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บทคัดย่อ

	 การวิจัยเรื่อง	องค์ประกอบในการส่งเสริมการจัดการศกึษาเพ่ือความยตุธิรรมทางสงัคมในสถานศกึษาในสามจังหวดัชายแดนภาคใต้ 
เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพแบบกรณีศึกษา	 มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาองค์ประกอบในการส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือความยุติธรรมทาง
สังคมในสถานศึกษาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้	ผู้ให้ข้อมูลส�าคัญที่ใช้ในการวิจัย	จ�านวน	45	คน	ประกอบด้วย	ผู้บริหารสถานศึกษา 
18	คน	ครูวิชาการ	18	คน	และ	ผู้อ�านวยการส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา	จ�านวน	9	คน	จากส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ในสามจังหวดัชายแดนภาคใต้	ได้มาโดยการเลอืกแบบเจาะจง	เครื่องมือทีใ่ช้เป็นแบบสมัภาษณ์กึง่โครงสร้าง	เป็นข้อค�าถามชนดิปลายเปิด 
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยเทคนิคทฤษฎีฐานราก	 ผลการวิจัยพบว่าองค์ประกอบในการส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือความยุติธรรมทางสังคม
ในสถานศึกษาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้	ประกอบด้วย	7	องค์ประกอบ	คือ	1)	การจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับบริบททางสังคม	
2)	 การพัฒนาประสิทธภิาพการบริหารจัดการ	 3)	 การสร้างเสริมโอกาสทางการศึกษา	 4)	 การสนับสนุนทรัพยากรทางการศึกษาอย่าง
เสมอภาคและเท่าเทียม	5)	การพัฒนาศักยภาพผู้เรียน	6)	การส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อความเป็นพลเมือง	7)	การส่งเสริมให้เกิด
การยอมรับทางวัฒนธรรม
ค�าส�าคัญ:	การส่งเสริมการจัดการศึกษา,	ความยุติธรรมทางสังคม,	สามจังหวัดชายแดนภาคใต้

Abstract

 This qualitative case study aimed to investigate the components in promoting educational management for social 
justice	in	the	three	southern	border	provinces	of	Thailand.	The	participants	in	the	research	were	18	school	administrators, 
18	teachers	and	9	directors	of	the	Primary	Education	Service	Area	Offices	(PESAO)	in	the	three	southern	border	
provinces.	A	purposeful	selection	was	employed	for	the	participant	recruitment	of	the	study.	Interviews	were	employed	
for	the	data	collection.The	data	were	analyzed	using	grounded	theory	methods.	The	study	revealed	that	there	were	7	
components	in	promoting	educational	management	for	social	justice	in	the	three	southern	border	provinces	of	Thailand: 
1)	Educational	management	in	accordance	with	the	social	context	2)	Development	of	management	efficiency	3)	Promoting 
educational	opportunities	4)	Supporting	educational	resources	equally	and	equally	5)	Developing	learners’	potential	
6)	Promotion	of	educational	management	for	citizenship	and	7)	Promoting	cultural	acceptance.
Keywords:	promoting	educational	management,	social	justice,	three	southern	border	provinces
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 บทนำา
	 โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พ.ศ.	2560	
(ส�านกังานเลขาธิการวฒุสิภา,	2560)	ได้ก�าหนดนโยบายของ
รัฐในการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาไว้ในมาตรา	54	
ว่ารัฐต้องด�าเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลา 
สิบสองปีตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับ 
อย่างมีคุณภาพโดยไม่เกบ็ค่าใช้จ่าย	ด้วยบทบญัญัตดัิงกล่าว

กระทรวงศึกษาธิการได้ก�าหนดนโยบายแผนและมาตรฐาน
การศึกษาสนับสนุนทรัพยากรเพ่ือการศึกษาให้นักเรียน
นักศึกษาและประชาชนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงมีคุณภาพ
โดยเฉพาะในเรื่องของการสร้างเสริมโอกาสในการเข้ารบัการ
ศกึษาทีมี่คุณภาพของคนไทยอย่างเสมอภาคและเท่าเทยีมกัน 
ให้ได้มีการพัฒนาได้ทุกช่วงวัย	 ดังนั้นยุทธศาสตร์ในการ
พัฒนาการศกึษา	จึงได้ก�าหนดแนวทางในการส่งเสริมโอกาส 
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และลดความเหล่ือมล�า้ทางการศกึษาไว้ทกุระดับ	โดยแผนการ
ศึกษาแห่งชาติ	พ.ศ.	2560-2574	(ส�านักงานเลขาธิการสภา
การศกึษา,	2560)	ก�าหนดยทุธศาสตร์ที	่4	ให้เป็นยทุธศาสตร์
ของการสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียม
ทางการศึกษาเช่นเดียวกับ	แผนพัฒนาการศึกษา	ฉบับที่	12	
(2560-2564)	 (ส�านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ,	2560)	
ที่ก�าหนดให้มียุทธศาสตร์ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการ
ทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต	และ	
นโยบายของส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน	
ปีงบประมาณ	2561	ข้อที	่4	(ส�านกังานคณะกรรมการการศกึษา 
ขั้นพ้ืนฐาน,	2561)	ด้านโอกาส	ความเสมอภาค	และความ
เท่าเทียม	การเข้าถึงบริการทางการศึกษา
	 รัฐบาลไทยยังคงเดินหน้าเพ่ือแก้ไขความเหลื่อมล�า้
ทางการศึกษาในประเทศไทยด้วยการปฏิรูปการศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง	จากนโยบายดังกล่าวแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่า 
ประเทศไทยมีเป้าหมายที่จะสร้างความเป็นธรรมทางด้าน
การศึกษาให้กับประชากรทุกช่วงวัย	ทุกพ้ืนที่	อย่างไรก็ตาม
ความเหล่ือมล�า้ทางการศึกษาก็ยังคงอยู ่กับสังคมไทย 
ไม่อาจกล่าวได้ว่าการจัดการศึกษาเป็นการสร้างความ
ยุติธรรมทางสังคมได้อย่างแท้จริง	 โดยเฉพาะพ้ืนที่จังหวัด
ชายแดนของประเทศ	 ยังมีปัญหาอยู่หลายประการ	 จาก
การศึกษาสภาพปัญหาการจัดการศึกษาในพ้ืนที่ที่ติดต่อกับ
ชายแดน	พบว่า	นักเรียนขาดทักษะการใช้ภาษาไทยหลักสูตร
การศึกษาไม่สอดคล้องกับบริบทและความต้องการพัฒนา
ของพื้นที่การจัดการเรียนการสอนไม่ครบ	8	กลุ่มสาระ	มีคร ู
ไม่ครบชั้น	สอนไม่ตรงตามวุฒิครู	และผู้บริหารสถานศึกษา
ย้ายบ่อย	นักเรียนอ่านเขียนภาษาไทยไม่คล่อง	ขาดแคลน
สื่อการเรียนการสอนเทคโนโลยีครุภัณฑ์วัสดุอุปกรณ์และ 
เครื่องมือเครื่องจักรที่ทันสมัยไม่มีคุณภาพ	 และไม่ได้
มาตรฐาน	รวมถึงงบประมาณที่ได้รับไม่สอดคล้องกับสภาพ
การด�าเนินงานจริง	 (ส�านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ,	
2560)	เช่นเดียวกบัจังหวดัชายแดนภาคใต้	ยงัมีสภาพปัญหา
ที่ต่างจากพ้ืนท่ีอ่ืนๆ	สืบเนื่องมาจากความแตกต่างด้าน 
เชื้อชาติ	ศาสนา	ภาษา	ปัญหาความยากจนของประชาชน	
ปัญหาความไม่สงบในพ้ืนที่	ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาการ
ศึกษาอย่างมาก	ถึงแม้ว่ารัฐได้ใช้ความพยายามพัฒนาการ
ศึกษาในพ้ืนท่ีมาอย่างต่อเนื่อง	แต่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ก็ยังอยู่ในระดับต�่ากว่าภูมิภาคอื่นของประเทศ
	 กระบวนการที่จะท�าให้ผู้เรียนทุกคนได้รับการศึกษาที่มี
คุณภาพ	 มีความเสมอภาคและเท่าเทียมเพ่ือโอกาสพัฒนา
ศักยภาพของตนเองได้เต็มตามศักยภาพ	ในบริบทที่มีความ
แตกต่างทางด้านศาสนา	วัฒนธรรม	ภาษา	และวิถีการด�ารง

ชีวิต	 ความต้องการในการพัฒนาการศึกษาย่อมมีความ
แตกต่างไปจากพ้ืนที่ส่วนใหญ่ของประเทศ	ภายใต้ระเบียบ	
กฎหมาย	และนโยบายทางการศึกษาเดียวกันสถานศึกษา
จ�าเป็นต้องมีแนวทางการบริหารจัดการเพ่ือให้การจัดการ
ศึกษาสามารถพัฒนาคุณภาพผู้เรียนทุกคนได้อย่างเสมอ
ภาคและเท่าเทียมกัน	 เป็นการศึกษาที่ตอบโจทย์ทางสังคม 
ในเรื่องของการสร้างความเสมอภาค	 เสริมสร้างโอกาส
ทางการศึกษาและลดความเหล่ือมล�า้ทางการศึกษาได้อย่าง
แท้จริง	ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาองค์ประกอบใน
การส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือความยุติธรรมทางสังคม 
ในสถานศึกษาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้เพ่ือเป็น
แนวทางในการบริหารจัดการศกึษา	และส่งเสริมให้การจัดการ
ศึกษามีความเสมอภาคและเป็นธรรมส�าหรับผู้เรียนทุกคน

 วัตถุประสงค์การวิจัย
	 เพ่ือศกึษาองค์ประกอบในการส่งเสริมการจัดการศกึษา
เพ่ือความยุติธรรมทางสังคมในสถานศึกษาในสามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้

