาหลักสูตรสถานศึกษาให้เข้าใจถึงมาตรฐานการเรียนรู้ ช้ีว ัด
สมรรถนะส าคญัของผูเ้รียน คุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์แลว้จึงพิจารณาออกแบบการจดัการเรียนรู้ 
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โดยเลือกใชว้ิธีสอนและเทคนิคการสอน ส่ือ/แหล่งเรียนรู้ การวดัและประเมินผล เพื่อให้ผูเ้รียนได้
พฒันาเตม็ตามศกัยภาพและบรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้ซ่ึงเป็นเป้าหมายท่ีก าหนด 
 4. บทบาทของผูส้อนและผูเ้รียน 
  การจดัการเรียนรู้เพื่อใหผู้เ้รียนมีคุณภาพตามเป้าหมายของหลกัสูตร ทั้งผูส้อนและ 
ผูเ้รียนควรมีบทบาท ดงัน้ี 
  4.1 บทบาทของผูส้อน 
   1) ศึกษาวิเคราะห์ผูเ้รียนเป็นรายบุคคล แลว้น าขอ้มูลมาใช้ในการวางแผน   
การจดัการเรียนรู้ท่ีทา้ทายความสามารถของผูเ้รียน 
   2) ก าหนดเป้าหมายท่ีตอ้งการให้เกิดข้ึนกับผูเ้รียน ด้านความรู้และทกัษะ
กระบวนการ ท่ีเป็นความคิดรวบยอด หลกัการและความสมัพนัธ์ รวมทั้งคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์
   3) ออกแบบการเรียนรู้และจดัการเรียนรู้ท่ีตอบสนองความแตกต่างระหว่าง
บุคคลและพฒันาการทางสมอง เพื่อน าผูเ้รียนไปสู่เป้าหมาย 
   4) จัดบรรยากาศท่ีเ อ้ือต่อการเรียนรู้ และดูแลช่วยเหลือผู ้เ รียนให้เกิด           
การเรียนรู้ 
   5) จดัเตรียมและเลือกใช้ส่ือให้เหมาะสมกบักิจกรรม น าภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 
เทคโนโลยท่ีีเหมาะสมมาประยกุตใ์ชใ้นการจดัการเรียนการสอน 
   6) ประเมินความกา้วหน้าของผูเ้รียนดว้ยวิธีการท่ีหลากหลาย เหมาะสมกบั
ธรรมชาติของวิชาและระดบัพฒันาการของผูเ้รียน 
   7) วิเคราะห์ผลการประเมินมาใชใ้นการซ่อมเสริมและพฒันาผูเ้รียน รวมทั้ง 
ปรับปรุงการจดัการเรียนการสอนของตนเอง 
  4.2 บทบาทของผูเ้รียน 
   1) ก าหนดเป้าหมาย วางแผน และรับผดิชอบการเรียนรู้ของตนเอง 
   2) เสาะแสวงหาความรู้ เขา้ถึงแหล่งการเรียนรู้ วิเคราะห์ สังเคราะห์ขอ้ความรู้ 
ตั้งค  าถาม คิดหาค าตอบหรือหาแนวทางแกปั้ญหาดว้ยวิธีการต่าง ๆ 
   3) ลงมือปฏิบัติจริง สรุปส่ิงท่ีได้เ รียนรู้ด้วยตนเอง และน าความรู้ไป
ประยกุตใ์ชใ้นสถานการณ์ต่าง ๆ 
   4) มีปฏิสมัพนัธ์ ท างาน ท ากิจกรรมร่วมกบักลุ่มและครู 
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   5) ประเมินและพฒันากระบวนการเรียนรู้ของตนเองอยา่งต่อเน่ือง68 
 ปัญหาและแนวโน้มในการพฒันาหลกัสูตร 
 ในบทบาทของครูผูส้อนจะตอ้งใหค้วามส าคญักบักระบวนการพฒันาหลกัสูตร  ปัญหา
ของการพัฒนาหลักสูตรเกิดจากบุคลากรท่ีเก่ียวข้องกับการจัดการเรียนการสอนไม่เข้าใจ
กระบวนการของการพฒันาหลกัสูตร ดงันั้นแนวโนม้ของการพฒันาหลกัสูตร บุคลากรทุกฝ่ายของ
สถานศึกษาจะตอ้งศึกษาเร่ืองดงัต่อไปน้ี 
 1. ความรู้พื้นฐานเก่ียวกบัหลกัสูตร        
 ความหมายของค าวา่หลกัสูตรท่ีเป็นท่ียอมรับในปัจจุบนัคือมวลประสบการณ์ทั้งหมดท่ี 
จดัให้กับผูเ้รียน  ซ่ึงหลกัสูตรมีองค์ประกอบท่ีส าคญั ได้แก่ จุดมุ่งหมาย  ขอบข่ายเน้ือหา และ
ความสมัพนัธ์กบัเวลา  โดยรูปแบบหลกัสูตรระดบัหอ้งเรียน 
 2. ขอ้มูลพื้นฐานของการพฒันาหลักสูตรท่ีส าคญั มี 5 ด้าน  ได้แก่  ด้านปรัชญา
การศึกษาดา้นจิตวิทยาการศึกษา  ดา้นสังคมและวฒันธรรม  ดา้นวิชาการ  ดา้นวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี
   ข้อมูลเหล่าน้ีจะเป็นพื้นฐานส าคัญท่ีจะต้องน ามาวิเคราะห์  เพื่อน ามาใช้ใน          
การวางแผนพฒันาหลกัสูตร  และการจดัองคป์ระกอบของหลกัสูตรท่ีสมัฤทธ์ิผลต่อไป 
 3. รูปแบบการพฒันาหลกัสูตรตามแนวคิดของ  สงดั  อุทรานนัท ์
  สงัด  อุทรานันท์  ได้เสนอแนวคิดการพฒันาหลักสูตรโดยยึดหลักการพฒันา
หลกัสูตรทั้งระบบ  โดยแบ่งออกเป็นการร่างหลกัสูตร  การน าหลกัสูตรไปใช ้ และการประเมินผล
หลักสูตรทั้ งระบบอีกด้วย   แบ่งออกเป็นขั้ นตอนซ่ึงสามารถแสดงเ ป็นรูปวัฏจักรของ
กระบวนการพฒันาหลกัสูตรไดด้งัแผนภูมิท่ี 2 

 
                                            การวิเคราะห์ขอ้มูลพื้นฐาน 
 
 
                    การประเมินผลการใช ้                                                            การก าหนดจุดมุ่งหมาย 
                         หลกัสูตร         
 

                                                        
 68กระทรวงศึกษาธิการ,  หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551  
(กรุงเทพฯ : โรงพิมพชุ์มนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย, 2552), 22-25. 
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                                                    ปรับปรุง 
                                                                                แกไ้ข 
 
                
                 การน าหลกัสูตรไปใช ้                      การคดัเลือก 
                และจดัเน้ือหาสาระ 
  
                                                                    การก าหนดมาตรการ 

   การวดัและประเมินผล 
                                                                                                      
แผนภูมิท่ี 6  วฏัจกัรกระบวนการพฒันาหลกัสูตรของ สงดั  อุทรานนัท ์
  รูปแบบการพฒันาหลกัสูตรตามแนวคิดของวิชยั  วงษใ์หญ่ 
  วิชัย   วงศ์ใหญ่   ได้เสนอรูปแบบและแนวคิดของขั้นตอนกระบวนการพฒันา
หลกัสูตรไว ้ดงัน้ี 
  3.1 การก าหนดจุดมุ่งหมาย  หลกัการ  โครงสร้าง  และการออกแบบหลกัสูตร 
  3.2 ยกร่างเน้ือหาสาระแต่ละกลุ่มประสบการณ์  แต่ละหน่วยการเรียนและรายวิชา 
  3.3 น าหลกัสูตรท่ีพฒันาแลว้ไปทดลองใชใ้นโรงเรียนน าร่องและปรับปรุงแกไ้ข
ขอ้บกพร่อง 
  3.4 อบรมครู ผูบ้ริหารทุกระดบั  และบุคลากรทางการศึกษาให้เขา้ใจในหลกัสูตร
ใหม่ 
  3.5 น าหลกัสูตรไปใชป้ฏิบติัการสอนในโรงเรียน  และประกาศใชห้ลกัสูตร  โดยมี
กิจกรรมการใชห้ลกัสูตรใหม่ ดงัน้ี 
  การแปลงหลกัสูตรไปสู่การสอน  คือ การจดัท าวสัดุหลกัสูตร  ไดแ้ก่  เอกสารและ
อุปกรณ์การเรียนการสอนท่ีจ าเป็น 
  ผูบ้ริหารจดัเตรียมส่ิงต่าง ๆ เช่น บุคลากร  วสัดุหลกัสูตร และบริการต่าง ๆ เร่ิม
ตั้ งแต่อบรมครูและบุคลากรฝ่ายบริหารหลักสูตร  ห้องสมุด  ห้องเรียน  รวมทั้ งการจัดสรร
งบประมาณ 
  การสอน  เป็นหนา้ท่ีของครูปฏิบติัการทัว่ไป 
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  การประเมินผล  ซ่ึงแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ การประเมินผลการเรียนของนกัเรียน  
และการประเมินผลหลกัสูตร  ตั้งแต่ประเมินเอกสาร  ผลการน าหลกัสูตรไปใช ้ และผลสัมฤทธ์ิของ
ผูเ้รียน ซ่ึงจะตอ้งประเมินอยา่งเป็นระบบและต่อเน่ือง 
 4. การบริหารหลกัสูตร 
  การบริหารหลกัสูตร  เป็นการน ากระบวนการบริหารมาใชใ้นขั้นตอนการวางแผน
หลกัสูตร  การน าหลกัสูตรไปใช ้ ตลอดจนการประเมินผลหลกัสูตร  ซ่ึงการบริหารหลกัสูตรใด ๆ 
ให้มีประสิทธิภาพตอ้งอาศยับุคคลท่ีเก่ียวขอ้งร่วมมือกนั  แต่ส่ิงท่ีส าคญัประการหน่ึงท่ีผูบ้ริหาร
หลกัสูตรควรค านึงถึง คือ การเตรียมครูผูส้อน เพราะว่าครูผูส้อนเป็นองคป์ระกอบท่ีส าคญัท่ีจะช่วย
ให้การใชห้ลกัสูตรนั้น บรรลุเจตนารมณ์ของหลกัสูตร  โดยครูจะเป็นผูน้ าหลกัสูตรไปสู่การเรียน
การสอนภายในห้องเรียน ดงันั้น จึงกล่าวไวว้่า “ครูผูส้อน คือ หัวใจของหลกัสูตร”  และคุณภาพ
ของครูผูส้อนจึงเป็นกุญแจดอกส าคญัท่ีจะน าไปสู่การบรรลุจุดหมายของหลกัสูตร  ด้วยเหตุน้ี
หน่วยงานท่ีผลิตครูนั้น  การผลิตครูหรือพฒันาครูควรตระหนกัถึงคุณภาพของครูดว้ย  โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในการผลิตครู  ดว้ยเหตุน้ีจึงควรผลิตให้มีคุณภาพเพียงพอท่ีจะออกไปปฏิบติัหน้าท่ีตาม
โรงเรียน และสามารถออกไปใชห้ลกัสูตรได ้ โดยสามารถแปลงหลกัสูตรไปสู่การเรียนการสอนได ้ 
ดังนั้ น  หน่วยงานท่ีผลิตครูควรให้ความส าคัญตั้ งแต่การคดัเลือกนักศึกษาเข้ามาเรียนวิชาครู
หลกัสูตรส าหรับผลิตครู และกระบวนการผลิตครู  โดยเฉพาะอย่างยิ่งเจตคติท่ีดีต่อวิชาชีพครู      
ส่วนกรณีครูประจ าการนั้นหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งควรมีการพฒันาครูอยา่งต่อเน่ืองและทัว่ถึง         
มีการติดตามและประเมินผลอยา่งจริงจงั  ถา้ทุกฝ่ายใหค้วามร่วมมือกนัท่ีจะเตรียมและพฒันาครูให้
มีคุณภาพการศึกษาในอนาคตของประเทศกค็งจะมีคุณภาพมากยิง่ข้ึน 
 5.   นวตักรรมการจดัการเรียนรู้ 
  วิธีการจดักิจกรรมการเรียนการสอน  ถือว่ากระบวนการส าคญัในการจดัการเรียน
การสอน  ถา้ครูผูส้อนรู้จกัเลือกวิธีการจดัการเรียนการสอนท่ีเหมาะสมกบัเน้ือหาสาระ  ก็จะส่งผล
ต่อการบรรลุตามเป้าหมายของหลกัสูตร  อยา่งไรกต็ามวิธีการจดัการเรียนการสอนต่าง ๆ กจ็ะมีขอ้ดี
และขอ้จ ากดัแตกต่างกนัไป ซ่ึงจะตอ้งอาศยัการเรียนรู้กระบวนการเหล่านั้นอยา่งเขา้ใจอนัน าไปสู่
การออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ  และตอบสนองหลกัสูตรท่ีพฒันาข้ึน 
 6.   การประเมินหลกัสูตร 
  การประเมินหลกัสูตรมีความส าคญัอย่างมากในกระบวนการจดัการศึกษา  เป็น
เคร่ืองมือท่ีจ าเป็นส าหรับการควบคุมคุณภาพ  การประกนัคุณภาพของการศึกษาหลาย ๆ ระดบั  
ตั้งแต่ระดบัหอ้งเรียน ระดบัโรงเรียน  ระดบัเขตจนถึงระดบัชาติ  ผูท่ี้มีบทบาทในการประเมินทั้งใน
ระดบัผูจ้ดัท านโยบายการศึกษา  ผูก้  ากบัดูแล  จนถึงระดบัผูป้ฏิบติั  จึงควรท าความเขา้ใจกบัประเดน็
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ต่าง ๆ ท่ีเป็นองคป์ระกอบส าคญัของการประเมินหลกัสูตรใหช้ดัเจน  เพื่อจะไดก้ าหนดวางแผนการ
ประเมินหลักสูตรท่ีสอดคล้องกับเป้าหมายของการประเมิน และสามารถน าผลการประเมิน
หลกัสูตรไปใชไ้ดจ้ริง 
 7.   การจดัท าหลกัสูตรสถานศึกษา 
  หลกัสูตรสถานศึกษาท่ีมีคุณภาพ  จะตอ้งเกิดจากความร่วมมือร่วมใจของบุคลากร
ทุกคนในสถานศึกษา  รวมทั้ งบุคลากรท่ีเ ก่ียวข้องนอกสถานศึกษา  เพื่อระดมความคิด  
ประสบการณ์มาใชใ้นการก าหนดหลกัสูตรและพฒันาผูเ้รียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานท่ีก าหนด 
และตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม  รวมทั้งเปล่ียนไปตามธรรมชาติของ
การศึกษา 
  การจดัท าหลกัสูตรสถานศึกษา  มีขอ้ควรค านึง 2 ประการ  คือ ตอ้งเช่ือมโยงกบั
หลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศกัราช 2544 และจะตอ้งพฒันาผูเ้รียนให้เต็มตามศกัยภาพ  
สถานศึกษาสามารถออกแบบหลกัสูตรของตนเองไดอ้ย่างอิสระ  โดยยึดนโยบายและกฎหมายท่ี
เก่ียวขอ้งกบัหลกัวิชาการในการจดัการศึกษาท่ีมีความถูกตอ้งเหมาะสมสอดคลอ้งกบับริบทของ
สถานศึกษา ชุมชน และทอ้งถ่ิน  มีความเป็นไปได ้
 ปัญหาของการพฒันาหลักสูตร  คือ ปัญหาท่ีเกิดข้ึนในกระบวนการยกระดับของ
หลกัสูตรจากระดบัท่ีเป็นข้ึนสู่อีกระดบัหน่ึง  ปัญหาอนัเกิดจากการร่วมคิดร่วมท า  ร่วมกนัสร้าง
หลกัสูตร และร่วมกนัน าหลกัสูตรไปใช ้ มีดงัน้ี 
 1. ปัญหาขาดครูท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสม 
 2. ปัญหาการไม่ยอมรับและไม่เปล่ียนแปลงบทบาทการสอนของครูตามแนว
หลกัสูตร 
 3. ปัญหาการจดัอบรมครู 
 4. ศูนยก์ารพฒันาหลกัสูตร  ไม่เขา้ใจบทบาทหนา้ท่ีของตน 
 5. ขาดการประสานงานท่ีดีระหวา่งหน่วยงานต่าง ๆ  
 6. ผูบ้ริหารต่าง ๆ ไม่สนใจเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงหลกัสูตร 
 7. ปัญหาขาดแคลนเอกสาร เน่ืองจากขาดงบประมาณและการคมนาคมขนส่งไม่มี
ประสิทธิภาพพอ 
 วิธีการพฒันาหลกัสูตรมี 5 วิธีการ 
 1. การพฒันาหลกัสูตรจากเบ้ืองบนสู่เบ้ืองล่าง 
 2. การพฒันาหลกัสูตรจากเบ้ืองล่างสู่เบ้ืองบน 
 3. การพฒันาหลกัสูตรแบบวิธีการสาธิต 
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 4. การพฒันาหลกัสูตรวิธีการอยา่งมีระบบ 
 5. การพฒันาหลกัสูตรโดยวิธีเชิงปฏิบติัการ 
 การพฒันาหลกัสูตรในอนาคต 
 1. พฒันาเครือข่ายการเรียนรู้  (เครือข่ายวิชาการ  วิชาชีพ) 
 2. พฒันาหลกัสูตรเพื่อการพฒันาท่ีย ัง่ยืน  (Sustainable Development) จดัหลกัสูตร
เพื่อการพฒันาคนต่อเน่ืองตลอดชีวิต 
 3.  รูปแบบหลักสูตรจะหลากหลายมากข้ึน  เช่น  หลักสูตรการศึกษาภาคพิเศษ  
หลกัสูตรเฉพาะกิจ  หลกัสูตรฝึกอบรม 
 4.   เปิดหลกัสูตรนานาชาติเพิ่มข้ึน 
 5.   มีการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศอยา่งนอ้ย 2 ประเทศ เช่น เวียดนาม  เขมร  ลาว  มลาย ู
 6.   มีการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศมากข้ึน  การใชเ้ทคโนโลยีตอ้งไม่ขดักบัสังคมและ
ส่ิงแวดลอ้ม  ตอ้งไม่ใหเ้ทคโนโลยเีป็นนายเรา 
 7.   หลกัสูตรและการเรียนการสอนจะตอ้งพฒันาทกัษะในการคิด  การศึกษาหาความรู้
ดว้ยตนเอง  และความสามารถในการส่ือสาร  พฒันาคนใหคิ้ดกวา้ง  คิดไกล  ใฝ่รู้ 
 8.   ใหผู้เ้รียนมีความรู้ทั้งเร่ืองท่ีเป็นสากล  นานาชาติ และของไทย  ตอ้งรู้เขารู้เรา 
 9.   พฒันาหลกัสูตร ส่วนกลาง 60% ส่วนทอ้งถ่ิน  40% 
                  10.  จดัการเรียนการสอน โดยใชก้ารวิจยัเป็นฐาน  ส่งเสริมการวิจยัและพฒันา 
                  11.  จะตอ้งมีการประกนัคุณภาพทางการศึกทุกระดบั69  
 ในการปรับปรุงพฒันาหลกัสูตรการปฏิรูประแบบและกระบวนการเรียนรู้ในหลกัสูตร
จ าเป็นท่ีจะตอ้งด าเนินการใหเ้หมาะสมและสอดคลอ้งกบัเวลาเรียนท่ีมีอยูจ่ริงในแต่ละวนั เพราะใน
การจดัเวลาเรียน โครงสร้างเวลาเรียนของหลกัสูตรสถานศึกษาจะตอ้งมีความยดึหยุน่สามารถปรับ
ไปตามสถานการณ์ความไม่สงบท่ีเกิดข้ึนในพื้นท่ี ดงันั้นครูผูส้อนจะตอ้งสามารถจดัการเรียนรู้ จดั
กระบวนการเรียนรู้ ออกแบบการเรียนรู้ ตลอดจนถึงการก าหนดบทบาทของผูส้อนและผูเ้รียนให้มี
ความสอดคลอ้งซ่ึงกนัและกนั 
 
เขตพฒันาพเิศษเฉพาะกจิจังหวดัชายแดนภาคใต้ 

                                                        
 69สุภาพร  แนวพนิต, การพฒันาหลกัสูตรการเรียนการสอน (กรุงเทพมหานคร : เอช 

อาร์ เซ็นเตอร์ จ ากดั, 2551), 64. 
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 จากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นท่ียงัส่งผลกระทบโดยตรงต่อเวลาเรียนในการจดัการ
เรียนการสอนซ่ึงนกัเรียนในจงัหวดัชายแดนภาคใตส่้วนใหญ่มีเวลาเรียนไม่ครบตามท่ีก าหนดไวใ้น
หลกัสูตรเน่ืองจากการเปิด-ปิดโรงเรียนเม่ือเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบข้ึนในพื้นท่ี ประกอบกบัเวลา
เรียนปกติก็ต่างจากพื้นท่ีอ่ืนๆ ทั้งน้ีเพราะครูตอ้งออกจากโรงเรียนก่อนเวลาท่ีก าหนดดว้ยเหตุผล
ด้านความปลอดภัยซ่ึงปัจจัยดังกล่าวน้ี มีส่วนส าคัญท่ีท าให้ส่งผลกระทบต่อคุณภาพการจัด
การศึกษา ในการวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัไดร้วบรวมขอ้มูลทัว่ไปท่ีเก่ียวขอ้งกบัสภาพการจดัการศึกษาใน
เขตพฒันาพิเศษเฉพาะกิจจงัหวดัชายแดนภาคใตพ้อสรุปไดด้งัน้ี 
 
การจัดการศึกษาในเขตพฒันาพเิศษเฉพาะกจิจังหวดัชายแดนภาคใต้ 

 พื้นท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ ไดแ้ก่  ยะลา  ปัตตานี และนราธิวาส  มีประชากร
ทั้งส้ิน  1,790,851  คน  ร้อยละ  80  นบัถือศาสนาอิสลาม  ศาสนาพุทธ  ร้อยละ 19.9  และอ่ืน ๆ  
ร้อยละ 0.1  นบัว่าเป็นพื้นท่ีมีเอกลกัษณ์เฉพาะตวัในหลายๆ ดา้น ไม่ว่าจะเป็นขนบธรรมเนียม 
ภาษา วฒันธรรม การนบัถือศาสนาของผูค้น ซ่ึงส่งผลถึงวิถีการด าเนินชีวิตท่ีแตกต่างกบัประชาชน
ส่วนใหญ่ของประเทศ ดังนั้ น การจัดการศึกษาในพื้นท่ีสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ จึงต้อง
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูเ้รียนและชุมชน ยึดหลกัการจดัการศึกษาเชิงบูรณาการกบัวิถีชีวิต 
อัตลักษณ์ ความหลากหลายทางวฒันธรรม ความตอ้งการของทอ้งถิ ่นและประชาชนที่มี
ลกัษณะเฉพาะบนพื้นฐานของหลกัศาสนา  ประชาชนมีความตอ้งการเรียนรู้หลกัการศาสนาผา่นวิถี
ชีวิตทุกรูปแบบ ตั้งแต่ระดบับุคคล  ระดบัการอบรมขดัเกลาของครอบครัว  การปลูกฝังตั้งแต่แรก
เกิดไปจนตลอดชีวิต และส่งผลต่อการจดัการศึกษาทุกรูปแบบท่ีมีอยูใ่นพื้นท่ี  

 ปัจจุบนั การจดัการศึกษาในจงัหวดัชายแดนภาคใตมี้หลายรูปแบบท่ีหลากหลายภายใต้
แนวคิดของการจดัการศึกษาท่ียึดผูเ้รียนเป็นส าคญั โดยเน้นการบูรณาการกบัวิถีชีวิต อตัลกัษณ์ 
ความหลากหลายทางวฒันธรรม ความตอ้งการของชุมชนและทอ้งถ่ินบนพื้นฐานของศาสนา วิชา
สามญั และวิชาชีพ  มีการจดัการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ  มีผูรั้บบริการการศึกษาในระบบ
โรงเรียนทุกสังกัด จ านวนกว่า 500,000 คน และผูรั้บบริการการศึกษานอกระบบโรงเรียน             
อีกประมาณ 500,000 คน ดงัรูปแบบการศึกษาในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ ประกอบดว้ย  

 1.  สถานศึกษาของรัฐ ซ่ึงประกอบด้วยสถานศึกษาขั้นพื้นฐานทั้งสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ สงักดักรมการส่งเสริมการปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (เทศบาล) 
สถาบนัการพลศึกษา/ โรงเรียนกีฬา โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนสถาบนัอาชีวศึกษา ศูนย์
การศึกษาพิเศษประจ าจงัหวดั ศูนยก์ารศึกษานอกโรงเรียน โรงเรียนพระปริยติัธรรม/วิทยาลยัสงฆ ์
ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ และสถาบนัอุดมศึกษาของรัฐ  
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 2.  สถานศึกษาเอกชนทั่วไป ได้แก่ โรงเรียนเอกชนสามัญศึกษาทั้ งระดับปฐมวยั  
อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา 

 3.  สถานศึกษาเอกชนท่ีมีการสอนสามญัศึกษาและอิสลามศึกษา ตั้งแต่ระดบัปฐมวยั
ถึงระดบัอุดมศึกษา ไดแ้ก่ โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม มหาวิทยาลยัอิสลามยะลา  

 4.  สถานศึกษาท่ีเนน้การสอนศาสนาอิสลาม ไดแ้ก่ ศูนยก์ารศึกษาอิสลามประจ ามสัยดิ 
(ตาดีกา) ศูนยอ์บรมเดก็ก่อนเกณฑป์ระจ ามสัยดิ สถาบนัศึกษาปอเนาะ  

 ทั้งน้ี ในการจดัการศึกษาในสถาบนัการศึกษาของรัฐระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน ยงัแบ่ง
ออกเป็น 4 กลุ่ม ไดแ้ก่  

 1. โรงเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีมีการจัดการเรียนการสอนสามัญทั้ งระดับ
ประถมศึกษาและระดบัมธัยมศึกษา รวมทั้งโรงเรียนขยายโอกาส  ซ่ึงอยูใ่นความดูแลของส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษา 

 2.  โรงเรียนสองภาษา ซ่ึงสอนโดยใชภ้าษาไทยเป็นพื้นฐานและสอนภาษายาวีหรือ
มาลายทูอ้งถ่ินเสริมแก่นกัเรียนมุสลิม ซ่ึงอยูใ่นความดูแลของส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

 3.  โรงเรียนสองระบบ เป็นโรงเรียนท่ีมีการจดัการเรียนการสอนสองหลกัสูตร คือ
หลกัสูตรสามญัและหลกัสูตรอิสลามศึกษาควบคู่กนั ซ่ึงอยู่ในความดูแลของส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา 

 4.  โรงเรียนคู่ขนาน เป็นโรงเรียนท่ีมีการจัดการเรียนการสอนปกติ แต่ด าเนิน          
การจดัการเรียนการสอนควบคู่กบัศูนยก์ารศึกษาอิสลามประจ ามสัยิด (ตาดีกา)ในพื้นท่ี  ซ่ึงอยู่ในความ
ดูแลของส านกัผูต้รวจราชการ ประจ าเขตตรวจราชการท่ี 12 

 5.  โรงเรียนวิถีพุทธ เป็นโรงเรียนท่ีจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐ           
มีการจดัการเรียนการสอนโดยเนน้เร่ืองหลกัธรรมตามแนวพทุธศาสนา 
 ในพื้นท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้มีสถานศึกษาซ่ึงส่วนใหญ่เป็นของรัฐ เอกชน และ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จ านวนทั้งส้ิน 1,202 แห่ง แยกเป็นสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 1,129 แห่ง 
สถานศึกษานอกระบบซ่ึงส่วนใหญ่เป็นของชุมชนและเอกชนมีจ านวนรวมทั้งส้ิน 2,742 แห่ง มีศูนย์
อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ประจ ามสัยิด (เราเฎาะฮ์) และศูนยก์ารศึกษาอิสลามประจ ามสัยิด (ตาดีกา)     
รวม 1,735 แห่ง ส่วนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามทุกประเภทรวมถึงสถาบนัปอเนาะมีทั้งส้ิน 
487 แห่ง  สถาบนัการศึกษาทางพุทธศาสนาของพระสงฆแ์ละคนไทยพุทธ ประกอบดว้ย โรงเรียน
พระปริยติัธรรม ศูนยธ์รรมศึกษา ศูนยก์ารศึกษาพระพุทธศาสนาวนัอาทิตย ์93 แห่ง มีครูและ
บุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการศึกษา รวม 28,809 คน มีกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 11,290 
คน และเครือข่ายผูป้กครอง 56,450 คน มีนกัเรียน/นกัศึกษาทั้งส้ิน 479,074 คน ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 73 
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ของประชากรวยัเรียน โดยแบ่งเป็นระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จ านวน 447,832 คน ระดับ
อาชีวศึกษา จ านวน 17,457 คน และระดบัอุดมศึกษา จ านวน 13,783 คน ทั้งน้ีในการจดัการศึกษา
ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐานชั้นประถมศึกษา นกัเรียนเกือบทั้งหมดเรียนร่วมกนัในโรงเรียนของรัฐ
สังกดั ส านักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และสังกดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
ส่วนระดบัมธัยมศึกษา นกัเรียนร้อยละ 70 เรียนในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ซ่ึงส่วนใหญ่
เป็นเยาวชนมุสลิมลว้น ๆ และร้อยละ 30 เรียนในโรงเรียนของรัฐซ่ึงมีทั้งเยาวชนพุทธและมุสลิม
ร่วมกนั70 
 
 
แผนพฒันาการศึกษาในเขตพฒันาพเิศษจังหวดัชายแดนภาคใต้ (พ.ศ. 2552-2555) 
 ยทุธศาสตร์และมาตรการการพฒันาการศึกษา แบ่งเป็น 2 ส่วน ดงัน้ี 
 ส่วนแรก  ยทุธศาสตร์และมาตรการการเร่งด่วน ประกอบดว้ย 
 1. เสริมสร้างความเขม้แขง็ใหก้บัสถานศึกษาของรัฐ 
  เร่งยกระดบัคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานและผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียนให้
สูงข้ึน โดยเร่งพฒันาครูอัตราจ้าง ครูประจ าการ และครูท่ีสอนไม่ตรงวุฒิ เช่น ให้ส านักงาน
คณะกรรมการภาวะวิกฤตเพื่อเร่งด าเนินการยกระดบัคุณภาพการศึกษา และจดัใหมี้โครงการพฒันา
ศกัยภาพครูผูส้อนไม่ตรงตามวฒิุในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้เป็นตน้ 
  ส่งเสริมการศึกษาระบบทวิภาษา เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีความรู้ภาษาไทย ทั้ง ฟัง 
พูด อ่านออก และเขียนได้ควบคู่กับภาษาทอ้งถ่ิน เช่น สนับสนุนให้ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานด าเนินโครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย โดยบูรณาการกับ
ผลการวิจยัดา้นการสอนระบบทวิภาษา เป็นตน้ 
  ให้มีส่ิงอ านวยความสะดวกเพื่อความปลอดภยัในการเดินทางส าหรับผูเ้รียน เช่น 
ให้ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจดัให้มีรถรับส่งท่ีมีระบบรักษาความปลอดภยัท่ี
เขม้แขง็ เพื่อใหผู้ป้กครองรู้สึกมัน่ใจในการส่งเสริมบุตรหลานไปเรียนในโรงเรียนของรัฐ 
  จดัการเรียนการสอนวิชาสามญั เพื่อใหเ้ด็กและเยาวชนทุกคนไดมี้โอกาสการศึกษา
ในระบบ เน่ืองจากปัญหาครอบครัว การออกกลางคนั หรือเด็กท่ีไดรั้บผลกระทบจากเหตุการณ์

                                                        
 70 ส านกับริหารยทุธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาท่ี 12,  การบริหารการศึกษาเชิงรุก
หา้จงัหวดัชายแดนภาคใต ้ (ยะลา : ยะลาการพิมพ,์ 2553), 44-63. 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



105 
 

 

ความไม่สงบในรูปแบบต่าง ๆ ด้วยการจัดการศึกษาในรูปแบบท่ีเหมาะสม เช่น ให้ส านักงาน     
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัส่งครูเขา้ไปสอนวิชาสามญัให้กบัผูเ้รียนในสถาบนั
ศึกษาปอเนาะท่ีไม่จบการศึกษาภาคบงัคบั เป็นตน้ 
 2. สนบัสนุนกิจกรรมอิสลามศึกษาทุกระดบัอยา่งจริงจงั 
  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเปิดสอนอิสลามศึกษาแบบเขม้ใน
สถานศึกษาของรัฐ (ท านองเดียวกบัสถาบนัศึกษาปอเนาะ) เพื่อส่งเสริมอิสลามศึกษา ซ่ึงสอดคลอ้ง
กบัวิถีชีวิตและความตอ้งการของประชาชนในพื้นท่ี 
  จดัใหมี้การก าหนดมาตรฐานและวดัผลสัมฤทธ์ิดา้นอิสลามศึกษา และพฒันาระบบ
การเทียบโอนและสอบเทียบความรู้อิสลามศึกษาให้นักเรียนท่ีจบอิสลามศึกษาตอนปลายให้
สามารถศึกษาต่ออุดมศึกษา โดยใหส้ านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมกบัส านกังาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนดมาตรฐานและพฒันาระบบการเทียบโอน และสอบเทียบ
ความรู้อิสลามศึกษา 
 
 3. สนบัสนุนโรงเรียนเอกชนอยา่งจริงจงั 
  ปรับระบบอุดหนุนการศึกษาโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สถาบนัศึกษา  
ปอเนาะ ศูนยก์ารศึกษาอิสลามประจ ามสัยดิ (ตาดีกา) ใหมี้ประสิทธิภาพและสะทอ้นกบัสภาพความ
เป็นจริง ควบคู่กบัพฒันาระบบการก ากบั ติดตามใหมี้ประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์ต่อการพฒันา
การศึกษา 
 4. ส่งเสริมการศึกษาเพื่อเสริมสร้างอาชีพ 
  ส่งเสริมการจัดการศึกษาของวิทยาลัยชุมชน เพื่อการเสริมสร้างอาชีพอย่าง
หลากหลาย และสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของชุมชน 
 5. ปรับระบบบริหารจดัการใหมี้ประสิทธิภาพ 
  ให้มีการบริหารจัดการศึกษาอย่างบูรณาการ  เพื่อให้มีเอกภาพโดยมีคณะ
กรรมการบริหารการศึกษาจงัหวดัชายแดนภาคใต ้มีผูบ้ริหารระดับสูงเป็นประธานฯ  มีอ านาจ        
สั่งการรับผิดชอบทั้งดา้นบริหารงานบุคคล บริหารงบประมาณ บริหารวิชาการ และบริหารทัว่ไป 
เพื่อให้สามารถประสานการด าเนินงานในการขบัเคล่ือนนโยบายและยุทธศาสตร์ของรัฐ และ
กระทรวง ตลอดจนก ากบั ติดตามการพฒันาการศึกษาในเขตพฒันาพิเศษจงัหวดัชายแดนภาคใต้
บรรลุเป้าหมายา 
 ส่วนท่ีสอง  ยทุธศาสตร์และมาตรการระยะต่อไป ประกอบดว้ย 6 ยทุธศาสตร์ ดงัน้ี 
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 1. ยทุธศาสตร์พฒันาคุณภาพการศึกษา ประกอบดว้ย 34 มาตรการ ภายใต ้6 กลยุทธ์ 
ไดแ้ก่ 
  พฒันาหลกัสูตรและกิจกรรมการเรียนรู้ เช่น ส่งเสริมให้ส านกังานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานจดัโครงการกิจกรรมวิชาการและเสริมหลกัสูตรท่ีบูรณาการระหว่างความ
สอดคลอ้งกบัวิถีชีวิตและการเรียนรู้สงัคมภายนอก และโครงการพฒันาหลกัสูตรตน้แบบบูรณาการ
วิชาการศาสนาและวิชาสามญั เป็นตน้ 
  ส่งเสริมการวิจยัเพื่อการจดัการศึกษา โดยส่งเสริมให้หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งใชว้ิจยั
เป็นฐานในการจัดการศึกษา เช่น โครงการความร่วมมือทางวิชาการเพื่อพฒันาการศึกษา เช่น 
โครงการความร่วมมือทางวิชาการเพื่อพฒันาการศึกษาในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ระหว่างกระทรวง 
ศึกษาธิการกบัส านกังานกองทุนสนบัสนุนการวิจยั 
  พฒันาแหล่งเรียนรู้ เช่น โครงการจดัตั้งศูนยเ์ทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา 
ตามแนวพระราชด าริ โครงการอุทยานการศึกษาวิทยาศาสตร์ เพื่อให้ขยายแหล่งเรียนรู้ท่ีมีคุณภาพ
และเพิ่มโอกาสในการเขา้ถึงแหล่งเรียนรู้ เป็นตน้ 
  พฒันาส่ือและเทคโนโลยี เช่น โครงการพฒันาประสิทธิภาพการเรียนการสอนท่ี
เนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญัดว้ยการเรียนการสอนแบบ e-learning ในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้เพื่อใหเ้ป็น
เคร่ืองมือในการแกไ้ขปัญหาขาดแคลนครู และให้เด็กและเยาวชนสามารถเขา้ถึงการเรียนการสอน  
ท่ีมีคุณภาพอยา่งเสมอภาค เป็นตน้ 
  พฒันาคุณภาพสถานศึกษา เช่น โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
วิทยาลยัชุมชน 5 จงัหวดัชายแดนภาคใต ้เป็นตน้ 
  พฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษา เช่น โครงการพฒันาครูเพื่อยกระดบัมาตรฐาน
การศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นตน้ 
 2. ยทุธศาสตร์ส่งเสริมศาสนศึกษา ประกอบดว้ย 19 มาตรการ ใน 2 กลยทุธ์ ไดแ้ก่ 
  ส่งเสริมการศึกษาอิสลาม เช่น โครงการพฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษาใน   
การจดัการเรียนการสอนอิสลามศึกษาในสถานศึกษาของรัฐ โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม
และสถาบนัการสอนศาสนาอิสลามในจังหวดัชายแดนภาคใต ้โดยความร่วมมือระหว่างไทย-
มาเลเซีย และอินโดนีเซีย โครงการสนบัสนุนโรงเรียนคู่ขนานศูนยก์ารศึกษาอิสลามประจ ามสัยิด 
(ตาดีกา) และโครงการความร่วมมือทางวิชาการเครือข่ายมหาวิทยาลยัท่ีนับถือศาสนาอิสลาม       
เป็นตน้ 
  ส่งเสริมการศึกษาพุทธศาสนาและศาสนาอ่ืน เช่น โครงการพัฒนาการสอน
พระพทุธศาสนาในโรงเรียนของรัฐ เป็นตน้ 
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 3. ยทุธศาสตร์เสริมสร้างโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต ประกอบดว้ย  
21 มาตรการ ใน 3 กลยทุธ์ ไดแ้ก่ 
  กระจายโอกาสสู่ทุกกลุ่มเป้าหมาย เช่น โครงการพฒันาศูนยก์ารเรียนชุมชนสู่   
ศูนยป์ระสานงานทางการศึกษาและอาชีพระดบัต าบล เพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาและส่งเสริม 
การเรียนรู้ตลอดชีวิตใหก้บัประชาชนในพื้นท่ี และโครงการส่งเสริมและพฒันาแหล่งเรียนรู้ประจ า
วดั-มสัยดิ เน่ืองจากเป็นแหล่งเรียนรู้ท่ีประชาชนเขา้ถึงง่าย 
  เสริมสร้างโอกาสการศึกษาระดบัอุดมศึกษา เช่น โครงการจดัสรรทุนการศึกษา 
สาขาขาดแคลน เป็นตน้ 
  ส่งเสริมการศึกษานกัเรียนกลุ่มพิเศษ เช่น โครงการส่งเสริมทุนการศึกษานกัเรียน
กลุ่มพิเศษจงัหวดัชายแดนภาคใตใ้นลกัษณะโควตา้พิเศษ 
 4. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการศึกษาเพื่ออาชีพและการมีงานท า ประกอบด้วย 17 
มาตรการ ใน 4 กลยทุธ์ ไดแ้ก่ 
  พฒันาอาชีพกลุ่มเป้าหมายพิเศษ เช่น โครงการจดัตั้งศูนยก์ารเรียนรู้วิชาชีพในพื้นท่ี
หนา้ด่านแนวชายแดนและขยายพื้นท่ีบริการดา้นวิชาชีพในเขตพื้นท่ีห่างไกล เป็นตน้ 
  เสริมสร้างโอกาสการศึกษาดา้นอาชีพ เช่น โครงการส่งเสริมอาชีพเศรษฐกิจชุมชน 
โครงการพฒันาทักษะอาชีพครบวงจรในสถาบันศึกษาปอเนาะจังหวัดชายแดนภาคใต้ และ
โครงการฝึกอบรมวิชาชีพ เป็นตน้ 
  พฒันาทกัษะด้านอาชีพ โครงการฝึกอบรมพฒันาอาชีพทอ้งถ่ินเพื่อเสริมสร้าง
ศกัยภาพผูผ้ลิตเพื่อรองรับการพฒันาอุตสาหกรรมฮาลาลในพื้นท่ี และโครงการพฒันาก าลงัคนสู่
ตลาดแรงงาน เป็นตน้ 
  ส่งเสริมความร่วมมือกบัสถานประกอบการ เช่น โครงการศูนยบ่์มเพาะวิสาหกิจใน
สถานศึกษา เพื่อให้ผูเ้รียนไดมี้โอกาสเรียนรู้ทกัษะดา้นอาชีพท่ีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของ     
ผูป้ระกอบการท่ีแทจ้ริง 
 5. ยุทธศาสตร์พฒันาการบริหารจัดการการศึกษา ประกอบด้วย 22 มาตรการ ใน         
3 กลยทุธ์ ไดแ้ก่ 
  เสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการ เช่น โครงการพฒันาศกัยภาพด้าน     
การบริหารตามหลกัธรรมาภิบาลของผูบ้ริหารสถานศึกษาในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้และโครงการ
พฒันาระบบฐานขอ้มูลและสารสนเทศทางการศึกษาจงัหวดัชายแดนภาคใต ้เพื่อใหส้ามารถบริหาร
จดัการไดส้อดคลอ้งกบัสภาพและปัญหาท่ีแทจ้ริง 
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  เสริมสร้างขวญัก าลงัใจ เช่น โครงการรักษาความปลอดภยัครูและสถานศึกษา    
เป็นตน้ 
  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนและองคก์รศาสนา เช่น โครงการระบบเครือข่าย
สารสนเทศเพื่อความปลอดภยัแบบบูรณาการท่ีเปิดโอกาสให้ชุมชนและองค์กรศาสนาเขา้มามี   
ส่วนร่วม เป็นตน้ 
 6. ยุทธศาสตร์จดัการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมัน่คง ประกอบดว้ย 29 มาตรา ใน         
6 กลยทุธ์ ไดแ้ก่ 
  ส่งเสริมการศึกษาเพื่อเสริสร้างความมัน่คง เช่น โครงการส่งเสริมปัญญาชนมุสลิม
ใหมี้ส่วนร่วมพฒันาทอ้งถ่ินและการศึกษา และโครงการเสริมสร้างเครือข่ายชุมชนเพื่อการอยูดี่มีสุข
ของชุมชนและสังคม เป็นตน้ 
  ส่งเสริมความเป็นชาติและสังคมพหุวฒันธรรม เช่น โครงการเปิดโลกเรียนรู้ใน
สังคมพหุวฒันธรรม โครงการแลกเปล่ียนเรียนรู้ความเป็นอยู่ต่างวฒันธรรม เพื่อให้ประชาชนใน
พื้นท่ีไดเ้รียนรู้เสริมสร้างการเรียนรู้การอยู่ร่วมกนัตามแนวทางวิถีพุทธ-มุสลิม เพื่อสร้างสันติสุข 
เป็นตน้ 
  ส่งเสริมสนัติศึกษา เช่น โครงการพฒันาการเรียนรู้สนัติศึกษา เป็นตน้ 
  สร้างพื้นท่ีทางสังคมให้เยาวชน เช่น โครงการกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์และสร้าง   
ภูมิคุน้กนัทางสงัคม เป็นตน้ 
  เสริมสร้างความปลอดภยัของครู เช่น โครงการศูนยค์รูใต ้ตามพระราชด าริ เพื่อให้
ครูไดมี้ความเป็นอยูท่ี่ปลอดภยั เป็นตน้ 
  เสริมสร้างความปลอดภัยในสถานศึกษา เช่น โครงการพฒันาสภาพแวดล้อม
ก่อสร้างร้ัวและถนนภายในโรงเรียน เป็นตน้71 
 

หน่วยงานและองค์คณะบุคคลทีเ่กีย่วข้องกบัการบริหารจัดการศึกษาในจังหวดัชายแดนภาคใต้ 
 เพื่อให้การบริหารจดัการในการแกปั้ญหาและพฒันาจงัหวดัชายแดนภาคใตเ้ป็นไป 
อย่างมีประสิทธิภาพ จึงไดมี้การจดัตั้ งหน่วยงานทั้งในพื้นท่ีและในส่วนกลาง รวมทั้งองค์คณะ
บุคคลเพื่อด าเนินการวางแผนพฒันา ขบัเคล่ือนนโยบาย ประสานงาน ฯลฯ ดงัน้ี 
ส านักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที ่12 

                                                        
 

71
 ส านกังานเลขาธิการสภาการศึกษา,  แผนพฒันาการศึกษาในเขตพฒันาพิเศษจงัหวดั

ชายแดนภาคใต ้(พ.ศ. 2552-2555), 49-50. 
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 สมัยรัฐบาลของจอมพลสฤกษด์ิ  ธนะรัชต์ รัฐบาลโดยกระทรวงศึกษาธิการได้
ก าหนดให้ปรับปรุงการศึกษาในส่วนภูมิภาคข้ึน เรียกว่า โครงการพฒันาการศึกษาส่วนภูมิภาค      
(พ.ศ.ภ.) ซ่ึงเร่ิมด าเนินการเม่ือปี พ.ศ. 2501 มีวตัถุประสงคเ์พื่อแกปั้ญหาการศึกษาของประเทศ
เก่ียวกบัจ านวนสถานศึกษาท่ีมีไม่เพียงพอกบัความตอ้งการของประชาชน ปัญหาการขาดแคลนครู
ในส่วนภูมิภาค และมีวตัถุประสงคเ์พื่อพฒันาการศึกษาในส่วนภูมิภาคให้มีระดบัและมาตรฐาน
ทดัเทียมกับการศึกษาในส่วนกลาง โดยมีการแบ่งการศึกษาทัว่ประเทศออกเป็นภาคการศึกษา    
ตามลักษณะความเป็นอยู่และสภาพปัญหาการศึกษาในภาคนั้ น ๆ ออกเป็น 12 ภาค และให ้         
ภาคการศึกษา 2 รับผิดชอบและดูแลการศึกษาในส่ีจังหวดัชายแดนภาคใต้ คือ ปัตตานี ยะลา 
นราธิวาส และสตูล เพื่อวางแผนการพฒันาการศึกษาในพื้นท่ีแห่งน้ี โดยมีปอเนาะเป็นเป้าหมาย
ส าคญัท่ีจะตอ้งพฒันา เพราะการจดัการศึกษาปอเนาะสมยันั้นในสายตาของภาครัฐถือว่าเป็นการจดั
การศึกษาท่ีลา้หลงักวา่สถาบนัอ่ืน ๆ (ศูนยมุ์สลิมศึกษา สถาบนัเอเชียศึกษา 2549 และวินิจ  สังขรัตน์ 
2544) เพื่อด าเนินงานตามโครงการพฒันาการศึกษาส่วนภูมิภาคดงักล่าว จึงไดมี้การจดัตั้ง “ศูนย์
พฒันาการศึกษาภาค 2” ข้ึน ท่ีจงัหวดัยะลา 
 ต่อมาในปี 2525 กระทรวงศึกษาธิการได้เปล่ียนช่ือเป็น “ส านักงานศึกษาธิการเขต     
เขตการศึกษา 2” และในปี พ.ศ. 2535 ไดมี้พระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการ (ฉบบัท่ี 2) แบ่งส่วน
ราชการส านักงานปลดักระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ โดยเรียกช่ือส านักงานน้ีว่า “ส านักพฒันา
การศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม เขตการศึกษา 2” ต่อมารัฐบาลไดมี้นโยบายปฏิรูประบบราชการ   
จึงได้ปรับส านักงานน้ีใหม่อีกคร้ัง กระทรวงศึกษาธิการจึงได้อนุมัติ (โดยรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ นายอดิศยั โพธามามิก) เม่ือวนัท่ี 27 กนัยายน 2547 ให้เป็น “ส านักผูต้รวจ
ราชการ ประจ าเขตตรวจราชการท่ี 12” รับผิดชอบเขตตรวจราชการท่ี 18 จงัหวัดยะลา ปัตตานี  
นราธิวาส เป็นหน่วยงานระดับส านักในส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มีหน้าท่ีศึกษา 
วิเคราะห์ขอ้มูล สารสนเทศ เพื่อสนบัสนุนการตรวจราชการ นิเทศ ติดตาม ประเมินผลและรายงาน
ผลการปฏิบติัราชการตามนโยบายและแผนการติดตาม ประเมินผลของกระทรวง วิจยัและพฒันา 
ระบบและประสานเครือข่ายการตรวจราชการปฏิบติัการร่วมกบัหรือสนบัสนุนการปฏิบติังานของ
หน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งหรือท่ีไดรั้บมอบหมาย 
 ปัจจุบนัไดมี้ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเม่ือวนัท่ี 11 ธนัวาคม พ.ศ. 2551 เร่ือง จดัตั้ง
ส านกัผูต้รวจราชการ กระทรวงศึกษาธิการท่ี 1-13 ใหเ้หมาะสม และสอดคลอ้งกบัความตอ้งการให้
เกิดการขบัเคล่ือนเช่ือมโยงนโยบายและยทุธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการไปสู่การปฏิบติัระดบักลุ่ม
จงัหวดั โดยการน ายุทธศาสตร์และการบูรณาการการจดัการศึกษาไปสู่การปฏิบติัอย่างเหมาะสม
ตามบริบทของสังคม เศรษฐกิจ ประเพณีและวัฒนธรรม โดยเปล่ียนช่ือเป็นส านักบริหาร
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ยทุธศาสตร์  และบูรณาการการศึกษาท่ี 12 (ศูนยป์ระสานงานและบริหารการศึกษาจงัหวดัชายแดน
ภาคใต)้ ตั้ งส านักงานอยู่ท่ีจงัหวดัยะลา รับผิดชอบกลุ่มจงัหวดัในเขตตรวจราชการท่ี 8 จงัหวดั
สงขลา สตูล ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส 
 ส านักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาท่ี 12 เป็นหน่วยงานภายในมีฐานะ
เทียบเท่าส านกังานปลดักระทรวงศึกษา และมีหนา้ท่ีดงัต่อไปน้ี 
 1. ขับเคล่ือน เช่ือมโยง นโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการไปสู่        
การปฏิบติัระดบักลุ่มจงัหวดั 
 2. จดัท า ประสาน และบูรณาการแผนยุทธศาสตร์กลุ่มจงัหวดัให้เกิดการเสริมพลงั
และการใชท้รัพยากรร่วมกนั  
 3. ศึกษา วิเคราะห์ วิจยั และติดตามประเมินผล เพื่อจดัท าขอ้เสนอแนะในการเพิ่ม
คุณภาพและประสิทธิภาพการด าเนินงานตามนโยบายและยทุธศาสตร์ของกระทรวงศึกษา 
 4. เป็นเครือข่ายตามพนัธกิจของหน่วยงานในส านักงานปลดักระทรวงศึกษาธิการ
ตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 
 5. เป็นผู ้แทนกระทรวงศึกษาธิการในระดับกลุ่มจังหวัด ในการปฏิบัติภารกิจ           
การพฒันาตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 
 6. ปฏิบติังานร่วมกนัหรือสนับสนุนการปฏิบติังานของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง หรือท่ี
ไดรั้บมอบหมาย 
 ศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศปบ. จชต.) 
 เพื่อให้มีหน่วยงานประสานการจัดการศึกษาในจังหวดัชายแดนภาคใต้ ให้การจัด
การศึกษาเกิดการบูรณาการ มีเอกภาพ สนองตอบต่อนโยบายการปฏิรูปการศึกษา และสอดคลอ้ง
กบัสภาพทอ้งถ่ินท่ีมีลกัษณะพิเศษในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้กระทรวงศึกษาธิการ จึงประกาศจดัตั้ง
ศูนยป์ระสานงานและบริหารการศึกษาจงัหวดัชายแดนภาคใต ้เป็นส่วนราชการภายใน สังกัด
ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เม่ือวันท่ี 9 กันยายน พ.ศ. 2548 โดยรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ นายจาตุรนต ์ ฉายแสง หน่วยงานดงักล่าวมีอ านาจหนา้ท่ีดงัน้ี  
 1. เป็นผูแ้ทนกระทรวงศึกษาธิการในการประสานงานกบักองอ านวยการเสริมสร้าง
สนัติสุขในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้และหน่วยงานอ่ืน ๆ 
 2. ร่วมพฒันานโยบาย ยุทธศาสตร์ และมาตรการพฒันาการศึกษาให้สอดคลอ้งกบั
นโยบายปฏิรูปการศึกษา และสภาพทอ้งถ่ินในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้
 3. ประสาน ส่งเสริม ก ากบั ติดตาม การปฏิบติังานให้เกิดเอกภาพและสอดคลอ้งกบั
นโยบาย และรายงานใหก้ระทรวงศึกษาธิการทราบเป็นระยะ 
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 4. เสนอแนะการบริหารงานบุคคลและสวสัดิการของบุคลากรในจงัหวดัชายแดน
ภาคใต ้
 5. ประสานและปฏิบติังานร่วมกบัหรือสนบัสนุนการปฏิบติังานของหน่วยงานอ่ืน ๆ 
ท่ีเก่ียวขอ้ง หรือท่ีไดรั้บมอบหมาย 
 

 ส านักพฒันาการศึกษาเขตพฒันาพเิศษเฉพาะกจิจังหวดัชายแดนภาคใต้ (สพก.จชต.) 
 เม่ือวนัท่ี 29 พฤศจิกายน 2552 ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไดอ้นุมติั
จดัตั้งส านกัการพฒันาการศึกษาในเขตพฒันาพิเศษเฉพาะกิจจงัหวดัชายแดนภาคใต ้(สพก.จชต.) 
ข้ึนเป็นหน่วยงานท่ีมีภารกิจหลกัในการศึกษา วิเคราะห์ วิจยัและพฒันา เพื่อแสวงหาแนวทางและ
นวตักรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการศึกษา ประสาน ส่งเสริม และสนบัสนุนในการเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพฒันา      
เฉพาะกิจจังหวดัชายแดนภาคใต ้โดยร่วมกับส านักท่ีรับผิดชอบภารกิจในด้านต่าง ๆ รวมทั้ ง
ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง หรือท่ีได้รับ
มอบหมายในเขตพฒันาพิเศษเฉพาะกิจจงัหวดัชายแดนภาคใต ้
 

 ศูนย์ปฏิบัติการการศึกษาจังหวดัชายแดนภาคใต้ (ศปก.จชต.) 
 กระทรวงศึกษาธิการได้ออกประกาศเร่ือง จัดตั้ งศูนย์ปฏิบัติการการศึกษาจังหวดั
ชายแดนภาคใต ้กระทรวงศึกษาธิการ เม่ือวนัท่ี 22 ธันวาคม พ.ศ. 2549 ศูนยป์ฏิบติัการการศึกษา
จงัหวดัชายแดนภาคใต ้กระทรวงศึกษาธิการ เป็นหน่วยงานภายในเทียบเท่าส านักในส านักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รับผิดชอบงานด้านการศึกษา เก่ียวกับการประสานงาน วิเคราะห์
สถานการณ์ ติดตามประเมินผล และเสนอแนวทางในการด าเนินงานเพื่อสนับสนุนการพฒันา     
การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ และมีหนา้ท่ีดงัต่อไปน้ี 
 1. ศึกษาวิเคราะห์ขอ้มูล ข่าวสาร เพื่อรายงานเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนต่อผูบ้ริหารระดบัสูง
และสาธารณะ 
 2. ด าเนินการพฒันาระบบการข่าย วิเคราะห์สถานการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกับกระทรวง 
ศึกษาธิการ เพื่อใหส้ามารถรายงานเหตุการณ์ ขอรับและใหก้ารสนบัสนุนแก่หน่วยงานต่าง ๆ 
 3. ด าเนินการเก่ียวกบัการตรวจสอบ ติดตามประเมินผล และประสานเครือข่ายดา้น   
การพฒันาการศึกษา และรายงานผลการปฏิบติังานของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งต่อผูบ้ริหารระดบัสูง 
 4. รับฟังความคิดเห็น รับเร่ืองร้องทุกข ์ร้องเรียน และวิเคราะห์เสนอผูบ้ริหารระดบัสูง 
 5. ปฏิบติังานร่วมกบัหรือสนบัสนุนการปฏิบติังานของหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 
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 ส านักงานโครงการความร่วมมือทางวิชาการเพื่อพัฒนาการศึกษาในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ 
 กระทรวงศึกษาธิการและส านกังานกองทุนสนบัสนุนการวิจยั (สกว.) ไดจ้ดัท ากรอบ
ความร่วมมือทางวิชาการเพื่อพฒันาการศึกษาในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้เพื่อน าประสบการณ์และ
เครือข่ายการท างานวิจยักบัองคก์รหลกั และสถาบนัการศึกษา เพื่อน าประโยชน์มาใชเ้สริมสร้างงาน
ของกระทรวงศึกษาธิการต่อไป จึงได้จัดตั้ งส านักงานโครงการความร่วมมือทางวิชาการเพื่อ
พฒันาการศฯกษาในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ กบัส านักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจยั (สกว.) เป็นหน่วยงานภายในส านักงานปลดักระทรวงศึกษาธิการ โดยอาศยั
อ านาจตามมาตรา 8 และมาตรา 12 แห่งพระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
พ.ศ. 2546 โดยออกเป็นประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง จดัตั้งส านักงานโครงการความ
ร่วมมือทางวิชาการเพื่อพฒันาการศึกษาในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ    
กบัส านกังานกองทุนสนบัสนุนการวิจยั (สกว.) เม่ือวนัท่ี 5 กนัยายน พ.ศ. 2550 หน่วยงานดงักล่าว     
มีภารกิจหนา้ท่ีดงัต่อไปน้ี  
 1. พฒันาองคค์วามรู้ในการน าไปพฒันาการจดัการศึกษาเพื่อส่งเสริมความสงบสุข
และความสมานฉนัทใ์นจงัหวดัชายแดนภาคใต ้
 2. ด าเนินการวิจยัและพฒันางานดา้นวิชาการ เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการศึกษา
จงัหวดัชายแดนภาคใต ้
 3. บูรณาการและพฒันาเครือข่ายการวิจยัของกระทรวงศึกษาธิการให้มีความต่อเน่ือง  
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 4. จดัระบบการบริหารจดัการโครงการและพฒันาโครงการน าร่องในพื้นท่ี 
 5. ปฏิบติังานร่วมกนัหรือสนบัสนุนการปฏิบติังานของหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง72 
 นอกจากน้ี คณะรัฐมนตรีไดมี้มติท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใหข้วญัและก าลงัใจแก่ขา้ราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ดงัน้ี 
 มติเม่ือวนัท่ี 14 เดือนกนัยายน 2553 
 คณะรัฐมนตรีไดป้ระชุมปรึกษาเม่ือวนัท่ี 14 กนัยายน 2553 ลงมติวา่ 

                                                        
 

72
 เสริมศกัด์ิ  วิศาลาภรณ์,  รายงานวิจยัเร่ืองสภาพการจดัการศึกษาในจงัหวดัชายแดน

ภาคใต.้(กรุงเทพฯ : วี.ที.ซี. คอมมิวนิเคชัน่ , 2550.),63-65. 
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 1. รับทราบในขอ้มูลขอ้เท็จจริงในพื้นท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ตามท่ีกระทรวง 
ศึกษาธิการเสนอ 
 2. มอบหมายให้กระทรวงศึกษาธิการและผูท่ี้เก่ียวขอ้งรับไปพิจารณาด าเนินการใน
เร่ืองต่าง ๆ ดงัน้ี 
  2.1 การดูแลความปลอดภัยให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา มอบหมายให ้    
รองนายกรัฐมนตรี (นายสุเทพ  เทือกสุบรรณ) จดัประชุมหารือร่วมกบัรัฐมนตรีว่าการกระทรวง 
ศึกษาธิการ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายถาวร  เสนเนียม) กระทรวงกลาโหม 
ส านกังานต ารวจแห่งชาติ และหน่วยงานดา้นความมัน่คง และหน่วยงานทางการศึกษาท่ีเก่ียวขอ้ง 
เพื่อก าหนดแผนงานและมาตรการรักษาความปลอดภยัให้กบัครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็น
รูปธรรมและมีผูรั้บผดิชอบท่ีชดัเจน รวมทั้งใหมี้การประเมินผลการปฏิบติังานเป็นระยะ ๆ ดว้ย 
  2.2 กรณีครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีเสียชีวิต 
   2.2.1 การจดังานพระราชทานเพลิงศพ มอบหมายให้กระทรวงศึกษาธิการรับ
ไปประสานงานเพื่อให้นายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรีท่ีไดรั้บมอบหมายจาก   
นายกรัฐมนตรี หรือรองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพตามความเหมาะสม
ในแต่ละกรณี 
   2.2.2 ให้ทายาทของผูท่ี้เสียชีวิตไดรั้บการบรรจุเขา้รับราชการทุกคน มอบให้
กระทรวงศึกษาธิการรับไปพิจารณาในรายละเอียดร่วมกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อด าเนินการ
ต่อไป 
   2.2.3 การให้บ าเหน็จความชอบ มอบหมายให้กระทรวงศึกษาธิการรับไป
พิจารณาในรายละเอียดร่วมกบัส านกังานปลดัส านักนายกรัฐมนตรี และหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 
เพื่อด าเนินการต่อไป 
  2.3 กรณีครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีบาดเจบ็และทุพพลภาพ 
   2.3.1 การให้สิทธิเขา้รับการรักษาพยาบาลอย่างต่อเน่ืองโดยไม่ถือเป็นวนัลา  
มอบหมายให้กระทรวงศึกษาธิการรับไปประสานงากับส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
กระทรวงสาธารณสุข  และหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง   เพื่อพิจารณาด าเนินการแก้ไขระเบียบ 
หลกัเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้งใหมี้ผลในทางปฏิบติัโดยเร็ว 
   2.3.2 การจดัให้มีกองทุนช่วยเหลือค่าใชจ่้ายในการรักษาพยาบาลหรือเดินทาง
ไปรักษาท่ีไม่สามารถเบิกจ่ายทางราชการได ้มอบหมายให้กระทรวงศึกษาธิการรับไปประสานงาน
กบักระทรวงการคลงั ส านกังบประมาณ และหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อพิจารณาด าเนินการต่อไป 
  2.4 กรณีครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีอยูใ่นปัจจุบนั 
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   2.4.1 การเพิ่มค่าตอบแทนเส่ียงภัยจากเดิมคนละ 2,500 บาทต่อเดือน เป็น      
คนละ 3,500 บาทต่อเดือน การลดภาษีเงินได ้และการให้ความช่วยเหลือเป็นเงินกูด้อกเบ้ียต ่าเพื่อ
แก้ไขปัญหาหน้ีสินของครูและบุคลากรทางการศึกษา มอบหมายให้กระทรวงการคลังรับไป
พิจารณาร่วมกบักระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง แลว้เสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป 
   2.4.2 การให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีปฏิบติังานในพื้นท่ีสามจงัหวดั
ชายแดนภาคใตอ้ย่างต่อเน่ือง 5 ปีข้ึนไป มีสิทธิได้รับเงินเพิ่มพิเศษเพื่อการสู้รบ (พ.ส.ร.) และ       
การปรับเปล่ียนวิธีการประเมินวิทยฐานะจากการประเมินผลงานทางวิชาการเป็นการประเมินผล  
การปฏิบติังานเชิงประจกัษ ์มอบหมายให้กระทรวงศึกษาธิการรับไปพิจารณาร่วมกบัหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้งเพื่อด าเนินการให้เหมาะสมกบัขอ้เท็จจริงและบริบทของการจดัการศึกษาในสามจงัหวดั
ชายแดนภาคใต ้และใหมี้ผลในทางปฏิบติัโดยเร็วต่อไป73 
 จากการก าหนดให้มีส่วนราชการข้ึนมาเพื่อท าหนา้ท่ีในการประสานความร่วมมือทาง
วิชาการตลอดจนถึงการบริหารการศึกษาเพื่อพฒันาการศึกษาในจังหวดัชายแดนภาคใต ้ส่วน
ราชการต่างๆเหล่าน้ี ควรไดมี้การศึกษาวิเคราะห์ ตรวจสอบ ติดตามประเมินผล ตลอดจนถึงการ
ประสานเครือข่ายด้านการพัฒนาการศึกษา ทั้ งน้ีเพื่ออ านวยความสะดวกให้สถานศึกษาได้
ด าเนินการจดัการศึกษาไดอ้ยา่งรวดเร็วและมีคุณภาพ  
 

งานวจิัยที่เกีย่วข้อง 
 

งานวจิัยภายในประเทศ 
 ในการศึกษาวิจยัเร่ือง ยทุธศาสตร์การบริหารจดัการเวลาเรียนให้ครบตามท่ีก าหนดใน
หลักสูตรของสถานศึกษาในเขตพฒันาพิเศษเฉพาะกิจจังหวดัชายแดนภาคใต้ ผูว้ิจัยได้ศึกษา
งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อเป็นขอ้มูลพื้นฐานในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ีดงัน้ี 
 สมชาย  สุขชาตะ ได้ศึกษาการใช้เวลาในการบริหารงานของผูบ้ริหารโรงเรียน
มธัยมศึกษาในเขตการศึกษา 11 ของงาน 5 ด้าน คือ งานบริหารวิชาการ งานบริหารบุคลากร       
งานบริหารกิจการนักศึกษา งานบริหารธุรการ การเงิน-พสัดุ งานอาคารสถานท่ี และงานบริหาร
ความสัมพนัธ์กับชุมชนของผูบ้ริหารโรงเรียนมัธยมทั้ ง 3 ขนาด คือ ผูบ้ริหารโรงเรียนมัธยม     
ขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก พบว่า ผูบ้ริหารโรงเรียนใช้เวลาในการบริหารงานต่าง ๆ 
ล าดบัตามความมากนอ้ยของการใชเ้วลาดงัน้ี บริหารงานวิชาการ ใชเ้วลาร้อยละ 26.27 บริหารงาน

                                                        
73

 เร่ืองเดียวกนั,41-42. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



115 
 

 

ธุรการ การเงิน-พสัดุและอาคารสถานท่ี ใช้เวลาร้อยละ 22.10 บริหารงานบุคคล ใช้เวลาร้อยละ 
21.67 บริหารงานกิจการนักเรียน ใช้เวลาร้อยละ 15.75 และบริหารงานความสัมพนัธ์กบัชุมชน     
ใชเ้วลาร้อยละ 13.6674 
 ถุงเงิน  แก้วแกมเสือ ได้ศึกษาการใช้เวลาในการบริหารงานของผูบ้ริหารโรงเรียน
ประถมศึกษา สังกัดส านักงานการประถมศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อศึกษาการใช้เวลาใน          
การบริหารงานด้านวิชาการ ธุรการ บุคลากร กิจการนักเรียน และความสัมพนัธ์กับชุมชนของ
ผูบ้ริหารโรงเรียนจากกลุ่มตวัอย่าง จ านวน 222 คน โดยใช้แบบสอบถามเก่ียวกับการใช้เวลา
ปฏิบติังานดา้นต่าง ๆ ทุกดา้น พบว่า ผูบ้ริหารโรงเรียนประถมศึกษาใชเ้วลาในการบริหารงานดา้น
ต่าง ๆ เรียงตามล าดบั คือ งานดา้นวิชาการ ใชเ้วลา 10 ชัว่โมง 30 นาทีต่อสัปดาห์ งานดา้นธุรการ   
ใชเ้วลา 9 ชัว่โมง 28 นาทีต่อสัปดาห์ งานดา้นบุคลากร ใชเ้วลา 5 ชัว่โมงต่อสัปดาห์ งานดา้นกิจการ
นักเรียน ใชเ้วลา 4 ชัว่โมง 50 นาทีต่อสัปดาห์ งานดา้นความสัมพนัธ์กบัชุมชน ใชเ้วลา 4 ชัว่โมง    
17 นาทีต่อสัปดาห์ รวมเวลาท่ีใชใ้นการบริหารงานทุกดา้น 34 ชัว่โมง 5 นาที จากเวลาทั้งหมด 35 
ชัว่โมงต่อสปัดาห์ เวลาท่ีขาดหายไปสปัดาห์ละ 55 นาที จึงเป็นเวลาท่ีสูญเปล่าซ่ึงผูบ้ริหารอาจใชใ้น
การเดินทางไปติดต่อกบัชุมชน ผูป้กครอง หรืออ่ืน ๆ75 
 ฉัตรชัย  ชุมนุม ได้ศึกษาวิจยัการใช้เวลาของผูบ้ริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัด
ส านกังานการประถมศึกษาจงัหวดัสุรินทร์ พบว่า ผูบ้ริหารโรงเรียน ใชเ้วลาส่วนใหญ่ระหว่างเวลา
ราชการกบังานวิชาการ ส่วนนอกเวลาราชการผูบ้ริหารโรงเรียน ใชเ้วลาโดยเฉล่ีย 15 ชัว่โมงต่อ
สัปดาห์ กบังานธุรการและการเงิน งานอาคารสถานท่ีและงานบุคลากร ผูบ้ริหารโรงเรียนท่ีอยูห่่าง
จากส านักงานการประถมศึกษาอ าเภอต่างกนั ใชเ้วลาในดา้นบริหารงานทัว่ไปแตกต่างกนัอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 และกิจการนกัเรียนแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
ขนาดของโรงเรียนและต าแหน่งของผูบ้ริหารโรงเรียนต่างกนั ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ประสิทธิภาพการใช้เวลาของผูบ้ริหารโรงเรียนและการใช้เวลาในด้าน

                                                        
 74สมชาย  สุขชาตะ,  “การใชเ้วลาในการบริหารงานของผูบ้ริหารโรงเรียนมธัยมศึกษา 
ในเขตการศึกษา 11”  (วิทยานิพนธ์ครุศาสตรบณัฑิต บณัฑิตวิทยาลยั จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 
2525), 116. 
 75ถุงเงิน  แก้วแกมเสือ,  “การใช้เวลาในการบริหารงานของผู ้บริหารโรงเรียน
ประถมศึกษา สังกดัส านักงานการประถมศึกษาจงัหวดักาญจนบุรี”  (ปริญญานิพนธ์การศึกษา
มหาบณัฑิต สาขาบริหารการศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, 
2527), 80. 
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วิชาการของผูบ้ริหารโรงเรียนแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 และ .05 ตามล าดบั 
และผูบ้ริหารโรงเรียนท่ีอยูอ่  าเภอต่างกนั ใชเ้วลาในดา้นอาคารสถานท่ีแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั .05 ประสิทธิภาพการใชเ้วลาในการบริหารงานของผูบ้ริหารโรงเรียนอยูใ่นระดบั
ค่อนขา้งสูง ต าแหน่งของผูบ้ริหารโรงเรียนและขนาดของโรงเรียนต่างกนั ประสิทธิภาพการใชเ้วลา
ของผูบ้ริหารแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .0176 
 วิชฤทธ์ิ  เพช็รเมือง ไดศึ้กษาการใชเ้วลาของผูบ้ริหารโรงเรียนประถมศึกษาดีเด่น สังกดั
ส านกังานการประถมศึกษาจงัหวดัสุราษฎร์ธานี จ านวน 2 คน ในดา้น  การปฏิบติังานตามภารกิจท่ี
ส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติก าหนด คือ 6 งานของโรงเรียนประถมศึกษา 
และในดา้นการใชเ้วลาในภารกิจการบริหารงานโดยทัว่ ๆ ไป  ผลการศึกษาพบว่า 1) การใชเ้วลาใน
การปฏิบติังานตามภารกิจ 6 งานของผูบ้ริหารดีเด่นเป็นรายสัปดาห์ตามล าดบัจากมากไปหาน้อย 
ดงัน้ี งานดา้นวิชาการ ใชเ้วลาร้อยละ 42.96 งานดา้นธุรการและการเงิน ใชเ้วลาร้อยละ 21.80 งาน
ด้านกิจการนักเรียน ใช้เวลาร้อยละ 13.78 งานด้านบุคลากร ใช้เวลาร้อยละ 7.98 งานด้าน
ความสัมพนัธ์กบัชุมชน ใชเ้วลาร้อยละ 7.15 และงานดา้นอาคารสถานท่ี ใชเ้วลาร้อยละ 6.33   และ 
2) การใช้เวลาในการปฏิบติัภารกิจการบริหารโดยทัว่ ๆ ไปของผูบ้ริหารดีเด่นเป็นรายสัปดาห์   
ตามล าดบัจากมากไปหานอ้ย ดงัน้ี ดา้นการควบคุมก ากบั ติดตามประเมินผล ใชเ้วลาร้อยละ 56.38 
ดา้นการวางแผน ใชเ้วลาร้อยละ 22.24 ดา้นอ่ืน ๆ ใชเ้วลาร้อยละ 11.28 และดา้นการไปประชุม ใช้
เวลาร้อยละ 10.1077 
 สุรินทร์  ศรีสนิท ไดศึ้กษาการใชเ้วลาของผูบ้ริหารโรงเรียนประถมศึกษาท่ีน ามาซ่ึง
ผลผลิตต่างระดบัคุณภาพเพื่อทราบขอ้เทจ็จริงเก่ียวกบัการใชเ้วลาของผูบ้ริหาร โดยเฉพาะในกลุ่ม  
ผูท่ี้ประสบความส าเร็จสูง โดยด าเนินการกบักลุ่มตวัอยา่งซ่ึงเป็นผูบ้ริหารโรงเรียนขนาดเลก็ในภาค
ตะวนัตก จ านวน 1,138 คน แลว้ทดสอบศกัยภาพของผูบ้ริหารเหล่านั้น ดว้ยแบบทดสอบของ 
แคทซ์ (Katz) เพื่อคดัเลือกไวเ้ฉพาะโรงเรียนท่ีมีผูบ้ริหารท่ีมีศกัยภาพในการบริหารระดบัเดียวกนั  
แต่คดัมาศึกษาสองกลุ่มคือ กลุ่มผูบ้ริหารโรงเรียนท่ีมีคุณภาพผลผลิตสูง และกลุ่มผูบ้ริหารโรงเรียน
ท่ีมีคุณภาพผลผลิตต ่า แลว้สุ่มมากลุ่มละ 32 คน จากผลการศึกษาพบวา่ ผูบ้ริหารโรงเรียนใชเ้วลาท่ีมี

                                                        
 76ฉัตรชัย  ชุมนุม,  “การใช้เวลาของผูบ้ริหารโรงเรียนประถมศึกษา”  (วิทยานิพนธ์
ศึกษาศาสตร์มหาบณัฑิต บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัขอนแก่น, 2531), ค-ง 
 77วิชฤทธ์ิ  เพ็ชรเมือง,   “การใช้เวลาในการปฏิบัติงานของผู ้บริหารโรงเ รียน
ประถมศึกษา สังกดัส านกังานการประถมศึกษาจงัหวดัสุราษฎร์ธานี”  (วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหา
บณัฑิต บณัฑิตวิทยาลยั จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2532), 57-59. 
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อยูใ่นหน่ึงสัปดาห์ ปฏิบติัราชการร้อยละ 42.96 ของเวลาทั้งหมดกบัภารกิจส่วนตวัและการพกัผอ่น 
ร้อยละ 57.04 ซ่ึงเป็นการปฏิบติัราชการในเวลาราชการ ร้อยละ 23.36 และนอกเวลาราชการ ร้อยละ 
19.60 พร้อมทั้งอยูภ่ายในและภายนอกโรงเรียน ร้อยละ 29.56 และร้อยละ 13.40 ตามล าดบั78 
 แผน  ส าราญพนัธ์ุ ได้ศึกษาการใช้เวลาในการบริหารงานของผูบ้ริหารโรงเรียน
ประถมศึกษา สังกดัส านกังานการประถมศึกษาจงัหวดัเพชรบูรณ์ พบว่า ผูบ้ริหารโรงเรียน ใชเ้วลา
ในการบริหารงานมากเป็นล าดบั 1 คือ งานวิชาการ รองลงมาคือ งานกิจการนกัเรียน งานบุคลากร  
งานธุรการ การเงินและพสัดุ งานอาคารสถานท่ี และงานความสัมพนัธ์ชุมชน ตามล าดบั การใช ้ 
เวลาในเวลาราชการของผูบ้ริหารโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กและขนาดกลาง  ใช้เวลาใน        
การบริหารงานแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ในงานธุรการ การเงินและพสัดุ 
งานอาคารสถานท่ี และงานความสัมพนัธ์กบัชุมชน ส่วนงานวิชาการ งานกิจการนักเรียน และ    
งานบุคลากร ใชเ้วลาไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ส่วนเวลานอกราชการ พบว่า ผูบ้ริหาร
โรงเรียนประถมศึกษาขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเลก็ ใชเ้วลาในการบริหารงานแตกต่างกนั
อยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ79 
 กองวิชาการ ส านกังานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ ไดศึ้กษาการใชเ้วลา  
ของครูและผูบ้ริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษา
แห่งชาติ เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันการใช้เวลาปฏิบัติราชการของครูและผู ้บริหารโรงเรียน
ประถมศึกษาในแง่พฤติกรรมและเวลาท่ีใชใ้นการปฏิบติังานในแต่ละดา้น โดยจ าแนกตามขนาด
โรงเรียน คุณภาพโรงเรียนและคุณภาพของครูผูส้อน พบว่า การใชเ้วลาของผูบ้ริหารโรงเรียนท่ีมี
ขนาดต่างกนั ผูบ้ริหารโรงเรียนทุกขนาด ส่วนใหญ่ใชเ้วลาในการปฏิบติังานวิชาการเป็นอนัดบัท่ี 1 
โดยใชเ้วลาปฏิบติัประมาณ 1 ใน 3 หรือตั้งแต่ร้อยละ 31 ถึง 40 ของเวลาทั้งหมดใน 1 ปี (200 วนั 
หรือ 1,000 ชัว่โมง) ซ่ึงเม่ือพิจารณาตามขนาดของโรงเรียน ผูบ้ริหารโรงเรียนขนาดเลก็ใชเ้วลาใน
การปฏิบติังานราชการมากกวา่ผูบ้ริหารโรงเรียนขนาดใหญ่และขนาดกลาง นอกจากน้ียงัพบว่า งาน
ท่ีผูบ้ริหารโรงเรียนใช้เวลาปฏิบติัรองลงมาใน 3 ล าดับแรก มีดงัน้ี ผูบ้ริหารโรงเรียนขนาดใหญ่

                                                        
 78สุรินทร์  ศรีสนิท,  “การใชเ้วลาของผูบ้ริหารโรงเรียนประถมศึกษา ท่ีน ามาซ่ึงผลผลิต
ต่างระดบัคุณภาพ”  (วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร, 
2533), 178-180. 
 79แผน  ส าราญพัน ธ์ุ ,  “การใช้เวลาในการบริหารงานของผู ้บ ริหารโรงเ รียน
ประถมศึกษา”  (วิทยานิพนธ์การศึกษามหาบณัฑิต บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
ประสานมิตร, 2535), 76-77. 
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ปฏิบติังานดา้นอาคารสถานท่ี งานธุรการ และงานกิจการนักเรียน ตามล าดบั ผูบ้ริหารโรงเรียน 
ขนาดกลางปฏิบติังานดา้นกิจการนกัเรียน งานธุรการ และงานบุคลากร ตามล าดบั ผูบ้ริหารโรงเรียน
ขนาดเล็กปฏิบติังานด่านกิจการนกัเรียน งานธุรการ และงานอาคารสถานท่ี ตามล าดบั ส่วนงานท่ี
ผูบ้ริหารส่วนใหญ่ใชเ้วลาปฏิบติัน้อยจนถึงน้อยท่ีสุด 3 ล าดบัหลงั มีดงัน้ี คือ ผูบ้ริหารโรงเรียน
ขนาดใหญ่ใชเ้วลาปฏิบติังานบุคลากร การปฏิบติัส่ิงอ่ืน ๆ และการสร้างความสัมพนัธ์กบัชุมชน 
ตามล าดบั ผูบ้ริหารโรงเรียนขนาดกลางใช้เวลาปฏิบติังานและการสร้างความสัมพนัธ์กบัชุมชน   
งานอาคารสถานท่ี และปฏิบติังานอ่ืน ๆ ตามล าดบั ผูบ้ริหารโรงเรียน  ขนาดเลก็ใชเ้วลาปฏิบติังาน
บุคลากร งานความสมัพนัธ์กบัชุมชน และปฏิบติังานอ่ืน ๆ ตามล าดบั80 
 ชยัรัตน์  บูรณะวิวฒัน์ ไดศึ้กษาเร่ืองเทคนิคการบริหารเวลาส าหรับนกับริหาร กล่าวว่า 
นกับริหารท่ีสามารถบริหารงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพนั้น จะตอ้งมีขั้นตอนพื้นฐาน 3 ขั้นตอน คือ 
การบนัทึกเวลา การบริหารเวลา และการรวบรวมเวลา  การมอบหมายงานใหค้นอ่ืนท าเท่ากบัว่าได้
เร่ิมกระบวนการบริหารเวลาแลว้ และควรจะจดบนัทึกการใชเ้วลาใหบ่้อยท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได ้เพราะ
การจดบนัทึกจะเป็นขอ้มูลใหส้ามารถปรับปรุงการบริหารเวลาใหดี้ยิง่ข้ึนในอนาคต งานช้ินใดท่ีเกิด
ซ ้ า ๆ อาจจะตดัออกไปได ้และงานช้ินไหนท่ีสามารถแบ่งให้คนอ่ืนท าแทนได ้ ให้มอบหมายให ้ 
คนอ่ืนท า เพื่อจะได้มีเวลาเหลือไปใช้กับส่ิงท่ีส าคัญกว่า และเป็นการรวบรวมเวลาท่ีกระจัด    
กระจายเขา้เพื่อท่ีจะท างานใหเ้ป็นช้ินเป็นอนัได้81 
 สุวรรณา  รุทธนานุรักษ ์ไดศึ้กษาการบริหารเวลาของผูบ้ริหารโรงเรียนประถมศึกษา
ดีเด่น สังกัดกรุงเทพมหานคร พบว่า ผูบ้ริหารโรงเรียนประถมศึกษาท่ีมีวุฒิกรศึกษาต่างกัน             
มีการบริหารเวลาตามภารกิจงานบริหารการศึกษาโดยรวมไม่แตกต่างกัน โดยเฉพาะผูบ้ริหาร
โรงเรียนประถมศึกษาดีเด่น จะไดรั้บความรู้จากการฝึกอบรมอยา่งสม ่าเสมอก่อนเขา้สู่ต  าแหน่งซ่ึง
เป็นปัจจยัส าคญัท่ีช่วยเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการบริหารเวลาตามภารกิจงานบริหารการศึกษา 
ถึงแมจ้ะมีวุฒิทางการศึกษาแตกต่างกนั ให้สามารถปฏิบติังานไดรู้ปแบบท่ีคลา้ยคลึงกนั ผูบ้ริหาร
โรงเรียนประถมศึกษาดีเด่น   ท่ีด ารงต าแหน่งในโรงเรียน   ท่ีตั้งอยูใ่นเขตท่ีตั้งของโรงเรียนต่างกนั 
มีการบริหารเวลาดา้นงานวิชาการ งานกิจการนักเรียน งานธุรการและการเงิน งานอาคารสถานท่ี 

