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บทคัดย่อ

	 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์	 1)	 เพ่ือศึกษาสภาพการสอนงานของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในสามจังหวัดชายแดนภาคใต ้
2)	เพ่ือศกึษาแนวทางการพัฒนาระบบการสอนงานของผูบ้ริหารสถานศกึษาขั้นพ้ืนฐานในสามจังหวดัชายแดนภาคใต้	ขอบเขตของการวิจัย 
ผู้ให้ข้อมูลส�าคัญเป็นผู้บริหารสถานศึกษา	จ�านวน	15	โรงเรียน	จ�านวน	15	คน	และครูจ�านวน	15	คน	รวมทั้งหมด	จ�านวน	30	คน 
ซ่ึงปฏิบัติงานในโรงเรียนประถมศึกษาจังหวัดปัตตานี	 นราธิวาส	 และยะลา	 สังกัดส�านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาใน 
สามจังหวัดชายแดนภาคใต้	 และเลือกแบบเจาะจง	 วิธีเก็บข้อมูลใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก	 โดยใช้แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง	 วิเคราะห์
ข้อมูล	โดยใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหา	
	 ผลการวิจัยพบว่า	1)	สภาพการบริหารจัดการระบบการสอนงาน	มี	2	ด้าน	คือ	(1)	ด้านทรพัยากรบคุคล	มี	ผูบ้ริหารและหวัหน้างาน
ต่างๆ	เป็นผู้สอนงาน	และครูผู้สอนเป็นผู้รับการสอนงาน	(2)	ด้านกระบวนการสอนงานในสถานศึกษา	คือ	สร้างความเข้าใจกรอบการ
ท�างาน	ขั้นตอนวิธีการ	สร้างเทคนิคการท�างาน	การติดตามตรวจสอบงาน	ระดมความคิด	ทบทวนงาน	หาปัญหาอุปสรรคและทางออก
การท�างาน	 ชี้แนะงานโดยใช้ระบบพ่ีเล้ียง	 2)	 แนวทางการพัฒนาระบบการสอนงานของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในสามจังหวัดชายแดน
ภาคใต้	มี	2	ด้าน	คือ	(1)	ด้านทรัพยากรบุคคล	คือ	ควรส่งเสริมให้ผู้บริหารสถานศึกษามีความรู้	ความสามารถในการสอนงาน	มีความ
จริงจงั	จริงใจในการสอนงาน	ผูบ้ริหารสถานศกึษามีภาวะผูน้�าด้านวิชาการ	ผูบ้ริหารสอนงานโดยพยายามให้ครผููส้อนเรียนรูด้้วยตนเอง	
โดยผู้บริหารกระตุ้นสม�า่เสมอ	 สอนงานโดยพาไปดูตัวอย่างหลายๆ	 สถานที	่ จ�านวนครั้งในการนิเทศของผู้บริหาร	 ด้วยรูปแบบต่างๆ 
อย่างต่อเนื่อง	การเป็นแบบอย่างที่ดี	ท�าให้ดู	สอนให้เห็น	ควรส่งเสริมให้ครูผู้สอน	หัวหน้าฝ่ายงานทั้ง	4	ฝ่ายงานได้รับการฝึกอบรม
ด้านความรู้และเทคนิคการสอนงานด้วยระบบพี่เลี้ยง	(2)	ด้านกระบวนการสอนงานของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	ในสามจังหวัดชายแดน
ภาคใต้	 คือ	 ผู้บริหารต้องใช้การบริหารแบบบูรณาการ	 สอนงานแบบกัลยาณมิตร	 การสร้างเครือข่ายการพัฒนาตนเอง	 การใช้เทคนิค 
การสอนแนะ	ส่งเสริมให้บคุลากรได้รบัการฝึกอบรมและการสอนงานโดยใช้ระบบพ่ีเล้ียงในสถานศกึษา	สรปุผลการวิจัยได้ว่าสภาพปัจจุบนั 
ในการสอนงานในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน	 มุมมองด้านทรัพยากรบุคคล	 โดยส่วนใหญ่ทางโรงเรียนมีการแต่งตั้งค�าสั่งผู้รับผิดชอบ 
4	ฝ่ายงาน	คือ	งานวิชาการ	งานบริหารงานทั่วไป	งานบุคคล	และงานงบประมาณ	ซึ่งทั้ง	4	ฝ่ายงานนี้มีหัวหน้างานซึ่งท�าหน้าที่สอนงาน 
ในสถานศึกษาและรับการสอนงานจากผู้บริหารสถานศึกษา	 ทั้งนี้กระบวนการสอนงานมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพของครูผู้สอนเพ่ือให้
ครูผู้สอนมีพัฒนาการของความรู้	 ทักษะความสามารถเฉพาะตัว	 เน้นการท�างานร่วมกันเป็นทีมให้มากที่สุด	 ใช้กระบวนการชี้แนะงาน 
โดยใช้ระบบพ่ีเลีย้ง	และแนวทางการพัฒนาการสอนงานในสถานศกึษาขั้นพ้ืนฐาน	ส่งเสริมการท�างานเป็นทมี	พยายามให้ครพัูฒนาตนเอง
โดยผู้บริหารสถานศึกษากระตุ้นสม�่าเสมอ	นิเทศครูบ่อยๆ	ด้วยรูปแบบต่างๆ	อย่างต่อเนื่อง	ใช้หลักการมีส่วนร่วมของคณะครูเป็นหลัก 
ใช้แบบกัลยาณมิตร	 ใช้หลักการตามแนวพระราชด�าริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	 “เข้าใจ	 เข้าถึง	 พัฒนา” 
เน้นมีพฤติกรรมเชิงบวก	เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่	การสร้างขวัญก�าลังใจ	มนุษยสัมพันธ์ช่วยในการสร้างเครือข่ายในการพัฒนาตนเอง
ค�าส�าคัญ:	ระบบการสอนงาน,	สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน,	จังหวัดชายแดนภาคใต้
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 This research aimed at investigating the coaching conditions of the schools in three southern border 
provinces and finding out coaching system development guidelines of the schools in three southern border 
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provinces.	The	important	data	was	given	by	15	school	administrators	from	15	schools	and	15	teachers	who	
were specifically chosen from coaching teachers in each school. The data was collected by in-depth interviews 
based on semi-structured interview and analyzed by the method of content analysis.
 It was found that coaching system management conditions consisted of 2 aspects. The first aspect was 
human resource. The administrators and the heads of departments were coaches and the teachers were coaches. 
The	 second	 aspect	 was	 coaching	 process	 in	 the	 schools,	 namely	 creating	 understanding	 in	 framework 
and	procedure,	creating	working	techniques,	following	and	examining	tasks,	brainstorming,	revising	tasks,	
finding	problems	or	obstacles	and	solving	them	for	working,	advising	how	to	work	based	on	mentoring	system. 
Furthermore,	there	were	2	ways	of	coaching	system	development	guidelines	of	the	schools	in	three	southern	
border	provinces.	For	human	resource,	the	school	administrators	should	be	encouraged	to	have	knowledge,	
have	coaching	competence,	and	be	serious	and	sincere	in	coaching.	The	school	administrators	had	academic 
leadership. They coached the teachers by trying to let the teachers learn by themselves and urged them 
regularly.	The	school	administrators	coached	the	teachers	by	taking	them	to	different	places	to	see	examples.	
They	often	supervised	with	many	patterns	continuously.	They	behaved	as	a	good	model,	doing	and	teaching	
clearly.	The	teachers	and	the	heads	of	4	departments	should	be	encouraged	to	have	training	about	knowledge	
and	coaching	techniques	based	on	mentoring	system.	For	coaching	process	of	the	schools	in	three	southern 
border	provinces,	 the	school	administrators	had	to	use	 integrated	administration,	coach	as	a	 true	 friend,	
build	one’s	self	development	network,	use	advising	techniques,	encourage	staffs	to	get	trained	and	coached	
by mentoring system in the schools. The result of this research showed that the coaching conditions and 
perspective	on	the	human	resource	in	many	schools	have	mainly	appointed	person	in	charge	into	4	departments	
which	of	the	following	are	academic	department,	general	administration	subdivision,	personnel	department	and	
budget	department.	The	heads	of	4	departments	have	responsibilities	to	teach	students	and	receive	training	
from	administrators.	In	order	that,	teachers	will	enhance	their	teaching	competency,	knowledge	development,	
unique	ability,	and	team	work	skill	by	using	mentoring	system	and	coaching	system	development	guidelines.	
Moreover,	the	administers	should	stimulate	teachers	for	self-development	regularly,	supervise	them	with	many	
patterns	continuously,	such	as	the	principle	of	participation,	workmate	concept,	and	taking	His	Majesty	King	
Bhumibol	Adulyadej	adviced	“understand,	reach	out,	and	develop”.	Besides,	teacher	will	be	able	to	increase	
their	positive	behaviors	to	be	generous	one	and	develop	self-improvement	network	with	boost	morale	and	
human	relation	in	workplace.
Keywords:	coaching	system,	elementary	school,	southern	border	provinces

