วิสัยทัศนของผูบริหารสถานศึกษา ในการพัฒนาทักษะการอานออก เขียนได
ของนักเรียนระดับประถมศึกษา ในศตวรรษที่ 21
รอซีดะ นุยโสะ
ครู ชํานาญการพิเศษ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต 3
Email : superdah@hotmail.com

เปาหมายของการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21
ปจ จุบัน การจัดการศึก ษาของชาติเ ขาสูก ารปฏิรูป การศึก ษารอบที่ 2 (พ.ศ. 2553-2563) มี
เปาหมายสูงสุด คือ การใหคนไทยไดเรียนรูตลอดชีวิต ไดรับการศึกษาที่มีคุณภาพ กาวเขาสูประชาคมอาเซียน
กาวสูศตวรรษที่ 21 และการเปนพลเมืองโลกที่สมบูรณ แตการปฏิรูปดังกลาวนั้น การจัดการศึกษาของไทย
ยังคงมีวิกฤติการศึกษา ในหลายประเด็น ทั้งสภาพแวดลอมภายในและภายนอกประเทศ มีแนวโนมจะมีการ
เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว รุนแรง และฉับพลันในหลากหลายมิติ ทําใหรัฐบาลปจจุบันกําหนดยุทธศาสตรชาติ
20 ป (พ.ศ.2563-2582) ขึ้น เพื่อใหมีก รอบแนวทางที่สําคัญในการพัฒนาประเทศ โดยตองประสานความ
รวมมือจากทุกฝาย ประกอบ ไปดวย ดานความมั่นคง การสรางความสามารถในการแขงขัน การพัฒนาและ
เสริมสรางศักยภาพคน การสรางโอกาสความเสมอภาค และการเทาเทียมกันในสังคม การสรางการเติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ จึงกําหนดเปน
นโยบายหลัก Model Thailand 4.0
ผูบริหารสถานศึกษากับการพัฒนาการศึกษา
จากการเปลี่ยนแปลงแนวนโยบายในการพัฒนาประเทศเพื่อใหสอดรับกับสถานการณยุคปจจุบัน
ทําใหสง ผลกระทบตอทุกวงวิชาชีพ โดยเฉพาะสถาบันการศึกษา ซึ่งมีหนาที่เ ปนแหลง ใหความรู และผลิต
บุคลากรใหตรงกับความตองการของสังคมทั้งระดับโลก ระดับประเทศ ระดับภูมิภาค ระดับทองถิ่น และระดับ
ชุม ชนในฐานะที่ เ ป นครู ผูส อน และจํ า เป น อยา งยิ่ ง ที่จ ะต อ งมี ก ารดํา เนิน การพัฒ นาการจัดการศึก ษาที่ มี
ประสิทธิภาพ (รอซีดะ นุยโสะ และวุฒิชัย เนียมเทศ, 2563) บุคคลที่มีความสําคัญอยางยิ่งที่จะทําใหเกิดการ
พัฒนาการจัดการศึกษาไดก็คือ ผูบริหารสถานศึกษา เพราะตองเปนผูนําและผูประสานความรวมมือจากทุกฝาย
ที่มีความสามารถทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในเรื่องการเรียนการสอนและการเรียนรู รวมทั้งประสานสัมพันธ
ระดมและจัดสรรทรัพยากรไดอยางมีประสิทธิภาพในการบริหารการศึกษา นอกจากผูบริหารสถานศึกษาจะ
ปฏิบัติหนาที่ตามภารกิจของสถานศึกษาแลว ยังเปนจุดเชื่อมของนโยบายกับการปฏิบัติที่ใกลชิดกับผูเรียนมาก
ที่สุด จึงจะตองเปนผูมีสมรรถนะตามหลักเกณฑมีความรูความสามารถในการบริหารจัดการ มีวิสัยทัศนเพื่อการ
บรรลุเปาหมายของสถานศึกษาภายใตรูปแบบการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาในยุคของการบริหารจัดการศึกษา
ไทยในปจจุบัน ซึ่งผูบริหารสถานศึกษาจะมีวิสัยทัศนอยางไร กับการพัฒนาทักษะการอานออก เขียนไดของ
นักเรียนระดับประถมศึกษาในศตวรรษที่ 21
บทบาทของผูบริหารที่มตี อการพัฒนาการศึกษา
วิสัยทัศนของผูบริหารสถานศึกษายุคไรพรมแดนแมวาจะมีการเคลื่อนไหวระดับชาติเกี่ยวกับการ
บริหารจัดการศึกษาแหงศตวรรษที่ 21 จะมีมาแลวตั้งแตเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2553 ดวยการจัดประชุมผูบริหาร
สถานศึกษาระดับมัธยมโดยสํานักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมทั้งมีการประชุมทางวิชาการ