                                                        
 80กองวิชาการ, ส านกังานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ,  การใชเ้วลาของครู
และผูบ้ริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ 
(กรุงเทพฯ : โรงพิมพคุ์รุสภาลาดพร้าว, 2535), 202-203. 
 81ชัยรัตน์  บูรณะวิวฒัน์,   เทคนิคการบริหารเวลาส าหรับนักบริหาร   (กรุงเทพฯ :          
บตัเตอร์ฟลาย, 2537), 29. 
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และงานสัมพนัธ์กบัชุมชนแตกต่างกนัอย่างไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน
ท่ีตั้งไว ้ส่วนการบริหารเวลาดา้นบริหารงานบุคลากรแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
05 ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว้82 
 รุ่งเรือง  รัศมีโกเมน ได้ศึกษาการใช้เวลาในการบริหารงานของผูบ้ริหารโรงเรียน
มธัยมศึกษา สังกดักรมสามญัศึกษา ในเขตการศึกษากรุงเทพมหานคร ผลการวิจยัพบว่า ผูบ้ริหาร
โรงเรียนมธัยมศึกษา ใชเ้วลาในการบริหารงานดา้นวิชาการมากท่ีสุด รองลงมา ไดแ้ก่ ดา้นบุคลากร 
ดา้นธุรการ การเงิน อาคารสถานท่ี ดา้นกิจการนกัเรียน และดา้นความสัมพนัธ์กบัชุมชน ตามล าดบั  
ผูบ้ริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาท่ีได้รับความนิยมต่างกัน ใช้เวลาในการบริหารงาน และให้
ความส าคญัในงานบริหารโรงเรียนแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ยกเวน้งาน
บริหารด้านวิชาการ พบว่า แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคญัทางสถิติ และการใช้เวลากับการให้
ความส าคญัในงานบริหารโรงเรียนมธัยมศึกษา มีความสัมพนัธ์ทางบวกในด้านบุคลากร และ         
ในดา้นความสมัพนัธ์กบัชุมชนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .0183 
 กัลยาณีย์  สินสกุล ได้ศึกษาการใช้เวลาในการบริหารงานของผูบ้ริหารโรงเรียน          
ในสังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวดัเชียงราย พบว่า ผูบ้ริหารโรงเรียนให้ความส าคัญของงาน
ตามล าดับ คือ งานบริหารทั่วไป งานวิชาการ งานธุรการ งานปกครองนักเรียน งานบริหาร           
งานอาคารสถานท่ี งานวิชาการ งานโรงเรียนกบัชุมชน และงานบริการ ตามล าดบั ส่วนการใชเ้วลา
ของผูบ้ริหารโรงเรียนท่ีมีขนาดต่างกนั ใชเ้วลาในการบริหารงานไม่แตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญั 
ทางสถิติท่ีระดบั .0584 
 จรัญ  สักกะวงศ ์ไดศึ้กษาการบริหารเวลาและปัญหาการบริหารเวลาของผูบ้ริหารใน
โรงเรียนประถมศึกษาดีเด่น ระดบัอ าเภอ สงักดัส านกังานการประถมศึกษา จงัหวดัเชียงราย         ใน

                                                        
 82สุวรรณา  รุทธนานุรักษ,์  “การบริหารเวลาของผูบ้ริหารโรงเรียนประถมศึกษาดีเด่น”  
(ปริญญานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ         
ประสานมิตร, 2540), 103-104. 
 83รุ่งเรือง  รัศมีโกแมน,  “การใช้เวลาในการบริหารงานของผู ้บริหารโรงเรียน
มธัยมศึกษา”  (ปริญญานิพนธ์การศึกษามหาบณัฑิต บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
ประสานมิตร, 2541), 74. 
 84กลัยาณีย ์ สินสกลุ,  “การใชเ้วลาในการบริหารของผูบ้ริหารสถานศึกษา ในสังกดักรม
สามญัศึกษา จงัหวดัเชียงราย”  (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยั 
เชียงใหม่, 2541), บทคดัยอ่. 
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การปฏิบติัภารกิจ 6 งาน พบว่า ผูบ้ริหารของโรงเรียนประถมศึกษาดีเด่น ขนาดใหญ่ ขนาดกลาง 
และขนาดเล็ก ใช้เวลาในการปฏิบติัภารกิจในงานวิชาการมากท่ีสุด โดยผูบ้ริหารของโรงเรียน
ประถมศึกษาดีเด่นขนาดเล็ก ใชเ้วลามากกว่าผูบ้ริหารของโรงเรียนประถมศึกษาดีเด่นขนาดใหญ่ 
และขนาดกลาง ส าหรับการใชเ้วลารองลงมาในการปฏิบติัภารกิจในงานอีก 5 งานนั้น การใชเ้วลา
ปฏิบติัภารกิจของผูบ้ริหารของโรงเรียนประถมศึกษาดีเด่น พบว่า ใชเ้วลาในการปฏิบติัภารกิจงาน
วิชาการมากท่ีสุด รองลงมาไดแ้ก่ การใชเ้วลาในการปฏิบติัภารกิจในงานธุรการ การเงินและพสัดุ 
งานบุคลากร งานกิจการนักเรียน งานความสัมพนัธ์ระหว่างโรงเรียนกบัชุมชน และงานอาคาร
สถานท่ี ตามล าดบั ถา้พิจารณาตามขนาดของโรงเรียนพบว่าข้ึนอยูก่บัปัญหาความตอ้งการ ขอ้จ ากดั 
และปัจจยัเอ้ือของโรงเรียนนั้น ๆ โดยผูบ้ริหารของโรงเรียนประถมศึกษาดีเด่นขนาดใหญ่ ใชเ้วลา
รองลงมาในการปฏิบติัภารกิจในงานธุรการ การเงินและพสัดุ งานกิจการนกัเรียน งานบุคลากร งาน
อาคารสถานท่ี และงานความสัมพนัธ์ระหว่างโรงเรียนกบัชุมชน ตามล าดบั ผูบ้ริหารของโรงเรียน
ประถมศึกษาดีเด่นขนาดกลาง ใชเ้วลารองลงมาในการปฏิบติัภารกิจในงานบุคลากร งานกิจการ
นกัเรียน งานธุรการ งานการเงินและพสัดุ งานความสัมพนัธ์ระหว่างโรงเรียนกบัชุมชน  และงาน
อาคารสถานท่ี ตามล าดบั และผูบ้ริหารของโรงเรียนประถมศึกษาดีเด่นขนาดเลก็ ใชเ้วลา รองลงมา
ในการปฏิบติัภารกิจในงานธุรการ งานการเงินและพสัดุ งานบุคลากร งานกิจการนักเรียน งาน
ความสัมพนัธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน และงานอาคารสถานท่ี ตามล าดับ และในภาพรวม 
ส าหรับปัญหาในการบริหารเวลานั้น พบว่า ปัจจยัจากภายนอกท่ีท าให้สูญเสียเวลาในภาพรวมแลว้
เป็นปัญหาปานกลาง และเม่ือพิจารณาเรียงล าดับการท าให้สูญเสียเวลาสูงสุด ได้แก่ นโยบาย 
โครงการพิเศษท่ีหน่วยงานระดบัสูงสั่งให้ด าเนินการ ปัจจยัภายนอกท่ีท าให้สูญเสียเวลานอ้ยท่ีสุด
นั้น ไดแ้ก่ การบ่น การร้องเรียน บตัรสนเท่ห์ ส่วนปัจจยัภายในท่ีท าใหสู้ญเสียเวลาโดยภาพรวมแลว้
เป็นปัญหานอ้ย ท าใหสู้ญเสียเวลาสูงปานกลาง และมีค่าเฉล่ียสูงสุด ไดแ้ก่ การไม่ล าดบัความส าคญั
ของงาน ปัจจยัท่ีท าใหสู้ญเสียเวลานอ้ย และมีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด ไดแ้ก่ ความขดัแยง้ในโรงเรียน85 
 ธีระพนัธ์  น้อยหลุบเสา ได้วิจยัเร่ืองการใช้เวลาของผูบ้ริหารโรงเรียนประถมศึกษา 
สังกัดส านักงานประถมศึกษา จังหวัดก าแพงเพชร ผลการวิจัยพบว่า 1) ผูบ้ริหารโรงเรียน
ประถมศึกษา สังกดัส านกังานการประถมศึกษาจงัหวดัก าแพงเพชร ใชเ้วลาในการปฏิบติังานตาม
ภารกิจการบริหารครบทั้ง 6 งาน โดยเรียงล าดบัจากงานท่ีใชเ้วลามากไปน้อย ดงัน้ี งานวิชาการ    

                                                        
 85จรัญ  สักกะวงศ,์  “การบริหารเวลาของผูบ้ริหารในโรงเรียนประถมศึกษาดีเด่น สังกดั
ส านักงานการประถมศึกษาจงัหวดัเชียงราย”  (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต บณัฑิตวิทยาลยั 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่, 2542), บทคดัยอ่. 
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งานกิจการนักเรียน งานความสัมพนัธ์ระหว่างโรงเรียนกบัชุมชน งานบุคลากร งานธุรการและ
การเงิน และงานถาคารสถานท่ี และ 2) การเปรียบเทียบการใชเ้วลาในการปฏิบติังานของผูบ้ริหาร
โรงเรียน สังกดัส านักงานการประถมศึกษาจงัหวดัก าแพงเพชร  จ าแนกตามขนาดของโรงเรียน  
สรุปได้ดังน้ี 2.1) ผูบ้ริหารโรงเรียนท่ีด ารงต าแหน่งอยู่ในโรงเรียนขนาดใหญ่และขนาดกลาง        
ใช้เวลาในการบริหารงานวิชาการ งานกิจการนักเรียน งานบุคลากร งานธุรการและการเงิน          
งานความสมัพนัธ์ระหวา่งโรงเรียนกบัชุมชน แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  และ 
2.2) ผลการเปรียบเทียบการใช้เวลาในการปฏิบัติงานของผูบ้ริหารโรงเรียน สังกัดส านักงาน          
การประถมศึกษาจงัหวดัก าแพงเพชร จ าแนกตามประสบการณ์ทางการบริหารพบว่า ผูบ้ริหารท่ีมี
ประสบการณ์ปานกลางทางการบริหารและท่ีมีประสบการณ์น้อยทางการบริหาร ใช้เวลาใน         
การบริหารงานกิจการนักเรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ .05   และ  3) ผล           
การเปรียบเทียบการใช้เวลาในการปฏิบัติงานของผู ้บ ริหารโรงเ รียน  สังกัดส านักงาน                    
การประถมศึกษาจังหวดัก าแพงเพชร จ าแนกตามวุฒิทางการศึกษาพบว่า ผูบ้ริหารโรงเรียน
ประถมศึกษาท่ีมีวฒิุทางการศึกษาระดบัปริญญาตรีและสูงกว่าปริญญาตรี ใชเ้วลาในการบริหารงาน
อาคารสถานท่ีแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .0586 
 จิรเดช  หาธะนี ไดว้ิจยัเร่ืองการบริหารเวลาในการด าเนินการตามมาตรฐานการบริหาร
โรงเรียนของผูบ้ริหารโรงเรียนสงักดัส านกังานการประถมศึกษาจงัหวดั เขตการศึกษา 6 ผลการวิจยั
พบว่า   1) ผูบ้ริหารโรงเรียนจัดสรรเวลาโดยเฉล่ียต่อสัปดาห์ในการด าเนินงานตามมาตรฐาน         
การบริหารโรงเรียน มาตรฐานท่ี 3 มากท่ีสุด โดยภาพรวมผูบ้ริหารโรงเรียนบริหารเวลาใน           
การด าเนินงานในระดบัมาก 3 มาตรฐาน คือ มาตรฐานท่ี 2, 3 และ 5 ตามล าดบั ผูบ้ริหารโรงเรียน
บริหารเวลาในการด าเนินงานตามแนวทางการบริหารเวลาและตามเทคนิคการบริหารเวลาเป็น  
ส่วนใหญ่  2) ผูบ้ริหารโรงเรียนท่ีจดัการศึกษา 2 ระดบั กบัผูบ้ริหารท่ีจดัการศึกษา 3 ระดบั บริหาร
เวลาในการด าเนินงานตามมาตรฐานท่ี 1 และ 5 แตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
ส่วนมาตรฐานท่ี 2, 3 และ 4 ไม่แตกต่างกนั ผูบ้ริหารโรงเรียนบริหารเวลาตามแนวทางการบริหาร
เวลาไม่แตกต่างกนั แต่บริหารเวลาตามเทคนิคเวลาแตกต่างกนั และ 3) ผูบ้ริหารโรงเรียนทัว่ไปกบั
ผูบ้ริหารโรงเรียนดีเด่น บริหารเวลาในการด าเนินงานตามมาตรฐานทุกมาตรฐานแตกต่างกนัอยา่งมี

                                                        
 86ธีระพนัธ์  น้อยหลุบเสา,  “การใช้เวลาของผูบ้ริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัด
ส านกังานการประถมศึกษาจงัหวดัก าแพงเพชร”  (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต บณัฑิตวิทยาลยั 
มหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร, 2543), บทคดัยอ่. 
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นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ผูบ้ริหารโรงเรียนบริหารเวลาตามแนวทางการบริหารเวลาและตาม
เทคนิคการบริหารเวลาแตกต่างกนั87 
 นิพนธ์  ศิลาแลง ไดว้ิจยัเร่ืองศึกษาการใชเ้วลาในการบริหารงานของผูบ้ริหารโรงเรียน
มธัยมศึกษา สังกดักรมสามญัศึกษา จงัหวดัระยอง โดยรวมและรายดา้น จ าแนกตามประสบการณ์ 
ตามการบริหาร และขนาดของโรงเรียน กลุ่มประชากรเป็นผูบ้ริหารโรงเรียนมธัยมศึกษา สังกดั  
กรมสามญัศึกษา จงัหวดัระยอง ท่ีปฏิบติังานในปี 2543 จ านวน 20 คน ผลการวิจยัพบว่า 1) การใช้
เวลาในการบริหารงาน ด้านวิชาการ ด้านบุคลากร ด้านกิจการนักเรียน ด้านธุรการ การเงิน         
ดา้นอาคารสถานท่ี และดา้นความสัมพนัธ์กบัชุมชน ของผูบ้ริหารโรงเรียนมธัยม สังกดักรมสามญั
ศึกษา จงัหวดัระยอง ปรากฏว่า ดา้นวิชาการเวลามากท่ีสุด รองลงมาคือ ดา้นธุรการ การเงิน และ
ดา้นอาคารสถานท่ี ดา้นความสัมพนัธ์กบัชุมชน ดา้นกิจการนกัเรียน และดา้นบุคลากร ตามล าดบั 
และ 2) ผลการศึกษาเปรียบเทียบการใชเ้วลาในการบริหารงานวิชาการ ดา้นบุคลากร ดา้นกิจการ
นักเรียน ดา้นธุรการ การเงิน ดา้นอาคารสถานท่ี และดา้นความสัมพนัธ์กบัชุมชน ของผูบ้ริหาร
โรงเรียนมธัยม สงักดักรมสามญัศึกษา จงัหวดัระยอง จ าแนกตามประสบการณ์ทางการบริหาร และ
ขนาดของโรงเรียน พบวา่ ผูบ้ริหารโรงเรียนมธัยมศึกษาท่ีมีประสบการณ์การบริหารนอ้ย จะใชเ้วลา
มากกว่าผู ้บริหารมัธยมศึกษาท่ีมีประสบการณ์ทางการบริหารมาก และผู ้บริหารโรงเรียน
มธัยมศึกษาขนาดใหญ่จะใชเ้วลามากกวา่ขนาดเลก็และขนาดกลาง ตามล าดบั88 
 ประภาพร  กิติ ไดศึ้กษาเร่ืองการบริหารเวลาของผูบ้ริหารโรงเรียน สังกดัส านักงาน  
การประถมศึกษาอ าเภอแม่อาย จงัหวดัเชียงใหม่ ผลการวิจยัพบว่า ผูบ้ริหารโรงเรียนประถมศึกษา  
ได้บริหารเวลาโดยเลือกการปฏิบติัตามความส าคญัและความเร่งด่วนของแต่ละกิจกรรมดังน้ี 
กิจกรรมเร่งด่วนส าคญั สัญญาณไฟไหมม้ากท่ีสุด กิจกรรมเร่งด่วนไม่ส าคญั ค  าร้องขอใชอ้าคาร
สถานท่ีของโรงเรียนจากหน่วยงานต่อตา้นยาเสพติดมากท่ีสุด ส่วนกิจกรรมไม่เร่งด่วนส าคญั    
รายงานการสังเกตการณ์สอนมากท่ีสุด โดยท่ีผูบ้ริหารไดต้ดัสินใจดว้ยตนเอง ไดม้อบหมายงาน    

                                                        
 87จิรเดช  หาธะนี,  “การบริหารเวลาในการด าเนินงานตามมาตรฐานการบริหารโรงเรียน
ของผูบ้ริหารโรงเรียน สังกดัส านักงานการประถมศึกษาจงัหวดั เขตการศึกษา 6”  (วิทยานิพนธ์
ปริญญามหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยธุยา, 2544), บทคดัยอ่. 
 88นิพนธ์  ศิลาแลง,  “ศึกษาการใช้เวลาในการบริหารงานของผูบ้ริหารโรงเรียน
มธัยมศึกษา สังกัดกรมสามญัศึกษา จงัหวดัระยอง”  (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต บณัฑิต
วิทยาลยั มหาวิทยาลยับูรพา, 2544), บทคดัยอ่. 
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ไดส้ั่งการ และไดน้ าเขา้ท่ีประชุม รวมทั้งไดก้ าหนดส่งงาน/ความคาดหวงัเม่ืองานส าเร็จ เพื่อให ้  
การปฏิบติังานตามภารกิจมีประสิทธิภาพ89 
 เสนัด  อุดมทรัพย ์ได้วิจยัเร่ืองการบริหารเวลาของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สังกัดส านักงาเขตพื้นท่ีการศึกษาร้อยเอ็ด ผลการวิจัยพบว่า การบริหารเวลาของผู ้บริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามภารกิจงานบริหารการศึกษาทุกดา้นอยูใ่นระดบัมาก ไดแ้ก่ งานบริหาร
อาคารสถานท่ี งานวิชาการ งานปกครองนักเรียน งานโรงเรียนกบัชุมชน งานบริหารงานทัว่ไป   
งานธุรการ และงานบริการ ตามล าดับ ส่วนการบริหารเวลาของผู ้บริหารสถานศึกษาท่ีมี
ประสบการณ์ทางการบริหารต่างกนั ทั้งโดยรวมและตามภารกิจงานบริหารการศึกษาไม่แตกต่างกนั
อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ .05 ผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีมีวุฒิการศึกษาต่างกัน          
มีการบริหารเวลาโดยรวมต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .0590 
 ประดิษฐ์  ศรีไกรภักด์ิ ได้ศึกษาเร่ืองการบริหารเวลาของผูบ้ริหารหน่วยงานทาง
การศึกษาอ าเภอออมก๋อย จงัหวดัเชียงใหม่ ผลการศึกษาสรุปไดว้่าการบริหารเวลาของผูบ้ริหาร
หน่วยงานทางการศึกษา ใชเ้วลาปฏิบติังานต่าง ๆ ตามภารกิจของผูบ้ริหารระดบัปานกลาง โดยให้
ความส าคญักบัการปฏิบติังานตามบทบาทของผูบ้ริหารระดบัปานกลาง มีปัจจยัท่ีท าให้ผูบ้ริหาร
สูญเสียเวลาอยู่ในระดบัน้อย และผูบ้ริหารให้ความส าคญักบัปัจจยัท่ีท าให้ประหยดัเวลาในระดบั
ปานกลาง91 
 พิสิฐ  กยัวิกยัโกศล ไดศึ้กษาเร่ืองการบริหารเวลาของผูบ้ริหารธุรกิจ อ าเภอเมือง จงัหวดั
ล าปาง ผลการศึกษาพบว่า ผูบ้ริหารใชเ้วลาไปกบังานดา้นการจดัการ ร้อยละ 47 ส่วนเวลาท่ีเหลือ 
ร้อยละ 53 ใช้หมดไปกับสาเหตุสองประการ คือ ประการแรก งานท่ีเน่ืองมาจากบทบาทของ
ผู ้บริหารในการติดต่อสัมพันธ์กับผู ้อ่ืน บทบาทในการส่ือข้อความและข้อมูล บทบาทใน              
การตดัสินใจ และประการท่ีสอง การส้ินเปลืองและการสูญเสียเวลา โดยแยกเป็นสองสาเหตุ คือ 
สาเหตุจากภายนอก ไดแ้ก่ บุคคลอ่ืนหรือส่ิงแวดลอ้ม และสาเหตุภายใน ไดแ้ก่ การจดัการ การใช้

                                                        
 89ประภาพร  กิติ,  “การบริหารเวลาของผู ้บริหารโรงเรียน สังกัดส านักงานการ
ประถมศึกษาอ าเภอแม่อาย จงัหวดัเชียงใหม่”  (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต บณัฑิตวิทยาลยั 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่, 2546), บทคดัยอ่. 
 90เสนดั  อุดมทรัพย,์  “การบริหารของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน”  (วิทยานิพนธ์ 
ครุศาสตรมหาบณัฑิต บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัราชภฏัสุรินทร์, 2547), บทคดัยอ่. 
 91ประดิษฐ์  ศรีไกรภักด์ิ,  “การบริหารเวลาของผูบ้ริหารหน่วยงานทางการศึกษา”  
(การศึกษาคน้ควา้อิสระศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัเชียงใหม่, 2542), 58. 
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เวลาของตนเองไม่มีประสิทธิภาพ การบริหารเวลาของผูบ้ริหารธุรกิจโดยเฉล่ียใช้เวลาท างาน
สัปดาห์ละ 51-60 ชัว่โมง92 
 สมเกียรติ  เอ่ียมกลัน่ ไดว้ิจยัเร่ืองการใชเ้วลาในการบริหารงานสถานศึกษาของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สงักดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษานครราชสีมา ผลการวิจยัพบว่า 1) การใช้
เวลาในการบริหารงานสถานศึกษาของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ี  
การศึกษานครราชสีมา โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณารายดา้นพบว่า อยูใ่นระดบัมากทุกดา้น 
2) เปรียบเทียบการใช้เวลาในการบริหารงานสถานศึกษาของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
จ าแนกตามขนาดของสถานศึกษาในภาพรวมและรายดา้นทุกดา้นแตกต่างกนัอย่างไม่มีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดับ .05  3) เปรียบเทียบการใช้เวลาในการบริหารงานสถานศึกษาของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จ าแนกตามวุฒิการศึกษาของผูบ้ริหารสถานศึกษาในภาพรวมและรายดา้น
ทุกดา้นไม่แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และ 4) เปรียบเทียบการใชเ้วลาในการ
บริหารงานสถานศึกษาของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จ าแนกตามประสบการณ์ท างานของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษาโดยรวมแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และเม่ือพิจารณาเป็น
รายดา้นพบว่า ดา้นบุคลากรและดา้นธุรการ การเงินและพสัดุ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั .05 ส่วนดา้นวิชาการ ดา้นกิจการนักเรียน ดา้นอาคารสถานท่ี และดา้นสัมพนัธ์กบัชุมชน 
แตกต่างกนัอย่างไม่มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีมีประสบการณ์สูง
กวา่ 10 ปีข้ึนไป ใชเ้วลาในการบริหารสถานศึกษามากกว่าผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีมีประสบการณ์ 10 
ปี หรือต ่ากวา่93 
 เสวก  สุขเสือ ได้ศึกษาวิจัยเร่ืองการบริหารเวลาในการปฏิบติัภารกิจของผูบ้ริหาร
โรงเรียน สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษานครสวรรค ์เขต 3 ผลการวิจยัพบว่า 1) การรบริหาร
เวลาในการปฏิบติัภารกิจของผูบ้ริหารโรงเรียน สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษานครสวรรค ์    
เขต 3 ใน 4 ดา้น คือ การบริหารงานวิชาการ การบริหารงานงบประมาณ การบริหารงานบุคคล และ
การบริหารงานทัว่ไป พบว่า ในภาพรวมและในรายดา้นทุกดา้นมีการใชเ้วลาในการปฏิบติัอยู่ใน
ระดับมาก  และ 2) การเปรียบเทียบการบริหารเวลาในการปฏิบติัภารกิจของผูบ้ริหารโรงเรียน 

                                                        
 92พิสิฐ  กัยวิกัยโกศล,  “การบริหารเวลาของผูบ้ริหาร”  (การศึกษาค้นคว้าอิสระ
บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัเชียงใหม่, 2548), บทคดัยอ่. 
 93สมเกียรติ  เอ่ียมกลัน่,  “การศึกษาการใช้เวลาในการบริหารงานสถานศึกษาของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษานครราชสีมา”  (วิทยานิพนธ์
ปริญญามหาบณัฑิต บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัราชภฏันครราชสีมา, 2546), บทคดัยอ่. 
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สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษานครสวรรค ์เขต 3 ไม่แตกต่างกนั เม่ือจ าแนกตามสถานภาพ     
การปฏิบติังานและวฒิุการศึกษา แต่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 เม่ือจ าแนกตาม
ประสบการณ์ในการท างานและขนาดของโรงเรียน94 
 มนสั  อินลี ไดศึ้กษาเร่ืองการบริหารเวลาของผูบ้ริหารโรงเรียนขนาดเลก็ กลุ่มเครือข่าย
พฒันาคุณภาพการศึกษาอ าเภอหัวตะพาน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาอ านาจเจริญ 
ผลการวิจยัพบว่า ผูบ้ริหารโรงเรียนขนาดเล็ก กลุ่มเครือข่ายพฒันาคุณภาพการศึกษาอ าเภอหัว
ตะพาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาอ านาจเจริญ ใชเ้วลาในการปฏิบติักิจกรรมใน 1 สัปดาห์ 
มากท่ีสุด ไดแ้ก่ ดา้นวิชาการ เฉล่ีย 13 ชัว่โมง 55 นาที หรือร้อยละ 39.76 ดา้นบริหารทัว่ไป เฉล่ีย  
12 ชัว่โมง 32 นาที หรือร้อยละ 35.81 ดา้นบริหารบุคคล เฉล่ีย 3 ชัว่โมง 50 นาที หรือร้อยละ 10.95 
และดา้นงบประมาณ เฉล่ีย 1 ชัว่โมง 33 นาที หรือร้อยละ 4.43 รวมเวลาเฉล่ียต่อสัปดาห์ท่ีผูบ้ริหาร
โรงเรียนขนาดเลก็ ปฏิบติักิจกรรมทุกดา้น 31 ชัว่โมง 50 นาที หรือร้อยละ 90.95 และมีเวลาเหลืออีก 
3 ชัว่โมง 10 นาที หรือร้อยละ 9.05 ท่ีผูบ้ริหารโรงเรียนขนาดเล็ก ไม่ไดร้ะบุกิจกรรมการบริหาร
เวลา95 
 เสาวณี  โหรารัมย ์ไดศึ้กษาความสัมพนัธ์ระหว่างการบริหารเวลากบัประสิทธิผลของ 
การปฏิบติังานของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สงักดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาบุรีรัมย ์เขต 4 
พบว่า 1) ผลการศึกษาการบริหารเวลา พบว่า โดยรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น  
พบว่าอยู่ในระดบัมากทุกดา้น ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ดา้นบริหารงานทัว่ไป รองลงมาคือ ดา้น
บริหารงานวิชาการ ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุด คือ ดา้นบริหารงานบุคคล 2) ผลการศึกษาประสิทธิผล
ของการปฏิบติังาน พบว่า โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่าอยูใ่นระดบัมาก
ทุกด้าน ด้านท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ด้านบริหารงานบุคลากร รองลงมาคือ ด้านบริหารงาน
งบประมาณ ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุด คือ ดา้นบริหารงานวิชาการ และ 3) ผลการศึกษาความสัมพนัธ์
ระหว่างการบริหารเวลากบัประสิทธิผล พบว่า การบริหารเวลาโดยรวมทั้ง 4 ดา้น มีความสัมพนัธ์

                                                        
 94เสวก  สุขเสือ,  “การบริหารเวลาในการปฏิบติัภารกิจของผูบ้ริหารโรงเรียน สังกดั
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษานครสวรรค ์เขต 3”  (วิทยานิพนธ์ปริญญาคุรุศาสตร์มหาบณัฑิต สาขา
บริหารการศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัราชภฏัเทพสตรี, 2550), ข. 
 95มนัส  อินลี,  “การบริหารเวลาของผูบ้ริหารโรงเรียนขนาดเล็ก กลุ่มเครือข่ายพฒันา
คุณภาพการศึกษาอ าเภอหวัตะพาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาอ านาจเจริญ”  (วิทยานิพนธ์
ครุศาสตร์มหาบณัฑิต สาขาบริหารการศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัราชภฏัอุบลราชธานี, 
2551), บทคดัยอ่.  
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ทางลบกบัประสิทธิผลดา้นงานงบประมาณอยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั .05 เม่ือพิจารณารายดา้นพบว่า 
การบริหารเวลาดา้นงานวิชาการมีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัประสิทธิผลด้านงานวิชาการ ด้าน
งบประมาณมีความสัมพนัธ์ทางบวกกับประสิทธิผลด้านงานบริหารทัว่ไป ด้านงานบุคลากรมี
ความสัมพนัธ์ทางลบกบัประสิทธิผลดา้นงานวิชาการอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 และมี
ความสัมพนัธ์ทางลบกบัประสิทธิผลโดยรวมอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ดา้นงานบริหาร
ทัว่ไปไม่มีความสมัพนัธ์กบัประสิทธิผลทั้งรายดา้นและโดยรวม96 
 เสริมศกัด์ิ  วิศาลาภรณ์ ไดท้  าการวิจยัเร่ืองสภาพการจดัการศึกษาในจงัหวดัชายแดน
ภาคใต ้ซ่ึงประกอบดว้ย จงัหวดัยะลา จงัหวดันราธิวาส และจงัหวดัสตูล และ 4 อ าเภอของจงัหวดั
สงขลา คือ อ าเภอสะบา้ยอ้ย อ าเภอนาทวี อ  าเภอเทพา และอ าเภอจะนะ ด าเนินการวิจยัโดยใชว้ิธี 
การวิจยัแบบผสม ประกอบดว้ย การศึกษาและตรวจสอบเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัประเด็นวิจยั การจดั
กลุ่มสนทนา (Focus Group) จ  านวน 2 คร้ัง การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interview) 
ผูบ้ริหารและผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัการจดัการศึกษาในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้จ านวน 7 คน การส ารวจ
ระดมความคิดเห็นโดยใช้แบบสอบถาม และการน าเสนอรายงานวิจัยฉบับร่างในท่ีประชุม
ผูเ้ก่ียวขอ้งและน าการวิพากษว์ิจารณ์รายงานการวิจยัจากผูท้รงคุณวฒิุ 5 คน 
 ขอ้คน้พบจากการวิจยั 
 1. ดา้นอุปสรรคในการจดัการศึกษา ไดแ้ก่ 
  1.1 ความปลอดภยั ปัญหาด้านการไม่ปลอดภยัส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ินักเรียนทั้ ง
ทางตรงและทางออ้ม เน่ืองจากผูเ้รียนมีเวลาเรียนไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วย เพราะตอ้งปิดโรงเรียน
บ่อยคร้ัง และถึงแมใ้นช่วงเปิดเรียนเวลาในการจดัการเรียนการสอนก็น้อยกว่าปกติ สถานท่ีเรียน
ขาดความพร้อม ส่ืออุปกรณ์การเรียนการสอนมีไม่เพียงพอ ความรู้สึกไม่ปลอดภยัในชีวิตและ
ทรัพยสิ์นท าใหค้รูและบุคลากรทาการศึกษาขาดขวญัและก าลงัใจในการปฏิบติังาน และท าใหค้รูท่ีมี
ประสบการณ์สอนสูง ๆ ขอยา้ยออกนอกพื้นท่ี ครูท่ีบรรจุใหม่เขา้ไปเป็นพนักงานราชการก็มี
ประสบการณ์นอ้ย การเดินทางเขา้ไปนิเทศติดตาม ประเมินผลท าไดน้อ้ยมาก การท่ีหน่วยบริหารไม่
สามารถเขา้ถึงโรงเรียนจึงน ามาสู่ผลกระทบท่ีรุนแรง ทั้งในดา้นความมัน่คงและประสิทธิภาพของ
การจดัการศึกษา 

                                                        
 96เสาวณี  โหรารัมย์,  “ความสัมพนัธ์ระหว่างการบริหารเวลากับประสิทธิผลของ       
การปฏิบติังานของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาบุรีรัมย ์    
เขต 4” (วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบณัฑิต บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัราชภฎัสุรินทร์, 2551), ข. 
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  1.2 ความไม่เข้าใจตรงกัน โดยฝ่ายรัฐมักมองโรงเรียนเอกชนในแง่ลบท าให้
ประเด็นท่ีจะส่งเสริมสนับสนุนไม่ไดอ้ยู่บนพื้นฐานของความไวว้างใจซ่ึงกนัและกนั ในส่วนของ
ชุมชนและทอ้งถ่ิน บางคร้ังแปลความเจตนารมณ์ของรัฐไม่ตรงสภาพ มองว่าการด าเนินการของรัฐ 
มกัมีวาระซ่อนเร้น เช่น การก าหนดให้มีหลกัสูตรสองภาษา มีนยัท่ีจะท าให้ภาษามลายถ่ิูน หมดไป
จากประเทศไทย และการเขา้ไปสนับสนุนส่งเสริมสถาบนัการศึกษาของทอ้งถ่ินเป็นการเขา้ไป
แทรกแซงการจดัการศึกษาโดยชุมชน 
  1.3 ความเช่ือ ค่านิยม ความเช่ือ ค่านิยมตามวิถีชีวิตของมุสลิมในการเล่าเรียนตอ้ง
เป็นผูท่ี้ยึดมัน่กบัหลกัค าสอนของอิสลามเป็นวิถีในการด าเนินชีวิตท่ีถูกตอ้ง และการรู้จกัศาสนา  
ควรจะตอ้งผา่นกระบวนการศึกษา ซ่ึงตอ้งเป็นการศึกษาดา้นอิสลามท่ีมีความเขม้ขน้ มีคุณภาพและ
เป็นการศึกษาจากสถาบนัการศึกษาท่ีผูเ้รียนสามารถด ารงความเช่ือของผูป้กครองท่ีว่าเป็นการไม่
สมควรหากส่งบุตรหลานเขา้โรงเรียนของรัฐ ผูป้กครองจึงนิยมส่งบุตรหลานเขา้เรียนในโรงเรียน
เอกชนสอนศาสนาอิสลาม ซ่ึงเป็นจุดเร่ิมตน้ส าคญัของการแบ่งแยกระหว่างนกัเรียนไทยพุทธและ
นกัเรียนไทยมุสลิม 
  1.4 การก าหนดนโยบายและการน านโยบายไปสู่การปฏิบติั ความไม่ต่อเน่ืองของ
นโยบายท าให้ผูป้ฏิบติัสับสน และเม่ือมีการน านโยบายหรือมาตรการไปสู่การปฏิบติั เพียงแต่
ประเมินว่าไดท้  าแลว้ แต่ขาดการวิเคราะห์ประเมินถึงส่ิงท่ีท าว่ามีคุณภาพหรือเกิดผลตามเป้าหมาย
หรือไม่ 
  1.5 ความเหล่ีอมล ้าระหว่างครูโรงเรียนเอกชนสอนศาสนากบัโรงเรียนของรัฐ โดย
ครูในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาส่วนใหญ่ไดรั้บเงินเดือนไม่ตรงตามวุฒิ ไม่ไดรั้บเงินวิทยฐานะ 
และเงินค่าเส่ียงภยั 
  1.6 การจดัการศึกษาระดบัอุดมศึกษา หากพิจารณาจากจ านวนสถาบนัอุดมศึกษา
ในพื้นท่ีแลว้น่าจะเพียงพอ แต่ยงัขาดโปรแกรมหรือหลกัสูตรท่ีสนองต่อความตอ้งการของผูเ้รียน  
จึงมีนกัเรียนในพื้นท่ีจ านวนไม่นอ้ยท่ีไปเรียนต่อในต่างพื้นท่ี 
  1.7 การแบ่งแยกของนักเรียนชาวไทยพุทธและชาวไทยมุสลิม เ ม่ือจบชั้ น
ประถมศึกษาปีท่ี 6 นกัเรียนไทยพุทธส่วนใหญ่จะเรียนต่อระดบัมธัยมศึกษาในโรงเรียนของรัฐหรือ
โรงเรียนเอกชนทัว่ไป ส่วนนกัเรียนไทยมุสลิมส่วนใหญ่เรียนท่ีโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม 
เน่ืองจากมีการเรียนการสอนวิชาศาสนาท่ีเขม้ขน้มากกว่า ส่งผลใหเ้ด็กนกัเรียนทั้งสองกลุ่มเร่ิมแยก
ออกจากกนั และอาจแยกจากกนัอยา่งส้ินเชิง และอาจไม่มีโอกาสมาเรียนร่วมกนัอีกต่อไป 
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  1.8 การขาดหน่วยงานบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนเอกชนโดยตรงในพื้นท่ี 
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาในพื้นท่ีเอง มีภาระงานมาก และมีบุคลากรในกลุ่มส านกับริหารงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) ไม่เพียงพอในการดูแลโรงเรียนเอกชน 
  1.9 การประเมินโดยใชม้าตรฐานเดียว เกณฑ์บางอย่างท่ีใชป้ระเมินจึงไม่มีความ
เหมาะสม อีกทั้งโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม มาตรา 15 (1) ส่วนใหญ่ยงัขาดความพร้อม   
ผูบ้ริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามบางส่วนยงัไม่จบปริญญาตรี และส่วนใหญ่ไม่มีความรู้
เร่ืองการบริหารจดัการ รัฐบาลยื่นมือเขา้ไปช่วยสนบัสนุนส่งเสริมไดไ้ม่ก่ีปี โรงเรียนเพิ่มต่ืนตวัได ้
ไม่ก่ีปี ก็ให ้สมศ. เขา้มาประเมินโดยใชเ้กณฑเ์ดียวกนักบัโรงเรียนอ่ืน ๆ ท่ีไดรั้บการส่งเสริมพฒันา
มาอยา่งต่อเน่ือง 
 2. ดา้นปัจจยัท่ีส่งผลต่อความส าเร็จในการจดัการศึกษา ไดแ้ก่ 
  2.1 ความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์นของผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งในกระบวนการจดั 
การศึกษา 
  2.2 การมีเป้าหมายร่วมกนัของผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งในการจดัการศึกษาทั้งภาครัฐและ
เอกชน 
  2.3 คุณภาพของผูบ้ริหาร  ผูส้อน  และผูเ้รียน 
  2.4 การจดัการศึกษาท่ีสอดคลอ้งหรือสนองตอบต่อความตอ้งการของชุมชนและ
ทอ้งถ่ิน 
  2.5 การด าเนินนโยบายผ่านองค์กรของผูน้ าทางด้านการศึกษาและศาสนาของ
ชุมชนทอ้งถ่ิน 
  2.6 เจตจ านงของภาครัฐ และบุคคลท่ีเก่ียวข้องท่ีจะส่งเสริมสนับสนุน โดยมี
นโยบาย แผนงาน มาตรการ ท่ีมีความยัง่ยนืและมีแนวทางการปฏิบติัท่ีชดัเจน 
  2.7 ความเสียสละของครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน97 
 อ ารุง  จันทวานิช ได้ท าการศึกษาวิจัยเ ร่ืองแนวทางการบริหารและการพัฒนา
สถานศึกษาสู่โรงเรียนคุณภาพ พบว่า การยกระดบัโรงเรียนสู่ความเป็นโรงเรียนคุณภาพ มีแนวทาง
การด าเนินการ ดงัน้ี 1) ประชาสัมพนัธ์ โรงเรียนประชาสัมพนัธ์แผนปฏิบติัการเพื่อให้ครูบุคลากร
ทางการศึกษา ผูบ้ริหาร นกัเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา และผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียรับทราบภารกิจ
ท่ีโรงเรียนจะด าเนินการ มีความเขา้ใจ ปรับเปล่ียนกระบวนทศัน์ (วิธีคิด วิธีท างาน และวิธีบริหาร

                                                        
 97เสริมศกัด์ิ  วิศาลาภรณ์,  รายงานวิจยัเร่ืองสภาพการจดัการศึกษาในจงัหวดัชายแดน
ภาคใต ้ (กรุงเทพฯ : วี.ที.ซี. คอมมิวนิเคชัน่, 2550), 127-129. 
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จดัการ) ของตนเอง และมีส่วนร่วมในการด าเนินการยกระดบัโรงเรียนให้เป็นโรงเรียนคุณภาพ      
2) ก าหนดกลไกและภารกิจ โรงเรียนก าหนดองคค์ณะบุคคลรับผิดชอบในการด าเนินการติดตาม 
ประเมินผล และจดัท ารายงาน โดยเนน้การระดมสรรพก าลงัและสร้างจิตส านึกของการเป็นเจา้ของ 
ก าหนดพนัธกิจท่ีชดัเจน มอบหมายงานต่าง ๆ ให้ผูเ้ก่ียวขอ้งทุกคน ทุกฝ่าย มีส่วนร่วมเพื่อให้เกิด 
การเปล่ียนแปลงทั้งโรงเรียนในระยะเวลาท่ีรวดเร็ว และ 3) ด าเนินการตามแผนปฏิบติัการ โรงเรียน
ด าเนินการตามยุทธศาสตร์พฒันาโรงเรียนคุณภาพทั้ ง 6 ด้าน ครอบคลุมมิติองค์ประกอบของ
โรงเรียนคุณภาพทั้ง 14 องคป์ระกอบ โดยด าเนินตามสถานภาพของโรงเรียนและช่วงระยะเวลาท่ี
โรงเรียนก าหนดไวใ้นแผนปฏิบติัการ รวมทั้งกระตุน้และเสริมแรงให้ครู บุคลากรทางการศึกษา  
ผูบ้ริหาร และผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียร่วมกนัด าเนินการตามแผนปฏิบติัการ   เง่ือนไขความส าเร็จของ
การยกระดบั คือ ปรับเปล่ียนกระบวนทศัน์ (วิธีคิด วิธีการท างาน และวิธีบริหารจดัการ) ของครู 
บุคลากรทางการศึกษา ผูบ้ริหารสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา และผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย    
สร้างกลไกความรับผิดชอบท่ีชดัเจน  สร้างผูน้ าการเปล่ียนแปลง  เรียนรู้ร่วมกนั ใชก้ระบวนการมี
ส่วนร่วมเรียนรู้ของบุคคล องค์กร และทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง  เปิดโอกาสให้ผูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย 
คณะกรรมการสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา และผูบ้ริหารสถานศึกษาได้ใช้ศกัยภาพ     
ร่วมคิดร่วมท าเตม็ก าลงัความสามารถ  และจดัสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อความส าเร็จ98 
 

งานวจิัยในต่างประเทศ 
 คอนเลอร์ ออลเวอร์(Calor A. Ahlvers) ศึกษาโดยตรวจสอบความคิดเห็นในการบริหาร
เวลาของผูบ้ริหารระดบักลางในเมืองชาลินา รัฐแคนซสั (An Examination of Time Management 
Perceptions of Selected Middle Managers in Salina, Kansas) โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาและ
เปรียบเทียบความสมัพนัธ์ของทศันคติในผูบ้ริหารระดบักลาง เก่ียวกบัเทคนิคการบริหารเวลาท่ีมีผล
ต่อความส าเร็จของงาน ความเครียด ความคิดสร้างสรรค ์และการติดต่อส่ือสาร โดยการสุ่มตวัอยา่ง   
ผูบ้ริหารระดบักลาง จ านวน 60 คน ในเมืองชาลินา รัฐแคนซัส    ซ่ึงมาจากองค์การ 4 ประเภท       
แยกตามลักษณะของงาน คือ สถาบันการเงิน บัญชีและกฎหมาย หน่วยงานทางการแพทย ์
หน่วยงานของรัฐบาล และสถาบนัทางธุรกิจอุตสาหกรรม โดยสรุปผลการศึกษาไดด้งัน้ี 
 1. จากกลุ่มตวัอย่างทั้งหมด เทคนิคในการบริหารเวลามีผลต่อความส าเร็จของงาน  
ความเครียด ความคิดสร้างสรรค ์และการติดต่อส่ือสารอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 

                                                        
 98อ ารุง  จนัทวานิช,  แนวทางการบริหารและการพฒันาสถานศึกษาสู่โรงเรียนคุณภาพ  
(กรุงเทพฯ : ส านกังานเลขาธิการสภาการศึกษาแห่งชาติ, 2547), 129. 
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 2. ถา้แยกตามชนิดขององคก์าร เทคนิคการบริหารเวลาผนัแปรตามความส าเร็จของ
งาน ความเครียด ความคิดสร้างสรรค ์และการติดต่อส่ือสาร 
 3. กลุ่มตวัอยา่งไม่มีผลต่อการใชเ้ทคนิคการบริหารเวลา 
 4. การประหยดัเวลา และการปล่อยเวลาใหสู้ญเสียไปของผูบ้ริหารทั้ง 4 ประเภทของ
องคก์ารมีผลเหมือนกนั99 
 เอนฟิลฟ์(Enfielf )ไดศึ้กษาวิจยัเร่ืองผลกระทบของการส่ือสารทางเทคโนโลย ีผา่นการ
ใช้เวลาและการซ ้ าซ้อนของสารสนเทศของครูใหญ่ในโรงเรียนระดบัประถมศึกษา ผลการวิจยั
พบวา่ ร้อยละ 24 ของครูใหญ่จะใชเ้วลากบัการใชง้านโทรศพัทมื์อถือ คอมพิวเตอร์ อีเมล ์หรือพีดีเอ 
มีความสัมพนัธ์ในดา้นลบระหว่างการบริหารเวลากบัการใชเ้วลาในการใชส่ื้อเหล่านั้น ครูใหญ่ท่ีมี
ประสิทธิภาพในการบริหารเวลาสูง จะใชเ้วลากบัการใชง้านเทคโนโลยเีหล่าน้ีนอ้ยกว่าครูใหญ่ท่ีมี
ประสิทธิภาพในการบริหารเวลาต ่า โดยสรุปว่า ส่ือดงักล่าวขา้งตน้มีผลต่อการใชเ้วลาของครูใหญ่ 
และเคร่ืองมือเหล่าน้ีไม่ใช่เคร่ืองมือในการบริหารเวลาท่ีมีประสิทธิภาพส าหรับครูใหญ่100 
 ดอพ(Dop) ไดท้  าการศึกษาวิจยัเร่ืองภาวะความเป็นผูน้ าทางสุนทรียศาสตร์ กรณีศึกษา
เร่ือง   ในการสนับสนุน ความสัมพนัธ์ และความส าเร็จในกลุ่มครู และผูบ้ริหารโรงเรียนมาใหม่ 
พบว่า   การสร้างวฒันธรรมความไวว้างใจและความสัมพนัธ์นั้น เป็นพื้นฐานของการพฒันาและ
การรักษาครูท่ีเขา้ใหม่ และผูถู้กวิจยัท่ีเป็นผูบ้ริหารนั้นถือเป็นแบบอย่างท่ีดีของส่ิงท่ีขอ้เขียนใน
ปัจจุบนันั้น เรียกวา่มีภาวะความเป็นผูน้ าแบบสุนทรียศาสตร์101 
 โบนโฮมมี(Bonhomme) ไดท้  าการศึกษาวิจยัเร่ืองทกัษะในการบริหารเวลาของนกัศึกษา 
มหาวิทยาลยัเช้ือสายอเมริกนั-แอฟริกนั บนความเส่ียง กรณีศึกษาการปฏิบติัประสบการณ์และ
บริบท ซ่ึงจากการวิจยัพบว่าการบริหารเวลาไดแ้สดงบทบาทท่ีส าคญัในการเรียนและผลส าเร็จของ
นักศึกษาอเมริกนั-แอฟริกนั ในภาวะเส่ียง ผูถู้กวิจยัไดเ้ขา้เรียนในมหาวิทยาลยัดว้ยค่านิยมความ
คาดหวงัและความรู้ท่ีแตกต่างกนั ความพยายามเป็นส่ิงส าคญัหากผูถู้กวิจยัตอ้งการท่ีจะแกปั้ญหา   
การเตรียมตัวเองท่ีแย่ให้ได้ นอกจากน้ียงัต้องใช้วิธีการเรียนรู้โดยค านึงถึงการวางแผนและ          
การบริหารแผนงานของตน102 

                                                        
 99Ahlvers, Calor A.,  An Examination of Time Management Perceptions of Selected 
Middle Managers in Salina, Kansas  (Kansas : Kansas State University, 1990), 56. 
 100Enfielf, Norman Paul,  “University of La Verna,”  n.p., 2006. 
 101Dop, Sandra J.  “The University of Nebraska-Lincon,”  n.p., 2006. 
 102Bonhomme, Gali, “University of Louisiana at Lafayette,”  n.p., 2007. 
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 เรียล่ี(Riely) ไดท้  าการศึกษาวิจยัเร่ืองการตรวจสอบรูปแบบการใชเ้วลาท่ีมีอิทธิพลต่อ
ความส าเร็จดา้นการเรียนในกลุ่มนักเรียนเช้ือสายอเมริกนั-แอฟริกนั และนักกีฬาชายในโรงเรียน
มธัยมศึกษาเช้ือสายสเปน พบว่า มีความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติระหว่างผูถู้กวิจยัท่ีไม่ใช่ 
นกักีฬาและกลุ่มผูถู้กวิจยัเป็นนกักีฬา หลงัการควบคุมการท าการบา้นคณิตศาสตร์และสถานะภาพ
ทางเศรษฐกิจสังคมแลว้นั้น พบว่าการใชเ้วลาโดยสมบูรณ์ไปกบัการท าการบา้นคณิตศาสตร์นั้น     
มีความสัมพนัธ์อย่างมีนยัส าคญักบัผลส าเร็จทางการศึกษาส าหรับนกัเรียนอเมริกนั-แอฟริกนั และ
นักเรียนชายท่ีเป็นนักกีฬาเช้ือสายสเปน การใช้เวลาไปกับการดูทีวีนั้ นไม่มีนัยส าคญัใด ๆ ต่อ
ผลส าเร็จทางการศึกษา ส าหรับตวัแปรในการใชเ้วลาไปกบัคอมพิวเตอร์หรือเกมนั้น พบว่า ปัจจยั
ดา้นการใชเ้วลาดงักล่าวคลา้ยกนัทั้งสองกลุ่ม103 
 ทรูแมน (Truman Turnage Atkins) ไดท้ าการศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างการใชเ้ทคนิค
ในการบริหารเวลาและท่ีมาของความเครียดของครูใหญ่โรงเรียนมธัยมศึกษา (The Relationships 
Among Uses of Time Management Techniques and Sources of Stress in High School Principals) 
โดยมีจุดมุ่งหมายท่ีจะหาความสัมพนัธ์ระหว่างการใช้เทคนิคในการบริหารเวลาโดยผูบ้ริหาร
โรงเรียนมธัยมศึกษา และการรายงานถึงท่ีมาของความเครียดจากงานของเขา จากการศึกษาพบว่า   
การใช้เทคนิคในการบริหารเวลามีความสัมพนัธ์ทางลบกับความเครียดของงาน ครูใหญ่ยิ่งใช้
เทคนิคในการบริหารเวลามากกว่าเท่าไร ความเครียดจากงานก็จะมีนอ้ย จึงสรุปไดว้่า ครูใหญ่ท่ีมี
การใชเ้ทคนิคในการบริหารเวลาอยู่ในระดบัมากตามมาตราส่วนประมาณค่าของลิเคิร์ท (8-point 
Likert Scale) โดยมีค่าเฉล่ียเพียง 4.67 ซ่ึงช้ีให้เห็นว่าครูใหญ่ควรพิจารณาเพิ่มความถ่ีของการใช้
เทคนิคการบริหารเวลาให้เป็นประโยชน์มากข้ึน นอกจากนั้นการศึกษาคร้ังน้ียงัพบว่าท่ีมาของ
ความเครียดจากงานมีความสมัพนัธ์กบัปัญหาดา้นเวลาและภาระงานท่ีมีมากเกินไป และความเครียด
ในชีวิตประจ าวนัของเขามีผลมาจากการท างานสูงถึง 75%104 
 ดีน เทอร์ร่ี ฮพัเบอร์(Dean Terry Huber) ไดท้ าการศึกษากิจกรรมในการท างานและ
ยทุธศาสตร์การบริหารเวลาของผูอ้  านวยการโรงเรียนในเขตเมือง (Work Activities and Time 
Management Strategies of Metropolitan School Superintendents) โดยการตรวจสอบกิจกรรมการ
ท างานประจ าวนั และยทุธศาสตร์การบริหารเวลาของผูอ้  านวยการโรงเรียนท่ีประสบความส าเร็จใน

                                                        
 103Riely, Keith D.,  “University of Central Florida,”  n.p., 2007. 
 104Truman Turnage Atkins, The Relationships Among Uses of Time Management 
Techniques and Sources of Stress in High School Principals  (Georgia : University of Georgia, 
1990), 8-13. 
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การท างาน ซ่ึงผลการศึกษาสรุปไดว้่าผูอ้  านวยการใชเ้วลาส่วนใหญ่ไปในการประชุม พบปะกบั
คณะผูบ้ริหารดว้ยกนัเอง ผูอ้  านวยการตอ้งติดต่องานดว้ยตนเอง เขา้ประชุมและใชโ้ทรศพัท์เพื่อ
รวบรวมขอ้มูลท่ีจ าเป็นประกอบการตดัสินใจ และบริหารงานของหน่วยงาน ส่ิงท่ีเป็นอุปสรรค 
หรือขดัขวาง       การท างานของผูอ้  านวยการช้ีให้เห็นว่า การควบคุม และการใช้เวลาอย่างเกิด
ประโยชน์ของผูอ้  านวยการเป็นส่ิงท่ีมีความส าคญั ยุทธศาสตร์การบริหารเวลาท าให้ผูอ้  านวยการ
สามารถควบคุมเวลาท่ีใชป้ฏิบติังานประจ าและเพิ่มเวลาให้มากข้ึนตามล าดบัความส าคญัของเร่ือง
นั้น ๆ เหตุการณ์และความเคล่ือนไหวต่าง ๆ เช่น การเปล่ียนแปลงนโยบายหลกัส่งผลกระทบท่ี
ส าคญัต่อการท างานและการใชเ้วลาของผูอ้  านวยการ105 
 
 จากการศึกษางานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งพอจะสรุปไดว้่า การบริหารจดัการเวลาเรียนให้ครบ
ตามท่ีก าหนดในหลกัสูตรของสถานศึกษาในเขตพฒันาพิเศษเฉพาะกิจจงัหวดัชายแดนภาคใต ้    
การบริหารเวลาเป็นปัจจยัส าคญัยิ่งของผูน้ าในสถานศึกษาท่ีจะบริหารจดัการตามสถานการณ์ท่ี
เกิดข้ึนประจ าวนั และตอ้งบริหารจดัการให้สอดคลอ้งกบัหลกัสูตรซ่ึงไดก้ าหนดเวลาไวเ้พื่อให้
ผูส้อนไดท้ าการสอนตามขอบข่ายโครงสร้างเวลาเรียนท่ีไดก้ าหนดไว ้ดงันั้น ผูบ้ริหารสถานศึกษา
จะตอ้งมีความรู้ มีความเขา้ใจ ในเร่ืองของการบริหารเวลา ซ่ึงจากผลการศึกษาวิจยัดงักล่าวสามารถ
น ามาประยุกต์ใช้กับการแก้ไขปัญหาเวลาเรียนไม่ครบตามหลักสูตร โดยผูบ้ริหาร ครูผูส้อน     
ตลอดถึงบุคลากรในโรงเรียนจะตอ้งร่วมมือร่วมใจกนัอย่างจริงจงัเพื่อให้นักเรียนไดมี้เวลาเรียน   
ใหค้รบตามท่ีก าหนดในหลกัสูตร 
 

ค าให้สัมภาษณ์ของผู้ทรงคุณวุฒิ 
 สรุปค าสมัภาษณ์ผูท้รงคุณวฒิุท่ีไดป้ฏิบติังานดา้นการศึกษาในเขตพฒันาพิเศษเฉพาะกิจ
จงัหวดัชายแดนภาคใต ้ ต่อยทุธศาสตร์การบริหารจดัการเวลาเรียนใหค้รบตามท่ีก าหนดในหลกัสูตร
ของสถานศึกษาในเขตพฒันาพิเศษเฉพาะกิจจงัหวดัชายแดนภาคใต ้จ านวน 17 คน ดงัน้ี 
 1. นายอรรถสิทธ์ิ  รัตนแคล้ว ต  าแหน่งผูอ้  านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 ใหส้ัมภาษณ์ว่า ดา้นสภาพทัว่ไป ไดแ้ก่ ครูถูกท าร้าย โจรผูร้้ายชุกชุม 
ครูหวาดระแวงต่อการก่อการร้าย มีการปิดลอ้มพื้นท่ี มีการตรวจคน้ในบริเวณโรงเรียน มีการปิด

                                                        
 105Huber, Dean Terry, Work Activities and Time Management Strategies of 
Metropolitan School Superintendents  (America : University of Colorado at Denver Graduate 
School of Public Affairs, 1988), 25. 
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เรียนดว้ยสถานการณ์ไม่ปกติ มีการเรียนไม่เตม็เวลาและมีเวลาเรียนนอ้ย นกัเรียนเขา้เรียนสายตาม
เวลารับ-ส่งของกองก าลงั โรงเรียนเลิกเรียนก่อนเวลาจริง ครูตอ้งใชเ้วลาในการเฝ้าระวงัสถานการณ์ 
ผูป้กครองไม่ให้ความส าคญั นักเรียนขาดความกระตือรือร้นต่อการเรียน ผูป้กครองมีรายไดต้  ่า   
ดา้นสาเหตุของปัญหา ไดแ้ก่ ครูมีภาระงานอ่ืนนอกการสอนมาก ไม่มีการบูรณาการเน้ือหาการสอน 
ครูไม่ปรับกระบวนการสอนให้เขา้กบัสถานการณ์ ไม่มีการรักษาความปลอดภยัของกองก าลงัใน
วนัหยดุเรียน ผูป้กครองกลวัไม่ปลอดภยั ดา้นวิธีการแกไ้ขปัญหา ไดแ้ก่ จดัให้มีการสอนซ่อมเสริม 
ใชบ้ทเรียนส าเร็จรูป การเขา้ค่ายวิชาการแบบบูรณาการ การทศันศึกษา เพิ่มมาตรการรักษาความ
ปลอดภยั ให้มีการสัมพนัธ์ชุมชน ติดตามนกัเรียนขาดเรียน น าผลวิจยัมาปรับปรุงพฒันาการศึกษา 
การจดัระบบการจดัท าผลงานวิชาการ พฒันาผูน้ า พฒันาระบบการมีส่วนร่วมของชุมชน ปรับปรุง
ระบบการจดัสวสัดิการ ดา้นอ่ืน ๆ ไดแ้ก่ ขนบธรรมเนียมประเพณี วฒันธรรม ความเช่ือตามวิถี
อิสลาม106 
 2. นายอาดุลย์  พรมแสง  ต  าแหน่งผู ้อ  านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 ใหส้ัมภาษณ์ว่า ดา้นสภาพทัว่ไป ไดแ้ก่ ผูป้กครองยงัเห็นความส าคญั
ของการศึกษาในระดับต ่ า  นัก เ รียนขาดเ รียนบ่อย ออกกลางคัน ผู ้ปกครองมีรายได้ต  ่ า 
วนัหยุดราชการอ่ืน ๆ ครูไม่กลา้ไปปฏิบติังานท่ีโรงเรียน ดา้นสาเหตุของปัญหา ไดแ้ก่ โรงเรียนมี
การหยดุเรียนมากเกินไป หลกัสูตรก าหนดเน้ือหามากเกินไป ครูไม่ปรับกระบวนการสอนใหเ้ขา้กบั
สถานการณ์ นักเรียนมีปัญหาด้านการใช้ภาษา ขาดการนิเทศท่ีเป็นระบบ ดา้นการแกไ้ขปัญหา 
ไดแ้ก่ วิเคราะห์เวลาเรียนให้เหมาะสมกบัสถานการณ์ความไม่สงบ ขยายเวลาเรียนในกลุ่มสาระ
หลกัให้มากข้ึน พิจารณาเวลาเรียนให้เหมาะสมกบักลุ่มสาระอ่ืน ปรับปรุงระบบการนิเทศติดตาม 
การมีส่วนร่วมของผูป้กครอง ฝึกให้นกัเรียนศึกษาคน้ควา้ทาง Internet เพิ่มเบ้ียประกนัชีวิตให้กบั
บุคลากร ดา้นอ่ืน ๆ ไดแ้ก่ การส่งเสริมกิจกรรมดา้นศาสนาใหม้ากข้ึน107 
 3. นายประสิทธ์ิ  หนูกุ้ ง  ต  าแหน่งผู ้อ  านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษายะลา เขต 1 ให้สัมภาษณ์ว่า ดา้นสภาพทัว่ไป ไดแ้ก่ ครูไม่มีความปลอดภยั โจรผูร้้าย
ชุกชุม ครูถูกท าร้าย ครูหวาดระแวงซ่ึงกนัและกนั มีการปิดเรียน มีการปิดลอ้มตรวจคน้ ครูสอนไม่
เต็มเวลา ครูไปปฏิบติังานสาย และกลบัก่อนตามเวลารับ-ส่งของกองก าลงั ครูสอนไม่เต็มเวลา      

                                                        
 106สัมภาษณ์ อรรถสิทธ์ิ  รัตนแคล้ว, ผู ้อ  านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานราธิวาส เขต 1,  6 เมษายน 2554. 
 107สัมภาษณ์อาดุลย ์ พรมแสง, ผูอ้  านวยการส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
นราธิวาส เขต 2,  8 เมษายน 2554. 
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ครูตอ้งระวงัตนเอง ดา้นสาเหตุของปัญหา ไดแ้ก่ โรงเรียนหยุดเรียนเน่ืองจากสถานการณ์ความ      
ไม่สงบและตามวนัส าคญัทางศาสนา และวนัส าคญัของชาติ ครูมีภาระหน้าท่ีหลายอย่างเกินไป     
ครูขอยา้ยหรือขอไปช่วยราชการท่ีอ่ืน ผูป้กครองไม่ให้ความส าคญัต่อการขาดเรียนของนักเรียน   
ดา้นวิธีการแกไ้ขปัญหา ไดแ้ก่ รัฐตอ้งเพิ่มมาตรการในการรักษาความปลอดภยั โรงเรียนตอ้งมี
มาตรการในการติดตามนักเรียนขาดเรียน ผูป้กครองตอ้งมีส่วนร่วมในการแกไ้ขปัญหา การน า
ผลการวิจยัมาปรับใชใ้นการพฒันาคุณภาพการศึกษา รัฐควรเพิ่มงบประมาณส าหรับการด าเนินงาน
และการลงทุน หลกัสูตรควรเนน้กระบวนการคิดใหม้ากข้ึน การเขา้ค่ายทางวิชาการ การใชบ้ทเรียน
ส าเร็จรูป การสอนเสริมในบทเรียนท่ีปิดเรียนมีผลการเรียนต ่า ดา้นอ่ืน ๆ ไดแ้ก่ การก าหนดนโยบาย
ของสมาพนัธ์ครูท่ีตอ้งปิดเรียน พร้อมกันทั้ง 3 จงัหวดั การติดตามนักเรียนขาดเรียน และออก
กลางคนัเน่ืองจากเหตุการณ์ไม่สงบ การงดการประชุม สัมมนา ในเวลาเรียนปกติ ควรใชส่ื้อทางไกล
ในการพฒันาครู การไม่ให้ส่วนราชการใชเ้วลาเรียนของนกัเรียน ส าหรับใชใ้นการอบรม ประชุม
นกัเรียนในโครงการต่าง ๆ ควรพิจารณาการสอนชดเชยให้ครบ 200 วนั หรือ 1,000/1,200 ชัว่โมง   
ควรทบทวนการเปิด-ปิดสถานศึกษาตามสถานการณ์ ให้ก าหนดเป็นนโยบายระดับชาติใน           
การพฒันาการเรียนการสอนใหมี้ประสิทธิภาพ108 
 4. นายคมศักดิ์   ธัญญเกษตร ต  าแหน่งผูอ้  านวยการกลุ่มนิเทศติดตามประเมินผล       
การศึกษา สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 ให้สัมภาษณ์ว่า ดา้น
สภาพทัว่ไป ไดแ้ก่ ครูมีเวลาการเรียนการสอนไม่เต็มเวลา ไม่เต็มหลกัสูตร ครูมีความกงัวลกบั
เหตุการณ์ความไม่สงบ นักเรียนขาดทกัษะและดอ้ยโอกาสคุณภาพทางการศึกษาตกต ่า สอบเขา้
ศึกษาต่อในระดบัสูงข้ึนค่อนขา้งยากและจ ากดั นกัเรียนขาดขวญัก าลงัใจ ผูป้กครองเสียชีวิต พิการ 
นักเรียนไปเรียนตามเวลาปกติไม่ได ้ดา้นสาเหตุของปัญหา ไดแ้ก่ เกิดเหตุร้ายรายวนั ครูทอ้ถอย   
หดหู่ หมดก าลงัใจ เวลาท าการสอนข้ึนอยูก่บักองก าลงัเป็นส าคญั ครูไปร่วมกิจกรรมผูเ้จบ็ป่วยจาก
เหตุการณ์ ขาดครูท าการสอนในช่วงยา้ยหรือประสบเหตุ ด้านการแก้ไขปัญหา ได้แก่ จัดให้มี      
การสอนซ่อมเสริม จดัให้มีการทศันศึกษาเชิงบูรณาการ จดัท าหน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการ      
ผูป้กครองต้องมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา จัดสอนซ่อมเสริมในวิชาหลัก ใช้ส่ือนวตักรรม      
การสอน จดัเตรียมในงานใหพ้ร้อมทุกวิชา ใชโ้ครงการพี่สอนนอ้ง ใชภู้มิปัญญาทอ้งถ่ินท าการสอน

                                                        
 108สัมภาษณ์ ประสิทธ์ิ  หนูกุง้, ผูอ้  านวยการส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ยะลา เขต 1,  28 มีนาคม 2554. 
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ในวันหยุด เพิ่มเวลาเรียนอีกวันละ 1 ชั่วโมง หากมีความจ าเป็นจัดเทียบโอนเวลาเรียนจาก         
การบูรณาการรายวิชา109 
 5. นายเลิศลักษณ์  สุกแก้ว ต  าแหน่งศึกษานิเทศก์ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 ใหส้มัภาษณ์ว่า ดา้นสภาพทัว่ไป ไดแ้ก่ ผูป้กครองขาดความตระหนกั
ในเร่ืองของการศึกษา ผูป้กครองมีรายไดต้  ่าและมีบุตรหลายคน นักเรียนมีปัญหาโภชนาการและ
ขาดเรียน นกัเรียนขาดการใฝ่รู้ใฝ่เรียน ดา้นสาเหตุของปัญหา ไดแ้ก่ ครูไม่ปรับกระบวนการสอนให้
เขา้กับสถานการณ์ ผูบ้ริหารหยุดเรียนโดยไม่มีเหตุอันควร ด้านการแก้ไขปัญหา จัดการเรียน       
การสอนโดยเน้นส่ือนวตักรรมเทคโนโลยี ลดเน้ือหาในหลกัสูตรลงให้เหมาะสมกบัสภาพพื้นท่ี    
ควรปรับหลกัสูตรให้เหมาะสมกบัอตัลกัษณ์ของพื้นท่ี ปรับปรุงเทคนิคการสอนใหก้บัครู ปรับปรุง
ระบบการนิเทศภายในอย่างต่อเน่ืองและเป็นระบบ ปรับวิธีเรียน เปล่ียนวิธีสอน โดยเน้น        
การบูรณาการ ซ่ึงจะช่วยลดเวลาลงได ้เปิดโอกาสให้นกัเรียนไดเ้รียนรู้ดว้ยตนเอง พฒันาผูบ้ริหาร
ใหเ้ป็นผูน้ าทางวิชาการ ปลูกฝังใหค้รูไดมี้จิตวิญญาณแห่งความเป็นครูอยา่งแทจ้ริง110 
 6. นายจ ารูญ  เรืองขจร ต  าแหน่งศึกษานิเทศกเ์ช่ียวชาญ ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษายะลา เขต 1 ให้สัมภาษณ์ว่า ดา้นสภาพทัว่ไป ไดแ้ก่ นกัเรียนมีเวลาเรียนไม่ครบตาม
หลักสูตรก าหนด องค์กรครูมีการผ่อนปรนและปรับรูปแบบในการหยุดเรียน นักเรียนขาด
ประสบการณ์ ขาดทกัษะ นกัเรียนดอ้ยโอกาสทางการศึกษา คุณภาพทางการศึกษาตกต ่า นกัเรียนเขา้
ศึกษาต่อในระดบัชั้นท่ีสูงข้ึนนอ้ย นกัเรียนขาดแหล่งเรียนรู้ ขาดภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ครูมีการอบรม
สัมมนามากเกินไป ด้านสาเหตุของปัญหา ได้แก่ โรงเรียนหยุดท าการสอนบ่อย การสอนขาด      
การวางแผนในการบูรณาการ นกัเรียนมีปัญหาดา้นสุขภาพและปัญหาดา้นครอบครัว ดา้นการแกไ้ข
ปัญหา ครูควรเตรียมแผนส ารองหากตอ้งมีการหยดุเรียน เช่น บทเรียนส าเร็จรูป ส่ืออ่ืน ๆ ในงานภูมิ
ปัญญาทอ้งถ่ิน หอ้งสมุด ระบบ Internet111 
 7. นายอามีน  การดี ต  าแหน่งผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้นกาโสด สังกดัส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 ใหส้ัมภาษณ์ว่า ดา้นสภาพทัว่ไป ไดแ้ก่ การเรียนการสอน

                                                        
 109สัมภาษณ์ คมศกัด์ิ  ธญัญเกษตร, ผูอ้  านวยการกลุ่มนิเทศติดตามประเมินผลการศึกษา 
สงักดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2,  16 เมษายน 2554. 
 110สัมภาษณ์ เลิศลักษณ์  สุกแก้ว,  ศึกษานิเทศก์ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานราธิวาส เขต 1,  27 มีนาคม 2554. 
 111สัมภาษณ์ จ ารูญ  เรืองขจร, ศึกษานิเทศก ์ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ยะลา เขต 1,  19 พฤษภาคม 2554. 
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เป็นไปอย่างเร่งรีบ นักเรียนด้อยโอกาสทางการศึกษา เม่ือเทียบกับนักเรียนในเขตเมือง ท าให้
คุณภาพทางการศึกษาตกต ่า การเรียนการสอนไม่เตม็ท่ี หยดุเรียนมากเกินไป ดา้นสาเหตุของปัญหา 
ได้แก่ ครูหยุดสอนเพื่อไปเขา้รับการอบรม ประชุม สัมมนา แลว้ท้ิงห้องเรียน ครูปฏิบติัหน้าท่ี   
หลายอย่าง และเขา้ปฏิบติังานตามเวลารับ-ส่งของกองก าลงั ขาดการวิเคราะห์เวลาเรียนให้เขา้กบั
สถานการณ์ การนิเทศติดตามผลไม่มีประสิทธิภาพ ดา้นการแกไ้ขปัญหา ไดแ้ก่ จดัเวลาเรียนให้
เหมาะสม จัดให้มีเจ้าหน้าท่ีธุรการ พสัดุ อนามัยโรงเรียน อาหารกลางวนั สหกรณ์โรงเรียน           
เป็นการเฉพาะ ปรับปรุงการใชส่ื้อท่ีเหมาะสม ลดกิจกรรมอ่ืนนอกสถานศึกษา ใชก้ารอบรมครูดว้ย
ระบบเทคโนโลย ีส่งเสริมใหผู้บ้ริหารเป็นผูน้ าทางวิชาการ112 
 8. นางพิสมัย  หลัดเกลี้ยง  ต  าแหน่งผูอ้  านวยการโรงเรียนบ้านบางมะนาว สังกัด
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 ให้สัมภาษณ์ว่า ดา้นสภาพทัว่ไป ไดแ้ก่ 
นกัเรียนมีเวลาเรียนนอ้ย ท าให้นกัเรียนขาดทกัษะประสบการณ์ ดอ้ยโอกาสทางการศึกษา คุณภาพ
การศึกษาตกต ่า การสอนไม่เต็มเวลา ไม่เต็มหลักสูตร นักเรียนมีทัศนคติท่ีไม่ดีต่อการศึกษา 
โรงเรียนให้ความส าคญักบักิจกรรมสัมพนัธ์ชุมชนมากเกินไป ทั้งน้ีเพื่อความอยู่รอด ครูขาดความ
รับผดิชอบต่อหนา้ท่ี ครูขาดความน่าเช่ือถือต่างจากในอดีต ความรักความผกูพนัระหว่างครูกบัศิษย์
ลดลง ครูไม่สามารถควบคุมพฤติกรรมท่ีไม่ดีของนกัเรียนได ้ทั้งน้ีเน่ืองจากไม่มีระบบการลงโทษ  
ดา้นสาเหตุของปัญหา โรงเรียนหยดุเรียนเพื่อใหค้รูไปอบรม ประชุม สัมมนา ครูตอ้งไปปฏิบติังาน
อ่ืนนอกเหนือการเรียนการสอน ครูขาดขวญัก าลังใจ เวลาถูก าหนดโดยกองก าลังรักษาความ
ปลอดภยั ดา้นวิธีการแกไ้ขปัญหา ขยายเวลาเรียนในกลุ่มสาระหลกั 5 วิชา ให้มากข้ึน จดัหาวิธี     
การเทียบโอนเวลาเรียนจากการบูรณาการ โรงเรียนควรลดการเขา้ร่วมกิจกรรมภายนอกลง ใชว้ิธี     
การอบรมด้วยส่ือทางไกล ปรับปรุงกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการศึกษาภาคบังคับอย่างจริงจัง            
จดัหลกัสูตรเพื่อให้มีการปลูกจิตส านึกในความเป็นไทย โดยให้มีความหลากหลายทางวฒันธรรม
และความเช่ือ ส่งเสริมให้โรงเรียนใชก้ฎหมายนิติบุคคลอยา่งแทจ้ริง ดา้นอ่ืน ๆ ไดแ้ก่ ท าการสอน
ชดเชยในวนัหยดุโดยเนน้ให้เวลาเรียนครบ 200 วนั หรือ 1,000-1,200 ชัว่โมง ตามระดบัการศึกษา 
จดัศูนยก์ารเรียนรู้ใหน้กัเรียนไดศึ้กษาดว้ยตนเอง ใชภู้มิปัญญาทอ้งถ่ินใหม้ากข้ึน113 

                                                        
 112สัมภาษณ์ อามีน  การดี, ผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้นกาโสด สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2,  19 พฤษภาคม 2554. 
 113สัมภาษณ์ พิสมยั  หลดัเกล้ียง, ผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้นบางมะนาว สังกดัส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1,  21 มีนาคม 2554. 