 บทนำา
	 นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ	ปีงบประมาณ	2559	
เรื่อง	การส่งเสริมและยกสถานะของครูซ่ึงเป็นบุคลากรหลัก
ในระบบการศกึษา	จะต้องให้ความส�าคัญกบัการสร้างเสริมให้
วิชาชีพครเูป็นวิชาชพีชั้นสงูในสงัคม	เป็นบคุลากรทีไ่ด้รบัการ
ยกย่องว่าเป็นแบบอย่างที่ดีในเรื่องคุณธรรมและจริยธรรม 
มีภูมิความรูแ้ละทักษะในการสือ่สารถ่ายทอดความรูท้ีเ่หมาะสม 
มีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ	ตลอดจนมีฐานะและคุณภาพชีวิต
ที่ดีสอดคล้องกับสภาพทางเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน 
ซ่ึงสอดรับกับนโยบาย	ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน	(2559)	ยกระดับความแขง็แกร่งมาตรฐานวิชาชีพ
ครูและผู้บริหารสถานศึกษา	 ให้ครูเป็นผู้ที่มีความสามารถ
และทักษะที่เหมาะสมกับการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน 

ผูบ้ริหารสถานศกึษามีความสามารถในการบริหารจัดการ	และ
เป็นผูน้�าทางวิชาการ	ครแูละผูบ้ริหารสถานศกึษาประพฤตติน
เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียน	สร้างความม่ันใจและไว้วางใจ 
ส่งเสริมให้รบัผดิชอบต่อผลทีเ่กดิกบันกัเรียน	ทีส่อดคล้องกบั
วิชาชีพ	อีกทั้งจุดเน้นของส�านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน	(2559)	ด้านครแูละบคุลากรทางการศกึษา	1)	ครไูด้รบั 
การพัฒนาองค์ความรู้	และทักษะในการสื่อสาร	มีสมรรถนะ 
ในการสอนอย่างมีประสทิธิภาพ	2)	ผูบ้ริหารสถานศกึษา	มีความ 
สามารถในการบริหารงานทกุด้านให้มีประสทิธิภาพ	และเกดิ
ประสทิธิผล	3)	ครแูละบคุลากรทางการศกึษามีขวญัก�าลงัใจใน
การท�างาน	และ	4)	องค์กร	คณะบคุคล	และผูมี้ส่วนได้ส่วนเสยี 
ทีเ่กีย่วข้อง	วางแผนและสรรหาครแูละบคุลากรทางการศกึษา
ให้สอดคล้องกับความต้องการของโรงเรียนและสังคม

สภาพการดำาเนินงานและแนวทางการพัฒนาการสอนงานของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
วันซาวีลา เบ็ญลาเตะ, เรชา ชูสุวรรณ, เอกรินทร์ สังข์ทอง, และ นิเลาะ แวอุเซ็ง 
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วารสารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 ปีที่ 31 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2563

	 จากการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาการศึกษา
ด้านการปฏิรูปครู	 พัฒนาระบบความก้าวหน้าของครู	ฝึก
อบรมครอูย่างเข้มให้มีคุณภาพ	แต่การพัฒนาครแูละบคุลากร
ทางการศึกษาได้ด�าเนินการอย่างต่อเนื่อง	การพัฒนาที่ผ่าน
มาต้องพบกบัปัญหาต่างๆ	ส่งผลให้คุณภาพผูเ้รียนไม่ได้เป็น
ไปตามทีค่าดหวัง	จึงท�าให้ส�านกังานคณะกรรมการการศกึษา
ขั้นพ้ืนฐานได้มีนโยบายในการพัฒนาครูแบบใหม่ซึ่งคาดว่า
จะท�าให้การพัฒนาครูประสบผลส�าเร็จและส่งผลต่อคุณภาพ 
ผู้เรียนในระยะต่อไป	ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐานได้จดัโครงการพัฒนาครทูีเ่น้นการสร้างความเข้มแขง็ 
ของสมรรถนะด้านการจัดการเรียนการสอนในบริบทที่หลาก
หลายของลักษณะและขนาดของโรงเรียนโดยใช้กระบวนการ
สร้างระบบพ่ีเลี้ยง	coaching	ให้เป็นไปตามความต้องการ
จ�าเป็นของส�านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา/
มัธยมศกึษา	ประสานสถาบนัอุดมศกึษาเพ่ือร่วมเป็นคู่พัฒนา 
การจัดพัฒนาให้เน้นรูปแบบการพัฒนาฐานโรงเรียนในขณะ 
ปฏบิตักิารสอน	(on	the	job	training)	และให้มีระบบสนบัสนนุ 
ในรูปแบบการ	coaching	และ	mentoring	โดยให้เน้นการ
พัฒนาเพ่ือเสริมสร้าง	จิตวิญญาณ	และอุดมการณ์	ของความ
เป็นคร	ูการพัฒนาผูเ้รียนให้มีความรูค้วามสามารถ	ตามแนว 
ทางการเรียนรู ้ในศตวรรษที่	 21	 โดยมีชื่อโครงการว่า	
“โครงการพัฒนาครูโดยใช้กระบวนการสร้างระบบพ่ีเลี้ยง	
coaching	และ	mentoring”	และให้แต่ละส�านกังานเขตพ้ืนที่ 
การศกึษาได้ออกแบบการวิจยัให้เหมาะสมกบับริบทของแต่ละ
ส�านกังานเขตพ้ืนทีก่ารศกึษาประถมศกึษา	ดังนั้นการสอนงาน 
จึงนบัได้ว่า	เป็นวิธีการพัฒนาผูใ้ต้บงัคับบญัชา	ซ่ึงได้ผลดีมาก 
ในด้านการเสริมสร้างบรรยากาศในการท�างาน	ท�าให้การ
ท�างานมีประสิทธิภาพสูง	 เป็นการช่วยเพ่ิมศักยภาพให้แก ่
ผู้ปฏิบัติงานในทุกระดับ	และเป็นการลดค่าใช้จ่ายซึ่งเป็น 
ต้นทุนในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลและถือเป็นการพัฒนา
ตนเองของผู ้บริหารอีกทางหนึ่ง	 เพราะนอกจากจะใช้
ประสบการณ์แล้ว	ยังต้องใฝ่รู้	 ค้นคว้าหาความรู้เพ่ิมเติม	
เตรียมการสอนและได้ทบทวนว่าประสบการณ์ใดเหมาะสมใน
การแก้ไขปัญหาเรื่องใด	รวมถึงทบทวนการท�างานในภาพ
รวมว่าต้องการองค์ความรู้อะไร	ประกอบการท�างานอีกด้วย	
แล้วจึงน�าไปใช้ในการพัฒนาบคุลากรให้มีความช�านาญเฉพาะ
ด้านต่อไป
	 การจัดการศึกษาในพ้ืนที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต ้
ซ่ึงเป็นพ้ืนที่ที่มีชาวไทยมุสลิมกว่า	 ร้อยละ	 80	อาศัยอยู่ 
มีความเป็นพหวุฒันธรรม	มีความแตกต่างในเรื่องของภาษา
และวัฒนธรรม	ท�าให้การจัดการศึกษาในพ้ืนที่ยังไม่บรรลุ 
เป้าหมาย	ซ่ึงส�านกังานคณะกรรมการสถานศกึษาขั้นพ้ืนฐานได้

