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แนวทางการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาสูความเปนเลิศ
ทางวิชาการ Academic Management Guidelines for
Academic Excellence
นางสาวกรรณิการ วรรณศรี
Miss Kannika Wannasri

บทคัดยอ
การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา ถือไดวาเปนหัวใจหลักในการพัฒนาสถานศึกษาและการบริหารงาน
วิชาการ ในสถานศึกษาทีม่ ีความเปนเลิศนั้น นับวาเปนการทาทายความสามารถของผูบริหารสถานศึกษาที่จะทําอยางไร
ในการรักษาคุณภาพที่มีความเปนอยูเลิศอยูแลวและจะทําอยางไรที่จะพัฒนาใหเปนเลิศยิ่งกวาเดิม ดังที่สถานศึกษา
ในแตละแหงทั่วประเทศ มีเปาหมายการบริหารงานวิชาการ ภายในโรงเรียนใหมคี วามเปนเลิศทางวิชาการทั้งในดาน
ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน คณิตศาสตร วิทยาศาสตร คอมพิวเตอร ใชรูปแบบการปฏิบัติ ตามแผนวงจรเดมมิ่ง ดวยการ
นิเทศ แบบเพื่อนรวมพัฒนาวิชาชีพมาชวยพัฒนา ใหเปนเลิศยิ่งกวาเดิม โดยทางโรงเรียน ไดเนนการพัฒนาหลักสูตร
อยูตลอดเวลา เพื่อใหทันตอการเปลี่ยนแปลงในสังคม

คําสําคัญ: แนวทางการบริหารงานวิชาการ, ความเปนเลิศทางวิชาการ

2

Abstract
Academic Administration of Educational Institutions can be Considered as a Key to the
Development of Educational Institutions and the Administration of Academic Affairs in Schools
of Excellence. It was a Challenge for the Administrators. What to do To Maintain Quality There was
Already Excellence. And how to Develop Better than ever. As a School In each Country Targeted
Academic Administration. Within the School Provide Academic Excellence. Both in English, Chinese,
Math, Computer Science use the Practice Model. According to the Drafting Cycle, with the Supervision
of fellow Development Partners to help Develop. To be Better than ever By the School Has Focused
on Curriculum Development. Constantly to Keep up with Changes in Society.
Keyword: Academic Management Approach, Academic Excellence

3

บทนํา
การศึกษา คือ การสรางคนใหมีความรู ความสามารถมีทักษะพื้นฐานที่จําเปนมีลักษณะนิสัยจิตใจที่ดีงาม
มีความพรอมที่จะตอสูเพื่อตนเองและสังคมมีความพรอมที่จะประกอบการงานอาชีพไดการศึกษาชวยใหคนเจริญงอกงาม
ทั้งทางป ญ ญา จิตใจ ร างกาย และสัง คม การศึ กษาจึงเป นความจําเปนของชีวิตอีกประการหนึ่ ง นอกเหนือจากความ
จําเปน ดานที่อยูอาศัย อาหารเครื่องนุงห ม และยารักษาโรค การศึกษาจึงเป นปจจัยที่ 5 ของชีวิต เปนปจจัยที่ จะชวย
แก ป ญ หาทุ ก ๆ ด านของชี วิต และเป น ป จ จั ย ที่ สํ า คั ญ ที่ สุ ด ของชี วิต ในโลกที่ มี ก ระแสความเปลี่ ย นแปลงทางด า น
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอยาง รวดเร็ว และส งผลกระทบใหวิถีดํารงชีวิตตองเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วเชนเดียวกัน
การศึกษายิ่งมีบทบาทและความจําเปนมากขึ้นดวย

เนื้อหา
การศึกษาในปจจุบันเปนการศึกษาในยุคโลกาภิวัตน สังคมอยูบนพื้นฐานการแขงขัน ความเจริญกาวหนา
ทางดานวิทยาการ และเทคโนโลยีการสื่อสารตลอดจนการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยางรวดเร็วสงผลใหองคกรตาง ๆ
ตองปรับเปลี่ยนกลยุทธในการบริหารจัดการโดยเฉพาะบุคลากรตองพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง จึงจําเปนจะตองเรียนรู
ที่จะปรับตัวใหทันกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยูตลอดเวลาและเตรียมพรอมที่จะเผชิญกับความทาทายจากกระแสโลก
ในชวงทศวรรษที่ผานมาประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วและเห็นไดอยางชัดเจน การรับรูขอมูลขาวสารระหวาง
หน ว ยงานของภาครั ฐ ทั้ ง การบริ ห ารราชการส วนกลาง ส วนภู มิ ภ าคและท อ งถิ่ น เป นไปในลั ก ษณะที่ เท าเที ย มกั น
ความสําเร็จของการพัฒนาประเทศใหเจริญ กาวหนาไปดวยดี ตองอาศัยประชากรที่มีคุณภาพ ดังนั้นการพัฒนาคนจึงมี
ความจํ าเป นอยางยิ่งที่ จะตองดําเนินการใหได โดยเร็ว เพื่อให ทันตอการนําประเทศไปสูการพัฒ นาที่ ยั่งยืนในอนาคตมี
ศักยภาพในการแขงขัน และมีศักดิ์ศรีในสังคมโลกบนพื้นฐานของความเปนไทย
นโยบายพื้นฐานของรัฐบาลโดยกระทรวงศึกษาธิการในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุท ธศั กราช
2551 ใหรั ฐจัดใหมี กฎหมายเกี่ย วกับ การศึกษาแห งชาติ ปรับ ปรุงการศึกษาใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงทางดาน
เศรษฐกิ จและสั ง คม การพั ฒ นาวิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี ป ลู กฝ ง จิ ต สํ านึ กที่ ถู กต อง ส งเสริ ม ภู มิ ป ญ ญาท องถิ่ น
ศิล ปวั ฒ นธรรมของชาติ โดยมี เจตนารมณ กําหนดไวอย างชัด เจน ให การศึกษาเป นเครื่ องมื อสําคั ญ ในการพั ฒ นาคน
คุมครองสิทธิสรางความเสมอภาคใหโอกาสทุกคนไดรับการศึกษาอยางทั่วถึง ไมนอยกวา 15 ป (เรียนฟรี 15 ป) และให
โอกาสทุกฝายไดมีสวนรวมในการจัดการศึกษา
การปฏิ รูปการศึ กษาในทศวรรษที่ส อง (พ.ศ.2552-2561) ได มีการปฏิรู ปการศึกษาและการเรียนรูอย างเป น
ระบบ โดยเนนประเด็นหลักสามประการ คือ 1) คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและเรียนรูของคนไทย โอกาสทางการ
ศึกษาและเรียนรู เพื่อพัฒนาผูเรียน สถานศึกษาแหลงเรียนรูสภาพแวดลอม หลักสูตรและเนื้อหา พัฒนาวิชาชีพครูใหเปน
วิชาชีพที่ มีคุณคา สามารถดึงดู ดคนเกงดีแ ละมีใจรักมาเปนครูคณาจารยไดอยางยั่ งยื น ภายใตระบบบริห ารจัดการที่ มี
ประสิท ธิภ าพ 2) เพิ่ มโอกาสการศึ กษาและเรียนรูอยางทั่ วถึง และมีคุ ณภาพ เพื่อใหป ระชาชนทุ กคน ทุ กเพศ ทุกวัย มี
โอกาสเขาถึงการศึกษาและเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต 3) สงเสริมการมีสวนรวมของทุกภาคสวนของสังคม ในการ
บริหารและจัดการศึกษา โดยเพิ่มบทบาทของผูที่อยูภายนอกระบบการศึกษาดวย

4

นอกจากนี้ การปฏิรูปการศึกษายังมุงเนนในดานการพัฒนาทั้ง 4 ดาน คือ 1) พัฒนาคุณภาพคนไทยยุคใหม
ที่มีนิสัยใฝเรียนรู สามารถเรียนรูดวยตนเองและแสวงหาความรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต 2) พัฒนาคุณภาพครูยุคใหม
ที่เปนผูเอื้ออํานวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรู เปนวิชาชีพที่มีคุณคาสามารถดึงดูดคนเกง คนดี มีใจรักในวิชาชีพครูมาเปนครู
3) พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและแหลงเรียนรูยุคใหมเพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาทุกระดับ /ประเภทใหสามารถเปน
แหลงเรียนรูที่มีคุณภาพและพัฒนาแหลงเรียนรูอื่นๆ สําหรับการศึกษาและเรียนรูทั้งในระบบโรงเรียน นอกระบบโรงเรียน
และการศึกษาตามอัธยาศัย 4) พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการใหม ที่มุงเนนการกระจายอํานาจสูสถานศึกษา เขตพื้นที่
การศึกษา และองค กรปกครองส วนทองถิ่น รวมทั้งการมีสวนรวมของผูปกครอง ชุ มชน ภาคเอกชนและทุกภาคสวนมี
ระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
กระทรวงศึ กษาธิ การได กระจายอํ านาจการบริ ห ารและการจั ด การศึ กษาทั้ งด านวิ ช าการงบประมาณการ
บริหารงานบุคคล และการบริหารทั่วไป ไปยังคณะกรรมการและสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาโดยตรง
ดังนั้นการบริหารและการจัดการศึกษาในปจจุบันอยูในความรับผิดชอบของหนวยงานหลักคือ สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการมีหนาที่กําหนดนโยบาย และมาตรฐานกํากับติดตาม สงเสริมสนับสนุนการจัด
การศึกษาทุกระดับการที่จะปฏิบัติงานในหนาที่ไดอยางเหมาะสมผูบริหารจะตองมีความรูความเขาใจในเรื่องการบริหาร
สถานศึกษา กลาวคือ ต องทราบขอบขายและภารกิจการบริ หารและการจัดการสถานศึกษา 4 งานคือ 1) การบริห าร
วิช าการ 2) การบริหารงบประมาณ 3) การบริหารงานบุค คล 4) การบริหารทั่วไปซึ่งงานวิชาการเปนงานหลักของการ
บริหารสถานศึกษา มาตรฐานและคุณภาพของสถานศึกษาจะพิจารณาไดจากผลงานดานวิชาการ เนื่องจากงานวิชาการ
เกี่ยวของกับหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ซึ่งเปนหัวใจของสถานศึกษาและเกี่ยวของกับผูบริหารสถานศึกษาและ
บุคลากรทุกระดับของสถานศึกษา การบริหารงานวิชาการ ถือเปนงานหลักของการบริหารสถานศึกษา ไมวาสถานศึกษา
จะเปนประเภทใด มาตรฐานและคุณภาพของสถานศึกษาจะพิ จารณาไดจากผลงานด านวิชาการเนื่องจากงานวิช าการ
เกี่ ย วของกับ หลั กสู ต ร การจั ด โปรแกรมการศึ กษา และการจั ด การเรีย นการสอน ซึ่ งเป นหั วใจของสถานศึ กษา และ
เกี่ยวของกับผูบริหารสถานศึกษาและบุคลากรทุกระดับของสถานศึกษา ซึ่งอาจจะเกี่ยวของทางตรงหรือทางออมก็อยูที่
ลักษณะของงานนั้น (ปรียาพร วงศอนุตรโรจน: 2553: 1)

สรุป
การศึกษาเปนกระบวนการพัฒนามนุษยใหมีความเจริญงอกงามทั้งทางดานสติปญญา ความรู คุณธรรมความดี
งามในจิต ใจ มีความสามารถที่ จะทํางาน และคิดวิเคราะหไดอยางถูกตอง สามารถเรียนรู แสวงหาความรู ตลอดจนใช
ความรูอย างสรางสรรค มี สุข ภาพร างกายและจิต ใจสมบู ร ณ แข็ ง แรงประกอบอาชีพ ได มี วิถี ชี วิต กลมกลื นธรรมชาติ
สิ่งแวดลอมและสามารถปรับ ตนไดในสั งคมที่ กําลั งเปลี่ยนแปลงอย างรวดเร็ว (สุมน อมรวิวัฒ น , 2550, หน า 461) ซึ่ ง
สอดคลองกับอุดมการณสําคัญของการจัดการศึกษา คือ การจัดใหมีการศึกษาตลอดชีวิต และทําสังคมไทยใหเปนสังคม
แห งการเรี ย นรู การศึ กษาที่ ส ร างคุ ณภาพชี วิต และสั ง คมบู รณาการอย างสมดุ ล ระหวางป ญ ญาธรรม คุ ณ ธรรม และ
วัฒนธรรม เปนการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อคนไทยทั้งปวง มุงสรางพื้นฐานที่ดีในวัยเด็ก ปลูกฝงความเปนสมาชิกที่ดีของสังคม
ตั้งแตวัยการศึกษาขั้นพื้นฐาน และพัฒนาความรู ความสามารถ เพื่อการทํางานที่มีคุณภาพ โดยใหสังคมทุกภาคมีสวนรวม
ในการจั ด การศึ กษาได ต รงตามความต องการของผู เ รี ย น และสามารถตรวจสอบได อ ย างมั่ น ใจว าการศึ กษาเป น
กระบวนการของการพัฒนาชีวิตและสังคมเป นปจจัยสําคั ญในการพั ฒนาประเทศอยางยั่งยืนสามารถพึ่งตนเองได และ
สามารถแขงขันไดในระดับนานาชาติ พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ ไดกําหนดหลักการการจัดการเรียนรูไวใน
มาตรา 8 วาการจัดการการศึกษาใหยึดหลักดังนี้ 1) เปนการศึกษาตลอดชีวิต 2) ใหสังคมมีสวนรวมในการจัดการศึกษา
3) การพัฒนาสาระและกระบวนการเรียนรูใหเปนอยางตอเนื่องนอกจากนี้ แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2545 ถึง พ.ศ.
2559 ไดกําหนดนโยบายเพื่อดําเนินการปฏิรูปการเรียนรู พัฒนาผูเรียนตามธรรมชาติ และเต็มศักยภาพ ดังนี้ 1) ผูเรียน
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เปนคนเกงที่พัฒ นาตนเองไดเต็ มศักยภาพ เปนคนดี และมีความสุข 2) ครูทุกคนมีความรู ความสามารถในการจัดการ
เรียนรูที่เนนผูเรียนมีความสําคัญที่สุด 3) ผูบริหารสถานศึกษาและครูทุกคนไดรับอนุญาตประกอบวิชาชีพ 4) สถานศึกษา
ทุกแหงมีการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อใหการจัดการศึกษาเปนไปตามที่กลาวมา กระทรวงศึกษาธิการจึงไดกําหนด
นโยบายเพื่อปฏิรูปการศึกษาโดยใหโรงเรียนในสังกัดดําเนินการเรงขยายและกระจายโอกาสทางการศึกษาใหทั่วถึง และ
พัฒนามาตรฐานการศึกษาของนักเรียนใหใกลเคียงกัน สนับสนุนและสงเสริมใหนักเรียนไดเรียนรูวิทยาศาสตร เทคโนโลยี
และสิ่งแวดล อมตลอดจนภูมิป ญญาทองถิ่นที่ สอดคลองกับชีวิตประจําวันรวมทั้งพัฒ นาหลักสูตรกระบวนการเรียนการ
สอนที่ห ลากหลายโดยใหชุ มชน ทองถิ่น เอกชน หนวยงานมีสวนรวมจัดทําและประสานเครือขายการเรียนรู ทั้งนี้ ได มี
มาตรการเรงพัฒนาครูและ บุคลากรทางการศึกษาโดยใหเขารับการอบรม ศึกษาดูงานและศึกษาตอเพื่อสรางจิตสํานึกที่ดี
ในการปฏิ บั ติ งาน รวมทั้ งให มี การปรับ ปรุงหลั กเกณฑ การสรรหาบุค ลการ ให ไดผู ที่ มีคุ ณสมบั ติ เหมาะสมยิ่ งขึ ้ น และ
กระจายอํานาจไปสูจังหวัดและโรงเรียน เพื่อเรงดําเนินการปฏิรูปสถานศึกษาใหสามารถจัดการเรียนการสอนไดอ ยางมี
คุณภาพมากยิ่งขึ้น จากนโยบายดังกลาวจึงสงผลใหการจัดการศึกษาตองเรงดําเนินการพัฒนางานวิชาการในสถานศึกษา
เพื่อใหสอดคลองกับแนวปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 เปนที่ยอมรับกันวา
การดําเนินงานในสถานศึกษา งานวิชาการเปนงานหลักของสถานศึกษา และหัวใจสําคัญที่จะสงผลใหการพัฒนาคุณภาพ
นักเรียนบรรลุเปาหมาย ซึ่งตรงกับ อุทัย บุญประเสริฐ (2540, หนา 25) ที่กลาววา งานวิชาการเปนงานที่สําคัญที่สุดของ
สถานศึกษา และงานวิชาการยังเปนงานหลัก เปนงานสวนใหญที่สุดของระบบ เปนงานที่เปนหัวใจของสถานศึกษา งาน
วิชาการจึง กลายเป นงานที่ เปนศู นย กลางของสถานศึ กษาครอบคลุ มสถานศึกษาทั้ งระบบ ดั งนั้ นสถานศึ กษาใดที่ งาน
วิชาการกาวหนา หรือเปนเลิศสถานศึกษานั้นมักมีชื่อเสียงเปนที่นิยม เปนที่ยอมรับ สวนสถานศึกษาใดงานวิชาการลาหลัง
หรื อไม เป นเลิ ศ สถานศึกษานั้ นจะ ไมเป นที่นิ ย ม ขาดความศรัท ธา และมั กเสื่ อมถอยไม เป นที่ ยอมรับ สําหรั บ การ
บริหารงานวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ (2546, หนา 99 - 112) ไดกลาววา การบริหารงานวิชาการ หมายถึง
การบริหารกิจกรรมทุกอยางในสถานศึกษาที่เกี่ยวของกับการปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อกอใหเกิดการเรียนรู
และการศึกษาของนักเรียนอยางมีประสิทธิภาพสูงสุดโดยมีขอบขายการบริหารงานวิชาการดังนี้
1. หลักสูตรและการบริหารหลักสูตร
2. การวิจัยในชั้นเรียน
3. การสอนซอมเสริม
4. การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร
5. การนิเทศภายในสถานศึกษา
6. การประกันคุณภาพการศึกษา
ดังนั้นบทบาทของสถานศึกษา จึงมีหนาที่หลักในการบริหาร และจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานใหครอบคลุมงาน
ทั้ง 4 ดาน คือ ดานงานวิชาการ งานงบประมาณ งานบุคลากร และงานบริหารทั่วไปใหบรรลุเปาหมายของการศึกษา
อยางมีประสิทธิภาพคือ มุงสรางคนใหเปนมนุษยที่สมบูรณทั้งรางกายอารมณ สังคม มีความรูค วามสามารถ มีทักษะ
ในการทํางาน มีคุณธรรม จริยธรรม ไดตามมาตรฐานการศึกษาของชาติและอยูในสังคมไดอยางมีความสุข
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การบริหารจัดการสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง MANAGEMENT
EDUCATION PHILOSOPHY OF SUFFICIENCY ECONOMY
กัญญา สายน้อย
Kanya Saynoi

บทคัดย่อ
บทความเรื่ อ งการบริ ห ารจั ด การสถานศึ ก ษาตามหลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง ผู้ เ ขี ย นมี
แนวความคิดเพื่อศึกษาสภาพการบริหารจัดการสถานศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพีย ง โดยได้มีการหา
แนวคิด ทฤษฎี หลักการของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการสถานศึกษาที่มี
การดาเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ด้านการบริหารงานทั่วไป การบริหารงานงบประมาณ และการ
บริหารงานวิชาการ เพื่อให้การดาเนินการดังกล่าวบรรลุตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
คาสาคัญ : การบริหารจัดการ, ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ABSTRACT
Article on the management of educational institutions according to the philosophy of
sufficiency economy. The author has the idea to study the management of educational
institutions in accordance with the philosophy of Sufficiency Economy. The conceptual theory
of the philosophy of sufficiency economy. Related to the management of educational
institutions that deal with human resource management. General administration Budget
administration And academic administration To achieve this, the philosophy of sufficiency
economy.

Keywords : Management , Philosophy of Sufficiency Economy
บทนา
โลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทั้งทางด้านสังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม ซึ่งทาให้สังคมไทย
ต้องเผชิญกับสถานการณ์ดังกล่าว จึงจาเป็นอย่างยิ่งที่ ต้องเรียนรู้ที่จะปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงที่จะ

8

เกิดขึ้น การพัฒนาคนในชาติให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีย่อมส่งผลต่อการพัฒนาประเทศให้เจริญรุ่งเรืองได้ แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 ได้น้อมนา“ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็นแนวทางปฏิบัติ และ
ให้ความสาคัญกับการพัฒนาประเทศที่ยึดคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา และต่อเนื่องมาถึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) ซึ่งประเทศไทยยังต้องเผชิญกับกระแสการเปลี่ยนแปลงที่
สาคัญทั้งภายนอกและภายในประเทศที่ปรับเปลี่ยนเร็วและซับซ้อนมากยิ่งขึ้น เป็นทั้งโอกาสและความเสี่ยงต่อ
การพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะข้อผูกพันที่จะเป็นประชาคมอาเซียนในปี 2558 จึงจาเป็นต้องนาภูมิคุ้มกันที่มีอยู่
พร้อมทั้งเร่งสร้างภูมิคุ้มกันในประเทศให้เข้มแข็งขึ้นมาใช้ในการเตรียมความพร้อมให้แก่คน สังคม และระบบ
เศรษฐกิจของประเทศให้สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม สามารถพัฒนา
ประเทศให้ ก้า วหน้ า ต่ อไปเพื่ อ ประโยชน์ สุ ข ที่ ยั่ ง ยื น ของสั ง คมไทยตามหลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิจ พอเพี ย ง
(สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. 2554 : 1-2)
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 23 ได้เสนอแนวทางการจัดการเรียน การสอน
ของครู ไว้ว่า ต้องเน้นความสาคัญ ทั้งความรู้ คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้และบูรณาการตามความเหมาะสม
ของแต่ละระดับการศึกษา ในเรื่องที่เกี่ยวกับตนเอง และความสัมพันธ์ของตนเองกับสังคม ได้แก่ ครอบครัวและ
ชุมชน ความรู้เกี่ยวกับศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม การกีฬา ภูมิปัญญาไทยและการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาไทย
ความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพและการดารงชีวิตอย่า งมีความสุข และมาตรา 24 กล่าวถึง การจั ด
กระบวนการเรียนรู้ว่า จัดเนื้อหาและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจ และความถนัดของผู้เรียน โดยคานึงถึง
ความแตกต่างระหว่างบุคคล ฝึกทักษะกระบวนความคิด การจัดการเผชิญสถานการณ์ และการประยุกต์ความรู้
มาใช้เพื่อปูองกันและการแก้ไขปัญหา จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติให้ทาได้
คิดเป็น ทาเป็น และเกิดการใฝุรู้อย่างต่อเนื่อง จัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานความรู้ ต่าง ๆ อย่างได้สัดส่วน
และสมดุลกัน รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมที่ดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ สร้างบรรยากาศและสภาพ
แวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนการสอน จัดการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นได้ทุกเวลา ทุกสถานที่ มีการประสานความร่วมมือกับ
บิดามารดา ผู้ปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝุาย เพื่อร่วมพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ สื่อการเรียนและแหล่ง
เรียนรู้ต่าง ๆ การประเมินผลการเรียนรู้ควบคู่ไปกับการทากิจกรรมและทดสอบ มาตรา 27 ให้สถานศึกษาขึ้น
พื้นฐาน มีหน้าที่จัดทาสาระของหลักสูตรตามวัตถุประสงค์ กาหนดหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขึ้นพื้นฐาน เพื่อ
ความเป็นไทย และเกี่ยวข้องกับสภาพปัญหาในชุมชนและสังคม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ครูผู้สอน จึงต้องมีการพัฒนา
ตนเองและอย่างต่อเนื่อง รู้จักคิดค้นวิธีการสอนใหม่ๆ อยู่เสมอ โดยใช้วิธีการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้รู้จักคิดหา
หนทางสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง โดยมีครูเป็นผู้ชี้แนวทางในการหาความรู้จากแหล่งความรู้ ต่าง ๆ มาใช้ให้
ผู้เรียนได้เรียนรู้จากสิ่งใหม่ๆ และสอดคล้องกับการดาเนินชีวิต (กระทรวงศึกษาธิการ. 2546 : 8-9) จะเห็นได้ว่า
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 นับเป็นกฎหมายแม่บท
ของการศึกษาเน้นให้เกิดการพัฒนาการเรียนรู้ ซึ่งล้วนแต่เป็นแนวคิดตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทั้งสิ้น
“เศรษฐกิจพอเพียง” เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระราชทาน
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พระราชดาริชี้แนะแนวทางการด าเนินชีวิ ตแก่พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกว่า 30 ปี ตั้งแต่ ก่อนเกิด
วิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ และเมื่อภายหลังได้ทรงเน้นย้าแนวทางการแก้ไขเพื่อให้รอดพ้น และสามารถดารงอยู่
ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัต น์ความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ เศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาชี้ถึง
แนวการดารงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ทั้ง
ในการพัฒนาและบริหารประเทศให้ดาเนินไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจ เพื่อให้ก้าวทันต่อ
โลกยุคโลกาภิ วัตน์ ความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจาเป็นที่จะต้องมี
ระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอสมควร ต่อการกระทบใด ๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในภายนอก ทั้งนี้
จะต้องอาศัยความรอบรู้ ความรอบคอบ และความระมัดระวังอย่างยิ่งในการนาวิชาการต่าง ๆ มาใช้ในการ
วางแผนและการด าเนิ น การทุ ก ขั้ น ตอน และขณะเดี ย วกั น จะต้ อ งเสริ ม สร้ า งพื้ น ฐานจิ ต ใจของคนในชาติ
โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐ นักทฤษฎี และนักธุรกิจในทุกระดับ ให้มีสานึกในคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริตและให้
มีความรอบรู้ที่เหมาะสม ดาเนินชีวิตด้วยความอดทน ความเพียร มีสติ ปัญญา และความรอบคอบ เพื่อให้สมดุล
และพร้อมต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและกว้างขวาง ทั้งด้านวัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม และ
วัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้เป็นอย่างดี

แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้พระราชทานแก่
พสกนิกรชาวไทย ตั้งแต่ปี 2517 ได้หยั่งรากลึกลงในสังคมไทย พระองค์ทรงให้ความสาคัญกับ “การพัฒนาคน”
ในการดาเนินวิถีชีวิตอย่างมั่นคงบนพื้นฐานของการพึ่งตนเอง ความพอมีพอกิน การรู้จักความพอประมาณ การ
คานึงถึงความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี และทรงเตือนสติประชาชนคนไทยไม่ให้ประมาท ตระหนักถึง
ความถูกต้องตามหลักวิชา ตลอดจนมีคุณธรรมเป็นกรอบในการดารงชีวิต หลักการทรงงานของพระองค์จะเน้น
การ “เข้าใจ เข้าถึง และร่วมพัฒนา” สอดคล้องกับ“ภูมิสังคม” ที่ให้ความสาคัญกับความหลากหลายของระบบ
ภูมินิเวศ เศรษฐกิจ วัฒนธรรม ประเพณี เพื่อผลประโยชน์ของประชาชน โดยประชาชนมีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจ เป็นการพัฒนาที่มุ่งสู่ “การพึ่งพาตนเอง” ดาเนินการด้วยความรอบคอบ วิเคราะห์ระมัดระวัง “ทา
ตามลาดับขั้นตอน” มีการทดลองด้วยความเพียรจนมั่นใจ จึงนาไปเผยแพร่ใช้ประโยชน์สู่สาธารณะ (สานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. 2554 : ปฐมบท)
การพัฒนาในแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงเน้นพื้นฐานการพึ่งตัวเองเป็นสาคัญ โดยพยายามนาทรัพยากร
ในท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์สู งสุด ขณะเดียวกันก็จะต้องไม่เป็นการทาลายทรัพยากรธรรมชาติ หรือ
สิ่งแวดล้อม และถ้าหากเป็นไปได้ต้องฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้นด้วยหรือเป็นการพัฒนาที่
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เพิ่มพูนในทุกประเภทไม่ว่าทุนมนุษย์ ซึ่งประกอบด้วยความเพียร ความสามารถ สติปัญญา และการพัฒนาจิต
ทุนสังคม คือ การช่วยเหลือ เผื่อแผ่ ความซื่อสัตย์สุจริตที่ก่อให้เกิดการร่วมมือกัน ทาสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ตนเอง
และส่วนรวม ทุนทางด้านกายภาพ ไม่ว่าจะเป็นเงินทุน เครื่องมือ เครื่องจักร และเทคโนโลยีต่าง ๆ ซึ่งเกิด
สถานการณ์ดังกล่าวได้จะต้องปราศจากซึ่งความโลภหรือความเห็นแก่ตัวมากจนเกินไป ซึ่งจะทาให้เราสามารถมี
ชีวิตอยู่ได้โดยรู้จักพอ คือ พอมีพอกิน หรือพอมีพอใช้ และตั้งอยู่ในความไม่ประมาท ซึ่งก็เป็นการสร้างภูมิคุ้มกัน
ที่ดี สาหรับการพัฒนาประเทศโดยรวมจะต้องมีการพัฒนาเป็นขั้นเป็นตอนโดยใช้หลักวิชาการหรือเทคโนโลยีที่
เหมาะสมแก่แต่ละขั้นตอนของการพัฒนา (อภิชัย พันธเสน. 2550 : 1-9)
ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2545-2549) ได้พยายามนาเอาปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหัวใจสาคัญของการกาหนดแผนดังกล่าว แต่เนื่องจากความเข้าใจในความหมายของ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่มีความลึกซึ้งยังไม่เป็นที่เข้าใจและนาไปสู่การปฏิบัติอย่างกว้างขวาง กอปรกับ
รัฐบาลที่ผ่านมาก็มิได้มีความพยายามที่จะนาแผนดังกล่าวมาใช้เป็นนโยบายในการพัฒนาประเทศอย่างแท้จริง
นโยบายที่เน้นการเข้าถึงแหล่งทุนเป็นสาคัญกลับมีผลในการทาลายความสามารถในการพึ่งตนเองอันเป็นหัวใจ
สาคัญของเศรษฐกิจพอเพียง หรือนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจโดยการเน้นการเพิ่มอานาจการใช้จ่ายของประชาชน
โดยไม่คานึงถึงผลกระทบทางลบในระยะยาว นโยบายเช่นนี้ย่อมสวนทางกับเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยเหตุผล
ดังกล่าวแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554) จึงนาเอาปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาเป็นปรัชญานาทางโดยมุ่งพัฒนา สังคมให้อยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน (Green and Happiness Society)
คนไทยมีคุณธรรมนาความรู้ รู้เท่าทันโลก ครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง สังคมสันติสุข เศรษฐกิจมีคุณภาพ
เสถียรภาพ และเป็นธรรม สิ่งแวดล้อมมีคุณภาพและทรัพยากรยั่งยืน อยู่ภายใต้ระบบบริหารจัดการประเทศที่มี
ธรรมาภิบาล ดารงไว้ซึ่งระบอบประชาธิปไตยอันมีประมหากษัตริย์เป็นประมุข และอยู่ในประชาคมโลกได้อย่างมี
ศักดิ์ศรี (ธีรพงษ์ มหาวีโร. 2550 : 42) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559)
ซึ่งประเทศไทยยังต้องเผชิญกับกระแสการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญทั้งภายนอกและภายในประเทศที่ปรับเปลี่ยนเร็ว
และซับซ้อนมากยิ่งขึ้น เป็นทั้งโอกาสและความเสี่ยงต่อการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะข้อผูกพันที่จะเป็น
ประชาคมอาเซียนในปี 2558 จึงจาเป็นต้องนาภูมิคุ้มกันที่มีอยู่พร้อมทั้งเร่งสร้างภูมิคุ้มกันในประเทศให้เข้มแข็ง
ขึ้นมาใช้ในการเตรียมความพร้อมให้แก่คน สังคม และระบบเศรษฐกิจของประเทศให้สามารถปรับตัวรองรับ
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม สามารถพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าต่อไปเพื่อประโยชน์สุขที่
ยั่งยืนของสังคมไทยตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สานักงานคณะกรรมการพัฒ นาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ. 2554 : 1-2)
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แนวคิดของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง (ปรียานุช พิบูลสราวุธ. 2550 : 10) เป็นปรัชญาที่ชี้แนะแนวทางการดารงอยู่
และปฏิบัติตนในทางที่ควรจะเป็นโดยมี พื้นฐานมาจากวิถีชีวิตดั้งเดิมของสังคมไทย สามารถนามาประยุกต์ใช้ได้
ตลอดเวลา และเป็นการมองโลกเชิงระบบที่มีการเปลี่ยนแปลง อยู่ตลอดเวลา มุ่งเน้นการรอดพ้นจากภัย และ
วิกฤติ เพื่อความมั่นคงและความยั่งยืนของการพัฒนา กล่าวคือ เป็นการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน พร้อมรับต่อ
การเปลี่ยนแปลงในทุกด้าน ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ความรู้และเทคโนโลยี หลักแนวคิดของการ
พัฒนาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง คือ ความพอประมาณ ความมีเหตุผล และภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี คุณลักษณะ
เศรษฐกิจพอเพียง ประกอบด้วยคุณลักษณะสาคัญ 3 ประการ ดังนี้
1. ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดี ที่ไม่น้อยเกินไป และไม่มากเกินไป โดยไม่เบียดเบียนตนเอง
และผู้อื่น
2. ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับความพอเพียงนั้นจะต้องเป็นไปอย่างมีเหตุผล
โดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้องตลอดจนคานึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการกระทานั้น ๆ อย่าง
รอบคอบ
3. การมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี หมายถึง การเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและ การเปลี่ยนแปลงในด้าน
ต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นโดยคานึงความเป็นไปได้ของสถานการณ์ต่าง ๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตทั้งใกล้และไกล
เงื่อนไข การตัดสินใจและการดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ ให้อยู่ในระดับความพอเพียงนั้น ต้องอาศัยทั้งความรู้และ
คุณธรรมเป็นพื้นฐาน กล่าวคือ
1. เงื่อนไขความรู้ ประกอบด้วยความรอบรู้เกี่ยวกับวิชาการต่าง ๆ อย่างรอบด้าน ความรอบคอบที่จะ
นาความรู้เหล่านั้นมาพิจารณาให้เชื่อมโยงกันเพื่อประกอบการวางแผนและความระมัดระวังในขั้นปฏิบัติ
2. เงื่อนไขคุณธรรม ประกอบด้วยความตระหนักในคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต ความอดทนและความ
เพียร การใช้สติปัญญาในการดาเนินชีวิต ไม่โลภและไม่ตระหนี่

ความหมายของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
กรมวิชาการ (2542 : คานา) สรุปว่า เศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ ตามแนวพระราชดาริเป็น
หลักการและแนวทางสาคัญในการบริหารจัดการที่ดินและน้าเพื่อการเกษตร ในที่ดินขนาดเล็กให้เกิดประโยชน์
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สูงสุด รวมทั้งแนวคิดการพัฒนาเพื่อพึ่งตนเองของเกษตรกร อันเนื่องมาจากพระราชดาริ โดยเน้นการช่วยเหลือ
และพัฒนาให้เกิดการพึ่งตนเอง อาจกล่าว โดยสรุปได้ว่า องค์พระประมุขของไทย ได้พระราชทานหลักการ
ดารงชีวิตของประชาชนคนไทยทุกระดับ ทุกสาขาอาชีพ ตลอดจนถึงแนวทางการพัฒนาและบริหารประเทศ ให้
เป็นไปในทางสายกลาง มีความพอประมาณ มีเหตุผล รู้จักพึ่งตนเอง และทรัพยากรที่เรามีอยู่ นามาใช้ประโยชน์
ด้วยความรอบรู้ รอบคอบ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันในตัวให้เกิดสมดุลและพร้อมต่อการรองรับ การเปลี่ยนแปลงของ
โลก ซึ่งหลักการนี้มีความสาคัญในการนาไปบริหารจัดการที่ดินและน้า เพื่อการเกษตรในที่ดินที่มีจากัดเพื่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด สร้างความมั่นคงด้านการดารงชีวิตให้แก่เกษตรกรและสังคมโดยรวมของไทย
สุเมธ ตันติเวชกุล (2542 : 53) เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา ได้สรุปความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง
หรือระบบเศรษฐกิจที่พึ่งตนเอง หมายถึง ความสามารถของชุมชนเมือง รัฐ ประเทศ หรือภูมิภาคหนึ่งๆ ในการ
ผลิตสินค้าและบริการทุกชนิดเพื่อเลี้ยงสังคมนั้นๆ ได้โดยพยายามหลีกเลี่ยงที่จะต้องพึ่งพาปัจจัยต่าง ๆ ที่เรามิได้
เป็นเจ้าของ และเศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคลนั้น คือ ความสามารถในการดารงชีวิตได้โดยไม่เดือดร้อน
กาหนดความเป็นอยู่อย่างประมาณตนตามฐานะ ตามอัตภาพ และที่สาคัญไม่หลงใหลไปตามกระแสของวัตถุนิยม
มีอิสรภาพ เสรีภาพ ไม่พันธนาการอยู่กับสิ่งใด

วิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
สาระสาคัญของคุณลักษณะและเงื่อนไขตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สามารถพิจารณาได้จากการ
กระทาหรือการแสดงออกที่สะท้อนถึงพฤติกรรมเชิงจริยธรรม ดังต่อไปนี้
1. ความพอประมาณ หมายถึง การรู้จักความพอดี พอประมาณในการดารงชีวิต ไม่ให้หลงไปตาม
กระแสของวัตถุนิยมหรือยึดติดพันธนาการอยู่กับสิ่งใด
2. ความมีเหตุผล หมายถึง ความสามารถในการใช้ปัญญาคิดใคร่ครวญและไตร่ตรองอย่างรอบคอบ เพื่อ
ค้นหาสาเหตุหรือต้นตอของปัญหาว่ามาจากสิ่งใด หรือทาความเข้าใจ กับสิ่งนั้น ๆ อย่างละเอียดโดยไม่หลงเชื่อ
3. ความประหยัด คือ การดาเนินชีวิตหรือวิถีชีวิตของคนไทยให้อยู่อย่างพอประมาณตน และการรู้จักมี
เหตุผล เดินอยู่บนทางสายกลาง มีความพอดีและพอพียงในตนเอง ครอบครัว และชุมชนโดยไม่ต้องพึ่งพาปัจจัย
ภายนอกต่าง ๆ ที่เราไม่ได้เป็นเจ้าของ
3.1 พฤติกรรมการใช้จ่ายรู้จักช่วยชาติใช้ประหยัด ไม่ใช้จ่ายฟุุมเฟือย สุรุ่ยสุร่ายจนเกินความจาเป็น
โดยเฉพาะการเลือกใช้สิ่งของที่สามารถผลิตขึ้นในประเทศได้ รวมถึงการตระหนักถึงผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อม
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รักษาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ไม่ใช้ไปอย่างสิ้นเปลือง เน้นการประหยัดพลังงาน
3.2 พฤติกรรมการบริโภค ที่ตั้งตนอยู่ในความพอประมาณ ความพอดี ได้แก่ การบริโภคอาหารที่
ปลอดภัยมีคุณค่าโภชนาการ ซึ่งสามารถลดอัตราการเจ็บปุวยของโรคที่ปูองกันได้ และจะนาไปสู่การลดรายจ่ายที่
ไม่จาเป็นและสิ้นเปลือง
4. ความซื่อสัตย์สุจริตต่อตนเอง ครอบครัวและสังคมหมายถึง การประพฤติปฏิบัติทาง กาย วาจา ใจให้
ตั้งมั่นอยู่ในความดี ความรับผิดชอบและความจริงใจที่มีต่อตนเอง ครอบครัวและผู้อื่น (ครองตน ครองเรือน
ครองงาน) ไม่คิดหลอกลวง คดโกงฉ้อฉลหรือกลับกลอกผิดสัจจะคามั่นสัญญาที่จะทาให้เบี่ยงเบนไปจากเปูา
หมายความดีหรือความถูกต้อง
5.ความมีระเบียบวินัย คือ การควบคุม การประพฤติปฏิบัติให้เหมาะสม โดยใช้ สติปัญญา กากับรู้ตัว
และบังคับควบคุมตนเอง ให้เคารพในกฎกติกา ระเบียบข้อบังคับหรือมารยาท ทางสังคม และกฎหมาย ศีลธรรม
อย่างเคร่งครัด ต้องฝึกหัดอบรมทั้งกายทั้งใจให้เข้มแข็ง
6. การมีสติสัมปชัญญะ หรือการใช้สติปัญญาในการดาเนินชีวิต หมายถึง การรู้จักใช้ สติปัญญา มา
กากับและควบคุมตนเองให้มีความตื่นรู้ตัวเองอยู่ตลอดเวลาว่ากาลังคิดและทาอะไร เพื่ออะไร เพื่อใคร และจะ
นาไปสู่ผลดีหรือผลเสียอย่างไร
7. ความอดทนและความเพียร หมายถึง การกระทาการงานทุกอย่างด้วยความตั้งใจและมุมานะเพียร
พยายามอย่างเข้มแข็ง โดยไม่ย่อท้อต่อปัญหาและอุปสรรคทั้งปวงเพื่อให้งานที่ทา บรรลุผลสาเร็จและได้รับผลดี
สูงสุด ซึ่งทั้งนี้จะต้องอาศัยความอดทนอดกลั้นและรู้จักยับยั้งชั่งใจ หรือข่มใจอย่างยิ่งยวดเมื่อต้องเผชิญกับปัญหา
และเหตุการณ์เย้ายวนที่อาจทาให้ล้มเลิกความเพียร
8. ความกตัญญูรู้คุณ (ต่อแผ่นดิน บรรพบุรุษ ฯลฯ) คือ การปลูกฝังอบรมคุณธรรมจริยธรรม ให้ปฏิบัติ
ตนตามวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงาม รวมถึงการส่งเสริมพระศาสนาเพื่อร่วมกันหล่อหลอมให้
สมาชิกในสังคมได้รู้จักตนเองเกิดสานึก ในหน้าที่ และความรับผิดชอบที่มีต่อตนเอง ครอบครัว สังคมและ
ประเทศชาติ แม้ต้องเผชิญกับปัญหาชีวิตหรือ อุปสรรคก็สามารถมีกาลังใจต่อสู้หรือแรงจูงใจในการทาความดี
เพื่อให้ชีวิตมีคุณค่าและมีความหมายได้ โดยพิจารณาจากตัวอย่างของบุคคลต้นแบบที่ดี
9. ความไม่ประมาท หมายถึง การดาเนินชีวิตให้ตั้งมั่นอยู่ในความดีและความไม่ประมาท โดยประพฤติ
ปฏิบัติตนให้อยู่ในความถูกต้องดีงามตามหลักคาสอนทางศาสนา วัฒนธรรม เพื่อไม่ให้ก้าวล่วงพ้นไปสู่การกระทา
ความชั่ว รวมถึงการประพฤติตนในทางที่เหมาะสมเพื่อปูองกันหรือระมัดระวังให้เกิดความทุกข์หรือความ
เดือดร้อนทั้งต่อชีวิตและทรัพย์สิน
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10. ความเสียสละ หมายถึง การรู้จักเสียสละ ลดละความเห็นแก่ตัวหรือความโลภตระหนี่ ด้วยการ
แบ่งปันให้กับผู้สมควรให้ในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งทางร่างกาย กาลังทรัพย์ กาลังปัญญา
11. ความสามัคคี คือ การคานึงถึงเรื่องของความรักและความเมตตาระหว่างเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน ซึ่งเป็น
ปัจจัยพื้นฐานสาคัญในการเสริมสร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นแก่สมาชิกชุมชน
12. ความรับผิดชอบ หมายถึง การมีจิตสานึกหรือการตระหนักต่อบทบาทหน้าที่ในการเป็นสมาชิกที่ดี
ของสังคมด้วยการประพฤติปฏิบัติตามกฎระเบียบ กติกา จารีต ประเพณี กฎหมาย ของสังคม พร้อมทั้งคานึงถึง
ผลจากการกระทาของตนเองที่มีผลกระทบต่อสังคมเพื่อ อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข ไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกัน
ตลอดจนร่วมกันพัฒนาสร้างสรรค์สังคมให้น่าอยู่ และมีคุณภาพที่ดีอย่างยั่งยืน
เศรษฐกิจพอเพียง คือ หลักการดาเนินชีวิตที่จริงแท้ กรอบแนวคิดของหลักปรัชญามุ่งเน้นความมั่นคง
และความยั่งยืนของการพัฒนา อันมีคุณลักษณะที่สาคัญ คือ สามารถประยุกต์ใช้ได้ในทุกระดับ ตลอดจนให้
ความสาคัญกับคาว่าความพอเพียง ที่ประกอบด้วย ความพอประมาณ ความมีเหตุ มีผล มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี
ภายใต้เงื่อนไขของการตัดสินใจและการดาเนินกิจกรรม ที่ต้องอาศัยเงื่อนไขความรู้และเงื่อนไขคุณธรรม

สรุป
เศรษฐกิจ พอเพีย งเป็ นแนวทางที่ พ ระบาทสมเด็จ พระปรมิ นทรมหาภูมิพ ลอดุ ลยเดช ได้ ทรงชี้ ให้
ประชาชนได้เห็นถึงแนวทางการปฏิบัติตนที่ควรจะเป็น เพื่อให้สามารถดารงชีวิตอยู่ในโลกปัจจุบันได้โดยดาเนิน
ชีวิตไปในทางสายกลาง มีความพอประมาณ มีเหตุผล มีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอสมควรต่อการมีผลกระทบใด
ๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคโลกาภิวัตน์ และต้องอาศัยความรู้ ความรอบคอบ และความระมัดระวัง
อย่างยิ่งในการนาวิชาการต่าง ๆ มาใช้ในการวางแผนและการดาเนินชีวิตทุกขั้นตอนและสามารถนามาพัฒนาคน
โดยใช้คุณธรรม นาความรู้ ดาเนินชีวิตตามทางสายกลาง หรือ ความพอเพียง บนหลักเหตุผลความไม่ประมาท
ใช้สติและปัญญาในทางที่ถูกต้อง และนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไปประยุกต์ให้เกิดประโยชน์ใน
ชีวิตประจาวันของบุคคลในสังคมได้
การบริหารจัดการศึกษาทุกระดับสามารถนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการ
บริหารจัดการสถานศึกษาครอบคลุมทั้งด้าน การบริหารงานวิชาการ ด้านบริหารงานงบประมาณ ด้านบริหารงาน
บุคคล และด้านบริหารงานทั่วไป โดยการบริหารจัดการงานทั้ง 4 ด้านดังกล่าวนั้น ต้องคานึงถึงความเหมาะสม
ของการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์และเกิดความคุ้มค่าสูงสุด โดยจะต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานความพอประมาณ
ความมีเหตุผล มีความคุ้มกันในตัว ที่ดี รวมทั้ งให้ผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษามี ทั้ง ความรู้ทางด้า น
วิชาการ มีคุณธรรม ซื่อสัตย์สุจริต อดทนและมีความเพียร ใช้สติปัญญาในการดาเนินชีวิตอย่างพอเพียงและอยู่ใน
สังคมได้อย่างมีความสุข
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บทความชุดนี้สาเร็จสมบูรณ์ได้ ด้วยความกรุณาอย่างยิ่งจาก คณาจารย์ประจาหลักสูตรศึกษา
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ความคิดเห็นของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน
ในโรงเรียนบ้านสากอ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2
Parents’ opinions toward the promotion of students’ morals
and ethics in Ban Sa Kor School, Narathiwat
Primary Educational Service Area Office 2
จรูญ ฤทธิสุนทร

บทคัดย่อ
คุณธรรมจริยธรรมคือคุณงามความดีที่กระทาลงไปด้วยความมีสานึกดีในจิตใจ โดยได้ยึดถือปฏิบัติจนเป็นความ
เคยชินกันมายาวนาน อันเป็นลักษณะนิสัยของคนดีที่พึงประพฤติปฏิบัติจนเป็นที่ยอมรับว่าเป็นสิ่งที่ดีงามถูกต้องตามจารีต
ประเพณีของตนเองผู้อื่นและสังคม การศึกษาความคิดเห็นของผู้ปกครองที่มีต่อการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนใน
โรงเรียนบ้านสากอ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 ในการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมใน
โรงเรียน มีอยู่ 5 ขั้นตอน คือ 1) การวางแผน เป็นการคิดหรือเตรียมการที่จะพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน 2) การจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน เป็นกระบวนการเรียนการสอนในหลักสูตร 3) การจัดกิจกรรมนักเรียน เป็นการปฏิบัติของ
นักเรียนเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมที่โรงเรียนจัดขึ้นอย่างเป็นระบบ 4) การส่งเสริม เป็นกิจกรรมที่โรงเรียนร่วมกับ
ชุมชนและหน่วยงานอื่นจัดขึ้น เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 5) การนิเทศติดตาม
ผลการส่งเสริม เป็นการสนับสนุนหรือให้ความช่วยเหลือควบคุม กากับการดาเนินงานของบุคลากรและวัดผลสาเร็จของ
การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ของนักเรียน เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน รวมทั้งพัฒนา
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่โรงเรียนและสังคมคาดหวังตลอดจนข้อเสนอแนะของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมนักเรียนประกอบด้วย โรงเรียนควรมีการประชุมร่วมกันระหว่างผู้มีส่วนเกี่ยวข้องวางแผนหรือการจัดทา
กรอบงานกิจกรรมหรือโครงการให้ชัดเจน โดยกาหนดไว้ในวิสัยทัศน์ นโยบายของโรงเรียนเพื่อเป็นทิศทางในการส่งเสริม
และพัฒนาที่ชัดเจน ต่อเนื่อง และยั่งยืน ผู้บริหารต้องเป็นผู้นา สนับสนุนครู และบุคลากรทุกคนตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
จัดทาหลักสูตรให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน โดยบูรณาการกับ
หลักสูตรทุกกลุ่มสาระ มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่ชัดเจน และดาเนินการอย่างจริงจัง โรงเรียนจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่เสริมแรง
ให้ขวัญกาลังใจแก่ครู นักเรียน และบุคลากรที่เกี่ยวข้องที่มีการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม
ดีเด่นเป็นแบบอย่างได้ โรงเรียนมีคณะดาเนินการรับผิดชอบ คณะกรรมการนิเทศติดตามผลและการประเมินผลการ
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมที่ชัดเจน และปฏิบัติงานตามแผนให้บรรลุตามเป้าหมาย โรงเรียนควรมีการประชาสัมพันธ์
กิจกรรม งาน โครงการ และผู้ที่ประสบความสาเร็จในด้านคุณธรรม จริยธรรมให้มาก และทั่วถึง ให้เป็นความดีที่โรงเรียน
ได้ดาเนินงานจนเกิดผลเป็นที่ยอมรับ มีเด็กดี ครูดี และชุมชนดี
คาสาคัญ ความคิดเห็นของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน
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ABSTRACT

Morals and ethics is the virtue that has been done with good
realization in the mind by doing though the habitude for a long time. That is
the characteristic of the good person who done and was accepted that is
correct follow the tradition of oneself others and the social. The studying of
parents opinions on the promotion of students’ morals and ethics in Ban Sa
Kor School, Narathiwat Primary Educational Service Area Office 2 have 5
steps to the promotion of morals and ethics in the school these are 1.)
planning is thinking or preparing to develop the students’ morals and ethics
2.) the process of arrangement students’ activity is the process in the
curriculum 3.) arrangement students’ activity is the practice of a student for
reinforces the morals and ethics that school set up systematically 4.)
promotion is the activity that school cooperates the community and other
organizations work together for encourage students attended in development
of morals and ethics activity 5.) the supervision of the promotion’s result, be
the supporting or give the assistance, control the operating of the personnel
and evaluate to achieved of the promotion students’ morals and ethics in
order to be the way to develop students’ morals and ethics both at the school
and the social desired characteristics hope. Including the suggestions from
students’ parents toward the promotion of students’ morals and ethics of
student is the school should organize a meeting between relevant parties to
set up a clear scope of activity or project to define in the policy vision of the
school as a set direction to promote and develop continuously and
sustainably. The management should be the leader to support teachers and
personnel as well as related parties to create course to be in line with
problems and the needs of promotion of students’ morals and ethics.
Integrating with all curriculums and having a clear learning plan with severe
actions. The school should organize activities that reinforce the morale of
teachers, students and relevant personnel who involved in the promotion of
students’ morality and ethics. The school should have responsible party,
Follow up and Evaluation of Morals and Ethics Promotion Committee to
work on a plan to achieve the goal. Schools should publicize their project
activities and those who succeed in the field of morality and ethic as well as
the success to be accepted as a school with good students, good teachers and
good community.
Keywords The opinion of students’ parents in promotion of students
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บทนา
ปัจจุบันกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม ยุคแห่งการแข่งขันและมี
การต่อสู้ดิ้นรนเพื่อความอยู่รอดในสังคม ทาให้คุณธรรมจริยธรรม อันเป็นเครือ่ งยึดเหนี่ยวจิตใจของผู้คนในสังคมมองแล้ว
เหมือนลดลงไปมาก เยาวชนรุ่นใหม่เกิดมาท่ามกลางความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและนวัตกรรม ท่ามกลางการแข่งขัน
เพื่อให้ได้มาซึ่งความเจริญก้าวหน้าในการประกอบวิชาชีพ ตลอดจนการมีวิถีชีวิตและดาเนินชีวิตประจาวันของคนไทย
เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม (สุกัญญา กาญจนรังสิชัย. 2547 : 2) ข้าพเจ้าในฐานะเป็นครูที่ต้องดูแลในการอบรมสั่งสอนให้
นักเรียนได้เป็นคนดีและเห็นความสาคัญและความจาเป็นของปัญหาด้านคุณธรรม จริยธรรมที่เกิดขึ้น จึงสนใจที่จะศึกษา
ความคิดเห็นของผู้ปกครองที่มีต่อการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนในโรงเรียนเพื่อเป็นแนวทางและข้อสนเทศใน
การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน รวมทั้งพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่โรงเรียนพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติปี 2542 ได้ให้ความสาคัญในการศึกษาไว้หลายด้านที่มุ่งหวังจะให้เกิดการปฏิรูปการเรียนรู้ให้เด็กไทยเป็นคนเก่ง
ดีมีสุขมาตรา 6 ว่าการจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายจิตใจสติปัญญา
ความรู้และคุณธรรมมีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดารงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขโดยหลักสูตร
การจัดการศึกษาขึ้นพื้นฐานมุ่งเน้นความสาคัญทั้งด้านความรู้ความคิดความสามารถคุณธรรม (วิชัย ตันศิริ. 2542 : 52)
มาตราที่ 7 ว่าในกระบวนการเรียนรู้ต้องมุ่งปลูกฝังจิตสานึกที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขรู้จักรักษาและส่งเสริมสิทธิหน้าที่เสรีภาพความเคารพกฎหมายความ
เสมอภาคและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์มีความภูมิใจในความเป็นไทยรู้จักรักษาผลประโยชน์ส่วนรวมและของประเทศชาติ
รวมทั้ งส่งเสริ มศาสนาศิ ลปะวัฒนธรรมของชาติ การกีฬาภู มิปัญ ญาท้ องถิ่ นภูมิปั ญญาไทยและความรู้อัน เป็น สากล
ตลอดจนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีความสามารถในการประกอบอาชีพรู้จักพึ่งตนเองมีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ใฝ่รู้และเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2550 มาตรา 49 ว่า
บุคคลย่อมมีสิทธิ์เสมอกันในการรับการศึกษาไม่น้อยกว่าสิบสองปีที่รัฐจะต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บ
ค่าใช้จ่ายและสถานศึกษาต้องจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ผสมผสานความรู้ด้านต่างๆอย่างได้สัดส่วนสมดุลกันปลูกฝัง
คุณธรรมค่านิยมที่ดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ในมาตรา 6 บัญญัติไว้ว่า การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพั ฒนา
คนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งร่างกายและจิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการ
ดารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข มาตรา 7 บัญญัติไว้ว่า ในกระบวนการเรียนรู้ ต้องมุ่งปลูกฝัง
จิตสานึกที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รู้จักรักษา
และส่งเสริมสิทธิ หน้าที่ เสรีภาพ ความเคารพกฎหมาย ความเสมอภาคและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ มีความภาคภูมิใจใน
ความเป็นไทย รู้จักรักษาผลประโยชน์ส่วนรวมและของประเทศชาติ รวมทั้งส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรมของชาติ การ
กีฬา ภูมิปัญญาท้องถิ่น มีความสามารถในการประกอบอาชีพ รู้จักพึ่งตนเอง มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ใฝ่รู้และเรียนรู้
ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง มีการปลูกฝังคุณธรรมค่านิยมที่ ดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ในทุกกลุ่มสาระ
จากปัญหา แนวคิด และหลักการดังกล่าวข้างต้นชี้ให้เห็นว่าหน้าที่ของสถานศึกษาในการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม โดยกระทรวงศึกษาธิการสนับสนุนให้สถานศึกษาพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนควบคู่กับการพัฒนาทุก
ด้านอย่างเป็นองค์รวมสภาพปัญหาที่ปรากฏ ผู้วิจัยในฐานะเป็นครูที่ต้องดูแลในการอบรมสั่งสอนให้นั กเรียนได้เป็นคนดี
จึงมีความสนใจ เห็นความสาคัญและความจาเป็นของปัญหาที่เกิดขึ้น จึงสนใจที่จะศึกษาความคิดเห็นของผู้ปกครองที่มี
ต่อการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนในโรงเรียนบ้านสากอ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต
2 เพื่อเป็นแนวทางและข้อสนเทศในการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน รวมทั้งพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ที่โรงเรียนและสังคมคาดหวังต่อไป
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เนื้อเรื่อง
แนวคิด ทฤษฎีและหลักการที่เกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมคุณธรรม หมายถึง ธรรมที่เป็นหลักความประพฤติที่ดี
งาม ที่เป็นที่ยอมรับของสังคมสามารถทาให้คนในสังคมอยู่กันได้อย่างสงบสุขด้วยการสร้างคุณค่าความดีต่อกันด้วย
จิตสานึกแห่งความคิดตระหนักในความดีและในหลักความหนักแน่นด้วยคุณธรรมความประพฤติดี (ศีลธรรม โพนะทา
2546 : 7) (สมเดช สีแสง2545 : 230) คุณธรรมนั้นเปรียบเหมือนเป็นตัวนาที่สาคัญที่จะทาให้บุคคลไปสู่ที่สมประสงค์
ตามความปรารถนาได้ด้วยความสวัสดีคือความพอใจของทุกฝ่าย เพราะผู้มีคุณธรรมย่อมไม่เอนเอียงออกไปจากหลักแห่ง
คุณธรรมคือมีความซื่อตรงจริงใจ บริสุทธิ์ใจที่จะประพฤติปฏิบัติให้ตนเองและผู้อื่นมีความสุขโดยปราศจากการเบียน
เบียนคุณธรรมจึงมีความสาคัญเปรียบเหมือนพวงมาลัยหรือหางเสืออันจะประคับประคองยวดยานนั้นให้ไปสู่จุดหมาย
ปลายทางได้โดยสวัสดิภาพ (ดวงเดือน พันธมนาวิน2524 : 3-6) ประเภทของคุณธรรมที่สาคัญที่สุดคือด้านความ
ประพฤติ เพราะพฤติกรรมที่กระทาทางกายอันประกอบไปด้วยคุณธรรม หรือขัดต่ อคุณธรรมย่อมส่งผลต่อความผาสุก
และความทุกข์ของสังคม ผู้มีคุณธรรมจึงต้องประกอบไปด้วยทั้งความรู้เชิงจริยธรรมว่าสิ่งใดควรทา สิ่งใดควรเว้น ทั้งมี
ความรู้สึกที่ถูกต้องเหมาะสมใจด้านความคิดหรือเจตคติตามหลักคุณธรรมในสังคมนั้น ๆ ตลอดจนเหตุผลที่จะเลือกยึดถือ
และปฏิบัติในหลักคุณธรรมนั้น ๆ และที่สาคัญที่สุดก็คือความประพฤติทางกายที่แสดงออกมาว่าตนเป็นผู้ประพฤติตาม
คุณธรรมนั้น ๆ ได้เป็นอย่างดีจริยธรรม หมายถึงข้อประพฤติปฏิบัติที่สังคมยอมรับว่าถูกว่าดี และเป็นความดีงามของ
จิตใจที่สื่อออกมาทางกายโดยการกระทาอันเป็นประโยชน์สุขและได้ รับการยอมรับจากสังคม ซึ่งผู้มีจริยธรรมเป็น
คุณลักษณะของผู้ที่มีจิตใจสูง (ประภาศรี สีหอาไพ2543 : 24) จริยธรรม หมายถึง หลักความประพฤติที่อบรมกิริยาและ
ปลูกฝังลักษณะนิสัยให้อยู่ในครรลองของคุณธรรมหรือศีลธรรมคุณค่าทางจริยธรรมชี้ให้เห็นความเจริญงอกงามในการ
ดารงชีวติ อย่างมีระเบียบแบบแผนตามวัฒนธรรมของบุคคลที่มีลักษณะทางจิตใจที่ดีงามอยู่ในสภาพแวดล้อมที่โน้มนาให้
บุคคลมุ่งกระทาความดี ละเว้นความชั่ว มีแนวทางความประพฤติอยู่ในเรื่องของความดี ความถูกต้อง ความควรในการ
ปฏิบัติตนเพื่ออยู่ในสังคมได้อย่างสงบเรียบร้อย และเป็นประโยชน์แก่ผู้อื่น
การพัฒนาและการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม
กระบวนการสังคมประกิต

การพัฒนาจิตสานึก

การสร้างสรรค์อุปนิสยั

การศึกษากับสังคม

การมีส่วนร่วมกับครอบครัว
และสังคม

ดัชนีกาหนดคุณค่า

บทบาทของการศึกษาใน
การพัฒนารูปแบบของ
พลเมืองดี

จิตสานึกรับผิดชอบชั่วดี
มีศีลธรรม

รู้ทฤษฎีจริยธรรมและ
ขนบธรรมเนียมประเพณี

หน้าที่พลเมืองดี

การเสริมสร้างลักษณะนิสัย

ความรู้เรื่องจริยธรรมและ
การจัดจริยศึกษาเพื่อสังคม
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(ดวงเดือน พันธุมนาวิน 2548 : 15-18) โคลเบอร์ก (Kohlberg) ได้วัดระดับการพัฒนาทางจริยธรรมของบุคคลในหลาย
สังคมและวัฒนธรรม แบ่งออกเป็นขั้น ๆ ได้ 6 ขั้น ดังนี้คือ
1. หลักการหลบหลีกมิให้ถูกลงโทษ (Obedience and Punishment) เป็นหลักหรือเหตุผลของการกระทาซึ่ง
เด็กที่มีอายุ ต่ากว่า 7 ขวบ ใช้มาก เด็กเล็กนี้ยังเป็นบุคคลที่ต้องพึ่งพาและอยู่ในอานาจของผู้ใหญ่มาก จึงมีความจาเป็น
จะต้องเชื่อฟังคาสั่ง เด็กเล็ก ๆ เข้าใจคาว่า“ความดี” ไปในความหมายว่า คือ สิ่งที่ทาแล้วไม่ถูกลงโทษ
2. หลักการได้รับรางวัล (Naively Egoistic Orientation) เด็กเล็ก ๆ นั้นจะถูกผู้ใหญ่ดุว่าและเฆี่ยนตีเสมอ จน
รู้สึกเป็นของธรรมดาเมื่ออายุมากขึ้น เด็กอายุระหว่าง 7 ถึง 10 ขวบ จะค่อยๆ เห็นความสาคัญของการได้รับรางวัลหรือ
คาชมเชย ฉะนั้น วิธีการจูงใจให้เด็กกระทาความดีจึงควรจะใช้วิธีให้สัญญาว่าจะให้รางวัล มากกว่าการขู่ว่าจะลงโทษจึง
จะเป็นผลดีในเด็กโตเด็กในขั้นนี้จะมีแรงจูงใจที่จะกระทาสิ่งที่จะเป็นผลดีแก่ตน
3. หลักการทาตามความเห็นชอบของผู้อื่น (Good Boy Orientation) เด็กที่ย่างเข้าสู่วัยรุ่นจะให้ความสาคัญ
แก่กลุ่มเพื่อนรุ่นราวคราวเดียวกับตนมาก เด็กพวกนี้ส่วนมากจะทาในสิ่งที่ตนคิดว่าคนอื่นจะเห็นด้วยเพื่อให้เป็นที่ชอบพอ
ของเพื่อนฝูง และเป็นที่ยอมรับของกลุ่มเพื่อนหลักการขั้นนี้จะใช้มากในเด็กอายุ 13 ปี และจะมีใช้น้อยลงกว่าเดิมในเด็ก
อายุ 16 ปี
4. หลักการทาหน้าที่ (Authority and Social Order Maintaining Orientation) เด็กวัยรุ่นตอนกลางจะมี
ความเจริญทางปัญญาและได้รับความรู้และประสบการณ์มากพอที่จะทราบว่า ในสังคมประกอบด้วยคนกลุ่มต่าง ๆ แต่
ละกลุ่มจะมีกฏเกณฑ์ให้สมาชิกยึดถือ เด็กวัยรุ่นในขั้นนี้จะตระหนักถึงหน้าที่ของตนในกลุ่มต่าง ๆ และมีศรัทธาต่อ
กฏเกณฑ์ของกลุ่มมากพอสมควร
5. หลักการมีเหตุมีผลและการเคารพตนเอง(Contractual Legalistic Orientation) เป็นขั้นของการพัฒนา
จริยธรรมที่พบมากในผู้ใหญ่
6. หลักการทาตามอุดมคติสากล (Conscience or Principle) ขั้นสูงสุดในการพัฒนาทางจริยธรรมนี้จะพบใน
ผู้ใหญ่ที่มีความเจริญทางสติปัญญา มีประสบการและความรู้อย่างกว้างขวาง
ทฤษฎีพัฒนาการทางจริยธรรมของเพียเจท์ (Piaget) เป็นผู้เริ่มศึกษาพัฒนาการทาสติปัญญาของเด็ก และมี
ความคิดว่าพัฒนาการทางจริยธรรมของมนุษย์นั้น ขั้นอยู่กับความฉลาดในการที่จะรับรู้ กฏเกณฑ์และลักษณะต่าง ๆ
ทางสังคม แบ่งออกเป็น 3 ขั้น คือ
1. ขั้นก่อนจริยธรรม พัฒนาการขั้นนี้เริ่มตั้งแต่เกิดจนถึ ง 2 ขวบ เด็กวัยนี้ยังไม่มีความสามารถในการรับรู้
สิ่งแวดล้อมอย่างละเอียด แต่มีความต้องการทางกาย ซึ่งต้องการที่จะได้รับการตอบสนองโดยไม่คานึงถึงกาลเทศะใด ๆ
ทั้งสิ้น เมื่อเด็กเริ่มมีความสามารถในการพูดก็จะเริ่มเรียนรู้สภาพแวดล้อม และบทบาทของตนเองต่อบุคคลอื่น
2. ขั้นยึดคาสั่ง พัฒนาการขั้นนี้อยู่ในช่วงอายุ 2-8 ปี เด็กจะมีความเกรงกลัวผู้ใหญ่และเห็นว่าคาสั่งผู้ใหญ่ คือ
ประกาศิตที่ตนต้องกระทาตาม
3. ขั้นยึดหลักแห่งตน พัฒนาการขั้นนี้อยู่ในช่วง 8-10 ปี เกิดขึ้นจากพัฒนาการทางสติปัญญา และจาก
ประสบการณ์ในการมีบทบาทในกลุ่มเพื่อนด้วยกันความเกรงกลัวอานาจภายนอก จะเป็นหลักภายในจิตใจของเด็ก
เกี่ยวกับความยุติธรรม ซึ่งหมายถึงการแลกเปลี่ยนกันและความเท่าเทียมกันของบุคคล ในช่วงอายุ 8-10 ปี เด็กที่อยู่ใน
สภาพแวดล้อมปกติจะบรรลุถึงขั้นที่สาม แต่เด็กบางคนที่พัฒนาการอาจหยุดชะงักอยู่ในขั้นที่สอง เนื่องจากการบีบบังคับ
อย่างผิดปกติของผู้เลี้ยงดู หรือสังคม หรือเกิดจากการขาดประสบการณ์ในกลุ่มเพื่อนก็ได้ การพัฒนาการทางจริยธรรม
ของเด็กจะเป็นไปตามวัยและประสบการณ์ในชีวิต จากวัยเด็กที่เด็กอาจจะทาความดีเพราะสภาพสิ่งแวดล้ อมและผู้
ใกล้ชิดบีบบังคับ แต่เมื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่ เด็กจะสามารถคิดพิจารณาการกระทาของตน ตามเหตุผลได้มากยิ่งขึ้น จนไปสู่
ขั้นสูงสุดคือสามารถตัดสินใจที่จะกระทาหรือไม่กระทาสิ่งใดตามอุดมคติของตน
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การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
แนวคิดในเรื่องการปลูกฝัง คุณธรรม จริยธรรม ให้กับเยาวชน ประกอบด้วย การปลูกฝังพื้นฐานด้านวิชาการ
การเรียนการสอน การศึกษาของไทยมีความเกี่ยวข้องกับศาสนาอย่างเป็นเนื้อเดียวกัน ดังนั้นจะเห็นได้ว่า หลักสูตรต่าง ๆ
ที่นามาใช้จะมีลักษณะแนวทางที่เป็นไปในทางเดียวกันกั บพุทธปรัชญา การปลูกฝังพื้นฐานด้านชีวิตและสังคม การ
ปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมใน การดารงชีวิตทางด้านสังคมก็จะนาพระธรรมที่เป็นคาสั่งสอนของพระพุทธเจ้ามาเป็น
หลักในการคิดและการแก้ปัญหาในเชิงคุณธรรมจริยธรรม การอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุขภายใต้กฎเกณฑ์ของสังคม
และจิตสานึกที่ดีต่อตนเองและผู้อื่น การปลูกฝังพื้นฐานด้านจิตวิทยา เป็นพื้นฐานที่เกิดขึ้นจากการเรียนรู้ด้วยการคิดการ
หยั่งเห็น การคิดอย่างมีวิจารณญาณ มีการไตร่ตรองจนเกิดความเข้าใจ จนเกิดเป็นจิตสานึก สภาพการดาเนินงาน
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม (เชวง เตชะโกศยะ 2553 : 1)แนวทางการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในโรงเรียนไว้ดังนี้
1. ในการสอนจริยธรรมศึกษา โรงเรียนควรเพิ่มเติมหลักธรรมและแนวทางพุทธศาสนาให้แก่นักเรียน
2. การส่งเสริมการปฏิบัติเป็นสิ่งที่ครูต้องให้ความสาคัญเป็นอย่างยิ่ง การยกย่อง ชมเชย และประกาศเกียรติ
คุณนักเรียนเป็นสิ่งที่ควรได้รับการสนับสนุนจากทุกๆ ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
3. การให้การอบรม หรือการให้คาแนะนาที่เกี่ยวกับจริยธรรมควรพยายามกระทาเป็นรายบุคคลหรือกลุ่มย่อยจะ
ได้ผลและน่าสนใจกว่า
4. โรงเรียนประถมศึกษาส่วนใหญ่อยู่ใกล้ชิดกับวัดซึ่งอยู่ในชุมชนนั้น จึงควรจัด กิจกรรมที่ก่อประโยชน์แก่หลายๆ
ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
5. โรงเรียน คณะครู ควรร่วมมือกับผู้ปกครองอย่างใกล้ชิด เช่น พบปะ พูดคุย เยี่ยมเยียนตลอดจนปรึกษาหารือ
ร่วมกันตามโอกาสและความเหมาะสม ครูควรหาโอกาส ติดตามผลนักเรียนแต่ละคนตามสภาพที่เกิดขึ้นในครอบครัวของ
นักเรียนด้วย
6. การจัดสิ่งแวดล้ม บริเวณโรงเรียน อาคารเรียน และห้องเรียนจะต้องสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยมีวินัยอยู่
เสมอ ทั้งควรเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมสิ่งแวดล้อมบางอย่างให้น่าสนใจและชวนติดตามเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมอยู่เสมอ
7. ผู้บริหารโรงเรียน คณะครู ตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ควรจะได้มีการร่วมประชุมเพื่อปรึกษาหารือ กาหนด
แผนงานการส่งเสริมจริยธรรมในโรงเรียน
8. การจัดให้มีการศึกษานอกสถานที่ เพื่ อจะได้มีโอกาสแลกเปลี่ ยนข้อคิดเห็ นประสบการณ์ตลอดจนวิธีการ
ดาเนินงานการส่งเสริมจริยธรรมระหว่างโรงเรียนหรือหน่วยงานอื่น
9. ควรพิจารณาบุคคลในชุมชนที่มีคุณธรรมดีเด่นมาร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย (สมพงษ์ จิตระดับ 2530 : 179-180)
วิธีการส่งเสริมจริยธรรมในการเรียนการสอนมี 5 ขั้นตอน คือ
1. การให้ความรู้ขั้นสูง ควรจะให้เด็กได้รับเหตุผลใหม่และเหนือกว่าที่เคยเป็นอยู่เด็กจะนาไปเปรียบเทียบกับ
เหตุผลเดิม จะช่วยให้เด็กเข้าใจและยอมรับเหตุผลในขั้นสูงกว่าเดิม
2. การอบรมทางศาสนา เด็กควรได้รับการอบรมทางศาสนา เพื่อลดความเห็นแก่ตัวและเพิ่มความเห็นแก่
พวกพ้อง ส่วนร่วม สังคม และมนุษยชาติ
3. การให้แสดงบทบาท เด็กควรที่จะได้รับโอกาสสวมบทบาทอื่น และบทบาทนั้นควรเกี่ยวข้องกับจริยธรรม
การรับเอาความคิดและความรู้สึกของคนอื่น จะก่อให้เกิดความคิด ความเข้าใจแตกต่างไปจากเดิม ไม่ยึดอยู่แต่ตนเอง
4. การให้อิทธิพลของกลุ่มให้เกิดความคล้อยตาม การยกระดับจิตใจของเด็กนั้นได้จากกลุ่มเพื่อซึ่งแสดงออก
ทางจริยธรรมในระดับเดียวกันเป็นสื่อเสนอความรู้และเหตุผลใหม่ในระดับที่สูงกว่าที่มีอยู่
5. การเลียนแบบจากตัวแบบ การจัดตัวแบบให้เดการเลียนแบบเป็นวิธีการศึกษาหนึ่งที่มนุษย์ใช้เรียนรู้สิ่ง
ต่างๆ ในชีวิตประจาวัน ตัวแบบจะมีลักษณะดึงดูดและมีอิทธิพลให้เด็กคล้อยตามได้มาก (พยุงศักดิ์ จันทรสุรินทร์ 2541 :
4-5 )
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แนวทางการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในโรงเรียน
1. การวางแผน หมายถึ ง คิ ด หรื อ เตรี ย มการที่ จ ะพั ฒ นาคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรมนั ก เรี ย น การวางแผนการ
ดาเนินการดาเนินการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน มีวัตถุประสงค์เพื่อ กาหนดกรอบของการดาเนินงานการพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรมนักเรียนตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดการดาเนินงาน
2. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เป็นกระบวนการเรียนการสอนในหลักสูตร โดยคานึงถึงการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนเป็นสาคัญหรือเน้นผู้เรียนสาคัญที่สุด บทบาทในการจัดการเรียนการสอนที่สาคัญที่สุดก็คือ ครูผู้สอน เป็นผู้มี
อิทธิพลต่อการเรียนการสอนหลายประการ เช่น ความรู้ ความเข้าใจใน สาระที่สอน จะเห็นว่าปัจจัยเหล่านี้ล้วนมีอิทธิพล
ต่อการจัดการเรียนการสอนของครู และการเรียนรู้ของผู้เรียน
3. การจัดกิจกรรมนักเรียน เป็นการปฏิบัติของนักเรียนเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมที่โรงเรียนจัดขึ้นอย่าง
เป็นระบบ กระบวนการพัฒนาผู้เรียน คือ การจัดกิจกรรมอย่างหลากหลาย ต่อเนื่อง เป็นวิถีชีวิตเพื่อให้ผู้เรียนรู้จักคิด มี
การฝึกปฏิบัติเสมอๆ ทั้งด้าน ความประพฤติ จิตใจ และปัญญา เพื่อให้เกิดการพัฒนาทั้ง 3 ด้าน ไปพร้อม ๆ กัน เพื่อ
ความเจริญงอกงามในทุกขั้นตอนของชีวิต โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การกิน อยู่ ดู ฟัง ในชีวิตประจาวันที่มีสติสัมปชัญญะคอย
กากับ เพื่อให้ผู้เรียนพัฒนาจนเป็นกาลังสาคัญในการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมให้เจริญสืบต่อไป ในการจัดกิจกรรมนั้น
ครูและผู้บริหารสามารถจัดพัฒนาได้ตามหลักการ หลักคิดข้างต้น โดยให้เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา
4. การส่งเสริม เป็นกิจกรรมที่โรงเรียนร่วมกับชุมชนและหน่วยงานอื่นจัดขึ้น เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้เข้าร่วม
กิจกรรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม เช่น แหล่งเรียนรู้ วิทยากรภายนอก หรือภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยโรงเรียนมีลักษณะ
ทางกายภาพที่เป็นธรรมชาติ ร่มรื่น สวยงาม สะอาด เป็นระเบียบ ปลอดภัย ให้ความรู้สึกที่ผ่อนคลาย สบายกาย สบาย
ใจ มีศูนย์รวมศรัทธาของครู นักเรียน และบุคคลในชุมชน มีบรรยากาศในห้องเรียนมีความสงบ สะอาด ครูและนักเรียนมี
ความสารวมตนอยู่เสมอ สื่อและอุปกรณ์การเรียนการสอนทันสมัยและครบครัน ทั้งสื่อที่เกิดจากภูมิปัญญาของครู
นักเรียนและชุมชน ตลอดจนสื่อเทคโนโลยีต่าง ๆ เพื่อให้ เกิดการเรียนรู้อย่างมีความสุข ปลูกฝังคุณลักษณะใฝ่รู้ใฝ่เรียน
และความรู้ที่เท่ากันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก
5. การนิเทศติดตามผล เป็นการส่งเสริม สนับสนุนหรือให้ความช่วยเหลือ ควบคุม กากับการดาเนินงานของ
บุคลากรและวัดผลสาเร็จของการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนการประเมินผลการนิเทศติดตาม เป็นขั้นตอน
สุดท้ายของกระบวนการทั้งหมดในการจัดดาเนินการนิเทศมีความสาคัญซึ่งจะทาให้ทราบว่าการปฏิบัติการนิเทศได้
บรรลุผลเพียงใดตรงตามจุดประสงค์หรือไม่
จากการศึกษาความคิดเห็นของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม (ชูชาติ สามารถกุล
2550 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาและเปรียบเทียบบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน
ในโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 จากผลการศึกษาพบว่า บทบาทของผู้บริหาร
สถานศึกษาในการส่งเสริมคุณธรรม จริ ยธรรมนักเรียนในโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปนระถมศึกษา
บุรีรัมย์ เขต 4 ตามความคิดเห็นของครูและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา
รายด้านพบว่าด้านการเป็นแบบอย่างและด้านการจัดสภาพแวดล้อมอยู่ในระดับมากส่วนด้านการวางแผนกลยุทธ์ด้าน
การจัดกิจกรรมและด้านการนิเทศติดตามประเมินผลอยู่ในระดับปานกลางและ (เอสเทอเบน Esteban. 2008 :
Abstract) ได้ศึกษาเกี่ยวกับตัวคุณธรรม จริยธรรมที่เหมาะสมกับเด็ก ตัวคุณธรรม จริยธรรมที่เหมาะสมกับเด็กแต่ละวัย
พร้อมกับแนวทางการ สร้างเสริมคุณธรรมตามพัฒนาการของเด็กแต่ละวัย กล่าวคือ อายุ 4-6 ปี ควรพัฒนาคุณธรรม
ด้านความจริงใจ ความซื่อสัตย์ มีน้าใจ ไม่เห็นแก่ตัวอายุ 6-12 ปี ควรพัฒนาคุณธรรม ด้านความขยันหมั่นเพียร ความ
อุตสาหะ การทางานหนักอดทน อดกลั้น มีความรับผิดชอบ ความยุติธรรม เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่อายุ 12-18 ปี คุณธรรมที่ควร
ปลูกฝัง ได้แก่ การอดทน อดกลั้น (ในการควบคุมอารมณ์ ) การมีจิตสานึกจงรักภักดีต่อครอบครัว โรงเรียน มีความ
รับผิดชอบมีความอ่อนน้อมถ่อมตน เพราะนักเรียนระดับมัธยมศึกษาถูกสอนให้ใช้ เหตุผลเป็นหลักการมากกว่าการใช้
อารมณ์และความรู้สึก
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สรุปและข้อเสนอแนะ
คุณธรรมจริยธรรม คือคุณงามความดีที่กระทาลงไปด้วยความมีสานึกดีในจิตใจ โดยได้ยึดถือปฏิบัติจนเป็นความ
เคยชินกันมายาวนาน อันเป็นลักษณะนิสัยของคนดีที่พึงประพฤติปฏิบัติจนเป็นที่ยอมรับว่าเป็นสิ่งที่ดีงามถูกต้องตามจารีต
ประเพณีของตนเองผู้อื่นและสังคม การศึกษาความคิดเห็นของครูผู้สอนที่มีต่อการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนใน
โรงเรียนบ้านสากอ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 ในการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในโรงเรียน
มีอยู่ 5 ขั้นตอน คือ 1) การวางแผน เป็นการคิดหรือเตรียมการที่จะพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน 2) การจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน เป็นกระบวนการเรียนการสอนในหลักสูตร 3) การจัดกิจกรรมนักเรียน เป็นการปฏิบัติของนักเรียนเพื่อ
เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมที่โรงเรียนจัดขึ้นอย่างเป็นระบบ 4) การส่งเสริม เป็นกิจกรรมที่โรงเรียนร่วมกับชุมชนและ
หน่วยงานอื่นจัดขึ้น เพือ่ ส่งเสริมให้นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 5) การนิเทศติดตามผลการส่งเสริม
เป็นการสนับสนุนหรือให้ความช่วยเหลือควบคุม กากับการดาเนินงานของบุคลากรและวัดผลสาเร็จของการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมของนักเรียน เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน รวมทั้งพัฒนาคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ที่โรงเรียนและสังคมคาดหวัง ตลอดจนข้อเสนอแนะของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
นักเรียนประกอบด้วย โรงเรียนควรมีการประชุมร่วมกันระหว่างผู้มีส่วนเกี่ยวข้องวางแผนหรือการจัดทากรอบงานกิจกรรม
หรือโครงการให้ชัดเจน โดยกาหนดไว้ในวิสัยทัศน์ นโยบายของโรงเรียนเพื่อเป็นทิศทางในการส่งเสริมและพัฒนาที่ชัดเจน
ต่อเนื่อง และยั่งยืน ผู้บริหารต้องเป็นผู้นา สนับสนุนครู และบุคลากรทุกคนตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องจัดทาหลักสูตรให้
สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน โดยบูรณาการกับหลักสูตรทุกกลุ่ม
สาระ มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่ชัดเจน และดาเนินการอย่างจริงจัง โรงเรียนจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่เสริมแรง ให้ขวัญกาลังใจแก่
ครู นักเรียน และบุคลากรที่เกี่ยวข้องที่มีการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรมดีเด่นเป็นแบบอย่างได้
โรงเรียนมีคณะดาเนินการรับผิดชอบ คณะกรรมการนิเทศติดตามผลและการประเมินผลการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมที่
ชัดเจน และปฏิบัติงานตามแผนให้บรรลุตามเป้าหมาย โรงเรียนควรมีการประชาสัมพันธ์กิจกรรม งาน โครงการ และผู้ที่
ประสบความสาเร็จในด้านคุณธรรม จริยธรรมให้มาก และทั่วถึง ให้เป็นความดีที่โรงเรียนได้ดาเนินงานจนเกิดผลเป็นที่
ยอมรับ มีเด็กดี ครูดี และชุมชนดี
กิตติกรรมประกาศ
สารนิพ นธ์ฉบั บนี้สาเร็จสมบูรณ์ได้ ด้วยความกรุณาอย่างยิ่งจากรองศาสตราจารย์ ดร.ชุติ มา มุสิ กานนท์
อาจารย์ที่ปรึกษา ที่ได้อนุเคราะห์ข้อเสนอแนะ ตลอดจนตรวจแก้ไขข้อบกพร่องด้วยความเอาใจใส่อย่างดี ผู้วิจัยรู้สึก
ซาบซึ้งและขอกราบขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ด้วย
ขอกราบขอบพระคุณคณาจารย์ประจาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นทุกท่านที่ได้ให้
ความรู้และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ อีกทั้งให้การสนับสนุนและเป็นกาลังใจให้กับผู้วิจัย
ขอขอบพระคุ ณ ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ที่ เ ป็ น ผู้ เ ชี่ ย วชาญพิ จ ารณาความถู ก ต้ อ ง ความเที่ ย งตรงด้ า นเนื้ อ หาของ
แบบสอบถามและผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นผูเ้ ชี่ยวชาญพิจารณาให้ความคิดเห็น เสนอแนะแนวทางพิจารณาสาหรับการวิจัยครัง้
นี้ นางสาวดวงใจ แดงน้อย ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านสากอ นายบุญชู ราชสุวรรณ ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านโคกตา และ
นายจร ประสงค์สุข ผู้อานวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 10 ที่ได้กรุณาเป็นผู้เชี่ยวชาญพิจารณาความถูกต้องและ
ความเที่ยงตรงในด้านเนื้อหาของแบบสอบถามเพื่อการวิจัยครั้งนี้
ขอกราบขอบพระคุณผู้อานวยการโรงเรียนบ้านสากอ และผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านสากอ ที่ได้อานวย
ความสะดวกในการเก็บรวบรวมข้อมูลและที่ได้กรุณาตอบแบบสอบถามเพื่อการวิจัยในครั้งนี้
จรูญ ฤทธิสุนทร
15 พฤษภาคม 2560
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บทคัดย่อ

การศึกษามี ความส าคัญอย่างยิ่ง ต่อการพัฒ นาทรัพยากรมนุษย์ เพราะการศึก ษานั้นเป็นสิ่ง ที่ช่วย
ส่งเสริมให้เกิดคุณภาพชีวิตที่ดี และสามารถนาพาประเทศชาติให้เจริญรุ่งเรืองขึ้นได้ โดยการศึกษามีเป้าหมาย
ให้ทุกคนเป็นคนดี และสามารถนาพาประเทศชาติให้เจริญรุ่งเรืองขึ้นได้ โดยการศึกษามีเป้าหมายให้ทุกคนเป็น
คนดี คนเก่ง และมีความสุข ทุกคนต้องได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพในทุกระดับชั้นอย่างทั่วถึงและต่อเนื่องตลอด
ชีวิตตั้งแต่เด็กจนเติบโตเป็นผู้ใหญ่ ตามที่พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่
2) พ.ศ.2545 กระทรวงศึกษาธิการได้กาหนดจุดมุ่งหมายและหลักการจัดการศึกษาไว้ว่า การจัดการศึกษาต้อง
เป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ คุณธรรมและจริยธรรม
สามารถอยู่ ร่ว มกั บ ผู้อื่ นได้อ ย่า งมี ค วามสุ ข รัก ชาติ ศาสนา และพระมหากษัต ริย์ ส่ ง เสริม และอนุรั ก ษ์
ศิลปวัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อี ก ทั้งมุ่ งให้คนใฝ่รู้และเรียนรู้ด้วยตนเองโดยยึดหลัก
การศึกษา ตลอดชีวิต และส่งเสริมให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาการจัดการศึกษาปฐมวัยเป็นการจัด
การศึกษาสาหรับเด็กที่มีอายุตั้งแต่แรกเกิดจนถึง 6 ปี นับได้ว่าเป็นการศึกษาที่มีความสาคัญต่อชีวิตมากที่สุด
เลยก็ว่าได้ เพราะเด็กปฐมวัยเป็นวัยที่สาคัญที่สุดต่อการพัฒนามนุษย์ เพราะทั้งร่างกาย จิตใจ สมอง อุปนิสัย
และบุคลิกภาพของบุคคลจะสร้างและหล่อหลอมได้ดีในเด็กวัยนี้ โดยเด็กปฐมวัยจะมีธรรมชาติและลักษณะ
เฉพาะที่แตกต่างไปจากบุคคลในวัยอื่นๆ หากผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถสร้างแบบแผนทางพฤติกรรมและเจตคติที่ดี
ให้แก่เด็กปฐมวัยได้แล้ว เด็กปฐมวัยจะสามารถเติบโตขึ้นเป็นบุคคลที่มีคุณภาพ สามารถดารงชีวิตอยู่ในสังคม
ได้อย่างปกติสุข
คาสาคัญ: เด็กปฐมวัย , การศึกษา
Abstract