   ส
ำนกัหอ
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 9. นายชนัฐ  พรหมศรี ต  าแหน่งผูอ้  านวยการโรงเรียนอนุบาลเมืองปัตตานี เช่ียวชาญ 
สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 ให้สัมภาษณ์ว่า ดา้นสภาพทัว่ไป    
ครูถูกท าร้ายบ่อยคร้ังจนไม่สามารถดูแลความปลอดภยัดว้ยตนเองได ้ดา้นสาเหตุของปัญหา ครูไป
เขา้ร่วมประชุม อบรม สัมมนา บ่อยคร้ัง เกิดเหตุร้ายรายวนัเป็นประจ า เวลาการสอนถูกก าหนดโดย
กองก าลงั ผูป้กครองไม่ใหค้วามส าคญัต่อการขาดเรียน ดา้นวิธีการแกไ้ขปัญหา ไดแ้ก่ โรงเรียนตอ้ง
วิเคราะห์แหล่งเรียนรู้ใหช้ดัเจน จดัหาแหล่งเรียนรู้ใหเ้หมาะสม ยกยอ่งเชิดชูเกียรติแหล่งเรียนรู้และ
ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ให้เป็นแรงจูงใจทางบวกให้มากข้ึน สนับสนุนให้ชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมใน    
การจดัการศึกษา จดัตั้งชมรมผูบ้ริหารสถานศึกษาเพื่อพฒันาการท างาน114 
 10. นายนิพล  รัตนพนัธ์ ต  าแหน่งครูช านาญการพิเศษ โรงเรียนบา้นมะนงักาหย ีสังกดั
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 ให้สัมภาษณ์ว่า ด้านสภาพทั่วไป           
มีการเรียนการสอนท่ีไม่เต็มเวลา ไม่เตม็หลกัสูตร ครูเขา้ท าการสอนตามเวลารับ-ส่งของกองก าลงั
ในพื้นท่ี ด้นสาเหตุของปัญหา โรงเรียนหยุดเรียนเพื่อให้ครูเขา้รับการอบรม ประชุม สัมมนา     
บ่อยคร้ัง หลกัสูตรมีเน้ือหามาก การพฒันาครูไม่ตรงกบัความตอ้งการ โรงเรียนมีการน างบประมาณ
ไปใช้ในการพฒันาโรงเรียน ส่ิงแวดลอ้มมากกว่าการเรียนการสอน ครูยงัมีความกงัวลต่อความ
ปลอดภยั รัฐไม่มีความจริงใจในการแกไ้ขปัญหา เกิดเหตุร้ายรายวนัเป็นประจ า โรงเรียนหยดุเรียน
โดยไม่มีเหตุจ าเป็น เวลาเปิด-ปิดเรียนในแต่ละวนัข้ึนอยู่กบัการรับ-ส่งของกองก าลงั ดา้นวิธีการ
แกไ้ขปัญหา โรงเรียนควรเปิดเรียนก่อนก าหนดและปิดหลงัก าหนดเพื่อให้ครบ 200 วนั ควรมี    
การก าหนดแผนเผชิญเหตุและฝึกให้ครูนกัเรียนไดรั้บรู้รับทราบ ส่งเสริมกิจกรรมนิสัยรักการอ่าน  
ช่ืนชมยกย่องแหล่งเรียนรู้หรือภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน สนับสนุนให้ชุมชนเขา้มามีส่วนร่วม กิจกรรม   
ต่าง ๆ ควรจดัในระดบัโรงเรียนมากกว่าไปจดัในระดบัอ่ืน ๆ เพราะเสียเวลาเรียนมาก ลดการใหค้รู
เป็นคณะท างานหรือคณะกรรมการต่าง ๆ ในองคก์ร รัฐควรสรรหาครูดีมาสอนนกัเรียน ปรับปรุง
กฎหมายนิติบุคคลให้โรงเรียนจดัการตนเองใหม้ากท่ีสุด ผูบ้ริหารโรงเรียนตอ้งสร้างองคค์วามรู้เชิง
นโยบายให้มากข้ึน ครูต้องไม่ท้ิงห้องเรียนเพื่อไปท ากิจกรรมหรือผลงานทางวิชาการ ควรมี         
การทบทวนมาตรการในการจดัระบบชั้นเรียน สพฐ. ควรเพิ่มงบประมาณใหโ้รงเรียนมากข้ึน จดัให้
มีกระบวนการพฒันาสถานศึกษาตอ้งด าเนินการใหเ้ป็นส่วนหน่ึงของการจดัการศึกษา115 

                                                        
 114สัมภาษณ์ ชนัฐ  พรหมศรี, ผู ้อ  านวยการโรงเรียนอนุบาลเมืองปัตตานี สังกัด
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1,  22 พฤษภาคม 2554. 
 115สัมภาษณ์ นิพล  รัตนพนัธ์, ครูช านาญการพิเศษ โรงเรียนบา้นมะนังกาหยี สังกัด
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1,  4 พฤษภาคม 2554. 
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 11. นางปฐมพร  ล่องเส้ง  ต  าแหน่งครูช านาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านนังสะตา        
อินทรฉตัร สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษายะลา เขต2 ให้สัมภาษณ์ว่า ดา้นสภาพ
ทัว่ไป ไดแ้ก่ โรงเรียนปิดเรียน นกัเรียนเรียนไม่จบหลกัสูตร ครูเขา้สอนสายกว่าเวลาปกติ เลิกเรียน
ก่อนเวลาจริง นักเรียนสอบเขา้ศึกษาต่อในระดับสูงในระดับท่ีจ ากัด โรงเรียนจดักิจกรรมเพื่อ
สัมพนัธ์ชุมชนไดดี้ ครูขาดความน่าเช่ือถือ ครูมีงานอ่ืนมาก ครูไม่เตรียมการสอน วนัหยุดราชการ  
ครูไม่กลา้เขา้ไปปฏิบติังานท่ีโรงเรียน เวลาเรียนลดเหลือคาบละ 50 นาที ดา้นสาเหตุของปัญหา 
ได้แก่ ครูไปปฏิบติัหน้าท่ีอ่ืนตามค าสั่งผูบ้งัคบับญัชาในระดับสูงข้ึนเป็นประจ า ครูลาบ่อยคร้ัง   
เกินไป หน่วยงานอ่ืน ๆ มกัมาขอใชอ้าคารสถานท่ีหอ้งเรียนท าให้ตอ้งหยดุเรียนชัว่คราว เวลาเรียน
หลกัสูตรทอ้งถ่ินและหลกัสูตรแกนกลางมีความซ ้ าซ้อน โรงเรียนหยุดเรียนโดยไม่มีเหตุอนัควร  
เวลาถูกก าหนดโดยกองก าลงั ครูไปร่วมกิจกรรมกบัหน่วยงานอ่ืน นกัเรียนมีปัญหาดา้นการใชภ้าษา 
ผูป้กครองกลัวนักเรียนไม่ปลอดภัยเม่ือมีการตรวจค้น ด้านวิธีการแก้ไขปัญหา ได้แก่ ควรมี         
การวิเคราะห์เวลาเรียนให้สอดคลอ้งกบัสถานการณ์ ลดเวลาเรียนในกลุ่มสาระอ่ืน จดัการเรียน    
การสอนแบบบูรณาการ ควรมีการวางแผน การอบรม สัมมนา ในช่วงของวันหยุด ควรมี             
การกระจายอ านาจในทุกระดบัโดยเฉพาะการเป็นนิติบุคคลของโรงเรียน ส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ให้
นกัเรียนไดศึ้กษาและค านวณเวลาเรียนได ้ครูควรงดหรือลดการเขา้ร่วมกิจกรรมอ่ืน ๆ ท่ีตอ้งท าให้
เป็นสาเหตุของการหยุดเรียน การสอนควรเน้นวิชาหลกั วิชารอง และตอ้งมีการเตรียมการสอน  
ตลอดถึงการนิเทศท่ีเป็นระบบ ฝึกให้นักเรียนได้มีความรับปิดชอบ รู้หน้า ท่ี มีวินัยในตนเอง         
ขอความร่วมมือให้ทุกโรงเรียนสอนวิชาลูกเสืออย่างจริงจงั ควรมีการพฒันาครูท่ีขาดความรู้และ
ประสบการณ์ ครูควรเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่นักเรียน และมีวินัย แม้สถานการณ์ไม่ปกติก็ตาม        
ควรปรับปรุงระบบการสรรหาคนมาเป็นครูให้ดีกว่าในปัจจุบนั โรงเรียนควรใชก้ฎหมายนิติบุคคล
และการกระจายอ านาจอยา่งแทจ้ริง ควรเพิ่มเบ้ียประกนัภยั เบ้ียประกนัชีวิต ควรแบ่งเวลาเรียนเป็น  
2 ผลดั คือ ภาคเชา้เป็นการสอนวิชาบงัคบ ภาคบ่ายสอนวิชาศาสนา รัฐควรมีการพฒันาผูบ้ริหารและ
ผูส้อนท่ีมีผลการประเมินประสิทธิภาพต ่า ปรับปรุงระบบการพฒันาความกา้วหนา้ของครู จดัให้มี
การแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างหน่วยงาน และการใช้แหล่งเรียนรู้ร่วมกัน เขตพื้นท่ีควรมี
ศึกษานิเทศก์ท่ีมีความรู้ความเขา้ใจเพื่อนิเทศติดตามการจดัการศึกษาในวิชาอิสลามศึกษาและ      
พทุธิศึกษา116 

                                                        
 116สัมภาษณ์ ปฐมพร  ล่องเส้ง, ครูช านาญการพิเศษ โรงเรียนบนันังสะตาอินทรฉัตร 
สงักดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2,  20 พฤษภาคม 2554. 
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 12. นางสาววนิดา  กิตติโชควัฒนา ต  าแหน่งครูช านาญการพิเศษ โรงเรียนบา้นยี่งอ 
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 ให้สัมภาษณ์ว่า ดา้นสภาพทัว่ไป 
ไดแ้ก่ ครูหวาดกลวักบัการถูกท าร้าย มีการหยุดเรียนเป็นประจ า นกัเรียนมีเวลาเรียนนอ้ย นกัเรียน
ขาดความตั้งใจในการเรียน การเรียนการสอนเป็นไปอย่างเร่งรีบ นกัเรียนขาดขวญัก าลงัใจ เม่ือมี
ผูป้กครองประสบเหตุเสียชีวิตหรือพิการ การสอนไม่เต็มหลกัสูตร ขาดแหล่งเรียนรู้ ครูหยุดสอน
เพื่อเขา้ร่วมกิจกรรมของชุมชนและองคก์รต่าง ๆ ครูในทอ้งถ่ินบางคนขาดจิตวิญญาณความเป็นครู 
ผูป้กครองมีการอพยพยา้ยถ่ินฐาน ดา้นสาเหตุของปัญหา ไดแ้ก่ มีการหยดุเรียนตามสถานการณ์และ
วนัส าคญัทางศาสนา นักเรียนติดตามผูป้กครองไปเยี่ยมญาติหรือท ากิจกรรมอ่ืน ๆ ท าให้ตอ้งขาด
เรียน ครูไปอบรม ประชุม สัมมนา มากเกินไป โดยเฉพาะในโรงเรียนขนาดเล็กท่ีมีครูน้อย ครูมี
ความกงัวลในความปลอดภยั ครูไม่ปรับกระบวนการสอนให้เขา้กบัสถานการณ์ โรงเรียนเปิด-ปิด 
ตามรูปแบบการรักษาความปลอดภยัของกองก าลงั ครูเสียชีวิตท าให้ขาดครูท าการสอน ดา้นวิธี    
การแกไ้ขปัญหา ไดแ้ก่ จดัให้มีการสอนซ่อมเสริมในช่วงปิดภาคเรียน เพื่อให้ครบ 200 วนั หรือ 
1,000-1,200 ชั่วโมง ตามระดับการศึกษา จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้มีประสิทธิภาพ 
ผูบ้ริหารควรบริหารเวลาอย่างรัดกุม จดัแหล่งเรียนรู้ให้มีความพร้อม ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน      
ลดการรายงานขอ้มูลท่ีซ ้ าซอ้นซ่ึงเป็นภาระใหก้บัครูผูส้อน ผูบ้ริหาร ครูผูส้อนท่ีมีผลการปฏิบติังาน
ท่ีดอ้ยประสิทธิภาพ คุรุสภาควรมีมาตรการท่ีชดัเจน ก าหนดให้มีการให้ความรู้แก่บุคลากรเก่ียวกบั
การปฏิบติังานในพื้นท่ีพิเศษ จดัเตรียมแหล่งเรียนรู้ให้พร้อมและมีความเหมาะสม ปรับระบบ     
การนิเทศติดตาม การควบคุมคุณภาพของโรงเรียนตามเกณฑข์อง สมศ.117 
 13. นายบุญสม  ทองศรีพราย ต  าแหน่งประธานสมาพันธ์ครูจังหวัดปัตตานี ให้
สัมภาษณ์ว่า ด้านสภาพทั่วไป ได้แก่ ขา้ราชการ นักเรียนไทยพุทธ และไทยมุสลิม ยงัมีความ
หวาดระแวงกนั ขาดแหล่งเรียนรู้ท่ีเหมาะสม มีการหยดุเรียนเพื่อท ากิจกรรมบ่อยคร้ัง ความรักความ
ผกูพนัระหว่างศิษยก์บัครูลดลง นกัเรียนขาดเรียนไม่สนใจการเรียน ดา้นสาเหตุของปัญหา ไดแ้ก่   
มีการหยุดเรียนบ่อยดว้ยสาเหตุต่าง ๆ บุคลากรกงัวลต่อสถานการณ์เกินไป ครูเสียชีวิต ครูขอยา้ย     
ครูขอไปช่วยราชการ ไม่มีการรักษาความปลอดภยัในวนัหยดุ ดา้นการแกไ้ขปัญหา ไดแ้ก่ ขยายเวลา
เรียนในกลุ่มวิชาหลกั เนน้การสอนดว้ยกระบวน P-D-C-A ฝึกให้นกัเรียนและครูใชร้ะบบการสอน
ด้วยมัลติมีเดีย จัดให้มีส่ือวิทยุชุมชน จัดกิจกรรมต่าง ๆ ในช่วงของวนัหยุด ติดตามนักเรียน         
ขาดเรียน ฝึกให้นกัเรียนมีความรับผดิชอบ ปรับปรุงระบบการจดัท าผลงานทางวิชาการ ส่งเสริมให้

                                                        
 117สัมภาษณ์ วนิดา  กิตติโชควฒันา, ครูช านาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านยี่งอ สังกัด
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1,  7 พฤษภาคม 2554. 
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โรงเรียนเป็นตลาดวิชา ด้านอ่ืน ๆ ควรมีการปรับปรุงระบบการรักษาความปลอดภัย การจัด
สวสัดิการแก่บุคลากรท่ีเหมาะสม118 
 14. นายมนพ  บุญทวิโรจน์  ประธานสมาพันธ์ครูจังหวัดยะลา ให้สัมภาษณ์ว่า           
ดา้นสภาพทัว่ไป ครูถูกท าร้าย มีการหยดุเรียน การตรวจคน้พื้นท่ีใกลบ้ริเวณโรงเรียน ครูหวาดกลวั    
ไม่ไวว้างใจซ่ึงกนัและกนั การเรียนการสอนไม่เต็มเวลา ไม่เต็มหลกัสูตร นักเรียนมีความรู้น้อย      
ครูขาดความรับผิดชอบ ครูและศิษย์มีความผูกพันกันน้อยลง ครูมีงานนอกเหนือการสอน 
ผูป้กครองมีการอพยพยา้ยถ่ินฐาน ดา้นสาเหตุของปัญหา ไดแ้ก่ โรงเรียนหยุดเรียนตามวนัส าคญั
ของชาติ และวนัส าคญัทางศาสนามากเกินไป หลกัสูตรก าหนดโครงสร้างให้มีเน้ือหามากเกินไป  
รัฐไม่มีความจริงใจในการแกปั้ญหา นักเรียนมีปัญหาดา้นภาวะโภชนาการ ครูไม่ปรับกระบวน   
การสอนให้เขา้กับสถานการณ์ ครูปฏิบติักิจกรรมอ่ืน ๆ มากเกินไป ผูป้กครองไม่ตระหนักต่อ      
การขาดเรียน ดา้นวิธีการแก้ไขปัญหา ควรขยายเวลาเรียนในกลุ่มสาระหลกัให้มากข้ึน จดัให้มี    
การใช้ภูมิปัญญาท้องถ่ิน แทนครูผู ้สอนในวันหยุด จัดระบบเทียบโอนเวลาเรียนท่ีเกิดจาก          
การบูรณาการ จดัท าแผนเผชิญเหตุ จดัเตรียมแหล่งเรียนรู้ให้พร้อม เพิ่มความเขม้งวดในการเรียน
ภาษาไทย เขตพื้นท่ีควรมีการบูรณาการขอ้มูลระหว่างกลุ่มงานเพื่อลดภาระของโรงเรียน สนบัสนุน
ใหชุ้มชนเขา้มามีส่วนร่วม สรรหาครูท่ีดีมีคุณภาพมาท าการสอน ปรับปรุงกฎหมายนิติบุคคล พฒันา
ส่ือการเรียนการสอน ควรมีการพฒันาผูบ้ริหารอยา่งต่อเน่ืองทุกปี การเปิด-ปิดหรือหยดุเรียนควรให้
เป็นไปตามบริบทของพื้นท่ีนั้น ๆ ควรมีการจดัศูนยก์ารเรียนรู้ ปรับปรุงระบบพฒันาความกา้วหนา้
ทางวิชาการ ควรมีการเสนอผลงานเพื่อความภูมิใจ ควรมีการจดัการศึกษาเพื่อพฒันาอาชีพและ    
การมีรายได้119 
 15. นางธิดา  วรรณลักษณ์ ผูท้รงคุณวุฒิ ให้สัมภาษณ์ว่า ดา้นสภาพทัว่ไป ไดแ้ก่ ครูถูก
กระท าเกินความรู้สึกท่ีจะรับได้ มีการตรวจค้นปิดล้อมเป็นประจ า โรงเรียนหยุดเรียนตาม
สถานการณ์และตามเวลารับ-ส่งของกองก าลงั นกัเรียนมีความรู้นอ้ยสอบเขา้ศึกษาต่อนอ้ย นกัเรียน
และบุคลากรทั้งไทยพทุธและมุสลิม มีความหวาดระแวงซ่ึงกนัและกนั แหล่งเรียนรู้มีจ ากดัและขาด
การพฒันา ครูมีงานอ่ืนนอกเหนือการสอน ดา้นสาเหตุของปัญหา ไดแ้ก่ โรงเรียนหยดุเรียนดว้ยเหตุ
ความไม่สงบ หยุดเรียนตามวนัส าคญัต่าง ๆ นักเรียนติดตามผูป้กครอง ครูลาบ่อย นักเรียนมี

                                                        
 118สัมภาษณ์ บุญสม  ทองศรีพราย, ประธานสมาพนัธ์ครูจงัหวดัปัตตานี,  9 พฤษภาคม 
2554. 
 119สัมภาษณ์  มนพ  บุญทวิโรจน์, ประธานสมาพนัธ์ครูจงัหวดัยะลา,  9 พฤษภาคม 
2554. 
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พฤติกรรมกา้วร้าว ครูไม่สามารถควบคุมได ้ครูไม่ปรับกระบวนการสอน นักเรียนมีปัญหาดา้น
ภาษา มีความสัมพนัธ์ชุมชนในระดบัน้อย ดา้นวิธีการแกไ้ขปัญหา ผูป้กครองตอ้งมีส่วนร่วมใน   
การแกปั้ญหา เพิ่มเวลาเรียนในแต่ละวนัอีกวนัละ 1 ชัว่โมง ฝึกให้นักเรียนไดค้น้ควา้ทาง Internet  
จดักิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ลดการรายงานขอ้มูลท่ีไม่จ าเป็น ใช้วิธีการอบรมด้วยส่ือ
เทคโนโลย ีครูตอ้งมีจิตวิญญาณความเป็นครู โรงเรียนตอ้งมีกิจกรรมใหน้กัเรียนท าช่วงปิดภาคเรียน 
สนับสนุนให้ชุมชนเขา้มามีส่วนร่วม ควรจดักิจกรรมต่าง ๆ ในระดับโรงเรียน สนับสนุนให้มี
โครงการรินน ้ าใจสู่น้องชาวใต ้กระบวนการสอนควรเน้นให้นักเรียนใฝ่รู้ใฝ่เรียน ส่งเสริมให้
ผูบ้ริหารเป็นผูน้ าทางวิชาการ ดา้นอ่ืน ๆ จดัการศึกษาเพื่อพฒันาอาชีพและการมีรายได ้การจดั   
เสนอผลเพื่อความภูมิใจ120 
 16. นายรุ่ง  แสงสุวรรณ ผูท้รงคุณวุฒิ ใหส้ัมภาษณ์ว่า ดา้นสภาพทัว่ไป ไดแ้ก่ โรงเรียน
หยุดเรียนตามสถานการณ์ และวนัส าคญัต่าง ๆ ครูหวาดกลวั นักเรียนมีความรู้น้อยดอ้ยคุณภาพ  
สอบเขา้ศึกษาต่อไม่ได ้ครูขาดวิญญาณความเป็นครู นักเรียนไม่สนใจการเรียน ดา้นสาเหตุของ
ปัญหา ได้แก่ หลักสูตรมีความซ ้ าซ้อน ครูกังวลในความปลอดภัย ไม่มีการบูรณาการเน้ือหา        
การสอนเท่าท่ีควร ครูไม่ปรับกระบวนการสอน ครูไม่ปรับเวลาใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ ยงัคง
ปล่อยให้มีปัญหาเหมือนไม่มีปัญหา ครูขอยา้ย ขอไปช่วยราชการ โรงเรียนไดรั้บความร่วมมือจาก 
ผูป้กครองน้อย ด้านวิธีการแก้ไขปัญหา ใช้บทเรียนส าเร็จรูป จดัท าคลงัส่ือระดับโรงเรียนเพื่อ     
การเตรียมพร้อมเม่ือมีการหยุดเรียน เพิ่มมาตรการในการรักษาความปลอดภยัให้กบัครู บุคลากร  
เน้นความสัมพนัธ์ชุมชน ปรับระบบการนิเทศ ส่งเสริมให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน โดยเฉพาะ
ภาษาไทย ใช้ระบบการอบรมดว้ยระบบเทคโนโลยี พิจารณาและปรับการจดักิจกรรมในระดับ    
ต่าง ๆ ครูตอ้งเตรียมการสอนอย่างจริงจงั และมีระบบการนิเทศภายใน ครูตอ้งมีวินัยในตนเอง   
สนับสนุนให้มีการพัฒนาหลักสูตรท่ีเน้นทักษะการคิด ทักษะการแก้ปัญหา ควรมีระบบใน         
การควบคุม การรับรู้ข่าวสารของเยาวชนต่อความรุนแรงท่ีเกิดข้ึนในสังคม สนบัสนุนใหน้ ารูปแบบ
บริหารโรงเรียนเอกชนมาใชใ้นโรงเรียนของรัฐ รัฐควรมีมาตรการในการคดัเลือกครูและพฒันาครู
ส่งเสริมใหผู้บ้ริหารเป็นผูน้ าทางวิชาการ121 
 17. นายอดินันท์  ปากบารา ต  าแหน่งรองเลขาธิการ ศูนยอ์  านวยการบริหารจงัหวดั   
ชายแดนภาคใต ้ให้สัมภาษณ์ว่า ดา้นสภาพทัว่ไป ไดแ้ก่ ครูถูกท าร้าย เสียชีวิต มีการปิดลอ้มพื้นท่ี  
แหล่งเรียนรู้มีน้อย ครูไปท างานสายกลบัก่อนเวลา ภูมิปัญญาดา้นบุคคลลดน้อยเน่ืองจากการยา้ย   

                                                        
 120สัมภาษณ์ ธิดา  วรรณลกัษณ์, ผูท้รงคุณวฒิุ,  12 พฤษภาคม 2554. 
 121สมัภาษณ์ รุ่ง  แสงสุวรรณ, ผูท้รงคุณวฒิุ,  24 พฤษภาคม 2554. 
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การขอไปช่วยราชการ นกัเรียนขาดโอกาสในการศึกษาต่อ เพราะความรู้นอ้ย หลกัสูตรไม่เหมาะสม 
และไม่สอดคลอ้งกบัสถานการณ์ในปัจจุบนั ดา้นสาเหตุของปัญหา ไดแ้ก่ มีเหตุการณ์ความไม่สงบ
ในพื้นท่ี โรงเรียนหยุดเรียนบ่อย เวลาเรียนถูกใช้ในกิจกรรมอ่ืนมากกว่า นักเรียนมีปัญหาด้าน
สุขภาพ ไม่มีการปรับปรุงระบบการให้งานหรือการบา้นแก่นักเรียน ครูไม่ปรับระบบการสอน    
ดา้นการแกไ้ขปัญหา ไดแ้ก่ การเพิ่มโปรแกรมหรือส่ืออิเลกทรอนิคให้ผูเ้รียน โรงเรียนตอ้งบริหาร
เวลาอย่างจริงจงั เพื่อให้นักเรียนไดเ้รียนได้ครบตามเวลาท่ีก าหนดไวใ้นหลกัสูตร จดัหาครูภูมิ
ปัญญาทอ้งถ่ินมาท าการสอนแทนครู จัดเตรียมห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ให้เหมาะสมกับผูเ้รียน 
ปลูกฝังนิสยัรักการอ่านโดยเฉพาะภาษาไทย ส านกังานเขตพื้นท่ีควรวางแผนการอบรม ศึกษา ดูงาน 
ในช่วงเวลาท่ีเหมาะสม ดา้นอ่ืน ๆ ไดแ้ก่ ครูและนกัเรียนควรไดมี้การตั้งเป้าหมายเป็นรายสัปดาห์ 
ร่วมกัน เพื่อให้การใช้เวลามีประสิทธิภาพ รัฐควรส่งเสริมให้โรงเรียนได้มีการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อช่วยให้นกัเรียนไดจ้ดจ าไดร้วดเร็ว และควรมีรางวลัเพื่อเป็นแรงจูงใจในการเรียนรู้ 
ครูควรมีการวางแผนในการใหก้ารบา้นแก่นกัเรียนร่วมกนัในเชิงบูรณาการใหม้ากข้ึน และสามารถ
เทียบโอนเวลาเรียนได ้โรงเรียนและชุมชนควรมีการวางแผนการใชแ้ละการพฒันาแหล่งเรียนรู้
ร่วมกนั ให้นกัเรียนรู้จกัระบบของการวิจยัเพื่อการเรียนรู้โดยเฉพาะดา้นวฒันธรรมซ่ึงเป็นลกัษณะ
แบบสังคมพหุวฒันธรรม การอยู่ร่วมในชุมชน ส่ือวิทยุชุมชนควรมีส่วนร่วมในการให้ความรู้ใน
รูปแบบต่าง ๆ ท่ีหลากหลายได้ ควรได้มีการประสานเครือข่ายทางการศึกษาทั้ งรัฐและเอกชน  
ตลอดจนถึง NGO การประเมินผลเพื่อการพฒันาโรงเรียนตอ้งท าอย่างจริงจงั ต่อเน่ือง และเกิด
ประโยชน์ต่อการปรับปรุงพฒันาในอนาคต ปรับปรุงระบบการนิเทศติดตามประเมินผลให้เกิด
ประโยชน์อยา่งจริงจงั122 
 18. บุคคลอ่ืน ๆ ท่ีมีความรู้ความเขา้ใจและปฏิบัติงานอยู่ในพื้นท่ีเขตพฒันาพิเศษ 
เฉพาะกิจ จงัหวดัชายแดนภาคใต ้
  18.1 นายประสิทธ์ิ  วิจิตรโสภา ต าแหน่งผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้นเกาะสะทอ้น  
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 ไดใ้ห้สัมภาษณ์ว่า โรงเรียนตอ้ง
หยุดเรียนโดยไม่จ าเป็น ครูตอ้งรีบกลบับา้นทั้ง ๆ ท่ียงัไม่ถึงเวลาเลิกเรียน และสรุปว่าในปัจจุบนั
สภาพแวดลอ้มทั่วไปของนักเรียนอยู่ในสภาพถูกอดัแน่น และถูกกักขงัโดยผูใ้หญ่ หากไม่รีบ
ด าเนินการแก้ไขหรือบรรเทาให้เวลาเรียนได้เรียนตามธรรมชาติของหลกัสูตรในอีก 10-15 ปี
ขา้งหนา้ นกัเรียนจะมีพฤติกรรมท่ีกา้วร้าว เป็นผูท่ี้มีแนวความคิดเป็นคนหัวรุนแรงและขาดปัญญา  

                                                        
 122สัมภาษณ์ อดินนัท์  ปากบารา, รองเลขาธิการศูนยอ์  านวยการบริหารจงัหวดัชายแดน
ภาคใต,้  25 พฤษภาคม 2554. 
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นอกจากน้ีควรมีการแยกความซ ้ าซ้อนของหลกัสูตรโดยวิชาหลกัก าหนดให้เรียนเป็นวิชาพื้นฐาน  
ส่วนวิชาอ่ืน ๆ ควรก าหนดเป็นวิชาบูรณาการ กจ็ะสามารถท าใหมี้เวลาเพียงพอมากข้ึน123 
  18.2 นายธวชั  แสงสุวรรณ ต าแหน่งผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้นโคกมือบา สังกดั
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 ไดใ้ห้สัมภาษณ์ว่า โรงเรียนหยุดเรียน
จากเหตุการณ์ความไม่สงบ นกัเรียนไดรั้บการคุม้ครองทางสิทธิมากเกินไป จนไม่สามารถแยกแยะ
ไดด้ว้ยตนเอง และมกัเขา้ใจว่าการท าผิดบางอย่างเป็นสิทธิอนัชอบธรรมท่ีสามารถท าได ้เพราะครู
ไม่สามารถลงโทษได้ นอกจากยงัได้เสนอแนะว่าคุณภาพการศึกษาของนักเรียนใน 3 จังหวดั
ชายแดนภาคใต ้จะเกิดข้ึนไดจ้ะตอ้งมีการควบคุมประสิทธิภาพการสอนของครู กระตุน้ให้นกัเรียน
เกิดความสนใจการเรียนเป็นประจ า ครอบครัวตอ้งมีส่วนส่งเสริมในการท าใหเ้กิดการเรียนรู้และค่านิยมแก่
บุตรหลาน นอกจากน้ีการท่ีโรงเรียนถูกมอบหมายให้ท ากิจกรรมแทนเจ้าหน้าท่ีของแต่ละกระทรวง 
หน่วยงาน จนเป้าหมายด้านคุณภาพการศึกษาลดลง ครูก าลงัหมดหนทางในการพฒันาคุณภาพทาง
การศึกษา นกัการศึกษาในเมืองไทยมีมากมายแต่ไม่สามารถแกไ้ขเร่ืองคุณภาพการศึกษาตกต ่าได ้คุณภาพ
ดา้นผูเ้รียนไม่ประสบผลส าเร็จ ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งเลยคิดหลีกเล่ียงเบ่ียงเบนประเด็น เอางานอ่ืนมาโชว์
ความส าเร็จแทนคุณภาพการศึกษา124 
 จากค าสมัภาษณ์ของผูท้รงคุณวฒิุดงักล่าวจะเห็นไดว้า่แนวทางในการบริหารจดัการเวลาเรียน
ให้ครบตามท่ีก าหนดในหลกัสูตรของสถานศึกษาในเขตพฒันาพิเศษเฉพาะกิจจงัหวดัชายแดนภาคใตน้ั้น  
ด้านการบริหารการจัดการทั่วไป  นับว่ามีความส าคัญอย่างยิ่งซ่ึงผู ้มีหน้าท่ีรับผิดชอบโดยตรงคือ 
กระทรวงศึกษาธิการโดยเฉพาะส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  จะตอ้งเรียนรู้ปัญหาและ
ร่วมหาแนวทางในการแกไ้ขปัญหาร่วมกบัสถานศึกษาตามแนวทางการให้ค  าสัมภาษณ์ของผูท้รงคุณวุฒิ
อยา่งจริงจงัเป็นการเร่งด่วน ทั้งน้ีเพื่อให้การจดัการศึกษาไดมี้คุณภาพและส่งผลต่อการแกไ้ขปัญหาความ
ไม่สงบท่ีเกิดข้ึนอยูใ่นขณะน้ีโดยใชก้ารศึกษาเป็นหลกัเพื่อใหค้วามรู้กบัประชาชนและสงัคมต่อไป 
 นอกจากน้ี ในการน ายุทธศาสตร์ทางการบริหารมาปรับใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
ผูบ้ริหารต้องมีความเข้าใจในความหมายของยุทธศาสตร์ ความส าคัญของยุทธศาสตร์ การพฒันา
ยุทธศาสตร์ในองคก์ร ลกัษณะของยุทธศาสตร์ท่ีดี การก าหนดยุทธศาสตร์และการน ายุทธศาสตร์ไปใช้
ทั้งน้ีจะตอ้งสอดคลอ้งกบัการบริหารจดัการเวลาเรียนให้ครบตามท่ีก าหนดในหลกัสูตร ซ่ึงประกอบดว้ย
หลกัการแนวคิดเก่ียวกบัการบริหารจดัการเวลาเรียน  ความหมายและความส าคญัของการบริหารจดัการ

                                                        
 123สัมภาษณ์ ประสิทธ์ิ  วิจิตรโสภา, ผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้นเกาะสะทอ้น สังกัด
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2,  28 พฤษภาคม 2554. 
 124สัมภาษณ์ ธวชั  แสงสุวรรณ, ผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้นโคกมือบา สังกดัส านกังาน 
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2,  30 พฤษภาคม 2554. 
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เวลาเรียน หลักการของการบริหารจัดการเวลาเรียน เทคนิคของการบริหารจัดการเวลาเรียนและ
กระบวนการบริหารจดัการเวลาเรียน  ตลอดจนถึงทฤษฏีต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเรียน หลกัการจดัการเรียน
การสอนท่ีเก่ียวขอ้งแล้วสอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาเวลาเรียนให้ครบตามหลกัสูตร หลกัการและ
แนวคิดเก่ียวกบัการเรียนรู้และการสอนของนกัคิดและนกัการศึกษาไทย โดยเฉพาะแนวทางพระราชด ารัส
ของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัท่ีไดพ้ระราชทานแนวคิดเก่ียวกบัการจดัการศึกษา  นอกจากน้ี ผูบ้ริหาร
ทุกระดบัจะตอ้งมีความรู้ ความเขา้ใจ ถึงบริบทของสภาพการจดัการศึกษาในเขตพฒันาพิเศษเฉพาะกิจ
จงัหวดัชายแดนภาคใตว้่ามีสภาพเป็นอย่างยุทธศาสตร์ท่ีจะน ามาใช ้จะสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของ
ประชาชนในพื้นท่ีหรือไม่ ทั้งน้ีเพื่อใหย้ทุธศาสตร์ท่ีศึกษาวิจยัไดมี้การน ามาใชใ้หเ้กิดประโยชน์สูงสุดและ
สามารถแกไ้ขปัญหาเวลาเรียนท่ีไม่ครบตามหลกัสูตรสถานศึกษาได ้
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บทที่  3 
 

การด าเนินการวจิัย 
 

 ในการวิจัยเร่ือง ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการเวลาเรียนให้ครบตามท่ีก าหนดใน
หลกัสูตรของสถานศึกษาในเขตพฒันาพิเศษเฉพาะกิจจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ผูว้ิจยัไดท้  าการวิจยัใน
ลกัษณะของการใชร้ะเบียบวิธีวิจยัแบบผสมผสาน (Mixed Medthology) 1  กล่าวคือ ในขั้นตอนแรก
จะเป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)    และขั้นตอนสุดทา้ย    จะเป็นการวิจยัเชิง
ปริมาณ (Quantitative Research)    โดยมีวตัถุประสงคด์งัน้ี 1) เพื่อทราบสภาพการบริหารจดัการ
เวลาเรียนให้ครบตามท่ีก าหนดในหลกัสูตรของสถานศึกษาในเขตพฒันาพิเศษเฉพาะกิจจงัหวดั
ชายแดนภาคใต ้2) เพื่อทราบปัจจยัการบริหารจดัการเวลาเรียนให้ครบตามท่ีก าหนดในหลกัสูตร
ของสถานศึกษาในเขตพฒันาพิเศษเฉพาะกิจจงัหวดัชายแดนภาคใต ้และ 3) เพื่อทราบยทุธศาสตร์
และแนวทางในการบริหารจดัการเวลาเรียนให้ครบตามท่ีก าหนดในหลกัสูตรของสถานศึกษาใน
เขตพฒันาพิเศษเฉพาะกิจจงัหวดัชายแดนภาคใต ้โดยผูว้ิจยัไดก้ าหนดขั้นตอนการด าเนินการวิจยั 
และระเบียบการวิจยั ดงัน้ี 
 

ขั้นตอนการด าเนินการวิจัย 
 

 เพื่อให้การวิจัยได้เป็นไปโดยมีความสอดคล้องกับวตัถุประสงค์ผูว้ิจัย ได้ก าหนด
ขั้นตอนการด าเนินงานไว ้3 ขั้นตอน ดงัน้ี 
 

ขั้นตอนที ่1  การจัดเตรียมโครงการวจิัย 
 ผูว้ิจยัไดด้ าเนินการเตรียมการวิจยัโดยเบ้ืองตน้ไดท้  าการศึกษารวบรวมขอ้มูลต่าง ๆ 
เก่ียวกบัยุทธศาสตร์การบริหารจดัการเวลาเรียนให้ครบตามท่ีก าหนดในหลกัสูตรของสถานศึกษา
ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซ่ึงเป็นการศึกษารวบรวมจากเอกสาร 
ผลงานวิจยั หนังสือ บทความวิชาการ วารสารและเว็บไซต์ต่าง ๆ โดยท าการวิเคราะห์เอกสาร 
หลกัการ แนวคิด ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งทั้ ง      ในประเทศและต่างประเทศ และจากการสัมภาษณ์
ผูท้รงคุณวุฒิท่ีปฏิบติังานอยู่ในเขตพฒันาพิเศษเฉพาะกิจจงัหวดัชายแดนภาคใต ้น าผลท่ีไดรั้บจาก

                                                        
 

1Abbas Tahkkori and Charies Tedie, Mixed Methology : Combining Qualitative and 
Quantitative Approaches  (Thousand Oaks, California : Sage, 1998), 21-25. 
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การศึกษา ส ารวจ สัมภาษณ์ มาจดัท าโครงร่างงานวิจยั แกไ้ขขอ้บกพร่องต่าง ๆ ตามขอ้เสนอแนะ
ของอาจารยท่ี์ปรึกษา กรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ ผูท้รงคุณวุฒิ และเสนอขออนุมติัโครงร่าง
งานวิจยั จากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร 
 

ขั้นตอนที ่2  การด าเนินการวิจัย 
 ผูว้ิจยัไดก้ าหนดขั้นตอนการด าเนินการวิจยั ซ่ึงประกอบไปดว้ย การส ารวจสภาพทัว่ไป 
ปัจจยัท่ีเป็นสาเหตุ ตลอดจนแนวทางแกไ้ข น าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษามาวิเคราะห์ก าหนดกรอบ
แนวคิดเพื่อสร้างเป็นเคร่ืองมือน าไปทดลองใชป้รับปรุงคุณภาพ น าเคร่ืองมือไปเก็บรวบรวมขอ้มูล
จากกลุ่มตวัอย่าง น าขอ้มูลท่ีไดม้าตรวจสอบความถูกตอ้ง ท าการสังเคราะห์ขอ้มูลเพื่ออภิปรายผล
ต่อไป ซ่ึงรายละเอียดขั้นตอนในการด าเนินการวิจยัเป็นส่ีขั้น ดงัน้ี 
 ขั้นท่ี 1 ศึกษาคน้ควา้ ท าความเขา้ใจตวัแปรเก่ียวกับยุทธศาสตร์การบริหารจดัการ   
เวลาเรียนของสถานศึกษา ซ่ึงไดด้ าเนินการดงัน้ี 
 1.1 ศึกษาคน้ควา้ แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ตลอดจนส ารวจสภาพทัว่ไป   
ในการจดัเวลาเรียนของสถานศึกษาในเขตพฒันาเฉพาะกิจจงัหวดัชายแดนภาคใต ้
 1.2 น าขอ้มูลท่ีไดม้าสังเคราะห์ (Content Analysis) เป็นองคค์วามรู้เก่ียวกบัยทุธศาสตร์ 
การบริหารจดัการเวลาเรียนให้ครบตามท่ีหลกัสูตรก าหนดของสถานศึกษาในเขตพฒันาพิเศษ
เฉพาะกิจจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ เพื่อใชเ้ป็นกรอบในการด าเนินการสร้างแบบสัมภาษณ์แบบก่ึง
โครงสร้าง (Semi-structured Interview) เพื่อน าไปสมัภาษณ์ผูท้รงคุณวฒิุต่อไป 
 1.3 น าแบบสมัภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้าง (Semi-structured Interview) ท่ีไดรั้บค าแนะน า
พฒันาปรับปรุงจากอาจารยท่ี์ปรึกษาไปท าการสัมภาษณ์ผูท้รงคุณวุฒิ จ  านวน 17 ท่าน ซ่ึงไดม้าจาก
การคดัเลือกผูท้รงคุณวุฒิแบบเจาะจง (Purposive Method) และใชว้ิธีการสัมภาษณ์แบบปฏิสัมพนัธ์ 
(Interactive Interview) 
  โดยผูว้ิจยัไดก้ าหนดคุณสมบติัของผูท้รงคุณวฒิุไวด้งัน้ี 
  1.3.1 ผูท้รงคุณวุฒิจากผูด้  ารงต าแหน่งผูอ้  านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษา จ านวน 3 ท่าน มีคุณสมบติัดงัน้ี 
   1. มีวฒิุทางการศึกษาไม่ต ่ากวา่ปริญญาโท 
   2. มีต าแหน่งทางการบริหาร และมีวิทยฐานะไม่ต ่ากวา่ช านาญการพิเศษ 
   3. ปฏิบติังานอยู่ในเขตพฒันาการพิเศษเฉพาะกิจจังหวดัชายแดนภาคใต ้     
ไม่ต ่ากวา่ 20 ปี 
   4. มีประสบการณ์ท่ีเก่ียวกบัการบริหารจดัการหลกัสูตรและเป็นผูท่ี้ไดรั้บ  
การยอมรับในทางการศึกษา 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



147 
 

 

  1.3.2 ผูท้รงคุณวุฒิจากผูด้  ารงต าแหน่งศึกษานิเทศก์ จ  านวน 3 ท่าน มีคุณสมบติั
ดงัน้ี 
   1. มีคุณวฒิุทางการศึกษาไม่ต ่ากวา่ปริญญาโท 
   2. มีต าแหน่งเป็นศึกษานิเทศก ์และมีวิทยฐานะไม่ต ่ากวา่ช านาญการพิเศษ 
   3. ปฏิบัติงานอยู่ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต ้          
ไม่ต ่ากวา่ 20 ปี 
   4. มีประสบการณ์ท่ีเก่ียวกบัการบริหารจดัการหลกัสูตรและเป็นผูท่ี้ไดรั้บ   
การยอมรับในทางการศึกษา 
  1.3.3 ผูท้รงคุณวุฒิจากศูนยอ์  านวยการบริหารจังหวดัชายแดนภาคใต ้ซ่ึงด ารง
ต าแหน่งรองเลขาธิการศูนยอ์  านวยการบริการจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ฝ่ายการศึกษา จ านวน 1 ท่าน 
  1.3.4 ผูท้รงคุณวุฒิจากผูด้  ารงต าแหน่งในองค์กรผูป้ระกอบวิชาชีพครู ผูบ้ริหาร
สถานศึกษา จ านวน 2 ท่าน มีคุณสมบติัดงัน้ี 
   1. มีวฒิุทางการศึกษาไม่ต ่ากวา่ปริญญาโท 
   2. มีต าแหน่งเป็นผูน้ าองคก์รผูป้ระกอบวิชาชีพครู ผูบ้ริหารสถานศึกษา เช่น 
ประธานสมาพนัธ์ นายกสมาคม เป็นตน้ 
   3. ปฏิบัติงานอยู่ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต ้          
ไม่ต ่ากวา่ 20 ปี 
   4. มีประสบการณ์เก่ียวกบัการบริหารจดัการหลกัสูตร และเป็นผูท่ี้ได้รับ   
การยอมรับในทางการศึกษา 
  1.3.5 ผูท้รงคุณวฒิุจากผูด้  ารงต าแหน่งครู จ านวน 3 ท่าน มีคุณสมบติัดงัน้ี 
   1. มีวฒิุทางการศึกษาไม่ต ่ากวา่ปริญญาตรี 
   2. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูจากคุรุสภา 
   3. มีวิทยฐานะไม่ต ่ากวา่ช านาญการพิเศษ 
   4. ไดรั้บการคดัเลือกเป็นครูดีเด่นในระดบัจงัหวดั หรือเขตพื้นท่ีการศึกษา 
หรือเขตตรวจราชการข้ึนไป 
   5. ปฏิบัติงานอยู่ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต ้          
ไม่ต ่ากวา่ 20 ปี 
   6. มีประสบการณ์เก่ียวกบัการน าหลกัสูตรไปใชใ้นการจดัการเรียนการสอน
และเป็นผูท่ี้ไดรั้บการยอมรับในทางการศึกษา 
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  1.3.6 ผูท้รงคุณวุฒิจากผูด้  ารงต าแหน่งผูอ้  านวยการโรงเรียน จ านวน 3 ท่าน           
มีคุณสมบติัดงัน้ี 
   1. มีวฒิุทางการศึกษา สาขาบริหารการศึกษา ไม่ต ่ากวา่ปริญญาโท 
   2. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผูบ้ริหารสถานศึกษา 
   3. มีวิทยฐานะไม่ต ่ากวา่ช านาญการพิเศษ 
   4. เคยไดรั้บการคดัเลือกเป็นผูบ้ริหารดีเด่นในระดบัจงัหวดั หรือเขตพื้นท่ี
การศึกษา หรือเขตตรวจราชการข้ึนไป 
   5. ปฏิบัติงานอยู่ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต ้          
ไม่ต ่ากวา่ 20 ปี 
   6. มีประสบการณ์เก่ียวกบัการบริหารจดัการหลกัสูตรระดบัประถมศึกษา 
และเป็นผูท่ี้ไดรั้บการยอมรับในทางการศึกษา 
  1.3.7 ผูท้รงคุณวฒิุจากประชาชนทัว่ไป จ านวน 2 ท่าน มีคุณสมบติัดงัน้ี 
   1. มีคุณสมบติัทางการศึกษาไม่ต ่ากวา่ปริญญาตรี 
   2. มีความสนใจ และใหค้วามช่วยเหลือสถานศึกษาในการจดัการศึกษา 
   3. มีภูมิล าเนาอยูใ่นเขตพฒันาพิเศษเฉพาะกิจจงัหวดัชายแดนภาคใต ้
   4. เป็นผูท่ี้ไดรั้บการยอมรับในทางการศึกษา 
 1.4 น าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์เอกสารและการสัมภาษณ์มาสังเคราะห์ (Content 
Analysis) ซ่ึงจะไดส้ภาพทัว่ไปของการบริหารจดัการเวลาเรียน และขอ้มูลบางส่วนเก่ียวกบัปัจจยัท่ี
เป็นสาเหตุและวิธีการแกไ้ขปัญหานกัเรียนมีเวลาเรียนไม่ครบตามท่ีหลกัสูตรก าหนดเพื่อน ามาสรุป
เป็นตวัแปรท่ีศึกษาและน าไปสร้างเป็นขอ้ก าหนดในแบบสอบถามความคิดเห็น (Opinionnaire) ท่ี
ใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการวิจยัต่อไป 
 

 ขั้นที ่2  การวิเคราะห์ปัจจัย 
 ผูว้ิจยัไดด้ าเนินการน าขอ้มูลท่ีผา่นการวิเคราะห์แลว้น ามาสร้างเป็นแบบสอบถามความ
คิดเห็น(Opinionnaire)เก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล ซ่ึงประกอบด้วยรายละเอียด
ดงัต่อไปน้ี 
 2.1 น าตวัแปรเก่ียวกบัยุทธศาสตร์การบริหารจดัการเวลาเรียนให้ครบตามท่ีหลกัสูตร
ก าหนดของสถานศึกษาในเขตพฒันาเฉพาะกิจจงัหวดัชายแดนภาคใต ้มาพฒันาและสร้างเป็น
เคร่ืองมือการวิจยั คือ แบบสอบถามความคิดเห็น (Opinionnaire)  
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  2.1.1 น าเคร่ืองมือท่ีไดไ้ปตรวจสอบคุณภาพโดยผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 5 ท่าน และ
น ามาตรวจสอบความเท่ียงตรง (Validity) ดว้ยดชันีความสอดคลอ้งท่ีเรียกว่า IOC (Index of Item 
Objective Congruence) ซ่ึงพิจารณาค่ามากกวา่ 0.5 ข้ึนไป 
  2.1.2 น าเคร่ืองมือการวิจัยไปทดลองใช้ (Tryout) กับกลุ่มตัวอย่างท่ีไม่ใช่          
กลุ่มตวัอยา่งเดียวกบัการวิจยัในคร้ังน้ี จ  านวน 10 โรงเรียน ผูใ้หข้อ้มูล ไดแ้ก่ ผูอ้  านวยการโรงเรียน 
รองผูอ้  านวยการโรงเรียนหรือครูฝ่ายวิชาการ และศึกษานิเทศก์ของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาท่ีโรงเรียนสังกดัอยู ่รวม 3 ท่าน รวมทั้งส้ิน 30 ท่าน น าขอ้มูลท่ีไดม้าท าการวิเคราะห์
หาความเช่ือมัน่ (Reliability) ของแบบสอบถามด้วยการค านวณค่าสัมประสิทธ์ิอลัฟ่า (α – 
coefficient) ดว้ยสูตรสัมประสิทธ์ิแอลฟ่าของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Cefficient)2 จะไดค่้า
ความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามทั้งฉบบัเท่ากบั 0.9271 
 2.2 น าแบบสอบถามฉบบัสมบูรณ์ ไปเก็บขอ้มูลกบักลุ่มตวัอยา่ง ซ่ึงไดจ้ากการก าหนด
ขนาดกลุ่มตวัอยา่ง โดยตารางประมาณการขนาดตวัอยา่งของ Krejcie and Morgan3  ประกอบดว้ย 
สถานศึกษา จ านวน 265 โรง (โรงเรียนละ 2 ท่าน คือ ผูบ้ริหารโรงเรียนและรองผูอ้  านวยการ
โรงเรียนหรือครูฝ่ายวิชาการโรงเรียนจ านวนรวม 530 คน)และศึกษานิเทศกข์องส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาท่ีโรงเรียนสังกดัอยูทุ่กเขตใน 3 จงัหวดั เขตละ 2 คน รวม 18 คน รวมทั้งส้ิน 
548 คน ทั้งน้ีโดยใชก้ารเลือกกลุ่มตวัอยา่งแบบแบ่งประเภท (Stratified Random Sampling) 
 2.3 รวบรวมขอ้มูลและวิเคราะห์ขอ้มูลจากแบบสอบถามโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป 
วิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงส ารวจ (Exploratory Factor Analysis) เพื่อใหไ้ดย้ทุธศาสตร์การบริหาร
จดัการเวลาเรียนให้ครบตามท่ีก าหนดในหลกัสูตรของสถานศึกษาในเขตพฒันาพิเศษเฉพาะกิจ
จงัหวดัชายแดนภาคใต ้ซ่ึงจะเป็นปัจจยัท่ีเป็นสาเหตุท าให้โรงเรียนไม่สามารถจดัการเวลาเรียนให้
ครบตามหลกัสูตรได ้
 

 ขั้นที ่3  การสังเคราะห์ข้อมูล 
 ผูว้ิจยัไดก้ าหนดการสงัเคราะห์ขอ้มูลไวด้งัน้ี 

                                                        
 2Lee J. Cronbach, Essentials of Psychological Test, 4th ed.  (New York : Harper & 
Row, 1984), 126. 
 3Krejcie R.V. and Morgan, D.W., “Determining Sample Size for Research Activities,” 
Educational and Psychological Measurement,  30 : 607-610. 
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 3.1 น าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ (Exploratory Factor 
Analysis) และขอ้มูลท่ีไดรั้บจากการศึกษาในขั้นท่ี 1 มาสังเคราะห์เพื่อให้ไดว้ิธีการแกไ้ขปัญหา   
เวลาเรียนไม่ครบตามหลกัสูตรโดยก าหนดเป็นองคป์ระกอบ และจดัล าดบัความส าคญัต่อไป 
 3.2 น าองคป์ระกอบท่ีไดม้าจดัท าเป็นยทุธศาสตร์ในการแกไ้ขปัญหาการบริหารจดัการ     
เวลาเรียนใหค้รบตามท่ีก าหนดในหลกัสูตรของสถานศึกษาเพื่อใหมี้เวลาเรียนครบตามหลกัสูตร 
 3.3 เพื่อยนืยนัยทุธศาสตร์การบริหารจดัการเวลาเรียนใหค้รบตามท่ีก าหนดในหลกัสูตร
ของสถานศึกษาในเขตพฒันาพิเศษเฉพาะกิจจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ผูว้ิจยัไดใ้ชเ้ทคนิคการยืนยนั
ยทุธศาสตร์โดย   การสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) จากผูท้รงคุณวฒิุ ประกอบดว้ย ระดบั
นโยบาย 3 ท่าน ระดบัปฏิบติัการ 3 ท่าน และระดบันกัวิชาการ 3 ท่าน รวมจ านวน 9 ท่าน และจดัท า
วิเคราะห์ขอ้มูล(Content  Analysis) 
 

 ขั้นที ่4  สรุปผลการวจัิย 
 ผูว้ิจยัไดน้ ายุทธศาสตร์ท่ีเหมาะสมเพื่อน าไปใชใ้นการแกไ้ขปัญหาการบริหารจดัการ
เวลาเรียนให้ครบตามท่ีก าหนดในหลกัสูตรของสถานศึกษาในเขตพฒันาพิเศษเฉพาะกิจจงัหวดั
ชายแดนภาคใต ้
 จากการด าเนินการวิจยัตามวิธีการขา้งตน้สามารถสรุปตามแผนภูมิท่ี 7 
 
 

ขั้นตอนที ่3  การรายงานผลการวิจัย 
 จากการด าเนินการตามขั้นตอนวิธีการดงักล่าว ผูว้ิจยัไดร้วบรวมผลการวิเคราะห์ขอ้มูล 
สรุปขอ้คน้พบท่ีไดจ้ากการวิจยั อภิปรายผล และขอ้เสนอแนะ และจดัท าร่างรายงานผลการวิจยัเพื่อ
น าเสนอคณะกรรมการผูค้วบคุมวิทยานิพนธ์ ตรวจสอบความถูกตอ้ง ปรับปรุงแกไ้ขขอ้บกพร่อง 
ตามท่ีคณะกรรมการเสนอแนะ จดัท ารายงานการวิจยัฉบบัสมบูรณ์เสนอบณัฑิตวิทยาลยัเพื่อขอนุมติั
ให้เป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาตามหลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา     
ต่อไป 
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  แผนภูมิท่ี 7 แสดงขั้นตอนการด าเนินการวจิยั                                                                    

ขั้นตอนการ 

ด าเนินการ 
กระบวนการ ผลท่ีได ้

ศึกษาแนวคิดทฤษฏีและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง

กบัการการจดัการเวลาเรียนของสถานศึกษา 

สมัภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญและผูท้รงคุณวฒิุ

เก่ียวกบัตวัแปรการจดัการเวลาเรียน 

- สภาพการจดัเวลาเรียน 

- ขอ้มูลบางส่วนเก่ียวกบัปัจจยั 

   สาเหตุและวธีิแกไ้ข 

ขั้นท่ี 1 

ศึกษาคน้ควา้และ

ส ารวจ 

 

 ขั้นท่ี 2 

วเิคราะห์ปัจจยั 

ขั้นท่ี 2.1 

สร้างเคร่ืองมือ 

 

- สร้างเคร่ืองมือ 

- ตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ โดยใช ้IOC 

- Try out 

- ปรับปรุงเคร่ืองมือ 

- แบบสอบถาม 

ขั้นท่ี 2.2 

เกบ็ขอ้มูล 

 

- เกบ็ขอ้มูลโดยใช ้แบบสอบถามจากกลุ่ม 

  ตวัอยา่งแบบแบ่งประเภท (Stratified random     

   samping) 

 

- ไดข้อ้มูลชั้นปฐมภูมิ 

ขั้นท่ี 2.3 

วเิคราะห์ขอ้มูล 
- วเิคราะห์ผลโดยใช ้Factor analysis 

 
- ปัจจยัท่ีเป็นสาเหตุ 

ขั้นท่ี 3 

การสงัเคราะห์

ขอ้มูล 

- ยนืยนัยทุธศาสตร์โดย    

  ผูเ้ช่ียวชาญ   (Focus  group discusion) 

 

-  วธีิการแกไ้ข 

- อภิปรายผลและขอ้เสนอแนะ 

 

-  ยทุธศาสตร์การบริหาร  

   จดัการเวลาเรียนใหค้รบ 

   ตามท่ีก าหนดในหลกัสูตร 

   ของสถานศึกษาในเขต 

   พฒันาพิเศษเฉพาะกิจ 

  จงัหวดั ชายแดนภาคใต ้
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ระเบียบวธีิวจิัย 
 

 เพื่อให้งานวิจัยคร้ังน้ีเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ผู ้วิจัยจึงได้ก าหนด
รายละเอียดเก่ียวกบัระเบียบวิธีวิจยั ซ่ึงประกอบดว้ย แผนแบบของการวิจยั ประชากร กลุ่มตวัอยา่ง 
ตวัแปรท่ีศึกษา เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั การสร้างเคร่ืองมือ การเก็บรวบรวมขอ้มูล และสถิติท่ีใช้
ในการวิจยั ตามรายละเอียดดงัน้ี 
 

แผนแบบการวจิัย 
 การศึกษาวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) และการวิจยัเชิง
ปริมาณ (Quantitative Research) ท่ีมีการศึกษายทุธศาสตร์การบริหารจดัการเวลาเรียนใหค้รบตามท่ี
ก าหนดในหลกัสูตรของสถานศึกษาในเขตพฒันาพิเศษเฉพาะกิจจงัหวดัชายแดนภาคใต ้เป็นการน า  
ตัวแปรซ่ึงได้มาจากการวิเคราะห์เอกสารและการสัมภาษณ์ผูท้รงคุณวุฒิ เป็นการตรวจสอบ
สภาวการณ์ โดยไม่มีการทดลอง (The One–shot, Non–experimental, Case Study Design) งานวิจยั
สามารถสรุปเป็นแผนผงัของแผนแบบการวิจยัดงัแผนภูมิท่ี 8 
 
 
 
 
 
 
 
 
  เม่ือ R   หมายถึง  กลุ่มตวัอยา่งท่ีไดจ้ากการสุ่ม 
   X   หมายถึง  ตวัแปรท่ีศึกษา 
   O   หมายถึง  ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษากลุ่มตวัอยา่ง 
 
แผนภูมิท่ี 8  แสดงแผนแบบการวิจยั 
 
 
 
 

O 
 
 
 

R                                                               X 
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ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากร ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือโรงเรียนประถมศึกษาในเขตพฒันาพิเศษ
เฉพาะกิจจงัหวดัชายแดนภาคใต ้จ านวน 873 โรงเรียน  
 กลุ่มตัวอย่าง กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัไดก้ าหนดกลุ่มตวัอยา่งโดยตาราง
ประมาณการขนาดตวัอยา่งของเครซ่ีและมอร์แกน( Krejcie and Morgan)4 และสุ่มตวัอยา่งแบบแบ่ง
ประเภท (Stratified Random Sampling) ไดก้ลุ่มตวัอยา่งทั้งส้ิน 265  โรงเรียน 
 ผู้ให้ข้อมูล  ในการวจิยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัไดก้ าหนดใหใ้นแต่ละโรงเรียนมีผูใ้หข้อ้มูลจ านวน  2  
คน คือ ผูอ้  านวยการโรงเรียนและรองผูอ้  านวยการโรงเรียนท่ีรับผดิชอบงานวิชาการหรือครูฝ่าย
วิชาการของโรงเรียนและในส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาท่ีโรงเรียนสงักดัก าหนดผูใ้ห้
ขอ้มูลเป็นศึกษานิเทศกจ์  านวน 2 คน รวมจ านวนผูใ้หข้อ้มูลทั้งส้ิน 548 คน ดงัแสดงในตารางท่ี 6 
 

ตารางท่ี 11 แสดงจ านวนประชากร กลุ่มตวัอยา่ง และผูใ้หข้อ้มูล จ าแนกตามส านกังานเขตพื้นท่ี 
 การศึกษาประถมศึกษาในเขตพฒันาพิเศษเฉพาะกิจจงัหวดัชายแดนภาคใต ้
 

 
ท่ี 

 
สพป. 

จ านวน 
ประชากร 

จ านวน 
กลุ่มตวัอยา่ง 

จ านวนผูใ้หข้อ้มูล หมาย 
เหต ุ

จากโรงเรียน จาก 
สพป 

รวม  
 (โรงเรียน) (โรงเรียน) 

ผอ. 
โรงเรียน 

รอง/ 
ครูฝ่าย
วิชาการ 

ศน.  

1. นราธิวาส เขต 1 149 45 45 45 2 92  
2. นราธิวาส เขต 2 118 35 35 35 2 72  
3. นราธิวาส เขต 3 75 23 23 23 2 48  
4. ปัตตานี เขต 1 139 43 43 43 2 88  
5. ปัตตานี เขต 2 115 35 35 35 2 72  
6. ปัตตานี เขต 3 67 20 20 20 2 42  
7. ยะลา เขต 1 111 34 34 34 2 70  
8. ยะลา เขต 2 68 20 20 20 2 42  
9. ยะลา เขต 3 33 10 10 10 2 22  
 รวม 873 265 265 265 18 548  

                                                        
 

4
 R.V. Krejcie and D.W., Morgan, “Determining Sample Size for Research 

Activities,” Educational and Psychological Measurement,  30 : 607-610. 
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ตัวแปรทีศึ่กษา 
 ตวัแปรท่ีใชใ้นการศึกษาวิจยัคร้ังน้ีประกอบดว้ยตวัแปรพื้นฐานและตวัแปรท่ีศึกษา ซ่ึงมี
รายละเอียดดงัน้ี 
 1. ตวัแปรพื้นฐาน คือ ตวัแปรท่ีเก่ียวกบัสถานภาพส่วนตวัของผูใ้หข้อ้มูล ไดแ้ก่ ระดบั
การศึกษา ต าแหน่ง อายรุาชการ ประสบการณ์ดา้นการสอน/ดา้นการปฏิบติังาน 
 2. ตวัแปรท่ีศึกษา คือ ตวัแปรท่ีเก่ียวกบัยุทธศาสตร์การบริหารจดัการเวลาเรียนให้
ครบตามท่ีก าหนดในหลกัสูตรของสถานศึกษาในเขตพฒันาพิเศษเฉพาะกิจจงัหวดัชายแดนภาคใต ้
ซ่ึงไดจ้าก    การสรุปแนวคิด ทฤษฎีของนกัวิชาการท่ีเก่ียวกบัยทุธศาสตร์การแกไ้ขปัญหาเวลาเรียน
ไม่ครบตามหลกัสูตร และผลการสรุปความคิดเห็นของผูท้รงคุณวฒิุท่ีไดจ้ากการสมัภาษณ์ 
 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวจิัย 
 ในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดใ้ชเ้คร่ืองมือในการเกบ็รวบรวมขอ้มูล 2 ประเภท คือ 
 1. แบบสัมภาษณ์ก่ึงโครงสร้าง (Semi-structured Interview) ผูว้ิจยัพฒันามาจาก     
การทบทวนวรรณกรรม เอกสารงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อใชใ้นการคน้ควา้เก่ียวกบัตวัแปรยทุธศาตร์
การบริหารจดัการเวลาเรียนให้ครบตามท่ีก าหนดในหลกัสูตรของสถานศึกษาในเขตพฒันาพิเศษ
เฉพาะกิจจงัหวดัชายแดนภาคใต ้โดยการสมัภาษณ์ผูท้รงคุณวฒิุ จ านวน 17 คน 
 2. การวิเคราะห์องคป์ระกอบยุทธศาสตร์การบริหารจดัการเวลาเรียนให้ครบตามท่ี
ก าหนดในหลกัสูตรของสถานศึกษาในเขตพฒันาพิเศษเฉพาะกิจจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ผูว้ิจยัใช้
แบบสอบถาม ความคิดเห็น (Opinionnares) สอบถามผูบ้ริหารสถานศึกษา  รองผูอ้  านวยการท่ี
รับผิดชอบงานวิชาการ หรือ ครูวิชาการโรงเรียน และศึกษานิเทศก์ โดยแบบสอบถามฉบบัน้ีแบ่ง
ออกเป็น 2 ตอน ดงัน้ี 
  ตอนท่ี 1 สถานภาพทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม จ านวน 6 ขอ้ ไดแ้ก่ เพศ อาย ุ
ระดบัการศึกษา ต าแหน่งหน้าท่ีความรับผิดชอบ ประสบการณ์ในการท างาน ประสบการณ์ท่ีรับ
ราชการในเขตพฒันาพิเศษ ลกัษณะแบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check-list) 
  ตอนท่ี 2 ตวัแปรท่ีเก่ียวกบัองคป์ระกอบยทุธศาสตร์การบริหารจดัการเวลาเรียนให้
ครบตามท่ีก าหนดในหลกัสูตรของสถานศึกษาในเขตพฒันาพิเศษเฉพาะกิจจงัหวดัชายแดนภาคใต ้
ลกัษณะแบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check-list) ซ่ึงเป็นการสอบถามระดบัความ
คิดเห็น  มีรายละเอียดดงัน้ี 
   
 
 

   ส
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  ระดบัท่ี 5  หมายถึง  มีความคิดเห็นท่ีเห็นดว้ยมากท่ีสุด   ใหมี้คะแนน  5  คะแนน 
  ระดบัท่ี 4  หมายถึง  มีความคิดเห็นท่ีเห็นดว้ยมาก          ใหมี้คะแนน  4  คะแนน 
  ระดบัท่ี 3  หมายถึง  มีความคิดเห็นท่ีเห็นดว้ยปานกลาง  ใหมี้คะแนน  3  คะแนน 
  ระดบัท่ี 2  หมายถึง  มีความคิดเห็นท่ีเห็นดว้ยนอ้ย          ใหมี้คะแนน  2  คะแนน 
  ระดบัท่ี 1  หมายถึง  มีความคิดเห็นท่ีเห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด   ใหมี้คะแนน  1  คะแนน 
 

การสร้างและพฒันาเคร่ืองมือที่ใช้ในการวจิัย 
 การสร้างและพัฒนาเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยในแต่ละขั้นตอนการด าเนินการมี
รายละเอียดดงัน้ี 
 1. การคน้ควา้ตวัแปรท่ีเก่ียวขอ้งกบัองคป์ระกอบยุทธศาสตร์การบริหารจดัการเวลา
เรียนใหค้รบตามท่ีก าหนดในหลกัสูตรของสถานศึกษาในเขตพฒันาพิเศษเฉพาะกิจจงัหวดัชายแดน
ภาคใต ้เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั คือ แบบสมัภาษณ์ก่ึงโครงสร้าง (Semi-structured Interview) ผูว้ิจยั
ด าเนินการดงัน้ี 
  1.1 ศึกษาวิเคราะห์หลกัการ แนวคิดทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัยทุธศาสตร์ 
การบริหารจดัการเวลาเรียนให้ครบตามท่ีก าหนดในหลกัสูตรของสถานศึกษาในเขตพฒันาพิเศษ
เฉพาะกิจจงัหวดัชายแดนภาคใต ้
  1.2 วิเคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) เพื่อให้ไดก้รอบแนวคิดยุทธศาสตร์       
การบริหารจดัการเวลาเรียนให้ครบตามท่ีก าหนดในหลกัสูตรของสถานศึกษาในเขตพฒันาพิเศษ
เฉพาะกิจจงัหวดัชายแดนภาคใต ้และน ามาสร้างแบบสัมภาษณ์ก่ึงโครงสร้าง (Semi-structured 
Interview) 
  1.3 น าแบบสมัภาษณ์ท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึนเสนอใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษาพิจารณา 
  1.4 น าแบบสัมภาษณ์ก่ึงโครงสร้าง (Semi-structured Interview) ท่ีไดรั้บความ
เห็นชอบจากอาจารยท่ี์ปรึกษาแลว้ไปสัมภาษณ์ความคิดเห็นของผูท้รงคุณวุฒิ จ  านวน 3 คน ทั้งน้ี     
ผูว้ิจยัใชว้ิธีเลือกแบบเจาะจง (Purposive Method) ซ่ึงเป็นผูมี้คุณสมบติัตามเกณฑท่ี์ก าหนด 
 2. การพฒันาเคร่ืองมือ ส าหรับเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี คือ แบบสอบถาม 
ความคิดเห็น (Opinionnares) สอบถามผูบ้ริหารสถานศึกษา  รองผูอ้  านวยการท่ีรับผิดชอบงาน
วิชาการ หรือ ครูวิชาการโรงเรียน ผูว้ิจัยด าเนินการสร้างแบบสอบถามเก่ียวกับองค์ประกอบ
ยุทธศาสตร์การบริหารจดัการเวลาเรียนให้ครบตามท่ีก าหนดในหลกัสูตรของสถานศึกษาในเขต
พฒันาพิเศษเฉพาะกิจจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ดงัน้ี 
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  2.1 ศึกษาวิเคราะห์หลกัการ แนวคิดทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัยทุธศาสตร์  
การบริหารจดัการเวลาเรียนให้ครบตามท่ีก าหนดในหลกัสูตรของสถานศึกษาในเขตพฒันาพิเศษ
เฉพาะกิจจงัหวดัชายแดนภาคใต ้
  2.2 สร้างแบบสอบถามขอ้เท็จจริงท่ีใช้ในการวิจัยให้ครอบคลุมองค์ประกอบ
ยุทธศาสตร์การบริหารจดัการเวลาเรียนให้ครบตามท่ีก าหนดในหลกัสูตรของสถานศึกษาในเขต
พฒันาพิเศษเฉพาะกิจจงัหวดัชายแดนภาคใต ้โดยผูว้ิจยัสร้างขอ้ค าถามจากตวัแปรท่ีไดจ้ากการ
สรุปผล          การวิเคราะห์และสังเคราะห์แนวคิด ทฤษฎี และขอ้มูลท่ีได้จากการสัมภาษณ์
ผูท้รงคุณวฒิุ 
  2.3 น าแบบสอบถามความคิดเห็น (Opinionnares)  ท่ีผู ้วิจัยสร้างข้ึนเสนอให้
อาจารยท่ี์ปรึกษาพิจารณา 
  2.4 น าแบบสอบถามข้อเท็จจริง ท่ีผูว้ิจัยสร้างข้ึนให้ผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 5 คน 
พิจารณาตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) แลว้น าไปหาค่าความสอดคลอ้งและ
ความตรงกบัส่ิงท่ีตอ้งการวดั ท่ีเรียกว่า ค่า IOC (Index of Item Objective Congruence) เป็นรายขอ้  
แล้วพิจารณาเลือกข้อค าถามท่ีมีค่า IOC มากกว่า 0.50 ข้ึนไป ปรับปรุงแบบสอบถามตาม
ขอ้เสนอแนะของผูเ้ช่ียวชาญและค าแนะน าของอาจารยท่ี์ปรึกษา จึงไดข้อ้ค าถามและแบบสอบถาม
ท่ีสมบูรณ์ 
 วิเคราะห์เพื่อหาค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถามทั้ งฉบับ โดยใช้ค่าสัมประสิทธ์ิ
แอลฟาตามวิธีของครอนบาค (Cronbach)5  จะไดค่้าความเช่ือมัน่ (Reliability) ของแบบสอบถาม  
ทั้งฉบบั เท่ากบั 0.9271 
 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 1. ผูว้ิจยัท าหนังสือถึงภาควิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลยัศิลปากร เพื่อออก
หนงัสือขอความร่วมมือจากผูท้รงคุณวฒิุในการสมัภาษณ์ 
 2. ผูว้ิจยัท าหนังสือถึงภาควิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลยัศิลปากร เพื่อออก
หนงัสือขอความร่วมมือจากผูบ้ริหารสถานศึกษา รองผูอ้  านวยการโรงเรียนหรือครูวิชาการโรงเรียน  
เพื่อทดลองเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั 

                                                        
 5Lee J. Cronbach,  Essentials of Psychological Test,  4th ed.  (New York : Harper & 
Row, 1984), 126. 
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 3. ผูว้ิจยัท าหนังสือค าร้องถึงบณัฑิตวิทยาลยั ผ่านทางภาควิชาการบริหารการศึกษา 
มหาวิทยาลยัศิลปากร เพื่อออกหนงัสือขอความร่วมมือจากผูบ้ริหารสถานศึกษา รองผูอ้  านวยการ
โรงเรียนหรือครูวิชาการโรงเรียน จ านวน 548 คน เพื่อด าเนินการเกบ็ขอ้มูล 
 4. ในการเก็บขอ้มูล ผูว้ิจยัไดด้ าเนินการโดยส่งแบบสอบถามถึงผูบ้ริหารสถานศึกษา  
รองผูอ้  านวยการหรือครูวิชาการโรงเรียน ศึกษานิเทศก์ จ  านวน 548 ฉบับ และขอให้แต่ละ
สถานศึกษาส่งแบบอบถามคืนแก่ผูว้ิจยัทางไปรษณีย ์
 

การวเิคราะห์ข้อมูลและสถิติทีใ่ช้ในการวจัิย 
 เพื่อให้การวิจัยในคร้ังน้ีได้เป็นไปอย่างถูกต้อง ตามหลักระเบียบวิธีวิจัย ผูว้ิจัยได้
วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติในการวิจยัดงัน้ี 
 1. การวิเคราะห์สถานภาพของผูต้อบแบบสอบถามใชว้ิธีวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยความถ่ี 
(Frequency) และร้อยละ (Percentage) 
 2. การวิเคราะห์สภาพการบริหารจดัการเวลาเรียนให้ครบตามท่ีก าหนดในหลกัสูตร
ของสถานศึกษาในเขตพฒันาพิเศษเฉพาะกิจจงัหวดัชายแดนภาคใตท่ี้ไดจ้ากการสัมภาษณ์ ใชก้าร
วิเคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) 
 3. การวิเคราะห์ปัจจยัการบริหารจดัการเวลาเรียนให้ครบตามท่ีก าหนดในหลกัสูตร
ของสถานศึกษาในเขตพฒันาพิเศษเฉพาะกิจจงัหวดัชายแดนภาคใตโ้ดยการวิเคราะห์ระดบัความ
คิดเห็นใช้ค่าเฉล่ีย (  ) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เป็นรายขอ้และในภาพรวม และ
วิเคราะห์ค่าระดบัค าตอบของผูต้อบแบบสอบถาม โดยน าค่าเฉล่ียเปรียบเทียบกบัเกณฑต์ามแนวคิด
ของเบสท ์(Best) ดงัน้ี6 
  ค่าเฉล่ีย  4.50 – 5.00  หมายถึง  ความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
  ค่าเฉล่ีย  3.50 – 4.49  หมายถึง  ความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก 
  ค่าเฉล่ีย  2.50 – 3.49  หมายถึง  ความคิดเห็นอยูใ่นระดบัปานกลาง 
  ค่าเฉล่ีย  1.50 – 2.49  หมายถึง  ความคิดเห็นอยูใ่นระดบันอ้ย 
  ค่าเฉล่ีย  1.00 – 1.49  หมายถึง  ความคิดเห็นอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด 
 4. การวิ เคราะห์ยุทธศาสตร์และแนวทางในการบริหารจัดการเวลาเรียนของ
สถานศึกษาใหค้รบตามท่ีก าหนดในหลกัสูตร ใชก้ารวิเคราะห์ปัจจยัเชิงส ารวจ (Exploratory  Factor 
Analysis) 

                                                        
 6John W. Best,  Research in Education  (Englewood Cliffs, New Jersey : Prentice-
Hall Inc., 1970), 190. 
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 5. การยืนยนัยุทธศาสตร์ในการแกไ้ขปัญหาเวลาเรียนเพื่อให้ครบตามท่ีก าหนดใน
หลกัสูตร โดยใช ้ความถ่ี (Frequency) และร้อยละ (Percentage) 
 

สรุป 
   

 การวิจยัเร่ือง ยทุธศาสตร์การบริหารจดัการเวลาเรียนให้ครบตามท่ีก าหนดในหลกัสูตร
ของสถานศึกษาในเขตพฒันาพิเศษเฉพาะกิจจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ในคร้ังน้ี มีวตัถุประสงคด์งัน้ี 1) 
เพื่อทราบสภาพการบริหารจดัการเวลาเรียนให้ครบตามท่ีก าหนดในหลกัสูตรของสถานศึกษาใน
เขตพฒันาพิเศษเฉพาะกิจจงัหวดัชายแดนภาคใต ้2) เพื่อทราบปัจจยัการบริหารจดัการเวลาเรียนให้
ครบตามท่ีก าหนดในหลกัสูตรของสถานศึกษาในเขตพฒันาพิเศษเฉพาะกิจจงัหวดัชายแดนภาคใต ้
ท่ีท าใหไ้ม่สามารถจดัเวลาเรียนไดค้รบตามหลกัสูตร และ 3) เพื่อทราบยทุธศาสตร์และแนวทางใน
การบริหารจดัการเวลาเรียนให้ครบตามท่ีก าหนดในหลกัสูตรของสถานศึกษาในเขตพฒันาพิเศษ
เฉพาะกิจจงัหวดัชายแดนภาคใต ้เพื่อให้มีเวลาเรียนครบตามหลกัสูตร มีขั้นตอนในการด าเนินการ
วิจัย 4 ขั้นตอน  คือ   1) การศึกษาเอกสารและสัมภาษณ์ผูท้รงคุณวุฒิ   2) วิเคราะห์ปัจจยั   3) 
สังเคราะห์ขอ้มูล และ 4) รายงานผลการวิจยั ประชากรเป็นผูอ้  านวยการโรงเรียน รองผูอ้  านวยการ
โรงเรียนหรือครูวิชาการโรงเรียน และศึกษานิเทศก์ ท่ีปฏิบติังานอยู่ในเขตพฒันาพิเศษเฉพาะกิจ
จงัหวดัชายแดนภาคใต ้กลุ่มตวัอยา่งไดจ้ากการสุ่มค านวณหาขนาดกลุ่มตวัอยา่งจากตารางส าเร็จรูป
ของ Krejcie and Morgan จ  านวน265  
โรงเรียน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 1) แบบสัมภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้าง (Semi-
structured Interview) และ 2) แบบสอบถามความคิดเห็น (Opinionnares)   สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์
ขอ้มูล ผูว้ิจยัใชค้วามถ่ี (Frequency) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย ( ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) การวิเคราะห์ปัจจยัเชิงส ารวจ (Exploratory Factor Analysis) การวิเคราะห์เอกสาร (Content 
Analysis) และเพื่อยืนยนัยุทธศาสตร์    การบริหารจัดการเวลาเรียนให้ครบตามท่ีก าหนดใน
หลกัสูตรของสถานศึกษาในเขตพฒันาพิเศษเฉพาะกิจจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ให้สมบูรณ์ ผูว้ิจยัใช้
เทคนิคการยนืยนัยทุธศาสตร์โดยผูท้รงคุณวฒิุ 
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บทที่  4 
 

การวเิคราะห์ข้อมูล 
 

 การวิจัยคร้ังน้ีเป็นการศึกษายุทธศาสตร์การบริหารจัดการเวลาเรียนให้ครบตามท่ี
ก าหนดในหลกัสูตรของสถานศึกษาในเขตพฒันาพิเศษเฉพาะกิจจงัหวดัชายแดนภาคใต ้โดยใช้
เทคนิคการวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) และเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ผูว้ิจยั
ไดส่้งแบบสอบถาม จ านวน 548 ฉบบั ไดรั้บกลบัคืนมา 255 โรงเรียน จ านวน  510 ฉบบัและจาก
ศึกษานิเทศก ์จ านวน 18 ฉบบัรวมทั้งส้ินจ านวน 528 ฉบบั คิดเป็นร้อยละ 96.35 จ  าแนกการน าเสนอ
ขอ้มูลโดยแบ่งออกเป็น 3 ตอน ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 
 ตอนท่ี 1 การวิเคราะห์สภาพการบริหารจัดการเวลาเรียนให้ครบตามท่ีก าหนดใน
หลกัสูตรของสถานศึกษาในเขตพฒันาพิเศษเฉพาะกิจจงัหวดัชายแดนภาคใต ้
 ตอนท่ี 2 การวิเคราะห์ปัจจัยการบริหารจัดการเวลาเรียนให้ครบตามท่ีก าหนดใน
หลกัสูตรของสถานศึกษาในเขตพฒันาพิเศษเฉพาะกิจจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 
 ตอนท่ี 3 การวิเคราะห์ยุทธศาสตร์และแนวทางในการบริหารจดัการเวลาเรียนให้ครบ
ตามท่ีก าหนดในหลกัสูตรของสถานศึกษาในเขตพฒันาพิเศษเฉพาะกิจจงัหวดัชายแดนภาคใต ้
  

ตอนที ่1  การวิเคราะห์สภาพการบริหารจัดการเวลาเรียนให้ครบตามทีก่ าหนดในหลกัสูตรของ                        
               สถานศึกษาในเขตพฒันาพเิศษเฉพาะกจิจังหวดัชายแดนภาคใต้ 
 จากการศึกษาสภาพการบริหารจดัการเวลาเรียนให้ครบตามท่ีก าหนดในหลกัสูตรของ
สถานศึกษาในเขตพฒันาพิเศษเฉพาะกิจจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ ทั้งท่ีไดจ้ากหลกัการ แนวคิด และ
จากการสัมภาษณ์ผูท้รงคุณวุฒิ  ท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการจดัการศึกษาในเขตพฒันาพิเศษเฉพาะกิจ
จงัหวดัชายแดนภาคใต ้มีขอ้สรุปสาระส าคญัดงัรายละเอียดในตารางท่ี 12 
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ตารางท่ี 12  การวิเคราะห์สภาพการบริหารจดัการเวลาเรียนใหค้รบตามท่ีก าหนดในหลกัสูตรของสถานศึกษาในเขตพฒันาพิเศษเฉพาะกิจจงัหวดัชายแดนภาคใต ้
 

ขอ้ 
ท่ี 

ประเดน็ 
Document Study 

Interview 
Text Research 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

1 ด้านการบริหารจดัการ                                      

1. มีการปิดเรียนดว้ยสถานการณ์ 
ไม่ปกติ 

      
 

 
 

 
 

          
 

 
 

 
 

 
 

  
 

   
 

        
 

 
 

 
 

 

2. มีการเรียนไม่เตม็เวลาและมีเวลา
เรียนนอ้ย 

 
 

 
 

  
 

 
 

  
 

   
 

 
 

 
 

 
 

  
 

    
 

  
 

  
 

 
 

 
 

 
 

  
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

3. เขา้เรียนสายตามเวลารับ-ส่งของ 
กองก าลงั 

 
 

 
 

 
 

          
 

 
 

 
 

      
 

   
 

 
 

     
 

 
 

    
 

 
 

 

4. เลิกเรียนก่อนเวลาจริง                                      

5. การเรียนการสอนเป็นไปแบบเร่งรีบ
จนเกินไป 

    
 

 
 

   
 

  
 

   
 

 
 

  
 

       
 

    
 

     
 

     

6. คุณภาพการศึกษาตกต ่า                                      
7. ครูไม่ไวว้างใจต่อบุคคลท่ีท างาน

ร่วมกนั 
  
 

 
 

   
 

 
 

 
 

     
 

 
 

      
 

     
 

            

8. โรงเรียนหยดุเรียนตามหลกัศาสนา
นอกเหนือท่ีราชการก าหนดนาน
เกินไป 
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ตารางท่ี 12  (ต่อ) 
 

ขอ้ 
ท่ี 

ประเดน็ 
Document Study 

Interview 
Text Research 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

9. หลกัสูตรไม่เหมาะสมกบั 
เวลาเรียนท่ีเป็นจริง 

 
 

 
 

  
 

       
 

  
 

       
 

        
 

        
 

 
 

10. โรงเรียนตอ้งใหค้วามส าคญักบั
กิจกรรมสมัพนัธ์ชุมชนมากเกินไป 

    
 

  
 

    
 

 
 

 
 

  
 

              
 

   
 

  
 

   
 

 

11. ครูขาดความรับผดิชอบต่อหนา้ท่ี                                      

12. ครูไม่ไดรั้บการยกยอ่งนบัถือเหมือน
ในอดีต 

       
 

 
 

  
 

  
 

 
 

       
 

       
 

    
 

      
 

13. โรงเรียนลดการหยดุเรียนจากเหตุครู
และบุคลากรทางการศึกษาถูกท าร้าย 

  
 

 
 

   
 

   
 

 
 

   
 

 
 

  
 

   
 

 
 

       
 

   
 

 
 

      
 

14. ครูมีเวลาจ ากดัในขณะอยูท่ี่โรงเรียน
ไม่สามารถเตรียมการสอนได ้

  
 

 
 

    
 

 
 

 
 

 
 

     
 

 
 

 
 

              
 

   
 

   

15. วนัหยดุราชการอ่ืน ๆ ครูไม่ 
กลา้ไปปฏิบติังานท่ีโรงเรียน 

 
 

 
 

 
 

  
 

      
 

 
 

  
 

  
 

   
 

 
 

                 

16. โรงเรียนตอ้งลดเวลาเรียนเหลือคาบ
ละ 50 นาที หรือนอ้ยกวา่ 

 
 

   
 

 
 

          
 

 
 

 
 

              
 

      

2 ด้านผู้เรียน                                      
1. ขาดความกระตือรือร้นต่อการเรียน                                      
2. นกัเรียนขาดทกัษะ                                      

136 
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137 
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ตารางท่ี 12  (ต่อ) 
 