พยายามด�าเนนิการแก้ไขอย่างจริงจังตลอดมา	การด�าเนนิงาน 
ได้ผลดีพอสมควร	แต่ค่อนข้างช้าและอยู่ในวงจ�ากัดอาจเป็น
เพราะว่าสาเหตุจากเหตุการณ์ความไม่สงบ	จากที่กล่าวมา
แสดงให้เห็นว่า	สถานศึกษาต้องปรับวิธีคิดใหม่	และปรับ
บทบาทและภารกจิของผูบ้ริหารสถานศกึษาและคณะครตูาม
สถานการณ์	สถานศกึษาจ�าเป็นต้องพัฒนาการบริหารจัดการ
ระบบการสอนงาน	ของผู้บริหารสถานศึกษาและหัวหน้างาน
ทั้ง	4	งาน	คือ	งานวิชาการ	งานบริหารทั่วไป	งานบุคคลและ
งานงบประมาณให้มีประสิทธิภาพ	สอดคล้องกับบริบทสาม
จังหวดัชายแดนภาคใต้	และตรงกบัความต้องการของชมุชน
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
	 ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น	ผู้วิจัยเล็งเห็นถึงปัญหา
ที่เกิดขึ้นจากสถานการณ์ปัจจุบันที่เป็นอยู่ในสถานศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐานในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้	 จึงได้มีแนวคิด
ที่ศึกษาระบบการสอนงานในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานใน 
สามจังหวัดชายแดนภาคใต้	ผลการวิจัยครั้งนี้	จะเป็นข้อมูล 
ส�าคัญต่อการพัฒนาระบบการสอนงานของผู้บริหารสถาน
ศึกษาขั้น พ้ืนฐานในสามจังหวัดชายแดนภาคใต ้ให ้ มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

 วัตถุประสงค์การวิจัย
	 1.	เพ่ือศึกษาสภาพการสอนงานของผู ้บริหารสถาน
ศึกษาขั้นพื้นฐานในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
	 2.	เพ่ือศกึษาแนวทางการพัฒนาระบบการสอนงานของ
ผูบ้ริหารสถานศกึษาขั้นพ้ืนฐานในสามจังหวดัชายแดนภาคใต้

 วิธีดำาเนินการวิจัย
	 งานวิจัยนีเ้ป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ	(qualitative	research) 
มีวัตถุประสงค์	1)	เพื่อศึกษาสภาพการสอนงานของผู้บริหาร 
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในสามจังหวัดชายแดนภาคใต  ้
2)	เพ่ือศกึษาแนวทางการพัฒนาระบบการสอนงานของผูบ้ริหาร 
สถานศกึษาขั้นพ้ืนฐานในสามจังหวดัชายแดนภาคใต้	ขอบเขต
ของการวิจยั	ผูใ้ห้ข้อมูลส�าคัญเป็นผูบ้ริหารสถานศกึษา	จ�านวน 
15	โรงเรียน	จ�านวน	15	คน	และครจู�านวน	15	คน	รวมทั้งหมด 
จ�านวน	30	คน	ซ่ึงปฏบิตังิานในโรงเรียนประถมศกึษาจังหวดั
ปัตตานี	นราธิวาส	และยะลา	สังกัดส�านักงานเขตพ้ืนที่การ
ศึกษาประถมศึกษาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้	และเลือก
แบบเจาะจง	และกรอบแนวคิดการวิจัย	ประกอบด้วย	แนวคิด
กระบวนการสอนงานในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน	ทฤษฎีการ
บริหารโรงเรียนเชิงระบบ	นโยบายการสอนงานในสถานศกึษา
ขั้นพ้ืนฐานของส�านกังานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพ้ืนฐาน	
และบริบทสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
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	 ทั้งนี้ผู้วิจัยจะใช้ชื่อที่สมมติ	 (pseudonym)	แทนผู้ให้ 
ข้อมูลส�าคัญทุกคน	 เครื่องมือที่ใช ้เป ็นแบบสัมภาษณ์ 
กึ่งโครงสร้าง	 โดยแบ่งออกเป็น	2	ประเด็น	ประเด็นที่	 1	
คือ	 ศึกษาสภาพการสอนงานของผู ้บริหารสถานศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐานในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้	ประเด็นที่	 2	 คือ	
ศึกษาแนวทางการพัฒนาระบบการสอนงานของผู้บริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้	ผู้วิจัย
ศึกษาวิธีการสร้างแบบสัมภาษณ์จากเอกสารและงานวิจัย
เกี่ยวกับระบบการสอนงานในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของ 
ผู้บริหารสถานศึกษา	ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้	ก�าหนด
ขอบเขตของข้อค�าถามตามตัวแปรที่ศึกษา	และสร้างแบบ
สัมภาษณ์และน�าแบบสัมภาษณ์ที่สร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว	
เสนอผู้เชี่ยวชาญ	เป็นที่ปรึกษา	เพื่อตรวจสอบและแนะน�าให้
ปรบัปรงุแก้ไข	ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือด้วยผูท้รงคุณวฒิุ
จ�านวน	5	คน	พิจารณาเพ่ือให้สอดคล้องและเหมาะสมกับ
ขอบเขตของการวิจยัทีก่�าหนด	การเกบ็ข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ 
ท�าการสัมภาษณ์รายบุคคลโดยตรง	 (face-to-face)	การ
เก็บข้อมูลใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก	 (in	depth	 interview)	
โดยเน้นการศึกษาจากประสบการณ์ตรง	 ใช้ค�าถามอย่าง 
เปิดกว้างและสร้างความสัมพันธ์	(rapport)	ผู้วิจัยแนะน�าตัว
ตามบทบาทที่ก�าหนด	โดยการสร้างปฏิสัมพันธ์เชิงบวก	เพื่อ
ให้ผู้ถูกสัมภาษณ์เกิดความประทับใจ	ไว้วางใจ	และกล้าที่จะ 
เปิดเผยข้อมูล	ใช้เวลาประมาณ	1-2	ชัว่โมง	ซ่ึงถือว่าเป็นช่วง
เวลาที่เหมาะสม	และสัมภาษณ์	ณ	สถานศึกษาที่ผู้ให้ข้อมูล
ส�าคัญปฏิบัติงานอยู่	หรือสถานที่อ่ืนๆ	ตามความเหมาะสม
บนพ้ืนฐานของความปลอดภัย	การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนือ้หา	
โดยใช้เทคนคิวิธีการวิเคราะห์เนือ้หา	(content	analysis)	เป็น 
การอิงกรอบแนวคิด	ทฤษฎี	ชาย	โพธิสิตา	(2556)	กล่าวว่า 
มีกระบวนการในการวิเคราะห์ข้อมูล	7	ขั้นตอน	ดังนี้	1)	อ่าน
และจบัประเด็น:	อ่านข้อมูลดิบอย่างละเอียด	จนกระทัง่เข้าใจ
และจับประเด็นหลกัๆ	ได้	2)	เปล่ียนประเด็นเป็นรหสั:	เปล่ียน
ประเด็นหลักเหล่านั้นให้เป็นรหัส	3)	จัดกลุ่มข้อมูล:	แยกแยะ
จัดกลุ่มข้อมูล	รวมทั้งเชื่อมโยงข้อมูลที่สามารถจับกลุ่มสาระ	
(ความหมาย)	หรือแนวคิด	(concept)	4)	เชื่อมโยงแนวคิด:	
เชื่อมโยงแนวคิดต่างๆ	 เข้าด้วยกันเพ่ือหาแบบแผนความ 
สัมพันธ์แนวเรื่อง	 (theme)	 หรือปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น 
5)	ขยายความเชื่อมโยง:	ขยายขอบข่ายของความเชื่อมโยง 
เพ่ือให้เห็นภาพรวมของเรื่องหรือปรากฏการณ์ที่ศึกษา 
6)	หาความหมาย:	ตีความและหาความหมายหรือค�าอธิบาย
ของแบบแผนความสัมพันธ์/ปรากฏการณ์เหล่านั้น	7)	หา 
ข้อสรปุ:	หาข้อสรปุทีเ่ป็นสาระหลักของผลการวเิคราะห์	ตคีวาม
และการหาความหมายจากการวิจัย	ผูว้ิจัยสร้างความน่าเชื่อถอื 