Education is very important to human resources development. Because
education is what promotes good quality of life. And can lead the nation to prosper.
By study, the goal is to make everyone good. And can lead the nation to prosper. By
studying, the goal is to be good, good and happy to everyone. All of them must be
educated at all levels of quality and throughout life from children to adults. According
to the National Education Act 1999 and amended (No. 2), 2002. The Ministry of
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Education has set the purpose and principles of education that Educational
management must be to develop Thai people into a complete human body, mind,
intellect, knowledge and moral virtue. Can live together happily with the people, the
people, the religion and the king. Promote and preserve the arts and culture Natural
resources and environment It also aims to educate and educate people on their own,
based on the principles of lifelong learning and the social participation in education.
Early childhood education is the education of children from birth to 6 years. Education
is most important to life is that it is. Because early childhood is the most important age
for human development. Because the whole body, mind, brain, personality and
personality of the person will create and mold well in this child. By early childhood,
the nature and characteristics are different from those of other ages. If the person
concerned is able to create good behavioral patterns and attitudes to early childhood
Early childhood can grow up to be a quality person. Can live a normal life in society.
Keywords: Early Childhood, Education

บทนา
เมื่อการศึกษาเป็นเครื่องมือสาคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ งการให้ความสาคัญกับ
การพัฒนาการในทุก ๆ ด้านของช่วงอายุแรกเกิดจนถึงห้าขวบ หรือวัยก่อนเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งที่มักเรียก
กันว่า “เด็กปฐมวัย ” เพื่อให้มีพัฒนาการอย่างเหมาะสมตามหลักวิชาการแล้วก็จะสามารถเติบโตเป็นดีมีคุณภาพ
ส่งผลดีต่ออนาคตของสังคมและประเทศชาติด้วย ซึ่งจากข้อมูลของนักเศรษฐศาสตร์รางวัลโนเบลสาขา เศรษฐศาสตร์
ศาสตราจารย์ ดร.เจมส์เจ เฮกแมน จากมหาวิทยาลัยชิคาโก ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้กล่าวว่า “การลงทุน พัฒนาเด็ก
ปฐมวัย เป็นการลงทุนที่คุ้มค่าให้ผลตอบแทนแก่สังคมดีที่สุดในระยะยาว” โดยคืนผลตอบแทนกลับคืนมาในอนาคต
มากถึง 7 เท่า เป็นทั้งการเพิ่มคุณภาพทรัพยากรบุคคลของประเทศ ลดอัตราการสูญเสีย ที่จะเกิดขึ้น ในอนาคต และ
องค์การยูนิเซฟซึ่งเป็นหน่วยงานของสหประชาชาติซึ่งมีหน้าทีใ่ ห้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม พัฒนาการสุขภาพ
รวมถึงความเป็นอยู่ของแม่และเด็กในประเทศกาลังพัฒนาระบุว่า เด็กปฐมวัยทีไ่ ด้รับการดูแล อย่างเหมาะสมตามช่วง
วัยจะมีทักษะทางกายภาพ ความฉลาดทางด้านสติปัญญา และความฉลาดทางด้านอารมณ์ สูงขึ้นกว่าปกติและนาไปสู่
การมีโอกาสในการเรียนรู้ต่อในระดับที่สูงขึ้น และเป็นแรงงานที่มีคุณภาพมีรายได้สูง ส่งผลให้อัตราการก่อคดหรือ
สร้างปัญหาสังคมลดน้อยลงด้วย จากนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาเด็กปฐมวัย (0-5 ปี) ระยะยาว พ.ศ. 25502559 ได้ให้ความหมาย ของเด็กปฐมวัยว่า “เด็กปฐมวัย” คือ เด็กตั้งแต่ปฏิสนธิจนถึงอายุ 5 ปี 11 เดือน 29 วัน หรือ
มากกว่า 6 ปี การจัดการการศึ กษานั้นได้แบ่งเป็น 3 รูป แบบคือ การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และ
การศึกษาตาม อัธยาศัย โดยการจัดการศึกษาปฐมวัย ต้องเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ และจัดกระบวนการเรียนรู้ตามความ
ถนัดและ ความสนใจของผู้เรี ยน เนื่องจากช่วงปฐมวัยเป็นช่วงที่มีการพัฒนาการด้านสมอง และการเรียนรู้อย่า ง
รวดเร็วที่สุด ดังนั้นจึงถือได้ว่าช่วงปฐมวัยเป็นช่วงวัยที่ต้ องการการปลูกฝังดูแลเป็นพิเศษ เพื่อจะได้เป็นรากฐานที่
สาคัญของการ เรียนรู้และการพัฒนาตลอดชีวิต ให้เติบโตเป็นเด็กฉลาดและประสบความสาเร็จในชีวิต (การดูแลและ
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การศึกษา เด็กปฐมวัย , 2556) แต่จากการติดตามพัฒนาการของเด็กไทยพบว่า มีพัฒนาการที่ล่าช้า ทั้งทางด้าน
สติปัญญา การคิด วิเคราะห์ความคิดสร้างสรรค์ภาษา และการปรับตัว เนื่องจากขณะนี้เด็กปฐมวัยได้รับการสนับสนุน
ทีไ่ ม่เหมาะสม กับธรรมชาติของวัย เช่น การที่ผู้ปกครองให้เด็กเรียนกวดวิชาเพื่อสอบเข้าโรงเรียนชั้นประถมศึกษาที่มี
ชื่อเสียง และอีกปัญหาหนึ่งทีส่ าคัญคือ การทีโ่ รงเรียนในระดับอนุบาลจานวนมากเปิดสอนพิเศษเพิ่มเติมในช่วงวันหยุด
หรือ 2 ปิดเทอม รวมถึงการเร่งเรียน เขียนและอ่านเกินพัฒนาการของเด็ก ซึ่งเป็นความเข้าใจที่คาดเคลื่อนการจัด
การศึกษาปฐมวัย ทาให้การศึกษาปฐมวัยในวันนี้มุ่งเน้นแต่การท่องจาความรู้เพื่อสอบแข่งขัน และเน้นเฉพาะ ด้าน
เนื้อหาสาระมากกว่าการพัฒนาด้านทักษะกระบวนการ ได้แก่ การคิดแก้ปัญหา การตัดสินใจ การให้ เหตุผล รวมถึง
การขาดการพัฒนาด้านคุณธรรม และคุณลักษณะที่จาเป็นต่อการเรียนรู้การดาเนินชีวิต ส่งผลให้เด็กขาดแรงจูงใจใน
การเรีย นรู้ ข าดทักษะในการทางานร่ วมกั บ คนอื่น และขาดทักษะความรั บผิ ด ชอบทั้ง ต่ อตนเองและผู้อื่น (เปิ ด
สถานการณ์เด็กปฐมวัย พบปรากฏการณ์เร่งเรียนตั้งแต่วัยอนุบาล 2557) นอกจากนี้ข้อมูลจากกรมการปกครอง
กระทรวงมหาดไทย ในปีพ.ศ. 2555 ได้สารวจจานวนเด็กปฐมวัยทีม่ ีอายุ 0-5 ปี มีจานวน 4,585,759 คน ซึ่งแบ่งตาม
การดูแลและการจัดการศึกษาสามารถแบ่งได้เป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มเด็กอายุ 0-1 ปี จานวน 1,509,017 คน และกลุ่ม
เด็กอายุ 2-5 ปี จานวน3,076,742 คน พบประเด็นที่น่าสนใจดังนี้การดูแลเด็กปฐมวัยในช่วงอายุ 0-1 ปี ที่ได้รับการ
ดูแลเบื้องต้นจากครอบครัว ยังขาดการส่งเสริมและดูแลอย่างเป็นระบบ เนื่องจากครอบครัวส่วนใหญ่ยังขาดความรู้
ความเข้าใจ ทักษะในการดูแลเด็ก ปฐมวัยอย่างเหมาะสมตามพัฒนาการ การเข้าไม่ถึงโอกาสทางการศึกษา โดยมีเด็ก
อายุ 2-5 ปี จานวน365,506 คน หรือร้อยละ 12 ของเด็กในช่วง 2- 5 ปี ยังไม่ได้เรียนหนังสือขาดการดูแลที่ดีและมี
คุณภาพ โดยมีเด็กอายุ 2-5 ปี จานวน 911,111 คน หรือร้อยละ 30 ของ เด็กในช่วงอายุ 2-5 ปี อยู่ในการดูแลของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ไม่ได้มาตรฐาน หรือมีมาตรฐานในระดับขั้นต่า ความหลากหลายในการพัฒนาคุณภาพศูนย์เด็ก
เล็ก เนื่องจากในปัจจุบันมีหลายหน่วยงานทีเ่ ข้ามาดูแลศูนย์เด็กเล็ก เช่น กรมอนามัย กระทรวงพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุ ษย์กรมส่งเสริมการปกครอง ส่วนท้องถิ่น ส านักงานคณะกรรมการการศึ กษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งแต่ล ะ
หน่วยงานต่างดาเนินงานตามแผนงานของ แต่ละหน่วยงาน ทาให้ไม่มีมาตรฐานกลางในการดูแลและการให้การศึกษา
แก่เด็กปฐมวัย (พัฒนาการเด็กปฐมวัย รากแก้วแห่งชีวิต. 2557)

เนื้อหา
ปรัชญาการศึกษาปฐมวัย
ในการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย กระทรวงศึกษาธิการ (2546 : 5) ได้กาหนดปรัชญาการศึกษา ไว้ดังนี้
การศึ กษาปฐมวั ย เป็ น การพั ฒ นาเด็ กตั้ ง แต่ แ รกเกิ ด ถึ ง 5 ปี บนพื้นฐานการอบรมเลี้ ย งดู แ ละส่ ง เสริ ม
กระบวนการเรียนรู้ที่สนองต่อธรรมชาติและพัฒนาการของเด็กแต่ละคน ตามศักยภาพภายใต้บริบทสังคม วัฒนธรรมที่
เด็กอาศัยอยู่ ด้วยความรัก ความเอื้ออาทร และความเข้าใจของทุกคนเพื่อสร้างรากฐาน คุณภาพชี้วัดให้เด็กพัฒนาไปสู่
ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เกิดคุณค่าต่อตนเองและสังคม (กระทรวงศึกษาธิการ2546 : 3)
หลักการการจัดการศึกษาปฐมวัยกระทรวงศึกษาธิการ(2546:5) ได้กาหนดหลักการในการศึกษาในระดับ
ปฐมวัยไว้ดังนี้
เด็กทุกคนมีสิทธิที่จะได้รับการอบรมเลี้ยงดูและส่งเสริมพัฒนาการ ตลอดจนการเรียนรู้อย่างเหมาะสม ด้วย
ปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเด็กกับพ่อแม่ เด็กกับผู้เลี้ยงดู หรือบุคคลที่มีความรู้ความสามารถในการอบรมเลี้ยงดู และให้
การศึกษาเด็ กปฐมวัย เพื่อให้ เด็ กมี โอกาสพัฒนาตนเองตามลาดับ ขั้นของพัฒนาการทุกด้า นอย่า งสมดุ ลและเต็ ม
ศักยภาพ โดยกาหนดหลักการ ดังนี้
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1. ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาการทีค่ รอบคลุมเด็กปฐมวัยทุกประเภท
2. ยึดหลักการอบรมเลี้ยงดูและให้การศึกษาทีเ่ น้นเด็กเป็นสาคัญ โดยคานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล
และวิถีชีวติ ของเด็กตามบริบทของชุมชน สังคม และวัฒนธรรม
3. พัฒนาเด็กโดยองค์รวมเน้นการเล่นและกิจกรรมที่เหมาะสมกับวัย
4. จัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้สามารถดารงชีวติ ประจาวันได้อย่างมีคุณภาพและมีความสุข
5. ประสานความร่วมมือระหว่างครอบครัว ชุมชน และสถานศึกษาในการพัฒนาเด็ก
ปัญหาสาคัญของการศึกษาปฐมวัย
1. การขาดความรู้ความเข้าใจของผู้ปกครองในการส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย เนื่องจากผู้ปกครอง
ส่วนใหญ่ยังขาดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการส่งเสริมพัฒนาการที่ สาคัญตามช่วงวัยของเด็ก จึงมีความ
คาดหวังที่ต้องการให้เด็กอ่านออกเขียนได้จึงส่งลูกเข้าเรียนในโรงเรียนที่มีระบบการสอนแบบ “เร่งเรียนเขียนอ่าน”
นอกจากนี้การใช้สื่อเทคโนโลยีในการเลี้ยงดูเด็ก เช่น แท็บเล็ต ไอแพท โทรศัพท์มือถือ หรือโทรทัศน์ ก็มีส่วนสาคัญที่
ทาให้เด็กมีความบกพร่องในการเรียนรู้มากยิ่งขึ้น
2. การขาดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในการจัดการศึกษาปฐมวัยของครูผู้บริหารและสถานศึกษา การขาด
แคลนความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้อง เกี่ยวกับการส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญาทีเ่ หมาะสมกับวัย จึงทาให้ครูเน้น
ให้เด็ กอ่า นเขีย นมากกว่า วัย และเน้นการสอนที่มีลักษณะให้ เด็กท่องจามากกว่า ทักษะด้านการคิด การตัด สินใจ
ในขณะที่ผู้บริหารสถานศึกษาบางส่วนบริหารงานเพื่อชื่อเสียงของโรงเรียนจึงเตรียมความพร้อมของเด็ก เพื่อการ
สอบแข่งขันมากกว่าการศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพของเด็ก รวมถึงปัญหาสถานศึกษาไม่สามารถจัดการศึกษา ที่มี
คุณภาพอย่างเท่าเทียมและทั่วถึงจึงทาให้เกิดการเรียนเพื่อสอบเข้าโรงเรียนที่มีชื่อเสียงตั้งแต่แต่ระดับอนุบาล
3. ระบบการผลิตครูปฐมวัย จากค่านิยมของการเข้ารับราชการที่มีสวัสดิการที่ดีและมีความมั่นคงในชีวิต จึง
เกิดความต้องการเพิ่มคุณวุฒิดา้ นการศึกษาของครูให้สงู ขึน้ แต่ระบบการผลิตครูในปัจจุบันยังขาดกลไกในการ ติดตาม
และประเมินคุณภาพ เช่น การเปิดรับครูปฐมวัย จานวนมากทาให้อัตราส่วนระหว่างอาจารย์ กับจานวนนักศึกษาไม่
สอดคล้องกันส่งผลต่อประสิทธิภาพในด้านการเรียนการสอน เนื่องจากกระบวนการพัฒนาครูปฐมวัย ไม่สามารถทาได้
ด้วยการบรรยายเท่านั้น แต่จาเป็นต้องมีการฝึกประสบการณ์วิชาชีพโดยมีอาจารย์ที่ เชี่ยวชาญด้านการศึกษาปฐมวัย
มาดูแลอย่างใกล้ชิด
4. การให้ความสาคัญด้านเนื้อหาและการวัดผลมากกว่าการประเมินผล เพื่อพัฒนาหลักสูตรและการวัดผล
ระดั บประถมศึก ษาต้อนต้ น มุ่ง เน้ นให้เด็ กท่องจา ความรู้ จานวนมากไม่ สอดคล้ องและเชื่อมโยงกับ หลั กสู ตรของ
การศึ กษาปฐมวัย ที่เ น้นการส่ งเสริ มพัฒ นาการเด็กโดยค านึ งถึ งการพัฒ นาการในทุกด้า นอย่า งสมดุ ล ได้ แก่ ด้ า น
ร่างกาย สติปัญญา สังคม อารมณ์และจิตใจ นอกจากนี้ครูในโรงเรียนอนุบาล และศูนย์เด็กเล็กส่วนใหญ่ เน้นการ
วัดผลด้านความจา โดยขาดการประเมินตามสภาพความเป็นจริง รวมถึงหน่วยงานที่รับผิดชอบทางด้านการศึกษา ของ
รัฐ ใช้หลักเกณฑ์ตัดสินมากกว่าการประเมินเพื่อพัฒนาผู้เรียนทาให้ขาดแนวทางในการปรับปรุงผู้เรียนให้ดีขึ้น
แนวทางการแก้ไขปัญหาแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ทีส่ าคัญ คือ
เด็ก
1. ขยายโอกาสทางการศึกษาปฐมวัยให้ทั่วถึง ครอบคลุมแก่เด็กทุกคนเพื่อให้ได้รับโอกาส ในการพัฒนาอย่าง
เท่าเทียมตามศักยภาพของเด็ก
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2. จัด การเรี ย นรู้ แ ก่ เ ด็ ก ปฐมวั ย ให้ ส อดคล้ องกั บ ธรรมชาติ ต ามวัย โดยมุ่ ง เน้ นการเล่ นและเรี ย นรู้ ต าม
ธรรมชาติที่อยู่รอบตัว จัดสภาพแวดล้อมที่สนับสนุนการเรียนเพื่อสงเสริมเสริมให้เด็กเกิดการเรียนรู้
3. เพิ่มงบประมาณในด้านส่งเสริมการเรี ยนรู้ของเด็กโดยครอบคลุมเด็กทุกวัย และเพิ่มเติมให้กับกลุ่มเด็ก
ปฐมวัยที่ด้อยโอกาส เช่น เด็กยากจน เด็กพิการ เด็กออทิสติก เป็นต้น
ครอบครัว
1. เผยแพร่ความรู้ให้สาธารณชนและสังคมมีความเข้าใจถึงความสาคัญของการพัฒนาเด็กปฐมวัย เพื่อให้
เด็กไทยได้รับการพัฒนาและเติบโตอย่างมีคณ
ุ ภาพ
2. ให้การศึกษากับพ่อแม่เพื่อเตรียมความพร้อมในการมีบุตรและดูแลส่งเสริมพัฒนาการของเด็ก ปฐมวัย
3. การให้ความช่วยเหลือเหลือสนับสนุน ปู่ ย่า ตา ยาย ซึ่งเป็นผูด้ ูแลหลักแก่เดกปฐมวัย ในชนบทให้ได้รับ
การอบรมเลี้ยงดูทเี่ หมาะสม เช่น การให้ความรู้ในการเลีย้ งดูเด็ก การสนับสนุนค่าเลี้ยงดู เป็นต้น
ระบบการศึกษา
1. รัฐต้องกาหนดหนดเป้าหมาย นโยบาย และหลักสูตรให้ชดั เจน สาหรับการพัฒนาเด็กปฐมวัย ให้
เหมาะสมและต่อเนื่องทัง้ ในระดับอนุบาล ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา
2. จัดสรรงบประมาณให้เพียงพอ และทัดเทียมกันทั้งในในสถานศึกษาของรัฐ และเอกชน
3. พัฒนาเชื่อมโยงรอยต่อของแต่ช่วงวัยที่เริ่มต้นจากบ้าน ศูนย์ดแู ลเด็กเล็ก โรงเรียนอนุบาล จนถึงชั้น
ประถมศึกษา
4. สร้างเครือข่ายบุคลากรทางการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษาในการแลกเปลี่บนองค์ความรู้และแบ่งปัน
ข้อมูลในการดูแลและพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัยอย่างทั่วถึงถึง

สรุป
การพัฒนาเด็กปฐมวัยมีความสาคัญเป็นอย่างมาก เนื่องจากจากสมองของเด็กได้รับการสร้างและพัฒนาอย่าง
รวดเร็ว การพัฒนาเด็กในช่วงนี้จะเป็นรากฐานสาคัญของการเรียนรู้และการพัฒนาตลอดชีวิต ซึง่ ถ้าเราปล่อยให้ เวลา
อันมีค่านี้ผ่านไปโดยเปล่าประโยชน์ก็จะไม่สามารถเรียกกลับคืนมาได้เพราะการพัฒนาทักษะด้านต่าง ๆ ของ มนุษย์จะ
เกิดขึ้นอย่างเต็มทีใ่ นช่วงปฐมวัยเท่านั้น ดังนั้น หลักสูตรการเรียนการสอนในระดับปฐมวัยนี้ควรเป็นไปตามหลัก
วิชาการอนุบาล ไม่ใช่การจัดการ เรียนการสอนตามใจครูหรือผูป้ กครอง เชื่อมั่นว่าการอ่านออกเขียนได้ของเด็กสาคัญ
กว่าการทีพ่ วกเขาได้เรียนรู้ อย่างชาญฉลาด เพื่อพัฒนาให้เกิดความสัมพันธ์ระหว่างสมอง สายตา และใช้มือเขียนเส้น
รู้จักสีและอุปกรณ์ ในลักษณะต่าง ๆ ก็จะทาให้เติบโตและเรียนเรื่องของการเขียน การอ่าน และการคิดเลขต่อไปได้
เร็วขึ้น ทัง้ จะสร้าง ทักษะการคิดวิเคราะห์ให้เด็กได้เป็นอย่างดีนอกจากนี้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทัง้ ภาครัฐ ภากเอกชน
รวมทั้งภาคประชาชน ระบบการผลิตครูหลักสูตรการศึกษา และระบบการประเมินผลเพื่อการพัฒนาเด็กปฐมวัยต้องมี
ส่วนร่วมกันในการจัดการศึกษาปฐมวัย เพื่อสร้างอนาคตทีส่ ดใสและมั่นคงให้แก่สังคมไทย ดังวลีทวี่ ่า “เด็กในวันนี้คือ
ผู้ใหญ่ในวันหน้า”
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การพัฒนาหลักสูตรเพือพัฒนาคุณภาพผูเรียน
Curriculum Development for Quality of learners Development
นางสาวชัชชญา เจริญวงศ
Miss.Chatchaya Charoenwong

บทคัดย่ อ
บทความวิชาการเรื่ อง การพัฒนาหลักสูตรเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรี ยนนี ้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อนาเสนอ
ขันตอน
้
วิธีการเพื่อใช้ เป็ นแนวทางในการพัฒนาหลักสูตร โดยได้ มกี ารศึกษาแนวทางทฤษฎีจากนักวิชาการ
ศึกษาหลายท่านทังชาวไทยและชาวต่
้
างชาติ หลักสูตรมีความสาคัญยิ่งในการจัดการศึกษาทุกระดับ เพราะเป็ น
โครงร่างกาหนดกรอบแนวทางการปฏิบตั ิที่จะนาไปสูก่ ารจัดการเรี ยนรู้ให้ ผ้ เู รี ยนได้ รับประสบการณ์ที่เป็ น
ประโยชน์ตอ่ การดาเนินชีวิตรวมทังเป็
้ นแนวทางในการให้ การศึกษา ให้ วิชาความรู้ การถ่ายทอดวัฒนธรรม การ
ปลูกฝังเจตคติและค่านิยม การสร้ างความเจริ ญเติบโต ความสมบูรณ์ทางร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา
หรื ออีกนัยหนึง่ ก็คือการพัฒนาผู้เรี ยนในทุกๆด้ าน เพื่อให้ ผ้ เู รี ยนได้ พฒ
ั นาไปในทิศทางที่สอดคล้ องกับความมุง่
หมายทางการศึกษาที่กาหนด

คําสําคัญ : หลักสูตร,การพัฒนาหลักสูตร,การพัฒนาคุณภาพผูเรียน

Abstract
The academic article “Curriculum Development for Quality of Learners Development” was
presenting the procedure how to use the guideline for curriculum development. There are many
theoretical studies from many educators. The curriculums are paramount importance in all levels of
education because it is outlines to set of guiding principles that will guide learning management for
the learners. Learners benefit from life-style experiences as well as a way to provide education,
knowledge, the communication of Culture, the Cultivate attitudes values and the growth physical,
emotional, social and intellectual integrity. There are developing learners in all areas. In order for the
learner to develop in a direction consistent with the intended educational purpose.
Key Words : Curriculum, Curriculum Development, Quality development
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บทนา
หลักสูตรเป็ นสิง่ สาคัญของการจัดการศึกษา เพราะเป็ นสิง่ ที่กาหนดแนวทางการปฏิบตั ิในการจัดการ
เรี ยนการสอนให้ บรรลุจดุ มุง่ หมายที่กาหนดไว้ หลักสูตรที่ดีต้องมีการพัฒนาอยูเ่ สมอ เพื่อให้ มีเนื ้อหาสาระทันกับ
สภาพการเปลีย่ นแปลงของสังคม เศรษฐกิจ เทคโนโลยี และการเมือง ฉะนัน้ เพื่อสามารถนาความรู้เหล่านี ้ไปใช้
ในการจัดการเรี ยนรู้ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ สถานศึกษาทีจ่ ดั การศึกษาขันพื
้ ้นฐาน จะต้ องจัดทาสาระใน
รายละเอียดตามกรอบของหลักสูตรแกนกลางและจัดทาหลักสูตรอื่นบางส่วนเพิ่มเติม เพื่อสนองความต้ องการ
ของผู้เรี ยนท้ องถิ่นและสภาพการเปลีย่ นแปลงของสังคม เศรษฐกิจ เทคโนโลยี และการเมือง ดังนันบทบาทของ
้
สถานศึกษาโดยเฉพาะผู้บริ หารและคณะครูจะต้ องรับผิดชอบงานทางด้ านการพัฒนาหลักสูตร ทังนี
้ ้เพื่อให้
หลักสูตรตอบสนองต่อความต้ องการของสังคม

เนื้อหา

นักการศึกษา ได้ ให้ ความหมายของหลักสูตรไว้ อย่างหลากหลาย ขึ ้นอยูก่ บั ทัศนะ ความเชื่อ แนวคิด
ปรัชญาและประสบการณ์ ซึง่ สามารถประมวล ความหมายของหลักสูตรที่สาคัญได้ ดังนี ้
มาร์ ช (Marsh, 1997: 8) ได้ กล่าวว่า ผู้ที่จะจัดทาหลักสูตรให้ แก่โรงเรี ยนมาจากหลายแหล่ง จาก
บุคลากรในโรงเรี ยน ครู ผู้บริ หารโรงเรี ยน ผู้ปกครองนักเรี ยน ผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันอุดมศึกษา กลุม่ บุคคลจาก
อุตสาหกรรมและชุมชน เจ้ าหน้ าที่ของรัฐบาลจนถึงนักการเมือง การที่บคุ คลของสถานศึกษามีสว่ นร่วมในการ
พัฒนาหลักสูตร โดยเฉพาะผู้บริ หารและครูผ้ สู อน จะช่วยให้ ผ้ เู กี่ยวข้ องดังกล่าวเข้ าถึงและเข้ าใจความสาคัญ
ทิศทางของหลักสูตรและการจัดการเรี ยนการสอนให้ บรรลุวตั ถุประสงค์ได้ อย่างแท้ จริง เพราะได้ มีการอภิปราย
การตรวจสอบ และการหาข้ อยุตอิ ย่างรอบคอบ เป็ นที่แน่ชดั ว่าการจัดการเรี ยนการสอนของครูทดี่ าเนินตาม
หลักสูตรที่ตนมีสว่ นร่วมสร้ างขึ ้นมาเอง จะทาให้ การจัดการสอนสนองความต้ องการของผู้เรี ยนและบรรลุ
วัตถุประสงค์ที่วางไว้ มากกว่าการจัดการเรี ยนการสอนตามหลักสูตรที่มีผ้ กู าหนดมาให้ เรี ยบร้ อยแล้ ว
นักวิชาการด้ านการพัฒนาหลักสูตรต่างเห็นพ้ องต้ องกันว่า การกระจายอานาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการ
พัฒนาหลักสูตรเป็ นเรื่ องจาเป็ นและมีความสาคัญ จึงบัญญัติศพั ท์ที่เกี่ยวกับแนวคิดในการสนับสนุนให้
สถานศึกษาจัดทาหลักสูตรเองไว้ มากมาย เช่น การพัฒนาหลักสูตรที่ยดึ โรงเรี ยนเป็ นฐาน (School-based
curriculum development) การพัฒนาหลักสูตรที่ยดึ โรงเรี ยนเป็ นหลัก (School-focused curriculum
development) พร้ อมทังมี
้ ความพยายามที่จะมอบอานาจการตัดสินใจและการบริ หารจัดการให้ แก่ครูใหญ่หรื อ
ผู้บริ หารโรงเรี ยน โดยบัญญัติศพั ท์เรี ยกแนวความคิดนี ้ว่า การบริ หารจัดการที่ยดึ แหล่งปฏิบตั ิการเป็ นฐาน (Sitebased Management) หรื อการบริ หารจัดการที่ยดึ โรงเรี ยนเป็ นฐาน (School-based Management) เป็ นต้ น
โดยหลักการทัว่ ไป ขันตอนในการพั
้
ฒนาหลักสูตรในระดับชาติหรื อระดับสถานศึกษาจะมีวิธีดาเนินการ
ในลักษณะเดียวกัน กล่าวคือ เริ่ มด้ วยการกาหนดจุดหมายของหลักสูตร การกาหนดเนื ้อหาสาระ การนา
หลักสูตรไปใช้ การประเมินหลักสูตร และการปรับปรุงเปลีย่ นแปลงหลักสูตร อย่างไรก็ตาม แต่ละขันตอนอาจมี
้
การกระจายกิจกรรมให้ ละเอียดและครอบคลุมมากขึ ้นได้ เพื่อให้ เหมาะสมกับธรรมชาติของหลักสูตรแต่ละระดับ
หรื อแต่ละประเภท
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ทาบา (Taba, 1962) นักพัฒนาหลักสูตรชาวอเมริ กนั ให้ ความเห็นสนับสนุนให้ โรงเรี ยนเป็ นผู้จดั ทา
หลักสูตรเอง โดยยึดหลักการดาเนินการจากระดับล่างหรื อระดับรากหญ้ า ทาบามีความเชื่อว่าครูใน โรงเรี ยนซึง่
เป็ นผู้สอนโดยตรงควรจะเป็ นผู้จดั ทาหลักสูตรเองมากกว่าส่วนกลางหรื อเจ้ าหน้ าที่ระดับสูงเป็ นผู้จดั ทาและจัดส่ง
มาให้ และกล่าวว่าครูควรจะเริ่มกระบวนการพัฒนาหลักสูตรจากการสร้ างหน่วยการเรี ยนการสอนในเนื ้อหา
เฉพาะสาหรับเด็กในโรงเรี ยนก่อน ความเห็นดังกล่าวสอดคล้ องกับนโยบายปฏิรูปการศึกษาในครัง้ นี ้ ได้ กาหนด
กระบวนการพัฒนาหลักสูตรในระดับโรงเรี ยนออกเป็ น 5 ขันตอน
้
ซึง่ สามารถปรับใช้ ได้ กบั บริ บทของประเทศไทย
ดังนี ้
1. การผลิตหน่วยการเรียนการสอนหรื อหลักสูตรเฉพาะรายวิชา การดาเนินการจะเป็ นไปในลักษณะนา
ร่องกระบวนการจัดทาหลักสูตรในลักษณะหน่วยการเรี ยนหรื อหลักสูตรเฉพาะรายวิชา มีกิจกรรมดาเนินการ 8
ประการ ดังนี ้
1.1 การวิเคราะห์ความต้ องการของผู้เรียน ในขันนี
้ ้คณะกรรมการหลักสูตรของโรงเรี ยนจะสารวจ
ความต้ องการของผู้เรี ยนเพื่อใช้ เป็ นกรอบในการจัดทาหลักสูตร โดยพิจารณาจากช่องว่าง จุดบกพร่องและความ
หลากหลายแห่งภูมิหลังของผู้เรี ยน
1.2 การกาหนดจุดหมาย ภายหลังจากได้ วเิ คราะห์ความต้ องการของนักเรี ยนแล้ ว ผู้วางแผน
หลักสูตรจะช่วยกันกาหนดจุดหมายที่ต้องการ
1.3 การเลือกเนื ้อหา เนื ้อหาสาระหรื อหัวข้ อเนื ้อหาทีจ่ ะนามาศึกษาได้ มาโดยตรงจากจุดหมาย คณะ
ผู้ทาหลักสูตรไม่เพียงแต่จะต้ องพิจารณาจุดหมายในการเลือกเนื ้อหาเท่านัน้ แต่จะต้ องพิจารณาความสอดคล้ อง
และความสาคัญของเนื ้อหาที่เลือกด้ วย
1.4 การจัดเนื ้อหา เมื่อได้ เนื ้อหาสาระแล้ ว งานขันต่
้ อไปคือ การจัดลาดับเนื ้อหา ซึง่ อาจจัด
ตามลาดับจากเนื ้อหาที่งา่ ยไปสูเ่ นื ้อหาที่ยาก หรื ออาจจัดตามลักษณะหรื อธรรมชาติของเนื ้อหาสาระที่ต้องการให้
ผู้เรี ยนเรี ยนรู้ การจัดเนื ้อหาที่เหมาะสมควรจะสอดรับกับวุฒิภาวะของผู้เรี ยน ความพร้ อมของผู้เรียนและระดับ
ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรี ยน
1.5 การเลือกประสบการณ์การเรี ยนรู้ ผู้พฒ
ั นาหลักสูตรจะต้ องเลือกวิธีการหรื อยุทธวิธีที่ผ้ เู รี ยน
สามารถนาไปใช้ กบั เนื ้อหาได้ นักเรี ยนจะทาความเข้ าใจเนื ้อหาผ่านกิจกรรมการเรี ยนรู้ที่นกั วางแผนหลักสูตร
และครูเป็ นผู้เลือก
1.6 การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ ครูเป็ นผู้ตดั สินวิธีการที่จะจัดและกาหนดกิจกรรมการเรี ยนรู้ และ
การจัดลาดับขันตอนของการใช้
้
กิจกรรม ในขันนี
้ ้ครูจะปรับยุทธวิธีให้ เหมาะกับนักเรียนเฉพาะกลุม่ ทีค่ รูรับผิดชอบ
1.7 การกาหนดสิง่ ที่จะต้ องประเมินและวิธีการในการประเมิน ครูผ้ สู อนในฐานะผู้มสี ว่ นร่วมในการ
พัฒนาหลักสูตรจะต้ องประเมินและตรวจสอบให้ ได้ วา่ หลักสูตรดังกล่าวบรรลุจดุ หมายหรื อไม่ ครูผ้ สู อนจะต้ อง
เลือกเทคนิควิธีอย่างหลากหลายเพื่อใช้ ให้ เหมาะสมกับการวัดผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน และให้ สามารถบอกได้ วา่
จุดหมายของหลักสูตรได้ รับการตอบสนองหรื อไม่
1.8 การตรวจสอบความสมดุลและลาดับขันตอน
้
ผู้จดั ทาหลักสูตรจะต้ องมุง่ เน้ นทีก่ ารจัดทา
หลักสูตรหรื อหน่วยการเรี ยนการสอนให้ คงเส้ นคงวาและสอดคล้ องภายในตัวหลักสูตรเอง การดาเนินการใน
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ลักษณะนี ้ก็เพื่อให้ ผ้ เู รียนเกิดประสบการณ์การเรี ยนรู้ที่เหมาะสมและเกิดความสมดุลในเนื ้อหาและประเภทของ
การเรี ยนรู้
2. การนาหลักสูตรหรื อหน่วยการเรี ยนไปทดลองใช้ เมื่อคณะผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้ จดั ทาหลักสูตร
และเอกสารประกอบหลักสูตรในรูปของสือ่ หรื อบทเรี ยนต่าง ๆ เรี ยบร้ อยแล้ ว
คณะครูก็จะนาเอกสารหลักสูตรเหล่านันไปทดลองสอนในชั
้
นเรี
้ ยนที่รับผิดชอบ มีการสังเกต วิเคราะห์และเก็บ
รวบรวมผลการใช้ หลักสูตรและการจัดกิจการรมในชันเรี
้ ยน เพื่อเป็ นข้ อมูลสาหรับการปรับปรุงหลักสูตรให้
สมบูรณ์ขึ ้นในโอกาสต่อไป
3. การปรับปรุงเนื ้อหาในหลักสูตรให้ สอดคล้ องกัน ในขันตอนนี
้
้จะต้ องปรับหน่วยการเรียนหรื อหลักสูตร
ให้ สอดคล้ องกับความต้ องการของผู้เรี ยนอย่างแท้ จริ ง โดยพิจารณาความสอดคล้ องระหว่างความสามารถของ
ผู้เรี ยนกับทรัพยากรที่โรงเรี ยนมีอยูแ่ ละกับพฤติกรรมการสอนของครู มีการรวบรวมข้ อจากัดต่าง ๆ ที่ได้ จากการ
ทดลองไว้ ในคูม่ ือครู เพื่อจะใช้ เป็ นข้ อสังเกตและแนวทางที่จะช่วยให้ ครูได้ จดั กิจกรรม การสอนอย่างรอบคอบ
4. การพัฒนากรอบงาน ภายหลังจากจัดทาบทเรียนหรื อหลักสูตรรายวิชาต่าง ๆ จานวนหนึง่ แล้ ว
ผู้พฒ
ั นาหลักสูตรจะต้ องตรวจสอบหลักสูตรและสือ่ ในแต่ละหน่วยหรื อแต่ละรายวิชา ในประเด็นของความ
เหมาะสมและความเพียงพอของขอบข่ายเนื ้อหา และความเหมาะสมของการจัดลาดับเนื ้อหา ครูหรื อ
ผู้เชี่ยวชาญทางด้ านการพัฒนาหลักสูตรจะต้ องรับผิดชอบจัดทาหลักการและเหตุผลของหลักสูตรโดยดาเนินการ
ผ่านกระบวนการการพัฒนากรอบงาน
5. การนาหลักสูตรไปใช้ และเผยแพร่ เพื่อให้ ครูทเี่ กี่ยวข้ องนาหลักสูตรไปใช้ จริ งในระดับห้ องเรี ยนอย่าง
ได้ ผล จาเป็ นที่ผ้ บู ริ หารจะต้ องจัดฝึ กอบรมครูประจาการอย่างเหมาะสมกระบวนการพัฒนาหลักสูตรทัง้ 5
ขันตอนที
้
่กล่าวมามีลกั ษณะที่เป็ นเชิงวิชาการอยูม่ าก ดังนันเมื
้ ่อมีการจัดทาหลักสูตรในสถานการณ์จริ ง
ผู้รับผิดชอบสามารถปรับปรุงกิจกรรมและขันตอนให้
้
เหมาะสมกับธรรมชาติของเนื ้อหาวิชา สภาพท้ องถิ่นและ
เงื่อนไขอื่น ๆ ได้ อย่างไรก็ตามในเวลาปฏิบตั งิ าน เมื่อมีปัญหาเกิดขึน้ ก็สามารถปรึกษาหารื อกับผู้ร้ ูและ
ผู้เชี่ยวชาญในด้ านนี ้ได้
ความได้ เปรียบของการสร้ างหลักสูตรโดยคณะบุคคลในสถานศึกษาก็คือ สามารถตรวจสอบผลงานและ
ปรับปรุงแก้ ไขให้ ถกู ต้ องเหมาะสมได้ ตลอดเวลา เพราะมีนกั เรี ยนซึง่ พร้ อมทีจ่ ะให้ ความร่วมมือในการทดลองใช้
ในทุกขันตอนและตลอดเวลา
้
เนื่องจากหลักสูตรเป็ นแผนแม่บทในการกาหนดขอบข่ายความรู้ ความสามารถและมวลประสบการณ์
ดังนันในการจั
้
ดกิจกรรมการเรี ยนการสอน ผู้สอนจาเป็ นต้ องทราบถึง ความคาดหวังของหลักสูตรในภาพรวมที่
ต้ องการให้ ผ้ เู รียนเกิดคุณลักษณะในด้ านต่าง ๆ เนื่องจากวิธีการจัดการเรี ยนการสอนในรายวิชาต่างๆ มีลกั ษณะ
การให้ ความรู้ ความเข้ าใจ และการฝึ กทักษะต่าง ๆ ไว้ จานวนมากและหลากหลายอยูแ่ ล้ ว จึงจะไม่อธิบายซ ้า
เพราะการสอนในสองด้ านแรกเป็ นการสอนที่เน้ นทางด้ านพุทธิพิสยั และด้ านปฏิบตั ิหรื อทักษะพิสยั ที่ค้ นุ เคยกันดี
อยูแ่ ล้ ว เป็ นการเรี ยนการสอนที่ตรงไปตรงมา ตรวจสอบหรื อประเมินผลได้ ชดั เจนว่าประสบความสาเร็ จหรื อ
ล้ มเหลว อีกนัยหนึง่ ก็คือสามารถบอกได้ วา่ ผู้เรี ยนสามารถเรี ยนรู้และบรรลุจดุ หมายทีว่ างไว้ หรื อไม่ จึงเป็ นเรื่ อง
ของการมุง่ ผลสัมฤทธิ์แห่งการเรียนรู้ของผู้เรี ยน การวัดและประเมินผลก็สามารถวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนได้
โดยตรง
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การพัฒนาหลักสูตร เป็ นการปรับปรุงเปลีย่ นแปลง หลักสูตรที่มีอยูแ่ ล้ วให้ ดยี ิ่งขึ ้นหรื อสร้ างหลักสูตร
ขึ ้นมาใหม่ ให้ เหมาะสมสอดคล้ องกับความต้ องการของสภาพสังคมที่เปลีย่ นแปลงไปและสนองต่อความต้ องการ
ของผู้เรี ยน การพัฒนาหลักสูตรระดับชาติ เป็ นการพัฒนาหลักสูตรในลักษณะกว้ าง ๆ โดยยึดถือแผนการศึกษา
ของชาติ เพื่อให้ ผ้ ใู ช้ ในระดับต่าง ๆ นาไปขยายหรื อปรับเป็ นแนวทางในการพัฒนาหลักสูตร สาหรับการพัฒนา
หลักสูตรระดับท้ องถิ่น หมายถึง ระดับเขตพื ้นที่การศึกษาและสถานศึกษา จะเป็ นการนาหลักสูตรระดับชาติมา
ปรับเปลีย่ นเนื ้อหาสาระให้ มคี วามสอดคล้ องกับท้ องถิ่น ส่วนการพัฒนาหลักสูตรระดับชันเรี
้ ยนเป็ นการพัฒนา
หลักสูตรโดยสถานศึกษา กลุม่ สาระการเรี ยนรู้ตา่ ง ๆ เป็ นการขยายและปรับให้ มีความสอดคล้ องในการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา โดยการพัฒนาระดับหลักสูตรชันเรี
้ ยน เป็ นการพัฒนาที่เน้ นความต้ องการและความ
ถนัด ความสนใจของผู้เรี ยน ซึง่ เป็ นการปรับจุดประสงค์ เนื ้อหาวิชา และกิจกรรมการเรี ยนการสอนโดยครูผ้ เู รี ยน
จากแนวคิดของนักศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาสูตรพบว่า เป็ นกระบวนการทางานที่เป็ นระบบเป็ นวงจรเชื่อมโยงกัน
ในมิตติ า่ ง ๆ นักพัฒนาหลักสูตรดาเนินการให้ มิตติ า่ ง ๆ เป็ นไปอย่างราบรื่ นและมีประสิทธิภาพ การจัดทาหรื อ
พัฒนาหลักสูตรนัน้ มีสงิ่ ที่ต้องปฏิบตั ิและพิจารณาที่สาคัญ คือ การกาหนดเป้าหมายเบื ้องต้ อนของหลักสูตรที่
จัดทานันให้
้ ชดั เจนว่าเป้าหมายเพื่ออะไร ทังโดยส่
้
วนรวมและส่วนย่อยของหลักสูตร หลังจากนันจึ
้ งเลือกเนื ้อหา
กิจกรรมการเรียนการสอน วิธีการประเมินผล และกาหนด รูปแบบการนาหลักสูตรไปใช้ ในโรงเรี ยน ซึง่ การ
ดาเนินการจะเป็ นไปอย่างต่อเนื่อง จึงจะทาให้ การพัฒนาหลักสูตรดาเนินไปอย่างครบถ้ วนและเกิดผลดี นัน่ คือ
ได้ หลักสูตรที่มีประสิทธิภาพ
สาหรับกระบวนการพัฒนาหลักสูตรแบบ SPIE Model เป็ นการผสมผสาน บูรณาการองค์ประกอบที่
สาคัญและสอดคล้ องกัน เมื่อนาไปปฏิบตั ิจริ งในสภาพแวดล้ อมและข้ อจากัดของโรงเรี ยนโดยพัฒนาหลักสูตร
ระดับสถานศึกษานัน้ จะทาให้ การจัดการศึกษาสอดคล้ องกับปั ญหาและความเปลีย่ นแปลงสังคม ความ
เจริ ญก้ าวหน้ าวิชาการและเทคโนโลยี ตลอดจนสอดคล้ องความต้ องการของชุมชนและความต้ องการของผู้เรี ยน
ด้ วย นักวิชาการมีมมุ มองในการให้ ความสาคัญของหลักสูตรแตกต่างกันไป
ไทเลอร์ ( Taler,1998 : 198) มองว่า นักการศึกษาจะต้ องจัดการศึกษาที่มงุ่ ให้ ความสาคัญกับสังคม
ด้ วยการยอมรับความต้ องการของสังคม และในการดาเนินชีวิต ใช้ การศึกษาเป็ นเครื่ องมือทีม่ งุ่ ปรับปรุงสังคม
ผู้สอนควรได้ นาทังปรั
้ ชญาสังคมและปรัชญาการศึกษา มาเป็ นเค้ าโครงพิจารณาใน 4 ประเด็น คือ
1. ความจาและการระลึกได้ ของแต่ละคน เป็ นพื ้นฐานของการเป็ นมนุษย์ ไม่จากัดว่าจะเป็ นเชื ้อชาติ
สัญชาติ หรื อฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม
2. โอกาสเพื่อการมีสว่ นร่วมที่เปิ ดกว้ างในทุกระยะของกิจกรรมในกลุม่ สังคม
3. ให้ การสนับสนุนของการเปลีย่ นแปลงมากกว่ามุง่ ตอบความต้ องการส่วนบุคคล
4. ความเชื่อและสติปัญญาเป็ นดังวิธีของความคิดทีเ่ กี่ยวข้ องกับปัญหาสาคัญมากกว่าที่จะขึ ้นอยูก่ บั
อานาจรัฐหรื อผู้มีอานาจ ไทเลอร์ ให้ ความสาคัญในการใช้ จิตวิทยา ไม่เพียงการตอบข้ อค้ นพบเฉพาะบางเรื่ อง
เท่านัน้ หากยังใช้ จิตวิทยาในฐานะทฤษฎีการเรี ยนรู้ ซึง่ ช่วยในการกาหนดกรอบโครงสร้ างของกระบวนการเรี ยนรู้
อีกด้ วย ไทเลอร์ กล่าวถึงความสาคัญของการกลัน่ กรองด้ วยจิตวิทยา สรุปได้ ดงั นี ้
1. ช่วยให้ เราเปลีย่ นแปลงความคิดเห็นที่แตกต่างกันและสามารถคาดหวังผลจากกระบวนการเรียนรู้
หรื อไม่ก็ได้
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2. ช่วยให้ เรามีความคิดเห็นที่แตกต่างกันในจุดหมายที่เป็ นไปได้ ในระยะเวลาที่ยาวนานหรื อความ
เป็ นไปได้ ที่จะบรรลุผลในแต่ละช่วงอายุ
3. ช่วยให้ ความคิดบางอย่างเกี่ยวกับระยะเวลาที่ต้องการให้ บรรลุผลตามจุดประสงค์และช่วงอายุซงึ่
เป็ นความพยายามสูงสุดทีจ่ ะเกิดผลดังความตังใจ
้
เมื่อผ่านการกลัน่ กรองแล้ ว ไทเลอร์ ให้ คาแนะนาการวางแผนหลักสูตร 3 ประเด็น คือ การเลือก
ประสบการณ์เรี ยนรู้ การจัดระบบโครงสร้ างประสบการณ์เรี ยนรู้ และการประเมินผลการเรี ยนรู้ ซึง่ ผู้สอนต้ องจัด
ประสบการณ์เรี ยนรู้
1. พัฒนาทักษะการคิด
2. ช่วยให้ ได้ สารสนเทศทีต่ ้ องการ
3. ช่วยให้ ได้ พฒ
ั นาเจตคติเชิงสังคม
4. ช่วยให้ ได้ พฒ
ั นาความสนใจ
แบบจาลองของไทเลอร์ ถือเป็ นต้ นแบบของการพัฒนาหลักสูตร ไทเลอร์ ให้ คาแนะนาว่า ในการกาหนด
วัตถุประสงค์ทวั่ ไปของหลักสูตรทาได้ ด้วยการเก็บรวบรวมข้ อมูลจากแหล่งต่างๆ ประกอบด้ วย ข้ อมูลผู้เรี ยน
ข้ อมูลสังคมที่โรงเรี ยนตังอยู
้ ่ และข้ อมูลเนื ้อหาสาระวิชา นาข้ อมูลจากสามแหล่งนี ้มาวิเคราะห์เชื่อมโยงเพื่อช่วย
ให้ มนั่ ใจในข้ อมูลที่เก็บรวบรวมมา การเชื่อมโยงข้ อมูลเป็ นการสังเคราะห์ข้อมูลเพื่อนาข้ อมูลไปกาหนด
จุดประสงค์ของหลักสูตร (ฉบับร่าง) ต่อจากนันจึ
้ งกลัน่ กรองด้ วยปรัชญาการศึกษาของสถานศึกษาและจิตวิทยา
การเรี ยนรู้
ทาบา (Taba 1962: 10) มีความเห็นว่าหลักสูตรต้ องถูกออกแบบโดยครูผ้ สู อนไม่ใช่คนอื่น โดยส่งเสริ ม
การสร้ างสรรค์การสอนและการเรี ยนรู้มากกว่าการออกแบบหลักสูตรโดยมีแบบจาลองการพัฒนาหลักสูตรของ
ทาบา ทังหมด
้
7 ขัน้ ดังนี ้
ขันที
้ ่ 1 การวิเคราะห์ความต้ องการจาเป็ น
ขันที
้ ่ 2 การกาหนดวัตถุประสงค์
ขันที
้ ่ 3 การเลือกเนื ้อหาสาระ
ขันที
้ ่ 4 การจัดการเกี่ยวกับเนื ้อหาสาระ
ขันที
้ ่ 5 การเลือกประสบการณ์เรียนรู้
ขันที
้ ่ 6 การจัดการเกี่ยวกับประสบการณ์เรี ยนรู้
ขันที
้ ่ 7 การตัดสินใจว่าจะประเมินอะไรและวิธีการประเมิน
เซเลอร์ อเล็กซานเดอร์ และเลวีส (Saylor J.G, Alexander. W.M. and Lewis Arthur, 1981: 24) ได้
นาเสนอแบบจาลองในการพัฒนาหลักสูตรประกอบด้ วย 4 ขันตอน
้
ภายใต้ แนวคิดของการวางแผนให้ โอกาสใน
การเรี ยนรู้เพื่อบรรลุผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาและวัตถุประสงค์ทเี่ กี่ยวข้ องสาหรับประชากร ดังนี ้
1. จุดหมาย วัตถุประสงค์และขอบข่ายที่ต้องการพัฒนา
จุดหมายและวัตถุประสงค์ของหลักสูตรถูกเลือกหลังจากการพิจารณาตัวแปรภายนอก เช่น ผล
การศึกษาจากการวิจยั ทางการศึกษา การรับรองมาตรฐาน ความเห็นของกลุม่ สังคม และอื่นๆ
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2. การออกแบบหลักสูตร
นักวางแผนลักสูตรต้ องดาเนินการออกแบบหลักสูตร ด้ วยการสร้ างโอกาสในการเรี ยนรู้ทเี่ หมาะสมกับ
ขอบข่ายที่ต้องการพัฒนา ระบุวนั เวลาและวิธีการในโอกาสการเรี ยนรู้ดงั กล่าว การออกแบบหลักสูตรคานึงถึง
ธรรมชาติของวิชา รูปแบบของสถาบันทางสังคมที่สมั พันธ์กบั ความต้ องการและความสนใจของผู้เรี ยน
3. การนาหลักสูตรไปใช้
ผู้สอนนาหลักสูตรไปใช้ ในชันเรี
้ ยน โดยจัดการเรี ยนการสอนตามวัตถุประสงค์และเลือกกลยุทธวิธีการ
สอนที่เกี่ยวข้ องเพื่อบรรลุผลการเรี ยนรู้
4. การประเมินหลักสูตร
นักวางแผนลักสูตรและผู้สอนร่วมกันประเมินด้ วยการเลือกเทคนิคการประเมินที่หลากหลาย
การประเมินมีจดุ เน้ น 2 ประเภท คือ 1) การประเมินผลรวมของการใช้ หลักสูตรทังโรงเรี
้
ยน ประกอบด้ วย
เป้าหมาย วัตถุประสงค์ จุดประสงค์การเรี ยน ประสิทธิภาพของการเรี ยนการสอน และผลสัมฤทธิ์ของผู้เรี ยน
การประเมินกระบวนการหลักสูตรทังระบบ
้
ตังแต่
้ การออกแบบหลักสูตร การนาหลักสูตรไปใช้ เพื่อตัดสินใจว่า
หลักสูตรมีประสิทธิภาพเพียงใด
โอลิวา (Oliva.P.E ,1992:87) ได้ เสนอแบบจาลองการพัฒนาหลักสูตรตามความสัมพันธ์อย่างละเอียด
ระหว่างองค์ประกอบที่เป็ นสาระสาคัญครอบคลุมกระบวนการพัฒนาหลักสูตรตังแต่
้ ต้นจนจบ นักพัฒนา
หลักสูตรต้ องทาความเข้ าใจแต่ละขันโดยตลอด
้
จากข้ อมูลพื ้นฐานการพัฒนาหลักสูตรด้ านปรัชญาถึงการ
ประเมินหลักสูตร รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรที่มงุ่ เน้ นความสัมพันธ์ระหว่างหลักสูตรและการเรียนการสอนอย่าง
เป็ นขันตอน
้
12 ตอน ดังนี ้
ขันที
้ ่ 1 - กาหนดปรัชญา จุดหมายการศึกษา และความเชื่อเกี่ยวกับการเรี ยนรู้
ขันที
้ ่ 2 - วิเคราะห์ความต้ องการจาเป็ นของผู้เรี ยนและสังคม
ขันที
้ ่ 3 และ 4 - กาหนดวัตถุประสงค์ที่ได้ จากขันที
้ ่ 1 และ 2
ขันที
้ ่ 5 - การบริ หารและนาหลักสูตรไปใช้
ขันที
้ ่ 6 และ 7 - การเพิม่ ระดับจุดหมายของการเรี ยนการสอน
ขันที
้ ่ 8 - การเลือกกลวิธีการสอน
ขันที
้ ่ 9 - การเลือกวิธีการประเมินผลก่อนเรี ยน
ขันที
้ ่ 10 - การดาเนินการจัดการเรี ยนการสอน
ขันที
้ ่ 11 - เก็บรวบรวมข้ อมูลการประเมินผลการเรียนการสอน
ขันที
้ ่ 12 – การประเมินหลักสูตรทังระบบ
้
วิชยั วงษ์ ใหญ่ (2554:10)ได้ สรุปแนวคิดและขันตอนการพั
้
ฒนาหลักสูตร โดยรูปแบบการพัฒนา
หลักสูตรจะเป็ นฐานคิดในการพัฒนาหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552
ขันตอนการพั
้
ฒนาหลักสูตรมีดงั นี ้
1. คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร ใช้ ข้อมูลสภาพปั ญหาและความต้ องการของสังคม มากาหนด
จุดมุง่ หมาย หลักการและโครงสร้ าง และออกแบบหลักสูตร โดยปรึกษาผู้เชี่ยวชาญประกอบ
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2. ยกร่างเนื ้อหาสาระ แต่ละกลุม่ ประสบการณ์ แต่ละหน่วยการเรี ยน และแต่ละรายวิชา โดย
ปรึกษาหารื อผู้เชี่ยวชาญแต่ละสาขาวิชา คณะกรรมการฯ ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญแต่ละสาขาวิชาเป็ นผู้กาหนด
ผลการเรี ยนรู้ จุดประสงค์ เชิงพฤติกรรมหรื อจุดประสงค์การเรี ยนรู้ วางแผนการสอน ทาบันทึก ผลิตสือ่ การสอน
จัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน
3. ทดลองใช้ หลักสูตรในสถานศึกษานาร่อง และแก้ ไขข้ อบกพร่อง
4. อบรมผู้สอน ผู้บริ หาร และบุคลากรทางการศึกษาให้ เข้ าใจหลักสูตรใหม่
5. ปฏิบตั ิการสอน กิจกรรมการใช้ หลักสูตรใหม่มี 4 ประการ
5.1 การแปลงหลักสูตรไปสูก่ ารสอน คือจัดทาวัสดุ สือ่ การสอน
5.2 ผู้บริ หารจัดเตรี ยมสิง่ ต่างๆ เช่น บุคลากร (ครู) วัสดุหลักสูตร และบริ การต่างๆ
5.3 การสอน ผู้สอนประจาการ ทาหน้ าที่ดาเนินการสอน
5.4 การประเมินผล ประเมินทังผลการเรี
้
ยนและหลักสูตร แล้ วนาไปแก้ ไข
จากมุมมองของนักวิชาการหลายๆท่านได้ กล่าวถึงการพัฒนาหลักสูตรแตกต่างกันไปจนได้ มีการคิดค้ น
SU Model คือ รูปแบบจาลองโลกแห่งการศึกษา โดยประกอบด้ วยวงกลม ซึง่ เปรี ยบเสมือนจักรวาลแห่ง
การเรี ยนรู้ ที่มีพื ้นฐานที่สาคัญ 3 ด้ าน คือ 1) พื ้นฐานด้ านปรัชญา 2) พื ้นฐานด้ านจิตวิทยา และ 3) พื ้นฐานด้ าน
สังคม ด้ านสามเหลีย่ มระหว่างความรู้กบั ผู้เรี ยนมีพื ้นฐานสาคัญคือ พื ้นฐานด้ านปรัชญา ด้ านสามเหลีย่ มระหว่าง
ผู้เรี ยนกับสังคมมีพื ้นฐานสาคัญคือ พื ้นฐานด้ านจิตวิทยา และด้ านสามเหลีย่ มระหว่างสังคมกับความรู้มีพื ้นฐาน
สาคัญคือ พื ้นฐานด้ านสังคม เมือ่ พิจารณาพื ้นฐานด้ านปรัชญา แนวคิดของการพัฒนาหลักสูตรทีม่ ีจดุ หมายของ
หลักสูตรที่มงุ่ เน้ น ความรู้ (Knowledge) กากับด้ วยปรัชญาทางการศึกษา 2 ปรัชญา คือ ปรัชญาสารัตถนิยม
(Essentialism) ซึง่ มีแนวคิดในการจัดการเรียนการสอนเพื่อเป็ นการสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรม ประเพณี และ
ปรัชญานิรันดรนิยม (Perenialism) ที่มีแนวคิดในการจัดการเรียนการสอนด้ วยเหตุผล เรี ยนรู้ในสิง่ ที่เป็ นเนื ้อหา
สาระที่มนั่ คง การพัฒนาหลักสูตรที่มีจดุ หมายของหลักสูตรที่มงุ่ เน้ น ผู้เรี ยน (Learner) กากับด้ วยปรัชญา
การศึกษาอัตถิภาวะนิยม (Existentialism) ซึง่ มีแนวคิดทีใ่ ห้ บคุ คลมีเสรี ภาพในการเลือกด้ วยตนเอง มีแนวทาง
การจัดการศึกษาโดยให้ ผ้ เู รี ยนได้ มีโอกาสเลือกประสบการณ์ในการเรี ยนรู้ด้วยตนเอง และการพัฒนาหลักสูตรที่
มีจดุ หมายของหลักสูตรที่มงุ่ เน้ น สังคม (Social) จะกากับด้ วยปรัชญาการศึกษาปฏิรูปนิยม
(Reconstructionism) โดยมีแนวคิดในการจัดการศึกษาให้ กบั ผู้เรียนควรเป็ นไปเพื่อการพัฒนาสังคม เนื่องจาก
สังคมมีปัญหา
กระบวนการพัฒนาหลักสูตรตามแนวคิดแบบจาลอง SU Model
กระบวนการพัฒนาหลักสูตรประกอบด้ วยขันตอนในการจั
้
ดทาหลักสูตร โดยประกอบด้ วย 4 ขันตอน
้
ดังนี ้ สามเหลีย่ มแรก เป็ นการวางแผนหลักสูตร (Curriculum Planning) ซึง่ จะเห็นว่ากากับด้ วยความรู้
(Knowledge) และสอดคล้ องกับแนวคิดการพัฒนาหลักสูตรของไทเลอร์ คาถามที่หนึง่ คือ มีจดุ มุง่ หมายอะไรบ้ าง
ในการศึกษาที่โรงเรียนต้ องแสวงหา เพราะว่าหลักสูตรต้ องมีจดุ หมายทีช่ ดั เจน เพื่อนาไปวางแผนและกาหนด
จุดมุง่ หมายของหลักสูตร หลักสูตรต้ องวางแผนให้ มเี นื ้อหาครบคลุมในสิง่ ที่ผ้ เู รี ยนต้ องรู้และต้ องเรียน
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การวางแผนหลักสูตร มีแนวปฏิบตั ิ ดังนี ้
1. ผู้พฒ
ั นาหลักสูตรศึกษาสาระสาคัญของความรู้ในประเด็นการวางแผนหลักสูตรจากแหล่งความรู้
ต่างๆให้ กระจ่างแจ้ ง
2. ทาความเข้ าใจต่อข้ อมูลที่ศกึ ษามา แล้ วนาข้ อมูลดังกล่าวมาประมวลผลให้ อยูใ่ นรูปสารสนเทศ
3. ผู้พฒ
ั นาหลักสูตรฝึ กเขียนการวางแผนหลักสูตรโดยนาสาระสาคัญมาจาก 21st Century Skills: The
Challenges Ahead; A World Class Education ทักษะแห่งอนาคตใหม่: การศึกษาเพื่อศตวรรษที่ 21 เป็ นต้ น
ซึง่ ขันตอนนี
้
้เป็ นขันตอนของการเขี
้
ยน วิสยั ทัศน์ (Vision) ของหลักสูตร
สามเหลีย่ มรูปที่สอง เป็ นการออกแบบ (Curriculum Design) คือการนาจุดหมายและจุดมุง่ หมายของ
หลักสูตร มาทากรอบการปฏิบตั ิ ซึง่ จะเห็นว่ากากับด้ วยผู้เรียน (Learner) และสอดคล้ องกับคาถามที่สองของ
ไทเลอร์ คือ มีประสบการณ์การศึกษาอะไรบ้ างที่โรงเรียนควรจัด เพื่อให้ บรรลุจดุ มุง่ หมายในการศึกษา ดังนัน้
การออกแบบหลักสูตรจึงเน้ นการออกแบบเนื ้อหา (Content) ประสบการณ์การเรี ยนรู้ หรื อกิจกรรมการเรี ยนรู้
(Learning Activities) ที่ก่อให้ เกิดความรู้แก่ผ้ เู รี ยน เพื่อให้ ตอบสนองจุดหมายและจุดมุง่ หมายของหลักสูตร
การออกแบบหลักสูตร มีแนวปฏิบตั ิ ดังนี ้
1. ผู้พฒ
ั นาหลักสูตรศึกษาสาระสาคัญของความรู้ในประเด็นการออกแบบหลักสูตรจากแหล่งความรู้
ต่างๆให้ กระจ่างแจ้ ง
2. ทาความเข้ าใจต่อข้ อมูลที่ศกึ ษามา แล้ วนาข้ อมูลดังกล่าวมาประมวลผลให้ อยูใ่ นรูปสารสนเทศ
3. ผู้พฒ
ั นาหลักสูตรฝึ กเขียนการออกแบบหลักสูตร โดยนาสาระสาคัญมาจากโมเดลต้ นแบบเชิง
วัตถุประสงค์ (Objective Model) หรื อโมเดลต้ นแบบเชิงเหตุผล การปรับปรุงโมเดลโดยฮิลดา ทาบา รูปแบบของ
การออกแบบหลักสูตรทีเ่ น้ นเนื ้อหาวิชา เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญ และเน้ นปั ญหาสังคมเป็ นสาคัญ หลักการออกแบบ
หลักสูตร 7 ประการของสก็อตแลนด์ แนวคิดการออกแบบหลักสูตรที่สง่ เสริ มความเป็ นเลิศในการเรียนรู้และการ
สอนของมหาวิทยาลัยกิฟฟิ ธ การออกแบบหลักสูตรรายวิชาตามแนวคิดของเวสมินส์เตอร์ เอ็กเชงจ์
มหาวิทยาลัยเวสมินเตอร์ และการออกแบบหลักสูตรด้ วยแนวคิดวัตถุประสงค์เป็ นฐาน เป็ นต้ น ซึง่ ขันตอนนี
้
้เป็ น
ขันตอนของการเขี
้
ยนพันธกิจ (Mission) ของหลักสูตร
สามเหลีย่ มรูปที่สาม เป็ นการจัดหลักสูตร (Curriculum Organization) ซึง่ จะเห็นว่ากากับด้ วยผู้เรียน
(Learner), ความรู้ (Knowledge) และสังคม (Society) ทังยั
้ งสอดคล้ องกับคาถามที่สามของไทเลอร์ คือจัด
ประสบการณ์การเรี ยนรู้อย่างไรให้ มีประสิทธิภาพ ซึง่ การจัดหลักสูตรให้ มีประสิทธิภาพ มีความหมายรวมถึง การ
บริ หารจัดการหลักสูตร การจัดการเรี ยนรู้ การนิเทศการศึกษา การนิเทศการสอน เพื่อให้ นกั เรียนเกิดความรู้และ
บรรลุวตั ถุประสงค์ของหลักสูตร พร้ อมกับสามารถนาความรู้ที่ได้ ไปใช้ ในการอยูใ่ นสังคมอย่างเป็ นสุข
การจัดหลักสูตร มีแนวปฏิบตั ิ ดังนี ้
1. ผู้พฒ
ั นา รวบรวมข้ อมูลความรู้และทาความเข้ าใจให้ กระจ่างแจ้ ง
2. ทาความเข้ าใจต่อข้ อมูลที่ศกึ ษามา แล้ วนาข้ อมูลดังกล่าวมาประมวลผลให้ อยูใ่ นรูปสารสนเทศ
3. ยืนยันความถูกต้ องและการใช้ ข้อมูลใหม่ โดยนาความรู้ตามแนวคิดของออร์ นสไตน์และ
ฮันกิน ไปออกแบบเป็ นหลักสูตร
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สามเหลีย่ มรูปที่สี่ การประเมินหลักสูตร (Curriculum Evaluation) เป็ นการประเมินหลักสูตร และผล
การเรี ยนรู้ตามหลักสูตร ซึง่ จะเห็นว่ากากับด้ วยสังคม (Society) และสอดคล้ องกับคาถามที่สขี่ องไทเลอร์ คือ
ประเมินประสิทธิ์ผลของประสบการณ์ในการเรี ยนอย่างไร เพราะว่าการประเมินผลการเรี ยน ความรู้และการ
จัดการเรี ยนการสอนจะทาให้ นกั เรี ยนได้ ความรู้ที่สามารถนาไปใช้ ในสังคมการประเมินหลักสูตร มีแนวปฏิบตั ิ
ดังนี ้
1. ผู้พฒ
ั นาศึกษาข้ อมูลและทาความเข้ าใจเกี่ยวกับการประเมินหลักสูตรให้ กระจ่างแจ้ ง
2. นาความรู้ที่รวบรวมได้ มาประมวลเป็ นข้ อมูลใหม่ โดยนาเสนอในรูปแบบสารสนเทศ
3. ผู้พฒ
ั นาศึกษาแนวคิดการประเมินหลักสูตร แล้ วเลือกใช้ รูปแบบการประเมินหลักสูตรตามความ
สนใจเมื่อผู้พฒ
ั นาต้ องการประเมินผลการเรี ยนรู้ของผู้เรียน ผู้พฒ
ั นาต้ องใช้ เครื่ องมือวัดในการประเมิน เช่น
แบบทดสอบความรู้ตามสภาพจริง แบบสังเกตพฤติกรรม การประเมินการเรียนรู้โดยใช้ แฟ้มสะสมงาน แล้ ว
กาหนดเกณฑ์การประเมินโดยใช้ The SOLO Taxonomy

สรุป
การพัฒนาหลักสูตร เป็ นการปรับปรุงเปลีย่ นแปลง หลักสูตรที่มีอยูแ่ ล้ วให้ ดยี ิ่งขึ ้นหรื อสร้ างหลักสูตร
ขึ ้นมาใหม่ ให้ เหมาะสมสอดคล้ องกับความต้ องการของสภาพสังคมที่เปลีย่ นแปลงไปและสนองต่อความต้ องการ
ของผู้เรี ยน ซึง่ การพัฒนาหลักสูตรนันต้
้ องอาศัยการมีสว่ นร่วมของบุคลากรในโรงเรี ยน ครู ผู้บริ หารโรงเรี ยน
ผู้ปกครองนักเรี ยนและชุมชนในท้ องถิ่นในการพัฒนา ดังนันหลั
้ กสูตรจึงเป็ นส่วนหนึง่ ที่สาคัญของการศึกษา
เป็ นกลไกหลักในการขับเคลือ่ นคุณภาพการศึกษา เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการศึกษา รวมทังพั
้ ฒนา
คุณภาพของผู้เรียน ให้ มศี กั ยภาพสูงสุดทัดเทียมมาตรฐานสากล
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ประวัติผูเขียน
ชื่อ – สกุล
วันเดือนปี เกิด

นางสาวชัชชญา เจริ ญวงศ์
7 พฤศจิกายน 2529

ที่อยูป่ ั จจุบนั

139 หมู่ 8 ตาบลช่างเคิง่ อาเภอแม่แจ่ม
จังหวัดเชียงใหม่ 50270

ประวัติการศึกษา
ปี 2548
ปี 2552
ปี 2559
ประวัติการทางาน
ปี 2552 - 2553

ปี 2554 - 2557

ปี 2558 - ปั จจุบนั

มัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรี ยนแม่แจ่ม อาเภอแม่แจ่ม
จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50270
ปริ ญญาตรี สาขาวิชาเอกคณิตศาสตร์ จากมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่
ปริ ญญาโท สาขาวิชาการบริ หารการศึกษา มหาวิทยาลัย
เวสเทิร์น
ครูผ้ สู อน โรงเรี ยนดอยเต่าวิทยาคม อาเภอดอยเต่า
จังหวัดเชียงใหม่ สังกัดสานักเขตพื ้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 34 กระทรวงศึกษาธิการ
ครูผ้ สู อน โรงเรี ยนราชประชานุเคราะห์ 31 อาเภอแม่แจ่ม
จังหวัดเชียงใหม่ สังกัดสานักบริ หารงานการศึกษาพิเศษ
กระทรวงศึกษาธิการ
ครูผ้ ชู ่วย โรงเรี ยนบ้ านเชิงดอย (ดอยสะเก็ดศึกษา)
อ าเภอดอยสะเก็ ด จั ง หวั ด เชี ย งใหม่ สั ง กั ด ส านั กเขตพื น้ ที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1
กระทรวงศึกษาธิการ
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แนวทางการพัฒนาและส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ด้วย “กิจกรรมอ่านออกเขียนได้”สูก่ ารบริหารการศึกษา
Guidelines for the development and promotion of reading habits with
"literacy activities" into the administration of education.
นางสาวญาณนารี พันธ์ศรี
Miss Yannaree Pansri

บทคัดย่อ
โรงเรียนได้ตระหนักถึงความสาคัญในการพัฒนาและส่งเสริม การอ่าน การเขียนให้บังเกิดผลสาเร็จ
และยั่งยืน อีกทั้งเป็นการตอบสนองจุดเน้นของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงได้จัดทา
แผนพัฒนาการอ่าน การเขียนระดับโรงเรียน เพื่อเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาและพัฒนาให้นักเรียนอ่านออก
เขียนได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ โดยได้รับความร่วมมือจากครูผู้สอน ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน อีกทั้งยังต้องเกิดจากการร่วมมือ ร่วมใจกันของครู ผู้บริหารโรงเรียน และหน่วยงานการศึกษาที่
เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ทางวิชาชีพ โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ไปที่ผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนสามารถ พัฒนาการ
เรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ผ่านการวางแผน การมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน จนเกิดเป็น
วัฒนธรรม หรือชุมชนของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในโรงเรียน ได้ให้ข้อเสนอแนะและแนวทางการปฏิบัติ หวัง
เป็นอย่างยิ่งว่าแผนพัฒนาดังกล่าว จะเป็นแนวทางในการดาเนินงานสู่การพัฒนาการอ่าน การเขียนอย่างยั่งยืน
และเกิดคุณภาพเชิงประจักษ์ต่อไป

คาสาคัญ : กิจกรรมอ่านออกเขียนได้ , นักเรียน
Abstracts
The school recognizes the importance of developing and promoting successful
reading and writing. It is also the focus of the Office of the Basic Education Commission. The
development plan. Writing school To be the solution to problems and develop students to
read and write the target. With the cooperation of teachers, parents, basic education board
It also requires cooperation. Confederate Teacher School administrators And relevant
education authorities. To improve professional learning By focusing on the achievement to
the learner. So that learners can Develop self-learning Through planning Sharing Vision
Exchange of learning with each other. Until a culture. Or the community of exchange in
school learning Provide suggestions and guidelines. Hopefully, that development plan. It will
guide the development of reading. Sustainable writing and continued empowerment.