 กรอบแนวคิดการวิจัย
	 กรอบแนวคิดในการศกึษาองค์ประกอบการส่งเสริมการ
จัดการศึกษาเพ่ือความยุติธรรมทางสังคมในสถานศึกษา
ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้	ผู้วิจัยได้น�าแนวคิดความ
ยุติธรรมทางสังคมในเชิงของกฎหมายและสิทธิขั้นพ้ืนฐาน
ที่ทุกคนควรได้รับการปฏิบัติที่เสมอภาคกัน	 (Miller,	1976) 
ดังนั้นจึงมีความเกีย่วข้องเชื่อมโยงอยูก่บัอุดมการณ์	ความคิด 
ความเชื่อ	 ในทางการเมือง	 เศรษฐกิจ	ศาสนา	 มีลักษณะที่
พลวัตรลื่นไหลตามบริบทและสถานการณ์	นอกจากนั้นยังมี 
แนวคิดการจดัการศกึษาเพ่ือความยตุธิรรมทางสงัคมมุ่งเน้น 
ไปทีค่วามเสมอภาคทางการศกึษาเพราะความเสมอภาคทาง 
การศึกษา	 เป็นความยุติธรรมและความเป็นธรรมในการจัด 
การเรียนการสอน	(Rawls,	1999)	การพัฒนาการจัดการเรียน 
การสอนส�าหรับผู้เรียนที่มีเชื้อชาติ	 วัฒนธรรม	และภาษาที่
แตกต่างกัน	(Cooper,	2006)	การต่อต้านความไม่เป็นธรรม 
ทางชนชั้นทีย่งัมีอยูใ่นห้องเรียน	(Michie,	2003)	รวมไปถงึความ 
มุ่งม่ันในการจัดการศึกษาเพ่ือปรับปรุงความไม่เท่าเทียมกัน 
ในสงัคม	(Poplin	&	Rivera,	2005)	และเพ่ือให้ผูเ้รียนเปล่ียนแปลง 
สงัคมและคุณภาพชีวิตของตนเอง	(Salas,	Tenorio,	Walters, 
&	Weiss,	2004)	ส่วนทฤษฎีความยุติธรรมทางสังคมจะ
ค�านงึถงึหลักแห่งเสรีภาพทีเ่ท่าเทยีม	หลกัของความแตกต่าง 
และหลกัแห่งความเสมอภาค	เน้นความส�าคัญในเรื่องโอกาส
ที่เท่าเทียมกัน	(Barsky,	2010)	ในส่วนของนโยบายการจัด 

องค์ประกอบในการส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อความยุติธรรมทางสังคมในสถานศึกษาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
ภิรมย์ จีนธาดา, เอกรินทร์ สังข์ทอง, และ เรชา ชูสุวรรณ 
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การศกึษากมุ่็งเน้นให้เป็นไปตามรฐัธรรมนญู	แผนการศกึษาชาติ 
แผนพัฒนาการศึ กษาและนโยบายของส� านั กงาน 
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น	
รวมไปถึงการส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือความยุติธรรม
ทางสังคมในสถานศึกษาในบริบทการศึกษาของสามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้เป็นปัจจัยหนึ่งที่ท�าให้เกิดความเหล่ือมล�า้
ทางด้านการศึกษา	 ดังนั้นการส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือ
ความยตุธิรรมทางสงัคมในสถานศกึษาจึงเป็นหนทางหนึง่ใน
การส่งเสริมความเสมอภาคและความเท่าเทยีมในการจัดการ
ศึกษาให้กับผู ้เรียนทุกคน	 ผ่านกระบวนการจัดการเรียน 
การสอนในชั้นเรียน	(promoting	through	pedagogy)	ทีมี่ความ
หลากหลาย	และตอบสนองความหลากหลายทางวัฒนธรรม
หลีกเล่ียงการใช้ความรุนแรงและการกดขี่ในรูปแบบต่างๆ 

เน้นการเข้าถึงกระบวนการทางประชาธปิไตยเป็นส�าคัญ 
(Silverman,	2009)	รวมทั้งบทบาทของครูผู้สอนที่จะต้องมี
ทกัษะ	(Michelli	&	Keiser,	2005)	และความรู	้(Grant	&	Gillette, 
2006)	ทางด้านความยุติธรรมทางสังคม	นอกจากวิธีการ
จัดการเรียนรู	้และบทบาทของครแูล้ว	บทบาทของผูน้�าทางการ
ศึกษา	 ไม่ว่าจะเป็นทัศนคติที่มีต่อความยุติธรรมทางสังคม	
(Marshall	&	Gerstl-Pepin,	2005)	และความสามารถใน
การบริหารจัดการของผูน้�าทางการศกึษา	(Marshall	&	Oliva, 
2010)	รวมทั้งการก�าหนดนโยบายทางการศึกษา	(Carlisle, 
Jackson,	&	George,	2006)	ก็เป็นสิ่งส�าคัญที่จะช่วยสถาน
ศกึษาจดัการศกึษาให้ผูเ้รียนทกุคนได้รบัโอกาสในการพัฒนา
ศักยภาพได้เสมอภาคและเท่าเทียมกัน	ทั้งหมดที่กล่าวมา 
ผู้วิจัยได้ก�าหนดเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัยดังแผนภูมิที่	1

องค์ประกอบในการส่งเสริมการจัดการศึกษา 
เพื่อความยุติธรรมทางสังคมในสถานศึกษา 

ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้

การบริหารจัดการของสถานศึกษา

บริบทการศึกษา 
ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้

นโยบายการศึกษา 
เกี่ยวกับความยุติธรรม

หลักการ	แนวคิด	และทฤษฎี 
ความยุติธรรมทางสังคม

แผนภูมิที่	1	กรอบแนวคิดในการวิจัย

 วิธีดำาเนินการวิจัย
	 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ	 ใช้การศึกษา
กรณีศึกษาโดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือศึกษาองค์ประกอบการ 
ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือความยุติธรรมทางสังคมใน
สถานศึกษาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้	ผู้ให้ข้อมูลส�าคัญ
ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง	 (purposeful	 selection)	
ซ่ึงเป็นการเลือกผู้เข้าร่วมที่มีประสบการณ์ตรงมากที่สุดกับ
ปรากฏการณ์ท่ีจะศึกษาเพ่ือที่ให้ได้ข้อมูลตรงประเด็นและ 
เหมาะสม	(Creswell,	2007;	Hatch,	2002;	Padgett,	2004)	
ทั้งนี้มีผู้ให้ข้อมูลส�าคัญ	จ�านวนทั้งสิ้น	45	คน	ประกอบด้วย 
ผู้อ�านวยการส�านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาใน
สามจงัหวดัชายแดนภาคใต้	จ�านวน	9	คน	ผูบ้ริหารสถานศกึษา 
18	คน	ครวิูชาการ	จ�านวน	18	คน	จากโรงเรียนประถมศกึษา
สังกัดส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่ตั้งอยู่

ในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต้	ทีจั่ดการศกึษาให้กบันกัเรียน
ที่มีความแตกต่าง	หลากหลาย	ทางด้านเชื้อชาติ	ศาสนา	
ภาษา	วัฒนธรรม	รวมทั้งฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัว 
เขตพ้ืนที่ละ	 2	 โรง	 เครื่องมือการวจิัยเป็นแบบสัมภาษณ ์
กึ่งโครงสร้าง	(semi-structured	interview	protocol)	เป็น 
ข้อค�าถามชนิดปลายเปิด	 (open	ended)	 มี	3	ตอน	ได้แก	่
ตอนที่	1	เป็นข้อมูลทั่วไปของผู้ให้ข้อมูลส�าคัญ	ตอนที่	2	เป็น 
ข้อค�าถามเกี่ยวกับการด�าเนินงานในการส่งเสริมการจัดการ
ศกึษาเพ่ือความยตุธิรรมทางสงัคมในสถานศกึษา	และตอนที	่3 
เป็นข้อค�าถามที่เกี่ยวกับหลักการหรือหลักคิดในการด�าเนิน
การของสถานศึกษาที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษาเพ่ือความ
ยุติธรรมทางสังคม	สร้างความน่าเชื่อถือของเครื่องมือโดย
อาศัยการพิจารณาของผู้ทรงคุณวุฒิจ�านวน	3	ท่านที่มีความ
เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการวิจัยเชิงคุณภาพและพหุวัฒนธรรม	
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นอกจากแบบสัมภาษณ์แล้วเครื่องมือหนึ่งที่ส�าคัญในการ
วิจัยครั้งนี้	คือ	ตัวผู้วิจัย	(researcher	as	a	key	instrument)	
(Glesne,	1999)
	 ผู้วิจัยเก็บข้อมูลภาคสนามด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก 
(in-depth	interviews)	ใช้วิธีการสัมภาษณ์โดยตรง	(face	to	
face)	กับผู้ให้ข้อมูลส�าคัญ	ณ	สถานศึกษา	วิเคราะห์ข้อมูล 
ด้วยการถอดเทปบันทึกเสียงค�าต่อค�าจากบทสัมภาษณ์
ทั้งหมด	และบันทึกบทสัมภาษณ์ในแฟ้มเอกสาร	น�าข้อมูลไป 
ตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง	เพื่อความสมบูรณ์ของข้อมูล	
จัดเก็บข้อมูลไว้ในคอมพิวเตอร์ก่อนน�าข้อมูลไปท�าการ
วิเคราะห์	ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเทคนิคการวิเคราะห์จาก
ทฤษฎีฐานราก	(grounded	theory	technique)	ตามทฤษฎี
ของ	Strauss	และ	Corbin	 (1998)	 โดยมีขั้นตอนการเปิด
รหสัข้อมูล	(open	coding)	เพ่ือลดทอนข้อมูลหาแก่นของรหสั	
(axial	coding)	และการเลอืกรหสั	(selective	coding)	เพ่ือให้
ได้ประเด็นหลกัทีเ่ป็นองค์ประกอบหลักรวมถงึแนวทางทีเ่ป็น
แนวปฏิบตัใินการส่งเสริมการจัดการศกึษาเพ่ือความยตุธิรรม
ทางสังคมในสถานศึกษาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
	 ผู ้วิจัยใช้วิธีการสร้างความเชื่อถือตามหลักการวิจัย
เชิงคุณภาพ	 (Creswell,	1998)	 ดังนี้	1)	การใช้ช่วงเวลาที่
เหมาะสมกับผู้ให้ข้อมูลที่ศึกษา	 (prolonged	engagement	
in	 the	 field)	 โดยก่อนการเก็บข้อมูลผู้วิจัยได้ประสานงาน
ทั้งท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ	ในการเก็บข้อมูลจะใช้
ช่วงเวลาทีผู่ใ้ห้ข้อมูลส�าคัญมีความพร้อมไม่มีภารกจิเร่งด่วน 
ใช้สถานที่ที่เหมาะสมท�าให้ผู้ให้ข้อมูลรู้สึกไว้ใจ	2)การแลก
เปล่ียนความคิดเห็นกับเพ่ือนนักวิจัย	 (peer	debriefing) 
3)	การเกบ็รวมรวมข้อมูลจากแหล่งทีห่ลากหลาย	(triangulation 
of	data	collection)	4)	การตรวจสอบข้อมูลโดยผู้ให้ข้อมูล
ส�าคัญและผูช่้วยนกัวจิยั	(member	checking)	และ	5)	การสร้าง 
สายสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้วิจัยกับผู้ให้ข้อมูลส�าคัญ	(rapport)	