ของข้อมูลผู้วิจัยแลกเปล่ียนหรืออภิปรายความคิดกับเพ่ือน	
นักวิจัยและผู้เชี่ยวชาญ	(peer	debriefing)

 สรุปผลการวิจัย 
	 1.	สภาพการพัฒนาระบบการสอนงานในสถานศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐานของผู้บริหารสถานศึกษาในสามจังหวัดชายแดน
ภาคใต้นั้น	ผลการวิจัยมีตัวอย่างค�าพูดจากผู้ให้ข้อมูลส�าคัญ	
ดังต่อไปนี้
	 	 จากการสัมภาษณ์ผู้บริหารในโรงเรียนขนาดใหญ ่
คนที่	1
	 	 1)	ด้านทรัพยากรบุคคล
	 	 	 “ผู้สอนงาน	คือ	ผู้บริหารและหัวหน้างาน”
	 	 	 “ผู้รับการสอนงาน	คือ	ครูผู้สอนและหัวหน้า”
	 	 2)	ด้านกระบวนการสอนงาน
	 	 	 “สร้างความเข้าใจกรอบการท�างาน”

	 	 จากการสัมภาษณ์ผู้บริหารในโรงเรียนขนาดใหญ ่
คนที่	2	
	 	 1)	ด้านทรัพยากรบุคคล
	 	 	 “สร้างความเข้าใจระหว่างผู ้สอนงานและผู ้รับ 
การสอนงาน”
	 	 	 “ผู้สอนงาน	คือ	ผู้บริหารและหัวหน้างาน”
	 	 	 “ผู้รับการสอนงาน	คือ	ครูผู้สอนและหัวหน้างาน”
	 	 2)	ด้านกระบวนการสอนงาน	 “สร้างความเข้าใจ 
กรอบงานขั้นตอนวิธีการท�างานทุกขั้นตอน”

	 	 จากการสัมภาษณ์ผู้บริหารในโรงเรียนขนาดกลาง 
คนที่	1
	 	 1)	ด้านทรัพยากรบุคคล
	 	 	 “ผู้สอนงาน	คือ	ผู้บริหารและหัวหน้างาน”
	 	 	 “ผู้รับการสอนงาน	คือ	ครูผู้สอนและหัวหน้างาน”
	 	 	 “สอนงาน	 4	 ฝ่ายงาน	 แบ่งฝ่าย	 ให้งานกับ 
หัวหน้างานก่อนสอนงานโดยตรงตัวต่อตัวให้แบบที่ถูกต้อง	
ชี้แนะ	ค้นคว้า	หาข้อมูล	ติดตามงานอย่างสม�่าเสมอ”
	 	 2)	ด้านกระบวนการสอนงาน	 “การมีส่วนร่วมของ 
คณะครูเป็นหลัก”
	 	 	 “เทคนิคใหม่	ประยุกต์กับการมีส่วนร่วม”

	 	 จากการสัมภาษณ์ผู้บริหารในโรงเรียนขนาดกลาง 
คนที่	2
	 	 1)	ด้านทรัพยากรบุคคล
	 	 	 “ท�าเป็นแบบอย่าง”

สภาพการดำาเนินงานและแนวทางการพัฒนาการสอนงานของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
วันซาวีลา เบ็ญลาเตะ, เรชา ชูสุวรรณ, เอกรินทร์ สังข์ทอง, และ นิเลาะ แวอุเซ็ง 
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วารสารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 ปีที่ 31 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2563

	 	 2)	ด้านกระบวนการสอนงาน	“ท�าความเข้าใจ	ให้เป็น 
แนวเดียวกัน	 ชี้แนะ	 เป็นพ่ีเลี้ยง	 ใช้เทคนิคการโค้ชชิ่ง 
คุย	อธิบาย	ทดลองใช้	ติดตามงาน	แก้ไข	นิเทศ	ประชุม
วางแผน	 เขียนแผนแผ่นเดียว	 เขียนในสิ่งที่จะปฏิบัติจริง 
สร้างรูปแบบที่จะท�า	ใช้หลักการ	เข้าใจ	เข้าถึง	พัฒนา”

	 	 จากการสัมภาษณ์ผู ้บริหารในโรงเรียนขนาดเล็ก 
คนที่	1
	 	 1)	ด้านทรัพยากรบุคคล
	 	 	 “ผู้สอนงาน	คือ	ผู้บริหารและหัวหน้างาน
	 	 	 “ผู้รับการสอนงาน	คือ	ครูผู้สอนและหัวหน้างาน”	
	 	 2)	ด้านกระบวนการสอนงาน
	 	 	 “การมอบงาน	 ดูคนให้เหมาะกับงาน	 ติดตาม
ประเมินผล	งานจะส�าเร็จได้	ต้องประชุมให้บ่อย	แก้ปัญหา
ได้	ถ้าครูท�างานไม่ถูกต้องผู้บริหารเป็นผู้ชี้แนะเพื่อแก้ไขงาน
และครปูฏบิตังิานได้ถกูต้อง	ตดิตามให้ก�าลงัใจเพ่ืองาน	เป็น
ระบบการสร้างมนุษยสัมพันธ์ระหว่างครูผู้สอนและผู้บริหาร
เป็นสิ่งส�าคัญ”