บทความขอเขียนเกี่ยวกับทักษะแหงศตวรรษที่ 21 (ชัยยนต เพาพาน, 2559) เนื่องจากการขาดแคลนแรงงาน
ทักษะขั้นสูงซึ่งกําลังกายเปนแนวโนมสําคัญของโลก แตการเคลื่อนไหวในเรื่องดังกลาวขาดความตอเนื่องจริงจัง
ของทุกฝาย การไมมีเจาภาพองคกรที่เปนหลักในการประสานงานและดําเนินการในเรื่องนี้อยางจริงจัง ถือเปน
ความทาทายอยางยิ่งสําหรับผูบริหารสถานศึกษาในยุคไรพรมแดน การอยูนิ่งเฉย การทําแบบเดิมๆ ตามที่เคย
ชิน การรอรับนโยบายจากเบื้องบนแตฝายเดียว ขณะที่การเมืองการปกครองไมมีเสถียรภาพลวนสรางความ
เสีย หายตอ การพั ฒ นาทุ น มนุ ษ ย ข องประเทศ ส ง ผลให ป ระเทศชาติ ขาดศัก ยภาพในการแขง ขันและเสี ย
ผลประโยชน เมื่อเปดพรมแดนอยางเปนทางการในป พ.ศ. 2558 ผูบริหารสถานศึกษาทุกระดับในฐานะผูมี
อํานาจขององคกรจะตองตัดสินใจ ดําเนินการใหแผนยุทธศาสตรและภารกิจของสถานศึกษาที่ตนรับผิดชอบ
มีการสรางคุณภาพสําหรับอนาคตบนพืน้ ฐานของทักษะแหงศตวรรษที่ 21 และติดตามกํากับดูแลใหมีการดําเนิน
งานอยาจริงจัง
ดังนั้น บทบาทและคุณลักษณผูบริหารสถานศึกษาในยุคใหมที่เรียกวา ยุคศตวรรษใหม หรือยุค
ไรพรมแดนอาจจะเปนโจทยที่สําคัญสําหรับผูบริหารการศึกษาจะตองปรับพฤติกรรมใหสอดคลองกับวิสัยทัศน
ที่สังคมตองการไปตามยุทธศาสตรชาติ 20 ปเพื่อการบรรลุเปาประสงคทางการศึกษาของคนในชาติและสามารถ
ยกระดับศักยภาพของผูเรียนใหเกิดทักษะการแขงขันที่ซับซอนมากยิ่งขึ้นอันเปนแรงขับที่ทาทายอยางมากตอ
โลกอนาคตที่มีการเปลีย่ นแปลงทีม่ ีการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วทั้งดานเทคโนโลยีการสื่อสาร และการคิดคนพัฒนา
องคความรูใหมๆ กลาวไดวา การอานและการรูหนังสือ (Reading & Literacy) เปนทักษะที่จําเปนยิ่งสําหรับ
การเรียนรูและการดํารงชีวิต
ความสําคัญของการอานอก เขียนได
การอานและรูหนัง สือ ทําใหเ กิดความรูความสามารถ และสงเสริม ทักษะการคิดวิเคราะห
แยกแยะ ประยุกตใชขอมูลที่เปนประโยชนตอชีวิต ซึ่งหากเกิดมีความบกพรองหรือขาดความสามารถในการอาน
การเขียน จะทําใหเกิดความยากลําบากในการสื่อสาร และการเรียนรู จนเกิดเปนปญหาในการดํารงชีวิตตอไปได
(ณัฐพร ไชยเดช, 2557) ภายใตกระบวนการบริห ารสถานศึกษาในความเปนจริงที่พบคือ นักเรียนบางสวน
ประสบผลการเรียนรูท ี่ลดหลัน่ และลมเหลวจากการเรียนรูท ี่สถานศึกษาจัดใหเกิดเปนปญหาเรือ่ งการอานไมออก
เขียนไมไดของนั ก เรี ยนโดยเฉพาะสถานศึ กษาขนาดเล็ก กําลัง เปนปญ หาระดับ ชาติ ที่สง ผลใหนัก เรียนไม
สามารถเรียนรูในสาระการเรียนรูอื่นๆ ไดจึงควรไดรับการแกไขอยางเรงดวน กระทรวงศึกษาธิการเล็ง เห็นถึง
ความสําคัญในการพัฒนาการอาน การเขียน กลาววาเปนพื้นฐานสําคัญของการพัฒนาการเรียนรูไปสูการเรียนรู
ในระดับที่สูงขึ้นของผูเรียน จึงกําหนดนโยบายพัฒนาการศึกษาที่มุงเนนคุณภาพการอาน รูเรื่อง และการ
สื่อสารได โดยมีมาตรการใหหนวยงานที่เกี่ยวของรีบเรงดําเนินการใหผูเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานให
สามารถอานออก เขียนได และนําไปสู การเรียนรูในระดับตางๆ อยางมีป ระสิทธิภาพ สถาบันภาษาไทย
(สุปรีดา อดุลยานนท, 2562) ผูจัดการกองทุนสนับสนุนการเสริมสรางสุขภาพ (สสส.) กลาววา การอานออกเขียน
ไดเปนทักษะพื้นฐานอยางหนึ่งที่สําคัญ แตจากสถานการณการอานออกของเยาวชนไทย ในปจจุบันยังคงนามี
ความนาเปนหวง ผลจากการประเมิน PISA ป 2015 พบวา นักเรียนไทยอายุ 15 ปรอยละ 83 สอบตกวิชาการ