 ผลการวิจัย
	 จากการศึกษาองค์ประกอบการส่งเสริมการจัดการ
ศึกษาเพ่ือความยุติธรรมทางสังคมในสถานศึกษาในสาม
จังหวัดชายแดนภาคใต้	 พบว่า	 มีองค์ประกอบที่ส�าคัญ 
7	องค์ประกอบ	ซึ่งมีรายละเอียดและแนวทางในการส่งเสริม
การจดัการศกึษาเพ่ือความยตุธิรรมทางสงัคมในสถานศกึษา	
ในแต่ละองค์ประกอบ	ดังนี้
	 1.	การจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทของสังคม
	 	 การจัดการศกึษาในบริบทสามจังหวดัชายแดนภาคใต้ 
จะได้รบัการยอมรบัว่าเป็นธรรมนั้นต้องเป็นการจัดการศกึษา
ที่สอดคล้องกับบริบททางสังคมในประเด็นดังต่อไปนี้

	 	 1.1	 การจดัการศกึษาให้สอดคล้องกบับริบทของผูมี้
ส่วนได้ส่วนเสยี	ประการแรก	ได้แก่	จัดการศกึษาให้สอดคล้อง
กบัความต้องการและความสนใจของผูเ้รียนเพ่ือให้ผูเ้รียนได้
ค้นพบศกัยภาพของตนเอง	ประการต่อมา	คือ	การจัดการศกึษา
ให้สอดคล้องกบัความต้องการของผูป้กครอง	ประการสดุท้าย	
คือ	การจัดการศกึษาให้สอดคล้องกบัความต้องการของชมุชน
และท้องถิ่น	การจัดการศึกษาจึงต้องเข้าใจบริบทต่างๆ	ของ
สถานศึกษา	 ดังที่ผู้อ�านวยการโรงเรียนนราธิวาส	ข	 เน้นว่า 
“...ผมใช้ยุทธศาสตร์	 เข้าใจ	 เข้าถึง	และพัฒนา...เราต้อง
เข้าใจบริบทของพ้ืนที่ทุกมิติ...ควรจะเน้นเรื่องอะไร	 เราจึง
จะพัฒนาเด็กได้...”	 การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาจึง
ต้องสอดคล้องกับความต้องการตามบริบทของสถานศึกษา 
ดังที่ผู้อ�านวยการโรงเรียนนราธิวาส	ก	ได้กล่าวว่า	“การปรับ
หลักสูตรให้มีความเป็นเอกภาพและสอดคล้องกับบริบทของ
ท้องถิ่น	เหมือนกับที่รัฐจัดอยู่	คือใช้หลักสูตรแกนกลาง	และ
เพิ่มเติมความเป็นท้องถิ่น”
	 	 1.2	 จัดการศึกษาเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจและสังคม	จากการก�าหนดวิสัยทัศน์ของประเทศที่
มุ่งไปสู่การเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว	ประเทศมีความม่ันคง	
มั่งคั่ง	ยั่งยืน	ก้าวไปสู่	ประเทศไทย	4.0	จ�าเป็นอย่างยิ่งที่จะ
ต้องให้ผูเ้รียนมีทกัษะของคนในศตวรรษที	่21	สถานศกึษาใน
สามจังหวัดชายแดนภาคใต้	 จึงต้องค�านึงถึงความต้องการ
ก�าลังคนของประเทศ	 เพ่ือส่งเสริมให้ผู ้เรียนมีศักยภาพที่
สอดคล้องกบัการพัฒนาประเทศ	ดังทีผู่อ้�านวยการส�านกังาน
เขตพ้ืนทีก่ารศกึษาประถมศกึษาปัตตาน	ีกล่าวว่า	“...เราไม่ได้ 
สร้างคนมาเพ่ือให้อยู่ในสามจังหวัดนี้เท่านั้นนะ	 เขาจะต้อง
มีศักยภาพที่ทัดเทียมกับที่อ่ืน	ต้องก้าวทันการเปล่ียนแปลง 
ต้องเรียนรู้เทคโนโลยีสมัยใหม่...”	สอดคล้องกับความคิด
เหน็ของผูอ้�านวยการโรงเรียนนราธวิาส	ก	ทีว่่า	“ประเด็นทีจ่ะ
ต้องตระหนกัในการพัฒนาผูเ้รียน	คือ	การพัฒนาทกัษะทีเ่ป็น
สากล	ทีเ่ด็กๆ	จะต้องเท่าทนัการเปล่ียนแปลงของสงัคมโลก”

	 2.	การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
	 	 การพัฒนาประสทิธิภาพการบริหารจัดการ	เพ่ือสร้าง
ความเสมอภาคและเท่าเทยีมในการจัดการศกึษา	ประกอบด้วย 
ประเด็นต่อไปนี้
	 	 2.1	 การพัฒนาสมรรถนะทางการบริหารของผูบ้ริหาร	
เป็นทีท่ราบกนัดีว่าผูบ้ริหารเป็นปัจจัยทีมี่ความส�าคัญต่อการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา	การพัฒนาสมรรถนะของผู้บริหาร	
จึงเป็นสิง่จ�าเป็นอย่างยิง่	โดยเฉพาะในเรื่องกระบวนการนเิทศ	
ตดิตาม	และประเมินผลการจดัการศกึษาของครแูละบคุลากร
ทางการศึกษาของสถานศึกษา	การพัฒนาภาวะผู้น�าให้มี

องค์ประกอบในการส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อความยุติธรรมทางสังคมในสถานศึกษาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
ภิรมย์ จีนธาดา, เอกรินทร์ สังข์ทอง, และ เรชา ชูสุวรรณ 
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วารสารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 ปีที่ 31 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2563

ความรูค้วามเข้าใจเกีย่วกบัเรื่องความยตุธิรรมทางสงัคมและ
พหุวัฒนธรรมจึงมีความส�าคัญ	ดังค�ากล่าวของผู้อ�านวยการ 
ส�านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี	ค	ที่ว่า
“ผู้บริหารมีส่วนส�าคัญที่ท�าให้มุมมองความยุติธรรมนั้นมัน
เบี่ยงเบนไป	 ซ่ึงมันก็เป็นหน้าที่ของคนที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดการศึกษาทุกระดับที่จะต้องต่อสู้กับสิ่งนั้น	ถ้าเราถอย 
ความยตุธิรรมทีเ่ราต้องการให้เกดิมันกไ็ม่เกดิ”	สอดคล้องกบั
ครวิูชาการโรงเรียนยะลา	2	ทีย่�า้ว่า	“...การทีจ่ะให้นกัเรียนทกุคน 
ได้รับการดูแลเอาใจใส่	 ให้มีความเสมอภาคและเท่าเทียม
อย่างที่ว่านี่	จะต้องเริ่มที่	ผู้บริหารก่อนค่ะ	ถึงจะขยับได้...”
	 	 2.2	 การส่งเสริมสมรรถนะครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา	นอกเหนือจากการพัฒนาสมรรถนะทางการบริหาร
ของผู้บริหารแล้ว	สมรรถนะของครูเป็นปัจจัยส�าคัญในการ 
ส่งเสริมการจัดการศกึษาเพ่ือให้ผูเ้รียนทกุคนได้รบัการศกึษาที ่
มีคุณภาพ	ดังท่ีผู้อ�านวยการโรงเรียนนราธิวาส	ข	กล่าวว่า 
“...ถ้าจะให้เด็กได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพเหมือนกัน 
ทุกคน	ทุกห้อง	ผมว่าครูก็ต้องมีความสามารถที่ใกล้เคียง 
กันนะ...เพราะผู ้ปกครองอยากให้ลูกอยู ่กับครูเก่งๆ...”
ในด้านสมรรถนะครทูีต้่องได้รบัการส่งเสริมให้ทกุคนมี	ได้แก่
ความรู้เรื่อง	 ICT	ความสามารถในการปฏิบัติงาน	วินัยและ
จรรยาบรรณในวิชาชีพ	และการสร้างขวัญก�าลังใจในการ
ปฏิบัติงานซ่ึงครูวิชาการโรงเรียนปัตตานี	 ก	 ได้กล่าวถึง 
เรื่องนี้ว่า	“พี่คิดว่าครูในระดับประถม	ไม่จ�าเป็นต้องสอนตรง
เอกหรอก	แต่ให้มีความรบัผดิชอบ	มีจิตวิญญาณความเป็นคร	ู
ให้มีพ้ืนฐานทาง	ICT	พอสมควรเพราะครกูต้็องเรียนรูส้ิง่ใหม่
ผ่านเทคโนโลยี	นี่คือพื้นฐานที่ครูทุกคนต้องมี”
	 	 2.3	 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา	
จากการสมัภาษณ์	ผูบ้ริหารสถานศกึษาพบว่า	การจัดการศกึษา
เพ่ือความยุติธรรมทางสังคมในบริบทสามจังหวัดชายแดน
ภาคใต้	นั้นจะต้องได้รับความร่วมมือ	จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
เช่น	พ่อแม่	ผู้ปกครอง	ชุมชน	 เอกชน	และภาคส่วนของ
สงัคม	ดังทีผู่อ้�านวยการโรงเรียนนราธิวาส	ค	กล่าวว่า	“ถ้าเรา
อยากให้การบริหารงานของเราได้รับความเชื่อม่ันและพอใจ 
จากชุมชน	เราต้องให้เขามาร่วมกับเราตั้งแต่ต้นครับ”	 เช่น
เดียวกับผู้อ�านวยการโรงเรียนปัตตานีที่ย�้าว่า	“ชุมชนเป็นอีก
ส่วนหนึ่งท่ีต้องหันมาสนใจการศึกษา	 ให้ความร่วมมือกับ
สถานศึกษา	ให้การสนับสนุนสิ่งที่สถานศึกษา...ด�าเนินการ
ต่างๆ	 ท่ีเป็นการช่วยพัฒนาเด็ก	ช่วยสร้างเครือข่ายร่วมกับ
โรงเรียนอย่าปล่อยให้ครูโดดเดี่ยว”
	 	 2.4	 การส ่ ง เสริมให ้สถานศึกษามีมาตรฐาน 
ใกล้เคียงกนั	จากการศกึษาพบว่า	คุณภาพผูเ้รียนทีเ่กดิขึ้นได้ 
ส่วนหนึง่มาจากความพร้อมของสถานศกึษาในทกุด้าน	สถาน

ศึกษาต้องได้รับการส่งเสริมให้มีความพร้อมในการจัดการ
ศึกษาในมาตรฐานเดียวกัน	ในด้านคุณภาพครู	ความพร้อม
ของสื่อวัสดุ	 อุปกรณ์	และครุภัณฑ์ต่างๆ	ความพร้อมของ
อาคารสถานที่	และสิ่งอ�านวยความสะดวกต่างๆ	ในเรื่องนี้	
ผู้อ�านวยการโรงเรียนยะลา	ข	กล่าวว่า	“ถ้าจะให้โรงเรียนทุก
โรงจดัการศกึษาให้เด็กมีคุณภาพใกล้เคียงกนั	ก่อนอ่ืนกต้็อง
ท�าให้โรงเรียนทุกโรงมีความพร้อมเหมือนกันด้วยทุกเรื่อง	
ครูครบ	คอมฯ	ครบ	ห้องพร้อม	เครื่องอ�านวยความสะดวก
พร้อม”	 เช่นเดียวกันกับผู้อ�านวยการส�านักงานเขตพ้ืนที่การ
ศกึษานราธิวาส	ข	ยนืยนัว่า	“...เรื่องของการลดความเหลือ่ม
ล�้าของคุณภาพการศึกษานั้นท�าได้ยาก...	ถ้าโรงเรียนแต่ละ
แห่งมีความพร้อมที่แตกต่างกัน...”