	 	 จากการสัมภาษณ์ผู ้บริหารในโรงเรียนขนาดเล็ก 
คนที่	2
	 	 1)	ด้านทรัพยากรบุคคล
	 	 	 “ผู้สอนงาน	คือ	ผู้บริหารและหัวหน้างาน”
	 	 	 “ผู้รับการสอนงาน	คือครูผู้สอนและหัวหน้างาน	
	 	 2)	ด้านกระบวนการสอนงาน
	 	 	 “ไม่มีรปูแบบตายตวั	ใช้แบบพ่ีสอนน้องกลัยาณมิตร		
ติดตามงาน	ขณะเราได้ให้ความรู้ไม่ใช้การต�าหนิ	 เสนอแนะ	
ให้ทางเลือก	แลกเปลี่ยนเรียนรู้	สืบค้นข้อมูล”

	 	 สรุปผลการวิจัยข้อที่	1	สภาพการพัฒนาระบบการ
สอนงานในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	ของผู้บริหารสถานศึกษา	
ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
	 	 1.1	 ด้านทรพัยากรบคุคล	คือ	ผูบ้ริหาร	เป็นผูส้อนงาน 
และหัวหน้างานต่างๆ	เป็นผู้สอนงานและผู้รับการสอนงาน 
ส่วนครผููส้อนเป็นผูร้บัการสอนงาน	โดยส่วนใหญ่ทางโรงเรียน
มีการแต่งตั้งผู ้รับผิดชอบ	 4	 ฝ่ายงาน	 คือ	 งานวิชาการ 
งานบริหารงานทั่วไป	 งานบุคคล	 และงานงบประมาณ 
เป็นผูส้อนงานให้ครผููส้อน	และครผููส้อนเป็นผูร้บัการสอนงาน
	 	 1.2	 ด ้านกระบวนการสอนงานในสถานศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน	คือ	สร้างความเข้าใจกรอบการท�างาน	ขั้นตอน 
วิธีการ	สร้างเทคนิคการท�างาน	การติดตามตรวจสอบงาน	
ระดมความคิด	ทบทวนงาน	หาปัญหาอุปสรรค	และทางออก

การท�างาน	ชี้แนะงานโดยใช้ระบบพ่ีเลี้ยง	 ซ่ึงสอดคล้องกับ
แบบจ�าลองเชิงระบบ	The	ADDIE	Model	ของ	Kruse	(2007)	
เป็นแบบจ�าลองทีใ่ช้วิธีการเชิงระบบ	ประกอบด้วย	ขั้นตอนการ 
ด�าเนนิการ	5	ขั้นตอน	คือ	1)	ขั้นตอนการวิเคราะห์	2)	ขั้นตอนการ 
ออกแบบ	3)	 ขั้นตอนการพัฒนา	4)	 ขั้นตอนการน�าไปใช้ 
5)	ขั้นตอนการประเมินผล	และแนวคิดการโค้ชทางปัญญา	
(cognitive	coaching)	(Costa	&	Robert,	2002)	ซึ่งมุ่งเน้น 
การส่งเสริมการเรียนรูข้องอาจารย์ผูส้อนด้วยการสร้างความรู้ 
และพัฒนาทักษะในด้านการจัดการเรียนการสอนให้เกิดขึ้น
จากการเรียนรู้ด้วยการน�าตนเอง	(self-directed	learning)	
และสอดคล้องกบัแนวคิดการโค้ช	แบบร่วมมือ	(collaborative 
coaching)	ซ่ึงมีจุดเน้นทีก่ารให้ความร่วมมือและความไว้วางใจ 
กันระหว่างโค้ชและผู้รับการโค้ช	(Cope,	2004)

	 2.	แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการ	 ระบบการ
สอนงานในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของผู้บริหารสถานศึกษา 
ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้	ผลการวิจัยมีตัวอย่างค�าพูด
จากผู้ให้ข้อมูลส�าคัญ	ดังต่อไปนี้
	 	 จากการสัมภาษณ์ผู้บริหารในโรงเรียนขนาดใหญ ่
คนที่	1
	 	 1)	แนวทางการพัฒนาการสอนงาน
	 	 	 “ให้มีพฤติกรรมเชิงบวก	 positive	 thingking	
เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่	การสร้างขวัญก�าลังใจ”
	 	 2)	กระบวนการสอนงาน
	 	 	 “มนุษยสัมพันธ์ช่วยในการสร้างเครือข่ายในการ
พัฒนาตนเอง”

	 	 จากการสัมภาษณ์ผู้บริหารในโรงเรียนขนาดใหญ ่
คนที่	2	
	 	 1)	แนวทางการพัฒนาการสอนงาน
	 	 	 “สร้างความเข้าใจกรอบงาน	ขั้นตอนวธิีการท�างาน
ทุกขั้นตอน”
	 	 2)	กระบวนการสอนงาน
	 	 	 “สร้างเทคนิคการท�างาน	และการติดตามตรวจ
สอบงาน”

	 	 จากการสัมภาษณ์ผู้บริหารในโรงเรียนขนาดกลาง 
คนที่	1	
	 	 1)	แนวทางการพัฒนาการสอนงาน
	 	 	 “เอื้อเฟ้ือเผื่อแผ่	การสร้างขวัญก�าลังใจ
	 	 2)	กระบวนการสอนงาน
	 	 	 “ท�าความเข้าใจ	 ให้เป็นแนวเดียวกัน	 ชี้แนะ 
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เป็นพ่ีเล้ียง	 ใช้เทคนิคการโค้ชชิ่ง	 คุย	อธิบาย	ทดลองใช้	
ติดตามงาน”	แก้ไข	นิเทศ	ประชุมวางแผน	เขียนแผน	แผ่น
เดียว	เขียนในสิ่งที่จะปฏิบัติจริง	สร้างรูปแบบที่จะท�า	ใช้หลัก
การ	เข้าใจ	เข้าถึง	พัฒนา”

	 	 จากการสัมภาษณ์ผู้บริหารในโรงเรียนขนาดกลาง 
คนที่	2
	 	 1)	แนวทางการพัฒนาการสอนงาน
	 	 	 “ให้มีพฤติกรรมเชิงบวก	 (positive	 thingking)	
เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่	การสร้างขวัญก�าลังใจ”
	 	 2)	กระบวนการสอนงาน
	 	 	 “มนุษยสัมพันธ์ช่วยในการสร้างเครือข่ายในการ
พัฒนาตนเอง”

	 	 จากการสัมภาษณ์ผู ้บริหารในโรงเรียนขนาดเล็ก 
คนที่	1
	 	 1)	แนวทางการพัฒนาการสอนงาน
	 	 	 “เราเป็นครู	ผู้ปกครองก็เป็นเจ้านายเรา	ต้องเอา 
ใจเขามาใส่ใจเรางานบางอย่างครูไม่เข้าใจ	ผู้บริหารต้องเป็น
ผู้น�า”
	 	 2)	กระบวนการสอนงาน
	 	 	 “การสร้างขวัญก�าลังใจ”

	 	 จากการสัมภาษณ์ผู ้บริหารในโรงเรียนขนาดเล็ก 
คนที่	2
	 	 1)	แนวทางการพัฒนาการสอนงาน
	 	 	 “การสร้างขวัญก�าลังใจ	มนุษยสัมพันธ์”
	 	 2)	กระบวนการสอนงาน
	 	 	 “นเิทศตดิตาม	นเิทศท�าให้ดูเป็นตวัอย่าง	เป็นแบบ
อย่าง”