ขอ้ 
ท่ี 

ประเดน็ 
Document Study 

Interview 
Text Research 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

3. นกัเรียนดอ้ยโอกาสทางการศึกษา                                      

4. นกัเรียนขาดกระบวนการคิด                                      

5. นกัเรียนสอบแข่งขนัเขา้ศึกษาต่อกบั
นกัเรียนจากสถาบนัอ่ืนไม่ได ้

  
 

 
 

 
 

  
 

 
 

 
 

   
 

 
 

   
 

         
 

       
 

   
 

 
 

 
 

 

6. นกัเรียนขาดขวญัก าลงัใจในการ
เรียน 

 
 

             
 

                  
 

     

7. นกัเรียนไม่สามารถเขา้ 
ศึกษาต่อในชั้นสูงได ้

  
 

  
 

 
 

  
 

                 
 

  
 

    
 

       

8. นกัเรียนไปเรียนตามเวลาปกติไม่ได ้                                      
9. นกัเรียนไม่สามารถเรียน 

เพิ่มเติมนอกเวลาได ้
 
 

 
 

 
 

  
 

 
 

   
 

 
 

              
 

             

10. นกัเรียนไทยพทุธและไทยมุสลิมมี
ความหวาดระแวงซ่ึงกนัและกนั 

                         
 

        
 

  
 

  

11. นกัเรียนมีทศันคติท่ีดีต่อ 
การศึกษานอ้ยลง 

    
 

  
 

   
 

         
 

          
 

         

12. เม่ือผูป้กครองเสียชีวติท าใหน้กัเรียน
ขาดความอบอุ่นไม่ตั้งใจเรียน 
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ตารางท่ี 12  (ต่อ) 
 

ขอ้ 
ท่ี 

ประเดน็ 
Document Study 

Interview 
Text Research 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

13. นกัเรียนขาดเรียนไม่สนใจการเรียน                                      

3 ด้านการเรียนการสอน                                      

1. ครูมีการอบรมสมัมนามากเกินไป                                      

2. หยดุเรียนเพื่อปฏิบติักิจกรรม                                      

3. ครูมีงานอ่ืนนอกเหนือการเรียนการ
สอนมากเกินไป 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
 

 
 

 
 

    
 

  
 

 
 

    
 

 
 

         
 

  
 

 
 

 
 

 
 

  

4. ครูตอ้งน านกัเรียนไปปฏิบติักิจกรรม
นอกสถานศึกษาท าใหต้อ้งเสียเวลา
และค่าใชจ่้าย 

 
 
 

 
 

  
 
 

                           
 
 

      

5. การเรียนการสอนไม่เตม็หลกัสูตร                                      
4 ด้านความมั่นคงความปลอดภัยใน

ชีวติและทรัพย์สิน 

                                     

1. ครูถูกท าร้าย                                      

2. โจรผูร้้ายชุกชุม                                      
3. ครูหวาดระแวงต่อการท าร้าย                                      
4. มีการปิดลอ้มพื้นท่ี                                      

 
 
 

136 136 136 
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ตารางท่ี 12  (ต่อ) 
 

ขอ้ 
ท่ี 

ประเดน็ 
Document Study 

Interview 
Text Research 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

5. มีการตรวจคน้ในบริเวณโรงเรียน                                      

6. ครูตอ้งใชเ้วลาในการเฝ้าระวงั
เหตุการณ์ 

 
 

      
 

 
 

 
 

  
 

             
 

 
 

        
 

   
 

 

7. ผูป้กครองไม่ใหค้วามส าคญัต่อการ
ตอ้งหยดุเรียน 

                      
 

 
 

              

8. ผูป้กครองมีรายไดต้ ่า                                      

9. ผูป้กครองเสียชีวติหรือพิการ                                      
10. แหล่งเรียนรู้ในทอ้งถ่ินมีนอ้ย                                      
11. แหล่งเรียนรู้ขาดการพฒันา 

ใหเ้หมาะต่อการเรียนรู้ 
  
 

       
 

 
 

                
 

      
 

 
 

  
 

  

12. ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินลดลงเน่ืองจากมี
การอพยพยา้ยถ่ินฐาน 

   
 

    
 

  
 

 
 

                
 

      
 

     

13. ครูปฏิบติังานเพือ่ความอยูร่อด
มากกวา่การค านึงถึงคุณภาพ
การศึกษา 

                            
 
 

      
 
 

   

14. ครูในทอ้งถ่ินขาดจิตวญิญาณความ
เป็นครู 
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ตารางท่ี 12  (ต่อ) 
 

ขอ้ 
ท่ี 

ประเดน็ 
Document Study 

Interview 
Text Research 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

15. ความรักความผกูพนัระหวา่งครูกบั
ศิษยล์ดลง 

                            
 

     
 

 
 

   

16. ครูไม่สามารถควบคุมพฤติกรรม 
ท่ีไม่ดีของนกัเรียนได ้

                            
 

         

17. ผูป้กครองอพยพยา้ยถ่ินฐาน 
เพื่อประกอบอาชีพ 
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 จากตารางท่ี 12 แสดงให้เห็นว่า ประเด็นของสภาพการบริหารจดัการเวลาเรียนให้ครบ
ตามหลกัสูตรก าหนดของสถานศึกษาในเขตพฒันาพิเศษเฉพาะกิจจงัหวดัชายแดนภาคใต ้มีประเด็น
ท่ีเก่ียวขอ้งจ านวน 51 ขอ้ ซ่ึงสามารถจดัหมวดหมู่ได ้4 ดา้น คือ 1) ดา้นการบริหารจดัการ โดยขอ้ท่ี 
2 “มีการเรียนไม่เตม็เวลาและมีเวลาเรียนนอ้ย” มีความถ่ีมากท่ีสุด จ านวน 25 ความถ่ี คิดเป็นร้อยละ 
70.37 รองลงมาคือ       ขอ้ท่ี 6 “คุณภาพการศึกษาตกต ่า” มีความถ่ีจ านวน 15 ความถ่ี คิดเป็นร้อยละ 
33.33 ขอ้ท่ี 3 “เขา้เรียนสายตามเวลารับ-ส่งของกองก าลงั” มีความถ่ีจ านวน 13 ความถ่ี คิดเป็นร้อย
ละ 25.92   ขอ้ท่ี 1  “มีการปิดเรียนดว้ยสถานการณ์ไม่ปกติ” มีความถ่ีจ านวน 12 ความถ่ี คิดเป็นร้อย
ละ 18.51  ส าหรับประเด็นท่ีมีความถ่ีน้อยท่ีสุด คือ ขอ้ท่ี 7 “ครูไม่ไวว้างใจต่อบุคคลท่ีท างาน
ร่วมกนั” ขอ้ท่ี 8 “โรงเรียนหยดุเรียนตามหลกัศาสนานอกเหนือท่ีราชการก าหนดมากเกินไป” ขอ้ท่ี 
11 “ครูขาดความรับผดิชอบต่อหนา้ท่ี” ซ่ึงมีความถ่ี 8 ความถ่ี คิดเป็นร้อยละ 7.40 รองลงมาคือ ขอ้ท่ี 
9 “หลกัสูตรไม่เหมาะสมกบัเวลาเรียนท่ีเป็นจริง”  2) ดา้นคุณภาพผูเ้รียน โดยขอ้ท่ี 2 “นกัเรียนขาด
ทกัษะและประสบการณ์” มีความถ่ีมากท่ีสุดจ านวน 16 ความถ่ี ขอ้ท่ี 3 “นักเรียนดอ้ยโอกาสทาง
การศึกษา”     มีความถ่ีจ านวน 16 ความถ่ี คิดเป็นร้อยละ 37.03 รองลงมาคือ ขอ้ท่ี 5 “นักเรียน
สอบแข่งขนัเขา้ศึกษาต่อกบันกัเรียนจากสถาบนัอ่ืนไม่ได”้ มีความถ่ีจ านวน 14 ความถ่ี คิดเป็นร้อย
ละ 29.62 ส าหรับประเด็นท่ีมีความถ่ีน้อยท่ีสุด คือ ขอ้ท่ี 11 “นักเรียนมีทศันคติท่ีดีต่อการศึกษา
น้อยลง” มีจ  านวนความถ่ี 4 ความถ่ี คิดเป็นร้อยละ 3.70 รองลงมาคือ ขอ้ท่ี 6 “นักเรียนขาดขวญั
ก าลงัใจในการเรียน”   มีความถ่ี 2 ความถ่ี คิดเป็นร้อยละ 7.40  3) ดา้นการเรียนการสอน โดยขอ้ท่ี 5 
“การเรียนการสอน  ไม่เต็มหลกัสูตร” มีความถ่ีมากท่ีสุดจ านวน 19 ความถ่ี คิดเป็นร้อยละ 51.85 
รองลงมาคือ ขอ้ท่ี 3   “ครูมีงานอ่ืนนอกเหนือการเรียนการสอนมากเกินไป” มีความถ่ีจ านวน 14 
ความถ่ี คิดเป็นร้อยละ 29.62 ส าหรับประเด็นท่ีมีความถ่ีนอ้ยท่ีสุด คือ ขอ้ท่ี 4 “ครูตอ้งน านกัเรียนไป
ปฏิบติักิจกรรม       นอกสถานศึกษาท าใหต้อ้งเสียเวลาและค่าใชจ่้าย” มีความถ่ีจ านวน 3 ความถ่ี คิด
เป็นร้อยละ 11.11      รองลงมาคือ ขอ้ท่ี 1 “ครูมีการอบรมสัมมนามากเกินไป” ขอ้ท่ี 2 “หยุดเรียน
เพื่อปฏิบติักิจกรรม”     มีความถ่ีจ านวน 7 ความถ่ี คิดเป็นร้อยละ 25.92  4) ดา้นความมัน่คงความ
ปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์น” โดยขอ้ท่ี 9 “ผูป้กครองเสียชีวิตและพิการ” มีความถ่ีมากท่ีสุด
จ านวน 9 ความถ่ี คิดเป็น ร้อยละ 22.22 รองลงมาคือ ขอ้ท่ี 11 “แหล่งเรียนรู้ขาดการพฒันาใหเ้หมาะ
ต่อการเรียนรู้” มีความถ่ี จ านวน 7 ความถ่ี คิดเป็นร้อยละ 18.51 ขอ้ท่ี 1 “ครูถูกท าร้าย” มีความถ่ี
จ านวน 7 ความถ่ี คิดเป็น  ร้อยละ 18.51 ส าหรับประเด็นท่ีมีความถ่ีน้อยท่ีสุด คือ ขอ้ท่ี 5 “มีการ
ตรวจคน้ในบริเวณโรงเรียน”  ขอ้ท่ี 2” โจรผูร้้ายชุกชุม” ขอ้ท่ี 13 “ครูปฏิบติังานเพื่อความอยู่รอด
มากกว่าการค านึงถึงคุณภาพ   การศึกษา” ขอ้ท่ี 16 “ครูไม่สามารถควบคุมพฤติกรรมท่ีไม่ดีของ
นกัเรียนได”้ โดยมีความถ่ีจ านวน   4 ความถ่ี คิดเป็นร้อยละ 3.70 รองลงมาคือ ขอ้ท่ี 7 “ผูป้กครอง

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ไม่ใหค้วามส าคญัต่อการท่ีตอ้งหยดุเรียน” มีความถ่ีจ านวน 2 ความถ่ี คิดเป็นร้อยละ 7.40 และขอ้ท่ี 3 
“ครูหวาดระแวงต่อการท าร้าย”   ขอ้ท่ี 8 “ผูป้กครองมีรายไดต้  ่า” ขอ้ท่ี 10 “แหล่งเรียนรู้ในทอ้งถ่ินมี
นอ้ย” ขอ้ท่ี 12 “ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินลดลงเน่ืองจากมีการอพยพยา้ยถ่ินฐาน” ขอ้ท่ี 15 “ความรักความ
ผกูพนัระหวา่งครูกบัศิษยล์ดลง”  โดยมีความถ่ีจ านวน 3 ความถ่ี คิดเป็นร้อยละ 11.11 

 

ตอนที ่2  การวิเคราะห์ปัจจัยการบริหารจัดการเวลาเรียนให้ครบตามทีก่ าหนดใน 
              หลกัสูตรของสถานศึกษาในเขตพฒันาพเิศษเฉพาะกจิจังหวดัชายแดนภาคใต้  
 จากการศึกษาเอกสารงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง และการสัมภาษณ์ผูท้รงคุณวุฒิ ซ่ึงเป็นผูท่ี้ได้
ปฏิบติังานประจ าอยู่ในพื้นท่ีเขตพฒันาพิเศษเฉพาะกิจจงัหวดัชายแดนภาคใต ้เก่ียวกบัปัจจยัการ
บริหารจัดการเวลาเรียนของสถานศึกษาในเขตพฒันาพิเศษเฉพาะกิจจังหวดัชายแดนภาคใต ้                  
มีขอ้สรุปสาระส าคญัดงัรายละเอียดในตารางท่ี 13  
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



ตารางท่ี 13  การวิเคราะห์ปัจจยัการบริหารจดัการเวลาเรียนใหค้รบตามท่ีก าหนดในหลกัสูตรของสถานศึกษาในเขตพฒันาพิเศษเฉพาะกิจจงัหวดัชายแดนภาคใต ้
 

ขอ้ 
ท่ี 

ประเดน็ 
Document Study 

Interview 
Text Research 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

1. จดัใหมี้การสอนซ่อมเสริมในช่วง
ปิดภาคเรียนหรือวนัหยดุอ่ืน ๆ 

                     
 
 

   
 
 

        
 
 

     

2. ใชบ้ทเรียนส าเร็จรูป                                      

3. การเขา้ค่ายทางวชิาการเนน้การ 
บูรณาการเน้ือหา 

  
 

                   
 

     
 

           

4. การทศันศึกษาเชิงบูรณาการเน้ือหา
โดยมีใบงาน 

 
 

 
 

  
 

                 
 

  
 

 
 

             

5. การเพิ่มมาตรการในการรักษาความ
ปลอดภยั 

 
 

 
 

  
 

                 
 

  
 

             
 

 
 

6. การมีสัมพนัธ์ชุมชนและใกลชิ้ดกบั
ผูป้กครอง 

 
 

 
 

 
 

 
 

        
 

 
 

        
 

              
 

 
 

 
 

7. เพิ่มมาตรการในการติดตาม 
นกัเรียนขาดเรียน 

  
 

                   
 

  
 

              
 

8. วเิคราะห์เวลาเรียนใหเ้หมาะสมกบั
สภาพการณ์ความไม่สงบ 

  
 
 

                    
 
 

     
 
 

    
 
 

      
 
 

9. ขยายเวลาเรียนในกลุ่มสาระหลกัให้
มากข้ึน 
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ตารางท่ี 13  (ต่อ) 
 

ขอ้ 
ท่ี 

ประเดน็ 
Document Study 

Interview 
Text Research 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

10. ลดเวลาเรียนในกลุ่มสาระอ่ืน                                      
11. จดัท าหน่วยการเรียนรู้แบบ 

บูรณาการ 
 
 

  
 

                   
 

         
 

      

12. 
 

ก าหนดใหมี้การนิเทศติดตามผล
อยา่งต่อเน่ืองเป็นระบบ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

      
 

  
 

         
 

 
 
 

             
 

 
 

13. ผูป้กครองตอ้งมีส่วนร่วมในการ
แกปั้ญหา 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

         
 

        
 

 
 

 
 

           
 

 
 

 
 

14. การก าหนดวนัหยดุต่าง ๆใหช้ดัเจน                                      
15. การอบรม ประชุมสัมมนาควรจดัใน

วนัหยดุเรียนหรือปิดภาคเรียน 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

                  
 

              
 

16. จดัใหมี้เจา้หนา้ท่ีปฏิบติังานแทนครู
พสัดุการเงินธุรการ ฯลฯ 

  
 

 
 

                    
 

    
 

          

17. จดัระบบดูแลนกัเรียนใหมี้ 
ประสิทธิภาพ 

  
 

 
 

                    
 

          
 

    

18. จดัสอนซ่อมเสริมวชิาหลกั                                      
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ตารางท่ี 13  (ต่อ) 
 

ขอ้ 
ท่ี 

ประเดน็ 
Document Study 

Interview 
Text Research 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

19. จดัการสอนโดยใชส่ื้อ 
นวตักรรมและเทคโนโลย ี

    
 

                    
 

    
 

         

20. จดัเตรียมใบงาน ใบความรู้ 
แบบฝึกใหพ้ร้อม 

                        
 

          
 

   

21. จดัโครงการพี่สอนนอ้ง                                      

22. ใชภู้มิปัญญาทอ้งถ่ินสอนในวนัหยดุ                                      

23. ก าหนดใหโ้รงเรียนเปิดเรียนก่อน
ก าหนดและปิดเรียนหลงัก าหนด 

                       
 

      
 

        

24. เพิ่มเวลาเรียนในแต่ละวนั 
อีกวนัละ 1 ชัว่โมง 

                        
 

           
 

  
 

25. จดัเทียบโอนเวลาเรียนจากการ 
บูรณาการ 

                        
 

    
 

      
 

   
 

26. ผูบ้ริหารวางแผนการบริหารเวลา
อยา่งรัดกมุ 

                         
 

       
 

     

27. การสอนใหเ้นน้กระบวนการ 
P-D-C-A อยา่งต่อเน่ือง 

                         
 

        
 

    

28. ก าหนดแผนเผชิญเหตุล่วงหนา้และ
ฝึกนกัเรียนจนเกิดทกัษะ 
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ตารางท่ี 13  (ต่อ) 
 

ขอ้ 
ท่ี 

ประเดน็ 
Document Study 

Interview 
Text Research 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

29. ศึกษารูปแบบการสอนของ 
ประเทศมาเลเซีย 

                         
 

            

30. จดัเตรียมหอ้งสมุดใหมี้ 
ความพร้อมท่ีจะเปิดใหค้น้ควา้ 

                          
 

      
 

  
 

   

31. ฝึกใหน้กัเรียนไดค้น้ควา้ทาง  
Internet 

                      
 

    
 

       
 

 
 

 
 

  
 

32. จดักิจกรรมส่งเสริมนิสยั 
รักการอ่านใหจ้ริงจงั 

  
 

                        
 

    
 

  
 

   
 

 
 

 

33. เพิ่มความเขม้งวดในการเรียน
ภาษาไทย 

                          
 

        
 

  
 

 

33. ส านกังานตอ้งวางแผนการประชุม 
อบรม  สมัมนาใหเ้หมาะสม 

                          
 

     
 

      
 

35. สพฐ. ตอ้งกระจายอ านาจการบริหาร
บุคลากรไปยงัส านกังานใหม้ากข้ึน 

                          
 

     
 

      
 

36. โรงเรียนตอ้งวเิคราะห์แหล่งเรียนรู้
ใหช้ดัเจน 

                          
 

   
 

  
 

     
 

 

37. ส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ใหมี้ 
ศกัยภาพต่อการเรียนรู้ 
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ตารางท่ี 13  (ต่อ) 
 

ขอ้ 
ท่ี 

ประเดน็ 
Document Study 

Interview 
Text Research 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

38. ยกยอ่งเชิดชูเกียรติแหล่ง 
เรียนรู้และภูมิปัญญาใหเ้ป็น
แรงจูงใจทางบวกมากยิง่ข้ึน 

                          
 
 

   
 
 

 
 
 

 
 
 

      

39. จดัใหมี้ส่ือวทิยชุุมชน                                      

40. ลดการจดัหรือการร่วมกิจกรรม
ภายนอกโรงเรียนท่ีไม่เก่ียวกบัการ
เรียนการสอน 

                           
 
 

 
 
 

   
 
 

      

41. ลดการรายงานขอ้มูลท่ีไม่จ าเป็น                                      

42. ใชว้ธีิการอบรมดว้ยส่ือเทคโนโลย ี                            
 

 
 

      
 

  
 

 

43. ปรับปรุงกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งเช่น 
การบงัคบัใหเ้รียน 12 ปีอยา่งจริงจงั 

                            
 

         

44. ครูก าหนดทางเลือกในการ รปภ. 
ดว้ยตนเอง 

                             
 

      
 

  

45. ครูตอ้งมีจิตวญิญาณใน 
การเป็นครู 
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ตารางท่ี 13  (ต่อ) 
 

ขอ้ 
ท่ี 

ประเดน็ 
Document Study 

Interview 
Text Research 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

46. โรงเรียนตอ้งมีกิจกรรมให ้
นกัเรียนท าช่วงปิดภาคเรียน 

                             
 

    
 

  
 

  

47. สนบัสนุนใหชุ้มชนเขา้มามี 
ส่วนร่วมในการจดัการศึกษา 

                             
 

 
 

    
 

 
 

  

48. ปรับปรุงยทุธศาสตร์การแกไ้ข
ปัญหาความไม่สงบเป็นเชิงรุกให้
มากข้ึน 

                             
 
 

        
 
 

49. สร้างความต่างใหเ้ป็นจุดร่วมมากข้ึน                                      
50. กิจกรรมต่าง ๆ ควรจดัในระดบั 

โรงเรียน 

                       
 

 
 

  
 

 
 

  
 

 
 

 
 

      

51. ลดการใหค้รูเป็นคณะท างาน/ 
คณะกรรมการในองคก์รต่าง ๆ 

                       
 

   
 

    
 

       

52. ติดตามนกัเรียนขาดเรียนอยา่ง 
เป็นระบบ 

  
 

                               
 

    

53. การเรียนการสอนควรแยกเวลา 
ใหช้ดัเจนวา่วชิาสามญั- 
ศาสนา อยูใ่นเวลาใด 
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ตารางท่ี 13  (ต่อ) 
 

ขอ้ 
ท่ี 

ประเดน็ 
Document Study 

Interview 
Text Research 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

54. เนน้การเรียนการสอน5 วชิาหลกั                                      

55. วชิารอง 3 วชิา คือ การงานอาชีพ 
ศิลปะ สุขศึกษาใหบู้รณาการเวลา
ดว้ยกนั 

                       
 
 

        
 
 

      

56. ลดโครงการต่าง ๆ ท่ีตอ้งด าเนินการ
ซ่ึงท าใหเ้สียเวลาเรียนของนกัเรียน 

  
 

                             
 

      

57. ครูตอ้งเตรียมการสอนอยา่งเป็น
ระบบ 

   
 

 
 

 
 

                          
 

     
 

 

58. ใชก้ระบวนการนิเทศการสอนท่ีมี
ระบบ 

   
 

 
 

 
 

                          
 

     
 

 

59. ขยายชั้นเรียนอนุบาล 3 ขวบ 
เพื่อแกปั้ญหาพี่เล้ียงแทนพอ่แม่ 

                               
 

    
 

  

60. ฝึกนกัเรียนใหมี้ความ 
รับผดิชอบรู้หนา้ท่ีมีวนิยัในตนเอง 

                              
 

  
 

 
 

   
 

 

61. บงัคบัหรือขอความร่วมมือ 
ใหทุ้กโรงเรียนสอนวชิาลูกเสือ 
อยา่งจริงจงั 
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ตารางท่ี 13  (ต่อ) 
 

ขอ้ 
ท่ี 

ประเดน็ 
Document Study 

Interview 
Text Research 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

62. พฒันาครูท่ีขาดความรู้และ
ประสบการณ์อยา่งเขม้ขน้ 
และต่อเน่ือง 

  
 
 

            
 
 

 
 
 

                
 
 

      

63. พฒันาครูใหเ้ป็นแบบอยา่งท่ีดีกบั
นกัเรียน 

  
 

            
 

 
 

                
 

      

64. ครูตอ้งมีระเบียบ วนิยั  
แมส้ถานการณ์ไม่ปกติกต็าม 

                               
 

     
 

 

65. สรรหาครูท่ีดีมีคุณภาพมาสอน 
นกัเรียน 

  
 

 
 

                      
 

     
 

 
 

   
 

   
 

66. ปรับปรุงแกไ้ขใหก้ฎหมายนิติบุคคล
ไดก้ระจายอ านาจอยา่งแทจ้ริง 

                         
 

     
 

 
 

   
 

   

67. เพิ่มเบ้ียประกนัชีวติใหค้รูมีขวญั 
ก าลงัใจในการสอน 

                      
 

         
 

      

68. แบ่งช่วงการเรียนเป็น 2 ผลดั  
เชา้วชิาสามญั  บ่ายวชิาศาสนา 

                       
 

        
 

      

69. ผูบ้ริหารตอ้งสร้างองคค์วามรู้ในเชิง
นโยบาย 
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ตารางท่ี 13  (ต่อ) 
 

ขอ้ 
ท่ี 

ประเดน็ 
Document Study 

Interview 
Text Research 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

70. ครูตอ้งไม่ท้ิงหอ้งเรียนเพื่อไปท า
กิจกรรมอ่ืน ๆ รวมทั้งการท า 
ผลงานวชิาการ 

                              
 
 

       

71. จดัการศึกษาแบบบูรณาการ 
การศึกษาทั้งวชิาสามญัและ 
วชิาศาสนา 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

                                  

72. ใหส้ามารถเทียบโอนเวลา/รายวิชา
ในการเรียนได ้

 
 

 
 

 
 

                                  

73. ปรับปรุงสภาพอาคารเรียน อาคาร
ประกอบ ใหมี้ 
สภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อ 
การเรียนรู้ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

                                

74. ปรับปรุงสภาพภูมิทศัน์ 
ใหมี้ความสะอาด ร่มร่ืน 
ปลอดภยั 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

                         
 

       

75. จดัหาทุนการศึกษาใหเ้พียงพอ                                      
76. ส่งเสริมและสนบัสนุน 

โครงการรินน ้าใจสู่นอ้งชาวใต ้
 
 

  
 

                                  176 



ตารางท่ี 13  (ต่อ) 
 

ขอ้ 
ท่ี 

ประเดน็ 
Document Study 

Interview 
Text Research 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

77. พฒันาหอ้งปฏิบติัการต่าง ๆ ใหมี้
ความพร้อมและเพียงพอกบัความ
ตอ้งการของผูเ้รียน 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

                                

78. พฒันาส่ือการเรียนการสอน                                      

79. จดัใหมี้ระบบ Video 
Conference  ระบบวทิย ุ
เพื่อการศึกษาและพฒันาอาชีพ 

  
 
 

  
 
 

                                 

80. จดัตั้งศูนยค์วามรู้ดา้นวชิาชีพใน
สถานศึกษา 

   
 

                                  

81. จดัท าขอ้ตกลงความร่วมมือทาง
วชิาการระหวา่งโรงเรียนท่ีสงักดั
ส านกังานกบัสถาบนัอุดมศึกษาใน
พื้นท่ี 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

                           
 

       

82. ประเมินผลการปฏิบติังาน                                      
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ตารางท่ี 13  (ต่อ) 
 

ขอ้ 
ท่ี 

ประเดน็ 
Document Study 

Interview 
Text Research 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

83. พฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ
เพื่อสนบัสนุนการบริหารและการ
เรียนการสอน 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

      
 
 

  
 
 

                        

84. จดัตั้งชมรมผูบ้ริหารสถานศึกษาเพือ่
ส่งเสริมเครือข่ายในการท างาน 

   
 

                          
 

        

85. จดัใหมี้หลกัสูตรท่ีจะปลูกจิตส านึก
ของความเป็นไทยใหมี้ความ
หลากหลายทางวฒันธรรมและความ
เช่ือ 

     
 
 
 

                       
 
 
 

         

86. ควรทบทวนการจดัระบบชั้นเรียน                               
 

       

87. ควรทบทวนการจดัระบบการตกซ ้ า
ชั้น 

 
 

  
 

                                  

88. ควรทบทวนการเล่ือนชั้นอตัโนมติั  
 

  
 

 
 

                                 

89. ควรปรับปรุงระบบการวดั 
ผลท่ีเขม้ขน้ 

 
 

  
 

 
 

                                 

90. ควรปรับปรุงระบบการตดัสินการ
เล่ือนชั้นดว้ยเกรดเฉล่ีย 
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ตารางท่ี 13  (ต่อ) 
 

ขอ้ 
ท่ี 

ประเดน็ 
Document Study 

Interview 
Text Research 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

91. เพิ่มศกัยภาพของผูบ้ริหารดา้นการ
บริหารสถานศึกษาใหม้ากข้ึน 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

                                

92. ปรับปรุงวฒันธรรมการปฏิบติังาน
ของขา้ราชการครูและบุคลากรให้
เนน้การบรรลุเป้าหมายและมีส่วน
ร่วมเป็นส าคญั 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

          
 
 
 
 

  
 
 
 

             
 

       

93. ขา้ราชการครูและบุคลากรท่ี
ประพฤติตนไม่เหมาะสมควรไดรั้บ
การพฒันาอยา่งจริงจงัโดยคุรุสภา 

 
 
 

  
 
 

 
 
 

                                 

94. ขา้ราชการครูและบุคลากรควรไดรั้บ
การดูแลเร่ืองสวสัดิการเป็นบา้นพกั
อาศยั รถยนต ์เป็นตน้ 

 
 
 

    
 
 

                                

95. ขา้ราชการครูควรเปิดกวา้งทาง
ความคิดและรับฟังความคิดเห็นของ
ผูอ่ื้นท่ีคิดแตกต่างไปจากตน 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

                                

96. ตอ้งพฒันาระบบการผลิตครูใหมี้
คุณภาพมากยิง่ข้ึนโดยเนน้คนดี คน
เก่ง มาเป็นครู 
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ตารางท่ี 13  (ต่อ) 
 

ขอ้ 
ท่ี 

ประเดน็ 
Document Study 

Interview 
Text Research 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

97. เนน้การสอนดว้ยกระบวนการ 
ทางวทิยาศาสตร์ใหม้ากข้ึน 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

                                

98. สนบัสนุนใหมี้การพฒันาโรงเรียน
ตามแผนพฒันาของโรงเรียนอยา่ง
แทจ้ริง 

 
 
 

 
 
 

   
 
 

                                

99. จดัสรรงบประมาณเพื่อการพฒันา
สถานศึกษาใหมี้ความพร้อมในทุก 
ๆ ดา้น 

 
 
 

 
 
 

  
 
 

 
 
 

         
 
 

 
 
 

                      

100 พฒันาและปรับปรุงระบบการ
ประเมินผล การปฏิบติังานของ
ผูบ้ริหารและผูส้อน 

  
 
 

 
 
 

  
 
 

        
 
 

  
 
 

               
 

       

101. ผูบ้ริหารและผูส้อนในโรงเรียนท่ีมี
ผลการปฏิบติังานท่ีต ่าควรไดรั้บ
การพฒันา 

  
 
 

 
 
 

  
 
 

                           
 
 

  
 
 

   
 
 

102. ส่งเสริมใหผู้เ้รียนไดมี้พฒันาการ
รอบดา้นอยา่งจริงจงัโดยก าหนด
เป็นระดบัชั้นเรียน 
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ตารางท่ี 13  (ต่อ) 
 

ขอ้ 
ท่ี 

ประเดน็ 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

103. ควรมีการเปิดปิดสถานศึกษาตาม
บริบทของพื้นท่ีนั้น ๆโดยเนน้การ
เปิดสอนใหค้รบตามจ านวนชัว่โมง
ท่ีก าหนดในหลกัสูตร 

 
 
 
 

 
 
 
 

   
 
 
 

         
 
 
 

 
 
 
 

                 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

   

104. ควรมีรูปแบบในการวดัและพฒันา 
IQ ของผูเ้รียนในทุกระดบั 

 
 

 
 

 
 

                                  

105. น าผลการวจิยัจากแหล่งต่าง ๆ 
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษามาใชใ้น
การพฒันาปรับปรุงคุณภาพ
การศึกษาอยา่งจริงจงั 

  
 
 
 

         
 
 
 

    
 
 
 

      
 
 
 

  
 
 
 

              

106. ปรับปรุงหนงัสือเรียนใหเ้หมาะสม
และสอดคลอ้งกบั 
บริบทและอตัลกัษณ์ 

 
 
 

          
 
 

                   
 

       

107. โรงเรียนควรมีการเรียนการสอนใน
เร่ืองของสังคมพหุวฒันธรรมเพื่อ
การอยูร่่วมกนัอยา่งมีความสนัติสุข 
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ตารางท่ี 13  (ต่อ) 
 

ขอ้ 
ท่ี 

ประเดน็ 
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Text Research 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

108. ส่งเสริมใหโ้รงเรียนมีอิสระในการ
บริหารจดัการอยา่งแทจ้ริง 

  
 

 
 

         
 

 
 

               
 

         

109. โรงเรียนควรลดเน้ือหาของการ
เรียนแต่ละวชิาใหเ้หมาะสมและ
สอดคลอ้งกบัเวลาท่ีไดเ้รียนจริง 

   
 
 

 
 
 

        
 
 

 
 
 

                  
 
 

      
 
 

110. สนบัสนุนใหมี้การพฒันา 
หลกัสูตรท่ีเนน้ทกัษะการคิด 
ทกัษะการแกปั้ญหา 

  
 
 

 
 
 

 
 
 

       
 
 

   
 
 

                      
 
 

 

111. ควรมีการทบทวนมาตรการการ
เกษียณอายรุาชการก่อนก าหนด
ส าหรับขา้ราชการครู 
เพื่อไม่ใหข้าดแคลน 

 
 
 
 

  
 
 
 

        
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

                        
 

 
 

112. สพฐ. เพิ่มงบประมาณส าหรับ 
การด าเนินงานและงบลงทุน 
จากร้อยละ 6.4 เป็นร้อยละ 10 
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ตารางท่ี 13  (ต่อ) 
 

ขอ้ 
ท่ี 

ประเดน็ 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

113. รัฐควรมีมาตรการในการจูงใจ 
คนเก่งมาเป็นครู 

            
 

  
 

                       
 

114. ส่งเสริมและหามาตรการให้
โรงเรียนของรัฐไดมี้การแข่งขนั
ดา้นคุณภาพการศึกษากบัโรงเรียน
สงักดัอ่ืน 

 
 
 
 

 
 
 
 

  
 
 
 

       
 
 
 

 
 
 
 

   
 
 
 

                      
 

 
 

115. ควรมีระบบในการควบคุม 
การรับรู้ข่าวสารของเยาวชนต่อ
ความรุนแรงท่ีเกิดข้ึนในสงัคม 

 
 
 

            
 
 

                       
 
 

 
 
 

116. สนบัสนุนใหน้ าหลกัการบริหาร
แบบโรงเรียนเอกชนมาใชใ้น
โรงเรียนของรัฐ โดยมีหน่วยงาน
กลางคอยควบคุม 

               
 
 
 

                     
 

 
 

 
 
 
 

117. ครูตอ้งพยายามสอนใหน้กัเรียนใฝ่
รู้ ใฝ่เรียนรักการอ่าน และคิด
วเิคราะห์โดยอยา่ใหเ้ป็นเพียงภาพ
ในอุดมคติเท่านั้น 
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ตารางท่ี 13  (ต่อ) 
 

ขอ้ 
ท่ี 

ประเดน็ 
Document Study 
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Text Research 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

118. ครูจะตอ้งเป็นแบบอยา่งในการใฝ่รู้ 
ใฝ่เรียน รักการอ่านคิดวเิคราะห์ 
สังเคราะห์ได ้

  
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

      
 
 

  
 
 

 
 
 

                     
 
 

  

119. โรงเรียนจะตอ้งและสร้างศูนยก์าร
เรียนรู้ใหมี้คุณภาพและเนน้
วฒันธรรมการเรียนรู้ดว้ยตนเอง
ใหก้บัผูเ้รียนและมีการเทียบโอน
ชัว่โมงเรียนได ้

             
 
 
 
 

                     
 
 

 
 

   
 
 

 
 

120. ปรับปรุงระบบการพฒันความ
กา้วหนา้ของครูดว้ยผลงานทาง
วชิาการท่ีน าไปสู่การละท้ิง
หอ้งเรียน 

 
 
 
 

           
 
 
 

 
 
 
 

        
 
 
 

          
 

 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

   
 

 
 

121. รัฐจะตอ้งมีมาตรการในการ
คดัเลือกครูท่ีมีคุณภาพต ่าท่ีพฒันา
ใหม่ไดย้ากออกจากระบบการสอน 

     
 
 

                             
 
 

  
 
 

 

122. ส่งเสริมใหผู้บ้ริหารเป็นผูน้ าแห่ง
การเปล่ียนแปลงและผูน้ าทาง
วชิาการ 
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ตารางท่ี 13  (ต่อ) 
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ประเดน็ 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

123. รัฐตอ้งส่งเสริมสนบัสนุนการ
เรียนรู้ในเร่ืองศาสนาอยา่งจริงจงั 

 
 

 
 

  
 

         
 

  
 

              
 

     
 

   
 

124. ก าหนดใหมี้วชิาศาสนาในพ.ร.บ. 
การศึกษาแห่งชาติหรือกฎหมายอ่ืน
ท่ีเก่ียวขอ้งมาใชใ้นการเรียนการ
สอน 

  
 
 
 

                                   

125. การพฒันาการศึกษาในพื้นท่ีพิเศษฯ 
ควรใชรู้ปแบบการวจิยัและพฒันา
เชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม 

 
 
 

  
 
 

            
 
 

                      

126. ก าหนดใหมี้การใหค้วามรู้ในการ
ปฏิบติังานในพื้นท่ีพิเศษฯ ใหก้บั
ขา้ราชการครูและบุคลากรทุกคน 

  
 
 

          
 
 

                  
 
 

 
 
 

     
 
 

 

128. จดัใหมี้การเสนอผลงานเป็นระยะ 
ๆทั้งท่ีเป็นผลงานดีเด่น(Good 
Practice) และการปฏิบติัท่ีเป็นเลิศ 
(BestPractice) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

129. ก าหนดใหมี้การขยายผลการจดัการ
เรียนรู้สู่ชุมชนภายนอกหรือ
โรงเรียนท่ีสนใจ 

  
 
 

                                   
 
 

130. ประชาสัมพนัธ์และเชิญชวน 
สถานศึกษาทุกสงักดัในพื้นท่ีพิเศษ
ฯเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีส่งเสริมการ
เรียนรู้ 

  
 
 
 

                             
 

 
 

     
 

 
 

 

131. ส่งเสริมใหมี้การใชแ้หล่งเรียนรู้
ร่วมกนัของโรงเรียนในพื้นท่ี
เดียวกนัและมีบริบทท่ีคลา้ยคลึง
กนั 

  
 
 
 

                              
 
 
 

    
 
 
 

 

132. ส่งเสริมใหมี้การจดัโรงเรียนเป็น
ตลาดวชิา 

   
 

           
 

           
 

        
 

    
 

133. จดัหาผูรู้้เพื่อท าความเขา้ใจอยา่ง
ถูกตอ้งระหวา่งวถีิอิสลามกบั
วฒันธรรมมาลาย ู
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

134. ไม่ควรก าหนดนโยบายหรือ 
กิจกรรมใด ๆ ท่ีขดักบัหลกั 
ศาสนาอิสลาม 

  
 
 

            
 
 

                       

135. กระบวนการพฒันาสถานศึกษา
ตอ้งด าเนินการใหเ้ป็นส่วนหน่ึง
ของการจดัการศึกษา 

  
 
 

                                   

136. การจดัการศึกษาควรค านึงถึง 
นกัเรียนสองกลุ่ม คือ กลุ่มท่ี 
ศึกษาต่อและกลุ่มท่ีคาดวา่ไม่ 
ศึกษาต่อ 

   
 
 
 

          
 
 
 

                        

137. กลุ่มท่ีไม่ศึกษาต่อควรจดัใหมี้ 
หลกัสูตรทอ้งถ่ินและหลกัสูตร
วชิาชีพควบคู่กบัศาสนา 

   
 
 

          
 
 

                        
 
 

138. การจดัการศึกษาควรมีกาประสาน
กบัสถาบนัหรือหน่วยงานทาง
การศึกษาภายนอกเพื่อสนบัสนุน 
การสอนวชิาชีพ 
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139. ควรพฒันาผูบ้ริหารใหมี้ความรู้
และศกัยภาพในการขบัเคล่ือน
กระบวนการจดัการศึกษาอยา่ง
ต่อเน่ือง 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

        
 
 
 

                    
 

 
 

   
 

 
 

 

140. พฒันาครู วทิยากรอิสลามศึกษาให้
มีคุณสมบติัและสามารปฏิบติังาน
ไดต้ามเกณฑม์าตรฐานของวชิาชีพ 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

        
 
 

                      
 
 

  

141. ควรจดัการศึกษาโดยเนน้ 
โรงเรียนเป็นฐาน 

  
 

   
 

        
 

                        

142. ควรเนน้การพฒันาหลกัสูตร
สถานศึกษาในลกัษณะของ
หลกัสูตรทอ้งถ่ินหลกัสูตรทวิ
ศาสนาหลกัสูตรไตรภาษา 

  
 
 
 

          
 
 
 

                         

143. หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งควรมีการ
ติดตามการจดัการศึกษาการนิเทศ
แนะน า การควบคุมคุณภาพของ
โรงเรียนตามเกณฑข์อง สมศ. 

   
 
 
 

                             
 

     

                                       188 
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144. ควรจดัการศึกษาเพื่อพฒันาอาชีพ
และการมีรายได ้

  
 

 
 

                                
 

  
 

145. ส่งเสริมใหมี้การจดัการศึกษาแบบ
พหุวฒันธรรมอยา่งจริงจงั 

 
 

    
 

                               
 

 

146. ส่งเสริมใหมี้การจดัการศึกษาเพือ่
ส่งเสริมประชาธิปไตยต่อจิตส านึก
พลเมือง 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

                                  

147. เปิดการศึกษาทางเลือกเพื่อเป็น
โอกาสใหน้กัเรียนท่ีจบจาสถาบนั
ปอเนาะ หรือโรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนา 

 
 
 
 

 
 
 
 

          
 
 
 

  
 
 
 

                
 

      
 

 
 

 
 
 
 

148. ปรับปรุงหลกัสูตรการศึกษาขั้น
พื้นฐานใหน้กัเรียนหรือเยาวชนทั้ง
ไทยพทุธและไทยมุสลิมไดศึ้กษา
เร่ืองศาสนาและวฒันธรรมร่วมกนั 
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149. การสอนควรเนน้การศึกษาความ
แตกต่างทางวฒันธรรมเพื่อสร้าง
เจตคติท่ีดีต่อกนัโดยใหเ้รียนรู้
ตั้งแต่ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 

 
 
 
 

    
 
 
 

      
 
 
 

  
 
 
 

                       
 

 
 

 

150. สถานศึกษาของรัฐควรศึกษา
เรียนรู้และท าความเขา้ใจในสภาพ
การด าเนินงานของโรงเรียนเอกชน
สอนศาสนาอิสลามเพื่อน ามาปรับ
ใช ้

  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

                                  

151. สพท.ควรมีศึกษานิเทศกท่ี์มีความรู้
ความเขา้ใจเพื่อนิเทศติดตาม
การศึกษาวชิาอิสลามศึกษาและ
วชิาพทุธศึกษา 
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191 
 

 

 จากตารางท่ี 13 แสดงให้เห็นว่า ปัจจยัท่ีสังเกตไดข้องการบริหารจดัการเวลาเรียนให้
ครบตามท่ีก าหนดในหลกัสูตรของสถานศึกษาในเขตพฒันาพิเศษเฉพาะกิจจงัหวดัชายแดนภาคใต ้
มีทั้งส้ินจ านวน 151 ขอ้ โดยขอ้ท่ี 13 “ผูป้กครองตอ้งมีส่วนร่วมในการแกปั้ญหา” มีความถ่ีมากท่ีสุด
จ านวน 12 ความถ่ี คิดเป็นร้อยละ 40.74 รองลงมาคือ ขอ้ท่ี 6 “การมีสัมพนัธ์ชุมชนและใกลชิ้ดกบั
ผูป้กครอง” มีความถ่ีจ านวน 10 ความถ่ี คิดเป็นร้อยละ 37.03 ขอ้ท่ี 12 “ก าหนดให้มีการนิเทศ
ติดตามผลอย่างต่อเน่ืองเป็นระบบ”  มีความถ่ี 10 ความถ่ี คิดเป็นร้อยละ 33.33 ขอ้ท่ี 122 “ส่งเสริม
ให้ผูบ้ริหารเป็นผูน้ าแห่งการเปล่ียนแปลงและผูน้ าทางวิชาการ” มีความถ่ีจ านวน 8 ความถ่ี คิดเป็น
ร้อยละ 33.33 ขอ้ท่ี 128 “จดัใหมี้การเสนอผลงานเป็นระยะ ๆ ทั้งท่ีเป็นผลงานดีเด่น (Good Practice) 
และการปฏิบติัท่ีเป็นเลิศ (Best Practice)” มีความถ่ีจ านวน 9 ความถ่ี คิดเป็นร้อยละ 33.33 ส าหรับ
ประเดน็ท่ีมีความถ่ีนอ้ยท่ีสุด คือ ขอ้ท่ี 14 “การก าหนดวนัหยดุต่าง ๆ ใหช้ดัเจน” ขอ้ท่ี 20 “จดัเตรียม
ใบงาน ใบความรู้ แบบฝึกให้พร้อม” ขอ้ท่ี 29 “ศึกษารูปแบบการสอนของประเทศมาเลเซีย” ขอ้ท่ี 
473 “ปรับปรุงกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น การบงัคบัให้เรียน 12 ปีอย่างจริงจงั” ขอ้ท่ี 61 “บงัคบัหรือ
ขอความร่วมมือใหทุ้กโรงเรียนสอนวิชาลูกเสืออยา่งจริงจงั” ขอ้ท่ี 70 “ครูตอ้งไม่ท้ิงหอ้งเรียนเพื่อไป
ท ากิจกรรม   อ่ืน ๆ รวมทั้งการท าผลงานวิชาการ” และขอ้ท่ี 124 “ก าหนดใหมี้วิชาศาสนาใน พ.ร.บ. 
การศึกษาแห่งชาติหรือกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งมาใชใ้นการเรียนการสอน” ซ่ึงมีความถ่ีจ านวน 1 
ความถ่ีคิดเป็นร้อยละ 3.70 
 

 2.1 การวเิคราะห์ข้อมูลสถานภาพทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
  ผูว้ิจยัได้ให้ผูต้อบแบบสอบถามซ่ึงเป็นผูอ้  านวยการโรงเรียน รองผูอ้  านวยการ
โรงเรียนท่ีรับผิดชอบงานวิชาการหรือครูฝ่ายวิชาการโรงเรียนและศึกษานิเทศก์ ในส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา รวมจ านวนทั้งส้ิน 528 ฉบบั เม่ือแยกพิจารณาตามเพศ อายุ ระดบั
การศึกษา ต าแหน่งหนา้ท่ีความรับผดิชอบในปัจจุบนั ประสบการณ์ในการท างาน ประสบการณ์ใน
การปฏิบัติงานในเขตพฒันาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยการแจกแจงความถ่ี 
(Frequency) และหาค่าร้อยละ (Percentage) ดงัรายละเอียดในตารางท่ี 14  
 

 
 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



192 
 

 

ตารางท่ี 14 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
 

 

ขอ้ 
 

สถานภาพทัว่ไป 
รวม 

จ านวน ร้อยละ 
1. เพศ   
 -  ชาย 223  42.24  
 -  หญิง 305  57.76  
 รวม 528  100  
2. อาย ุ     
 -  ต  ่ากวา่ 30 ปี 9  1.71  
 -  30 – 35 ปี 131  24.80  
 -  36 – 40 ปี 91  17.24  
 -  41 – 45 ปี 77  14.58  
 -  46 – 50 ปี 50  9.47  
 -  51 ปีข้ึนไป 170  32.20  
 รวม 528  100  
3. ระดบัการศึกษาสูงสุด     
 -  ปริญญาตรี 276  52.30  
 -  ปริญญาโท 251  47.50  
 -  ปริญญาเอก 1  .20  
 รวม 528  100  
4. ต าแหน่งหนา้ท่ีความรับผดิชอบในปัจจุบนั     
 -  ผูอ้  านวยการโรงเรียน 255  48.29  
 -  รองผูอ้  านวยการโรงเรียนท่ีรับผดิชอบ 

   งานวิชาการหรือครูฝ่ายวิชาการ 
 

255 
  

48.29 
 

 -  ศึกษานิเทศก ์ 18  3.42  
 รวม 528  100  
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ตารางท่ี 14 (ต่อ) 
 

 

ขอ้ 
 

สถานภาพทัว่ไป 
รวม 

จ านวน ร้อยละ 
5. ประสบการณ์ในการท างาน     
 -  ต  ่ากวา่ 5 ปี 135  25.60  
 -  5 – 10 ปี 91   17.23  
 -  11 – 15 ปี 52  9.84  
 -  16 – 20 ปี 62  11.74  
 -  21 – 25 ปี 32  6.06  
 -  มากกวา่ 25 ปี 156  29.54  
 รวม 528  100  
6. ประสบการณ์ในการปฏิบติังานในเขตพื้นท่ีพิเศษ 

เฉพาะกิจจงัหวดัชายแดนภาคใต ้
    

 -  ต  ่ากวา่ 5 ปี 37  7.01  
 -  5 – 10 ปี 102  19.31  
 -  11 – 15 ปี 119  22.53  
 -  16 – 20 ปี 68  12.90  
 -  21 – 25 ปี 52  9.84  
 -  มากกวา่ 25 ปี 150  28.40  
 รวม 528  100  

 
 จากตารางท่ี 14 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามทั้ งส้ิน 528 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 
จ านวน 305 คน คิดเป็นร้อยละ 57.76 ดา้นอายุของผูต้อบแบบสอบถามพบว่า ส่วนใหญ่อายุ 50 ปี  
ข้ึนไป มีมากท่ีสุด จ านวน 170 คน คิดเป็นร้อยละ 32.20 น้อยท่ีสุดอายุต  ่ากว่า 30 ปี จ  านวน 9 คน  
คิดเป็นร้อยละ 1.71 ด้านระดับการศึกษาพบว่า การศึกษาระดับปริญญาตรี มีมากท่ีสุด จ านวน       
276 คน คิดเป็นร้อยละ 52.30 ดา้นประสบการณ์ในการท างานปัจจุบนัพบว่า ส่วนใหญ่อายุงาน
มากกว่า 25 ปี มีมากท่ีสุด จ านวน 156 คน คิดเป็นร้อยละ 29.50 และนอ้ยท่ีสุดคือ อายงุาน 21-25 ปี 
จ านวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 6.10 ด้านประสบการณ์ในการปฏิบติังานในพื้นท่ีเขตพฒันาพิเศษ
เฉพาะกิจจงัหวดัชายแดนภาคใต ้พบว่า ส่วนใหญ่มีประสบการณ์มากกว่า 25 ปี มีมากท่ีสุด จ านวน  
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150 คน คิดเป็นร้อยละ 28.40 และน้อยท่ีสุด มีประสบการณ์ต ่ากว่า 5 ปี จ  านวน 37 คน คิดเป็น     
ร้อยละ 7.00 
 

 2.2 การวิเคราะห์ข้อมูลระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการเวลาเรียนให้ครบ
ตามทีก่ าหนดในหลกัสูตรของสถานศึกษาในเขตพฒันาพเิศษเฉพาะกจิจังหวดัชายแดนภาคใต้ 
  ในการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นเก่ียวกับการบริหารเวลาเรียนให้ครบตามท่ี
ก าหนดในหลกัสูตรของสถานศึกษาในเขตพฒันาพิเศษเฉพาะกิจจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ผูว้ิจยัได้
วิเคราะห์จากค่าเฉล่ีย ( ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ดงัรายละเอียดปรากฏในตารางท่ี 15 
 

ตารางท่ี 15 แสดงค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบัของแต่ละตวัแปรท่ีเป็นองคป์ระกอบ 
 ของยทุธศาสตร์การบริหารจดัการเวลาเรียนของสถานศึกษาใหค้รบตามหลกัสูตร 
 ในเขตพฒันาพิเศษเฉพาะกิจจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ในภาพรวม 

(n = 528) 
 

ขอ้ 
การบริหารจดัการเวลาเรียนใหค้รบตามท่ี

ก าหนดในหลกัสูตร 
 

ค่าเฉล่ีย 
( ) 

ส่วนเบ่ียงเบน 
มาตรฐาน 

(S.D.) 

ระดบั 
ความ 
คิดเห็น 

1. ใชน้วตักรรมและการจดัการเรียนรู้ดว้ยส่ือทางไกล
ผา่นดาวเทียมโดยหารูปแบบใหน้กัเรียนไดเ้ขา้ชมและ
ศึกษาในขณะอยูท่ี่บา้นได ้

2.48 1.267  นอ้ยท่ีสุด 

2. ใชบ้ทเรียนส าเร็จรูปเพื่อเสริมบทเรียนตามปกติ 3.19 .941  ปานกลาง 
3. การเขา้ค่ายทางวิชาการเนน้การบูรณาการเน้ือหา 3.47 .979  มาก 
4. ครูจดัแบ่งกลุ่มนกัเรียนเป็นกลุ่มการเรียนใหส้ามารถ 

เรียนรู้ดว้ยตนเอง 
3.65 .909  มาก 

5. รัฐควรเร่งจดัหา Tablet ใหค้รูและนกัเรียนไดมี้ 
พร้อมใชทุ้กคนเพื่อเป็นการศึกษาดว้ยตนเอง 

3.40 1.341  มาก 

6. โรงเรียนจดัท าส่ือเป็นระบบ มลัติมีเดีย เช่น แผน่ CD 
ROM เป็นตน้  แจกใหก้บันกัเรียนไปศึกษาท่ีบา้น 

2.50 1.179  นอ้ย 

7. โรงเรียนควรหาแนวทางและมาตรการในการติดตาม 
นกัเรียนขาดเรียนอยา่งจริงจงั 

3.96 .893  มากท่ีสุด 

8. วิเคราะห์เวลาเรียนใหเ้หมาะสมกบัสภาพการณ์ 
ความไม่สงบ 

4.07 .815  มาก 

9. ขยายเวลาเรียนในกลุ่มสาระหลกัใหม้ากข้ึน 3.87 1.057  มาก 
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ตารางท่ี 15 (ต่อ) 
(n = 528)  

 
ขอ้ 

การบริหารจดัการเวลาเรียนใหค้รบตามท่ี
ก าหนดในหลกัสูตร 

ค่าเฉล่ีย 
( ) 

ส่วนเบ่ียงเบน 
มาตรฐาน 

(S.D.) 

ระดบั 
ความ 
คิดเห็น 

10. ลดเวลาเรียนในกลุ่มสาระอ่ืนเพื่อทดแทนในกลุ่ม 
สาระหลกั 

3.73 1.112  มากท่ีสุด 

11. จดัท าหน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการกบัทุกวิชา 3.85 .923  มาก 
12. ก าหนดใหมี้การนิเทศติดตามผลอยา่งต่อเน่ืองและ 

เป็นระบบ 
4.00 .835  มาก 

13. ผูป้กครองตอ้งมีส่วนร่วมในการแกปั้ญหาการเรียน 
ของนกัเรียน 

4.13 .867  มากท่ีสุด 

14. โรงเรียนควรก าหนดวนัหยดุต่าง ๆ ใหช้ดัเจนและ 
ปฏิบติัใหถู้กตอ้ง 

4.04 .841  มาก 

15. การอบรมประชุมสัมมนาของครูและบุคลากร 
ควรจดัในวนัหยดุเรียนหรือปิดภาคเรียน 

3.71 1.130  มาก 

16. จดัใหมี้เจา้หนา้ท่ีปฏิบติังานแทนครูพสัดุ การเงิน 
ธุรการ ฯลฯ 

4.07 1.146  มากท่ีสุด 

17. ปรับปรุงระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนใหมี้
ประสิทธิภาพอยา่งจริงจงั 

4.12 .677  มาก 

18. จดัสอนซ่อมเสริมวชิาหลกัทั้ง 5 กลุ่มสาระ 
เป็นกรณีพิเศษ 

3.94 .756  มาก 

19. จดัการสอนโดยใชส่ื้อนวตักรรมและเทคโนโลย ี
ใหม้ากยิง่ข้ึนเพื่อเร้าความสนใจ 

4.04 .734  มาก 

20. จดัเตรียมใบงาน/ใบความรู้/แบบฝึก ใหพ้ร้อมใชไ้ด ้
ทนัทีเม่ือโรงเรียนตอ้งหยดุเรียน 

4.07 .871  มาก 

21. จดัโครงการพี่สอนนอ้ง 3.72 .895  มาก 
22. ใชภ้มิูปัญญาทอ้งถ่ินสอนในวนัหยดุ 3.08 1.175  ปานกลาง 
23. จดัเทียบโอนเวลาเรียนจากการบูรณาการในกลุ่มสาระ 

วชิาเดียวกนั 
3.29 .964  ปานกลาง 

24. ผูบ้ริหารวางแผนการบริหารเวลาอยา่งรัดกมุ 3.98 .823  มาก 
25. ศึกษารูปแบบการบริหารเวลาเรียนของสถานศึกษา 

ในประเทศมาเลเซียเพื่อน ามาปรับใช ้
3.08 1.189  ปานกลาง 
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ตารางท่ี 15 (ต่อ) 
(n = 528) 

 
ขอ้ 

การบริหารจดัการเวลาเรียนใหค้รบตามท่ี
ก าหนดในหลกัสูตร 

ค่าเฉล่ีย 
( ) 

ส่วนเบ่ียงเบน 
มาตรฐาน 

(S.D.) 

ระดบั 
ความ 
คิดเห็น 

26. โรงเรียนควรจดัเตรียมหอ้งสมุดใหมี้ความพร้อมท่ีจะ 
เปิดใหค้น้ควา้ไดทุ้กเวลา 

4.04 .906  มากท่ีสุด 

27. ฝึกใหน้กัเรียนไดมี้การศึกษาคน้ควา้หาความรู้ใน 
บทเรียนส าเร็จรูปทาง Internet ได ้

3.94 .933  มาก 

28. จดักิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านใหจ้ริงจงั 4.21 .785  มากท่ีสุด 
29. เพิ่มเวลาเรียนในกลุ่มสาระภาษาไทยโดยเฉพาะระดบั 

ประถมศึกษาตอนตน้ใหม้ากกวา่ปกติ 
4.33 .765  มากท่ีสุด 

30. ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาตอ้ง 
วางแผนการประชุม อบรม สัมมนา ใหเ้หมาะสม 
เพื่อไม่ใหก้ระทบต่อเวลาเรียน 

4.11 .832  มากท่ีสุด 

31. ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานตอ้ง 
กระจายอ านาจไปยงัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
ใหม้ากข้ึน 

4.07 .717  มาก 

32. โรงเรียนตอ้งวเิคราะห์แหล่งเรียนรู้ใหช้ดัเจนและ 
เหมาะสมกบัระดบัชั้นเรียน 

4.05 .638  มาก 

33. ส่งเสริมและจดัแหล่งเรียนรู้ใหมี้ศกัยภาพต่อ 
การเรียนรู้ 

4.04 .747  มาก 

34. ยกยอ่งเชิดชูเกียรติแหล่งเรียนรู้และภมิูปัญญาใหเ้ป็น 
แรงจูงใจทางบวกมากยิง่ข้ึน 

4.03 .750  มาก 

35. โรงเรียนประสานใหมี้ส่ือวทิยชุุมชนท่ีเก่ียวขอ้งกบั 
การศึกษา 

3.47 1.007  มาก 

36. ลดการจดัหรือการร่วมกิจกรรมภายนอกโรงเรียนท่ีไม่ 
เก่ียวกบัการเรียนการสอน 

3.77 .975  ปานกลาง 

37. ส่งเสริมการจดัท าขอ้มูลสารสนเทศดว้ยระบบ 
คอมพิวเตอร์ท่ีสามารถ Online กบัทุกส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง 
เพื่อลดการรายงานขอ้มูลท่ีไม่จ าเป็น 

3.90 .810  มาก 
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ตารางท่ี 15 (ต่อ) 
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ขอ้ 

การบริหารจดัการเวลาเรียนใหค้รบตามท่ี
ก าหนดในหลกัสูตร 

ค่าเฉล่ีย 
( ) 

ส่วนเบ่ียงเบน 
มาตรฐาน 

(S.D.) 

ระดบั 
ความ 
คิดเห็น 

38. ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาและโรงเรียนควรใชว้ธีิ 
การอบรมดว้ยส่ือเทคโนโลยมีากกวา่การใหม้าเขา้รับ 
การอบรมอนัส่งผลกระทบต่อเวลาเรียน 

3.78 .878  มาก 

39. ปรับปรุงกฎหมายและบงัคบัใชก้ฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 
กบัการศึกษาภาคบงัคบั  บงัคบั 12 ปี อยา่งจริงจงั 

4.00 .781  มาก 

40. ครูตอ้งมีจิตวญิญาณในการเป็นครูและปฏิบติัตนตาม 
จรรยาบรรณของวิชาชีพครู 

4.50 .698  มากท่ีสุด 

41. โรงเรียนตอ้งมีกิจกรรมใหน้กัเรียนท าช่วงปิดภาคเรียน 3.49 1.007  มาก 
42. สนบัสนุนใหชุ้มชนเขา้มามีส่วนร่วมในการจดั 

การศึกษา 
4.23 .672  มากท่ีสุด 

43. ปรับปรุงยทุธศาสตร์การแกไ้ขปัญหาความไม่สงบ 
เป็นเชิงรุกใหม้ากข้ึน 

4.14 .804  มากท่ีสุด 

44. กิจกรรมท่ีส่งเสริมและสนบัสนุนการเรียนการสอน 
การจดัใหมี้ความเหมาะสมโดยใชเ้วลาในการจดัและ 
เตรียมใหน้อ้ยท่ีสุดเพื่อไม่ใหก้ระทบต่อเวลาเรียน 

4.09 .801  มาก 

45. ลดการใหค้รูเป็นคณะท างาน/คณะกรรมการในองคก์ร 
ต่าง ๆ 

3.92 1.005  มาก 

46. การเรียนการสอนควรแยกเวลาใหช้ดัเจนวา่วชิา 
สามญั-ศาสนา อยูใ่นเวลาใด 

4.12 .989  มากท่ีสุด 

47. วิชารอง 3 วิชา คือ การงานอาชีพ ศิลปะ สุขศึกษา 
ใหบู้รณาการเวลาดว้ยกนั 

3.83 .943  มาก 

48. ลดโครงการต่าง ๆ ท่ีตอ้งด าเนินการ ซ่ึงท าใหเ้สีย 
เวลาเรียนของนกัเรียน 

3.78 .912  มาก 

49. ใชก้ระบวนการนิเทศการสอนท่ีมีระบบ 4.11 .745  มากท่ีสุด 
50. โรงเรียนควรขยายชั้นเรียนอนุบาล 3 ขวบ เพื่อแก ้

ปัญหาพี่ตอ้งเล้ียงนอ้งแทนพอ่แม่ 
3.56 1.120  มาก 

51. ฝึกนกัเรียนใหมี้ความรับผดิชอบ รู้หนา้ท่ี มีวินยัใน 
ตนเอง 

4.35 .669  มากท่ีสุด 
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ตารางท่ี 15 (ต่อ) 
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การบริหารจดัการเวลาเรียนใหค้รบตามท่ี
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ส่วนเบ่ียงเบน 
มาตรฐาน 

(S.D.) 

ระดบั 
ความ 
คิดเห็น 

52. ก าหนดใหทุ้กโรงเรียนสอนวิชาลูกเสืออยา่งจริงจงั 
เพื่อใหน้กัเรียนไดมี้ระเบียบวินยั 

4.16 .770  มากท่ีสุด 

53. พฒันาครูท่ีขาดความรู้และประสบการณ์อยา่งเขม้ขน้ 
และต่อเน่ือง 

4.26 .691  มากท่ีสุด 

54. พฒันาครูใหเ้ป็นแบบอยา่งท่ีดีกบันกัเรียน 4.41 .607  มากท่ีสุด 
55. ครูตอ้งมีระเบียบ วนิยั แมส้ถานการณ์ไม่ปกติกต็าม 4.45 .586  มากท่ีสุด 
56. สรรหาครูท่ีดีมีคุณภาพมาสอนนกัเรียน 4.47 .656  มากท่ีสุด 
57. ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ควรหาแนวทางในการเพิ่มเบ้ียประกนัชีวิตใหค้รู 
มีขวญัก าลงัใจในการสอน 

4.43 .785  มากท่ีสุด 

58. แบ่งช่วงการเรียนเป็น 2 ผลดั เชา้วิชาสามญั บ่ายวชิา 
ศาสนา 

3.27 1.305  ปานกลาง 

59. ครูตอ้งไม่ท้ิงหอ้งเรียนเพื่อไปท ากิจกรรมอ่ืนในเวลา 
ท่ีท าการสอน รวมทั้งการท าผลงานวชิาการ 

4.20 1.005  มากท่ีสุด 

60. ผูบ้ริหารตอ้งสร้างองคค์วามรู้ในเชิงนโยบาย 4.34 .667  มากท่ีสุด 
61. จดัการศึกษาแบบบูรณาการการศึกษาทั้งวชิาสามญั 

และวิชาศาสนา 
3.95 .879  มาก 

62. จดัท าระบบเทียบโอนเวลาเรียนใหมี้มาตรฐานและ 
ใหผู้ป้กครองหรือคณะกรรมการสถานศึกษาทราบ 

3.84 .778  มาก 

63. ปรับปรุงสภาพอาคารเรียน อาคารประกอบใหมี้ 
สภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ 

4.46 .573  มากท่ีสุด 

64. จดัหาทุนการศึกษาใหมี้ความเพียงพอเพื่อส่งเสริม 
การเรียนรู้และศึกษาต่อ 

4.18 .736  มากท่ีสุด 

65. ส่งเสริมและสนบัสนุนโครงการรินน ้าใจสู่นอ้งชาวใต ้ 4.04 .857  มาก 
66. พฒันาหอ้งปฏิบติัการต่าง ๆ ใหมี้ความพร้อมและ 

เพียงพอกบัความตอ้งการของผูเ้รียน 
4.37 .675  มากท่ีสุด 

67. ครูตอ้งพฒันาส่ือการเรียนการสอนอยา่งต่อเน่ืองและ 
มีการประเมินผลการใชส่ื้อ 

4.31 .646  มากท่ีสุด 
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ความ 
คิดเห็น 

68. จดัตั้งศนูยค์วามรู้ดา้นวชิาชีพในสถานศึกษา 
เพื่อส่งเสริมนกัเรียนขยายโอกาสมธัยมตน้ 

3.93 .957  มาก 

69. จดัท าขอ้ตกลงความร่วมมือทางวชิาการระหวา่ง 
โรงเรียนท่ีสังกดั สพฐ. กบัสถาบนัอุดมศึกษาในพื้นท่ี 

3.80 .862  มาก 

70. พฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อสนบัสนุน 
การบริหารและการเรียนการสอน 

4.21 .608  มาก 

71. จดัตั้งชมรมผูบ้ริหารสถานศึกษา/ครูแต่ละกลุ่มสาระ 
เพื่อส่งเสริมเครือข่ายในการท างาน 

3.99 .837  มาก 

72. จดัใหมี้หลกัสูตรท่ีจะปลกูจิตส านึกของความเป็นไทย 
ใหมี้ความหลากหลายทางวฒันธรรมและความเช่ือ 

4.16 .671  มาก 

73. โรงเรียนควรทบทวนการจดัระบบชั้นเรียนใหม่และ 
จดัตามระดบัความรู้ความสามารถของนกัเรียน 

4.05 .777  มาก 

74. โรงเรียนควรทบทวนการจดัระบบการตกซ ้ าชั้น 
ทั้งน้ีเพื่อใหน้กัเรียนท่ีขาดความพร้อมไดพ้ฒันาตนเอง 

4.16 .718  มาก 

75. โรงเรียนควรทบทวนการเล่ือนชั้นเรียนของนกัเรียน 
ตามหลกัเกณฑแ์ละสภาพความรู้ความสามารถของ 
นกัเรียนท่ีเป็นจริง 

4.22 .655  มาก 

76. โรงเรียนควรปรับปรุงระบบการวดัผลประเมินผลท่ีมี 
คุณภาพสอดคลอ้งกบัการเล่ือนชั้น 

4.25 .650  มาก 

77. โรงเรียนควรปรับปรุงระบบการตดัสินการเล่ือนชั้น 
ดว้ยเกรดเฉล่ีย 

4.08 .735  มาก 

78. เพิ่มศกัยภาพของผูบ้ริหารดา้นการบริหารสถานศึกษา 
ใหม้ากข้ึน 

4.32 .645  มากท่ีสุด 

79. ปรับปรุงวฒันธรรมการปฏิบติังานของขา้ราชการครู 
และบุคลากร ใหเ้นน้การบรรลุเป้าหมายและ 
มีส่วนร่วมเป็นส าคญั 

4.31 .609  มากท่ีสุด 

80. ขา้ราชการครูและบุคลากรท่ีประพฤติตนไม่เหมาะสม 
ควรไดรั้บการพฒันาอยา่งจริงจงัโดยคุรุสภา 

4.15 .754  มากท่ีสุด 
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81. ขา้ราชการครูและบุคลากรควรไดรั้บการดูแลเร่ือง 
สวสัดิการท่ีเป็นบา้นพกัอาศยั และรถยนต ์เป็นกรณี 
พิเศษ เพราะเก่ียวขอ้งกบัความปลอดภยั 

4.19 .864  มากท่ีสุด 

82. ครูควรเปิดกวา้งทางความคิดพร้อมทั้งรับฟังความ 
คิดเห็นของผูอ่ื้นท่ีคิดแตกต่างไปจากตน 

4.34 .702  มากท่ีสุด 

83. ตอ้งพฒันาระบบการผลิตครูใหมี้คุณภาพมากยิง่ข้ึน 
โดยเนน้คนดี คนเก่ง มาเป็นครู 

4.52 .657  มากท่ีสุด 

84. เนน้การสอนดว้ยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
ใหม้ากข้ึน 

4.38 .639  มาก 

85. สนบัสนุนใหมี้การพฒันาโรงเรียนตามแผนพฒันา 
ของโรงเรียนอยา่งจริงจงั 

4.49 .601  มากท่ีสุด 

86. จดัสรรงบประมาณเพื่อการพฒันาสถานศึกษาใหมี้ 
ความพร้อมในทุก ๆ ดา้น 

4.45 .685  มากท่ีสุด 

87. พฒันาและปรับปรุงระบบการประเมินผลการปฏิบติั 
งานของผูบ้ริหารและผูส้อน 

4.46 .708  มากท่ีสุด 

88. ผูบ้ริหารหรือครูในโรงเรียนท่ีมีผลการปฏิบติังานท่ี 
ต ่ากวา่เกณฑม์าตรฐานควรไดรั้บการพฒันาส่งเสริม 
ประสิทธิภาพการปฏิบติังานอยา่งต่อเน่ือง 

4.41 .686  มากท่ีสุด 

89. ส่งเสริมใหผู้เ้รียนไดมี้พฒันาการรอบดา้นอยา่งจริงจงั 
โดยก าหนดเป็นระดบัชั้นเรียน 

4.30 .662  มาก 

90. ควรมีการเปิด-ปิดสถานศึกษาตามบริบทของพื้นท่ี 
นั้น ๆ โดยเนน้การเปิดสอนใหค้รบตามจ านวนชัว่โมง 
ท่ีก  าหนดในหลกัสูตร 

4.27 .639  มาก 

91. ควรมีรูปแบบการวดัและพฒันา IQ ของผูเ้รียนใน 
ทุกระดบั 

4.31 .753  มากท่ีสุด 

92. น าผลการวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษามาใชใ้นการ 
ปรับปรุงคุณภาพการศึกษาอยา่งจริงจงั 

4.20 .746  มาก 
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93. ปรับปรุงหนงัสือเรียนใหเ้หมาะสมและสอดคลอ้งกบั 
บริบทและอตัลกัษณ์ 

4.17 .692  มาก 

94. โรงเรียนควรมีการเรียนการสอนในเร่ืองของสังคม 
พหุวฒันธรรมเพื่อการอยูร่่วมกนัอยา่งมีความสันติสุข 

4.31 .630  มาก 

95. ส่งเสริมใหโ้รงเรียนมีอิสระในการบริหารจดัการอยา่ง 
แทจ้ริง 

4.38 .705  มากท่ีสุด 

96. ควรลดเน้ือหาของการเรียนแต่ละวิชาใหเ้หมาะสมและ 
สอดคลอ้งกบัเวลาท่ีไดเ้รียนจริง 

4.36 .745  มากท่ีสุด 

97. สนบัสนุนใหมี้การพฒันาหลกัสูตรท่ีเนน้ทกัษะการคิด 
ทกัษะการแกปั้ญหา 

4.36 .649  มาก 

98. ควรมีการทบทวนมาตรการเกษียณอายรุาชการ 
ก่อนก าหนดส าหรับขา้ราชการครูเพื่อไม่ใหข้าดแคลน 
บุคลากรท่ีมีความสามารถในวิชาท่ีขาดแคลน 

4.12 .713  มาก 

99. รัฐควรมีมาตรการในการจูงใจใหค้นเก่ง คนดี มารับ 
ราชการครู 

4.42 .789  มากท่ีสุด 

100. ส่งเสริมและหามาตรการใหโ้รงเรียนของรัฐไดมี้ 
การแข่งขนัดา้นคุณภาพการศึกษากบัโรงเรียน 
สังกดัอ่ืน 

4.37 .686  มากท่ีสุด 

101. ครูตอ้งพยายามสอนใหน้กัเรียนใฝ่รู้ ใฝ่เรียน  
รักการอ่าน และคิดวเิคราะห์ โดยอยา่ใหเ้ป็นเพียงภาพ 
ในอุดมคติเท่านั้น 

4.49 .620  มากท่ีสุด 

102. ครูจะตอ้งเป็นแบบอยา่งท่ีดีแก่นกัเรียนในการใฝ่รู้ 
ใฝ่เรียน และรักการอ่าน 

4.53 .607  มากท่ีสุด 

103. โรงเรียนจะตอ้งจดัหาและสร้างศูนยก์ารเรียนรู้ใหมี้ 
คุณภาพ โดยเนน้วฒันธรรมการเรียนรู้ดว้ยตนเอง 
ใหก้บัผูเ้รียน 

4.34 .631  มาก 

104. ปรับปรุงระบบการพฒันาความกา้วหนา้ของครูดว้ย 
ผลงานทางวิชาการท่ีน าไปสู่การพฒันาผูเ้รียน 

4.36 .762  มาก 
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ตารางท่ี 15 (ต่อ) 
(n = 528) 

 
ขอ้ 

การบริหารจดัการเวลาเรียนใหค้รบตามท่ี
ก าหนดในหลกัสูตร 

ค่าเฉล่ีย 
( ) 

ส่วนเบ่ียงเบน 
มาตรฐาน 

(S.D.) 

ระดบั 
ความ 
คิดเห็น 

105. รัฐจะตอ้งมีมาตรการในการคดัเลือกครูท่ีมีคุณภาพต ่า 
ท่ีพฒันาใหม่ไดย้ากออกจากระบบการสอน 

4.03 .832  มาก 

106. ส่งเสริมใหผู้บ้ริหารเป็นผูน้ าแห่งการเปล่ียนแปลงและ 
ผูน้ าทางวชิาการ 

4.43 .660  มากท่ีสุด 

107. ก าหนดใหมี้วิชาศาสนา ใน พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ 
หรือกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งมาใชใ้นการเรียนการสอน 

3.94 .958  มากท่ีสุด 

108. การพฒันาการศึกษาในพื้นท่ีพิเศษฯ ควรใชรู้ปแบบ 
การวจิยัและพฒันาเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม 

4.24 .785  มาก 

109. ก าหนดใหมี้การสร้างความรู้ความเขา้ใจในการปฏิบติั 
งานในพื้นท่ีพิเศษฯ ใหก้บัขา้ราชการครูและบุคลากร 
ทุกคนโดยเนน้การอยูร่่วมกนัในสังคมพหุวฒันธรรม 

4.15 .711  มาก 

110. จดัใหมี้กิจกรรมการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหวา่ง 
หน่วยงานท่ีจดัการศึกษาทุกรูปแบบ 

4.27 .660  มาก 

111. จดัใหมี้การเสนอผลงานเป็นระยะ ๆ ทั้งท่ีเป็นผลงาน 
ดีเด่น (Good Practice) และการปฏิบติัท่ีเป็นเลิศ (Best 
Practice) 

4.24 .597  มาก 

112. ก าหนดใหมี้การขยายผลการจดัการเรียนรู้สู่ชุมชน 
ภายนอกหรือโรงเรียนท่ีสนใจ 

4.12 .668  มาก 

113. ประชาสัมพนัธ์และเชิญชวนสถานศึกษาทุกสังกดั 
ในพื้นท่ีพิเศษฯ เขา้ร่วมกิจกรรมท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ 

4.24 .608  มาก 

114. ส่งเสริมใหมี้การใชแ้หล่งเรียนรู้ร่วมกนัของโรงเรียน 
ในพื้นท่ีท่ีมีบริบทท่ีคลา้ยคลึงกนั 

4.25 .607  มาก 

115. จดัหาผูรู้้เพื่อท าความเขา้ใจอยา่งถกูตอ้งระหวา่งวิถี 
อิสลามกบัวฒันธรรมมาลาย ู

4.12 .811  มากท่ีสุด 

116. โรงเรียนควรก าหนดนโยบายหรือกิจกรรมใด ๆ  
ท่ีไม่ขดักบัหลกัศาสนาอิสลาม 

4.24 .754  มากท่ีสุด 

117. กระบวนการพฒันาสถานศึกษาตอ้งด าเนินการใหเ้ป็น 
ส่วนหน่ึงของการจดัการศึกษา 

4.24 .687  มาก 
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ตารางท่ี 15 (ต่อ) 
(n = 528) 

 
ขอ้ 

การบริหารจดัการเวลาเรียนใหค้รบตามท่ี
ก าหนดในหลกัสูตร 

ค่าเฉล่ีย 
( ) 

ส่วนเบ่ียงเบน 
มาตรฐาน 

(S.D.) 

ระดบั 
ความ 
คิดเห็น 

118. การจดัการศึกษาควรค านึงถึงนกัเรียนสองกลุ่มคือ 
กลุ่มศึกษาต่อและกลุ่มท่ีคาดวา่ไม่ศึกษาต่อ 

4.13 .742  มาก 

119. กลุ่มท่ีไม่ศึกษาต่อควรจดัใหมี้หลกัสูตรทอ้งถ่ินและ 
หลกัสูตรวิชาชีพควบคู่กบัศาสนา 

4.04 .744  มาก 

120. ควรจดัการศึกษาควรมีการประสานกบัสถาบนัหรือ 
หน่วยงานทางการศึกษาภายนอกเพื่อสนบัสนุน 
การสอนวิชาชีพ 

4.18 .651  มาก 

121. ควรพฒันาผูบ้ริหารใหมี้ความรู้และศกัยภาพใน 
การขบัเคล่ือนกระบวนการจดัการศึกษาอยา่งต่อเน่ือง 

4.42 .634  มากท่ีสุด 

122. พฒันาครู วทิยากรอิสลามศึกษาใหเ้ป็นผูมี้ความรู้และ 
สามารถปฏิบติังานไดต้ามเกณฑม์าตรฐานของวิชาชีพ 

4.44 .695  มากท่ีสุด 

123. โรงเรียนควรจดัการศึกษาโดยเนน้โรงเรียนเป็นฐาน 4.41 .686  มากท่ีสุด 
124. ควรเนน้การพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษาในลกัษณะ 

ของหลกัสูตรทอ้งถ่ิน หลกัสูตรทวศิาสนา หลกัสูตร 
ไตรภาษา 

4.14 .676  มาก 

125. หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งควรมีการติดตามการจดั 
การศึกษา การนิเทศแนะน า การควบคุมคุณภาพ 
ของโรงเรียน ตามเกณฑข์อง สมศ. 

4.25 .714  มาก 

126. ควรจดัการศึกษาเพื่อพฒันาอาชีพและการมีรายได ้ 4.23 .684  มาก 
127. ส่งเสริมใหมี้การจดัการศึกษาแบบพหุวฒันธรรม 

อยา่งจริงจงั 
4.20 .626  มาก 

128. ส่งเสริมใหมี้การจดัการศึกษาเพื่อส่งเสริม 
ประชาธิปไตย : จิตส านึกพลเมือง 

4.40 .625  มากท่ีสุด 

129. เปิดการศึกษาทางเลือกเพื่อเป็นโอกาสใหน้กัเรียน 
ท่ีจบจากสถาบนัปอเนาะ หรือโรงเรียนเอกชน 
สอนศาสนา 

4.04 .924  มากท่ีสุด 
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ตารางท่ี 15 (ต่อ) 
(n = 528) 

 
ขอ้ 

การบริหารจดัการเวลาเรียนใหค้รบตามท่ี
ก าหนดในหลกัสูตร 

ค่าเฉล่ีย 
( ) 

ส่วนเบ่ียงเบน 
มาตรฐาน 

(S.D.) 