	 3.	การสร้างเสริมโอกาสทางการศึกษา
	 	 การเสริมสร้างโอกาสทางการศึกษาถือเป็นเรื่อง
ส�าคัญของเยาวชนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้	สามารถ
ด�าเนินการด้วยวิธีการดังต่อไปนี้
	 	 3.1	 การเพ่ิมโอกาสให้กับผู้เรียน	การเพ่ิมโอกาส
ทางการศึกษาให้กับผู้เรียนเป็นเรื่องที่ต้องได้รับการส่งเสริม	
ในระดับนโยบาย	 โดยเฉพาะกับเด็กชายขอบที่ขาดโอกาส
ทางการศึกษาและโอกาสในการพัฒนาคุณภาพชีวิต	 เช่น 
การสร้างโอกาสการเข้าเรียน	การศกึษาต่อ	การเปิดโลกทศัน์
เพ่ือการเรียนรู้ของนักเรียนนอกห้องเรียน	 ดังที่ผู้อ�านวยการ
ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา	ก	กล่าวว่า	
“ส�าหรบัเด็กสามจังหวดับ้านเราผมว่าเรื่องทีเ่ราต้องสนบัสนนุ
กนัอย่างจริงจงั	คือเรื่องโอกาส...”	สอดคล้องกบัความคิดเหน็ 
ของผู้อ�านวยการส�านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาปัตตานี	 ก 
ที่ว่า	“ท�าอย่างไรที่จะท�าให้ผู้ที่ด้อยโอกาส	มีโอกาสได้ศึกษา
เท่าเทียมกับคนที่มีโอกาสหรือมีความพร้อมมากกว่าหรือมี
โอกาสดีกว่า”
	 	 3.2	 การส่งเสริมให้เข้าถงึคุณภาพการศกึษา	ผลจาก 
การสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส�าคัญ	พบว่า	การส่งเสริมให้ผู้เรียน 
เข้าถึงคุณภาพการศึกษาเป็นวิธีหนึ่งที่ให้ผู ้เรียนเข้าถึง
คุณภาพการศึกษาได้	ด้วยการจัดแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการ
เรียนรู้ของผู้เรียน	การใช้อินเทอร์เน็ตและเทคโนโลยีทางการ
ศึกษา	ในประเด็นนี้	ผู้อ�านวยส�านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานราธิวาส	ก	กล่าวว่า	 “DLTV	ช่วยได้นะครับ	
ในเรื่องของครูไม่ตรงเอก	 หรือขาดครู	 เด็กสามารถได้
เรียนรู้จากครูเก่งๆ	จากต้นทาง”	 เช่นเดียวกับ	ครูวิชาการ
โรงเรียนปัตตานี	ค	ที่ยืนยันว่า	 “พ่ีคิดว่าการเรียนทางไกล
ผ่านดาวเทียม	จะช่วยให้นักเรียนได้เรียนจากครูที่มีความ
สามารถในสาระนั้นๆ	จริง”
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	 	 3.3	 การจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน	ผู้ให้ข้อมูล
ส�าคัญส่วนใหญ่มีความเห็นสอดคล้องกันว่าระบบดูแลช่วย
เหลอืนกัเรียนทีมี่ประสทิธิภาพ	สามารถช่วยเหลอืนกัเรียนทีมี่
ปัญหาในด้านต่างๆ	เช่น	การช่วยเหลือเด็กทีมี่ความต้องการ
พิเศษ	เด็กด้อยโอกาส	การส่งเสริมสขุภาวะ	การระวงัป้องกนั
ปัญหายาเสพติด	รวมทั้งการสอนซ่อมเสริมและการบริการ
แนะแนวดังที่ครูวิชาการโรงเรียนยะลา	จ	กล่าวว่า	“...เด็กๆ
ที่นี่เราต้องดูแลทุกเรื่องค่ะ	นอกจากสอนหนังสือแล้วบาง
คนล�าบากมาก	ครูต้องเอาอาหารกลางวันที่เหลือให้ไปทาน
ที่บ้านด้วย...”	 เช่นเดียวกับผู้อ�านวยการโรงเรียนปัตตานี	ง 
ที่ระบุว่า	 “โรงเรียนมีการระดมทุนมาเพ่ือช่วยเหลือนักเรียน	
ในส่วนอ่ืนก็เป็นการช่วยเหลือปัจจัยพ้ืนฐานต่างๆ	แก่นกัเรียน
ยากจน	 พยายามให้คุณครูได้ด�าเนินการตามระบบดูแล 
ช่วยเหลือนักเรียนอย่างทั่วถึงเหมือนกันหมด”	ซึ่งสอดคล้อง
กับจุดยืนของผู ้อ�านวยการส�านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ปัตตาน	ีก	ทีว่่า	“ท�าอย่างไรทีจ่ะท�าให้ผูท้ีด้่อยโอกาส	มีโอกาส
ได้ศกึษาเท่าเทยีมกบัคนทีมี่โอกาสหรือมีความพร้อมมากกว่า
หรือมีโอกาสดีกว่า”

	 4.	การสนบัสนนุทรพัยากรทางการศกึษาอย่างเสมอภาค
และเท่าเทียม
	 	 ทรัพยากรทางการศึกษาเป ็นป ัจจัยที่ ช ่วยให ้
กระบวนการจัดการศึกษามีประสิทธิภาพ	น�าไปสู่เป้าหมาย
การมีมาตรฐานคุณภาพการศึกษาที่ใกล้เคียงกันสามารถ
ด�าเนินการด้วยวิธีการดังต่อไปนี้
	 	 4.1	 การจัดสรรงบประมาณที่เหมาะสม	ผลจากการ
สัมภาษณ์พบว่า	ผู้บริหารและครูวิชาการส่วนใหญ่มีมุมมอง
ในการจัดสรรงบประมาณจะต้องมีความเหมาะสมนั้น	มีสอง 
ลักษณะ	 คือ	 จัดสรรตามจ�านวนนักเรียน	และจัดสรรตาม
บริบทของสถานศึกษา	ดังที่ผู้บริหารสถานศึกษา	ในจังหวัด
นราธิวาส	ง	กล่าวว่า	“...การจัดสรรงบประมาณ	ก็ต้องดูว่า 
โรงใดมีความขาดแคลน	 มีความจ�าเป็น...ถึงแม้ขนาด
โรงเรียนไม่เท่ากนั	แต่ขอบข่ายภาระงานกเ็หมือนๆ	กนั	ผมว่า
จะใช้การหารยาวอย่างเดียวคงไม่ได้”	ส่วนครวูิชาการโรงเรียน
ปัตตาน	ีฉ	มองว่า	“เหมาะสมแล้วค่ะ	ทกุคนได้รบัการอุดหนนุ
เท่ากัน	ทั้งรายหัวและงบเรียนฟรี	15	ปี”
	 	 4.2	 การจัดสรรบคุลากรอย่างพอเพียงและเหมาะสม	
ในการจัดสรรอัตราคร	ูในบริบทของสามจังหวดัชายแดนภาคใต้ 
จ�าเป็นต้องจัดสรรให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก�าหนดแล้วจาก
การศึกษาพบว่าจ�าเป็นต้องพิจารณาถึงความต้องการของ
สถานศึกษา	หรือบริบทที่มาเกี่ยวข้อง	 เช่น	บุคลากรในการ
รักษาความปลอดภัย	บุคลากรให้ความรู้เรื่องศาสนา	และ