Keywords : literacy activities, students
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บทนา
นโยบายสาคัญของกระทรวงศึกษาธิการที่กล่าวว่า ปีการศึกษา 2558 เด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 1 เมื่ อ จบ ป.1 ต้ อ งอ่ า นออก เขี ย นได้ และมี ม าตรการการประเมิ น ผลให้ เ ป็ น รู ป ธรรม ซึ่ ง ส านั ก งาน
คณะกรรมการการการศึกษาขั้นพื้น ฐาน ในฐานะเป็นหน่วยงานหลักในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ
สานักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษา รวมทั้งสถานศึกษาในฐานะหน่วยงานปฏิบัติการดาเนินงานจากนโยบายสู่
การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม จึงกาหนดนโยบายให้นักเรียนทุกระดับ ชั้นอ่านออกเขียนได้ อ่านคล่อง เขียนคล่อง
การอ่านจัดเป็นพื้นฐานที่สาคัญของการเรียนรู้และการพัฒนาสติปัญญาของคนในสังคมไทย การอ่านทาให้เกิด
การพัฒนาด้านสติปัญญาความรู้ความสามารถพฤติกรรมและค่านิยมต่าง ๆ รวมทั้งช่วยในการเปลี่ยนแปลงการ
ดาเนินชีวิตโดยพัฒนาไปสู่สิ่งที่ดีที่สุดของชีวิตการอ่านจึงมีความสาคัญต่อชีวิตมนุษย์อย่างยิ่ง 2 ประการ คือ
ประการแรก สาคัญต่อชีวิตประจาวัน กล่าวคือ การอ่านเป็นการแสวงหาความรู้เพื่อนามาใช้ในการดารงชีวิต
ประจาวัน และประการที่สองมีความสาคัญต่อการเรียนเพราะการอ่านเป็นหัวใจของการจัดกิจกรรมทั้งหลายใน
การเรี ย นการสอน และมีความส าคัญยิ่ งต่อความสาเร็จอันส่งผลต่อการเรียนรู้ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
โดยเฉพาะในระดับประถมศึกษาหากเริ่มต้นดีรากฐานการอ่านของเด็กก็จะดีด้วย
ในยุคปัจจุบันเป็นที่ทราบกันดีแล้วว่า ในแต่ละชั้นเรียนจะมีนักเรียนที่มีความสามารถที่หลากหลาย
และแตกต่างกัน ดังพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 มาตรา 10 ที่ระบุว่า การจัดการศึกษาต้องจัดให้บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการ
รับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปีที่รัฐต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย การ
จัดการศึกษาสาหรับบุคคลซึ่งมีความบกพร่องทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ สังคม การสื่อสารและการ
เรียนรู้หรือมีร่างกายพิการ หรือทุพพลภาพหรือบุคคลซึ่งไม่สามารถพึ่งตนเองได้หรือไม่มีผู้ดูแลหรือด้อยโอกาส
ต้องจัดให้บุคคลดังกล่าวมีสิทธิและโอกาสได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นพิเศษ การศึกษาสาหรับคนพิการใน
วรรคสอง ให้จัดให้ตั้งแต่แรกเกิดหรือพบความพิการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายและให้บุคคลดังกล่าวมีสิทธิได้รับความ
ช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา นอกจากนี้แล้วในมาตรา 22 ยังระบุถึงหลักการจัดการศึกษาว่า ผู้เรียนทุกคน
สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ ต้องจัดการศึกษาที่พัฒนาผู้เรียนตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ ครูทุกคน
มีความจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องแสวงหาวิธีการที่จะช่วยให้นักเรียนทุกคนสามารถเรียนรู้ได้ตามเจตนารมณ์ของ
ตนเอง
จากข้อมูลดังกล่าว จะเห็นได้ว่า โรงเรียนยังคงมีนักเรียนที่อ่านไม่ออก ดังนั้นเพื่อให้สอดคล้องกับ
ประกาศนโยบายของรัฐบาลให้ “ปี 2558 เป็นปีปลอดนักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ ”จึงได้มีโครงการนี้ขึ้น
เพื่อเป็นการพัฒนาการเรียนรู้ทางวิชาชีพ โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ไปที่ผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาการเรียนรู้
ได้ด้ว ยตนเอง ผ่ านการวางแผน การมีวิสั ยทัศน์ร่ว มกัน การแลกเปลี่ ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน จนเกิดเป็น
วัฒนธรรม หรือชุมชนของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในโรงเรียน
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ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่
3) พ.ศ. 2553 หมวด 4 มาตรา 22 ระบุว่า การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้
และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความสาคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถ
พัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ มาตรา 6 ระบุว่า การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้
เป็นมนุษย์ที่สมบรูณ์ทั้งร่างกายจิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดารงชีวิต
สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
ภาษาไทยเป็นภาษาประจาชาติและเป็นเครื่องมือสาคัญในการแสวงหาความรู้ โรงเรียนตระหนักถึง
ความสาคัญของการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถทางการเรียนรู้โดยใช้ภาษาเป็นเครื่องมือสาคัญในการ
เรียนรู้ จึงได้ดาเนินการประเมินทักษะการใช้ภาษาด้านการอ่านและการเขียนของผู้เรียนเป็นรายบุคคล พบ
ปัญหาด้านการอ่านและการเขียนของผู้เรียน แบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ อ่านไม่
คล่องเขียนไม่ได้ อ่านออกเขียนไม่ได้
ภาษานับว่าเป็นสิ่งสาคัญในการสื่อสาร องค์ประกอบของภาษาคือ การฟัง การพูด การอ่านและการ
เขียน เพื่อเป็นเครื่องช่วยให้คนในสังคมมีความเข้าใจที่ดีต่อกันและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข การเรียนการ
สอนภาษาไทยในระดับประถมศึกษามุ่งให้ผู้เรียนมีพัฒนาการทางภาษาทั้งทางด้านการฟัง การพูด การอ่าน
และการเขียน สามารถใช้ภาษาในการติดต่อสื่อสารถึงการรับรู้ และถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิดได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ นอกจากนี้นักการศึกษายังเห็นความสาคัญของวิชาภาษาไทยเป็นอย่างมาก เพราะเป็นพื้นฐาน
ของการเรียนวิชาอื่นๆ อีกด้วย
การอ่านเป็นทักษะสาคัญที่ช่วยปรับและขยายประสบการณ์ของมนุษย์ ทั้งยังช่วยให้สามารถใช้เวลา
ว่างให้เป็นประโยชน์ และสร้างความเพลิดเพลินจากหนังสือ เอกสาร สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ได้มากและเป็นที่ยอมรับ
โดยทั่วไปว่าความสาเร็จในการเรียนของเด็กส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับความสามารถในการอ่าน คืออ่านช้า ขาดความ
เข้าใจในการอ่าน และไม่สามารถจดจาเรื่องที่อ่านได้ ย่อมทาให้การเรียนวิชาต่าง ๆ ไม่ได้ผลไปด้วย ทาให้
นักเรียนเกิดความเบื่อหน่ายวิตกกังวลหรือเกิดความท้อแท้ไม่อยากเรียนต่อไป การอ่าน จึงเป็นเครื่องมือที่
นาไปสู่ความรู้ความเข้าใจในวิชาการต่างๆ ยิ่งไปกว่านั้น การอ่าน จะช่วยทาให้นักเรียนค้นหาความรู้เพิ่มเติมใน
สิ่งที่ตนอยากรู้ ขยายความรู้ให้กว้างขวางยิ่งขึ้น ฉะนั้น การอ่านจึงเป็นบันไดไปสู่ความสาเร็จอีกหลายด้าน
การเขียนนับเป็นการสื่อสารที่มีวิธีการที่ซับซ้อนกว่าทักษะอื่น เพราะผู้ที่สามารถฟัง พูดอ่าน ได้ดีจึงจะ
ช่วยให้สามารถถ่ายทอดความเข้าใจ ความรู้สึกนึกคิดและจินตนาการออกมาทางการเขียนเพื่อสื่อความหมาย
ให้ผู้อื่นเข้าใจ ทักษะการเขียนจึงเป็นเครื่องมือในการสื่อความหมายที่คงทนถาวรเป็นหลักฐานที่ดีกว่าทักษะอื่น
ฉะนั้นผู้เขียนจึงต้องพยายามเขียนคาให้ถูกต้อง ใช้ภาษาที่ถูกต้องเพื่อสื่อความหมายให้ผู้อื่นเข้าใจ จึงจะเรียกได้
ว่าเป็นการเขียนที่มีประสิทธิภาพ ในการเขียนนอกจากต้องคานึงถึงเนื้อความตามวัตถุประสงค์ สานวนที่
สละสลวยถูกต้องตามหลักภาษาแล้ว ยังต้องคานึงถึงการสะกดคาด้วย เพราะการเขียนสะกดคาที่ถูกต้อง
นอกจากจะทาให้ผู้อ่านเข้าใจได้ง่าย และรวดเร็วแล้วยังช่วยให้ผู้เขียนเกิดความมั่นใจในตนเองทุกครั้งที่เขียน
ปัจจุบันพบว่ามีนักเรียนจานวนหนึ่งทีม่ ีความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านการอ่านและการเขียน ซึ่ง
เกิดขึ้นเนื่องจากสมองซีกซ้ายบกพร่อง หรือมีความยากลาบากในการจัดกระทาข้อมูล นักเรียนจะแสดง
พฤติกรรมด้านการอ่าน ดังนี้ อ่านช้า อ่านเสียงผิดเพี้ยน ประสมคาไม่ได้ จารายละเอียดของคาไม่ได้ อ่านข้าม
คาที่อ่านไม่ได้ อ่านตกหล่น หรืออ่านเพิ่มคา ผันเสียงวรรณยุกต์สับสน หรือผันไม่ได้ อ่านเสียงดังอ้อมแอ้มอยู่ใน
ลาคอ แทนที่คาที่อ่านไม่ออกด้วยคาอื่น อ่านตะกุกตะกัก ต้องสะกดไปด้วยระหว่างที่อ่าน อ่านกลับคา สับสน
มาตราตัวสะกดต่าง ๆ อ่านคาควบกล้าไม่ได้ สับสนเสียงสระโดยเฉพาะสระประสม สระลดรูป ขาดสมาธิในการ
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เรียน ด้านการเขียน นักเรียนจะเขียนช้า เขียนตัวอักษรกลับหลัง วนหัวพยัญชนะหลายรอบ สะกดคาผิดบ่อย
แม้แต่คาง่าย ๆ เขียนแล้วลบบ่อย เขียนแล้วอ่านไม่รู้เรื่อง เขียนเพิ่มหรืออาจเขียนตกหล่น วางสระและ
วรรณยุกต์ไม่ถูกที่ เขียนตัวอักษรสลับกัน ซึ่งเป็นสาเหตุให้นักเรียนเหล่านี้ไม่ประสบความสาเร็จในการเรียน
ถึงแม้นักเรียนจะมีระดับสติปัญญาเหมือนนักเรียนปกติอื่นๆ ก็ตาม แต่หากนักเรียนกลุ่มนี้ได้รับความช่วยเหลือ
ให้เกิดการเรียนรู้ที่เหมาะสม ก็สามารถประสบความสาเร็จได้เช่นเดียวกับนักเรียนปกติ
กล่าวโดยสรุปได้ว่า โรงเรียนได้พยายามส่งเสริมและยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนมาอย่าง
ต่อเนื่อง แต่นักเรียนบางส่วนซึ่งเป็นส่วนน้อย ยังขาดทักษะทางด้านการอ่านและการเขียนภาษาไทย ทาให้เป็น
ปัญหาในการจัดการเรียนการสอนของคณะครูในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และส่งผลกระทบต่อผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน ในการแก้ปัญหาทางด้านการอ่านและการเขียนภาษาไทยของนักเรียนทุกช่วงชั้นในภาพรวมของ
สถานศึกษา จึงจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องคิดหาวิธีการพัฒนานักเรียนให้มีความสามารถทางด้านการอ่านและการ
เขียน ส่งเสริมให้เป็นผู้ที่มีนิสัยรักการอ่านทั้งที่โรงเรียนและที่บ้าน มีความสามารถทางด้านการฟัง พูด อ่าน
เขียน และคิดได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการศึกษาเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นอย่างมี
คุณภาพ
แรงจูงใจในการเรียนรู้
แรงจูงใจ (Motivation) คือ แรงขับเคลื่อนที่อยู่ภายในตัวบุคคล ที่จะกระตุ้นให้บุคคลนั้นเกิดการกระ
ทา แรงขับดังกล่าวเกิดจากความต้องการพื้นฐาน (Needs) แรงผลัก/พลังกดดัน (Drives) หรือความปรารถนา
(Desires) อันเนื่องมาจากสิ่งล่อใจ (Incentives) ความคาดหวัง (Expectancy) หรือการตั้งเป้าหมาย (Goal
Setting) ทาให้บุคคลพยายามดิ้นรนเพื่อให้บรรลุผลสาเร็จตามวัตถุประสงค์ ซึ่งแรงจูงใจอาจจะเกิดมาตาม
ธรรมชาติหรือจากการเรียนรู้ก็ได้
นักจิตวิทยา ได้แบ่งรูปแบบของแรงจูงใจทางสังคม เอาไว้หลายรูปแบบ ดังต่อไปนี้
1. แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ (Achievement Motive)
2. แรงจูงใจใฝ่สัมพันธ์ (Affiliative Motive)
3. แรงจูงใจใฝ่อานาจ (Power Motive)
4. แรงจูงใจใฝ่ก้าวร้าว (Aggression Motive)
5. แรงจูงใจใฝ่พึ่งพา (Dependency Motive)
พวกที่มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์สูง พวกนี้จะทะเยอทะยานสูง มุ่งหาความสาเร็จ และกลัวความล้มเหลว
จะไม่ทางานเพราะหวังรางวัล แต่ทาเพื่อจะประสบความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ส่วนพวกที่มีแรงจูงใจใฝ่สัมพันธ์สูง พวกนี้จะโอบอ้อมอารี ต้องการการยอมรับจากกลุ่ม มีความเกรงใจ
สูง หลีกเลี่ยงการโต้แย้ง คล้อยตามผู้อื่น และตั้งเป้าหมายต่า
ทฤษฎีแรงจูงใจ ซึ่งเป็นแนวคิดของบรรดาผู้รู้ในวงการจิตวิทยา มีมากมายหลายทฤษฏี เอาพอสังเขป
ก็แล้วกันนะคะ ในฐานะที่ไม่ได้เรียนจิตวิทยามาโดยตรง
1. ทฤษฎีลาดับขั้นความต้องการของมาสโลว์ (Maslor’s Hierarchy of Needs Theory) บุคคล
จะมีความต้องการที่เรียงลาดับจากระดับพื้นฐานต่าสุด ไปยังระดับสูงสุด ดังนี้
ความต้องการทางร่างกาย (Physiological Needs)
1. ความต้องการความปลอดภัย (Safety Needs)
2. ความต้องการทางสังคม ได้รับการยอมรับจากบุคคลอื่น (Social Needs)
3. ความต้องการเกียรติยศชื่อเสียง ได้รับการยกย่องในสังคม (Esteem Needs)
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4. ความต้องการความสมหวังของชีวิต ได้รับความสาเร็จดังที่คาดหวังไว้ (Self-Actualization
Needs)
2. ทฤษฎี ERG ของ Clayton P. Alderfer
พัฒนาต่อจากทฤษฎีของมาสโลว์ แต่ไม่จาเป็นต้องตอบสนองตามลาดับขั้น ข้ามไปข้ามมาก็ได้ หรือ
เกิดขึ้นพร้อมกันเลยก็ได้
1. ความต้องการพื้นฐานในการดารงชีวิต ความต้องการทางร่างกายและความปลอดภัย (Existence
Needs : E)
2. ความต้องการทางด้านความสัมพันธ์กับผู้อื่น (Relatedness Needs : R)
3. ความต้องการด้านความเจริญเติบโตก้าวหน้า ได้รับการยกย่อง (Growth Needs :G)
3. ทฤษฎีสองปัจจัยของเฮอร์ซเบอร์ก (Herzberg’s Two Factor Theory) เป็นทฤษฎีแรงจูงใจ
ทางสังคม ในการประกอบอาชีพต่างๆ เป็นปัจจัยสาคัญ 2 ประการ ที่สัมพันธ์กับความชอบหรือไม่ชอบในงาน
ของแต่ละบุคคล
1. ปัจจัยจูงใจ (Motivators) : เป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับงานโดยตรงเพื่อจูงใจให้คนชอบและรักงาน
ปฏิบัติ สามารถสนองตอบความต้องการภายในบุคคลได้ เช่น ความสาเร็จของงาน การได้รับความยอมรับ
ลักษณะของงานที่ปฏิบัติ ความรับผิดชอบ และความก้าวหน้า
2. ปัจจัยค้าจุน หรือ ปัจจัยสุขอนามัย (Hygiene Factors) : เป็นปัจจัยที่จะค้าจุนให้แรงจูงใจในการ
ทางานของบุคคลมีอยู่ตลอดเวลา เป็นปัจจัยที่มาจากภายนอก เช่น เงินเดือน โอกาสที่จะได้รับความก้าวหน้า
ในอนาคต ความสัมพันธ์กับผู้ร่วมงาน นโยบายการบริหารงาน สภาพการทางาน ความเป็นอยู่ส่วนตัว ความ
มั่นคงในงาน
4. ทฤษฎีแรงจูงใจของแมคเคิลล์แลนด์ (McClelland’s Motivation Theory) แบ่งแรงจูงใจตาม
ความต้องการขั้นพื้นฐานของบุคคลเป็น 3 แบบ
1. ความต้องการอานาจ (Power Need)
2. ความต้องการความผูกพัน (Affiliation Need)
3. ความต้องการความสาเร็จ (Achievement Need)
5. ทฤษฎีความเสมอภาค หรือความเท่าเทียม (Equity Theory) ของ J Stacey Adams
เป็นทฤษฏีสาคัญในการสร้างแรงจูงใจให้กับพนักงานในองค์กร แนวคิดหลักของทฤษฏีนี้ คือ พนักงาน
จะเปรียบเทียบสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวเองกับคนอื่น เพื่อหาความเท่าเทียมกัน หรือความยุติธรรมเสมอ … ถ้าไม่ได้
จะเกิดปฏิกิริยาต่อต้าน และเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการทางาน หรืออาจลาออก
6. Vroom’s Expectancy Theory (ทฤษฎีความคาดหวังของ Victor Vroom)
คนทุกคนมีความคาดหวังต่อผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นจากการกระทาของตน การจูงใจขึ้นอยู่กับ 1) บุคคล
ต้องการสิ่งนั้นมากเพียงใด 2) เขาคิดว่าน่าจะได้สิ่งนั้นมากเพียงใด …
วิธีการจูงใจ จะต้องมีความเข้าใจในเป้าหมายของแต่ละบุคคล ตามองค์ประกอบดังนี้ 1. ความคาดหวัง
(Expectancy) ว่าจะสามารถทางานนั้นได้สาเร็จหรือไม่ เป็นตัวกาหนดความพยายาม 2. กลไก
(Instrumentality) ความเชื่อมั่นว่าผลของการทางาน อาจจะเป็นทางนาไปสู่รางวัลบางอย่างที่ต้องการได้ 3.
คุณค่าของรางวัล (Valance) … ซึ่งไม่มีกฎตายตัว เนื่องจากพนักงานทุกคนไม่ได้มีความต้องการแบบเดียวกัน
7. Reinforcement Theory (ทฤษฎีการเสริมแรง ของ Skinner)
ผลรวมของพฤติกรรมที่ผ่านมาในอดีต เป็นตัวควบคุมพฤติกรรมในอนาคต บุคคลจะแสดงพฤติกรรม
เช่นใด ขึ้นอยู่กับว่า เขาได้รับผลเช่นไรในอดีต
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8. ทฤษฎี X Y ของ Douglas McGregor
มนุษย์ X คือ คนที่มีลักษณะเกียจคร้าน หลีกเลี่ยงความรับผิดชอบ จาเป็นต้องบังคับให้ทางาน
ควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด
มนุษย์ Y คือ คนที่มีลักษณะขยัน มีความรับผิดชอบ มีความคิดสร้างสรรค์ พร้อมจะทางานให้ความ
ร่วมมือ หากได้รับการจูงใจอย่างเหมาะสม
กล่าวโดยสรุป บุคคลที่จะมีการสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้ก็ต่อเมื่อได้รับการตอบสนองตามความ
ต้องการของบุคคลนั้น ๆ และองค์ประกอบที่ทาให้เกิดความพึงพอใจในตัวบุคคลสามารถแบ่งออกเป็น 2
ลักษณะใหญ่ ๆ คือ องค์ประกอบที่เกี่ยวกับงานและองค์ประกอบที่เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมของงาน
องค์ประกอบที่เกี่ยวกับงาน ได้แก่ ลักษณะของงาน ความสาเร็จของงาน การได้รับการยอมรับนับถือ
ความก้าวหน้าในตาแหน่งงาน โอกาสที่จะได้รับความก้าวหน้า และความรับผิดชอบ ส่วนองค์ประกอบที่
เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมของงาน ได้แก่ นโยบายการบริหารงาน การนิเทศ ความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชาและ
เพื่อนร่วมงาน ความมั่นคงในการทางาน สภาพแวดล้อมในการทางาน ฐานะของอาชีพและรายได้
การส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน (Activity for Reading Skill) หมายถึง การกระทาต่างๆ เพื่อให้เด็กเกิด
ความสนใจที่จะอ่าน เห็นความสาคัญของการอ่าน เกิดความเพลิดเพลินที่จะอ่าน เกิดความมุ่งมั่นที่จะอ่าน
และอ่านจนเป็นนิสัย ทั้งนี้ การอ่านหนังสือเป็นทักษะสาคัญทักษะหนึ่งในชีวิตประจาวัน เพราะการอ่านหนังสือ
จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนเราได้เป็นอย่างดียิ่ง เมื่อคนเราอ่านหนังสือจะเกิดความสามารถสร้างความรู้
อารมณ์ จินตนาการ และ ความเพลิดเพลิน การที่เด็กจะเกิดทักษะการอ่านหนังสือได้นั้นจาเป็นจะต้องอาศัย
ความร่วมมือจากบุคคลหลายฝ่าย ทั้งครอบครัว โรงเรียนและชุมชน ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านให้แก่
เด็ก
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านมีความสาคัญอย่างไร
การส่งเสริมการอ่านเกิดจากความคิดที่ตระหนักถึงความสาคัญของอ่านที่มีผลให้คนอ่านเกิดการเรียนรู้
ซึ่งจะต้องประกอบไปด้วยการใช้ประสาทสัมผัสของตนเองเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้คือ ตาได้ดู หูได้ฟังในสิ่งที่
สร้างความพึงพอใจด้วย จึงจะประทับใจจนสร้างสมการอ่านจนเป็นนิสัยที่ดี สอดคล้องกับคติธรรมที่เรียกว่า
หัวใจนักปราชญ์ ที่กล่าวว่า การเรียนที่ดีจะต้องอาศัย สุ จิ ปุ ลิ คือฟัง คิด ถาม เขียนที่รวมความถึงการอ่าน
ด้วย แสดงถึงความสาคัญของการใช้ตา หู สมองและความคิด เมื่อได้รับการกระตุ้นจากกิจกรรมที่จัดง่าย
สวยงาม ชวนให้ดู ให้ฟัง เร้าให้เกิดความคิด สร้างความประทับใจให้จดจา ก่อให้เกิดความสงสัยใคร่รู้ จน
ติดตามเรื่องราวนาไปสู่การอ่านต่อไป
การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านจะช่วยให้เด็กสนใจและเห็นความสาคัญของการอ่าน เพราะการอ่าน
เป็นสิ่งที่มนุษย์เราสร้างสรรค์ขึ้นเพื่อตอบสนองความอยากรู้เรื่องราวสิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตและอยู่รอบๆ ตัว
เราเองและมีผู้บันทึกไว้ด้วยตัวหนังสือในภาษาที่เผ่าพันธุ์นั้นๆ ประดิษฐ์ขึ้นใช้สื่อสาร เมื่อมีภาษาจึงเกิดการ
ถ่ายทอดด้วยการใช้ขีดเขียน บันทึกและสอนจากรุ่นสู่รุ่นต่อๆ ไป แต่บางคนเรียนอ่านยาก จาเป็นต้องอาศัย
การแนะนา สั่งสอน ด้วยกลวิธีที่หลากหลาย รวมทั้งต้องฝึกฝนตนเองด้วยให้ได้รับรสของการอ่าน เห็น
ประโยชน์ที่เกิดจากอ่าน จึงต้องมีการสร้างกิจกรรมการอ่านให้เกิดขึ้น
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กิจกรรมส่งเสริมการอ่านมีประโยชน์ต่อเด็กอย่างไร
การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านจะมีประโยชน์ดังนี้
1. เร้าใจ จูงใจให้เด็กสนใจอยากอ่าน เห็นความจาเป็นที่ต้องอ่าน และพยายามที่จะอ่านจนแตกฉาน
เพื่อที่จะได้รู้เรื่องราวที่มคี วามรู้ มีความสนุกในหนังสือที่เด็กได้ไปรู้ไปเห็นจากกิจกรรมที่จัด
2. เด็กที่ได้ร่วมกิจกรรมการส่งเสริมการอ่านจะเกิดความรู้สึกได้ว่า ความพยายามที่จะอ่าน และอ่าน
หนังสือนั้นมีคุณค่า เพราะเปิดโลกความคิดให้กว้าง เป็นอิสระที่จะรู้ได้ด้วยตนเองไม่ต้องพึ่งผู้อื่น
3. เมื่อเด็กได้อ่านหนังสือเหมือนเขาได้สื่อสารกับผู้อื่นที่ผู้เขียนใช้ตัวหนังสือเป็นตัวกลางเชื่อมโยงมาสู่
ผู้อ่าน
4. การที่เกิดการอ่านจากคนหนึ่งและขยายไปอีกหลายๆ คน เป็นกลุ่มสังคมที่มีความต้องการอ่านย่อม
ทาให้สังคมนั้นเป็นสังคมที่อุดมไปด้วยความเจริญ
ครูจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านให้ลูกที่โรงเรียนอย่างไร
การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่โรงเรียนมีจุดมุ่งหมายที่สาคัญดังนี้
1. เพื่อเร้าใจให้เด็กสนใจอ่านหนังสือ
2. เพื่อสร้างความตระหนักให้เด็กเห็นความจาเป็นและความสาคัญของการอ่าน
3. เพื่อส่งเสริมให้เด็กเริ่มหัดอ่าน อ่านหนังสือออกและนาความรู้จากการอ่านไปใช้ประโยชน์ จนเกิด
ความเข้าใจในเรื่องที่อ่าน
4. เพื่อกระตุ้นความอยากรู้ อยากอ่านจากหนังสือหลายประเภท เป็นการเปิดความคิดให้กว้างและให้
มีการอ่านอย่างต่อเนื่อง
5. เพื่อสร้างบรรยากาศจูงใจในการอ่าน
กล่าวโดยสรุป การสร้างนิสัยรักการอ่านให้แก่เด็กและเยาวชนเป็นเรื่องสาคัญ เพราะการอ่านเป็น
ทักษะทีจ่ าเป็นสาหรับการศึกษาหาความรู้ควบคู่กับทักษะอื่น การอ่านเป็นพื้นฐานที่สาคัญของการเรียนรู้และ
การพัฒนาสติปัญญาของคนในสังคม การอ่านทาให้เกิดการพัฒนาด้านสติปัญญา ความรู้ ความสามารถ
พฤติกรรมและค่านิยมต่าง ๆ รวมทั้งช่วยในการเปลี่ยนแปลงการดาเนินชีวิตพัฒนาไปสู่สิ่งที่ดีที่สุดของชีวิต การ
อ่านจึงมีความสาคัญต่อเด็กและเยาวชนเป็นอย่างยิ่ง
ความหมายของการบริหารการศึกษา
ความหมายของ “การบริหารการศึกษา ( Educational Administration )” โดยดูจากคาว่า “การ
บริหารการศึกษา” ซึ่งประกอบด้วยคาสาคัญ 2 คา คือคาว่า “การบริหาร ( Administration )” และ
“การศึกษา ( Education )” ดังนั้นจะขอแยกความหมายของคาทั้งสองนี้ก่อน
ความหมายของคาว่า “การบริหาร” มีผู้ให้ความหมายไว้หลากหลาย ทั้งคล้ายๆกันและแตกต่างกัน
ขอยกตัวอย่างสัก 6 ความหมาย ดังนี้
การบริหาร คือ ศิลปะของการทางานให้สาเร็จโดยใช้บุคคลอื่น
การบริหาร คือ การทางานของคณะบุคคล ตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป ที่ร่วมกันปฏิบัติการให้บรรลุเป้าหมาย
ร่วมกัน
การบริหาร คือ การที่บุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไปร่วมกันทางาน เพื่อจุดประสงค์อย่างเดียวกัน
การบริหาร คือ กิจกรรมที่บุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปร่วมกันดาเนินการ ให้บรรลุจุดประสงค์ร่วมกัน
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การบริหาร คือ การใช้ศาสตร์และศิลปะนาทรัพยากรการบริหาร (Administrative resource) มา
ประกอบการตามกระบวนการบริหาร ( Process of administration ) ให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้อย่าง
มีประสิทธิภาพ
การบริหาร คือ ศิลปะในการทาให้สิ่งต่างๆได้รับการกระทาจนเป็นผลสาเร็จ หมายความว่าผู้บริหาร
ไม่ใช่ผู้ปฏิบัติ แต่ใช้ศิลปะทาให้ผู้ปฏิบัติงานทางานจนเป็นผลสาเร็จตรงตามจุดหมายขององค์การ หรือตรงตาม
จุดหมายที่ผู้บริหารตัดสินใจเลือกแล้ว
จากความหมายของ”การบริหาร”ทั้ง 6 ความหมายนี้ พอสรุปได้ว่า การดาเนินงานของกลุ่มบุคคล
เพื่อให้บรรลุจุดประสงค์ที่วางไว้
ส่วนความหมายของ “การศึกษา” ก็มีผู้ให้ความหมายไว้คล้ายๆกัน ดังนี้
การศึกษา คือ การงอกงาม หรือ การจัดประสบการณ์ให้เหมาะสมแก่ผู้เรียน เพื่อผู้เรียนจะได้งอกงาม
ขึ้นตามจุดประสงค์
การศึกษา คือ ความเจริญงอกงาม ทั้งร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา
การศึกษา คือ การสร้างเสริมประสบการณ์ให้ชีวิต
การศึกษา คือ เครื่องมือที่ทาให้เกิดความเจริญงอกงามทุกทางในตัวบุคคล
จากความหมายของ ”การศึกษา” ข้างบนนี้พอสรุปได้ว่า การพัฒนาคนให้มีคุณภาพ ทั้งความรู้
ความคิด ความสามารถ และความเป็นคนดี
เมื่อนาความหมายของ “การบริหาร” มารวมกับความหมายของ “การศึกษา” ก็จะได้ ความหมาย
ของ “การบริหารการศึกษา” ว่า “การดาเนินงานของกลุ่มบุคคล เพื่อพัฒนาคนให้มีคุณภาพ ทั้งความรู้
ความคิด ความสามารถ และความเป็นคนดี” นั่นเอง
ซึ่งมีส่วนคล้ายกับความหมายของ ”การบริหารการศึกษา” ที่มีผู้ให้ไว้ ดังนี้
การบริหารการศึกษา คือ กิจกรรมต่างๆที่บุคคลหลายคนร่วมมือกันดาเนินการ เพื่อพัฒนาเด็ก
เยาวชน ประชาชน หรือสมาชิกของสังคมในทุกๆด้าน เช่น ความสามารถ ทัศนคติ พฤติกรรม ค่านิยม หรือ
คุณธรรม ทั้งในด้านการสังคม การเมือง และเศรษฐกิจ เพื่อให้บุคคลดังกล่าวเป็นสมาชิกที่ดีและมีประสิทธิภาพ
ของสังคม โดยกระบวนการต่างๆ ทั้งที่เป็นระเบียบแบบแผน และไม่เป็นระเบียบแบบแผน
การบริหารการศึกษา คือ กิจกรรมต่างๆที่บุคคลหลายคนร่วมมือกันดาเนินการ เพื่อพัฒนาสมาชิกของ
สังคมในทุกๆด้าน นับตั้งแต่บุคลิกภาพ ความรู้ ความสามารถ พฤติกรรมและคุณธรรม เพื่อให้มีค่านิยมตรงกัน
กับความต้องการของสังคม โดยกระบวนการต่างๆที่อาศัยการควบคุมสิ่งแวดล้อมให้มีต่อบุคคล เพื่อให้บุคคล
พัฒนาตรงตามเป้าหมายของสังคมที่ตนดารงชีวิตอยู่
ดังนั้นจึงสรุปความหมายของ “การบริหารการศึกษา” ได้ว่า “การดาเนินงานของกลุ่มบุคคลเพื่อ
พัฒนาคนให้มีคุณภาพ ทั้งความรู้ ความคิด ความสามารถ และความเป็นคนดี”
ดังนั้นกล่าวโดยสรุปได้ว่า การบริหาร ถือเป็นศาสตร์และศิลป์ ที่ต้องมีการจัดระเบียบอย่างเป็นระบบ
คือมีหลักเกณฑ์และทฤษฏีที่พึงเชื่อถือได้อันเกิดจากการค้นคว้าเชิงวิทยาศาสตร์ เพื่อประโยชน์ ในการบริหาร
โดยลักษณะนี้ การบริหารจึงเป็นศาสตร์ (Science) เป็นศาสตร์สังคม ซึ่งอยู่กลุ่มเดียวกับวิชาจิตวิทยา สังคม
วิทยาและรัฐศาสตร์แต่ถ้าพิจารณาการบริหารในลักษณะของการปฏิบัติที่ต้องอาศัยความรู้ ความสามารถ
ประสบการณ์และทักษะของผู้บริหารแต่ละคนที่จะทางาน เพื่อให้เหมาะกับสถานการณ์และสิ่งแวดล้อม การ
บริหารก็จะมีลักษณะเป็นศิลป์ (Arts)
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สรุป
การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านให้เกิดผลตามจุดมุ่งหมาย คือ การสร้างแรงจูงใจ กาสร้างความเร้าใจ
ให้เด็กสนใจจะอ่าน และอ่านจนเกิดเป็นนิสัยรักการอ่านนั้น ครูจะต้องรู้จักวิธีการจัดและฝึกฝนให้เกิดความ
ชานาญ มีพัฒนาการมาจากกลยุทธ์ระดับองค์กรที่มุ่งเน้นให้องค์กรมีการปรับตัวต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงของ
สังคมที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วโดยเริ่มพัฒนาจากแนวคิดองค์กรแห่งการเรียนรู้และปรับประยุกต์ให้มีความ
สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนและการเรียนรู้ร่วมกันในทางวิชาชีพ ที่มีหน้างานสาคัญคือ ความรับผิดชอบ
การเรียนรู้ของผู้เรียนร่วมกันเป็นสาคัญ พบว่าเกิดผลดีทางวิชาชีพครู และผู้เรียนที่มุ่งพัฒนาการของผู้เรียนเป็น
สาคัญ เพราะการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเป็นเรื่องที่ต้องอาศัยองค์ประกอบทางด้านความรู้และความงาม
คือ กิจกรรมที่จัดจะต้องมีทั้งให้เห็นภาพ ทาให้น่าดู เป็นที่ประทับใจ ดึงดูดให้ชมและจดจาไว้ได้นาน ก่อให้เกิด
จินตนาการในใจของเด็กจนพร้อมที่จะทาสิ่งที่ดีๆ ต่อไป
กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตวัชรพลที่ให้ความไว้วางใจในการเสนอรูปแบบการเขียน
บทความวิชาการ สาหรับให้เป็นแนวทางบุคลากรของมหาวิทยาลัยได้นาเสนอบทความวิชาการในนามของ
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เทคโนโลยีการศึกษากับครูไทยยุคใหม่ในศตวรรษที่ 21
ST

EDUCATIONAL TECHNOLOGY WITH 21 CENTURY THAI TEACHERS
นางณิชาภัทร โชติกาญจนเรือง
Mrs.Nichapat Chotkanjanarueang

บทคัดย่อ
เมื่อสังคมโลกได้ตระหนักและเล็งเห็นถึงความสาคัญของการนาเทคโนโลยีมาเป็นส่วนหนึ่งใน
ชีวิตประจาวัน ครูในศตวรรษที่ 21 จึงต้องปรับตัวให้เข้ากับการเรียนรู้ ให้เท่าทันยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไปด้วย ทั้งนี้ต้อง
พัฒนาทักษะ ด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่เข้ามามีบทบาทอย่างมากในวงการศึกษา
ทั้งในปัจจุบัน และอนาคต เพื่อให้สามารถชี้แนะและส่งเสริมให้นักเรียนเรียนรู้ได้ด้วยตนเองตลอดเวลา นอกจากนี้ ครูไทย
ในอนาคต ยังต้องมีความรู้จริงในเรื่องที่สอน และต้องมีเทคนิควิธีการให้นักเรียนสร้างองค์ความรู้จากประสบการณ์
รวมทั้งจัด กิจกรรมเชื่อมโยงความรู้จากแหล่งเรียนรู้ภายนอก ฝึกให้นักเรียนทางานเป็นทีม เป็นนักออกแบบกิจกรรมการ
เรียนรู้ ที่เหมาะสม จัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้ และแสดงออกซึ่งความรักและความห่วงใยต่อนักเรียน ทั้งนี้
กระบวนการเรียนการสอนดังกล่าวจะสัมฤทธิ์ผลได้ หากทุกภาคส่วนช่วยกันหาทางลดปัญหาและอุปสรรคที่ขัดขวาง การ
พัฒนาครู ซึ่งแนวทางและความเป็นไปได้ในการพัฒนาครูในศตวรรษที่ 21 นั้น ต้องดาเนินการทั้งด้านนโยบาย และด้าน
การพัฒนาตนเองของครูควบคู่กันไป จึงจะทาให้ครูเป็นครูยุคดิจิทัลอย่างแท้จริง

คาสาคัญ : การศึกษา ครูไทย ศตวรรษที่ 21
Abstract
Nowadays, the world’s society has been aware of the importance of implementing
technology to daily life. Thus, teachers in 21st century must adapt themselves to the changing age.
They are expected to improve their skills continuously, especially, their technology communicating
skill which has become a big part of Thai education nowadays and in the future. If they do so, they
would be able to navigate and encourage students to always self-study. Moreover, the future Thai
teachers must have an actual knowledge in what they will be teaching. They should have techniques
that encourage students to learn from experience naturally. They should arrange activities that would
relate classrooms to external source. They should, as well, encourage students to work in team, to
be proper in arranging activities, to create a learner-friendly environment, and to deliver their love
and care to students. In order to achieve the targeted goals, all divisions must help eliminate
problems that would distract the teachers from improving themselves. In order to get the plan to
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improve teachers in 21st century done, both regulations and process of improving must be worked
on, so that teachers could truly become technological teachers.

Keyword : Educational, Thai Teacher, The 21st century
บทนา
โลกมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา สังคมแห่งการเรียนรู้ไม่มีวันหยุดนิ่ง สังคมโลกกลายเป็นสังคม
ความรู้ (Knowledge Society) หรือสังคมแห่งการเรียนรู้ (Learning Society) องค์กรทางการศึกษา จึงต้องปรับตัว ให้
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) โดยพึงตระหนักว่าคุณภาพการศึกษาขึ้นอยู่กับคุณภาพ ครูเป็นหลัก
(Unesco, 1996) จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) (สานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ , 2559) มีนโยบายในการยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศในทุกระดับ
และยกระดับการเรียนรู้ โดยเน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานทั้งการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ปรับ
ระบบการจัดการเรียนการสอน และการพัฒนาคุณภาพครูทั้งระบบ รวมทั้งการยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ
ในสาขาวิชาที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และพัฒนาระบบทวิภาคีหรือสหกิจศึกษาให้เอื้อต่อการเตรียมคนที่มีทักษะให้
พร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน นอกจากนี้ยังให้ความสาคัญกับการสร้างปัจจัยแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตทั้งสื่อการ
เรียนรู้และแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและสร้างสังคมการเรียนรู้ที่มีคุณภาพอัน
ก่อให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต สอดคล้องกับนโยบายสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ปีงบประมาณ 2560 (กระทรวงศึกษาธิการ, 2559) ที่ต้องการ ให้พัฒนาการศึกษาของประเทศอย่างเร่งด่วน โดย ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา เป้าประสงค์ที่ 3 ครู และบุคลากรทางการศึกษา มี
สมรรถนะตรงตามสายงานและมีวัฒนธรรมการทางานที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ กลยุทธ์ที่ 2. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาองค์
ความรู้ครู และบุคลากรทางการศึกษา โดยเฉพาะด้านการจัด การเรียนรู้ การวัดและประเมินผล และทักษะในการสื่อสาร
ของครู ให้มีสมรรถนะด้านการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ปี 2553 (กระทรวงศึกษาธิการ , 2553) และมาตรฐานวิชาชีพครู (คุรุสภา, 2556) ตามที่คุรุสภา
กาหนด
ดังนั้น ครูและบุคลากรทางการศึกษาจึงเป็นบุคคล ที่มีความสาคัญทั้งทางตรงและทางอ้อมที่จะ
ถ่ายทอด ความรู้ความสามารถให้แก่ศิษย์ รวมทั้งพัฒนาศิษย์ให้เป็น มนุษย์ที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ โดยเน้น
กระบวนการ 4 ด้าน (ครูในศตวรรษที่ 21, ม.ป.ป.) คือ ด้านความรู้ ความคิด หรือพุทธพิสัย (Cognitive Domain) ด้าน
ความรู้สึก อารมณ์ สังคมหรือด้านจิตพิสัย (Affective Domain) ด้านทักษะปฏิบัติหรือทักษะพิสัย (Psychomotor
Domain) และด้านทักษะการจัดการหรือทักษะ กระบวนการ (Management Skill)
ปัจจุบันพบว่า ความเป็นครูในสังคมไทยกาลัง เผชิญกับคาถามจากสังคมหลายด้าน ทั้งคุณภาพของผู้
ที่มาเรียนวิชาชีพครู การไม่มีสถาบันการศึกษาที่ผลิตครู โดยเฉพาะ หลักสูตรวิชาชีพครูในสถาบันที่ผลิตครู คุณภาพของ
บัณฑิตครูเมื่อจบการศึกษา รวมถึงการพัฒนา ครูที่ยังไม่ถูกปรับให้สอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน เช่นลักษณะของพลเมือง
ในอนาคตที่ประเทศต้องการเป็น อย่างไร ครูต้องจัดการเรียนการสอนอย่างไร จึงจะทาให้ นักเรียนมีลักษณะเหล่านั้น
และจะพัฒนาครูอย่างไร เป็นต้น
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ดังนั้น จึงควรต้องมีการปรับวัตถุประสงค์ของการผลิตและพัฒนาครูโดยมุ่งเน้นให้ครูสามารถ
ออกแบบการ เรียนรู้ จัดการเรียนรู้ และประเมินผลการเรียนรู้ที่ สอดคล้องกับลักษณะของผู้เรียนและภาวการณ์ของโลก
ที่เปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่มีอยู่ มาใช้ในการจัดการเรียนการสอน เพื่อเตรียมความพร้อม ให้กับ
นักเรียนทั้งความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่จาเป็นสาหรับการเป็นพลเมืองในศตวรรษ ที่ 21 นอกจากนี้
ความตระหนักในการมุ่งมั่นพัฒนานักเรียนให้มีความรู้และทักษะที่สาคัญ โดยการปรับเปลี่ยนวิธีการสอนให้เกิดการสร้าง
องค์ความรู้จากภายในนักเรียนเองและส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้และทักษะที่สาคัญก็มีความสาคัญไม่แพ้กัน เพราะถึงแม้
ครูจะมีความรู้ความสามารถเพียงใด แต่หากขาดความตระหนักในการจัดการเรียนรู้ตามความรู้ที่ได้รับการพัฒนามาแล้ว
นั้น การผลิตและพัฒนาครูเหล่านั้นจะไม่สามารถช่วยพัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศได้อย่างเต็มที่ ฉะนั้น การ
ยกระดับการศึกษาของประเทศไทยจะต้องมุ่งเน้นการพัฒนาครูเป็นสาคัญเพื่อให้เป็นครูยุคใหม่ที่มีความรู้ความสามารถ
และมุ่งมั่นพัฒนานักเรียนให้เป็นทรัพยากรที่มีคุณภาพของประเทศชาติต่อไป

ทักษะผู้เรียนแห่งศตวรรษที่ 21
จากสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปในศตวรรษที่ 21 ระบบการเรียนการสอนจึงต้องเพิ่มทักษะของคนที่จะต้อง
เรียนรู้ตั้งแต่ชั้นอนุบาลไปจนถึงระดับอุดมศึกษาและตลอดชีวิต คือ 3R x 7C (วิจารณ์ พานิช , 2555) 3R ได้แก่ Reading
(อ่านออก) Writing (เขียนได้ ) Arithmetics (คิดเลขเป็น ) 7C ได้แก่ Critical thinking & Problem Solving (ทักษะ
ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา ) Creativity & Innovation (ทักษะด้านการสร้างสรรค์ และ
นวัตกรรม ) Cross-cultural Understanding
(ทักษะด้านความเข้าใจต่างวัฒนธรรม
ต่างกระบวนทัศน์ )
Collaboration, Teamwork & Leadership (ทักษะด้านความร่วมมือ การทางานเป็นทีม และภาวะผู้นา )
Communications, Information & Media Literacy (ทักษะด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ )
Computing & ICT Literacy (ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ) Career & Learning
Skills (ทักษะอาชีพ และทักษะการเรียนรู้)

สภาพปัจจุบันด้านเทคโนโลยีและการสื่อสารกับการศึกษา
ในยุคศตวรรษที่ 21 กระบวนการเรียนการสอนมีการ เปลี่ยนแปลง (กระทรวงศึกษาธิการ, 2556) โดยผู้เรียนจะ
เรียนด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัย และสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ยังมี
ปัญหาที่สืบเนื่องมาจากจานวนนักเรียน ที่เพิ่มขึ้นต่อห้องเรียน (สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ, 2553) จนทาให้ประสิทธิภาพใน
การเรียนการสอนลดลง สื่อที่ แสดงมีขนาดใหญ่ไม่เพียงพอสาหรับผู้เรียนที่อยู่หลังห้อง ความจดจ่อกับผู้สอนถูกเบี่ยงเบน
จากพฤติกรรมและ สภาพแวดล้อมในชั้นเรียนขนาดใหญ่ ผู้เรียนมีการนาเอา คอมพิวเตอร์พกพาเข้ามาสืบค้นความรู้ในชั้น
เรียน อภิปรายหรือซักถามคาถามเกี่ยวกับเรื่องที่ครูกาลังสอน เมื่อเป็นเช่นนี้ ครูจึงต้องพร้อมที่จะปรับตัวและพัฒนา
ตนเองให้เท่าทันเทคโนโลยีอยู่เสมอ รู้จักนาเทคโนโลยี ที่มีอยู่มาปรับใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน เช่น การ
สืบค้นเนื้อหาสาระหรือเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับ เนื้อหาบทเรียน การพัฒนาสื่อการเรียนรู้ เป็นต้น และ ต้องมีความ
กระตือรือร้นที่จะพัฒนาความรู้และทักษะ ของตนอยู่เสมอ โดยอาศัยเทคโนโลยีเป็นเครื่องมือช่วย ในการพัฒนาตนเอง
เรียนรู้เทคนิค รูปแบบ และวิธี การเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับ ลักษณะของนักเรียน
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กระทรวงศึกษาธิการได้เล็งเห็นความสาคัญของการนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Information
and Communications Technology : ICT) มาใช้เป็นเครื่องมือสาคัญและเป็น ประโยชน์ต่อการยกระดับคุณภาพ
การศึกษา ช่วยเพิ่ม ประสิทธิภาพการเรียนการสอนและพัฒนาครูได้อย่าง รวดเร็ว รวมทั้งยังช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลน
ครู ตลอดจนลดความไม่เท่าเทียมทางการศึกษาในโรงเรียน ที่ห่างไกลอีกด้วย โดยกาหนดเป็นจุดเน้นด้าน ICT เพื่อ
การศึกษา ไว้ใน นโยบายสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ดังนี้ (สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน :2559:26)
1. หน่วยงานทุกระดับพัฒนาระบบ ICT เพื่อการศึกษาให้เหมาะสมกับสถานศึกษาและผู้เรียน
2. หน่วยงานทุกระดับพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศให้เป็นฐานเดียวกันในเรื่องข้อมูลนักเรียน ข้อมูลครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ข้อมูลสถานศึกษาและข้อมูลข้าราชการและบุคลากรอื่น ในการใช้ข้อมูลร่วมกันอย่างมี
ประสิทธิภาพ
3. หน่วยงานทุกระดับพัฒนา DLTV และ DLIT ให้เหมาะสมกับสถานศึกษาและผู้เรียน
4. ผู้เรียนมีคอมพิวเตอร์ใช้ในการเรียนรู้
ตามแนวทางการพัฒนาไอซีทีเพื่อการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีแนวทางในการจัดการ โครงสร้าง
พื้นฐาน จัดสภาพแวดล้อม และพัฒนาสื่อ การเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ให้กับสถานศึกษา แต่สิ่งสาคัญ ที่ควรคานึงถึงในการ
นาเทคโนโลยีเหล่านี้ไปใช้ในการศึกษา คือ การพัฒนาครูให้มีความรู้ ความสามารถในการนาไป ประยุกต์ใช้และ
พัฒนาการเรียนการสอน หากสภาพ แวดล้อมและอุปกรณ์เอื้ออานวยแต่ไม่รู้จักนาไปใช้ให้ คุ้มค่า การลงทุนเพื่อพัฒนา
ไอซีทีเพื่อการศึกษานี้จะได้ ผลลัพธ์ที่ไม่คุ้มค่า ดังนั้น การวางแผนพัฒนาการเรียน การสอนโดยใช้ไอซีที เป็นเครื่องมือต้อง
ทาทั้งระบบ เพื่อปฏิรูปการเรียนการสอนให้ได้ผลอย่างแท้จริง

ครูไทยยุคใหม่ในอนาคต
เมื่อสังคมโลกเปลี่ยนไป ผู้เรียนไม่ได้เรียนรู้จาก โรงเรียนเพียงแห่งเดียว แต่สามารถเรียนรู้ได้จากแหล่ง เรียนรู้
ภายนอกที่เป็นสังคมรอบตัว โดยเฉพาะอย่างยิ่งจาก อินเทอร์เน็ต การเข้าถึงความรู้ได้โดยง่ายทาให้ความรู้เดิมของ
นักเรียนแต่ละคนค่อนข้างแตกต่างกัน เพราะนักเรียนสามารถค้นหาความรู้ได้ด้วยตัวเขาเอง อยู่ที่ ใครจะกระตือรือร้นใน
การแสวงหามากกว่ากัน เมื่อเป็นเช่นนี้ครูควรตรวจสอบความรู้เดิมของนักเรียนแต่ละคน และพยายามแก้ไขความรู้ที่ผิด
เพื่อความรู้ผิด ๆ จะได้ ไม่ติดตัวเขาไป (วิจารณ์ พานิช , 2556) ซึ่งการตรวจสอบ ความรู้เดิมของผู้เรียนเป็นองค์ประกอบ
หนึ่งของการ วิเคราะห์ผู้เรียนเพื่อออกแบบระบบการสอน (Instruction System Design) ซึ่งไม่ว่าจะยุคสมัยใดการ
ออกแบบ ระบบการสอนยังเป็นสิ่งจาเป็นที่ครูต้องปฏิบัติ เพียงแต่ต้องปรับกระบวนการให้สอดคล้องกับบริบทที่
เปลี่ยนแปลง ไปในแต่ละยุคสมัย
การออกแบบระบบการสอนในศตวรรษที่ 21 ต้อง ออกแบบให้นักเรียนได้เป็นผู้สร้างความรู้ด้วยตนเอง
มากกว่าการรับการถ่ายทอดจากครูผู้สอน (Constructivism) โดยออกแบบให้นักเรียนได้ค้นหาความรู้ด้วย ตนเอง
วิเคราะห์ข้อมูล ตรวจสอบข้อมูล และสรุปเป็น องค์ความรู้ รูปแบบการเรียนการสอนแบบนี้ เช่น การสอน แบบสืบเสาะ
(Inquiry Learning) การสอนแบบปัญหา เป็นฐาน (Problem-Based Learning) การสอนแบบ วิจัยเป็นฐาน
(Research-Based Learning) เป็นต้น และหากต้องการให้นักเรียนสามารถจดจาความรู้เหล่านั้น ได้ดีขึ้นและเกิดทักษะ
ต่าง ๆ จากการปฏิบัติครูควรออกแบบการสอนให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงด้วยการสร้างสรรค์ชิ้นงานและเผยแพร่
ความรู้และนวัตกรรมที่ได้ สู่สาธารณชน โดยอาศัยเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการเรียน การสอนและการปฏิบัติกิจกรรม
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รูปแบบการสอนแบบนี้ เช่น การสอนแบบโครงงานเป็นฐาน (Project-Based Learning) เป็นต้น การออกแบบตาม
รูปแบบการสอน เหล่านี้ จะส่งผลให้ผู้เรียนเกิดทักษะต่าง ๆ ที่สาคัญ เช่น ทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง ทักษะการเรียนรู้
และทางาน ร่วมกัน ทักษะการสื่อสาร ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ทักษะการคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม เป็นต้น
ซึ่งทักษะ ต่าง ๆ เหล่านี้ล้วนเป็นทักษะที่จาเป็นในการดารงชีวิต ในศตวรรษที่ 21 กระบวนการประเมินผลการเรียนรู้
นักเรียนที่เรียน ด้วยวิธีการและรูปแบบการสอนข้างต้น เป็นสิ่งสาคัญที่ ครูต้องทาความเข้าใจ การวัดผลประเมินผลต้อง
เน้นการ ประเมินเพื่อพัฒนา ใช้วิธีการที่หลากหลายควบคู่กันไป เพื่อวัดทั้งความรู้ ทักษะ และเจตคติของนักเรียน การใช้
แบบทดสอบเพียงอย่างเดียวไม่สามารถวัดและประเมินผล การเรียนรู้ได้ครอบคลุม ครูต้องใช้ทั้งการสังเกต การทดสอบ
การประเมินผลงาน ฯลฯ ซึ่งต้องวัดและประเมินผลให้ ครอบคลุมทั้งพุทธิพิสัย ทักษะพิสัย และเจตพิสัย ที่ครู ได้ออกแบบ
ไว้ตั้งแต่แรก ซึ่งกระทรวงศึกษาการ ได้ให้ความสาคัญกับการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยกาหนดจุดเน้นด้าน
ครูและบุคลากรทางการศึกษา ไว้ในนโยบายปีงบประมาณ 2560 ของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนี้
1. ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ ตรงตามความต้องการของบุคคล และ
สถานศึกษา
1.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาวิธีจัดการเรียนรู้ ที่ใช้ทักษะกระบวนการคิด
รวมทั้งการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
1.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และ การสื่อสาร
ที่ทันสมัย
1.3 ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการนิเทศแบบกัลยาณมิตร จากสานักงาน เขตพื้นที่
การศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และครู ทั้งในโรงเรียน ระหว่างโรงเรียน หรือภาคส่วนอื่น ๆ ตามความพร้อมของโรงเรียน
1.4 ครูและบุคลากรทางการศึกษา สร้างเครือข่ายการเรียนรู้ การมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
และทุกภาคส่วนให้เกิดชุมชนแห่งการเรียนรู้
1.5 ครูจัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน
1.6 ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีจิตวิญญาณของความเป็นครู การเป็นครูมืออาชีพ และยึดมั่นใน
จรรยาบรรณวิชาชีพ
การเรียนการสอนในยุคสมัยใหม่ครูจะต้องเรียนรู้ และทางานเป็นทีม คือ ครูเป็นผู้เรียนรู้ไปด้วย โดยเรียนรู้
ร่วมกันกับครูท่านอื่น ๆ เพื่อร่วมกันวางแผนออกแบบ การสอน พูดคุย ปรึกษาหารือ เสนอแนะซึ่งกันและกัน การเรียนรู้
ร่วมกันเป็นทีมของครูนี้ เรียกว่า Professional Learning Community (PLC) สถานศึกษาบางแห่ง จัดให้มี PLC ทุก
สัปดาห์ ซึ่งจะช่วยให้ครูสามารถวางแผน การสอน การประเมินและแก้ไขปัญหาที่ เกิดขึ้นร่วมกัน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
นอกจากนี้ ครูเองต้องพัฒนาทักษะที่จาเป็นสาหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของตนเอง ดังที่ถนอมพร
เลาหจรัสแสง ได้เสนอทักษะที่จาเป็นสาหรับครูไทย ในอนาคต (C-Teacher) (ถนอมพร เลาหจรัสแสง, ม.ป.ป.) ไว้อย่าง
น่าสนใจ 8 ประการ คือ
1. Content ครูต้องมีความรู้และทักษะในเรื่องที่ สอนเป็นอย่างดี หากไม่รู้จริงในเรื่องที่สอนแล้ว ก็
ยากที่ นักเรียนจะมีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหานั้น ๆ
2. Computer (ICT) Integration ครูต้องมีทักษะ ในการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการจัดการเรียน
การสอน เนื่องจากกิจกรรมการเรียนการสอนที่ใช้เทคโนโลยีจะ ช่วยกระตุ้นความสนใจให้กับนักเรียน และหากออกแบบ
กิจกรรมการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ จะช่วย ส่งเสริมความรู้และทักษะที่ต้องการได้เป็นอย่างดี
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3. Constructionist ครูผู้สอนต้องเข้าใจแนวคิดที่ว่า ผู้เรียนสามารถสร้างองค์ ความรู้ได้ด้วยตัวเอง
โดยเชื่อมโยง ความรู้เดิมที่มีอยู่ภายในเข้ากับการได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรม ต่างๆ ดังนั้น ครูจึงควรนาแนวคิดนี้ไปพัฒนาวาง
แผนการ จัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อให้นักเรียนเกิดความรู้ที่คงทน และเกิดทักษะที่ต้องการ
4. Connectivity ครูต้องสามารถจัดกิจกรรมให้ เชื่อมโยงระหว่างผู้เรียนด้วยกัน ผู้เรียนกับครู ครู
ภายใน สถานศึกษาเดียวกันหรือต่างสถานศึกษา ระหว่างสถาน ศึกษา และสถานศึกษากับชุมชน เพื่อสร้าง
สภาพแวดล้อม ในการเรียนรู้ที่เป็นประโยชน์ให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติ อันจะก่อให้เกิดประสบการณ์ตรงกับนักเรียน
5. Collaboration ครูมีบทบาทในการจัดกิจกรรม การเรียนรู้ในลักษณะการเรียนรู้แบบร่วมมือ
ระหว่าง นักเรียนกับครู และนักเรียนกับนักเรียนด้วยกัน เพื่อฝึก ทักษะการทางานเป็นทีม การเรียนรู้ด้วยตนเอง และ
ทักษะสาคัญอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
6. Communication ครูต้องมีทักษะการสื่อสาร ทั้งการบรรยาย การยกตัวอย่าง การเลือกใช้สื่อ
และ การนาเสนอ รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อ การเรียนรู้ เพื่อถ่ายทอดความรู้ให้กับนักเรียนได้อย่าง
เหมาะสม
7. Creativity ครูต้องออกแบบสร้างสรรค์กิจกรรม การเรียนรู้ จัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้
ด้วย ตนเองของผู้เรียนมากกว่าการเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ หน้าห้องเพียงอย่างเดียว
8. Caring ครูต้องมีมุทิตาจิตต่อนักเรียน ต้องแสดง ออกถึงความรัก ความห่วงใยอย่างจริงใจต่อ
นักเรียนเพื่อให้นักเรียนเกิดความเชื่อใจ ส่งผลให้เกิดสภาพการ เรียนรู้ตื่นตัวแบบผ่อนคลาย ซึ่งเป็นสภาพที่นักเรียนจะ
เรียนรู้ได้ดีที่สุด
จากข้อเสนอข้างต้น สะท้อนให้เห็นว่าการเรียนรู้ เป็นผลจากการลงมือกระทาของผู้เรียน เกิดจาก
ภายใน ตัวนักเรียนเอง ครูเป็นเพียงผู้วางแผนและช่วยเหลือ เพื่อให้การกระทานั้นสาเร็จและนักเรียนเกิดทักษะความรู้
ตามที่ตั้งไว้ ดังนั้น ทักษะต่างๆ ที่กล่าวมาข้างต้นเป็น สิ่งจาเป็นที่ครูในยุคปัจจุบันต้องมีอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ โดยเฉพาะ
ทักษะด้าน ICT ซึ่งครูจาเป็นต้องใช้ในการ พัฒนาสื่อการเรียนการสอน การจัดการทรัพยากรและแหล่งเรียนรู้และการจัด
สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ให้เหมาะกับลักษณะของผู้เรียนยุคใหม่ที่กระแสเทคโนโลยี ถาโถมเข้ามาอย่างไม่หยุดยั้ง

บทบาทของครูไทยยุคใหม่ในศตวรรษที่ 21
ปัจจุบัน บทบาทและความสาคัญของครูได้ลดน้อยลงเนื่องจากความเปลี่ยนแปลงก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี ไม่
ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์ I pad หรือ Smartphone แค่เพียงปลายนิ้วสัมผัส สารพัดคาตอบแสดงขึ้นมาได้อย่างรวดเร็ว
ทันใจ ผิดกับภาพของครูที่ยืนสอนหน้าชั้นเรียนคอยบอกให้นักเรียนจดหรือท่องจาสิ่งที่ควรรู้ภาพของนักเรียนที่อ่าน
เอกสารประกอบหรือเลคเชอร์โน้ตไปพลาง ๆ ระหว่างครูบรรยายหน้าห้องภาพของครูผู้สอนที่พยายามสร้างปฏิสัมพันธ์
กับผู้เรียน ด้วยการสอดส่องดูว่ามีนักเรียนคนใดหลับ พูดคุยกันไม่สนใจการสอนของครู ครูก็จะคอยเรียกนักเรียนให้ตอบ
คาถามหรือทาโทษด้วยวิธีการที่เหมาะสมกับเด็ก (การเปลี่ยนแปลงโลกของการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และการพัฒนาสู่
“ครูมืออาชีพ”, ม.ป.ป.) นอกจากนี้ปัญหาที่สาคัญอีกประการหนึ่งคือการให้โรงเรียนกวดวิชาหรือการสอนพิเศษมีบทบาท
สาคัญมากกว่าครูผู้สอนการเรียนในโรงเรียนปกตินั่นเอง และจากเสียงสะท้อนของเด็กและเยาวชนรวมถึงผู้ปกครองที่
อยากเห็นการเปลี่ยนแปลงของการศึกษาไทยสถาบันวิจัยมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญและสานักส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้
และคุณภาพเยาวชน (สสค.) จึงได้สารวจเด็กและเยาวชนที่มีอายุ 14-18 ปีในพื้นที่ 17 จังหวัด จานวน 4,255 ตัวอย่าง
พบว่า คาถามลาดับแรกที่อยากจะถามครูมากที่สุด คือคาถามเกี่ยวกับวิธีการสอนของครู (ร้อยละ 25) ทาไมครู จึงไม่หา
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วิธีการสอนที่สนุกไม่น่าเบื่อ ทาไมเวลาสอนต้องใช้วิธีอ่านหนังสือ ครูมาสอนหนังสือหรือมาอ่านหนังสือให้นักเรียนฟัง และ
ทาไมสอนในห้องเรียนไม่รู้เรื่อง แต่สอนพิเศษรู้เรื่อง โดยเด็กและเยาวชนมากกว่า 2 ใน 3 อยากให้เปลี่ยนแปลงรูปแบบ
การเรียนการสอนของระบบการศึกษาในปัจจุบัน เนื่องจากหลักสูตรการสอนเน้นเนื้อหาทฤษฎีมากกว่าการนาไปใช้ใน
ชีวิตประจาวัน (ยุทธการเปลี่ยน “ครูเฉย” สู่ครูยุคศตวรรษที่ 21, 2557) จากคาแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีซึ่งมีพล
เอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรี ได้แถลงนโยบายต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) เมื่อวันศุกร์ที่
12
กันยายน 2557 สาหรับนโยบายด้านการศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมที่ให้ความสาคัญกับ
ครู ในข้อที่ 4.6 ว่า จะพัฒนาระบบการผลิต และพัฒนาครูที่มีคุณภาพ และจิตวิญญาณของความเป็นครู เน้นครูผู้สอนให้
มีคุณวุฒิตรงตามวิชาที่สอน นาเทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องมือที่เหมาะสมมาใช้ในการเรียนการสอนเพื่อเป็นเครื่องมือ
ช่วยครูหรือเพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง เช่น การเรียนทางไกล การเรียนโดยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (สานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี , 2557) ประกอบกับร่างแผนปฏิบัติการหรือ Roadmap การปฏิรูปการศึกษา พ.ศ. 2558–2564 ของ
กระทรวงศึกษาธิการ จานวน 6 ด้าน คือ
1. การปฏิรูปครู
2. การกระจายโอกาส และคุณภาพการศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม
3. ปฏิรูปการบริหารจัดการ
4. ปรับระบบการผลิต และพัฒนากาลังคน เพิ่มศักยภาพการแข่งขัน
5. ปฏิรูปการเรียนรู้
6. การปรับระบบการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
สรุปจากคาแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีในด้านการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับครูประกอบกับร่างแผนปฏิบัติการ
หรือ Roadmap การปฏิรูปการศึกษา พ.ศ. 2558-2564 ของกระทรวงศึกษาธิการ คือการให้ความสาคัญในการพัฒนา
ระบบการผลิตและพัฒนาครูให้มีคุณภาพ และมีจิตวิญญาณของความเป็นครูโดยเน้นครูผู้สอนที่มีคุณวุฒิตรงตามวิชาที่
สอน และสามารถนาเทคโนโลยีสารสนเทศ เครื่องมือที่เหมาะสมมาใช้ในการเรียนการสอน เพื่อเป็นเครื่องมือช่วยครูหรือ
พัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเอง เพื่อให้ครูทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี และสามารถใช้เทคโนโลยีเพื่อการสอนให้มี
คุณภาพและมีประสิทธิภาพตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียนได้

การพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนโดยนาเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในศตวรรษที่ 21
การพัฒนานวัตกรรมเพื่อการประยุกต์ใช้ กับการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 ผู้เขียนได้ศึกษาข้อมูลจาก
หนังสือ เรื่อง ทักษะแห่งอนาคตใหม่ การศึกษาเพื่อศตวรรษที่ 21 เขียนโดย James and Ron ซึ่งถูกนามาแปลเป็น
ภาษาไทยโดย วรพจน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง และอธิป จิตตฤกษ์ . (2554). ที่ได้อธิบายถึงทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ไว้
แต่ละประเด็น ดังนี้
1. การศึกษาของผู้เรียนในรายวิชาแกนและแนวคิดสาคัญในศตวรรษที่ 21
1.1 วิชาแกนเป็นวิชาทั่วไปที่จัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน เช่น วิชาภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์ ศิลปะ การปกครองและหน้าที่พลเมือง
1.2 แนวคิดสาคัญในศตวรรษที่ 21 เป็น แนวคิดเกี่ยวกับจิตสานึกต่อโลก ความรู้พื้นฐานด้าน เศรษฐกิจ ธุรกิจ
และการเป็นผู้ประกอบการ ความรู้ด้านพลเมือง ด้านสุขภาพ ด้านสิ่งแวดล้อม
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2. ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม การคิดเชิงวิพากษ์
และการแก้ไขปัญหา การสื่อสารและการร่วมมือกันทางาน
3. ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความรู้พื้นฐานด้านสารสนเทศ ด้านสื่อและ
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) ทั้งในและนอกห้องเรียน
4. ทักษะชีวิตและการทางาน เป็นทักษะที่สร้างให้ ผู้เรียนเกิดความสามารถในการปรับตัว มีความคิดริเริ่ม เกิด
ทักษะทางสังคมและการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรม การเพิ่มผลผลิต ความเป็นผู้นาและความรับผิดชอบ
5. ระบบสนับสนุนการศึกษาของศตวรรษที่ 21 เป็นเรื่องของมาตรฐานและการประเมินเรื่องของ
หลักสูตรการสอน การพัฒนาทางวิชาชีพ สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
เมื่อพิจารณาทักษะที่ผู้เรียนต้องมีในศตวรรษที่ 21 กับการจัดการศึกษาของไทยในปัจจุบันพบว่ามีความจาเป็น
ที่หน่วยงานด้านการศึกษาต้องพัฒนาสื่อหรือเครื่องมือที่ใช้ในกระบวนการเรียนการสอนเพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดแรงจูงใจ
ในการศึกษาไปพร้อม ๆ กับการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยสถานศึกษาและครูผู้สอนต้องมีแนวทางที่ที่
ชัดเจนในการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษามาเป็นเครื่องมืออีกอย่างหนึ่งในการ
พัฒนาผู้เรียนให้เกิดทักษะการคิดริเริ่มการเรียนรู้กระบวนการทางสังคม การคิดวิเคราะห์ การคิดเชิงวิพากษ์ ตลอดจน
การสื่อสารเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างครูผู้สอนกับผู้เรียนได้

บทสรุปและข้อเสนอแนะ
ในศตวรรษที่ 21 ครูเปลี่ยนบทบาทจากผู้ถ่ายทอด มาเป็นผู้แนะนาหรือที่ปรึกษา ออกแบบระบบการสอน ให้
ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงเพื่อสร้างองค์ความรู้จากภายใน
ส่งเสริมให้นักเรียนแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง วัดและ
ประเมินผลผู้เรียนด้วยวิธีการและเครื่องมือที่หลากหลายและเหมาะสมกับวิธีการหรือรูปแบบการสอน ส่งเสริมให้ผู้เรียน
เรียนรู้ร่วมกัน มีความสามารถในการสื่อสารและถ่ายทอดความรู้ จัดสภาพแวดล้อมและบรรยากาศการเรียนรู้ในลักษณะ
เปิดเพื่อส่งเสริมนักเรียนเกิดการตื่นตัวแบบผ่อน (Relaxed alertness) ซึ่งเป็นภาวะที่เหมาะสมกับการเรียนรู้นอกจากนี้
ปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ที่ขัดขวางการประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของครูต้องได้รับการแก้ไขให้ถูกจุด ครอบคลุม
และเป็นระบบ แนวทางการพัฒนาครูต้องทาควบคู่กันไปทั้งด้านนโยบายที่มาสนับสนุนและการพัฒนาตนเองของครู ซึ่ง
ต้องอาศัยความตระหนักและความร่วมมือจากทุกภาคส่วน รวมถึงการเปิดใจรับสิ่งใหม่และการปรับตัวของครู เทคโนโลยี
เป็นเครื่องมือสาคัญในการพัฒนาความรู้ความสามารถของครู รวมถึงใช้เพื่ออานวยความสะดวกและเพิ่มประสิทธิภาพการ
เรียนการสอนได้เป็นอย่างดี ดังนั้น ทักษะด้านการใช้เทคโนโลยีของครูจึงเป็นสิ่งสาคัญที่ครูจะละเลยไม่ได้
อย่างไรก็ตาม แม้เทคโนโลยีจะเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ความสามารถของครูยุคใหม่อาจจะไม่สามารถ
เปลี่ยนแปลงได้ทันเทคโนโลยีสมัยใหม่ได้ แต่สิ่งที่ครูสามารถที่จะบอกนักเรียนได้ว่าข้อมูลใดสามารถนาไปปรับใช้กับชีวิต
จริงได้หรือวิธีการเลือกใช้เครื่องมือที่ถูกต้องนั้น ควรเป็นไปในแนวทางใด แต่สิ่งที่สาคัญที่จะหาไม่ได้จากเทคโนโลยี
สมัยใหม่คือ ศีลธรรม คุณธรรม ที่ครูสอนถ่ายทอดให้เด็กซึ่งเป็นส่วนสาคัญอันจะถูกพัฒนาไปพร้อมกับสติปัญญาเพื่อให้
ความรู้แก่อนาคตของชาติอย่างถูกต้องสมบูรณ์ยั่งยืนต่อไป
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61

ประวัติผู้เขียน
ชื่อ – นามสกุล
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กศน. การศึกษาเพื่อชุมชนไทย
Non-Formal and Formal Education For Thai commnity
นายทวิช กันธะคา
Mr.Tawit Guntakum

บทคัดย่อ
กศน.การศึกษาเพื่อชุมชน เป็นการถ่ายความรู้เกี่ยวกับการจัดการศึกษานอกระบบ ของสานักงาน กศน. ซึ่งเป็น
หน่วยงานของรัฐบาลที่มีหน้ า ที่ในการจัด ส่งเสริม และสนับสนุนการศึกษานอกระบบและการศึ กษาตามอัธยาศัย ให้
ประชาชนได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่อง โดยยึดหลักความเสมอภาคในการเข้าถึงและได้รับการศึกษาอย่างกว้างขวาง
ทั่วถึง เป็นธรรม และมีคุณภาพเหมาะสมกับสภาพชีวิตของประชาชน เพื่อมุ่งไปสู่เป้าหมาย “คนไทยได้เรียนรู้ตลอด
ชีวิตอย่างมีคุณภาพ” ซึ่งการศึกษานอกระบบเป็นกระบวนการของการศึกษาตลอดชีวิต มีภารกิจสาคัญที่มุ่งให้ประชาชน
ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง โดยเฉพาะการศึกษาพื้นฐานที่จาเป็นต่อการดารงชีวิตตามมาตรฐานของสังคม ซึ่งเป็นสิทธิที่
คนทุกคนพึงได้รับ นอกจากนั้นยังจะต้องได้รับการศึกษาที่ต่อเนื่องจากการศึกษาพื้นฐานนาความรู้ ไปพัฒนาอาชีพ พัฒนา
คุณภาพชีวิตและพัฒนาชุมชนและสังคม
การจัดกระบวนการเรียนรู้การศึกษานอกระบบยึดหลักการสาคัญ 5 ประการ คือ หลักความเสมอภาคทาง
การศึกษา หลักการพัฒนาตนเองและการพึ่งพาตนเอง หลักการบูรณาการการเรียนรู้และวิถีชีวิต หลักความสอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้เรียนและหลักการเรียนรู้ร่วมกันและการมีส่วนร่วมของชุมชนดังนี้
1. หลักความเสมอภาคทางการศึกษา
2. หลักการพัฒนาตนเองและการพึ่งพาตนเอง
3. หลักการบูรณาการการเรียนรู้กบั วิถีชีวิต
4. หลักความสอดคล้องกับปัญหาความต้องการและความถนัดของผูเ้ รียน
5. หลักการเรียนรูร้ ่วมกันและการมีส่วนร่วมของชุมชน
การศึกษานอกระบบได้ยึดปรัชญา “คิดเป็น” มาเป็นแนวทางในการจัดกิจกรรม ซึ่งปรัชญา “คิดเป็น” อยู่บน
พื้นฐานความคิดที่ว่า ความต้องการของแต่ละบุคคลไม่เหมือนกัน แต่ทุกคนมีจุดรวมของความต้องการที่เหมือนกัน คือ
ทุกคนต้องการความสุข คนเราจะมีความสุขเมื่อเราและสังคมสิ่งแวดล้อมประสมกลมกลืนกันได้ โดยการปรับปรุงตัวเราให้
เข้ากับสังคมหรือสิ่งแวดล้อมหรือโดยการปรับปรุง สังคมและสิ่งแวดล้อมให้เข้ากับตัวเรา หรือปรับปรุงทั้งตัวเราและสังคม
สิ่งแวดล้อมให้ประสมกลมกลืนกัน หรือเข้าไปอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมกับตน การคิดตัดสินใจ การเลือกกระทา
หรือไม่กระทาใด ๆ ล้วนใช้เหตุผล ข้อมูลประกอบการคิดอย่างรอบด้านอย่างน้อย 3 ด้าน คือ ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง ทั้ง
ด้านร่างกาย สุขภาพ อนามัย จิตใจ ฐานะความเป็นอยู่ ข้อมูลเกี่ยวกับสังคม ทั้งสังคม วัฒนธรรม ประเพณีและ
สภาพแวดล้อมทางกายภาพต่าง ๆ รวมทั้งข้อมูลทางวิชาการคือความรู้ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจนั้น ๆ
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ดังนั้นการจัดการศึกษานอกระบบในรูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย โดยยึดปรัชญา “คิดเป็น” มาเป็น
แนวทางในการจัดกิจกรรม ของ กศน. อันประกอบด้วย การส่งเสริมการรู้หนังสือ การประเมินเทียบระดับการศึกษา
การศึกษาขั้นพื้นฐาน การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพ การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต และการศึกษาเพื่อพัฒนา
สังคมและชุมชน จึงเป็นการจัดการศึกษาที่เหมาะสมสาหรับชุมชนไทย

คาสาคัญ : การศึกษานอกระบบ , ปรัชญาคิดเป็น , สานักงาน กศน.
Abstract
Non-formal education, education for the community is to convey knowledge about the
educational system of non-formal education, which is the Office that is responsible for the delivery
and support of education and the educational system individually. Citizens receive continuous
education. By principle, equality in access to, and has been widely studied thoroughly and fit the
lives of citizens. Toward the goal. "Thailand has the quality of lifelong learning" education system,
which is a process of lifelong education. There is a critical mission aimed at giving public has been
studied thoroughly, especially the basic education necessary for living standards of societies in which
everyone is entitled. It also must receive continuous education from basic education to provide
professional development, improve the quality of life and social and community development.
To organise the learning process and the education system, the key principles of 5 main
reasons of educational equality. Principles of self-help and self-reliance. Principles of integrative
learning and the way of life. Principles consistent with the needs of learners and the principles of
mutual learning and involvement of communities. As follows:
1. primary education equality
2. the principles of self-help and self-reliance.
3. principles of integrated learning, life
4. consistent with the needs, problems and interests of the students.
5. principles of mutual learning and involvement of communities.
Education system amounted to a " Kidpen philosophy." approach in activities, which
amounted to a "Kidpen philosophy" is based on the idea that each person's needs are not the same,
but the whole point of all people have the same needs is everyone wants happiness. We are happy
when our social environment and mix together. By improving ourselves, into a social or
environmental improvement. Society and the environment, to us or ourselves and improve both
social, environmental, or mix, blend into the environment, where appropriate. The thinking
decision. To choose whether or not any action according to reason, thinking comprehensively
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supporting at least 3 aspects: information about ourselves physically mental health as wellbeing. Information about the social, cultural and social traditions of various physical environments,
including academic information is knowledge that is associated with that particular decision.
Therefore, the education system, in the form of a wide spectrum of learning activities
"Kidpen" philosophy is anchored to the approach in the activities of the non-formal education which
consists of promoting literacy assessment equivalent education level. Basic education, skills
development, education, career development, life skills education and education for social
development and of the community, it is appropriate for the education community, Thailand.

Keywords : Non-Formal education , Kidpen philosophy , Non-Formal and Informal Education Centre
บทนา
การพัฒนาคนเริม่ ต้นที่การให้การศึกษาเพราะเชื่อว่าการศึกษาช่วยสร้างความรู้ความคิด ทักษะเจตคติให้คนไทย
รู้จักตนเอง รู้จักชีวิต เข้าใจสังคมและสิ่งแวดล้อมพัฒนาอาศัย นาความรู้ความเข้าใจมาใช้ในการแก้ปัญหา รวมทั้ง
สร้างสรรค์ชีวิตและสังคมให้ดีขึ้น โดยเฉพาะในยุคของเทคโนโลยีสารสนเทศที่ก้าวล้านาโลกไปมาก จาเป็นต้องพัฒนา
การศึกษาให้ก้าวทันโลกการศึกษาเป็นเครื่องมือในการเปลี่ยนแปลงคนไปในทางที่ดีกว่าเพราะการศึกษาคือ ความเจริญ
งอกงาม (Education is Growth) และทาหน้าที่พัฒนาคุณภาพชีวิตคน การศึกษาสามารถจัดคนเข้าสู่อาชีพตามความ
ถนัดและความสนใจได้ การศึกษาสร้างคนให้เป็นคนที่สมบูรณ์ และรูเ้ ท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลก ทันต่อเหตุการณ์
และแก้ปัญหาสังคม ประเทศและโลกได้
ระบบการศึกษาไทยปัจจุบันตามที่กาหนดไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553 มาตรา 15 กล่าวว่าการจัดการศึกษามี 3 รูปแบบ คือ
1) การศึกษาในระบบ เป็นการศึกษาที่กาหนดจุดมุ่งหมาย วิธีการศึกษาหลักสูตร ระยะเวลาของการศึกษา การวัดและ
การประเมินผล ซึ่งเป็นเงื่อนไขของการสาเร็จการศึกษาที่แน่นอน

2) การศึกษานอกระบบ เป็นการศึกษาที่มีความ

ยืดหยุ่นในการกาหนดจุดมุ่งหมาย รูปแบบวิธีการจัดการศึกษา ระยะเวลาของการศึกษา การวัดและประเมินผล ซึ่งเป็น
เงื่อนไขสาคัญของการสาเร็จการศึกษา โดยเนื้อหาและหลักสูตรจะต้องมีความเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพปัญหาและ
ความต้องการของบุคคลแต่ละกลุม่ 3) การศึกษาตามอัธยาศัย เป็นการศึกษาที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรูด้ ้วยตนเองตามความ
สนใจศักยภาพ ความพร้อมและโอกาส โดยศึกษาจากบุคคล ประสบการณ์สังคม สภาพแวดล้อมหรือแหล่งความรู้
อื่นๆ

เนื่องจากการศึกษามีบทบาทสาคัญสูงสุดต่อการพัฒนาประเทศ ดังนั้นจึงต้องจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคนไทยให้

สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ คุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมในการดารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่น
ได้อย่างมีความสุข
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“สานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย” หรือ “สานักงาน กศน.” มีอานาจหน้าที่
ในการส่งเสริมสนับสนุนการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย โดยให้ประชาชนได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
ผู้เรียนได้รับความรู้และความจาเป็นในการยกระดับคุณภาพชีวิต และยังเน้นการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในเรื่องต่างๆ เพื่อเป็นมาตรฐานการจูงใจให้กับภาคสังคมอื่นๆ เข้ามามีส่วนร่วมใน
การจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
โดยยึดหลักความเสมอภาคในการเข้าถึงและได้รับการศึกษา
อย่างกว้างขวาง ทั่วถึง เป็นธรรม และมีคณ
ุ ภาพเหมาะสมกับสภาพชีวิตของประชาชน เพื่อมุ่งไปสู่เป้าหมาย “คนไทย
ได้เรียนรูต้ ลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ” ในปัจจุบันประชากรวัยแรงงานของประเทศไทยเกือบ 40 ล้านคน อยู่นอกระบบ
การศึกษา การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเป็นการศึกษาที่จัดขึ้นสาหรับผู้ที่อยู่นอกระบบโรงเรียน คือ ผู้
ที่ไม่สามารถเข้าถึงบริการที่โรงเรียนจัดให้ได้ โดยข้อจากัดต่าง ๆ ทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ตลอดจนทางด้าน
ร่างกาย จิตใจ ที่สาคัญคือส่วนใหญ่เป็นผู้ใหญ่ ซึ่งมีความรู้และประสบการณ์ในการใช้ชีวิตและการทางานมาระดับหนึ่ง
สามารถรับผิดชอบตนเองได้ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เป็นกระบวนการของการศึกษาตลอดชีวิต
มีภารกิจสาคัญที่มุ่งให้ประชาชนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง โดยเฉพาะการศึกษาพื้นฐานที่จาเป็นต่อการดารงชีวิตตาม
มาตรฐานของสังคมซึ่ง เป็นสิทธิที่คนทุกคนพึงได้รับ นอกจากนั้นยังจะต้องได้รับการศึกษาที่ต่อเนื่องจากการศึกษาพื้นฐาน
เพื่อนาความรู้ ไปพัฒนาอาชีพ พัฒนาคุณภาพชีวิตและพัฒนาชุมชนและสังคม อันจะนาไปสูค่ วามเชื่อพื้นฐานที่สาคัญ
ประการหนึ่งของการจัดการศึกษานอกระบบ ซึ่งเป็นลักษณะที่โดดเด่นของประเทศไทย คือ ความเชื่อที่ว่ามนุษย์ทุกคน
ต้องการความสุขเป็นเป้าหมายสูงสุดของชีวิต

กศน. การศึกษาเพื่อชุมชนไทย
ในปัจจุบันวิถีการเรียนรู้ของมนุษย์เปลีย่ นแปลงไปอย่างรวดเร็วอันเป็นผลสืบ เนื่องมา จากความก้าวหน้าของ
องค์ความรู้และวิทยาการสมัยใหม่ การพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และสังคมในโลกยุคโลกาภิวัตน์
(Globalization) ตลอดจนพัฒนาการของระบบเศรษฐกิจที่ใช้ความรู้เป็นฐาน (Knowledge-based Economy) ทาให้
เกิดความต้องการการเรียนรู้อย่างกว้างขวางในแทบทุกกิจกรรมของสังคมวิถี
การเรียนรู้ของคนจึงขยายขอบเขตจาก
การศึกษาในระบบ ไปสู่การเรียนรู้จากการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยทาให้เกิดกิจกรรมการศึกษาและ
แหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลาย การศึกษานอกระบบจึงมีบทบาทสาคัญต่อวิถีชีวิตของมนุษย์
หลักการจัดการศึกษานอกระบบ
ยึดหลักการและความมุ่งหมายโดยภาพรวมตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
ควบคู่กับหลักการการศึกษานอกระบบ หลักความเสมอภาค การมีสว่ นร่วมในความรับผิดชอบ กระบวนการเรียนรู้ ความ
หลากหลาย ความยืดหยุ่น การบูรณาการ การกระจายอานาจ เพื่อให้การศึกษานอกระบบเกิดประโยชน์สูงสุดแก่
ประชาชน
ความเชื่อพื้นฐานของการจัดการศึกษานอกระบบ เป็นความเชื่อที่แสดงจุดยืนอย่างชัดเจนว่า การศึกษาอาจ
เกิดขึ้นได้ทุกหนทุกแห่งไม่เฉพาะในโรงเรียนเท่านั้นการศึกษานอกระบบอาจพิจารณาได้2มิติคือ
มิติที่ 1 เป็นการศึกษาที่จัดขึ้นนอกเหนือจากที่จัดในโรงเรียน โดยมีหลักสูตรวิธีการจัดการเรียนการสอน การ
วัดและประเมินผลเช่นเดียวกัน แต่ก็มีความยืดหยุ่นสามารถปรับให้เหมาะสมกับสภาพของชุมชน ผู้เรียนสามารถนา
เนื้อหาจากสภาพแวดล้อม หรือความต้องการของผู้เรียนมากาหนดเป็นหลักสูตรก็ได้ แนวคิดดังกล่าวให้ความสาคัญกับ
ความเป็นมนุษย์ทมี่ ีเลือดเนื้อ มีชวี ิต จิตใจ มีอารมณ์ มีศักด์ศรีของความเป็นมนุษย์ มีเสรีภาพที่จะเลือกและตัดสินใจ
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สามารถรับผิดชอบต่อสิ่งที่ตนตัดสินใจ เป็นมนุษย์ที่พัฒนาได้ด้วยตนเอง มิใช่เครื่องจักรหรือผู้จานนทีจ่ ะถูกใครบังคับชี้นา
ได้ โดยไม่ยินยอม มนุษย์เป็นผู้ทสี่ ามารถคิดเองได้ สามารถคิดเป็น รู้จักผิดชอบชั่วดี ประเด็นสาคัญคือ มนุษย์สามารถ
เรียนรูไ้ ด้ด้วยตนเอง มิใช่ถูกสอน เมื่อเขาปรารถนาที่จะเรียน ก็จะขวนขวายที่จะเรียน และสามารถเรียนรูไ้ ด้อย่างลึกซึ้ง
จนนาความรู้นั้นไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองครอบครัวและชุมชนของตนได้
มิติที่ 2 เป็นการศึกษาที่จัดขึ้นสาหรับผู้ที่อยู่นอกระบบโรงเรียน เป็นผู้ทไี่ ม่สามารถเข้าถึงบริการที่โรงเรียนจัด
ให้ได้ โดยข้อจากัดต่าง ๆ ทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ตลอดจนทางด้านร่างกาย จิตใจ ที่สาคัญคือส่วนใหญ่เป็น
ผู้ใหญ่ ซึ่งมีความรู้และประสบการณ์ในการใช้ชีวิตและการทางานมาระดับหนึ่ง สามารถรับผิดชอบตนเองได้ การจัดการ
ศึกษาจึงใช้หลักการสอนผู้ใหญ่ (Andragogy) เป็นหลักการสาคัญ นั่นก็คือ เป็นการจัดการศึกษาที่เน้นการมีส่วนร่วมของ
ผู้เรียน และครูผู้สอนในการวางแผนการเรียนร่วมกัน ต้องเข้าใจเหตุผลของการเรียน มีเป้าหมายของการเรียนที่ชัดเจน
ผู้เรียนสามารถเลือกวิธีเรียนที่เหมาะสมกับตนเองได้ ผู้เรียนจึงเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้ที่จะร่วมตัดสินใจกับกลุม่ เพื่อน
และ ครูว่าจะเรียนอะไร อย่างไร มีส่วนร่วมในการประเมินผลการเรียนของตนเอง ผู้จัดการศึกษาสาหรับผู้ที่อยู่นอกระบบ
โรงเรียนจะต้องเข้าใจธรรมชาติ จิตใจและอารมณ์ของกลุ่มเป้าหมายและจัดโอกาสให้เรียนด้วยตนเอง เรียนจากของจริง
เอาความรู้และประสบการณ์จากการทางานมาเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้ด้วย การออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนจะต้องคานึงถึงความแตกต่างระหว่าง บุคคล ทั้งด้านร่างกาย ความคิด จิตใจ สติปญ
ั ญา และสภาพแวดล้อม
ความเชื่อพื้นฐานที่สาคัญประการหนึ่งของการจัดการศึกษานอกระบบ ซึ่งเป็นลักษณะทีโ่ ดดเด่นของประเทศ
ไทย คือ ความเชื่อที่ว่ามนุษย์ทุกคนต้องการความสุขเป็นเป้าหมายสูงสุดของชีวิต การคิดตัดสินใจ การเลือกกระทาหรือไม่
กระทาใด ๆ ล้วนใช้เหตุผล ข้อมูลประกอบการคิดอย่างรอบด้านอย่างน้อย 3 ด้าน คือ ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง ทั้งด้าน
ร่างกาย สุขภาพ อนามัย จิตใจ ฐานะความเป็นอยู่ ข้อมูลเกี่ยวกับสังคม ทั้งสังคม วัฒนธรรม ประเพณีและ
สภาพแวดล้อมทางกายภาพต่าง ๆ รวมทั้งข้อมูลทางวิชาการคือความรู้ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจนั้น ๆ การคิด
แบบคิดเป็นจึงเป็นการใช้ข้อมูลประกอบการคิดอย่างรอบด้าน นามาสู่การตัดสินใจเลือกที่จะเชื่อ เลือกที่จะกระทา โดย
สามารถอธิบายเหตุผลของตนเองได้ ตามแนวความคิดเรื่อง “คิดเป็น” ซึ่งได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในกลุ่ม
นักวิชาการศึกษามาไม่น้อยกว่า 40 ปี แล้ว โดย ดร.โกวิท วรพิพัฒน์ ได้ประยุกต์แนวความคิดในเรือ่ ง “คิดเป็น” และ
นามาเป็นเป้าหมายสาคัญในการให้บริการการศึกษาผู้ใหญ่ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2513 เป็นต้นมา การศึกษานอกระบบก็ได้ยึด
ปรัชญา “คิดเป็น” มาเป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมมาโดยตลอด ปรัชญา “คิดเป็น” อยู่บนพื้นฐานความคิดที่ว่า ความ
ต้องการของแต่ละบุคคลไม่เหมือนกัน แต่ทุกคนมีจุดรวมของความต้องการที่เหมือนกัน คือ ทุกคนต้องการความสุข
คนเราจะมีความสุขเมื่อเราและสังคมสิ่งแวดล้อมประสมกลมกลืนกันได้
โดยการปรับปรุงตัวเราให้เข้ากับสังคมหรือ
สิ่งแวดล้อมหรือโดยการปรับปรุง สังคมและสิ่งแวดล้อมให้เข้ากับตัวเรา หรือปรับปรุงทั้งตัวเราและสังคมสิ่งแวดล้อมให้
ประสมกลมกลืนกัน หรือเข้าไปอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมกับตน คนที่สามารถทาได้เช่นนี้ เพื่อให้ตนเองมีความสุขนั้น
จาเป็นต้องเป็นผู้มีความคิดสามารถคิดแก้ปัญหา รู้จักตนเองและธรรมชาติสิ่งแวดล้อม จึงจะเรียกได้วา่ ผู้นั้นเป็นคนคิดเป็น
หรืออีกนัยหนึ่งปรัชญา “คิดเป็น” มาจากความเชื่อพื้นฐานตามแนวพุทธศาสนา ที่สอนให้บุคคลสามารถพ้นทุกข์ และพบ
ความสุขได้ด้วยการค้นหาสาเหตุของปัญหา สาเหตุของทุกข์ ซึ่งส่งผลให้บุคคลผู้นั้นสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
ซึ่งความคิดของแต่ละคนไม่จาเป็นต้องเหมือนกันเสมอไป การจัดการศึกษานอกระบบ จึงต้องส่งเสริมให้ผเู้ รียนคิดและ
ตัดสินใจด้วยตนเอง หัวใจสาคัญ คือการยอมรับและเคารพในการตัดสินใจของผู้เรียน ซึ่งเป็นรากฐานของความเป็น
ประชาธิปไตย ในระดับพื้นฐานด้วย ซึ่งการจัดกระบวนการเรียนรูต้ ามปรัชญา “คิดเป็น” นี้ ผู้เรียนสาคัญทีส่ ุดผู้สอนจะ
เป็นเพียงผู้จดั โอกาส จัดกระบวนการ จัดระบบข้อมูล และแหล่งการเรียนรู้ กิจกรรมในการเรียนรู้อาจมีแนวปฏิบัตดิ ังนี้
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1.กระตุ้นให้ผเู้ รียนคิดวิเคราะห์จากปัญหาและความต้องการของตนเอง
2.ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ
3.เรียนรู้จากการอภิปรายถกเถียงในประเด็นที่เป็นปัญหา
4.ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากกระบวนการกลุ่มมีการใช้ข้อมูลหลายๆด้าน
5.เรียนรู้จากวิถีชีวิตจริงจากการทางาน
6.ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการทาโครงงาน
7.เรียนรู้จากการศึกษากรณีตัวอย่างเพื่อการแก้ปัญหาชุมชน
8.ผู้เรียนต้องรู้จักใช้ข้อมูลที่ลึกซึ่งฝึกตัดสินใจด้วยระบบข้อมูลที่เพียงพอและเชื่อถือได้
9.นาเวทีชาวบ้านมาเป็นเครื่องมือสาคัญในกระบวนการคิดแก้ปัญหา
10. ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ตดั สินใจในการแก้ปัญหาบนพื้นฐานของข้อมูลตนเอง ชุมชนสิ่งแวดล้อม และวิชาการ
กลุ่มเป้าหมายการศึกษานอกระบบส่วนมากเป็นประชากรวัยแรงงาน ซึ่งเป็นผู้มีวุฒภิ าวะ มีประสบการณ์ มี
ความรับผิดชอบในการประกอบอาชีพ ดูแลครอบครัว และมีข้อจากัดมากมายในการเรียนรู้ ซึ่งลักษณะดังกล่าวทาให้การ
จัดกระบวนการเรียนรูไ้ ม่เหมือนกับเด็ก เพราะมีอะไรที่แตกต่างกันหลายอย่าง เช่น ความคิดอ่าน ประสบการณ์ ความ
พร้อม การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจึงจาเป็นต้องให้สอดคล้องกับความต้องการและ ธรรมชาติของผู้เรียน ส่งเสริมให้
ผู้เรียนมีส่วนร่วม
นาความรูแ้ ละประสบการณ์ที่มีอยู่มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน
และส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง
การศึกษานอกระบบเป็นกระบวนการของการศึกษาตลอดชีวิต มีภารกิจสาคัญทีม่ ุ่งให้ประชาชนได้รับการศึกษา
อย่างทั่วถึง โดยเฉพาะการศึกษาพื้นฐานที่จาเป็นต่อการดารงชีวิตตามมาตรฐานของสังคม ซึ่งเป็นสิทธิที่คนทุกคนพึงได้รับ
นอกจากนั้นยังจะต้องได้รับการศึกษาที่ต่อเนื่องจากการศึกษาพื้นฐานนาความรู้ ไปพัฒนาอาชีพ พัฒนาคุณภาพชีวิตและ
พัฒนาชุมชนและสังคมในที่สดุ
การจัดกระบวนการเรียนรู้ การศึกษานอกระบบจึงยึดหลักการสาคัญ 5 ประการ คือ หลักความเสมอภาค
ทางการศึกษา หลักการพัฒนาตนเองและการพึ่งพาตนเอง หลักการบูรณาการการเรียนรู้และวิถีชีวิต หลักความสอดคล้อง
กับความต้องการของผู้เรียนและหลักการเรียนรูร้ ่วมกันและการมีส่วนร่วมของชุมชนดังนี้
1. หลักความเสมอภาคทางการศึกษา กลุ่มเป้าหมายของการศึกษานอกระบบส่วนมากเป็นผู้พลาดโอกาส และ
ผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา ซึ่งอาจมีความแตกต่างทางด้านสถานภาพในสังคม อาชีพเศรษฐกิจ และข้อจากัดต่าง ๆ ใน
การจัดการศึกษาและกระบวนการเรียนรู้การศึกษานอกระบบต้องไม่มีการเลือก ปฏิบัติ หากแต่สร้างความเสมอภาคใน
โอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างเท่าเทียมกัน
2. หลักการพัฒนาตนเองและการพึ่งพาตนเอง การจัดการศึกษานอกระบบจะต้องจัดการเรียนการสอน และ
กระบวนการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาศักยภาพของตน สามารถเรียนรู้ เกิดความสานึกที่จะพัฒนาตนเองได้ เป็นคน
คิดเป็น ปรับตัวเพื่อให้ทันกับกระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคม โดยเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา เรียนด้วยตนเอง พึ่งพาตนเอง
เพื่อให้สามารถดารงชีวิตอย่างเป็นปกติสุขท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของสังคม
3. หลักการบูรณาการการเรียนรู้กับวิถีชีวิต หลักการนี้อยู่บนพื้นฐานของการจัดการเรียนรู้ที่สัมพันธ์กับสภาพ
ปัญหา วิถีชีวิต สภาพแวดล้อมและชุมชนท้องถิ่นของผู้เรียน ซึ่งเป็นหลักการทีส่ าคัญในการจัดทาหลักสูตรสถานศึกษา สิ่ง
ดังกล่าวส่งผลโดยตรงต่อการจัดกระบวนการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้เป็นลักษณะของการบูรณาการจึงมีความเหมาะสม
โดยบูรณาการสาระต่าง ๆ เพื่อการเรียนรู้ และบูรณาการวิธีการจัดการเรียนการสอน เพื่อนาไปสู่การพัฒนาการคุณภาพ
ชีวิตของผู้เรียนอย่างเป็นองค์รวม

70

4. หลักความสอดคล้องกับปัญหาความต้องการและความถนัดของผู้เรียน หลักการนี้เป็นการส่งเสริมให้
ผู้เรียนรู้จักความต้องการของตนเอง สามารถจัดการศึกษาให้กับตนเองได้อย่างเหมาะสม ครู กศน. มีบทบาทในการ
ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเองของผู้เรียน โดยให้ผเู้ รียนร่วมกาหนดวัตถุประสงค์ สาระการเรียนรู้ วิธีการเรียน
และการประเมินผลการเรียนรู้ของตนเองซึ่งเป็นกระบวนการการศึกษานอกระบบที่ผู้เรียนเป็นสาคัญ
5. หลักการเรียนรู้ร่วมกันและการมีส่วนร่วมของชุมชน การเรียนรู้ร่วมกันในกลุม่ ผูเ้ รียนนับว่าสาคัญ เป็นการ
ส่งเสริมและสร้างกัลยาณมิตรในกลุ่มผูเ้ รียน ก่อให้เกิดความร่วมมือความผูกพัน เอื้ออาทร การช่วยกันและกัน ปลูกฝังวินัย
ในตนเอง ฝึกความรับผิดชอบ ซึ่งเป็นสิ่งที่ควรเกิดขึ้นสาหรับผูเ้ รียนที่มีวุฒิภาวะ สาหรับการมีส่วนร่วมของชุมชน ก็นับว่า
เป็นหลักการสาคัญในการจัดการศึกษานอกระบบ ชุมชนสามารถเข้ามาร่วมในการจัดทาหลักสูตร สถานศึกษา การจัดสรร
ทรัพยากรเป็นแหล่งเรียนรู้ และสนับสนุนในเรื่องอื่น ๆ เพื่อผลิตผู้เรียนที่เป็นสมาชิกที่ดีของชุมชนต่อไป
ดังนั้นการจักการศึกษานอกระบบของสานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย” หรือ
“สานักงาน กศน.จึงเป็นการจัดการศึกษาหลากหลายรูปแบบ เพือ่ สนองตอบความต้องการของคนในชุมชน สอดคล้อง
กับสภาพบริบทชุมชน เพื่อให้คนในชุมชนสามารถพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ตลอดชีวิตอันจะเป็นฐานในการพัฒนา
ชุมชนของตนเองให้มั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน โดยผ่านการศึกษานอกระบบของ กศน. อันประกอบด้วย
1. การส่งเสริมการรู้หนังสือ มีเป้าหมายที่จะคงสภาพ และส่งเสริมการรู้หนังสือ คิดเลขเป็นและมีทักษะในการ
แก้ปัญหาได้ มีทักษะความรู้ พื้นฐานในการทางาน ใช้เป็นเครื่องมือในการสื่อสารกับผู้อื่น และแสวงหาความรู้เพื่อการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตให้สามารถดารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. การประเมินเทียบระดับการศึกษา
กาหนดให้เป็นทางเลือกทางการศึกษาเพื่อยกระดับการศึกษาของ
ประชาชนที่มีความรู้และประสบการณ์ในอาชีพให้สูงขึ้น มุ่งเน้นความเป็นมนุษย์ทสี่ มบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา
องค์ความรู้และคุณธรรม มากกว่าการประเมินความรู้ตามสาระการเรียนรู้
3. การศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนมีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม มีสติปญ
ั ญา มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีศักยภาพ
ในการประกอบอาชีพ และการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
4. การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพ เป็นการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียน มีความรู้ เจตคติ และทักษะใน
อาชีพตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ประกอบด้วยทักษะเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพื้นฐาน
การคิดแก้ปญ
ั หา การสื่อสาร การจัดกระบวนการเรียนรู้เน้นการปฏิบัติจริงและการเรียนรู้จากวิทยากรหรือผูร้ ู้ที่ประกอบ
อาชีพนั้น เพื่อเป็นทักษะในการประกอบอาชีพ การเรียนในรูปแบบฝึกทักษะอาชีพนี้ สามารถจัดได้ในหลายลักษณะซึ่ง
สามารถตอบสนองความต้องการของผู้เรียนโดยตรงโดยเฉพาะผู้ที่ไม่สามารถหารายได้อย่างพอเพียง
5. การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต เป็นการจัดการศึกษาที่ให้ความสาคัญกับการพัฒนาคนทุกช่วงวัยให้มีความรู้
เจตคติและทักษะที่จาเป็นสาหรับการดารงชีวิตในสังคมปัจจุบัน สามารถเผชิญสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตประจาวัน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเตรียมพร้อมสาหรับการปรับตัวให้ทันต่อความเปลีย่ นแปลงของข่าวสารข้อมูลและเทคโนโลยี
สมัยใหม่ในอนาคต
6.การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน
เป็นการจัดกระบวนการให้บุคคลร่วมกลุ่มเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ร่วมกัน สร้างกระบวนการจิตสาธารณะ ช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการพัฒนาสังคมและชุมชนอย่างยั่งยืน โดยยึดหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวปฏิบัติ
ตลอดจนการเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีทเี่ หมาะสมเพื่อใช้เป็นเครื่องมือที่
จาเป็นสาหรับผู้เรียนและชุมชนเกีย่ วกับความรู้ เพื่อให้ประชาชนสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของแต่ละคนในอันที่จะเป็น
สมาชิกที่ดีของชุมชน
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ตารางรูปภาพ

สรุป
“สานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย” หรือ “สานักงาน กศน.” มีอานาจหน้าที่
ในการส่งเสริมสนับสนุนการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย โดยให้ประชาชนได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
ผู้เรียนได้รับความรู้และความจาเป็นในการยกระดับคุณภาพชีวิต เพื่อมุ่งไปสู่เป้าหมาย “คนไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมี
คุณภาพ”

โดยใช้หลักการจัดการศึกษานอกระบบ ยึดหลักการและความมุ่งหมายโดยภาพรวมตามพระราชบัญญัติ

การศึกษาแห่งชาติ ควบคู่กับหลักการการศึกษานอกระบบ หลักความเสมอภาค การมีส่วนร่วมในความรับผิดชอบ
กระบวนการเรียนรู้ ความหลากหลาย ความยืดหยุ่น การบูรณาการ การกระจายอานาจ เพื่อให้การศึกษานอกระบบเกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน ยึดปรัชญา “คิดเป็น” มาเป็นแนวทางในการจัดกิจกรรม บนพื้นฐานความคิดที่ว่า ความ
ต้องการของแต่ละบุคคลไม่เหมือนกัน แต่ทุกคนมีจุดรวมของความต้องการที่เหมือนกัน คือ ทุกคนต้องการความสุข
คนเราจะมีความสุขเมื่อเราและสังคมสิ่งแวดล้อมประสมกลมกลืนกันได้
โดยการปรับปรุงตัวเราให้เข้ากับสังคมหรือ
สิ่งแวดล้อมหรือโดยการปรับปรุง สังคมและสิ่งแวดล้อมให้เข้ากับตัวเรา หรือปรับปรุงทั้งตัวเราและสังคมสิ่งแวดล้อมให้
ประสมกลมกลืนกัน หรือเข้าไปอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมกับตน คนที่สามารถทาได้เช่นนี้ เพื่อให้ตนเองมีความสุข
ดังนั้นการจัดการศึกษานอกระบบในรูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย โดยยึดปรัชญา “คิดเป็น” มาเป็นแนวทาง
ในการจัดกิจกรรม ของ กศน. จึงเป็นการจัดการศึกษาที่เหมาะสมสาหรับชุมชนไทย
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โลกแหงการเรียนรูกับการพัฒนาทักษะในศตวรรษที 21
World of Learning and Skills Development in the 21st Century
ทวิชา ตาวินโน
Mr.Tawicha Tawinno

บทคัดยอ

ภายใต้ การพัฒนาในกระแสโลกาภิวตั น์ การพัฒนาประเทศไทยให้ มีความพร้ อมในการแข่งขันในเวที
โลกนัน้ จะต้ องเพิม่ ศักยภาพในการผลิตเพื่อการแข่งขันให้ ได้ ซึ่งการลงทุนทางการศึกษาเท่านันที
้ ่จะช่วยพัฒนา
ประเทศแบบยัง่ ยืน ทักษะแห่งอนาคใหม่ในศตวรรษที่ 21 เป็ นทักษะที่จาเป็ นต่อการดารงชีวติ ของประชาชนชาว
ไทย ในฐานะการเป็ นพลเมืองของโลก ที่มีการดารงชีวติ ท่ามกลางโลกแห่งเทคโนโลยี โลกของเศรษฐกิจและ
การค้ า โลกาภิวตั น์กบั เครื อข่าย การจัดการเรี ยนรู้และพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 ถือเป็ นสิง่ ที่คนไทยทุกคน
ต้ องศึกษาและเรี ยนรู้อย่างแท้ จริง เพราะการจัดการเรี ยนรู้เป็ นกระบวนการสาคัญและเป็ นจุดเริ่ มต้ นของการ
พัฒนาประเทศชาติและสร้ างความแข็งแกร่งให้ กบั ประเทศชาติ ซึ่งผู้เรี ยนจะเห็นประโยชน์ คุณค่าของการเรี ยน
และสามารถก้ าวผ่านกระแสโลกาภิวตั น์ ในศตวรรษที่ 21ได้

คําสําคัญ : การเรียนรู,การพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21
Abstract
In the globalization, if we want to develop our country to be ready in all competitions in the
globe, the productive abilities need to be increased. The educational investment is a way to help our
country to be developed. It is considered as an important skill for Thai. As a piece of citizen ship in
the world which lives among the technology, economy, trade, network and other form of globalization.
The learning and developing skills for the 21 st Century are important for Thais to study, because
learning management is an important process and it is the beginning of countries development and
it’s the strength for the country. Students will see the value of learning and it can go through
globalization in the 21st century.