ระดบั 
ความ 
คิดเห็น 

130. ปรับปรุงหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานใหน้กัเรียน
หรือเยาวชนทั้งไทยพทุธและไทยมุสลิมไดศึ้กษาเร่ือง 
ศาสนาและวฒันธรรมร่วมกนั 

4.28 .777  มากท่ีสุด 

131. การสอนควรเนน้การศึกษาความแตกต่างทาง 
วฒันธรรมเพื่อสร้างเจตคติท่ีดีต่อกนัโดยใหเ้รียนรู้ 
ตั้งแต่ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 

4.36 .707  มาก 

132. สถานศึกษาของรัฐควรศึกษาเรียนรู้และท าความเขา้ใจ 
ในสภาพการด าเนินงานของโรงเรียนเอกชน 
สอนศาสนาอิสลามเพื่อน ามาปรับใช ้

3.99 .806  มาก 

133. ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาควรมี 
ศึกษานิเทศกท่ี์มีความรู้ความเขา้ใจเพื่อนิเทศติดตาม 
การศึกษาวิชาอิสลามศึกษาและวิชาพุทธศึกษา 
เป็นการเฉพาะ 

3.98 .883  มาก 

 
 จากตารางท่ี 15 พบวา่  ตวัแปรปัจจยัท่ีสังเกตไดข้องการบริหารจดัการเวลาเรียนใหค้รบ
ตามท่ีก าหนดในหลกัสูตร มีค่าเฉล่ียอยูร่ะหว่าง 2.48-4.53 โดยขอ้ท่ี 102 “ครูจะตอ้งเป็นแบบอยา่งท่ี
ดีแก่นกัเรียนในการใฝ่รู้ ใฝ่เรียน และรักการอ่าน” มีค่าเฉล่ียสูงสุด  ( = 4.53)  รองลงมาคือ ขอ้ท่ี 
55 “ครูตอ้งมีระเบียบวินยั แมส้ถานการณ์ไม่ปกติก็ตาม” ขอ้ท่ี 56 “สรรหาครูท่ีดีมีคุณภาพมาสอน
นกัเรียน” ขอ้ท่ี 85 “สนบัสนุนใหมี้การพฒันาโรงเรียนตามแผนพฒันาของโรงเรียนอยา่งจริงจงั” ขอ้
ท่ี 87 “พฒันาและปรับปรุงระบบการประเมินผลการปฏิบติังานของผูบ้ริหารและผูส้อน” และขอ้ท่ี 
99 “รัฐควรมีมาตรการในการจูงใจให้คนเก่ง คนดี มารับราชการครู” โดยมีค่าเฉล่ีย ( = 4.42) 
ส าหรับตวัแปรท่ีมีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด คือ ขอ้ท่ี 1 “ใชน้วตักรรมและ การจดัการเรียนรู้ดว้ยส่ือทางไกล
ผ่านดาวเทียมโดยหารูปแบบให้นกัเรียนไดเ้ขา้ชมและศึกษาในขณะอยู่ท่ีบา้นได”้ มีค่าเฉล่ีย ( = 
2.48) รองลงมาคือ ขอ้ท่ี 6 “โรงเรียนจดัท าส่ือเป็นระบบ มลัติมีเดีย เช่น แผน่ CD ROM เป็นตน้ แจก
ใหก้บันกัเรียนไปศึกษาท่ีบา้น” มีค่าเฉล่ีย ( = 2.50)   ขอ้ท่ี 25 “ศึกษารูปแบบการบริหารเวลาเรียน
ของสถานศึกษาในประเทศมาเลเซียเพื่อน ามาปรับใช้” มีค่าเฉล่ีย ( = 3.08) ซ่ึงโดยภาพรวม
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ค่าเฉล่ีย ( ) ของตวัแปรอยู่ในระดบัมาก (4.09) และเม่ือพิจารณาส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
พบวา่มีค่าอยูร่ะหวา่ง 0.597-1.341 แสดงวา่กลุ่มตวัอยา่งมีความคิดเห็นต่อตวัแปรสอดคลอ้งกนั 

 

 2.3 การวิเคราะห์ปัจจัยการบริหารจัดการเวลาเรียนให้ครบตามที่ก าหนดในหลักสูตร
ของสถานศึกษาในเขตพฒันาพเิศษเฉพาะกจิจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
  การวิเคราะห์ขอ้มูลจากแบบสอบถามดว้ยการวิเคราะห์ปัจจยั (Factor Analysis) 
ขอ้ตกลงเบ้ืองตน้ท่ีส าคญั คือ ตวัแปรมีความสัมพนัธ์กนัและพิจารณาจากค่า KMO and Bartlett’s 
Test และสถิติทดสอบตวัท่ี 2 คือ Bartlett’s Test of Sphericity ใชแ้บบทดสอบตวัแปร    ต่าง ๆ ว่ามี
ความสมัพนัธ์กนัหรือไม่ จากการวิเคราะห์ปัจจยัไดผ้ลปรากฏดงัตารางท่ี 16 
 

ตารางท่ี 16 การวิเคราะห์ค่า KMO – Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy 
 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Bartlett’s Test of Approx 0.894 
Bartlett’s Test of Sphericity Approx.  Chi-Square 91612.664 
                                                       Df 8778 
                                                       Sig 0.000 

 
 จากตารางท่ี 16 พบว่า KMO (Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling) มีค่าเท่ากบั 
0.894 ซ่ึงมีค่าใกล้เคียงกับ 1.00 แสดงให้เห็นถึงความเหมาะสมและความเพียงพอของขอ้มูล 
สามารถวิเคราะห์ปัจจยัได ้และ Bartlett’s Test of Sphericity มีค่า Chi-Square มีนยัส าคญัทางสถิติ 
แสดงวา่ แมทริกซ์สหสมัพนัธ์ของตวัแปรมีความสมัพนัธ์ ท าใหข้อ้มูลสามารถน าไปวิเคราะห์ต่อไป
ได ้
 การวิเคราะห์ปัจจยัการบริหารจดัการเวลาเรียนให้ครบตามท่ีก าหนดในหลกัสูตรของ
สถานศึกษาในเขตพฒันาพิเศษเฉพาะกิจจงัหวดัชายแดนภาคใต ้โดยเกณฑข์อ้ตกลงเบ้ืองตน้ในการ
พิจารณาปัจจยั คือ ค่าไอแกน (Eigen Values) มากกว่า 0.6 เกณฑใ์นการพิจารณาตวัแปรท่ีเป็นปัจจยั
ท่ีมีค่าน ้ าหนกัปัจจยั (Factor Extraction) ดว้ยการวิเคราะห์ปัจจยั (Maximum Likelihood) และหมุน
แกนปัจจยัดว้ยวิธีแวรีแมกซ์ (Varimax with Kaiser Normalization) 
 ผลการวิเคราะห์โดยสกดัปัจจยั (Factor Extraction) พบว่าตวัแปรปัจจยั  การบริหาร
จดัการเวลาเรียนให้ครบตามท่ีก าหนดในหลกัสูตรของสถานศึกษาในเขตพฒันาพิเศษเฉพาะกิจ
จงัหวดัชายแดนภาคใต ้  สามารถจดักลุ่มปัจจยัไดท้ั้งหมด 11 ปัจจยัและมีค่าไอแกน (Eigen Values) 
มากกวา่ 1.00 รายละเอียดดงัปรากฏในตารางท่ี 17 
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ตารางท่ี 17 แสดงค่าไอแกน ค่าร้อยละของความแปรปรวน ค่าร้อยละของความแปรปรวนสะสม 
ในองค์ประกอบการบริหารจดัการเวลาเรียนให้ครบตามท่ีก าหนดในหลกัสูตรของ             
สถานศึกษาในเขตพฒันาพิเศษเฉพาะกิจจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

(n = 528) 
องคป์ระกอบ 

(Factor) 
ค่าไอแกน 

(Eigen Value) 
ค่าความแปรปรวนร้อยละ 

(% Variance) 
ค่าความแปรปรวนสะสม 

ร้อยละ  
(Cumulative % of Variance) 

1 17.819 13.398 13.398 
2 9.414 7.078 20.475 
3 9.339 7.022 27.497 
4 6.674 5.018 32.516 
5 6.127 4.607 37.122 
6 5.631 4.234 41.357 
7 5.008 3.765 45.122 
8 4.731 3.557 48.679 
9 4.020 3.023 51.701 
10 3.804 2.860 54.562 
11 3.794 2.852 57.414 

 
 จากตารางท่ี 17 พบวา่ ปัจจยัท่ีมีค่าไอแกนมากกวา่ 1.00 มีทั้งหมด 11 องคป์ระกอบ และ
สามารถอธิบายความแปรปรวนขององคป์ระกอบไดร้้อยละ 57.414 
 

 เพื่อแสดงผลการวิเคราะห์ปัจจยัและยุทธศาสตร์การบริหารจดัการเวลาเรียนให้ครบ
ตามท่ีก าหนดในหลกัสูตรของสถานศึกษาในเขตพฒันาพิเศษเฉพาะกิจจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ผูว้ิจยั
ไดน้ าเสนอผลการวิเคราะห์ดงัตารางท่ี 18-28 ดงัน้ี 
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ตารางท่ี 18 ปัจจยัท่ี 1 
(n = 528) 

ตวัแปร ขอ้ความ ค่าน ้ าหนกัของปัจจยั 
33 ส่งเสริมและจดัแหล่งเรียนรู้ใหมี้ศกัยภาพต่อการเรียนรู้ .762  
30 ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาตอ้งวางแผน 

การประชุม อบรม สัมมนา ใหเ้หมาะสมเพื่อไม่ใหก้ระทบ 
ต่อเวลาเรียน 

.734  

28 จดักิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านใหจ้ริงจงั .732  
35 โรงเรียนประสานใหมี้ส่ือวทิยชุุมชนท่ีเก่ียวขอ้งกบั 

การศึกษา 
.730  

37 ส่งเสริมการจดัท าขอ้มูลสารสนเทศดว้ยระบบ MIS .723  
32 โรงเรียนตอ้งวเิคราะห์แหล่งเรียนรู้ใหช้ดัเจนและเหมาะสม 

กบัระดบัชั้นเรียน 
.687  

119 กลุ่มท่ีไม่ศึกษาต่อควรจดัใหมี้หลกัสูตรทอ้งถ่ินและ 
หลกัสูตรวิชาชีพควบคู่กบัศาสนา 

.686  

40 ครูตอ้งมีจิตวญิญาณในการเป็นครูและปฏิบติัตนตาม 
จรรยาบรรณของวิชาชีพครู 

.681  

36 ลดการจดัหรือการร่วมกิจกรรมภายนอกโรงเรียนท่ีไม่ 
เก่ียวกบัการเรียนการสอน 

.670  

48 ลดโครงการต่าง ๆ ท่ีตอ้งด าเนินการ ซ่ึงท าใหเ้สียเวลาเรียน 
ของนกัเรียน 

.665  

34 ยกยอ่งเชิดชูเกียรติแหล่งเรียนรู้และภมิูปัญญาใหเ้ป็น 
แรงจูงใจทางบวกมากยิง่ข้ึน 

.651  

39 ปรับปรุงกฎหมายและบงัคบัใชก้ฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบั 
การศึกษาภาคบงัคบั 12 ปี อยา่งจริงจงั 

.639  

49 ใชก้ระบวนการนิเทศการสอนท่ีมีระบบ .638  
ค่าความแปรปรวนของตวัแปร (Eigen Values) 17.819  
ค่าร้อยละของความแปรปรวน (Percent of Variance) 13.398  

 
 จากตารางท่ี 18 พบว่า ในปัจจยัท่ี 1 ซ่ึงบรรยายตวัแปรส าคญั จ านวน 14 ตวัแปร   มีค่า
น ้ าหนกัตวัแปรในองคป์ระกอบอยูร่ะหว่าง 0.638 ถึง 0.762 มีค่าความแปรปรวนของตวัแปร (Eigen 
Values) เท่ากบั 17.819 และค่าร้อยละของความแปรปรวน (Percent of Variance) เท่ากบั 13.398 
แสดงว่า ตวัแปรทั้ง 14 ตวั ท่ีร่วมกนับรรยายองคป์ระกอบไดดี้ท่ีสุด และองคป์ระกอบน้ีสามารถ
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อธิบายความแปรปรวนของพฤติกรรมไดร้้อยละ 13.398 ซ่ึงเม่ือเทียบค่าความแปรปรวนของตวัแปร 
(Eigen Values) ทบัตวัประกอบอ่ืน ๆ แลว้พบว่า ปัจจยัน้ีมีความส าคญัเป็นอนัดบั 1 ผูว้ิจยัตั้งช่ือ
ปัจจยัและยทุธศาสตร์น้ีวา่ “ส่งเสริมการพฒันาระบบการจดัการทัว่ไป ” 
 

ตารางท่ี 19 ปัจจยัท่ี 2 
(n = 528) 

ตวัแปร ขอ้ความ ค่าน ้ าหนกัของปัจจยั 
54 พฒันาครูใหเ้ป็นแบบอยา่งท่ีดีกบันกัเรียน .871  
51 ส่งเสริมใหค้รูมีความรับผดิชอบ รู้หนา้ท่ี มีวนิยัในตนเอง .838  
53 พฒันาครูท่ีขาดความรู้และประสบการณ์อยา่งเขม้ขน้และ 

ต่อเน่ือง 
.836  

55 ครูตอ้งมีระเบียบ วนิยั แมส้ถานการณ์ไม่ปกติกต็าม .836  
56 สรรหาครูท่ีดีมีคุณภาพมาสอนนกัเรียน .734  
52 ก าหนดใหทุ้กโรงเรียนก าชบัครูสอนวชิาลกูเสือ เนตรนารี 

อยา่งจริงจงัเพื่อใหน้กัเรียนไดมี้ระเบียบวินยั 
.675  

ค่าความแปรปรวนของตวัแปร (Eigen Values) 9.414  
ค่าร้อยละของความแปรปรวน (Percent of Variance) 7.078  

 
 จากตารางท่ี 19 พบว่า ในปัจจยัท่ี 2 ซ่ึงบรรยายตวัแปรส าคญั จ านวน 6 ตวัแปร   มีค่า
น ้ าหนักตวัแปรในปัจจยัอยู่ระหว่าง 0.675 ถึง 0.871 มีค่าความแปรปรวนของตวัแปร (Eigen 
Values) เท่ากบั 9.414 และค่าร้อยละของความแปรปรวน (Percent of Variance) เท่ากบั 7.078 แสดง
ว่า ตวัแปรทั้ง  6 ตวั ท่ีร่วมกนับรรยายปัจจยัไดดี้ท่ีสุด และปัจจยัน้ีสามารถอธิบายความแปรปรวน
ของพฤติกรรมไดร้้อยละ 7.078 ซ่ึงเม่ือเทียบค่าความแปรปรวนของตวัแปร (Eigen Values) ทบัตวั
ประกอบอ่ืน ๆ แลว้พบว่า ปัจจยัน้ีมีความส าคญัเป็นอนัดบั 2 ผูว้ิจยัตั้งช่ือปัจจยัและยทุธศาสตร์น้ีว่า  
“ส่งเสริมการพฒันาครูสู่มืออาชีพ”  
 
 
 
 
 
 
 



209 
 

 

ตารางท่ี 20 ปัจจยัท่ี 3 
(n = 528) 

ตวัแปร ขอ้ความ ค่าน ้ าหนกัของปัจจยั 
86 จดัสรรงบประมาณเพื่อการพฒันาสถานศึกษาใหมี้ 

ความพร้อมในทุก ๆ ดา้น 
.786  

88 ผูบ้ริหารหรือครูในโรงเรียนท่ีมีผลการปฏิบติังานท่ีต ่ากวา่ 
เกณฑม์าตรฐานควรไดรั้บการพฒันาส่งเสริมประสิทธิภาพ 
การปฏิบติังานอยา่งต่อเน่ือง 

.778  

87 พฒันาและปรับปรุงระบบการประเมินผลการปฏิบติังาน 
ของผูบ้ริหารและผูส้อน 

.759  

89 ส่งเสริมใหค้รูไดมี้พฒันาการสอนอยา่งจริงจงั .699  
84 เนน้การสอนดว้ยกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ใหม้ากข้ึน .668  
85 สนบัสนุนใหมี้การพฒันาโรงเรียนตามแผนพฒันาของ 

โรงเรียนอยา่งจริงจงั 
.665  

83 จดัระบบการผลิตครูและการพฒันาครูใหมี้คุณภาพ 
มากยิง่ข้ึนโดยเนน้คนดี คนเก่ง มาเป็นครู 

.654  

92 น าผลการวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษามาใชใ้นการปรับปรุง 
คุณภาพการศึกษาอยา่งจริงจงั 

.623  

ค่าความแปรปรวนของตวัแปร (Eigen Values) 9.339  
ค่าร้อยละของความแปรปรวน (Percent of Variance) 7.022  

 
 จากตารางท่ี 20 พบว่า ในปัจจยัท่ี 3 ซ่ึงบรรยายตวัแปรส าคญั จ านวน 8 ตวัแปร   มีค่า
น ้ าหนักตวัแปรในปัจจยัอยู่ระหว่าง 0.623 ถึง 0.786 มีค่าความแปรปรวนของตวัแปร (Eigen 
Values) เท่ากบั 9.330 และค่าร้อยละของความแปรปรวน (Percent of Variance) เท่ากบั 7.022 แสดง
ว่า ตวัแปรทั้ง  8 ตวั ท่ีร่วมกนับรรยายปัจจยัไดดี้ท่ีสุด และปัจจยัน้ีสามารถอธิบายความแปรปรวน
ของพฤติกรรมไดร้้อยละ 7.027 ซ่ึงเม่ือเทียบค่าความแปรปรวนของตวัแปร (Eigen Values) ทบัตวั
ประกอบอ่ืน ๆ แลว้พบวา่ ปัจจยัน้ีมีความส าคญัเป็นอนัดบั 3 ผูว้ิจยัตั้งช่ือปัจจยัและยทุธศาสตร์น้ีวา่ “ 
ส่งเสริมพฒันาครูผูส้อนอยา่งมีระบบ”  
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ตารางท่ี 21 ปัจจยัท่ี 4 
(n = 528) 

ตวัแปร ขอ้ความ ค่าน ้ าหนกัของปัจจยั 
124 ควรเนน้การพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษาในลกัษณะของ 

หลกัสูตรทอ้งถ่ิน หลกัสูตรทวศิาสนา หลกัสูตรไตรภาษา 
.802  

126 ควรจดัการศึกษาเพื่อพฒันาอาชีพและการมีรายได ้ .744  
125 หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งควรมีการติดตามการจดัการศึกษา 

การนิเทศแนะน า การควบคุมคุณภาพของโรงเรียน 
ตามเกณฑข์อง สมศ. 

.703  

128 ส่งเสริมใหมี้การจดัการศึกษาเพื่อส่งเสริมประชาธิปไตย 
และจิตส านึกพลเมือง 

.685  

127 ส่งเสริมใหมี้การจดัการศึกษาแบบพหุวฒันธรรมอยา่ง 
จริงจงั 

.684  

123 โรงเรียนควรจดัการศึกษาโดยเนน้โรงเรียนเป็นฐาน .639  
ค่าความแปรปรวนของตวัแปร (Eigen Values) 6.674  
ค่าร้อยละของความแปรปรวน (Percent of Variance) 5.018  

 
 จากตารางท่ี 21 พบว่า ในปัจจยัท่ี 4 ซ่ึงบรรยายตวัแปรส าคญั จ านวน 6 ตวัแปร   มีค่า
น ้ าหนักตวัแปรในปัจจยัอยู่ระหว่าง 0.639 ถึง 0.802 มีค่าความแปรปรวนของตวัแปร (Eigen 
Values) เท่ากบั 6.674 และค่าร้อยละของความแปรปรวน (Percent of Variance) เท่ากบั 5.018 แสดง
ว่า ตวัแปรทั้ง  6 ตวั ท่ีร่วมกนับรรยายปัจจยัไดดี้ท่ีสุด และปัจจยัน้ีสามารถอธิบายความแปรปรวน
ของพฤติกรรมไดร้้อยละ 5.018 ซ่ึงเม่ือเทียบค่าความแปรปรวนของตวัแปร (Eigen Values) ทบัตวั
ประกอบอ่ืน ๆ แลว้พบว่า ปัจจยัน้ีมีความส าคญัเป็นอนัดบั 4 ผูว้ิจยัตั้งช่ือปัจจยัและยทุธศาสตร์น้ีว่า  
“ส่งเสริมการจดัหลกัสูตรทอ้งถ่ินและการมีส่วนร่วม” 
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ตารางท่ี 22  ปัจจยัท่ี 5 

(n = 528) 
ตวัแปร ขอ้ความ ค่าน ้ าหนกัของปัจจยั 

12 ก าหนดใหมี้การนิเทศติดตามผลอยา่งต่อเน่ืองและเป็น
ระบบ 

.745  

9 ขยายเวลาเรียนในกลุ่มสาระหลกัใหม้ากข้ึน .702  
11 จดัท าหน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการกบัทุกวิชา .685  
10 ลดเวลาเรียนในกลุ่มสาระอ่ืนเพื่อทดแทนในกลุ่มสาระหลกั .675  
8 วเิคราะห์เวลาเรียนใหเ้หมาะสมกบัสภาพการณ์ความ 

ไม่สงบ 
.643  

ค่าความแปรปรวนของตวัแปร (Eigen Values) 6.127  
ค่าร้อยละของความแปรปรวน (Percent of Variance) 4.607  

 
 จากตารางท่ี 22 พบว่า ในปัจจยัท่ี 5 ซ่ึงบรรยายตวัแปรส าคญั จ านวน 5 ตวัแปร   มีค่า
น ้ าหนักตวัแปรในปัจจยัอยู่ระหว่าง 0.675 ถึง 0.871 มีค่าความแปรปรวนของตวัแปร (Eigen 
Values) เท่ากบั 6.127 และค่าร้อยละของความแปรปรวน (Percent of Variance) เท่ากบั 4.627 แสดง
ว่า ตวัแปรทั้ง  5 ตวั ท่ีร่วมกนับรรยายปัจจยัไดดี้ท่ีสุด และปัจจยัน้ีสามารถอธิบายความแปรปรวน
ของพฤติกรรมไดร้้อยละ 4.607 ซ่ึงเม่ือเทียบค่าความแปรปรวนของตวัแปร (Eigen Values) ทบัตวั
ประกอบอ่ืน ๆ แลว้พบว่า ปัจจยัน้ีมีความส าคญัเป็นอนัดบั 5 ผูว้ิจยัตั้งช่ือปัจจยัและยทุธศาสตร์น้ีว่า  
“ส่งเสริมการเรียนการสอนแบบบูรณาการ”  
 

ตารางท่ี 23 ปัจจยัท่ี 6 
(n = 528) 

ตวัแปร ขอ้ความ ค่าน ้ าหนกัของปัจจยั 
118 การจดัการศึกษาควรค านึงถึงนกัเรียนสองกลุ่ม คือ 

กลุ่มศึกษาต่อและกลุ่มท่ีคาดวา่ไม่ศึกษาต่อ 
.712  

111 จดัใหมี้การเสนอผลงานเป็นระยะ ๆ ทั้งท่ีเป็นผลงานดีเด่น 
(Good Practice) และการปฏิบติัท่ีเป็นเลิศ (Best Practice) 

.657  

112 ก าหนดใหมี้การขยายผลการจดัการเรียนรู้สู่ชุมชน 
ภายนอกหรือโรงเรียนท่ีสนใจ 

.647  
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ตารางท่ี 23 (ต่อ) 
(n = 528) 

ตวัแปร ขอ้ความ ค่าน ้ าหนกัของปัจจยั 
108 การพฒันาการศึกษาในเขตพฒันาพิเศษเฉพาะกิจจงัหวดั 

ชายแดนภาคใต ้ควรใชรู้ปแบบการวิจยัและพฒันาเชิง 
ปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม 

.644  

ค่าความแปรปรวนของตวัแปร (Eigen Values) 5.631  
ค่าร้อยละของความแปรปรวน (Percent of Variance) 4.234  

 
 จากตารางท่ี 23 พบว่า ในปัจจยัท่ี 6 ซ่ึงบรรยายตวัแปรส าคญั จ านวน 4 ตวัแปร มีค่า
น ้ าหนักตวัแปรในปัจจยัอยู่ระหว่าง 0.644 ถึง 0.712 มีค่าความแปรปรวนของตวัแปร (Eigen 
Values) เท่ากบั 5.631 และค่าร้อยละของความแปรปรวน (Percent of Variance) เท่ากบั 4.234 แสดง
ว่า ตวัแปรทั้ง 4 ตวั ท่ีร่วมกนับรรยายปัจจยัไดดี้ท่ีสุด และปัจจยัน้ีสามารถอธิบายความแปรปรวน
ของพฤติกรรมไดร้้อยละ 4.234 ซ่ึงเม่ือเทียบค่าความแปรปรวนของตวัแปร (Eigen Values) ทบัตวั
ประกอบอ่ืน ๆ แลว้พบว่า ปัจจยัน้ีมีความส าคญัเป็นอนัดบั 6 ผูว้ิจยัตั้งช่ือปัจจยัและยทุธศาสตร์น้ีว่า  
“ส่งเสริมพฒันาการเรียนรู้ท่ีเนน้ความสนใจของผูเ้รียน” 
 

ตารางท่ี 24 ปัจจยัท่ี 7 
(n = 528) 

ตวัแปร ขอ้ความ ค่าน ้ าหนกัของปัจจยั 
22 ใชภ้มิูปัญญาทอ้งถ่ินสอนในวนัหยดุ .851  
23 จดัเทียบโอนเวลาเรียนจากการบูรณาการในกลุ่มสาระวิชา 

เดียวกนั 
.747  

25 ศึกษารูปแบบการบริหารเวลาเรียนของสถานศึกษาใน 
ประเทศมาเลเซียเพื่อน ามาปรับใช ้

.676  

21 จดัโครงการพี่สอนนอ้ง .631  
ค่าความแปรปรวนของตวัแปร (Eigen Values) 5.008  
ค่าร้อยละของความแปรปรวน (Percent of Variance) 3.765  

 
 จากตารางท่ี 24 พบว่า ในปัจจยัท่ี 7 ซ่ึงบรรยายตวัแปรส าคญั จ านวน 4 ตวัแปร มีค่า
น ้ าหนักตวัแปรในปัจจยัอยู่ระหว่าง 0.631 ถึง 0.851 มีค่าความแปรปรวนของตวัแปร (Eigen 
Values) เท่ากบั 5.008 และค่าร้อยละของความแปรปรวน (Percent of Variance) เท่ากบั 3.765 แสดง
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ว่า ตวัแปรทั้ง 4 ตวั ท่ีร่วมกนับรรยายปัจจยัไดดี้ท่ีสุด และปัจจยัน้ีสามารถอธิบายความแปรปรวน
ของพฤติกรรมไดร้้อยละ 3.765 ซ่ึงเม่ือเทียบค่าความแปรปรวนของตวัแปร (Eigen Values) ทบัตวั
ประกอบอ่ืน ๆ แลว้พบว่า ปัจจยัน้ีมีความส าคญัเป็นอนัดบั 7 ผูว้ิจยัตั้งช่ือปัจจยัและยทุธศาสตร์น้ีว่า  
“ส่งเสริมการบริหารจดัการเวลาเรียนตามความตอ้งการและบริบทของชุมชน” 
 

ตารางท่ี 25 ปัจจยัท่ี 8 
(n = 528) 

ตวัแปร ขอ้ความ ค่าน ้ าหนกัของปัจจยั 
102 ครูจะตอ้งเป็นแบบอยา่งท่ีดีแก่นกัเรียนในการใฝ่รู้ ใฝ่เรียน 

และรักการอ่าน 
.722  

101 ครูตอ้งพยายามสอนใหน้กัเรียนใฝ่รู้ ใฝ่เรียน รักการอ่าน 
และคิดวิเคราะห์ โดยอยา่ใหเ้ป็นเพียงภาพในอุดมคติเท่านั้น 

.708  

99 ครูควรเนน้การสอนเพื่อใหบ้รรลุตามวตัถุประสงคข์อง 
หลกัสูตรเป็นส าคญั 

.700  

ค่าความแปรปรวนของตวัแปร (Eigen Values) 4.731  
ค่าร้อยละของความแปรปรวน (Percent of Variance) 3.557  

 
 จากตารางท่ี 25 พบว่า ในปัจจยัท่ี 8 ซ่ึงบรรยายตวัแปรส าคญั จ านวน 3 ตวัแปร   มีค่า
น ้ าหนักตวัแปรในปัจจยัอยู่ระหว่าง 0.700 ถึง 0.722 มีค่าความแปรปรวนของตวัแปร (Eigen 
Values) เท่ากบั 4.731 และค่าร้อยละของความแปรปรวน (Percent of Variance) เท่ากบั 3.557 แสดง
ว่า ตวัแปรทั้ง 3 ตวั ท่ีร่วมกนับรรยายปัจจยัไดดี้ท่ีสุด และปัจจยัน้ีสามารถอธิบายความแปรปรวน
ของพฤติกรรมไดร้้อยละ 3.557 ซ่ึงเม่ือเทียบค่าความแปรปรวนของตวัแปร (Eigen Values) ทบัตวั
ประกอบอ่ืน ๆ แลว้พบว่า ปัจจยัน้ีมีความส าคญัเป็นอนัดบั 8 ผูว้ิจยัตั้งช่ือปัจจยัและยทุธศาสตร์น้ีว่า  
“ส่งเสริมพฒันากระบวนการเรียนรู้”  
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ตารางท่ี 26 ปัจจยัท่ี 9 
(n = 528) 

ตวัแปร ขอ้ความ ค่าน ้ าหนกัของปัจจยั 
69 จดัท าขอ้ตกลงความร่วมมือทางวชิาการระหวา่งโรงเรียน 

ท่ีสังกดั สพฐ. กบัสถาบนัอุดมศึกษาในพื้นท่ี 
.779  

68 จดัตั้งศนูยค์วามรู้ดา้นวชิาชีพในสถานศึกษาเพื่อส่งเสริม 
นกัเรียนขยายโอกาสมธัยมศึกษาตอนตน้ 

.735  

64 จดัหาทุนการศึกษาใหมี้ความเพียงพอเพื่อส่งเสริม 
การเรียนรู้และศึกษาต่อ 

.638  

ค่าความแปรปรวนของตวัแปร (Eigen Values) 4.020  
ค่าร้อยละของความแปรปรวน (Percent of Variance) 3.123  

 
 จากตารางท่ี 26 พบว่า ในปัจจยัท่ี 9 ซ่ึงบรรยายตวัแปรส าคญั จ านวน 3 ตวัแปร   มีค่า
น ้ าหนักตวัแปรในปัจจยัอยู่ระหว่าง 0.638 ถึง 0.779 มีค่าความแปรปรวนของตวัแปร (Eigen 
Values) เท่ากบั 4.020 และค่าร้อยละของความแปรปรวน (Percent of Variance) เท่ากบั 3.023 แสดง
ว่า ตวัแปรทั้ง 3 ตวั ท่ีร่วมกนับรรยายปัจจยัไดดี้ท่ีสุด และปัจจยัน้ีสามารถอธิบายความแปรปรวน
ของพฤติกรรมไดร้้อยละ 3.023 ซ่ึงเม่ือเทียบค่าความแปรปรวนของตวัแปร (Eigen Values) ทบัตวั
ประกอบอ่ืน ๆ แลว้พบว่า ปัจจยัน้ีมีความส าคญัเป็นอนัดบั 9 ผูว้ิจยัตั้งช่ือปัจจยัและยทุธศาสตร์น้ีว่า  
“ส่งเสริมความร่วมมือทางการศึกษา” 
  
 

ตารางท่ี 27 ปัจจยัท่ี 10 
(n = 528) 

ตวัแปร ขอ้ความ ค่าน ้ าหนกัของปัจจยั 
78 เพิ่มศกัยภาพของผูบ้ริหารดา้นการบริหารสถานศึกษาให ้

มากข้ึน 
.707  

79 ปรับปรุงวฒันธรรมการปฏิบติังานของขา้ราชการครูและ 
บุคลากร ใหเ้นน้การบรรลุเป้าหมายและมีส่วนร่วมเป็น 
ส าคญั 

.621  

77 โรงเรียนควรปรับปรุงระบบการตดัสินการเล่ือนชั้นดว้ย 
เกรดเฉล่ีย 

.602  

ค่าความแปรปรวนของตวัแปร (Eigen Values) 3.804  
ค่าร้อยละของความแปรปรวน (Percent of Variance) 2.860  
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 จากตารางท่ี 27 พบว่า ในปัจจยัท่ี 10 ซ่ึงบรรยายตวัแปรส าคญั จ านวน 3 ตวัแปร   มีค่า
น ้ าหนักตวัแปรในปัจจยัอยู่ระหว่าง 0.602 ถึง 0.707 มีค่าความแปรปรวนของตวัแปร (Eigen 
Values) เท่ากบั 3.804 และค่าร้อยละของความแปรปรวน (Percent of Variance) เท่ากบั 2.860 แสดง
ว่า ตวัแปรทั้ง 3 ตวั ท่ีร่วมกนับรรยายปัจจยัไดดี้ท่ีสุด และปัจจยัน้ีสามารถอธิบายความแปรปรวน
ของพฤติกรรมไดร้้อยละ 2.860 ซ่ึงเม่ือเทียบค่าความแปรปรวนของตวัแปร (Eigen Values) ทบัตวั
ประกอบอ่ืน ๆ แลว้พบวา่ ปัจจยัน้ีมีความส าคญัเป็นอนัดบั 10 ผูว้ิจยัตั้งช่ือปัจจยัและยทุธศาสตร์น้ีว่า  
“ส่งเสริมการบริหารโดยยดึผลผลิตเป็นส าคญั”  
 

ตารางท่ี 28 ปัจจยัท่ี 11 
(n = 528) 

ตวัแปร ขอ้ความ ค่าน ้ าหนกัของปัจจยั 
133 ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาควรมี 

ศึกษานิเทศกท่ี์มีความรู้ความเขา้ใจเพื่อนิเทศติดตาม 
การศึกษาวิชาอิสลามศึกษาและวิชาพุทธศึกษาเป็น 
การเฉพาะ 

.736  

132 สถานศึกษาของรัฐควรศึกษาเรียนรู้และท าความเขา้ใจใน 
สภาพการด าเนินงานของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา 
อิสลามเพื่อน ามาปรับใช ้

.613  

129 เปิดการศึกษาทางเลือกเพื่อเป็นโอกาสใหน้กัเรียนท่ีจบ 
จากสถาบนัปอเนาะ หรือโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา 

.600  

ค่าความแปรปรวนของตวัแปร (Eigen Values) 3.794  
ค่าร้อยละของความแปรปรวน (Percent of Variance) 2.852  

 
 จากตารางท่ี 28 พบว่า ในปัจจยัท่ี 11 ซ่ึงบรรยายตวัแปรส าคญั จ านวน 3 ตวัแปร   มีค่า
น ้ าหนักตวัแปรในปัจจยัอยู่ระหว่าง 0.600 ถึง 0.736 มีค่าความแปรปรวนของตวัแปร (Eigen 
Values) เท่ากบั 3.794 และค่าร้อยละของความแปรปรวน (Percent of Variance) เท่ากบั 13.398 
แสดงว่า ตัวแปรทั้ ง 3 ตวั ท่ีร่วมกันบรรยายปัจจัยได้ดีท่ีสุด และปัจจัยน้ีสามารถอธิบายความ
แปรปรวนของพฤติกรรมได้ร้อยละ 2.852 ซ่ึงเม่ือเทียบค่าความแปรปรวนของตวัแปร (Eigen 
Values) ทบัตวัประกอบอ่ืน ๆ แลว้พบว่า ปัจจยัน้ีมีความส าคญัเป็นอนัดบั 11 ผูว้ิจยัตั้งช่ือปัจจยัและ
ยทุธศาสตร์น้ีวา่  “ส่งเสริมการนิเทศติดตาม”  
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 สรุปยุทธศาสตร์การบริหารจดัการเวลาเรียนให้ครบตามท่ีก าหนดในหลกัสูตรของ
สถานศึกษาในเขตพฒันาพิเศษเฉพาะกิจจงัหวดัชายแดนภาคใต ้
 จากการวิเคราะห์ปัจจยัของยทุธศาสตร์การบริหารจดัการเวลาเรียนใหค้รบตามท่ีก าหนด
ในหลกัสูตรของสถานศึกษาในเขตพฒันาพิเศษเฉพาะกิจจงัหวดัชายแดนภาคใต ้จากกลุ่มตวัอย่าง 
528 คน ซ่ึงสามารถวิเคราะห์ปัจจยัได ้11 ปัจจยัโดยไดส้รุปดงัแผนภูมิ ท่ี 10 
 
 

  
 
  
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิท่ี 9  สรุปผลการวิเคราะห์ปัจจยัการบริหารจดัการเวลาเรียนของสถานศึกษาให้ 
     ครบตามหลกัสูตรในเขตพฒันาพิเศษเฉพาะกิจจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

11 
ส่งเสริมการนิเทศ

ติดตามผล 

1 
ส่งเสริมการพฒันา 

ระบบการจดัการทัว่ไป 

2 
ส่งเสริมพฒันา 
ครูสู่มืออาชีพ 

10 
ส่งเสริมการบริหาร 
โดยยดึผลผลิต 
เป็นส าคญั 

3 
ส่งเสริมพฒันาครู 
ใหมี้ศกัยภาพ 
ดา้นการสอน 

9 
ส่งเสริมความ 

ร่วมมือทางการศึกษา 

4 
ส่งเสริมการจดัหลกัสูตร
ทอ้งถ่ินและการมีส่วนร่วม 

8 
ส่งเสริม 
พฒันา 

กระบวนการ 
เรียนรู้ 

7 
ส่งเสริม 

การบริหาร 
จดัการเวลาเรียน 
ตามความตอ้งการ 
และบริบทของ 

ชุมชน 

6 
ส่งเสริมพฒันา 
การเรียนรู้ท่ีเนน้ 
ความสนใจของ 

ผูเ้รียน 

5 
ส่งเสริมการเรียน 
การสอนแบบ 
บูรณาการ 

ปัจจยัของ 
ยทุธศาสตร์การบริหารจดัการเวลาเรียนให้

ครบตามท่ีก าหนดในหลกัสูตรของ
สถานศึกษาในเขตพฒันา 
พิเศษเฉพาะกิจจงัหวดั 

ชายแดนภาคใต ้
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 จากแผนภูมิท่ี 9 สรุปผลการวิเคราะห์ปัจจยัการบริหารจดัการเวลาเรียนให้ครบตามท่ี
ก าหนดในหลกัสูตรของสถานศึกษาในเขตพฒันาพิเศษเฉพาะกิจจงัหวดัชายแดนภาคใต ้พบว่า 
ประกอบดว้ย 11 ปัจจยั คือ 1) ส่งเสริมการพฒันาระบบอาชีพ (Allocating System)  2) ส่งเสริม
พฒันาครูสู่มืออาชีพ (Inspiring Teacher) 3) ส่งเสริมพฒันาครูให้มีศกัยภาพดา้นการสอน (Re-
development Teacher) 4) ส่งเสริมการจดัหลกัสูตรทอ้งถ่ินและการมีส่วนร่วม (Open for Local 
Curriculum and Participating) 5) ส่งเสริมการเรียนการสอนแบบบูรณาการ (Process Learning 
Integration) 6) ส่งเสริมพฒันาการเรียนรู้ท่ีเนน้ความสนใจของผูเ้รียน (Learning-student Centered)  
7) ส่งเสริมการบริหารจดัการเวลาเรียนตามความตอ้งการและบริบทของชุมชน (Aragement of Time 
Teaching) 8) ส่งเสริมพฒันากระบวนการเรียนรู้ (Instructional for Good Character) 9) ส่งเสริม
ความร่วมมือทางการศึกษา (Necochat Education Practice) 10) ส่งเสริมการบริหารโดยยึดผลผลิต
เป็นส าคญั (Enhance Resources Management) และ 11) ส่งเสริมการนิเทศติดตามผล (Supervision) 
 
ตอนที ่3  การวเิคราะห์วธีิการแก้ไขปัญหาและก าหนดยุทธศาสตร์การบริหารจัดการเวลาเรียนให้ 
                  ครบตามทีก่ าหนดในหลกัสูตรของสถานศึกษาในเขตพฒันาพเิศษเฉพาะกจิจังหวดั 
                  ชายแดนภาคใต้ 
 ในการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์และแนวทางในการบริหารจดัการเวลาเรียนให้ครบตามท่ี
ก าหนดในหลกัสูตรของสถานศึกษาในเขตพฒันาพิเศษเฉพาะกิจจงัหวดัชายแดนภาคใตผุ้ว้ิจยัได้
ด าเนินการวิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อใหไ้ดย้ทุธศาสตร์การบริหารจดัการเวลาเรียนใหค้รบตามท่ีก าหนดใน
หลักสูตรของสถานศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยผ่านการ
ตรวจสอบและเพิ่มความน่าเช่ือถือ ตลอดถึงเพื่อยืนยนัยุทธศาสตร์ท่ีเหมาะสม ผูว้ิจยัไดเ้สนอร่าง
ยทุธศาสตร์ท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์ขอ้มูลในตอนท่ี 2 ไปจดัท า  Focus Group ให้ผูท้รงคุณวุฒิดา้น
นโยบาย จ านวน 3 ท่าน ดา้นวิชาการ จ านวน 3 ท่าน และดา้นปฏิบติั จ านวน 3 ท่าน รวมทั้งส้ิน 9 
ท่าน ตรวจสอบยุทธศาสตร์ท่ีไดจ้าก   การวิจยัในประเด็น ความเหมาะสม ความเป็นไปได ้การใช้
ประโยชน์และความถูกตอ้ง มีผลการวิเคราะห์ขอ้มูลดงัมีรายละเอียดตามตารางท่ี 29 
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ตารางท่ี 29  แสดงความถ่ีและร้อยละของความคิดเห็นจากผูท้รงคุณวฒิุท่ีมีต่อปัจจยัของยทุธศาสตร์การบริหารจดัการเวลาเรียนใหค้รบตามท่ีกำาหนดใน 

      หลกัสูตรของสถานศึกษาในเขตพฒันาพิเศษเฉพาะกิจจงัหวดัชายแดนภาคใต ้        

ปัจจยัของการบริหารจดัการเวลาเรียนใหค้รบตามท่ีกำาหนด
ในหลกัสูตรของสถานศึกษาในเขตพฒันาพิเศษเฉพาะกิจ

จงัหวดัชายแดนภาคใต ้

ความคิดเห็นของผูท้รงคุณวฒิุ 

ดา้นความเหมาะสม ดา้นความเป็นไปได ้ ดา้นการใชป้ระโยชน์ ดา้นความถูกตอ้ง 
จำานวน ร้อยละ จำานวน ร้อยละ จำานวน ร้อยละ จำานวน ร้อยละ 

1.  ส่งเสริมการพฒันาระบบการจดัการทัว่ไป 9 100 9 100 9 100 9 100 
2.  ส่งเสริมพฒันาครูสู่มืออาชีพ 9 100 9 100 9 100 9 100 
3.  ส่งเสริมพฒันาครูใหมี้ศกัยภาพดา้นการสอน 9 100 9 100 9 100 9 100 
4.  ส่งเสริมการจดัหลกัสูตรทอ้งถ่ินและการมี 
     ส่วนร่วม 

9 100 9 100 9 100 9 100 

5.  ส่งเสริมการเรียนการสอนแบบบูรณาการ 9 100 9 100 9 100 9 100 
6.   ส่งเสริมพฒันาการเรียนการสอนท่ีเนน้ความ 
      สนใจของผูเ้รียน 

9 100 9 100 9 100 9 100 

7.  ส่งเสริมการบริหารจดัการเวลาเรียนตามความ 
     ตอ้งการและบริบทของชุมชน 

9 100 9 100 9 100 9 100 

8.  ส่งเสริมพฒันากระบวนการเรียนรู้ 9 100 9 100 9 100 9 100 
9.  ส่งเสริมความร่วมมือทางการศึกษา 9 100 9 100 9 100 9 100 
10. ส่งเสริมการบริหารโดยยดึผลผลิตเป็นสำาคญั 9 100 9 100 9 100 9 100 
11. ส่งเสริมการนิเทศติดตามผล 9 100 9 100 9 100 9 100 
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จากตารางท่ี 29  พบวา่ผูเ้ช่ียวชาญและผูท้รงคุณวฒิุจ านวน 9 ท่านมีความคิดเห็นต่อปัจจยัการบริหาร
จดัการเวลาเรียนให้ครบตามท่ีก าหนดในหลกัสูตรของสถานศึกษาในเขตพฒันาพิเศษเฉพาะกิจ
จงัหวดัชายแดนภาคใต ้ ดา้นความเหมาะสม  ดา้นความเป็นไปได ้ ดา้นการใชป้ระโยชน์  และดา้น
ความถูกตอ้ง ทั้ง 9 ท่าน มีความคิดเห็นว่า  มีความเหมาะสม  มีความเป็นไปได ้ มีการน าไปใช้
ประโยชน์ได ้และ มีความถูกตอ้ง คิดเป็นร้อยละ 100 
 
การสังเคราะห์ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับการก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางในการ
บริหารจัดการเวลาเรียนให้ครบตามทีก่ าหนดในหลกัสูตรของสถานศึกษาในเขตพฒันาพเิศษเฉพาะ
กจิจังหวดัชายแดนภาคใต้ 
 การวิจัยคร้ังน้ี ผูว้ิจัยได้สรุปข้อคิดเห็นเพิ่มเติมของผูท้รงคุณวุฒิตรวจสอบความ
เหมาะสมของรูปแบบการวิจยั และจากการด าเนินการ Focus Group Discusion ตรวจสอบความ
เหมาะสมและยนืยนัรูปแบบของการวิจยั โดยขอ้คิดเห็นเพิ่มเติมท่ีมีต่อปัจจยัการบริหารจดัการเวลา
เรียนใหค้รบตามท่ีก าหนดในหลกัสูตรของสถานศึกษาในเขตพฒันาพิเศษเฉพาะกิจจงัหวดัชายแดน
ภาคใตผู้ท้รงคุณวุฒิทั้ง 9 ท่านมีความคิดเห็นว่าทั้ง 11 ปัจจยั  ผูว้ิจยัควรน าปัจจยัท่ีคน้พบมาก าหนด
เป็นยทุธศาสตร์โดยมีแนวทางในการปฏิบติัและด าเนินการพอสรุปไดด้งัน้ี 
 ปัจจยัท่ี 1 “ ส่งเสริมการพฒันาระบบบริหารจดัการทัว่ไป ” ผูท้รงคุณวุฒิไดใ้ห้ความ
คิดเห็นเพิ่มเติมดงัน้ี  ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาควรลดภาระงานใหก้บัโรงเรียน โดยการปรับปรุง
ระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศแลว้น ามาปรับใช้ให้มากข้ึน เช่น ใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล
พื้นฐานทัว่ไปต่างๆ ตลอดจนการจดัอบรม สัมมนาให้ความรู้แก่ครูและบุคลากรแทนการให้ครูมา
เขา้รับการอบรมตามสถานท่ีต่างๆเพื่อลดการละท้ิงห้องเรียน โรงเรียนควรหยุดเรียนในกรณีท่ีมี
ความจ าเป็นจริงๆเท่านั้น ไม่ควรหยดุเรียนบ่อยจนเกิดความเสียหายต่อเวลาเรียนของนกัเรียนเพราะ
การหยุดเรียนตามใจชอบของครูโดยไม่ค านึงถึงผลเสียท่ีเกิดข้ึนกบันักเรียนถือว่าเป็นการท าลาย
อนาคตทางการศึกษาของนักเรียนด้วยเช่นกัน นอกจากน้ีผูท้รงคุณวุฒิได้เสนอแนะอีกว่า การ
อนุญาตให้ครูลากิจ ลาป่วย ลาอุปสมบท และลาไปประกอบพิธีฮจัส์ ณ. เมืองเมกกะ ประเทศซาอุดิ
อาราเบีย ควรใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดอยา่งจริงจงั การอนุญาตใหค้รูและบุคลากรทางการ
ศึกษาไปทศันศึกษา ดูงาน ควรให้อยู่ในกรอบระเบียบของการไปราชการโดยใชเ้วลาให้เหมาะสม 
หน่วยงานองคก์รท่ีขอใชอ้าคาร สถานท่ีในโรงเรียนเพื่อจดักิจกรรมควรไดพ้ิจารณาใหร้อบคอบและ
ควรไดท้ าความเขา้ใจถึงผลกระทบต่อการหยุดเรียนของนกัเรียนดว้ยเพราะหากหน่วยงาน องคก์ร 
ต่างๆ มาขอใชส้ถานท่ีในวนัเปิดเรียน นกัเรียนตอ้งหยุดเรียนชัว่คราวจึงไม่เป็นผลดีต่อนกัเรียนท า
ใหเ้วลาเรียนตอ้งขาดหายไป กรณีครูขอยา้ยไดรั้บพิจารณาใหย้า้ย ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาควร
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ไดมี้การพิจารณาให้ยา้ยครูเขา้ทดแทนโดยเร็วอย่างชา้ไม่ควรเกิน 15 วนั ทั้งน้ีเพื่อให้มีการบริหาร
จดัการเวลาเรียนให้สอดคลอ้งและเหมาะสมกับความเป็นจริงของหลกัสูตร มิใช้เป็นการเขียน
หลกัสูตรอยา่งหน่ึงแต่ปฏิบติัอีกอยา่งซ่ึงเป็นการท่ีไม่เหมาะสมอยา่งยิง่ 
 ปัจจยัท่ี 2 “ ส่งเสริมพฒันาครูสู่มืออาชีพ ” ผูท้รงคุณวุฒิไดใ้ห้ความเห็นเพิ่มเติมดงัน้ี 
ครูผูส้อนควรไดมี้การพฒันาตนเองดว้ยเช่นกนั โดยไม่ตอ้งคอยเขา้รับการอบรมตามระบบราชการ 
โดยโรงเรียนจัดสรรงบประมาณในการส่งเสริมการพฒันาตนเอง นอกจากน้ีครูผูส้อนควรได้
ตระหนกัอยูเ่สมอวา่บทบาทภาระหนา้ท่ีท่ีส าคญัคือหนา้ท่ีการสอนไม่ควรละเลยบทบาทน้ีไปกระท า
อยา่งอ่ืนและควรหาวิธีการท าการสอนให้นกัเรียนไดมี้เวลาเรียนท่ีครบตามหลกัสูตรอยา่งแทจ้ริงมิ
ใชล้งเวลาเรียนให้กบันกัเรียนโดยมิไดท้  าการสอนซ่ึงผลเสียหายเกิดข้ึนกบันกัเรียนโดยตรง โดยจะ
เห็นจากการท่ีนกัเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต ่าซ่ึงโดยท่ีจริงแลว้มิไดต้  ่าเพราะนกัเรียนโง่เขลา 
แต่ผลสัมฤทธ์ิตกต ่าเพราะครูมิไดท้  าการสอนแต่ลงเวลาเรียนให้กบันักเรียนซ่ึงเป็นมาอย่างน้ีนาน
มาแลว้ กระทรวงศึกษาธิการมิไดท้ราบและไม่ไดห้าทางแกปั้ญหาแต่อย่างใด ดงันั้นการจะเป็นครู
มืออาชีพจริงจะตอ้งมีพร้อมทั้งจรรยาบรรณและความรับผดิชอบต่อหนา้ท่ีอยา่งจริงใจ 
 ปัจจยัท่ี 3 “ ส่งเสริมพฒันาครูใหมี้ศกัยภาพดา้นการสอน ” ผูท้รงคุณวุฒิไดใ้หค้วามเห็น
เพิ่มเติมดงัน้ี กระทรวงศึกษาธิการควรไดมี้การพฒันาครูใหมี้ศกัยภาพดา้นการสอนอยา่งจริงจงั และ
มีมาตรฐานเดียวกนัไม่ควรปล่อยให้เป็นหน้าท่ีของส านักงานเขตพื้นท่ี โรงเรียน หรือตวัครูเอง
เพราะปัจจุบนัไม่มีงบประมาณในการพฒันาครูเป็นการเฉพาะ แมว้่าจะมีโครงการพฒันาครูทั้ง
ระบบซ่ึงไดด้ าเนินการมาตั้งแต่ ปี 2553 ซ่ึงเป็นโครงการท่ีสูญเสียงบประมาณไปอย่างน่าเสียดาย
และได้รับผลไม่คุม้ค่า ซ่ึงหากมีการปรับวิธีการอบรมจะท าให้ได้รับผลประโยชน์จากการใช้
งบประมาณไดพ้อสมควร ดงันั้นการพฒันาครูให้มีศกัยภาพดา้นการสอนจึงเป็นส่ิงส าคญัอยา่งยิ่งท่ี
ควรเร่งด าเนินการโดยด่วน 
 ปัจจยัท่ี 4 “ ส่งเสริมการจดัหลกัสูตรทอ้งถ่ินและการมีส่วนร่วม ” ผูท้รงคุณวุฒิไดใ้ห้
ความเห็นเพิ่มเติมดงัน้ี ในการจดัหลกัสูตรทอ้งถ่ินส่วนใหญ่มกักระท าเฉพาะโรงเรียนท่ีมีความ
พร้อมเท่านั้น บางโรงเรียนหากผุบ้ริหารไม่สนใจก็จะไม่ไดใ้ชห้ลกัสูตรทอ้งถ่ินตามความตอ้งการ
ของทอ้งถ่ิน หน่วยงานท่ีรับผิดชอบควรไดมี้การก ากบัติดตามอย่างจริงจงัให้สอดคลอ้งกบัการจดั
หลกัสูตรทอ้งถ่ิน นอกจากน้ีการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจดัการศึกษานบัเป็นส่ิงส าคญัมาก
แต่ดว้ยบริบทของประชาชนในพื้นท่ี 3 จงัหวดัชายแดนภาคใตย้งัเป็นอุปสรรคต่อการมีส่วนร่วมใน
การจดัการศึกษา เช่น ความรู้ ความเขา้ใจในการใชห้ลกัสูตร ดงันั้นโรงเรียนในพื้นท่ีควรไดท้ าความ
เขา้ใจใหค้วามรู้กบัประชาชนอยา่งต่อเน่ืองเพื่อใหก้ารมีส่วนร่วมของประชาชนไดป้ระโยชน์ต่อการ
พฒันาคุณภาพการศึกษาต่อไป 
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 ปัจจยัท่ี 5 “ ส่งเสริมการเรียนการสอนแบบบูรณาการ ” ผูท้รงคุณวุฒิไดใ้หค้วามคิดเห็น
เพิ่มเติมดงัน้ี การจดัการสอนครูควรไดมี้ความเขา้ใจในหลกัการสอนแบบบูรณาการอยา่งถ่องแท ้ไม่
ควรเขา้ใจว่าเป็นเพียงการสอนเน้ือหาเดียวกนัแต่สามารถใหค้ะแนนไดใ้นหลายๆวิชาหรือเป็นเพียง
การใหเ้วลาเรียนไดห้ลายๆวิชาเท่านั้น เพราะการสอนแบบบูรณาการมีประโยชน์ต่อการสร้างความ
เขา้ใจตลอดทั้งมวลประสบการณ์ใหก้บัผูเ้รียนไดดี้ท่ีสุด นอกจากน้ีควรไดรั้บการนิเทศติดตามอยา่ง
ต่อเน่ืองจากผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งดว้ยเช่นกนั 
 ปัจจยัท่ี 6 “ ส่งเสริมพฒันาการเรียนรู้ท่ีเนน้ความสนใจของผูเ้รียน ” ผูท้รงคุณวุฒิไดใ้ห้
ความคิดเห็นเพิ่มเติมดงัน้ี การจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ความสนใจของผูเ้รียนนั้นเป็นส่ิงท่ีดีเพราะ
จะสนองความตอ้งการของผูเ้รียนโดยตรงผูเ้รียนจะไดรั้บประสบการณ์โดยตรง ไม่ขาดเรียน ดงันั้น
โรงเรียนควรมีการพฒันาการเรียนรู้ตลอดจนการใชห้ลกัการสอนและหลกัการเรียนรู้ท่ีสามารถ
ตอบสนองความต้องการของผูเ้รียนโดยครูผูส้อนจะต้องน าหลักการ วิธีการในการจัดมวล
ประสบการณ์ใหผู้เ้รียนมาใชใ้นรูปของหลกัสูตรทอ้งถ่ิน 
 ปัจจยัท่ี 7 “ ส่งเสริมการจดัเวลาเรียนตามความตอ้งการและบริบทของชุมชน ” 
ผูท้รงคุณวุฒิไดใ้ห้ความคิดเห็นเพิ่มเติมดงัน้ี โรงเรียนควรจดัเวลาเรียนให้เหมาะสมกบับริบทของ
ชุมชนนั้นๆโดยเฉพาะการเปิดเรียน หยดุเรียนควรจดัใหส้อดคลอ้งกบัวิถีชีวิตมุสลิมแต่ตอ้งพิจารณา
ใหร้อบคอบบนพื้นฐานความหลากหลายทางวฒันธรรมหรือสังคมพหุวฒันธรรม นอกจากน้ีการจดั
เวลาเรียนควรตอ้งสอดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้มและสถานการณ์โดยเฉพาะการเดินทางไปกลบัโดย
รถรับส่งของหน่วยกองก าลงัรักษาความปลอดภยัดว้ย 
 ปัจจยัท่ี 8 “ ส่งเสริมพฒันากระบวนการเรียนรู้ ” ผูท้รงคุณวฒิุไดใ้หค้วามคิดเห็นเพิ่มเติม
ดงัน้ี โรงเรียนควรจดัเวลาให้เหมาะสมในการส่งเสริมการเรียนรู้ โดยเฉพาะศูนยก์ารเรียนรู้ทั้ง
ภายในและภายนอกสถานศึกษาควรเปิดโอกาสให้นักเรียนไดไ้ปเรียนรู้ตามศูนยก์ารเรียนท่ีใกล้
โรงเรียน ทั้งน้ีเพื่อเสริมประสบการณ์ใหก้บันกัเรียนใหมี้โอกาสไดเ้รียนรู้ตามสภาพเป็นจริงมากข้ึน
ตลอดจนการใชแ้หล่งเรียนรู้ใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด 
 ปัจจยัท่ี 9 “ ส่งเสริมความร่วมมือทางการศึกษา ” ผูท้รงคุณวุฒิไดใ้ห้ความคิดเห็น
เพิ่มเติมดังน้ี โรงเรียนควรได้มีการประสานสัมพนัธ์กับหน่วยงานองค์กรในพื้นท่ีมาร่วมจัด
การศึกษา เช่น ศูนยก์ารศึกษาตาดีกา(ประจ ามสัยิด) โรงเรียนปอเนาะ โรงเรียนเอกชนสอนศาสนา 
หน่วยงานราชการท่ีอยูใ่นพื้นท่ีและประสานกบัโรงเรียนท่ีอยูใ่นแนวชายแดนในประเทศมาเลเซียมา
ร่วมมือการจดัการศึกษาร่วมกนั โดยน าหลกัการประชาคมอาเซียนมาเป็นแนวทางในการประสาน
ความร่วมมือ นอกจากน้ีการสร้างความสัมพนัธ์ระหว่างนกัเรียนไทยพุทธและไทยมุสลิมควรไดมี้
การด าเนินการอย่างจริงจงั เพราะสภาพความขดัแยง้ในสังคมส่วนหน่ึง มาจากความแตกต่างของ
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ศาสนา เช้ือชาติ ท่ีด ารงอยูซ่ึ่งจ าเป้นตอ้งไดรั้บการแกไ้ขโดยด่วน เพราะจะเป็นปัญหาทางจิตใจ และ
ความรู้สึกท่ียากจะลืมได ้ 
 ปัจจยัท่ี 10 “ ส่งเสริมการบริหารโดยยดึผลผลิตเป็นส าคญั ” ผูท้รงคุณวุฒิไดใ้ห้ความ
คิดเห็นเพิ่มเติมดงัน้ี คุณภาพของผูเ้รียนควรไดรั้บการใส่ใจดูแลอย่างจริงจงั เพราะปัจจุบนัการจดั
การศึกษาใน 3 จงัหวดัชายแดนภาคใต ้ผลผลิตมกัจะเป็นไปตามศกัยภาพของครู ผูบ้ริหารเป็นหลกั
มิไดมี้คุณภาพตามหลกัสูตรหรือปัจจยัอย่างอ่ืนแต่เกิดจากการบริหารจดัการของแต่ละโรงเรียน 
ดงันั้นคุณภาพการศึกษาจึงเป็นส่ิงท่ีควรไดรั้บการพฒันาใหมี้คุณภาพครอบคลุมทุกพื้นท่ีและรัฐตอ้ง
จดัการใหมี้คุณภาพอยา่งแทจ้ริง 
 ปัจจยัท่ี 11 “ ส่งเสริมนิเทศติดตามผล ” ผูท้รงคุณวุฒิไดใ้หค้วามคิดเห็นเพิ่มเติมดงัน้ี 
การนิเทศในปัจจุบนัยงัมีสภาพเหมือนไม่มีศึกษานิเทศก ์เพราะศึกษานิเทศกป์ฏิบติัหนา้ท่ีไม่ตรงตาม
มาตรฐานของต าแหน่ง กล่าวคือศึกษานิเทศก์มิได้ท าการติดตามการจดัการเรียนการสอนของ
โรงเรียนอย่างแทจ้ริงคงปล่อยให้โรงเรียนด าเนินการตามล าพงั คุณภาพการศึกษาจึงเป็นอย่างเช่น
ปัจจุบนั ดงันั้นการนิเทศติดตามผลไม่ว่าจะเป็นระดบัโรงเรียนหรือระดบัเขตพื้นท่ีควรไดรั้บการ
ส่งเสริมพฒันาปรับปรุงระบบใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของโรงเรียน โดยเฉพาะกบัโรงเรียนท่ี
ประสบปัญหาผลการสอบ O-NET หรือผลการสอบประเมินระดบัชาติตกต ่า ควรได้รับการช้ีแนะ
และแกไ้ขโดยด่วนต่อไปและไม่ควรปล่อยให้เป็นภาระหน้าท่ีของโรงเรียนเพียงอย่างเดียว เพราะ
หากโรงเรียนมีศกัยภาพเพียงพอในการจดัการเรียนการสอนคงไม่ท าใหผ้ลสมัฤทธ์ิทางการเรียนตอ้ง
ตกต ่า ดงันั้นการช้ีแนะแนะน าหรือการนิเทศจึงจ าเป็นตอ้งมีการด าเนินการอยา่งจริงจงัต่อไป 
 จากความคิดเห็นของผูท้รงคุณวุฒิทั้ง  9  ท่านดงักล่าวขา้งตน้  พอจะให้ความมัน่ใจได้
มากยิ่งข้ึน หากโรงเรียน  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานและกระทรวงศึกษาธิการไดน้ าไปปฏิบติัและก าหนด กฎเกณฑ ์ระเบียบ  ตามท่ี
เห็นสมควรเป็นรูปธรรม ข้ึนไดจ้ริงก็จะสามารถเพิ่มเวลาเรียนให้กบันักเรียน ตลอดจนครูผูส้อน
สามารถจดัการเรียนการสอนไดเ้ต็มเวลา  เต็มหลกัสูตร  เต็มความสามารถ ซ่ึงจะท าให้การจดัการ
เรียนสอนมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิง่ข้ึน   
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บทที่  5 
 

สรุปผลการวจิยั   อภิปรายผล   และข้อเสนอแนะ 
 

 การวิจยัเร่ือง ยทุธศาสตร์การบริหารจดัการเวลาเรียนให้ครบตามท่ีก าหนดในหลกัสูตร
ของสถานศึกษาในเขตพฒันาพิเศษเฉพาะกิจจังหวดัชายแดนภาคใต ้ในคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิง
คุณภาพและเชิงปริมาณ มีวตัถุประสงคด์งัน้ี 1) เพื่อทราบสภาพการบริหารจดัการเวลาเรียนให้ครบ
ตามท่ีก าหนดในหลกัสูตรของสถานศึกษาในเขตพฒันาพิเศษเฉพาะกิจจงัหวดัชายแดนภาคใต ้       
2) เพื่อทราบปัจจยัการบริหารจดัการเวลาเรียนใหค้รบตามท่ีก าหนดในหลกัสูตรของสถานศึกษาใน
เขตพฒันาพิเศษเฉพาะกิจจังหวดัชายแดนภาคใต ้ท่ีท าให้ไมสสามารถจัดเวลาเรียนได้ครบตาม
หลกัสูตร และ 3) เพื่อทราบยุทธศาสตร์และแนวทางในการบริหารจดัการเวลาเรียนให้ครบตามท่ี
ก าหนดในหลกัสูตร 
 ประชากรในการวิจัยคร้ังน้ี มี 2 กลุสม คือ กลุสมท่ีปฏิบัติงานในสถานศึกษา ได้แกส 
ผูอ้  านวยการโรงเรียน รองผูอ้  านวยการโรงเรียนหรือครูฝส ายวิชาการโรงเรียน และกลุสมท่ีปฏิบติังาน
ในส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา ไดแ้กส ศึกษานิเทศก ์ซ่ึงทั้ง 2 กลุสม สังกดัส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาในเขตพฒันาพิเศษเฉพาะกิจจงัหวดัชายแดนภาคใต ้จ านวน 9 เขตพื้นท่ี
การศึกษา กลุสมตวัอยสาง ไดแ้กส กลุสมท่ีปฏิบติังานในสถานศึกษา จ านวน 265 โรงเรียน และกลุสมท่ี
ปฏิบติังานในส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา จ านวน 18 คน   ซ่ึงได้มาโดยการสุสม
ตวัอยสางแบบแบสงประเภท (Stratified Random Sampling) ก าหนดผูใ้ห้ขอ้มูลเป็นหนสวยวิเคราะห์ 
(Unit of Analysis) รวมผูใ้หข้อ้มูลทั้งส้ิน 548 คน ไดข้อ้มูลกลบัคืนมา จ านวน 528 ฉบบั คิดเป็นร้อย
ละ 96.35 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั ไดแ้กส แบบสัมภาษณ์ก่ึงโครงสร้าง (Semi-structured Interview) 
แบบสอบถามความคิดเห็น (Opinionnaire) และแบบตรวจสอบรายการ (Check List)   การเก็บ
รวบรวมขอ้มูลด าเนินการโดย 1) การสัมภาษณ์ผูท้รงคุณวุฒิ ผูว้ิจยัเดินทางไปสัมภาษณ์ดว้ยตนเอง 
2) แบบสอบถาม ผูว้ิจยัสสงทางไปรษณีย ์และ 3) แบบแสดงความคิดเห็นในการตรวจสอบรูปแบบ
รายการ ซ่ึงไดจ้ากการท า Focus Group Discusion สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้กส คสาความถ่ี 
(Frequency) คสาร้อยละ (Percentage) คสาเฉล่ีย (Mean) คสาเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)   
การวิเคราะห์ปัจจยั (Exploratory Factor Analysis) และการวิเคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) 
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สรุปผลการวจัิย 
 

 การวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัสามารถสรุปผลการวิจยัตามวตัถุประสงคข์องการวิจยัไดด้งัน้ี 
 1. สภาพการบริหารจัดการเวลาเรียนให้ครบตามท่ีก าหนดในหลักสูตรของ
สถานศึกษาในเขตพฒันาพิเศษเฉพาะกิจ จงัหวดัชายแดนภาคใต ้สรุปไดด้งัน้ี 
  1.1 ดา้นการบริหารจดัการศึกษา ไดแ้กส มีการเรียนไมสเตม็เวลาและมีเวลาเรียนนอ้ย 
คุณภาพการศึกษาตกต ่า เข้าเรียนสายตามเวลารับ-สสงของกองก าลัง โดยมีความถ่ีสูงสุดเรียง
ตามล าดับ และครูไมสไวว้างใจตสอบุคคลท่ีท างานรส วมกัน โรงเรียนหยุดเรียนตามหลักศาสนา
นอกเหนือท่ีราชการก าหนดนานเกินไป ครูขาดความรับผดิชอบตสอหนา้ท่ี หลกัสูตรไมสเหมาะสมกบั
เวลาเรียนท่ีเป็นจริง โดยมีความถ่ีต ่าสุดเรียงตามล าดบั 
  1.2 ดา้นคุณภาพผูเ้รียน ไดแ้กส นกัเรียนขาดทกัษะและประสบการณ์ นกัเรียนดอ้ย
โอกาสทางการศึกษา นักเรียนสอบแขสงขนัเขา้ศึกษาตสอกบันักเรียนจากสถาบนัอ่ืนไมสได ้นักเรียน
ขาดกระบวนการคิดโดยมีความถ่ีสูงสุดเรียงตามล าดับ และนักเรียนมีทศันคติท่ีดีตสอการศึกษา
นอ้ยลง นกัเรียนขาดขวญัก าลงัใจในการเรียน นกัเรียนขาดความกระตือรือร้นตสอการเรียน นกัเรียน
ไมสสามารถเขา้ศึกษาตสอในชั้นสูงได ้นักเรียนไทยพุทธและไทยมุสลิมมีความหวาดระแวงซ่ึงกนั  
และกนั โดยมีความถ่ีต ่าสุดเรียงตามล าดบั 
  1.3 ดา้นการเรียนการสอน ไดแ้กส การเรียนการสอนไมสเต็มหลกัสูตร ครูมีงานอ่ืน 
นอกเหนือการเรียนการสอนมากเกินไป ครูมีการอบรม สัมมนามากเกินไป หยุดเรียนเพื่อปฏิบติั
กิจกรรมโดยมีความถ่ีสูงสุดเรียงตามล าดับ และครูต้องน านักเรียนไปปฏิบัติกิจกรรมนอก
สถานศึกษาท าใหต้อ้งเสียเวลาและคสาใชจ้สายโดยมีความถ่ีต ่าสุด 
  1.4 ดา้นความมัน่คงและความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์น ได้แกส ผูป้กครอง
เสียชีวิตหรือพิการ แหลสงเรียนรู้ขาดการพฒันาให้เหมาะสมตสอการเรียนรู้ ผูป้กครองเสียชีวิตท าให้
นักเรียนขาดความอบอุสนไมสตั้งใจเรียน โดยมีความถ่ีสูงสุดเรียงตามล าดบั และมีการตรวจคน้ใน
บริเวณโรงเรียน โจรผู ้ร้ายชุกชุม ครูปฏิบัติงานเพื่อความอยูสรอดมากกวสาการค านึงถึงคุณภาพ       
การศึกษา ครูไมสสามารถควบคุมพฤติกรรมท่ีไมสดีของนักเรียนได ้ผูป้กครองไมสให้ความส าคญัตสอ  
การตอ้งหยดุเรียนโดยมีความถ่ีต ่าสุดเรียงตามล าดบั 
 2. ปัจจยัการบริหารจดัการเวลาเรียนใหค้รบตามท่ีก าหนดในหลกัสูตรของสถานศึกษา
ในเขตพฒันาพิเศษเฉพาะกิจจงัหวดัชายแดนภาคใต ้สรุปไดด้งัน้ี 
  2.1 ดา้นการบริหารจดัการศึกษา ไดแ้กส โรงเรียนหยดุเรียนเพื่อใหค้รูไปรสวมประชุม 
อบรม สัมมนา ดูงาน เวลาการปฏิบติังานถูกก าหนดโดยกองก าลงัในการรักษาความปลอดภัย 
โรงเรียนหยดุเรียนตามเหตุการณ์ความไมสสงบ โรงเรียนหยดุเรียนตามวนัส าคญัของชาติมากเกินไป 
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ขาดการนิเทศภายในอยสางตสอเน่ือง โดยมีความถ่ีสูงสุดเรียงตามล าดับ และครูลากิจ ลาปส วย             
ลาอุปสมบท ลาไปฮจัส์ หนสวยงานองค์กรขอใช้สถานท่ีและนักเรียนเพื่อท ากิจกรรม มีการแบสง    
เวลาเรียนไปเรียนหลักสูตรท้องถ่ิน และมีความซ ้ าซ้อนกับหลักสูตรแกนกลาง โรงเรียนน า
งบประมาณไปใชน้อกเหนือการเรียนการสอน ครูเสียชีวิตท าให้ขาดครูผูส้อนชัว่ระยะเวลาหน่ึง  
โดยมีความถ่ีต ่าสุดเรียงตามล าดบั 
  2.2 ดา้นผูเ้รียน ไดแ้กส นกัเรียนขาดเรียนเพื่อติดตามผูป้กครองไปเยีย่มญาติ นกัเรียน
มีปัญหาด้านการใช้ภาษาเรียนรู้เข้าใจได้ช้ากวสานักเรียนปกติทั่วไป โดยมีความถ่ีสูงสุดเรียง
ตามล าดบั และนกัเรียนมีปัญหาสุขภาพทุพโภชนาการ นกัเรียนไมสเขา้เรียน ควบคุมพฤติกรรมไมสได ้
โดยมีความถ่ีต ่าสุดเรียงตามล าดบั 
  2.3 ด้านการเ รียนการสอน ได้แกส  ครูไมสปรับกระบวนการสอนให้เข้ากับ
สถานการณ์ ไมสมีการบูรณาการเน้ือหาท่ีเหมือนหรือคลา้ยกนั โดยมีความถ่ีสูงสุดเรียงตามล าดบั 
และครูมีภาระอ่ืนนอกเหนือการสอนมาก การสอนท่ีขาดการวางแผนท าให้ตอ้งเลยคาบเก่ียวเวลา
เรียนของวิชาอ่ืน โดยมีความถ่ีต ่าสุดเรียงตามล าดบั 
  2.4 ด้านความมัน่คงและความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์น ได้แกส ครูมีความ
กังวลตสอความไมสปลอดภัยมากเกินไป ไมสมีการรักษาความปลอดภัยของกองก าลังในวนัหยุด         
ผูป้กครองกลวัวสานกัเรียนจะไมสปลอดภยัเม่ือมีการตรวจคน้จบักุม โดยมีความถ่ีสูงสุดเรียงตามล าดบั 
และการพฒันาครูไมสตรงตามความตอ้งการของนกัเรียน เกิดเหตุร้ายรายวนัทุกวนั ครูไมสมีก าลงัใจ  
ทอ้ถอย หดหูส ไมสท าการสอน รัฐไมสมีความจริงใจในการแกปั้ญหา ครูไปรสวมงานศพหรือไปเยี่ยม
หรือเฝ้าผูเ้จบ็ปส วย ทั้งครู ทหาร ต ารวจ โดยมีความถ่ีต ่าสุดเรียงตามล าดบั 
 3. ยุทธศาสตร์และแนวทางในการบริหารจดัการเวลาเรียนให้ครบตามท่ีก าหนดใน
หลกัสูตรของสถานศึกษาในเขตพฒันาพิเศษเฉพาะกิจจงัหวดัชายแดนภาคใต ้สรุปไดด้งัน้ี 
  3.1 การก าหนดยุทธศาสตร์การบริหารจดัการเวลาเรียนให้ครบตามท่ีก าหนดใน
หลกัสูตรของสถานศึกษาในเขตพฒันาพิเศษเฉพาะกิจจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ซ่ึงสามารถก าหนดได ้
11 ปัจจยั คือ 1) สสงเสริมการพฒันาระบบบริหารการจดัการทัว่ไป (Allocating System) 2) สสงเสริม
พฒันาครูสูส มืออาชีพ (Inspiring Teacher) 3) สสงเสริมพฒันาครูให้มีศกัยภาพดา้นการสอน (Re-
development Teacher)  4) สสงเสริมการจดัหลกัสูตรทอ้งถ่ินและการมีสสวนรสวม (Open for Local 
Curriculum and Participating) 5) สสงเสริมการเรียนการสอนแบบบูรณาการ (Process Learning 
Integration)  6) สสงเสริมพฒันาการเรียนรู้ท่ีเนน้ความสนใจของผูเ้รียน (Learning-student Centered) 
7) สสงเสริมการบริหารจดัการเวลาเรียนตามความตอ้งการและบริบทของชุมชน (Arangement of 
Time Teaching) 8) สสงเสริมพฒันากระบวนการเรียนรู้ (Instructional for Good Character) 9) 
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สสงเสริมความรสวมมือทางการศึกษา (Neeochat Education Practice) 10) สสงเสริมการบริหารโดยยึด
ผลผลิตเป็นส าคญั (Enhance Recourses Management) และ 11) สสงเสริมการนิเทศติดตามผล 
(Supervision) และเรียกช่ือยสอโดยรวมวสา AIROPLAINES โดยในแตสละปัจจยัไดจ้ดัเรียงล าดบัตวั
แปรตามคสาน ้ าหนกัปัจจยั (Factor Loading) ไดด้งัน้ี 
   ปัจจยัท่ี 1 “สสงเสริมการพฒันาระบบบริหารจดัการทัว่ไป” (Allocating System) 
ประกอบดว้ย สสงเสริมและจดัแหลสงเรียนรู้ให้มีศกัยภาพตสอการเรียนรู้ ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาตอ้งวางแผนการประชุม อบรม สัมมนา ให้เหมาะสมเพื่อไมสให้กระทบตสอเวลาเรียน 
จดักิจกรรมสสงเสริมนิสัยรักการอสานให้จริงจงั โรงเรียนประสานให้มีส่ือวิทยุชุมชนท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การศึกษา สสงเสริมการจดัท าขอ้มูลสารสนเทศดว้ยระบบ MIS โรงเรียนตอ้งวิเคราะห์แหลสงเรียนรู้ให้
ชัดเจนและเหมาะสมกับระดับชั้ นเรียน กลุสมท่ีไมสศึกษาตสอควรจัดให้มีหลักสูตรท้องถ่ินและ
หลกัสูตรวิชาชีพควบคูสกบัศาสนา ครูตอ้งมีจิตวิญญาณในการเป็นครูและปฏิบติัตนตามจรรยาบรรณ
ของวิชาชีพครู ลดการจดัหรือการรสวมกิจกรรมภายนอกโรงเรียนท่ีไมสเก่ียวกบัการเรียนการสอน ลด
โครงการตสาง ๆ ท่ีตอ้งด าเนินการ ซ่ึงท าใหเ้สียเวลาเรียนของนกัเรียน ยกยสองเชิดชูเกียรติแหลสงเรียนรู้
และภูมิปัญญาให้เป็นแรงจูงใจทางบวกมากยิ่งข้ึน ปรับปรุงกฎหมายและบังคบัใช้กฎหมายท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการศึกษาภาคบงัคบั 12 ปี อยสางจริงจงั ใชก้ระบวนการนิเทศการสอนท่ีมีระบบ 
   ปัจจยัท่ี 2 “สสงเสริมพฒันาครูสูสมืออาชีพ” (Inspiring Teacher) ประกอบดว้ย 
พฒันาครูให้เป็นแบบอยสางท่ีดีกบันักเรียน สสงเสริมให้ครูมีความรับผิดชอบ รู้หน้าท่ี   มีวินัยใน
ตนเอง พฒันาครูท่ีขาดความรู้และประสบการณ์อยสางเขม้ขน้และตสอเน่ือง ครูตอ้งมีระเบียบวินยัแม้
สถานการณ์ไมสปกติก็ตาม สรรหาครูท่ีดีมีคุณภาพมาสอนนักเรียน ก าหนดให้ครูสอนวิชาลูกเสือ 
เนตรนารี อยสางจริงจงั เพื่อใหน้กัเรียนไดมี้ระเบียบวินยั 
   ปัจจยัท่ี 3 “สสงเสริมพฒันาครูให้มีศกัยภาพด้านการสอน” (Re-development 
Teacher) ประกอบดว้ย จดัสรรงบประมาณเพื่อการพฒันาสถานศึกษาใหมี้ความพร้อมในทุก ๆ ดา้น 
ผูบ้ริหารหรือครูในโรงเรียนท่ีมีผลการปฏิบัติงานท่ีต ่ากวสาเกณฑ์มาตรฐานควรไดรั้บการพฒันา
สสงเสริมประสิทธิภาพการปฏิบติังานอยสางตสอเน่ือง พฒันาและปรับปรุงระบบ การประเมินผลการ
ปฏิบติังานของผูบ้ริหารและผูส้อน สสงเสริมให้ครูไดพ้ฒันาการสอนอยสางจริงจงั เนน้การสอนดว้ย
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ให้มากข้ึน สนับสนุนให้มีการพฒันาโรงเรียนตามแผนพฒันาของ
โรงเรียนอยสางจริงจงั จดัระบบการพฒันาครูให้มีคุณภาพมากยิง่ข้ึนโดยเนน้ คนดี  คนเกสง มาเป็นครู 
น าผลการวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษามาใชใ้นการปรับปรุงคุณภาพการศึกษา อยสางจริงจงั 
   ปัจจยัท่ี 4 “สสงเสริมการจดัหลกัสูตรทอ้งถ่ินและการมีสสวนรสวม” (Open for 
Local Curriculum and Participating) ประกอบดว้ย ควรเนน้การพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษาใน
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ลกัษณะของหลกัสูตรทอ้งถ่ิน หลกัสูตรทวิศาสนา หลกัสูตรไตรภาษา ควรจดัการศึกษาเพื่อพฒันา
อาชีพและการมีรายได ้ควรมีการติดตามการจดัการศึกษา การนิเทศแนะน า การควบคุมคุณภาพของ
โรงเรียนตามเกณฑข์องส านกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) สสงเสริม
ใหมี้การจดัการศึกษาเพื่อสสงเสริมประชาธิปไตยและจิตส านึกพลเมือง สสงเสริมใหมี้การจดัการศึกษา
แบบพหุวฒันธรรมอยสางจริงจงั โรงเรียนควรจดัการศึกษาโดยเนน้โรงเรียนเป็นฐาน 
   ปัจจยัท่ี 5 “สสงเสริมการเรียนการสอนแบบบูรณาการ” (Process Learning 
Integration) ประกอบดว้ย ก าหนดใหมี้การนิเทศติดตามผลอยสางตสอเน่ืองและเป็นระบบ   ขยายเวลา
เรียนในกลุสมสาระหลกัใหม้ากข้ึน จดัท าหนสวยการเรียนรู้แบบบูรณาการกบัทุกวิชา  ลดเวลาเรียนใน
กลุสมสาระอ่ืนเพื่อทดแทนในกลุสมสาระหลกั วิเคราะห์เวลาเรียนใหเ้หมาะสมกบัสภาพการณ์ความไมส
สงบ 
   ปัจจยัท่ี 6 “สสงเสริมพฒันาการเรียนรู้ท่ีเนน้ความสนใจของผูเ้รียน” (Learning-
student Centered) ประกอบดว้ย การจดัการศึกษาควรค านึงถึงนกัเรียนสองกลุสม คือ กลุสมศึกษาตสอ
และกลุสมท่ีคาดหวงัไมสศึกษาตสอ จดัให้มีการเสนอผลงานเป็นระยะ ๆ ทั้งท่ีเป็นผลงานดีเดสน (Good 
Practice) และการปฏิบติัท่ีเป็นเลิศ (Best Practice) ก าหนดให้มีการขยายผลการจดัการเรียนรู้สูส
ชุมชนภายนอก หรือโรงเรียนท่ีสนใจ การพฒันาการศึกษาในเขตพฒันาพิเศษเฉพาะกิจจงัหวดั
ชายแดนภาคใต ้ควรใชรู้ปแบบการวิจยั และการวิจยัและพฒันาเชิงปฏิบติัการแบบมีสสวนรสวม 
   ปัจจยัท่ี 7 “สสงเสริมการบริหารจดัการเวลาเรียนตามความตอ้งการและบริบท
ของชุมชน” (Arangement of Time Teaching) ประกอบดว้ย ใชภู้มิปัญญาทอ้งถ่ินสอนใน วนัหยดุ 
จดัเทียบโอนเวลาเรียนจากการบูรณาการในกลุสมสาระวิชาเดียวกนั ศึกษารูปแบบ  การบริหารเวลา
เรียนของสถานศึกษาในประเทศมาเลเซีย เพื่อน ามาปรับใช ้จดัโครงการพี่สอนนอ้ง 
   ปัจจยัท่ี 8 “สสงเสริมพฒันากระบวนการเรียนรู้” (Instructional for Good 
Character) ประกอบดว้ย ครูจะตอ้งเป็นแบบอยสางท่ีดีแกสนกัเรียนในการใฝส รู้ใฝส เรียน และรักการอสาน 
ครูตอ้งพยายามสอนให้นกัเรียนใฝส รู้ใฝส เรียน รักการอสาน และคิดวิเคราะห์โดยอยสาให้เป็นเพียงภาพ
ในอุดมคติเทสานั้น ครูควรเนน้การสอนเพื่อใหบ้รรลุตามวตัถุประสงคข์องหลกัสูตรเป็นส าคญั 
   ปัจจยัท่ี 9 “สสงเสริมความรสวมมือทางการศึกษา” (Necochat Education Practice) 
ประกอบด้วย จัดท าข้อตกลงความรส วมมือทางวิชาการระหวสางโรงเรียนท่ีสังกัด สพฐ. กับ
สถาบันอุดมศึกษาในพื้นท่ี จัดตั้ งศูนย์ความรู้ด้านวิชาชีพในสถานศึกษาเพื่อสสงเสริมนักเรียน       
ขยายโอกาสมธัยมศึกษาตอนตน้ จดัหาทุนการศึกษาให้มีความเพียงพอเพื่อสสงเสริมการเรียนรู้และ
ศึกษาตสอ 
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   ปัจจัย ท่ี  10  “สส ง เสริมการบริหารโดยยึดผลผลิตเป็นส าคัญ” (Enhance 
Resources) ประกอบดว้ย เพิ่มศกัยภาพของผูบ้ริหารดา้นการบริหารสถานศึกษาใหม้ากข้ึน ปรับปรุง
วฒันธรรมกาปฏิบติังานของขา้ราชการครูและบุคลากรให้เนน้การบรรลุเป้าหมาย และมีสสวนรสวม
เป็นส าคญั โรงเรียนควรปรับปรุงระบบการตดัสินการเล่ือนขั้นดว้ยเกรดเฉล่ีย 
   ปัจจัย ท่ี  11 “สส งเสริมการนิเทศติดตามผล” (Supervision) ประกอบด้วย  
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาวิชาอิสลามศึกษาและวิชาพทุธศึกษาเป็นการเฉพาะ สถานศึกษาของรัฐ
ควรศึกษาเรียนรู้และท าความเขา้ใจในสภาพการด าเนินงานของโรงเรียนเอกชน สอนศาสนาอิสลาม
เพื่อน ามาปรับใช ้เปิดการศึกษาทางเลือกเพื่อเป็นโอกาสให้นกัเรียนท่ีจบจากสถาบนับสอเพาะหรือ
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนา 
   3.2 แนวทางในการบริหารจดัการเวลาเรียนให้ครบตามท่ีก าหนดในหลกัสูตร
ของสถานศึกษาในเขตพฒันาพิเศษเฉพาะกิจ จงัหวดัชายแดนภาคใต ้ไดแ้กส ผูป้กครองตอ้งมีสสวน
รสวมในการแกปั้ญหา การมีสัมพนัธ์ชุมชนและใกลชิ้ดกบัผูป้กครอง ก าหนดให้มีการนิเทศติดตาม
ผลอยสางตสอเน่ืองเป็นระบบ สสงเสริมให้ผูบ้ริหารเป็นผูน้ าแหสงการเปล่ียนแปลงและผูน้ าทางวิชาการ 
จดัให้มีการเสนอผลงานเป็นระยะ ๆ ทั้งท่ีเป็นผลงานดีเดสน (Good Practice) และการปฏิบติัท่ีเป็น
เลิศ (Best Practice) โดยมีความถ่ีสูงสุดเรียงตามล าดบั และการก าหนดวนัหยุดตสาง ๆ ให้ชดัเจน 
จดัเตรียมใบงาน ใบความรู้ แบบฝึกใหพ้ร้อม ศึกษารูปแบบการสอนของประเทศมาเลเซีย ปรับปรุง
กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง เชสน การบงัคบัให้เรียน   12 ปี อยสางจริงจงั บงัคบัหรือขอความรสวมมือให้ทุก
โรงเรียนสอนวิชาลูกเสืออยสางจริงจงั ครูตอ้งไมสท้ิงหอ้งเรียนเพื่อไปท ากิจกรรมอ่ืน ๆ รวมทั้งการท า
ผลงานวิชาการ ก าหนดใหมี้วิชาศาสนาใน พ.ร.บ. การศึกษาแหสงชาติหรือกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งมา
ใชใ้นการเรียนการสอน โดยมีความถ่ีต ่าสุดเรียงตามล าดบั 
 การตรวจสอบยุทธศาสตร์การบริหารจดัการเวลาเรียนให้ครบตามหลกัสูตรในเขต
พฒันาพิเศษเฉพาะกิจจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ใชว้ิธีการท า Focus Group Discusion โดยผูท้รงคุณวฒิุ 
จ านวน 9 คน ผลการตรวจสอบพบวสา ผู ้ทรงคุณวุฒิทุกคนมีความคิดเห็นสอดคล้องกันวสา 
ยุทธศาสตร์การบริหารจดัการเวลาเรียนให้ครบตามหลกัสูตรในเขตพฒันาพิเศษเฉพาะกิจจงัหวดั
ชายแดนภาคใต ้ทั้ ง 11 ยุทธศาสตร์ มีความเหมาะสมเป็นไปได้ ถูกตอ้ง และสามารถน าไปใช้
ประโยชน์ในการบริหารจดัการเวลาเรียนให้ครบตามหลกัสูตรในเขตพฒันาพิเศษเฉพาะกิจจงัหวดั
ชายแดนภาคใต ้ได ้
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อภิปรายผล 
 