บุคลากรที่ท�าหน้าที่สนับสนุนการจัดการศึกษา	 เนื่องจาก
บริบทสามจังหวัดมีความยุ่งยากในการจัดการศึกษา	 ดังที ่
ผู้อ�านวยการโรงเรียนนราธิวาส	กล่าวว่า	“...ถ้าอยากให้เด็ก
มีคุณภาพจริงๆ	ผมอยากให้ครทู�าหน้าทีส่อนเพียงอย่างเดียว
ไม่ต้องรบัภาระอย่างอ่ืนมากมาย	ตอนนีดี้หน่อยครบัมีธรุการ 
มาช่วย”	 นอกจากนี้การจัดสรรครูต้องตรงตามสาขาที่
ขาดแคลนดังจะเห็นได้จากข้อเสนอของครูวิชาการโรงเรยีน 
ที่ว ่า	 “สัดส่วนของครูต่อนักเรียนควรแตกต่างจากที่ อ่ืน	
เนื่องจากสามจังหวัดต้องใช้ความพยายามสูง...เด็กที ่
ไม่ได้ใช้ภาษาไทยเป็นภาษาแม่...อย่างน้อยครูต้องสอนตรง
กับสาขาที่จบในวิชาหลักๆ”
	 	 4.3	 การจัดสรรสื่อครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง	 ในการ
จัดหาสื่อเทคโนโลยีนั้น	ต้องจัดสรรให้ตรงกับความต้องการ
และสอดคล้องกบับริบทของสามจังหวดัชายแดนภาคใต้	และ
สามารถแก้ปัญหาในการจัดการเรยีนรู้ได้	 เช่น	สื่อการสอน 
ทางไกลผ่านดาวเทียม	 (DLTV/DLIT)	 ดังค�ากล่าวของครู
วิชาการโรงเรียนนราธิวาส	ค	ที่ว่า	“ในเรื่องของการใช้	DLIT	
นีช่่วยเด็กได้มากเลย	เขาได้เปิดโลกทศัน์	ได้รูใ้นสิง่ทีค่รทู�าเอง
ไม่ได้	และมีความสนุกสนาน	ฝึกได้บ่อยๆ	ซึ่งในอนาคตเด็ก
เราจะอยู่รอดด้วยเทคโนโลยี”	ส่วนการจัดสรรครุภัณฑ์	และ
สิ่งก่อสร้าง	ต้องอาศัยกระบวนการจัดสรรที่มีประสิทธิภาพ	
การมีส่วนร่วม	การมีข้อมูลที่ครบถ้วน	จะช่วยให้สถานศึกษา
ได้รับจัดสรรที่ตรงกับปัญหาและความต้องการ	 มิฉะน้ัน 
อาจเกิดความไม่เป็นธรรมขึ้นได้	 ในเรื่องนี้ผู ้อ�านวยการ
โรงเรียนยะลา	ก	กล่าวว่า	 “...ถึงเวลาจัดสรรงบประมาณ
อะไรก็ตาม	ก็จะได้อยู่แต่โรงเดิมๆ	ได้แล้วได้อีก	โรงเรียนจะ
ยุบอยู่แล้วก็ยังจัดไปให้	กรรมการพิจารณาก็คนเดิมๆ	ก็อยู่
ในวงนั้น...”

	 5.	การพัฒนาศักยภาพผู้เรียน
	 	 การพัฒนาศักยภาพผู ้เรียนเป็นหน้าที่หลักของ 
สถานศกึษาทีต้่องพัฒนาผูเ้รียนทกุคนให้ประสบความส�าเรจ็ตาม
ความสนใจ	ความถนดั	และตามศกัยภาพและความแตกต่าง 
ของแต่ละบคุคล	จากผลการสมัภาษณ์พบว่าสถานศกึษาต้อง
พัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้วยวิธีการดังนี้
	 	 5.1	 การส่งเสริมคุณภาพทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง	
ในบริบทของสามจังหวัดชายแดนภาคใต้	มีภารกิจส�าคัญอยู ่
สองเรื่องที่แสดงให้เห็นถึงคุณภาพทางวิชาการ	 เรื่องแรก	
คือ	การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาอย่างต่อเนื่องทั้ง
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู ้ในกลุ่มสาระการเรยีนรู ้ต่างๆ 
ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นผลการทดสอบระดับชาติ	 เรื่องที่สอง	 คือ 
การส่งเสริมความสามารถในการใช้ภาษาไทย	แก้ปัญหา 

องค์ประกอบในการส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อความยุติธรรมทางสังคมในสถานศึกษาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
ภิรมย์ จีนธาดา, เอกรินทร์ สังข์ทอง, และ เรชา ชูสุวรรณ 
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อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้	 ในเรื่องนี้ผู ้อ�านวยการส�านักงาน 
เขตพ้ืนทีก่ารศกึษาประถมศกึษาปัตตาน	ีก	กล่าวว่า	“...เรื่อง
ที่เราต้องเอาจริงเอาจังในการบริหารการศึกษาของเขตพ้ืนที่	
คือ	เรื่องการพัฒนาผลสัมฤทธิ์....ผมเน้นมากๆ	ไม่ว่าจะอยู ่
เขตไหน	 เอาเรื่องอ่านออกเขียนได้เป็นหลัก	ท�าให้จริงจัง 
แล้วคอยดูผลสัมฤทธิ์นะ...”	 ไม่ต ่างจากผู ้อ�านวยการ
ส�านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส	ก	ที่
มองว่า	“ผมคิดว่าในเรื่องของภาษา	ในเรื่องของการอ่านออก
เขียนได้	 เน้นให้โรงเรียนทุกโรงเรียนท�าให้นักเรียนอ่านออก
เขียนได้”	 ไม่ต่างจากครูวิชาการโรงเรียนยะลา	ค	ที่มองว่า 
“โรงเรยีนต้องให้ความส�าคัญกบัการเน้นให้นกัเรียนอ่านออก
เขียนได้จึงจะท�าให้ผลสัมฤทธิ์เพิ่มขึ้น”
	 	 5.2	 การส่งเสริมทักษะอาชีพที่เหมาะสมตามช่วงวัย 
การเสริมทักษะอาชีพให้กับผู ้เรียนเป็นทางหนึ่งที่ช่วยให้ 
ผู้เรียนค้นพบความถนัดความสนใจ	ในเรื่องนี้	ผู้อ�านวยการ
ส�านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายะลา	ก	มีความ
เห็นว่า	“เราก็ต้องจัดการศึกษาเพ่ือการมีงานท�า	 เพ่ืออาชีพ
ตั้งแต่ระดับประถม	มัธยม	อุดม	ตามล�าดับ...ปลกูฝังให้เด็กมี
นิสัย	เป็นผู้ประกอบการ	เรียกวิชาท�ามาค้าขาย”	สถานศึกษา 
ด�าเนินการได้ด้วยการเพ่ิมทักษะทางวิชาชีพไปในกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ที่เกี่ยวข้อง	และการส่งเสริมการมีงานท�าและหา
รายได้ระหว่างเรียนเพ่ือเสริมสร้างทักษะการท�างาน	และ
พัฒนาเจตคติต่อการประกอบสัมมาอาชีพ	 ในประเด็นการ 
ส่งเสริมอาชีพดังกล่าวครูวิชาการนราธิวาส	 จ	 กล่าวว่า 
“ดิฉันว่าเด็กเราท่ีจบไปในแต่ละรุ่น	 จบมาตกงานกันเยอะ
แยะ...บางคนจบถึงปริญญาตร	ี นี่ถ้าเขาเรียนสายอาชีวะ 
เขาน่าจะไม่ตกงาน	เราคงต้องให้ทกัษะอาชีพตดิตวัเขาไปบ้าง
นะ	เท่าที่ท�าได้...”
	 	 5.3	 การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขนั	การเข้า
สู่ประชาคมอาเซียน	เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ท�าให้ต้องพัฒนาคน
เพ่ือรองรบัการพัฒนาด้านเศรษฐกจิของประเทศ	จ�าเป็นอย่าง
ยิ่งที่ต้องพัฒนาผู้เรียนในภูมิภาคนี้ให้มีโอกาส	และขีดความ
สามารถในการแข่งขันกับประเทศเพื่อนบ้าน	ในเรื่องที่ส�าคัญ
อย่างน้อย	2	ด้าน	คือ	ด้านแรก	คือ	การส่งเสริมทักษะภาษา 
ต่างประเทศ	 (ภาษาอังกฤษและภาษาประเทศเพ่ือนบ้าน) 
ดังที่ครูวิชาการของโรงเรียนยะลา	ค	กล่าวว่า	“..ยุคนี้ถ้าจะ
ให้สู้กับเขาได้	เด็กต้องได้เรื่องภาษา	คอมพิวเตอร์	หลายโรง
เขาจ้างครูต่างชาติมาสอนภาษาอังกฤษ	บางโรงก็ให้เรียน
ภาษามลายกูลาง	เพราะต่อไปจะเข้าสูอ่าเซียนแล้ว”	ส่วนด้าน 
ทีส่อง	คือ	การส่งเสริมความสามารถในด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย	ีผูอ้�านวยการโรงเรียนปัตตาน	ีก	ได้พูดถึงเรื่องนีว่้า
“เด็กที่มีความสามารถพิเศษ	เราจัดห้องเรียนพิเศษเป็นห้อง

วิทย์-คณิต	 เน้นเรื่องเทคโนโลยี...มีการวางพ้ืนฐานสะเต็ม
ตั้งแต่อนุบาลครับ”