Key Word : Learning, Skills Development in the 21st Century
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บทนํา

การจัดการศึกษาของประเทศไทยในปัจจุบนั นี ้เราจะเห็นว่ามีการเปลี่ยนแปลอยู่ตลอดเวลา ทังระบบ
้
การจัดการศึกษา ระบบการบริหารการศึกษา ซึ่งถือว่าการศึกษาของประเทศไทยนันมี
้ การปรับเปลี่ยนที่ไม่หยุด
นิ่งแต่ทว่า การปรับเปลี่ยนนันจะไปแนวทิ
้
ศทางไหนก็แล้ วแต่เป้าหมายของแต่ละคนที่จะนาไปใช้ ในฐานะที่
ผู้เขียนเป็ นประชาชนคนไทยคนหนึ่ง ก็อยากจะเห็นการเปลี่ยนแปลงของการศึกษาไทยนันมี
้ ประสิทธิภาพ
สามารถเท่าเทียมประเทศที่เจริญและพัฒนาได้ ดังนันผู
้ ้ เขียนคิดว่าการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 นันถื
้ อเป็ น
สิง่ สาคัญเป็ นอย่างยิ่งที่เยาวชนคนไทยต้ องปรับตัวและเรี ยนรู้ พัฒนาความคิด พัฒนาสติปัญญาของตนเอง
ฉะนันการศึ
้
กษาของไทยต้ องเตรี ยมพร้ อมและรับมือกับระบบการศึกษาของโลกที่มีการเปลี่ยนแปลอยู่เสมอ และ
การพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 ต้ องลงมือและปฏิบตั ิอย่างจริงจัง เริ่มต้ นจากระบบการศึกษาที่ต้องมีการ
วางแผนอย่างมัน่ คง และกระทรวงศึกษาธิการถือเป็ นหน่วยงานหลักที่ต้องจัดระบบการศึกษา และให้ แนวทาง
การศึกษาสาหรับหน่วยงานและบุคคลที่เกี่ยวข้ องกับการจัดการศึกษาอย่างแท้ จริง ต้ องมีนโยบายในการสร้ าง
เสริมและพัฒนาการศึกษาในศตวรรษที่ 21 และเห็นความสาคัญของการพัฒนาทักษะในทุกๆด้ านของการจัด
การศึกษา สิง่ เรานี ้จะเกิดขึ ้นได้ ต้องเกิดจากความสามัคคีและความร่วมมือจากของหน่วยงานต่างๆทังของภาครั
้
ฐ
และเอกชน เพราะเราก็อยากเห็นประเทศไทยของเรานัน้ พัฒนาและก้ าวหน้ าดัง่ เช่นประเทศที่พฒ
ั นาแล้ ว
บทความนี ้เขียนขึ ้นโดยมุง่ นาเสนอสาระสาคัญ 3 ประเด็น คือ ความหมายของการศึกษา ความสาคัญของ
การศึกษา และการเรี ยนรู้ พัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21
ความหมายของการศึกษา
การศึกษา คือ กระบวนการเรี ยนรู้เพื่อความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคมโดยการถ่ายทอด
ความรู้ การฝึ ก การอบรม การสืบสานทางวัฒนธรรม การสร้ างองค์ความรู้อนั เกิดจากการจัดสภาพแวดล้ อม
สังคม การสร้ างคนให้ มีความรู้ ความสามารถมีทกั ษะพื ้นฐานที่จาเป็ นมีลกั ษณะนิสยั จิตใจที่ดีงาม มีความพร้ อม
ที่จะต่อสู้เพื่อตนเองและสังคม มีความพร้ อมที่จะประกอบการงานอาชีพได้ การศึกษาช่วยให้ คนเจริญงอกงาม
ทังทางปั
้
ญญา จิตใจ ร่างกาย และสังคม การศึกษาจึงเป็ นความจาเป็ นของชีวติ อีกประการหนึ่ง นอกเหนือจาก
ความจาเป็ น ด้ านที่อยู่อาศัย อาหารเครื่ องนุ่งห่ม และยารักษาโรค การศึกษาจึงเป็ นปัจจัยที่ 5 ของชีวติ ซึ่งเป็ น
ปัจจัยที่จะช่วยแก้ ปัญหาทุก ๆ ด้ านของชีวติ และเป็ นปั จจัยที่สาคัญที่สดุ ของชีวติ ในโลกที่มีกระแสความ
เปลี่ยนแปลงทางด้ านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีอย่าง รวดเร็ว และส่งผลกระทบให้ วถิ ีดารงชีวติ ต้ อง
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเช่นเดียวกับการศึกษายิ่งมีบทบาทและความจาเป็ นมากขึ ้นด้ วย การศึกษาตาม
พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มี 3 รูปแบบคือ การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และ
การศึกษาตามอัธยาศัย การศึกษาในระบบ หมายถึง การศึกษาที่กาหนดจุดมุง่ หมาย วิธีการศึกษา หลักสูตร
ระยะเวลาของการศึกษา การวัดผลประเมินผล ซึ่งเป็ นเงื่อนไขของการสาเร็จการศึกษา การศึกษานอกระบบจาก
พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 ได้ ให้ นิยามเกี่ยวกับการศึกษานอกระบบว่าเป็ นการศึกษา
ที่มีความยืดหยุ่นในการกาหนดจุดมุง่ หมาย รูปแบบ วิธีการจัดการศึกษา ระยะเวลาของการศึกษา การวัดและ
ประเมินผล ซึ่งเป็ นเงื่อนไขสาคัญของการสาเร็จการศึกษา โดยเนื ้อหาและหลักสูตรจะต้ องมีความเหมาะสม
สอดคล้ องกับสภาพปัญหาและความต้ องการของบุคคลแต่ละกลุม่ โดยนิยมจัดตังศู
้ นย์การเรี ยนรู้ชมุ ชนหรื อศูนย์
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การเรี ยนรู้นอกระบบโรงเรี ยน เช่น การศึกษาผู้ใหญ่ การศึกษาชุมชน การศึกษาตามอัธยาศัย จาก
พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 ได้ ให้ ความหมายของการศึกษาตามอัธยาศัยว่าเป็ น
การศึกษาที่ผ้ เู รี ยนได้ เรี ยนรู้ด้วยตนเอง ตามความสนใจ ศักยภาพ ความพร้ อมและโอกาส โดยศึกษาจากบุคคล
ประสบการณ์ สังคม สิง่ แวดล้ อม สื่อ หรื อแหล่งความรู้อื่น
ความสาคัญของการศึกษา
การศึกษามีความสาคัญต่อมนุษย์เป็ นอย่างมาก คากล่าวที่วา่ การศึกษาคือชีวติ และชีวติ คือ
การศึกษา คากล่าวเช่นนี ้ยังคงเป็ นความจริงอยู่ตลอดไป ชีวติ มนุษย์ตงแต่
ั ้ เริ่มปฏิสนธิในครรภ์มารดาเริ่มมี
การศึกษาบ้ างแล้ ว การศึกษาของมนุษย์จะเริ่มอย่างจริ งจังก็ตอ่ เมื่อชีวติ ได้ เริ่มลืมตาดูโลก และจะต้ องศึกษาอยู่
ตลอดไปจนกว่าชีวติ จะจากโลกนี ้ไป การศึกษาจึงมีความสาคัญต่อบุคคล สังคม ประเทศชาติ และต่อโลกเป็ น
อย่างยิ่ง อาจจะกล่าวได้ วา่ “ตราบใดที่โลกยังมีมนุษย์ไม่สิ ้นสุดการศึกษาต้ องอาศัย” เหตุที่เป็ นเช่นนี ้เพราะมนุษย์
ที่อาศัยโลกอยู่จะต้ องอาศัยกระบวนการทางการศึกษาสาหรับการพัฒนาตน เมื่อสมาชิกของสังคมได้ รับการ
พัฒนาอย่างมีคณ
ุ ภาพแล้ ว สังคมและประเทศชาติรวมทังโลกด้
้
วยก็จะได้ รับการพัฒนาต่อไปด้ วย ในทาง
พระพุทธศาสนาถือว่าการศึกษาเป็ นไปเพื่อพัฒนาคนให้ เป็ นผู้มีชีวติ ที่ดีงาม สามารถดาเนินชีวติ ได้ อย่างถูกต้ อง
และเกื ้อกูลแก่สงั คม การศึกษาคือการพัฒนามนุษย์ให้ เจริญขึ ้น มนุษย์ที่ยงั ไม่พฒ
ั นาจะต้ องอาศัยตัณหามานา
ชีวติ ให้ ดิ ้นรน เพื่อสนองความต้ องการทางด้ าน ตา หู จมูก ลิ ้น และกาย หรื ออายตนะทังหลาย
้
เพราะมนุษย์ยังมี
อวิชชา ไม่ร้ ูวา่ อะไรดีอะไรชัว่ อะไรเป็ นประโยชน์ อะไรไม่ใช่ประโยชน์อย่างแท้ จริง จึงยังต้ องเอาความรู้สกึ ชอบไม่
ชอบ เกลียด กลัว หรื อปรารถนา มาเป็ นเครื่ องนาชีวติ ก่อน เมื่อมองดูเห็นอะไรสนองความรู้สกึ ที่ดีที่สบายให้
ความสุขทาง หู ตา จมูก ลิ ้น กาย ก็พอใจ ต้ องการได้ สงิ่ เหล่านี ้ มนุษย์ที่ยงั ไม่พฒ
ั นาจึงอยู่ด้วยตัณหา แต่เมื่อ
มนุษย์มีปัญญาพอแล้ วก็จะอยู่ด้วยสติปัญญา ดังเช่น การเปลี่ยนพฤติกรรมและวิถีชีวติ จากการกิน อยู่เพียงเพื่อ
อร่อยลิ ้นและโก้ หรู มาสูก่ ารกินพอดีด้วยปัญญา หรื อเสริมคุณภาพชีวติ ให้ มีสขุ ภาพและสามารถดาเนินชีวติ ที่ดี
งามอย่างผาสุกอันเรี ยกว่าโภชเนมัตตัญญุตาการที่มนุษย์อยู่ดีด้วยปัญญา เป็ นเครื่ องพิสจู น์ความสาเร็จของ
การศึกษา เพราะการศึกษาคือการพัฒนามนุษย์ให้ มีชีวติ ที่เป็ นอยู่ด้วยปัญญา ไม่ต้องอาศัยตัณหามาชักจูง
การศึกษาในพระพุทธศาสนาจึงเป็ นไปเพื่อประโยชน์ ๓ ประการ ในชีวติ นี ้อย่างแท้ จริง คือ ประโยชน์ในปัจจุบนั
ที่ประกอบไปด้ วยกามสุข ประโยชน์ในภพหน้ าที่สงู ขึ ้นไปคือสูงกว่าประโยชน์ในภพนี ้ และประโยชน์อย่างยิ่งคือ
พระนิพพาน พระพุทธศาสนากับการศึกษาเป็ นสิง่ ที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกัน เพราะพระพุทธศาสนามีระบบ
การศึกษาที่มีความสมบูรณ์ในตัวเอง คือ การศึกษาในภาคทฤษฎีที่เรี ยกว่าปริยัติ และการศึกษาในภาคปฏิบตั ิ
จนเกิดผลที่เรี ยกว่าปฏิเวธ คาว่า ศึกษา ตรงกับคาว่า “สิกขา” ในทางพระพุทธศาสนา โดยการศึกษาในทาง
พระพุทธศาสนาเป็ นการศึกษาเพื่อพัฒนาชีวติ ของผู้ศกึ ษาเอง เริ่มจากการเป็ นปุถชุ นที่ยงั หมกมุน่ ยึดติดในกาม
กิเลส พัฒนาไปสูค่ วามเป็ นกัลยาณชน ที่เริ่มเห็นความสัจจริงของกุศลธรรมและเข้ าถึงพระรัตนตรัย ต่อจากนัน้ ก็
พัฒนาคุณสมบัตจิ นสามารถลดทิฏฐิวา่ เป็ นตัวกูของกูได้ สิ ้น ปลอดพ้ นจากการร้ อยรัดของกิเลส ซึ่งเป็ นคุณสมบัติ
ของอริยชน ตราบจนได้ ฝึกฝนหลุดพ้ นจากวัฎฎะที่เวียนว่ายตายเกิด เข้ าถึงพระนิพพาน ซึ่งเรี ยกว่าเป็ นพระ
อรหันต์ อีกทังการหลุ
้
ดพ้ นจากอวิชชาได้ เป็ นพระโพธิสตั ว์สงั่ สอนประชาชนสืบไป”
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การศึกษาจะช่ วยให้ ทุกคนมีชีวติ ที่ดีมีความสุขจะต้ องมีลักษณะที่สาคัญดังนี ้
1. เป็ นการศึกษาที่ให้ ความรู้ และทักษะพื ้นฐานที่จาเป็ นอย่างเพียงพอ เช่น ความรู้และทักษะ
ทางด้ าน ภาษา การคิดคานวณ ความเข้ าใจหลักการทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี เป็ นต้ น สภาพปัจจุบนั มี
ความจาเป็ นต้ องสนับสนุนให้ ทกุ คนได้ รับการศึกษาขัน้ พื ้นฐานอย่างน้ อย 12 ปี จึงจะเพียงพอกับความต้ องการ
และความจาเป็ นที่จะยกระดับคุณภาพชีวติ ให้ ดีขึ ้น
2. การศึกษาทาให้ คนเป็ นคนฉลาด เป็ นคนมีเหตุผล คิดเป็ นแก้ ปัญหาเป็ นและรู้จกั วิธีแสวงหาความรู้เพื่อ
พัฒนาตนเอง และเพื่อการงานอาชีพ
3. การศึกษาต้ องสร้ างนิสยั ที่ดีงามให้ เกิดขึ ้นกับผู้เรี ยนโดยเฉพาะนิสยั รักการเรี ยนรู้และนิสยั อื่น ๆ เช่น
ความเป็ นคนซื่อสัตย์ ขยัน อดทน รับผิดชอบ เป็ นต้ น
4. การศึกษาต้ องสร้ างความงอกงามทางร่ างกาย มีสขุ ภาพ พลันมัยที่ดี รู้จกั รักษาตนให้ แข็งแรง ปลอด
จากโรคภัยไข้ เจ็บและสารพิษ
5. การศึกษาต้ องทาให้ ผ้ เู รี ยนไม่เป็ นคนเห็นแก่ตวั เห็นความสาคัญของประโยชน์สว่ นรวมให้ ความร่วมมือ
กับผู้อื่นในสังคม อยู่รวมกับผู้อื่น ช่วยเหลือผู้อื่น ช่วยสร้ างสังคมที่สงบเป็ นสุข รักษาสิง่ แวดล้ อมให้ ยงั่ ยืน
6. การศึกษาต้ องทาให้ คนมีทกั ษะการงานอาชีพที่เพียงพอกับการเข้ าสูก่ ารงานอาชีพ รู้จกั การประกอบ
อาชีพและรู้จกั พัฒนาการงานอาชีพ
ทัง้ 6 ประการ เป็ นพื ้นฐานทางการศึกษาที่จาเป็ น ที่คนจะต้ องได้ รับรู้อย่างทัว่ ถึงทุกคน ถ้ าทุกคนได้ รับ
อย่างครบถ้ วน เพียงพอก็จะทาให้ เกิดทักษะลักษณะและนิสยั ที่พงึ ประสงค์ได้ การศึกษาจึงไม่ใช่สงิ่ จาเป็ นสาหรับ
คนบางคน แต่เป็ นสิง่ จาเป็ นสาหรับคนทุกคนโดยเฉพาะผู้ที่ขาดความพร้ อมในปัจจัยต่าง ๆ ในการดารงชีวติ ที่มี
คุณภาพ ยิ่งมีความจาเป็ นมากที่สดุ คนที่ขาดความพร้ อมต้ องการการศึกษามาก มักเป็ นกลุม่ คนที่ถกู ลืม
ตลอดเวลา การศึกษาที่ได้ รับก็มกั เป็ นบริการที่กระท่อนกระแท่น ไม่เพียงพอกับการเรี ยนรู้ที่เหมาะสม ไม่พอแม้
เพียงเพื่อดารงชีวติ ให้ อยู่รอดปลอดภัย ตรงข้ ามกับผู้ที่มีความพร้ อมพอจะช่วยตนเองได้ กลับได้ รับบริการที่มี
คุณภาพและปริ มาณที่ดีกว่ามาก ดังจะเห็นได้ จากสถานศึกษาในเมืองกับในชนบท ที่มีความแตกต่างกันอย่าง
ชัดเจนในทุก ๆ ด้ าน ซึ่งถ้ าเป็ นเช่นนี ้ การศึกษานอกจาก จะไม่สามารถสร้ างความพร้ อมที่เพียงพอกับผู้ต้องการ
แล้ ว ยังส่งเสริ มให้ ช่องว่างระหว่าง คนรวยกับคนจนแตกต่างกันมากขึ ้นด้ วย เพื่อให้ การศึกษาเป็ นเครื่ องมือ
สาคัญในการสร้ างชาติ จึงมีความจาเป็ นที่จะต้ องปรับยุทธศาสตร์ การศึกษา เสียใหม่ให้ หนั มาให้ ความสาคัญกับ
คนยากจนคนเสียเปรี ยบ และคนด้ อยโอกาสให้ มากขึ ้นทรัพยากรของรัฐต้ องนามาใช้ จ่าย เพื่อปรับปรุงบริการ
การศึกษา สาหรับคนยากจนให้ ดีขึ ้นเป็ นพิเศษ ให้ เพียงพอกับการสร้ างลักษณะวิสยั และความพร้ อมที่จาเป็ น ถ้ า
คนยากจน คนเสียเปรี ยบ คนด้ อยโอกาสได้ รับการศึกษาที่เหมาะสม และมีคณ
ุ ภาพแล้ วปัญหาต่าง ๆ ใน
บ้ านเมืองก็จะลดน้ อยลงไปโดยปริยายและยังทาให้ เขากลายเป็ นกาลังสาคัญทางเศรษฐกิจของประเทศได้ อย่าง
ดีด้วยการศึกษานอกจากเป็ นปัจจัยที่ 5 แล้ ว ยังเป็ นสิง่ ที่สาคัญที่สดุ ของชีวติ และเป็ นปัจจัยเพื่อความรุ่งเรื องของ
ประเทศชาติในอนาคตอีกด้ วย เราจงฝากความหวังของชาติ ด้ วยการพัฒนาการศึกษากันเถิดวิเคราะห์วจิ ารณ์
การศึกษาในปัจจุบนั มีความสาคัญมากเพราะสมัยนี ้มีการแข่งขันมากมายหลายอย่างต้ องมีความรู้เท่านันถึ
้ งจะ
อยู่ในสังคมได้ ถ้ าไม่ศกึ ษาการดารงชีวติ ของเราก็อยู่ด้วยความลาบาก ถ้ าศึกษาก็จะมีอนาคตที่ดี มีงานทาที่
สะดวกสบายในอนาคต
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การเรียนรู้ กับพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21
การเรี ยนรู้ในศตวรรษที่ 21 เป็ นการกาหนดแนวทางยุทธศาสตร์ ในการจัดการเรี ยนรู้ โดยร่วมกันสร้ าง
รูปแบบและแนวปฏิบตั ใิ นการเสริ มสร้ างประสิทธิภาพของการจัดการเรี ยนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยเน้ นที่องค์
ความรู้ ทักษะ ความเชี่ยวชาญและสมรรถนะที่เกิดกับตัวผู้เรี ยน เพื่อใช้ ในการดารงชีวติ ในสังคมแห่งความ
เปลี่ยนแปลงในปัจจุบนั โดยจะอ้ างถึงรูปแบบ (Model) ที่พฒ
ั นามาจากเครื อข่ายองค์กรความร่วมมือเพื่อทักษะ
แห่งการเรี ยนรู้ในศตวรรษที่ ซึ่งได้ พฒ
ั นากรอบแนวคิดเพื่อการเรี ยนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยผสมผสานองค์ความรู้
ทักษะเฉพาะด้ าน ความชานาญการและความรู้เท่าทันด้ านต่างๆ เข้ าด้ วยกัน เพื่อความสาเร็จของผู้เรี ยนทังด้
้ าน
การทางานและการดาเนินชีวติ การเตรี ยมความพร้ อมให้ นกั เรี ยนในศตวรรษที่ 21 อาศัยการทางานอย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยการมีวิสยั ทัศน์ พันธกิจและเป้าหมายที่ชดั เจน ผู้เรี ยนจะต้ องมีความรู้ที่จาเป็ นในการใช้ ชีวิต
และทางานอย่างมีประสิทธิภาพ มีความรู้และทักษะเพื่อให้ สามารถการใช้ ชีวติ การทางาน ดารงชีพอยู่ได้ กบั
ภาวะเศรษฐกิจในสังคมโลกปัจจุบนั ความท้ าทายด้ านการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ในการเตรี ยมนักเรี ยนให้ พร้ อม
กับชีวติ ในศตวรรษที่ 21 เป็ นเรื่ องสาคัญของกระแสการปรับเปลี่ยนทางสังคมที่เกิดขึ ้นในศตวรรษที่ 21 ส่งผลต่อ
วิถีการดารงชีพของสังคมอย่างทัว่ ถึง ครูจึงต้ องมีความตื่นตัวและเตรี ยมพร้ อมในการจัดการเรี ยนรู้เพื่อเตรี ยม
ความพร้ อมให้ นกั เรี ยนมีทกั ษะสาหรับการออกไปดารงชีวติ ในโลกในศตวรรษที่ 21 ที่เปลี่ยนไปจากศตวรรษที่ 20
และ 19 โดยทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ที่สาคัญที่สดุ คือ ทักษะการเรี ยนรู้ (Learning Skill) ส่งผลให้ มีการ
เปลี่ยนแปลงการจัดการเรี ยนรู้เพื่อให้ เด็กในศตวรรษที่ 21 นี ้ มีความรู้ ความสามารถ และทักษะจาเป็ น ซึ่งเป็ นผล
จากการปฏิรูปเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดการเรี ยนการสอน ตลอดจนการเตรี ยมความพร้ อมด้ านต่างๆ ทักษะ
แห่งศตวรรษที่ 21 (21st Century Skills) วิจารณ์ พานิช (2555: 16-21) ได้ กล่าวถึงทักษะเพื่อการดารงชีวติ ใน
ศตวรรษที่ 21 ดังนี ้
สาระวิชาก็มีความสาคัญ แต่ไม่เพียงพอสาหรับการเรี ยนรู้เพื่อมีชีวิตในโลกยุคศตวรรษที่ 21 ปัจจุบนั
การเรี ยนรู้สาระวิชา (content หรื อ subject matter) ควรเป็ นการเรี ยนจากการค้ นคว้ าเองของศิษย์ โดยครูช่วย
แนะนา และช่วยออกแบบกิจกรรมที่ช่วยให้ นกั เรี ยนแต่ละคนสามารถประเมินความก้ าวหน้ าของการเรี ยนรู้ของ
ตนเองได้ สาระวิชาหลัก (Core Subjects) ประกอบด้ วย
ภาษาแม่ และภาษาสาคัญของโลก
ศิลปะ
คณิตศาสตร์
การปกครองและหน้ าที่พลเมือง
เศรษฐศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ภูมศิ าสตร์
ประวัตศิ าสตร์
โดยวิชาแกนหลักนี ้จะนามาสูก่ ารกาหนดเป็ นกรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์ สาคัญต่อการจัดการเรี ยนรู้
ในเนื ้อหาเชิงสหวิทยาการ (Interdisciplinary) หรื อหัวข้ อสาหรับศตวรรษที่ 21 โดยการส่งเสริมความเข้ าใจ
ในเนื ้อหาวิชาแกนหลัก และสอดแทรกทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 เข้ าไปในทุกวิชาแกนหลัก ดังนี ้
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ทักษะแห่ งศตวรรษที่ 21
ความรู้เกี่ยวกับโลก (Global Awareness)
ความรู้เกี่ยวกับการเงิน เศรษฐศาสตร์ ธุรกิจ และการเป็ นผู้ประกอบการ (Financial, Economics,
Business and Entrepreneurial Literacy)
ความรู้ด้านการเป็ นพลเมืองที่ดี (Civic Literacy)
ความรู้ด้านสุขภาพ (Health Literacy)
ความรู้ด้านสิง่ แวดล้ อม (Environmental Literacy)
ทักษะด้ านการเรียนรู้และนวัตกรรม
จะเป็ นตัวกาหนดความพร้ อมของนักเรี ยนเข้ าสูโ่ ลกการทางานที่มีความซับซ้ อนมากขึ ้นในปัจจุบนั ได้ แก่
ความริเริ่ มสร้ างสรรค์และนวัตกรรม
การคิดอย่างมีวจิ ารณญาณและการแก้ ปัญหา
การสื่อสารและการร่วมมือ
ทักษะด้ านสารสนเทศ
สื่อ และเทคโนโลยี เนื่องด้ วยในปัจจุบนั มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านทางสื่อและเทคโนโลยีมากมาย
ผู้เรี ยนจึงต้ องมีความสามารถในการแสดงทักษะการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณและปฏิบตั งิ านได้ หลากหลาย โดย
อาศัยความรู้ในหลายด้ าน ดังนี ้
ความรู้ด้านสารสนเทศ
ความรู้เกี่ยวกับสื่อ
ความรู้ด้านเทคโนโลยี
ทักษะด้ านชีวติ และอาชีพ
ในการดารงชีวิตและทางานในยุคปัจจุบนั ให้ ประสบความสาเร็จ นักเรี ยนจะต้ องพัฒนาทักษะชีวติ ที่
สาคัญดังต่อไปนี ้
ความยืดหยุ่นและการปรับตัว
การริเริ่มสร้ างสรรค์และเป็ นตัวของตัวเอง
ทักษะสังคมและสังคมข้ ามวัฒนธรรม
การเป็ นผู้สร้ างหรื อผู้ผลิต (Productivity) และความรับผิดชอบเชื่อถือได้ (Accountability)
ภาวะผู้นาและความรับผิดชอบ (Responsibility)
ทักษะของคนในศตวรรษที่ 21
ที่ทกุ คนจะต้ องเรี ยนรู้ตลอดชีวติ คือ การเรี ยนรู้ 3R x 7C
3R คือ Reading (อ่านออก), (W)Riting (เขียนได้ ), และ (A)Rithemetics (คิดเลขเป็ น)
7C ได้ แก่
Critical Thinking and Problem Solving (ทักษะด้ านการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ
และทักษะในการแก้ ปัญหา)
Creativity and Innovation (ทักษะด้ านการสร้ างสรรค์ และนวัตกรรม)
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Cross-cultural Understanding (ทักษะด้ านความเข้ าใจความต่างวัฒนธรรม ต่างกระบวนทัศน์)
Collaboration, Teamwork and Leadership (ทักษะด้ านความร่วมมือ การทางานเป็ นทีม และ
ภาวะผู้นา)
Communications, Information, and Media Literacy (ทักษะด้ านการสื่อสารสารสนเทศ และรู้เท่า
ทันสื่อ)
Computing and ICT Literacy (ทักษะด้ านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)
Career and Learning Skills (ทักษะอาชีพ และทักษะการเรี ยนรู้)
แนวคิดทักษะแห่งอนาคตใหม่: การเรี ยนรู้ในศตวรรษที่ 21 และกรอบแนวคิดเพื่อการเรี ยนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 และการเรี ยนรู้ในศตวรรษที่ 21 เป็ นการกาหนดแนวทางยุทธศาสตร์ ในการจัดการเรี ยนรู้ โดย
ร่วมกันสร้ างรูปแบบและแนวปฏิบตั ิในการเสริมสร้ างประสิทธิภาพของการจัดการเรี ยนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยเน้ น
ที่องค์ความรู้ ทักษะ ความเชี่ยวชาญและสมรรถนะที่เกิดกับตัวผู้เรี ยน เพื่อใช้ ในการดารงชีวติ ในสังคมแห่งความ
เปลี่ยนแปลงในปัจจุบนั โดยจะอ้ างถึงรูปแบบ (Model) ที่พฒ
ั นามาจากเครื อข่ายองค์กรความร่วมมือเพื่อทักษะ
แห่งการเรี ยนรู้ในศตวรรษที่ 21 (Partnership For 21st Century Skills) (www.p21.org ) ที่มีชื่อย่อว่า เครื อข่าย
P21 ซึ่งได้ พฒ
ั นากรอบแนวคิดเพื่อการเรี ยนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยผสมผสานองค์ความรู้ ทักษะเฉพาะด้ าน
ความชานาญการและความรู้เท่าทันด้ านต่างๆ เข้ าด้ วยกัน เพื่อความสาเร็จของผู้เรี ยนทัง้ ด้ านการทางานและการ
ดาเนินชีวติ
ปั จจัยสนับสนุนการเรียนรู้ ในศตวรรษที่ 21
องค์ประกอบที่สาคัญและจาเป็ นเพื่อในการเรี ยนรู้ของนักเรี ยนทักษะในศตวรรษที่ 21 คือ มาตรฐาน
ศตวรรษที่ 21 การประเมินผลหลักสูตรการเรี ยนการสอนการพัฒนาอาชีพและสภาพแวดล้ อมการเรี ยนรู้ จะต้ อง
สอดคล้ องกับระบบสนับสนุนการผลิตที่ก่อให้ เกิดผลลัพธ์ในศตวรรษที่ 21 สาหรับนักเรี ยนในปัจจุบนั
มาตรฐานศตวรรษที่ 21
1. มุง่ เน้ นทักษะในศตวรรษที่ 21 นักเรี ยนมีความรู้ในเนื ้อหาและความเชี่ยวชาญ
2. สร้ างความเข้ าใจระหว่างวิชาหลัก เช่นเดียวกับรูปแบบสหวิทยาการศตวรรษที่ 21
3. เน้ นความเข้ าใจอย่างลึกซึ ้งมากกว่าความรู้แบบผิวเผิน
4. การของมีสว่ นร่ วมของนักเรี ยนกับ ข้ อมูลและ เครื่ องมือในโลกแห่งความเป็ นจริงและพวกเขาจะพบผู้
เชียวชาญในวิทยาลัยหรื อในที่ทางานและ ชีวติ นักเรี ยนจะเรี ยนรู้ได้ ดีที่สดุ เมื่อทางานอย่างแข็งขัน การ
แก้ ปัญหาที่มีความหมาย
5. การมีมาตรการหลายๆรูปแบบของการเรี ยนรู้
หลักสูตร และการสอนในศตวรรษที่ 21
1. สอนทักษะในศตวรรษที่ 21 ซึ่งแยกกัน ในบริบทของวิชาหลักและ รูปแบบสหวิทยาการในศตวรรษที่ 21
2. มุง่ เน้ นไปที่การให้ โอกาสสาหรับการใช้ ทกั ษะในศตวรรษที่ 21 ในเนื ้อหาและวิธีการตามความสามารถ
ในการเรี ยนรู้
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3. ช่วยให้ วธิ ีการเรี ยนรู้นวัตกรรมที่บรู ณาการการใช้ เทคโนโลยีสนับสนุนแนวทางเพิม่ เติมในการใช้ ปัญหา
เป็ นฐาน และทักษะการคิดขันสู
้ ง
4. สนับสนุนให้ รวมทรัพยากรของชุมชน ภูมปิ ัญญาชาวบ้ าน แหล่งเรี ยนรู้นอกห้ องเรี ยน
การพัฒนามืออาชีพในศตวรรษที่ 21
1. ครูมีแนวทางการสอนมีความสามารถสาหรับการบูรณาการทักษะในศตวรรษที่ 21 เครื่ องมือและกล
ยุทธ์การเรี ยนการสอนไปสู่การปฏิบตั ใิ นชันเรี
้ ยนของพวกเขา
2. การเรี ยนการสอนมที่มงุ่ เน้ นการทาโครงงาน
3. แสดงให้ เห็นว่ามีความรู้ความเข้ าใจในเรื่ องจริงสามารถเพิม่ การแก้ ปัญหาการคิดเชิงวิพากษ์ และอื่น ๆ
ทักษะในศตวรรษที่ 21
4. ช่วยให้ มืออาชีพในชุมชนเป็ นแหล่งเรี ยนรู้ สาหรับครูที่ 21 ว่ารูปแบบชนิดของการเรี ยนรู้ใน
5. ห้ องเรี ยนที่ดีที่สดุ ส่งเสริ มทักษะในศตวรรษที่ 21 สาหรับนักเรี ยนการพัฒนา ความสามารถในการระบุ
ตัวตนของนักเรี ยนโดยครูมีรูปแบบการเรี ยนโดยเฉพาะอย่างยิ่งรู้จดุ แข็งและจุดอ่อนของผู้เรี ยน
6. ช่วยให้ ครูพฒ
ั นาความสามารถในการใช้ กลยุทธ์ตา่ งๆ (เช่นการประเมินผลการเรี ยนการสอน) ถึง
นักเรี ยนที่มีความหลากหลายและสร้ างสภาพแวดล้ อมที่สนับสนุนความแตกต่างการเรี ยนการสอนและ
การเรี ยนรู้
7. รองรับการประเมินผลอย่างต่อเนื่องของการพัฒนาทักษะของนักเรี ยนศตวรรษที่ 21
8. ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างชุมชนของผู้ปฏิบตั งิ านโดยการหันหน้ าเข้ าหากันการสื่อสาร
เสมือนและผสม
9. ใช้ รูปแบบความเป็ นอันหนึ่งหันเดียวกันและความยัง่ ยืนของการพัฒนาวิชาชีพ
สภาพแวดล้ อมการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
1. สร้ างการเรี ยนรู้วธิ ีปฏิบตั ทิ ี่สนับสนุนความต้ องการของมนุษย์และสภาพแวดล้ อมทางกายภาพที่จะ
สนับสนุนการเรี ยนการสอนและการเรี ยนรู้ด้วยทักษะในศตวรรษที่ 21
2. สนับสนุนการเรี ยนรู้ชมุ ชนมืออาชีพที่ช่วยให้ การศึกษาเพื่อการทางานร่วมกันแบ่งปันแนวทางปฏิบตั ทิ ี่ดี
และบูรณาการทักษะในศตวรรษที่ 21 ในการปฏิบตั ิในชันเรี
้ ยน
3. ช่วยให้ นกั เรี ยนได้ เรี ยนรู้ในงานที่เกี่ยวข้ องในโลกศตวรรษที่ 21 แวดล้ อมจริง (เช่น ปฏิบตั จิ ริงหรื อผ่าน
การทางานที่ใช้ ตามโครงการหรื ออื่น ๆ )
4. เรี ยนรู้การใช้ เครื่ องมือเทคโนโลยีและทรัพยากรอย่างมีคณ
ุ ภาพ รู้จกั การทางานสาหรับการเรี ยนรู้เป็ น
กลุม่ ทีมและรายบุคคล
5. สนับสนุนการติดต่อกับชุมชนและการมีสว่ นระหว่างต่างชาติในการเรี ยนรู้โดยตรงและออนไลน์
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สรุป

สังคมโลกในปัจจุบนั เป็ นสังคมที่ มีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะเทคโนโลยีการ
ติดต่อสื่อสาร การพัฒนาด้ านระบบคมนาคม ซึ่งมีสว่ นช่วยให้ เกิด การเปลี่ยนถ่ายทอดข้ อมูลใหม่ๆ หมุนเวียน
อยู่ตลอดเวลาอย่าง ไม่มีที่สิ ้นสุดก่อให้ เกิดปรากฏการณ์ที่เรี ยกว่าการไหลบ่าของ ข่าวสารข้ อมูล วิทยาการด้ าน
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีมี ส่วนช่วยให้ เศรษฐกิจและสังคมเจริญก้ าวหน้ า เกิดการค้ าที่ แข่งขันกันทัว่ โลก
ดังนัน้ จึงกล่าวได้ วา่ การเตรี ยมผู้เรี ยนในวัน นี ้ให้ มีทกั ษะที่จาเป็ นในศตวรรษที่ 21 นัน้ มีจดุ มุง่ หมายเพื่อ ให้
เยาวชนเหล่านันสามารถด
้
ารงชีวติ ในสังคมโลกที่มีการ เปลี่ยนแปลงได้ และพร้ อมที่จะเผชิญหน้ ากับสภาพ สังคม
เศรษฐกิจและเทคโนโลยีในอนาคต การตื่นตัวและ เตรี ยมพร้ อมต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ ้น การสร้ าง
มหาอานาจทางการศึกษาเพื่อให้ ได้ ประชากรที่มีคณ
ุ ภาพ จึง เป็ นกลยุทธ์ของการพัฒนาประเทศชาติแนวทาง
หนึ่ง สาหรับ ประเทศไทยการจัดการศึกษาแบบบูรณาการที่เน้ นให้ ความกับการศึกษาในมิตใิ หม่ที่ทันต่อโลก เป็ น
รูปแบบการจัดการศึกษาที่ตอบสนองต่อการเตรี ยมคนไทย รุ่นใหม่ในศตวรรษที่ 21เพราะจะส่งเสริมให้ ผ้ เู รี ยนมี
ความรู้และความสามารถที่จะดารงชีวติ ได้ ดี และมีคณ
ุ ภาพในโลกของศตวรรษที่ 21 ที่มีการเปลี่ยนแปลง อย่าง
รวดเร็ว มีความเป็ นโลกาภิวตั น์ที่ตงอยู
ั ้ ่บนฐานความรู้ และเต็มไปด้ วยความก้ าวหน้ าทางเทคโนโลยีอีกทังยั
้ งเป็ น
การเพิม่ ขีดความสามารถในการแข่งขันทาง เศรษฐกิจการพัฒนาคุณภาพชีวติ และความมัง่ คัง่ ของประเทศ
การจัดการศึกษาที่ สามารถพัฒนาให้ ผ้ เู รี ยนนาความรู้ทกุ แขนงทังด้
้ านความรู้ ทักษะการคิด และทักษะอื่นๆ มา
ใช้ ในการแก้ ปัญหา การ ค้ นคว้ า สร้ าง และพัฒนาคิดค้ นสิง่ ต่างๆ ในโลกปัจจุบนั ทาให้ เยาวชนของประเทศไทย
รุ่นใหม่เกิดการเรี ยนรู้สามารถนาพาประเทศชาติให้ มีความเจริญก้ าวหน้ าและอยู่ ในโลกแห่งอนาคตได้
เมื่อสังคมโลกเปลี่ยนไป ผู้เรี ยนไม่ได้ เรี ยนรู้จากโรงเรี ยนเพียงแห่งเดียว แต่สามารถเรี ยนรู้ได้ จากแหล่งเรี ยนรู้
ภายนอกที่เป็ นสังคมรอบตัว โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากอินเตอร์ เน็ต บทบาทของครูผ้ สู อนในศตวรรษที่ 21 จึงต้ อง
เปลี่ยนแปลงตามไปด้ วย โดยครูต้องช่วยแก้ ไข และชี ้แนะความรู้ทงถู
ั ้ ก ผิด ที่ผ้ เู รี ยนได้ รับจากสื่อภายนอก รวมทัง้
สอนให้ ร้ ูจกั การคิดวิเคราะห์ กลัน่ กรองความรู้อย่างมีวจิ ารณญาณ ก่อนนาข้ อมูลมาใช้ อย่างถูกต้ องและ
เหมาะสม เมื่อหน้ าที่และบทบาทของครูผ้ สู อนได้ เปลี่ยนจากการบรรยายหน้ าชันเรี
้ ยนเพียงอย่างเดียวมาเป็ น
การกล่าวนาเข้ าสูบ่ ทเรี ยน ทาหน้ าที่เป็ นเพียงผู้แนะนา ให้ คาปรึกษา และแก้ ปัญหาให้ แก่ผ้ เู รี ยน จึงเกิดวิธีการ
สอนที่หลากหลายมากขึ ้น มีการนาคอมพิวเตอร์ มาใช้ ในการเรี ยนการสอนแบบปฏิสมั พันธ์ผ่านเครื อข่าย
(Network) อย่างมีประสิทธิภาพ ทาให้ ครูผ้ สู อนต้ องมีการปรับทัศนคติใหม่ พัฒนาความรู้และทักษะ
ความสามารถที่จาเป็ นตามแนวทาง จะเห็นได้ วา่ การจัดการศึกษาในประเทศไทยต้ องมีการพัฒนาให้ สอดคล้ อง
กับสภาวะการณ์โลก ไม่เพียงเฉพาะครูผ้ สู อนเท่านันแต่
้ หมายรวมถึงการพัฒนาทังระบบให้
้
เอื ้อต่อการเรี ยนรู้ใน
ยุคสมัยใหม่ด้วย และควรมีแนวทางที่สง่ เสริ มและเปิ ดมุมมองของการพัฒนาครูในศตวรรษที่ 21
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แรงจูงใจครู : คลืน่ ใต้นำ้ ของกำรขับเคลือ่ นกำรศึกษำไทย
Teacher’s Motivation : Undercurrent of Thailand education driving force
นำงสำวทิพปภำ ประสำทกุล
Miss Tippapha Prasartkul

บทคัดย่อ
กำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ถือเป็ นกำรบริหำรจัดกำรในเชิงบูรณำกำร โดยกำรมองกิจกรรมด้ำน
ทรัพยำกรมนุษย์ว่ำ มีควำมสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน และยังสัมพันธ์กับวัตถุประสงค์และสภำพแวดล้อมของสถำนศึกษำ กำร
ตอบสนองต่อกลยุทธ์สถำนศึกษำ เป็นควำมรับผิดชอบ ร่วมกันของทุกคนในหน่วยงำนเพื่อไปสู่ผลลัพธ์สุดท้ำยที่พึงปรำรถนำ
ของสถำนศึกษำ มุ่งเน้นพัฒนำขีดควำมสำมำรถของบุคลำกร มีกำรจูงใจครู และ ก้ำหนดทิศทำงกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลให้
มุ่งสู่เป้ำหมำยพันธกิจขององค์กร ซึ่งกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ในระดับองค์กรนัน มีเป้ำหมำยเพื่อมุ่งพัฒนำคนให้เกิด ควำม
เชี่ยวชำญที่สำมำรถท้ำงำนให้แก่องค์กำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพสู งและพร้อมรับกำรขยำยตัว ทำงและกำรเปลี่ยนแปลงทำง
กำรศึกษำในอนำคต กำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ใน ระดับบุคคลก็เช่นกัน เพื่อมุ่งพัฒนำบุคลำกรให้ตระหนักถึงควำมจ้ำเป็นใน
กำรพัฒนำตนเอง เพื่อเพิ่มควำมรู้ควำมสำมำรถและประสิทธิภำพในกำรท้ำงำนให้สำมำรถ ด้ำรงตนอยู่ในสังคมได้ เป็นสมำชิก
ที่ดีของครอบครัว องค์กร สังคมและประเทศชำติ

ค้ำส้ำคัญ : ทรัพยำกรมนุษย์, แรงจูงใจ
Abstract
The Strategic human resources management was Integrated management. Human resources
activities have a mutual relationship and related to Thai school’s objective and environment. The
Response to Educational strategy was everyone’s responsibility in the school to get the desire result of
the school. Focus on developing human capability and teacher’s motivation and determine the direction
of human resources management for corporate mission. Human resources development purposed for
developing for high effectiveness people skill ready for educational change and expansion in the future.
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Personal Human Resources Development focused on self-improvement, personal development to
increase knowledge and ability to work. Live in society was a good member of family, organization,
society and nation.
Key Word : Human resources, Teacher’s Motivation

บทน้ำ
เคยตังค้ำถำมกันหรือไม่ว่ำ ท้ำไมกำรศึกษำไทย ยิ่งพัฒนำแต่เป็นแค่ อันดับที่ 8 ในอำเซียน นโยบำยรำยวัน ปรับ
กำรศึกษำตำมกันทุกแบบ ในขณะที่กำรศึกษำปัจจุบันก้ำลังขับเคลื่อนไปสู่ “กำรศึกษำไทย 4.0” นอกจำกแผนกำรปรับปรุง
หนังสือเรียน หลักสูตร ให้มีควำมสอดคล้อง และตอบรับกระแสยุคเทคโนโลยี ยังต้องผลักดัน ให้ผู้เรียนสร้ำงนวัตกรรมทำง
กำรศึกษำผ่ำนโครงงำนต่ำงๆ เพื่อพัฒนำควำมคิด พัฒนำท้องถิ่น ทังหมดทังมวลนีต้องลงไปถึงระดับกำรศึกษำขันพืนฐำน
ทังนัน กำรจะพัฒนำประเทศให้เป็นแนวทำงเดียวกันนัน จ้ำเป็นต้องยึดถือแนวทำงกำรกำรพัฒนำจำกแผนพัฒนำเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชำติ โดยตังแต่สมัย จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ นำยกรัฐมนตรีของไทย พ.ศ.2502 - 2506 เป็นผู้ริเริ่มนับตังแต่นัน
เป็นต้นมำ(สุกรี เจริญสุข,2560)
กระบวนทัศน์ในกำรพัฒนำประเทศภำยใต้ ควำมหวังที่จะน้ำประเทศไทยยุค 3.0 แต่เดิมจำกกำรพัฒนำกำรศึกษำ
เพื่อให้ เด็กไทยได้อ่ ำนออกเขียนได้ โรงเรี ยนเกิด ขึนทุก ต้ำบล เด็กชนบทได้ มีโอกำสเรี ยนหนังสือเพื่ อให้ได้ ใบปริ ญญำ มี
มหำวิท ยำลัย เปิด มหำวิ ทยำลั ยทำงไกล มหำวิ ทยำลั ยเพื่อ ชนบท และมี มหำวิ ทยำลั ยเอกชนเกิ ดขึนจ้ ำนวนมำก เพื่อให้
กำรศึกษำและให้คนมีใบปริญญำ สังคมไทยตกอยู่ในสภำพที่มีคนมีใบปริญญำแต่ไร้กำรศึกษำ ส่วนคนที่มีโอกำสก็จะส่งลูกไป
เรียนต่ำงประเทศ ให้ก้ำวไปสู่ “ประเทศไทย 4.0” เพื่อควำมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน และพึ่งควำมเข้มแข็งจำกภำยในประเทศ โดย
มีรัฐมนตรีสุวิทย์ เมษินทรีย์ เสนอตำมแนวคิด คสช. เปิดเผย วันที่ 13 สิงหำคม 2558 (ไทยรัฐ 2 พฤษภำคม 2559) ซึ่งเป็นอีก
นโยบำยหนึ่งที่เป็นกำรวำงรำกฐำนกำรพัฒนำประเทศในระยะยำว เป็นจุดเริ่มต้นในกำรขับเคลื่อนไปสู่กำรเป็นประเทศที่มั่งคั่ง
มั่นคง และยั่งยืน ตำมวิสัยทัศน์รัฐบำล เป็นรูปแบบที่มีกำรผลักดันกำรปฏิรูปโครงสร้ำงเศรษฐกิจ กำรปฏิรูปกำรวิจัยและกำร
พัฒนำ และกำรปฏิรูปกำรศึกษำไปพร้อมๆ กัน เป็นกำรผนึกก้ำลังของทุกภำคส่วนภำยใต้แนวคิด “ประชำรัฐ” ที่ผนึกก้ำลัง
กับเครือข่ำยพันธมิตรทำงธุรกิจ กำรวิจัยพัฒนำ และบุคลำกรทังในและระดับโลก นี่เป็นแนวคิดทิศทำงกำรพัฒนำประเทศเพื่อ
ก้ำวเข้ำสู่โมเดล “ประเทศไทย 4.0” ของรัฐบำลในปัจจุบัน จะเป็นได้จริงแค่ไหนไม่ใช่คอยติดตำมอย่ำงเดียว แต่ต้องช่วยกันทุก
ฝ่ำย คนละไม้คนละมือตำมภำรกิจโดยเฉพำะคนในวงกำรศึกษำ (บวร เทศำรินทร์, 2559:Online)
กำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ถือเป็นกำรบริหำรจัดกำรในเชิงบูรณำกำร (Integration) โดยกำรมอง
กิ จ กรรมด้ ำ นทรั พ ยำกรมนุ ษ ย์ ว่ ำ มี ค วำมสั ม พั น ธ์ ซึ่ งกั น และกั น อย่ ำ งแยกไม่ อ อก และยั งสั ม พั น ธ์ กั บ วั ต ถุ ป ระสงค์ แ ละ
สภำพแวดล้อมขององค์กร กำรตอบสนองต่อกลยุทธ์องค์กร เป็นควำมรับผิดชอบ ร่วมกันของทุกคนในหน่วยงำนเพื่อไปสู่
ผลลัพธ์สุดท้ำยที่พึงปรำรถนำขององค์กำร (Bottom Line) มุ่งเน้นพัฒนำขีดควำมสำมำรถของบุคลำกร มีกำรจูงใจ และ
ก้ำหนดทิศทำงกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลให้มุ่งสู่เป้ำหมำยพันธกิจขององค์กร ซึ่งกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ในระดับองค์กร
นัน มีเป้ำหมำยเพื่อมุ่งพัฒนำคนให้เกิด ควำมเชี่ยวชำญที่สำมำรถท้ำงำนให้แก่องค์กำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพสูงและพร้อมรับ
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กำรขยำยตัวและกำรเปลี่ยนแปลงในอนำคต กำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ใน ระดับบุคคลก็เช่นกัน เพื่อมุ่งพัฒนำบุคลำกรให้
ตระหนักถึงควำมจ้ำเป็นในกำรพัฒนำตนเอง เพื่อเพิ่มควำมรู้ควำมสำมำรถและประสิทธิภำพในกำรท้ำงำนให้สำมำรถ ด้ำรงตน
อยู่ในสังคมได้ เป็นสมำชิกที่ดีของครอบครัว องค์กร สังคมและประเทศชำติ ส้ำหรับกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ในองค์กร แต่
เดิมเป็นเรื่องของกำรพัฒนำ ภำยนอก คือ มุ่งพัฒนำที่ควำมรู้ ทักษะ เพื่อเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในกำรท้ำงำนให้ดีขึน แต่กำร
พัฒนำแนวใหม่กลับให้ควำมส้ำคัญกับกำรพัฒ นำจำกองค์ประกอบ ภำยในสู่ภำยนอก (Inside Out Development
Approach) นั่นก็คือ หำกต้องกำรให้กำรพัฒนำบุคลำกรได้ผลสัมฤทธิ์ตำมที่มุ่งหวัง กำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ควร ให้
ควำมส้ำคัญกับกำรพัฒนำแรงขับภำยในตัวบุคคล เช่น ทัศนคติ ค่ำนิยม แรงจูงใจ และอุปนิสัย เป็นกำรพัฒนำจำกจิตใจเพื่อให้
บุคลำกรปรั บเปลี่ย นวิ ธีคิด ค่ ำนิย ม ควำมเชื่อ รู้จั กค้ นคว้ ำศึ กษำหำควำมรู้ และพัฒ นำทักษะด้ วยตนเองเพื่อ น้ำไปสู่ กำร
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่พึงประสงค์ได้อย่ำงถำวรและเกิดกำรพัฒนำที่ยั่งยืนต่อไป
ท้ำให้เข้ำใจและยอมรับว่ำกำรบริหำรทรัพยำกรมนุษย์มีควำมส้ำคั ญ และสำมำรถที่จะเอือประโยชน์ให้องค์กำร
ด้ำเนินธุรกิจต่ำงๆ ไปสู่เป้ำหมำยได้อย่ำงมั่นใจ จะเห็นได้ว่ำทุกองค์กำรประสงค์ที่จะพัฒนำตนเองไปสู่ควำมส้ำเร็จในฐำนะ
ผู้บริหำร โดยเฉพำะคุณภำพของบุคลำกรนับเป็นปัจจัยส้ำคัญที่จะน้ำพำองค์กำรไปสู่เป้ำหมำยได้ในฐำนะเป็นผู้ปฎิบัติที่ มี
คุณภำพทังนีเพรำะงำนด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรมนุษย์เป็นงำนที่มุ่งเลือกสรรคนดี มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ เข้ำมำปฎิบัติงำน
และเมื่อเรำได้คัดสรรให้บุคลำกรเหล่ำนีเข้ำมำอยู่ในองค์กำรแล้ว งำนด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรมนุษย์ก็ไม่ได้หยุดอยู่เพียงเท่ำนี
หน่วยงำนทรัพยำกรมนุษย์จะต้องดูแลฝึกอบรมและพัฒนำให้บุคลำกรได้รับควำมรู้ ควำมสำมำรถ และประสบกำรณ์ที่ทันสมัย
สอดคล้องกับสภำพกำรเปลี่ยนแปลงของโลกธุรกิจที่มีกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง โดยเฉพำะควำมก้ำวหน้ำด้ำนเทคโนโลยีที่จะ
เป็ น พลั งเสริ ม ให้ บุ ค ลำกรปฎิ บั ติ ง ำนได้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ ำพ และพร้ อ มจะปฎิ บั ติ งำนที่ ท้ ำ ทำยควำมรู้ ควำมสำมำรถ สร้ ำ ง
ควำมส้ำเร็จให้แก่องค์กำรมำกยิ่งขึน

หลักกำรพัฒนำตำมแนวพระรำชด้ำริ
“...พระองค์ทรงมุ่งเน้นเรื่องกำรพัฒนำคน ทรงตรัสว่ำ “ต้องระเบิดจำกข้ำงใน” นั่นคือต้องสร้ำงควำมเข้มแข็งให้คนใน
ชุมชนที่เรำเข้ำไปพัฒนำ ให้มีสภำพพร้อมที่จะรับกำรพัฒนำเสียก่อน มิใช่กำรน้ำควำมเจริญหรือบุคคลจำกสังคมภำยนอกเข้ำ
ไปหำชุมชนหมู่บ้ำนที่ยังไม่ทันได้มีโอกำสเตรียมตัว
...ทรงใช้หลัก “เข้ำใจ เข้ำถึง พัฒนำ” นั่นคือก่อนจะท้ำอะไร ต้องมีควำมเข้ำใจเสียก่อน เข้ำใจภูมิประเทศ เข้ำใจผู้คน
ในหลำกหลำยปัญหำ ทังทำงด้ำนกำยภำพ ด้ำนจำรีตประเพณีและวัฒนธรรม เป็นต้น และระหว่ำงกำรด้ำเนินกำรนันจะต้อง
ท้ำให้ผู้ที่เรำจะไปท้ำงำนกับเขำหรือท้ำงำน ให้เขำนัน “เข้ำใจ” เรำด้วย เพรำะถ้ำเรำเข้ำใจเขำแต่ฝ่ำยเดียว โดยที่เขำไม่
เข้ำใจเรำ ประโยชน์คงจะไม่เกิดขึนตำมที่เรำมุ่งหวังไว้ “เข้ำถึง” ก็ เช่นกัน เมื่อรู้ปัญหำแล้ว เข้ำใจแล้ว ก็ต้องเข้ำถึง เพื่อให้
น้ำไปสู่กำรปฏิบัติให้ได้ และเมื่อเข้ำถึงแล้ว จะต้องท้ำอย่ำงไรก็ตำมให้เขำอยำกเข้ำถึงเรำด้วย
...ดังนัน จะเห็นว่ำเป็นกำรสื่อสำรสองทำงทังไปและกลับ ถ้ำสำมำรถท้ำสองประกำรแรกได้ส้ำเร็จ เรื่อง “กำรพัฒนำ”
จะ ลงเอยได้อย่ำงดี เพรำะเมื่อต่ำงฝ่ำยต่ำงเข้ำใจกัน ต่ำงฝ่ำยอยำกจะเข้ำถึงกันแล้ว กำรพัฒนำจะเป็นกำรตกลงร่วมกันทัง
สองฝ่ำย ทังผู้ให้และผู้รับ...” ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล (2554:52-53)
แนวพระรำชด้ำริที่ทรงใช้ในกำรแก้ไขปัญหำจึงมีจุดตังต้นที่ “คน” เป็นศูนย์กลำง พระองค์ทรงมุ่งมั่นในกำรส้ำรวจ
และสังเกตกำรณ์ข้อเท็จจริง ค้นหำข้อมูลหรือหลักฐำนเพื่อให้ได้มำซึ่งข้อมูล “ภูมิสังคม” ในพืนที่แต่ละแห่งที่ประกอบด้วย
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ข้อมูลสองส่วน ส่วนแรก คือ ข้อมูลทำงภูมิศำสตร์ ได้แก่ สภำพพืนดิน ทรัพยำกรธรรมชำติ สิ่งแวดล้อม และส่วนที่สองคือ
ข้อมูลด้ำนสังคม ซึ่งหมำยถึงกำรเข้ำใจ “คน” ที่มีควำมคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่ำงกันและมีวิถีชีวิตคนละแบบ หลังจำกนันจึง
น้ำข้อมูลต่ำงๆ ที่ได้มำวิเครำะห์เพื่อเชื่อมโยงกับเหตุกำรณ์และบริบททำงเศรษฐกิจกำรเมืองและสังคมร่วมสมัย จนมำสู่แนว
พระรำชด้ำริที่ พระรำชทำนให้กับ ส้ำนักงำนคณะกรรมกำรพิ เศษเพื่ อประสำนงำนโครงกำรอั นเนื่องมำจำกพระรำชด้ำ ริ
(ส้ำนักงำน กปร.) เป็นหน่วยงำนกลำงในกำรประสำนกับหน่วยงำนต่ำงๆ เพื่อใช้เป็นโจทย์ตั งต้นในกำรระดมควำมรู้จำก
ผู้เชี่ยวชำญในหลำกสำขำ ในกำรวิเครำะห์แนวทำงควำมเป็นไปได้ต่ำงๆ กำรจัดท้ำต้นแบบ กำรทดลองและกำรทดสอบที่
พระองค์จะทรงติดตำมและประเมินผลเพื่อพระรำชทำนแนวทำงแก้ไขด้วยพระองค์เองเสมอ เพื่อให้ได้มำซึ่งผลลัพธ์โครงกำร
พัฒนำชนบทที่สอดคล้องกับควำมเป็นอยู่และชีวิตของประชำชนในพืนที่
หลักกำรทรงงำนของพระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงยึดหลักผลประโยชน์ของปวงชนและ
กำรพัฒนำคนเป็นส้ำคัญ นับเป็นกระบวนกำรท้ำงำนแบบบูรณำกำรและกระบวนกำรคิดบนรำกฐำนของ “กำรเข้ำใจมนุษย์”
ในกำรสร้ำงสรรค์นวัตกรรมจำกควำมเข้ำใจ ศึกษำผู้คนด้วยกำรสังเกต (Design Thinking) ที่ในปัจจุบันเป็นแนวทำงที่
นำนำชำติต่ำงยอมรับและใช้เป็นแนวทำงในกำรแก้ไขปัญหำตังแต่ระดับปัจเจกบุคคลไปจนถึงปัญหำระดับโลก
จำกแนวพระรำชด้ำริ “เข้ำใจ เข้ำถึง พัฒนำ” สู่บทเรียนเพื่อกำรสืบสำนพระรำชปณิธำน กำรพัฒนำองค์กำรจึงต้อง
เน้นในเรื่องของกำรพัฒนำบุคคล โดยอำศัยควำมเชื่อพืนฐำนว่ำ คนคือองค์ประกอบส้ำคัญขององค์กำร องค์กำรจะดีไม่ได้ถ้ำ
องค์กำรนันปรำศจำกบุคคลที่มีคุณภำพกำรเปลี่ยนแปลงรูปแบบหรือโครงสร้ำงขององค์กำรจะไม่มีควำมหมำยแต่น้อย หำก
บุคคลในองค์กำรขำดคุณภำพหรือคุณค่ำควำมเป็นคน
กำรจั ด กำรศึ ก ษำให้ ผู้ เ รี ย นได้ พั ฒ นำตำมควำมมุ่ ง หมำยดั ง กล่ ำ ว ครู จ ะต้ อ งเป็ น ผู้ มี ค วำมรู้ ควำมสำมำรถ
กระทรวงศึกษำธิกำร ( 2545 : 27) กล่ำวไว้ว่ำกำรพัฒนำศักยภำพครูถือเป็นหน้ำที่ของสถำนศึกษำที่จะพัฒนำให้เป็นครูมือ
อำชีพ กำรวิเครำะห์ครู ในด้ำนควำมสำมำรถ ควำมถนัด ควำมสนใจ เพื่อให้ได้ข้อมูลส้ำหรับพิจำรณำสนับสนุนให้มี
กำรพัฒนำศักยภำพของครูอย่ำงต่อเนื่อง กำรพัฒนำศักยภำพครูให้มีควำมเป็นผู้น้ำทำงวิชำกำร สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่โดยใช้
กระบวนกำรวิจัยเพื่อพัฒนำกำรเรียนรู้ อำศัยควำมร่วมมือของครูแกนน้ำ ครูต้นแบบและสถำบันกำรศึกษำชันสูง รวมทัง
ชมรมวิชำชีพซึ่งจะช่วยพัฒนำครูให้มีศักยภำพในกำรพัฒนำหลักสูตร และกำรจัดกำรเรียนรู้ตำมหลักสูตรกำรศึกษำขันพืนฐำน
ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
กำรสร้ำงแรงจูงใจให้บุคคลมุ่งมั่นท้ำงำนให้เจริญก้ำวหน้ำ ยังช่วยเสริมสร้ำงควำมเป็นคนที่สมบูรณ์ให้แก่ผู้นัน ช่วยให้
ใช้ชีวิตอย่ำงมีควำมหมำย และช่วยสร้ำงคนให้ดีได้ เพรำะกำรท้ำงำนเป็นหัวใจส้ำคัญส่วนหนึ่งของชีวิตมนุษย์ท้ำให้ชีวิตมีคุณค่ำ
(วนิดำ ประดิษฐ,2554:1)
ฉะนัน ครู เป็นบุคคลที่มีควำมส้ำคัญยิ่งต่อกำรพัฒนำกำรศึกษำ เนื่องจำกครูเป็นผู้วำงรำกฐำนกำรศึกษำแก่เยำวชน
ให้มีคุณภำพดี มีควำมรู้ รู้จักกำรด้ำเนินชีวิตของตนเองให้เหมำะสมกับสภำพเศรษฐกิจ สังคมและกำรเมือง อันผันแปรอยู่เสมอ
อย่ำงไรก็ตำมแม้ว่ำครูจะเป็นผู้มีควำมรู้ควำมสำมำรถ มีควำมขยันหมั่นเพียรสักเพียงใดก็ตำม หำกผู้บังคับบัญชำ หรือผู้บริหำร
โรงเรียนไม่เอำใจใส่ดูแลให้เกิดควำมพึงพอใจในกำรท้ำงำนแล้ว ย่อมส่งผลต่อกำรท้ำงำนที่ก่อให้เกิดประสิทธิภำพสูงสุดได้
ดังนันผู้บริหำรโรงเรียนควรมีควำมสำมำรถ ทักษะและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี เพื่อสร้ำงแรงจูงใจให้ครูเกิดควำมพึงพอใจในงำน
(อรนุช พรินทร์, 2546:1)
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ปัจจัยที่เป็นอุปสรรคต่ออำชีพ “ครู”
กำรศึกษำของประเทศไทยอยู่ในขันค่อนข้ำงมีปัญหำ แต่ละปีจะมีกำรสอบเพื่อทดสอบควำมรู้พืนฐำนของนักเรียน
ซึ่งผลที่ออกมำมักเป็นไปในทิศทำงเดียวกันคือ นักเรียนมีควำมรู้ที่ต่้ำกว่ำมำตรฐำน ปัญหำกำรศึกษำของประเทศที่เป็นอยู่นี
ส่วนหนึ่งที่ปฏิเสธไม่ได้ก็คือ ผลกระทบจำกปัญหำของครู
จำกผลส้ำรวจของเว็บไซต์ครูไทยพบว่ำ มี 6 ปัญหำที่ถือว่ำเป็นปัญหำหลักของกำรศึกษำไทย และถือว่ำเป็นอุปสรรค
ไม่น้อย
1. ครูมีภำระหนัก นอกเหนือจำกกำรสอนหนังสือในห้องเรียน 22.93% ภำระในที่นีหมำยถึง กำรประชุม สัมมนำ
วิชำกำร ฯลฯ ซึ่งเป็นหน้ำที่นอกเหนือจำกกำรสอนหนังสือ ส่งผลกระทบเกิดกำรลดทอนชั่วโมงกำรสอน
2. จ้ำนวนครูไม่เพียงพอ สอนไม่ตรงกับวุฒิ 18.57% ในแต่ละปี อัตรำกำรผลิตครูอยู่ที่ประมำน 12,000 คนต่อปี
และในขณะที่อัตรำกำรบรรจุครูใหม่มีเพียง 3-4 พันคนเท่ำนัน
3. ครูขำดทักษะด้ำนไอซีที 16.8% ในยุคสมัยที่เทคโนโลยีมีควำมก้ำวหน้ำทันสมัย แต่ผู้สอนยังคงสอนตำมรูป
แบบเดิม ท้ำให้ปัญหำกำรเรียนกำรสอนติดขัด
4. ครูรุ่นใหม่ขำดจิตวิญญำณ ขณะที่ครูรุ่นเก่ำไม่ปรับตัว คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ถึง 16.49% ครูจบใหม่บำงคนคิดว่ำ
กำรท้ำอำชีพครู เพียงแค่สอนหนังสือเด็กให้ผ่ำนไปในแต่ละวัน โดยไม่ค้ำนึงถึงหน้ำที่ของครูที่แท้จริงที่ไม่ใช่แค่กำรสอนหนังสือ
เท่ำนัน ครูต้องมีควำมรัก ควำมเมตตำลูกศิษย์ ป้อนควำมรู้ที่ตนมีให้แก่ลูกศิษย์ แม้แต่นอกคำบเรียนครูก็ต้องท้ำหน้ำที่เป็นแม่
คนที่สองเช่นกัน
5. ครูสอนหนัก ส่งผลให้เด็กเรียนหนังสือหนักขึน 14.33% แต่ละปีครูและนักเรียนไม่ได้แค่ท้ำหน้ำที่สอนหรือเรียน
หนังสือเท่ำนัน โรงเรียนมักมีกิจกรรมต่ำงๆ ไม่ว่ำจะเป็น กิจกรรมกีฬำสี กิจกรรมตำมเทศกำล ฯลฯ ซึ่งกิจกรรมเหล่ำนีล้วน
ส่งผลให้ครูต้องเร่งสอนในแต่ละคำบเรียน ท้ำให้นักเรียนมีภำระมำกขึนนอกเหนือจำกกำรเรียนหนังสือ
6. ครูขำดอิสระในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 10.88% กำรสอนจะต้องเป็นไปตำมแผนที่กระทรวงกำรศึกษำหรือ
โรงเรียนจัดให้ ซึ่งหมำยควำมว่ำ หำกนักเรียนชอบศิลปะ ดนตรี จะมีโอกำสเรียนเพียงแค่อำทิตย์ละ 1-2 คำบเท่ำนัน
ปัญหำดังกล่ำวนันก็ถือว่ำ เป็นอุปสรรคของกำรท้ำหน้ำที่แม่พิมพ์ของชำติอย่ำงครู เพรำะปัญหำเหล่ำนีส่งผลต่อ
คุณภำพกำรศึกษำและกำรเรียนของนักเรียนอยู่ไม่น้อย

แรงจูงใจสูแ่ รงขับเคลื่อนที่ทรงพลัง
บุคลำกรเป็นผูม้ ีบทบำทส้ำคัญในกำรสนับสนุนกำรเรียนกำรสอนและกำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียน กำรบริหำรงำนโดย
กำรจัดกำรให้คนร่วมกันท้ำงำนอย่ำงมีน้ำหนึ่งใจเดียวกัน และท้ำงำนด้วยควำมพึงพอใจ ขวัญและก้ำลังใจมีอิทธิพลต่อ
ประสิทธิภำพในกำรปฏิบตั ิงำนเป็นอันมำก เพรำะขวัญและก้ำลังใจเป็นสภำพจิตใจและพฤติกรรมของบุคคล แสดงออกให้เห็น
ถึงลักษณะและควำมรู้สึกทีม่ ีต่อกำรปฏิบัติงำน บุคลำกรที่มคี วำมรูค้ วำมสำมำรถสูงหำกก้ำลังใจไม่ดีกำรปฏิบัติงำนอำจจะไม่มี
ประสิทธิภำพดีเท่ำที่ควร ในทำงตรงกันข้ำมคนที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถไม่สูงนักแต่ถ้ำมีก้ำลังใจที่ดี กำรปฏิบัติงำนอำจจะได้ผล
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มำกกว่ำบุคลำกรที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถสูง กำรจัดสวัสดิกำรต่ำงๆ ให้แก่บุคลำกรเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนกำรเสริมสร้ำงขวัญ
และก้ำลังใจบุคลำกร
กำรน้ำ กำรสร้ำงแรงจูงใจ มำประยุกต์ใช้ เพื่อแก้ปัญหำ และส่งเสริม พัฒนำกำรบริหำรกำรศึกษำของโรงเรียน
ตำมที่ สุขุม นวลสกุล (2556:Online) ได้แนะน้ำวิธีสร้ำงแรงจูงใจในที่ท้ำงำนนัน โรงเรียนมีระบบกำรพิจำรณำควำมดี/
ควำมชอบ เป็นที่ยอมรับและเข้ำใจชัดเจน เป็นขวัญก้ำลังใจที่ดีในกำรปฏิบัติงำน กล่ำวคือ ควำมสุขที่เกิดจำกกำรได้ท้ำในสิ่งที่
ดีกว่ำ และเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม เป็นที่ชื่นชมในองค์กำร นับเป็นกำรบริหำรด้ำนค่ำตอบแทน และสวัสดิกำร คือ ควำม
ต้องกำรทำงกำย และควำมมั่นคงในชีวิต แนวควำมคิดในกำรปฏิบัตสิ ำมำรถล้ำดับขันตอนกำรน้ำไปประยุกต์ใช้ ดังรำยละเอียด
ต่อไปนี
1. มุมมองของผู้บริหำร มองเห็นผูใ้ ต้บังคับบัญชำ เป็นผู้ทรงคุณค่ำด้ำนคุณธรรม จริยธรรม มีศักดิศ์ รีควำมเป็นมนุษย์
ผู้ได้รับแรงจูงใจที่ดี จะส่งผลต่อกำรปฏิบัติงำน และมีควำมคิดสร้ำงสรรค์ที่ดีขึน
2. ผู้บริหำรมีควำมเป็นปัญญำชน ประพฤติตนเป็นแบบอย่ำงที่ดี ทังกำย วำจำ ใจ ด้วยควำมจริงใจกับทุกคน เป็นที่
ยอมรับของผู้ใต้บังคับบัญชำ เพื่อนร่วมงำนอย่ำงเสมอต้นเสมอปลำย
3. กำรบริหำรด้ำนควำมสัมพันธ์ในโรงเรียน ท้ำให้บุคลำกรทุกคนมีคุณค่ำ เมื่ออยู่ในโรงเรียน และอยูร่ ่วมกับผู้อื่น ที่
ร่วมอำชีพเดียวกันได้ดี
4. กำรพัฒนำครู เพื่อให้ทันต่อกำรเปลี่ยนแปลงใช้ทฤษฎีควำมคำดหวังของ Vroom ควำมเจริญก้ำวหน้ำของ
Hertzberg และกำรท้ำงำนให้ส้ำเร็จด้วนตนเองของ Argyris
5.ควำมภำคภูมิใจของโรงเรียน สร้ำงควำมรักโรงเรียน ภูมิใจ จงรักภักดีต่อสถำนบัน สร้ำงจุดเด่นให้โรงเรียน ทฤษฎี
ของ Barnard กระตุ้นให้บุคลำกร พัฒนำ อำคำรสถำนที่ให้ดสู วยงำม เน้นกำรดูแล และเอำใจใส่นักเรียน ให้มีระเบียบวินัย
ดังนันบทบำทหน้ำที่ของผู้บริหำรสถำนศึกษำมืออำชีพ คือ ท้ำอย่ำงไรให้บุคลำกรในองค์กรและบุคคลที่มีส่วนร่วม
ในกำรจัดกำรศึกษำ ท้ำงำนให้บรรลุเป้ำประสงค์ ประสบผลส้ำเร็จ เกิดประสิทธิภำพ ประสิทธิผลได้ นั่นคือ ผู้บริหำรจะต้อง
รู้จักวิธีกำรสร้ำงแรงจูงใจให้กับผู้ใต้บังคับบัญชำ และผู้ที่มีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำ มูลเหตุจูงใจในกำรท้ำงำนของทฤษฎี
แรงจูงใจ จะท้ำให้ผู้บริหำรได้เข้ำใจควำมต้องกำรของผู้ร่วมงำน สำมำรถที่จะน้ำมำประยุกต์ใช้ เพื่อให้เกิดประสิทธิภำพและ
ควำมส้ำเร็จของงำน บุคคลที่มีบทบำทส้ำคัญในกำรที่จะก่อให้เกิดกำรพัฒนำองค์กำรก็คือ ครูซึ่งเป็นผู้วำงรำกฐำนทำงด้ำน
กำรศึกษำให้แก่เยำวชนของชำติให้เป็นคนดี คนเก่ง และแข็งแรง มีคุณภำพตำมที่สังคมได้คำดหวังไว้ ฉะนันแรงจูงใจ เป็น
เสมือนคลื่นใต้น้ำที่คอยขับเคลื่อนบุคลำกรครูให้มีแรงก้ำลังในกำรปฏิบัติงำน พัฒนำตนและเป็นแรงผลักดันประเทศชำติให้
พัฒนำต่อไป

กำรพัฒนำศักยภำพ
โดยพลเอกดำว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร ออกอำกำศวันพฤหัสบดีที่ 1 กันยำยน 2559
กล่ำวในรำยกำรเดินหน้ำประเทศไทย ถึงกำรแก้ไขปัญหำครู ว่ำ หลังเกิดปัญหำครูสอนไม่เพียงพอต่อเด็กนักเรียน ไม่ตรงตำม
กลุ่มเป้ำหมำยรำยวิชำจนน้ำไปสู่กำรขำดประสิทธิภำพ ปัจจุบันภำพรวมครูในประเทศมีเกินกว่ำอัตรำที่มี ปัญหำที่เกิดขึนอยู่ที่
กำรบริ ห ำรจั ด กำร จึ งจ้ ำ เป็ น ต้ อ งปรั บ ปรุ งระบบกำรผลิ ต ครู ใ หม่ ทั งหมด นอกจำกนี มี แ ผนระยะยำวที่ จะแบ่ งจ้ ำ นวน
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มหำวิทยำลัยที่ผลิตครู เพื่อสอบแข่งขันเป็นครูในพืนที่ต่ำงๆ ส่วนระยะสันได้จัดท้ำโครงกำรคืนครูผู้ทรงคุณค่ำ โดยให้ครูที่
เกษียณอำยุ แต่ยังมีควำมสำมำรถในกำรสอนสอนต่อไปได้ อีกทังยังปรับหลักสูตรระบบกำรสอบบรรจุครูใหม่ โดยให้กองทุน
ส้ำรองเลียงชีพส้ำหรับ ลูกจ้ำงประจ้ำของส่วนรำชกำร ซึ่งจดทะเบียนแล้วเป็นผู้จัดสอบ รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำยัง
กล่ำวถึงกำรเพิ่มขวัญและก้ำลังใจครูเพื่อให้มีควำมเป็นอยู่ที่ดีขึน
กำรจูงใจ เป็นหลั กกำรทำงจิต วิทยำที่ใช้ใ นกำรบริหำรบุคคล หรือกำรบริ หำรงำนโดยทั่วไป ทังในภำครัฐบำล
รัฐวิสำหกิจ และเอกชน วัตถุประสงค์ของกำรจูงใจให้คนท้ำงำน คือ ควำมต้องกำรเพิ่มพูนประสิทธิภำพของกำรปฏิบัติงำนหรือ
กำรท้ำงำนของพนักงำนให้ดีขึน และสิ่งหนึ่งที่ยอมรับทั่วไปว่ำสำมำรถเพิ่มพูนประสิทธิภำพกำรท้ำงำนของพนักงำนได้ก็คือ
กำรจูงใจ ดังนันผู้บริหำรทุกคนจึงพยำยำมใช้เทคนิคกำรจูงในเพื่อกระตุ้นให้ครูท้ำงำนอย่ำงเต็มควำมสำมำรถ
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ หมำยถึง แรงจูงใจที่จ้ำท้ำให้คนมุ่งประสิทธิภำพในกำรท้ำงำน มีควำมกระตือรือร้นที่จะพยำยำม
ท้ำงำนให้ได้ผลดีเยี่ยม พยำยำมที่จะแก้ไขปัญหำต่ำง ๆ ด้วยตนเอง ไม่ว่ำจะท้ำกิจกรรมอะไร คือ มีจิตใจมุ่งมั่ นที่จะเอำชนะ
อุปสรรคทังปวง แรงจูงใจประเภทนีได้แก่
1. Cognitive Drive หมำยถึง แรงจูงใจที่เกิดจำกควำมต้องกำรที่จะรู้ ต้องกำรที่จะเข้ำใจ หรือต้องกำรแก้ไขปัญหำ
ด้วยตนเอง
2. Ego Enhancement Drive หมำยถึง แรงจูงใจที่เกิดจำกควำมต้องกำรรักษำสถำนะของตนและสิทธิของตน
จำกสังคมที่เกี่ยวข้องด้วย
3. Affiliation Drive หมำยถึง แรงจูงใจที่เกิดควำมต้องกำรอยำกที่จะเป็นที่ยอมรับของผู้อื่น ซึ่งจะท้ำให้บุคคลมี
ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่ำงมีควำมสุข
แมคเคิลล์แลนด์ (McClelland) ได้กล่ำวว่ำ ประเทศที่มีควำมเจริญทำงเศรษฐกิจ และ อุตสำหกรรมส่วนมำก คนใน
ประเทศจะมีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์สูงกว่ำ ประเทศที่ด้อยพัฒนำ โดยสรุปว่ำ คนที่มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์สูงจะมีลักษณะดังต่อไปนี
1. เป็นผู้มีควำมรับผิดชอบพฤติกรรมของตนและตังมำตรฐำนควำมเป็นเลิศ (Standard of Excellence) ในกำร
ท้ำงำน
2. เป็นผู้ที่ตังวัตถุประสงค์ที่มีโอกำสจะท้ำได้ส้ำเร็จ 50-50 หรือเป็นผู้ที่มีควำมเสี่ยงปำนกลำง
3. พยำยำมที่จะท้ำงำนอย่ำงๆไม่ท้อถอยจนถึงจุดหมำยปลำยทำง
4. เป็นบุคคลที่มีควำมสำมำรถในกำรวำงแผนระยะยำว
5. ต้องกำรข้อมูลผลย้อนกลับของผลงำนที่ท้ำ
6. เมื่อประสบควำมส้ำเร็จมักจะอ้ำงสำเหตุภำยใน เช่น ควำมสำมำรถและควำมพยำยำม
ในปัจจุบันจะเห็นได้ว่ำ สังคมของเรำมีแนวโน้มที่จะมีโครงสร้ำงไปทำงด้ำนแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์มำกขึนเพรำะคนใน
สังคมจะต้องอยู่อย่ำงต่อสู้ดินรน และต้องกำรควำมก้ำวหน้ำในชีวิต ซึ่งสิ่งที่จะตัดสินได้ก็คือ ประสิทธิภำพในกำรท้ำงำน
ด้วยเหตุดังกล่ำวข้ำงต้น กำรจูงใจ สำมำรถสรุปผลให้เห็นได้ชัดเจนว่ำ กำรจูงใจเป็นกระบวนกำรที่มีอิทธิพล ในกำร
ก่อให้เกิดผลเปลี่ยนแปลงปัจจัยหลำยสิ่ง ได้แก่
- กำรเปลี่ยนแปลงในทัศนคติ และควำมเชื่อ (Attitude Changes)
- กำรเปลี่ยนแปลงในด้ำนควำมคิดเห็นที่แสดงออก (Opinion Changes)
- กำรเปลี่ยนแปลงกำรรับรู้ (Perception Changes)
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- กำรเปลี่ยนแปลงควำมตังใจ (Willingness Changes)
- กำรเปลี่ยนแปลงกำรกระท้ำ (Action Changes)
- กำรเปลี่ยนแปลงอำรมณ์และควำมรู้สึก (Feeling and Emotion Changes)
เมื่อมีกำรเสริมแรงทำงด้ำนขวัญและก้ำลังใจครู เพื่อเปลี่ยนแปลงแล้ว ก็ต้องกลับมำดูด้ำนกำรพัฒนำศักยภำพและ
สมรรถภำพของครูให้เป็นครูที่ดีและประสบควำมส้ำเร็จในวิชำชีพครูด้วย ซึ่งอำจด้ำเนินกำรได้อย่ำงน้อย 3 ทำงคือ
1. กำรพัฒนำศักยภำพและสมรรถภำพตนเองของครู เช่น กำรฝึกอบรมกำรปฏิบัติงำน กำรประชุมทำงวิชำกำร กำร
จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน กำรช่วยเหลือเพื่อนครูในกำรท้ำงำน กำรเสนอรำยงำนพัฒนำผู้เรียนและกิจกรรมอื่นๆ
ซึ่งเป็นกำรฝึกฝนที่ครูเลือกปฏิบัติด้วยตนเองตำมศักยภำพ จุดเด่นจุดด้อยและโอกำสของตนเอง
2. กำรพั ฒ นำศั ก ยภำพและสมรรถภำพของครู โดยสถำนศึ กษำ เป็ น กำรพั ฒ นำศั ก ยภำพของบุ คคลอย่ำ งเป็ น
กระบวนกำรและเป็นระบบ มีกิจกรรมต่ำงๆ เช่น กำรส่งเสริมให้ไปศึกษำอบรม ดูงำนสำขำวิชำที่ปฏิบัติงำนอยู่ สนับสนุนให้
ไปศึกษำต่อในระดับที่สูงขึน ให้ทุนกำรวิจัยให้ไปเป็นวิทยำกรในหน่วยงำนอื่น กำรแลกเปลี่ยนบุคลำกร ส่งเสริมกำรเขียนต้ำรำ
สนับสนุนให้เป็นสมำชิกขององค์กรวิชำชีพทังในและต่ำงประเทศ และอนุญำตให้ไปปฏิบัตงิ ำนด้ำนวิชำกำรโดยไม่ถือว่ำเป็นกำร
ลำ เหล่ำนีเป็นต้น
3. กำรพัฒนำศักยภำพและสมรรถภำพของครูโดยหน่ วยงำนกลำง อำจเป็นหน่วยงำนต้นสังกัดกำรบริหำรบุคคล
เช่น ส้ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขันพืนฐำนหรือหน่วยงำนอื่น ของกระทรวงศึกษำธิกำร กระทรวงมหำดไทย เป็นต้น ที่
มีกำรพัฒนำทุกด้ำนอย่ำงต่อเนื่อง และกำรพัฒนำโดยองค์กรวิชำชีพคือ คุรุสภำ เพื่อให้เป็นไปตำมเกณฑ์มำตรฐำนแห่งวิชำชีพ
ครูและกำรถือครองใบอนุญำตกำรประกอบวิชำชีพครูอีกด้วย นอกจำกนันอำจมีกำรพัฒนำโดยองค์กร ชมรม สมำคมหรือ
กลุ่มวิชำชีพที่ผู้ประกอบวิชำชีพรวมตัวกันเพื่อด้ำเนินกำรเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือหลำยอย่ำงเพื่อผลประโยชน์แห่งวิชำชีพครูของ
พวกตนทังที่เป็นทำงกำรและไม่เป็นทำงกำร
ส้ำนักงำนเลขำธิกำรคุรุสภำ ได้สรุปว่ำ กำรพัฒนำวิชำชีพครูเพื่อยกระดับคุณภำพครูสู่มำตรฐำนวิชำชีพควรเป็น
กำรพัฒนำที่ครูได้ฝึกฝนตนเองในสภำวะของกำรปฏิบัติงำนปกติ สร้ำงโอกำสให้ครูได้ท้ำกิจกรรมตำมควำมถนัด ควำมสนใจ
ด้วยวิธีกำรต่ำงๆหลำกหลำย ครูจะแสดงบทบำทในกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ในลักษณะต่ำงๆ แตกต่ำงกันตำมระดับคุณภำพ
มำตรฐำนวิชำชีพ ซึ่งสำมำรถวิเครำะห์กำรแสดงออกของครูใน 3 มิติ ดังนี
มิติที่ 1 ระดับฝีมือของครู เป็นระดับคุณภำพในกำรด้ำเนินงำนกำรจัดท้ำแผนกำรสอนกำรออกแบบกิจกรรมกำร
เรียนรู้ที่ครูน้ำมำใช้ โดยมีระดับฝีมือที่ก้ำหนดคุณภำพไว้กว้ำง 3 ระดับ คือ
- คุณภำพระดับต่้ำ เป็นกำรปฏิบัติตำมแบบตำมตัวอย่ำงที่ผู้อื่นก้ำหนดไว้หรือปฏิบัติให้เห็นแล้วน้ำมำใช้
โดยไม่ค้ำนึงถึงบริบทอื่น
- คุณภำพระดับกลำง เป็นกำรปฏิบัติที่ครูพัฒนำขึนเองสอดคล้องกับผู้ เรียนท้องถิ่นศักยภำพและควำม
ถนัดของครู
- คุณภำพระดับสูง เป็นกำรปฏิบัติที่มีควำมช้ำนำญแตกฉำนจนสำมำรถเป็นผู้แนะน้ำช่วยเหลือ เป็น
แบบอย่ำงหรือเป็นที่ปรึกษำร่วมพัฒนำให้กับครูคนอื่นๆได้
มิติที่ 2 กำรเพิ่มบทบำทของผู้เรียน เป็นกำรพัฒนำผู้เรียนจำกควำมสำมำรถขันต่้ำ ไปสู่ควำมสำมำรถขันสูง จำก
ผู้เรียนอธิบำยด้วยตนเองสู่ผู้เรียนออกแบบกำรเรียนรู้ด้วยตนเองสู่ผู้เรียนสร้ำงควำมรู้ได้เองเป็นกำรพัฒนำคุณภำพสูงขึนโดย
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กิจกรรมกำรเรียนรู้ที่ครูแสดงออก ครูจะต้องเป็นผู้น้ำทำง โดยกำรจัดขันตอนของกิจกรรมเป็นล้ำดับ น้ำไปสู่กำรคิดได้เอง และ
กำรสร้ำงควำมรู้ได้เอง
มิติที่ 3 ผลที่เกิดกับผู้เรียน นักเรียนจะต้องได้รับกำรพัฒนำควำมสำมำรถจำกควำมจ้ำ สู่ควำมคิด สู่กำรกระท้ำ สู่
ค่ำนิยม และสู่กำรปฏิบัติเป็นนิสัยติดตัวด้วยค่ำนิยมที่พึงประสงค์จึงจะเป็นผลผลิตของครูมืออำชีพที่มีคุณภำพระดับสูง
ขอบข่ำยสำระของกำรพัฒนำครูจึงก้ำหนดแนวทำงพัฒนำครูโดยเริ่มจำกฝึกฝนตนเองของครู กำรแสดงออกของครู
และผลที่เกิดกับนักเรียน
กำรพัฒนำตนเองให้เป็นผู้ประสบควำมส้ำเร็จในอำชีพครูมืออำชีพนันจะต้องได้รับกำรพัฒนำปรับปรุงด้วยตัวเองมำ
เป็นล้ำดับ โดยผู้บังคับบัญชำได้เสนอวิธีกำรพัฒนำตนเองบำงประกำรเพื่อก้ำวไปสู่ควำมส้ำเร็จ เช่น ฝึกตนเองให้ตรงต่อเวลำ
ทุกคนมีเวลำเท่ำกัน ผู้ที่บริหำรเวลำเก่งจะต้องยึดมั่นในหลักกำรพืนฐำน ได้แก่ มีควำมกระตือรือร้นและมีควำมตื่นตัวอยู่
ตลอดเวลำไม่ผัดวันประกันพรุ่งในกำรท้ำงำนทุกประเภททังงำนเล็กงำนใหญ่ ให้ควำมส้ำคัญเท่ำเทียมกันเตรียมตัวให้พร้อมอยู่
เสมอ เป็นคนขยันขันแข็ง เป็นคนท้ำงำนรวดเร็วลักษณะคนท้ำงำนรวดเร็ว ฝึกตนให้มีควำมเชื่อมั่นในตนเอง ท้ำให้ตนเป็นที่
ต้องใจของผู้อื่น ท้ำตนให้รู้จักกำลเทศะ และท้ำให้ตนเองเป็นที่น่ำเชื่อถือ
ข้อเสนอแนะส้ำหรับกำรมีส่วนร่วมอย่ำงมีประสิทธิภำพ
1. ควรท้ำข้อตกลง / วิสัยทัศน์/ นโยบำยร่วมกันก่อน ก่อนที่จะจัดตังคณะท้ำงำนชุดต่ำงๆ ตำมแนวทำงด้ำเนินกำร
ของสถำนศึกษำอื่นที่ประสบควำมส้ำเร็จ เพรำะจะไม่ตรงกับสภำพแวดล้อมของสถำนศึกษำเรำ กำรลอกเลียนน้ำ มำใช้จะไม่
ได้ผล ผู้บริหำรและครูควรตกลงกันก่อนในเรื่องอ้ำนำจหน้ำที่และ
ควำมรับผิดชอบ
2. กำรให้ครูแต่ละคนมีส่วนร่วม ผู้บริหำรที่มีประสิทธิภำพสร้ำงบรรยำกำศกำรมีส่วนร่วมโดยมอบหมำยงำนให้ครูที่
ยินดีร่วมงำนท้ำตำมควำมสำมำรถที่โดดเด่นเฉพำะตัว
3. กำรใช้ทุกโอกำสให้ครูมีส่วนร่วมอย่ำงไม่เป็นทำงกำร ผู้บริหำรที่มีประสิทธิภำพจะเชือเชิญให้ครูแสดงควำม
คิดเห็นอย่ำงเสรีในกำรให้ค้ำ แนะน้ำ กำรแก้ปัญหำ กำรเสนอปัญหำ โอกำสที่จะแสดงควำมคิดเห็นนีอำจเป็นที่ประชุมครู
กำรพบปะโดยบังเอิญ หรือผู้บริหำรนัดมำพบเป็นรำยบุคคล หรือเป็นกลุ่ม
4. กำรส่งเสริมให้มีกำรสร้ำงระบบเป็นทำงกำรในกำรให้ครูมีส่วนร่วม ผู้บริหำรที่มีประสิทธิภำพจะร่วมกับคณะครู
พัฒนำระบบที่เป็นทำงกำรในกำรให้ครูเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรตัดสินใจ ถ้ำครูเข้ำมำมีส่วนร่วมอย่ำงเป็นทำงกำร จะท้ำ ให้มี
ส่วนร่วมในกำรบริ หำรจัด กำรมำกขึน กำรพยำยำมท้ำ ให้ค รูมีส่ วนร่ วมมำกที่สุ ด จะเป็ นกำรสร้ำ งขวั ญและก้ ำ ลั งใจและ
ประสิทธิภำพกำรท้ำงำน
5. เรื่องที่ไม่มีผลกระทบต่อส่วนรวม หรือเรื่องงำนที่ปฏิบัติเป็นประจ้ำที่ไม่จ้ำเป็นต้องตัดสินใจร่วมกัน หำกให้ผู้ที่ไม่มี
ส่วนเกี่ยวข้องด้ำเนินกำร ครูอำจจะไม่พอใจที่ต้องพิจำรณำในเรื่องที่หยุมหยิม ซึ่งท้ำ ให้เสียเวลำครูต้องกำรมีส่วนร่วมในกำร
วินิจฉัยตัดสินใจเรื่องกำรจัดชันเรียน กำรวำงแผนเพื่ออ้ำนวยควำมสะดวกในกำรเรียนกำรสอน ตลอดจนโครงกำรอบรมพัฒนำ
ครู เป็นต้น
6. กำรเคำรพกำรตัดสินใจของทีมงำน ผู้บริหำรที่มีประสิทธิภำพจะต้องเคำรพข้อตกลงที่มำจำกกำรตัดสินใจร่วมกัน
ของทีมงำน ซึ่งจะเป็นผู้รับผิดชอบในกำรด้ำเนินงำนต่อไป
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ขวัญและก้ำลังใจในกำรบริหำรงำนอนำคต
แผนกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2560 - 2579 ก้ำหนด 6 ยุทธศำสตร์ เพื่อตอบสนองควำมก้ำวหน้ำด้ำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศและกำรสื่อสำรแบบก้ำวกระโดดที่ส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ภูมิภำคและของโลก อีกทัง กำร
เปลี่ยนแปลงโครงสร้ำงประชำกร และสภำวกำรณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปของโลก ดังจะเห็นได้จำก ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรพัฒนำ
ศักยภภำพคนทุกช่วงวัย และกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ เป้ำหมำยที่ 7 ครู อำจำรย์ และบุคลำกรทำงกำรศึกษำได้รับกำร
พัฒนำสมรรถนะตำมมำตรฐำน และ ยุทธศำสตร์ที่ 6 กำรพัฒนำประสิทธิภำพของระบบบริหำรจัดกำรศึกษำ เป้ำหมำยที่ 5
ระบบบริหำรงำนบุคคลของครูอำจำรย์ และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ มีควำมเป็นธรรม สร้ำงขวัญก้ำลังใจ และส่งเสริมให้
ปฏิบัติงำนได้อย่ำงเต็มตำมศักยภำพ ที่เล็งเห็นควำมส้ำคัญของบุคลำกร โดยเฉพำะมีแผนงำน/โครงกำรส้ำคัญเร่งด่วน ใน
ปีงบประมำณ 2560-2561 เช่น โครงกำรผลิตครูเพื่อพัฒนำท้องถิ่น เป็นต้น
มำถึงตรงนีต้องตอบค้ำถำมที่ว่ำ ส่วนหนึ่งในกำรพัฒนำกำรศึกษำ นอกจำกส้ำคัญที่นโยบำย หลักสูตร กำรบริหำร
สถำนศึกษำ และผู้เรียนแล้ว กำรจูงใจมีอิทธิพลต่อกำรศึกษำด้วยเช่นกัน กำรศึกษำจะมีคุณภำพดีมำกน้อยเพียงใด ขึนอยู่กับ
กำรจูงใจในกำรท้ำงำนครูด้วย ดังนัน ผู้บังคับบัญชำ หรือผู้บริหำรสถำนศึกษำจึงจ้ำเป็นต้องเข้ำใจว่ำอะไร คือแรงจูงใจที่ให้ครู
ท้ำงำนอย่ำงเต็มที่ และไม่ใช่เรื่องง่ำยในกำรจูงใจ เพรำะ กำรตอบสนองต่องำนและวิธีท้ำงำนขององค์กรแตกต่ำงกัน กำรจูงใจ
ครูจึงเป็นแรงขับเคลื่อนที่มีควำมส้ำคัญต่อกำรกระท้ำ หรือ พฤติกรรมของมนุษย์ ในกำรท้ำงำนใดๆ อย่ำให้ค้ำว่ำ “เช้ำชำม
เย็นชำม” เป็นค้ำที่ใช้ก้ำหนดนิยำมอำชีพครู ที่เพียงสอนไปวันๆ เมื่อจิตวิญญำณครู เป็นทังศำสตร์และศิลป์ ครูที่มีควำม
เชื่อมั่นว่ำตนเองสำมำรถสร้ำงภำพลักษณ์ของครูที่ดีได้ นั่นคือ ครูที่ศรัทธำต่ออำชีพครู รักษำเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งควำมเป็น
ครูที่เป็นวิชำชีพชันสูง เห็นคุณค่ำของวิถีชีวิตที่เป็นครู ถึงกระนันแม้ “ส้ำนึกและจิตวิญญำณควำมเป็นครู ” เป็นสิ่งที่ตระหนัก
อยู่ในชีวิตครูทุกคน แต่ แรงขับเคลื่อนสิ่งหนึ่ง ที่ส้ำคัญ คือ “แรงจูงใจครู ” ที่เปรียบเสมือนคลื่นใต้น้ำที่มองไม่เห็น แต่เป็น
แรงผลักดันที่มีพลังอยู่ภำยในมำกมำยเช่นกัน
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ความคาดหวังของผู้ปกครอง
The expections of parents
นายธนะชัย เทียบขุนทด1
Mr.Thanachai Teabkhuntod1

บทคัดย่อ
ความคาดหวังของผู้ปกครองเมื่อส่งลูกเข้าโรงเรียน คือความปรารถนาหรือการตั้งเป้าหมายของผู้ปกครองว่า
เมื่อลูกเข้าเรียนในโรงเรียนแล้ว ลูกจะต้องมีคุณสมบัติและความสามารถต่างๆ ทั้งนี้ การจัดการศึกษาต้องอาศัยความ
ร่วมมือของครู ผู้ปกครอง และชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาให้กับเด็ก ผู้ปกครองถือว่าเป็นบุคคลสาคัญที่สุด
ในการร่วมมือกับครูและโรงเรียน เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการของเด็กให้เป็นไปตามมาตรฐานการเรียนรู้ ดังนั้น ความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับลักษณะพัฒนาการการเรียนรู้และความคาดหวังของผู้ปกครอง ถือเป็นปัจจัยสาคัญที่จะทาให้การจัด
การศึกษาประสบความสาเร็จตามเป้าหมายได้อย่างมีคุณภาพ บทความนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อนาเสนอแนวคิดเกี่ยวกับ
ความคาดหวังของผู้ปกครอง เพราะความคาดหวังของผู้ปกครองจึงส่งผลต่อทั้งตัวเด็ก รวมไปถึงสภาพแวดล้อมของเด็ก
ด้วย เช่น การเลือกโรงเรียน การเลือกทากิจกรรมต่างๆ เป็นต้น แต่ความคาดหวังควรจะมีแต่พอดี เพราะไม่เช่นนั้นก็
อาจจะส่งผลเสียต่อเด็กได้ จึงควรที่จะคาดหวังให้ตรงกับศักยภาพของเด็ก ทาการตั้งความคาดหวังร่วมกัน ไม่ควรคาดหวัง
กับลูกมากไป และไม่ควรคาดหวังกับลูกน้อยเกินไป ซึ่งจะเป็นเรื่องที่ดีที่สุด

คาสาคัญ : ความคาดหวัง, ผู้ปกครอง

ABSTRACT
The expectations of parents when sending their children to school is the desire or goal of the
parents. When I was in school Children must have the qualifications and capabilities. The educational
management requires the cooperation of teachers, parents and the community to participate in the
education of children. Parents are considered the most important person in collaborating with
teachers and schools. To strengthen the development of children according to learning standards, so
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that knowledge about the developmental character of learning and expectations of parents. It is an
important factor to make the educational management achieve the goal of quality. This article is
intended to present the concept of parental expectations. Because expectations of parents affect the
whole child. Including the child's environment, such as school choice. The choice of activities, etc.,
but the expectations should be appropriate. Because otherwise, it may have a negative impact on
children. It should be expected to match the potential of the child. Set expectations together do not
expect too much. And do not expect too much with your baby. Which would be best.