อาน ซึ่งจุดออนดานนี้มีความสัมพันธกับการเรียนออนในวิชาคณิตศาสตร และวิทยาศาสตร ของการประเมิน
PISA อีกดวย และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต 1, 2 และ3 (2561) มีนโยบาย
ดําเนินงานของเขตพื้นที่การศึกษา ดานวิสัยทัศนท างการบริหารจัดการศึกษาซึ่งเปนหนึ่งในดานการบริหาร
จัดการ และพัฒนาคุณภาพผูเรียน มีจุดเนนดานการบริหารจัดการสถานศึกษาวาดวยขอที่ 1 การอานออก เขียน
ไดและมีโครงการรองรับไดแก โครงการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนภาษาไทยชั้น ป. 1 ในการจัดการอบรม

ครูผูสอนระดับชั้น ป. 1 ใหมีความรูความสามารถในการจัดการเรียนการสอนใหสอดคลองกับสภาพปญหาของ
นักเรียนเปนรายบุคคล และครูภาษาไทยตองมีเทคนิคการสอนที่ชวยในการสงเสริมและพัฒนาการอานออก เขียน
ไดของนักเรียนในสถานศึกษานั้นๆ อยางไรกระแสการเปลี่ยนแปลงทําใหทุกองคกรมีความจําเปนที่ตองมีผูนําที่ดี
มีคุณลักษณะเหมาะ มีวิสัยทัศน และมีศักยภาพในการนําพาองคกรไปสูเปาหมายความสําเร็จ จึงมีหนาที่สราง
โอกาสและสงเสริมคุณภาพการคิดของผูเรียนทุกคน สรางโอกาสแหงการเรียนรูโดยเฉพาะอยางยิ่ง การสราง
วามสามารถของครูและบุคลากรใหเกิดเปนผูนําที่มีวิสัยทัศนสามารถคาดการณลวงหนาและนําสูการเปลี่ยนแปลง
ที่จะเกิดขึ้นไดอยางมีผลงานที่สรางสรรค (กระทรวงศึกษาธิการ, 2560)
วิสัยทัศนของผูบริหารในการพัฒนาทักษะการอานออก เขียนไดของนักเรียนระดับประถมศึกษา
จากเหตุผลขางตน หลักสําคัญของการพัฒนาการศึกษา คือ การพัฒนาความสามารถดานการ
อานออก เขียนไดของผูเรียนใหมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและสอดคลองกับความตองการของสังคม
เพื่อเปนกําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศตอไปในอนาคต สอดคลองกับแผนการศึกษาแหงชาติฉบับปรับปรุง
(พ.ศ. 2552-2559) การปฏิรูปการศึกษาตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542
และที่แกไขเพิ่ม เติม มีความมุงหมายที่จะจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคนไทยใหเ ปนมนุษยที่สมบูรณ เปนคนดี
มีความสามารถและอยูรวมกั บคนอื่นในสั งคมไดอ ยางมีความสุข การดําเนินงานตามแนวทางการปฏิรูป
การศึกษาใหบรรลุเปาหมายอยางมีพลังและมีประสิทธิภาพ จําเปนตองยึดเงื่อนไขและหลักการสําคัญในการ
ปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ คือ (1) ใหโรงเรียนเปนศูนยกลางในการตัดสินใจ (School-Based
Decision Making) หมายถึง แนวคิดที่มุงใหโรงเรียนเปนอิสระในการตัดสินใจดวยตนเอง โดยยึดประโยชนที่
จะเกิดกับผูเรียนเปนสําคัญ (2) การใหความรวมมือ (Collaboration) หมายถึง การกําหนดใหบุคคลหลายฝาย
ที่เกี่ยวของกับการศึกษาหรือผูมีสวนไดสวนเสียในการจัดการศึกษา เขามามีสวนรวมเปนคณะกรรมการรวม
แสดงความคิดเห็น หรือรวมกํากับดูแล เปนตน (3) การใชการกระจายอํานาจ (Decentralization) หมายถึง
การบริหารจัดการ ไดแก การบริหารจัดการศึกษา ดานวิชาการ งบประมาณ การบริหารบุคคล และการบริหาร
ทั่วไป โดยใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาเปนผูรับผิดชอบ (4) ความรับผิดชอบตรวจสอบได
(Accountability) หมายถึง การกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบ และภารกิจ ของผูรับผิดชอบ หลักความ
รับ ผิดชอบนี้ถือว าใครได รับ มอบหมายหน าที่ใดตอ งรับผิดชอบงานนั้นใหเ กิดผลดีที่สุด และตอ งสามารถ