	 6.	การส่งเสริมการจัดการศกึษาเพ่ือความเป็นพลเมือง
	 	 การส่งเสริมการจัดการศกึษาเพ่ือความเป็นพลเมือง	
จะช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจในการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
อันมีพระมหากษตัริย์ทรงเป็นพระประมุข	รูส้ทิธิและหน้าทีข่อง
ตนเอง	เคารพสิทฺธิของผู้อ่ืน	สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้
อย่างมีความสขุ	สถานศกึษาสามารถส่งเสริมด้วยวิธีการดังนี้
	 	 6.1	 การส่งเสริมหลักประชาธิปไตย	 สถานศึกษา
สามารถปลูกฝังทักษะและหลักประชาธิปไตย	 ด้วยการ 
ส่งเสริมให้มีโครงการประชาธิปไตยในโรงเรียน	ในรปูแบบของ 
สภานักเรียน	การฝึกความเป็นผู้น�าผู้ตาม	การจัดกิจกรรมที่
เน้นความเป็นพลเมืองด้วยกจิกรรมทีห่ลากหลาย	ดังค�ากล่าว 
ของ	ผู้อ�านวยการโรงเรียนปัตตานี	 ข	ที่ว่า	 “...สังคมใน
สามจังหวัดภาคใต้นี่เขาเชื่อผู้น�านะ	ผู้น�าว่าอย่างไรก็ว่าตาม
กัน...เราจึงต้องฝึกการเป็นผู้น�าให้เขาตั้งแต่เยาว์วัย	ฝึกกัน 
ในโรงเรียนนี่แหละ	 ฝึกผ่านการท�ากิจกรรมต่างๆ	 เช่น 
สภานักเรียน	ลูกเสือ...”	เช่นเดียวกับครูวิชาการโรงเรียน	ค	
กล่าวว่า	“เราไม่ได้เน้นโดยตรง	แต่เป็นการจดักจิกรรมทีส่อน
เขาแบบไม่รูต้วัว่า...เช่นการใช้กระบวนการกลุม่ในการจัดการ
เรียนการสอน	การเข้าค่ายลูกเสือซึ่งใช้ระบบหมู่”
	 	 6.2	 การส่งเสริมให้มีการเรียนรู้เรื่องสิทธิและหน้าที่ 
ความเข้าใจในเรื่องสิทธิและหน้าที่เป็นหลักการพ้ืนฐานที่จะ
ท�าให้ผูเ้รียนก้าวเข้าสูก่ารเป็นพลเมืองของประเทศทีส่ามารถ 
มีส่วนร่วมในการปกครองประเทศ	การรบับริการจากรฐัในฐานะ 
พลเมืองของประเทศ	และการมีหน้าที่ต่อตนเอง	สังคม	และ
ประเทศชาต	ิเช่น	สทิธิและหน้าทีต่ามกฎหมายสทิธิขั้นพ้ืนฐาน 
หลักสทิธิมนษุยชนซ่ึงเป็นหลักสากลทีท่กุคนควรทราบ	เรื่องนี้ 
ผู้อ�านวยการโรงเรียนยะลา	ง	ย�า้ว่า	 “สังคมนี้ผมเชื่อว่าถ้า 
ทุกคนรู ้จักบทบาทหน้าที่ของตนเองแล้วมันสุดยอดที่สุด 
แต่ที่มันเกิดปัญหา	เพราะการเรียกร้องที่เกินสิทธิของตนเอง	
ไม่รู้จักหน้าที่ของตนเอง	 ไม่ปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของ
ตนเอง	 หน้าที่พลเมืองผมอยากให้บรรจุไว้ในหลักสูตร”
สถานศกึษาจึงต้องด�าเนนิการส่งเสริมให้ผูเ้รียนได้รบัความรู้
ความเข้าใจ	มีทักษะ	และคุณลักษณะของพลเมืองที่เข้มแข็ง
ดังทีผู่อ้�านวยการโรงเรียนนราธิวาส	1	กล่าวว่า	“...ผมคิดว่า
จ�าเป็นนะครับ	ถึงจะไม่บรรจุเป็นวิชาหนึ่งในหลักสูตร	แต่ก็
ต้องฝึกให้เด็กรูเ้รื่องหน้าทีพ่ลเมือง	เป็นคนทีดี่ของสงัคม...”
	 	 6.3	 การส่งเสริมให้มีการเรียนรูก้ารอยูร่่วมกนั	บริบท
สามจังหวัดชายแดนภาคใต้นั้นเป็นพ้ืนที่พิเศษที่ประชาชนมี
ความแตกต่างกัน	อาศัยอยู่ร่วมกัน	 ดังนั้นเพ่ือเป็นพ้ืนฐาน
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การอยู่ร่วมกันในสังคมจึงจ�าเป็นต้องให้ผู้เรียนเรียนรู้การอยู่
ร่วมกันในความหลากหลาย	 ดังที่ผู้อ�านวยการสถานศึกษา
ในจังหวัดนราธิวาสกล่าว่า	“...การจัดการเรียนรู้ที่ผู้เรียนจะ
เรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุขได้	คนเหล่านี้จะต้องเข้าใจกัน	
รักใคร่สามัคคีกลมเกลียวกันก่อน...”	 เพ่ือให้ผู้เรียนเข้าใจ	
เคารพและยอมรับในความแตกต่างของบุคคล	สถานศึกษา
สามารถจัดกิจกรรมส่งเสริมได้หลายลักษณะ	เช่น	การปลูก
ฝังจิตอาสาการส่งเสริมการเรียนรูส้นัต	ิในการแก้ปัญหาความ
ขดัแย้งทีไ่ม่ใช้ความรนุแรง	ดังทีผู่อ้�านวยการโรงเรียนยะลา	ก 
เน้นว่า	“เราจะด�าเนนิการเรื่องนีผ่้านโครงการจิตอาสา...สร้าง
ความสมัพันธ์ระหว่างสองศาสนา	ทั้งวดัและมัสยดิ	โต๊ะอีหม่าม 
ทุกคนสามารถนั่งคุยกับเจ้าอาวาสได้...”

	 7.	การส่งเสริมให้เกิดการยอมรับทางวัฒนธรรม
	 	 เ รื่องของการยอมรับทางวัฒนธรรมเป ็น อีก 
องค์ประกอบหนึ่งที่มีความส�าคัญในการที่จะท�าให้คนทุกคน
ได้รบัการปฏบิตั	ิจากเพ่ือนมนษุย์และจากหน่วยงานของรฐัที่
เสมอเหมือนกนั	ช่วยให้อยูร่่วมกนัอย่างมีความสขุทั้งในสงัคม
และในสถานศึกษา	การส่งเสริมให้เกิดการยอมรับและอยู่ 
ร่วมกันในสังคมที่มีความหลากหลาย	เป็นสิ่งที่สถานศึกษา
จะต้องค�านึงถึง	และส่งเสริมให้มีขึ้น	ได้แก่
	 	 7.1	 การส่งเสริมด้านประเพณวีฒันธรรมของผูเ้รียน	
การส่งเสริมประเพณี	และวัฒนธรรมอันดีงามของนักเรียน	
เป็นกจิกรรมทีแ่สดงถงึการยอมรบัในอัตลกัษณ์	และให้เกยีรติ
ทางวฒันธรรม	ช่วยให้ผูเ้รียนเรียนรูถ้งึวิถชีีวิตของแต่ละชมุชน	
แต่ละศาสนา	 เกิดความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมของตนเอง	
และยังสามารถเรียนรู้วัฒนธรรมของผู้อ่ืนที่มีความแตกต่าง
จากวิถีชีวิตของตนเอง	ซึ่งสถานศึกษาสามารถด�าเนินการได้	
ด้วยการจัดกิจกรรมส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมอย่างหลาก
หลายที่สอดรับกับประเพณี	วัฒนธรรมของทุกศาสนารวมทั้ง
การอนุญาตให้แต่งกายที่ถูกต้องตามอัตลักษณ์	ถือเป็นการ
ยอมรับและให้เกียรติทางวัฒนธรรมอย่างหนึ่ง	 ในบริบท 
สามจังหวดัชายแดนภาคใต้	ซ่ึงผูบ้ริหารสถานศกึษาในจังหวดั
ปัตตานีได้กล่าวถึงวิธีด�าเนินการในเรื่องนี้ว่า	 “...โรงเรียน
ใช้จุดที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม...จัดกิจกรรมที่
เป็นการแสดงออกถึงวัฒนธรรมของตนเองและเรียนรู้ของ
คนอื่น	เช่น	การจัดกิจกรรมอาเซียน	เวลาจัดงานนิทรรศการ	
ครกูจั็ดให้มีความหลากหลายทางวฒันธรรม	เพ่ือแลกเปล่ียน
เรียนรู้กัน...”
	 	 7.2	 การส่งเสริมองค์ความรู ้และการปฏิบัติตาม
หลักธรรมของศาสนา	การแสดงออกของการยอมรับทาง
วัฒนธรรมของผู้เรยีนนั้น	สิ่งหนึ่งที่แสดงให้เห็นถึงความ

เสมอภาคและความเท่าเทียมกันในสถาบันการศึกษาของ
บริบทสามจงัหวดัชายแดนภาคใต้	คือ	การให้ความรูเ้กีย่วกบั 
หลักการแนวคิดและแนวปฏิบัติของศาสนา	ดังที่ครูวิชาการ
โรงเรยีนนราธิวาส	จ	กล่าวว่า	“...	ผู้ปกครองที่นี่เขาอยาก
ให้ลูกได้ศาสนานะ	 ถึงแม้ว่าโรงเรียนเราไม่ได้เปิดสอน
อิสลามแบบเข้ม	แต่เขาก็อยากให้โรงเรียนเอาใจใส่เกี่ยวกับ
การละหมาด	อยากให้เสริมเรื่องศาสนาตั้งแต่ชั้นอนุบาลเลย 
ทีเดียว...”	 การส่งเสริมการปฏิบัติศาสนกิจของนักเรียน	
การจัดสถานที่ที่ เหมาะสมในการปฏิบัติศาสนกิจ	 และ 
เสริมสร้างบรรยากาศในการเรียนรู ้ศาสนาของนักเรียน 
ซ่ึงเป็นความต้องการของผู้ปกครองด้วย	 ดังที่ผู้อ�านวยการ
โรงเรียนยะลา	จ	ได้เล่าว่า	“ศาสนา	เด็กมุสลิม	จะเรียนอิสลาม
ศกึษา	ถงึแม้เราจะไม่ได้รบังบประมาณในการจัดสอนอิสลาม
แบบเข้ม	แต่เราก็สามารถจัดให้นักเรียนเรียนได้	โดยการให้ 
ครูที่เป็นมุสลิม	และมีความรู้ทางด้านศาสนาช่วยสอน”
	 	 7.3	 การสร้างประสบการณ์ให้รู ้จักยอมรับความ
แตกต่าง	การอยู่ร่วมกันในสังคมจังหวัดชายแดนภาคใต ้
ที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม	การเข้าใจและการรู้จัก
ยอมรับความแตกต่าง	จะช่วยให้นักเรียนเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่
อยูร่่วมกนัในสงัคมอย่างมีความสขุ	สถานศกึษาจึงต้องสร้าง
ประสบการณ์ให้นกัเรียนได้เรียนรู	้เข้าใจ	และยอมรบัในความ
แตกต่าง	ด้วยการส่งเสริมการเรียนรู้วัฒนธรรมประเพณีของ
เพ่ือนต่างศาสนิกอย่างหลากหลาย	เพ่ือให้เข้าใจธรรมเนียม
ปฏิบัติของแต่ละศาสนา	 ดังค�ากล่าวของผู ้อ�านวยการ 
โรงเรียนยะลา	จ	ที่ว่า	“อะไรที่ท�าได้ทั้งสองศาสนิก	 เราก็ท�า 
เด็กเขาจะเรียนรู ้และเข้าใจจากกิจกรรมที่ปฏิบัติ	 ว่าควร
จะให้เกียรติกันอย่างไร”	 เพ่ือให้เขาเหล่านั้นได้น�าความรู้	
ประสบการณ์	มาประยุกต์ใช้	ในการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่าง 
มีความสุขซ่ึงผู้บริหารสถานศึกษา	ในจังหวัดยะลากล่าวว่า	
“...เราจะไม่บอกนักเรียนตรงๆ	ว่าต้องการให้เด็กยอมรับ	
แต่เราจะให้เด็กเรียนรู้โดยผ่านการจัดกิจกรรมต่างๆ	 เช่น
กิจกรรมวันส�าคัญทางศาสนาที่เด็กได้เข้าร่วมทุกศาสนา 
รวมทั้งการให้ความรู้ถึงวิธีปฏิบัติต่อกันที่ถูกต้อง	 ไม่ขัดกับ
หลักศาสนา...”