Keywords : Expections, Parents
บทนา
พ่อแม่เป็นผู้ให้การดูแลเบื้องต้นแก่เด็ก สนับสนุนป้องกัน แนะนาเด็กในฐานะผู้ปกครอง และพร้อมร่วมมือกับ
โรง เรียนและครู ในการให้การส่งเสริมพัฒนาการเด็กให้เป็นไปตามวัย และตามมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงมี ดังนั้น
ผู้ปกครองเด็กในปัจจุบันจึงมีบทบาทสาคัญต่อการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาเด็กให้เต็มตามศักยภาพในทุก
ด้านร่วมกับสถานศึกษาไปพร้อมๆ กัน พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งขาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่3) พ.ศ. 2553 มาตรา 8 (2) กาหนดว่า การจัดการศึกษาต้องยึดหลักให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา และมาตรา 9 (6) การจัดระบบ โครงสร้าง และกระบวนการจัดการศึกษา ต้องยึดหลักการมีส่วนร่วมของบุคคล
ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชี พ สถาบันศาสนา สถาน
ประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น อีกทั้งมาตรา 13 (1) พ่อ แม่ หรือผู้ปกครอง มีสิทธิได้รับสิทธิประโยชน์การสนับสนุน
จากภาครัฐ ให้มีความรู้ความสามารถในการอบรมเลี้ยงดู และการให้การศึกษาแก่ลูก หรือบุคคลซึ่งอยู่ในความดูแล การมี
ส่วนร่วมของผู้ปก ครองกั บโรงเรียน เป็นการสร้างคุณค่าการศึกษาให้กับเด็ก และเป็นการสร้างคุณค่าให้สังคม เพราะ
หมายถึงการให้ส่วนร่วมของผู้ปกครองที่มีต่อครูและโรงเรียน ในการสร้างสรรค์และพัฒนาเด็กให้เจริญเติบโต และพัฒนา
ได้เต็มตามศักยภาพ
สิ่งแวดล้อมที่ใกล้ชิดเด็กมากที่สุด คือ พ่อแม่ หรือผู้ปกครอง ซึ่งเป็นบุคคลที่มีความสาคัญที่จะช่วยส่งเสริมลูกให้
มีการเจริญเติบโตในด้านน้าหนัก ส่วนสูง ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ และฟัน รวมทั้งส่งเสริมพัฒนาการการเคลื่อนไหว
ทั้งกล้ามเนื้อใหญ่และกล้ามเนื้อเล็ก ให้แข็งแรงถึงเกณฑ์มาตรฐาน โดยถือว่าเป็นหน้าที่สาคัญของพ่อแม่ ที่จะแสวงหา
ปัจจัยที่จาเป็นในการดารงชีวิต โดยคานึงถึงภาวะโภชนาการและการออกกาลังกาย ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับทัศนคติ ตาม
ปัจจัยพื้นฐานของครอบครัว เช่น การศึกษา รายได้ ความสัมพันธ์ของพ่อแม่ พ่อแม่ ผู้ปกครองมีบทบาทสาคัญต่อการ
พัฒนาเด็กมาตั้งแต่เริ่มสร้างครอบครัว หากครอบครัวซึ่งพ่อแม่มีความรักต่อกันอย่างมั่นคง สามารถปรับตัวกับชีวิตสมรส
ได้ดี ย่อมมีการต้อง การทายาทของตนไว้ชื่นชม และเฝ้าเลี้ยงดูอบรม หล่อหลอมให้ลูกได้เรียนรู้ พัฒนาตนเองอย่างเต็มที่
และมีคุณภาพชีวิตที่ดี เพื่อให้เด็กมีพัฒนาการครบถ้วนทั้งด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ สังคม สามารถปรับตัวได้ และ
มีความสุข มีชีวิตที่ประสบความสาเร็จ มีคุณค่าต่อสังคมต่อไป
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บทบาทของพ่อแม่ในครอบครัวไทยถือว่า ทั้งสามีและภรรยาเป็นผู้นาครอบครัว ควรร่วมกันปรึกษาหารือกัน
ช่วย กันทางานบ้าน ฝ่ายชายเข้ามามีบทบาทในบ้านมากขึ้น บทบาทของพ่อแม่มีอิทธิพลต่อชีวิตความเป็นอยู่ของเด็ก ทั้ง
ในปัจจุบันและอนาคต เด็กจะดีหรือร้าย พ่อแม่มีส่วนสนับสนุนอยู่มาก มีบางกรณีที่เป็นข้อยกเว้นคือ แม้พ่อแม่จะเป็น
แบบฉบับที่ดีแต่ด้วยเหตุผลประกอบบางประการที่ทาให้เด็กซึ่งเป็นลูก ไม่รับแบบฉบับที่ดีนั้น ตัวอย่างที่ดีก็จะได้ผลดี
เท่าที่ควรจะเป็น นอกจากนี้ บางครอบครัวที่พ่อต้องออกไปทางานนอกบ้าน หรือย้ายถิ่นไปทางานคนเดียว แม่จะอยู่เลี้ยง
ดูลูก ตามลาพัง พ่ อแม่ จานวนมาก ไม่ มีแนวทางส่งเสริ มเด็กให้มี พัฒนาการทางร่า งกาย จิต ใจ อารมณ์ สังคม และ
สติปัญญา อย่างเหมาะสมตามวัย ครอบครัวในชนบทจานวนมาก มีการเลี้ยงดูลูกอย่างไม่เหมาะสม เช่น ให้อาหารที่ไม่
เหมาะสมกับเด็กเร็วเกินไป ปล่อยให้เด็กกินอาหารที่ไม่มีประโยชน์ ขาดความรู้ ความเข้าใจ ไม่สนใจการใช้สื่อ หรือของ
เล่นที่มีประโยชน์ เพื่อส่งเสริมทางสติ ปัญญา จากที่กล่าวมาจะเห็นได้ว่า พ่อแม่หรือผู้ปกครองมีบทบาททั้งในเรื่องการให้
การอบรมเลี้ยงดู การเสริมสร้างพัฒนาเด็ก ทั้งทางด้านสติปัญญา จิตใจ อารมณ์ ร่างกาย และสังคม ให้เป็นไปตามวัย อีก
ทั้งพ่อแม่ยังเป็นผู้ขัดเกลาทางสังคมให้กับเด็ก จากรุ่นหนึ่งสู่รุ่นหนึ่งอีกด้วย

ความหมายของความคาดหวัง
ความคาดหวังเป็นลักษณะทางจิตวิทยา เป็นเรื่องของความคิด ความต้องการ ความเชื่อความรู้สึก ตลอดจน
แรงจูงใจ ทัศนคติและค่านิยมของแต่ละบุคคล
ความคาดหวังเป็นกระบวนการจูงใจแบบหนึ่งของการรับรู้ในตนเองของแต่ละคนที่แสดงออกมาเพื่อให้เกิด
กระทานั้นๆ เป็นกระบวนการความคิดอันเกิดจากสภาวะทางจิตอย่างหนึ่งของบุคคลที่คาดคะเนหรือคาดการณ์ล่วงหน้า
และมุ่งหวังต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งว่าควรจะคิด ควรจะเป็น ควรจะมีการพิจารณาอย่างเหมาะสม ความต้องการและความรู้สึกนึก
คิดการใช้วิจารณญาณของตนเองและประสบการณ์ที่ผ่านมา ตลอดจนสถานการณ์ที่ได้รับในปัจจุ บัน ความคาดหวังเป็น
ทฤษฎีทางความคิดที่เน้นกระบวนการจูงใจว่าทาอย่างไรในการจูงใจด้วยเป้าหมายอะไรถึงจะเกิดการจูงใจเป็นทฤษฎีที่
เป็นรูปแบบการรับรู้ จากประมวลความคิดเห็นของการจูงใจยึดกระบวนการคิดจากจิตใต้ สานึกของคนด้วยการประเมิน
สถานการณ์จึงกลายเป็นทฤษฎี การตัดสินใจร่วมด้วย เพราะเป็นการตัดสนใจว่าจะทาอย่างไรด้วยการประเมินผลลัพธ์ที่ได้
ออกมาและความน่าจะเป็นไปได้กับตัวเองของแต่ละบุคคล

ทฤษฎีความคาดหวัง
สาหรับทฤษฎีความคาดหวังเป็นทฤษฎีการจูงใจด้านกระบวนการ (Process) ที่ให้ความสาคัญในเรื่องที่ว่าคนจะ
ถูกจูงใจด้วยเป้าหมายอะไรและถูกจูงใจอย่างไร โดยมุ่งถึงความจูงใจและพฤติกรรมของมนุษย์ทฤษฎีกลุ่มนี้จึงมีฐานคติว่า
พฤติกรรมมนุษย์ถูกกาหนดโดยสภาพแวดล้อมมากกว่าสภาพจิตใจ ซึ่งแนวคิดทฤษฎีความคาดหวังของ เกเซล และคณะ
(Getzets. 1964, หน้า 390 - 398 อ้างถึงใน กรกนก วงศ์พันธ์เศรษฐ์ , 2535) สรุปได้ว่า ความคาดหวังของบุคคลย่อม
แตกต่างกันไป เพราะคนเราย่อมมีความคิดและความต้องการต่างกันเมื่อคนเราต่างก็มีความคิดและความต้องการต่างกัน
พฤติกรรมทางสังคมของบุคคลจึงต่างกันด้วย

98

4

ส่วนทฤษฎีตามแนวคิดของวรูม (Vroom. 1984, หน้า 210 อ้างถึงใน นรา สมประสงค์ , 2536, หน้า 264) มี
ฐานคติของความเชื่อว่า พฤติกรรมของบุคคลมีผลมาจากการตัดสินใจเลือกระหว่างทางเลือกต่างๆ และการเลือกหรือ
พฤติกรรมเหล่านั้นจะเป็นระบบที่มี ความสัมพันธ์กับกระบวนการทางจิต อันได้แก่ การรับรู้ ความเชื่อและเจตคติโดย
อธิบายถึงแรงจูงใจว่าเป็น การคาดหวังของบุคคลที่มีต่อความสามารถในการทางานของตนและผลลัพธ์ที่ตนจะได้รับจาก
การท างานนั้ น นอกจากนี้ เ ขายั งให้ ท รรศนะที่ เ ป็ น รู ป แบบของการจู งใจตามความคาดหวั งว่ า แรงจู งใจคื อ ผลของ
ความสัมพันธ์ขององค์ประกอบ 3 ประการด้วยกัน ที่เรียกว่า “ทฤษฎี VIE” ดังนี้
1. การให้คุณค่า (Value) หมายถึง ความรู้สึกทางบวกหรือลบที่บุคคลมีต่อผลลัพธ์ในการทางาน เช่น ครูชื่น
ชอบกับการเป็นหัวหน้าการได้รับแต่งตั้งให้เป็นหัวหน้าจะมีคุณค่าสาหรับเขาแสดงว่าให้คุณค่าสูงกับการเป็นหัวหน้า
2. การเชื่อมโยง (Intrumentality) หมายถึงการเชื่อมโยง การรับรู้ระหว่ างงานกับ ผลตอบแทนที่ชื่นชอบที่จะ
ได้รับ เช่น ครูชื่นชอบกับการที่ผู้บริหารชมเชยจึงเตรียมการสอนมาเป็นอย่างดีโดยเชื่อมโยงว่าถ้าผลการสอนออกมาดี
ผู้บริหารจะยกย่องชมเชยตน แสดงว่ามีการเชื่อมโยงสูง
3. ความคาดหวัง (Expectancy) หมายถึงการที่บุคคลรับรู้ถึงความเป็นไปได้ที่ตนจะทางานสาเร็จ เช่น จาก
การที่ครูเตรียมการสอนเป็นอย่างดีทาให้ครูรับรู้ว่าครูจะประสบความสาเร็จในการสอน แสดงว่ามีความคาดหวังสูง
มีการแบ่งรางวัลออกเป็น 2 ประเภท คือ
1.รางวัลภายนอก (Extrinsic rewards) เป็นรางวัลที่นอกเหนือจากการทางาน เช่น การเพิ่ม
ค่าตอบแทน การเลื่อนตาแหน่ง หรือผลประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ หรือเป็นผลลัพธ์ของการทางานซึ่งมีคุณค่าเชิงบวกที่
ให้กับบุคคลในการทางาน
2.รางวัลภายใน (Intrinsic rewards) เป็นรางวัลซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของงาน ประกอบด้วย ความรับผิดชอบ ความ
ท้าทาย หรือเป็นผลลัพธ์ของการทางานที่มีคุณค่าเชิงบวกซึ่งบุคคลได้รับโดยตรงจากผลลัพธ์ของการทางาน ตัวอย่างเช่น
ความรู้สึกของความสาเร็จในการปฏิบัติงานที่ความท้าทาย
แนวทางในการจัดสรรรางวัลภายนอก มีดังนี้
1.ระบุถึงพฤติกรรมที่พึงพอใจให้ชัดเจน
2.ธารงรักษาการให้รางวัลที่มีศักยภาพที่จะช่วยให้เกิดการเสริมแรงเชิงบวก
3.คิดเสมอว่าบุคคลจะมีความแตกต่างกัน จึงต้องให้รางวัลที่มีคุณค่าเชิงบวกสาหรับแต่ละบุคคล
4.ให้แต่ละบุคคลรู้อย่างชัดเจนถึงสิ่งที่เขาจะต้องปฏิบัติเพื่อให้ได้รับรางวัลที่ต้องการ กาหนดเป้าหมายให้ชัดเจน
และให้ข้อมูลป้อนกลับในการปฏิบัติงาน
5.การจัดสรรรางวัลให้อย่างทันทีทันใดเมื่อเกิดพฤติกรรมที่พึงพอใจ
6.จัดสรรรางวัลให้ตามตารางที่กาหนดเพื่อให้เกิดการเสริมแรงเชิงบวก
ปัจจัยหลักทฤษฎีความคาดหวังของ Vroom มี 4 ประการ คือ
1. ความคาดหมาย หรือความคาดหวัง คือ ความเชื่อเกี่ยวกับความน่าจะเป็นพฤติกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งจะ
ก่อให้เกิดผลลัพธ์อย่างใดอย่างหนึ่ง โดยเฉพาะความมากน้อยของความเชื่อจะอยู่ในช่วงระหว่าง 0 (ไม่มีความสัมพันธ์
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ระหว่างการกระทา และ ผลลัพธ์อย่างใดอย่างหนึ่งเลย) และ 1 (มีความแน่ใจว่าการกระทาอย่างใดอย่างหนึ่ง จะ
ก่อให้เกิดผลลัพธ์อย่างใดอย่างหนึ่งโดยเฉพาะ)
2. ความพอใจ คือ ความรุนแรงของความต้องการของพนักงานสาหรับผลลัพธ์ อย่างใดอย่างหนึ่งความพอใจ
อาจจะเป็นบวกหรือลบได้ภายในสถานการณ์ของการทางานเราอาจจะคาดหมายได้ว่าผลลัพธ์ เช่น ผลตอบแทน การ
เลื่อนตาแหน่ง และการยกย่อง โดยผู้บังคับบัญชาจะให้ความพอใจในทางบวกผลลัพธ์ เช่น ความขัดแย้งกับเพื่อนร่วมงาน
หรือการตาหนิจากผู้บังคับบัญชาจะให้ความพอใจในทางลบ ในทางทฤษฎีแล้วผลลัพธ์อย่างใดอย่างหนึ่งจะต้องให้ความ
พอใจ เพราะ ว่าผลลัพธ์ดังกล่าวนี้จะเกี่ยวพันกับความต้องการของบุคคล
3. ผลลัพธ์ คือ ผลที่ติดตามมาของพฤติกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งและอาจจะแยกประเภทเป็นผลลัพธ์ระดับที่หนึ่ง
และผลลัพธ์ระดับที่สองผลลัพธ์ระดับที่หนึ่งจะหมายถึงผลการปฏิบัติงานที่สืบเนื่องมาจากการใช้กาลังความพยายามของ
บุคคลใดบุคคลหนึ่ง เช่น ผลตอบแทนเพิ่มขึ้น หรือการเลื่อนตาแหน่ง เป็นต้น
4. สื่อกลาง หมายถึง ความสัมพันธ์ระหว่างผลลัพธ์ระดับที่หนึ่ง และระดับที่สองตามทัศนะของ Vroom นั้น
สื่อกลางหรือความคาดหมายแบบที่สองจะอยู่ภายในช่วง +1.0 ถ้าหากว่าไม่มีความสัมพันธ์ใด ๆ ระหว่างผลลัพธ์ระดับที่
หนึ่ง และผลลัพธ์ระดับที่สองแล้ว สื่อกลางจะมีค่าเท่ากับ 0
Vroom ชี้ให้เห็นว่า ความคาดหมาย และความพอใจ จะเป็นสิ่งที่กาหนดกาลังความพยายาม หรือแรงจูงใจของ
บุคคลใดบุคคลหนึ่ง ถ้าหากว่าความพอใจ หรือความคาดหมายเท่ากับศูนย์แล้ว แรงจูงใจจะเท่ากับศูนย์ด้วย หากพนักงาน
คนหนึ่งต้องการ เลื่อนตาแหน่งเป็นอย่างมาก (ความพอใจสูง) แต่ไม่มีความเชื่อว่า เขามีความสามารถ หรือทักษะสาหรับ
การปฏิบัติงานที่มอบหมายให้ได้ (ความคาดหมายต่า) หรือถ้าหากว่า พนักงานมีความเชื่อว่า เขาสามารถปฏิบัติงานที่
มอบหมายให้ได้ (ความคาดหมายสูง) แต่ผลที่ติดตามมาไม่ มีคุณค่าสาหรับเขา(ความพอใจต่า)แรงจูงใจของการกระทา
อย่างใดอย่างหนึ่งจะมีน้อยมาก
ตามทัศนะของ Vroom การกระทาของบุคคลใดบุคคลหนึ่งย่อมจะขึ้นอยู่กับ กระบวนการของความคิด
ดังต่อไปนี้ ซึ่งกระบวนการของความคิดดังกล่าวนี้อาจจะเป็นจิตสานึกของจิตใต้สานึกก็ได้
1. ผลลัพธ์ระดับที่สองที่แตกต่างกันมีความสาคัญมากน้อยแค่ไหน เช่น การเลื่อนตาแหน่ง การเพิ่มเงินเดือน
(ความพอใจ)
2. ผลลัพธ์ระดับที่หนึ่ง (ผลการปฏิบัติงานที่ดี) จะนาไปสู่การเลื่อนตาแหน่ง หรือ การเพิ่มเงินเดือนหรือไม่
(สื่อกลาง)
3. การใช้กาลังความพยายาม จะประสบความสาเร็จทางด้านผลการปฏิบัติงานที่ดี หรือไม่ (ความคาดหมาย)
ทฤษฎีความคาดหวังของ Vroom เป็นทฤษฎีที่ให้คาอธิบายอย่างละเอียดเกี่ยวกับ การจูงใจ โดยกล่าวถึง
ประสิทธิภาพของความคาดหวังในความพยายามของแต่ละบุคคล ว่าจะเป็นอย่างไรบ้าง และเกิดขึ้นด้วยองค์ประกอบใด
เป็นตัวผลักดันสนับสนุน ผลงาน ของ Vroom มีส่วนสาคัญที่จะชี้ให้บุคคลต่างๆ เห็นว่า ความคาดหวังเป็นความรู้สึกของ
บุคคลถึงพฤติกรรม หรือตาแหน่งที่เหมาะสมของตนเอง หรือของผู้อื่น เป็นความคาดหวัง ที่แสดงออกมาในรูปความรู้สึก
ว่า ควรจะประพฤติปฏิบัติอย่างไรในสถานการณ์ต่างๆ หรือต่องานที่ ตนรับผิดชอบอยู่ ทฤษฎีความคาดหวังนี้มีประโยชน์
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ในการอธิบาย พฤติกรรมของคนในการทางาน ทั้งยังให้แนวคิดเกี่ยวกับความก้าวหน้าในอาชีพ โดยการพิจารณาเลื่อนยศ
เลื่อนตาแหน่ง เลื่อนเงินเดือน เพื่อตอบแทนการทางานของพนักงาน ควรจะเป็นไปในทางยุติธรรม โปร่งใส เหมาะสมตาม
ความคาดหวังของลูกจ้าง หรือพนักงานที่ทางานให้องค์กร
สรุปได้ว่า ความคาดหวังเป็นความรู้สึกของบุคคลถึงพฤติกรรม หรือตาแหน่ง ที่เหมาะสมของตนเอง หรืออาจ
เป็นความรู้สึกถึงความเหมาะสมในบทบาทของผู้อื่น หรืออีกนัยหนึ่งความคาดหวังของบุคคล เป็นความรู้สึกของบุคคลต่อ
ตนเองอย่างหนึ่งว่าตนเองควรจะประพฤติปฏิบัติอย่างไรในสถานการณ์ต่างๆ หรือต่องานที่ตนรับผิดชอบอยู่ ความคิด
ดังกล่าวนี้ยังรวมไปถึงการคิดถึงบุคคลอื่น เช่น ผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา และผู้ร่วมงาน
ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ (2551, หน้า 239) กล่าวถึง ความคาดหวังว่าเป็นความคาดหวังที่มาจากกลุ่ม เช่น
เพื่อนผู้เรียนคาดหวังจากครู พ่อแม่ และความคาดหวังของตนเองทั้ง 3 กลุ่มจะมีลักษณะต่างกัน คือ
1. ความคาดหวังจากกลุ่ม เป็นเสมือนปทัสถานที่ทา ให้ผู้เรียนที่เป็นสมาชิกของกลุ่มถูกกระตุ้นให้คล้อยตาม
และพยายามที่จะทา ตาม ถ้าครูพยายามปลูกฝัง ค่านิยมในด้านความเชื่ออานาจในตน ความพยายามและความสาเร็จ
ให้แก่นักเรียนทุกคนในชั้นเรียน ก็มีผลต่อการพัฒนาแรงจูงใจในการเรียน ให้นักเรียนได้สนใจในบทเรียน ตั้งใจเรียนมาก
ขึ้น
2. ความคาดหวังของบุคคลสาคัญสาหรับนักเรียน เช่น พ่อแม่ ครู ถ้าพ่อแม่ ครู แสดงความเชื่อและชื่นชม
ความสามารถของเด็ก เด็กคนนั้นจะรับรู้และพฤติกรรมคล้อยตาม ไม่อยากให้พ่อแม่ครูผิดหวัง นอกจากกรณีที่เขาทา
ไม่ได้หรือเป็นสิ่งที่เขาไม่ชอบทา โดยทั่วไปแล้ว นักเรียนส่วนใหญ่จะมีเจตคติที่ดีต่อครู และอยากจะทาตามความต้องการ
ของครู
วรรณี ลิมอักษร (2551, หน้า 128-130) ได้กล่าวว่า ทฤษฎีความคาดหวังเป็นทฤษฎีแรงจูงใจที่ Edwards และ
Atkinson พัฒนาขึ้นมาจากความเชื่อที่ว่า การที่บุคคลมีแรงจูงใจในการทางานให้สาเร็จ ขึ้นอยู่กับความคาดหวังต่อรางวัล
ที่จะได้เป็นผลตอบแทน ซึ่งอาจเขียนเป็นสูตร ได้ดังนี้
M=PxI
M คือ แรงจูงใจ หรือ Motive
P คือ ความเป็นไปได้ของความสาเร็จที่บุคคลรับรู้ หรือ Perceived probability of success
I คือ คุณค่าของสิ่งล่อใจที่เป็นผลตอบแทนจากความสาเร็จ หรือ Incentive valued of success
นั่นคือ บุคคลจะมีแรงจูงใจในการเรียนหรือการทา งานเกิดขึ้นมากน้อยเพียงใด ขึ้น อยู่กับปัจจัยที่สาคัญ 2
ประการ คือ การรับรู้หรือการประเมินตนเองของบุคคลว่า เมื่อเขาจะทาสิ่งหนึ่งสิ่งใด มีความเป็นไปได้หรือมีโอกาส
ประสบความสาเร็จในสิ่งที่ทานั้นหรือไม่มากน้อยเพียงใด กับคุณค่าของสิ่งล่อใจที่บุคคลจะได้รับเป็นผลตอบแทนจากการ
ทางานนั้นๆ เช่น เมื่อผู้เรียนที่พิจารณาว่า ถ้าตนมีความพยายามก็จะมีความเป็นไปได้รับปริญญาเกียรตินิยมจากการเรียน
และเขาเป็นบุคคลที่เห็นคุณค่าของปริญญาเกียรตินิยมว่ามีความสาคัญสาหรับเขาสูงมาก ก็จะส่งผลให้เขาทุ่มเทกาลัง
ความสามารถ พยายามเรียนอย่างเต็มที่ หรือมีแรงจูงใจในการเรียนสูงผลการเรียนก็ออกมาดี แต่ถ้าบุคคลใดเห็นแต่คุณค่า
ของสิ่งล่อใจ และคิดว่าเป็นไปได้น้อย หรือเป็นไปไม่ได้ที่จะทาสิ่งนั้นได้สาเร็จ หรือบุคคลใดที่ใช้ความพยายามเพียง
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เล็กน้อยก็สามารถทางานได้สาเร็จ (มีความเป็นไปได้สูงมากที่จะทางานได้สาเร็จ) ความสาเร็จที่ได้มาโดยง่ ายก็จะทาให้
บุคคลไม่เห็นคุณค่าของสิ่งล่อใจที่ได้เป็นผลตอบแทน สภาพการณ์ที่บุคคลรับรู้ ความเป็นไปได้ของความสาเร็จในการเรียน
หรือการทำงานที่สูง หรือต่า จนเกินไป จะเป็นอุปสรรคต่อการเกิดแรงสูงใจของบุคคลเป็นอันมาก จะทาให้บุคคลท้อแท้
หมดกาลังใจ หรือไม่ได้ตั้งใจทางานให้เต็มกาลังความสามารถได้
Atkinson ทาการทดลองกับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ในวิทยาลัย โดยมอบหมายให้ทางานกลุ่ม กลุ่มละ 20 คน พร้อม
ทั้งแจ้งเงื่อนไขในการทางานแตกต่างกัน ดังนี้
1. แจ้งแก่นักศึกษากลุ่มที่ 1 ว่า ผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดในกลุ่มเท่านั้นที่จะได้รับรางวัลจากการทางาน (มีความ
เป็นไปได้ที่นักศึกษาแต่ละคนจะได้รับรางวัล 1/ 20)
2. แจ้งแก่นักศึกษากลุ่มที่ 2 ว่า ผู้ที่ได้คะแนนสูงสุด 5 คนแรกเท่านั้นที่จะได้รับรางวัลจากการทางาน (มีความ
เป็นไปได้ที่นักศึกษาแต่ละคนจะได้รับรางวัล 5/ 20 หรือ 1/ 4)
3. แจ้งแก่นักศึกษากลุ่มที่ 3 ว่า ผู้ที่ได้คะแนนสูงสุด 10 คนแรกเท่านั้นที่จะได้รับรางวัลจากการทางาน (มีความ
เป็นไปได้ที่นักศึกษาแต่ละคนจะได้รับรางวัล 10/ 20 หรือ 1/ 2)
4. แจ้งแก่นักศึกษากลุ่มที่ 4 ว่า ผู้ที่ได้คะแนนสูงสุด 15 คนแรกเท่านั้นที่จะได้รับรางวัลจากการทางาน (มีความ
เป็นไปได้ที่นักศึกษาแต่ละคนจะได้รับรางวัล 15/ 20 หรือ 3/ 4)
ผลการทดลอง ได้แสดงให้เห็นถึงผลสาเร็จในงานของนักศึกษาในแต่ละกลุ่ม โดยประสิทธิภาพสูงสุดของงาน
เป็นผลงานของนักเรียนที่รับรู้ความเป็นไปได้ของความสาเร็จ ระดับกลาง (1/ 2) ประสิทธิภาพของงานที่ต่า เป็นผลงาน
ของนักศึกษาที่รับรู้ความเป็นไปได้ของความสาเร็จต่าจนเกินไป (1. 20) และสูงจนเกินไป (3/ 4) สรุปได้ว่า แรงจูงใจใน
การเรียนจะเกิดขึ้ นเมื่ อบุค คลรั บรู้ห รือประเมิ นว่า มีความเป็นไปได้ ของความสาเร็จในการเรี ยน หรือ การทางานใน
ระดับกลาง (1/ 2) หรือ เป็นงานที่ไม่ยากหรือไม่ง่ายจนเกิน ไป สาหรับงานที่ยากเกินไปนั้น แม้ว่าบุคคลที่ทุ่มเทความรู้
ความสามารถอย่างเต็มที่ก็ยังมีความเป็นไปได้ต่าที่ประสบความสาเร็จ หรืองานที่ง่ายจนเกินไป บุคคลใช้ความพยายาม
เพียงเล็กน้อยก็สามารถทาได้สาเร็จหรือมีความเป็นไปได้ของความสาเร็จสูง ฉะนั้น งานที่ยากหรือง่ายจนเกินไป จึงทาให้
บุคคลมีแรงจูงใจเกิดขึ้นในระดับต่า
ทฤษฎีความคาดหวังเป็นส่วนหนึ่งของการอธิบายพฤติกรรมการทางานของบุคคล ความคาดหวังจึงอธิบายใน
ความหมายของการจูงใจ (Motivation) และในขณะเดียวกัน ความคาดหวังและการจูงใจเกิดจากกระบวนการเรียนรู้
(Learning process) อันส่งผลให้เกิดความรู้ความเข้าใจ และก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมของแต่ละบุคคลซึ่ง
ใช้ในความหมายของ ความคาดหวัง (Expectancy)

ความสาคัญของความคาดหวัง
ความคาดหวังเป็นเหตุของการจูงใจให้ปฏิบัติงานไปสู่ความสาเร็จโรงเรียนซึ่งเป็นที่สร้างอนาคตของเยาวชนและ
ให้บริการแก่สังคมจึงควรได้รับการคาดหวังจากสังคมและผู้ปกครองว่าจะจัดบริหารการศึกษาให้ มีประสิทธิภาพแก่บุตร
หลานของเขาต่อไป
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ลักษณะของความคาดหวัง
บรูม (Broom, 1978)ได้เสนอแนะข้อพิจราณาในการตัดสินใจที่เกี่ยวเนื่องกับความคาดหวังไว้ 2 ประการ ดังนี้
1. พิจราณาว่าเป้าหมายที่นาไปสู่นั้น จะมีคุณค่ามากน้อยเพียงไร (Value)
2. พิจารณาว่าสิ่งกระทานั้น สามารถคาดหวังให้ไปถึงจุดมุ่งหมายได้เพียงใด (Expectancy)
ความสัม พันธ์ ทั้ง 2 ประการดั งกล่ าวนี้ จะเป็ นองค์ป ระกอบหรือตั วชี้วั ดแห่งความสาเร็จ ซึ่งจะช่ว ยในการ
ตัดสินใจของแต่ละคนในการเลือกกระทาหรือไม่กระทาในสิ่งที่คาดหวังเอาไว้ ในการกระทะต่างๆ บุคคลจะมีการตั้ง
จุดมุ่งหมายหรือคาดหวัง เพื่อจะให้ไปสู่ความสาเร็จตามบุคคลคาดหวังเอาไว้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับลักษณะความแตกต่างของแต่
ละบุคคลและสภาพแวดล้อม ซึ่งเป็นองค์ประกอบสาคัญไม่น้อยที่จะนาความคาดหวังนั้นเป็นความจริงขึ้นมา ดังที่ กีเซล
(Getzeks อ้างถึงใน ชูชัย บุญชู 2554 , หน้า 22) ได้กล่าวว่า ความคาดหวังของบุคคลย่อมแตกต่างกันไปเพราะคนเรา
ต่างมีความคิด และความต้องการแตกต่าง เมื่อคนเราต่างมีความคิดและความต้องการแตกต่างกัน พฤติกรรมทางสังคม
ของบุคคลจึงแตกต่างกันด้วย และบุคคลได้รับอิทธิพลจากความคาดหวังของคนในองค์การ หรือจากจุดประสงค์ของ
องค์กร ซึ่งเรียกว่าสถาบันมิติกับความต้องการส่วนตัวของตนเองซึ่งเรียวว่าฝ่ายบุคลามิติ ทั้งสองประการนี้อาจเป็น
ตัวกาหนดพฤติกรรมทางสังคม

ความคาดหวังของพ่อแม่
ในใจของพ่อแม่ทุกคนอยากให้ลูกได้ดีทั้งสิ้น อยากให้ลูกเรียนสูงๆ อยากให้มีเพื่อนดี มีความสามารถด้านอื่น
นอกเหนือการเรียนหลายๆ อย่าง ผู้ใหญ่รัก เพื่อนๆชอบ นิสัยดี รับผิดชอบ ตรงเวลา สุขุมรอบคอบ มีความเป็นผู้นา และ
อื่นๆอีกมากมาย แต่การแสดงออกของพ่อแม่ การฝึกฝน การให้โอกาสพัฒนาลูกอาจแตกต่างกัน ถ้าตั้งความหวังไว้เช่นนี้
และดาเนินการฝึกฝนให้เป็นไปตามที่พ่อแม่ฝันนั้นก็เป็นเรื่องไม่ยาก แต่หลายครั้งที่พบว่าฝันอย่างหนึ่งแต่ลงมือฝึกฝนลูก
ไปอีกอย่างหนึ่ง เช่น อยากให้ลูกเป็นคนรับผิดชอบ แต่ไม่ให้ช่วยตัวเองมีคนช่วยไปหมดทุกอย่างหรือไ ม่มอบงานให้
รับผิดชอบ ก็ยากที่ความฝันของพ่อแม่จะเป็นจริงได้
สิ่งที่พ่อแม่ควรพิจารณาในรายละเอียดการเลี้ยงลูก เพื่อมุ่งไปสู่ความสาเร็จในการดารงชีวิต มีหลักใหญ่ๆมี 3
ประเด็นที่สาคัญ คือ
ทักษะ
1. ทักษะพื้นฐานในการดารงชีวิต เช่น การช่วยเหลือตัวเอง การทาหรือหาอาหาร ทางานบ้าน การซื้อของ หา
รายได้ เก็บเงิน ดูแลทรัพย์สินของตัวเองและส่วนรวม
2. ทักษะที่เป็นสื่อในการเข้าสังคม เช่น คอมพิวเตอร์ เกมหมากฮอส หมากรุก เกมเล่น กีฬาว่ายน้า ฟุตบอล แบ
ตบินตัน ปิงปอง บาสเก็ตบอล เล่นวงดุริยาง ดนตรีไทย ร้องเพลง เต้นรา พูดได้หลายภาษา ทากิจกรรมหลายอย่าง เป็น
ตัวของตัวเอง การปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และคนอื่นได้หลายรูปแบบ สื่อสารชัดเจน ควบคุมอารมณ์และแสดงออกได้
เหมาะสม เข้าใจความรู้สึกของผู้อื่น แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ รวมถึงความมั่นใจในตนเอง
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3. ทักษะในการเอาตัวรอดภายใต้สถานการณ์ต่างๆ เช่น ทักษะการวางแผน ความรอบคอบ การประเมิน
เหตุการณ์ ความระมัดระวังตัวเอง ช่างสังเกต ตรวจเช็คความปลอดภัย ทักษะการปฏิเสธสิ่งที่ไม่เหมาะสมด้วยตนเอง
ความสามารถที่จะแก้ปัญหาด้วยตัวเอง
4. ทักษะในการเดินทาง เช่น การขึ้นรถเมล์ รถไฟฟ้า รถใต้ดิน การขับรถ ลงเรือ ว่ายน้า ถีบจักรยาน ขับรถ
เป็นต้น
5. ทักษะในการไตร่ตรอง สังเกต วิเคราะห์และศึกษาผู้คนที่อยู่รอบๆตัว เพื่อได้เข้าใจคนและรู้เท่าทันความคิดที่
ไม่ดีของคนบางคนได้ทัน และมองเห็นและสามารถเลียนแบบข้อดีของคนที่อยู่รอบๆตัวได้เช่นกัน
กติกา กฎ ขอบเขต และข้อแม้
คือ พื้นฐานของการที่คนหลายคนอยู่รวมกันอย่างพึงพอใจ โดยไม่ทาความรบกวนหรือทาให้ผู้อื่นเดือนร้อน
กติกา กฎเกณฑ์หรือขอบเขตเป็นสิง่ ที่พ่อแม่กาหนดและฝึกฝนเด็กมาตั้งแต่เล็ก เช่น เล่นมีดไม่ได้ ต้องเก็บของเล่นหลังเล่น
เสร็จ เข้านอน 3 ทุ่ม ทาการบ้านก่อนดูทีวี ต้องเดินเองไม่มีใครอุ้มอีกแล้ว ต้องไปโรงเรียนทุกเช้า เป็นต้น จะเป็นรากฐาน
การฝึกฝนการเอาชนะใจตนเองของเด็กให้ทาในสิ่งที่ถูกต้องมากกว่าจะทาในสิ่งที่ถูกใจ ซึ่งมีความสาคัญต่ออนาคตอย่างยิ่ง
วิธีการกาหนดกติกาและให้เด็กทาตามนั้นไม่ยาก มีรายละเอียดดังนี้
1. พูดคุยชัดเจน ตรงประเด็น ต่อรองได้เล็กน้อย ภายใต้บรรยากาศที่ดี
2. เมื่อความรับผิดชอบและความสามารถที่เพิ่มขึ้น ก็ต้องให้สิทธิเพิ่มขึ้น เช่ น ไปบ้านเพื่อนได้เดือนละครั้ง ได้
เลือกซื้อหนังสือที่ชอบ นอนดึกได้ถึง 4 ทุ่ม ดูหนังได้ 2 ครั้งต่อเดือน เป็นต้น โดยจะต้องรับผิดชอบในเรื่องใดบ้าง เช่น
การบ้าน ความสะอาดห้อง งานบ้านที่ได้รับมอบหมาย เช่น หุงข้าว ซักผ้า ล้างห้องน้า เป็นต้น เมื่อรับผิดชอบได้ก็จะ ได้
สิทธิตามที่ตกลงกัน ถ้ารับผิดชอบไม่ได้ก็จะเสียสิทธินั้นไป
3. การรักษากติกาให้มั่นคงเป็นเรื่องสาคัญ ท่าทีมั่นคงเข้มแข็งในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นน้าหนึ่งใจเดียวกันทั้งพ่อและ
แม่ สม่าเสมอ อย่าโลเล หรือใจอ่อนจนวัยรุ่นเห็นว่าคุณก็ทาอะไรเขาไม่ได้ แต่ก็เข้าใจความรู้สึกของเด็ก มีการยืดหยุ่นบ้าง
เล็กน้อย
4. เอาจริงกับสิ่งที่ตกลงกันไว้ ถ้ามีการละเมิดข้อตกลง ต้องมีวิธีการเตือนที่ได้ผล พ่อแม่ควรทบทวนดูเสมอว่า
วิธีการเตือนแบบใดที่ไม่ได้ผลก็ควรเลิกใช้ การเตือนที่ได้ผลมักจะเกิดจากการตกลงกันไว้ล่วงหน้า และเมื่อเตือนแล้วกากับ
ให้เกิดผลอย่างจริงจัง ทันที เด็กจะเรียนรู้ว่าพ่อแม่เอาจริงกับสิ่งที่พูดและตกลงกันไว้ล่วงหน้า ครั้งต่อไปเมื่อมีการตกลงกัน
ในเรื่องใดอีก เด็กก็จะตั้งใจทาตาม
พ่อแม่หลายคนที่ไม่เห็นความสาคัญในเรื่องกติกา กฎเกณฑ์หรือขอบเขต มักให้เหตุผลในการตามใจลูกว่าอยาก
ให้เขามีความสุขที่สุดเท่าที่ทาได้ แต่ลืมมองไปไกลว่าถ้าเด็กเรียนรู้ที่จะอยู่ในขอบเขตที่เหมาะสมได้แล้ว การที่จะไปยุ่งกับ
ยาเสพติด เที่ยวกลางคืน มีเพศสัมพันธ์ ในช่วงวัยรุ่นนั้นก็เกิดยาก นั่นเป็นเพราะว่าถูกฝึกให้หัดยับยั้งตนเอง ยับยั้งอารมณ์
และรักษาวินัยมาตั้งแต่เล็กนั่นเอง เมื่อชีวิตประสบความสาเร็จในเรื่องการเรียน การอยู่รอดในสังคมโดยที่เป็นคนดี มีวินัย
รับผิดชอบตัวเองและงานที่ได้รับมอบหมายได้ เขาก็จะมีความสุขระยะยาวไปชั่วชีวิต
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ความรับผิดชอบ
ความรับผิดชอบก็เป็นรากฐานที่สาคัญต่อความสาเร็จในชีวิต และเห็นคุณสมบัติที่คนในสังคมยอมรับ แต่ความ
รับผิดชอบมิได้เกิดขึ้นเอง แต่เกิดจากการฝึกสอนกันมาตั้งแต่เล็กทั้งที่บ้านและที่โรงเรียน โดยมอบหมายงานให้ทา ให้เริ่ม
รับผิดชอบการดูแลตัวเอง ข้าวของเครื่องใช้ การเรียน งานบ้าน เงิน การเดินทาง รั กษาเวลา สิ่งที่พูด รับผิดชอบผลของ
การกระทาของตนเอง เป็นต้น เพิ่มงานให้รับผิดชอบปีต่อปี จะทาให้เห็นชัดเจนว่ายิ่งโตก็มีความสามารถในการรับผิดชอบ
เพิ่มขึ้น
โดยมีหลักในการฝึกฝน ดังนี้
1. กาหนดงานที่มอบให้รับผิดชอบโดยการพูดให้ชัดเจน
2. กาหนดกติกาในกรณีที่ทาได้ และไม่ได้ทา พูดให้ชัดเจนว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าไม่ทาตามกติกา
3. ชื่นชมและมองผลงานของลูกเป็นระยะ ซึ่งช่วงแรกอาจทาได้ไม่ดีนัก ต้องให้กาลังใจแต่อย่าไปช่วยทาแทน ใช้
หลักการเปรียบเทียบความสามารถของวัยรุ่นในอดีตกับปัจจุบัน
4. เข้าใจความรู้สึก บางครั้งก็ทาได้ดี บางครั้งก็เบื่อ ขี้เกียจทา แต่พวกเขาก็ต้องอดทนทา โดยมีพ่อแม่ที่เข้าใจ
ความรู้สึก แต่ก็ยืนยันให้ทาในสิ่งที่ต้องรับผิดชอบให้ได้
5. อย่าเข้าไปช่วยเหลือจนเกินเหตุ เพราะจะทาให้วัยรุ่นหยุดทา และหันมาพึ่งพาพ่อแม่อีก
6. ใช้ท่าทีที่นุ่มนวลแต่เอาจริง เข้าใจความรู้สึกแต่ยึดในกติกาที่วางไว้ มีความเด็ดขาดอยู่ในท่าที
7. ให้โอกาสบ่น ระบายความรู้สึกที่ไม่พอใจได้
8. มีสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน ไม่ใช้เทคนิค บ่น ว่า หรือประจานเมื่อทาได้ไม่ดี แสดงให้ชัดว่าพ่อแม่เชื่อมั่นว่าลูก
ต้องรับผิดชอบได้
9. ใช้เวลาในการฝึก และฝึกฝนสม่าเสมอ
10. เมื่อทาได้แล้วค่อยๆเพิ่มงานให้รับผิดชอบขึ้น งานนั้นควรเป็นสิ่งที่มีความหมาย หรือซับซ้อนขึ้น

ความคาดหวังของพ่อแม่ แบบพอดี
1. พ่อแม่ควรคาดหวังให้ตรงกับศักยภาพของเด็ก
สาหรับเด็กบางคนที่อาจเก่งด้านภาษา ในกรณีเช่นนี้คุณควรให้การสนับสนุนในการเรียนรู้ด้วนภาษา แทนที่จะ
บังคั บให้ เรีย นสายวิท ยาศาสตร์ เพียงเพราะต้ องการให้ส อบเข้าคณะแพทย์ วิศ วะ หรือ ในบางคนอาจมีปั ญหาด้า น
สติปัญญา ความคาดหวัดทางด้านการเรียนก็ไม่สามารถคาดหวังได้สูง แต่เด็กอาจมีความสามารถด้านอื่น อย่างเช่น ด้าน
การวาดภาพ ด้านการร้องเพลง เล่นดนตรี หากพ่อแม่ทราบถึงจุดเด่น จุดด้อยของลูกก็ควรส่งเสริมให้เด็กสามารถก้าวเดิน
ไปในทางที่พวกเขาต้องการ ไม่ใช่ส่งเสริมตามสิ่งที่พ่อแม่ต้องการให้เป็นเท่านั้น การที่ลูกน้อยจะทาอะไรบางสิ่งบางอย่าง
ได้ดี ทาด้วยใจรัก และมีความสุขที่ได้ทา นี้และคือสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่ควรให้การสนับสนุน
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2. ตั้งความคาดหวังร่วมกัน
พ่อแม่ควรให้ลูกมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ในสิ่งต่างๆ รวมถึงแนวทางและความคาดหวังในการเรียนของตนเอง
โดยการเปิดโอกาสให้ลูกได้แสดงความคิดเห็น แม้ว่าในบางครั้ง ความคาดหวังของลูกจะเป็นสิ่งที่ดูไม่เหมาะสม และการ
ตัดสินใจในครั้งนี้คุณพ่อคุณแม่จะเป็นคนตัดสนใจก็ตาม แต่การให้ลูกมีส่วนร่วมจะทาให้เด็กเข้าใจเหตุผลของพ่อแม่มาก
ยิ่งขึ้น ว่าไม่ใช่ทาตามคาสั่ง แต่เป็นการแนะนาให้เลือกปฏิบัตมิ ากกว่า ลูกจะยินดีร่วมมือกับพ่อแม่ในการทาตามแนวทางที่
กาหนด และช่วยลดความขัดแย้งในครอบครัวลงได้
3. ไม่ควรคาดหวังกับลูกมากไป
พ่อแม่ไม่ ควรคาดหวังมากเกิ นไป เนื่ องจากความคาดหวั งที่ม ากเกิน ไปจะนาไปสู่ การทาสิ่งที่ เกิน ขอบเขต
ความสามารถของลูก ซึ่งส่งผลต่อสุขภาพร่างกายและจิตใจของลูกได้ การคาดหวังให้ลูกเรียนได้เกรดเฉลี่ยสูง ๆ เป็นผลให้
ลูกต้องเรียนทั้งที่โรงเรียนและกวดวิชาเพื่อเพิ่มความรู้ให้สามารถได้เกรดที่สูงตามความต้องการของพ่อแม่ และหากคุณ
ลองมองในอีกมุม หากให้ลูกเรียนเช่นนี้ จะทาให้ไม่มีเวลาในการผ่อนคลาย เพราะต้องเรียนวันละ 12 ชั่วโมง สัปดาห์ละ 7
วัน ซึ่งส่งผลให้ลูกเกิดภาวะความเครียดได้ง่าย เป็นผลทาให้สุขภาพจิตเสื่อมโทรม และอาจเป็นผลทาให้ลูกมีภาวะ
ความเครียดจนไม่สามารถควบคุมได้ ดังนั้น คุณควรคาดหวังกับลูกน้อยแต่พอดี และเหมาะสมกับความศักยภาพของพวก
เขาด้วย
4. ไม่ควรคาดหวังกับลูกน้อยเกินไป
ความคาดหวังของพ่อแม่ ที่น้อยเกินไป สาหรับในบางครอบครัวที่มีความพร้อมทั้งทางด้านความเป็นอยู่ ด้าน
การเงินและมีความสะดวกสบาย การที่คุณพ่อคุณแม่ไม่มีความคาดหวังให้ลูกได้ทาอะไรที่ดีในอนาคต ไม่เข้มงวดเรื่อง
ต่างๆ รวมถึงการเรียน การทาเช่นนี้จะเป็นการส่งเสริมนิสัยที่ไม่ดีให้กับลูกน้อยได้ เนื่องจากลูกจะไม่มีความรับผิดชอบต่อ
ตัวเอง ต่อสังคม และต่อครอบครัว ขาดระเบียบวินัย ขาดความรับผิดชอบ ขาดความมุมานะและอาจไม่ได้รับการกระตุ้น
หรือส่งเสริมให้ถูกทาง จะทาให้ลูกน้อยขาดประสบการณ์ในการใช้ชีวิตน้อยกว่าศักยภาพที่มี จนกลายเป็นคนที่ไม่ประสบ
ความสาเร็จในอนาคตได้

สรุป
ความคาดหวังเป็นกระบวนการจูงใจแบบหนึ่งของการรับรู้ในตนเองของแต่ละคนที่แสดงออกมาเพื่อให้เกิด
กระทานั้นๆ เป็นกระบวนการความคิดอันเกิดจากสภาวะทางจิตอย่างหนึ่งของบุคคลที่คาดคะเนหรือคาดการณ์ล่วงหน้า
และมุ่งหวังต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งว่าควรจะคิด ควรจะเป็น ควรจะมีการพิจารณาอย่างเหมาะสม ความต้องการและความรู้สึกนึก
คิดการใช้วิจารณญาณของตนเองและประสบการณ์ที่ผ่านมา ตลอดจนสถานการณ์ที่ได้รับในปัจจุบัน ความคาดหวังเป็น
ทฤษฎีทางความคิดที่เน้นกระบวนการจูงใจว่าทาอย่างไรในการจูงใจด้วยเป้าหมายอะไรถึงจะเกิดการจูงใจเป็นทฤษฎีที่
เป็นรูปแบบการรับรู้ จากประมวลความคิดเห็นของการจูงใจยึดกระบวนการคิดจากจิตใต้ สานึกของคนด้วยการประเมิน
สถานการณ์จึงกลายเป็นทฤษฎี การตัดสินใจร่วมด้วย เพราะเป็นการตัดสนใจว่าจะทาอย่างไรด้วยการประเมินผลลัพธ์ที่ได้
ออกมาและความน่าจะเป็นไปได้ กับตัวเองของแต่ละบุคคล ความคาดหวังของผู้ปกครองจึงส่งผลต่อทั้งตัวเด็ก รวมไปถึง

106

12

สภาพแวดล้อมของเด็กด้วย เช่น การเลือกโรงเรียน การเลือกทากิจกรรมต่างๆ เป็นต้น แต่ความคาดหวังควรจะมีแต่พอดี
เพราะไม่เช่นนั้นก็อาจจะส่งผลเสียต่อเด็กได้ จึงควรที่จะคาดหวังให้ตรงกับศักยภาพของเด็ก ทาการตั้งความคาดหวัง
ร่วมกัน ไม่ควรคาดหวังกับลูกมากไป และไม่ควรคาดหวังกับลูกน้อยเกินไป ซึ่งจะเป็นเรื่องที่ดีที่สุด
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แนวคิดการดาเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

Concepts for Implementation of Student Support System
นิตติญา วาจาจิตร

บทคัดย่อ
ด้วยกระแสโลกาภิวัฒน์และการดารงอยู่ในสังคมยุคข้อมูลข่าวสารตลอดจนความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
ที่แทรกซึมสู่วิถีชีวิตของผู้คนในสังคมทุกรูปแบบ ทาให้คนไทยโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนต้องเผชิญกับความเปลี่ยนแปลง
ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว รุนแรง และเต็มไปด้วยสถานการณ์ปัญหาที่มีความ สลับซับซ้อน นอกจากนี้การไหลบ่าของ
วัฒนธรรมต่างชาติที่เข้ามาสู่สังคมไทย ด้วยกระบวนการทางทุนนิยมและบริโภคนิยม ในขณะที่วัฒนธรรมดั้งเดิมนับวัน
แต่จะอ่อนแอลง ทาให้เด็กและเยาวชนตกเป็นเหยื่อของสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมดังกล่าว
จนนาไปสู่การมีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ และความล้มเหลวทั้งทางด้านการเรียน ความไม่มั่นคงในอนาคต ระบบการ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน เป็นนวัตกรรมที่จะช่วยให้ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ ครู อาจารย์ ผู้ปกครอง นักเรียน และ
ผู้เกี่ยวข้องได้ใช้เป็นกลไกในการพิทักษ์ ปกป้อง คุ้มครองและดูแลช่วยเหลือเด็กและเยาวชน โดยเฉพาะนักเรียนใน
โรงเรียนต่าง ๆ ให้อยู่รอดปลอดภัยจากปัญหาต่างๆได้ ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนจึงเป็นกลไกหนึ่งที่กล่อมเกลาให้
นักเรียนดารงชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุขภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสังคม
คาสาคัญ : การดาเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน; ระบบดูแลช่วยเหลือ; แนวคิดระบบดูแลช่วยนักเรียน

ABSTRACT

The globalization and the existence in the information system
including the advancement of technological with infiltrate into the lifestyle
of people in society all forms. It make Thai people especially children and
juvenile go to changes that occur quickly, severe and problem situation that
have intricacy. In addition, the affiux of foreign culture come into Thai
society by capitalist process and consumerism. While the traditional culture
also weakened Making children and youth to be a victim of circumstances,
culture and social change such leads to undesirable behavior, and the failure
to learn. Insecurity in the future. Care system to help innovation to help our
stakeholders include teachers, parents, Students and those involved in the
mechanism as a defender. To protect and assist children and youth. In
particular, students in different schools, the security of survival.
Administrative systems help students, therefore, is one mechanism for
providing students socialization live happily under the changes of the
society.
Keywords : Implementation of Students Support System; Students Support
System Concepts of Students Support System
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บทนา
สภาพปจจุบัน ระบบการศึกษาเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วอยูตลอดเวลา ความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยีและ
การสื่อสารในยุคปจจุบันรวมถึง การแขงขันทางเศรษฐกิจ ที่มีผลกระทบตอการดาเนินชีวิต ของประชาชนทั่วไป เยาวชน
และเด็ก ที่ก่อใหเกิดความสับสนในการตัดสินใจรับคานิยมตาง ๆ ที่เขามาในสังคม เชน การบริโภคสิ่งอ านวยความ
สะดวกและสิ่งฟุมเฟอย ทั้งโทรศัพทมือถือ รถจักรยานยนต โทรทัศนขนาดใหญ เครื่องเสียงราคาแพง เปนตน นอกจากนี้
ยังขาดการควบคุมตนเองในดานอื่น ๆ เชน ปญหาการติดสื่ออินเทอรเน็ต ติดเกมออนไลน ดานปญหาอาชญากรรม
ปญหาพฤติกรรมทางเพศ ปญหายาเสพติด ปญหาครอบครัวและชุมชน ปญหาชูสาว ปญหาการทะเลาะวิวาท การหนี
เรียน เปนตน สิ่งเหลานี้ทาใหเยาวชน เด็กนักเรียนถูกมอมเมาไปกับการใชเวลาและเงินในทางที่ไมเหมาะสม ทาใหเกิด
ปญหาสังคมตาง ๆ ตามมา เกิดผลกระทบในเชิงลบ และยังกอใหเกิดความทุกข ความวิตกกังวล ความเครียดการปรับตัว
ที่ไมเหมาะสม ที่เปนผลเสียตอสุขภาพจิตและสุขภาพกายของทุกคน
การเผชิญกับสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป ปญหาตาง ๆ ลวนแล้วแต่เปนอุปสรรคตอพัฒนาการของเด็กและ
เยาวชนทั้งสิ้น ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการ (2553 : 1) ไดสรุปวา หากไมสามารถแกปญหาของผูเรียนไดจะทาใหพัฒนาการ
ของการเรียนรู้ดอยลงและอาจทาใหกลายเปนบุคคลที่มีพฤติกรรมที่ไมพึงปรารถนา เปนบุคคลที่มีปญหาทางอารมณ เกิด
ความวิตกกังวล ขาดความเชื่อมั่นบางครั้งอาจทอถอยหรือตอตานไดจะเห็นวา ปญหาสาหรับเด็กนักเรียน ที่ทุกฝาย
ตองใหการควบคุมดูแลและชวยกันปองกันมีอยูมากมาย ซึ่งทั้งนี้สภาพแวดลอมและสิ่งอานวยความสะดวกตาง ๆ รวมทั้ง
สื่อทุกประเภทก็เปนตัวลอลวงและสรางความอยากรู อยากเห็นใหแกเด็กนักเรียนเปนอยางมาก ฉะนั้น ทุกฝายควรเรง
ชวยกันดาเนินการทุกวิถีทาง เพื่อใหเด็กเยาวชนและประชาชนทั่วไปมีคุณภาพที่ดี สถานศึกษาหรือหนวยงานทาง
การศึกษาควรจะมีบทบาทสาคัญอยางมากในการจัดการเรียนการสอนและการแนะแนว เพื่อสรางคนใหเปนผูมีความรู
ความสามารถ มีบุคลิกภาพทีเหมาะสมกับวุฒิภาวะ สามารถตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพ และมีชีวิตอยู่ในสังคมได
อยางเปนสุข ในขณะที่กรมสุขภาพจิต (2552 : 20)ไดกลาวถึงแนวคิดเกี่ยวกับ
การสงเสริมสุขภาพจิตและปองกันสุขภาพจิตนักเรียนระดับมัธยมศึกษาซึ่งอยู ในวัยรุ นและถือเปนวัยวิกฤติเนื่องจาก
เปนวัยที่มีภาวะอารมณแปรปรวนสูง วุฒิภาวะทางอารมณยังไมสมบูรณ นอกจากนี้ยังมีความสับสนในการวางบทบาท
ของตนเองในสัง คม ขาดทัก ษะและประสบการณในการเผชิ ญปญหาและการขาดความเขาใจในตนเองของวั ยรุ่ น
ประกอบกับการขาดแรงสนับสนุนที่เหมาะสมจากสังคมอาจจะทาใหวัยรุนเกิดปญหาในดานสุขภาพจิตได
ดังนั้นโรงเรียนจึงเปนองคการหนึ่งที่มีบทบาทสาคัญในการสรางเยาวชนใหเปนไปตามลักษณะที่พึงประสงค ของสังคม
ประเทศชาติ จึงจาเปนตองอาศัยความรวมมือจากผูเกี่ยวของทุกฝายทุกคนโดยเฉพาะบุคลากรครูทุกคนในโรงเรียน ซึ่งมี
ครูที่ปรึกษาเปนหลักสาคัญในการดาเนินการเพื่อการดูแลชวยเหลือนักเรียนอยางใกลชิดดวยความรักและความเมตตาที่
มีตอศิษย และความภาคภูมิใจในบทบาทที่มีส วนสาคัญตอการพัฒนาคุณภาพชีวิต ของเยาวชนใหเจริญเติบโตงอกงาม
เปนบุคคลที่มีคุณคาของสังคมตอไป ดังที่ กระทรวงศึกษาธิการ(2553 : 2) ได้รายงานวา ครูเปนบุคคลสาคัญยิ่งที่จะชวย
ดูแลแกไขใหทันเวลา โดยเฉพาะครูที่ปรึกษาซึ่งเปนผูใกลชิดผูเรียน และมีหนาที่ในการดูแลชวยเหลืออยูแลว ดวยเหตุนี้
โรงเรียนแตละแหงจาเปนตองจัดใหมีฝายที่มีหนาที่หลักในการดูแลชวยเหลือนักเรียนสาหรับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
นักเรียนทุกคนโดยมุ งหวังใหนักเรียนเติบโตอยางมีคุณภาพรอบดาน ทั้งดานสติปัญญาความสามารถ ดานคุณธรรม
จริยธรรม และดานการดารงชีวิตอยางเปนสุขในสังคม ทั้งนี้ตองอาศัยความรวมมือระหวางบุคลากรของโรงเรียนทุกฝาย
ผูปกครอง ชุมชน องคกรภาครัฐ และเอกชนในการจัดการและพัฒนาการศึกษาโดยเฉพาะในสวนของระบบการดูแลชวย
เหลือนักเรียน
เพื่อใหโรงเรียนสามารถพัฒนาคุณภาพนักเรียนไดนั้นจึงตองจัดระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนขึ้น ซึ่งระบบดูแล
ชวยเหลือนักเรียนจะเกี่ยวเนื่องถึงกิจกรรมพัฒนาผู เรียน คืองานปกครองนักเรียน งานแนะแนวนักเรียนดวย การดูแล
ชวยเหลือนักเรียนนั้นจะทาใหนักเรียนไดรับการดูแลและไดรับการปองกันจากสภาพสังคมที่ไมสรางสรรคได โรงเรียนจึง
ตองจัดกิจกรรมตาง ๆ ขึ้นในโรงเรียนเพื่อ ใหเด็กไดใชเวลาใหเกิดประโยชน และเปนการสรางความผูกพันในจิตสานึกที่ดี
และเพื่อใหนักเรียนไดรับการดูแลชวยเหลืออยางทั่วถึงและตรงตามสภาพปญหา รวมถึงเปนการสรางความสัมพันธที่ดี
ระหวางครูกับนักเรียน และเปนการ สงเสริมใหนักเรียนรูจัก ตนเองและเรียนรูในสังคมไดอยางมีความสุข

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาเปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นทีมีสวนในการจัดการศึกษาในบริเวณเขตพื้ นที่
ความรับผิ ดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา การจั ดการเรียนการสอนระดับมัธ ยมศึกษาเปนการ
ดาเนินการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานใหกับเด็กนักเรียนที่อยู ในเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา โรงเรียนวังน้า
เขียวพิทยาคม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ไดวางแผนการดาเนินงานปกครอง โดยให้ฝ ายปกครอง
สงเสริมและแกไขพฤติกรรมใหนักเรียนเปนผูที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย ในตนเองอยู ร่วมกันดวยความสงบเรียบรอย
อีกทั้งยังตอง สงเสริมปลูกฝงใหนักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค เชน ความมีวินัย ความมีน้าใจ ความซื่อสัตย ความ
รับผิดชอบ และความมีเมตตาเปนตน ทั้งนี้การดาเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียนวังน้าเขียวพิทยาคม
ในสภาวการณปจจุบันจัดไดวาเปนงานที่มุ่งพัฒนาใหผูเรียนมีคุณภาพใชชีวิตอยู่
ในโรงเรียนอยางมีความสุข มีการปลูกฝงคุณธรรมอันดีงาม สงเสริมความมีวินัย เพื่อใหเกิดพฤติกรรมอันพึงประสงค
เปนคนดีของสังคมประเทศชาติ การจัดการศึกษาของโรงเรียนวังน้าเขียวพิทยาคม มีนักเรียน
สวนใหญเปนเด็กที่ขาดโอกาสทางการศึกษา ไดแก เด็กทีพอ่ แมครอบครัวแตกแยก พอแมเสียชีวิตแลวอยู่กับปูยาตายาย
หรือญาติพี่น อง ตลอดจนเด็กชาวเขาที่ผู ปกครองเขามาประกอบอาชีพในเขตอาเภอวังน้าเขียว ซึ่งมีพฤติกรรมการ
แสดงออกเปนพฤติกรรมที่ไมพึงประสงคของการเปนนักเรียน และปญหาที่พบในกลุมนักเรียนของโรงเรียนวังน้าเขียว
พิทยาคมที่มีปัญหามากคือนักเรียนชวงวัยรุ นซี่งมีป ญหาและสาเหตุอาจมาจากครอบครัว ไดแก ครอบครัวแตกแยก
ครอบครัวยากจน ครอบครัวที่ผูปกครองขาดการเอาใจใสดูแล และครอบครัวที่ผูปกครองเลี้ยงดูอยางเขมงวดกวดขันมาก
จนเกินไป หรืออาจมีสาเหตุมาจากสังคมสิ่งแวดลอมรอบขาง และการคบเพื่อนที่ไมดี ผูศึกษาในฐานะคณะกรรมการ
ฝายปกครอง ซึ่งมีหนาที่ในการดาเนินการแกไขปญหาจึงไดศึกษาปัญหาและแนวทางแก้ไขการดาเนินงานระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนตามความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของโรงเรียนวังน้าเขียวพิทยาคม ทั้งนี้ผลที่ไดอาจมาประยุกต
ใชใหนักเรียนเปนมนุษยที่สมบูรณเปนคนดี มีปญญา มีความสุขและรักประเทศชาติทองถิ่น มุงทาประโยชนและสรางสิง่ ที่
ดีงามใหสังคมไดและเพื่อใหระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนชวยใหเปนบุคคลที่มีพฤติกรรมอันดีงามควบคู ไปกับการมี
คุณธรรม และผูอานวยการโรงเรียน และคณะครู จาเปนที่ตองรวมมือกันดาเนินการแกไขปญหาของนักเรียน และมีความ
เขาใจในการดาเนินงานปกครองและการดูแลชวยเหลือนักเรียนซึ่งจะนาไปสู่การปรับปรุงวิธีการดาเนินงานระบบดูแล
ชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียนวังน้าเขียวพิทยาคมใหมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น

ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน หมายถึง การส่งเสริม การป้องกัน และการช่วยเหลือปัญหา โดยมีวิธีการและ
เครื่องมือสาหรับครูที่ปรึกษาและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้ในการดาเนินงานพัฒนา นักเรียนให้มีคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์และปลอดภัยจากยาเสพติด หน่วยศึกษานิเทศก์กรมสามัญศึกษา การพัฒนานักเรียนให้มีความสมบูรณ์พร้อมทั้ง
ร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้คุณธรรม จริยธรรม และการดารงชีพอย่างเป็นสุขในสังคมซึ่งสอดคล้องกับปัจจุบันที่มี
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 เกิดขึ้น นั่นคือ ให้นักเรียนเป็นคนดี คนเก่ง มีความสุข ด้วยความร่ วมมือ
ของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นโรงเรียน ชุมชน สังคม และโดยเฉพาะครอบครัวของ นักเรียนเอง ด้วยสภาพ
สังคมและเศรษฐกิจในปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก มีผลกระทบต่อวิถีการดารงชีวิตของผู้คนให้มีความซับซ้อนมาก
ขึ้น หลายครอบครัวมีเวลาและใกล้ชิดเพื่อดูแลอบรมสั่งสอนลูกหลานลดน้อยลง ตัวนักเรียนเองซึ่งเป็นเยาวชนที่มี
ประสบการณ์ในชีวิตไม่มากนักความรู้เท่าไม่ถึงการณ์จึงทาให้เกิดปัญหาทั้งกับตนเองและสังคมได้ง่าย ดังนั้นความจาเป็น
ในการสร้างระบบภูมิคุ้มกันที่เข้มแข็ง การมีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่ชัดเจนจึงเป็นสิ่ง สาคัญ โดยดาเนินการควบคู่
ไปกับระบบการจัดการเรียนการสอน(ผล พรมทอง,2555:6)
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วัตถุประสงค์การดาเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
การดาเนินงานทุกอย่างจาเป็นต้องมีแนวทางวัตถุประสงค์หรือเป้าหมาย เพื่อเป็นการวางกรอบในการทางาน
ให้อยู่ในขอบเขตที่ต้องการ ยุทธนา เรื่องไพศาล (2555 : 13) ได้กาหนด
วัตถุประสงค์ของการช่วยเหลือนักเรียน ดังนี้
1. เพื่อให้การดาเนินการช่วยเหลือนักเรียนเป็นไปอย่างมีระบบและอย่าง มีประสิทธิภาพ
2. เพื่อให้สถานศึกษา ผู้ปกครอง หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือชุมชน มีการทางานร่วมกันโดยผ่านกระบวนการ
อย่างมีระเบียบ พร้อมด้วยเอกสาร หลักฐานการปฏิบัติงาน สามารถตรวจสอบ หรือรับการประเมินได้ การแนะแนวและ
การดูแลช่วยเหลือนักเรียนมีวัตถุประสงค์เดียวกันที่สาคัญ 3 ประการ คือ
2.1 เพื่อป้องกันปัญหาต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นกับบุคคล (Preventive Approach)
2.2 เพื่อแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดแล้วกับบุคคล (Curative or Remedial approach)
2.3 เพื่อส่งเสริมให้บุคคลได้มีการพัฒนาการในด้านต่าง ๆ อย่างเต็มที่
3. กระบวนการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
3.1 การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล
3.2 การคัดกรอง
3.3 การส่งเสริมและพัฒนา
3.4 การป้องกันและช่วยเหลือการแก้ไข
3.5 การส่งต่อนักเรียน
4. ขอบข่ายการดาเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
4.1 นักเรียนทุกคนได้รับการดูแลช่วยเหลือ
4.2 ดาเนินการทั้งส่งเสริม พัฒนา ป้องกัน และแก้ไข
4.3 การมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกคนในสถานศึกษาทั้งผู้บริหาร ครูผู้สอน ผู้ปกครอง ชุมชน
หน่วยงานและ องค์กรอื่นที่เกี่ยวข้อง

ประโยชน์ของการดาเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ด้านนักเรียน
5.1 ได้รับการดูแลช่วยเหลือและพัฒนาสุขภาพกาย สุขภาพจิตและสภาพแวดล้อม ทางสังคมอย่างทั่วถึง
5.2 ได้รับการส่งเสริม พัฒนา ป้องกัน แก้ไขปัญหาทั้งด้านการเรียนรู้และความสามารถพิเศษ
5.3 ได้รู้จักตนเองสามารถปรับตัวมีทักษะทางสังคมและอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข
5.4 มีทักษะชีวิตแลนครูมีสัมพันธภาพที่ดีกับเพื่อน ครู และผู้ปกครอง
ด้านครู
5.5 ตระหนักและเห็นความสาคัญในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
5.6 มีเจตคติที่ดีต่อนักเรียน
5.7 มีผลงานสอดคล้องกับมาตรฐานการประเมินคุณภาพการศึกษา
5.8 มีความรักและความศรัทธาในวิชาชีพครู
ด้านผู้บริหาร
5.9 รู้ศักยภาพของครูในการขับเคลื่อนให้เกิดการปฏิรูปการเรียนรู้
5.10 ได้ข้อมูลพื้นฐานของนักเรียนใช้ในการกาหนดแนวทางในการพัฒนานักเรียน หลักสูตร และคุณภาพการ
จัดการศึกษา
5.11 มีรูปแบบกระบวนการพัฒนาและการพัฒนาเชิงระบบภายใต้การมีส่วนร่วม
ด้านสถานศึกษา
5.12 มีผลการดาเนินงานตามมาตรฐานการศึกษา
5.13 ได้รับการยอมรับ สนับสนุนและความร่วมมือจากชุมชน บุคลากร องค์กรที่เกี่ยวข้อง
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5.14 มีการพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้และเอื้ออาทร
ด้านผู้ปกครอง ชุมชน
5.15 ตระหนักในการมีส่วนร่วมกับสถานศึกษา
5.16 เข้าใจถึงวิธีการอบรมสั่งสอนบุตรหลาน
5.17 เป็นตัวอย่างที่ดีแก่บุตรหลานและบุคคลในชุมชน
5.18 มีสัมพันธภาพที่ดีกับบุตรหลานเป็นครอบครัวที่เข้มแข็ง
ด้านเขตพื้นที่การศึกษา
5.19 พัฒนานวัตกรรมในการพัฒนานักเรียน
5.20 พัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการทางาน การนิเทศติดตามผล ประเมินผล การศึกษาการวิจัยเกี่ยวกับ
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
5.21 มีระบบข้อมูลสารสนเทศทั้งข้อมูลระดับบุคคล และระดับสถานศึกษาเพื่อพัฒนางานต่อไป
ด้านประเทศชาติ
5.22 นักเรียนมีคุณภาพดี มีปัญญา มีความสุข
5.23 มีการเชื่อมโยงข้อมูลของเยาวชนทุกระดับ
5.24 ลดปัญหาที่ส่งผลต่อเด็กและเยาวชน ลดค่าใช้จ่ายของหน่วยงานต่าง ๆ
5.25 ประชาชนมีคุณภาพเป็นกาลังอันสาคัญในการพัฒนาประเทศ

การดาเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
การดาเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีครูประจาชั้น ครูที่ปรึกษาเป็นบุคลากรหลักในการดาเนินงาน มี
ภารกิจหลักที่เป็นหัวใจในการดาเนินงาน 5 กิจกรรม คือ การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล การคัดกรอง การส่งเสริมและ
พัฒนา การป้องกันช่วยเหลือและการแก้ไขและการส่งต่อ (สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2550 : 35) ดัง
รายละเอียด ต่อไปนี้
1. ด้านการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล
การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคลคือวิธีการสาคัญที่ช่วยให้ครูทราบถึงจุดแข็งและจุดอ่อนของนักเรียนแต่ละคน
โดยวิธีการที่หลากหลายเช่น การสังเกต การสัมภาษณ์ การเยี่ยมบ้าน การศึกษาข้อมูลและการตรวจสอบ เพื่อให้สามารถ
นาไปวางแผนในการป้องกันช่วยเหลือส่งเสริมพัฒนาการของผู้เรียนแต่ละคนได้อย่างเหมาะสม โดยข้อมูลพื้นฐานของ
นักเรียนที่ควรทราบและรวบรวมไว้ได้แก่ด้านความสามารถ ด้านสุขภาพ ด้านครอบครัว ด้านสารเสพติด ด้านความ
ปลอดภัยพฤติกรรมทางเพศ และด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ด้วยความแตกต่างของนักเรียนแต่
ละคนที่มีพื้นฐานความเป็นมาของชีวิตที่ไม่เหมือนกันหล่อหลอมให้เกิดพฤติกรรมหลากหลายรูปแบบ ทั้งด้านบวกและ
ด้านลบ ดังนั้นการรู้จักข้อมูลที่จาเป็นเกี่ยวข้องกับตัวนักเรียนจึงเป็นสิ่งสาคัญ ที่จะช่วยให้ครูที่ปรึกษามีความเข้าใจ
นักเรียนมากขึ้นสามารถนาข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อคัดกรองนักเรียนเป็นประโยชน์ในการส่งเสริม ป้องกันและแก้ปัญหา
นักเรียนได้ถูกทาง ซึ่งเป็นข้อมูลเชิงประจักษ์มิใช่ความรู้สึกหรือการคาดเดา โดยเฉพาะในการแก้ปัญหา ซึ่งจะทาให้ไม่เกิด
ข้อผิดพลาดต่อการช่วยเหลือนักเรียนหรือเกิดได้น้อยที่สุด ซึ่งครูที่ปรึกษาควรมีข้อมูลเกี่ยวข้องกับนักเรียน 3 ด้านคือ
1.1 ด้านความสามารถ แยกเป็น
1.1.1 ด้านการเรียน
1.1.2 ด้านความสามารถอื่นๆ
1.2 ด้านสุขภาพ แยกเป็น
1.2.1 ด้านร่างกาย
1.2.2 ด้านจิตใจ -พฤติกรรม
1.3 ด้านครอบครัว แยกเป็น
1.3.1 ด้านเศรษฐกิจ
1.3.2 ด้านการคุ้มครองนักเรียน
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ครูที่ปรึกษาควรใช้วิธีการและเครื่องมือที่หลากหลายเพื่อให้ได้ข้อมูลนักเรียนที่ครอบคลุมทั้งด้านความสามารถ
ด้านสุขภาพ ด้านครอบครัว การใช้สารเสพติด การพนัน พฤติกรรมทางเพศ ความปลอดภัยอื่นๆ ที่สาคัญ คือ ระเบียน
สะสมซึ่งเป็นเครื่องมือในรูปแบบของเอกสาร เพื่อการเก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวกับตัวนักเรียน โดยนักเรียนเป็นผู้กรอก
ข้อมูลและครูที่ปรึกษานาข้อมูลเหล่านั้นมาศึกษาพิจารณาทาความรู้จักนักเรียนเบื้องต้นหากข้อมูลมีเพียงพอหรือมี
ข้อสังเกตบางประการ ก็ควรหาข้อมูลเพิ่มเติมด้วยวิธีการต่างๆเช่นการสอบถามจากนักเรียน โดยตรงการสอบถามจากครู
อื่น ๆหรือเพื่อนๆของนักเรียน เป็นต้น รวมทั้งการใช้เครื่องทดสอบต่างๆของครูที่ปรึกษาดาเนินการรูปแบบรายละเอียด
ในระเบียนสะสมของแต่ละโรงเรียนอาจมีความแตกต่างกัน ทั้งนี้ข้อมูล ขึน้ อยู่กับความต้องการของโรงเรียน แต่อย่างน้อย
ควรครอบคลุมข้อมูลทั้งทางด้านการเรียน ด้านสุขภาพและด้านครอบครัว นอกจากระเบียนสะสมแล้วครูอาจใช้แบบ
ประเมินพฤติกรรมเด็ก The Strengths and Difficulties Questionnaire ( SDQ) หรือวิธีการและเครื่องมือต่างๆ เช่น
การสัมภาษณ์นักเรียน การศึกษาทาแฟ้มสะสมงาน การเยี่ยมบ้าน การศึกษาข้อมูลจากแบบบันทึกการตรวจสุขภาพ
ตนเองซึ่งจัดทาโดยกรมอนามัย เป็นต้น
2. ด้านการคัดกรองนักเรียน
การคัดกรองนักเรียน เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลทั้งหมดที่ได้จากการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล แล้วนาผลที่ได้มา
จาแนกตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาได้จัดทาการคัดกรองนักเรียนจะแบ่งนักเรียนออกเป็น 2 กลุ่ม
2.1 กลุ่มปกติ หมายถึง นักเรียนที่ไม่มีพฤติกรรมที่เป็นปัญหาและส่งผลกระทบต่อชีวิตประจาวันของตนเอง หรือ
สังคมส่วนรวมในด้านลบหรือนักเรียนที่ได้รับการวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆตามเกณฑ์การคัดกรองของโรงเรียนแล้ว อยู่ในเกณฑ์
ปกติ
2.2 กลุ่มเสี่ยง/ มีปัญหา หมายถึง นักเรียนมีพฤติกรรมเบี่ยงเบนไปจากปกติ เช่น เก็บตัว แสดงออกเกินขอบเขต
การปรับตัวทางเพศไม่เหมาะสม ทดลองสิ่งเสพติด ผลการเรียนเปลี่ยนแปลงไปทางลบหรือนักเรียนที่จัดอยู่ในเกณฑ์ของกลุ่ม
เสี่ยง/ มีปัญหาตามเกณฑ์การคัดกรองของโรงเรียน ซึ่งโรงเรียนต้องให้การช่วยเหลือ ป้องกัน หรือแก้ไขปัญหา
การจัดกลุ่มนักเรียนนี้ มีประโยชน์ต่อครูที่ปรึกษาในการหาวิธีการเพื่อดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้อย่างถูกต้อง
โดยเฉพาะการแก้ปัญหาให้ตรงกับปัญหาของนักเรียนยิ่งขึ้นและมีความรวดเร็วในการแก้ปัญหาเพราะมีข้อมูลนักเรียนใน
ด้านต่างๆซึ่งครูที่ปรึกษาไม่ได้คัดกรองนักเรียนเพื่อการจัดกลุ่มแล้ว ความชัดเจนในเป้าหมายเพื่อการแก้ปัญหาของ
นักเรียนจะมีน้อยลง มีผลต่อความรดเร็วในการช่วยเหลือ ซึ่งบางกรณีจาเป็นต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน ผลการการคัดกรอง
นักเรียน ครูที่ปรึกษาต้องระมัดระวังอย่างยิ่งที่จะไม่ทาให้นักเรียนรับรู้ด่าตนถูกจัดอยู่ในกลุ่มเสี่ยง/มีปัญหาซึ่งมีความ
แตกต่างจากกลุ่มปกติ โดยเฉพาะนักเรียนวัยรุ่นที่มีความไวต่อการรับรู้ (Sensitive) แม้ว่านักเรียนจะรู้ตัวดีว่าขณะนี้ตนมี
พฤติกรรมอย่างไรหรือประสบกับปัญหาใดก็ตามและเพื่อเป็นการป้องกันการล้อเลียนในหมู่เพื่อนนักเรียนอื่นๆซึ่งอาจมี
ผลเสียต่อนักเรียนในภายหลังได้การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการคัดกรองนักเรียนนั้นให้อยู่ในดุลพินิจของครูที่ปรึกษาและ
ยึดถือหลักเกณฑ์การคัดกรองนักเรียนของโรงเรียนเป็นหลักด้วย ดังนั้นโรงเรียนควรมีการประชุมครูเพื่อการพิจารณาการ
จัดกลุ่มนักเรียนร่วมกัน เพื่อให้มีมาตรฐานหรือแนวทางการคัดกรองนักเรียนที่เหมือนกับเป็นการยอมรับของครูใน
โรงเรียน รวมทั้งให้มีการกาหนดเกณฑ์ว่าความรุนแรงหรือความถี่ของพฤติกรรมเท่าใดจึงจัดอยู่ในกลุ่มเสี่ยง / ปัญหา
สาหรับประเด็นการพิจารณา เพื่อจัดทาเกณฑ์การคัดกรองและแหล่งข้อมูลเพื่อคัดกรองนักเรียนแต่ละด้านนั้น
การคัดกรองนักเรียนเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลทั้งหมดที่ได้จากการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคลแล้วนาผลที่ได้มา
จาแนกตามเกณฑ์การคัดกรองซึ่งเป็นการจัดแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่มตามพฤติกรรม ออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มปกติ กลุ่ม
เสี่ยงและกลุ่มมีปัญหา ที่สถานศึกษาได้กาหนดขึ้นให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและความรุนแรงหรือความถี่ของ
ปัญหาโดยในการดาเนินการคัดกรองของนักเรียนของสถานศึกษา มีการประชุมครู กาหนดเกณฑ์การคัดกรองเพื่อจัด
กลุ่มนักเรียนร่วมกัน ให้เป็นที่ยอมรับของครูในสถานศึกษาและสอดคล้องกับสภาพความเป็นจริง
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3. การส่งเสริมและพัฒนานักเรียน
การส่งเสริมและพัฒนานักเรียนเป็นการสนับสนุนให้นักเรียนทุกคนที่อยู่ในความดูแลของครูที่ปรึกษาไม่ว่าจะ
เป็นนักเรียนกลุ่มปกติหรือกลุ่มเสี่ยง/มีปัญหาให้มีคุณภาพมากขึ้น มีความภาคภูมิใจในตนเองในด้านต่างๆ ช่วยป้องกันมิ
ให้นักเรียนที่อยู่ในกลุ่มปกติ กลายเป็นนักเรียนกลุ่มเสี่ยง/มีปัญหา ช่วยให้นักเรียนกลุ่มเสี่ยง/มีปัญหา เป็นกลุ่มปกติ และ
คุณภาพตามที่โรงเรียนหรือชุมชนคาดหวังการส่งเสริมนักเรียนมีหลายวิธี สามารถดาเนินการได้ มีกิจกรรมหลักสาคัญที่
โรงเรียนต้องดาเนินการคือ จัดกิจกรรมโฮมรูม และการจัดประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน (Classroom Meeting)
4. การป้องกันช่วยเหลือและการแก้ไข
ในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ครูที่ปรึกษาควรให้ความเอาใจใส่กับนักเรียนทุกคนเท่าเทียมกัน แต่สาหรับ
นักเรียนกลุ่มเสี่ยง / มีปัญหานั้น จาเป็นอย่างมากที่ต้องให้ความดูแลใส่ใจอย่างใกล้ชิดและหาวิธีการช่วยเหลื อ ทั้งการ
ป้องกันและแก้ปัญหา โดยไม่ปล่อยปละละเลยนักเรียนจนกลายเป็นปัญหาของสังคม การป้องกันและแก้ไขปัญหาของ
นักเรียนจึงเป็นภาระงานอันยิ่งใหญ่และมีคุณค่าอย่างมากในการพัฒนาให้นักเรียนเติบโตเป็นบุคคลที่มีคุณภาพของสังคม
ต่อไป การป้องกันและแก้ไขปัญหาให้กับนักเรียนนั้นมีหลายเทคนิควิธีการแต่สิ่งที่ครูที่ปรึกษาจาเป็นต้องดาเนินการมี 2
ประการ คือ การให้คาปรึกษาเบื้องต้นและการจัดกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหา
5. การส่งต่อนักเรียน
ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาของนักเรียน อาจมีบางกรณีที่ปัญหาความยากต่อการช่วยเหลือ หรือช่วยเหลือ
แล้วพฤติกรรมไม่ดีขึ้นควรดาเนินการส่งต่อไปยังผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านต่อไป เพื่อปัญหาของนักเรียนจะได้รับการช่วยเหลือ
อย่างถูกทางและรวดเร็วขึ้น หากปล่อยเป็นหน้าที่ของครูที่ปรึกษา หรือครูคนใดคนหนึ่งเท่านั้น ความยุ่งยากของปัญหาอาจ
มีมากขึ้น หรือลุกลามกลายเป็นปัญหาใหญ่โตจนอยากที่จะแก้ไขการส่งต่อนักเรียน แบ่งออกเป็น 2 แบบ คือ
1. การส่งต่อภายใน ครูที่ปรึกษาส่งต่อไปยังครูที่สามารถให้การช่วยเหลือนักเรียนได้ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับลักษณะของ
ปัญหา เช่น ครูแนะแนว ครูพยาบาล ครูประจาวิชา หรือฝ่ายปกครอง เป็นต้น สาหรับการส่งต่อภายใน หากส่งต่อไปยัง
ครูแนะแนวหรือฝ่ายปกครองอาจเป็นการแก้ปัญหาที่ยากต่อการช่วยเหลือของครูที่ปรึกษา เช่นปัญหาเกี่ยวกับจิตใจ
ความรู้สึก ปัญหาพฤติกรรมที่ซับซ้อนหรือรุนแรง เป็นต้น ครูที่รับต่อต้องมีการช่วยเหลืออย่างเป็นระบบและประสานงาน
กับผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อการช่วยเหลือที่มีประสิทธิภาพ แต่หากเกิดกรณียากต่อการช่วยเหลืออีก ก็ต้องส่งต่อผู้เชี่ยวชาญ
ภายนอกเช่นกัน
2. การส่งต่อภายนอก ครูแนะแนวหรือฝ่ายปกครองเป็นผู้ดาเนินการส่งต่อไปยังผู้เชี่ยวชาญภายนอกการส่งต่อ
ภายนอก เป็นกระบวนการช่วยเหลือนักเรียนในกรณีที่ มีปัญหายากต่อการช่วยเหลือหรือช่วยเหลือแล้วแต่นักเรียนมี
พฤติกรรมไม่ดีขึ้น หรือกรณีเด็กมีความสามารถพิเศษเด็กที่มีความต้องการพิเศษ เด็กด้อยโอกาส ก็ควรส่งต่อผู้เชี่ยวชาญ
เฉพาะด้านหรือหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้นักเรียนได้รับการส่งเสริมพัฒนาและช่วยเหลืออย่างเหมาะสมต่อไปพัทธ์ธีรา
ศรีจันทร์ (2556)
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บทสรุป
ปัจจัยที่สนับสนุนให้ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนประสบความสาเร็จ ต้องมีองค์ประกอบ 5 ประการ คือ
1. ผู้บริหารและผู้ช่วยทุกฝ่ายตระหนักถึงความสาคัญของระบบดูและช่วยเหลือนักเรียนและให้การสนับสนุน
การดาเนินงานหรือร่วมกิจกรรมตามความเหมาะสมอย่างสม่าเสมอ
2. ครูทุกคนและผู้เกี่ยวข้องตระหนักในความสาคัญและมีทัศนคติที่ดีต่อนักเรียนมีความสุขที่จะพัฒนานักเรียน
ทุกด้าน
3. คณะกรรมการหรือคณะทางานทุกคนต้องมีการประสานงานกันอย่างใกล้ชิดและมีการประชุมในแต่ละคณะ
อย่างสม่าเสมอตามที่กาหนด
4. ครูที่ปรึกษาเป็นบุคลากรหลักที่สาคัญในการดาเนินงาน โดยที่ครูทุกคนต้องให้ความร่วมมือ รวมทั้งการ
สนับสนุนในเรื่องต่าง ๆ จากสถานศึกษา
5. การอบรมให้ความรู้และทักษะ รวมทั้งการเผยแพร่ความรู้ ข้อมูลข่าวสารแก่ครูที่ปรึกษา หรือผู้เกี่ยวข้องใน
เรื่องที่เอื้อประโยชน์ต่อระบบการดูและช่วยเหลือนักเรียน เช่น เรื่องทักษะการให้คาปรึกษาเบื้องต้น และแนวทางการ
แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ของนักเรียนซึ่งสถานศึกษาควรดาเนินการอย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอ

กิตติกรรมประกาศ
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ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานราธิวาส เขต 2
Effectiveness of Academic Administration of School
Administrators Narathiwat Primary Educational Service Area
Office 2
นางสาวนูรา อุมา

บทคัดย่อ
ในการบริหารงานวิชาการเพื่อให้ประสบความสาเร็จและเกิดประสิทธิผลได้นั้น สิ่งสาคัญที่จะต้องดาเนินการให้
มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล คือ การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้เป็นหลักสูตรที่สนองความต้องการของผู้เรียน
และชุมชนอย่างแท้จริง อีกทั้งยังสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานอันเป็นหลักสูตรแกนกลาง และต้องพัฒนา
กระบวนการจัดการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพ เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมายของหลักสูตร ตลอดจน
การพัฒนาการวัดผลประเมินผลการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ และการวิจัยเพื่ อพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา ซึ่งเป็น
ภารกิจสาคัญที่สถานศึกษาต้องดาเนินการ
คาสาคัญ : ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการ / ผู้บริหารโรงเรียน
ABSTRACT
In academic management for success and effectiveness. The
important thing to do is to be effective and productive. Development of
curriculum to meet the needs of students. And the community truly
Educational institutions provide courses that meet the needs of learners. It
also coincides with the core curriculum as a core curriculum.
And to develop effective learning management process. Focus on learners is
important. Achieve the course goals. As well as the development of
effective assessment and evaluation. And research for educational
development of educational institutions This is an important mission that the
school must undertake.
Keywords : Effectiveness of Academic Administration / School
Administrators
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บทนา
การบริหารงานวิชาการ หมายถึง การบริหารจัดการกิจกรรมทุกชนิด ทุกประเภท ที่เกี่ยวกับการเรียนการสอน
และการบริหารสิ่งแวดล้อมต่างๆ ที่มีอิทธิพลต่อการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้การจัดการเรียนการสอน ซึ่งเปรียบ
เหมือนกับเส้นเลือดใหญ่ไปหล่อเลี้ยงหัวใจ ซึ่งเป็นงานวิชาการ การบริหารจึงเป็นกิจกรรมที่สาคัญที่สุดของงานวิชาการ ที่
สามารถทาให้งานวิชาการเกิดพลวัตร (Dynamic) อยู่ตลอดเวลา ส่งผลต่อประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และคุณภาพของ
การศึกษาต่อไป

เนื้อเรื่อง
การบริหารงานวิชาการ หมายถึง การบริหารสถานศึกษาโดยมีการจัดกิจกรรมทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวกับการ
ปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอน ให้ได้ผลดีและมีประสิทธิภาพ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้เรียน งานบริหารวิชาการเป็น
หัวใจหลักในการขับเคลื่อนการศึกษา ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ (2553:online) ชุมศักดิ์ อินทร์รักษ์ (2553:7) ได้ชี้ให้เห็น
ถึงความสาคัญของงานวิชาการ ไว้ว่า งานวิชาการ เป็นงานหลักและมีความสาคัญยิ่งที่กาหนดบทบาท และภารกิจของ
หน่วยงาน หรือสถานศึกษาให้บรรลุวัตถุประสงค์ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี
ทิศทาง ไม่ก่อให้เกิดความสับสนในบทบาทหน้าที่ บทบาทหน้าที่ซึ่งเป็นภารกิจของหน่วยงานก็สามารถดาเนินไปด้วย
ความก้าวหน้าสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ (2546 : 32) ได้กาหนดบทบาทในการ
ทางานด้านวิชาการของผู้บริหารการศึกษาโดยเฉพาะในสถานศึกษา ให้ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้เต็มตามศักยภาพทางการ
ศึกษาให้ครบถ้วนออกเป็น 12 ประการด้วยกันคือ
1. การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ศึกษาวิเคราะห์เอกสารหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551
ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับสภาพปัญหา และความต้องการของสังคม ชุมชน และท้องถิ่น วิเคราะห์สภาพแวดล้อม และ
ประเมินสภาพสถานศึกษา เพื่อกาหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ เป้าหมาย คุณลักษณะที่พึงประสงค์
2. การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ ส่งเสริมให้ครูทาแผนการจัดการเรียนรู้ตามสาระและหน่วยการเรียนรู้ โดย
เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ โดยจัดเนื้อหาสาระ และกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจ ความถนัดของผู้เรียน ฝึกทักษะ
กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ การประยุกต์ใช้ความรู้ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการเรียนรู้จาก
ประสบการณ์จริง และการปฏิบัติจริง คุณลักษณะที่พึงประสงค์ที่สอดคล้องกับเนื้อหาสาระกิจกรรม
3. การวัดผล ประเมินผล และเทียบโอนผลการเรียน กาหนดระเบียบ แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการวัดผลและ
ประเมินผลของสถานศึกษาส่งเสริมให้ค รูจัดทาแผนการวัดผลและการประเมินผลแต่ละรายวิชาให้ส อดคล้องกั บ
มาตรฐานการศึกษา สาระการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ แผนการจัดการเรียนรู้ และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ส่งเสริม
ให้ครูดาเนินการวัดผล และประเมินผลการเรียนการสอน โดยเน้นการประเมินตามสภาพจริง
4. การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาศึกษาวิเคราะห์ วิจัย การบริหาร การจัดการและการพัฒนาคุณภาพ
งานวิชาการในภาพรวมของสถานศึกษา ส่งเสริมให้ครูศึกษาวิเคราะห์ วิจัย เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ให้แต่ละกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ ประสานความร่วมมือในการศึกษาวิเคราะห์ วิจัย ตลอดจนการเผยแพร่ผลงาน วิจัย
5. การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ศึกษา วิเคราะห์ ความจาเป็นในการใช้สื่อและ
เทคโนโลยี เพื่อการจัดการเรียน การสอน และการบริหารงานวิชาการส่งเสริมให้ครูผลิต พัฒนาสื่อ และนวัตกรรมการ
เรียนการสอนจัดหาสื่อและเทคโนโลยี เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนางานด้านวิชาการประสานความ
ร่วมมือในการผลิต
6. การพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ เช่น ชุมชน ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน จัดตั้งและพัฒนาแหล่งการเรียนรู้
รวมทั้งพัฒนาให้เกิดความรู้ ประสาน ภูมิปัญญาท้องถิ่น
7. การนิเทศการศึกษา นิเทศงานวิชาการ และการเรียนการสอนภายในสถานศึกษา
8. การแนะแนวการศึกษา เชื่อมโยงกับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และกระบวนการเรียนการสอนโดยความ
ร่วมมือของครูทุกคนในสถานศึกษา
9. การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา รองรับการจัดระบบการประกันคุณภาพ ภายใน
สถานศึกษา
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10. การส่งเสริมความรู้ทางวิชาการแก่ชุมชน การส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชน ท้องถิ่น เข้ามามีส่วนร่วมใน
กิจกรรมทางวิชาการของสถานศึกษา และที่จัดโดยบุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงานและสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา
ส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ระหว่างบุคคล ครอบครัว ชุมชน ท้องถิ่น
11. การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษา และองค์กรอื่น สร้างเครือข่ายความร่วมมือ
ในการพัฒนาวิชาการกับองค์กรต่าง ๆ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
12. การส่ งเสริ ม และสนับ สนุ น งานวิ ชาการแก่ บุ ค คล ครอบครั ว องค์ ก ร หน่ว ยงานและสถาบั น อื่ น ที่ จั ด
การศึกษา จัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการจัดการศึกษาของบุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน และสถาบันสังคม
อื่นที่จัดการศึกษา
การบริหารสถานศึกษาตามแนวพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
การปฏิรูปการศึกษามีความมุ่งหมายที่จะจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เป็นคนดี มี
ความสามารถ และมีความสุข การดาเนินการให้บรรลุเป้าหมายที่มีประสิทธิภาพจาเป็นต้องมีการกระจายอานาจ และให้ทุก
ฝ่ายมีส่วนร่วม สดคล้องกับเจตนารมณ์ของรั ฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2542 และเป็นไปตามหลักการของ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2542 ซึ่งให้มีการจัดระบบโครงสร้างและ
กระบวนการจัดการศึกษาของชาติให้มีเอกภาพเชิงนโยบายและมีความหลากหลายในทางปฏิบัติมีการกระจายอานาจไปสู่เขต
การศึกษาและสถานศึกษา ดังปรากฏในบทบัญญัติ มาตรา39 กาหนดให้กระทรวงกระจายอานาจการบริหารและการจัด
การศึกษาทั้งด้านวิชาการ งบประมาณ การบริ หารงานบุคคลและการบริ หารทั่วไปสานักงานเขตพื้ นที่การศึ กษา และ
สถานศึกษา“มาตรา 35 สถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามมาตรา 34 (2) เฉพาะที่เป็นโรงเรียนมีฐานะเป็นนิติบุคคล
เมื่อมีการยุบเลิกสถานศึกษาตามวรรคหนึ่ง ให้ความเป็นนิติบุคคลสิ้นสุดลง” ในการปรับเปลี่ยนระบบการบริหารดังกล่าวมี
วัตถุประสงค์เพื่อให้สถานศึกษามีความคล่องตัวในการบริหารจัดการตนเอง สามารถวางแผนการบริหารจัดการสถานศึกษาได้
สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น สามารถแก้ปัญหาในสถานศึกษาได้อย่างเหมาะสมรวดเร็วและที่สาคัญยังเป็นการ
สร้างจิตสานึกให้ชุมชนเกิดความรู้สึกการเป็นเจ้าของและมีส่วนร่วมตัดสินใจในกิจกรรมของสถานศึกษาในรูปแบบต่าง ๆและ
ให้เกิดประสิทธิผลการบริหารวิชาการได้ตามความต้องการ
สาหรับ ประสิ ท ธิผลการบริห ารงานวิช าการของผู้ บริ ห ารโรงเรี ยน สานั ก งานเขตพื้น ที่ ก ารศึ กษาประถมศึ ก ษา
นราธิวาส เขต 2 มีดังต่อไปนี้
1. การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
ปัญ หาอุป สรรคของการสร้ า งหลัก สู ตรสถานศึ กษา 2 ประเด็ นส าคั ญ คื อการขาดความร่ วมมือ กั นในการ
ปฏิบัติงานสร้างหลักสูตรสถานศึกษาของบุคลากรที่เกี่ยวข้องในการสร้างหลักสูตรสถานศึกษา และการขาดความรู้ความ
เข้าใจที่ถูกต้องในการสร้ างหลักสูตรสถานศึกษา ซึ่งปัญหาทั้งสองประการส่งผลต่อคุณภาพของหลักสูตรสถานศึกษาที่
สร้างขึ้น นอกจากนี้จากการที่ผู้เขียนได้ลงไปร่วมมือกับครูในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา พบว่า ครูมีความเคยชินกับ
การรับหลักสูตรที่สาเร็จแล้วไปใช้ในการสอนมากกว่าการพัฒนาหลักสูตรด้วยตนเอง นอกจากนี้จากผลการวิจัยในปี พ.ศ.
2558 ของผู้เขียนเอง ที่ได้ปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาร่วมกับครูในสถานศึกษา โดยใช้เวลาในการพัฒนาครู
และร่วมกันพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาร่วม 8 เดือน ผลการวิจัย พบว่า ครูมีค่าเฉลี่ยของคะแนนความสามารถในการ
ทางานเป็นทีมหลังการทดลองและระยะติดตามผลอยู่ในระดับสูง มีความรู้ความเข้าใจในการสร้างหลักสูตรสถานศึกษา
หลังการทดลองอยู่ในระดับปานกลาง และคะแนนความสามารถในการสร้างหลักสูตรสถานศึกษาหลังการทดลองอยู่ใน
ระดับปานกลาง (ชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์, 2553: 152) ข้อค้นพบนี้ ได้แง่คิดว่า แม้ว่าจะพัฒนาหลักสูตรร่วมกับครูอย่าง
ต่อเนื่องเป็นเวลาเกือบปี ครูยังมีความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาหลักสูตรและสามารถปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรให้มี
คุณภาพได้เพียงระดับปานกลาง
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2. การพัฒนากระบวนการเรียนรู้
กระทรวงศึกษาธิการ (2549 : Online) ได้กล่าวถึงแนวทางในการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ไว้ ดังนี้
1. ส่งเสริมให้ครูจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้ ตามสาระและหน่วยการเรียนรู้โดยเน้น
ผู้เรียนเป็นสาคัญ ส่งเสริมให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ โดยจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจ ความ
ถนัดของผู้เรียน ฝึกทักษะกระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ที่ สอดคล้อง
กับเนื้อหา สาระกิจกรรม สานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ ( 2553 : 12 ) ได้กล่าวถึงแนวทางการดาเนินงาน
การปฏิรูปการเรียนรู้เพื่อพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ในระดับโรงเรียน ไว้ว่าต้องดาเนินการอย่างเป็นระบบ เป็น
ลาดับ ขั้นตอน ดังนี้ ขั้นที่ 1 สร้างความตระหนักในการปฏิรูปการเรียนรู้ การสร้างความตระหนักในการปฏิรูปการเรียนรู้
เป็นการปลุกจิตสานึกในการปฏิรูปการเรียนรู้ให้กับครู นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนโดยการประชุมพบปะพูดคุยใน
ระดับชั้นเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ ตลอดจนมีการจัดประชุมอบรม ขั้นที่ 2 กาหนดภารกิจและความรับผิดชอบ การ
กาหนดภารกิจและความรับผิดชอบในการดาเนินงานปฏิรูปการเรียนรู้ของโรงเรียนประถมศึกษา โดยระดมความคิดเห็น
ของคณะครูในโรงเรียนถึงภารกิจหลักในการดาเนินงานโดยเน้นการจัดกระบวนการเรียนการสอนเป็นสาคัญ และมอบ
ภารกิจความรับผิดชอบให้แกบุคลากรดาเนินงานร่วมกัน ขั้นที่ 3 จัดหลักสูตร ตารางเรียน จัดการเรียนการสอน การ
จัดการเรียนการสอน โดยยึดหลักสูตรก่อนประถมศึกษา (ปฐมวัย) หลักสูตรขั้นพื้นฐาน ที่แบ่งออกเป็นระดับช่วงชั้น มี
จุดเน้นที่สาคัญ ดังนี้ ระดับช่วงชั้นที่ 1 ( ประถมศึกษาปีที่ 1 – ประถมศึกษาปีที่ 3 ) สอนโดยยึดผู้เรียนเป็นสาคัญ มี
จุดเน้นในการสอนที่มุ่งประสบการณ์ทางภาษา และการสอนแบบบูรณาการ ระดับช่วงชั้นที่ 2 ( ประถมศึกษาปีที่ 4 –
ประถมศึกษาปีที่ 6 ) สอนโดยยึดผู้เรียนเป็นสาคัญ มีจุดเน้นในการสอนแบบบูรณาการ และการเรียนรู้โดยโครงงาน
ระดับช่วงชั้นที่ 3 ( มัธยมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 3 ) สอนโดยยึดผู้เรียนเป็นสาคัญ มีจุดเน้นในการสอนแบบมีส่วน
ร่วมและการเรียนรูโ้ ดยโครงงานระดับช่วงชั้นที่ 4 ( มัธยมศึกษาปีที่ 4 – มัธยมศึกษาปีที่ 6 ) สอนโดยยึดผู้เรียนเป็นสาคัญ
มีจุดเน้นในการสอนแบบมีส่วนร่วมและการเรียนรู้โดยโครงงาน การจัดการเรียนการสอนไม่ยึดเนื้อหาในหนังสือเรียน แต่
ยึดจุดประสงค์ในหลักสูตร ส่วนเวลาเรียนสามารถยืดหยุ่นได้ มีการใช้แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนและนอกโรงเรียนอย่าง
หลากหลาย จัดการเรียนการสอนโดยคานึงถึงแนวทางการปฏิรูปการเรียนรู้ 5 ลักษณะ คือ การเรียนรู้อย่างมีความสุข
การเรียนรู้จากการคิดและปฏิบัติจริง การเรียนรู้ร่วมกับบุคคลอื่น การเรียนรู้แบบองค์รวม และการเรียนรู้ด้วยตนเอง ขั้น
ที่ 4 การสนับสนุนการเรียนรู้และการนิเทศ กากับ ติดตาม โรงเรียนประถมศึกษาที่ปฏิรูปการเรียนรู้ ส่งเสริมสนับสนุนให้
ครูได้พัฒนาตนเองในเรื่องการเรียนการสอน โดยการประชุม อบรม สัมมนา การศึกษาจากเอกสาร และการศึกษาดูงาน
นอกจากนี้ยังสนับสนุนงบประมาณวัสดุอุปกรณ์ในการดาเนินงานอย่างเพียงพอ ในส่วนของการนิเทศทั้งภายในโรงเรียน
และการนิเทศจากภายนอก โดยมีจุดเน้นที่การเรียนรู้และการปฏิบัติงานร่วมกัน
ขั้นที่ 5 การประเมินผลและสรุปผลในการวัดผลและประเมินผล โรงเรียนจะเป็นผู้กาหนดเกณฑ์การประเมินตามความ
เหมาะสม มีการประเมินก่อนเรียน ขณะเรียน และหลังเรียน เพื่อนาข้อมูลมาปรับปรุงและพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น ขั้นที่ 6 การเผยแพร่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยการจัดแสดงผลงานทางวิชาการของครูและนักเรียน สร้างเครือข่ายทาง
วิชาการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน จัดให้มีการศึกษาดูงานทางวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ (2553 : 6 – 8 ) ได้
กาหนดแนวทางการดาเนินงานในการปฏิรูปการเรียนรู้ไว้ ซึ่งพอจะสรุปได้ ดังนี้1.จัดทาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้อง
กับผู้เรียนและท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพ 2.จัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ3.จัดกระบวนการเรียนรู้ใน
รูปแบบที่เหมาะสมกับทุกกลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ4.พัฒนาสื่อ เทคโนโลยี แหล่ง
เรียนรู้ที่หลากหลาย เอื้อต่อการเรียนรู้5.ให้ผู้ปกครองและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการพัฒนาผู้เรียน 6. ให้มีการ
ประเมินตามสภาพจริงด้วยวิธีการหลากหลาย สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้ นฐาน ( 2553 ก : 20-30 ) ใน
ฐานะเป็นหน่วยปฏิบัติที่ดูแลจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตั้งแต่ระดับประถมศึกษาไปจนถึงระดับมัธยมต้น เป็นหน่วยงานที่
ต้ อ งดู แ ลการศึ ก ษาให้ กั บ ผู้ เ รี ย น และมี โ รงเรี ย นเป็ น จ านวนมากที่ สุ ด ของประเทศ ได้ ก าหนดแนวทางการพั ฒ นา
กระบวนการเรียนรู้โดยการจัดการเรียนการสอนโดยยึดผู้เรียนเป็นสาคัญ เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี คนเก่ง มีความสุข
โดยใช้การเรียนรู้ 5 ลักษณะ ประกอบด้วยการเรียนรู้อย่างมีความสุข การเรียนรู้แบบองค์รวม การเรียนรู้จากการคิดและ
ปฏิบัติจริง การเรียนรู้ร่วมกับผู้อื่นและการเรียนรู้ของตนเองกระทรวงศึกษาธิการ (ปพ. : 40 – 41 ) ได้เสนอแนะแนวทาง
ในการจัดการเรียนรู้จากการคิดและปฏิบัติจริง ไว้ ดังนี้ 1.การเรียนรู้จากปัญหา ซึ่งเป็นกระบวนการเรียนรู้ที่สัมพันธ์กับ
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ชีวิตจริง โดยใช้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับผู้เรียน หรือที่ผู้เรียนสนใจ หรือปัญหาที่เป็นสถานการณ์จริง นามาให้ผู้เรียนคิด ทา
ความเข้ าใจในประเด็ นต่า งๆ มีขั้ นตอนการจัดการเรีย นรู้ ดังนี้ 2.จัด แบ่ งนัก เรี ยนเป็น กลุ่ม ให้ แต่ ละกลุ่ม พิจารณา
สถานการณ์ เหตุการณ์ ช่วยกันคิดหรือ นาเสนอแนะโดย ให้ระบุปัญหา ให้ความหมาย ขอบข่า ยของปัญหาให้ชัดเจน
และกาหนดจุดมุ่งหมายในการแก้ปัญหาให้ชัดเจน 3. ครูผู้สอนต้องต่อเติม เสริมความรู้ใหม่ จากฐานความรู้เดิมที่นักเรียน
มีอยู่โดยช่วยให้นักเรียนสามารถกาหนดสมมติฐานของปัญหาหลาย ๆทาง ให้นักเรียนเก็บรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติม และ
พิสูจน์สมมติฐาน 4. จัดลาดับในการหาวิธีแก้ปัญหา โดยวิเคราะห์ข้อดี ข้อเสียจากแนวทางปฏิบัติ เพื่อพิจารณาความ
เป็นไปได้ 5. นักเรียนพิจารณาทางเลือกแก้ปัญหาและจัดลาดับทางเลือก 6.นักเรียนยอมรับมติกลุ่มในการนามติไปปฏิบัติ
และบันทึกผลที่เกิด ขึ้นมาอภิปรายหาข้อสรุป และปัญหาใหม่ที่เกิดขึ้น ดังนั้น การเรียนรู้จากปัญหา (Problem –
based Learning) จึงใช้ได้กับทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยเฉพาะการเอาชีวิตจริงเป็นตัวตั้ง 7.การเรียนรู้แบบเผชิญ
สถานการณ์ เป็นการจัดการเรียนรู้ที่มีเป้าหมายให้ผู้เรียนสามารถเผชิญสถานการณ์และแก้ปัญหาได้ เน้นการจัดกิจกรรม
ทีเ่ ร้าความสนใจ การมีส่วนร่วม การฝึกปฏิบัติ และนาไปใช้จริง 8.การเรียนรู้จากประสบการณ์ เป็นการจัดการเรียนรู้ที่
สอนโดยใช้ประสบการณ์หรือกิจกรรมให้นักเรียน มีความสามารถพัฒนาความเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างแนวคิด
(Concept) กับทฤษฎี (Theory) และฝึกปฏิบัติหลังจากได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี ข้อเท็จจริง นักเรียนจะได้ฝึกปฏิบัติด้วย
การทากิจกรรมต่างๆ เพื่อให้เกิดความชานาญยิ่งขึ้น
3. การวัดผล ประเมินผลการเรียนรู้
การบริหารงานวิชาการให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลนั้น ผู้บริหารจาเป็นต้องบริหารงานการวัดผล
ประเมินผลการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพเช่นกัน ดังนั้น จึงได้มีนักการศึกษา นักวิชาการ หน่วยงานทางการศึกษาได้ให้
แนวคิด หลักการสาคัญเกี่ยวกับการวัดผล ประเมินผลการเรียนรู้ไว้ หลายประการ ดังนี้กระทรวงศึกษาธิการ (2554 :
Online ) ได้กาหนดแนวทางในการวัดผล ประเมินผลการเรียนรู้ไว้ ดังนี้ 1.กาหนดระเบียบ แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการวัดผล
ประเมินผลของสถานศึกษา 2.ส่งเสริมให้ครูจัดทาแผนการวัดผล และประเมินผลแต่ละรายวิชา ให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานการศึกษา สาระการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ แผนการจัดการเรียนรู้ และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 3.ส่งเสริม
ให้ครูดาเนินการวัดผล และประเมินผลการเรียนการสอน โดยเน้นการประเมินตามสภาพจริง จากกระบวนการ การ
ปฏิบัติ และผลงาน 4. จัดให้มีการเทียบโอนความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และผลการเรียนจากสถานศึกษา
อื่น สถานประกอบการ และอื่น ๆ ตามแนวที่กระทรวงศึกษาธิการกาหนด 5.พัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลให้ได้
มาตรฐานบวร เทศารินทร์ (2557 : Online) ได้กล่าวถึงแนวทางการวัดและประเมินผลตามหลักสูตรการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ไว้ว่า
1. การประเมิน ผลก่อนเรียน เป็ นหน้าที่ข องครูผู้ส อนแต่ละวิชาและแต่ละกลุ่ มสาระที่ ต้องประเมินโดยมี
จุดมุ่งหมายเพื่อจัดทาข้อมูลของตัวเด็กแต่ละคนในเบื้องต้น ว่าเด็กแต่ละปีมีสภาพส่วนใหญ่อย่างไร และนาข้อมูลนี้ไปจัด
กระบวนการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับสภาพผู้เรียนตามแนวทางการจัดการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นสาคัญ
2. ดาเนินการประเมินระหว่างเรียนซึ่งการประเมินระหว่างเรียนนี้ เป็ นการประเมินเพื่อตรวจสอบพัฒนาการ
ของผู้เรียนว่า มีการเปลี่ยนแปลงบรรลุตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ในการสอนตามแผนการสอน แต่ละแผนที่ผู้สอนวาง
ไว้หรือไม่ และการเปลี่ยนแปลง แสดงให้เห็นจากสภาพเดิมที่ทดสอบไว้มากน้อยแค่ไหน
3. การประเมินเพื่อสรุปผลการเรียนซึ่งการประเมิ นเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ครั้งสุดท้ายนี้ เพื่อมุ่งตรวจสอบ
ความสาเร็จของผู้เรียนทั้งรายบุคคลและอิงกลุ่ม ว่าในกลุ่ม ในชั้นนั้น เมื่อผ่านการเรียนรู้ในช่วงเวลาหนึ่งแล้วนักเรียนส่วน
ใหญ่ ประสบความสาเร็จมากน้อยเพียงใด เพราะต่อไปการประเมินสะสมพัฒนาการ จะทาระหว่างภาคหรือระหว่างปีก็
ได้ เพื่อนาผลไปประเมินรวบยอดอีกครั้งหนึ่ง และตัดสินเป็นผลสุดท้ายเมื่อจบช่วงชั้นสาหรับเด็ก ม.ต้นที่จัดเป็นรายนั้น
ยากแนะนาว่าในแต่ละรายปี รายภาค อาจจะให้เป็น 2-1-0 แล้วจึงไปตัดผลสุดท้ายเป็น 4-3-2-1 เพราะเด็กจะได้รู้ว่า
ตนเองควรจะพัฒนาจุดไหน โดย 2 อาจจะสรุปว่าผลการเรียนดีมาก 1 มีผลการพัฒนาการเรียนรู้ดี 0 ยังต้องปรับปรุง ซึ่ง
ครูผู้สอนก็ต้องระบุให้ได้ว่า เด็กคนที่ได้ 0 ยังต้องปรับปรุงด้านอะไร เช่นงานยังส่งไม่ครบ หรืองานส่งครบแต่คุณภาพยัง
ไม่ ถึ งเกณฑ์ ขั้ นต่ าที่ ก าหนดก็ แล้ ว แต่ ขึ้ น อยู่กั บ โรงเรี ย นว่า จะตกลงประกั น คุ ณภาพว่ า เกณฑ์ ม าตรฐานขั้ นต่ าของ
ความสาเร็จ คือ 1 หรือ 2 โรงเรียนอาจจะกาหนดว่าเด็กจะต้องจบที่เกรดเฉลี่ย 2.00 ถ้ากาหนดไว้ที่ 2 ครูต้องจัดการ
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สอนซ่อมเสริมเด็กที่ติด 0 ติด 1 ให้ได้ 2 ก่อนจึงค่อยตัดสินผล เด็กทุกคนก็จะอยู่ที่ระดับ 2 เป็นขั้นต่า ซึ่งวิธี นี้ ถ้าทาได้
ทั้งหมดจะเป็นการทาให้เด็กในโรงเรียนของเรา มั่นใจได้ว่าเก่ง กว่าเด็กที่อื่นที่อาจจะใช้เกณฑ์ขั้นต่าเพียงแค่ 1 ในการ
ตัดสินผลการเรียนนั้นให้นาคะแนนที่ได้มากสุดของแต่ละครั้งที่ได้รบั การประเมินผลมารวมกันและมาเปลี่ยนเป็นระดับผล
การเรียนการประเมินโดยใช้สัญลักษณ์อาจจะให้ระดับคุณภาพผลการเรียน 4 หมายถึง ระดับดีมาก 3 หมายถึง ระดับดี
2 หมายถึง ระดับพอใช้ 1 หมายถึง ระดับผ่านเกณฑ์ที่กาหนด 0 หมายถึง ระดับผลการเรียนต่ากว่าเกณฑ์ เหล่านี้เป็น
การตัดสินรวมทั้งหมด

2. การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การประเมินกิจกรรม พัฒนาผู้เรียนนั้นจะต้องเป็นการประเมินกิจกรรมประจาภาคเรียนมีวิธีการคือ
1. ผู้ที่รับผิดชอบกิจกรรม อาจจะคอยประเมินผลการปฏิบัติของผู้เรียนแต่ละคนตามจุดประสงค์ที่กาหนดไว้ใน
แต่ละกิจกรรมโดยดูจากพฤติกรรมการปฏิบัติกิจกรรมการลงมือดาเนินกิจกรรมตามที่กาหนด และดูผลสุดท้ายว่าเมื่อเด็ก
ทากิจกรรมนั้นแล้วได้ผลงานออกมามีคุณภาพมากน้อยเพียงใด ซึ่งต้องอาศัยวิธีการที่หลากหลาย ตามสภาพจริง ดูทั้ง
ความประพฤติ การมีส่วนร่วม ดูทั้งการประยุกต์ใช้ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมนั้นๆรวมถึงผลงานสุดท้ายที่เด็กได้ว่า
เป็นคุณภาพอย่างไรอาจจะทาเป็นรูป Rubric เขียนเป็นเกณฑ์คุณภาพออกมา
2. ผู้ที่รับผิดชอบกิจกรรมจะต้องคอยตรวจสอบในเรื่องการใช้เวลาเข้าร่วมกิจกรรมของผู้เรียนว่าเป็นไปตาม
เกณฑ์ ที่สถานศึกษากาหนดหรือไม่ เพราะในเรื่องเกณฑ์การเข้าร่วมกิจกรรมของเด็กนี้เป็นการแสดงถึงความรับผิ ดชอบ
และเด็กได้ใช้เวลาตามที่หลักสูตรได้กาหนดไว้ ให้เป็นประโยชน์ตามความสนใจ ตามความถนัด
3. เมื่อผู้เรียนได้เรียนรู้ไปในระยะหนึ่งแล้ว ผู้รับผิดชอบในหลักสูตรกิจกรรมต้องจัดให้มีการประเมินการปฏิบัติ
กิจกรรมผู้เรียน เพื่อสรุปความก้าวหน้าในสภาพของการปฏิบัติกิจกรรมของนักเรียน ในแต่ละระยะเพราะถ้าหากไม่
ประเมินเป็นระยะๆจะมองไม่เห็นเลยว่าเด็กแต่ละคนมีความถนัด ความสนใจ และแสดงความก้าวหน้าของตนเองมาก
น้อยเพียงใด ถ้าหากมีเด็กบางคน ไม่มีส่วนร่วม ไม่รับผิดชอบหรือผลงานไม่ก้าวหน้าเราจะได้ดาเนินการปรับปรุงแก้ไข
หรือส่งเสริมกระตุ้นให้เด็กปฏิบัติกิจกรรมให้ถูกต้องตามที่กาหนดหรือปรับปรุงผลงาน ให้มีคุณภาพตามเกณฑ์ที่กาหนด
ทั้งนี้ให้ทาทุกภาคเรียน และสรุปในช่วงปลายปีตลอด อย่างต่อเนื่อง เพื่อดูความก้าวหน้าเด็ก ในขั้นต่อไปจะเป็นการ
ประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เพื่อตัดสินผ่านช่วงชั้น คือเมื่ อผู้เรียน เรียน 3 ปีหรือ 6 ภาคเรียนแล้วจะต้องมีการ
ประเมินเพื่อสรุปผลการผ่านกิจกรรมตลอดช่วงชั้น ของผู้เรียน แต่ละคน เป็นการนาผลไปพิจารณาตัดสินว่าสมควรให้เด็ก
ผ่านช่วงชั้นนั้นๆหรือไม่ ในขั้นนี้ขอแนะนาให้ปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้
1. กาหนดให้มีผู้รับผิดชอบ ในการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคล ตาม
เกณฑ์ที่สถานศึกษากาหนด 2. ผู้รับผิดชอบกลุ่มเด็กหรือเด็กแต่ละคนนั้นเป็นคนที่สรุปและประเมินผลการร่วมกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคล ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากาหนด 3. นาเสนอผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรและวิชาการของโรงเรียนให้ความเห็นชอบ จากนั้นจึงดาเนินการเสนอผู้บริหารสถานศึกษาพิจารณาอนุมัติให้
เด็กแต่ละคนจบช่วงชั้นหรือเลื่อนผ่านช่วงชั้นต่อไป ในส่วนของกิจกรรมจึงต้องประเมินเป็น 2 ระยะ คือ ประเมินเป็นราย
ภาค สะสมผลไว้และนามาประเมินอีกครั้งเมื่อสิ้นสุดช่วงชั้น ที่จะต้องทาอย่างเป็นระบบและมีข้อมูล หากนักเรียนจะเก็บ
หลักฐานผลงานที่ดีเด่นไว้ประกอบด้วย ก็จะเป็นการดีในแง่ที่มีผลงานตัวอย่าง การประเมินกิจกรรมผู้เรียนนั้นให้ใช้ ผ.
หมายถึง หมายถึงผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ม.ผ. หมายถึง หมายถึงไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
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3. การประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์
โดยแนวคิดแล้วเนื่องจาก พระราชบัญญัติการศึกษา กาหนดว่าการศึกษาขั้นพื้นฐานนั้น ต้องการสร้างให้
ผู้เรียนเป็นคนเก่ง เป็นคนดี และมีความสุข คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียนตามที่สถานศึกษาและชุมชนนั้นๆ
ต้องการ โดยเป็นการประเมินเชิงวินิจฉัย วินิจฉัยพฤติกรรมของเด็กแต่ละคน ว่าอยู่ในเกณฑ์ที่พึงประสงค์หรือไม่ และก็ใช้
เป็นส่วนหนึ่ง ประกอบหลักฐานในการจบช่วงชั้นซึ่งมีวิธีการดาเนินงานคือ
1. ให้แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาและประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของสถานศึกษาขึ้นโดยอาจประกอบ
ไปด้วย ผู้แทนครู ผู้ปกครองและชุมชน โดยกรรมการจะทาหน้าที่กาหนดแนวทางการพัฒนา การประเมิน และกาหนด
เกณฑ์การประเมินรวมถึงแนวทางการปรับปรุงซ่อมเสริมผู้เรียนที่ยังมีคุณลักษณะบกพร่องหรือยังไม่อยู่ในเกณฑ์
2. คณะกรรมการพัฒนา และประเมินคุณลักษณะนี้เป็นผู้กาหนดเป้าหมายของการพัฒนาที่สอดคล้องกับ
สภาพปัญหาความจาเป็น หรือสอดคล้องกับความต้องการของสถานศึกษา และชุมชนซึ่งอาจเป็นคุณลักษณะที่กาหนด
ขึ้นอิสระ หรือเป็นลักษณะที่ซ้าซ้อนกับมาตรฐาน 8 สาระ 8 กลุ่มวิชาก็ได้ ขึ้นอยู่กับจุดเน้น
จากนั้น คณะกรรมการที่กาหนด กิจกรรมพัฒนานี้อาจจะมี 2.ลักษณะคือ
1. กิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะในห้องเรียน ในชั้นเรียน โดยมอบหมายให้ผู้สอนเป็นผู้สังเกต ประเมินผล แก้ไข
ปรับปรุง ในระหว่างการจัดทากิจกรรมการเรียนรู้ และทาข้อมูลบันทึกไว้เป็นหลักฐาน
2. เป็นการสังเกตประเมินจากกิจกรรม นอกห้องเรียน โดยให้บุคลากรของสถานศึกษา หรือผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
ที่กาหนดขึ้นเป็นผู้ร่วมสังเกต และประเมินผล หรือ แก้ไขปรับปรุงผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง ตลอดเวลา ทั้งภายนอกห้องเรียน
หรือภายนอกสถานศึกษา ทั้งนี้อาจจะรวมไปถึงกิจกรรมต่างๆ กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินชีวิตประจาวัน ทั้งใน
และนอกสถานที่ ตามระบบการดูแลช่วยเหลือผูเ้ รียนนั่นเอง ในกรณีที่ผู้เรียนได้รบั ผลการประเมินดีหรือดีเยี่ยม ควรให้ทา
การบันทึกข้อมูลการประเมินเพื่อรายงานและส่งต่อผู้ปกครอง หรือส่งต่อช่วงชั้นที่เด็กจะเลื่อนขึ้นไป แต่ในกรณีที่ผู้เรียน
ได้รับผลการประเมินว่าควรปรับปรุง ควรแจ้งให้ผู้เรียน ผู้ปกครอง ทราบเสียก่อน และต้องจัดกิจกรรมซ่อมเสริมนิสัย ให้
เด็กแก้ไขนิสัยตามแนวทางการปรับปรุงที่คณะกรรมการกาหนด แล้วจึงค่อยประเมินผลซ้าอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งควรจะทาอย่าง
รอบคอบ และไม่ควรทาให้เด็กรู้สึกเกร็ง ควรจะดูตามสภาพจริงของเด็กแต่ละคน ผลการประเมินพฤติกรรมอันพึง
ประสงค์อาจจะใช้เกณฑ์ในการประเมินเป็น ดีเยี่ยม หมายถึง มีพฤติกรรมสูงกว่ากาหนด ดี หมายถึง มีพฤติกรรมเป็นไป
ตามเกณฑ์ขั้นต่าที่กาหนด ปรับปรุง หมายถึง มีพฤติกรรมบางข้อต้องปรับปรุง นอกจากนี้ สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (2549 : Online) ยังได้กล่าวถึงแนวทางการวัดประเมินผลตามสภาพจริงไว้ ดังนี้ 1. ต้องเสริมสร้าง
พัฒนาการและการเรียนรู้ของผู้เรียน 2. เน้นให้เห็นพัฒนาการอย่างเด่นชัด 3. ให้ความสาคัญกับจุดเด่นของผู้เรียน 4.
ต้องตอบสนองกับหลักสูตรที่มุ่งเน้นผลการเรียนรู้ตามสภาพที่เป็นจริง 5. มีพื้นฐานของสถานการณ์ที่เป็นชีวิตจริง 6. มี
พื้นฐานบนการแสดงออกจริง 7. สอดคล้องกับการเรียนการสอนเพื่อการเรียนรู้ที่เป็นจริง 8. มีการจัดการเรียนการสอน
โดยมีการวิจัยและพัฒนาที่สอดคล้องกับพัฒนาการเด็ก 9. ต้องเน้นการเรียนรู้อย่างมีความหมาย 10. ตอบสนองได้กับทุก
บริบท และเนื้อหาสาระ 11. ตอบสนองการเรียนรู้และความสามารถของนักเรียนอย่างกว้างขวาง 12. เกิดความร่วมมือ
กันระหว่างผู้ปกครอง ผู้สอนและผู้เรียน รวมทั้งบุคคลในวิชาชีพอื่นๆ แนวทางการนาวิธีการประเมินผลตามสภาพที่เป็น
จริงไปใช้ในการเรียน การสอน ในการนาวิธีการประเมินผลตามสภาพที่เป็นจริงไปใช้ในการเรียนการสอน ผู้สอนควร
ดาเนินการดังนี้
1. ศึกษาเกี่ยวกับวิธีการประเมินผลตามสภาพที่เป็นจริงในการริเริ่มแนวคิดใหม่ๆ ในการประเมินผลการเรียนรู้
อาจเริ่มโดยการศึกษาเอกสาร เข้ารับการอบรม ดูวิดีทัศน์ ฟังเทปและศึกษาดูงานในโรงเรียนที่ดาเนินการแล้วจนเกิด
ความเข้าใจและชัดเจน จึงตัดสินใจเริ่มต้นดาเนินการ โดยทั่วไปครูมักจะมองภาพการสอน และการเรียนรู้ของเด็กกับการ
ประเมินผลในลักษณะเป็นงานที่แยกออกจากกัน โดยเริ่มจากครูจะเป็นผู้ให้ความรู้ข้อมูลต่างๆ ให้นักเรียนได้เรียนรู้แล้ว
จึงทาการประเมินผล
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2. เริ่มให้ผู้เรียนทาแฟ้มสะสมงานและใช้วิธีประเมินผู้เรียนที่หลากหลายในเนื้อหาสาระบางส่วนที่มีความมั่นใจ
การประเมินผลตามสภาพที่เป็นจริงนั้น ครูสามารถนาไปใช้ได้กับทุกวิชาในชั้นเรียนและใช้ได้ตลอดเวลา เพื่อพัฒนา
ความรู้ความสามารถของนักเรียนในทุกด้าน โดยครูควรจะเริ่ มต้นอย่างน้อยในบางเนื้อหาวิชาที่ตนเองรู้สึกสบายใจและ
มั่นใจ เมื่อค้นพบว่ามีความชานาญและสามารถพัฒนาได้อย่างดีแล้ว จึงขยายกว้างออกไปสู่เนื้อหาอื่นๆ ต่อไป
3. ปรับปรุงและพัฒนา เมื่อครูได้นาวิธีการประเมินตามสภาพที่เป็นจริงมาใช้สักระยะหนึ่ง ครูควรปรับปรุงและ
พัฒนาให้เป็นระบบยิ่งขึ้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนการสอน
4. จัดทาตารางกาหนดเวลาในการสะท้อนความคิดเห็นเป็นรายบุคคลและเป็นรายกลุ่ม และรายจุดประสงค์
โดยครูต้องให้เวลาที่จะทบทวนชิ้นงานที่ได้ประเมินจาก การบันทึก การสังเกต การสารวจรายการ รายงานการประชุม
โครงการของนักเรียน ผลผลิต แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
5. การนากระบวนการประเมินผลตามสภาพที่เป็นจริงไปใช้อย่างเป็นรูปธรรมในขั้นนี้ ผู้ประเมินต้องมีความรู้ใน
กระบวนการจัดการ โครงสร้างภายในของการประเมินผลจากสภาพที่เป็นจริง ความเข้าใจในข้อจากัด และรับทราบถึง
บทบาทของการประเมินผลตามสภาพที่เป็นจริงในกระบวนการประเมินโดยรวมทั้งหมด สิ่งที่ควรคานึงถึงเกี่ยวกับการ
ประเมินผลตามสภาพที่เป็นจริง มีข้อควรคานึงถึงดังนี้
1. สิ่งที่ต้องการประเมิน ควรประกอบด้วย การแสดงออกถึงผลของความรู้· ความคิด ความสามารถ ทักษะและ
เจตคติ กระบวนการเรียนรู้ กระบวนการทางาน ผลผลิต ผลงาน
2. ระยะเวลาที่ประเมิน ควรประเมินอย่างต่อเนื่องตลอดเวลาตามสภาพที่เป็นจริง
3. เครื่องมือที่ใช้ประเมิน ควรประกอบด้วย แบบประเมินผลงาน โครงการหรือโครงงาน·
แบบทดสอบในลักษณะต่างๆ แบบบันทึกย่อย แบบบันทึกแสดงความรู้สึก · แบบแสดงความคิดเห็น แบบบันทึกการ
สังเกต แบบบันทึกการสัมภาษณ์ แบบบันทึกของผู้เรียน ครู ผู้ปกครองและกลุ่มเพื่อน แฟ้มสะสมผลงาน หลักฐาน ที่
แสดงถึงร่องรอยจากการเรียน
4. ผู้ประเมิน ควรประกอบด้วย นักเรียนประเมินตนเอง เพื่อน/กลุ่มเพื่อน ผู้ปกครองและผู้ที่เกี่ยวข้องกับ
นักเรียน ครู
กระทรวงศึกษาธิการ (2545 : 4 – 8 ) การวัดผล ประเมินการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่ง
สามารถสรุปได้ ดังนี้ การประเมินผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประเมิน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ การประเมินการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียน การประเมินตัดสินผลการเรียนผ่านช่วงชั้น จบ
การศึกษาภาคบังคับหรือจบหลักสูตร การประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ การเทียบโอนผลการเรียน การจัดทา
เอกสารหลักฐานการศึกษา การจัดการซ่อมเสริมผลการเรียน การกากับ ติดตามและประเมินผล การประเมินผลการ
เรียน การรายงานการประเมินผลการเรียน การจัดทาหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการประเมินผลของสถานศึกษา
จากที่กล่าวมาข้างต้น กล่าวโดยสรุปได้ว่า การวัดผล ประเมินผล ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานนั้น สถานศึกษาต้อง
ดาเนินการ ใน 4 ประเด็นที่สาคัญ ดังนี้ ดาเนินการวัดและประเมินผลระดับชั้นเรียน ดาเนินการวัดและประเมินผลระดับ
สถานศึกษา ดาเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ ดาเนินการตัดสินผลการเรียนให้ผู้เรียนผ่านช่วงชั้น
4.การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
กระบวนการวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ อีกทั้งมุ่งส่งเสริมให้ครูสามารถทาวิจัยเพื่อพัฒนาการ
เรียนการสอนอย่างสม่าเสมอ และให้ผู้บริหารและบุคลากรใช้กระบวนการวิจัยทางการบริหาร เพื่อให้การบริหารจัดการมี
คุณภาพ เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีหน่วยงานทางการศึกษาได้กาหนดแนวทางการในการดาเนินการวิจัยเพื่อ
พัฒนาการศึกษาไว้ ดังนี้กระทรวงศึกษาธิการ (2553 : Online) และ สมพิศ ให้งามและนารถศิลป์ กาญจนพันธ์ (2553 :
35) ได้กาหนดแนวทางในการดาเนินการวิจัยและพัฒนาการศึกษา ไว้ดังนี้ 1.ศึกษาวิเคราะห์ วิจัยการบริหาร การจัดการ
และการพัฒนาคุณภาพงานวิชาการในภาพรวมของสถานศึกษา 2.ส่งเสริมให้ครู ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การเรียนรู้ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ สุภัทรา เอื้อวงศ์ (2553 : Online) ได้กล่าวถึง การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ไว้
อย่างน่าสนใจ ดังนี้การเรียนการสอนเป็นกระบวนการเพื่อหวังผลเชิงคุณภาพ ให้ได้ผู้เรียนที่มีคุณภาพ การพัฒนาการ
เรียนการสอนจึงเป็นสิ่งสาคัญที่ผู้สอนต้องกระทาอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองการปฏิรูปการศึกษาที่มุ่งพัฒนาผู้เรียน
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บุคคลที่มีบทบาทสาคัญในการจัดการเรียนการสอนที่จะส่งผลต่อการพัฒนาผู้เรียน คือ ครู อาจารย์ ทั้งนี้ใน พรบ.
การศึกษาแห่งชาติ 2542 มีจุดเน้นที่ครู อาจารย์ จะต้องมีความรอบรู้ในด้านต่างๆเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน คือ
หลักการจัดการศึกษา การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
การประกันคุณภาพ หลักการสาคัญของการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ที่ผู้สอนจะต้องคานึงถึง คือ 1.งานวิจัยเป็นงาน
เสริมงานหลัก โดยงานหลักคือการสอนของผู้สอน เพราะงานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้จะต้องเกิดควบคู่กับการเรียนการ
สอนเสมอ 2. เป็นการทาวิจัยตามสภาพความจริง ปัญหาเป็นปัญหาที่เกิ ดขึ้นจริง และต้องการแก้ไข 3. เป็นการ
สอดแทรกให้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ 4. งานวิจัยที่ทานี้มีจุดมุ่งหมายหลักเพื่อแก้ปัญหา หรือ
พัฒนาการเรียนรู้ของมนุษย์ ผู้ทาต้องนึกถึงประโยชน์หรือคุณค่าต่อผู้เรียนเป็นสาคัญ 5. การทาวิจัยเป็นสิ่งที่ตระหนักรู้
โดยอาจารย์ผู้สอนเอง ด้วยความรู้สึกห่วงใยต่อนักศึกษา ปรารถนาที่จะแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน 6. สิ่งสาคัญประการ
สุดท้าย และเป็นสิ่งที่สาคัญยิ่งต่อการวิจัย เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน คือ งานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้จะสาเร็จ
มิใช่อยู่ที่ความคิดอย่างเดียว แต่อยู่ที่ การลงมือทา ขจิต ฝอยทอง (2553 :Online) ยังกล่าวถึงการวิจัยในชั้นเรียนอันเป็น
อีกวิธีการหนึ่งของการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ไว้ว่า การวิจัยในชั้นเรียน(Action Research) เป็นการสังเกตเป็นการ
ประเมินตามสภาพจริง ( Authentic Assessment ) ครูผู้ทาวิจัยจะต้องเตรียมเครื่องมือสาหรับการสังเกตให้พร้อม
เพื่อที่จะทาการวิจัยในชั้นเรียนให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด การสังเกต ( Observe )การสังเกตเป็นการประเมินตามสภาพ
จริง ( Authentic Assessment ) ครูผู้ทาวิจัยจะต้องเตรียมเครื่องมือสาหรับการสังเกตให้พร้อมเพื่ อที่จะทาการวิจัยใน
ชั้นเรียนให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด ผู้เขียนได้กาหนดเนื้อหาสาหรับการสังเกตไว้ดังนี้ 1. การเก็บรวบรวมข้อมูล (
Collect data ) 2. การวิเคราะห์ผล ( Analyze data ) 3. การเก็บรวบรวมข้อมูล ( Collect data ) การเก็บรวบรวม
ข้อมูลการวิจัยในชั้นเรียนมีหลายวิธี ครูผู้ทาวิจัยในชั้นเรียนจะต้องศึกษาข้อดีและข้อเสียของเครื่องมือที่จะใช้เก็บรวบรวม
ข้อมูลให้ดีเพื่อจะได้เลือกเก็บข้อมูลได้อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพมากที่สุด การเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัยในชั้น
เรียนมีดังนี้ 1. การจดบันทึก ( Field note ) ครูผู้ทาวิจัยในชั้นเรียนบางคนจดบันทึกหลังการสอน บางคนจดบันทึก
ระหว่างการสอน 2. บันทึกประจาวันของนักเรียน ( Pupil’s diaries ) ครูผู้สอนให้นักเรียนจดบันทึกหลังการเรียน
ประจาวัน การจดบันทึกจะเป็นเครื่องมือให้นักเรียนแสดงความรู้สกึ ต่อเรื่องที่เรียนว่าส่วนไหนนักเรียนเข้าใจและส่วนไหน
นักเรียนไม่เข้าใจ 3. แฟ้มสะสมงาน ( Portfolio ) แฟ้มสะสมงานจะเป็นตัวบ่งชี้ว่านักเรียนมีการพัฒนาในด้านการเรียน
อย่างไร แฟ้มสะสมงานเป็นการประเมินผลงานแบบใหม่ เป็นการประเมินตามสภาพจริง ( Authentic Assessment ) 4.
การสังเกต ( Observation ) ครูผู้ที่ทาวิจัยอาจใช้แบบสังเกตการสอน เช่น แบบสังเกตการพูดของครู ( Teacher’s talk
) แบบสังเกตการใช้คาถามของครู ( Teacher’s question ) 5. การบันทึกเสียง ( Tape recordings ) การบันทึกเสียง
เป็นวิธีการที่ประหยัดและง่ายต่อการรวบรวมข้อมูล ครูผู้ทาวิจัยสามารถรู้ได้ว่าเกิดพฤติกรรมใดบ้างจากการถอดเทป
เสียง แต่การบันทึกเสียงมีข้อเสียคือไม่สามารถบันทึกพฤติกรรมที่นักเรียนแสดงท่าทางโดยไม่ใช้เสียงไว้ได้ 6. การใช้วีดี
ทัศน์ ( Video tape recorder ) วีดีทัศน์สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลที่เกิดขึ้นในชั้นเรียนได้ทุกขั้นตอนและมีความ
เที่ยงตรงของข้อมูลค่อนข้างสูง นักเรียนอาจวอกแวกหรือเกิดอาการเกร็งจากการที่ครูผู้ทาวิจัยใช้วีดีทัศน์ในชั้นเรียนก็ได้
7. แบบสอบถาม ( Questionnaires ) ผู้เขียนแบ่งแบบสอบถามที่ใช้ในชั้นเรียนไว้เป็น 2 ชนิดคือแบบสอบถามปลายเปิด
( Open-ended questionnaires ) และ แบบสอบถามปลายปิด ( Close-ended questionnaires ) เป็น
แบบสอบถามที่มีตัวเลือกให้ตอบ ( Multiple - Choice ) 8.การสัมภาษณ์ ( Interviews ) การสัมภาษณ์เป็นวิธีการที่ง่าย
มากสาหรับการเก็บข้อมูล ครูผู้ทาวิจัยควรวางแผนว่าจะสัมภาษณ์นักเรียนในเรื่องใดที่เกี่ยวกับการเรียนการสอน

สรุป
ในการบริหารงานวิชาการเพื่อให้ประสบความสาเร็จและเกิดประสิทธิผลได้นั้น สิ่งสาคัญที่จะต้องดาเนินการให้
มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล คือ การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้เป็นหลักสูตรที่สนองความต้องการของผู้เรียน
และชุมชนอย่างแท้จริง อีกทั้งยังสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานอันเป็นหลักสูตรแกนกลาง และต้องพัฒนา
กระบวนการจัดการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพ เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมายของหลักสูตร ตลอดจน
การพัฒนาการวัดผลประเมินผลการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ และการวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา ซึ่งเป็น
ภารกิจสาคัญที่สถานศึกษาต้องดาเนินการ
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พิจารณาความถูกต้องและความเที่ยงตรงในด้านเนื้อหาของแบบสอบถาม
ขอขอบพระคุณนางสาวสุกัญญา หน่อจันทร์หอม ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านยาแลเบาะ ผู้วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้
จากการวิจัยด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ได้กรุณาวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์
ขอพระขอบคุณนายพรวิทย์ เพชรสลับแก้ว ผู้อานวยการโรงเรียนนิคมพัฒนา 10 ผู้ตอบแบบสอบถามเพื่อการ
วิจัยในครั้งนี้และขอขอบพระคุณ ครอบครัวนางสาวนูรา อุมาและท่านอื่นๆ ที่ไม่ได้กล่าวนามไว้ ณ ที่นี้ได้กรุณาให้ความ
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การศึกษาไทยในศตวรรษที่ 21
(21st Century Thai Studies)
นางสาวบัวหนิม ธนจรัสสกุล

บทคัดยอ
ในสังคมยุคใหมทุกประเทศตางพยายามสรางกระบวนทัศนการพัฒนาภายใตปริเขตของการเปลี่ยนแปลงใน

ทุกๆ มิติของสังคม สิ่งที่ปรากฏออกมาใหเห็นอยางเดนชัดคือ จะทําอยางไรหรือมีวิธีการใดที่จะทําใหสภาพการณของ
ประเทศตนเอง “มีความเปนเลิศ”ในทุกๆดาน ไมวาจะเปนดานการเมืองการปกครอง ดานเศรษฐกิจ ดานสังคม รวมทั้ง
ดานการศึกษาดวย เพราะการศึกษาจัดการศึกษาในยุคนี้มีการเปลี่ยนแปลงอยางมากมาย ความสลับซับซอนของสังคมมี
มากขึ้นตามลําดับ และการศึกษาถือเปนรากฐานสําคัญในการพัฒนาคน กระบวนการจัดการศึกษามีความสําคัญในการ
พัฒนาผูเรียนทั้งดานพุทธิพิสัย จิตพิสัย และทักษะพิสัย ซึ่งกระบวนการจัดการศึกษาที่ดีชวยหลอหลอม ใหผูเรียนมีความ
สมบูรณพรอมดวยความรู คุณธรรม จริยธรรม และมีคุณลักษณะอันพึงประสงคเปนไปตามวัตถุประสงคของหลักสูตร
การศึกษามีบทบาทสําคัญตอการแกปญหาสังคมและการพัฒนาประเทศ การจัดการศึกษาทุกระบบเปนการจัดวางตนทุน
ทางการพัฒนามนุษยในทุกดาน ดวยเหตุที่วาการศึกษาสามารถทําใหมนุษย “หลุดพน” จากสิ่งที่ไมรูจริง ใหกลายเปนคน
ที่รูและเขาใจอะไรบางอยางไดดียิ่งขึ้น ดังนั้น การศึกษาจึงเปนตัวขับเคลื่อนที่จะผลักดันใหมนุษยเปนบุคคลที่มีความรอบ
รูและรูรอบ ใหมีคุณธรรมและจริยธรรม รวมถึงอัตลักษณตามที่สังคมนั้นๆ ตองการหรือปรารถนา
กลาวโดยสรุป ปจจุบันเปนที่ยอมรับกันโดยทั่วไปแลววา การศึกษาคือเครื่องมือสําคัญในการพัฒนาคนและ
สังคม กลาวคือ การศึกษาจะพัฒนาคนใหมีคุณลักษณะตามที่สังคมตองการ เพื่อใหคนเปนปจจัยในการพัฒนาสังคม
ตอไป ดังนั้น การศึกษาจึงตองแสดง บทบาทใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมโดยรวม ปจจุบันสังคมโลกและ
สังคมไทย กําลังกาวเขาสูศตวรรษที่ 21 อันเปนยุคที่มีความสลับซับซอนและมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ทําให
การศึกษาของไทยถึงเวลาปรับเปลี่ยนอีกครั้งหนึ่ง เพื่อใหการศึกษาสามารถสรางผลผลิตไดสอดคลองกับความตองการ
และบริบทของสังคมไดอยางมีประสิทธิภาพ และในศตวรรษที่ 21 ถือเปนชวงเวลาที่ทาทายความสามารถของมนุษยชาติ
เพราะเปนยุคที่โลกตองเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยางรวดเร็ว และขอมูลขาวสารทุกอยางก็ไมไดจํากัดอยู
เพียงรอบตัวเราอีกตอไป แคเพียงคลิกที่ปลายนิ้ว เราก็สามารถกาวขามพรมแดนไปไดทุกซอกทุกมุมโลก ซึ่งแวดวงทาง
การศึกษาทั่วโลกตางกาวพนรูปแบบการเรียนการสอนที่ใชครูเปนศูนยกลาง มาเปนการเรียนรูในแบบกระบวนทัศนใหม
เรียกไดวาเปนการจัดการศึกษายุคฐานแหงเทคโนโลยี หรือ Technology Based Paradigm ในขณะที่ประเทศไทยได
เล็งเห็นความสําคัญและมุมมองของการเตรียมเด็กไทยสูศตวรรษที่ 21 ไมวาจะเปนดานการมีทักษะที่หลากหลาย เชน
สามารถทํางานรวมกับคนเยอะ ๆ ไดอยางรวดเร็ว รับผิดชอบงานไดดวยตนเอง และรูจักพลิกแพลงกระบวนการแกไข
ปญหาได การมองโลกใบนีเ้ ปนโลกใบเล็ก ๆ ไมไดจํากัดขอบเขตอยูเฉพาะประเทศไทย เพื่อมองหาโอกาสใหม ๆ ที่มีอยู
อยางมากมาย และที่สําคัญเด็กไทยยุคใหมตองมีทักษะดานภาษา เพราะหากพูดหรือใชแตภาษาไทยก็เหมือนกับมี
"กะลา"มาครอบไว
คําสําคัญ: เด็กไทย , การศึกษา

128

Abstracts
In every modern society, every country strives to create a paradigm of
development under the boundaries of change in every dimension of society.
What to do or how to make the situation of their own country. "Excellent" in
every way Be it political, economic, social as well as educational. Because
education in this era of education has changed dramatically. The complexity
of the society is increasing, respectively. And education is the cornerstone of
human development. The educational process is important in developing
learners in both cognitive, The process of good education helps to mold. To
complete the course with the knowledge, morals, ethics and desirable
characteristics in accordance with the objectives of the curriculum.
Education plays an important role in solving social and development
problems. All education systems are costing human development in all
aspects. Because education can make people "free" from the unknown. To
become someone who knows and understands something better, so
education is the driving force that drives human beings to be knowledgeable
and knowledgeable. To be moral and ethical. Include the identities of the
society want or desire
In summary, the present is generally accepted. Education is an
important tool in the development of people and society, ie, education will
develop people to have the attributes they need. In order for people to be a
factor in social development, so the study must show. The role corresponds
to the overall social change. Present World Society and Thai Society Is
entering the 21st century, a time of complexity and rapid change. Make your
education time to change again. In order for the education to be able to
produce products in accordance with the needs and context of society
effectively. And in the 21st century, it is the moment that challenges
humanity. Because the world is facing rapid changes. And all the
information is not limited to us anymore. Just click at your fingertips. We
can cross the border to every corner of the world. The global education
circle is moving away from the teacher-centered teaching paradigm. Come
to learn in a new paradigm. It is called Technology Based Paradigm, while
Thailand recognizes the importance and perspective of preparing children
for the 21st century, whether it is in terms of skills such as being able to
work with. Lots of people quickly Self-responsibility And know how to fix
the problem. This world is a small world, not limited to Thailand. To look
for new opportunities that are abundant. And most importantly, modern Thai
children need language skills. Because if you speak or use the Thai
language, it is the same. "Shell" to cover.
Keywords: thai kids, education
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บทนํา

ศตวรรษที่ 21 ถือเปนชวงเวลาที่ทาทายความสามารถของมนุษยชาติ เพราะเปนยุคที่โลกตองเผชิญกับความ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยางรวดเร็ว และขอมูลขาวสารทุกอยางก็ไมไดจํากัดอยูเพียงรอบตัวเราอีกตอไป แคเพียงคลิกที่
ปลายนิ้ว เราก็สามารถกาวขามพรมแดนไปไดทุกซอกทุกมุมโลก ซึ่งแวดวงทางการศึกษาทั่วโลกตางกาวพนรูปแบบการ
เรียนการสอนที่ใชครูเปนศูนยกลาง มาเปนการเรียนรูในแบบกระบวนทัศนใหม เรียกไดวาเปนการจัดการศึกษายุคฐาน
แหงเทคโนโลยี หรือ Technology Based Paradigm สังคมยุคใหมนี้ทุกประเทศตางพยายามสรางกระบวนทัศนการ
พัฒนาภายใตปริเขตของการเปลี่ยนแปลงในทุกๆ มิติของสังคม จะทําอยางไรหรือมีวิธีการใดที่จะทําใหสภาพการณของ
ประเทศตนเอง “มีความเปนเลิศ”ในทุกๆดาน และที่สําคัญคือการจัดการศึกษา เพราะการศึกษาจัดการศึกษาถือเปน
รากฐานสําคัญในการพัฒนาคน กระบวนการจัดการศึกษามีความสําคัญในการพัฒนาผูเรียนทั้งดานพุทธิพิสัย จิตพิสัย
และทักษะพิสัย ซึ่งกระบวนการจัดการศึกษาที่ดีชวยหลอหลอม ใหผูเรียนมีความสมบูรณพรอมดวยความรู คุณธรรม
จริยธรรม และมีคุณลักษณะอันพึงประสงคตามที่สังคมตองการ

กระบวนการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21

การศึกษาในศตวรรษที่ 21 ครูจะตองปรับแนวทางการเรียนการสอน (pedagogy) โดยครูจะตองทําใหเด็กรักที่
จะเรียนรูตลอดชีวิต และมีเปาหมายในการสอนที่จะทําใหเด็กมีทักษะชีวิต ทักษะการคิด และทักษะดานไอที ซึ่งไอทีใน
ที่นี้ไมไดหมายถึง ใชคอมพิวเตอรเปน เมื่อเขาอยากรูเรื่องใดเรื่องหนึ่งเขาจะไปตามหาขอมูล (data) เหลานั้นไดที่ไหน
และเมื่อไดขอมูลมาเด็กตองวิเคราะหไดวาขอมูลเหลานั้นมีความนาเชื่อถือเพียงใด และสามารถแปลงขอมูลเปนความรู
(knowledge) ได ซึ่งสิ่งเหลานี้ตองเกิดจากการฝกฝน ครูจะตองใหเด็กไดมีโอกาสทดลองดวยตนเอง การใหการศึกษา
สํ า หรั บ ศตวรรษที่ 21 จะมี ค วามยื ด หยุ น สร า งสรรค ท า ทาย และซั บ ซ อ น เป น การศึ ก ษาที่ จ ะทํ า ให โ ลกเกิ ด การ
เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วอยางเต็มไปดวยสิ่งทาทาย และปญหา รวมทั้งโอกาสและสิ่งที่เปนไปไดใหมๆ ที่นาตื่นเตน
โรงเรียนในศตวรรษที่ 21 จะเปนโรงเรียนที่มีหลักสูตรแบบยึดโครงงานเปนฐาน (project -based curriculum) เปน
หลักสูตรที่ใหนักเรียนเกี่ยวของกับปญหาในโลกที่เปนจริง เปนประเด็นที่เกี่ยวของกับความเปนมนุษย และคําถาม
เกีย่ วกับอนาคตเชิงวัฒนธรรม สังคม และสากล ภาพของโรงเรียนจะเปลี่ยนจากการเปนสิ่งกอสรางเปนภาพของการเปน
ศูนยรวมประสาท (nerve centers) ที่ไมจํากัดอยูแตในหองเรียน แตจะเชื่อมโยงครู นักเรียนและชุมชน เขาสูขุมคลังแหง
ความรูทั่วโลก ครูเองจะเปลี่ยนจากการเปนผูถายทอดความรูไปเปนผูสนับสนุนชวยเหลือใหนักเรียนสามารถเปลี่ยน
สารสนเทศเปนความรู และนําความรูเปนเครื่องมือสูก ารปฏิบัติและใหเปนประโยชน เปนการเรียนรูเพื่อสรางความรู และ
ตองมีการสรางวัฒนธรรมการสืบคน (create a culture of inquiry)
การเรียนแบบ "พลิกกลับ" (The Flipped Classroom) คือ วิธีการเรียนแนวใหมที่ฉีกตําราการสอนแบบเดิม
ๆ ไปโดยสิ้นเชิงและกําลังไดรับความนิยมมากขึ้นเรื่อย ๆ ในโลกปจจุบันที่ "การศึกษา" และ "เทคโนโลยี" แทบจะเปน
สวนหนึ่งของกันและกัน Flipped Classroom เปนการเรียนแบบ "กลับหัวกลับหาง" หรือ "พลิกกลับ" โดยเปลี่ยน
รูปแบบวิธีการสอนจากแบบเดิมที่เริ่มจากครูผูสอนในหองเรียน นักเรียนกลับไปทําการบานสง เปลี่ยนเปนนักเรียนเปนผู
คนควาหาความรูดวยตนเอง ผาน "เทคโนโลยี" ที่ครูจัดหาใหกอนเขาชั้นเรียน และมาทํากิจกรรม โดยมีครูคอยแนะนําใน
ชั้นเรียนแทน
ในตางประเทศ วิธีการสอนแบบ "พลิกกลับ" กําลังเปนที่แพรหลายในวงกวางมากขึ้น โดยสิ่งที่เปนหัวใจสําคัญ
ของ Flipped Classroom นี้ก็คือ การใชเทคโนโลยี การเรียนการสอนที่ทันสมัย และการใหนักเรียนไดมีโอกาสเรียนรู
ผานกิจกรรม ซึ่งทั้งสองสวนนี้จะกระตุนใหเกิดสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรูอยางเต็มที่ รวมถึง ในประเทศไทยบาง
โรงเรียนมีวิธีการสอนแบบ "พลิกกลับ" คือนักเรียนจะสามารถศึกษาดูผานทางโทรทัศน หรือ ในหองแล็บคอมพิวเตอร
หรือดู YouTube บทเรียนจากที่บานได เมื่อเขาชั้นเรียน จะไดใชเวลาในหองเรียนเพื่อแกปญหาตาง ๆในเรื่องที่สงสัย
หรือขอใหครูอธิบายเพิ่มเติมไดเขาใจยิ่งขึ้น และเปนการกระตุนใหนักเรียนเกิดความคิดสรางสรรคอยางไมมีขีดจํากัด
หรือเรียนงายๆ ก็คือ “เรียนที่บาน ทําการบานที่โรงเรียน”
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ในรูปแบบการเรียนการสอนวิธีนี้ ถือวาเปนการเรียนการสอนที่เนนในรูปธรรมใหนักเรียนไดเห็นและปฏิบัติ
จากประสบการณจริง ซึ่งจะทําใหนักเรียนมีการจดจําและเกิดทักษะการเรียนรูไดดีกวาที่เรียนแบบนามธรรม แตใน
มุมมองอีกดานหนึ่งที่กวาจะสอนใหนักเรียนรูจักวิเคราะห เลือกใชสื่อที่ถูกตอง รูจักเลือกศึกษาคนควาในเรื่องตาง ๆ ที่
ตนเองสนใจนั้น ก็จะมีสื่อที่ไมเหมาะสมกับนักเรียนก็จะแทรกอยูบนหนาจอเหมือนกัน ดังนั้นในการใชสื่อตางๆ ในดาน
ของไอที ก็ควรที่แนะนําใหเขาใจอยางแทจริงและในระยะแรกก็ตองมีผูคอยใหคําแนะนําที่ดีไมวาจะเปนผูปกครอง ครู
ตองมีสวนรวมกันสรางภูมิคุมกันใหกับนักเรียนดวยเหมือนกัน
ลักษณะของหลักสูตรในศตวรรษที่ 21 จะเปนหลักสูตรที่เนนคุณลักษณะเชิงวิพากษ (critical attributes)
เชิงสหวิทยาการ (interdisciplinary) ยึดโครงงานเปนฐาน (project-based) และขับเคลื่อนดวยการวิจัย (researchdriven) เชื่อมโยงทองถิ่นชุมชนเขากับภาค ประเทศ และโลก ในบางโอกาสนักเรียนสามารถรวมมือ (collaboration)
กับโครงงานตาง ๆไดทั่วโลก เปนหลักสูตรที่เนนทักษะการคิดขั้นสูง พหุปญญา เทคโนโลยีและมัลติมีเดีย ความรูพื้นฐาน
เชิงพหุสําหรับศตวรรษที่ 21 และการประเมินผลตามสภาพจริง รวมทั้งการเรียนรูจากการใหบริการ (service) ก็เปน
องคประกอบที่สําคัญ
ภาพของหองเรียน จะขยายกลายเปนชุมชนที่ใหญขึ้น (greater community) นักเรียนมีคุณลักษณะเปนผู
ชี้นําตนเองได (self-directed) มีการทํางานทั้งอยางเปนอิสระและอยางรวมมือกันคนอื่น หลักสูตรและการสอนจะมี
ลักษณะทาทายสําหรับนักเรียนทุกคน และคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล หลักสูตรจะไมเนนการยึดตําราเปนตัว
ขับเคลื่อน (textbook-driven) หรือแบบแยกสวน (fragmented) เชนในอดีต แตจะเปนหลักสูตรแบบยึดโครงงานและ
การบูรณาการ การสอนทักษะและเนื้อหาจะไมเปนจุดหมายปลายทาง (as an end) เชนที่เคยเปนมา แตนักเรียนจะตอง
มี ก ารเรี ย นรู ผ า นการวิ จั ย และการปฏิ บั ติ ใ นโครงงาน การเรี ย นรู จ ากตํ า ราจะเป น เพี ย งส ว นหนึ่ ง เท า นั้ น ความรู
(knowledge) จะไมหมายถึงการจดจําขอเท็จจริงหรือตัวเลข แตจะเปนสิ่งที่เกิดขึ้นจากการวิจัยและการปฏิบัติโดย
เชื่อมโยงกับความรูและประสบการณเกาที่มีอยู ทักษะและเนื้อหาที่ไดรับจะเกี่ยวของและมีความจําเปนตอการปฏิบัติใน
โครงงาน จะไมจบลงตรงที่การไดรับทักษะและเนื้อหาแลวเทานั้น การประเมินผลจะเปลี่ยนจากการประเมินความจําและ
ความไมเกี่ยวโยงกับความเขาใจตอการนําไปปฏิบัติไดจริง ไปเปนการประเมินที่ผูถูกประเมินมีสวนรวมในการประเมิน
ตนเองดวย (self-assessment) ทักษะที่คาดหวังสําหรับศตวรรษที่ 21 ที่เรียนรูผานหลักสูตรที่เปนสหวิทยาการ บูรณา
การ ยึดโครงงานเปนฐาน และอื่นๆ ดังกลาวจะเนนเรื่อง 1) ทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม (learning and innovation
skills) 2) ทักษะชีวิตและอาชีพ (life and career skills) ทักษะสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี (information, media
and technology skills) ที่คาดหวังวาจะเกิดขึ้นไดจากความรวมมือ (collaboration) ในการทํางานเปนทีม การคิดเชิง
วิพากษ (critical thinking) ในปญหาที่ซับซอน การนําเสนอดวยวาจาและดวยการเขียน การใชเทคโนโลยี ความเปน
พลเมืองดี การฝกปฏิบัติอาชีพ การวิจัย และการปฏิบัติสิ่งตางๆ ที่กลาวมาขางตน
ในปจจุบันรูปแบบการจัดการศึกษาแปรเปลี่ยนไปจากเดิม ดวยองคความรูที่เปลี่ยนไป เทคโนโลยีที่พัฒนามาก
ขึ้น พฤติกรรมของมนุษยที่ปรับเปลี่ยนไปตามกาลเวลา ทฤษฏีการศึกษาแบบเดิมอาจใชไมไดผลเทาที่ควร ผลสัมฤทธิ์ของ
การศึกษาอยูที่ไหน หากมองกันที่การประสบความสําเร็จของบุคคล มิใชแคผลการสอบ รูปแบบการเรียนรูจึงจําเปน
อยางยิ่งที่ตองปรับเปลี่ยนใหทันตอยุคสมัย
กระบวนทัศนการศึกษาของไทยเราในอดีต ครูจะเปนผูที่ถายทอดความรูใหกับผูเรียนเพียงอยางเดียว ผูเรียนก็
มีหนาที่รับความรูจากครูผูสอน ซึ่งแตกตางจากปจจุบันที่มีการนําเอาเทคโนโลยีเขามามีสวนรวมในการถายทอดความรู
จากครูผูสอนใหกับนักเรียน โดยที่ผูเรียนมีสวนรวมในการเรียนการสอนมากขึ้นจากการนําเทคโนโลยีไปใช สงผลให
ผูเรียนเกิดความสนใจ เขาใจ สนุกสนาน กระตือรือรนในการเรียนรูไดมากขึ้น
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ทักษะของนักเรียนในศตวรรษที่ 21 นักเรียนทุกคนตองเรียนรูตลอดชีวิต คือ 3R x 7C ซึ่ง 3 R ไดแก Reading
(การอาน), ‘Riting (writing = การเขียน) และ ‘Rithmetics (arithmetics =คณิตศาสตร) สวน 7 C ไดแก Critical
thinking & problem solving (การคิดเชิงวิพากษและการแกปญหา) Creativity & innovation (ความคิดสรางสรรค
และการคิดคนนวัตกรรม) Cross-cultural understanding (ความเขาใจบนวัฒนธรรมที่ แตกตางหลกาหลาย)
Collaboration, teamwork & leadership (การประสานความรวมมือ การทํางานเปนทีมและภาวะผูนํา)
Communications, information & media literacy (การสื่อสาร และการมีความรูเทาทันสื่อและขอมูล) Computing
& ICT literacy (คอมพิวเตอรและขอมูลสารสนเทศ) และ Career & learning skills (ทักษะอาชีพและการเรียนรู)
ในขณะเดียวกันความสามารถดานภาษาตางประเทศ -ภาษาอังกฤษ จีน ญี่ปุน เกาหลี เปนกลุมภาษาสําคัญที่
เกี่ยวของกับประเทศไทย รวมถึงการเปนประชาคมอาเซียนในป พ.ศ.2558 เปนตัวผลักดันใหบริบทการพัฒนานักเรียน
ไทยใหเปนประชากรที่มีคุณภาพผูสามารถสรางและประมวลความรูผานทักษะการเรียนรูดวยตัวเอง (Self Learning
Skill) การสรางแรงบันดาลใจดวยตนเอง (Self Motivation) และ การกํากับตนเอง (Self Regulation) ไดดําเนินไป
อยางเรงรีบ
ดังนั้น การนําเทคโนโลยีสารสนเทศเขามาเกี่ยวของในระบบการจัดการศึกษา ทําใหผูเรียนมีความรูมากมาย
หลายดาน สามารถคนหาความรูในเรื่องตาง ๆ ไดดวยตนเองอยางงาย
การที่ผูเรียนจะเกิดการเรียนรูในดานเทคโนโลยีสารสนเทศที่ถูกตอง ก็ตองอาศัยครูผูสอนที่เขาใจและมีความรู
ในดานการใชเทคโนโลยี ครูผูสอนเปนผูสรางบรรยากาศ และเจตคติที่ดีตอการเรียนรู สอนใหเลือกใชอยางถูกตองและ
เหมาะสมกับเรื่องที่เรียน ศึกษาคนควาในเรื่องที่สนใจ เพราะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศก็มีทั้งดานบวกและดานลบ จึง
จําเปนตองรูจักคิดวิเคราะห คิดอยางมีระบบ คิดสรางสรรค เพื่อใหเกิดประโยชนใหมากที่สุด