ตรวจสอบความสําเร็จไดเพื่อเปนหลักประกันคุณภาพการศึกษาใหเกิดขึ้น (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน, 2561)
การดํ า เนิ น งานตามแนวทางการปฏิ รู ป การศึ ก ษาให บ รรลุ เ ป า หมายอย า งมี พ ลั ง และมี
ประสิทธิภาพ ตามเงื่อนไขและหลักการสําคัญในการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการดังกลาว จําเปนที่
ผูบริหารสถานศึกษาตองเปนผูมีวิสัยทัศนในการมองภาพอนาคตใหชัดเจน กวางไกลสูความสําเร็จ สรางสรรคสิ่ง
ใหมอ ยูตลอดเวลา หานวั ตกรรมใหม โครงการใหมๆ มุง สูค วามเปนเลิศ รั บ มือ กั บ สถานการณ และกล า
ปรับเปลี่ยนวิธีการแกปญหาการอานออก เขียนไดในสถานศึกษา สรางความพรอมในการเผชิญหนากับปญหา
การอานออก เขียนได และนําแนวคิดไปสูการปฏิบัติจริงใหเกิดผลสําเร็จตามที่ตองการ
บทสรุป

การพั ฒ นาทั ก ษะการอา นออก เขีย นได ข องนั ก เรี ยนในระดั บ ประถมศึ ก ษาจะประสบ
ความสําเร็จหรือไมนั้น ผูบริหารสถานศึก ษานับวาเปนบุคคลที่มีบทบาทสําคัญบุคคลหนึ่ง เพราะวาถาหาก
ผูบริหารมีวิสัยทัศนกวางไกล มีการศึกษาทําความเขาใจกับปญหาการอานออก เขียนได ที่เกิดขึ้นไดถูกตอง

มีก ารวิเคราะหปญ หาการอานออก เขียนได กอนการตัดสินใจในการเลือ กแนวทางการแกไขปญหา และ
สามารถรับมือกับปญหาการอานออก เขียนไดของสถานศึกษา พรอมเผชิญหนาและการแกปญหาได รวมทั้ง
บุคลากรมีสวนรวมในการแกไขปญหาการอานออก เขียนได โดยสรางแนวทางการสอนแบบใหมๆ หลากหลาย
วิธีในการแกไขปญหาการอานออก เขียนไดอยางเปนระบบแลว การพัฒนาทักษะการอานออก เขียนไดของ
นักเรียนในระดับประถมศึกษาก็จะประสบความสําเร็จอยางแนนอน
เอกสารอางอิง
กระทรวงศึกษาธิการ. (2560). ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา. 5 มกราคม 2560, สืบคน
จาก: http://www.pccpl.ac.th/~plan/ประกาศ-ศธ.-มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน-2559.docx.
ชัยยนต เพาพาน. (2559). ผูบริหารสถานศึกษายุคใหมในศตวรรษที่ 21. การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนา
ทองถิ่นสูประชาคมอาเซียน : ทิศทางใหมในศตวรรษที่ 21. รายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับชาติครุศาสตร ครั้งที่1. มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ.
ณัฐพร ไชยเดช. (2557). ผลการพัฒนาครูผูสอนปฐมวัยในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาปตตานี เขต 3 ที่ไดรับการนิเทศทางไกลดวยชุดฝกอบรมดวยตนเอง เรื่อง การจัด
ประสบการณเสริมการเรียนรูแบบบูรณาการระดับปฐมวัย. กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษา. ปตตานี.
รอซีดะ นุยโสะ. (2563). ภาวะผูนําเชิงสรางสรรคของผูบริหารสถานศึกษาในการพัฒนาทักษะการอานออก
เขียนได สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดปตตานี. สารนิพนธปริญญา
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร.
สุปรีดา อดุลยานนท. (2562). นาหวงเด็กไทยกลั่นแกลงทางออนไลน. สืบคนเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2562.
สืบคนจากกรมสุขภาพจิต https://www.dmh.go.th/news-dmh/view.asp?id=30123.
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. (2561). การพัฒนาทักษะการอาน คิดวิเคราะห
และเขียนสื่อความ. กรุงเทพฯ: สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ.