 อภิปรายผล
	 1.	จากผลการวิจยัทีพ่บว่า	การส่งเสริมการจัดการศกึษา
เพ่ือความยุติธรรมทางสังคมในสถานศึกษา	ในสามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้นั้น	ต้องจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับบริบท
ของสังคมอาจเนื่องมาจาก	บริบทของสามจังหวัดชายแดน
ภาคใต้	เป็นสงัคมทีมี่ความแตกต่างจากพ้ืนทีอ่ื่นของประเทศ
มีอัตลักษณ์เฉพาะ	ประชาชนส่วนใหญ่	มากกว่าร้อยละ	80	

องค์ประกอบในการส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อความยุติธรรมทางสังคมในสถานศึกษาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
ภิรมย์ จีนธาดา, เอกรินทร์ สังข์ทอง, และ เรชา ชูสุวรรณ 
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นับถือศาสนาอิสลาม	 ใช้ภาษามาลายูถิ่นในการสื่อสารใน
ชีวิตประจ�าวัน	 มีการแต่งกายที่มีเอกลักษณ์เฉพาะ	วิถีชีวิต
ยึดโยงอยู่การวิถีปฏิบัติทางศาสนา	ความต้องการในการ
จัดการศกึษาของประชาชนในพ้ืนทีต่รงนีจึ้งแตกต่างจากพ้ืนที่
อ่ืน	 ดังนั้นการจัดการศึกษาที่เป็นธรรมส�าหรับพ้ืนที่ตรงนี้ 
จึงจ�าเป็นต้องจัดให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน 
ผูป้กครอง	ชมุชน	และขนบธรรมเนยีม	ประเพณ	ีและวฒันธรรม
ทางศาสนา	ซ่ึงสอดคล้องกบั	เอกรินทร์	สงัข์ทอง	(2551)	ทีว่่า
สามจังหวัดชายแดนภาคใต้	เป็นพื้นที่ที่มีรูปแบบการจัดการ
ศึกษาที่แตกต่างจากภูมิภาคอ่ืน	 มีรูปแบบของการจัดการ
ศกึษาทีอ่ยูบ่นพ้ืนฐานของความเชื่อทางศาสนา	ประเพณ	ีและ
วัฒนธรรม	ส�าหรับความเห็นของผู้วิจัยเองเห็นว่า	ถ้ารัฐจะ
ใช้กลไกทางการศึกษาในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์พ้ืนที่นี้
ให้มีคุณภาพเพ่ือน�าไปสู่ความม่ันคงของประเทศอย่างยั่งยืน
แล้ว	การบริหารจัดการศึกษาจะต้องสอดคล้องกับบริบทของ
สังคม	 มิฉะนั้นการจัดการศึกษาของรัฐก็จะถูกปฏิเสธ	และ
ไม่ให้ความส�าคัญจากผู้ปกครอง	สอดคล้องกับแนวคิดของ 
บรรจง	ฟ้ารุ่งสาง	(2551)	ที่ว่าประชาชนในพื้นที่สามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้	 ให้ความส�าคัญกับระดับการศึกษาของบุตร
หลานน้อย	 เพราะเห็นว่าการศึกษาไม่สอดคล้องกับวิถีชีวิต	
ปรัชญาและศาสนา
	 2.	จากผลการวิจัยที่พบว่าองค์ประกอบหนึ่งของการ 
ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือความยุติธรรมทางสังคม 
ในสถานศกึษา	ในสามจังหวดัชายแดนภาคใต้	คือ	การพัฒนา 
ประสทิธภิาพการบริหารจัดการ	นัน่แสดงให้เหน็ว่าการจัดการ
ศึกษาที่จะท�าให้ผู้เรียนทุกคน	 ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ
อย่างเสมอภาคและเท่าเทยีมนั้น	กลไกส�าคัญอยูท่ีก่ารบริหาร
จัดการที่จะท�าให้กระบวนการต่างๆ	 ในการจัดการศึกษา 
ส่งผลให้เกิดการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	ทั้งนี้กระบวนการ 
ดังกล่าวจะมีประสิทธิภาพหรือไม่ขึ้นอยู่กับสมรรถนะของ
ผู้น�าทางการศึกษา	โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้บริหารสถานศึกษา 
จะต้องมีภาวะผู้น�าและมีทัศนะที่ถูกต้องต่อการจัดการศึกษา
เพ่ือความยตุธิรรมทางสงัคม	ซ่ึงสอดคล้องกบัการศกึษาของ	
Marshall	และ	Gerstl-Pepin	 (2005)	ที่พบว่า	ทัศนะด้าน
ความเป็นผู้น�าที่ถูกต้องจะช่วยส่งเสริมให้เกิดการสนับสนุน
ความยุติธรรมทางสังคมในสถานศึกษา	ส�าหรับทัศนะของ
ผู้วิจัยแล้วนั่นหมายถึงว่า	ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ศกึษานั้น	ต้องอาศยัผูน้�าทีมี่ความรูค้วามเข้าใจในเรื่องความ
ยตุธิรรมทางสงัคม	จึงจะบริหารจัดการศกึษาให้เกดิความเป็น
ธรรมกับผู้เรียนทุกคน
	 3.	จากผลการวิจัยที่พบว่าการสนับสนุนทรัพยากร
ทางการศกึษาอย่างเสมอภาคและเท่าเทยีมเป็นองค์ประกอบ

หนึ่งของการส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือความยุติธรรม 
ทางสังคม	โดยเฉพาะในเรื่องของการจัดสรรงบประมาณที่
เหมาะสมนั้น	สถานศึกษาทุกแห่งไม่จ�าเป็นต้องได้รับการ
จัดสรรด้วยหลักการค�านวณที่เหมือนกัน	ทั้งนี้ต้องขึ้นอยู่
กับความต้องการจ�าเป็นและความแตกต่างกันตามลักษณะ
ปัญหาและบริบทของสถานศึกษานั้นๆ	ผลการวิจัยออกมา
เป็นเช่นนี้	 อาจเป็นเพราะการจัดสรรงบประมาณของหน่วย
งานทางการศกึษานั้น	ใช้การค�านวณจากจ�านวนนกัเรียนเป็น
ตัวตั้ง	ส่งผลให้สถานศึกษาที่มีจ�านวนนักเรียนน้อย	 ได้รับ
งบประมาณน้อย	ไม่มีศักยภาพในการใช้งบประมาณบริหาร
จัดการศกึษาให้มีคุณภาพทดัเทยีมกบัสถานศกึษาทีมี่จ�านวน
นักเรียนมาก	สถานศึกษาขนาดเล็กจึงไม่สามารถก้าวข้าม
ปัญหาด้านคุณภาพได้เนื่องจากความไม่พร้อมด้วยประการ 
ทัง้ปวงที่ มีสาเหตุมาจากการขาดแคลนงบประมาณ	
(ส�านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา,	2556)
	 4.	จากผลการวิจัยที่พบว่า	การสร้างเสริมโอกาสทาง 
การศึกษา	 เป็นองค์ประกอบหนึ่งในการส่งเสรมิการจัดการ
ศึกษาเพ่ือความยุติธรรมทางสังคม	ในสถานศึกษาในสาม
จังหวดัชายแดนภาคใต้	ผลการวิจัยออกมาเช่นนีอ้าจเนือ่งมา
จาก	ปัญหาการศกึษาของพ้ืนทีส่ามจงัหวดัชายแดนภาคใต้ที่
ยังคงอยู่ทั้งๆ	ที่มีความพยายามในการแก้ปัญหาต่างๆ	ของ
หน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการจัดการศึกษาแล้วก็ตาม	 ซ่ึง
สอดคล้องกบัปัญหาด้านการศกึษาทีร่ะบไุว้ในแผนพัฒนาการ
ศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ	ฉบับที่	 12	 (2560-2564)	
(ส�านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ,	2560)	ว่าคุณภาพการ
ศึกษาต�่า	นักเรียนขาดทักษะการใช้ภาษาไทยหลักสูตรการ
ศึกษาไม่สอดคล้องกับบริบทและความต้องการพัฒนาของ
พื้นที่มีครูไม่ครบชั้นและสอนไม่ตรงตามวุฒิ	 เป็นต้น	สาเหตุ
ดังกล่าวอาจท�าให้เด็กในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้	 ขาด
โอกาสในการพัฒนาคุณภาพได้เต็มตามศักยภาพ	การเสริม
สร้างโอกาสทางการศึกษาจึงมีความส�าคัญเป็นอย่างมาก
ที่จะช่วยให้นักเรียนทุกคนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพอย่าง
เสมอภาคและเท่าเทยีมเพ่ือโอกาสในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ในอนาคตต่อไป
	 5.	จากผลการวิจัยทีพ่บว่า	การพัฒนาศกัยภาพผูเ้รียนให้
เตม็ตามศกัยภาพสอดคล้องกบัความต้องการ	ความถนดัและ
ความสนใจของผู้เรียน	องค์ประกอบที่ส�าคัญที่สถานศึกษา
จะต้องด�าเนินการอย่างจริงจังและเป็นรูปธรรม	ผลการวิจัย
ออกมาเช่นนี้อาจเนื่องมาจากว่า	บริบทสามจังหวัดชายแดน
ภาคใต้นั้นมีปัญหาเรื่องของคุณภาพการศกึษาต�า่	การพัฒนา
คุณภาพทางวิชาการอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอ	ครูจึงต้อง
ศกึษานกัเรียนเป็นรายบคุคลเพ่ือค้นพบศกัยภาพของนกัเรียน
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แต่ละคนว่ามีความถนัด	มีความสนใจเรื่องใด	และมีจุดแข็ง
เรื่องใด	สอดคล้องกับการศึกษาของ	Gardner	และ	Toope	
(2011)	 ที่พบว่า	 การจัดการศึกษาเพ่ือความยุติธรรมนั้น 
ครูต้องมีส่วนร่วมอย่างสร้างสรรค์ในจุดแข็งของนักเรียน	
(critically	engaging	in	strengths	and	positivity)	ได้แก่	
การมองเหน็จุดเด่น	และความสามารถของนกัเรียนแต่ละคน
ทีมี่ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญมาจากนอกห้องเรียนเพ่ือ
ประโยชน์ต่อการพัฒนาศักยภาพของนักเรียนแต่ละคน
	 6.	จากผลการวิจัยที่พบว่า	การส่งเสริมการศึกษาเพ่ือ
ความเป็นพลเมือง	เป็นองค์ประกอบหนึง่ของการส่งเสริมการ
จัดการศกึษาเพ่ือความยตุธิรรมทางสงัคม	ซ่ึงมีประเด็นทีต้่อง
ส่งเสริมในเรื่องของประชาธิปไตยในโรงเรียน	การเรียนรูเ้รื่อง
สทิธิและหน้าที	่และการเรียนรูก้ารอยูร่่วมกนั	ผลการวิจัยออก
มาเช่นนีเ้ป็นเพราะว่า	บริบทสามจังหวดัชายแดนภาคใต้	เป็น
พ้ืนที่ที่มีวิถีชีวิตแตกต่างกัน	 มีความหลากหลายทางสังคม	
มีความขัดแย้ง	หวาดระแวงกันของคนในสังคม	 จึงจ�าเป็น
ต้องวางรากฐานทางความคิด	ให้รู้จักเคารพในสิทธิของกัน
และกัน	 เรียนรู้การอยู่ร่วมกันในสังคมที่หลากหลายได้อย่าง
สันติสุข	สอดคล้องกับการศึกษา	ของ	Gardner	และ	Toope	
(2011)	ที่พบว่า	การส่งเสริมความสัมพันธ์เชิงประชาธิปไตย 
มีความส�าคัญและเป็นส่วนหนึ่งของการส่งเสริมความเท่า
เทียมในชัน้เรียน	โดยการเน้นให้นักเรียนได้ใช้สิทธิและเสียง	
ในการแสดงความคิดเหน็	การจดักจิกรรมทีส่่งเสริมภาวะผูน้�า	
การส่งเสริมให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ	
	 7.	จากผลการวิจัยที่พบว่า	 การส่งเสริมให้เกิดการ
ยอมรับทางวัฒนธรรม	เป็นองค์ประกอบหนึ่งในการส่งเสริม
การจัดการศึกษาเพ่ือความยุติธรรมทางสังคมนั้น	แสดงให้ 
เห็นแล้วว่า	 ในการจัดการศึกษาที่เป็นธรรมอย่างแท้จริง
ส�าหรับประชาชนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้นั้น	ไม่ใช่แค่
ความเป็นธรรมในการกระจายทรัพยากรทางการศึกษาเพียง 
อย่างเดียว	แต่ยังหมายรวมถึงการยอมรับในเชิงอัตลักษณ์
ด้วย	ซ่ึงสอดคล้องกบัทฤษฎคีวามยตุธิรรมทางสงัคมที	่Young	
(1990)	และ	แนวคิดของ	Fraser	 (1997)	ที่กล่าวว่า	ความ
ยตุธิรรมทางสงัคมนั้น	ไม่ใช่แค่การสร้างความเป็นธรรมด้วย
การกระจายทรัพยากรที่เสมอภาคและเท่าเทียมอย่างเดียว 
แต่หมายรวมถึงการยอมรับในแง่ของอัตลักษณ์ทางสังคม
ด้วย	 เช่นเดียวกับการศึกษามุมมองของความยุติธรรมทาง
สังคมของ	ธีระพงษ์	วงษ์นา	 (2557)	ที่พบว่า	 มุมมองของ
ความยุติธรรมทางสังคมนั้น	ต้องมองในมุมของการยอมรับ
ทางวัฒนธรรมด้วยเช่นกัน	