 จากผลการวิจัยมีประเด็นส าคญัท่ีคน้พบสามารถอภิปรายผลตามวตัถุประสงค์ของ     
การวิจยัไดด้งัน้ี 
 1. ผลการวิจยัสภาพการบริหารจดัการเวลาเรียนของสถานศึกษาในเขตพฒันาพิเศษ
เฉพาะกิจจงัหวดัชายแดนภาคใต ้พบวสา 
  1.1 ดา้นการบริหารจดัการศึกษา ไดแ้กส มีการเรียนไมสเตม็เวลาและมีเวลาเรียนนอ้ย  
คุณภาพการศึกษาตกต ่า เขา้เรียนสายตามเวลารับสสงของกองก าลงั โดยมีความถ่ีสูงสุดเรียงตามล าดบั 
และครูไมสไวว้างใจตสอบุคคลท่ีท างานรสวมกัน โรงเรียนหยุดเรียนตามหลกัศาสนานอกเหนือท่ี
ราชการก าหนดนานเกินไป ครูขาดความรับผิดชอบตสอหนา้ท่ีหลกัสูตรไมสเหมาะสมกบัเวลาเรียนท่ี
เป็นจริงโดยมีความถ่ีต ่าสุดเรียงตามล าดบั 
  1.2 ดา้นคุณภาพผูเ้รียน ไดแ้กส นกัเรียนขาดทกัษะและประสบการณ์ นกัเรียนดอ้ย
โอกาสทางการศึกษา นักเรียนสอบแขสงขนัเขา้ศึกษาตสอกบันักเรียนจากสถาบนัอ่ืนไมสได ้นักเรียน
ขาดกระบวนการคิด โดยมีความถ่ีสูงสุดเรียงตามล าดบั และนักเรียนมีทศันคติท่ีดีตสอการศึกษา
นอ้ยลง นกัเรียนขาดทกัษะก าลงัใจในการเรียน นกัเรียนขาดความกระตือรือร้นตสอการเรียน นกัเรียน
ไมสสามารถเขา้ศึกษาตสอในชั้นสูงได ้นักเรียนไทยพุทธและไทยมุสลิมมีความหวาดระแวงซ่ึงกนั 
และกนัโดยมีความถ่ีต ่าสุดเรียงตามล าดบั 
  1.3 ดา้นการเรียนการสอน ไดแ้กส การเรียนการสอนไมสเต็มหลกัสูตร ครูมีงานอ่ืน 
นอกเหนือการเรียนการสอนมากเกินไป ครูมีการอบรมสัมมนามากเกินไป หยุดเรียนเพื่อปฏิบติั
กิจกรรม โดยมีความถ่ีสูงสุดเรียงตามล าดับ และครูต้องน านักเรียนไปปฏิบัติกิจกรรมนอก
สถานศึกษาท าใหต้อ้งเสียเวลาและคสาใชจ้สายโดยมีความถ่ีต ่าสุด 
  1.4 ดา้นความมัน่คงปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์น ไดแ้กส ผูป้กครองเสียชีวิตหรือ
พิการ แหลสงเรียนรู้ขาดการพฒันาใหเ้หมาะสมตสอการเรียนรู้ ครูถูกท าร้า มีการปิดลอ้มพื้นท่ี ครูตอ้ง
ใชเ้วลาในการเฝ้าระวงัเหตุการณ์ ผูป้กครองเสียชีวิตท าให้นักเรียนขาดความอบอุสนไมสตั้งใจเรียน   
โดยมีความถ่ีสูงสุดเรียงตามล าดบั และมีการตรวจคน้ในบริเวณโรงเรียน โจรผูร้้ายชุกชุม ครูปฏิบติั 
งานเพื่อความอยูสรอดมากกวสาการค านึงถึงคุณภาพการศึกษา ครูไมสสามารถควบคุมพฤติกรรมท่ีไมสดี
ของนกัเรียนได ้ผูป้กครองไมสใหค้วามส าคญัตสอการตอ้งหยดุเรียนโดยมีความถ่ีต ่าสุดเรียงตามล าดบั 
  จากประเด็นสภาพการบริหารจดัการเวลาเรียนของสถานศึกษาในเขตพฒันาพิเศษ
เฉพาะกิจจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ทั้ง 4 ดา้น ซ่ึงสอดคลอ้งกบัส านกับริหารยทุธศาสตร์และบูรณาการ
การศึกษาท่ี 12 ไดส้รุปในเร่ืองดงักลสาวน้ีไวว้สาเหตุการณ์ความไมสสงบในพื้นท่ีสสงผลกระทบโดยตรง
ตสอเวลาในการจดัการเรียนการสอนซ่ึงนกัเรียนในจงัหวดัชายแดนภาคใตส้สวนใหญสมีเวลาเรียนไมส
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ครบตามท่ีก าหนดไวใ้นหลกัสูตร เน่ืองจากการเปิด-ปิดโรงเรียนเม่ือเกิดเหตุการณ์ความไมสสงบใน
พื้นท่ี และเวลาเรียนตามปกติ ก็ตสางจากพื้นท่ีอ่ืน ๆ เพราะครูตอ้งออกจากโรงเรียนกสอนเวลาท่ี
ก าหนดดว้ยเหตุผลดา้นความปลอดภยั ปัจจยัดงักลสาวเหลสาน้ีมีสสวนส าคญัท่ีสสงผลกระทบตสอคุณภาพ 
การจดัการศึกษาในพื้นท่ีซ่ึงสะทอ้นจากผลการสอบ O-NET ของนกัเรียนในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 
ทั้งในระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 และชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 ในปีการศึกษา 
2552 ต ่ากวสาปี 2551 เกือบทุกวิชา เชสนเดียวกบัคะแนนรวมเฉล่ียของจงัหวดัชายแดนภาคใตท่ี้ต ่ากวสา
คะแนนเฉล่ียรวมระดบัประเทศทุกวิชา และจากการวิจยัรูปแบบการบริการท่ีเหมาะสมส าหรับพื้นท่ี
สามจังหวดัชายแดนภาคใต้ กับการประยุกต์ใช้ พบวสา ปัจจัยท่ีมีความสัมพนัธ์กับการก าหนด
รูปแบบการบริหารท่ีเหมาะสมส าหรับพื้นท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ประกอบดว้ย 8 ประการ   
เรียงตามล าดบัปัญหาไดด้งัน้ี 1) ยาเสพติด 2) ระบบการศึกษา 3) ศาสนาและความเช่ือ 4) ขบวน    
การแบสงแยกดินแดน 5) นโยบายของรัฐไมสสอดคล้องกับปัญหา 6) ความไมสยุติธรรมในการ
ปฏิบติังานของขา้ราชการตสอประชาชน 7) ความยากจน 8) นกัการเมืองระดบัชาติและทอ้งถ่ิน และ
จากการสัมภาษณ์ผูท้รงคุณวุฒิทั้ ง 17 ทสาน ตสางให้ความเห็นท่ีตรงกันวสา มีการเรียนไมสเต็มเวลา 
คุณภาพทางการศึกษาตกต ่า นักเรียนขาดทกัษะประสบการณ์ นักเรียนดอ้ยโอกาสทางการศึกษา    
การเรียนการสอนไมสเตม็หลกัสูตร ครูไมสมีความมัน่คงในชีวิตและทรัพยสิ์น ทั้งน้ีเน่ืองจากเหตุการณ์
ความไมสสงบท่ีเกิดข้ึนอยูสอยสางยาวนานซ่ึงยสางเขา้ปีท่ี 8 แลว้ นบัเป็นภยัอยสางร้ายแรงตสอการพฒันา
คุณภาพทางการศึกษาเป็นอยสางยิง่ โดยเฉพาะการท่ีครูไมสสามารถบริหารเวลาการสอนใหส้อดคลอ้ง
กบัสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึน จะสสงผลโดยตรงตสอการพฒันาคุณภาพทางการศึกษา และจะสสงผลโดยตรง
ตสอคุณภาพของผูเ้รียนในระยะยาวได้ และเป็นปัจจัยหน่ึงท่ีน าไปสูสการปฏิบติังานของครูท่ีไมส
สามารถท าใหเ้วลาเรียนครบตามหลกัสูตรได ้
 2. ผลการวิจัยปัจจยัการบริหารจดัการเรียนให้ครบตามท่ีก าหนดในหลกัสูตรของ
สถานศึกษาในเขตพฒันาพิเศษเฉพาะกิจจงัหวดัชายแดนภาคใต ้พบวสา 
  2.1 ดา้นการบริหารจดัการศึกษา ไดแ้กส โรงเรียนหยดุเรียนเพื่อใหค้รูไปรสวมประชุม 
อบรม สัมมนา ดูงาน เวลาการปฏิบติังานถูกก าหนดโดยกองก าลงัในการรักษาความปลอดภัย 
โรงเรียนหยดุเรียนตามเหตุการณ์ความไมสสงบ โรงเรียนหยดุเรียนตามวนัส าคญัของชาติมากเกินไป 
ขาดการนิเทศภายในอยสางตสอเน่ือง โดยมีความถ่ีสูงสุดเรียงตามล าดับ และครูลากิจ ลาปส วย              
ลาอุปสมบท ลาไปฮจัส์ หนสวยงานองคก์รขอใชส้ถานท่ีและนกัเรียนเพื่อท ากิจกรรม มีการแบสงเวลา
เรียนไปเรียนหลกัสูตรทอ้งถ่ิน และมีความซ ้ าซอ้นกบัหลกัสูตรแกนกลาง โรงเรียนน างบประมาณ 
ไปใชน้อกเหนือการเรียนการสอน ครูเสียชีวิตท าให้ขาดครูผูส้อนชัว่ระยะเวลาหน่ึงโดยมีความถ่ี  
ต ่าสุดเรียงตามล าดบั 
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  2.2 ดา้นคุณภาพผูเ้รียน ไดแ้กส นกัเรียนขาดเรียนเพื่อติดตามผูป้กครองไปเยีย่มญาติ 
นักเรียนมีปัญหาด้านการใช้ภาษาเรียนรู้เขา้ใจได้ช้ากวสานักเรียนปกติทัว่ไปโดยมีความถ่ีสูงสุด      
เรียงตามล าดบั และนกัเรียนมีปัญหาสุขภาพทุพโภชนาการ นกัเรียนไมสเขา้เรียนควบคุมพฤติกรรม
ไมสไดโ้ดยมีความถ่ีต ่าสุดเรียงตามล าดบั 
  2.3 ด้านการเ รียนการสอน ได้แกส  ครูไมสปรับกระบวนการสอนให้เข้ากับ
สถานการณ์ ไมสมีการบูรณาการเน้ือหาท่ีเหมือนหรือคลา้ยกนัโดยมีความถ่ีสูงสุดเรียงตามล าดบั และ
ครูมีภาระอ่ืนนอกเหนือการสอนมาก การสอนท่ีขาดการวางแผนท าให้ตอ้งเลยคาบเก่ียวเวลาเรียน
ของวิชาอ่ืนโดยมีความถ่ีต ่าสุดเรียงตามล าดบั 
  2.4 ด้านความมัน่คงและความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์น ได้แกส ครูมีความ
กังวลตสอความไมสปลอดภัยมากเกินไป ไมสมีการรักษาความปลอดภัยของกองก าลังในวนัหยุด          
ผูป้กครองกลวัวสานกัเรียนจะไมสปลอดภยัเม่ือมีการตรวจคน้จบักุมโดยมีความถ่ีสูงสุดเรียงตามล าดบั 
และการพฒันาครูไมสตรงตามความตอ้งการของนกัเรียน เกิดเหตุร้ายรายวนัทุกวนั ครูไมสมีก าลงัใจ  
ทอ้ถอย หดหูส ไมสท าการสอน รัฐไมสมีความจริงใจในการแกปั้ญหา ครูไปรสวมงานศพหรือไปเยี่ยม 
หารือเฝ้าผูเ้จบ็ปส วย ทั้งครู ทหาร ต ารวจ โดยมีความถ่ีต ่าสุดเรียงตามล าดบั 
  จากประเด็นปัจจยัการบริหารจดัการเวลาเรียนให้ครบตามท่ีก าหนดในหลกัสูตร
ของสถานศึกษาในเขตพฒันาพิเศษเฉพาะกิจจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ท่ีท าใหไ้มสสามารถจดัเวลาเรียน
ไดค้รบตามหลกัสูตร ทั้ง 4 ดา้น ซ่ึงสอดคลอ้งกบัส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ซ่ึงไดส้รุป
ความเห็นไวว้สา ปัญหาเร่ืองความไมสปลอดภยัของครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นปัญหาใหญสท่ี
สสงผลกระทบโดยตรงตสอประสิทธิภาพในการจดัการศึกษา สภาพโรงเรียนท่ีถูกเผาหรือท าลายกวสา 
200 แหสง ครู นกัเรียน บุคลากรทางการศึกษา ไดรั้บบาดเจบ็หรือเสียชีวิตกวสา 300 คน เป็นปัจจยัท่ีท า
ให้คณะครู เสียขวญัและก าลงัใจ ไมสกลา้มาสอนตามปกติ โรงเรียนตอ้งปิดชั่วคราวทุกคร้ังท่ีมี
เหตุการณ์ความไมสสงบ ความรุนแรงในพื้นท่ีเฉล่ีย 30-40 วนั หรือร้อยละ 20 ของเวลาเรียนตสอปี 
รวมถึงความไมสปลอดภยัในการเดินทาง ซ่ึงสสงผลตสอคุณภาพการเรียนการสอนให้ยิ่งตกต ่าลง และ
จากผลการวิจยัของศูนยป์ฏิบติัการการศึกษาจงัหวดัชายแดนภาคใตพ้บวสา จากสถานการณ์ความไมส
สงบขา้งตน้ ท าให้สภาพการจดัการศึกษาตกอยูสในภาระยากล าบากและเกิดปัญหาในเชิงบริหาร
จดัการ ไดแ้กส การท่ีหนสวยบริหารไมสสามารถเขา้ถึงโรงเรียน ซ่ึงน ามาสูสผลกระทบในดา้นความ
มัน่คงและประสิทธิภาพของการจดัการศึกษา นับตั้งแตสเกิดสถานการณ์ความรุนแรงข้ึนตั้งแตสปี 
2547 เป็นตน้มา ระบบการนิเทศติดตามผลโรงเรียนไดอ้สอนแอลงมาก โรงเรียนจ านวนมากตกอยูสใน
สภาพโดดเด่ียวขาดการเยี่ยมเยียนจากศึกษานิเทศก์ หรือผูบ้ริหารส านักงานเขตพื้นท่ี โดยเฉพาะ
โรงเรียนในพื้นท่ียากจนและหสางไกล ยิ่งมีปัญหาทวีคูณ คือ การตกอยูสในภาวะเส่ียงตสอการกสอการ
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ร้าย ทั้งน้ีจากสถิติพบวสา เหตุกสอการร้าย เชสน การเผาโรงเรียนหรือลอบท าร้ายครู สสวนใหญสเกิดข้ึนใน
พื้นท่ียากจนและหสางไกลแบบน้ีทั้งส้ิน โดยในพื้นท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้มีหมูสบา้นยากจน 
จ านวน 449 หมูสบา้น ในจ านวนน้ีเป็นหมูสบา้นในพื้นท่ีสีแดงท่ีเส่ียงตสอภาวะดงักลสาวถึง 216 แหสง 
หรือร้อยละ 48 ของหมูสบา้นยากจนทั้งหมด และจากการสัมภาษณ์ผูท้รงคุณวุฒิ พบวสา สาเหตุของ
การบริหารจดัการเวลาเรียนของสถานศึกษาท่ีไมสสามารถจดัให้ครบตามหลกัสูตรได ้เน่ืองมาจาก
โรงเรียนตอ้งปิดเรียนหรือหยดุท าการสอนตสอเน่ืองหลายวนั ครูหวาดกลวั การเขา้เรียนข้ึนอยูสกบัการ
รับ-สสงของกองก าลงั ต ารวจ ทหาร และอ่ืน ๆ ทั้งน้ีเน่ืองจากในภาวะท่ีปัญหาคุณภาพประสิทธิภาพ
ของการจดัการศึกษาในพื้นท่ีน้ียงัมีความละเอียดซบัซอ้นยากตสอการพฒันาและมีแนวโนม้ สาเหตุ
เหลสาน้ีจะยิ่งมีความวิกฤติเพิ่มข้ึน หนสวยงานท่ีเก่ียวขอ้งจึงควรเรสงสร้างความมัน่คงปลอดภยัในการ
จัดการศึกษา เพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยของโรงเรียน เพิ่มประสิทธิภาพของการ
ประสานงานกับฝส าย ก าลงัพล เพิ่มศกัยภาพและบทบาทของชุมชนในการดูแลสอดสสองความ
ปลอดภยัของโรงเรียนซ่ึงส่ิงตสาง ๆ เหลสาน้ีลว้นแตสน ามาซ่ึงความปลอดภยั ขา้ราชการครูสามารถเขา้
ปฏิบติัหนา้ท่ีการสอนไดต้ามปกติ แตสหากปัญหาเหลสาน้ียงัคงด ารงอยูสปราศจากการเยียวยาหรือการ
แกไ้ขแลว้จะสสงผลตสอ การจดัเวลาเรียนให้นกัเรียนไดมี้เวลาเรียนครบตามหลกัสูตรไดย้าก และจะ
เป็นปัญหาให้คุณภาพ  การศึกษาตกต ่าไมสมีท่ีส้ินสุด หากไมสรีบด าเนินการแก้ไขอาจสสงผลตสอ
ภาพรวมทั้งประเทศได ้
 3. ผลการวิจยัยุทธศาสตร์และแนวทางในการบริหารจดัการเวลาเรียนให้ครบตามท่ี
ก าหนดในหลกัสูตรของสถานศึกษาในเขตพฒันาพิเศษเฉพาะกิจจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ดงัน้ี 
  3.1 ผลการวิจยัยทุธศาสตร์การบริหารจดัการเวลาเรียนให้ครบตามหลกัสูตรในเขต
พฒันาพิเศษเฉพาะกิจจงัหวดัชายแดนภาคใต ้พบวสา สามารถก าหนดยทุธศาสตร์    ได ้ 11 ปัจจยั คือ 
1) สสงเสริมการพฒันาระบบบริหารการจดัการทัว่ไป (Allocating System)      2) สสงเสริมพฒันาครูสูส
มืออาชีพ (Inspiring Teacher) 3) สสงเสริมพฒันาครูให้มีศกัยภาพดา้นการสอน (Re-development 
Teacher) 4) สสงเสริมการจดัหลกัสูตรทอ้งถ่ินและการมีสสวนรสวม (Open for Local Curriculum and 
Participating) 5) สสงเสริมการเรียนการสอนแบบบูรณาการ (Process Learning Integration) 6) 
สสงเสริมพฒันาการเรียนรู้ท่ีเนน้ความสนใจของผูเ้รียน (Learning-student Centered)   7) สสงเสริมการ
บริหารจดัการเวลาเรียนตามความตอ้งการและบริบทของชุมชน (Arangement of Time Teaching) 
8) สสงเสริมพฒันากระบวนการเรียนรู้ (Instructional for Good Character)               9) สสงเสริมความ
รสวมมือทางการศึกษา (Necochat Education Practice) 10) สสงเสริมการบริหารโดยยึดผลผลิตเป็น
ส าคญั (Enhance Recourses Management) 11) สสงเสริมการนิเทศติดตามผล (Supervision) และ
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เรียกช่ือโดยรวมวสา AIROPLAINES โดยในแตสละปัจจยัไดจ้ดัเรียงล าดบัตวัแปรตามคสาน ้ าหนกัปัจจยั 
(Factor Loading) ไดด้งัน้ี 
   ปัจจยัท่ี 1  “สสงเสริมการพฒันาระบบบริหารการจัดการทัว่ไป” (Allocating 
System) ประกอบดว้ย สสงเสริมและจดัแหลสงเรียนรู้ให้มีศกัยภาพตสอการเรียนรู้ ส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาตอ้งวางแผนการประชุม อบรม สัมมนา ให้เหมาะสม  เพื่อไมสให้กระทบตสอ
เวลาเรียน จดักิจกรรมสสงเสริมนิสัยรักการอสานให้จริงจงั โรงเรียนประสานให้มีส่ือวิทยุชุมชนท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการศึกษา สสงเสริมการจดัท าขอ้มูลสารสนเทศดว้ยระบบ MIS โรงเรียนตอ้งวิเคราะห์
แหลสงเรียนรู้ให้ชัดเจนและเหมาะสมกบัระดบัชั้นเรียน กลุสมท่ีไมสศึกษาตสอควรจดัให้มีหลกัสูตร
ทอ้งถ่ินและหลกัสูตรวิชาชีพควบคูสกบัศาสนา ครูตอ้งมีจิตวิญญาณในการเป็นครูและปฏิบติัตนตาม
จรรยาบรรณของวิชาชีพครู ลดการจดัหรือการรสวมกิจกรรมภายนอกโรงเรียนท่ีไมสเก่ียวกบัการเรียน
การสอน ลดโครงการตสาง ๆ ท่ีตอ้งด าเนินการ ซ่ึงท าให้เสียเวลาเรียนของนักเรียน  ยกยสองเชิดชู
เกียรติแหลสงเรียนรู้และภูมิปัญญาให้เป็นแรงจูงใจทางบวกมากยิ่งข้ึน ปรับปรุงกฎหมายและบงัคบั
ใชก้ฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษาภาคบงัคบั 12 ปี อยสางจริงจงั ใชก้ระบวนการนิเทศ การสอนท่ีมี
ระบบ ซ่ึงมีคสาน ้ าหนกัของปัจจยัอยูสล  าดบัท่ี 1 โดยมีคสา Eigen Value ท่ี 17.819   คสาความแปรปรวน 
ร้อยละ 13.398 ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้ก าหนด
ยทุธศาสตร์พฒันาการบริหารจดัการศึกษาโดยให้ความส าคญักบัการสร้างความพร้อมและกลไกใน
การสสงเสริมและประสานงานการบริหารจดัการศึกษาในเขตพฒันาพิเศษเฉพาะกิจจงัหวดัชายแดน
ภาคใต ้การดูแลครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ได้รับสิทธิประโยชน์เพื่อเป็นการสร้างขวญั
ก าลังใจ รวมทั้ งสสงเสริมการมีสสวนรส วมของประชาชนและผูมี้สสวนได้สสวนเสียในการพัฒนา
การศึกษาของทอ้งถ่ิน ดงัน้ี 1) เสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารจดัการ โดย 1.1) เสริมสร้างกลไก
ของศูนยป์ระสานงานและบริหารจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ ในลกัษณะ “กระทรวงศึกษาธิการสสวน
หน้าให้สามารถประสานงานการด าเนินงานในการขบัเคล่ือนยุทธศาสตร์การพฒันาระบบขอ้มูล
สารสนเทศและระบบการติดตสอส่ือสาร การพฒันารูปแบบการจดัการศึกษา การติดตามประเมินและ
การรายงานผล และให้มีคณะกรรมการท่ีประกอบด้วยผู ้แทนจากทุกภาคสสวนท าหน้าท่ีให้
ขอ้เสนอแนะและก าหนดแนวทางการพฒันาการศึกษาท่ีเหมาะสม 1.2) พฒันาโครงสร้างการบริหาร
จดัการศึกษาให้มีความอิสระ คลสองตวั สามารถแกปั้ญหาไดอ้ยสางเบ็ดเสร็จรวมทั้งการเช่ือมโยง
การศึกษาทุกระดบัและทุกประเภท และเช่ือมโยงกบัเศรษฐกิจ สังคม และการพฒันาดา้นอ่ืน ๆ  
1.3) จดัให้มี สช. จงัหวดั และอ าเภอ 1.4) จดัให้มีการประชาสัมพนัธ์ทางการศึกษาเชิงรุกให้ถึง
กลุสมเป้าหมายในชุมชนโดยใชเ้ครือขสายประชาสัมพนัธ์ 1.5) ยกศูนยก์ารเรียนรู้ชุมชนให้เป็นหนสวย
ประสานงานทางการศึกษาและอาชีพในระดบัต าบลในรูปแบบของการบูรณาการ 1.6) จดัท าพนัธะ
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สัญญาความรสวมมือกบัประเทศในอาเซียนเพื่อสสงเสริมการพฒันาการจดัการศึกษาการวางแผน
การศึกษา การพฒันาหลกัสูตร การจดัการเรียนรู้ การพฒันาครู การประเมินผลการศึกษาตลอดชีวิต 
การสสงเสริมดา้นภาษาและการพฒันาเทคโนโลยีโดยความรสวมมือในลกัษณะทวิภาคี 1.7) สสงเสริม
สิทธิพิเศษเพื่อเสริมสร้างความพร้อมการบริหารจดัการแกสหนสวยงานและสถานศึกษา เชสน การคง
อตัราต าแหนสงของขา้ราชการครูและลูกจา้งประจ า การยกเวน้ภาษีโรงเรือนแกสสถานศึกษาเอกชน 
1.8) ท าขอ้ตกลงรสวมกนัระหวสางภาครัฐกบัมสัยดิเก่ียวกบัการจดัการศึกษาสายสามญัและวิชาศาสนา
ในระดับท่ีเหมาะสม 1.9) ปรับระบบการบริหารการจดัการเพื่อให้ครูและผูบ้ริหารสถานศึกษา
ปฏิบติัหนา้ท่ีจดัการเรียนการสอนและการบริหารในสถานศึกษาอยสางมีศกัยภาพและเตม็เวลา และ
พฒันาคณะกรรมการสถานศึกษาใหเ้ขา้ใจบทบาทหนา้ท่ีของตนเอง 1.10) จดัใหมี้ระบบประเมินผล
ท่ีมีมาตรฐาน 1.11) จดัให้มีระบบขอ้มูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจดัการท่ีมีประสิทธิภาพ ซ่ึง
ยทุธศาสตร์ดงักลสาว กระทรวงศึกษาธิการ  คาดหวงัวสาหากน ามาใชใ้นการแกไ้ขปัญหาการบริหาร
จดัการศึกษาในเขตพฒันาพิเศษเฉพาะกิจจงัหวดัชายแดนภาคใตแ้ลว้ก็จะท าให้ระบบการศึกษามี
ความชดัเจนและมัน่คงข้ึน สร้างความมัน่ใจให้กบัชุมชน นักเรียน ครู ผูบ้ริหาร ไดม้ากข้ึน และ
สอดคลอ้งกบัปริญญากรวยทองไดใ้หค้วามหมายของการบริหารเวลาไว ้คือ กลวิธีในการจดัการกบั
เวลาเพื่อให้ไดง้านมากกวสาอยสางมี ประสิทธิภาพ โดยใชเ้วลาอยสางพอเหมาะหรือนอ้ยกวสา โดยปกติ
คนเราทุกคนมีเวลาวนัละ 24 ชัว่โมง เทสากนัหมด แตสส าหรับผูมี้ทกัษะในการบริหารเวลาจะไดง้านท่ี
มีประสิทธิภาพ มีเวลาคิดส่ิงใหมส ๆ  มีเวลาพกัผสอน และมีเวลาเป็นของตนเองมากกวสาคนท่ียงัไมสรู้
วิธีจะจดัการกบัเวลาของตวัเอง และ นพพงษ ์ บุญจิตราดุล ไดใ้ห้ความหมายของการบริหารไวว้สา 
การบริหารเป็นกิจกรรมท่ีบุคคลตั้งแตสสองคนข้ึนไป รสวมมือกนัด าเนินงานอยสางมีระเบียบ เพื่อให้
งานบรรลุวตัถุประสงคอ์ยสางใด  อยสางหน่ึง หรือหลายอยสางท่ีบุคคลรสวมกนัก าหนดเพื่อใหง้านบรรลุ
วตัถุประสงคอ์ยสางใดอยสางหน่ึง  หรือหลายอยสางรสวมกนัก าหนดโดยใชก้ระบวนการและทรัพยากร 
ตลอดจนเทคนิคตสาง ๆ อยสางเหมาะสม และสอดคลอ้งกบัค าสัมภาษณ์ของผูท้รงคุณวุฒิท่ีเห็นวสาการ
แกไ้ขปัญหาเวลาเรียนไมสครบตามหลกัสูตรนั้น โรงเรียนควรใชห้ลกัการบริหารท่ีดี มีความพร้อมทั้ง
ดา้นส่ือการเรียน  การสอนตลอดจนการแกไ้ขปัญหา หากโรงเรียนตอ้งหยดุเรียน ทั้งน้ีเน่ืองจากการ
ท่ีโรงเรียนมีหนา้ท่ีในการจดัการเรียนการสอนใหก้บันกัเรียนแลว้โรงเรียนจะตอ้งมีทรัพยากรในการ
บริหารท่ีเหมาะสมเพียงพอแกสความตอ้งการอยูสตลอดเวลา โรงเรียนจะตอ้งเพิ่มศกัยภาพในการ
บริหารยามวิกฤติใหม้ากข้ึน หนสวยงานท่ีเก่ียวขอ้งโดยเฉพาะระดบั สพฐ. และ สพป. จะตอ้งรสวมกนั
วางแผนหาแนวทางในการบริหารโรงเรียนในสถานการณ์ฉุกเฉินให้ได ้และให้มองวสาเป็นเร่ือง
เรส งดสวน อยสามองเป็นเร่ืองปกติ มิฉะนั้นจะแกปั้ญหาตามปกติ ซ่ึงไมสสอดคลอ้งกบัความเป็นจริง  
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ดงันั้นหากหนสวยงานท่ีเก่ียวขอ้งเขา้ใจในสถานการณ์และน าหลกัการบริหารมาใชอ้ยสางถูกตอ้งก็จะ
สามารถแกไ้ขปัญหาเวลาเรียนท่ีไมสครบตามหลกัสูตรได ้
   ปัจจยัท่ี 2  “สสงเสริมพฒันาครูสูสมืออาชีพ (Inspiring Teacher)”  ประกอบดว้ย 
พฒันาครูใหเ้ป็นแบบอยสางท่ีดีกบันกัเรียน สสงเสริมใหค้รูมีความรับผดิชอบ รู้หนา้ท่ี มีวินยัในตนเอง 
พฒันาครูท่ีขาดความรู้และประสบการณ์อยสางเข้มข้นและตสอเน่ือง ครูต้องมีระเบียบวินัย แม้
สถานการณ์ไมสปกติก็ตาม สรรหาครูท่ีดีมีคุณภาพมาสอนนักเรียน ก าหนดให้ครูสอนวิชาลูกเสือ 
เนตรนารี อยสางจริงจงั เพื่อให้นกัเรียนไดมี้ระเบียบวินยั ซ่ึงมีคสาน ้ าหนกัขององคป์ระกอบอยูสล  าดบั   
ท่ี 2 โดยมีคสา Eigen Value ท่ี 9.414 และคสาความแปรปรวน ร้อยละ 7.078 ซ่ึงสอดคลอ้งกบั  
แผนพฒันาการศึกษาในเขตพฒันาพิเศษจงัหวดัชายแดนภาคใต ้(พ.ศ. 2552 -2555) โดยส านกังาน 
เลขาธิการสภาการศึกษา  ไดก้ าหนดไวว้สา การพฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ด าเนินการ 
ดงัน้ี 1) พฒันาครูให้ตอบสนองตสอการพฒันาของนักเรียนและเช่ือมโยงกบัการเล่ือนวิทยฐานะ        
2) ปรับระบบการบริหารจัดการเพื่อให้ครูและผูบ้ริหารสถานศึกษาปฏิบัติหน้าท่ีจัดการเรียน         
การสอนและการบริหารในสถานศึกษาอยสางเต็มเวลาและศกัยภาพ 3) พฒันาศกัยภาพของบุคคล
ด้านการนิเทศการศึกษาให้มีความเช่ียวชาญเป็นท่ียอมรับ และสามารถท าหน้าท่ีนิเทศติดตาม       
การพฒันาคุณภาพทางวิชาการของสถานศึกษาให้มีมาตรฐานและด าเนินการอยสางน้อยโรงเรียน    
ละ 1 คร้ังตสอภาคเรียน 4) เปิดโอกาสให้ครูจากสถานศึกษาเอกชนได้รส วมรับการพฒันากับครู
โรงเรียนของรัฐมากข้ึน 5) เรสงรัดการพฒันาครูอตัราจา้งและพนกังานราชการในสถานศึกษาท่ีไดรั้บ         
การบรรจุและแตสงตั้งใหมส ผูท่ี้สอนไมสตรงตามวุฒิการศึกษาให้มีศกัยภาพในการปฏิบติังานโดย
จัดสรรงบประมาณ ลักษณะคูปอง พฒันาครูเพื่อให้สามารถพฒันาตนเองตามความสนใจใน
หลกัสูตรท่ีกระทรวงศึกษาธิการก าหนด 6) เรสงรัดแกปั้ญหาการขาดแคลนครูและครูท่ีสอนไมสตรง
วุฒิ โดยเฉพาะในวิชาเฉพาะในชสวงชั้นท่ี 4 ไดแ้กส เครี ชีววิทยา ฟิสิกส์ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
ภาษาตสางประเทศ และครูวิชาชีพในระดบัอาชีวศึกษา 7) พฒันาครู บุคลากรทางการศึกษา และ       
ผูบ้ริหารทุกระดบัให้เป็นผูมี้ความรู้ ความสามารถ ดา้นวฒันธรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา    
8) เรส งรัดและแก้ปัญหาให้ครูผูส้อนและผูบ้ริหารสถานศึกษามีคุณวุฒิวิชาชีพ 9) รส วมมือกับ
มหาวิทยาลยัในการผลิตครูสหกิจศึกษา และพฒันาบุคลากรโดยการศึกษาตสอระดบัสูงข้ึนควบคูสกบั
การปฏิบติังานไดใ้ห้ไดรับคุณวุฒิสอดคลอ้งกบัสายงานท่ีรับผดิชอบ ซ่ึงแนวทางดงักลสาวสอดคลอ้ง
กบัทฤษฎีการเรียนรู้ท่ีครูจะตอ้งเขา้ใจและศึกษาหาความรู้กสอนท าการสอน เพื่อการเรียนการสอน  
จะไดมี้ประสิทธิภาพตรงกบัความตอ้งการของผูเ้รียนในเวลาท่ีจ ากดัได ้ทฤษฎีของกลุสมท่ีเช่ือใน  
พระเจา้  เชสน เซนตอ์อกุสติน (St. Augustine) จอห์น คาลวิน (John Calvin) และคริสเตียน โวลฟ์ 
(Christian Wolff) ซ่ึงนกัคิดกลุสมน้ีเช่ือวสา 1) มนุษยเ์กิดมาพร้อมกบัความเช่ือและการกระท าใด ๆ 
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ของมนุษยเ์กิดจากแรงกระตุน้ภายในของตวัมนุษยเ์อง (Bad-active) 2) มนุษยพ์ร้อมท่ีจะท าความเช่ือ
หากไมสไดรั้บการสั่งสอนอบรม 3) สมองมนุษยน์ั้นแบสงออกเป็นสสวน ๆ (Faculties) ซ่ึงหากไดรั้บ   
การฝึกอยสางเหมาะสมจะชสวยท าใหเ้กิดความเขม้แขง็ สามารถแกไ้ขปัญหาตสาง ๆ ได ้4) การฝึกสมอง
หรือฝึกระเบียบวินยัของจิตเป็นส่ิงจ าเป็นตสอการพฒันาใหม้นุษยเ์ป็นคนดี คนฉลาดได ้5) การฝึกฝน
สมองให้รู้จกัคิด ตอ้งใชว้ิชาท่ียาก เชสน วิชาคณิตศาสตร์ ปรัชญา ภาษาลาติน ภาษากรีก และคมัภีร์  
ไบเบิล เป็นตน้ กลุสมท่ีเช่ือในความมีเหตุผลของมนุษย ์ (Humanistic Mental Discipline) นกัคิด
ส าคญัในกลุสมน้ี เชสน พลาโต (Plato) อริสโตเติล (Aristotle) ซ่ึงพวกเขามีความเช่ือวสา 1) พฒันาการ
ในเร่ืองตสาง ๆ เป็นความสามารถของมนุษย ์มิใชสพระเจา้บนัดาลใหเ้กิด 2) มนุษยเ์กิดมามีลกัษณะไมส
ดีไมสเลว และการกระท าของมนุษยเ์กิดจากแรงกระตุน้ภายใน (Neutral-active) 3) มนุษยเ์ป็นผูมี้
เหตุผลพร้อมท่ีจะพฒันาตนเอง มนุษยมี์อิสระท่ีจะเลือกท าตามความเขา้ใจและเหตุผลของตน      
หากไดรั้บการฝึกฝนอบรมก็จะสามารถพฒันาศกัยภาพท่ีติดตวั 4) มนุษยมี์ความรู้ติดตวัมาตั้งแตส
ก าเนิด แตสถา้ขาดการกระตุน้ความรู้จะไมสแสดงออก หลกัการสอน ผูส้อนตอ้งท าความเขา้ใจกบั
ทฤษฎีทั้ง 2 กลุสม เพราะหลกัการสอนมีความแตกตสางกนั และยงัมีทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเรียนรู้
และการสอนอีกมากมาย ซ่ึงผูส้อนจะตอ้งเรียนรู้และเขา้ใจอยสางถสองแท ้เพื่อน ามาปรับใช้ ทั้งน้ี     
เพื่อให้นักเรียนเรียนรู้ได้เร็วข้ึน สามารถมีความรู้ ทกัษะ ประสบการณ์ ตามวตัถุประสงค์ของ
หลกัสูตร นอจากน้ีผูท้รงคุณวุฒิซ่ึงไดใ้ห้ค  าสัมภาษณ์ไวว้สา การเรียนรู้ของนักเรียนเป็นส่ิงส าคญั    
ครูตอ้งเตรียมในส่ิงท่ีนักเรียนตอ้งการไวใ้ห้พร้อม ครูตอ้งมีการพฒันาตนเองอยสางสม ่าเสมอและ
ตสอเน่ือง ตลอดทั้งตอ้งมีวินยัและจรรยาบรรณพร้อมท่ีจะเป็นแบบอยสางท่ีดีแกสนักเรียน ทั้งน้ีเพราะ
หากครูไดฝึ้กฝนตนเองใหพ้ร้อมตสอการสอนแลว้ก็จะสามารถท าใหผู้เ้รียนเรียนรู้ไดเ้ร็ว แมมี้เวลาไมส
ครบ 200 วนั กต็าม และมีความเหมาะสมเพียงพอท่ีจะเป็นครูมืออาชีพได ้
   ปัจจัยท่ี 3  “สสงเสริมพฒันาครูให้มีศกัยภาพด้านการสอน (Re-development 
Teacher)” ประกอบดว้ย จดัสรรงบประมาณเพื่อการพฒันาสถานศึกษาให้มีความพร้อมในทุก ๆ 
ดา้น ผูบ้ริหารหรือครูในโรงเรียนท่ีมีผลการปฏิบติังานท่ีต ่ากวสาเกณฑ์มาตรฐานควรได้รับ การ
พฒันาสสงเสริมประสิทธิภาพการปฏิบติังานอยสางตสอเน่ือง พฒันาและปรับปรุงระบบ การประเมินผล
การปฏิบติังานของผูบ้ริหารและผูส้อน สสงเสริมให้ครูไดพ้ฒันาการสอนอยสางจริงจงั เนน้การสอน
ดว้ยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ใหม้ากข้ึน สนบัสนุนใหมี้การพฒันาโรงเรียนตามแผนพฒันาของ
โรงเรียนอยสางจริงจงั จดัระบบการพฒันาครูใหมี้คุณภาพมากยิง่ข้ึน โดยเนน้ คนดี  คนเกสง มาเป็นครู 
น าผลการวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษามาใชใ้นการปรับปรุงคุณภาพการศึกษาอยสางจริงจงั ซ่ึงมีคสา
น ้ าหนกัขององคป์ระกอบอยูสล  าดบัท่ี 3 โดยมีคสา Eigen Value ท่ี 9.339 และคสาความแปรปรวน ร้อย
ละ 7.022 ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวทางในการบริหารงานทางวิชาการของฟาโยล (Fayol) ซ่ึงมีขั้นตอน
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หรือกระบวนการในการบริหารงานท่ีมุสงประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์
หรือเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้ซ่ึงประกอบไปดว้ย กระบวนการในการวางแผนการจดัองคก์าร การ
บงัคบับญัชา การประสานงาน และการควบคุม ซึงในกระบวนการดงักลสาวน้ีมีความเหมาะสมใน
การบริหารงานวิชาการเป็นอยสางยิ่ง เป็นวิธีการบริหารงานวิชาการท่ีเป็นสากลมีขั้นตอนหรือ
กระบวนการบริหารงานท่ีตสอเน่ือง สามารถประยกุตใ์ชใ้หเ้กิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลน าไปสูส
การพฒันาความเป็นเลิศทางวิชาการขององคก์ารในท่ีสุด    นอกจากน้ีในการเพิ่มศกัยภาพดา้นการ
สอนของครู ชุมศกัด์ิ  อินทร์รักษ์  ไดก้ลสาวไวว้สา ครูควรไดมี้การเตรียมการกสอนด าเนินการ เชสน 
จดัท าแผนงานวิชาการ จดัวิธีการท างาน จดัโครงการสอน   จดัท าปฏิทินการปฏิบติังาน จดัตาราง
เรียน ปฐมนิเทศนกัเรียน การลงทะเบียนเรียนขั้นการด าเนินงาน เชสน การด าเนินงานการสอนตาม
หลกัสูตร การด าเนินงานเก่ียวกบักิจกรรมเสริมหลกัสูตร การเตรียมส่ือ ขั้นสสงเสริมและติดตามผล
ในดา้นวิชาการ เชสน สสงเสริมใหค้รูอาจารยไ์ดป้รับปรุงตนเองดา้นวิชาการ สนบัสนุนใหมี้การปฏิบติั
ตามมาตรฐานทางวิชาการ ริเร่ิมสร้างสรรคใ์นการปรับปรุงดา้นวิชาการ  จดับรรยากาศทางวิชาการ
ในสถานศึกษา จดัให้มีคณะกรรมการท่ีปรึกษาทางวิชาการ จดัตั้งคณะท างานทางวิชาการ สสงเสริม
ให้จดัตั้งชุมนุมหรือชมรมทางวิชาการ  สสงเสริมให้มีการเขา้รสวมประชุมสัมมนา ฝึกอบรมเพื่อเป็น
การแลกเปล่ียนเรียนรู้ และสสงเสริมให้ศึกษาตสอเพื่อความกา้วหน้าทางวิชาการ และสอดคลอ้งกบั
พระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูสหวัภูมิพลอดุลยเดช ซ่ึงไดมี้พระราชด ารัสวสา “...ครูทุก
คนต้องนึกวสาตนเป็นครู ต้องมีความยุติธรรม ต้องหนักแนสน ขอให้ครูฝึกฝนอบรมเด็กให้เป็น
นกัเรียนท่ีดี มีระเบียบ มีความรับผิดชอบในหนา้ท่ี รู้จกัท าตนให้ตรงตสอเวลา ฝึกให้มีสมาธิในการ
งาน รู้จกัรักษาทรัพยส์มบติัสสวนตวัและ   สสวนรวม รู้จกัมีเมตตา นึกถึงผูอ่ื้น รู้จกัท าตวัให้เขา้กบั
สสวนรวม...” ซ่ึงพระราชด ารัสขา้งตน้แสดงให้เห็นวสาพระองคท์รงมีความหสวงใจเก่ียวกบับทบาท
และศกัด์ิศรีของครู ซ่ึงครูควรพยายามรักษาไว ้โดยการวางตนใหเ้ป็นท่ีนสาเคารพ มีความรับผดิชอบ
ตสอหนา้ท่ี มีความยติุธรรม โดยเฉพาะอยสางยิ่ง   มีเมตตาสั่งสอนศิษยด์ว้ยความอดทน เพื่อความงอก
งามของศิษยอ์ยสางแทจ้ริง นอกจากน้ียงัสอดคลอ้งกบัค าให้สัมภาษณ์ของผูท้รงคุณวุฒิวสา ครูจะตอ้ง
ไดรั้บการพฒันาประสิทธิภาพการปฏิบติังานอยสางตสอเน่ือง โดยเนน้หลกัการสอนในรูปแบบตสาง ๆ 
ท่ีสามารถน ามาประยุกต์ให้เขา้กบัสถานการณ์ท่ีนักเรียนมีเวลาเรียนน้อย และครูควรไดรั้บการ
สสงเสริมให้มีความกา้วหนา้ในวิชาชีพโดยเฉพาะในพื้นท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ท่ีมีอุปสรรค
มากมายท่ีไมสสามารถปฏิบัติงานให้เข้าตามหลักเกณฑ์มาตรฐานแหสงวิชาชีพ ดังนั้ น การท่ีจะ
ยกระดบัการมีวิทยฐานะท่ีสูงข้ึนจึงเป็นเร่ืองท่ีคสอนขา้งยากส าหรับขา้ราชการครูท่ีปฏิบติังานในพื้นท่ี
ดงักลสาวน้ี แตสถา้หากหนสวยงานหรือองคก์รท่ีเก่ียวขอ้ง เชสน ก.ค.ศ. หรือ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นท่ีการศึกษา 
หรือ ส.ก.ส.ค. ชสวยสสงเสริมอยสางจริงจงัแลว้การเพิ่มศกัยภาพการสอนของครูก็จะประสบผลส าเร็จ 
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นกัเรียนก็จะไดรั้บประโยชน์ เชสนเดียวกนั และยงัสสงผลตสอการจดัการเวลาเรียนให้มีประสิทธิภาพ
มากยิง่ข้ึน 
   ปัจจยัท่ี 4  “สสงเสริมการจดัหลกัสูตรทอ้งถ่ินและการมีสสวนรสวม (Open for 
Local Curriculum and Participating)” ประกอบดว้ย ควรเนน้การพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษาใน
ลกัษณะของหลกัสูตรทอ้งถ่ิน หลกัสูตรทวิศาสนา หลกัสูตรไตรภาษา ควรจดัการศึกษาเพื่อพฒันา
อาชีพและการมีรายได ้ควรมีการติดตามการจดัการศึกษา การนิเทศแนะน า การควบคุมคุณภาพของ
โรงเรียนตามเกณฑข์องส านกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) สสงเสริม
ใหมี้การจดัการศึกษาเพื่อสสงเสริมประชาธิปไตยและจิตส านึกพลเมือง สสงเสริมใหมี้การจดัการศึกษา
แบบพหุวฒันธรรมอยสางจริงจงั โรงเรียนควรจดัการศึกษาโดยเนน้โรงเรียนเป็นฐาน ซ่ึงมีคสาน ้ าหนกั
ของปัจจยัอยูสล  าดบัท่ี 4 โดยมีคสา Eigen Value ท่ี 6.674 และคสาความแปรปรวน ร้อยละ 5.018 ซ่ึง
สอดคลอ้งกบัแผนพฒันาการศึกษาในเขตพฒันาพิเศษจงัหวดัชายแดนภาคใต ้(พ.ศ. 2552-2555) ใน
ยุทธศาสตร์พฒันาคุณภาพการศึกษาโดยมุสงเน้นการปรับปรุงแกไ้ขพฒันาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาให้ได้มาตรฐานการศึกษาของประเทศ และสอดคลอ้งกบัสภาพปัญหา ความตองการ 
ความหลากหลายทางวฒันธรรมและแนวทางสันติ ดงัน้ี 1) พฒันาหลกัสูตรและกิจกรรมการเรียนรู้ 
โดยพฒันารูปแบบและหลกัสูตรการจดัการศึกษาโดยเน้นแนวคิด พหุวฒันธรรมศึกษาทั้งในและ
นอกระบบให้สอดคล้องกับความต้องการและวิถีชีวิต และปรับการเรียน เปล่ียนการสอนให้
เหมาะสมกบัสภาพความตอ้งการ โดยบูรณาการวิชาสามญั ศาสนา และวิชาชีพท่ีเหมาะสมพร้อมทั้ง
สามารถใชค้วามหลากหลายทางวฒันธรรมเป็นตน้ทุนในการพฒันาสังคมอยสางสร้างสรรค ์2) จดั
กิจกรรมการเรียนรู้เสริมหลกัสูตรให้สอดคลอ้งกบัความสนใจ ซ่ึงส่ิงเหลสาน้ีความเป็นทอ้งถ่ินท่ี
ตอ้งการเอกลกัษณ์เป็นของตนเอง พร้อมทั้งความตอ้งการรักษาอตัลกัษณ์ของทอ้งถ่ินเอาไวเ้พื่อให้
ลูกหลานไดช่ื้นชมและภาคภูมิใจในอนาคตอีกดว้ย นอกจากน้ีหลกัสูตรทอ้งถ่ินท่ีควรจะเป็นควรมี
ความยืดหยุสน แตสเหมาะสมกับความต้องการจ าเป็นของชุมชน และชุมชนมีสสวนเก่ียวข้องใน         
การเลือกและตดัสินใจ ซ่ึงพระราชบญัญติัการศึกษาแหสงชาติ พุทธศกัราช 2542  ไดเ้สนอใน      การ
พฒันาหลกัสูตรโดยยึดหลกัการพฒันาหลกัสูตรทั้งระบบ โดยแบสงออกเป็น การรสางหลกัสูตร  การ
น าหลกัสูตรไปใช ้และการประเมินผลหลกัสูตรทั้งระบบอีกดว้ย ในระบบการศึกษาท่ีมี การกระจาย
อ านาจให้ทอ้งถ่ินและสถานศึกษามีบทบาทในการพฒันาหลกัสูตรนั้น หนสวยงานตสาง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง
ในแตสละระดบั ตั้งแตสระดบัชาติ ระดบัทอ้งถ่ิน  จนถึงระดบัสถานศึกษา มีบทบาทหนา้ท่ีและความ
รับผิดชอบในการพัฒนา สนับสนุน สส งเสริม การใช้และพัฒนาหลักสูตรให้เป็นไปอยสางมี
ประสิทธิภาพ เพื่อให้การด าเนินการจดัท าหลกัสูตรสถานศึกษา และการจดัการเรียนการสอนของ
สถานศึกษามีประสิทธิภาพสูงสุด อนัจะสสงผลให้การพฒันาคุณภาพผูเ้รียนบรรลุตามมาตรฐาน   
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การเรียนรู้ท่ีก าหนดไวใ้นระดับชาติ สสวนระดับท้องถ่ิน ได้แกส ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
หนสวยงานตน้สังกดัอ่ืน ๆ เป็นหนสวยงานท่ีมีบทบาทในการขบัเคล่ือนคุณภาพการจดัการศึกษาเป็น 
ตวักลางท่ีจะเช่ือมโยงหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ท่ีก าหนดในระดบัชาติใหส้อดคลอ้ง
กบัสภาพและความตอ้งการของทอ้งถ่ิน เพื่อน าไปสูสการจดัท าหลกัสูตรของสถานศึกษา สสงเสริม    
การใชแ้ละพฒันาหลกัสูตรในระดบัสถานศึกษาใหป้ระสบผลส าเร็จ โดยมีภารกิจส าคญั คือ ก าหนด
เป้าหมายและจุดเนน้การพฒันาคุณภาพผูเ้รียนในระดบัทอ้งถ่ินโดยพิจารณาจากให้สอดคลอ้งกบั   
ส่ิงท่ีเป็นความตอ้งการในระดบัชาติ พฒันาสาระการเรียนรู้ทอ้งถ่ิน ประเมินคุณภาพการศึกษาใน
ระดบัทอ้งถ่ิน รวมทั้งเพิ่มพูนคุณภาพการใชห้ลกัสูตรดว้ยการวิจยัและพฒันา การพฒันาบุคลากร 
สนบัสนุนสสงเสริมติดตามผล ประเมินผล วิเคราะห์ และรายงานผลคุณภาพของผูเ้รียน สถานศึกษามี
หน้าท่ีส าคญัในการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษาหรือหลกัสูตรทอ้งถ่ิน ซ่ึงมีความสอดคลอ้งกับ
บริบทของทอ้งถ่ิน การวางแผนและการด าเนินการใชห้ลกัสูตร การเพิ่มพนูคุณภาพการใชห้ลกัสูตร
ดว้ยการวิจยัและพฒันา การปรับปรุงและพฒันาหลกัสูตรจดัท าระเบียบการวดัและประเมินผล      
ในการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษาตอ้งพิจารณาให้สอดคลอ้งกับหลกัสูตรแกนกลางการศึกษา           
ขั้นพื้นฐาน และรายละเอียดท่ีเขตพื้นท่ีการศึกษาหรือหนสวยงานตน้สังกดัอ่ืน ๆ ในระดบัทอ้งถ่ิน   
ไดจ้ดัท าเพิ่มเติม รวมทั้งสถานศึกษาสามารถเพิ่มเติมในสสวนท่ีเก่ียวขอ้งกบัสภาพปัญหาในชุมชน 
และสังคม ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน และความตอ้งการของผูเ้รียนโดยทุกภาคสสวนเขา้มามีสสวนรสวมใน    
การพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา ซ่ึงสอดคลอ้งกับค าสัมภาษณ์ของผูท้รงคุณวุฒิท่ีเสนอแนะวสา 
โรงเรียนควรเนน้การพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษาโดยใหค้วามสอดคลอ้งและเช่ือมโยงกบัหลกัสูตร
ทวิศาสนา หลกัสูตรไตรภาษา ตลอดทั้งควรบรรจุในเร่ืองของประวติัศาสตร์ ชาติพนัธ์ ความเป็นมา
ของคนในพื้นท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ไวใ้ห้ศึกษาในเชิงสร้างสรรคเ์พื่อเป็นขอ้เตือนใจและ
ภาคภูมิใจในแผสนดินเกิด โดยเฉพาะการจดัการศึกษาแบบพหุวฒันธรรม ซ่ึงสังคมท่ีเป็นอยูสปัจจุบนั
ประกอบด้วย กลุสมชนอยสางน้อย 3 เช้ือชาติ ท่ีมาอยูสรส วมกนั ตสางมีความปรารถนาดีตสอกันทั้งส้ิน 
ดงันั้น หลกัสูตรทอ้งถ่ินจึงไมสใชสเพียงเพื่อการสสงเสริมเร่ืองของการมีอาชีพเพียงอยสางเดียว แตสตอ้ง
ครอบคลุมถึงความมัน่คงและความสนัติสุขดว้ย 
   ปัจจยัท่ี 5   “สสงเสริมการเรียนการสอนแบบบูรณาการ (Process Learning 
Integration)” ประกอบดว้ย ก าหนดใหมี้การนิเทศติดตามผลอยสางตสอเน่ืองและเป็นระบบ  ขยายเวลา
เรียนในกลุสมสาระหลกัใหม้ากข้ึน จดัท าหนสวยการเรียนรู้แบบบูรณาการกบัทุกวิชา        ลดเวลาเรียน
ในกลุสมสาระอ่ืนเพื่อทดแทนในกลุสมสาระหลกั วิเคราะห์เวลาเรียนให้เหมาะสมกบั สภาพการณ์
ความไมสสงบ ซ่ึงมีคสาน ้ าหนักขององคป์ระกอบอยูสล  าดบัท่ี 5 โดยมี Eigen Value ท่ี 6.127 และคสา
ความแปรปรวน ร้อยละ 4.6.7 ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแผนพฒันาการศึกษาในเขตพฒันาพิเศษเฉพาะกิจ
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จงัหวดัชายแดนภาคใต ้(พ.ศ. 2552-2555)  ไดก้ าหนดไวว้สา การพฒันารูปแบบและหลกัสูตรการจดั
การศึกษาโดยเนน้แนวคิดพหุวฒันธรรมศึกษาทั้งในและนอกระบบให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการ
และวิถีชีวิต และปรับการเรียน เปล่ียนการสอนให้เหมาะสมกบัสภาพความตอ้งการ โดยบูรณาการ
วิชาสามญั ศาสนา และวิชาชีพในสัดสสวนท่ีเหมาะสม พร้อมทั้งสามารถใชค้วามหลากหลายทาง
วฒันธรรมเป็นตน้ทุนในการพฒันาสังคมอยสางสร้างสรรค ์และพฒันาหลกัสูตรและกิจกรรมการ
เรียนรู้ด้านความปลอดภยัในทุกระดบัการศึกษา   ซ่ึงหากไดมี้การบูรณาการในหลาย ๆ เร่ืองท่ี
เก่ียวขอ้งกจ็ะสามารถลดการสูญเสียเวลาและเป็นการเพิ่มเวลาเรียนใหก้บันกัเรียนโดยการบูรณาการ 
และสอดคลอ้งกบัแนวคิดของบูนย ์และเคิรทซ์ (Boone and Kurtz)  ไดเ้สนอวิธีการบริหารงานท่ีมี
ประสิทธิภาพกสอนตอบค าถามในเร่ืองตสาง ๆ ไดแ้กส อะไรท่ีตอ้งท าให้เสร็จ เม่ือไรจะตอ้งท าใหเ้สร็จ 
ใครควรเป็นคนท า ตอ้งใชเ้วลาเทสาไร และควรจดัอยูสในอนัดบัท่ีเทสาไร นอกจากน้ียงัไดเ้สนอแนะ
การแก้ปัญหาเร่ืองข้อจ ากัดทางเวลา คือ ต้องท างานให้เร็วข้ึนด้วยการสั่งงานให้เร็วและมี
ประสิทธิภาพ ประการท่ีสอง คือ ประหยดัเวลา โดยการท างานในอตัราเรส งท่ีเร็วข้ึน ดว้ยการตั้ง
ระยะเวลาในการจัดการงานให้แนสนอน นอกจากน้ี ลองแกนเนคเกอร์ มัวร์  และแพ็ทตี 
(Longennecker Calos and Petty) ไดเ้สนอแนะไวว้สา ปัญหาส าคญัของการบริหารเวลา ไดแ้กส 
ผูบ้ริหารบริหารเวลาไมสเป็นท าใหง้านนั้นขาดประสิทธิภาพ แกไ้ขไดโ้ดยใชเ้วลาอยสางประหยดั เชสน 
มอบหมายงานให้ลูกน้องโดยไมสต้องควบคุมดูแลอยสางใกลชิ้ด จากแนวคิดดังกลสาว จะเห็นวสา  
การบูรณาการในขั้นตอนตสาง ๆ สามารถท่ีจะลดระยะเวลาให้สั้ นลงได้ และยงัสสงผลตสองานมี
ประสิทธิภาพเพิ่มข้ึน    ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวทางการจดัการเรียนการสอนแบบเนน้การบูรณาการ 
ซ่ึงมีหลกัการ คือ 1) ในธรรมชาติและชีวิตจริง ทุกส่ิงทุกอยสางลว้นมีลกัษณะเชสนเดียวกนั ควรมี
ลักษณะเป็นองค์รวม ไมสใชสแบสงเป็นแทสงหรือเป็นทสอนท่ีแยกจากกัน ซ่ึงท าให้  การเรียนรู้ไมส
เช่ือมโยงสัมพนัธ์กับชีวิตจริง และความเป็นจริงเป็นผลท าให้ผูเ้รียนไมสสามารถน าความรู้ไป
ประยุกต์ใชใ้ห้เป็นประโยชน์ในชีวิตจริงได ้2) การบูรณาการเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนได ้เรียนรู้การ
แกปั้ญหาโดยใชค้วามรู้หลาย ๆ ดา้นประกอบกนั และชสวยใหผู้เ้รียนเกิดพฒันาการทั้งความรู้ ทกัษะ 
และเจตคติไปพร้อม ๆ กนั 3) การบูรณาการเปิดโลกทศัน์ของทั้งผูส้อนและผูเ้รียน ให้กวา้งข้ึน 
นอกจากน้ีการจดัการเรียนการสอนโดยเน้นการบูรณาการ หมายถึง การน าเน้ือหาสาระท่ีมีความ
เก่ียวขอ้งกนัมาสัมพนัธ์ให้เป็นเร่ืองเดียวกนั และจดักิจกรรมการเรียนรู้ให้ผูเ้รียนเกิดความรู้ความ
เขา้ใจในลกัษณะท่ีเป็นองคร์วม และสามารถน าความรู้ความเขา้ใจไปประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจ าวนั
ได ้การบูรณาการเน้ือหาสาระท่ีมีความเก่ียวขอ้งกนัสามารถท าไดห้ลายลกัษณะดงัน้ี  1) การบูรณา
การภายในวิชา (Intradisciplinary) หมายถึง การน า เ น้ือหาสาระในวิชาเ ดียวกันหรือกลุสม
ประสบการณ์เดียวกนัมาสัมพนัธ์กนั 2) การบูรณาการระหวสางวิชา (Interdisciplinary) หมายถึง การ
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น าเน้ือหาสาระของหลาย ๆ วิชามาสมัพนัธ์กนัใหเ้ป็นเร่ืองเดียวกนั ซ่ึงการบูรณาการภายในวิชาหรือ
ระหวสางวิชาสสวนใหญสจะมีหวัขอ้ หรือ Theme เป็นหวัขอ้ในการเรียนรู้ นอกจากน้ี ธ ารง บวัศรี กลสาว
วสา ควรมีการบูรณาการในลกัษณะอ่ืน ๆ ควบคูสไปดว้ย ไดแ้กส การบูรณาการระหวสางความรู้ และ
กระบวนการเรียนรู้ การบูรณาการระหวสางพฒันาการทางความรู้และพฒันาการทางจิตใจ การบูรณา
การระหวสางความรู้และการกระท า และการบูรณาการระหวสางส่ิงท่ีเรียนในโรงเรียนกบั ส่ิงท่ีเป็นอยูส
ในชีวิตประจ าวนัของผูเ้รียน และสอดคลอ้งกบัค าสัมภาษณ์ของผูท้รงคุณวุฒิทั้ง 17 ทสาน ไดใ้ห้
ความเห็นในประเด็นน้ีวสา โรงเรียนควรไดมี้การสสงเสริมการสอนท่ีเนน้การบูรณาการให้    มากข้ึน 
เพราะสามารถท าให้นกัเรียนสามารถเรียนรู้ไมสครอบคลุมทุกเน้ือหาและสามารถบูรณาการกบัเวลา
เรียนของทุกวิชาและน าไปเทียบโอนเวลาเรียนเพื่อใหค้รบตามหลกัสูตรได ้ซ่ึงส านกังาน  เขตพื้นท่ี
การศึกษา ควรสสงเสริมอยสางจริงจงัและก าหนดใหทุ้กโรงเรียนจดัการเรียนการสอนแบบ  บูรณาการ
และมีการติดตามผลอยสางตสอเน่ือง ซ่ึงจะสสงผลใหก้ารแกไ้ขปัญหาเวลาเรียนไมสครบตามหลกัสูตรได ้
   ปัจจยัท่ี 6  “สสงเสริมพฒันาการเรียนรู้ท่ีเนน้ความสนใจของผูเ้รียน (Learning-
student Centered) ประกอบดว้ย การจดัการศึกษาควรค านึงถึงนกัเรียนสองกลุสม คือ กลุสมศึกษาตสอ 
และกลุสมท่ีคาดหวงัไมสศึกษาตสอ จดัให้มีการเสนอผลงานเป็นระยะ ๆ ทั้งท่ีเป็นผลงานดีเดสน (Good 
Practice) และการปฏิบติัท่ีเป็นเลิศ (Best Practice) ก าหนดให้มีการขยายผลการจดัการเรียนรู้สูส
ชุมชนภายนอก หรือโรงเรียนท่ีสนใจ การพฒันาการศึกษาในเขตพฒันาพิเศษเฉพาะกิจจงัหวดั
ชายแดนภาคใต ้ควรใชรู้ปแบบการวิจยัและพฒันาเชิงปฏิบติัการแบบมีสสวนรสวม ซ่ึงมีคสาน ้ าหนกัของ
ปัจจยัอยูสล  าดบัท่ี 6 โดยมีคสา Eigen Value ท่ี 5.631 ตสอความแปรปรวน ร้อยละ 4.234 ซ่ึงสอดคลอ้ง
กบัแผนพฒันาการศึกษาในเขตพฒันาพิเศษเฉพาะกิจจงัหวดัชายแดนภาคใต ้(พ.ศ. 2552-2555)  ได้
เสนอแนะวสา การจดักิจกรรมการเรียนรู้เสริมหลกัสูตรให้สอดคลอ้งกบัความสนใจ ความตอ้งการ
และศกัยภาพของผูเ้รียนเพื่อเสริมสร้างตสอยอดความรู้ ความสามารถ ทั้งสายสามญั ศาสนา และ
วิชาชีพ โดยการกระจายโอกาสสูสกลุสมเป้าหมาย เชสน จดัระบบการบริหารการเรียนรู้ทั้งสายสามญั
และสายอาชีพ เพื่อบริการแกสประชาชนท่ีขาดโอกาสในพื้นท่ีหสางไกล เชสน การจดัหนสวยความรู้
เคล่ือนท่ี ชุมชน ชสางชุมชน การฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น เป็นตน้ สร้างโอกาสการเรียนรู้ตลอดชีวิตท่ี
เอ้ือตสอวิถีชีวิต และความเป็นอยูสของประชาชน เชสน เทียบโอนความรู้และประสบการณ์เทียบระดบั
การศึกษา ซ่ึงสอดคลอ้งกบัทฤษฎีการเรียนรู้ของมาสโลว ์(Maslow)  กลสาวคือ 1) มนุษยทุ์กคนมี
ความตอ้งการพื้นฐานตามธรรมชาติเป็นล าดบัขั้น คือ ขั้นความตอ้งการทางรสางกาย (Physical Need) 
ขั้นความตอ้งการความมัน่คงปลอดภยั (Safety Need) ขั้นความตอ้งการความรัก (Love Need)       
ขั้นความตอ้งการยอมรับและการยกยสองจากสังคม (Esteem Need) และขั้นความตอ้งการท่ีจะพฒันา
ศกัยภาพของตนอยสางเต็มท่ี (Self-actualization Need) หากความตอ้งการขั้นพื้นฐานไดรั้บการ
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ตอบสนองอยสางเพียงพอส าหรับคนในแตสละขั้น มนุษยจ์ะสามารถพฒันาตนไปสูสขั้นท่ีสูงข้ึน 2) 
มนุษยมี์ความตอ้งการท่ีจะรู้จกัตนเองและพฒันาตนเอง ประสบการณ์ท่ีเรียกวสา “Epeak Experience” 
เป็นประสบการณ์ของบุคคลท่ีอยูสในภาวะด่ืมด ่าจากการรู้จกัตนเอง ตรงตามสภาพความเป็นจริง 
หลกัการจดัการศึกษาของ Maslow คือ 1) การเขา้ใจถึงความตอ้งการพื้นฐานของมนุษย ์สามารถชสวย
ใหเ้ขา้ใจพฤติกรรมของบุคคลได ้2) การท่ีจะชสวยใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้ไดดี้จ าเป็นตอ้งตอบสนอง
ความตอ้งการพื้นฐานท่ีเขาตอ้งการเสียกสอน 3) ในกระบวนการเรียน การสอน หากครูสามารถหาได้
วสาผูเ้รียนแตสละคนมีความสนใจและมีความตอ้งการอยูสในระดบัใด ครูสามารถใช้ความตอ้งการ
พื้นฐานของผูเ้รียนนั้นเป็นแรงจูงใจ ชสวยใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้ได ้  4) การชสวยใหผู้เ้รียนไดรั้บการ
ตอบสนองความตอ้งการพื้นฐานของตนอยสางพอเพียง การให้อิสรภาพและเสรีภาพแกสผูเ้รียน และ
ตามความสนใจของผูเ้รียนในการเรียนรู้ การจดับรรยากาศท่ี เอ้ือตสอการเรียนรู้จะชสวยสสงเสริมให้
ผูเ้รียนเกิดประสบการณ์ในการรู้จกัตนเอง ตรงตามสภาพความเป็นจริง ซ่ึงจากทฤษฎีดังกลสาว
สอดคลอ้งกบัค าใหส้ัมภาษณ์ของผูท้รงคุณวุฒิซ่ึงไดก้ลสาวถึงเร่ืองน้ีไวว้สา การสสงเสริมการเรียนรู้ควร
ให้ตรงกบัความตอ้งการและความสนใจของผูเ้รียน และผูเ้รียนควรไดมี้การพฒันาการทางดา้น
รสางกาย จิตใจ สงัคม และผูส้อนจะตอ้งรู้และเขา้ใจในความตอ้งการของนกัเรียนแลว้จดัแหลสงเรียนรู้
ให้เหมาะสม และสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูเ้รียนโดยเฉพาะในชนบทหสางไกล การเตรียม
ความพร้อมให้กบัผูเ้รียนมีคสอนขา้งจ ากดั ดงันั้น หนสวยงานท่ีเก่ียวขอ้งควรไดรั้บการสนบัสนุนให้
เขา้ไปดูแลและใหค้วามชสวยเหลือตสอไป 
   ปัจจยัท่ี 7  “สสงเสริมการบริหารจดัการเวลาเรียนตามความตอ้งการและบริบท
ของชุมชน (Arangement of Time Teaching) ประกอบดว้ย ใชภู้มิปัญญาทอ้งถ่ินสอนในวนัหยดุ จดั
เทียบโอนเวลาเรียนจากการบูรณาการในกลุสมสาระวิชาเดียวกนั ศึกษารูปแบบการบริหารเวลาเรียน
ของสถานศึกษาในประเทศมาเลเซียเพื่อน ามาปรับใช ้จดัโครงการพี่สอนนอ้ง  ซ่ึงมีคสาน ้ าหนกัของ
ปัจจยัอยูสล  าดบัท่ี 7 มีคสา Eigen Value ท่ี 5.008 คสาความแปรปรวน ร้อยละ 3.765 ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
แผนพฒันาการศึกษาในเขตพฒันาพิเศษเฉพาะกิจจงัหวดัชายแดนภาคใต ้(พ.ศ. 2552-2555)  ไดใ้ห้
ความเห็นในยทุธศาสตร์พฒันาการบริหารจดัการการศึกษา โดยไดใ้หค้วามส าคญักบัการสร้างความ
พร้อมและกลไกในการสสงเสริมและประสานงานการบริหารจดัการการศึกษาในเขตพฒันาพิเศษ
เฉพาะกิจจงัหวดัชายแดนภาคใต ้การดูแลครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ไดรั้บสิทธิประโยชน์
พิเศษ เพื่อเป็นการสร้างขวญัก าลงัใจ รวมทั้งการมีสสวนรสวมของประชาชน และผูมี้สสวนไดส้สวนเสีย
ในการพฒันาการศึกษาของทอ้งถ่ิน ดงัน้ี 1) เสริมสร้างกลไกของศูนยป์ระสานงานและบริหาร
จงัหวดัชายแดนภาคใต ้ในลกัษณะ “กระทรวงศึกษาธิการสสวนหน้า” ให้สามารถประสานงาน
ด าเนินงานในการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ และระบบการ
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ติดตสอส่ือสาร การพฒันารูปแบบการจดัการศึกษา การติดตามประเมินผล และการรายงานผลการ
พฒันาการศึกษาให้ครอบคลุม 2) พฒันาโครงสร้างการบริหารจดัการศึกษาในสามจงัหวดัชายแดน
ภาคใต ้ให้มีอิสระคลสองตวั สามารถแกปั้ญหาไดอ้ยสางเบ็ดเสร็จ 3) จดัให้มี สช. จงัหวดั หรือ สช. 
อ าเภอ เพื่อให้เป็นผูรั้บผิดชอบหลกั ดูแลอ านวยความสะดวก รวมทั้งนิเทศการเรียนการสอนได้
อยสางทัว่ถึง 4) จดัให้มีการประชาสัมพนัธ์ทางการศึกษาเชิงรุกให้ถึงกลุสมเป้าหมายในชุมชนโดยใช้
เครือขสายประชาสัมพนัธ์ 5) ยกระดบัศูนยก์ารเรียนชุมชนให้เป็นหนสวยประสานทางการศึกษาและ
อาชีพในระดับต าบล ในรูปแบบของการบูรณาการทุกหนสวยงาน   6) จดัท าพนัธะสัญญาความ
รสวมมือกบัประเทศในกลุสมอาเซียนเพื่อสสงเสริมการพฒันาการจดัการศึกษา การวางแผนการศึกษา 
การพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนรู้  การพัฒนาครู การประเมินผลการศึกษาตลอดชีวิต             
การสสงเสริมดา้นภาษาและการพฒันาเทคโนโลยี 7) สสงเสริมสิทธิพิเศษเพื่อเสริมสร้างความพร้อม
การบริหารจดัการแกสหนสวยงานและสถานศึกษา 8) ปรับระบบการบริหารจดัการเพื่อให้ครูและ
ผูบ้ริหารสถานศึกษาปฏิบติัหน้าท่ีจัดการเรียนการสอน และการบริหารในสถานศึกษาอยสางมี
ศกัยภาพและเต็มเวลา และพฒันาคณะกรรมการสถานศึกษาให้เขา้ใจบทบาทหน้าท่ีของตนเอง      
9) จดัให้มีระบบการประเมินผลท่ีมีมาตรฐาน มีระบบการนิเทศ ติดตาม ก ากบั การบริหารวิชาการ 
บริหารงานบุคคล บริหารงบประมาณ และการบริหารทัว่ไป  10) จดัให้มีระบบขอ้มูลสารสนเทศ
เพื่อการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ และสามารถใช้ประโยชน์เพื่อการคาดการณ์อนาคต 
ตลอดจนสสงเสริมการมีสสวนรสวมในการบริหารจดัการขององคก์รปกครองสสวนทอ้งถ่ิน เพื่อให้การ
บริหารสอดคลอ้งกบัอตัลกัษณ์และชีวิต นอกจากน้ีการจดั การเรียนการสอนควรเนน้การเรียนรู้ดว้ย
ตนเอง (Instruction Emphasizing Self-learning Process) ซ่ึงมีหลกัการในการจดัการกระบวนการ
เรียนรู้ คือ ผูเ้รียนทุกคนมีความสนใจใฝส รู้อยูสเป็นธรรมชาติหากไดรั้บการสสงเสริมให้รับผิดชอบการ
เรียนรู้ของตนเองและไดรั้บการฝึกฝนทกัษะท่ีจ าเป็นตสอการศึกษาหาความรู้ดว้ยตนเอง ผูเ้รียนจะ
สามารถเรียนรู้ในส่ิงท่ีตนสนใจไดต้ลอดชีวิต การจดัการเรียนการสอนโดยเนน้กระบวนการเรียนรู้
ด้วยตนเอง หมายถึง การจัดสภาพการณ์ของการเรียนการสอนท่ีผูส้อนเปิดโอกาสให้ผูเ้รียน
ด าเนินการศึกษาหาความรู้ดว้ยตนเอง ผูเ้รียนสามารถเลือกหัวขอ้ เน้ือหา วิธีการ และส่ือการเรียน
การสอนไดต้ามความสนใจ โดยมีผูส้อนชสวยสสงเสริมให้ผูเ้รียนเกิดความใฝส รู้ ชสวยพฒันาทกัษะใน
การเรียนรู้ดว้ยตนเอง และชสวยให้ค  าปรึกษาแนะน าตามความเหมาะสมกบัการหาแหลสงความรู้ วิธี
การศึกษาคน้ควา้หาความรู้ การวิเคราะห์และสรุปขอ้ความรู้ และจากค าสัมภาษณ์ผูท้รงคุณวุฒิ 
พบวสา ในการจดัการเรียนการสอน การใช้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน มาชสวยสอนอาจเป็นหลงัเลิกเรียน 
วนัหยุดราชการ หรือวนัหยุดอ่ืน ๆ ท่ีไมสตรงกบัการเรียนของนักเรียนในโรงเรียน นอกจากน้ีการ
สอนแบบบูรณาการให้โรงเรียนจดัท าหลกัเกณฑท่ี์ใชใ้นการเทียบโอนในรูปแบบตสาง ๆ เพราะการ
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ให้ผูเ้ รียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองนั้ นเป็นส่ิงท่ีต้องการของหลักสูตร เพราะเป็นการท าให้เกิด
กระบวนการเรียนรู้ท่ีนักเรียนได้กระท าด้วยตนเอง สามารถจดจ าได้งสาย เขา้ใจได้ดีกวสา ทั้ งน้ี
เน่ืองจากการสสงเสริมให้นกัเรียนไดศึ้กษาตามความตอ้งการของตนเอง และเหมาะกบัสภาพบริบท
ของชุมชนนั้น ๆ เป็นส่ิงท่ีถูกตอ้งมากท่ีสุด เพราะชุมชนจะรู้และเขา้ใจในบริบทของชุมชนเอง และ
สามารถน าความรู้ท่ีไดรั้บมาปรับใชก้บัการด ารงชีวิตในสังคมนั้นไดเ้ป็นอยสางดี ประกอบกบัการท่ี
โรงเรียนประสบปัญหานักเรียนมีเวลาเรียนไมสครบตามท่ีหลกัสูตรก าหนด หากสถานศึกษาไดน้ า
หลกัการสสงเสริมใหน้กัเรียนไดเ้รียนรู้ดว้ยตนเองมาใชใ้นการเรียนการสอนอยสางจริงจงัก็จะสามารถ
น าเวลาเรียนเหลสานั้นมาเทียบโอนหรือปรับเวลาการเรียนใหเ้ป็นไปตามท่ีหลกัสูตรก าหนดได ้
   ปัจจยัท่ี 8  “สสงเสริมพฒันากระบวนการเรียนรู้ (Instructional for Good 
Character) ประกอบดว้ย ครูจะตอ้งเป็นแบบอยสางท่ีดีแกสนกัเรียนในการใฝส รู้ ใฝส เรียน และรักการอสาน   
ครูตอ้งพยายามสอนให้นกัเรียนใฝส รู้ ใฝส เรียน รักการอสาน และคิดวิเคราะห์โดยอยสาให้เป็นเพียงภาพ
ในอุดมคติเทสานั้น ครูควรเนน้การสอนเพื่อให้บรรลุตามวตัถุประสงคข์องหลกัสูตรเป็นส าคญั ซ่ึงมี
คสาน ้ าหนกัของปัจจยัอยูสล  าดบัท่ี 8 โดยมีคสา Eigen Value ท่ี 4.731 คสาความแปรปรวน ร้อยละ 3.557 
ซ่ึงสอดคลอ้งกบัหลกัการจดัการเรียนรู้ของหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551  ซ่ึง
ไดก้ าหนดไวว้สา การจดัการเรียนรู้เป็นกระบวนการส าคญัในการน าหลกัสูตรสูสการปฏิบติั หลกัสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นหลกัสูตรท่ีมีมาตรฐานการเรียนรู้ สมรรถนะส าคญัของผูเ้รียน 
และคุณลกัษณะอันพึงประสงค์เป็นเป้าหมายส าคญัส าหรับพฒันาเด็กและเยาวชน ผูส้อนตอ้ง
พยายามคดัสรรกระบวนการเรียนรู้ จดัการเรียนรู้เพื่อพฒันาผูเ้รียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน     
การเรียนรู้ทั้ง 8 กลุสมสาระเรียนรู้ รวมทั้งปลูกฝัง เสริมสร้างคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์พฒันาทกัษะ
ตสาง ๆ อนัเป็นสมรรถนะส าคญัท่ีตอ้งการให้เกิดแกสผูเ้รียน ซ่ึงกระบวนการเรียนรู้นั้นผูส้อนจะตอ้ง
สสงเสริมให้ผูเ้รียนสามารถพฒันาตามธรรมชาติและเต็มตามศกัยภาพ และการจดัการเรียนรู้ท่ีเน้น
ผูเ้รียนเป็นส าคญั ผูเ้รียนจะตอ้งอาศยักระบวนการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย เป็นเคร่ืองมือท่ีจะน าพา
ตนเองไปสูส เป้าหมายของหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ท่ีจ  าเป็นส าหรับผูเ้รียน อาทิ กระบวน        
การเรียนรู้แบบบูรณาการ กระบวนการสร้างความรู้ กระบวนการคิด กระบวนการทางสังคม 
กระบวนการเผชิญสถานการณ์และแกปั้ญหา กระบวนการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง กระบวน  
การปฏิบติั ลงมือท าจริง กระบวนการจดัการ กระบวนการวิจยั กระบวนการเรียนรู้การเรียนรู้ของ
ตนเอง กระบวนการพฒันาลกัษณะนิสัย กระบวนการเหลสาน้ีเป็นแนวทางในการจดัการเรียนรู้ท่ี
ผูเ้รียนควรไดรั้บการฝึกฝนพฒันา เพราะจะสามารถชสวยใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้ไดดี้ บรรลุเป้าหมาย
ของหลกัสูตร ดงันั้น ผูส้อนจึงจ าเป็นตอ้งศึกษาท าความเขา้ใจในกระบวนการเรียนรู้ตสาง ๆ เพื่อให้
สามารถเลือกใชใ้นการจดักระบวนการเรียนรู้ไดอ้ยสางมีประสิทธิภาพ นอกจากน้ียงัสอดคลอ้งกบั
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หลกัการเรียนรู้ของจอห์น ลอค (John Locke) วิลเฮล็ม วุนด์ (Wilhem Wendt) ทิชเชเนอร์ 
(Titchener) และแฮร์บาร์ต (Herbart) ซ่ึงมีความเช่ือวสา 1) มนุษยเ์กิดมาไมสมีทั้งความดี ความเลวใน
ตวัเอง การเรียนรู้เกิดไดจ้ากแรงกระตุน้ภายนอกหรือส่ิงแวดลอ้ม (Neutral-passive) 2) จอห์น ลอค  
เช่ือวสาคนเราเกิดมาพร้อมกบัจิตหรือสมองท่ีวสางเปลสา (Tabula Rasa) การเรียนรู้เกิดจากการท่ีบุคคล
ไดรั้บประสบการณ์ผสานทางประสาทสัมผสัทั้ง 5 การสสงเสริมให้บุคคลมีประสบการณ์มาก ๆ ใน
หลาย ๆ ทาง จึงเป็นการชสวยให้บุคคลเกิดการเรียนรู้ 3) วุนด์ เช่ือวสาจิตมีองคป์ระกอบ 2 สสวน คือ  
การสัมผสัทั้ ง 5 (Sensation) และการรู้สึก (Feeling) คือ การตีความหรือแปลความหมายจาก        
การสัมผสั 4) ทิชเชเนอร์ มีความเช่ือท่ีเห็นดว้ยกบัวุนด์ แตสไดเ้พิ่มสสวนประกอบของจิตอีก 1 สสวน 
คือ จินตนาการ (Imagination) คือ การคิดวิเคราะห์ 5) แฮร์บาร์ต เช่ือวสาการเรียนรู้มี 3 ระดบั คือ     
ขั้นการเรียนรู้โดยประสาทสัมผสั (Sence Activity) ขั้นการจ าความคิดเดิม (Memory Characterized) 
และขั้นการเกิดความคิดรวบยอดและความเขา้ใจ (Conceptual Thinking or Understanding)          
การเรียนรู้เกิดข้ึนจากการท่ีบุคคลได้รับประสบการณ์ผสานทางประสาทสัมผสัทั้ ง 5 และสั่งสม
ประสบการณ์หรือความรู้ใหมส เพิ่มข้ึน โดยผสานทางกระบวนการเ ช่ือมโยงและการสร้าง
ความสัมพนัธ์ระหวสางความรู้ใหมสกบัความรู้เดิมเขา้ดว้ยกนั (Apperception) 6) แฮร์บาร์ต เช่ือวสา    
การสอนควรเร่ิมจากการทบทวนความรู้เดิมของผูเ้รียนเสียกสอน แลว้จึงเสนอความรู้ใหมส ตสอไปจะ
ชสวยให้ผูเ้รียนสร้างความสัมพนัธ์ระหวสางความรู้เดิมกบัความรู้ใหมสจนไดข้อ้สรุปท่ีตอ้งการแลว้จึง
ให้ผูเ้รียนน าขอ้สรุปท่ีไดไ้ปประยุกตใ์ชก้บัปัญหาหรือสถานการณ์ใหมส ๆ ซ่ึงการพฒันากระบวน   
การเรียนรู้เป็นส่ิงท่ีจ าเป็นท่ีครูจะตอ้งท าความเขาใจแลว้น ามาใชใ้หถู้กตอ้งตามความจ าเป็นในแตสละ
ขั้นตอนของการสอน ทั้ งน้ีเพื่อให้นักเรียนได้มีทกัษะ ประสบการณ์มวลความรู้ท่ีรวดเร็วและ
หลากหลาย และสอดคลอ้งกบัค าให้สัมภาษณ์ของผูท้รงคุณวุฒิทั้ง 17 ทสาน วสา การเรียนการสอน
จะตอ้งสอนใหถู้กวิธี ใชว้ิธีการสอนท่ีหลากหลายเพื่อให้นกัเรียนไดรั้กท่ีจะเรียนรู้ และตอ้งการใฝส รู้
ใฝส เรียนในท่ีสุด ซ่ึงจะเป็นการปลูกฝังนกัเรียนให้รักการอสาน และรู้จกัคิดวิเคราะห์ได ้ยงัสสงผลให้
นกัเรียนมีคุณลกัษณะอนัพึงประสงคต์ามท่ีไดก้ าหนดไวใ้นหลกัสูตร และจะเป็นผลดีตสอการเรียน  
การสอนท่ีมีเวลาเรียนนอ้ยกวสาปกติ ซ่ึงหากครูท าการสอนให้นกัเรียนไดรู้้จกัเรียนรู้ไดด้ว้ยตนเอง    
ก็จะเป็นประโยชน์ตสอการบริหารจัดการเวลาเรียนเพื่อให้สามารถจัดเทียบโอนเวลาเรียนของ
นกัเรียนท่ีเรียนรู้ดว้ยตนเองได ้ซ่ึงจะท าให้มีเวลาเรียนไดค้รบตามหลกัสูตร นกัเรียนมีคุณภาพทาง
การศึกษาดีข้ึน 
   ปัจจยัท่ี 9  “สสงเสริมความรสวมมือทางการศึกษา  (Necochat Education 
Practice)” ประกอบดว้ย จดัท าขอ้ตกลงความรสวมมือทางวิชาการระหวสางโรงเรียนท่ีสังกดั สพฐ. กบั
สถาบนัอุดมศึกษาในพื้นท่ี จดัตั้งศูนยค์วามรู้ดา้นวิชาชีพในสถานศึกษาเพื่อสสงเสริมนกัเรียนขยาย
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โอกาสทางการศึกษาตอนตน้ จดัหาทุนการศึกษาให้มีความเพียงพอเพื่อสสงเสริมการเรียนรู้และ  
ศึกษาตสอ ซ่ึงมีคสาน ้ าหนกัของปัจจยัอยูสล  าดบัท่ี 9 โดยมีคสา Eigen Value ท่ี 4.020 คสาความแปรปรวน 
ร้อยละ 3.023 ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแผนพฒันาการศึกษาในเขตพฒันาพิเศษเฉพาะกิจจงัหวดัชายแดน
ภาคใต ้(พ.ศ. 2552-2555)  โดยส านกังานเลขาธิการสภาการศึกษา ไดใ้หค้วามเห็นวสา     การสสงเสริม
ความรสวมมือทางการศึกษานั้น รัฐและเอกชนควรได้มีการรส วมมือกันท า ทั้ งน้ีเอกชนเป็นผูรั้บ
โดยตรง ซ่ึงอาจมีวิธีการท่ีหลากหลายโดยรัฐจะตอ้งเรสงสร้างโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพ  สสงเสริม
คสานิยมดา้นอาชีพ ตลอดจนสร้างความเป็นเลิศทางวิชาชีพ โดยใชจุ้ดแขง็ดา้นศาสนาและกายภาพใน
ภูมิภาค ตอบสนองความตอ้งการของผูเ้รียน ตลาดแรงงานในพื้นท่ี นอกพื้นท่ี และในประเทศโลก
มุสลิม และในการสสงเสริมความรสวมมือดงักลสาวน้ีจ าเป็นท่ีจะตอ้งอาศยัความรสวมมือจากหลาย ๆ 
ฝส าย โดยสถาบนัอุดมศึกษาท่ีมีอยูสในพื้นท่ีตอ้งจดัการเรียนการสอนใหส้อดคลอ้งกบัตลาดแรงงานท่ี
มีอยูส โดยเฉพาะประชาชนในพื้นท่ีท่ีมีความนิยมไปขายแรงงานในกลุสมประเทศมาเลเซีย สิงคโปร์ 
อินโดนีเซีย ซ่ึงกลุสมประเทศเหลสาน้ีใหค้สาแรงงานในราคาท่ีสูงกวสาเมืองไทย   ดงันั้นการผลิตแรงงาน
ออกไปท างานในตลาดแรงงานจึงมีความจ าเป็นโดยไดก้ าหนดไวใ้นแผนพฒันาการศึกษาไวด้งัน้ี   
1) สสงเสริมบทบาทอาชีวศึกษา ในการพฒันาอาชีพให้แกสกลุสมเยาวชน/กลุสมวยัรุสนให้มากข้ึน พฒันา
อาชีพกลุสมเป้าหมายพิเศษโดยใหส้ถาบนัอาชีวศึกษาเขา้มามีบทบาทในการจดั รวมทั้งรสวมกบั กศน. 
ในการจัดการศึกษาเพื่อยกระดับการศึกษาของแรงงานให้มีความรู้ระดับมัธยมศึกษา 2) ให้
สถานศึกษาดา้นอาชีวศึกษาจดัการเรียนการสอน ระดบั ปวช. และ ปวส.  ให้นกัเรียนของโรงเรียน
เอกชนสอนศาสนาอิสลามท่ีจบการศึกษาชสวงชั้นท่ี 3 หรือ 4 หรือเทียบเทสา และก าลงัศึกษาในระดบั
อิสลามศึกษาตอนปลาย โดยจดัแบบคูสขนานเรียนวิชาชีพควบคูสไปกบัการเรียนปกติในสถานศึกษา 
สสวนวิชาสามญัจากการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือหลกัสูตรการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยให้ใช้วิธีเทียบโอน 3) พฒันาทักษะอาชีพให้แกสผูเ้รียนในสถาบันศึกษาปอเนาะ และ
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนา 4) พฒันาทกัษะอาชีพใหเ้ยาวชนและสตรีในพื้นท่ี เป้าหมายเฉพาะตาม
ขอ้เสนอแนะของหนสวยงานความมัน่คง 5) จดัสรรทุนการศึกษาในอาชีพในสถาบนัอาชีวศึกษา      
6) ประสานความรสวมมือกบักระทรวงแรงงานและหนสวยงานท่ีเก่ียวขอ้งในการผลิตและพฒันา
ก าลงัคน 7) ปลูกฝังคสานิยมด้านอาชีพแกสนักเรียนทุกระดับชั้นการศึกษาพร้อมทั้ งแรงจูงใจให้
นกัเรียนศึกษาตสอในสาขาวิชาท่ีขาดแคลน 8) จดัการเรียนการสอนใหมี้ความยดืหยุสนท่ีสอดคลอ้งกบั
บริบทของภูมิสังคม และไดคุ้ณภาพมาตรฐานการอาชีวศึกษา 9) ประสานความรสวมมือกบัสถาน
ประกอบการ และคณะกรรมการอิสลามประจ าจงัหวดั ในการจดัการศึกษาเก่ียวกบัการผลิตวตัถุดิบ
ส าหรับประกอบอาหารฮาลาลให้แกสนักเรียน นักศึกษา และประชาชนในพื้นท่ี นอกจากน้ีใน 
(System Reward) ท่ีผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝส ายพึงจะไดรั้บ ดงันั้น แนวทางการแกไ้ขปัญหาเวลาเรียนเพื่อให้
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ครบตามท่ีหลกัสูตรก าหนดก็จะไมสเป็นเร่ืองยากในแนวทางปฏิบติั และหากไดน้ าหลกัการบริหาร
โดยยดึเป้าหมายหรือผลผลิตเป็นส าคญั กจ็ะสามารถแกปั้ญหาเวลาเรียนได ้
   ปัจจัย ท่ี  10   “สส ง เสริมการบริหารโดยยึดผลผลิตเป็นส าคัญ (Enhance 
Resourses)” ประกอบด้วย เพิ่มศักยภาพของผูบ้ริหารด้านการบริหารสถานศึกษาให้มากข้ึน 
ปรับปรุงวฒันธรรมการปฏิบติังานของขา้ราชการครูและบุคลากรใหเ้นน้การบรรลุเป้าหมาย และ มี
สสวนรสวมเป็นส าคญั โรงเรียนควรปรับปรุงระบบการตดัสิน การเล่ือนชั้น ดว้ยเกรดเฉล่ีย ซ่ึงมีคสา
น ้ าหนกัของปัจจยัอยูสล  าดบัท่ี 10 โดยมีคสา Eigen Value ท่ี 3.804 คสาความแปรปรวน ร้อยละ 2.860 ซ่ึง
สอดคลอ้งกบั ประชุม  รอดประเสริฐ  ท่ีกลสาววสา การบริหารโดยวตัถุประสงคเ์ป็นวิธีการหน่ึงท่ีจะ
ท าให้บุคคลจ านวนมากมีสสวนรสวมในการวางแผน การบริหารโดยวตัถุประสงคเ์กิดจากสภาวการณ์
ท่ีส าคญั 2 ประการ ประการแรก เน่ืองจากองคก์ารมีความสลบัซับซ้อนและการบริหารองคก์ารมี
ลกัษณะเป็นอาชีพ (Professional) หรือคลา้ยวิชาชีพ (Paraprofessional) มากข้ึน ซ่ึงท าให้ผูบ้ริการ
ตอ้งมอบหมายงานบางอยสางให้คนอ่ืนท า แตสตนเองยงัตอ้งรับผิดชอบควบคุมดูแลมากข้ึน  และ
ประการท่ีสอง ผูป้ฏิบติังานในปัจจุบนัมีความตอ้งการท่ีจะก าหนดแนวทางในการปฏิบติังานของ
ตนเองมากข้ึน แตสไมสปรารถนาท่ีจะใหมี้การควบคุมโดยใกลชิ้ดดว้ยเหตุผลทั้ง 2 ประการดงักลสาว จึง
ท าให้ตอ้งคน้หาวิธีท่ีจะประกนัวสา การปฏิบติังานของบุคคลในหนสวยงานจะบรรลุถึงเป้าหมายท่ี
ตอ้งการ และบุคคลเหลสานั้นสามารถท่ีจะเสริมสร้างให้หนสวยงานมีความเจริญกา้วหน้าได ้และ
วิธีการท่ีนักวิชาการทางการบริหารคน้พบก็คือ ส่ิงท่ีเรียกวสา “การบริหารโดยยึดวตัถุประสงค์”  
ดงันั้น ในการสสงเสริมการบริหารโดยยึดผลิตเป็นส าคญั จึงตอ้งอาศยัความรสวมมือและความตั้งใจ
เป็นหลกัส าคญั โดยมีเป้าหมายท่ีชดัเจนวสาตอ้งการให้ผลผลิตเป็นเชสนไร โดยเฉพาะส่ิงส าคญั คือ 
วฒันธรรมการปฏิบติังานของขา้ราชการครูและบุคลากรให้เนน้การบรรลุตามเป้าหมาย และการมี
สสวนรวมเป็นส าคญั รูปแบบของการบริหารโดยวตัถุประสงคเ์ป็นรูปแบบการวางแผนเชิงเหตุผล 
(Rational Planning Model)  เชสนเดียวกบัการวางแผนแบบ PPBS (Planning Programming and 
Budgeting System) การวางแผนแบบ PERT (Program Evaluation and Review Technique) และ
การวางแผนแบบ ZBB (Zero-Based Budgeting) กลสาวคือ มีลกัษณะหรือวิธีการในการบริหารดงัน้ี 
1) มีการก าหนดงานและความรับผดิชอบอยสางตสอเน่ืองโดยการปฏิสมัพนัธ์กบัผูเ้ก่ียวขอ้ง การเปล่ียน
ความรับผดิชอบท าไดง้สายในระดบัผูป้ฏิบติัการ 2) การประสานงานและการควบคุมการปฏิสัมพนัธ์
ของผูเ้ก่ียวขอ้งตอ้งพิจารณาจากการแบสงสรรหนา้ท่ีความรับผดิชอบและความผกูพนัของกนัและกนั 
3) การติดตสอสัมพันธ์กับภายนอก กระท าได้อยสางกว้างขวาง และเปิดให้บุคคลทุกระดับใน
หนสวยงานสามารถกระท าได ้4) เน้นความเช่ือมัน่ การปรึกษาหารือ และการแบสงปันขอ้มูลแกสกนั
และกนัระหวสางบุคคลในหนสวยงานทั้งในแนวตั้ง แนวนอน และแนวขวาง เป็นพื้นฐานของการอยูส
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รส วมกัน หรือการสร้างอ านาจให้กับหนสวยงาน 5) ผู ้บริหารมีลักษณะความเป็นผู ้น าแบบ
ประชาธิปไตย หรือท างานเป็นคณะ (Team Leader) ท่ีมีความเอถือซ่ึงกนัและกนัสูง  และมีการ
แกปั้ญหารสวมกนัเป็นกลุสม 6) ทุกระดบับุคคลในหนสวยงานมีสสวนรับผิดชอบในการตดัสินใจ โดย
ลักษณะดังท่ีได้กลสาวมาแล้วสามารถสรุปได้วสาการบริหารงานโดยวัตถุประสงค์   ก็คือ การ
บริหารงานท่ีบุคลากรทุกคนในองคก์รมีสสวนรสวมในการด าเนินงานทุกชนิด และเป็นการปฏิบติังาน
รสวมกนัอยสางมีวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายเดียวกนั โดยบุคคลระดบัผูบ้งัคบับญัชามีความรู้สึกวสาเป็น
การบริหารโดยเนน้ขอ้มูลจากเบ้ืองลสาง (Bottom-up) เพื่อให้ผูบ้งัคบับญัชาหรือผูบ้ริหารพิจารณา
เห็นชอบสั่งการ ฉะนั้นจึงถือวสาการบริหารโดยวตัถุประสงคเ์ป็นการบริหารงานในแบบทุกคนมี
สสวนรสวม ทุกคนตสางรู้บทบาทหน้าท่ีของตนเป็นอยสางดี และทุกคนปฏิบติังานในแบบการบริหาร
ตนเอง ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวความคิดในการให้สัมภาษณ์ของผูท้รงคุณวุฒิดงักลสาววสาการพฒันา
ศกัยภาพของผูบ้ริหารโดยการเพิ่มทกัษะดา้นการบริการ และการสร้างวฒันธรรมในองคก์รโดยการ
มีสสวนรสวมเป็นส่ิงท่ีควรกระท าเป็นอยสางยิง่ เพราะผูบ้ริหารมีหนา้ท่ีในการก าหนดทิศทางขององคก์ร 
ตอ้งก าหนดความมุสงหมายในการปฏิบติังานแลว้จึงรสวมกบัผูร้ส วมงานอ่ืน ๆ ภายในหนสวยงานให้
ชัดเจน จึงจะไปท าแผนในการปฏิบติังาน และก าหนดวิธีการตรวจสอบความก้าวหน้าของการ
ปฏิบติังาน หากไมสเป็นไปตามเป้าหมายก็ปรับปรุงแกไ้ขโดยการทบทวน (Revise) ทั้งวตัถุประสงค์
และแผนการด าเนินงาน และหากประสบผลส าเร็จกน็ าสูสผลประโยชน์อนัมีระบบ 
   ปัจจัยท่ี 11  “สส งเสริมการนิเทศติดตามผล (Supervision)” ประกอบด้วย  
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา ควรมีศึกษานิเทศก์ท่ีมีความรู้ความเขา้ใจเพื่อนิเทศ
ติดตามการศึกษาวิชาอิสลามศึกษาและวิชาพุทธศึกษาเป็นการเฉพาะ สถานศึกษาของรัฐควรศึกษา
เรียนรู้และท าความเขา้ใจในสภาพการด าเนินงานของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามเพื่อน ามา
ปรับใช ้เปิดการศึกษาทางเลือกเพื่อเป็นโอกาสให้นกัเรียนท่ีจบจากสถาบนัปอเนาะ หรือโรงเรียน
เอกชนสอนศาสนา ซ่ึงมีคสาน ้ าหนกัของปัจจยัอยูสล  าดบัท่ี 11 โดยมีคสา Eigen Value ท่ี 3.794 และคสา
ความแปรปรวน ร้อยละ 2.852 ซ่ึงสอดคลอ้งกบั ชุมศกัด์ิ  อินทร์รักษ ์ ไดใ้หค้วามเห็นวสาการสสงเสริม
และการติดตามผลในดา้นวิชาการ เพื่อใหไ้ดม้าตรฐานของงานวิชาการ ผูบ้ริหารควรมี  การสสงเสริม 
ปรับปรุง พฒันา และประเมินผลงานด้านวิชาการ นอกจากน้ีการนิเทศยงัหมายความรวมถึง
กระบวนการในการจดักิจกรรมอนัน าไปสูสจุดหมายปลายทางท่ีพึงประสงค ์และเป็นการแสดงถึง
กิจกรรมการนิเทศท่ีเป็นไปในทิศทางการใหค้  าปรึกษา ชสวยเหลือ ปรับปรุง การเรียนการสอนเพื่อให้
ไดม้าตรฐานท่ีก าหนดในการประกนัคุณภาพ และในความหมายของ Carter V. Good  ไดใ้ห้
ความเห็นวสา เป็นความพยายามของผูท้  าหนา้ท่ีนิเทศภายในสถานศึกษาในการใหค้  าปรึกษา แนะน า
ผูส้อนใหส้ามารถปรับปรุงการสอนของตนใหดี้ข้ึน ชสวยพฒันาครูผูส้อนเลือกวตัถุประสงคข์องการ
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สอน วิธีสอน และการประเมินผลการสอน ทั้งน้ีจากผลการวิจยัสภาพปัญหาและแนวทางแกปั้ญหา
การจดัการเรียนการสอนท่ีสสงผลตสอการพฒันาคุณภาพผูเ้รียนในระดบั การศึกษาขั้นพื้นฐาน พบวสา 
ครูขาดการนิเทศ ติดตามผล และประเมินผล การพฒันาอยสางเป็นระบบ ซ่ึงจากผลการวิจยัดงักลสาว
บสงช้ีวสาสภาพปัจจุบนัน้ีครูไมสไดรั้บการนิเทศจากศึกษานิเทศก์ท่ีมีความรู้ ความช านาญเฉพาะกลุสม
สาระการเรียนรู้ มีแตสการนิเทศภายในท่ีโรงเรียนด าเนินการกนัเอง รวมทั้งการอบรมพฒันาครูท่ี
ด าเนินการกนัอยูสในปัจจุบนั ไมสสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของครู ซ่ึงครูเห็นวสาไมสไดช้สวยพฒันา
ความรู้ความสามารถดา้นการจดักิจกรรมการเรียนรู้เทสาท่ีควร ผลการวิจยัน้ีสะทอ้นให้เห็นสภาพ
ปัญหาเก่ียวกบัการเรียนการสอนท่ีส าคญั 3 ประการ คือ 1) ครูไมสไดรั้บการนิเทศการเรียนการสอน
จากศึกษานิเทศก ์2) การอบรมครูไมสสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของครู 3) ขาดการนิเทศ ติดตามผล 
ประเมินผล การพฒันาครูอยสางเป็นระบบ ปัญหาดงักลสาวน้ีสสงผลตสอคุณภาพการจดัการเรียนการ
สอนของครู เพราะการนิเทศการเรียนการสอนและ  การพฒันาครูเป็นกลไกและกระบวนการส าคญั
ในการพฒันาคุณภาพของครู นอกจากน้ี ไพโรจน์  กล่ินกุหลาบ  กลสาววสา การท่ีครูไมสไดรั้บการ
นิเทศจากศึกษานิเทศกท่ี์มีความรู้ความช านาญเฉพาะตามกลุสมสาระการเรียนรู้ จะท าใหค้รูขาดทกัษะ
หรือความเช่ียวชาญในการสอนในกลุสมสาระท่ีสอน   โดยเฉพาะการท่ีครูตอ้งสอนหลายกลุสมสาระ 
นอกจากน้ี วิทยากร  เชียงกลู  ไดใ้หแ้นวคิดวสา    ความลม้เหลวในการนิเทศเกิดจาก 1) การฝึกอบรม
ไมสทัว่ถึง ผูบ้ริหารเลือกสสงเฉพาะคนใกลชิ้ด 2) การฝึกอบรมไมสตรงกบัความตอ้งการ 3) การประเมิน 
ยงัเป็นจุดอสอน เพราะคนจดัเอง ประเมินเอง 4) ขาดความตสอเน่ือง ขาดการติดตามประเมินผล ดงันั้น 
การท่ีจะมีการสสงเสริมการนิเทศติดตามผล จึงเป็นเร่ืองส าคญัท่ีผูบ้งัคบับญัชาทุกระดบัตอ้งตระหนกั
และเขา้ใจในการนิเทศติดตามผลเพื่อสสงเสริมคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะเพื่อการแกไ้ขปัญหาเวลา
เรียนในพื้นท่ีพิเศษน้ี จ าเป็นท่ีจะตอ้งใชร้ะบบการนิเทศติดตามผลให้มากกวสาเดิม 2 เทสาดว้ย ทั้งน้ี
เน่ืองจากการนิเทศการติดตามผลเป็น  ส่ิงจ าเป็นท่ีตอ้งกระท าอยสางตสอเน่ือง เพราะโรงเรียนอาจ
ปลสอยปละละเลยในเร่ืองท่ีผูบ้งัคบับญัชา   สั่งการเก่ียวกับการแก้ปัญหาเวลาเรียนไมสครบตาม
หลกัสูตร ซ่ึงอาจท าใหเ้กิดความเสียหายได ้ซ่ึงสอดคลอ้งกบัค าสัมภาษณ์ของผูท้รงคุณวุฒิท่ีวสา การ
ก ากบั ดูแล การสัง่การ การตดัสินใจ เป็นส่ิงท่ี ผูบ้ริหารทุกระดบัตอ้งกระท าอยสางจริงจงั การติดตาม
การจดัการเรียนการสอนในวิชาอิสลามศึกษาจะกสอใหเ้กิดประโยชน์อยสางมากมาย ผูส้อนซึงไมสมีวุฒิ
ทางครู ตอ้งอาศยัค าแนะน า ช้ีแนะจากผูรู้้อยสางจริงจงั แตสปัจจุบนัไมสมีการนิเทศติดตามให้ความ
ชสวยเหลือกบัคนเหลสาน้ีอยสางจริงจงั ปลสอยใหป้ฏิบติังานตามยถากรรม คอยสรุปตอนปลายภาคเรียน
อยสางเดียว นอกจากน้ีการเปิดโอกาสให้นกัเรียนท่ีเรียนในสถาบนัปอเนาะ ไดมี้โอกาสในการสอบ
เทียบโอนเป็นส่ิงท่ีควรด าเนินการเป็นอยสางยิ่ง แตสในขณะเดียวกนัก็ตอ้งมีการนิเทศ ควบคุม ก ากบั 
ติดตามอยสางจริงจงั เพราะอาจท าผิดหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดไวไ้ด ้ดงันั้น ในการแกไ้ขปัญหาเวลาเรียน
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ให้ครบตามหลกัสูตรนั้น จึงตอ้งมี  การนิเทศ ติดตามผลอยสางจริงจงั ทั้ งในส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษา โดยศึกษานิเทศกแ์ละในระดบัสถานศึกษา โดยผูบ้ริหารสถานศึกษาและครู
วิชาการ จึงควรใหค้วามส าคญัและด าเนินการอยสางจริงจงั ซ่ึจะสสงผลใหเ้วลาเรียนท่ีนกัเรียนไดเ้รียน
อยูสมีโอกาสครบตามหลกัสูตรได ้
 3.2 แนวทางในการบริหารจัดการเวลาเรียนให้ครบตามท่ีก าหนดในหลกัสูตรของ
สถานศึกษาในเขตพฒันาพิเศษเฉพาะกิจจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ไดแ้กส ผูป้กครองตอ้งมีสสวนรสวมใน
การแกปั้ญหา การมีสัมพนัธ์ชุมชนและใกลชิ้ดกบัผูป้กครอง ก าหนดให้มีการนิเทศติดตามผลอยสาง
ตสอเน่ืองเป็นระบบ สสงเสริมให้ผูบ้ริหารเป็นผูน้ าแหสงการเปล่ียนแปลงและผูน้ าทางวิชาการ จดัให้มี
การเสนอผลงานเป็นระยะ ๆ ทั้งท่ีเป็น  ผลงานดีเดสน (Good Practice) และการปฏิบติัท่ีเป็นเลิศ (Best 
Practice) โดยมีความถ่ีสูงสุดเรียงตามล าดบั และการก าหนดวนัหยดุตสาง ๆ ให้ชดัเจน จดัเตรียมใบ
งาน ใบความรู้ แบบฝึกให้พร้อม ศึกษารูปแบบการสอนของประเทศมาเลเซีย ปรับปรุงกฎหมายท่ี
เก่ียวขอ้ง เชสน การบงัคบัให้เรียน  12 ปีอยสางจริงจงั บงัคบัหรือขอความรสวมมือใหทุ้กโรงเรียนสอน
วิชาลูกเสืออยสางจริงจงั ครูตอ้งไมสท้ิงหอ้งเรียนเพื่อไปท ากิจกรรมอ่ืน ๆ รวมทั้งการท าผลงานวิชาการ 
ก าหนดให้มีวิชาศาสนาในพระราชบญัญติัการศึกษาแหสงชาติหรือกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งมาใชใ้น
การเรียนการสอน โดยมีความถ่ีต ่าสุดเรียงตามล าดับ ซ่ึงสอดคล้องกับส านักปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ  ไดก้ าหนดยทุธศาสตร์และมาตรการการพฒันาการศึกษา 6 ประการ คือ 1) ยทุธศาสตร์
การจดัการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมัน่คง โดยการเรสงรัดการจดัการศึกษาใหส้อดคลอ้งกบันโยบาย
เสริมสร้างสันติสุข จงัหวดัชายแดนภาคใต ้ปลูกฝังอุดมการณ์ความเป็นชาติไทย สสงเสริมการใช้
ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร สร้างความเขา้ใจในประวติัศาสตร์ ชาติพนัธ์ และหลกัศาสนาท่ีถูกตอ้ง
ตามแนวทาง  สันติวิธี โดยเน้นกลุสมเป้าหมายเยาวชนเป็นพิเศษ รวมทั้งเสริมสร้างความปลอดภยั
ให้แกสครู บุคลากรทางการศึกษา และสถานศึกษา ดงัน้ี 1.1) สสงเสริมการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความ
มัน่คง 1.2) สสงเสริมความเป็นชาติและสังคมพหุวฒันธรรม 1.3) สสงเสริมสันติศึกษา 1.4) สร้างพื้นท่ี
ทางสังคมให้เยาวชน 1.5) เสริมสร้างความปลอดภยัครู 1.6) เสริมสร้างความปลอดภยัสถานศึกษา  
2) ยุทธศาสตร์พฒันาคุณภาพการศึกษา มุสงมัน่การปรับปรุงแกไ้ขพฒันาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาให้ได้มาตรฐาน การศึกษาของประเทศ และสอดคลอ้งกับสภาพปัญหาความตอ้งการ 
ความหลากหลายทางวฒันธรรม และแนวทางสันติวิธี ดงัน้ี 2.1) พฒันาหลกัสูตรและกิจกรรมการ
เรียนรู้ 2.2) สสงเสริมการวิจัยเพื่อการจดัการศึกษา 2.3) พฒันาแหลสงเรียนรู้ 2.4) พฒันาส่ือและ
เทคโนโลยี 2.5) พฒันาคุณภาพสถานศึกษา 2.6) พฒันาครูและบุคลากร  3) ยทุธศาสตร์สสงเสริมศา
สนศึกษา โดยไดใ้ห้ความส าคญักบัการสสงเสริมและพฒันาการศึกษาดา้นศาสนศึกษาท่ีเทสาเทียม 
โดยเฉพาะด้านพุทธศาสนาและอิสลามศึกษา ดังน้ี 3.1) สสงเสริมการศึกษาอิสลามศึกษา 3.2) 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