ผูเรียนในศตวรรษที่ 21

ศิษยแบบไหนที่ครูเรากําลังจะเจอในอนาคต หนังสือ 21st Century Skills : Learning for Life in Our
Times ระบุลักษณะ 8 ประการของเด็กสมัยใหมไวดังนี้
1. มีอิสระที่จะเลือกสิ่งที่ตนพอใจแสดงความเห็น และลักษณะเฉพาะของตน
2. ต องการดัด แปลงสิ่ ง ตา งๆ ให ต รงตามความพอใจและความต องการของตน (customization &
personalization)
3. ตรวจสอบหาความจริงเบื้องหลัง (scrutiny)
4. เปนตัวของตัวเองและสรางปฏิสัมพันธกับผูอื่นเพื่อรวมตัวกัน เปนองคกร เชน ธุรกิจรัฐบาล
และสถาบันการศึกษา
5. ความสนุกสนานและการเลนเปนสวนหนึง่ ของงาน การเรียนรูและชีวิตทางสังคม
6. การรวมมือและความสัมพันธเปนสวนหนึง่ ของทุกกิจกรรม
7. ตองการความเร็วในการสื่อสาร การหาขอมูล และตอบคําถาม
8. สรางนวัตกรรมตอทุกสิ่งทุกอยางในชีวติ
หนังสือเลมนี้ยังไดระบุหลักการหรือปจจัยสําคัญในการเรียนรูใน ศตวรรษที่ 21 ไว 5 ประการคือ
1. Authentic learning
2. Mental model building
3. Internal motivation
4. Multiple intelligence
5. Social learning
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Authentic learning : การเรียนรูท่ีแทจริงอยูในโลกจริงหรือชีวิตจริงการเรียนวิชาในหองเรียน ยังไมใชการ
เรียนรูที่แทจริง ยังเปนการเรียนแบบสมมติดังนั้น ครูเพื่อศิษยจึงตองออกแบบการเรียนรูใหศิษยไดเรียนในสภาพที่
ใกลเคียงชีวิตจริงที่สุด กลาวในเชิงทฤษฎีไดวา การเรียนรูขึ้นอยูกับบริบทหรือสภาพแวดลอม ในขณะเรียนรูหองเรียน
ไมใชบริบทที่จะทําใหเกิดการเรียนรูในมิติที่ลึกเพราะหองเรียนไมเหมือนสภาพในชีวิตจริงการสมมติโจทยท่ีคลายจะเกิด
ในชีวิตจริงก็ไดความสมจริงเพียงบางสวน แตหากไปเรียนในสภาพจริงก็จะไดการเรียนรูในมิติที่ลึกและกวางขวางกวา
สภาพสมมติการออกแบบการเรียนรูใหศิษยเกิด“การเรียนรูที่แท” (authentic learning) เปนความทาทายตอครูเพื่อ
ศิษยในสภาพที่มีขอจํากัดดานเวลา และทรัพยากรอื่น ๆ รวมทั้งจากความเปนจริงวาเด็กนักเรียนในเมืองกับในชนบทมี
สภาพแวดลอมและชีวิตจริงที่แตกตางกันมาก
Mental Model Building: การเรียนรูในระดับสรางกระบวนทัศนอาจมองอีกมุมหนึ่งวาเปน authentic learning
แนวหนึ่ง นี่คือการอบรมบมนิสัย หรือการปลูกฝงความเชื่อหรือคานิยมในถอยคําเดิมของเรา แตในความหมาย ขอนี้เปนการ
เรียนรูวิธีการนําเอาประสบการณมาสั่งสมจนเกิดเปนกระบวนทัศน (หรือความเชื่อ คานิยม)และที่สําคัญกวานั้นคือ สั่งสม
ประสบการณใหม เอามาโตแยงความเชื่อหรือคานิยมเดิม ทําใหละจากความเชื่อเดิม มายึดถือความเชื่อหรือกระบวนทัศน
ใหมนั้นคือ เปนการเรียนรู (how to learn, how to unlearn/ delearn, how to relean) ไปพรอมๆ กัน ทําใหเปนคนที่มี
ความคิดเชิงกระบวนทัศน ชัดเจน และเกิดการเรียนรูเชิงกระบวนทัศนใหมไดแตการจะมีทักษะหรือความสามารถขนาดนี้
จําตองมีความสามารถรับรูขอมูลหลักฐานใหมๆ และนํามาสังเคราะหเปนความรูเชิงกระบวนทัศนใหมได
Internal Motivation : การเรียนรูท่ีแทจริงขับดันดวยฉันทะซึ่งเปนสิ่งที่อยูภายในตัวคน ไมใชขับดันดวย
อํานาจของครูหรือพอ แม เด็กที่เรียนเพราะไมอยากขัดใจครูหรือพอแมจะเรียนไดไมดีเทาเด็กที่เรียนเพราะอยากเรียน
เมื่อเด็กมีฉันทะและไดรับการสงเสริมที่ถูกตองจากครูวิริยะ จิตตะ และวิมังสา (อิทธิบาทสี่)ก็จะตามมา ทําใหเกิดการ
เรียนรูในมิติที่ลึกซึ้งและเชื่อมโยง
Multiple Intelligence: เวลานี้เปนที่เชื่อกันทั่วไปแลววา มนุษยเรามีพหุปญญา (Multiple Intelligence)
และเด็กแตละคนมีความถนัด หรือปญญาที่ติดตัวมาแตกําเนิดตางกัน รวมทั้งสไตลการเรียนรูก็ตางกัน ดังนั้นจึงเปนความ
ทาทายตอครูเพื่อศิษยในการจัดการเรียนรูโดยคํานึงถึงความแตกตาง ของเด็กแตละคน และจัดใหการเรียนรูสว นหนึ่งเปน
การเรียนรูเฉพาะตัว (personalized learning) เรื่องนี้มีการวิจัยและการออกแบบการเรียนรูไดมากมายดังตัวอยาง
Universal Design for Learning ซึ่งก็คือเครื่องมือ สรางความยืดหยุน หลากหลายในการออกแบบการเรียนรูนนั่ เอง
Social Learning : การเรียนรูเปนกิจกรรมทางสังคม หากยึดหลักการนี้ครูเพื่อศิษยก็จะสามารถออกแบบ
กระบวนการทางสังคมเพื่อใหศิษยเรียนสนุกและเกิดนิสัยรักการเรียน เพราะการเรียนจะไมใชกิจกรรมสวนบุคคลที่หงอย
เหงา นาเบื่อ อยาติดทฤษฎีหรือเชื่อตามหนังสือจนเกินไป จนไมกลาคิดลองวิธีคิดใหมๆ ที่อาจจะเหมาะสมตอศิษยของ
เรามากกวา แนวคิดแบบฝรั่งเราอาจคิดหลักการเรียนรูตามแบบของเราที่เหมาะสมตอบริบทสังคมไทยขึ้นมาใชเองก็ได
ซึ่งจะเห็นวา เด็กๆ มีความสนใจใครรูใครเรียน เปนทุน และเด็กๆ มีความสามารถเรียนรูไดดวยตนเองหากสิ่งแวดลอม
เอื้ออํานวย ครูท่ีดีจะชวยเพิ่มพลังและคุณคาของการเรียนรูไดอีกมากในขณะเดียวกัน การศึกษาตามแนวทางปจจุบันก็
ทําลาย ความริเริ่มสรางสรรคของเด็ก
กลาวโดยสรุป ผูเรียนในศตวรรษที่ ๒๑ ควร
1. มีคุณธรรมกํากับใจ เปนคนดีมีน้ําใจ เอื้อเฟอเผื่อแผ
2. เปนผูมีนิสัยใฝรูใฝเรียน มีความเพียรพยายามที่จะแสวงหา ความรูใหถึงสุดขอบความรูที่สามารถเขาถึงได
3. สามารถใชภาษาไทยและ ภาษาตางประเทศอยางนอย 2 ภาษาไดอยางเชี่ยวชาญ
4. มีพื้นฐานและทักษะการคํานวณที่ดี และมีความชํานาญใน การใชคอมพิวเตอรและอุปกรณเทคโนโลยี
สารสนเทศ
5. สามารถเลนดนตรีและกีฬาเปนอยางนอย 1 ชนิด
6. สามารถจัดการใจและมีวิธีคิดตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง และการพัฒนาอยางยั่งยืน
7. พรอมเผชิญปญหาและสามารถเลือกวิธีแกปญหาไดอยาง เหมาะสม
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ครูไทยในอนาคต

เมื่อสังคมโลกเปลี่ยนไป ผูเรียนไมไดเรียนรูจาก โรงเรียนเพียงแหงเดียว แตสามารถเรียนรูไดจากแหลง เรียนรู
ภายนอกที่เปนสังคมรอบตัว โดยเฉพาะอยางยิ่งจาก อินเทอรเน็ต การเขาถึงความรูไดโดยงายทําใหความรูเดิม ของ
นักเรียนของนักเรียนแตละคนคอนขางแตกตางกัน เพราะนักเรียนสามารถคนหาความรูไดดวยตัวเขาเอง อยูที่ ใครจะ
กระตือรือรนในการแสวงหามากกวากัน เมื่อเปน เชนนี้ครูควรตรวจสอบความรูเดิมของนักเรียนแตละคน และพยายาม
แกไขความรูที่ผิด เพื่อความรูผิดๆ จะได ไมติดตัวเขาไป (วิจารณ พานิช, 2556) ซึ่งการตรวจสอบ ความรูเดิมของผูเรียน
เปนองคประกอบหนึ่งของการ วิเคราะหผูเรียนเพื่อออกแบบระบบการสอน (Instruction System Design) ซึ่งไมวาจะ
ยุคสมัยใดการออกแบบ ระบบการสอนยังเปนสิ่งจําเปนที่ครูตองปฏิบัติ เพียงแต ตองปรับกระบวนการใหสอดคลองกับ
บริบทที่เปลี่ยนแปลง ไปในแตละยุคสมัย
การออกแบบระบบการสอนในศตวรรษที่ 21 ตอง ออกแบบใหนักเรียนไดเปนผูสรางความรูดวยตนเอง
มากกวาการรับการถายทอดจากครูผูสอน (Constructivism) โดยออกแบบใหนักเรียนไดคนหาความรูดวย ตนเอง
วิเคราะหขอมูล ตรวจสอบขอมูล และสรุปเปน องคความรู รูปแบบการเรียนการสอนแบบนี้ เชน การสอน แบบสืบเสาะ
(Inquiry Learning) การสอนแบบปญหา เปนฐาน (Problem-Based Learning) การสอนแบบ วิจัยเปนฐาน
(Research-Based Learning) เปนตน และหากตองการใหนักเรียนสามารถจดจําความรูเหลานั้น ไดดีขึ้นและเกิดทักษะ
ตางๆ จากการปฏิบัติ ครูควรออกแบบการสอนใหนักเรียนไดลงมือปฏิบัติจริงดวยการสรางสรรคชิ้นงานและเผยแพร
ความรูและนวัตกรรมที่ได สูสาธารณชน โดยอาศัยเทคโนโลยีเขามาใชในการเรียน การสอนและการปฏิบัติกิจกรรม
รูปแบบการสอนแบบนี้ เชน การสอนแบบโครงงานเปนฐาน (Project-Based Learning) เปนตน การออกแบบตาม
รูปแบบการสอน เหลานี้ จะสงผลใหผูเรียนเกิดทักษะตางๆ ที่สําคัญ เชน ทักษะการเรียนรูดวยตนเอง ทักษะการเรียนรู
และทํางาน รวมกัน ทักษะการสื่อสาร ทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณ ทักษะการคิดสรางสรรคและนวัตกรรม เปนตน
ซึ่งทักษะตางๆ เหลานี้ลวนเปนทักษะที่จําเปนในการดํารงชีวิต ในศตวรรษที่ 21 กระบวนการประเมินผลการเรียนรู
นักเรียนที่เรียน ดวยวิธีการและรูปแบบการสอนขางตน เปนสิ่งสําคัญที่ ครูตองทําความเขาใจ การวัดผลประเมินผลตอง
เนนการ ประเมินเพื่อพัฒนา ใชวิธีการที่หลากหลายควบคูกันไป เพื่อวัดทั้งความรู ทักษะ และเจตคติของนักเรียน การใช
แบบทดสอบเพียงอยางเดียวไมสามารถวัดและประเมินผล การเรียนรูไดครอบคลุม ครูตองใชทั้งการสังเกต การทดสอบ
การประเมินผลงาน ฯลฯ ซึ่งตองวัดและประเมินผลให ครอบคลุมทั้งพุทธิพิสัย ทักษะพิสัย และเจตพิสัย ที่ครู ได
ออกแบบไวตั้งแตแรก การเรียนการสอนในยุคสมัยใหมครูจะตองเรียนรู และทํางานเปนทีม คือ ครูเปนผูเรียนรูไปดวย
โดยเรียนรู รวมกันกับครูทานอื่นๆ เพื่อรวมกันวางแผนออกแบบ การสอน พูดคุย ปรึกษาหารือ เสนอแนะซึ่งกันและกัน
การเรียนรูรวมกันเปนทีมของครูนี้ เรียกวา Professional Learning Community (PLC) สถานศึกษาบางแหง จัดใหมี
PLC ทุกสัปดาห ซึ่งจะชวยใหครูสามารถวางแผน การสอน การประเมิน และแกไขปญหาที่เกิดขึ้นรวมกัน ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
นอกจากนี้ ครูเองตองพัฒนาทักษะที่จําเปนสําหรับ การเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ของตนเอง ดังที่ ถนอมพร
เลาหจรัสแสง ไดเสนอทักษะที่จําเปนสําหรับครูไทย ในอนาคต (C-Teacher) (ถนอมพร เลาหจรัสแสง, ม.ป.ป.) ไวอยาง
นาสนใจ 8 ประการ คือ
1. Content ครูตองมีความรูและทักษะในเรื่องที่ สอนเปนอยางดี หากไมรูจริงในเรื่องที่สอนแลว ก็ยากที่
นักเรียนจะมีความรูความเขาใจในเนื้อหานั้นๆ
2. Computer (ICT) Integration ครูตองมีทักษะ ในการใชเทคโนโลยีเขามาชวยในการจัดการเรียนการสอน
เนื่องจากกิจกรรมการเรียนการสอนที่ใชเทคโนโลยีจะ ชวยกระตุนความสนใจใหกับนักเรียน และหากออกแบบ กิจกรรม
การเรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพ จะชวย สงเสริมความรูและทักษะที่ตองการไดเปนอยางดี
3. Constructionist ครูผูสอนตองเขาใจแนวคิดที่วา ผูเรียนสามารถสรางองคความรูไดดวยตัวเอง โดย
เชื่อมโยง ความรูเดิมที่มีอยูภายในเขากับการไดลงมือปฏิบัติกิจกรรม ตางๆ ดังนั้น ครูจึงควรนําแนวคิดนี้ไปพัฒนาวาง
แผนการ จัดกิจกรรมการเรียนรูเพื่อใหนักเรียนเกิดความรูที่คงทน และเกิดทักษะที่ตองการ
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4. Connectivity ครูตองสามารถจัดกิจกรรมให เชื่อมโยงระหวางผูเรียนดวยกัน ผูเรียนกับครู ครูภายใน
สถานศึกษาเดียวกันหรือตางสถานศึกษา ระหวางสถาน ศึกษา และสถานศึกษากับชุมชน เพื่อสรางสภาพแวดลอม ใน
การเรียนรูที่เปนประโยชน ใหนักเรียนไดลงมือปฏิบัติ อันจะกอใหเกิดประสบการณตรงกับนักเรียน
5. Collaboration ครูมีบทบาทในการจัดกิจกรรม การเรียนรูในลักษณะการเรียนรูแบบรวมมือระหวาง
นักเรียนกับครู และนักเรียนกับนักเรียนดวยกัน เพื่อฝก ทักษะการทํางานเปนทีม การเรียนรูดวยตนเอง และ ทักษะ
สําคัญอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
6. Communication ครูตองมีทักษะการสื่อสาร ทั้งการบรรยาย การยกตัวอยาง การเลือกใชสื่อ และ การ
นําเสนอ รวมถึงการจัดสภาพแวดลอมใหเอื้อตอ การเรียนรู เพื่อถายทอดความรูใหกับนักเรียนไดอยาง เหมาะสม
7. Creativity ครูตองออกแบบสรางสรรคกิจกรรม การเรียนรู จัดสภาพแวดลอมใหเอื้อตอการเรียนรูดวย
ตนเองของผูเรียนมากกวาการเปนผูถายทอดความรู หนาหองเพียงอยางเดียว
8. Caring ครูตองมีมุทิตาจิตตอนักเรียน ตองแสดง ออกถึงความรัก ความหวงใยอยางจริงใจตอนักเรียน

เครื่องมือในการพัฒนาการเรียนสูศตวรรษที่21

ครูเพื่อศิษยตองฝกฝนตนเองใหมีทักษะในการเปนโคช และเปน “คุณอํานวย” (facilitator) ในการเรียนรูแบบ
PBL (Project-Based Learning) ของศิษยขอย้ําวาครูตองเลิกเปน “ผูสอน” ผันตัวเองมาเปนโคช หรือ เปนที่ปรึกษา
ของการเรียนของศิษยที่สวนใหญเรียนแบบ PBL นั้นหมายถึง โรงเรียนในศตวรรษที่ 21 ตองเลิกเนนสอน หันมาเนน
เรียนซึ่งตองเนนทั้งการเรียนของศิษยและของครู ครูจะตองปรับตัวมากซึ่งเปนเรื่องยากจึงตองมีตัวชวยคือProfessional
Learning Communities (PLC) คือการรวมตัวกันของครูประจําการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณการทําหนาที่
ครูนั่นเอง
PLC คืออะไร PLC (Professional Learning Communities) คือ : กระบวนการตอเนื่องที่ครูและนักการ
ศึกษาทํางานรวมกันในวงจรของการรวมกันตั้งคําถาม และการทําวิจัยเชิงปฏิบัติการ เพื่อบรรลุผลการเรียนรูที่ดีขึ้นของ
นักเรียน โดยมีความเชื่อวาหัวใจของการพัฒนาการเรียนรูของนักเรียนใหดีขึ้น อยูที่การเรียนรูที่ฝงอยูในการทํางานของ
ครู และนักการศึกษา PLC เปนกิจกรรมที่ซับซอน (complex) มีหลากหลายองคประกอบ จึงตองนิยามจากหลายมุม
โดยมีแงมุมที่สําคัญตอไปนี้
1. เนนที่การเรียนรู
2. มีวัฒนธรรมรวมมือกันเพื่อการเรียนรูของทุกคนทุกฝาย
3. รวมกันตั้งคําถามตอวิธีการที่ดีและตั้งคําถามตอสภาพปจจุบัน
4. เนนการลงมือทํา
5. มุงพัฒนาตอเนื่อง
6. เนนที่ผล(หมายถึงผลสัมฤทธในการเรียนรูของศิษย)
หัวใจสําคัญที่สุดของ PLC คือ เปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตที่ดีของครู ในยุคศตวรรษที่ 21 ที่การเรียนรูใน
โรงเรียน (และมหาวิทยาลัย) ตองเปลี่ยน ไปจากเดิมโดยสิ้นเชิงครูตองเปลี่ยนบทบาทจาก“ครูสอน” (teacher) มาเปน
“ครูฝก” (coach) หรือครูผูอํานวยความสะดวกในการเรียน (learning facilitator) หองเรียนตองเปลี่ยนจากหองสอน
(class room) มาเปนหอง ทํางาน (studio) เพราะในเวลาเรียนสวนใหญนักเรียนจะเรียนเปนกลุม และทํางานรวมกันที่
เรียกวา การเรียนแบบโครงการ (ProjectBasedLearning)
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ในยุคศตวรรษที่ 21 กระบวนการเรียนการสอนมีการ เปลี่ยนแปลง โดยผูเรียนจะเรียนดวยเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัย และสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารไดอยางรวดเร็ว นอกจากนี้ยังมีปญหาที่สืบ
เนื่องมาจากจํานวนนักเรียน ที่เพิ่มขึ้นตอหองเรียนทําใหประสิทธิภาพในการเรียนการสอนลดลง สื่อที่แสดงมีขนาดใหญ
ไมเพียงพอสําหรับผูเรียนที่อยูหลังหอง ความจดจอกับผูสอนถูกเบี่ยงเบนจากพฤติกรรมและ สภาพแวดลอมในชั้นเรียน
ขนาดใหญ ผูเรียนมีการนนําเอาคอมพิวเตอรพกพาเขามาสืบคนความรูในชั้นเรียน อภิปรายหรือซักถามคําถามเกี่ยวกับ
เรื่องที่ครูกําลังสอน เมื่อเปนเชนนี้ ครูจึงตองพรอมที่จะปรับตัวและพัฒนา ตนเองใหเทาทันเทคโนโลยีอยูเสมอ รูจักนํา
เทคโนโลยี ที่มีอยูมาปรับใชเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน เชน การสืบคนเนื้อหาสาระหรือเหตุการณที่
เกี่ยวของกับ เนื้อหาบทเรียน การพัฒนาสื่อการเรียนรู เปนตน และ ตองมีความกระตือรือรนที่จะพัฒนาความรูและ
ทักษะ ของตนอยูเสมอ โดยอาศัยเทคโนโลยีเปนเครื่องมือชวย ในการพัฒนาตนเอง เรียนรูเทคนิค รูปแบบ และวิธี การ
เรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับ ลักษณะของนักเรียน
ปจจุบันกระทรวงศึกษาธิการ ไดมีแนวทาง การพัฒนา ICT เพื่อการศึกษา ดังนี้
1) การจัดหาระบบคอมพิวเตอรและอุปกรณเพื่อ การเรียนการสอนของสถานศึกษา ทั้งคอมพิวเตอรประจํา
หองปฏิบัติการ คอมพิวเตอรประจําหองเรียน ไมวาจะเปน คอมพิวเตอรตั้งโตะและคอมพิวเตอรพกพา จัดตั้งศูนย ขอมูล
Data Center และสถานีโทรทัศนผานดาวเทียม เพื่อการศึกษา สําหรับใชในการเรียนการสอน
2) การพัฒนาโครงขายโทรคมนาคมเพื่อการศึกษา ขั้นพื้นฐาน การบูรณาการโครงขาย MOENet และ
NEdNet ใหเปนโครงขายเดียว โดยใชชื่อวา OBEC-NET (กระทรวงศึกษาธิการ, 2556) สําหรับใชเปนเครือขาย เพื่อ
การศึกษาและวิจัย โดยเชื่อมตอโรงเรียนตางๆ ไวกับ ศูนยขอมูลของ สพฐ. OBEC Data Center เพื่อใหงาย ตอการดูแล
และบริหารจัดการ
3) การพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส (Digital Contents) ในรูปแบบสื่อออนไลนผานเว็บไซต e-Book หรือ
Applications ตางๆ จากแนวทางการพัฒนาไอซีทีเพื่อการศึกษาของ กระทรวงศึกษาธิการ จะเห็นไดวา ปจจุบัน
กระทรวง ศึกษาธิการไดเล็งเห็นความสําคัญของการนําเทคโนโลยี มาใชในการจัดการศึกษา โดยมีแนวทางในการจัดการ
โครงสรางพื้นฐาน จัดสภาพแวดลอม และพัฒนาสื่อ การเรียนรูอิเล็กทรอนิกสใหกับสถานศึกษา แตสิ่งสําคัญ ที่ควร
คํานึงถึ งในการนํา เทคโนโลยีเ หลานี้ ไปใชใ นการศึกษา คื อ การพัฒนาครูให มีความรู ความสามารถในการนําไป
ประยุกตใชและพัฒนาการเรียนการสอน หากสภาพ แวดลอมและอุปกรณเอื้ออํานวยแตไมรูจักนําไปใชให คุมคา การ
ลงทุนเพื่อพัฒนาไอซีทีเพื่อการศึกษานี้จะได ผลลัพธที่ไมคุมคา ดังนั้น การวางแผนพัฒนาการเรียน การสอนโดยใชไอซีที
เปนเครื่องมือตองทําทั้งระบบ เพื่อปฏิรูปการเรียนการสอนใหไดผลอยางแทจริง
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การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของผู้บริหารสถานศึกษา
School Based Management of School Administrators
นางสาวเบญจมาภรณ์ หาญลือ
Miss. Benjamaporn Hanlue

บทคัดย่อ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 หมวด 5 การบริหารและการจัดการศึกษา มาตรา 39
ได้ กาหนดให้กระทรวงกระจายอานาจการบริหารและการจั ด การศึกษา ทั้ ง ด้ า นวิช าการ งบประมาณ
การบริหารงานบุคคล และการบริหารทั่วไป ไปยังคณะกรรมการและสานักงานการศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม
เขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาโดยตรง การกระจายอานาจการบริหารจากส่วนกลาง
ไปยังสถานศึกษา เป็นการปฏิรูประบบบริหารการศึกษา โดยมุ่งกระจายอานาจในการตัดสินใจไปให้ผู้ที่ใกล้ชิดเด็ก
ได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียน ครู ผู้ปกครอง และชุมชน ได้มีส่วนร่วมกันตัดสินใจในการจัดการศึกษาให้ได้มากที่สุด
บทความนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อ เสนอแนวคิดในการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของผู้บริหารสถานศึกษา หรือ
ในลักษณะที่ใช้โรงเรียนเป็นฐาน หรือเป็นศูนย์กลางของการบริหารจัดการโรงเรียนโดยตรง ซึ่งเป็นหลักของการ
บริหารสถานศึกษา เป็นแนวคิดที่มุ่งให้สถานศึกษามีอิสระและมีความคล่องตัวในการบริหารงานด้านวิช าการ
ด้านการเงิน ด้านการบริหารงานบุคคล และการบริหารทั่วไปเปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจให้มี
การบริหารในรูปคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีความเชื่อว่าการตัดสินใจที่ดีที่สุดเกิดจากการ
ตัดสินใจของคณะบุคคลที่ใกล้ชิด และมีส่วนเกี่ยวข้องกับนักเรียนมากที่สุด

คาสาคัญ : การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
ABSTRACT
The National Education Act, BE 2542 (1999), Chapter 5, Administration and Education
Management, Section 39, requires the Ministry to decentralize the administration and
management of education. The academic budget, personnel management. And general
administration To the Board and Office of Education, Religion, Culture, Educational Service
Area and Educational Institution directly in the education area. Centralized management
decentralization to educational institutions Reform of educational administration By
decentralizing decision-making to those close to the child, school administrators, teachers,
parents and the community are involved in making the most of their educational decisions.
This article is intended to To propose the concept of school-based management of school
administrators. Or in a school-based manner. Or the center of direct management of the
school. Which is the core of the school administration. It is a concept that aims to provide
independent and flexible educational institutions in the academic administration, finance,
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human resources management. And general administration gives the community the
opportunity to participate in decision-making in the form of a basic school board. It is believed
that the best decision comes from the decision of the close party. And is most relevant to
students.

Keywords: School-based administration of school administrators
บทนา
ผู้ บ ริ หารโรงเรี ย นเป็ น องค์ป ระกอบส าคั ญ ของการบริห ารโรงเรีย น เพราะผู้ บ ริห ารเป็ น ผู้ ที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมายให้มีอานาจหน้าที่ในการจัดการต่างๆ เพื่อให้การบริหารการศึกษาของโรงเรียนนั้นบังเกิดผลตาม
จุดมุ่งหมาย (รุ่งทิวา จักรกร.2526 : 139) การปฏิรูปการศึกษาถือเป็นนโยบายสาคัญของรัฐบาล ที่จะพัฒนาคน
และสังคมให้มีคุณภาพ เพื่อสร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต ให้คนไทยมีความสมบูรณ์ทั้ง
ร่างกาย จิตใจ สติปัญญา มีคุณธรรม จริยธรรม สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ในการดาเนินงาน
ให้ประสบผลสาเร็จดังกล่าวขึ้นอยู่กับความสามารถในการบริหารและจัดการศึกษา ให้ทุกส่ว นของสังคมมีส่วน
ร่วมในการจัดการศึกษา หลังประกาศใช้พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 ซึ่งเป็นกฎหมาย
สาคัญที่เป็นหลักในการปฏิรูปการศึกษา ในหมวด 1 ความมุ่งหมายและหลักการ มาตรา 9 การจัดระบบ
โครงสร้างและกระบวนการจัดการศึกษา ให้ยึดหลักดังนี้ (1) มีเอกภาพด้านนโยบาย มีความหลากหลายในการ
ปฏิบัติ (2) มีการกระจายอานาจไปสู่เขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (3) มีการ
กาหนดมาตรฐานการศึกษา และจั ดระบบประกันคุณ ภาพการศึกษาทุกระดับและประเภทการศึกษา (4) มี
หลักการส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพ ครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง (5) ระดมทรัพยากร
จากแหล่งต่างๆมาใช้ในการจัดการศึกษา (6) การมีส่วนร่วมของบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบัน
สังคมอื่น (กระทรวงศึกษาธิการ.2542 : 6) หลักการดังกล่าว เป็นการกระจายอานาจสู่เขตพื้นที่การศึกษาและ
สถานศึกษา ตามรายละเอียดที่กาหนดไว้ตามหมวด 5 การบริหารและจัดการศึกษา มาตรา 39 ที่ว่า ให้
กระทรวงกระจายอานาจการบริหารและจัดการศึกษาทั้งด้านวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคลและ
การบริหารทั่วไป ไปยังคณะกรรมการและสานักงานการศึกษาศาสนา และวัฒนธรรมเขตพื้นที่การศึกษา และ
สถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาโดยตรง และมาตรา 40 กาหนดให้มีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
เพื่อทาหน้าที่กากับและส่งเสริม สนับสนุนกิจการของสถานศึกษา (กระทรวงศึกษาธิการ.2542 :21) ซึ่งจะเห็นได้
ว่าสถานศึกษามีอานาจอิสระในการตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของตนเอง ตามที่กฎหมายกาหนด การมี
อิสระในการจัดการศึกษาของตนเองดังกล่าวข้างต้นสอดคล้องกับแนวคิดการบริหารจัดการ โดยใช้โรงเรียนเป็น
ฐาน (School – Based Management : SBM) ซึ่งมุ่งให้สถานศึกษาเป็นองค์กรหลักในการจัดการศึกษาอย่างมี
คุณภาพ

การบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ( School – Based Management : SBM ) เป็นกลยุทธ์ทางการ
บริหารและการจัดการศึกษาที่กระจายอานาจในการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นศูนย์กลาง ให้โรงเรียนมี
อานาจ อิสระคล่องตัวในการตัดสินใจดาเนินการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนภายใต้รูปแบบการบริหารแบบ
มีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษา การกระจายอานาจ การจัดการศึกษา ของโรงเรียน และการแสดง
ภาระงานที่ตรวจสอบได้ของโรงเรียน เป็นแนวคิดทางการบริหารและการจัดการศึกษาที่มุ่งให้สถานศึกษามีอิสระ
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ในการบริหารวิชาการ การบริหารงบประมาณ การบริหารงานบุคคลและการบริหารทั่วไป ภายใต้กฎหมายที่
กาหนด การบริหารตามแนวคิดนี้สถานศึกษามีอานาจในการตัดสินใจที่จะพัฒนานโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ
เป้าประสงค์ และมีการวางแผนพัฒนางานโดยให้บุคคลที่มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ผู้บริหารสถานศึกษา ครู
นักเรียน ผู้ปกครอง และสมาชิกในชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารและจัดการศึกษา รวมทั้งตรวจสอบงาน ใน
การดาเนินงานที่มุ่งเน้นผลผลิตผลลัพธ์ และผลกระทบที่เกิดแก่ผู้เรียนเป็นสาคัญ ตามแนวคิดหลักการกระจาย
อานาจ หลักการมีส่วนร่วม หลักการบริหารตนเอง หลักการคืนอานาจจัดการศึกษาให้ประชาชน หลักการ
ตรวจสอบและถ่วงดุล และหลักการพัฒนาทั้งระบบ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
1.หลักการกระจายอานาจ เป็นการกระจายอานาจและการจัดการศึกษาจากกระทรวงและส่วนกลางไป
ยังสถานศึกษาให้มากที่สุด โดยมีความเชื่อว่าโรงเรียนเป็นหน่วยสาคัญในการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาเด็ก ให้
สถานศึกษาตัดสินใจด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านบุคลากร และด้านบริหารทั่วไป
2.หลักการมีส่วนร่วม เป็นการดาเนินงานที่สถานศึกษาเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและผู้มีได้ส่วนเสีย
เช่น สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครู ผู้ปกครองตัวแทนศิษย์เก่าและตัวแทนนักเรียน ชุมชน มีส่วนร่วมใน
การตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหาร และจัดการศึกษา จะเกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของและรับผิดชอบในการจัด
การศึกษามากขึ้น
3.หลักการบริหารตนเอง เป็นการมอบอานาจให้โรงเรียนมีระบบบริหารด้วยตนเอง มีอานาจหน้าที่
และความรับผิดชอบในการดาเนินงาน ซึ่งสามารถทาได้ด้วยวิธีการที่หลากหลาย ขึ้นอยู่กับความพร้อมและ
สถานการณ์ของโรงเรียน โดยหน่วยงานส่วนกลางทาหน้าที่เพียงกาหนดนโยบาย
4.หลักการตรวจสอบและถ่วงดุล หลักการนี้ส่วนกลางมีหน้าที่กาหนดนโยบายและควบคุมมาตรฐาน มี
องค์กรอิสระทาหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานตามที่กาหนด และเป็นไปตามนโยบายของชาติ
5.หลักการคืนอานาจจัดการศึกษาให้ประชาชน เป็นการคืนอานาจการจัดการศึกษาสู่ท้องถิ่น เพื่อให้ผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องได้มีบทบาทในการจัดการศึกษามากขึ้น
6.หลักการพัฒนาทั้งระบบ เป็นการปรับในด้านโครงสร้า ง และวัฒนธรรมขององค์กรทั้งระบบ ซึ่งทุก
ระบบต้องเห็นด้วยและให้การสนับสนุน

รูปแบบการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
จากการศึกษาพบว่า มีรูปแบบที่สาคัญอย่างน้อย 4 รูปแบบ ได้แก่
1) รูปแบบที่มีผู้บริหารโรงเรียนเป็นหลัก ผู้บริหารเป็นประธานคณะกรรมการ ส่วนกรรมการอื่น ๆ ได้
จากการเลือกตั้งหรือคัดเลือกจากกลุ่มผู้ปกครอง ครู และชุมชน คณะกรรมการมีบทบาทให้คาปรึกษา แต่อานาจ
การตัดสินใจยังคงอยู่ที่ผู้บริหารโรงเรียน
2) รูปแบบที่มีครูเป็นหลัก เกิดจากแนวคิดที่ว่า ครูเป็นผู้ใกล้ชิดนักเรียนมากที่สุด ย่อมรู้ปัญหาได้ดีกว่า
และสามารถแก้ปัญหาได้ตรงจุด ตัวแทนคณะครูจะมีสัดส่วนมาก ที่สุดในคณะกรรมการโรงเรียน ผู้บริหารยังเป็น
ประธานคณะกรรมการโรงเรียน บทบาทของคณะกรรมการโรงเรียนเป็นคณะกรรมการบริหาร
3) รูปแบบที่ชุมชนมีบทบาทหลัก แนวคิดสาคัญ คือ การจัดการศึกษาควรตอบสนองความต้องการและ
ค่านิยมของผู้ปกครองและชุมชนมากที่สุด ตัวแทนของผู้ปกครอง และชุมชนจึงมีสัดส่วนในคณะกรรมการโรงเรียน
มากที่สุด ตัวแทนผู้ปกครองและชุมชนเป็นประธานคณะกรรมการ โดยมีผู้บริหารโรงเรียนเป็นกรรมการและ
เลขานุการ บทบาท หน้าที่ของคณะกรรมการ โรงเรียนเป็นคณะกรรมการบริหาร
4) รูปแบบที่ครูและชุมชนมีบทบาทหลัก แนวคิดเรื่องนี้เชื่อว่า ทั้งครูและผู้ปกครองต่างมีความสาคัญใน
การจัดการศึกษาให้แก่เด็ก เนื่องจากทั้ง 2 กลุ่มต่างอยู่ใกล้ชิดนักเรียนมากที่สุด รับรู้ปัญหาและความต้องการได้ดี
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ที่สุด สัดส่วนของครูและผู้ปกครอง (ชุมชน) ในคณะกรรมการโรงเรียนจะมีเท่าๆกันแต่มากกว่าตัวแทนกลุ่มอื่น ๆ
ผู้บริหารโรงเรียนเป็นประธาน บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการโรงเรียนเป็นคณะกรรมการบริหาร

แนวทางการดาเนินงานการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในโรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 หมวด 5 มาตรา 39 และมาตรา 40 กระทรวงได้
กระจายอานาจการบริหารและการจัดการศึกษาให้โรงเรียนทั้งในด้านวิชาการ งบประมาณ การบริหารบุคคล
และการบริหารทั่วไป โดยมีคณะกรรมการสถานศึกษาเป็นองค์คณะบุคคลทาหน้าที่ในการบริหารโดยทาให้
โรงเรียนเป็นฐานหรือศูนย์กลางของการบริหาร และจัดการศึกษาที่ต่อ เนื่องและยั่งยืนที่จะสร้างคุณค่า ความ
รับผิดชอบ ความผูกพัน ต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคน นัยสาคัญของการ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าวคือ การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน(School – Based Management) ซึ่งผู้บริหาร
โรงเรียนจะมีบทบาทสาคัญ ในกระบวนการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาครู – อาจารย์ นักเรียนและ
ผู้ปกครอง ชุมชน ในการตัดสินใจบริหารและจัดการศึกษาของโรงเรียนไปสู่ทิศทางเป้าหมายที่ต้องการ คือ
คุณภาพของผู้เรียนเป็นสาคัญ
แนวทางการดาเนินงานการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในโรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษานี้เป็นการ
หลอมรวมยุทธศาสตร์ 3 ยุทธศาสตร์ของกรมสามัญศึกษา ( การปฏิรูปการเรียนรู้ การประกันคุณภาพการศึกษา
และการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ) โดยมุ่งเน้นให้การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานเป็นกลยุทธ์ที่จะทาให้
การปฏิรูปการเรียนและการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนประสบผลสาเร็จ
การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานเป็นการบริหารจัดการที่เป็นไปตามความต้องการของโรงเรียนเอง
โดยการบริหารแบบมีส่วนร่วมในรูปของคณะกรรมการสถานศึกษาในการใช้อานาจ หน้าที่ ความรับผิดชอบใน
การตัดสินใจใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ดาเนินการ แก้ปัญหาและจัดกิจกรรมการศึกษาของโรงเรีย น ให้มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลเพื่อคุณภาพในการเรียนรู้ของนักเรียนทุกคน
อย่างไรก็ตามการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานไม่ได้มีสูตรสาเร็จ หรือรูปแบบกระบวนการบริหารที่
สาเร็จรูปแต่ขึ้นอยู่กับความร่วมมือร่วมใจ ของผู้ที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียนโดยตรง ในการศึกษาเรียนรู้ ลงมือทา
ปรับปรุง พัฒนาอย่างต่อเนื่อง จนเป็นรูปแบบที่เหมาะสมกับโรงเรียนของตน ซึ่งผู้นาคนสาคัญของเรื่องนี้ คือ
ผู้ บ ริ ห ารโรงเรี ย น ที่ จ ะเป็ น ผู้ น ารู ป แบบบริ ห ารโดยใช้ โ รงเรี ย นเป็ น ฐานไปใช้ แ ละปรั บ ปรุ ง พั ฒ นาจนเป็ น
ลักษณะเฉพาะของตนเอง
แนวทางการดาเนินงานการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ที่โรงเรียนอาจจะนาไปปรับใช้ดาเนินการให้
เหมาะสมกับโรงเรียนของตนมีขั้นตอนการดาเนินงาน ดังต่อไปนี้
ขั้นตอนการดาเนินงานการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
( School – Based Management Process )
6. รายงานประจาปี รายงานการประเมินตนเอง
5.ประเมินตนเอง ประเมินภายใน
4.ดาเนินการตามแผนปฏิบัตกิ าร
3.กาหนดกลยุทธ์วางแผนพัฒนาและแผนปฏิบัตกิ าร
2.กาหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมาย
1.วิเคราะห์ศักยภาพของโรงเรียน
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กลยุทธ์สู่ความสาเร็จของการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน เป็นกลยุทธ์การบริหารและการจัดการศึกษาที่กระจายอานาจการ
ตัดสินใจให้โรงเรียนค่อนข้างเบ็ดเสร็จ นับเป็นการบริหารจัดการ ที่ยึดโรงเรียนเป็นศูนย์กลาง เพราะความสาเร็จ
หรือความล้มเหลวในการจัดการศึกษาที่แท้จริงนั้นอยู่ที่โรงเรียน
ความสาเร็จของการกระจายอานาจจากส่วนกลาง ไปสู่โรงเรียนที่จะทาให้โรงเรียนปรับเปลีย่ นสภาพไปสู่
การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน หรือการบริหารจัดการด้วยตนเองอย่างมีประสิทธิภาพนั้น มีความต้องการ
จาเป็นในเรื่องของการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพความสามารถของบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการบริหารโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐาน เป็นอย่างมากที่จะสร้างสรรค์ออกแบบระบบ และกระบวนการการบริหารที่มคี ุณภาพ
กลยุทธ์ที่จะนาไปสู่ความสาเร็จให้โรงเรียนในสังกัดกรมสามัญศึกษา สามารถใช้การบริหารโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐานได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้น มีดงั นี้ คือ
1.การสร้างความตระหนัก / ความรู้ความเข้าใจใน SBM
2.การพัฒนาวิชาชีพผูบ้ ริหาร
3.การพัฒนาวิชาชีพครู
4.การมีวิสัยทัศน์
5.การบริหารจัดการที่เป็นระบบ
6.พัฒนาการมีสว่ นร่วมในเรื่องการบริหารหลักสูตร
7.การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ
8.การมีวิธีคิดและวิธีปฏิบตั ิงานที่เป็นระบบ
9.การให้รางวัล
ครูในโรงเรียนที่บริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานควรปฏิบัติอย่างไร
ครูเป็นบุคลากรหลักของโรงเรียน ที่มีส่วนสาคัญในการช่วยให้การบริหารและการจัดการศึกษาประสบ
ความสาเร็จ ทุกคนต้องช่วยกันนาให้เกิดการเปลี่ยนแปลง โดยหน้าที่สาคัญที่ต้องร่วมกันปฏิบัติมีดังนี้
1.ดาเนินการพัฒนาด้านวิชาการ การพัฒนาด้านวิชาการถือเป็นหน้าที่โดยตรงของครูทุกคน ดังนั้นจึง
ถือว่าเป็นงานสาคัญต้องปฏิบัติดังนี้
1.1 พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
1.1.1 ศึกษาบริบทการจัดการศึกษาของชุมชน เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจถึงประเด็นหลักที่ก่อให้เกิด
ความเปลี่ยนแปลงของชุมชน ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม ค่านิยม ประเพณี และสิ่งแวดล้อม เพื่อนาประเด็น
เหล่านั้นมาเป็นข้อมูลในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
1.1.2 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โดยร่วมกันระหว่างเพื่อนครู ผู้บริหารและชุมชน เพื่อทาสาระการ
เรียนรู้ให้สอดคล้องกับความต้องการของชุชนและเป็นไปตามหลักสูตรการศึกษาขึ้นพื้นฐาน
1.1.3 นาหลักสูตรสถานศึกษาไปใช้อย่างเป็นรูปธรรม ดาเนินการได้โดยจัดทาหน่วยการเรียนรู้และ
แผนการจัดการเรียนรู้และนาไปใช้จัดการเรียนการสอนมีการประยุกต์เนื้อหาสาระ สื่อและเทคนิควิธีการจาก
ท้องถิ่น และเทคนิคใหม่ๆมาใช้อย่างเหมาะสม
1.1.4 จัดกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายและเหมาะสม เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาการของ
ผู้เรียน ให้สามารถเรียนรู้ได้เต็มศักยภาพของแต่ละบุคคลโดยแปลงหลักสูตรไปสู่การออกแบบและจัดการเรียนรู้ที่
เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ โดยมุ่งเน้นที่จะยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สูงขึ้น
1.1.5 จัดทาจัดหาสื่อและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย สื่อและแหล่งเรียนรู้ เป็นสิ่งที่ส่งเสริมการเรียนรู้
โดยดาเนินการดังนี้
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1) จัดรวบรวมสื่อ แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นและวางแผนการใช้ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับ
ผู้เรียน
2) จัดทาเอกสารแบบเรียนและสื่ออื่นๆ เพื่อประกอบการสอน
3) ประสานความร่วมมือกับชุมชนและท้องถิ่น ให้ช่วยในการจัดการศึกษา โดยนาบุคคล ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นและทรัพยากรมาช่วยการศึกษา
1.2 การวิจัย ครูต้องวิจัยเพื่อการเรียนการสอนได้ และเป็นวิจัยปฏิบัติการระหว่างการเรียนการสอน
รวมทั้งมีการวิจัยทางการบริหารเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนางาน
1.3 การพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารและครู ในการพัฒนางานจะต้องพัฒนาตนเองควบคู่ไปด้ว ย
สถานศึกษาควรมีการประเมินสมรรถนะผู้บริหารและครูและจัดทาแผนพัฒนาสมรรถนะของตนเอง รวมทั้งทา
การพัฒนาตนเองตามแผนไปพร้อมๆกับการปฏิบัติงาน
1.4 คุณธรรมนาความรู้ ควรพัฒนาคุณธรรมควบคู่ไปกับวิชาการประเด็นสาคัญที่ต้องดาเนินการคือ
นาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการบริหารงาน การจัดการเรียนรู้และการดาเนินชีวิต
1.5 การประกันคุณภาพการศึกษา สถานศึกษาควรพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในให้เข้มแข็งทุก
องค์ประกอบของงานจะต้องดาเนินการตามวงจรคุณภาพ (PDCA) ครูต้องมีส่วนในการพัฒนางานและระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษาและมีความรู้พอที่จะช่วยผู้บริหารได้
1.6 การใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มบทบาท ครูต้องรู้จักใช้เทคโนโลยีเพื่อประโยชน์ในการจัดการเรียนการ
สอนได้
2.สนั บ สนุ นให้ ชุ ม ชนเข้ า มามีส่ ว นร่ วมในการจั ด การศึ ก ษา เนื่ อ งจากครู เป็ น ผู้ ที่ อยู่ ใกล้ ชิ ด กั บ
ผู้ปกครองและชุมชน จึงมีบทบาทสาคัญในการประสานงานกับชุมชนให้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา โดย
ปฏิบัติได้ดังนี้
2.1 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนได้เข้าใจบทบาทของตนเองในการมีส่วนร่วมจัดการศึกษา โดยร่วม
ดาเนินการด้วยวิธีต่างๆ เช่น ประชุมเชิงปฏิบัติการ ประชุมชี้แจงเผยแพร่ข่าวสารด้วยสื่อต่างๆเป็นต้น
2.2 ส่งเสริมให้ชุมชนและผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และเป็น
คณะกรรมการต่างๆของโรงเรียน

ชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารและจัดการศึกษาได้อย่างไรบ้าง
ในการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน เพื่อรองรับการกระจายอานาจจะต้องใช้ชุมชนเข้ามามี
ส่ ว นร่ว มจั ด การศึ กษามากขึ้น ทั้ ง ด้ า นการบริหาร การส่ ง เสริม สนั บ สนุ น การเรี ย นการสอน และการจั ด
การศึกษา รวมทั้งการเข้าไปมีส่วนร่วมในการตรวจสอบติดตามผลการดาเนินงานของโรงเรีย น ซึ่งมีวิธีที่ชุมชน
สามารถมีส่วนร่วมได้ ดังนี้
1.มีส่วนร่วมในการบริหารการศึกษา
ผู้ปกครองและชุมชนสามารถมีส่วนร่วมในการบริหารการศึกษาได้ดังนี้
1.1 กาหนดความต้องการในการจัดการศึกษาและการจัดทาแผนพัฒนาโรงเรียน
1.2 ร่วมเป็นคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
1.3 ร่วมในการพัฒนาโรงเรียนในรูปแบบของคณะกรรมการ เช่น คณะกรรมการการพัฒนาหลักสูตร
คณะกรรมการสร้างความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับชุมชนสมาคมครูและผู้ปกครองของโรงเรียน คระกรรมการ
เครือข่ายผู้ปกครองของโรงเรียน เป็นต้น
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2.มีส่วนร่วมส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
ชุมชนจะมีบทบาทสาคัญในการส่งเสริม สนับสนุนการเรียนรู้ให้แก่นักเรียนโดยทาได้ ดังนี้
2.1 เป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับโรงเรียน ในรูปแบบของสถานศึกษาที่ศึกษาดูงานแหล่งฝึก
2.2 เป็นวิทยากรหรือภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยเข้าร่วมในการสอนหรือเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่นักเรียน
2.3 การให้ความช่วยเหลือทั้งด้านกาลังกาย กาลังสติปัญญา ทรัพยากรและการช่วยเหลือด้านอื่นๆ
และเป็นแหล่งเรียนรู้ของนักเรียน
2.4 การให้ความร่วมมือกับสถานศึกษาในการส่งเสริมการเรียนรู้ของบุตรหลานตนเอง เช่น การ
สอนเสริม กวดขันดูแลความประพฤติ การอบรมสั่งสอน เป็นต้น
3.มีส่วนร่วมส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกกาของโรงเรียน
ชุมชนสนับสนุนการจัดการศึกษา ได้ดังนี้
3.1 การให้ทุ นสนับสนุน เป็นการให้หรือจัดหาเงินเพื่อสนับ สนุนการจัด การศึกษา องค์กรหรือ
หน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนสามารถจัดงบประมาณเพื่อช่วยสนับสนุนก็สามารถทาได้
3.2 การจัดกระบวนการเรียนรู้ของชุมชนเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ โดยมีการสื่อสารข้อมูลระหว่างชุมชน
ในการแก้ปัญหาต่างๆ เพื่อให้เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ ซึ่งอาจจะมีการดาเนิ นงานเวทีประชาคม หนังสือพิมพ์
ท้องถิ่น รายการวิทยุ หอกระจายข่าวเป็นต้น
4.มีส่วนร่วมตรวจสอบและติดตามผลการจัดการศึกษาของโรงเรียน
การจั ด การศึกษาตามแนวปฏิรูป การศึกษา ได้ มีการกาหนดให้หน่ ว ยงานส่ ว นกลางเป็ น ผู้ กาหนด
นโยบายและมาตรฐานการศึกษา โดยให้อิสระแก่สถานศึกษาชุมชน ท้องถิ่นดาเนินการจัดการศึกษา และให้
ท้องถิ่นและหน่วยงานด้านมาตรฐานทาหน้าที่กากับ ตรวจสอบคุณภาพการจัดการศึกษา ดังนั้นชุมชนจึงมี
บทบาทในการตรวจสอบและติดตามผลการจัดการศึกษาของโรงเรียน ดังนี้
4.1 ร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจสอบ
4.2 ร่วมติดตามความเคลื่อนไหวของสถานศึกษา
4.3 ร่วมวิพากษ์ วิจารณ์ ให้ความคิดเห็นในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
การบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานให้ประสบความสาเร็จควรปฏิบัติตามปัจจัยและเงื่อนไขใดบ้าง
1. ปัจจัยที่ช่วยให้ประสบความสาเร็จ
ในการนารูปแบบการบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานไปใช้ในโรงเรียนให้ประสบผลสาเร็จ
ขึ้นอยู่กับปัจจัยสาคัญที่ต้องดาเนินการ ดังนี้
1.1 ได้รับการถ่ายโอนอานาจอย่างแท้จริง หน่วยงานส่วนกลางต้องถ่ายโอนอานาจหน้าที่และการ
บริหารและจัดการศึกษา ทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านวิชาการ ด้านบุคลากร ด้านงบประมาณ และด้านการบริหาร
ทั่วไป ให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษาและคณะกรรมการสถานศึกษาอย่างแท้จริง และผู้บริหารสถานศึกษาต้องใช้
อานาจที่ได้รับร่วมกับครู ผู้ปกครอง และผู้แทนจากชุมชน
1.2 มีการกาหนดมอบหมายหน้าที่ ผู้บริหารจะต้องกาหนดอานาจหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคลากร
ในสถานศึกษาอย่างชัดเจน และมอบอานาจและหน้าที่แก่บุคลากรอย่างเหมาะสม ซึ่งอาจพิจารณาถึงภาระงาน
บทบาท ความรับผิดชอบของบุคลากร
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1.3 ครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน ต้องรู้และเข้าใจวิสัยทัศน์พันธกิจ ความรับผิดชอบของ
ตนเอง
1.4 ครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมทั้งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ควร
ได้รับการพัฒนาอย่างทั่วถึง และสม่าเสมอ
1.5 ผู้บริหารสถานศึกษาควรมีลักษณะของผู้นาการเปลี่ยนแปลง
1.6 การบริหารงานควรดาเนินการในรูปขององค์คณะบุคคล
1.7 สถานศึกษาต้องมีระบบข้อมูลสารสนเทศที่ดีและนามาใช้ประโยชน์ได้โดยสะดวก
1.8 สถานศึกษามีการวางแผนและดาเนินงานอย่างเป็นระบบ
1.9 มีการบริหารแบบมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียในการจัดการศึกษาทั้งระดับเขตพื้นที่การศึกษา และ
สถานศึกษา
1.10 มีระบบการตัดสินใจดาเนินการ และวิธีการที่ต้องแจ้งผลการตัดสินใจให้กับบุคลากรทุกคนใน
โรงเรียน เพื่อให้เกิดความเข้าใจ สามารถดาเนินการได้ ซึ่งโรงเรียนต้องพัฒนาระบบการตัดสินใจ การสื่อสาร
ข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ
1.11 จัดให้มีระบบการนิเทศ ติดตาม กากับ ประเมินผล และรายงานต่อหน่วยงานต้นสังกัดและชุมชน

บทสรุป
การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานที่กล่าวไว้ สรุปได้ว่า สิ่งสาคัญคือเป็นการบริหารจัดการโดยมี
เป้าหมายที่ผู้เรียน ลดขั้นตอนการควบคุมและสั่งการเพื่อเพิ่มผลงานที่แท้จริง และเพิ่มประสิทธิภาพ กล่าวคือใช้
ทรัพยากรน้อยแต่ได้ผลงานมาก มองการมีส่วนร่วมของโรงเรียนในมุมกว้าง คื อมีส่วนร่วมทั้งครู ผู้ปกครอง
ผู้นาชุมชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากการจัดการศึกษา นอกจากนี้เป็นการบริหารที่เปิดโอกาสให้โรงเรียนมีความ
เป็นอิสระในการคิด การวางแผน ทดลองสร้างสรรค์และสร้างนวัตกรรมในการทางาน พร้อมทั้งมีการตรวจสอบ
และประเมินผลควบคู่กันไป
ความเป็นอิสระในการทางานที่กล่าวไว้เป็นอิสระที่มีกติกา มีเงื่อนไขหรือข้อตกลงไม่ใช่อิสระเสรีแบบ
ไม่มีขีดจากัด และที่สาคัญคือ มีเป้าหมายหรือปณิธานที่ชัดเจนมีหลักการทางานที่ให้ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาร่วมกันทางาน มีสิทธิในการแสดงความคิดเห็นใช้ความคิดริเริ่มและตัดสินใจในงานที่เขารับผิดชอบ ไม่
ควบคุมสั่งการแต่ต้องมีการตรวจสอบจากภายนอก นอกจากนี้ควรมารสร้างเครือข่ายหรือทีมงาน มีการเชื่อมโยง
ดึง ดู ด สิ่ งดี ๆ จากบุคคลและองค์กรต่ า งๆเข้า มาสร้างความเจริญ ให้แก่โ รงเรีย น ในลั กษณะก ารท างานแบบ
เครือข่าย
เมื่อมีการดาเนินงานตามที่กล่าวไว้อย่างต่อเนื่อง จริงจัง ผลผลิตที่ได้คือการบริหารจัดการโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐานจะดาเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความพร้อมสูงในการรองรับการกระจายอานาจจากส่วน
ราชการ เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ นักเรียนที่จบไปแต่ละรุ่นจะมีคุณภาพ ครูในโรงเรียนที่ร่วมในกระบวนการ
ทางานจะเก่งและงอกงามขึ้นมีปัญญามากขึ้น เป็นคนดีมากขึ้นและจะได้สร้างนวัตกรรมที่เป็นเทคนิค วิธีการ
หรือกระบวนการทางานใหม่ๆมาใช้ในการทางานเพื่อพัฒนาให้เด็กๆรุ่นต่อๆไป เติบโตขึ้นอย่างมีคุณภาพ อย่าง
ต่อเนื่อง ไม่สิ้นสุด
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STEM Education มุ่งสู่การเรียนรู้ในยุคใหม่
STEM Science, Technology, Engineering, Mathematics
นางสาวปราณี คงทน
Miss Pranee Khongthon

บทคัดย่อ
ยุคแห่งศตวรรษที่ 21 ในปัจจุบนั นั้น การเปลี่ยนแปลงบริบทรอบด้านได้เกิดปรากฎการณ์ที่มีความหลากหลายในรูปแบบ
ของการเปลี่ยนแปลงเชิงกระบวนทัศน์ที่เรียกว่า Paradigm Shift ซึ่งส่งผลกระทบต่อสังคมในมิติต่างๆอย่างรอบด้าน รวมทั้งในมิติ
ของการจัดการศึกษาด้วยเช่นกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกระบวนการเรียนการสอนในยุคปัจจุบันและมุ่งสู่ อนาคต นั้นเกิดการ
ปรับเปลี่ยนอย่างรอบด้านในรูปแบบและกระบวนการทางการเรียนรู้ที่เกิดขึ้น เป็นการจัดการเรียนรู้ที่ในรูปแบบใหม่สอดรับกับการ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 ที่เกิดขึ้น สะเต็มศึกษา (STEM Education ) เป็นกระบวนทั ศน์ทางการเรียนรู้รูปแบบใหม่ในสังคม
ปัจจุบันที่กาลังเป็นทีน่ ิยมแพร่หลายในการนามาปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนของนานาประเทศ ซึ่งเป็นกระบวนทัศน์ทางการ
เรียน รู้ในเชิงบูรณาการทางการเรียน (Learning Integration ) โดยมุ่งเน้นองค์ความรู้จากสาระหลัก 4 ด้านได้แก่ ด้านวิทยาศาสตร์
( Science ) ด้านเทคโนโลยี ( Technologies ) ด้านวิศกรรมศาสตร์ ( Engineering ) และด้านคณิตศาสตร์ ( Mathematics ) เพื่อ
ใช้เป็นฐานองค์ความรู้สาคัญในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน รวมทั้งเป็นการนาเอาศาสตร์ทั้งสี่ที่มีความเชื่อมโยงกันในโลกแห่ง
ความเป็นจริงที่ต้องอาศัยองค์ความรู้ต่างๆมาบูรณาการเข้าด้วยกันในการดาเนินชีวิตและการทางานของมนุษย์

คาสาคัญ: STEM Education มุ่งสู่การเรียนรู้ในยุคใหม่

Abstract
The era of the 21st century in the current research. Changes in the context of a phenomenon with diverse
forms of change-oriented paradigm called Paradigm Shift, which affect the social dimension of the round.
Including in terms of education as well. Especially in the teaching process in the present and look to the
future. The resulting shift in the pattern and process of learning to occur. The learning management in a new
line with a change in the 21st century, occurring reflect the full study (STEM Education) is a paradigm of
learning a new style in today's society that is becoming widespread in bringing fine. the teaching of various
countries. The Paradigm Learning In Integrative Learning (Learning Integration) focus on knowledge from the
core four areas: science (Science) Technology (Technologies) in Engineering Science (Engineering) and
Mathematics (Mathematics) to use. a knowledge base in the event of instruction. As well as bringing science all
four are linked to the world of reality that requires knowledge in integrated together in the life and work of
man.

Key words: STEM Education geared towards learning in the new era.
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บทนา
ยุคแห่งศตวรรษที่ 21 ในปัจจุบันนั้น การเปลี่ยนแปลงบริบทรอบด้านได้เกิดปรากฎการณ์ที่มีความหลากหลายใน
รูปแบบของการเปลี่ยนแปลงเชิงกระบวนทัศน์ที่เรียกว่า Paradigm Shift ซึ่งส่งผลกระทบต่อสังคมในมิติต่าง ๆ อย่างรอบด้าน
รวมทั้งในมิติของการจัดการศึกษาด้วยเช่นกัน ผลที่เกิดขั้นจากการเปลี่ยนแปลงเชิงกระบวนทัศน์ดังกล่าวนั้นจะมีทั้งผลในเชิง
บวกและผลในเชิงลบในบริบททางสังคมที่มีความแตกต่างกันออกไป
สาหรับในมิติของการศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกระบวนการเรียนการสอนในยุคปัจจุบันและมุ่งสู่อนาคต นั้นเกิด
การปรับเปลี่ยนอย่างรอบด้านในรูปแบบและกระบวนการทางการเรียนรู้ที่เกิดขึ้น เป็นการจัดการเรียนรู้ที่ในรูปแบบใหม่สอด
รับกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 ที่เกิดขึ้น จากกระบวนทัศน์ทางการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางทางการเรียนที่
เรียกว่า Learners - Centered Paradigm ได้มีการพัฒนาก้าวสู่การปรับเปลี่ยนในเชิงบูรณาการ ทางกระบวนทัศน์ที่มีความ
ซับซ้อนมากขึ้นเป็นการใช้องค์ความรู้แห่งฐานเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์และการใช้ปัญหาเข้ามามีส่วนสาคัญของการจัดการ
เรียนการสอน ที่เรียกว่า Technologies – Based Paradigm หรือ problems – Based Paradigm โดยมีเทคโนโลยีแห่งยุค
ดิจิตอลเป็นเครื่องมือสาคัญในการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบใหม่นี้
สะเต็มศึกษา (
STEM Education ) เป็นกระบวนทัศน์ทางการเรียนรู้รูปแบบใหม่ในสงคมปัจจุบันที่กา ลังเป็นที่นิยม
แพร่หลายในการนามาปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนของนานาประเทศ ซึ่งเป็นกระบวนทัศน์ทางการเรียน รู้ในเชิงบูรณา
การทางการเรียน ( Learning Integration ) โดยมุ่งเน้นองค์ความรู้จากสาระหลัก 4 ด้านได้แก่ ด้านวิทยาศาสตร์ ( Science )
ด้านเทคโนโลยี ( Technologies ) ด้านวิศกรรมศาสตร์ ( Engineering ) และด้านคณิตศาสตร์ ( Mathematics ) เพื่อใช้เป็น
ฐานองค์ความรู้สาคัญในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน รวมทั้งเป็นการนาเอาศาสตร์ทั้งสี่ที่มีความเชื่อมโยงกันในโลกแห่ง
ความเป็นจริงที่ต้องอาศัยองค์ความรู้ต่างๆมาบูรณาการเข้าด้วยกันในการดาเนินชีวิตและการทางานของมนุษย์
บทความนี้ผู้เขียนจะนาเสนอสาระเบื้องต้นของ
STEM Education ซึ่งในเมืองไทยได้บัญญัติศัพท์โดยใช้คาว่า "สะ
เต็มศึกษา" ขึ้นมาใช้โดย สสวท . ( สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ) กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่ง
STEM
Education หรือสะเต็มศึกษานี้ กาลังเป็นศาสตร์การสร้างองค์ความรู้ที่สาคัญที่กาลังมีการนามาปรับและพัฒนาการใช้ใน
หลักสูตรการเรียนการสอนของบ้านเราในปัจจุบันที่มีความน่าสนใจและติดตามจากทุกฝ่าย

ความหมายของ STEM Education
คาว่า “สะเต็ม” หรือ STEM เป็นคาย่อภาษาอังกฤษของศาสตร์ 4 สาขาวิชาได้แก่ วิทยาศาสตร์ ( Science )
เทคโนโลยี ( Technology ) วิศวกรรมศาสตร์ ( Engineering ) และคณิตศาสตร์ ( Mathematics ) หมายถึงองค์ความรู้ของ
ศาสตร์ทั้งสี่ที่มีความเชื่อมโยงกันในโลกของความเป็นจริงที่ต้องอาศัยองค์ความรู้ต่างๆมาบูรณาการเข้าด้วยกันในการดาเนิน
ชีวิตและการทางาน ซึ่งกล่าวได้ว่า สะเต็มศึกษา ( STEM Education ) คือแนวทางการจัดการศึกษาตามแนวบูรณาการความรู้
ใน 4 สหวิทยาการ ได้แก่ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ โดยเน้นการนาความรู้ไปใช้ในการ
แก้ปัญหาในชีวิตจริง รวมทั้งการพัฒนากระบวนหรือผลผลิตใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่อการดารงชีวิตและการทางาน ช่วยนักเรียน
สร้างความเชื่อมโยงระหว่าง 4 สหวิทยาการเข้ากับชีวิตจริงและการทางาน การจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มจึงเป็นการจัดการ
เรียนรู้ที่ไม่เพียงการท่องจาทฤษฏีหรือกฎทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เท่านั้นแต่เป็นการสร้างความเข้าใจของทฤษฎีหรือ
กฎเหล่านั้นผ่านการปฏิบัติให้เห็นจริงควบคู่ไปกับการพัฒนาทักษะการคิดการตั้งคาถาม การแก้ปัญหา และการหาข้อมูลและ
การวิเคราะห์ข้อมูล ที่ค้นพบใหม่ๆ สามารถนาข้อมูล หรือข้อค้นพบเหล่านั้นไปบูรณา การปรับใช้กับชีวิตประจาวันได้ (
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : ออนไลน์ ) สอดคล้องกับที่ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. มนตรี จุฬาวัฒ
นทล ประธานกรรมการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ( สสวท .) ที่กล่าวว่า สะเต็มศึกษา คือวิธีการ
จัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ในทุกระดับชั้นตั้งแต่อนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษาไปจนถึง
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อาชีวศึกษาและอุดมศึกษา โดยไม่เน้นเพียงการท่องจาสูตรและทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์หรือสมการคณิตศาสตร์ เพียงอย่าง
เดียว แต่สะเต็มศึกษาจะฝึกให้ผู้เรียนรู้จักวิธีคิด ตั้งคาถาม แก้ปัญหา และสร้างทักษะหาข้อมูลรวมทั้งการวิเคราะห์ข้อค้นพบ
ใหม่ๆ ในการบรูณาการองค์ความรู้เพื่อมุ่งแก้ปัญหา สาคัญๆ ที่พบในชีวิตวีจริง เน้นการทาโครงการแก้ปัญหาหรือสร้าง
นวัตกรรมใหม่ๆ โดยวิธีบูรณาการความรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ก่อให้เกิดเทคโนโลยีที่ใช้ประโยชน์ ส่วนวิศวกรรมในสะ
เต็มศึกษาระดับโรงเรียนหมายถึงการสร้าง การดัดแปลง การทาต้นแบบ รวมถึงการออกแบบกระบวนการผลิตหรือการบริการ
โดยการประยุกต์ความรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีไม่ได้จากัดเฉพาะวิศวกรรมสาขาที่เรียนในคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ในสถาบันอุดมศึกษาเท่านั้น ( มนตรี จุฬาวัฒนทล : ม.ป.ป. ) นอกจากนี้ พรทิพย์ ศิริภัทรชัย ( 2556 ) ยังได้
กล่าวถึงความหมายของ Stem Education ไว้อย่างน่าสนใจว่า STEM คือการสอนแบบบูรณาการข้ามกลุ่มสาระวิชา (
Interdisciplinary Integration ) ระหว่างศาสตร์สาขาต่างๆ ได้แก่ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และ
คณิตศาสตร์ โดยนาจุดเด่นของธรรมชาติตลอดจนวิธีการสอนของแต่ละวิชามาผสมผสานกันอย่างลงตัว เพื่อให้ผู้เรียนนา
ความรู้ทุกแขนงมาใช้ในการแก้ปัญหา การค้นคว้า และการพัฒนาสิ่งต่างๆ ในสถานการณ์โลกในปัจจุบันซึ่งอาศัยการจัดการ
เรียนรู้ที่ครูผู้สอนหลายสาขาร่วมมือกัน เพราะในการทางานจริงหรือในชีวิตประจาวันนั้นต้องใช้ความรู้หลายด้านในการทางาน
ทั้งสิ้นไม่ได้แยกความรู้เป็นส่วนๆ และนอกจากนี้ STEM Education ยังเป็นการส่งเสริมพัฒนาทักษะที่สาคัญในยุคโลกาภิวัตน์
หรือทักษะที่จาเป็นสาหรับศตวรรษที่ 21 ( 21st Century Skills ) อีกด้วย เช่น
1. ด้านปัญญาผู้เรียนสามารถเข้าใจในเนื้อหาที่เรียนได้ดี
2. ด้านทักษะการคิด ผู้เรียนสามารถพัฒนาทักษาการคิด โดยเฉพาะอย่างยิ่งการคิดขั้นสูง เช่น การคิด
วิเคราะห์การคิดสร้างสรรค์
3. ด้านคุณลักษณะ ผู้เรียนสามารถมีทักษะการทางานและมีทักษะในการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ เป็นต้น
ดังนั้น STEM Education หรือสะเต็มศึกษา จึงไม่ใช่เรื่องใหม่ แต่เป็นการต่อยอดหลักสูตรโดยการบูรณาการการ
เรียนรู้ในศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและกระบวนการ ทางวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อเน้นการนาความรู้ไป
แก้ไขปัญหาในการดาเนินชีวิต รวมทั้งสามารถพัฒนากระบวนการ และผลผลิตใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่อการดาเนินชีวิตและการ
ประกอบอาชีพในอนาคต อีกทั้งศาสตร์ทั้ง 4 สาขาเป็นศาสตร์ที่มีความสาคัญอย่างมากในการเพิ่มขีดความสามารถในเชิง
การค้าและเศรษฐกิจ การพัฒนาคุณภาพชีวิตรวมทั้งการสร้างความมั่นคงให้กับประเทศ ซึ่งล้วนแต่เป็นปัจจัยสาคัญในการ
เสริมสร้างประสิทธภาพให้กับผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ เกิดทักษะและสมรรถนะที่สนองต่อการเรียนรู้ในโลกศตวรรษที่ 21 นี้

เหตุผลและความจาเป็นในการพัฒนา STEM ในต่างประเทศ
STEM Education มีจุดเริ่มต้นในการพัฒนาขึ้นมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่ง มี
นักการศึกษาได้วิเคราะห์ว่าขีดความสามารของผู้เรียนยังอยู่ในระดับที่ยังไม่น่าพอใจ ไม่ได้เป็นลาดับต้นๆ ดังที่เคยเป็นมาใน
ขณะที่หลายๆประเทศทั่วโลกได้มีการพัฒนาก้าวรุดหน้าไปมากดังมี สิ่งบ่งบอกจากการทดสอบโครงการประเมินนักเรียน
นานาชาติที่ทีชื่อว่า PISA ( Program for International Students Assessment ) และการทดสอบด้านคณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์สากลหรือที่เรียกว่า TIMSS ( Trends in International Mathematics and ScienceStudy ) ซึ่งผลการ
ทดสอบของนักเรียนสหรัฐอเมริกาต่ากว่าหลายประเทศ มีคะแนนด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ลดลง รวมทั้งรายงานผล
จาก Phi Delta Kappan ที่ประเมินนักเรียนอเมริกันที่ทาคะแนนได้ต่าสุด เป็นต้น
โทมาเซียน (
Thomasian 2011) แห่งศูนย์วิจัยแห่งชาติ NGA (The National Governers Association's) Center
for Best Practices ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้กล่าวในประเด็นดังกล่าวนี้ไว้ว่า เหตุผลที่ประเทศสหรัฐอเมริกามีความตกต่า
ทางการเรียนรู้ของเด็กนักเรียนจนถึงระดับ K-12 ว่ามีสาเหตุอันเนื่องมาจากประเด็นสาคัญดังต่อไปนี้คือ
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1. การขาดมาตรฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ขั้นวิกฤตในการจัดการศึกษาจนถึงระดับ K-12 ( Lackof
rigorous K-12 math and science standards ) ซึ่งเป็นมาตรฐานวิชาชีพเฉพาะสาขาในด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
ในระดับต่างๆ ที่จะเป็นเกณฑ์กาหนดมาตรฐานทางการเรียนรู้ที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน
2. การขาดแคลนครูผู้สอนเฉพาะทาง ( Lack of qualified instructors ) โดยเฉพาะอย่างยิ่งการขาดแคลนครูด้าน
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ทั้งในเชิงปริมาณและในเชิงคุณภาพ
3. ขาดการเตรียมการด้านการจัดการเรียนการสอน STEM ในระดับหลังมัธยมศึกษาตอนปลาย ( Lack of
preparation for postsecondary STEM study ) เนื่องจากผู้เรียนในระดับดังกล่าวต้องมีความพร้อมที่จะรับเอา
ประสบการณ์ทางการเรียน STEM เพื่อการเรียนในระดับที่สูงขึ้นมุ่งสู่โลกแห่งอาชีพในอนาคตต่อไป
4. เกิดความล้มเหลวในการสร้างแรงจูงใจผู้เรียน เพื่อให้เกิดความสนใจในวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (
Failure to motivate student interest in math and science ) อาจเนื่องมาจากปัจจัยความพร้อม ในหลากหลายสาเหตุ
ที่ทาให้การเรียนแบบ STEM ขาดการสร้างแรงจูงใจที่จะเรียนรู้เกิดความด้อยประสิทธิภาพ
5. เกิดความล้มเหลวในระบบการจัดการเรียนการสอนระดับหลังมัธยมศึกษาตอนปลายที่จะสร้างความพร้อมให้ก้าว
สู่การเรียนรู้แบบ STEM ( Failure of the post secondary system to meet STEM job demand ) เนื่องมาจากขาดการ
สร้างระบบการเรียนรู้ของ STEM ที่ดีมีประสิทธิภาพ ขาดขั้นตอนการพัฒนาซึ่งอาจก่อให้เกิดความล้มเหลวได้
จากสภาพการณ์ของปัญหาที่กล่าวมาในเบื้องต้นนั้นทาให้หน่วยงานภาครัฐด้านการศึกษา ที่เกี่ยวข้องได้กาหนด
มาตรการในการแก้ปัญหาเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในสิ่งที่ท้าทายที่ได้เกิดขึ้นโดยได้ดาเนินการดังนี้เช่น
1. กาหนดมาตรการเพื่อเร่งรัดและเข้มงวดกวดขันในการใช้มาตรฐานทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์รวมทั้ง
การประเมินผลเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการเรียนการสอน
2. ดาเนินการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพครูผู้สอนจานวนมากเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะให้บังเกิดกับครูผู้สอนมุ่งสู่
ความเป็นครูมืออาชีพ
3. มีการจัดเตรียมความพร้อมและเข้มงวดให้กับผู้เรียนเพื่อมุ่งสู่การเรียนแบบ STEM
4. มีการใช้ข้อมูลสารสนเทศทางด้านการเรียนเพื่อขยายขอบข่ายและเพิ่มประสิทธิภาพทางการเรียนด้าน
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ให้ก้าวไปอย่างมีคุณภาพ
5. ยกระดับคุณภาพทางการเรียนและให้การส่งเสริมและสนับสนุนครูผู้สอน STEM Education
6. กาหนดเป้าหมายให้ชัดเจนสาหรับผู้เรียนที่จบการศึกษาจากระดับหลังมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อให้เขาเหล่านั้น
ได้มุ่งสู่การใช้ประโยชน์จาก STEM Education ตามที่เขาต้องการ
นอกจากนี้ผลการศึกษาวิจัยของ อีจิเวลล์ ( Ejiwale 2013 ) แห่ง Jackson State University ประเทศ
สหรัฐอเมริกาที่ได้กล่าวถึงปฏิบัติการของ STEM Education นั้นจะมีปัญหาและอุปสรรคสาคัญบางประการที่ขวางกั้นและบั่น
ทอนความสาเร็จในการจัดการเรียนการสอนแบบ STEM นี้ได้สืบเนื่องมาจาก
1. การเตรียมการที่ยังอ่อนด้อยเกี่ยวกับระยะเวลาที่เร่งรัดหรือเวลาที่สั้นเกินไปส่งผลต่อความพร้อม และคุณภาพของ
ครูผู้สอนสะเต็มศึกษา ( Poor preparation and shortage in supply of qualified STEM teachers )
2. ด้านงบประมาณยังขาดการลงทุนเพื่อการพัฒนาครูด้านวิชาชีพเฉพาะทาง ( Lack of investment inteachers
professional development )
3. มีจุดอ่อนในด้านการเตรียมการเพื่อการเสริมสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน ( Poor preparation and
inspiration of students )
4. ขาดการเชื่อมโยงในการเสริมสร้างองค์ความรู้ที่จะส่งผลต่อสมรรถนะทางการเรียนรายบุคคล ตามความถนัดหรือ
ความสนใจของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ ( Lack of connection with individual learners in a wide variety of
ways )
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5. ขาดการสนับสนุนอย่างเป็นระบบทั้งจากระบบ ในโรงเรียนและระบบการบริหารจัดการศึกษา
( Lack of support from the school system )
6. ขาดการศึกษาวิจัยแบบมีส่วนร่วมในด้าน STEM Education ( Lack of research collaboration across
STEM fields )
7. ขาดประสิทธิภาพและความอ่อนด้อยในการเตรียมการเชิงเนื้อหาสาระ ( Poor content preparation )
8. ขาดประสิทธิภาพและความอ่อนด้อยในด้านเทคนิคการสอนเนื้อหาสาระ รวมทั้งวิธีการวัดและประเมินผลการ
เรียนรู้ ( Poor content delivery and method of assessment )
9. ขาดประสิทธิภาพและความอ่อนด้อยเกี่ยวกับสถานที่สาหรับปฏิบัติการ เช่น ห้องปฏิบัติการรวมทั้งสิ่งอานวย
ความสะดวกและสื่อการเรียนการสอน ( Poor conditions of laboratory facilities and instructional media )
10. ขาดการฝึกอบรม ให้บุคลากรทั้งผู้เรียนและผู้สอนอย่างต่อเนื่อง ( Lack of hands-on training for teachers
and students )
ประเด็นต่างๆ เหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นปัญหาและอุปสรรคสาคัญยิ่งที่จะก่อให้เกิดความล้มเหลวทางการเรียนแบบสะ
เต็มศึกษา ( STEM Education ) ในระบบการศึกษา ของเราได้หากไม่มีทักษะ ความรู้ความเข้าใจในรายละเอียดต่างๆ รวมทั้ง
มีการเตรียมความพร้อมให้เกิดขึ้นซึ่งคงต้องเป็นบทบาทหน้าที่สาคัญที่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายต้องตระหนักและให้ความสาคัญที่จะ
เตรียมการ ปรับปรุงแก้ไขเพื่อมุ่งสู่ผลสาเร็จทางการเรียนแบบ STEM ได้ในที่สุด

องค์ประกอบสาคัญในการพัฒนาประสิทธิภาพการสอนแบบ STEM
ในการจัดการเรียนการสอนสะเต็มศึกษา ( STEM Education ) ให้เกิดคุณภาพและประสิทธิภาพสูงสุดนั้น จะ
สะท้อนให้เห็นในคุณลักษณะสาคัญดังนี้ กล่าวคือ ( Kennedy and Odell 2012 )
1. เป็นการจัดหลักสูตรการเรียนการสอนที่มีการบูรณาการ วิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ได้อย่างเข้มข้นและ
ครอบคลุมในสาระองค์ความรู้
2. มีการบูรณาการเทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์เข้าไปปรับใช้กับการเรียนการสอนในวิชาคณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์อยู่ในเกณฑ์หรือสัดส่วนที่เหมาะสมเข้ากับเนื้อหาสาระการเรียนรู้นั้นๆ
3. มีการนาเสนอการออกแบบในเชิงวิศวกรรมศาสตร์รวมทั้งกระบวนการวิเคราะห์ประเด็นปัญหาที่ มุ่งสร้างและ
พัฒนานวัตกรรมรวมทั้งการสร้างชิ้นงานและการประเมินที่บ่งบอกให้เห็นถึงการพัฒนาในการใช้นวัตกรรมนั้นๆ
4. ส่งเสริมกระบวนการเรยีนแบบสืบเสาะ โดยการตั้งเป็นประเด็นคาถามหรือปัญหา เพื่อให้นักเรียนค้นหาวิธีการ
สร้างและพัฒนานวัตกรรมในการแก้ปัญหาและสร้างองค์ความรู้ขั้นสูงได้
5. พัฒนาวิธีการประเมินเพื่อการสร้างคุณค่าในผลงานที่มีความเหมาะสมทั้งด้านทักษะ ความรู้ และการมีส่วนร่วมใน
การเรียนรู้
6. สะท้อนผลลัพธ์ของงานให้กับผู้เรียน รวมทั้งการสะท้อนผลในเชิงข้อมูลสารสนเทศทั้งหมดที่เกิดขึ้นเพื่อนาไปสู่การ
สร้างความรู้ความเข้าใจอย่างชัดเจนให้กับผู้เรียน
7. เสริมสร้างโอกาสที่จะก่อให้เกิดความเชื่อมโยงการเรียนรู้จากครูผู้สอนและนักเรียน ไปสู่แหล่งการเรียนรู้ภายนอก
ที่หลากหลาย
8. เสริมสร้างประสิทธิภาพให้ผู้เรียนมีความสามารถในการเรียนรู้ในเชิงสหวิทยาการ และมีมุมมองกว้างไกลสามารถ
ขยายขอบข่ายโลกทัศน์แห่งองค์ความรู้มุ่งสู่อนาคตได้อย่างมีความหมาย
9. มีการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการเรียนรู้แบบ STEM ได้แก่การสร้างตัวแบบ ( Modeling ) สถานการณ์
จาลอง ( Simulation ) และการเรียนทางไกล ( Distance Learning ) เพื่อช่วยยกระดับคุณภาพการเรียนรู้แบบ STEM
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10. มีการนาเสนอผลงานทางการเรียนทั้งในรูปแบบที่เป็นทางการและแบบไม่เป็นทางการ
11. มีการนาเสนอผลงานที่มีบูรณาการองค์ความรู้ได้อย่างเหมาะสมกับบริบททางการเรียน มีการแบ่งปันและ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้ร่วมกัน เช่น มีการนาเสนอการเรียนแบบโครงงาน ( Project-Based Learning )
ที่กล่าวมาอาจสรุปได้ว่า STEM Education เป็นวิธีการบูรณาการปรับใช้ศาสตร์และองค์ความรู้ใน 4 สาขาวิชาโดย
จุดเน้นอยู่ที่การสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เป็นกลุ่มสาระหลัก และมีการบูรณาการปรับใช้ศาสตร์ทางด้านเทคโนโลยี
และวิศวกรรมศาสตร์เป็นปัจจัยสนับสนุน เพื่อสร้างความเข้มแข็งทางการเรียนรู้เกี่ยวกับวิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ที่
เป็นปัจจัยหลักดังกล่าวในเบื้องต้น สามารถแสดงให้เห็นกรอบมโนทัศน์ทางการเรียนแบบ STEM