 ข้อเสนอแนะ
	 1.	ข้อเสนอแนะเพื่อน�าผลการวิจัยไปใช้
	 	 1.1	 จากผลการวิจัยที่พบว่า	 การส่งเสริมการจัด 
การศึกษาเพ่ือความยุติธรรมทางสังคมในสถานศึกษา 
ในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต้	ต้องจัดการศกึษาทีส่อดคล้อง
กับบริบทของสังคม	ดังนั้นผู้บริหารสถานศึกษาจึงควรศึกษา
ท�าความเข้าใจกับบริบทของสถานศึกษาว่าสภาพภูมิสังคม
เป็นอย่างไร	ชมุชนมีความเป็นอยู	่มีวิถชีีวิต	อย่างไร	มีความเชื่อ	 
ค่านิยม	ขนมธรรมเนียมประเพณี	และวัฒนธรรมอย่างไร	
ความต้องการของผูมี้ส่วนได้ส่วนเสยีทีเ่กีย่วข้องกบัการศกึษา	
คืออะไร	เพื่อพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการ
	 	 1.2	 การส่งเสริมการจดัการศกึษาเพ่ือความยตุธิรรม 
ทางสังคมในสถานศึกษาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้นั้น 
ประเด็นส�าคัญทีพ่บอีกประเด็นหนึง่	คือ	การพัฒนาประสทิธิภาพ 
การบริหารจัดการ	ดังนั้นส�านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานจึงควรพัฒนาสมรรถนะของผู้บริหารการศึกษา	
และผู้บริหารสถานศึกษา	 ให้มีความรู ้ความสามารถทาง
ด้านการบริหารงาน	มีภาวะผู้น�าเชิงพหวุฒันธรรมและความ
ยตุธิรรมทางสงัคม	ให้เข้าใจแนวทางการส่งเสริมการจดัการ
ศึกษาที่ท�าให้ผู้เรียนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ	ด้วยความ
เสมอภาคและเท่าเทยีม	เพ่ือลดความเหล่ือมล�า้ทางการศกึษา
ทีเ่กดิขึ้นในสามจังหวดัชายแดนภาคใต้ตอ่ไป
	 	 1.3	 การสนับสนุนทรัพยากรทางการศึกษาอย่าง
เสมอภาคและเท่าเทยีม	เป็นองค์ประกอบทีส่�าคัญอีกประเด็น
หนึ่งของการส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือความยุติธรรม
ทางสังคมในสถานศึกษา	โดยเฉพาะในเรื่องของการจัดสรร 
งบประมาณทีเ่หมาะสมนั้น	หน่วยงานต้นสงักดัของสถานศกึษา 
ควรมีวิธีการบริหารจัดการและจัดสรรงบประมาณทีเ่หมาะสม 
ทั้งที่จัดสรรจากการค�านวณงบประมาณพ้ืนฐานที่คิดจาก
จ�านวนนักเรียน	 จัดสรรตามยุทธศาสตร์การพัฒนาการ
ศึกษาเชิงพ้ืนที่	 และจัดสรรตามความต้องการจ�าเป็นของ
สถานศึกษาแต่ละแห่งโดยการให้สถานศึกษาขอจัดตั้งงบ
ประมาณในส่วนนี้ขึ้นไปยังต้นสังกัด
	 	 1.4	 การสร้างเสริมโอกาสทางการศกึษา	พบว่า	เป็น
องค์ประกอบหนึ่งในการส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือความ
ยุติธรรมทางสังคม	 ดังนั้นในการก�าหนดนโยบายด้านการ
ศึกษาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้	ควรตระหนักและให้
ความส�าคัญกับการสร้างโอกาสที่หลากหลายให้กับผู้เรียน
เป็นพิเศษ	อาจจะมากกว่าพ้ืนทีอ่ื่นของประเทศ	ทัง้ในเรื่องของ
โอกาสในการเข้าถงึบริการทางการศกึษา	โอกาสในการพัฒนา
คุณภาพชีวติ	และโอกาสในการได้รับการช่วยเหลือ	 เพ่ือการ
พัฒนาคุณภาพชีวติของคนในพ้ืนทีส่ามจังหวดัชายแดนภาคใต้ 

องค์ประกอบในการส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อความยุติธรรมทางสังคมในสถานศึกษาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
ภิรมย์ จีนธาดา, เอกรินทร์ สังข์ทอง, และ เรชา ชูสุวรรณ 
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ซึ่งจะน�าไปสู่การอยู่ร่วมอย่างสันติสุขต่อไป
	 	 1.5	 ผลจากการศกึษาพบว่า	การจดัการศกึษาทีเ่ป็น
ธรรมส�าหรบัผูเ้รียน	องค์ประกอบทีส่�าคัญทีส่ถานศกึษาจะต้อง
ด�าเนินการอย่างจริงจังและเป็นรูปธรรมนั้น	 คือ	การพัฒนา 
ศักยภาพผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพสอดคล้องกับความ
ต้องการ	ความถนัดและความสนใจของผู้เรียน	ดังนั้นสถาน
ศกึษาจึงควรส่งเสริมให้ครรููจั้กนกัเรียนเป็นรายบคุคล	จัดท�า 
สารสนเทศที่ถูกต้องเกี่ยวกับตัวนักเรียน	 เพ่ือให้ทราบถึง
ศักยภาพ	ความต้องการ	และความถนัดของนักเรียนเพ่ือ
ที่จะส่งเสริมต่อยอดและชี้แนะแนวทางในการศึกษาต่อได้
อย่างถูกต้อง
	 	 1.6	 การส่งเสริมการศึกษาเพ่ือความเป็นพลเมือง	
เป็นองค์ประกอบหนึ่งของการส่งเสริมการจัดการศึกษา
เพ่ือความยุติธรรมทางสังคมในสถานศึกษาในสามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้	สถานศกึษาจึงควรจัดโครงการหรือกจิกรรม
ที่เป็นการวางรากฐานชีวิตเกี่ยวกับวิถีประชาธิปไตย	 เช่น	
โครงการประชาธิปไตยในโรงเรียน	การให้ความรู้เรื่องสิทธิ
และหน้าที่พลเมือง	 การปลูกฝังคุณธรรม	 จริยธรรมและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์	และการฝึกให้นักเรียนได้เรียนรู้
การอยู่ร่วมกัน	 เพ่ือให้ผู้เรียนได้เข้าใจวิถีชีวิตของกันและกัน
เพ่ือที่จะเป็นสมาชกิที่ดีของชุมชน	สังคม	และประเทศชาติ	
ต่อไป
	 	 1.7	 การส่งเสริมให้เกิดการยอมรับทางวัฒนธรรม	
เป็นองค์ประกอบหนึง่ทีส่�าคัญในการส่งเสริมการจัดการศกึษา
เพ่ือความยุติธรรมทางสังคม	 ดังนั้นสถานศึกษาจึงควรจัด
โครงการและกิจกรรมที่ให้นักเรียนได้เข้าใจในเรื่องความ
หลากหลายทางสังคม	ส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงออกทาง
ประเพณวัีฒนธรรม	และอัตลักษณ์ของตนเองอย่างกว้างขวาง	
ให้ได้มีโอกาสแลกเปลีย่นเรียนรูว้ฒันธรรมและการอยูร่่วมกนั

	 2.	ข้อเสนอแนะในการท�าวิจัยครั้งต่อไป
	 	 ในการท�าวิจัยครั้งต่อไปควรศึกษา	 “องค์ประกอบ 
ในการส่งเสริมการจัดการศกึษาเพ่ือความยตุธิรรมทางสงัคม
ที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในสามจังหวัดชายแดน
ภาคใต้”
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