	 	 สรปุผลการวิจัยข้อที	่2	แนวทางการพัฒนาการบริหาร
จัดการ	 ระบบการสอนงานในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของ 
ผู้บริหารสถานศึกษาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
	 	 2.1		ด้านทรัพยากรบุคคล
	 	 	 แนวทางการพัฒนา	คือ	ควรส่งเสริมให้ผูบ้ริหาร
สถานศึกษามีความรู้	ความสามารถในการสอนงาน	มีความ
จริงจัง	จริงใจในการสอนงาน	ผู้บริหารสถานศึกษามีภาวะ
ผู้น�าด้านวิชาการ	ผู้บริหารสอนงานโดยพยายามให้ครูผู้สอน
เรียนรู้ด้วยตนเอง	 โดยผู้บริหารกระตุ้นสม�่าเสมอสอนงาน	
โดยพาไปดูตัวอย่างหลายๆ	สถานที่	ผู้บริหารนิเทศบ่อยๆ	
ด้วยรูปแบบต่างๆ	อย่างต่อเนื่อง	เป็นแบบอย่างที่ดี	ท�าให้ดู 

สอนให้เห็น	ควรส่งเสริมให้ครูผู้สอน	หัวหน้าฝ่ายงานทั้ง 
4	ฝ่ายงานได้รับการฝึกอบรมด้านความรู้และเทคนิคการ 
สอนงานด้วยระบบพี่เลี้ยง
	 	 2.2	 ด้านกระบวนการสอนงานในสถานศึกษา
	 	 	 แนวทางการพัฒนา	 คือ	 ควรใช้เทคนิคการ	
coaching	คุย	อธิบาย	ทดลองใช้	ติดตามงาน	แก้ไข	ควรใช้
เทคนคิการนเิทศ	ประชมุวางแผน	เขียนแผนแผ่นเดียว	เขียน
ในสิ่งที่จะปฏิบัติจริง	สร้างรูปแบบที่จะท�า	 ใช้หลักการตาม 
พระราชด�ารัสของพระองค์ท่าน	รัชกาลที่	9	 “เข้าใจ	 เข้าถึง	
พัฒนา”	ใช้หลักการ	THAI	model	ผู้บริหารสถานศึกษาและ
หัวหน้างาน	4	ฝ่ายงาน	มีพฤติกรรมเชิงบวก	เอื้อเฟื้อเผื่อแผ ่
การสร้างขวัญก�าลังใจ	 มนุษยสัมพันธ์ช่วยในการสร้าง 
เครือข่าย	ในการพัฒนาตนเอง	ใช้เทคนิค	4	ช	ได้แก่	 เช็ค:	
ตรวจสอบความรู้ความสามารถบุคลากร	ชวน:	สร้างแรง
จูงใจให้บคุลากรท�างาน	ช่วย:	ให้ความช่วยเหลือ	แนะน�า	ชม: 
ให้ก�าลังใจ	ในรปูแบบต่างๆ	ใช้เทคนคิแบบกลัยาณมิตร	ให้การ
สอนงานแบบพ่ีสอนน้อง	ใช้วงจรเดมม่ิง	PDCA	ใช้การบริหาร
แบบบรูณาการ	มีเป้าหมายทีช่ดัเจน	มีความไว้วางใจ	มีความรู้ 
มีความอดทน	ใช้ทรัพยากรแบบเศรษฐกิจพอเพียง	ความ
จริงใจระหว่างผูส้อนงานและผูร้บัการสอนงาน	ใช้กระบวนการ
ท�างานเป็นทมี	และผูบ้ริหารสถานศกึษาต้องมีภาวะผูน้�าด้าน
วิชาการ

 อภิปรายผล
	 การสอนงานเป็นเทคนิคในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
หรือบุคคลที่เป็นลูกน้องของตน	 เรียกว่า	 ผู ้สอนงานว่า	
“Coach”	โดยปกติผู้เป็น	coach	สามารถเป็นได้ทั้งผู้บริหาร
ระดับสูง	(top	management	level)	เช่น	ผู้อ�านวยการสถาน 
ศึกษา	 ระดับกลาง	 (middle	management	 level)	 เช่น 
ผู้จัดการฝ่าย	หรือหัวหน้าฝ่าย	และระดับต้น	(low	manage-
ment	level)	เช่น	หวัหน้างาน	ส่วนผูร้บัการสอนงานโดยปกติ
จะเป็นลูกน้องทีอ่ยูใ่นทมี	หรือ	ผูใ้ต้บงัคับบญัชา	หรือกลุม่งาน 
เดียวกัน	 เรียกว่า	 “Coachee”	การสอนงานจัดได้ว่าเป็น 
กระบวนการหนึ่งที่หัวหน้างานใช้เพ่ือเสริมสร้างและพัฒนา 
ลูกน้องให้มีความรู ้	 ทักษะ	 และคุณลักษณะเฉพาะตัว 
(personal	attributes)	ในการท�างานนั้นๆ	ให้ประสบผลส�าเรจ็
ตามเป้าหมายที่ก�าหนดขึ้น	 ซ่ึงเป็นเป้าหมายหรือผลงานที่
หวัหน้างานต้องการหรือคาดหวงัให้เกดิขึ้น	โดยจะต้องตกลง
และยอมรับร่วมกัน	(collaborative)	ระหว่างหัวหน้างานและ
ลูกน้อง	ทั้งนี้การสอนงานนอกจากจะมุ่งเน้นไปที่การพัฒนา
ผลการปฏิบัติงานของลูกน้อง	 (individual	performance)	
ในปัจจุบันนี้การสอนงานยังมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาศักยภาพ

สภาพการดำาเนินงานและแนวทางการพัฒนาการสอนงานของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
วันซาวีลา เบ็ญลาเตะ, เรชา ชูสุวรรณ, เอกรินทร์ สังข์ทอง, และ นิเลาะ แวอุเซ็ง 
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วารสารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 ปีที่ 31 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2563