251 
 
สสงเสริมการศึกษาพุทธศาสนาและศาสนาอ่ืน ๆ  4) ยทุธศาสตร์เสริมสร้างโอกาสการศึกษาและการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต โดยให้ความส าคัญกับการเสริมสร้างโอกาสในการได้รับการศึกษา ตั้ งแตส
การศึกษาปฐมวยัจนถึงระดบัอุดมศึกษา ทั้งเด็กทัว่ไป เด็กยากจน เด็กดอ้ยโอกาส และเด็กพิการ ทั้ง
การศึกษาท่ีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการและเสริมสร้างศกัยภาพท่ีมีความโดดเดสนในพื้นท่ี ดงัน้ี 4.1) 
กระจายโอกาสสูสทุกกลุสมเป้าหมาย 4.2) เสริมสร้างโอกาสการศึกษาระดบัอุดมศึกษา 4.3) สสงเสริม
การศึกษานกัเรียนกลุสมพิเศษ  5) ยทุธศาสตร์สสงเสริมการศึกษาเพื่ออาชีพและการมีงานท า โดยจะเรสง
สร้างโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพ สสงเสริมคสานิยมด้านอาชีพ ตลอดจนสร้างความเป็นเลิศทาง
วิชาชีพ โดยใช้จุดแข็งด้านศาสนาและกายภาพในภูมิภาค ตอบสนองความตอ้งการของผูเ้รียน
ตลาดแรงงานในพื้นท่ี  นอกพื้นท่ี และในประเทศโลกมุสลิม ดงัน้ี 5.1) พฒันาอาชีพกลุสมเป้าหมาย
พิเศษ 5.2) เสริมสร้างโอกาสการศึกษาดา้นอาชีพ 5.3) พฒันาทกัษะดา้นอาชีพ 5.4) สสงเสริมความ
รส วมมือกับสถานประกอบการ  6) ยุทธศาสตร์พฒันาการบริหารจัดการการศึกษา โดยจะให้
ความส าคญักบัการสร้างความพร้อมและกลไกในการสสงเสริมและประสานงานการบริหารจดัการ
การศึกษาในเขตพฒันาพิเศษเฉพาะกิจจงัหวดัชายแดนภาคใต ้การดูแลครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาให้ไดรั้บสิทธิประโยชน์พิเศษเพื่อเป็นการสร้างขวญัก าลงัใจ รวมทั้งการสสงเสริมการมีสสวน
รส วมของประชาชน และ ผูมี้สส วนได้สส วนเสียในการพัฒนาการศึกษาของท้องถ่ิน ดังน้ี 6.1) 
เสริมสร้างประสิทธิภาพ  การบริหารจดัการ 6.2) เสริมสร้างขวญัก าลงัใจ 6.3) เสริมสร้างการมีสสวน
รสวมของชุมชนและองคก์รศาสนา จากท่ีกลสาวมาทั้งหมด กระทรวงศึกษาธิการไดมี้เจตจ านงคแ์นสว
แนสในการพฒันาการศึกษาในพื้นท่ีพิเศษน้ีเป็นอยสางยิง่ นอกจากน้ีจากผลการวิจยัของ อาคม  ใจแกว้  
ไดส้รุปไวว้สา ปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธ์กบัการก าหนดรูปแบบการบริหารท่ีเหมาะสมส าหรับพื้นท่ีสาม
จงัหวดัชายแดนภาคใต ้ประกอบดว้ย 1) ปัญหายาเสพติด 2) ระบบการศึกษา 3) ศาสนาและความ
เช่ือ 4) ขบวนการแบสงแยกดินแดน 5) นโยบายของรัฐบาลไมสสอดคลอ้งกบัการแกปั้ญหา 6) ความไมส
ยติุธรรมในการปฏิบติังานของขา้ราชการตสอประชาชน 7) ความยากจน 8) นกัการเมืองระดบัชาติ ซ่ึง
เม่ือศึกษาสาเหตุของสถานการณ์ความไมสสงบดงักลสาว ซ่ึงประกอบดว้ย ขอ้มูลเชิงคุณภาพ และ
เอกสารท่ีเก่ียวขอ้งแลว้จะพบวสา ทั้ง 8 ประการ จะมีความเก่ียวโยงซ่ึงกนัและกนั แตสละปัญหาลว้น
แลว้แตสเกิดจากความดอ้ยคุณภาพทางการศึกษาตั้งแตสอดีตจนถึงปัจจุบนั รัฐไมสสามารถท าใหคุ้ณภาพ
ทางการศึกษาในพื้นท่ีน้ี  ดีข้ึนเลย ความคิด ความเช่ือตสาง ๆ ก็จะถูกชกัน าไปสูสแนวทางใดทางหน่ึง
ไดง้สาย และสาเหตุของปัญหาเหลสาน้ีสอดคลอ้งกบัผูท้รงคุณวุฒิท่ีไดต้ั้งขอ้สังเกตไวว้สา การแกปั้ญหา
เวลาเรียนจะตอ้งแกปั้ญหาอ่ืน ๆ ให้หมดกสอน โดยเฉพาะปัญหาดา้นความมัน่คงความปลอดภยั
เพราะส่ิงเหลสาน้ีคือ ปัจจยัหลกัท่ีสสงผลโดยตรงตสอการปฏิบติังานของครู และสสงผลโดยตรงตสอเวลา
เรียนของนกัเรียน   ซ่ึงท าใหน้กัเรียนมีเวลาเรียนไมสครบตามหลกัสูตรท่ีก าหนดได ้
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ข้อเสนอแนะ 
 

 จากการวิจัยเร่ือง ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการเวลาเรียนให้ครบตามท่ีก าหนดใน
หลกัสูตรของสถานศึกษาในเขตพฒันาพิเศษเฉพาะกิจจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ผูว้ิจยัมีขอ้เสนอแนะ
ดงัตสอไปน้ี 
 1. ข้อเสนอแนะเพือ่น าผลการวจิัยไปใช้ 
  1.1 ขอ้เสนอแนะเชิงนโยบาย 
   1.1.1 การจดัการศึกษาในพื้นท่ีเขตพิเศษน้ี เน่ืองจากพื้นท่ีสามจงัหวดัชายแดน
ภาคใต ้ติดตสอกบัประเทศมาเลเซีย ซ่ึงมีขนบธรรมเนียม ประเพณี และวฒันธรรม ท่ีคลา้ยคลึงกนั   
แตสคุณภาพทางการศึกษาและคุณภาพชีวิตของประชาชนแตกตสางกันมาก และในขณะเดียวกัน
ประเทศมาเลเซียเรียนแคสคร่ึงวนั ดังนั้ น รัฐบาลต้องตระหนักและต้องมีมาตรการ วิธีการใน         
การพฒันาคุณภาพทางการศึกษาท่ีชดัเจนไมสปลสอยให้ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและโรงเรียน
บริหารอยูสอยสางปัจจุบนัน้ี 
   1.1.2 กระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ควรมีแผนพฒันาคุณภาพการศึกษาและมีมาตรการในการขอความ
รสวมมือใหทุ้กภาคสสวนท่ีเก่ียวขอ้งปฏิบติัตามแผนอยสางจริงจงั 
   1.1.3 สถานศึกษาควรมีการพฒันาหลกัสูตรและจดัท าหลกัสูตรทอ้งถ่ิน โดย
จดัท าหลกัสูตรความมัน่คงศึกษาและให้บรรจุเน้ือหา การรักและภาคภูมิใจในความเป็นไทยภายใต้
ความหลากหลายทางวฒันธรรมและความเช่ือ ประวติัศาสตร์ ชาติพนัธ์ุ ท่ีถูกตอ้งและสร้างสรรค ์
ตลอดจนกฎหมายและสิทธิมนุษยชนอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งทุกระดบัการศึกษา ทุกสถานศึกษาโดยมี    
การติดตามประเมินผลอยสางจริงจงั 
   1.1.4 สถานศึกษาจะตอ้งมีมาตรการและวิธีการในการควบคุมการสอนตาม
รูปแบบการสอนดว้ยวิธีการตสาง ๆ ตลอดจนการจูงใจให้ครูไดท้  าหนา้ท่ีดว้ยใจรัก ทั้งน้ีจะสามารถ
บูรณาการและเทียบโอนเวลาเรียนเพื่อใหค้รบตามหลกัสูตรได ้
   1.1.5 ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษาควรไดต้ระหนกัในคุณภาพ 
การศึกษาปัจจุบนัท่ีเกิดจากการสอนไมสเต็มเวลา ไมสเต็มหลกัสูตรอยสางจริงจงัและเด็ดขาด โดยให ้ 
ถือวสาเป็นปัญหาท่ีตอ้งเรสงหามาตรการในการแกไ้ขรสวมกนั 
  1.2 ขอ้เสนอแนะตามแนวทางยทุธศาสตร์ 
   1.2.1 ยทุธศาสตร์สสงเสริมการพฒันาระบบบริหารจดัการทัว่ไป มีขอ้เสนอแนะ
ดงัน้ี 1) กระทรวงศึกษาธิการโดยส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษา ควรไดจ้ดัวางระบบบริหารเฉพาะพื้นท่ีพิเศษน้ีให้ทนัตสอความเปล่ียนแปลงของ
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สถานการณ์ท่ีเกิดข้ึน ไมสควรใชห้ลกัเกณฑใ์นการบริหารเหมือนกบัพื้นท่ีอ่ืน ๆ ของประเทศ และ
ควรมีหลกัเกณฑ์และวิธีการบริหารท่ีพิเศษเป็นการเฉพาะ ซ่ึงสามารถติดตาม ตรวจสอบ และ
ปรับปรุงไดท้นัที และ 2) โรงเรียนควรวางระบบการบริหารจดัการท่ีรัดกุมและยืดหยุสนไดแ้ตสไมส
หยสอนยาน 
   1.2.2 ยุทธศาสตร์สสงเสริมพฒันาครูสูสมืออาชีพ มีขอ้เสนอแนะดงัน้ี 1) ครูตอ้ง
ปฏิบติัตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพครูอยสางเครส งครัด  และ 2) ครูตอ้งท าหน้าท่ีให้เต็มเวลา      
เตม็หลกัสูตร เตม็ความสามารถ เพื่อแกไ้ขปัญหาคุณภาพการศึกษาตกต ่า เพราะมีเวลาเรียนไมสครบ
ตามท่ีก าหนดไวใ้นหลกัสูตร 
   1.2.3 ยทุธศาสตร์สสงเสริมพฒันาครูให้มีศกัยภาพดา้นการสอน มีขอ้เสนอแนะ 
ดงัน้ี 1) ตอ้งพฒันาครูให้มีความรู้ ท่ีสามารถแกปั้ญหาเวลาเรียนท่ีไมสครบตามหลกัสูตรอยสางแทจ้ริง  
โดยจดัอบรมให้ครูได้มีความรู้ตามหลกัการ ทฤษฎีการสอนในรูปแบบตสาง ๆ ท่ีสอดคลอ้งกับ     
การแกไ้ขปัญหาเวลาเรียนไมสครบตามหลกัสูตร และ 2) ติดตาม ประเมินผล ปรับปรุง แกไ้ขและ
พฒันาครูท่ีไมสสามารถท าการสอนไดต้ามท่ีโรงเรียนก าหนด 
   1.2.4 ยุทธศาสตร์สส งเสริมการจัดหลักสูตรท้องถ่ิน    และการมีสสวนรส วม             
มีขอ้เสนอแนะดงัน้ี 1) หลกัสูตรเปิดกวา้งให้โรงเรียนและชุมชนไดใ้ชศ้กัยภาพท่ีมีอยูสในการจดัท า
หลกัสูตรทอ้งถ่ินก็จริงอยูส แตสความรู้ความเขา้ใจทั้งโรงเรียนและชุมชนมีจ ากดัไมสควรปลสอยปละ
ละเลยโดยถือวสาเป็นสิทธ์ิของโรงเรียนและชุมชนท่ีจะบริหารจดัการหลกัสูตร เพราะจะสสงผลตสอ
ความรู้ ความสามารถ ทกัษะ ประสบการณ์ ท่ีนักเรียนได้รับและน าไปใช้ในอนาคตได้   และ          
2) ชุมชนโดยเฉพาะคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานควรไดมี้ความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองของ
การศึกษาอยสางถสองแทแ้ละกวา้งขวางกวสาปัจจุบนั 
   1.2.5 ยทุธศาสตร์สสงเสริมการเรียนการสอนแบบบูรณาการ มีขอ้เสนอแนะดงัน้ี 
1) โรงเรียนควรใหค้วามส าคญัตสอการเรียนการสอนแบบบูรณาการอยสางจริงจงัและตสอเน่ือง เพราะ
สามารถน ามาเทียบโอนเป็นเวลาเรียนในโอกาสตสอไป และ 2) เขตพื้นท่ีการศึกษาควรมีหลกัเกณฑ ์ 
วิธีการ ในการเทียบโอนเวลาเรียนจากวิธีการจดัการเรียนการสอนในหลาย ๆ รูปแบบ ทั้งน้ีเพื่อให้
การปฏิบติัไดเ้ป็นไปในแนวเดียวกนั 
   12.6 ยุทธศาสตร์สส งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ท่ีเป็นความสนใจของผูเ้รียน           
มีขอ้เสนอแนะดงัน้ี 1) หนสวยงานตน้สังกดัควรมีการให้ความรู้แกสครูและบุคลากรในสถานศึกษา
อยสางตสอเน่ือง โดยเฉพาะการเรียนรู้ตามความถนัดและความสนใจของผูเ้รียน และสามารถน ามา
เทียบโอนเวลาเรียนได ้และ 2) โรงเรียนควรมีวิธีการ หลกัเกณฑ์ ในการสสงเสริมการเรียนรู้ดว้ย
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ตนเอง โดยเฉพาะการใช้ส่ือประเภทตสาง ๆ ตลอดจนการเตรียมแหลสงเรียนรู้และวิธีการใช้ให้
สอดคลอ้งกบัการเทียบโอนเวลาเรียน 
   1.2.7 ยุทธศาสตร์สสงเสริมการจดัการเวลาเรียนตามความตอ้งการและบริบท
ของชุมชน มีขอ้เสนอแนะดงัน้ี 1) โรงเรียนควรมีการจดัหลกัสูตรทอ้งถ่ินท่ีสอดคลอ้งกบัความ
ตอ้งการของชุมชนเป็นหลกั และสามารถยืดหยุสนเวลาเรียนไดต้ามความตอ้งการของชุมชน ทั้งน้ี   
เพื่อให้สอดคลอ้งกับหลกัเกณฑ์ วิธีการ ของการเทียบโอนเวลาเรียน  และ 2) ชุมชนควรได้รับ     
การสสงเสริมใหมี้ความรู้ความเขา้ใจในการจดัการศึกษาใหม้ากกวสาในปัจจุบนั 
   1.2.8 ยุทธศาสตร์สสงเสริมพฒันากระบวนการเรียนรู้  มีข้อเสนอแนะดังน้ี       
1) หนสวยงานตน้สังกดักบัโรงเรียนควรไดมี้การปรับปรุงพฒันาครูให้มีความรู้ความสามารถดา้น   
การสอนโดยใชก้ระบวนการเรียนรู้ในรูปแบบตสาง ๆ ดงัไดเ้สนอไวใ้นบทท่ี 2 ซ่ึงจะมีผลท าใหค้รูได้
เกิดการพฒันาตนเองตามกระบวนการเรียนรู้แตสละรูปแบบท่ีหลากหลาย เพราะจะสามารถแกไ้ข
ปัญหาเวลาเรียนไมสครบตามหลกัสูตรได ้และ 2) โรงเรียนควรไดก้ าหนดเป็นแผนให้ครูทุกคน
ปฏิบติัการสอนตามรูปแบบการสอนโดยใช้กระบวนการเรียนรู้อยสางจริงจงั สามารถตรวจสอบ
ติดตาม ประเมินผลได ้
   1.2.9 ยุทธศาสตร์สสงเสริมความรส วมมือทางการศึกษา มีข้อเสนอแนะดังน้ี          
1) หนสวยงานตน้สังกัดควรได้มีการชสวยเหลือโรงเรียนให้มีการพฒันาศกัยภาพในการขอความ
รส วมมือจากทุกภาคสสวนทั้ งราชการและเอกชนในการพฒันาการศึกษาให้มีคุณภาพ ตลอดถึง
การศึกษาเพื่อพฒันาอาชีพ การมีงานท า และ 2) โรงเรียนควรไดมี้การวางแผนรสวมกบัชุมชนใน  
การพฒันาคุณภาพการศึกษา โดยการท าให้โรงเรียนมีเวลาเรียนครบ 200 วนั หรือ 1,000 -1,200 
ชัว่โมง ตามระดบัการศึกษา 
   1.2.10 ยทุธศาสตร์สสงเสริมการบริหารโดยยดึผลผลิตเป็นส าคญั มีขอ้เสนอแนะ
ดงัน้ี 1) ในการด าเนินการตามมาตรการวิธีการตสาง ๆ เพื่อใหคุ้ณภาพทางการศึกษาดีข้ึนนั้น บางคร้ัง
ขั้นตอนการด าเนินการก็เป็นอุปสรรคดว้ยเชสนกนั ดงันั้น การละเลยบางขั้นตอนท่ีสสงผลกระทบตสอ
ระเบียบ กฎเกณฑ ์ทางราชการ ทุกภาคสสวน ควรไดมี้ขอ้ตกลงรสวมกนัในการก าหนดแนวทางปฏิบติั
ท่ีเขา้ใจตรงกนัไวด้ว้ย และ 2) การก าหนดเป้าหมายและแนวทางควรไดด้ าเนินการให้สาธารณชน
ไดรั้บทราบกนัอยสางแพรสหลายและทัว่ถึง 
   1.2.11 ยุทธศาสตร์สสงเสริมการนิเทศก์และติดตามผล มีขอ้เสนอแนะดังน้ี          
1) หนสวยงานตน้สังกดัควรไดมี้การปรับปรุงระบบ การนิเทศติดตามบางอยสางจริงจงั และสอดคลอ้ง
กบัภารกิจในการจดัการศึกษาตามกลุสมสาระ และ 2) ศึกษานิเทศกค์วรมีความรู้ความเขา้ใจอยสางถสอง

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



255 
 
แทใ้นเร่ืองท่ีจะใหค้  าแนะน า โดยเฉพาะเร่ืองของการจดัการเรียนการสอนในวิชาอิสลามศึกษา และ
วิชาพทุธศาสนา 
 
 2. ข้อเสนอแนะเพือ่การวิจัยคร้ังต่อไป 
  2.1 ควรไดมี้การศึกษาสภาพทัว่ไป และสาเหตุของปัญหาเวลาเรียนของนักเรียน 
ไมสครบตามหลกัสูตรเพื่อน ามาวางแผน สร้างรูปแบบ ในการหาทางป้องกนัไมสใหเ้กิดกรณีเวลาเรียน
ไมสครบตามท่ีหลกัสูตรก าหนดไว ้
  2.2 ควรได้มีการสอบถาม สัมภาษณ์ จากบุคลากรอ่ืนท่ีไมสใชสผู ้บริหาร ครู 
ศึกษานิเทศก ์บา้ง เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลท่ีหลากหลายเพื่อน ามาแกไ้ขปัญหาเวลาเรียนและเพื่อการวิจยั 
  2.3 ควรไดมี้การวิจยัเชิงคุณภาพ โดยการสอบถามจากผูป้กครอง นักเรียน และ
ประชาชนทัว่ไปอยสางกวา้งขวางทั้งจากสถานศึกษาของรัฐและเอกชน 
  2.4 ควรไดมี้การศึกษาวิจยัเก่ียวกบัการบริหารจดัการเวลาเรียนอยสางตสอเน่ือง 
  2.5 ควรศึกษาการใช้เทคโนโลยีหรือนวตักรรมทางการศึกษาเพื่อแก้ไขปัญหา   
เวลาเรียนไมสครบตามหลกัสูตร 
  2.6 ควรมีการศึกษาความสมัพนัธ์ระหวสางยทุธศาสตร์ทั้ง 11 องคป์ระกอบ 
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หนังสือขอสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ 
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รายช่ือผู้ทรงคุณวุฒิทีใ่ห้สัมภาษณ์ความคดิเห็นเพือ่ก าหนดตัวแปรที่ศึกษา  จ านวน17 ท่าน 

…………….….. 
 

ผู้ทรงคุณวุฒิจากผู้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษา  
จ านวน 3 ท่าน 
1. นายอรรถสิทธ์ิ  รัตนแคลว้  ต  าแหน่งผูอ้  านวยการ ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา 
 นราธิวาส เขต1  
2. นายอาดุลย ์ พรมแสง ต าแหน่งผูอ้  านวยการ ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา 
 นราธิวาส เขต 2  
3. นายประสิทธ์ิ  หนูกุง้ ต  าแหน่งผูอ้  านวยการ ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา 
 ยะลา เขต 2  
 
ผู้ทรงคุณวุฒิจาก ผู้ด ารงต าแหน่งศึกษานิเทศน์ จ านวน 3 ท่าน 
1. นายคมศกัด์ิ  ธญัญเกษตร ต าแหน่งผูอ้  านวยการ กลุ่มนิเทศติดตามประเมินผลการศึกษา

ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2  
2. นายเลิศลกัษณ์  สุกแกว้  ต  าแหน่งศึกษานิเทศน์ ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา 
 นราธิวาส เขต 1 
3. นายจ ารูญ  เรืองขจร  ต าแหน่งศึกษานิเทศนเ์ช่ียวชาญ ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
 ประถมศึกษายะลา เขต 1 
 
ผู้ทรงคุณวุฒิ จากผู้ด ารงต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียน จ านวน 3 ท่าน 
1. นายอามีน การดี  ต  าแหน่งผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้นกาโสด สงักดัส านกังานเขตพื้นท่ี 
 การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 
2. นางพิศมยั  หลดัเกล้ียง  ต  าแหน่งผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้นบางมะนาว สงักดัส านกังาน 
 เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 
3. นายชนฐั  พรหมศรี  ต  าแหน่งผูอ้  านวยการโรงเรียนอนุบาลเมืองปัตตานีเช่ียวชาญ  
 สงักดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมปัตตานี เขต 1 
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ผู้ทรงคุณวุฒิ จากผู้ด ารงต าแหน่ง ครู  จ านวน 3 ท่าน 
1. นายนิพล รัตนพนัธ์  ต  าแหน่งครูช านาญพิเศษโรงเรียนบา้นมะนงักาหย ีสงักดัส านกังาน 
 เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 
2. นางปฐมพร  ล่องเสง้  ต  าแหน่งครูช านาญพิเศษโรงเรียนบนันงัสะตาอินทรฉตัร  
 สงักดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 
3. นางสาววนิดา  กิตติโชควฒันา  ต าแหน่งครูช านาญพิเศษโรงเรียนบา้นยีง่อ  สงักดัส านกังาน 
 เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 
 
ผู้ทรงคุณวุฒิจากผู้ด ารงต าแหน่งในองค์กรผู้ประกอบวชิาชีพครู ผู้บริหารสถานศึกษา  
จ านวน 2 ท่าน 
1. นายบุญสม  ทองศรีพราย  ต าแหน่งประธานสมาพนัธ์ครูจงัหวดัปัตตานี 
2. นายมนพ  บุญทวิโรจน์  ประธานสมาพนัธ์ครูจงัหวดัยะลา 
 
ผู้ทรงคุณวุฒิ จากประชาชนทั่วไป จ านวน 2 ท่าน 
1. นางธิดา  วรรณลกัษณ์  ผูท้รงคุณวฒิุ 
2. นายรุ่ง  แสงสุวรรณ  ผูท้รงคุณวฒิุ 
 
ผู้ทรงคุณวุฒิจากศูนย์อ านวยการบริหาร จังหวดัชานแดนภาคใต้ ซ่ึงด ารงต าแหน่งรองเลขาธิการ
ศูนย์อ านวยการบริหารจังหวดัชานแดนภาคใต้ ฝ่ายการศึกษา จ านวน 1 ท่าน 
1. นายอดินนัท ์ ปากบารา  ต าแหน่งรองเลขาธิการศูนยอ์  านวยการบริหารจงัหวดัชายแดนภาคใต ้
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แบบสัมภาษณ์ 
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แบบสัมภาษณ์กึง่โครงสร้าง 
(Semi – Structured Interview) 

เร่ือง ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการเวลาเรียนให้ครบตามทีก่ าหนดในหลกัสูตรของสถานศึกษา 
ในเขตพฒันาพเิศษเฉพาะกจิจังหวดัชายแดนภาคใต้ 

 
จากการวเิคราะห์เวลาเรียนของนักเรียน ในเขตพฒันาพเิศษเฉพาะกจิ จังหวดัชายแดนภาคใต้ 
พบว่านักเรียนมีเวลาเรียนตามสภาพจริงเพยีง 135 วนั โดยประมาณ ซ่ึงมีวนัหยุดเรียนทีเ่กดิจาก
ปัจจัยต่าง ๆ ดังนี ้

 - หยดุเรียนตามวนัส าคญัของชาติ ประมาณ   10  วนั 
 - หยดุเรียนตามวนัส าคญัของศาสนาอิสลาม ประมาณ 10  วนั 
 - หยดุเรียนตามสถานการณ์ ประมาณ   15  วนั 
   (ยงัไม่นบัรวมเวลาท่ีตอ้งหยดุเรียนในแต่ละวนั) 

- หยดุเรียนเพือ่ปฏิบติักิจกรรมต่าง ๆ เช่นกีฬา  มหกรรมวิชาการ 
  ระดบัโรงเรียน อ าเภอ เขตพื้นท่ี                             20  วนั   

 - หยดุเรียนเพือ่ใหค้รูไปอบรม ประชุม สมัมนา ดูงานต่าง ๆ    5  วนั 
 - อ่ืน ๆ เช่น ภยัต่าง ๆ        5  วนั 
 รวม       65  วนั   
    
1. ในการจดัการเรียนการสอน เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัหลกัสูตร และความตอ้งการของทอ้งถ่ิน 

ท่ามกลางสถานการณ์ความไม่สงบในเขตพฒันาพิเศษเฉพาะกิจจงัหวดัชายแดนภาคใต ้
ปัจจยัหน่ึงท่ีส่งผลต่อคุณภาพทางการศึกษา โดยตรงคือ เวลาเรียนของนกัเรียนท่ีมีเวลาท า
การเรียนการสอนไม่ครบตามหลกัสูตรท่ีก าหนด ท่านคิดวา่ในปัจจุบนัสภาพแวดลอ้มของ
นกัเรียนในพื้นท่ีฯ มีสภาพเป็นอยา่งไร 
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
............................................................................................................................................... 
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2. จากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นท่ีท าใหน้กัเรียนไดรั้บการศึกษาเรียนรู้ ในเวลาท่ีจ ากดั 
การเรียนการสอนเป็นไปอยา่งรีบเร่งเพื่อใหจ้บเน้ือหาตามหลกัสูตรคุณภาพการศึกษาตกต ่า  
ท่านคิดวา่ปัจจยัท่ีเป็นสาเหตุหลกัท าใหเ้วลาเรียนของนกัเรียนไม่ครบตามท่ีหลกัสูตร
ก าหนดน่าจะมาจากสาเหตุใด 
 
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
............................................................................................................................................... 

 
3. ปัจจยัท่ีเป็นสาเหตุท าใหน้กัเรียนตอ้งหยดุเรียนตามสาเหตุในขอ้ 2  ท่านคิดวา่จะมีแนวทาง

ในการแกไ้ขปัญหาเวลาเรียนของนกัเรียนใหส้ามารถเรียนรู้ไดค้รบตามหลกัสูตรท่ีก าหนด
ไวไ้ดอ้ยา่งไร 
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
............................................................................................................................................... 

4. ท่านคิดวา่ในสภาพสถานการณ์ปัจจุบนัยงัมีส่ิงใด หรือปัจจยัใดอีกบา้งหรือไม่ท่ีท าให้
นกัเรียนไม่สามารถใชเ้วลาเรียนไดเ้ตม็หลกัสูตร 
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
............................................................................................................................................... 

5. ประเดน็อ่ืน ๆ ท่ีท่านเห็นวา่มีความส าคญัต่อการพฒันาการเรียนการสอนเพื่อให้
สถานศึกษาไดมี้เวลาเรียนครบตามท่ีหลกัสูตรก าหนด 
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
............................................................................................................................................... 

 
หมายเหตุ  ความคิดเห็นของท่านจะน าไปปรากฏในดุษฏีนิพนธ์และจะไดส้รุปความเห็นเพื่อ

น าเสนอส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อด าเนินการหาวิธีการแกไ้ข
ปัญหาใหส้อดคลอ้งกบัความคิดเห็นของท่านโดยด่วนต่อไป  
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หนังสือขอตรวจเคร่ืองมือการวิจัย 
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รายช่ือผู้ทรงคุณวุฒิตรวจเคร่ืองมือวจัิย 

 
1. รศ.ดร.ชุมศกัด์ิ  อินทร์รักษ ์    ต  าแหน่งนกัวชิาการอิสระ 
2. ดร.เรชา  ชูสุวรรณ์    ต าแหน่งอาจารยป์ระจ าคณะศึกษาศาสตร์  
                                                      มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 
3. ดร.อารีผนี  เทพลกัษณ์           ต  าแหน่งรองผูอ้  านวยการส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา   

                                               ประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 
4. ดร.วรชยั ปานนิตยพงศ ์         ต  าแหน่งผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้นมูโน๊ะ 
5. ดร.อาดุลย ์ พรมแสง              ต าแหน่งผูอ้  านวยการส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

ประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 
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หนังสือขอทดลองเคร่ืองมือการวิจัย 
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รายช่ือโรงเรียนเพือ่ทดลองเคร่ืองมือวิจัย 
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รายช่ือโรงเรียนขอทดลองเคร่ืองมือวิจยั 
 

จงัหวดัยะลา  1. โรงเรียนบา้นตน้หย ี            
                      2.  โรงเรียนบา้นตลาดล าใหม่ 
                       3.  โรงเรียนบา้นคลองทราย 
                      4.   โรงเรียนวดัชมพสูถิต 

  5.   โรงเรียนบา้นตาสา 

         6.   โรงเรียนบา้นทุ่งคา 
                       7.  โรงเรียนบา้นท่าสาป 
 
จงัหวดัปัตตานี  1.  โรงเรียนเมืองปัตตานี 
                          2.  โรงเรียนบา้นบานา 
                     3.  โรงเรียนบา้นรูสะมิแล 
             4.  โรงเรียนบา้นสะบารัง 
                          5.  โรงเรียนชุมชนบา้นกรือเซะ 
                          6.  โรงเรียนบา้นตนัหยงลโูละ 
                          7.  โรงเรียนบา้นสระมาลา 
 
จงัหวดันราธิวาส  1.  โรงเรียนบา้นโคกมือบา 
    2.  โรงเรียนบา้นเกาะสะทอ้น 
    3.  โรงเรียนบา้นบางมะนาว 
    4.  โรงเรียนบา้นคลองตนั 
    5.  โรงเรียนบา้นค่าย  
    6.  โรงเรียนบา้นมะนงักาหย ี
    7.  โรงเรียนระแงะ 
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ภาคผนวก  ฉ 
 

หนังสือขอความอนุเคราะห์เกบ็รวบรวมข้อมูล 
 



284 
 

 



285 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ช 
รายช่ือโรงเรียนกลุ่มตัวอย่างเพือ่การวจัิย 
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รายช่ือโรงเรียนกลุ่มตัวอย่างเพือ่การวิจัย 
ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต1 

ล าดับที ่ ช่ือโรงเรียน ล าดับที ่ ช่ือโรงเรียน 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 

 

อนุบาลนราธิวาส 
เมืองนราธิวาส 
วดัล าภ ู
วดัโคกโก 
บา้นปลกัปลา 
บา้นโคกเคียน 
บา้นบือราเปะ 
บา้นทอน 
วดัพนาสณฑ ์
บา้นเขาตนัหยง ฯ 
ไทยรัฐวิทยา10(บา้นใหม่) 
บา้นหวัเขา 
บา้นยาบี 
วดัก าแพง 
บา้นกแูบสาลอ 
บา้นโคกศิลา 
บา้นไร่พญา 
บา้นจูดแดง 
บา้นโคกสุมุ 
บา้นแคนา 
บา้นยีง่อ 
บา้นบูเกะกอตอ 
บา้นศาลาลูกไก่ 
บา้นทุ่งคา 

 

25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 

 

บา้นบูเกะบากง 
บา้นลุโบะปาเระ 
บา้นปะลุกานากอ 
บา้นแป๊ะบุญ 
ราชประชานุเคราะห์ 9 
ราชประชานุเคราะห์ 10 
บา้นฮูแตยอืลอ 
บา้นบือเระ 
บา้นบือแนปีแย 
บา้นปะลุกาสาเมาะ 
วดัเชิงเขา(แดงอุทิศ) 
วดัราษฎร์สโมสร  ฯ 
บา้นนาโอน 
บา้นบูก๊ิตยอืแร 
บา้นบลูกา 
บา้นยะบะ(อุปการวิทยา) 
บา้นลาเมาะ 
บา้นละหาน 
ชุมชนบา้นซากอ 
บา้นกลูบี 
บา้นสาคร 
บา้นตามุง 
บา้นดาฮง 
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ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต2 

ล าดับที ่ ช่ือโรงเรียน ล าดับที ่ ช่ือโรงเรียน 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 

 

บา้นศรีพงนั 
บา้นตะเหล่ียง 
บา้นสะหร่ิง 
บา้นปลกัปลา 
วดัชลธาราสิงเห(เสาร์ศึกษาคาร) 
บา้นหวัคลอง 
บา้นปะดะดอ 
วดัเกษตรธิการาม 
บา้นบางขนุทอง 
วดัฉทัทนัตส์นาน 
บา้นกบู ู
บา้นสะปอม 
บา้นไพรวนั 
วดัเกาะสวาด 
วดัทรายขาว 
บา้นปูลาเจ๊ะมดูอ 
บา้นศาลาใหม่ 
บา้นแม่ดง 
บา้นบูเกะตา 
บา้นฆอเลาะทวูอ 
 

21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 

 

บา้นเจ๊ะเหม 
บา้นแวง้ 
สุคิริน 
นิคมพฒันา10 
บา้นซรายอ 
บา้นตือระ มิตรภาพท่ี 172 
บา้นลาแล 
บา้นมูโนะ 
บา้นปูโป๊ะ 
บา้นสุไหงโก-ลก 
ไทยรัฐวิทยา 89 (บา้นโคกสยา) 
บา้นบาโงฮูมอ 
บา้นโคกโก 
บา้นโคกตา 
บา้นกวูา 
บา้นสากอ 
บา้นตาเซะเหนือ 
วดัโบราณสถิตย ์
วดัประดิษฐบุ์ปผา 
วดัประชุมชลธารา 
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ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต3 

ล าดับที ่ ช่ือโรงเรียน ล าดับที ่ ช่ือโรงเรียน 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 

 

บา้นมะรือโบตก 
บา้นบาโงระนะ 
บา้นกาลิซา 
บา้นกาหนัว๊ะ 
บา้นแกแม 
วดัร่อน 
บา้นกอแนะเหนือ 
วดัตนัติการามฯ 
บา้นเจ๊ะเก 
บา้นเขานอ้ย 
บา้นบาโงสะโต  
บา้นตราแด๊ะ 
 

13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 

 

ประชาบ ารุง 
บา้นบละแต 
ชุมชนสหพฒันา 
บา้นยานิง 
บา้นเจาะไอร้อง 
บา้นบูกิต 
บา้นไอสะเตียร์ 
บา้นบ ารุงวิทย ์
บา้นบูเก๊ะตาโมง 
บา้นปารี 
บา้นยะออ 
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ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาปัตตานีเขต 1 

ล าดับที ่ ช่ือโรงเรียน ล าดับที ่ ช่ือโรงเรียน 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 

 

อนุบาลปัตตานี 
ชุมชนบา้นปูยดุ 
บา้นปะนาเระ (รัฐอุทิศ) 
บา้นบูดี 
ยะหร่ิง 
บา้นบางปู 
ชุมชนบา้นยโูย 
ชุมชนบา้นตะลุโบะ 
บา้นบาราเฮาะ 
ชุมชนบา้นสะนิง 
บา้นลดา 
บา้นท่าขา้ม 
บา้นนอก 
บา้นปุลามาวอ 
บา้นดอน(นุย้นิธยาคาร) 
บา้นราวอ 
บา้นท่าน ้า 
บา้นท่าน ้าตะวนัออก 
บา้นเคียน 
บา้นพอ่ม่ิง 
บา้นน ้าบ่อ 
บา้นบ่ออิฐ 
บา้นกลาง 
ชุมชนบา้นปาตา 
 

25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 

 

บา้นท่ากนุ 
บา้นดาโตะ๊ 
บา้นท่าด่าน 
บา้นตะโละสะมีแล 
บา้นตือระ 
บา้นใหม่ 
บา้นตาลีอายร์ 
บา้นบากง 
บา้นตะโละ  
ชุมชนวดัป่าศรี 
บา้นปุลากง 
บา้นยามูเฉลิม 
บา้นมูหลง 
วดัสถิตยช์ลธาร 
วดัสุวรรณากร 
บา้นควนดิน 
บา้นไผม่นั 
กองทพับกอุทิศบา้นดอนยาง 
วดัควน 
วดัมหิงษาราม 
บา้นมะรวด 
วดัศรีสุดาจนัทร์ 
บา้นจะรัง 
พระราชด าริ "ศูนยค์รูใต"้  
จงัหวดัปัตตานี 
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ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาปัตตานีเขต 2 

ล าดับที ่ ช่ือโรงเรียน ล าดับที ่ ช่ือโรงเรียน 
1 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 

 

บา้นบาตะกโูบ 
บา้นบาละแต 
บา้นแขนทา้ว 
บา้นสมาหอ 
บา้นคลองชา้ง 
บา้นกระเสาะ 
บา้นกบูงับาเดาะ 
บา้นเขาวงั 
บา้นตรัง 
บา้นควนหย ี
บา้นบูดน 
บา้นบาโง 
บา้นปาลสั 
บา้นกระหวะ 
ชุมชนบา้นพงสตา 
บา้นโคกข้ีเหลก็ 
ชุมชนวดัอมัพวนาราม 
บา้นอินทนิล 
บา้นศาลาสอง 
 

21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 

 

บา้นสิเดะ 
บา้นบูโกะ 
บา้นกาแลสะนอ 
บา้นระแวง้ 
บา้นอีบุ๊ 
บา้นกระโด 
ตน้พิกลุ 
ไทยรัฐวิทยา52(ชุมชนบา้นตน้ไพ) 
บา้นละหารยามู 
บา้นบากง 
บา้นประจนั 
บา้นอาโห 
บา้นตน้ทุเรียน 
บา้นสายชล(สาขากแูบสีรา) 
บา้นสายชล 
ชุมชนบา้นสะนอ 
ชุมชนบา้นตน้สน 
ตลาดนดัตน้มะขาม 
บา้นกรือเซะ 
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ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาปัตตานีเขต 3 

ล าดับที ่ ช่ือโรงเรียน ล าดับที ่ ช่ือโรงเรียน 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 

 

บา้นควนลาแม* 
บา้นท่าเรือ 
บา้นควนลาแม* 
บา้นดอนเคด็ 
บา้นควนลงังา 
บา้นชะเมา 
วดับนัลือคชาวาส 
บา้นนาคอ้กลาง 
บา้นนาประดู่ 
บา้นป่าไร่ 
บา้นตุปะ 
บา้นควนโนรี 
วดัธนาภิมุข 
 

14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 

 

สมเดจ็หลวงพอ่ทวดวดัชา้งให ้
วดันิคมสภิต 
วดัทรายขาว 
บา้นคลองชา้ง 
บา้นคลองหิน 
บา้นควนประ 
วดัภมรคติวนั 
บา้นบาโงฆาดิง 
บา้นนาเกตุ 
วดัมะกรูด 
บา้นโคกโพธ์ิ 
บา้นยางแดง 
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ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 

ล าดับที ่ ช่ือโรงเรียน ล าดับที ่ ช่ือโรงเรียน 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 

 

อนุบาลยะลา  
บา้นเบอเส้ง  
บา้นนิบงพฒันา  
บา้นจือนือแร  
บา้นสาคอ  
บา้นลิมุด 
บา้นยะลา  
สามแยกบา้นเนียง  
คุรุชนพฒันา  
สลากกกินแบ่งสงเคราะห์ฯ  
บา้นไทรงาม  
วดัหนา้ถ้้า  
บา้นถ้้าศิลป์  
บา้นปาโจ  
บา้นปอเยาะ  
บา้นพร่อน  
บา้นบาโด  
บา้นรามนั  

 

19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 

 

บา้นปูลยั  
บา้นสะโต  
วดัรังสิตาวาส  
บา้นตะโละสดาร์  
บา้นเกะรอ  
บา้นก าปงบือแน  
บา้นปาแตรายอ  
บา้นปาดาฮนั  
บา้นบึงน้้ าใส  
บา้นบือเลง็  
บา้นกตอตือร๊ะ  
บา้นกาลูปัง  
บา้นกาดือแป  
บา้นบูเกะจือฆา  
บา้นกือแล  
บา้นบือดองพฒันา  
บา้นโตะ๊ปาแก๊ะ  
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ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 

ล าดับที ่ ช่ือโรงเรียน ล าดับที ่ ช่ือโรงเรียน 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 

 

บา้นบาโงยซิแน 
บา้นซีเยาะ 
บา้นวงัส าราญ 
บา้นเตรียมปัญญา 
บา้นเจาะตาแม 
บา้นบูเก๊ะฆลูโฆ 
บา้นกาตอง 
บา้นตาชี 
บา้นปะแต 
บา้นบายอ 
บา้นบนันงัดามา 
บา้นบาละ 

 

13 
14 
15 
16 
17 
18 

 19 
20 
21 
22 
23 

 

บา้นคชศิลา 
บา้นนิบง 
บา้นตะบิงติงงี 
บา้นตะบิงติงงีสามคัคี 
บา้นคีรีลาดพฒันา 
บนันงัสตาอินทรฉตัร-มิตรภาพ 
ท่ี 200 ท่ีระลึก 
บา้นกาโสด 
บา้นธารทิพย ์
เข่ือนบางลาง 
บา้นตงักาเด็ง 
บา้นบางลาง 

 

ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 

ล าดับที ่ ช่ือโรงเรียน ล าดับที ่ ช่ือโรงเรียน 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

 

บา้นนาข่อย 

บา้นธารน ้าทิพย ์

มาลาศีตะจิตต ์

บา้นยะรม 

สังวาลยว์ิท 5 

ไทยรัฐวิทยา 94 (บา้นบ่อน ้าร้อน) 

บา้นตาเนาะแมเราะ 
 

8 
9 
10 
11 
12 
13 

 

บา้นอยัเยอร์เวง 

บา้นใหม่ (วนัครู 2503) 

บา้นเบตง "สุภาพอนุสรณ์" 

นิคมสร้างตนเองธารโต 5 

บา้นเยาะ 

บา้นบ่อหิน 
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ภาคผนวก  ซ 
 

แบบสอบถามการวิจัย 
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แบบสอบถามเพือ่การวิจัย 
เร่ือง  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการเวลาเรียนให้ครบตามทีก่ าหนดในหลกัสูตรของสถานศึกษาใน

เขตพฒันาพเิศษเฉพาะกจิจังหวดัชายแดนภาคใต้ 
------------------------------- 

ค าช้ีแจง 
 1. แบบสอบถามการวิจยัฉบบัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการรวบรวม
ขอ้มูลส าหรับงานวิจัยเร่ือง “ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการเวลาเรียนให้ครบตามท่ีก าหนดใน
หลกัสูตรของสถานศึกษาในเขตพฒันาพิเศษเฉพาะกิจจงัหวดัชายแดนภาคใต”้ แบบสอบถามแบ่ง
ออกเป็น 3 ตอน คือ 
  ตอนท่ี 1 ขอ้มูลสถานภาพทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
  ตอนท่ี 2 ขอ้มูลเก่ียวกบัการบริหารจดัการเวลาเรียนของสถานศึกษาให้ครบตาม
หลกัสูตร 
  ตอนท่ี 3 ขอ้เสนอแนะอ่ืน ๆ 
 2. โปรดตอบทุกขอ้ค าถามตามสภาพท่ีเป็นจริง ค  าตอบของท่านมีคุณค่ายิ่งต่อการวิจยั
เพราะจะท าให้ทราบขอ้เทจ็จริงอนัจะน าไปสู่การจดัท า ยทุธศาสตร์การบริหารจดัการเวลาเรียนให้
ครบตามท่ีก าหนดในหลกัสูตรของสถานศึกษาในเขตพฒันาพิเศษเฉพาะกิจจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 
ขอ้มูลท่ีท่านตอบจะไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบติังานของท่านแต่อย่างใด และจะเป็นขอ้มูลท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อการพฒันาการจดัการศึกษาในเขตพฒันาพิเศษเฉพาะกิจจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ และ
พื้นท่ีอ่ืน ๆ ของประเทศไทย  ผูว้ิจยัขอรับรองว่าขอ้มูลท่ีได้รับจากแบบสอบถามฉบบัน้ีจะเป็น
ความลบั การน าเสนอขอ้มูลจะเป็นขอ้มูลในภาพรวมเท่านั้น 
 3. เม่ือท่านใหข้อ้มูลครบถว้นทุกขอ้แลว้ โปรดส่งแบบสอบถามคืนใหเ้จา้หนา้ท่ีธุรการ
ในหน่วยงานของท่านเพื่อรวบรวมใส่ซองท่ีผูว้ิจยัไดจ้ดัเตรียมไวใ้หแ้ลว้ส่งทางไปรษณียส่์งคืนผูว้จิยั 
ภายในวนัที ่ 30 ธันวาคม 2554 ผูว้ิจยัขอขอบพระคุณทุกท่านท่ีไดใ้หค้วามร่วมมือในการตอบ
แบบสอบถามไว ้ณ โอกาสน้ี 