ของลูกน้อง	 เพ่ือให้ลูกน้องมีพัฒนาการของความรู้	ทักษะ
และความสามารถเฉพาะตัว	และมีศักยภาพในการท�างานที่
สูงขึ้นต่อไป
	 ส�านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาในสาม
จังหวัดชายแดนภาคใต้	 ในฐานะเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบ
การจัดการศึกษา	 มีนโยบายให้สถานศึกษาที่อยู่ในสังกัด
มีการด�าเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา	ตาม 
กฎกระทรวงว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ
การประกันคุณภาพทั้งภายในให้สถานศึกษาด�าเนินการโดย
ยึดหลักการมีส่วนร่วมของชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ทั้งภาครฐัและเอกชน	โดยเฉพาะการด�าเนนิงานระบบประกนั
คุณภาพภายในสถานศึกษา	ข้อที่	 3	 จัดระบบบริหารและ
สารสนเทศ	ให้ด�าเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	ดังนี	้
1)	การจัดระบบบริหารสถานศึกษา	สถานศึกษาสามารถจัด
ระบบบริหารโดยอาศัย	แนวคิด	ทฤษฎี	หรือผลงานวิจัยที่
มีความเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา	 โดยเน้นการมี 
ส่วนร่วมของบคุลากรทีเ่กีย่วข้องทกุฝ่าย	ใช้เทคนคิการบริหาร
และการจัดการให้สามารถด�าเนินงานบรรลุเป้าหมาย	 เช่น 
การใช้วงจรการพัฒนาคุณภาพ	(PDCA):	plan	do	check	act 
ของเดม่ิง	(deming	cycle)	การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
(SBM)	การบริหารแบบมุ่งผลสมัฤทธิ์	(TQM)	การจัดโครงสร้าง 
การบริหารสถานศึกษาควรจัดให้สอดคล้องกับบริบทของ
สถานศึกษา	และหน่วยงานต้นสังกัดที่มีการแบ่งงานเป็น 
4	ด้าน	ได้แก่	การบริหารงานวิชาการ	การบริหารงานงบประมาณ 
การบริหารงานบุคคล	และการบริหารงานทั่วไป	ทั้งนี้การ
บริหารงานตามโครงสร้างของสถานศกึษาไม่ว่า	สถานศกึษา
ทีมี่ขนาดใหญ่	ขนาดกลาง	และขนาดเลก็	จ�าเป็นอย่างยิง่ทีจ่ะ
ต้องมีการแต่งตั้งคณะกรรมการ	ก�าหนดผู้รับผิดชอบงานที่
เหมาะสม	เน้นการท�างานร่วมกันเป็นทีมให้มากที่สุด	ดังนั้น
ครผููส้อนทุกคนจึงต้องมีแผนการท�างานของตนเองควบคู่กบั
แผนการสอนด้วย	เพ่ือเป็นการตรวจสอบการท�างานเป็นระยะ
ตามวงจรคุณภาพ	มีการปรับปรุงงานทันท่วงที	
	 ผลการวิจัยสอดคล้องกับงานวิจัยของ	Franey	 (2013)	
เรื่อง	โค้ชครใูนการเรียนการสอน:	พัฒนาศกัยภาพภาวะผูน้�า
ทางวิชาการในช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมา	บทบาทผู้อ�านวย
การโรงเรียนได้เปลี่ยนจากเดิมมุ่งเน้นการบริหารจัดการ
โรงเรียน	มุ่งเน้นใหม่	คือ	ความสามารถในการเป็นผูน้�าการสอน 
เป็นหน้าทีก่บัการปรบัปรงุการปฏบิตักิารสอนของคร	ูมีหลาย
หลกัสตูรทีไ่ด้ใช้วิธีการใหม่ทีส่นบัสนนุทมีโรงเรยีนผูน้�า	รวมทั้ง 
การพัฒนาทกัษะการสอนงานทีมี่ประสทิธิภาพ	การศกึษาเชิง
คุณภาพนี	้ค�านงึถงึเป้าหมาย	ดังต่อไปนี	้ค�าถามการวิจัย	คือ	
(ก)	ทักษะการสอนงานสนับสนุนความเป็นผู้น�าเป็นอย่างไร 

(ข)	ปัจจัยอะไรที่ท้าทายการพัฒนาทักษะการสอนส�าหรับผู้น�า	
(ค)	สิ่งที่ส่งผลกระทบต่อรูปแบบการโค้ชนี้	การศึกษาครั้งน้ี	
ได้ศึกษามุมมองของผู้น�าโรงเรียนในการเป็นผู้น�าการเรียน
การสอน	และวิธีการศกึษาโดยการสมัภาษณ์ผูน้�าโรงเรียนและ
การวิเคราะห์เอกสารแนวคิดจากผูเ้ข้าร่วมแสดงความคิดเหน็
ในการจัดการเรียนการสอนภาวะผูน้�า	ผลการวิจัยครั้งนี	้พบว่า 
โปรแกรมนี้ได้รับการสนับสนุนจากโรงเรียนที่ต้องการใช้
โปรแกรมนี้	และสอดคล้องกับ	วัชรา	เล่าเรียนดี	(2552)	เรื่อง
การนเิทศการสอน	และ	ธญัพร	ชื่นกล่ิน	และ	วชัรา	เล่าเรียนดี 
(2555)	 วิจัยเรื่อง	 “พัฒนารูปแบบการโค้ช	 เพ่ือพัฒนา
สมรรถนะการจัดการเรียนรู้	 ของอาจารย์พยาบาลที่ส่งเสริม
ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษาพยาบาล 
ในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก	กระทรวงสาธารณสุข”	
มีวัตถุประสงค์	 คือ	1)	 พัฒนารูปแบบการโค้ช	 เพ่ือพัฒนา
สมรรถนะการจัดการเรียนรู้	 ของอาจารย์พยาบาลที่ส่งเสริม
ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษาพยาบาล 
ในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก	กระทรวงสาธารณสุข	และ	
2)	ตรวจสอบประสิทธิภาพเชงิประจักษ์ของรูปแบบการโค้ช 
ทีพั่ฒนาขึ้น	ด�าเนนิการวิจัยด้วยวิธีการวิจัยและพัฒนาเนือ้หา	
ผลการวิจัย	พบว่า	 1)	 รูปแบบการโค้ชที่ได้รับการพัฒนา 
ถูกเรียกว ่า	 รูปแบบการโค ้ชพีพีซีอี	 ซ่ึงประกอบด้วย 
องค์ประกอบ	3	ส่วน	คือ	(1)	หลักการและวัตถุประสงค์	เพื่อ
พัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้โดยเน้นการสร้างความรู ้
ด้วยตนเอง	 (2)	กระบวนการ	4	ระยะ	 คือ	การเตรียมการ 
การวางแผน	การปฏิบตักิารโค้ช	และการประเมิน	ผลการโค้ช 
และสอดคล้องกับงานวิจัย	อรอุมา	ทนงค์	(2545)	วิจัยเรื่อง	
“การศึกษารูปแบบการสอนงานของผู้บริหารระดับต้นใน
ธนาคารแห่งประเทศไทย”	ผลการวิจัยพบว่า	 รูปแบบการ 
สอนงาน	มีดังนี้	ผู้บริหารสายงานหลัก	สอนงาน	ผู้ใต้บังคับ
บญัชาเพ่ือให้มีความรูแ้ละสามารถแก้ปัญหาในการปฏิบตังิาน
จึงให้อิสระแสดงความคิดเหน็	ตดัสนิใจ	มีการสร้างบรรยากาศ
ด้วยการให้เวลารบัฟังปัญหา	สอนงานทีโ่ต๊ะท�างานของตนเอง	 
ประเมินผลด้วยการสงัเกต	ผูบ้ริหารสายงานสนบัสนนุสอนงาน 
เพ่ือให้มีความรู้ในงานจึงรับฟังปัญหาและให้ข้อแนะน�าสร้าง
บรรยากาศด้วยการให้เวลารับฟังทุกปัญหา	สอนงานที่โต๊ะ
ท�างานของตนเอง	ประเมินผลด้วยการสังเกตและพูดคุย 
ผู ้บริหารกลุ ่มงานวิชาการสอนงานเพ่ือให้มีความรู ้และ
สามารถแก้ไขปัญหาได้	 จึงรับฟังปัญหาและให้ข้อแนะน�า
สอนงานที่โต๊ะท�างานของตนเองและผู้ใต้บังคับบัญชา	สร้าง
บรรยากาศด้วยการรับฟังทุกปัญหา	ประเมินผลด้วยการ
สงัเกต	ผูบ้ริหารกลุม่งานกึง่วิชาการ	(ปฏิบตักิาร)	สอนงานเพ่ือ
ให้มีความรู้ในงาน	 จึงให้อิสระแสดงความคิดเห็น	ตัดสินใจ 
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ในงานที่ปฏิบัติงานจริง	สร้างบรรยากาศด้วยการให้เวลา 
รับฟังปัญหา	ประเมินผลโดยการสังเกตผู้บริหารกลุ่มงาน
ปฏิบัติการสอนงานเพ่ือให้มีความรู้และทักษะสูงขึ้นจึงมอบ
หมายผู้ใต้บังคับบัญชาในทีมเป็นผู้สอนในที่ปฏิบัติงานจริง	
ประเมินผลโดยการทดลองให้ปฏบิตั	ิสร้างบรรยากาศด้วยการ
แสดงความห่วงใย	ผลการวิจัยครั้งนี้พบว่า	ผู้บริหารธนาคาร
แห่งประเทศไทยควรได้รับการพัฒนาทักษะการสอนงานและ
การสร้างบรรยากาศเพ่ิมขึ้น	รวมทั้งการพัฒนาสื่อช่วยสอน
รูปแบบต่างๆ	ส�าหรับการสอนงาน	อีกทั้งสอดคล้องกับงาน
วิจัย	Farver	 (2014)	วิจัยเรื่อง	คุณค่าของการฝึกภาวะผู้น�า	
การสร้างความสามารถของผู้บริหารในโรงเรียน:	กรณีศึกษา	
วัตถุประสงค์การวิจัยเชิงคุณภาพนี้	กรณีศึกษาเพ่ือให้เข้าใจ
วิธีการสนับสนุนการฝึกโครงสร้างการใช้งานและยั่งยืน	การ
พัฒนาภาวะผูน้�าของผูบ้ริหารมีองค์ประกอบทีส่�าคัญของโค้ช
ความสัมพันธ์ลูกค้ากับเป้าหมายของโรงเรียน	ข้อก�าหนด
ของมาตรฐานและการประเมิน	และใช้ฝึกฝ่ายวิชาการ	ผู้น�าที่ 
ถูกเลือกเข้าร่วมในกิจกรรมเป็นการฝึกพัฒนาวิชาชีพของ
โค้ชฝึกผู้น�า	 สร้างผู้บริหารที่มีเป้าหมายหลักของการฝึก 
ผู ้น� าทางวิชาการเ พ่ือบรรลุ เป ้าหมายที่ต ้องการของ 
ผูอ้�านวยการ	การเกบ็รวบรวมข้อมูลเป็นการสมัภาษณ์ในเชิงลกึ 
การสังเกตโดยตรงและการทบทวนเอกสาร	การวิเคราะห์ 
องค์รวมที่เป็นรูปแบบและยืนยัน	 เครื่องมือการวิจัยแบบ
สัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง	 วิเคราะห์เนื้อหาตามรหัสและ 
จัดหมวดหมู่ตามรูปแบบ	และรูปแบบนี้พบว่าการรับรู้ของ
การฝึก	คือ	1)	สภาพแวดล้อมที่สนับสนุน	2)	ความสัมพันธ์
ที่สร้างความไว้วางใจ	3)	การสนทนาที่เป็นความลับ	4)	การ
สนบัสนนุการเป็นผูน้�า	5)	ความส�าคัญของการสะท้อนแนวคิด