                                                                                    
                                                                            นายสงวน อินทร์รักษ ์

                                                                            นกัศึกษาปริญญาเอก หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต 
                                                                            สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

                                                                            คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลยัศิลปากร 
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ตอนที ่1   ข้อมูลสถานภาพทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ค าช้ีแจง  โปรดท าเคร่ืองหมาย  ลงใน     หนา้ขอ้ท่ีตรงกบัสถานภาพของท่าน 
 
1. เพศ 
   ชาย     หญิง 
 
2. อาย ุ(เศษปีท่ีเกิน 6 เดือน นบัเพิ่มอีกหน่ึงปี 
   ต ่ากวา่ 30 ปี    30-35 ปี 
   36-40 ปี     41-45 ปี 
   46-50 ปี     51 ปีข้ึนไป 
 
3. ระดบัการศึกษาสูงสุด 
   ปริญญาตรี 
   ปริญญาโท    
   ปริญญาเอก 
 
4. ต าแหน่งหนา้ท่ีความรับผดิชอบในปัจจุบนั 
   ผูอ้  านวยการโรงเรียน 
   รองผูอ้  านวยการโรงเรียนท่ีรับผดิชอบฝ่ายวิชาการหรือครูวิชาการโรงเรียน 
   ศึกษานิเทศก ์
 
5. ประสบการณ์ในการท างาน (เศษปีท่ีเกิน 6 เดือน นบัเพิ่มอีกหน่ึงปี) 
   ต ่ากวา่ 5 ปี    5-10 ปี 
   11-15 ปี     16-20 ปี 
   21-25 ปี     มากกวา่ 25 ปี 
 
6. ประสบการณ์การปฏิบติังานในเขตพื้นท่ีพฒันาพิเศษเฉพาะกิจจงัหวดัชายแดนภาคใต ้
   ต ่ากวา่ 5 ปี    5-10 ปี 
   11-15 ปี     16-20 ปี 
   21-25 ปี     มากกวา่ 25 ปี 
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ตอนที ่2  ขอ้มูลเก่ียวกบัการบริหารจดัการเวลาเรียนใหค้รบตามท่ีก าหนดในหลกัสูตรฯ 
ค าช้ีแจง  โปรดท าเคร่ืองหมาย  ลงในช่องท่ีตรงกบัสภาพการปฏิบติัท่ีเป็นจริงของท่าน 

 โดยพิจารณา 
                ระดบั 5 หมายถึง ความคิดเห็นตรงสภาพท่ีเป็นจริงมากท่ีสุด 
                ระดบั 4 หมายถึง ความคิดเห็นตรงสภาพท่ีเป็นจริงมาก 
                ระดบั 3 หมายถึง ความคิดเห็นตรงกบัสภาพท่ีเป็นจริงปานกลาง 
                ระดบั 2 หมายถึง ความคิดเห็นตรงกบัสภาพท่ีเป็นจริงนอ้ย 
                ระดบั 1 หมายถึง ความคิดเห็นตรงกบัสภาพท่ีเป็นจริงนอ้ยท่ีสุด 
 

ขอ้ การบริหารจดัการเวลาเรียนใหค้รบตามท่ีก าหนดในหลกัสูตร ระดบัความคิดเห็น 
 ของสถานศึกษา 5 4 3 2 1 
1 ใชน้วตักรรมและการจดัการเรียนรู้ดว้ยส่ือทางไกลผา่นดาวเทียมโดยหา

รูปแบบใหน้กัเรียนไดเ้ขา้ชมและศึกษาในขณะอยูท่ี่บา้นได ้
     

2 ใชบ้ทเรียนส าเร็จรูปเพื่อเสริมบทเรียนตามปกติ      
3 การเขา้ค่ายทางวิชาการเนน้การบูรณาการเน้ือหา      
4 ครูจดัแบ่งกลุ่มนกัเรียนเป็นกลุ่มการเรียนใหส้ามารถเรียนรู้ดว้ยตนเอง      
5 รัฐควรเร่งจดัหา Tablet ใหค้รูและนกัเรียนไดมี้พร้อมใชทุ้กคนเพื่อเป็น

การศึกษาดว้ยตนเอง 
     

6 โรงเรียนจดัท าส่ือเป็นระบบ มลัติมีเดีย เช่น แผน่  CD ROM  เป็นตน้ 
แจกใหก้บันกัเรียนไปศึกษาท่ีบา้น 

     

7 โรงเรียนควรหาแนวทางและมาตรการในการติดตามนกัเรียนขาดเรียน
อยา่งจริงจงั 

     

8 วเิคราะห์เวลาเรียนใหเ้หมาะสมกบัสภาพการณ์ความไม่สงบ      
9 ขยายเวลาเรียนในกลุ่มสาระหลกัใหม้ากข้ึน      
10 ลดเวลาเรียนในกลุ่มสาระอ่ืนเพื่อทดแทนในกลุ่มสาระหลกั      
11 จดัท าหน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการกบัทุกวิชา      
12 ก าหนดใหมี้การนิเทศติดตามผลอยา่งต่อเน่ืองและเป็นระบบ      
13 ผูป้กครองตอ้งมีส่วนร่วมในการแกปั้ญหาการเรียนของนกัเรียน      
14 โรงเรียนควรก าหนดวนัหยดุต่างๆใหช้ดัเจนและปฏิบติัใหถู้กตอ้ง      
15 การอบรมประชุมสัมมนาของครูและบุคลากรควรจดัในวนัหยดุเรียน

หรือปิดภาคเรียน 
     

16 จดัใหมี้เจา้หนา้ท่ีปฏิบติังานแทนครูพสัดุ การเงิน ธุรการ ฯลฯ      
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ขอ้ การบริหารจดัการเวลาเรียนใหค้รบตามท่ีก าหนดในหลกัสูตร ระดบัความคิดเห็น 
 ของสถานศึกษา 5 4 3 2 1 
17 ปรับปรุงระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนใหมี้ประสิทธิภาพอยา่งจริงจงั      
18 จดัสอนซ่อมเสริมวชิาหลกัทั้ง 5 กลุ่มสาระเป็นกรณีพิเศษ      
19 จดัการสอนโดยใชส่ื้อนวตักรรมและเทคโนโลยใีหม้ากยิง่ข้ึนเพื่อเร้า

ความสนใจ 
     

20 จดัเตรียมใบงาน/ใบความรู้/แบบฝึก  ใหพ้ร้อมใชไ้ดท้นัทีเม่ือโรงเรียน
ตอ้งยดุเรียน 

     

21 จดัโครงการพี่สอนนอ้ง      
22 ใชภู้มิปัญญาทอ้งถ่ินสอนในวนัหยดุ      
23 จดัเทียบโอนเวลาเรียนจากการบูรณาการในกลุ่มสาระวิชาเดียวกนั      
24 ผูบ้ริหารวางแผนการบริหารเวลาอยา่งรัดกมุ      
25 ศึกษารูปแบบการบริหารเวลาเรียนของสถานศึกษาในประเทศมาเลเซีย

เพื่อน ามาปรับใช ้
     

26 โรงเรียนควรจดัเตรียมหอ้งสมุดใหมี้ความพร้อมท่ีจะเปิดใหค้น้ควา้ได้
ทุกเวลา 

     

27 ฝึกใหน้กัเรียนไดมี้การศึกษาคน้ควา้หาความรู้ในบทเรียนส าเร็จรูปทาง 
Internet ได ้

     

28 จดักิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านใหจ้ริงจงั      
29 เพิ่มเวลาเรียนในกลุ่มสาระภาษาไทยโดยเฉพาะระดบัประถมศึกษา

ตอนตน้ใหม้ากกวา่ปกติ 
     

30 ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาตอ้งวางแผนการประชุม 
อบรม สัมมนาใหเ้หมาะสม เพื่อไม่ใหก้ระทบต่อเวลาเรียน 

     

31 ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาข้ึนพื้นฐานตอ้งกระจายอ านาจไปยงั
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาใหม้ากข้ึน 

     

32 โรงเรียนตอ้งวิเคราะห์แหล่งเรียนรู้ใหช้ดัเจนและเหมาะสมกบัระดบั 
ชั้นเรียน 

     

33 ส่งเสริมและจดัแหล่งเรียนรู้ใหมี้ศกัยภาพต่อการเรียนรู้      
34 ยกยอ่งเชิดชูเกียรติแหล่งเรียนรู้และภมิูปัญญาใหเ้ป็นแรงจูงใจทางบวก

มากยิง่ข้ึน 
     

35 โรงเรียนประสานใหมี้ส่ือวทิยชุุมชนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษา      
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ขอ้ การบริหารจดัการเวลาเรียนใหค้รบตามท่ีก าหนดในหลกัสูตร ระดบัความคิดเห็น 
 ของสถานศึกษา 5 4 3 2 1 
36 ลดการจดัหรือการร่วมกิจกรรมภายนอกโรงเรียนท่ีไม่เก่ียวกบัการเรียน

การสอน 
     

37 ส่งเสริมการจดัท าขอ้มูลสารสนเทศดว้ยระบบคอมพิวเตอร์ท่ีสามารถ 
Online กบัทุกส่วนท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อลดการรายงานขอ้มูลท่ีไม่จ าเป็น 

     

38 ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาและโรงเรียนควรใชว้ธีิการอบรมดว้ย 
ส่ือเทคโนโลยมีากกวา่การใหม้าเขา้รับการอบรมอนัส่งผลกระทบต่อ
เวลาเรียน 

     

39 ปรับปรุงกฎหมายและบงัคบัใชก้ฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษา 
ภาคบงัคบับงัคบั 12 ปี อยา่งจริงจงั 

     

40 ครูตอ้งมีจิตวญิญาณในการเป็นครูและปฏิบติัตนตามจรรยาบรรณของ
วิชาชีพครู 

     

41 โรงเรียนตอ้งมีกิจกรรมใหน้กัเรียนท าช่วงปิดภาคเรียน      
42 สนบัสนุนใหชุ้มชนเขา้มามีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา      
43 ปรับปรุงยทุธศาสตร์การแกไ้ขปัญหาความไม่สงบเป็นเชิงรุกใหม้ากข้ึน      
44 กิจกรรมท่ีส่งเสริมและสนบัสนุนการเรียนการสอนควรจดัใหมี้ความ

เหมาะสมโดยใชเ้วลาในการจดัและเตรียมใหน้อ้ยท่ีสุดเพื่อไม่ใหก้ระทบ
ต่อเวลาเรียน 

     

45 ลดการใหค้รูเป็นคณะท างาน/คณะกรรมการในองคก์รต่างๆ      
46 การเรียนการสอนควรแยกเวลาใหช้ดัเจนวา่วชิา สามญั-ศาสนา  

อยูใ่นเวลาใด 
     

47 วิชารอง3วิชาคือการงานอาชีพ ศิลปะ สุขศึกษาใหบู้รณาการเวลาดว้ยกนั      
48 ลดโครงการต่างๆท่ีตอ้งด าเนินการซ่ึงท าใหเ้สียเวลาเรียนของนกัเรียน      
49 ใชก้ระบวนการนิเทศการสอนท่ีมีระบบ      
50 โรงเรียนควรขยายชั้นเรียนอนุบาล 3 ขวบเพื่อแก ้ปัญหาพี่ตอ้งเล้ียงนอ้ง

แทนพอ่แม่ 
     

51 ฝึกนกัเรียนใหมี้ความรับผดิชอบ รู้หนา้ท่ีมีวินยัในตนเอง      
52 ก าหนดใหทุ้กโรงเรียนสอนวิชาลูกเสืออยา่งจริงจงัเพื่อใหน้กัเรียนไดมี้

ระเบียบวนิยั 
     

53 พฒันาครูท่ีขาดความรู้และประสบการณ์อยา่งเขม้ขน้และต่อเน่ือง      
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ขอ้ การบริหารจดัการเวลาเรียนใหค้รบตามท่ีก าหนดในหลกัสูตร ระดบัความคิดเห็น 
 ของสถานศึกษา 5 4 3 2 1 
54 พฒันาครูใหเ้ป็นแบบอยา่งท่ีดีกบันกัเรียน      
55 ครูตอ้งมีระเบียบ วนิยั แมส้ถานการณ์ไม่ปกติกต็าม      
56 สรรหาครูท่ีดีมีคุณภาพมาสอนนกัเรียน      
57 ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานควรหาแนวทางใน 

การเพิ่มเบ้ียประกนัชีวติใหค้รูมีขวญัก าลงัใจในการสอน 
     

58 แบ่งช่วงการเรียนเป็น 2 ผลดั เชา้วิชาสามญั  บ่ายวชิาศาสนา      
59 ครูตอ้งไม่ท้ิงหอ้งเรียนเพื่อไปท ากิจกรรมอ่ืนในเวลาท่ีท าการสอน

รวมทั้งการท าผลงานวิชาการ 
     

60 ผูบ้ริหารตอ้งสร้างองคค์วามรู้ในเชิงนโยบาย      
61 จดัการศึกษาแบบบูรณาการการศึกษาทั้งวชิาสามญัและวชิาศาสนา      
62 จดัท าระบบเทียบโอนเวลาเรียนใหมี้มาตรฐานและใหผู้ป้กครองหรือ

คณะกรรมการสถานศึกษาทราบ 
     

63 ปรับปรุงสภาพอาคารเรียน อาคารประกอบใหมี้สภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อ
การเรียนรู้ 

     

64 จดัหาทุนการศึกษาใหมี้ความเพียงพอเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และ 
ศึกษาต่อ 

     

65 ส่งเสริมและสนบัสนุนโครงการรินน ้าใจสู่นอ้งชาวใต ้      
66 พฒันาหอ้งปฏิบติัการต่างๆใหมี้ความพร้อมและเพียงพอกบัความ

ตอ้งการของผูเ้รียน 
     

67 ครูตอ้งพฒันาส่ือการเรียนการสอนอยา่งต่อเน่ืองและมีการประเมินผล
การใชส่ื้อ 

     

68 จดัตั้งศนูยค์วามรู้ดา้นวชิาชีพในสถานศึกษาเพื่อส่งเสริมนกัเรียน 
ขยายโอกาสมธัยมตน้ 

     

69 จดัท าขอ้ตกลงความร่วมมือทางวชิาการระหวา่งโรงเรียนท่ีสังกดั สพฐ. 
กบัสถาบนัอุดมศึกษาในพื้นท่ี 

     

70 พฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อสนบัสนุนการบริหารและ 
การเรียนการสอน 

     

71 จดัตั้งชมรมผูบ้ริหารสถานศึกษา/ครูแต่ละกลุ่มสาระเพื่อส่งเสริม
เครือข่ายในการท างาน 

     

72 จดัใหมี้หลกัสูตรท่ีจะปลกูจิตส านึกของความเป็นไทยใหมี้ความ
หลากหลายทางวฒันธรรมและความเช่ือ 
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ขอ้ การบริหารจดัการเวลาเรียนใหค้รบตามท่ีก าหนดในหลกัสูตร ระดบัความคิดเห็น 
 ของสถานศึกษา 5 4 3 2 1 
73 โรงเรียนควรทบทวนการจดัระบบชั้นเรียนใหม่และจดัตามระดบัความรู้

ความสามารถของนกัเรียน 
     

74 โรงเรียนควรทบทวนการจดัระบบการตกซ ้ าชั้น ทั้งน้ีเพื่อใหน้กัเรียนท่ี
ขาดความพร้อมไดพ้ฒันาตนเอง 

     

75 โรงเรียนควรทบทวนการเล่ือนชั้นเรียนของนกัเรียนตามหลกัเกณฑแ์ละ
สภาพความรู้ความสามารถของนกัเรียนท่ีเป็นจริง 

     

76 โรงเรียนควรปรับปรุงระบบการวดัผลประเมินผลท่ีมีคุณภาพสอดคลอ้ง
กบัการเล่ือนชั้น 

     

77 โรงเรียนควรปรับปรุงระบบการตดัสินการเล่ือนชั้นดว้ยเกรดเฉล่ีย      
78 เพิ่มศกัยภาพของผูบ้ริหารดา้นการบริหารสถานศึกษาใหม้ากข้ึน      
79 ปรับปรุงวฒันธรรมการปฏิบติังานของขา้ราชการครูและบุคลากร ให้

เนน้การบรรลุเป้าหมายและมีส่วนร่วมเป็นส าคญั 
     

80 ขา้ราชการครูและบุคลากรท่ีประพฤติตนไม่เหมาะสมควรไดรั้บการ
พฒันาอยา่งจริงจงัโดยคุรุสภา 

     

81 ขา้ราชการครูและบุคลากรควรไดรั้บการดูแลเร่ืองสวสัดีการท่ีเป็น
บา้นพกัอาศยั และรถยนตเ์ป็นกรณีพิเศษเพราะเก่ียวขอ้งกบัความ
ปลอดภยั 

     

82 ครูควรเปิดกวา้งทางความคิดพร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้นท่ีคิด
แตกต่างไปจากตน 

     

83 ตอ้งพฒันาระบบการผลิตครูใหมี้คุณภาพมากยิง่ข้ึนโดยเนน้คนดี คนเก่ง
มาเป็นครู 

     

84 เนน้การสอนดว้ยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ใหม้ากข้ึน      
85 สนบัสนุนใหมี้การพฒันาโรงเรียนตามแผนพฒันาของโรงเรียน 

อยา่งจริงจงั 
     

86 จดัสรรงบประมาณเพื่อการพฒันาสถานศึกษาใหมี้ความพร้อมในทุก ๆ
ดา้น 

     

87 พฒันาและปรับปรุงระบบการประเมินผลการปฏิบติังานของผูบ้ริหาร
และผูส้อน 

     

88 ผูบ้ริหารหรือครูในโรงเรียนท่ีมีผลการปฏิบติังานท่ีต ่ากวา่เกณฑ์
มาตรฐานควรไดรั้บการพฒันาส่งเสริมประสิทธิภาพการปฏิบติังาน
อยา่งต่อเน่ือง 
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ขอ้ การบริหารจดัการเวลาเรียนใหค้รบตามท่ีก าหนดในหลกัสูตร ระดบัความคิดเห็น 
 ของสถานศึกษา 5 4 3 2 1 
89 ส่งเสริมใหผู้เ้รียนไดมี้พฒันาการรอบดา้นอยา่งจริงจงัโดยก าหนดเป็น

ระดบัชั้นเรียน 
     

90 ควรมีการเปิด-ปิดสถานศึกษาตามบริบทของพื้นท่ีนั้น ๆ โดยเนน้ 
การเปิดสอนใหค้รบตามจ านวนชัว่โมงท่ีก าหนดในหลกัสูตร 

     

91 ควรมีรูปแบบในการวดัและพฒันา IQ ของผูเ้รียนในทุกระดบั      
92 น าผลการวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษามาใชใ้นการปรับปรุงคุณภาพ

การศึกษาอยา่งจริงจงั 
     

93 ปรับปรุงหนงัสือเรียนใหเ้หมาะสมและสอดคลอ้งกบับริบทและ 
อตัลกัษณ์ 

     

94 โรงเรียนควรมีการเรียนการสอนในเร่ืองของสังคม   พหุวฒันธรรม 
เพื่อการอยูร่่วมกนัอยา่งมีความสันติสุข 

     

95 ส่งเสริมใหโ้รงเรียนมีอิสระในการบริหารจดัการอยา่งแทจ้ริง      
96 ควรลดเน้ือหาของการเรียนแต่ละวิชาใหเ้หมาะสมและสอดคลอ้งกบั

เวลาท่ีไดเ้รียนจริง 
     

97 สนบัสนุนใหมี้การพฒันาหลกัสูตรท่ีเนน้ทกัษะการคิด ทกัษะ 
การแกปั้ญหา 

     

98 ควรมีการทบทวนมาตรการการเกษียณอายรุาชการก่อนก าหนดส าหรับ
ขา้ราชการครูเพื่อไม่ใหข้าดแคลนบุคลากรท่ีมีความสามารถในวิชาท่ี
ขาดแคลน 

     

99 รัฐควรมีมาตรการในการจูงใจใหค้นเก่ง คนดี มารับราชการครู      
100 ส่งเสริมและหามาตรการใหโ้รงเรียนของรัฐไดมี้การแข่งขนัดา้นคุณภาพ

การศึกษากบัโรงเรียนสังกดัอ่ืน 
     

101 ครูตอ้งพยายามสอนใหน้กัเรียนใฝ่รู้ ใฝ่เรียน รักการอ่านและคิด
วเิคราะห์ โดยอยา่ใหเ้ป็นเพียงภาพในอุดมคติเท่านั้น 

     

102 ครูจะตอ้งเป็นแบบอยา่งท่ีดีแก่นกัเรียนในการใฝ่รู้ ใฝ่เรียนและ 
รักการอ่าน  

     

103 โรงเรียนจะตอ้งจดัหาและสร้างศนูยก์ารเรียนรู้ใหมี้คุณภาพ โดยเนน้
วฒันธรรมการเรียนรู้ดว้ยตนเองใหก้บัผูเ้รียน 

     

104 ปรับปรุงระบบการพฒันาความกา้วหนา้ของครูดว้ยผลงานทางวชิาการท่ี
น าไปสู่การพฒันาผูเ้รียน 
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ขอ้ การบริหารจดัการเวลาเรียนใหค้รบตามท่ีก าหนดในหลกัสูตร ระดบัความคิดเห็น 
 ของสถานศึกษา 5 4 3 2 1 
105 รัฐจะตอ้งมีมาตรการในการคดัเลือกครูท่ีมีคุณภาพต ่าท่ีพฒันาใหม่ได้

ยากออกจากระบบการสอน 
     

106 ส่งเสริมใหผู้บ้ริหารเป็นผูน้ าแห่งการเปล่ียนแปลงและผูน้ าทางวิชาการ      
107 ก าหนดใหมี้วิชาศาสนาใน พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติหรือกฎหมายอ่ืน 

ท่ีเก่ียวขอ้งมาใชใ้นการเรียนการสอน 
     

108 การพฒันาการศึกษาในพื้นท่ีพิเศษ ฯ ควรใชรู้ปแบบการวจิยัและพฒันา
เชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม 

     

109 ก าหนดใหมี้การสร้างความรู้ความเขา้ใจในการปฏิบติังานในพื้นท่ี 
พิเศษ ฯ ใหก้บัขา้ราชการครูและบุคลากรทุกคนโดยเนน้การอยูร่่วมกนั
ในสังคมหุวฒันธรรม 

     

110 จดัใหมี้กิจกรรมการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหวา่งหน่วยงานท่ีจดัการศึกษา
ทุกรูปแบบ 

     

111 จดัใหมี้การเสนอผลงานเป็นระยะๆทั้งท่ีเป็นผลงานดีเด่น (Good 
Practice) และการปฏิบติัท่ีเป็นเลิศ (Best Practice) 

     

112 ก าหนดใหมี้การขยายผลการจดัการเรียนรู้สู่ชุมชนภายนอกหรือโรงเรียน
ท่ีสนใจ 

     

113 ประชาสัมพนัธ์และเชิญชวนสถานศึกษาทุกสังกดัในพื้นท่ีพิเศษ ฯ  
เขา้ร่วมกิจกรรมท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ 

     

114 ส่งเสริมใหมี้การใชแ้หล่งเรียนรู้ร่วมกนัของโรงเรียนในพื้นท่ีท่ีมีบริบท
ท่ีคลา้ยคลึงกนั 

     

115 จดัหาผูรู้้เพื่อท าความเขา้ใจอยา่งถกูตอ้ง ระหวา่งวถีิอิสลามกบั
วฒันธรรมมาลาย ู

     

116 โรงเรียนควรก าหนดนโยบายหรือกิจกรรมใด ๆ ท่ีไม่ขดักบัหลกัศาสนา
อิสลาม 

     

117 กระบวนการพฒันาสถานศึกษาตอ้งด าเนินการใหเ้ป็นส่วนหน่ึงของ 
การจดัการศึกษา 

     

118 การจดัการศึกษาควรค านึงถึงนกัเรียนสองกลุ่มคือกลุ่มศึกษาต่อและ 
กลุ่มท่ีคาดวา่ไม่ศึกษาต่อ 

     

119 กลุ่มท่ีไม่ศึกษาต่อควรจดัใหมี้หลกัสูตรทอ้งถ่ินและหลกัสูตรวชิาชีพ
ควบคู่กบัศาสนา 
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ขอ้ การบริหารจดัการเวลาเรียนใหค้รบตามท่ีก าหนดในหลกัสูตร ระดบัความคิดเห็น 
 ของสถานศึกษา 5 4 3 2 1 
120 การจดัการศึกษาควรมีการประสานกบัสถาบนัหรือหน่วยงานทาง

การศึกษาภายนอกเพื่อสนบัสนุนการสอนวิชาชีพ 
     

121 ควรพฒันาผูบ้ริหารใหมี้ความรู้และศกัยภาพในการขบัเคล่ือน
กระบวนการจดัการศึกษาอยา่งต่อเน่ือง 

     

122 พฒันาครู วทิยากรอิสลามศึกษาใหเ้ป็นผูมี้ความรู้และสามารถ
ปฏิบติังานไดต้ามเกณฑม์าตรฐานของวิชาชีพ 

     

123 โรงเรียนควรจดัการศึกษาโดยเนน้โรงเรียนเป็นฐาน      
124 ควรเนน้การพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษาในลกัษณะของหลกัสูตร

ทอ้งถ่ิน หลกัสูตรทวศิาสนา หลกัสูตรไตรภาษา 
     

125 หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งควรมีการติดตามการจดัการศึกษา การนิเทศ
แนะน า การควบคุมคุณภาพของโรงเรียน ตามเกณฑข์อง สมศ. 

     

126 ควรจดัการศึกษาเพื่อพฒันาอาชีพและการมีรายได ้      
127 ส่งเสริมใหมี้การจดัการศึกษาแบบพหุวฒันธรรมอยา่งจริงจงั      
128 ส่งเสริมใหมี้การจดัการศึกษาเพื่อส่งเสริมประชาธิปไตย : จิตส านึก

พลเมือง 
     

129 เปิดการศึกษาทางเลือกเพื่อเป็นโอกาสใหน้กัเรียนท่ีจบจากสถาบนั
ปอเนาะ หรือโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา 

     

130 ปรับปรุงหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานใหน้กัเรียนหรือเยาวชน 
ทั้งไทยพทุธและไทยมุสลิมไดศึ้กษาเร่ืองศาสนาและวฒันธรรมร่วมกนั 

     

131 การสอนควรเนน้การศึกษาความแตกต่างทางวฒันธรรมเพื่อสร้างเจตคติ
ท่ีดีต่อกนัโดยใหเ้รียนรู้ตั้งแต่ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 

     

132 สถานศึกษาของรัฐควรศึกษาเรียนรู้และท าความเขา้ใจในสภาพ 
การด าเนินงานของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามเพื่อน ามาปรับใช ้

     

133 ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาควรมีศึกษานิเทศกท่ี์มีความรู้
ความเขา้ใจเพื่อนิเทศติดตามการศึกษาวิชาอิสลามศึกษาและวิชาพทุธ
ศึกษาเป็นการเฉพาะ 
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ตอนที ่3  ขอ้เสนอแนะอ่ืน ๆ 
ค าช้ีแจง  กรุณาเสนอความคิดเห็นเพิ่มเติม (ถา้มี) เพื่อเป็นขอ้มูลท่ีสามารถน าไปแกไ้ขปัญหา 

  เวลาเรียนไม่ครบตามหลกัสูตร 
 ดา้นโรงเรียน..................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
                 ดา้นการสอนของครู.......................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
                 ดา้นนกัเรียน...................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
                 ดา้นผูป้กครอง/ชุมชน....................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
 
 
 

ขอขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงทีเ่สียสละเวลาอนัมีค่าตอบแบบสอบถามฉบับนี ้
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ภาคผนวก  ฌ 

 
หนังสือขอความอนุเคราะห์เป็นผู้เช่ียวชาญยนืยนั 

องค์ประกอบงานวจิัย 
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ภาคผนวก  ญ 
 

รายช่ือผู้เช่ียวชาญยนืยนัองค์ประกอบงานวจิัย 
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รายช่ือผู้เช่ียวชาญ/ผู้ทรงคุณวุฒิยนืยนัองค์ประกอบงานวจัิย 
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 ขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 
3. ดร.อ านาจ  วิชญานุวฒัน์  ต  าแหน่งผูเ้ช่ียวชาญดา้นการวจิยั และผูอ้  านวยการศูนยป์ระสานงาน 
 การศึกษาเขตพฒันาพิเศษเฉพาะกิจจงัหวดัชายแดนภาคใต ้
 
ระดับปฏิบตัิการ 
1. นายสุรศกัด์ิ  อินทร์ศรีไกร  ต าแหน่ง ผูอ้  านวยการส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา 
 ปัตตานี เขต 1 
2. นายนิพฒัน์  มณี  ต  าแหน่ง ผูอ้  านวยการส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส 
 เขต 2 
3. นายธวชั แซ่ฮ ่า  ต  าแหน่ง ผูอ้  านวยการส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 
 
ระดับนักวิชาการ  
1. ผศ.สมศกัด์ิ  ด่านเดชา  ต าแหน่ง อาจารยป์ระจ าคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัยะลา 
2. ผศ.ดร.เครือศรี  วิเศษสุวรรณภูมิ ต าแหน่ง อาจารยป์ระจ าศึกษาศาสตร์  
 มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 
3. ดร.นิกลู  ประทีปพิชยั  ต  าแหน่ง รองผูอ้  านวยการส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา 
 นราธิวาส เขต 2 
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ภาคผนวก  ฎ 
แบบยนืยนัปัจจัยและตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบงานวจัิย 
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 แบบแสดงความคิดเห็น                                              
ตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบการวจัิย 

เร่ือง“ยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการเวลาเรียนให้ครบตามทีก่ าหนดในหลกัสูตรของสถานศึกษาใน
เขตพฒันาพเิศษเฉพาะกจิจังหวดัชายแดนภาคใต้” 
Stratigic Management to Fullfill The Instructional Time Reguirement For The Curriculum Of 
Schools In The Special Development Zone Of Three Southern Border Provinces. 
ผูใ้หข้อ้มูล           นาย      นาง            นางสาว ............................................................................ 
ต าแหน่งปัจจุบนั ………………………………………………………………………………....... 
สถานท่ีท างาน……………………………………………………………………………………... 
ค าช้ีแจง 
 แบบแสดงความคิดเห็นฉบับน้ีเป็นส่วนส าคญัยิ่งต่อการวิจัยก่อนการสรุปผลการวิจัย 
กล่าวคือ เป็นขั้นตอนการตรวจสอบรูปแบบโดยผูว้ิจยัก าหนดกรอบ การตรวจสอบรูปแบบ 4 ดา้น 
คือ ด้านความเหมาะสม ด้านความเป็นไปได้ ด้านความเป็นประโยชน์ และด้านความถูกต้อง 
หลงัจากท่ีท่านไดศึ้กษารายละเอียดประกอบการพิจารณาแลว้ การให้ขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะ
ของท่านจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการก าหนดยุทธศาสตร์ และยืนยนัรูปแบบท่ีมีประสิทธิภาพ
ของการน ายุทธศาสตร์ไปปฏิบติัในสถานศึกษาซ่ึงท าให้เกิดความมัน่ใจส าหรับผูส้นใจ จะน า
ยุทธศาสตร์น้ีไปใช้ประโยชน์ต่อการบริหารจดัการเวลาเรียนให้ครบตามท่ีก าหนดในหลกัสูตร
ต่อไป 
 ผูว้ิจยัขอกราบขอบพระคุณอยา่งสูงท่ีท่านไดก้รุณาใหค้วามอนุเคราะห์ในการเขา้ร่วม
สนทนากลุ่ม (Focus Group) และร่วมแสดงความคิดเห็นต่อยทุธศาสตร์การบริหารจดัการเวลาเรียน
ใหค้รบตามท่ีก าหนดในหลกัสูตรของสถานศึกษาในเขตพฒันาพิเศษเฉพาะกิจจงัหวดัชายแดน
ภาคใต ้      

นายสงวน  อนิทร์รักษ์ 
นักศึกษาปริญญาเอกหลกัสูตรปริญญาปรัชญาดุษฎบีณัฑิต 

 สาขาวชิาการบริหารการศึกษา 
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร 
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1.  โปรดพิจารณาของปัจจยัยทุธศาสตร์การบริหารจดัการเวลาเรียนใหค้รบตามท่ีก าหนดใน
หลกัสูตรของสถานศึกษาในเขตพฒันาพเิศษเฉพาะกิจจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ท่ีผูว้จิยัไดศึ้กษาและ
คน้พบจ านวน 11 ปัจจยั  คือ 
 
 
1. ส่งเสริมการพฒันา           2.ส่งเสริมพฒันา              3.ส่งเสริมพฒันาครู      4.ส่งเสริมการจดั           5.ส่งเสริมการ 
ระบบการจดัการทัว่ไป             ครูสู่มืออาชีพ                ใหมี้ศกัยภาพดา้น  หลกัสูตรทอ้งถ่ินและ        เรียนการสอนแบบ 
          การสอน        การมีส่วนร่วม                บูรณาการ 
 

 
 
                            6.ส่งเสริมพฒันา 
                        การเรียนการสอน 
                                ท่ีเนน้ความสนใจ 
                      ของผูเ้รียน 

 
 
    11. ส่งเสริมการ      10.ส่งเสริมการบริหาร           9.ส่งเสริมความ     8.ส่งเสริมพฒันา      7.ส่งเสริมการบริหาร 
     นิเทศติดตามผล        โดยยดึผลผลิตเป็น ร่วมมือทางการ     กระบวนการการ     จดัการเวลาเรียนตาม 
   ส าคญั     การศึกษา             เรียนรู้                       ความตอ้งการของ 

ชุมชน 
           
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการเวลาเรียนให้ครบตามทีก่ าหนดใน
หลกัสูตรของสถานศึกษาในเขตพฒันาพเิศษเฉพาะกจิจังหวดั

ชายแดนภาคใต้ 
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2.  โปรดพิจารณาปัจจยัยทุธศาสตร์การบริหารจดัการเวลาเรียนใหค้รบตามท่ีก าหนดในหลกัสูตร
ของสถานศึกษาในเขตพฒันาพิเศษเฉพาะกิจจงัหวดัชายแดนภาคใต ้และตรวจสอบรูปแบบทั้ง 4 
ดา้นดงัน้ี 
 
2.1 ความคดิเห็นด้านความเหมาะสม (Proprity Standards) 
 

ปัจจัยของยุทธศาสตร์ 
ความคดิเห็น 

เห็นว่าเหมาะสม เห็นว่าไม่เหมาะสม 
1. ส่งเสริมการพฒันาระบบการจดัการทัว่ไป   
2. ส่งเสริมพฒันาครูสู่มืออาชีพ   
3. ส่งเสริมพฒันาครูใหมี้ศกัยภาพดา้นการสอน   
4. ส่งเสริมการจดัหลกัสูตรทอ้งถ่ินและการมีส่วนร่วม   
5. ส่งเสริมการเรียนการสอนแบบบูรณาการ   
6. ส่งเสริมพฒันาการเรียนการสอนท่ีเนน้ความสนใจ
ของผูเ้รียน 

  

7. ส่งเสริมการบริหารจดัการเวลาเรียนตามความ
ตอ้งการและบริบทของชุมชน 

  

8. ส่งเสริมพฒันากระบวนการเรียนรู้   
9. ส่งเสริมความร่วมมือทางการศึกษา   
10. ส่งเสริมการบริหารโดยยดึผลผลิตเป็นส าคญั   
11. ส่งเสริมการนิเทศน์ติดตามผล   

รวมเฉล่ีย   
 
ขอ้คิดเห็น / ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม ..................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................... 
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2.2 ความคดิเห็นด้านความเป็นไปได้ (Feasibility Standards) 
 

ปัจจัยของยุทธศาสตร์ 
ความคดิเห็น 

เห็นว่าเป็นไปได้ เห็นว่าเป็นไปไม่ได้ 
1. ส่งเสริมการพฒันาระบบการจดัการทัว่ไป   
2. ส่งเสริมพฒันาครูสู่มืออาชีพ   
3. ส่งเสริมพฒันาครูใหมี้ศกัยภาพดา้นการสอน   
4. ส่งเสริมการจดัหลกัสูตรทอ้งถ่ินและการมีส่วนร่วม   
5. ส่งเสริมการเรียนการสอนแบบบูรณาการ   
6. ส่งเสริมพฒันาการเรียนการสอนท่ีเนน้ความสนใจ
ของผูเ้รียน 

  

7. ส่งเสริมการบริหารจดัการเวลาเรียนตามความ
ตอ้งการและบริบทของชุมชน 

  

8. ส่งเสริมพฒันากระบวนการเรียนรู้   
9. ส่งเสริมความร่วมมือทางการศึกษา   
10. ส่งเสริมการบริหารโดยยดึผลผลิตเป็นส าคญั   
11. ส่งเสริมการนิเทศน์ติดตามผล   

รวมเฉล่ีย   
 
ขอ้คิดเห็น / ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม ..................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................... 
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2.3 ความคดิเห็นด้านความถูกต้อง (Accuracy  Standards) 
 

ปัจจัยของยุทธศาสตร์ 
ความคดิเห็น 

เห็นว่าถูกต้อง เห็นว่าไม่ถูกต้อง 
1. ส่งเสริมการพฒันาระบบการจดัการทัว่ไป   
2. ส่งเสริมพฒันาครูสู่มืออาชีพ   
3. ส่งเสริมพฒันาครูใหมี้ศกัยภาพดา้นการสอน   
4. ส่งเสริมการจดัหลกัสูตรทอ้งถ่ินและการมีส่วนร่วม   
5. ส่งเสริมการเรียนการสอนแบบบูรณาการ   
6. ส่งเสริมพฒันาการเรียนการสอนท่ีเนน้ความสนใจ
ของผูเ้รียน 

  

7. ส่งเสริมการบริหารจดัการเวลาเรียนตามความ
ตอ้งการและบริบทของชุมชน 

  

8. ส่งเสริมพฒันากระบวนการเรียนรู้   
9. ส่งเสริมความร่วมมือทางการศึกษา   
10. ส่งเสริมการบริหารโดยยดึผลผลิตเป็นส าคญั   
11. ส่งเสริมการนิเทศน์ติดตามผล   

รวมเฉล่ีย   
 
ขอ้คิดเห็น / ขอ้เสนอแนะเพิม่เติม...................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................... 
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2.4 ความคดิเห็นด้านความเป็นประโยชน์ (Utility  Standards) 
 

ปัจจัยของยุทธศาสตร์ 
ความคดิเห็น 

เห็นว่าเป็น
ประโยชน์ 

เห็นว่าไม่เป็น
ประโยชน์ 

1. ส่งเสริมการพฒันาระบบการจดัการทัว่ไป   
2. ส่งเสริมพฒันาครูสู่มืออาชีพ   
3. ส่งเสริมพฒันาครูใหมี้ศกัยภาพดา้นการสอน   
4. ส่งเสริมการจดัหลกัสูตรทอ้งถ่ินและการมีส่วนร่วม   
5. ส่งเสริมการเรียนการสอนแบบบูรณาการ   
6. ส่งเสริมพฒันาการเรียนการสอนท่ีเนน้ความสนใจ
ของผูเ้รียน 

  

7. ส่งเสริมการบริหารจดัการเวลาเรียนตามความ
ตอ้งการและบริบทของชุมชน 

  

8. ส่งเสริมพฒันากระบวนการเรียนรู้   
9. ส่งเสริมความร่วมมือทางการศึกษา   
10. ส่งเสริมการบริหารโดยยดึผลผลิตเป็นส าคญั   
11. ส่งเสริมการนิเทศนติ์ดตามผล   

รวมเฉล่ีย   
 
ขอ้คิดเห็น / ขอ้เสนอแนะเพิม่เติม ..................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................... 
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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
1. ช่ือวิจัย 

ยทุธศาสตร์การบริหารจดัการเวลาเรียนใหค้รบตามท่ีก าหนดในหลกัสูตรของสถานศึกษา 
ในเขตพฒันาพิเศษเฉพาะกิจจงัหวดัชายแดนภาคใต ้(Stratigic Management to Fulfill The 
Instructional Time Reguirement For The Curriculum Of School In The Special Development 
Zone Of Three Southern Border Provinces.) 
2.  ผู้วจัิย 
 นายสงวน  อินทร์รักษ ์
 นกัศึกษาปริญญาเอก สาขาวชิาบริหารการศึกษา 
 มหาวิทยาลยั ศิลปกร วิทยาเขตพระราชวงัสนามจนัทร์ จงัหวดันครปฐม 
3. ความเป็นมา และความส าคญัของปัญหา 
 การจดัการศึกษา ในปัจจุบนั ปัญหาดา้นคุณภาพการศึกษา เป็นเร่ืองท่ีหลายฝ่ายไดรั้บรู้
รับทราบและตระหนกัเป็นอยา่งดี โดยไดพ้ยายามหาแนวทางในการแกไ้ขปัญหาคุณภาพทาง
การศึกษาท่ีตกต ่า ส าหรับในพื้นท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใตน้ั้น การพฒันาคุณภาพทางการศึกษา
นบัวา่เป็นหญัหาท่ีหนกัมากเพราะมีปัจจยัมาจากหลายสาเหตุดว้ยกนัโดยเฉาะสาเหตุท่ีมาจาก
เหตุการณ์ความไม่สงบท่ีเกิดข้ึนในพื้นท่ี ซ่ึงส่งผลโดยตรงต่อเวลาเรียนของนกัเรียนและเวลาท าการ
สอนของครู ปัจจยัเหล่าน้ีเป็นปัญหาท่ีสามารถแกไ้ขได ้แต่ตลอดระยะเวลาท่ีผา่นมาตั้งแต่เหตุการณ์
ความไม่สงบยงัไม่เกิดข้ึนและจนถึงปัจจุบนัท่ีเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบข้ึนแลว้ยงัคงอยูอ่ยา่ง
ต่อเน่ืองกย็งัไม่เคยมีผูท่ี้รับผดิชอบต่อการจดัการศึกษา ไดน้ าเร่ืองน้ีมาหารือหรือน ามาเพื่อหาแนว
ทางแกไ้ขอยา่งจริงจงัทั้งๆ ท่ีหลายฝ่ายตระหนกัและทราบเป็นอยา่งดี การศึกษาเพื่อหาแนวทางใน
การบริหารจดัการเวลาเรียนใหค้รบตามท่ีก าหนดในหลกัสูตรของสถานศึกษาจึงนบัวา่เป็น
ประโยชน์ต่อการพฒันาคุณภาพการศึกษาในเขตพฒันาพิเศษเฉพาะกิจจงัหวดัชายแดนภาคใตเ้ป็น
อยา่งยิง่ 
4. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
 1. เพื่อทราบสภาพ การบริหารจดัการเวลาเรียนใหค้รบตามท่ีก าหนดในหลกัสูตรของ
สถานศึกษาในเขตพฒันาพเิศษเฉพาะกิจจงัหวดัชายแดนภาคใต ้
 2. เพื่อทราบปัจจยัการบริหารจดัการเวลาเรียนใหค้รบตามท่ีก าหนดในหลกัสูตรของ
สถานศึกษา ในเขตพฒันาพเิศษเฉพาะกิจจงัหวดัชายแดนภาคใต ้
 3. เพื่อทราบยทุธศาสตร์และแนวทางในการบริหารจดัการเวลาเรียนใหค้รบตามท่ีก าหนด
ในหลกัสูตรของสถานศึกษาในเขตพฒันาพิเศษเฉพาะกิจจงัหวดัชายแดนภาคใต ้
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5. กรอบแนวคิดของการวิจัย และวธีิการศึกษาวจิัย 
 การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวจิยัเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ เป็นการศึกษาสภาพการบริหารจดั
การศึกษา และปัจจยัท่ีเป็นสาเหตุท าใหเ้วลาเรียนไม่ครบตามท่ีก าหนดในหลกัสูตรของสถานศึกษา 
ซ่ึงเป็นสาเหตุท าใหคุ้ณภาพการศึกษาตกต ่าตลอดจนเป็นการศึกษาถึงวธีิการแกไ้ขปัญหา และ
ก าหนดยทุธศาสตร์การบริหารจดัการเวลาเรียนใหค้รบตามท่ีก าหนดในหลกัสูตร โดยการสมัภาษณ์
ผูท้รงคุณวฒิุ จ านวน 17 คน สอบถามผูอ้  านวยการและศึกษานิเทศก ์ผูรั้บผดิชอบงานวิชาการของ
โรงเรียนในพื้นท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้จ านวน 548 คน โดยไดแ้บ่งการวิจยัออกเป็น 3 
ขั้นตอนคือ 

1. ขั้นตอนการจดัเตรียมโครงการวิจยั 
2. ขั้นตอนการด าเนินการวิจยั 

2.1 ศึกษาคน้ควา้ถึงความเขา้ใจตวัแปรเก่ียวกบัยทุธศาสตร์ การบริหารจดัการเวลา
เรียน 

2.2 การวิเคราะห์ปัจจยั 
2.3 การสังเคราะห์ขอ้มูล 
2.4 สรุปผลการวิจยั 

3. ขั้นตอนการรายงานผลการวจิยั 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัเป็นแบบสัมภาษณ์ (Interview) แบบสอบถาม 
(Opinionare) การท าสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) และแบบยนืยนั
ผลการวิจยั 

6. ผลการวจิัย ปรากฏดังนี ้
 การวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัสามารถสรุปผลการวิจยัตามวตัถุประสงคข์องการวิจยัไดด้งัน้ี 
 1. สภาพการบริหารจัดการเวลาเรียนให้ครบตามท่ีก าหนดในหลักสูตรของ
สถานศึกษาในเขตพฒันาพิเศษเฉพาะกิจ จงัหวดัชายแดนภาคใต ้สรุปไดด้งัน้ี 
  1.1 ดา้นการบริหารจดัการศึกษา ไดแ้ก่ มีการเรียนไม่เตม็เวลาและมีเวลาเรียนนอ้ย 
คุณภาพการศึกษาตกต ่า เข้าเรียนสายตามเวลารับ -ส่งของกองก าลัง โดยมีความถ่ีสูงสุดเรียง
ตามล าดับ และครูไม่ไวว้างใจต่อบุคคลท่ีท างานร่วมกัน โรงเรียนหยุดเรียนตามหลักศาสนา
นอกเหนือท่ีราชการก าหนดนานเกินไป ครูขาดความรับผดิชอบต่อหนา้ท่ี หลกัสูตรไม่เหมาะสมกบั
เวลาเรียนท่ีเป็นจริง โดยมีความถ่ีต ่าสุดเรียงตามล าดบั 
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  1.2 ดา้นคุณภาพผูเ้รียน ไดแ้ก่ นกัเรียนขาดทกัษะและประสบการณ์ นกัเรียนดอ้ย
โอกาสทางการศึกษา นักเรียนสอบแข่งขนัเขา้ศึกษาต่อกบันักเรียนจากสถาบนัอ่ืนไม่ได ้นักเรียน
ขาดกระบวนการคิดโดยมีความถ่ีสูงสุดเรียงตามล าดับ และนักเรียนมีทศันคติท่ีดีต่อการศึกษา
นอ้ยลง นกัเรียนขาดขวญัก าลงัใจในการเรียน นกัเรียนขาดความกระตือรือร้นต่อการเรียน นกัเรียน
ไม่สามารถเขา้ศึกษาต่อในชั้นสูงได ้นักเรียนไทยพุทธและไทยมุสลิมมีความหวาดระแวงซ่ึงกนั  
และกนั โดยมีความถ่ีต ่าสุดเรียงตามล าดบั 
  1.3 ดา้นการเรียนการสอน ไดแ้ก่ การเรียนการสอนไม่เต็มหลกัสูตร ครูมีงานอ่ืน 
นอกเหนือการเรียนการสอนมากเกินไป ครูมีการอบรม สัมมนามากเกินไป หยุดเรียนเพื่อปฏิบติั
กิจกรรมโดยมีความถ่ีสูสุดเรียงตามล าดบั และครูตอ้งน านกัเรียนไปปฏิบติักิจกรรมนอกสถานศึกษา
ท าใหต้อ้งเสียเวลาและค่าใชจ่้ายโดยมีความถ่ีต ่าสุด 
  1.4 ดา้นความมัน่คงและความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์น ได้แก่ ผูป้กครอง
เสียชีวิตหรือพิการ แหล่งเรียนรู้ขาดการพฒันาให้เหมาะสมต่อการเรียนรู้ ผูป้กครองเสียชีวิตท าให้
นักเรียนขาดความอบอุ่นไม่ตั้งใจเรียน โดยมีความถ่ีสูงสุดเรียงตามล าดบั และมีการตรวจคน้ใน
บริเวณโรงเรียน โจรผูร้้ายชุกชุม ครูปฏิบัติงานเพื่อความอยู่รอดมากกว่าการค านึงถึงคุณภาพ       
การศึกษา ครูไม่สามารถควบคุมพฤติกรรมท่ีไม่ดีของนักเรียนได ้ผูป้กครองไม่ให้ความส าคญัต่อ  
การตอ้งหยดุเรียนโดยมีความถ่ีต ่าสุดเรียงตามล าดบั 
 2. ปัจจยัการบริหารจดัเวลาเรียนให้ครบตามท่ีก าหนดในหลกัสูตรของสถานศึกษาใน
เขตพฒันาพิเศษเฉพาะกิจจงัหวดัชายแดนภาคใต ้สรุปไดด้งัน้ี 
  2.1 ดา้นการบริหารจดัการศึกษา ไดแ้ก่ โรงเรียนหยดุเรียนเพื่อใหค้รูไปร่วมประชุม 
อบรม สัมมนา ดูงาน เวลาการปฏิบติังานถูกก าหนดโดยกองก าลงัในการรักษาความปลอดภัย 
โรงเรียนหยดุเรียนตามเหตุการณ์ความไม่สงบ โรงเรียนหยดุเรียนตามวนัส าคญัของชาติมากเกินไป 
ขาดการนิเทศภายในอย่างต่อเน่ือง โดยมีความถ่ีสูงสุดเรียงตามล าดับ และครูลากิจ ลาป่วย             
ลาอุปสมบท ลาไปฮจัส์ หน่วยงานองค์กรขอใช้สถานท่ีและนักเรียนเพื่อท ากิจกรรม มีการแบ่ง    
เวลาเรียนไปเรียนหลักสูตรท้องถ่ิน และมีความซ ้ าซ้อนกับหลักสูตรแกนกลาง โรงเรียนน า
งบประมาณไปใชน้อกเหนือการเรียนการสอน ครูเสียชีวิตท าให้ขาดครูผูส้อนชัว่ระยะเวลาหน่ึง  
โดยมีความถ่ีต ่าสุดเรียงตามล าดบั 
  2.2 ดา้นผูเ้รียน ไดแ้ก่ นกัเรียนขาดเรียนเพื่อติดตามผูป้กครองไปเยีย่มญาติ นกัเรียน
มีปัญหาด้านการใช้ภาษาเรียนรู้เข้าใจได้ช้ากว่านักเรียนปกติทั่วไป โดยมีความถ่ีสูงสุดเรียง
ตามล าดบั และนกัเรียนมีปัญหาสุขภาพทุพโภชนาการ นกัเรียนไม่เขา้เรียน ควบคุมพฤติกรรมไม่ได ้
โดยมีความถ่ีต ่าสุดเรียงตามล าดบั 
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  2.3 ด้านการเ รียนการสอน ได้แก่  ครูไม่ปรับกระบวนการสอนให้เข้ากับ
สถานการณ์ ไม่มีการบูรณาการเน้ือหาท่ีเหมือนหรือคลา้ยกนั โดยมีความถ่ีสูงสุดเรียงตามล าดบั 
และครูมีภาระอ่ืนนอกเหนือการสอนมาก การสอนท่ีขาดการวางแผนท าให้ตอ้งเลยคาบเก่ียวเวลา
เรียนของวิชาอ่ืน โดยมีความถ่ีต ่าสุดเรียงตามล าดบั 
  2.4 ด้านความมัน่คงและความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์น ได้แก่ ครูมีความ
กังวลต่อความไม่ปลอดภัยมากเกินไป ไม่มีการรักษาความปลอดภัยของกองก าลังในวนัหยุด         
ผูป้กครองกลวัวา่นกัเรียนจะไม่ปลอดภยัเม่ือมีการตรวจคน้จบักุม โดยมีความถ่ีสูงสุดเรียงตามล าดบั 
และการพฒันาครูไม่ตรงตามความตอ้งการของนกัเรียน เกิดเหตุร้ายรายวนัทุกวนั ครูไม่มีก าลงัใจ  
ทอ้ถอย หดหู่ ไม่ท าการสอน รัฐไม่มีความจริงใจในการแกปั้ญหา ครูไปร่วมงานศพหรือไปเยี่ยม
หรือเฝ้าผูเ้จบ็ป่วย ทั้งครู ทหาร ต ารวจ โดยมีความถ่ีต ่าสุดเรียงตามล าดบั 
 3. ยุทธศาสตร์และแนวทางในการบริหารจดัการเวลาเรียนให้ครบตามท่ีก าหนดใน
หลกัสูตร สรุปไดด้งัน้ี 
  3.1 การก าหนดยุทธศาสตร์การบริหารจดัการเวลาเรียนให้ครบตามท่ีก าหนดใน
หลกัสูตรของสถานศึกษาในเขตพฒันาพิเศษเฉพาะกิจจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ซ่ึงสามารถก าหนดได ้
11 ปัจจยั คือ 1) ส่งเสริมการพฒันาระบบบริหารการจดัการทัว่ไป (Allocating System) 2) ส่งเสริม
พฒันาครูสู่มืออาชีพ (Inspiring Teacher) 3) ส่งเสริมพฒันาครูให้มีศกัยภาพดา้นการสอน (Re-
development Teacher)  4) ส่งเสริมการจดัหลกัสูตรทอ้งถ่ินและการมีส่วนร่วม (Open for Local 
Curriculum and Participating) 5) ส่งเสริมการเรียนการสอนแบบบูรณาการ (Process Learning 
Integration)  6) ส่งเสริมพฒันาการเรียนรู้ท่ีเนน้ความสนใจของผูเ้รียน (Learning-student Centered) 
7) ส่งเสริมการบริหารจดัการเวลาเรียนตามความตอ้งการและบริบทของชุมชน (Arangement of 
Time Teaching) 8) ส่งเสริมพฒันากระบวนการเรียนรู้ (Instructional for Good Character) 9) 
ส่งเสริมความร่วมมือทางการศึกษา (Neeochat Education Practice) 10) ส่งเสริมการบริหารโดยยึด
ผลผลิตเป็นส าคญั (Enhance Recourses Management) และ 11) ส่งเสริมการนิเทศติดตามผล 
(Supervision) และเรียกช่ือย่อโดยรวมว่า AIROPLAINES โดยในแต่ละองค์ประกอบได้จัด
เรียงล าดบัตวัแปรตามค่าน ้าหนกัปัจจยั (Factor Loading) ไดด้งัน้ี 
   ปัจจยัท่ี 1 “ส่งเสริมการพฒันาระบบบริหารจดัการทัว่ไป” (Allocating System) 
ประกอบดว้ย ส่งเสริมและจดัแหล่งเรียนรู้ให้มีศกัยภาพต่อการเรียนรู้ ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาตอ้งวางแผนการประชุม อบรม สัมมนา ให้เหมาะสมเพื่อไม่ให้กระทบต่อเวลาเรียน 
จดักิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านให้จริงจงั โรงเรียนประสานให้มีส่ือวิทยุชุมชนท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การศึกษา ส่งเสริมการจดัท าขอ้มูลสารสนเทศดว้ยระบบ MIS โรงเรียนตอ้งวิเคราะห์แหล่งเรียนรู้ให้
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ชัดเจนและเหมาะสมกับระดับชั้ นเรียน กลุ่มท่ีไม่ศึกษาต่อควรจัดให้มีหลักสูตรท้องถ่ินและ
หลกัสูตรวิชาชีพควบคู่กบัศาสนา ครูตอ้งมีจิตวิญญาณในการเป็นครูและปฏิบติัตนตามจรรยาบรรณ
ของวิชาชีพครู ลดการจดัหรือการร่วมกิจกรรมภายนอกโรงเรียนท่ีไม่เก่ียวกบัการเรียนการสอน ลด
โครงการต่าง ๆ ท่ีตอ้งด าเนินการ ซ่ึงท าใหเ้สียเวลาเรียนของนกัเรียน ยกยอ่งเชิดชูเกียรติแหล่งเรียนรู้
และภูมิปัญญาให้เป็นแรงจูงใจทางบวกมากยิ่งข้ึน ปรับปรุงกฎหมายและบังคบัใช้กฎหมายท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการศึกษาภาคบงัคบั 12 ปี อยา่งจริงจงั ใชก้ระบวนการนิเทศการสอนท่ีมีระบบ 
   ปัจจยัท่ี 2 “ส่งเสริมพฒันาครูสู่มืออาชีพ” (Inspiring Teacher) ประกอบดว้ย 
พฒันาครูให้เป็นแบบอย่างท่ีดีกบันักเรียน ส่งเสริมให้ครูมีความรับผิดชอบ รู้หน้าท่ี   มีวินัยใน
ตนเอง พฒันาครูท่ีขาดความรู้และประสบการณ์อยา่งเขม้ขน้และต่อเน่ือง ครูตอ้งมีระเบียบวินยัแม้
สถานการณ์ไม่ปกติก็ตาม สรรหาครูท่ีดีมีคุณภาพมาสอนนักเรียน ก าหนดให้ครูสอนวิชาลูกเสือ 
เนตรนารี อยา่งจริงจงั เพื่อใหน้กัเรียนไดมี้ระเบียบวินยั 
   ปัจจยัท่ี 3 “ส่งเสริมพฒันาครูให้มีศกัยภาพด้านการสอน” (Re-development 
Teacher) ประกอบดว้ย จดัสรรงบประมาณเพื่อการพฒันาสถานศึกษาใหมี้ความพร้อมในทุก ๆ ดา้น 
ผูบ้ริหารหรือครูในโรงเรียนท่ีมีผลการปฏิบัติงานท่ีต ่ากว่าเกณฑ์มาตรฐานควรไดรั้บการพฒันา
ส่งเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานอย่างต่อเน่ือง พฒันาและปรับปรุงระบบ              การ
ประเมินผลการปฏิบติังานของผูบ้ริหารและผูส้อน ส่งเสริมใหค้รูไดพ้ฒันาการสอนอยา่งจริงจงั เนน้
การสอนด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ให้มากข้ึน สนับสนุนให้มีการพฒันาโรงเรียนตาม
แผนพฒันาของโรงเรียนอย่างจริงจงั จดัระบบการพฒันาครูให้มีคุณภาพมากยิ่งข้ึนโดยเน้น คนดี  
คนเก่ง มาเป็นครู น าผลการวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษามาใช้ในการปรับปรุงคุณภาพการศึกษา 
อยา่งจริงจงั 
   ปัจจยัท่ี 4 “ส่งเสริมการจดัหลกัสูตรทอ้งถ่ินและการมีส่วนร่วม” (Open for 
Local Curriculum and Participating) ประกอบดว้ย ควรเนน้การพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษาใน
ลกัษณะของหลกัสูตรทอ้งถ่ิน หลกัสูตรทวิศาสนา หลกัสูตรไตรภาษา ควรจดัการศึกษาเพื่อพฒันา
อาชีพและการมีรายได ้ควรมีการติดตามการจดัการศึกษา การนิเทศแนะน า การควบคุมคุณภาพของ
โรงเรียนตามเกณฑข์องส านกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ส่งเสริม
ใหมี้การจดัการศึกษาเพื่อส่งเสริมประชาธิปไตยและจิตส านึกพลเมือง ส่งเสริมใหมี้การจดัการศึกษา
แบบพหุวฒันธรรมอยา่งจริงจงั โรงเรียนควรจดัการศึกษาโดยเนน้โรงเรียนเป็นฐาน 
   ปัจจยัท่ี 5 “ส่งเสริมการเรียนการสอนแบบบูรณาการ” (Process Learning 
Integration) ประกอบดว้ย ก าหนดใหมี้การนิเทศติดตามผลอยา่งต่อเน่ืองและเป็นระบบ   ขยายเวลา
เรียนในกลุ่มสาระหลกัใหม้ากข้ึน จดัท าหน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการกบัทุกวิชา        ลดเวลาเรียน
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ในกลุ่มสาระอ่ืนเพื่อทดแทนในกลุ่มสาระหลกั วิเคราะห์เวลาเรียนใหเ้หมาะสมกบัสภาพการณ์ความ
ไม่สงบ 
   ปัจจยัท่ี 6 “ส่งเสริมพฒันาการเรียนรู้ท่ีเนน้ความสนใจของผูเ้รียน” (Learning-
student Centered) ประกอบดว้ย การจดัการศึกษาควรค านึงถึงนกัเรียนสองกลุ่ม คือ กลุ่มศึกษาต่อ
และกลุ่มท่ีคาดหวงัไม่ศึกษาต่อ จดัให้มีการเสนอผลงานเป็นระยะ ๆ ทั้งท่ีเป็นผลงานดีเด่น (Good 
Practice) และการปฏิบติัท่ีเป็นเลิศ (Best Practice) ก าหนดให้มีการขยายผลการจดัการเรียนรู้สู่
ชุมชนภายนอก หรือโรงเรียนท่ีสนใจ การพฒันาการศึกษาในเขตพฒันาพิเศษเฉพาะกิจจงัหวดั
ชายแดนภาคใต ้ควรใชรู้ปแบบการวิจยั และการวิจยัและพฒันาเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม 
   ปัจจยัท่ี 7 “ส่งเสริมการบริหารจดัการเวลาเรียนตามความตอ้งการและบริบท
ของชุมชน” (Arangement of Time Teaching) ประกอบดว้ย ใชภู้มิปัญญาทอ้งถ่ินสอนใน    วนัหยดุ 
จดัเทียบโอนเวลาเรียนจากการบูรณาการในกลุ่มสาระวิชาเดียวกนั ศึกษารูปแบบ            การบริหาร
เวลาเรียนของสถานศึกษาในประเทศมาเลเซีย เพื่อน ามาปรับใช ้จดัโครงการพี่สอนนอ้ง 
   ปัจจยัท่ี 8 “ส่งเสริมพฒันากระบวนการเรียนรู้” (Instructional for Good 
Character) ประกอบดว้ย ครูจะตอ้งเป็นแบบอยา่งท่ีดีแก่นกัเรียนในการใฝ่รู้ใฝ่เรียน และรักการอ่าน 
ครูตอ้งพยายามสอนให้นกัเรียนใฝ่รู้ใฝ่เรียน รักการอ่าน และคิดวิเคราะห์โดยอย่าให้เป็นเพียงภาพ
ในอุดมคติเท่านั้น ครูควรเนน้การสอนเพื่อใหบ้รรลุตามวตัถุประสงคข์องหลกัสูตรเป็นส าคญั 
   ปัจจยัท่ี 9 “ส่งเสริมความร่วมมือทางการศึกษา” (Necochat Education Practice) 
ประกอบด้วย จัดท าข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างโรงเรียนท่ีสังกัด สพฐ. กับ
สถาบันอุดมศึกษาในพื้นท่ี จัดตั้ งศูนย์ความรู้ด้านวิชาชีพในสถานศึกษาเพื่อส่งเสริมนักเรียน       
ขยายโอกาสมธัยมศึกษาตอนตน้ จดัหาทุนการศึกษาให้มีความเพียงพอเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และ
ศึกษาต่อ 
   ปัจจัย ท่ี  10  “ส่ง เสริมการบริหารโดยยึดผลผลิตเป็นส าคัญ” (Enhance 
Resources) ประกอบดว้ย เพิ่มศกัยภาพของผูบ้ริหารดา้นการบริหารสถานศึกษาใหม้ากข้ึน ปรับปรุง
วฒันธรรมกาปฏิบติังานของขา้ราชการครูและบุคลากรให้เนน้การบรรลุเป้าหมาย และมีส่วนร่วม
เป็นส าคญั โรงเรียนควรปรับปรุงระบบการตดัสินการเล่ือนขั้นดว้ยเกรดเฉล่ีย 
   ปัจจัย ท่ี  11 “ส่งเสริมการนิเทศติดตามผล” (Supervision) ประกอบด้วย  
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาวิชาอิสลามศึกษาและวิชาพทุธศึกษาเป็นการเฉพาะ สถานศึกษาของรัฐ
ควรศึกษาเรียนรู้และท าความเขา้ใจในสภาพการด าเนินงานของโรงเรียนเอกชน สอนศาสนาอิสลาม
เพื่อน ามาปรับใช ้เปิดการศึกษาทางเลือกเพื่อเป็นโอกาสให้นกัเรียนท่ีจบจากสถาบนับ่อเพาะหรือ
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนา 
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  3.2 แนวทางในการบริหารจดัการเวลาเรียนให้ครบตามท่ีก าหนดในหลกัสูตรของ
สถานศึกษาในเขตพฒันาพิเศษเฉพาะกิจ จงัหวดัชายแดนภาคใต ้ไดแ้ก่ ผูป้กครองตอ้งมีส่วนร่วมใน
การแกปั้ญหา การมีสัมพนัธ์ชุมชนและใกลชิ้ดกบัผูป้กครอง ก าหนดให้มีการนิเทศติดตามผลอยา่ง
ต่อเน่ืองเป็นระบบ ส่งเสริมให้ผูบ้ริหารเป็นผูน้ าแห่งการเปล่ียนแปลงและผูน้ าทางวิชาการ จดัให้มี
การเสนอผลงานเป็นระยะ ๆ ทั้งท่ีเป็นผลงานดีเด่น (Good Practice) และการปฏิบติัท่ีเป็นเลิศ (Best 
Practice) โดยมีความถ่ีสูงสุดเรียงตามล าดบั และการก าหนดวนัหยดุต่าง ๆ ให้ชดัเจน จดัเตรียมใบ
งาน ใบความรู้ แบบฝึกให้พร้อม ศึกษารูปแบบการสอนของประเทศมาเลเซีย ปรับปรุงกฎหมายท่ี
เก่ียวขอ้ง เช่น การบงัคบัให้เรียน 12 ปี อยา่งจริงจงั บงัคบัหรือขอความร่วมมือใหทุ้กโรงเรียนสอน
วิชาลูกเสืออยา่งจริงจงั ครูตอ้งไม่ท้ิงหอ้งเรียนเพื่อไปท ากิจกรรมอ่ืน ๆ รวมทั้งการท าผลงานวิชาการ 
ก าหนดให้มีวิชาศาสนาใน พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติหรือกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งมาใชใ้นการเรียน
การสอน โดยมีความถ่ีต ่าสุดเรียงตามล าดบั 
   การตรวจสอบยทุธศาสตร์การบริหารจดัการเวลาเรียนใหค้รบตามหลกัสูตรใน
เขตพฒันาพิเศษเฉพาะกิจจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ใชว้ิธีการท า Focus Group โดยผูท้รงคุณวุฒิ 
จ  านวน 9 คน ผลการตรวจสอบพบว่า ผู ้ทรงคุณวุฒิทุกคนมีความคิดเห็นสอดคล้องกันว่า 
ยุทธศาสตร์การบริหารจดัการเวลาเรียนให้ครบตามหลกัสูตรในเขตพฒันาพิเศษเฉพาะกิจจงัหวดั
ชายแดนภาคใต ้ทั้ ง 11 ยุทธศาสตร์ มีความเหมาะสมเป็นไปได้ ถูกตอ้ง และสามารถน าไปใช้
ประโยชน์ในการบริหารจดัการเวลาเรียนให้ครบตามหลกัสูตรในเขตพฒันาพิเศษเฉพาะกิจจงัหวดั
ชายแดนภาคใต ้ได ้
7. ข้อเสนอแนะ 

 

 จากการวิจัยเร่ือง ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการเวลาเรียนให้ครบตามท่ีก าหนดใน
หลกัสูตรของสถานศึกษาในเขตพฒันาพิเศษเฉพาะกิจจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ผูว้ิจยัมีขอ้เสนอแนะ
ดงัต่อไปน้ี 
 1. ข้อเสนอแนะเพือ่น าผลการวจิัยไปใช้ 
  1.1 ขอ้เสนอแนะเชิงนโยบาย 
   1.1.1 การจดัการศึกษาในพื้นท่ีเขตพิเศษน้ี เน่ืองจากพื้นท่ีสามจงัหวดัชายแดน
ภาคใต ้ติดต่อกบัประเทศมาเลเซีย ซ่ึงมีขนบธรรมเนียม ประเพณี และวฒันธรรม ท่ีคลา้ยคลึงกนั   
แต่คุณภาพทางการศึกษาและคุณภาพชีวิตของประชาชนแตกต่างกันมาก และในขณะเดียวกัน
ประเทศมาเลเซียเรียนแค่คร่ึงวนั ดังนั้ น รัฐบาลต้องตระหนักและต้องมีมาตรการ วิธีการใน         
การพฒันาคุณภาพทางการศึกษาท่ีชดัเจนไม่ปล่อยให้ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและโรงเรียน
บริหารอยูอ่ยา่งปัจจุบนัน้ี 
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   1.1.2 กระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ควรมีแผนพฒันาคุณภาพการศึกษาและมีมาตรการในการขอความ
ร่วมมือใหทุ้กภาคส่วนท่ีเก่ียวขอ้งปฏิบติัตามแผนอยา่งจริงจงั 
   1.1.3 สถานศึกษาควรมีการพฒันาหลกัสูตรและจดัท าหลกัสูตรทอ้งถ่ิน โดย
จดัท าหลกัสูตรความมัน่คงศึกษาและให้บรรจุเน้ือหา การรักและภาคภูมิใจในความเป็นไทยภายใต้
ความหลากหลายทางวฒันธรรมและความเช่ือ ประวติัศาสตร์ ชาติพนัธ์ ท่ีถูกตอ้งและสร้างสรรค ์
ตลอดจนกฎหมายและสิทธิมนุษยชนอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งทุกระดบัการศึกษา ทุกสถานศึกษาโดยมี    
การติดตามประเมินผลอยา่งจริงจงั 
   1.1.4 สถานศึกษาจะตอ้งมีมาตรการและวิธีการในการควบคุมการสอนตาม
รูปแบบการสอนดว้ยวิธีการต่าง ๆ ตลอดจนการจูงใจให้ครูไดท้  าหนา้ท่ีดว้ยใจรัก ทั้งน้ีจะสามารถ
บูรณาการและเทียบโอนเวลาเรียนเพื่อใหค้รบตามหลกัสูตรได ้
   1.1.5 ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษาควรไดต้ระหนกัในคุณภาพ 
การศึกษาปัจจุบนัท่ีเกิดจากการสอนไม่เต็มเวลา ไม่เต็มหลกัสูตรอย่างจริงจงัและเด็ดขาด โดยให ้ 
ถือวา่เป็นปัญหาท่ีตอ้งเร่งหามาตรการในการแกไ้ขร่วมกนั 
  1.2 ขอ้เสนอแนะตามแนวทางยทุธศาสตร์ 
   1.2.1 ยทุธศาสตร์ส่งเสริมการพฒันาระบบบริหารจดัการทัว่ไป มีขอ้เสนอแนะ
ดงัน้ี 1) กระทรวงศึกษาธิการโดยส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษา ควรไดจ้ดัวางระบบบริหารเฉพาะพื้นท่ีพิเศษน้ีให้ทนัต่อความเปล่ียนแปลงของ
สถานการณ์ท่ีเกิดข้ึน ไม่ควรใชห้ลกัเกณฑใ์นการบริหารเหมือนกบัพื้นท่ีอ่ืน ๆ ของประเทศ และ
ควรมีหลกัเกณฑ์และวิธีการบริหารท่ีพิเศษเป็นการเฉพาะ ซ่ึงสามารถติดตาม ตรวจสอบ และ
ปรับปรุงไดท้นัที และ 2) โรงเรียนควรวางระบบการบริหารจดัการท่ีรัดกุมและยืดหยุ่นไดแ้ต่ไม่
หยอ่นยาน 
   1.2.2 ยุทธศาสตร์ส่งเสริมพฒันาครูสู่มืออาชีพ มีขอ้เสนอแนะดงัน้ี 1) ครูตอ้ง
ปฏิบติัตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพครูอย่างเคร่งครัด  และ 2) ครูตอ้งท าหน้าท่ีให้เต็มเวลา      
เตม็หลกัสูตร เตม็ความสามารถ เพื่อแกไ้ขปัญหาคุณภาพการศึกษาตกต ่า เพราะมีเวลาเรียนไม่ครบ
ตามท่ีก าหนดไวใ้นหลกัสูตร 
   1.2.3 ยทุธศาสตร์ส่งเสริมพฒันาครูให้มีศกัยภาพดา้นการสอน มีขอ้เสนอแนะ 
ดงัน้ี 1) ตอ้งพฒันาครูให้มีความรู้ ท่ีสามารถแกปั้ญหาเวลาเรียนท่ีไม่ครบตามหลกัสูตรอยา่งแทจ้ริง  
โดยจดัอบรมให้ครูได้มีความรู้ตามหลกัการ ทฤษฎีการสอนในรูปแบบต่าง ๆ ท่ีสอดคลอ้งกับ     
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การแกไ้ขปัญหาเวลาเรียนไม่ครบตามหลกัสูตร และ 2) ติดตาม ประเมินผล ปรับปรุง แกไ้ขและ
พฒันาครูท่ีไม่สามารถท าการสอนไดต้ามท่ีโรงเรียนก าหนด 
   1.2.4 ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการจัดหลักสูตรท้องถ่ิน    และการมีส่วนร่วม             
มีขอ้เสนอแนะดงัน้ี 1) หลกัสูตรเปิดกวา้งให้โรงเรียนและชุมชนไดใ้ชศ้กัยภาพท่ีมีอยูใ่นการจดัท า
หลกัสูตรทอ้งถ่ินก็จริงอยู่ แต่ความรู้ความเขา้ใจทั้งโรงเรียนและชุมชนมีจ ากดัไม่ควรปล่อยปละ
ละเลยโดยถือว่าเป็นสิทธ์ิของโรงเรียนและชุมชนท่ีจะบริหารจดัการหลกัสูตร เพราะจะส่งผลต่อ
ความรู้ ความสามารถ ทกัษะ ประสบการณ์ ท่ีนักเรียนได้รับและน าไปใช้ในอนาคตได้   และ          
2) ชุมชนโดยเฉพาะคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานควรไดมี้ความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองของ
การศึกษาอยา่งถ่องแทแ้ละกวา้งขวางกวา่ปัจจุบนั 
   1.2.5 ยทุธศาสตร์ส่งเสริมการเรียนการสอนแบบบูรณาการ มีขอ้เสนอแนะดงัน้ี 
1) โรงเรียนควรใหค้วามส าคญัต่อการเรียนการสอนแบบบูรณาการอยา่งจริงจงัและต่อเน่ือง เพราะ
สามารถน ามาเทียบโอนเป็นเวลาเรียนในโอกาสต่อไป และ 2) เขตพื้นท่ีการศึกษาควรมีหลกัเกณฑ ์ 
วิธีการ ในการเทียบโอนเวลาเรียนจากวิธีการจดัการเรียนการสอนในหลาย ๆ รูปแบบ ทั้งน้ีเพื่อให้
การปฏิบติัไดเ้ป็นไปในแนวเดียวกนั 
   12.6 ยุทธศาสตร์ส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ท่ีเป็นความสนใจของผูเ้รียน           
มีขอ้เสนอแนะดงัน้ี 1) หน่วยงานตน้สังกดัควรมีการให้ความรู้แก่ครูและบุคลากรในสถานศึกษา
อย่างต่อเน่ือง โดยเฉพาะการเรียนรู้ตามความถนัดและความสนใจของผูเ้รียน และสามารถน ามา
เทียบโอนเวลาเรียนได ้และ 2) โรงเรียนควรมีวิธีการ หลกัเกณฑ์ ในการส่งเสริมการเรียนรู้ดว้ย
ตนเอง โดยเฉพาะการใช้ส่ือประเภทต่าง ๆ ตลอดจนการเตรียมแหล่งเรียนรู้และวิธีการใช้ให้
สอดคลอ้งกบัการเทียบโอนเวลาเรียน 
   1.2.7 ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการจดัการเวลาเรียนตามความตอ้งการและบริบท
ของชุมชน มีขอ้เสนอแนะดงัน้ี 1) โรงเรียนควรมีการจดัหลกัสูตรทอ้งถ่ินท่ีสอดคลอ้งกบัความ
ตอ้งการของชุมชนเป็นหลกั และสามารถยืดหยุ่นเวลาเรียนไดต้ามความตอ้งการของชุมชน ทั้งน้ี   
เพื่อให้สอดคลอ้งกับหลกัเกณฑ์ วิธีการ ของการเทียบโอนเวลาเรียน  และ 2) ชุมชนควรได้รับ     
การส่งเสริมใหมี้ความรู้ความเขา้ใจในการจดัการศึกษาใหม้ากกวา่ในปัจจุบนั 
   1.2.8 ยุทธศาสตร์ส่งเสริมพฒันากระบวนการเรียนรู้  มีข้อเสนอแนะดังน้ี       
1) หน่วยงานตน้สังกดักบัโรงเรียนควรไดมี้การปรับปรุงพฒันาครูให้มีความรู้ความสามารถดา้น   
การสอนโดยใชก้ระบวนการเรียนรู้ในรูปแบบต่าง ๆ ดงัไดเ้สนอไวใ้นบทท่ี 2 ซ่ึงจะมีผลท าใหค้รูได้
เกิดการพฒันาตนเองตามกระบวนการเรียนรู้แต่ละรูปแบบท่ีหลากหลาย เพราะจะสามารถแกไ้ข
ปัญหาเวลาเรียนไม่ครบตามหลกัสูตรได ้และ 2) โรงเรียนควรไดก้ าหนดเป็นแผนให้ครูทุกคน
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ปฏิบติัการสอนตามรูปแบบการสอนโดยใช้กระบวนการเรียนรู้อย่างจริงจงั สามารถตรวจสอบ
ติดตาม ประเมินผลได ้
   1.2.9 ยุทธศาสตร์ส่งเสริมความร่วมมือทางการศึกษา มีข้อเสนอแนะดังน้ี          
1) หน่วยงานตน้สังกัดควรได้มีการช่วยเหลือโรงเรียนให้มีการพฒันาศกัยภาพในการขอความ
ร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้ งราชการและเอกชนในการพฒันาการศึกษาให้มีคุณภาพ ตลอดถึง
การศึกษาเพื่อพฒันาอาชีพ การมีงานท า และ 2) โรงเรียนควรไดมี้การวางแผนร่วมกบัชุมชนใน  
การพฒันาคุณภาพการศึกษา โดยการท าให้โรงเรียนมีเวลาเรียนครบ 200 วนั หรือ 1,000 -1,200 
ชัว่โมง ตามระดบัการศึกษา 
   1.2.10 ยทุธศาสตร์ส่งเสริมการบริหารโดยยดึผลผลิตเป็นส าคญั มีขอ้เสนอแนะ
ดงัน้ี 1) ในการด าเนินการตามมาตรการวิธีการต่าง ๆ เพื่อใหคุ้ณภาพทางการศึกษาดีข้ึนนั้น บางคร้ัง
ขั้นตอนการด าเนินการก็เป็นอุปสรรคดว้ยเช่นกนั ดงันั้น การละเลยบางขั้นตอนท่ีส่งผลกระทบต่อ
ระเบียบ กฎเกณฑ ์ทางราชการ ทุกภาคส่วน ควรไดมี้ขอ้ตกลงร่วมกนัในการก าหนดแนวทางปฏิบติั
ท่ีเขา้ใจตรงกนัไวด้ว้ย และ 2) การก าหนดเป้าหมายและแนวทางควรไดด้ าเนินการให้สาธารณชน
ไดรั้บทราบกนัอยา่งแพร่หลายและทัว่ถึง 
   1.2.11 ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการนิเทศก์และติดตามผล     มีขอ้เสนอแนะดงัน้ี       
1) หน่วยงานตน้สังกดัควรไดมี้การปรับปรุงระบบ การนิเทศติดตามบางอยา่งจริงจงั และสอดคลอ้ง
กบัภารกิจในการจดัการศึกษาตามกลุ่มสาระ และ 2) ศึกษานิเทศกค์วรมีความรู้ความเขา้ใจอยา่งถ่อง
แทใ้นเร่ืองท่ีจะใหค้  าแนะน า โดยเฉพาะเร่ืองของการจดัการเรียนการสอนในวิชาอิสลามศึกษา และ
วิชาพทุธศาสนา 
 
 2. ข้อเสนอแนะเพือ่การวิจัยคร้ังต่อไป 
  2.1 ควรไดมี้การศึกษาสภาพทัว่ไป และสาเหตุของปัญหาเวลาเรียนของนักเรียน 
ไม่ครบตามหลกัสูตรเพื่อน ามาวางแผน สร้างรูปแบบ ในการหาทางป้องกนัไม่ใหเ้กิดกรณีเวลาเรียน
ไม่ครบตามท่ีหลกัสูตรก าหนดไว ้
  2.2 ควรได้มีการสอบถาม สัมภาษณ์ จากบุคลากรอ่ืนท่ีไม่ใช่ผู ้บริหาร ครู 
ศึกษานิเทศก ์บา้ง เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลท่ีหลากหลายเพื่อน ามาแกไ้ขปัญหาเวลาเรียนและเพื่อการวิจยั 
  2.3 ควรไดมี้การวิจยัเชิงคุณภาพ โดยการสอบถามจากผูป้กครอง นักเรียน และ
ประชาชนทัว่ไปอยา่งกวา้งขวางทั้งจากสถานศึกษาของรัฐและเอกชน 
  2.4 ควรไดมี้การศึกษาวิจยัเก่ียวกบัการบริหารจดัการเวลาเรียนอยา่งต่อเน่ือง 
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  2.5 ควรศึกษาการใช้เทคโนโลยีหรือนวตักรรมทางการศึกษาเพื่อแก้ไขปัญหา   
เวลาเรียนไม่ครบตามหลกัสูตร 
  2.6 ควรมีการศึกษาความสมัพนัธ์ระหวา่งยทุธศาสตร์ทั้ง 11 องคป์ระกอบ 
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