 บทสรุป
	 ผลการวิจัยข้างต้นสามารถสรุปได้ว่า	ผู้บริหารสถาน
ศึกษาและหัวหน้างานทั้ง	4	ฝ่ายงาน	สะท้อนให้เห็นถึงสภาพ
การบริหารจดัการระบบการสอนงานในสถานศกึษาขั้นพ้ืนฐาน	
บริบทสามจังหวัดชายแดนภาคใต้	 ในสถานการณ์ปัจจุบัน 
ยังคงปฏิบัติระบบการสอนงานในสถานศึกษานั้น	 โดยแยก
เป็นสองด้าน	ด้านทรัพยากรบุคคลและด้านกระบวนการ 
สอนงาน	ซ่ึงในแต่ละโรงเรียนมีความเหมือน	คือ	มีแนวคิดการ
บริหารจัดการระบบการสอนงานเชิงระบบ	โดยส่วนใหญ่ทาง
โรงเรียนมีการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบงานเป็นหัวหน้างานทั้ง	4	
ฝ่ายงาน	คือ	งานวิชาการ	งานบริหารทัว่ไป	งานบคุคล	และงาน
งบประมาณ	และหวัหน้างานได้ท�าหน้าทีก่ารสอนงานในสถาน
ศึกษาให้แก่ครูผู้สอนโดยมีผู้บริหารสถานศึกษาเป็นโค้ชแก่
หวัหน้างานทั้ง	4	ฝ่ายงาน	ผลการวิจัยดังกล่าวบ่งชี้ให้เหน็ว่า 

ผู้บริหารสถานศึกษาและหัวหน้างานทั้ง	4	ฝ่ายงาน	สะท้อน
มุมมองในทิศทางเดียวกัน	 ส�าหรับปัญหาการบริหาร
จัดการระบบการสอนงานในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน	บริบท 
สามจังหวดัชายแดนภาคใต้	ยงัมีปัญหาทีต้่องแก้ปัญหาอย่าง
เร่งด่วน	 คือ	จะต้องให้ความรู้แก่ผู้บริหารสถานศึกษาและ
หวัหน้างาน	ด้านการสอนงานโดยใช้ระบบพ่ีเล้ียง	และผูบ้ริหาร
ต้องติดตามผลการด�าเนินงานอย่างต่อเนื่อง	และข้อจ�ากัด
ของเวลาในการปฏิบตังิานในพ้ืนทีเ่สีย่งภัย	อีกทั้งแนวทางการ
พัฒนาการบริหารจัดการระบบการสอนงานในสถานศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน	ของผู้บริหารสถานศึกษาในสามจังหวัดชายแดน
ภาคใต้	ควรใช้เทคนิคการสอนงาน	คุย	อธิบาย	ทดลองใช	้
ติดตามงาน	แก้ไข	ควรใช้เทคนิคการนิเทศ	ประชุมวางแผน	
เขียนแผนแผ่นเดียว	เขียนในสิ่งที่จะปฏิบัติจริง	สร้างรูปแบบ
ที่จะท�า	ใช้หลักการตามแนวพระราชด�าริของพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	“เข้าใจ	 เข้าถึง	 พัฒนา” 
ผูบ้ริหารสถานศกึษาและหวัหน้างาน	4	ฝ่ายงาน	มีพฤตกิรรม
เชิงบวก	เอ้ือเฟ้ือเผือ่แผ่	การสร้างขวญัก�าลังใจ	มนษุยสมัพันธ์
ช่วยในการสร้างเครือข่ายในการพัฒนาตนเอง	

 ข้อเสนอแนะในการวิจัย
	 1.	การพัฒนาระบบการสอนงานในสถานศึกษา 
ควรเลือกบุคคลที่มีความสามารถและเหมาะสมกับฝ่ายงาน
มารับผิดชอบเป็นหัวหน้างาน	หรือมีการอบรมให้ความรู้
บุคลากรที่มีอยู่ให้ปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่อง
	 2.	เพ่ือให้เกดิผลในทางปฏิบตัอิย่างเป็นรปูธรรม	จึงควร
มีการศึกษาการบรหิารจัดการระบบการสอนงานในลักษณะ
เช่นเดียวกันนี้	 เพ่ือให้เห็นพัฒนาการของกระบวนการสอน
งานในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานชัดเจนยิ่งขึ้น
	 3.	ปัจจุบันยังมีหน่วยงานราชการอีกหลายหน่วยงาน
ที่ยังขาดแนวทางการพัฒนาระบบการสอนงานที่ชัดเจนและ 
มีประสทิธิภาพ	จึงควรมีการศกึษาวิจัยแนวทางการพัฒนาระบบ
การสอนงานในหน่วยงานอ่ืนๆ	เพ่ือยกระดับและบูรณาการ 
การปฏิบัติงานของหน่วยงานให้ทันสมัยและระบบการสอน
งานในหน่วยงานที่มีคุณภาพมาพัฒนาชาติให้ทัดเทียม
อารยประเทศ
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