กลวิธีในการบูรณาการ STEM ในหลักสูตรการเรียนการสอน
ได้มีการศึกษาและสังเคราะห์งานวิจัยในต่างประเทศเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน
STEM ที่ผ่านมาโดย
ศาสตราจารย์เรนนี่ ( Rennie , L. ) แห่งมหาวิทยาลัย Curtin University , Western Australia ศาสตราจารย์เวนวิลล์ (
Venville , G. ) แห่งมหาวิทยาลัย University of Western Australia และศาสตราจารย์วอลเลซ ( Wallace , J. ) แห่ง
มหาวิทยาลัย University of Toronto ที่ได้สรุปไว้อย่างน่าสนใจเกี่ยวกับรูปแบบหรือกลวิธีในการบูรณาการการจัดการเรียน
การสอนแบบ STEM ว่าจะมีรูปแบบดังนี้ ( Rennie , Venville and Wallace 2012 )
1. การจัดการเรียนการสอนบูรณาการแบบ Synchronized Approach เป็นการจัดการเรียนการสอนให้เกิดการ
ประสานทักทักษะ ความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาสาระมากกว่า 1 วิชาขึ้นไป
2. การจัดการเรียนการสอนบูรณาการแบบ Thematic Approach เป็นรูปแบบการบูรณาการที่มีการจัดโครงสร้าง
หลักสูตรให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพการณ์อย่างรอบด้าน รวมทั้งสามารถเชื่อมโยงเนื้อหาไปสู่สาระวิชาอื่นๆได้
อย่างสอดคล้องสัมพันธ์กัน
3. การจัดการเรียนการสอนบูรณาการแบบ Project-Based Approach เป็นการบูรณาการการจัด การเรียนการ
สอนโดยใช้โครงงานเป็นฐานการเรียนรู้ในการกาหนดกิจกรรมการเรียน จุดเน้นเพื่อเป็นการสร้างงานด้านเทคโนโลยีและ
วิศวกรรมศาสตร์ที่จะส่งผลต่อการเสริมสร้างทักษะความรู้ทางการเรียนได้มากกว่า 1 กลุ่มสาระ
4. การจัดการเรียนการสอนบูรณาการแบบ Cross-Curricular Approach เป็นการเรียนการสอนต่างเนื้อหา
หลักสูตรที่ก่อให้เกิดทักษะและสมรรถนะทางการเรียน เกิดทักษะสังคมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์เช่น การสร้างจิตสานึก
ด้านสิ่งแวดล้อม หรือการสร้างพลัง การมีส่วนร่วมในการทางานเป็นหมู่คณะ เป็นต้น
5. การจัดการเรียนการสอนบูรณาการแบบ School-Specialized Approach เป็นการบูรณาการการเรียนการสอน
โดยใช้ความเข้มแข็งเฉพาะด้านที่โรงเรียนมีอยู่เป็นฐานสาคัญในการพัฒนา อาจเป็นจุดแข็งทางด้านวิทยาศาสตร์หรืออาจเป็น
จุดแข็งด้านคณิตศาสตร์ แล้วบูรณาการศาสตร์เทคโนลยีหรือวิศวกรรมศาสตตร์เข้ามาสนับสนุน
6. การจัดการเรียนการสอนบูรณาการแบบ Community-Focused Approach เป็นการบูรณาการการเรียนการ
สอนโดยมุ่งเน้นการสร้างฐานความเข้มแข็งของชุมชนเป็นสาคัญที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาการเรียนการสอนแบบ
STEM ของโรงเรียนที่ชุมชนมีส่วนรับผิดชอบแต่ละพื้นที่
ที่กล่าวมาเป็นบทสรุปในการกาหนดกลยุทธ์เพื่อบูรณาการการจัดการเรียนการสอนแบบ STEM ที่สามารถนาไปเป็น
แนวคิดสู่การปฏิบัติที่มีความเหมาะสมกับแต่ละแห่งที่มีสภาพบริบทที่แตกต่างกันได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการสร้างปัจจัยความพร้อม
ในองค์ประกอบทางการเรยีนแบบ STEM ให้เกิดขึ้นดังได้กล่าวไว้ในเบื้องต้น
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ข้อควรพิจารณาสาหรับการจัดการเรียนการสอนแบบ STEM
ในการจัดการเรียนการสอนแบบ STEM ให้ประสบผลสาเร็จนั้น ผู้สอนหรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ต้องคานึงถึง
ปัจจัย องค์ประกอบต่างๆ ที่จะส่งผลและก่อให้เกิด ความสาเร็จในการจัดการเรียนการสอน นั้นได้ ดังที่ สโตลห์แมน , มัวร์
และ โรว์ริก ( Stohlman , Moore and Roehrig 2012 ) แห่งมหาวิทยาลัย แห่งรัฐมินเนโซต้า ( University of Minnesota
, Twin Cities ) ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้กล่าวถึงความสาเร็จในการบริหารจัดการการเรียนการสอนแบบ STEM ว่าจะมีข้อ
ควรพิจารณาใน 4 ปัจจัยสาคัญ ประกอบด้วย
1. ด้านการให้การสนับสนุน ( Support )
2. ด้านการจัดการเรียนการสอน ( Teaching )
- การวางแผนการเรียน ( Lesson Planning )
- การปฏิบัติการสอนในชั้นเรียน ( Classroom Practices )
3. ด้านผลที่เกิดขึ้นในการเรียนการสอน ( Efficacy )
4. ด้านสื่อและอุปกรณ์ทางการเรียนการสอน ( Materials )
รายละเอียดของปัจจัยที่จะก่อให้เกิกผลสาเร็จของการเรียนการสอน STEM มีรายละเอียดพอสังเขปดังนี้
1). การให้การสนับสนุน ( Support ) ประกอบด้วย
- การสนับสนุนและมีส่วนร่วมจากสถาบันอุดมศึกษาและสถานศึกษาใกล้เคียง
- การได้รับการพัฒนาประสิทธิภาพและได้รับความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
- การจัดสรรเวลาให้ครูได้มีส่วนร่วมในการเรียนการสอนได้อย่างเต็มศักยภาพ
- การที่ผู้เกี่ยวข้องได้รับการฝึกอบรมตามที่หลักสูตรกาหนดอย่างเพียงพอ
2). การจัดการเรียนการสอน ( Teaching ) ประกอบด้วย
2.1 การวางแผนการเรียนหรือบทเรียน ( Lesson Planning ) โดยคานึงถึง
- การมุ่งเน้นในการสร้างความเชื่อมโยงเข้าสู่เนื้อหาในบทเรียน
- การมุ่งเน้นการสร้างสิ่งที่จะเป็นตัวแทนเพื่อการเชื่อมโยงสู่เนื้อหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- ต้องมีความเข้าใจในตัวผู้เรียนที่มีต่อมโนทัศน์ซึ่งอาจเบี่ยงเบนหรืออาจผิดพลาดจากข้อเท็จจริง
- ต้องมีความเข้าใจในความสามารถของผู้เรียนที่มีความแตกต่างกัน
- การเรียนต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานของการแก้ไขปัญหา
- เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ผู้เรียนสาคัญที่สุด
- มีการสร้างองค์ความรู้ที่กระจ่างชัดให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน
- เน้นที่ความคิดหรือมโนทัศน์ที่มีความสาคัญและมีความหมายต่อการเรียนรู้
- มีการบูรณาการเทคโนโลยีร่วมกันในการเรียน
- มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องในเชิงวัฒนธรรมและสภาพแห่งความจริงที่เป็นอยู่
2.2 การปฏิบัติการเรียนการสอน ( Classroom Practices ) โดยคานึงถึง
- การสร้างประเด็นคาถามเพื่อกระตุ้นให้เกิดข้อสงสัย เกิดการคาดคะเนในสิ่งที่อาจเกิดขึ้น
- การสร้างกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณและมีเหตุผล
- มีการเขียนผลสะท้อนกลับให้ผู้เรียนทราบ
- มุ่งเน้นรูปแบบการสร้างความรู้ความเข้าใจในการเรียนที่หลากหลาย
- การประเมินผลจะเป็นส่วนสาคัญของการเรียนการสอน
- เกิดการเรียนรู้แบบร่วมมือในสถานการณ์ของการเรียนการสอน
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- เกิดการเรียนรู้แบบร่วมมือ ( Collaborative Learning )
- ประสิทธิภาพทางการเรียนที่เกิดขึ้นมีความชัดเจนและครอบคลุมจุดประสงค์ที่กาหนดไว้
- เกิดการเรียนรู้แบบสืบเสาะ ( Inquiry Method )
3. ด้านผลที่เกิดขึ้นในการเรียน ( Efficacy ) ประกอบด้วย
- สาระความรู้ทั้งในเชิงเนื้อหา เชิงวิชาการจะก่อให้เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองในเชิงบวกหรือ
สร้างสรรค์
- สร้างพันธะสัญญาของการเรียนแบบ STEM มุ่งสู่การศึกษาเพื่อชีวิต
- สร้างระบบการวางแผนและการจัดองค์การได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพ
4. สื่อและวัสดุอุปกรณ์การศึกษา ( Materials ) ประกอบด้วย
- เป็นแหล่งเรียนรู้และเทคโนโลยี
- มีผู้ทรงคุณวุฒิด้านเทคโนโลยี
- มีสื่อประสมหรือชุดปฏิบัติสาหรับจัดกิจกรรมทางการเรียน
- มีห้องปฏิบัติการสาหรับการเรียน
- มีห้องสาหรับจัดกิจกรรมกลุ่ม
ข้อพิจารณาในเกณฑ์แห่งความสาเร็จของการเรียนการสอนแบบ STEM ที่กล่าวมานั้นสอดคล้องกับที่สภาวิจัยด้าน
วิชาการแห่งชาติของสหรัฐอเมริกา ( National Research Council of the National Academies ) ที่กล่าวถึง ความสาเร็จ
ของการเรียนแบบ STEM ในโรงเรียนระดับประถมศึกษาจะมีตัวบ่งชี้ในองค์ประกอบของความสาเร็จใน 5 ประการกล่าวคือ (
National Research Council : online )
1. ภาวะผู้นาของโรงเรียนที่เข้มแข็งในการขับเคลื่อนการเรียนมุ่งสู่การเปลี่ยนแปลง ( School leadership as the
driver for change ) โดยผู้บริหารต้องกาหนดยุทธศาสตร์ จุดเน้นการสอน และมีภาวะผู้นาในการทางานร่วมกันกับผู้อื่นได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
2. สมรรถนะทางวิชาชีพ ( Professional capacity ) เป็นสมรรถนะทางวิชาชีพหรือคุณภาพของบุคลากรในทีมงาน
ที่มีอยู่ ซึ่งบุคคลเหล่านั้นต่างมีความเชื่อพื้นฐานเกี่ยวกับการสร้างความเปลี่ยนแปลงและมุ่งสู่การพัฒนางานและการทางาน
ร่วมกันอย่างมืออาชีพ
3. การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและชุมชน ( Parent-community ties )ที่มีส่วนสาคัญที่จะสร้างความเข้มแข็งใน
การบริหารจัดการให้กับโรงเรียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการมีส่วนสนับสนุนให้เด็กนักเรียนประสบผลสาเร็จในด้านวิชาการและ
การเชื่อมโยงความสัมพันธ์ไปยังสถาบันการศึกษาแห่งอื่นๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. มีบรรยากาศแห่งการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ( Student-centered learning climate ) เช่น
บรรยากาศแห่งความอบอุ่นปลอดภัย มีความเป็นมิตร มีบรรยากาศที่เสริมแรงกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ มี
สภาพแวดล้อมที่เป็นธรรมชาติที่เสริมสร้างสบการณ์ทางการเรียนได้ดี
5. การแนะแนวการเรียนการสอน ( Instructional guidance ) มุ่งเน้นที่การสร้างหลักสูตรการสอนขององค์การงาน
ด้านวิชาการ การตอบสนองความต้องการทางการเรียนรู้ และเทคโนโลยีหรือเครื่องมือที่ครูใช้เพื่อ เกิดการเปลี่ยนแปลง
ทางการเรียน
ประเด็นต่าง ๆ ที่กล่าวมาในเบื้องต้นนั้น เป็นสิ่งที่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายต่างตระหนักและให้ความสาคัญ ทั้งการ
เตรียมการ การสร้างความพร้อม เพื่อนาไปสู่การบริหารจัดการและการเรียนการสอนแบบ STEM ให้บรรลุผลแห่งความสาเร็จ
ได้ อย่างไรก็ตามการเตรียมการและการสร้างความพร้อม คงต้องมีการกาหนดทิศทางการพัฒนาให้ชัดเจนและมีความ
เหมาะสมกับสภาพการณ์ทางการเรียนของการสร้างองค์การแห่งการเรียนรู้ในแต่ละบริบทเป็นประการสาคัญของสถานศึกษา
แต่ละแห่ง
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แนวทางการพัฒนา STEM Education ของประเทศไทย
บทสรุปจากการวิเคราะห์และการสังเคราะห์งานวิจัยของต่างประเทศที่ผ่านมานั้น สามารถนามากาหนดเป็นแนวทาง
หรือยุทธศาสตร์ในการพัฒนาสะเต็มศึกษา ( STEM Education ) ในประเทศไทย ซึ่งสามารถสรุปได้ในประเด็นสาคัญต่างๆ ได้
ดังต่อไปนี้ ( พรทิพย์ ศิริภัทราชัย 2556 )
1. ด้านหลักสูตรการสอน STEM Education โดยที่ STEM เป็นการสอนแบบบูรณาการและเป็นนโยบายหลักของ
การจัดการศึกษาในประเทศของสหรัฐอเมริกาดังได้กล่าวมาแล้วนั้น ดังนั้นในด้านหลักสูตร มาตรฐานและตัวชี้วัดของทั้ง 4
สาขาวิชาจึงเป็นกุญแจสาคัญที่จะทาให้การจัดการศึกษาแบบ STEM ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานประสบความสาเร็จ ส่งผล
ให้นักเรียนมีความรู้พื้นฐานเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นไปได้ ซึ่งต่างประเทศนั้นแต่ละรัฐมีการกาหนดหลักสูตร เนื้อหา
บทเรียนต่างๆของ STEM Education เพื่อให้ครูผู้สอนทุกระดับสามารถค้นหาและเข้าถึง สื่อและแหล่งเรียนรู้ได้โดยสะดวก
ส่งผลต่อการนาเอาหลักสูตร สื่อและบทเรียนไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งประเทศไทยเมื่อพิจารณาในส่วนของความพร้อม
หลักสูตรทั้ง 4 กลุ่มวิชาในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 จะพบว่าประเทศไทยมีเพียงหลักสูตร
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์เท่านั้นที่ปรากฎอย่างชัดเจน แต่ด้านวิศวกรรมศาสตร์ยังไม่ปรากฏในหลักสูตร ซึ่ง
จะต้องสร้างความชัดเจนให้ครบทั้ง 4 กลุ่มเพื่อสร้างความสอดคล้องและต่อเนื่องของแต่ละกลุ่มสาระให้ตรงกันเพื่อเป็น
แนวทางที่ครูจะสามารถนาไปกาหนดเป็นหลักสูตรการสอน STEM ได้อย่างมีคุณภาพต่อไป
2. การพัฒนาครูประจาการ ( Professional Development ) ครูอาจารย์ผู้สอนจะเป็นผู้ที่มีบทบาทสาคัญที่จะทา
ให้การสอนแบบ STEM ประสบความสาเร็จ ในสหรัฐอเมริกามีการเตรียมการและพัฒนาครูอาจารย์ให้มีความรู้ความสามารถ
ทางการสอน ในส่วนของไทยได้มีการเตรียมการโดยองค์การทางการศึกษาที่รับผิดชอบคือ สสวท. ที่ได้มีการเตรียมการและ
วางแผนในเรื่องนี้โดยการจัดอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรในสถาบัน จัดประชุมสัมมนาในระดับต่างๆรวมทั้งเชิญผู้ทรงคุณวุฒิให้
ความรู้ ให้การศึกษาและร่วมวางแผนวิจัยเพื่อให้ STEM Education มีความเป็นรูปธรรมสามารถนาไปใช้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพสูงสุด มีการวางแผนพัฒนาครูประจาการที่ดีเพื่อช่วยครูและผู้บริหารสถานศึกษา รวมทั้งการพัฒนาครูประจาการ
ด้วยระบบพี่เลี้ยง ( Mentoring System ) เพื่อช่วยครูผู้สอนในแต่ละชุมชนมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง กระตุ้นให้สร้าง
บรรยากาศแห่งการเรียนรู้ที่ดี มีเจตคติที่ดีต่อ STEM เหล่านี้เป็นต้น
3. การเตรียมความพร้อมในการผลิตบัณฑิตด้าน STEM Education โดยที่คณะศึกษาศาสตร์และครุศาสตร์ของแต่
ละสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษาได้เตรียมความพร้อมนิสิตนักศึกษาเพื่อสอน STEM ซึ่งจากการวิจัยที่ผ่านมาพบว่า
ความล้มเหลวในการสอนวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา คือครูขาดความมั่นใจในการสอนเพราะขาดการเตรียมการ
ประสบการณ์ด้านวิทยาศาสตร์มาน้อย เน้นแต่ความรู้เชิงทฤษฎีแต่ด้อยในการฝึกปฏิบัติ ซึ่งในประเด็นนี้คงต้องมีการปรับปรุง
แก้ไขหลักสูตรการผลิตครู โดยเฉพาะการสร้างทักษะความรู้เพื่อมุ่งสู่ศตวรรษที่ 21 ที่มีความสาคัญและความจาเป็นเร่งด่วนที่
ต้องสร้างสมรรถนะทางวิชาชีพเหล่านี้ให้เกิดขึ้นอย่างเข้มแข็งและเข้มข้น
4. การเตรียมความพร้อมของสถานศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นปัจจัยหลักที่สาคัญต่อความสาเร็จของ STEM
Education ความสาเร็จของผลแห่งการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนั้นต้องมีผู้บริหารมืออาชีพเป็นผู้นาในการขับเคลื่อนองค์การให้
ก้าวบรรลุผล รวมทั้งเปิดโอกาสให้ชุมชนทุกฝ่ายเข้ามามีส่วนร่วมในการคิดบริหารเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้น ผู้นา
ของสถานศึกษาต้องเป็นผู้นาการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาวิชาชีพของตนเองให้ก้าวทันบริบทแห่งสังคมที่ก้าวไปอย่างรวดเร็วได้
อย่างเท่าเทียมและเท่าทันอยู่เสมอ
5. การศึกษาวิจัยและสนับสนุนทางวิชาการเพื่อการพัฒนา STEM Education ปัจจุบันได้มีการศึกษาได้มีการ
ศึกษาวิจัยและพัฒนาการเรียนการสอน STEM กันอย่างหลากหลายทั้งในและต่างประเทศ และมีการศึกษาวิจัยในการศึกษา
ทุกๆระดับ เพื่อนาผลการศึกษามาฝึกฝนทักษะ ความรู้และพัฒนาระดับสติปัญญา รวมทั้งให้เกิดความสอดคล้องสนองต่อ
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หลักสูตรกระบวนการเรียนการสอน สร้างคุณภาพครูผู้สอน มีระบบการวัดผลประเมินผลที่ชัดเจนซึ่งผลจากการศึกษาวิจัย
เหล่านี้สามารถนามาสร้างหรือกาหนดเป็นนโยบายภาครัฐในการจัดการศึกษาแบบ
STEM ได้ในที่สุดเพื่อส่งผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงการจัดการศึกษาในปัจจุบันและอนาคต

บทสรุป
คงมีความชัดเจนและเข้าใจตรงกันแล้วว่า นโยบายภาครัฐในการพัฒนาการศึกษาไทยในยุคปัจจุบันที่มุ่งสู่การเรียนรู้
ศตวรรษที่ 21 นั้นเป็นประเด็นการพัฒนาสาคัญที่รัฐบาลได้ร่วมกาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา เพื่อก้าวให้ทันความ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วในปัจจุบันซึ่ง STEM Education จะเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาในอีก
ยุทธศาสตร์หนึ่งที่นามาปรับใช้เพื่อการพัฒนาการศึกษา ในบ้านเรา ประเด็นสาคัญเพื่อมุ่งสู่การสร้างและพัฒนาคนในชาติให้
เกิดทักษะการเรียนรู้ในยุคใหม่ ให้สอดรับกับ ความเปลี่ยนแปลง ที่เกิดขึ้น เป็นทักษะที่พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้ก้าวสู่
ศตวรรษที่ 21 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดการสร้างนวัตกรรมทางการเรียนรู้ที่มุ่งสู่การเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาชาติได้ใน
ที่สุด ซึ่งเป็นสิ่งที่ทุกฝ่าย ที่เกี่ยวข้องคงต้องนามาร่วมกันกาหนดทิศทางการพัฒนา STEM ให้บรรลุผลตามที่ทุกคนในสังคมต่าง
คาดหวัง
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การดําเนินงานนิเทศภายในของสถานศึกษา
Internal Supervision Implementation in Basic Schools
นางสาวปวีณา พิเชฐสินธุ

บทคัดยอ

การนิเทศภายในของสถานศึกษา เปนภารกิจที่จําเปนตอการจัดการศึกษา ตองอาศัยความรวมมือจากบุคคล
หลายฝาย ในหลายๆดาน โดยเฉพาะอยางยิ่งทางดานการพัฒนาคุณภาพ การเรียนการสอน ดังจะเห็นไดจากเหตุผล
ความจําเปนในหลายประการ เชน ความเปลี่ยนแปลงของสังคม ความเจริญกาวหนาดานวิทยาศาสตร และเทคโนโลยีที่
เปนไปอยางรวดเร็ว บุคลากรในหนวยงานทางการศึกษาจําเปนตองปรับปรุงตนเองใหทันตอการเปลี่ยนแปลง เพื่อจะได
ปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งการนิเทศภายในเปนกระบวนการที่มีจุดมุงหมายเพื่อชวยเหลือและพัฒนางาน ให
ทันตอสภาพความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ประการที่สอง ในหนวยงานทางการศึกษาทุกระดับมีเปาหมายในการปฏิบัติงาน
รวมกันคือ พัฒนาคุณภาพการศึกษา ซึ่งจําเปนตองใชกระบวนการบริหาร กระบวนการเรียนการสอน และกระบวนการ
นิเทศ เพื่อจะไดชวยสงเสริม สนับสนุนการทํางานซึ่งกันและกัน การนิเทศภายในจึงเปนองคประกอบสําคัญที่ชวยเหลือ
สนับสนุนใหกระบวนการบริหาร และการบวนการเรียนการสอนมีคุณภาพถึงระดับที่พึงประสงค และประการสุดทาย
มาตรฐานการศึกษาของประเทศจําเปนตองมีการรักษาและควบคุมคุณภาพใหไดตามมาตรฐาน และกระบวนการนิเทศ
การศึกษาก็มีขอบขายการปฏิบัติงานที่มุงเนนการควบคุมมาตรฐานการศึกษาโดยตรง จะเห็นวาการนิเทศการศึกษามี
ความสําคัญตอการพัฒนา ปรับปรุง และเพิ่มประสิทธิภาพการศึกษาในสถานศึกษา ใหครูมีความรู ความเขาใจใน
หลักสูตร สามารถจัดการเรียนการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการบริหารจัดการ การจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนและปญหาอื่นๆ ที่สงผลตอคุณภาพการศึกษา
คําสําคัญ : นิเทศภายใน , สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

Abstract
Internal Supervision of schools is an essential component for
educational management, it’s require cooperation from all parties that involve
to educational management in schools. The Changes of society, progress in
science and technology are effected to school, especially all personnel in the
school, need to improve the quality of school’s educational management.
Supervision is a process that aims to support and develop the work. To keep
pace with the changes made. Secondly, in educational units at all levels with
the goal of working together is to improve the quality of education. The need to
use the management process, teaching process and process supervision is
promote and support internal supervision process Finally, the standard of
education is required to maintain and provide quality control
standards. Education and supervision process, it has scope for performanceoriented standards of education directly. Educational supervision is very
important to the development, improve and enhance education in schools,
teachers' knowledge and understanding of the course. Can teaching effectively,
as well as administrative management. Teaching activities and other problems
affecting the quality education.
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บทนํา

การศึกษามีความสําคัญอยางยิ่งตอวิถีชีวิตของคนไทยเนื่องจากการศึกษาเปนกระบวนการพัฒนาคน ใหมีการ
พัฒนาตนเองในดานตางๆ อยางตอเนื่อง ตั้งแตการวางรากฐานพัฒนาการของชีวิตแรกเกิด การพัฒนาศักยภาพและขีด
ความสามารถดานตางๆ เพื่อการดํารงชีวิตและประกอบอาชีพไดอยางมีความสุข การรูเทาทันการเปลี่ยนแปลง รวมเปน
พลังสราง-สรรคการพัฒนาประเทศไดอยางยั่งยืน ดังนั้นการศึกษาจึงเปนเรื่องของการสราง “ทุนมนุษย” อันเปนหัวใจ
สําคัญของการพัฒนาคน ซึ่งจะเปนกําลังสําคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและประเทศชาติอีกทอดหนึ่ง การศึกษาจึง
นับเปนปจจัยสําคัญยิ่ง สําหรับ การพัฒนาประเทศ (อํารุง จันทวานิช และไพบูลย แจมพงษ, 2542, หนา 2-5) ซึ่ง
สอดคลองกับ พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ความวา “การศึกษาเปน
ปจ จั ยในการสรา งและพั ฒนาความรู ความคิ ด ความประพฤติแ ละคุ ณ ธรรมของบุ คคล สั ง คมและบ า นเมื อ งได ใ ห
การศึกษาที่ดีแกเยาวชนอยางครบถวนพอเหมาะกันทุกๆ ดานสังคมและบานเมืองนั้นก็จะมีพลเมืองที่มีคุณภาพ ซึ่ง
สามารถธํารงรักษาความเจริญมั่นคงของประเทศชาติไวและพัฒนาใหกาวหนาตอไปไดตลอด”(เกรียงศักดิ์ เจริญวงศศักดิ์,
2543, หนา18) อยางไรก็ตามการที่จะทําใหการศึกษาบรรลุเปาหมายอันพึงประสงคไดนั้น จําเปนตองมีสถานศึกษาที่มี
คุณภาพ ซึ่งการพัฒนาสถานศึกษาใหมีคุณภาพไดนั้น จะตองมีหลักการบริหารการศึกษาที่ดีและเหมาะสม เพื่อใหเกิด
การพัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารการศึกษาใหเกิดเอกภาพประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และผลสัมฤทธิ์ ทั้งนี้ ผูบริหาร
สถานศึกษาจะตองเปนแกนหลักในการบริหารและดําเนินการรวมกับแกนนําอื่นๆ เพื่อชวยผลักดัน สงเสริมสนับสนุนและ
ประสาน ใหบุคลากรภายในสถานศึกษาและบุคลากรที่เกี่ยวของภายนอกรวมกันทํางานเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคที่ตั้งไว
(สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2543,หนา 53-55)
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2545และ (ฉบับที่
3) พ.ศ. 2553 ไดบัญญัติถึงมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาไวในหมวด 6 มาตรา 47 มาตรา 48 และใน
หมวด 4 มาตราที่ 22-30 หมวดที่ 5 มาตราที่ 31-40 และการนิเทศภายในโดยเฉพาะนั้นมีกฎกระทรวงวาดวยระบบ
หลักเกณฑและวิธีการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา พ.ศ. 2542 ซึ่งกําหนดการกํากับติดตามการจัดการศึกษาของ
ผูบริหารไวอยางชัดเจน นอกจากนี้เกณฑการประเมินคุณภาพภายนอกของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประกัน
คุณภาพการศึกษา (สมศ.) ยังไดกําหนดใหมีการนิเทศภายในเปนสวนหนึ่งของเกณฑการประเมินดวยเพื่อใหผูบริหาร
สถานศึกษาไดตระหนักเห็นความสําคัญ และนําไปปฏิบัติในโรงเรียนใหมีประสิทธิภาพและไดผลอยางเปนรูปธรรม
การนิเทศเปนสิ่งจําเปนสําหรับหนวยงานทุกระดับ และงานนิเทศภายในสถานศึกษาเปนงานของผูบริหารที่ตอ ง
รับผิดชอบ กลาวโดยรวมก็คือ การจัดการนิเทศการศึกษาก็เพื่อหาแนวทางปรับปรุงพัฒนาการปฏิบัติงานดานการสอน
ของครู การทํางานเปนทีม การสรางเจตคติที่ดีในการทํางาน ความรวมมือในการแกไขปญหา ทั้งนี้เพื่อมุงสูการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาโดยรวมสงผลตอคุณภาพของผูเรียนในที่สุด

การนิเทศภายในของสถานศึกษา

ประเทศไทยเริ่มมีศึกษานิเทศกเพื่อทําหนาที่นิเทศการศึกษาของไทยรวมกับผูบริหารการศึกษาระดับสูง เมื่อป
พ.ศ. 2495 เปนตนมา สงัด อุทรานันท (2530 : 108) ไดกลาวไววา คําวา “การนิเทศภายในโรงเรียน” หรือ “การนิเทศ
ภายในสถานศึกษา” เปนคําเรียกสั้นๆ ไดมาจากคําเดิมวา “การนิเทศการศึกษาภายในโรงเรียน” หรือ “การนิเทศ
การศึกษาภายในสถานศึกษา” การนิเทศภายในโรงเรียนเปนคําที่เรียกกันภายในระบบการศึกษาของประเทศไทยเทานั้น
สําหรับในตางประเทศจะไมใชคําเชนนี้แตจะมีคําที่มีความหมายกับคําวา “ การนิเทศภายในโรงเรียน ” ของเราก็คือ “
Personalized Supervision ” การที่ระบบการจัดการนิเทศการศึกษา ในประเทศไทยไดมีการตั้งชื่อการนิเทศภายใน
โรงเรียนขึ้นมานั้นก็เพื่อใหเกิดความแตกตางเกี่ยวกับความรับผิดชอบในการจัดการนิเทศการศึกษา ทั้งนี้เนื่องจากการ
นิเทศการศึก ษาในระบบการศึกษาของไทยนั้นไดเริ่ มเปนที่รูจัก คุนเคยในฐานะที่เปนงานของศึกษานิเ ทศก ซึ่งเป น
ตําแหนงของบุคลากรที่อยูภายนอกสถานศึกษาและประการสําคัญในสมัยที่ผานมาบุคลากรที่มีความรูความสามารถยังมี
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จํานวนจํากัดครูผูสอนในโรงเรียนตางๆ สวนใหญก็มีวุฒิทางการศึกษาคอนขางต่ํา ดังนั้น การชวยเหลือและพัฒนาครู
ประจําการใหมีความรูความสามารถในการปฏิบัติงานใหดีขึ้นนั้นจึงตองอาศัยศึกษานิเทศก
นักการศึกษาและผูทรงคุณวุฒิหลายทานไดใหความหมายของการนิเทศการศึกษาไวหลายลักษณะแตกตางกัน
ไปตามวิวัฒนาการดานการศึกษา จุดมุงหมายและแนวทางการจัดการศึกษาในสมัยนั้นๆ เชน กิติมา ปรีดีดิลก (2541 :
262) ซึ่งกลาววา การนิเทศการศึกษาเปนกระบวนการชี้แนะ แนะนําและใหความรวมมือตอกิจกรรมของครูในการ
ปรับปรุงการเรียนการสอนเพื่อใหบรรลุผลตามจุดหมายที่วางไว
เมตต เมตตการุณจิต (2543 : 54) ใหความหมาย การนิเทศการศึกษาไววา เปนการใหคําปรึกษา ชี้แนะ
แนะนําและชวยเหลือตอกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อปรับปรุงใหไดผลตามเกณฑที่วางไว
กูด (สุนันทา แสนพิทักษ.2548 : 14 ; อางอิงจาก Good. 1973 : 374) ใหความหมายวา การนิเทศการศึกษา
หมายถึง ความพยายามทุกชนิดของฝายการศึกษาที่ไดรับมอบหมายใหทําหนาที่นิเทศ แนะนําครูหรือผูอื่นที่เกี่ยวของกับ
การศึกษาใหรูจักปรับปรุงวิธีสอนหรือการใหการศึกษาทําใหเกิดความเจริญงอกงามทางดานวิชาชีพทางการศึกษา ชวย
พัฒนาครู ชวยเหลือและปรับปรุงวัตถุประสงคของการศึกษา ชวยเหลือและปรับปรุงเนื้อหาและการสอน ชวยเหลือและ
ปรับปรุงการประเมินผลการเรียน
แฮริส (สดใส ศรีสวัสดิ์. 2548:7; อางอิงจาก Harris. 1985:9) ใหความหมายวา การนิเทศการศึกษา หมายถึง
สิ่งที่บุคลากรในโรงเรียนกระทําตอบุคคลหรือสิ่งหนึ่งสิ่งใด โดยมีวัตถุประสงคเพื่อจะคงไวหรือเปลี่ยนแปลงปรับปรุงการ
ดําเนินการเรียนการสอนในโรงเรียนมุงใหเกิดประสิทธิภาพในดานการสอนเปนสําคัญ
กลิคแมน (สถิต สวนพรหม. 2547:11; อางอิงจาก Glickman. 1990:6) ใหความเห็นเกี่ยวกับการนิเทศวา เปน
แนวความคิดกับการงานและหนาที่ที่เกี่ยวของกับการปรับปรุงการเรียนการสอน ซึ่งเกี่ยวของกับเรื่องของหลักสูตร การ
จัดครูเขาสอน การจัดสื่อการสอน สิ่งอํานวยความสะดวก การเตรียมการสอนและการพัฒนาครูรวมทั้งการประเมินผล
การเรียนการสอน
ซึ่งสามารถสรุปไดวา การนิเทศการศึกษา หมายถึง กระบวนการที่บุคลากรในโรงเรียนกระทําตอบุคคล เพื่อ
ปรับปรุงการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพสูงสุดเปนการรวมมือกันระหวางบุคลากรทางศึกษา โดยการชวยเหลือ
แนะนํา การวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู การรวมปรึกษาหารือ เพื่อหาแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาการเรียนการ
สอนใหดีขึ้น ซึ่งจะสงผลใหผูเรียนเกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น รวมถึง การเขียน การแกไขหลักสูตร การเตรียม
พัฒนากระบวนการและเครื่องมือสําหรับรายงานการเรียนของนักเรียนตอผูปกครองและความเกี่ยวของกวางๆ เชน การ
วัดผลและประเมินผลการศึกษา เปนตน

ความสําคัญของการนิเทศภายในของสถานศึกษา

การนิเทศภายในโรงเรียน ไดเริ่มขึ้นมาเนื่องจากการพัฒนาบุคลากรในโรงเรียนตางๆ โดยศึกษานิเทศก
ภายนอกนั้นเปนไปอยางลาชาและไมไดผลเทาที่ควร เนื่องจากไมสามารถติดตามใหการนิเทศอยางสม่ําเสมอไดประกอบ
กับในชวงระยะหลังบุคลากรในโรงเรียนตางๆ มีความรู มีวุฒิทางการศึกษาสูงขึ้นจึงเห็นสมควรใหบุคลากรภายใน
โรงเรียนตางๆ ดําเนินการนิเทศกันเอง เปนการแบงเบาภาระของศึกษานิเทศกซึ่งอยูภายนอกและเปนการเรงการพัฒนา
คุณภาพบุคลากรประจําการใหเปนไปอยางรวดเร็วมากขึ้น รวมทั้งไดศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหไดมากที่สุด
(ศุภพร คลายเอม. 2540:9)
นักวิชาการทางการศึกษาทั้งในประเทศและตางประเทศ มีความเห็นสอดคลองกันวา การนิเทศภายในของ
สถานศึกษานั้นมีความสําคัญ และมีจุดมุงหมายเพื่อใหโรงเรียนสามารถพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการจัดการเรียนการ
สอนโดยตรง เพื่ อ ให ค รู พั ฒ นาตนเองทางด า นการจั ด การเรี ย นการสอนและพั ฒ นาการในวิ ช าชี พ ของตนเองให
เจริญกาวหนาขึ้นดวยในเวลาเดียวกัน โดยความรวมมือรวมใจกันระหวางบุคลากรในโรงเรียนอยางแทจริง ซึ่งนําไปสู
ความสัมพันธที่ดีระหวางบุคคลที่เกี่ยวของในการทํางานรวมกัน
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หลักการของการนิเทศภายในของสถานศึกษา

หลักการ โดยสวนใหญเกิดจากการนําเสนอแนวคิดของผูมีประสบการณ ผูเชี่ยวชาญในแตละเรื่อง ไดสรุปสิ่งที่มี
ความชํานาญเปนแนวคิด แนวทาง หรือแนวปฏิบัติในการทํางานในเรื่องนั้นๆ ซึ่งสิ่งที่นําเสนอนี้ อาจนําไปใชไดเฉพาะใน
บางสถานการณ หรือบางบริบทเทานั้น อาจจะไมสามารถนําไปใชไดอยางกวางขวาง ดังนั้น หลักการนิเทศการศึกษา จึง
เปนแนวทาง หรือแนวปฏิบัติในการนิเทศการศึกษา เมื่อพิจารณาจากความหมายของการนิเทศการศึกษา รวมทั้งแนวคิด
ที่เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา และหลักการนิเทศการศึกษาของนักวิชาการทางการศึกษาหลายทาน สามารถ
สรุปเปนหลักการในการนิเทศการศึกษา ไดดังนี้
1. การนิเทศการศึกษาเปนกระบวนการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการศึกษา อีกทั้งเปนระบบที่เชื่อถือได
2. การนิเทศการศึกษาควรมีบรรยากาศในการทํางานรวมกัน เปนกัลยาณมิตร รับฟงความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
ระหวางผูนิเทศ และผูรับการนิเทศ ภายใตลักษณะความแตกตางระหวางบุคคล
3. การนิเทศการศึกษาตองมีความสอดคลองกับสภาพปจจุบัน สภาพปญหา และความตองการ ทั้งของ
สถานศึกษา และผูรับการนิเทศ โดยใชจุดเดน นํามาชวยพัฒนาจุดที่ยังดอยหรือมีปญหา
4. การนิเทศการศึกษาควรสงเสริมใหผูรับการนิเทศไดพัฒนาความสามารถของตนเอง พัฒนางานที่รับผิดชอบ
สงเสริมใหแลกเปลี่ยนความคิดเห็น องคความรูผานกระบวนการเรียนรูรวมกันภายในสถานศึกษา และเครือขาย
โดยสรุปจะเห็นไดวาหลักการนิเทศการศึกษาเปนแนวคิดที่กวาง แตสิ่งสําคัญเพื่อใหการนิเทศภายในนั้นมี
คุณคา และประโยชนสูงสุด ผูนิเทศตองมีความรูความเขาใจในหลักการนิเทศอยางถูกตองตรงประเด็น มีความรูความ
เขาใจในเรื่องที่ตองนิเทศ มีระบบและขั้นตอนที่ชัดเจนในกระบวนการนิเทศ การนิเทศที่เกิดขึ้นตองเกิดจากความรวมมือ
ของคณะครูทุกคนที่ปฏิบัติหนาที่อยูในโรงเรียน และการนิเทศตองเปนไปเพื่อการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนของ
ครู นอกจากนี้ผูรับการนิเทศตองนําสิ่งที่ไดเรียนรูไปปรับปรุง และดําเนินการปฏิบัติอยางตอเนื่อง จะสงผลใหการจัด
การศึกษาเปนไปตามเปาหมาย และเปนไปตามมาตรฐานที่กําหนด

องคประกอบของการนิเทศภายในของสถานศึกษา

การนิเทศภายใน ประกอบดวยองคประกอบสําคัญ 4 องคประกอบ ไดแก
1. ผูนิเทศ ไดแก ผูบริหาร (ผูอํานวยการ หรือ รองผูอํานวยการ) หัวหนากลุมงาน หัวหนางาน คณะกรรมการที่
ไดรับการแตงตั้ง ศึกษานิเทศก หรือครูที่มีความเชี่ยวชาญ หรือมีความรูความสามารถ ซึ่งเปนกลุมบุคคลที่สําคัญ เพื่อทํา
หนาที่สงเสริม สนับสนุน ใหกําลังใจ ใหคําแนะนําแกผูรับการนิเทศ
2. วิธีการนิเทศ การนิเทศภายในมีวิธีการ ดังนี้
2.1 กําหนดจุดมุงหมายการนิเทศ ที่สงเสริมการปฏิบัติงานและความรวมมือในการทํางานของครูและ
คณะ สงเสริมใหครูรักงานวิชาการ ทํางานวิชาการอยางสม่ําเสมอและตอเนื่อง เคารพในหลักการและเหตุผล พยายาม
ปรับปรุงคุณภาพของงาน และชวยเหลือใหครูปฏิบัติงานไดสะดวก มีโอกาสเพิ่มพูนความรู ความเขาใจ มีเวลาปฏิบัติงาน
ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
2.2 กําหนดวิธีการหาขอมูล ศึกษาปญหา อุปสรรค และประเด็นที่ตองพัฒนา เชน การเขาเยี่ยมชั้น
เรียน การสังเกต ปรึกษาหารือ ประเมินผลงานทางวิชาการของโรงเรียน เปนตน
2.3 กําหนดวิธีหรือกิจกรรมการนิเทศ โดยพิจารณาเลือกวิธีการหรือกิจกรรมตอไปนี้ตามความ
เหมาะสม เชน การปฐมนิเทศ การสาธิตการจัดกระบวนการเรียนรู การประชุม การอบรม เปนตน
3. เครื่องมือที่ใชในการนิเทศ เครื่องมือสําหรับการนิเทศภายในควรสอดคลองกับสิ่งที่ตองการนิเทศ รูปแบบ
วิธีการ และความเขาใจของผูนิเทศ เพื่อใหไดขอมูลอยางถูกตอง เหมาะสม ครอบคลุม ชัดเจนและตรงประเด็น ตัวอยาง
ของเครื่องมือที่ใชในการนิเทศ เชน แบบสังเกต แบบบันทึก แบบสัมภาษณ แบบสํารวจ เปนตน
4. ผูรับการนิเทศ ไดแกครู บุคลากรทางการศึกษา
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กระบวนการนิเทศภายในของสถานศึกษา

กระบวนการ หมายถึงระบบ หรือการดําเนินงานอยางตอเนื่อง มีการกําหนดเปาหมายที่ชัดเจนและสอดคลอง
กับงานที่ตองปฏิบัติ ดังนั้นเมื่ อกลาวถึงกระบวนการนิเทศภายใน นักวิชาการทางการศึกษา มีความเห็นรวมกันว า
กระบวนการนิเทศภายใน ควรดําเนินการอยางเปนระบบ มีความตอเนื่อง โดยกําหนดเปาหมายเพื่อพัฒนา และปรับปรุง
คุณภาพในการจัดการศึกษา การพัฒนาวิชาชีพ การพัฒนาคนใหชัดเจน สามารถสรุปเปนขั้นตอนไดพอสังเขป ดังนี้
ขั้นที่ 1 ศึกษาสภาพปจจุบัน ปญหา และความตองการในการนิเทศ สภาพที่เปนจริงตามตัวบงชี้ดานตางๆ ของ
สถานศึกษาขณะนั้น มีการศึกษาวิเคราะหขอมูลตัวบงชี้คุณภาพตางๆ ตามเกณฑมาตรฐานที่หนวยงานตนสังกัดกําหนด
มีการสํารวจและประเมินความตองการของครู จัดลําดับความสําคัญของปญหาและความตองการ ตลอดจนวิเคราะห
สาเหตุของปญหาและจัดลําดับความสําคัญของสาเหตุ กําหนดทางเลือกในการแกปญหาและการดําเนินการตามความ
ตองการ
ขั้นที่ 2 วางแผนการนิเทศ เปนการนําขอมูลผลการวิเคราะหสภาพปจจุบัน ปญหา สาเหตุของปญหาและความ
ตองการมากําหนดกิจกรรมและแนวทางการปฏิบัติงานนิเทศ การวางแผนนิเทศภายในสถานศึกษาเปนขั้นตอนที่นําเอา
ทางเลือกที่จะดําเนินการมารวมกัน กําหนดรายละเอียดกิจกรรมและจัดลําดับขั้นตอนการปฏิบัติ เขียนเปนโครงการ
นิเทศภายในสถานศึกษา
ขั้นที่ 3 ปฏิบัติก ารนิเทศ เปนการดําเนินการนิ เทศตามกิจกรรมที่กําหนดในโครงการนิเทศภายในของ
สถานศึกษา ในการปฏิบัติการนิเทศภายในสถานศึกษา ผูบริหารสถานศึกษาหรือผูนิเทศจะตองนําหลักการนิเทศ เทคนิค
ทักษะ สื่อ กิจกรรมและเครื่องมือนิเทศไปใชใหเหมาะสมกับสถานการณและบุคลากรผูรับการนิเทศ เพื่อใหการปฏิบัติ
กิจกรรมการนิเทศภายในสถานศึกษาดําเนินการไปดวยความเรียบรอย ผูบริหารและผูนิเทศควรเตรียมความพรอมกอน
การนิเทศแลวจึงปฏิบัติการนิเทศ เพื่อเสริมแรงใหกําลังใจ รับทราบปญหาความตองการของผูรับการนิเทศ แลวนําปญหา
ความตองการนั้นมาพิจารณาหาทางชวยเหลือสนับสนุน
ขั้นที่ 4 ประเมินผลและรายงานผล เปนการตรวจสอบความสําเร็จของโครงการกับวัตถุประสงคและเปาหมาย
ที่วางไว มีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ ประเมินความคิดเพื่อทราบความพึงพอใจของผูรับการนิเทศ ประเมิน
กระบวนการนิเทศภายในสถานศึกษา สรุปรวมผลการประเมินเพื่อใชเปนขอมูลสําหรับการปรับปรุงการปฏิบัติงานใน
โอกาสตอไป

รูปแบบและวิธีการนิเทศภายในของสถานศึกษา

การนิเทศภายในมีการดําเนินการมาเปนระยะหนึ่ง แตความเชื่อยังพบวา การนิเทศเปนบทบาทหนาที่ของ
ศึกษานิเทศก และผูบริหาร การนิเทศเปนเสมือนการตรวจสอบ จับผิด ทําใหครูผูสอนมีความรูสึกกังวลใจ รูปแบบการ
นิเทศที่ผานมายังไมปรากฏชัดเจน และครอบคลุมทุกสถานศึกษาในทุกระดับ และรูปแบบการศึกษา แมวาการนิเทศจะมี
สวนชวยใหสถานศึกษาทราบถึงปญหา และผลการพัฒนาสถานศึกษาตามภารกิจตางๆ ทุกดาน จึงเปนประเด็นทาทาย
โดยตลอด ในการพัฒนาระบบและรูปแบบการนิเทศภายในของสถานศึกษา
คําวา “รูปแบบ” มีนักวิชาการใหความหมายไวอยางหลากหลาย แตเมื่อพิจารณารวมกับการนิเทศการศึกษา
รูป แบบการนิเ ทศการศึก ษา จึ งหมายถึง โครงสร างความเกี่ ยวข องของป จจั ยหรื อตั วแปรหรื อองคป ระกอบในเชิ ง
ความสัมพันธ เพื่อชวยอธิบายใหเขาใจขอเท็จจริงหรือสิ่งที่เกิดขึ้นในเรื่องที่เกี่ยวของกับการนิเทศการศึกษา เมื่อพิจารณา
ขอบขายการนิเทศการศึกษา จะพบวา การนิเทศการศึกษาครอบคลุมภาระงานดานการศึกษาทุกเรื่อง ทุกระดับ เชน
การพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การจัดครูและพัฒนาครู การบริหารจัดการ การวัดและประเมินผล หรือ
งานสําคัญที่เปนนโยบาย ยุทธศาสตร เปนตน รูปแบบการนิเทศการศึกษาสามารถจําแนกตามวิธีการได ๕ ลักษณะ ดังนี้
1. แบบปลอยปละละเลย เปนการนิเทศโดยใชวิธีการตรวจตีคาดี-เลว ไมมีการแนะแนวทางใหปรับปรุงพัฒนา
ปลอยใหครูสอนไปตามวิธีที่ถนัดหรือสนใจ หากมีเหตุรายแรงก็ไลออก
2. แบบบั งคับ เป นการนิเ ทศที่ มุงเปลี่ย นแปลงการสอนและตั วครู มีก ารตรวจตราอยูเ สมอ มีต ารางและ
หลักสูตรการพัฒนาที่ตายตัว ชัดเจน สงใหครูไปศึกษาเรียนรูตามที่ผบู ังคับบัญชาตองการ วิธีสอนหรือแนวทางการทํางาน
เปนไปตาม ที่ผูบังคับบัญชากําหนด
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3. แบบฝก เปนการนิเทศที่ผูนิเทศถือวาเปนหนาที่ตองพัฒนาครูตามขอบขายที่ผูบังคับบัญชากําหนดไว วิธีการ
ทํางานหรือวิธีการสอนเปนวิธีที่ผูนิเทศกําหนด ซึ่งอาจไม ตรงกับความตองการของครูแตตรงกับความตองการของ
หนวยงานหรือผูนิเทศ
4. แบบแนะแนว เปนวิธีการนิเทศที่ทําใหครูเจริญงอกงามโดยการเสนอแนะ ชวยเหลือใหครูมองเห็นปญหา
และหาวิธีการแกปญหาไดดวยตัวเอง เปดโอกาสใหครูไดแสดงความสามารถ
5. แบบผูนําตามแนวทางประชาธิปไตย เปนการนิเทศที่ผูนิเทศยึดหลักการทํางานตามหลักประชาธิปไตยคือ
เคารพในสิทธิของทุกคน รวมมือกันทํางาน โดยแบงหนาที่ความรับผิดชอบ แลกเปลี่ยนแนวคิด ความเห็นในการทํางาน
ใชขอมูลหรือเหตุผลในการเปลี่ยนแปลง
สําหรับเทคนิคและวิธีการนิเทศ จะพบวานักวิชาการไดนําเสนอเทคนิคและวิธีการไวหลากหลายวิธี ไดแก
1. การประชุม เปนกิจกรรมที่ทุกสถานศึกษาดําเนินการเปนปกติ การประชุมเพื่อการนิเทศ แบงออกไดเปน 5
รูปแบบ ไดแก 1) ประชุมสัมมนา 2) ประชุมเชิงปฏิบัติการ 3) ประชุมอภิปรายกลุมหรือการประชุมอภิปรายปญหา 4)
การประชุม อภิปราย ซักถาม เปนลักษณะการประชุมหลังจากผูทรงคุณวุฒิอภิปรายจบ และเปดโอกาสใหผูฟงซักถาม
หรือแสดงความคิดเห็น และ 5) การประชุมแบบระดมความคิด เปนการประชุมที่เนนความคิดริเริม่ สรางสรรค นิยมใชกัน
มากในการแสวงหาทางเลือกในการแกปญหา เปดโอกาสใหสมาชิกแสดงความคิดเห็นอยางเสรี
2. การมอบหมายใหศึกษาคนควาจากตํารา เปนการนิเทศทางออม โดยมอบหมายใหศึกษาจากเอกสารการ
สอน คูมือครู จากบทความหรือจากตํารา เปนตน โดยผูบริหารตองชี้แนะแหลงคนควาศึกษาและกําหนดหัวขอใหศึกษา
โดยชัดเจนพรอมทั้งกําหนดระยะเวลาทําการคนควา และกําหนด วัน เวลา และวิธีการรายงานผลใหชัดเจนอีกดวย
รวมทั้งจัดตั้งศูนยวิชาการหรือศูนยรวมเอกสาร หนังสือ คูมือครู หลักสูตร กฎ ระเบียบ ตลอดจนเอกสารที่ไดจากการ
ฝกอบรมตางๆ เพื่อใหครูไดศึกษาคนควา
3. การใหคําปรึกษาหารือ เปนวิธีการนิเทศภายในที่ปฏิบัติไดงาย การใหคําปรึกษาหารือนอกจากจะเปนการ
ชวยเหลือครูใหปฏิบัติหนาที่อยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นแลว ยังเปนการกระชับความสัมพันธระหวางผูบริหารโรงเรียนกับ
ครูใหแนบสนิทยิ่งขึ้น อีกทั้งยังเปนการเพิ่มขวัญและกําลังใจแกครูอีกวิธีหนึ่ง
4. การสาธิตการสอน นํามาใชกรณีประสบปญหาเกี่ยวกับการสอนหรือกรณีเพื่อชี้แนะแนวการสอนวิธีใหมๆ
เพื่อใหครูทราบหรือประกอบการพิจารณานํามาประยุกตใชในการดําเนินกิจกรรมการเรียนการสอน ดังนั้น การสาธิตการ
สอนจึงมิใชวิธีการสอนที่ดีที่สุดและผูสาธิตก็ไมใชผูสอนที่ดีที่สุด หากแตเพียงเปนตนแบบเพื่อใชประกอบการวิเคราะห
แนวทางเลือกเทานั้น ดังนั้น ผูนิเทศจึงไมควรลอกเลียนแบบวิธีสอนและพฤติกรรมการสอนจากผูสาธิต แตควรปรับและ
ประยุกตนํามาดําเนินการใหสอดคลองกับสภาพและพฤติกรรมของผูสอนเองซึ่งเปนวิธีการที่ดีและมีประสิทธิภาพสูง
5. การศึกษาดูงานหรือเยี่ยมชมสถานศึกษาที่ประสบผลสําเร็จในเฉพาะเรื่อง เพื่อใหครูไดรับประสบการณตรง
และนํามาประยุกตใช ในการพาครูไปศึกษาดูงาน ผูบริหารโรงเรียนจําเปนตองวางแผนโดยรอบคอบ กําหนดจุดมุงหมาย
วัตถุประสงค และกิจกรรมในการศึกษาดูงานใหชัดเจนและแจงโครงการ ใหโรงเรียนหรือสถานศึกษาที่จะไปเยี่ยมชม
รับทราบและติดตอประสานงานในรายละเอียดใหชัดเจนกอนการเดินทางไปพอสมควร
6. การสนทนาทางวิชาการ เปนการนิเทศอยางหนึ่งที่จัดไดงาย สะดวก ประหยัดระยะ เวลาดําเนินการไม
แนนอนขึ้นอยูกับความสะดวกเปนสําคัญ หัวขอที่สนทนา ควรเปนหัวขอที่เปนปญหาซึ่งครูสนใจรวมกันแตถาเปนปญหา
ที่ยาก ซึ่งตองพิจารณากันอยางลึกซึ้งผูบริหารโรงเรียนอาจเชิญผูทรงคุณวุฒิมารวมสนทนาดวยก็จะเกิดผลดียิ่งขึ้น
7. การบริการเอกสารทางวิชาการและเอกสารสนเทศตางๆ เชน หลักสูตร คูมือครู แผนการสอน บทความทาง
วิชาการและเอกสารเพื่อชี้แนะปญหาตางๆ ใหแกครู นอกเหนือจากที่จัดไวในศูนยวิชาการสําหรับครู ในขอ 2 ก็จะเปน
การอํานวยความสะดวกและเพิ่มพูนความรูแกครูอื่น
8. การเยี่ยมเยียนเพื่อสังเกตการณสอนของครูอื่น นับเปนการนิเทศทางตรงที่ไดผลดีมากอีกทางหนึ่งซึ่งมี
ลักษณะใกลเคียงเกี่ยวกับการสาธิตการสอน การเยี่ยมเยียนอาจเยี่ยมในสายชั้นเดียวกันหรือตางระดับชั้นก็ไดและเยี่ยม
ในโรงเรียนเดียวกันหรือตางโรงเรียนก็ได ทั้งนี้ขึ้นอยูกับความสามารถ ความจําเปนและความตองการของครูเปนสําคัญ
9. การจัดปายนิเทศ เพื่อใชเปนสื่อกลางในการใหขาวสารขอมูลถือเปนขอมูลในการนิเทศอีกอยางหนึ่ง การจัด
รวมกันมากๆ เราเรียกวา การจัดนิทรรศการ ซึ่งถือวาเปนการบริการขอมูลขาวสารแกครูไดดีอยางหนึ่ง
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10. การสงเสริ มให ครูเ ขียนบทความทางวิ ชาการ เปน การชว ยให ครูมี ความก าวหนาในวิ ชาชี พอัน เป น
วัตถุประสงคที่สําคัญอีกอยางหนึ่งของการนิเทศการศึกษา ซึ่งเปนการกระตุนใหครูเปนผูรจู ักศึกษาคนควาและใชเวลาวาง
ใหเกิดประโยชนแกตัวครูเองและเปนการพัฒนาการเรียนการสอนอีกดวย
11. การสงเสริมใหครูไดศึกษาตอ ไมวาจะเปนการศึกษาประจําหรือศึกษาในภาคนอกเวลาหรือการศึกษาระบบ
ทางไกลก็ตาม นับเปนการสงเสริมใหครูมีความเจริญกาวหนาซึ่งถือไดวาเปนกิจกรรมการนิเทศที่ครูไมมองขาม เพราะ
การศึกษาตอเปนการเพิ่มพูนความรู ทักษะ และประสบการณ ซึ่งจะเกิดประโยชนตอการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
12. การสังเกตการสอน หมายถึง การนิเทศที่มุงเนนปรับปรุงพฤติกรรมการสอนของครูในหองเรียนเทานั้น มี
จุดมุงหมายเพื่อชวยเหลือครูใหการพัฒนาพฤติกรรมการสอนของตนใหมีประสิทธิภาพ การนิเทศภายในหองเรียนเปนวิธี
ในการนิเทศที่สอดคลองกับแนวคิดที่เชื่อวา “การสอนเปนพฤติกรรมที่สามารถพัฒนาได”
จะเห็นไดวา วิธีการนิเทศภายในสามารถดําเนินการไดหลายวิธี ดังนั้นการดําเนินการนิเทศภายใน สถานศึกษา
ควรพิจารณาเลือกรูปแบบการนิเทศการศึกษา เทคนิคและวิธีการนิเทศการศึกษาที่สอดคลองกับจุดมุงหมายการนิเทศ
ระยะเวลา งบประมาณ และสภาพปญหาของสถานศึกษาเปนสําคัญกิจกรรม และวิธีการนิเทศภายในใหเหมาะสมและ
สอดคลองกับปญหา ลักษณะงานและความพรอมของสถานศึกษา เพราะการนิเทศภายในที่มีประสิทธิภาพ เปนสวนหนึ่ง
ที่จะชวยพัฒนาการปฏิบัติงานของครู และการจัดการศึกษาของสถานศึกษาใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ

รูปแบบและวิธีการ

การนิเทศการศึกษาเปนกระบวนการสําคัญในการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการศึกษา โดยเกิดจากความ
รวมมือกันระหวางผูนิเทศ และผูรับการนิเทศ โดยผูนิเทศจะชี้แจง แนะนํา ชวยเหลือ สงเสริม สนับสนุนใหผูรับการนิเทศ
สามารถจัดการศึกษาไดตามมาตรฐานการศึกษา และสามารถจัดการเรียนรูแกผูเรียนไดอยางมีคุณภาพ ตามเปาหมายที่
กํา หนด ดั ง นั้ น การนิ เ ทศการศึ ก ษาแนวใหม จึ ง ควรดํ า เนิน การใดๆ ที่ ทํ าให ค รู มี ความพึ ง พอใจ และมี กํ า ลัง ใจ จะ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอน และพัฒนาการดําเนินงานใดๆ ของโรงเรียน ใหเปนไปตามมาตรฐานของโรงเรียนและ
ของบุคลากรใหสูงขึ้นและรักษาไว จนสงผลใหโรงเรียนเปนที่ยอมรับของผูรับประโยชนจากโรงเรียนทุกฝาย อีกทั้งผาน
การประเมินทั้งภายในและภายนอก
การนิเทศการศึกษา จึงควรคํานึงถึงประเด็นตางๆ คือ ความกาวหนาของโลกที่สงผลกระทบตอคุณภาพของคน
ตอความรูในสาขาตางๆ ตลอดจนแนวคิดในการจัดการเรียนรูรูปแบบใหมๆ ที่ครูควรไดรับการพัฒนา และสงเสริมให
เขาใจนําไปใชในการจัดการเรียนการสอน อีกทั้งชวยแกปญหาในเรื่องการจัด และการเตรียมการจัดกิจกรรมการเรียนรู
เพื่อใหครูสามารถจัดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ และกลยุทธการนิเทศการศึกษา จึงเปนกลวิธีที่สามารถพัฒนา
คุณภาพการศึกษาใหสูงขึ้น โดยองคประกอบสําคัญที่เกี่ยวของกับคุณภาพการศึกษามากที่สุดไดแก ครูผูสอน ซึ่งมี
อิทธิพลตอการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผูเรียนโดยตรง การสงเสริมใหครูปรับปรุงการสอนใหดีขึ้น และการ
วางแผนชวยเหลือและใหคําปรึกษาแนะนําแกผูบริหารตลอดจนบุคลากรในสถานศึกษา ใหเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาตามหลักการเรียนรู ตามมาตรฐานการปฏิบัติใหมีคุณภาพและประสิทธิภาพสูงยิ่งขึ้น อันนําไปสู
คุณภาพการศึกษาที่พึงประสงคตอไป

กิตติกรรมประกาศ
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Abstract
Authentic leadership and democracy were defined as features and behaviors of leaders who
are necessary for school administration and consistent in words, actions, and values with their selfawareness and self-respect. Authentic leaders are the persons who have positive core values and follow
their values regularly, desire to learning and self-development. As well as promoting personal growth and
development, have the ability to build trust with their staff members and stakeholders.
Authentic leadership of school administrators occurs from inner change, morals, and
professional ethics as well as a good lifestyle at work and personal life. Authentic leaders must listen to
the opinions of others, accept the difference between individual people, to support participation, to
eliminate conflict with peace and also equal rights equal. On the development of school administrators to
have authentic leadership and democracy, they need to learn and develop themselves in ethics, power,
communication and organization, self knowledge, inner change, clarity in values and principles of
success. As well as developing an understanding and awareness the principle of creative process,
overall strength or power, using structure that is conducive to what they want, a life vision and attention to
all important things. They can develop themselves by natural way, learning from problems, obstacles and
experience. We can say that authentic leadership and democracy are very important for school
administrators. They must learn and develop their own leadership and democracy because it will be
necessary, not only for the growth of themselves but also for school, community and social.

Keywords: school administration, authentic leadership and democracy
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>4<F ?F<G>6 <กD bCกDก456ก85 @A 9:ก ?F< Aก
D  ;<  ก<ก6> ?6กก == ก>? D KD= กG>6
-2-

169

6I G>6 N=?F<@6=bC<กDกF<AF< B6 ?F<96< <E= 6
   G>6กD9C9<== 6  9KD6 >?@A BCก8
E<< กa? (Legitimate power) @6ก=?>4ก= @A BCก8G>6 D
<>?<E  ?กกG>6 ;<>4ก 6I  กG>6N=?F<9<=กNAF<E>? 
EA>4กG>6 9กก6 ?F<Aก>66>;E;NJD<  ? E? ;<>? กN
EAF<E>? 6I  
D6 6I      ;<  C   @6J  <E  = ก
>? ;<<Oก KDd9<E@A BCก8bC <OกD กBCก8f?@6J@@4D=
ก6DกBCก8F<ก96H  =?459 DP @A BCก8 ? E ก;<
ก? DAC=?@<D6>ก6><ก;<@6 KD<B6 @A 6ก8 @?6>
>?@A BCก8 6 กNF<6ก8D     9F< 9@A BCก8=?>4
6A4@O?F<f?Dก? DEก6 = กBCก8  D:8aก;<ก6> <E
?:8a E :8a 6ก85   9:ก  @A ก5O 
 ก    @A  96H =?กD  ;< E:8a @?6>
D   ?F<8<6ก:8=E Authentic leadership bC D 4E 6
   6ก85 9:ก;< 6 = 9D กก E    ก6>
 < ? 6ก=  <@ (Self-awareness) 6ก < <ED ก<6> 6>AF<=  < 
?6กก E   กG>6E <EE< F<@@< E bF<@6O @@
ก45 4 6>D<> ก<Kก= ED   6>DE ก 
6 ;< <E= 6;< <กE< กE<  ?F<96H >4<F c = ? E <Oก?F<@6 KD
  E  F< 6ก? Dกก bC @@6J<E=?ก
>?@A BCก8@>@N 9ก6ก < (Self-awareness)  F<@6Jก <
  6ก <=?AE<  9ก   F<@A= ก=?f?;<กE6D
(Clarify Propose of Life) @@O@DE@6J@4D@?6>@A BCก8 <6<<E@<Eก
>? ;<>?@A BCก8D  ก<E 6I @6J@?6>@A BCก8?F<E ก>? <
FD?4E = กG>6 CD?6ก  <6>LMD?N ;<<F =?6กก@E
E= ก @<Eก6 <6> กE?E>4 ;= @A
A 6D กEก6 4 6<45= ก>? ก<=>66>>6J ( 
B , 2557) KD     (Authentic Leadership and
Democracy) =?>?@A BCก8D?6 ก6>< <=?ก;CI 9F< @Eก  <ก
= KD=  ID @ <DN กก6>  = 4 DN D กE ? @6J
<Oก<>  = ก96H     ;<>?@A BCก8 <6
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 D  = ก96H 6ก8D   = ก>?@A BCก8  9F<=?ก
>? @9 กD@ <6  K O@@4DE<@A BCก8

   !"#!$%"F>F%
?;<  @E =?JEกกP ;<ก@ KD@< ;< ก6
6JกกK>5 F<ก6< (Self-awareness) bC?ACก<6>ก 6;<6< ก<Eก6>
 ;< < (Klenke, 2007) ก6  ?AC ก? =?@<D<ก6>E  F<
<> <กF<>ก6>ก? 99F<<=<F ?6<>  ?F<9F<?ก?ก
AกK8 bC ก?  >>E   < @ KD ED ก>66>=?
 6   EกDกก @D<<ก <E@@Cก <> กDก =;<
 < KDD   @ 6   E;6D;6   EE กD  
= @A BCก8 ?F<= 6 ก 6;<6< 45@>6@6J;<ก    bC
Avolio and Gardner (2005) D   E >44ECก= D ก9:
 >4<F @A6>DAC? 6ก = D E  45 ; ;N 6I
? 6กAC>>=  6 = ?6D FD?4E pqD45
  ? 6ก=  <@ (High self-awareness) กก6>E  F< <5O
<ก6ก85O;< < @A;< < <กก I64H<5O E ?6ก>ก
E bF<@6O @@  ก45 4 6>D<> ก<Kก= ED  
9:ก;<  ACก<6>?6กก;<E   กG>6E  6I <E
@@< ;< < KDED @? ? E;< 9F<<>@ <<กD6>
กกE<ก<  BA>DB6กDs ?F< ? E@;CI  E 9F<ก @D<<ก กG>6
E  F<;<  กก;<  Aกก? DKDE  F<;< < E=E
KDA =? <> ?F<กE< ?F<9F<ก6ก8 ? E E  F<;<  
tM<E= 6;< กDกก@6@@>ก5O ก ก@D  F<ก  
 =ก<ก96H  < ก@<> < bC=?  กกf<
 < < uD6>ก กก=?;<< ก6> กD9DกกE (6ก5O B,
2556) <กก I Luthans & Avolio (2003) D ?;<  E ก> ก @D
=??N AC@A;<  6Iก=?@6J  <Eก= ก96H >>;<<Oก KD
  ? 6ก=  <@ @A>49:ก;< < <D Eก4 >4ก
= <Oก=?ก96H  < Jก? c ;CI 
        (Democratic leaders) ?AC    = ? @ 6 J กE
 = >6  6 > >6 J ก ก> ?  =   ก ก<   ก6 D @ =?F < กD    =  
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Cก8?F<E bC<=ก4?F<6I5กก   I 9@E@=?  <<ก
D?N @E E= ก956D@ == MJ?Ec D ก> กD6กE <FI<=?กD
;= bC @4E   >>   KD<B6EF<ก6>=>66>>6J ก
6D@ =<E> P ;<กCก8?F<ก6
@4DE     456ก85 9:ก;< 6 = 9D กก
E  ก6><ก6ก85O;< <<EAก< ; ;N 6D 6  @@< ? 6ก
=  <@ 6ก < <ED EF<= @=D <6> 6>AF< <= D6>@  E ?6ก
>ก กG>6E  6I <E@@<   =ก<ก  
96H  <    >> 6Iก@E@ 96H >4ก;< <=?>K Jก? 
;CI E<

   !"#!$%"=G>F%
ก  = ? E กBCก8 KDd9<E= @A BCก8 6I  =ก>?
6Dก >>ก> E== ก>?6Dก 6I 6>DE F<ก;CI 4ก  F<ก>4ก<ก
@E E= กD  ก= D Ec ;<@A BCก8 D กE  >?ก  >?>4  >?
>5  >?6 >4ก;<@A BCก8<ก@CกE ;<9ก; 6I ?
D?6E@AF<AF<= 6 D <ED= กD   D6 6I  <@ >6 D=
6ก B6 6 ==?ก6> bCกNF<>4ก= @A BCก8 AC@E D@E @= ก
6DกBCก8;<@A BCก8 9F<=??F<>4กกBCก8D4E <>6I ก  ==?ก6>ก
D  กEc = @A BCก8DEก6>  JJ5;<ก  กD;CI 66I<Oก @E
=?กD;6J ก6== ก F< F<AF<=  ;กN9<EMJ?=? > 9
6 =EMJ?6I?D6>ก ก;  Aก D6 6I     
= 6>?@A BCก8@A@ >6 D==?ก6> 9F<<4B =?ก6>ก 
ก  bCก6 ก6 ก = 6ก85 ID <bF<@6O 6 ก6>45E  ;<
 < 45 @ 6  = ก: ? 6@F< True North: Discovering Your
Authentic Leadership KD Bill George (2007) <D b<K<>866ก8O=?JE= @?6P<ก; E M4>6
@?6P<กก6@>MJ?กก6>   EEกF< 4ก กBCก8 B@  ?F<
<OกEc  ;DF<6 = 6  กก@?N D F<6 = 6 D 4ก 9>E
DAC< 22 AC@F<A<;<F<6 =   EB= Kก Eกก @94;<
ก ;E;6 4  =? 48O< 48O G@696 Oก6 <E E ;E KD<OD  ><OD>86F<ก
  ก456ก85EF<กKD@ E?O? E95DกE  @A= ก=
=?9 6ก @E กEก =;< Eก6>F   กE   bC
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>4  bF< @6 O@4   4E 6 = ก@ <Oก6 F กDN MJ ?D6กE  <
 F<กกD;=DF< กก6><Oก<> 45@>6;<  ?? E
 ก 6 D F < ก KDก9  5ก<O  ก<>  =? ;@>@ N  = ก> ? >  F < 
>?4ก ?F<>? <F c =? ?E I =< = D  >D <6>|6  <O 
กEE }A45<ก ?E  Aก@?F<กD9F<< กN<=?< ;N DE;=
<E~ F< =<  = D9F<E?F<9ก9< <O66 DB  
>5 C  ?E?= ก>? ;< 6P>= ?c B =?B
<E@ ;Dก96H  ?F<EJก? 6Dก6>  <B bC @9 @D=??N ACก
;D@  ;< @<D<ก6> B6กDs@  <B (2557) DกE= ? 6@F<  ?E< :
45 ก E ก ก= E= Kก D<6E >>56I
@ ==? ?6 ก6>96H 6 D = 9F<  456ก85;<   (Authentic
Leadership) @AD ;NB=  < KD<B6ก;6>กKกKF<<9E6I
A@6J9F<=?? 6กE 6  ;<F<= <ก< @E= 6<ก E?
<กE?F<9<E D <E9F<=?AC@A   @A<?N F<ก
Ec ก? D@ ;< 4E6 ก  ก @N ก  <@>
@N= 6I= Kกก @E 6 d 6I @N<ก6 D6ID D = ;< 
6I c EE<E= @A =D =  F<E  E;CI <Eก6> ? E ?ก E= c กN   
=? <D4ก
<EกNE D?6ก@กก6>  9กEAC6ก85 6Kก
ก6 ?F<   E  <C  @9 E Bill George (2007) 9>E
   E >4ก6;< E>4กกE E=กDE Authentic Leader
กก9G>6  >>    ก@>ก5O;< <F D EE@>
@NDก9 ?F< <F   ;<>?@A BCก8 E  กDกก
  ก@>ก5ODF<G>6= @  6 กNF< ก>? @A BCก8;<>?
@A BCก8< <6  ?  @E  กE   @;< 
ก = D กE 96;<9<4@? ก<Kก= ED 6D = f? 
AC@A= กJก6>MJ? <4@ 4Eก>ก     <9E<
กDก6 = F<6 = 6;< < <6 @EE<กD   ?F<ก>? =
@A BCก8=?>4@N K> @66B O 96 ก f@O;<@A BCก8 KD>?
@A BCก8 bC   D6>=ก >4ก bCACF<กก6>กCD=
?6กกB bF<@6O;<   Aก<E@A9B8 F<AF<D  @>
@N= ก<9E< @A=?=?ก@ 6>@ 4 ก  D
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=?Ec = ก>?@A BCก8 DกF<F< Dก<Kก= ED ?6กก6>ก
@NEก6 EMJ??F<<4@Ec D6 6I = ก>?@A BCก8=?@>@N
>?@A BCก8<=?@6Jก6>ก96H  <=?   bC Dกก6> 
 @6J= DN Ec D6กE;    6@<D<ก6>P 9
>?@A BCก8;<44@= D P กG>6 P กG>6 (>5;<
9) ;<>66> 44@EDP 9 9.B. 2556 KDP กG>6 @<D< 
4 P D6 I
P  2 6D@ =G>6กกEc KD CACกD;CI ก6>ก96H ;<>4ก
4 >? @D6ก  A DE<<Oก E  4 Dก
6D@ == ก Ec 9F<ก96H กD;CI ก6>4กt ก6D@ = ;<>? <E
ก> ก?O@696 O?Eกกก6>;<กก  F<กก6D@ =;<>?
E<<OกKD@E  >?C<F<ก Eกก @ED >ก E<ก96H ;<4กt
ก;< 6D6E=?กD>KDD6I= 6I I9F< @E=B6 @Cก
 9CD;<>4ก
P  3 4E6 96H E =?@AG>6 DNB6ก9 @N;<ก>?
<EกD  ก9F<=?>4ก= <Oก?F<E Dก96H  <<ENB6ก9 >?<?
96H E KDกBCก84DDE 4DD<;<E ก? D4D96H ;< E F<ก=ก
?@ก6>ก96H D 6I c = ก>? ก B= =?E DF<G>6
 6>4 =?E B6ก9 F<ก ?@ก6> F<G>6  =?B6ก9
;<E 99 96H ก? <EE?4D6I @Eก >4 ?Eก 
P  8 G>6  >><ED >??    6กF< >4 กก6>D >4ก
= <Oก กG>6? D6กE=?DD >?<9:G>6 >><ED d 6I   
6กF< ?F< กกก6>D ;<>?;D@6J E <6>;<>4ก= <Oก >?
G>6  >><ED= 4กc D E D 45  4 >4ก9@E<ก
<6>;<>4ก =?กDF<AF<B6E<ก>?  @AG>6DD9C9<=
P  11    @  >? @6H ;<<OกDก9D  G>6  
6D>> =?@<D<ก6>6H  KDก=?6 กE D@N   @Eก96H  < D
D< 6D@ =D< 96H D< ;<E 4ก >?C< @D<<ก<E6D @@<
กก6>6H ;<<Oก 9F<=?E 6 == กG>6  @AF<กกก@<D<
ก6>6H  @D<<ก F DD < >?C<@@Cก @>@N=? กE>4ก
E 4ก  กD9  = 4กD6> @E<Oก ?Eก <E   
 <กก@A96H  =?45  6>>= ก@E@ @ 6>@ 4 =?>?
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@A BCก8Dก9:G>6 =?@<D<ก6>P กG>6 ?F<>5;<9 6I
>56IE< <E<9E<6>>ก E<Eก<>9 E<@6 D6 I
1. >5E< < >?@A BCก8 < 6=  < 96H  <D 9 >4ก9
@66B O =?6 E<ก96H ก B8Pก@6 กF<
2. >5E<9 >?@A BCก8 <6ก B6 bF<@6O@4 6>D<>E<9 
 @กD;<<Oก9
3. >5E<6>>ก >?@A BCก8 <6ก  <==@E E?F< @E@=?ก6=
กEB8O 6>>ก >>? KD@<?  <@E@=?กDก  6ก8  @6 Aก<D
 กEB8O 6>>ก >>? <EN@AD>@4s= <9: 
>><ED 6Iก  = <Eก  GMก8OE<Jก @MJJ =
<5O @6;<B8O 6>>ก <=?>กD= @< KDEก6>?F<<6>
K Oกก= ? E? KD<>
4. >5E<Eก<>9 >?@A BCก8BCก8 9CE?F<กFI<ก bCก6 ก6
<E@@O KDCD6 = >>45 @@6= ?E5
5. >5E<@6 >?@A BCก8 9C9:G>6    = ก< 46ก8O 96H 
B8Pก @6 B@  B6H  MJJ @ D< 6ก8K O;<@E  CD6 =
กก<><><6 9?ก86O 4;
กP 9>?@A BCก8= D P กG>6 P กG>6
?F<>5;<9 ;<>66>44@EDP 9 9.B. 2556 D6กE; @D=??N
E   6ก8@E@=?>?@A BCก8D @D<<กAC6ก  
A DE<<Oก E  4 bC@N= ก>? ;<>?@A BCก8กDก
กD  ก9F<=?>4ก= <Oก ?F<E Dก96H  <<ENB6ก9 AC6>?
@A BCก8<<G>6  >><ED  6=  < bF<@6O@4 45  
4 6>D<>E<9 ก>4ก9D <6 @EE<ก<6> 6>AF<;<>4ก กD
B6E<ก>?  @AG>6DD9C9<=
<กก I @4@  @4กD u98O @4ก4 (2556) D@ <E  @6J
E<ก>?<Oก<Eก  F<ก   6I  Dก>กbC =? 6ก
 < B >? <EKE=@ =?9 6ก = <OกกDF<AF<B6= 6  G>6
bC@E=?<Oก@A96H >KE<D EDMJ?F<6 = 6 D KDd9
  ;<>?@A BCก8>?<   กEF<  >?6D4DDE
4DD<;< < >? KDCD?6กB KE=@ @66B O  >4ก=?9 6>AF<
G>6@6EF<ก6 96H  =?B6ก9@@4D =?กDF<6 = 6>?@A BCก8
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D6 6I ?N DE   ;<>?@A BCก8 @ <EE<กGกBCก8 bC
@EE<>>>?6Dก?6ก>=?@9กEDE   @6J=
ก@ FI<F<==?ก6>>4ก ?F< AC@E D@E @กDกก>? ;<
>?@A BCก8 <6  F<กก  ;<>?@A BCก8 bC ก กD
ก= 6IกE  = >กACก45  >5= 9;< < <D
กD  D6I= ก @E 6

>%?ก>K>% !"#!$%
<Oก<>;<  @A95Dก<Oก<>= D Ec (Ilies, 2005) D6 I
1. D ก? 6ก=  (Self-awareness) ก? 6ก @E ? C;< >4
? 6ก F<กก6>456ก85 E  = @Cก ;=;< < AC
กก6>;<@;6D = 6< >>;<@;6D <9E<D @Cกก
ก 9:ก ก < ก ก6>6<  45@>6 @6J;<@   
? 6ก=   @A9ก5ODกก D;< <= >ก F<= 45E;< < 
<5O6  @A>4 <D=  ก? 6ก=  bC <Oก<>? C;< 
(Authenticity) @696 O= >ก<E 6@6Jก6>ก<6> 6>AF< < (Self-esteem) bCD6กE
@ADก5ODกP ก  <;< E>4 =@ Cก;< < <กก Iก? ก6
=  6?ACก? 6กAC4D ;N 4D<E< ;< 6I;== <5O >4ก9;<
ก;= <5O;<  <Oก<>? C;<dD<5O9dD<5OกE<=?กD
  @9 F<K@E<Oก<>@6J;< @9 <Oก<>
?E IACก96H 6A4@O f?Eก6 กกtM ก?N 45E;< ?F<
กก 6ก8bCF<6 EF< = dD<5O6E@E@
=?FD?4E = ก6D@ = ก6>6 @ 6ก86  ;<<Oก<Ef? George
(2000) กEEK O<E? C;<dD<5OE< กNF<ก=?กD? 6ก=
@<5O;<6 < D6 6I  D ;< <= >ก dD<5O=
D6>@  K  @D<<กACก? 6ก=  = <6 ก>>ก@?6>ก  
@ @9D;<6 <
2. 9:ก?F<ก @D<<ก<E  (Authentic behavior/acting) <Oก<>;<9:ก
   กE  AC  ก >4  E E  @D9: ก <<ก<E  @<D <ก6 > 6       ;<9ก;
9:ก ?ACกก@<D<ก6>E  <> <ก;< < bC;ก6>
ก @D<<ก99F<<<ก<=<F ?F<9F<?6<>  ?F<9F<?กกAกK8 (Kernis, 2003)
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<EกN<ก5กD;CI KDก @D<<กAC6  @EE<กAกK8@6
<E4  ?F<กd996;<6  ;< c ? C<ก@<>9:กAC6A4@O
= ก @ < <   @A=?กD9<D?Eก @D<<กAC6   
@ D< 6I? 6กACก><กD;CI ก9:ก ED@< ACก>66>=?
6   E ก @D<<ก<E@   @<D<ก6>ก6;<@4@  @
4กD u98O @4ก4 (2556) D96H F<F<6D  ;<>?@A BCก8;6I 9FI P
ก69>E <Oก<>  ;<>?@A BCก8;6I 9FI P ก<>Dก? 6ก
=  <กกaก5OB;< < KE=@@696 O ก> ก@D4 ก ก
< 

  !"#!$%K>% ก 
ก >?@A BCก8 >>F<<9 6I <กก @A  D 
45 D  >?6< CAC?6กก>? >? =?กD@
@@4D 6 F< <   >> EDNก ?F<< E=6<กก    >> 6I
<<6>LMD?N ;<E ?F<=>66>>6J กJMJ? ED E E?ก
MJ? <6>D?F<6>D<>D9D=   ก < bCEกก6>D 6 ?F<D=
D ก4= ?  <6> กE?E ;=E  6I @A <>
A 6D @ = กEก6 95<>? ?  6>D<>=??@ก6>
 @A A 6D 6ก@;6J ก6==?กD;CI กEก <?F<=>66>>6J =?
@< Eก6 ก<=>66>>6JKDP Dก6 95D<><E
4 D;6D <กD;CI = <Oก กMJ?D@6  ? 6ก =?@6J= ?6กก>5
ก66I<Oก =?6กกก<   @ K O6I=  <ก<Oก I  E=@
 48@696 O >4ก9;<  D

 !%ก<=L  !"#!$%K>% 
= ก96H >?@A BCก8 9F<=?กD   6I >?@A BCก8<
ก  96H  < KDu 6 O @6@DsB:  (2557) DกEACก96H    E
ก;<ก6>M6= D Ec D6 I
1. D  (Ethics)    F<   = ก96H  <=?  
6I >?@A BCก8< Aก<D= 9:6IE< < E<<F E<@6 6I I
9F<กE<=?กDJ4EF<6I= ? E <Oก ?F<= @6 กG>6 =? E 6I D>?
@A BCก8<E@=DAก@=DD
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2. D <  (Power)  4ก <  9< F<F<F<>??F< =9F<=?
G>6? <ก E   E=< Aก<9F< f? <ก>4
D<E   F<ก=< กDกB6;< tf< ;<  ก
96H  <=?    6I >?@A BCก8=< Dก6=? 6<E (Leading by
example) F< <E9DกND6>9 F ก   E9 EE=
< ? = E@A ก5O E6E< ก? =<  6I <E
3. D ก@F<@ (Communication) กDE<@F<@@6JE<ก>? 9
F<F< <ก D ?F<@66G>6 >?@A BCก8<96H  <=?
  ก@A= ก@F<@@@F< =?กD;CI = = = D<F 6ก8ก@F<@
@6J <E@?6>>?@A BCก8<@A= ก@F<@9F<=? < <F
CกD<E@<E <F<@@6J@4D= กD  ก6DกBCก8 D6 6I = ก96H  <;@E 
 6I >?@A BCก8< 6ก@F<@6I <D ก4Oก@F<@ก?<E= ก@EE
45E @ >6 D=<<ก@66D KD<=  กEF< (Storytelling)  F<F<= ก
@F<@F<@6J กEF<@A@ >6 D==?ก6>>4ก= ก4=?ก6>ก ก;CI
A>?@A BCก8B กEF<D<AC;6I =?F<E 6I ก AG>6 ?F<6H 
<Oก    LM<F <E6I= (Deep listening) <6>  Dc EE   6I 
ก=D?F<ก= KDก  F<ก D6>;<f< ก6> (Feedback)  ;<N 9F<
= = ก6>4 @E ก;<D6ก ;<กDกก4 E ?F< ;<=?;< 
@O ?F<<= >@>bC< D6ID >ก D > =?;<D6>ก>D>F< 
  D6 6I   <@6H ก@F<@ >>uD=? ?F<>4ก= <OกN=
=?;<  กE>?@A BCก8
4. D <Oก (The Organization) @A BCก8  ?E69ก= ก>? Ec EE
   6@D4<4ก5O ก>?6Dก<Dก6 KD>>? ?F<6A4@O= ก6D
กBCก8=?@N4Ef?ก? D >?@A BCก8= P   @@4D <? 6กAC
6>D<><6 =?JE =?@6Jก6>>4ก @A BCก8<Oก <6 D6> ก KD
f?;<>?@A BCก8@<D<ก6>f?;<@A BCก8 9?กf?6I@<E
@<D<ก6 ก=?@6Jก6>f?;<@A BCก8D@6J F<>?
@A BCก8<DAC E6<  DAC@A BCก8 ?F<>4ก D6 6I   ;<>?
@A BCก8 6;6>F< @A BCก8 >4ก=?>4ก ?F<f?;<@A BCก8D
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>K 6 F< ;6I 9FI P กD   9F<<F >?@A BCก8<ก=?>4ก
กDF<= = >?@A BCก8<9@ O6< <ก?J bF<@6O@4 E
bE<  A9@ O6<EDกNกD?6=ก >4ก   E@A>66>=?=F<D E
<=?D 6<E 9= Kก4M4>6 ก FI<F<=bCก6 ก6 D4ก
2. D ก 6<ก= >?@A BCก8<< 6<= F<Ec E
กก6 ก6 Kก   ACก 6=  < ก 6<ก=
 ก> ก96H  <=?>K;CI =?JE;CI ก  F<กD @E<O F<?N E4ก@9
@   48OED4< E= D ?4 9<ED E6ก A  @4;
<><4E p DbC <กD ? C;<@6JbCก96H  <ก= C
?  @Eก  KD>?@A BCก8D  ;<E =? @>  กDก
? 6ก ACกF = @4D =?<?N @9@Ec D=กกEก<?N D <6  ? C
=?E กDก96H    ก=
3. D 6D ACE @E 6 ?6กก ?E@NCDAF< = ก96H  <@E
   6I >?@A BCก8ก? DE ;< <= >ก E bF<@6O@4 
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ครู ยุคใหม่ สู่แนวคิดการเรี ยนร้ ู โดยใช้ สมองเป็ นฐาน (Brain-Based Learning)
New Age Teachers Toward Brain-Based Learning Concepts
นางสาวพิกุล พรหมเมศร
Miss Pikun prommet

บทคัดยอ
ปัจจุบนั กระแสการจัดกระบวนการเรี ยนรู้ มีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว ตามสภาพสังคม และเทคโนโลยีที่
เปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดการเรี ยนรู้โดยใช้ สมองเป็ นฐาน (Brain-based Learning) เริ่มเด่นชัด และ
มีความสาคัญอย่างมาก ต่อกระบวนการเรี ยนการสอนของครูยคุ ใหม่ เพื่อพัฒนาผู้เรี ยนให้ มีทกั ษะทางด้ านการคิด
และการเรี ยนรู้อย่างเป็ นระบบ และช่วยส่งเสริมให้ มีการดึงศักยภาพของสมองมาใช้ ได้ อย่างเต็มที่ ซึ่งครูจะต้ องมี
เทคนิค วิธีการในการจัดการเรี ยนรู้ให้ สอดคล้ องกับการทางานของสมอง มีการออกแบบกิจกรรมการเรี ยนการสอน
โดยใช้ สมองเป็ นฐาน เพื่อให้ ผ้ เู รี ยนมีพฒ
ั นาการการเรี ยนรู้เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพสมกับเป็ นครูยุคใหม่

คําสําคัญ : ครูยุคใหม, การจัดการเรียนรู, โดยใชสมองเปนฐาน (Brain-Based Learning)
Abstract
Current stream of learning process is developed rapidly according to changing social and
technological conditions, In particular Brain-based Learning which is becoming more prominent and
important. To produce student effectively at thinking and systematic learning so they are able to use the
full potential of their brain. Modern teachers must have their own unique technique to manage learning
system in accordance with brain function. Design of teaching activities using brain as a base in order that
the learners can develop their learning skill, effectively and properly.

Key Word: New Age Teachers, Learning Management, Using the Brain as a Base (Brain-Based Learning)
บทนํา

การจัดการศึกษาในปัจจุบนั สะท้ อนให้ เห็นถึงบทบาท และหน้ าที่ของครูในการจัดกระบวนการเรี ยนการสอน
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การเสริมสร้ างทักษะการเรี ยนรู้ทางด้ านสมอง เพราะสมองเป็ นตัวรับรู้ และสัง่ การ ทาให้ เกิด
ความรู้ ความจา ประสบการณ์ที่หลากหลาย ซึ่งครูยคุ ใหม่จะต้ องเข้ าใจพัฒนาการตามช่วงวัยของเด็ก มีทกั ษะในการ
สอนแบบใหม่ เพื่อให้ เด็กได้ เรี ยนรู้อย่างเต็มความสามารถ ดังนัน้ การนาความรู้ ความเข้ าใจเกี่ยวกับการทางานของ
สมองมาใช้ ในกิจกรรมการเรี ยนรู้ จะช่วยเพิม่ ประสิทธิภาพและเสริมสร้ างศักยภาพของผู้เรี ยน ตลอดจนเป็ นการ
พัฒนาการจัดการศึกษาให้ ดีขึ ้นด้ วย
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ครูยุคใหม่ คือ ครูแบบไหน
สมบัติ นพรัก. (2554 : ออนไลน์) กล่าวว่า ครูยคุ ใหม่ คือ
1. ครูยคุ ใหม่ มีความรู้และความเชี่ยวชาญในศาสตร์ ด้านการศึกษา
2. ครูยคุ ใหม่ เป็ นนักวิเคราะห์ นักสังเคราะห์ และนักวิจัย เพื่อพัฒนาการเรี ยนการสอน
3. ครูยคุ ใหม่ เป็ นครูโดยจิตวิญญาณ มีจิตวิทยา และศิลปะในการสอนและการถ่ายทอดความรู้
4. ครูยคุ ใหม่ เป็ นผู้นาการเปลี่ยนแปลงที่สอดคล้ องกับการเรี ยนรู้ยคุ ใหม่
5. ครูยคุ ใหม่ มีความสามารถในการใช้ ภาษาต่างประเทศ เพื่อการเรี ยนการสอน
6. ครูยคุ ใหม่ มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม และเป็ นแบบอย่างที่ดีของศิษย์และสังคม
ครูยคุ ใหม่ที่มีคณ
ุ สมบัตขิ ้ างต้ น จึงไม่ใช่เฉพาะ ครูใหม่ ครูพนั ธุ์ใหม่เท่านัน้ แต่หมายรวมถึง ครูทกุ คนของ
ประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็ นครูเก่าหรื อครูใหม่ คือ ครูยคุ ใหม่
ครูยคุ ใหม่. (2550 : ออนไลน์) กล่าวว่า ครูในโลกยุคโลกาภิวตั น์นนั ้ ต้ องเป็ นทังผู
้ ้ ให้ ความรู้ ผู้ให้ เครื่ องมือ
ในการแสวงหา ความรู้ และผู้จดุ ประกายไฟแห่งการเรี ยนรู้ ดังนัน้ คนที่จะเข้ ามาทาหน้ าที่ครู จะต้ องเป็ นผู้รอบรู้
ในเนื ้อหาวิชา ทังแนวลึ
้
กและแนวกว้ าง ครูจะต้ องแตกฉานในทักษะ และวิธีหาความรู้สมัยใหม่ เป็ นผู้ที่มีหตู ากว้ างไกล
เกี่ยวกับแหล่งเรี ยนรู้ตา่ ง ๆ ทังในชุ
้ มชุน นอกชุมชน ในสังคมหรื อในชาติ นอกจากนันยั
้ งต้ องเป็ นนักจิตวิทยา นักแนะ
แนวที่ดี ที่จะช่วยกระตุ้นให้ นกั เรี ยนเกิดการใฝ่ ร้ ูใฝ่ เรี ยน พร้ อมกับแนะนาดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนได้ เป็ นอย่างดี ครูใน
อนาคตต้ องเชี่ยวชาญภาษาอังกฤษ อันเป็ นภาษาสากลภาษาเดียวที่จะช่วยถอดรหัสความรู้ในสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ทัง้
ปวง ไม่วา่ จะเป็ น อินเทอร์ เน็ต โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และมัลติมีเดีย หรื ออื่น ๆ ครูในอนาคตจะต้ องติดตาม
ความก้ าวหน้ าในด้ านเทคนิค วิธีการจัดการเรี ยนรู้อยู่ตลอดเวลา
ประชุม โพธิกลุ . (2557: ออนไลน์) กล่าวว่า การสอนเป็ นแรงขับเคลื่อนทางสังคม และการเปลี่ยนแปลง
เทคโนโลยี เพื่อความทันสมัยในการพัฒนาทางการศึกษา ครู ยคุ ใหม่จาเป็ นต้ องเพิ่มสมรรถนะในทักษะใหม่ ๆ ดังนี ้
1. ความมุง่ มัน่ เป็ นหลักการที่วา่ ครูต้องมีความมุง่ มัน่ ในงานของครู และการจัดการศึกษาให้ แก่เยาวชน
ความรับผิดชอบที่อยู่ในมือของครูสงู มาก เพื่อทาให้ ครูเป็ นคนทันสมัยจะต้ องตระหนักในเรื่ องนี ้ มีความมุง่ มัน่ ใน
วิชาชีพของพวกเขาอย่างแท้ จริง
2. การเตรี ยมการ เมื่อท่านรู้สกึ ว่าเป็ นสิง่ ที่ถกู ต้ อง ในการจะเป็ นครูที่มีความสามารถต้ องใช้ เวลา ในปัจจุบนั
เป็ นไปไม่ได้ เลย ที่ครูจะไม่ฝึกฝน อบรม ทางการศึกษาแบบเป็ นทางการ ความต้ องการเหล่านี ้เพิ่มขึ ้น เพื่อปรับปรุง
ระดับการศึกษาของสังคม การเตรี ยมการที่ดีในการเป็ นครู เป็ นสิง่ ที่จะเพิม่ ประสิทธิผล ท่านคงต้ องเจริญรอยตาม
ธรรมเนียมปฏิบตั ิ
3. การจัดระบบ องค์การที่ดี มีการวางแผนล่วงหน้ า เป็ นปัจจัยที่จะนาไปสูค่ วามสาเร็จ เป็ นเรื่ องที่สาคัญ
มาก ที่ครูจะต้ องจัดระบบของบทเรี ยน และจัดสรรเวลาให้ ครอบคลุมบทเรี ยนทังหมด
้
นักเรี ยนสามารถบอกว่าบทเรี ยน
ที่วางแผนไว้ ไม่ดีได้ ตลอดเวลา และนักเรี ยนเข้ าใจว่าครูไม่ได้ พยายามทาอย่างที่ผ้ เู รี ยนต้ องการ
4. ความอดทน ในสังคมที่มีวฒ
ั นธรรมที่แตกต่าง และหลากหลายเป็ นสิง่ จาเป็ นมากสาหรับครู จะต้ อง
จัดการกับอคติที่ครูอาจจะมี และต้ องปฏิบตั ติ อ่ นักเรี ยนด้ วยความเท่าเทียม โดยปราศจากฉันทาคติ
5. การเล่าเรื่ อง เป็ นวิธีที่ดีอีกวิธีหนึ่งในการสอน การถ่ายทอดความคิดโดยผ่านเรื่ องราวต่าง ๆ การสอน
บทเรี ยน โดยใช้ เทคนิคการบอกเล่าเรื่ องราว เป็ นทักษะการสอนที่มหัศจรรย์ ในการพัฒนาได้ ทกุ เวลา
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การใช้ ประโยชน์จากการทิ ้งบทเรี ยนไว้ ในชัน้ แล้ วให้ นกั เรี ยนค้ นหาว่าอะไรจะเกิดขึ ้นในระดับต่อไป ผู้เรี ยนมีสว่ นร่วม
และให้ ความร่วมมือในการเรี ยนการสอน
6. เปิ ดโอกาสให้ ตงค
ั ้ าถาม ให้ มีการอภิปราย และมีสว่ นร่วมในชันเรี
้ ยน เป็ นหลักการในการสนับสนุน และ
ประยุกต์เทคนิคการสอนแบบใหม่ ครูต้องตอบคาถามนักเรี ยน ครูสมัยใหม่ฟังคาถามของนักเรี ยนอย่างจริงจัง และ
ตอบคาถามให้ ตรงประเด็นอย่างตรงไปตรงมา มิใช่ตอบแบบขอไปทีหรื อตอบตามหนังสือ
7. นวัตกรรม ครูสมัยใหม่ต้องเต็มใจที่จะใช้ นวัตกรรม และพยายามใช้ สงิ่ ใหม่ ๆ ทังทั
้ กษะการสอนและ
โปรแกรมการศึกษาต่าง ๆ เครื่ องมือ ICT อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ตา่ ง ๆ ครูสมัยใหม่ต้องเป็ นผู้ประยุกต์ใช้ ก่อน
8. มีความกระตือรื อร้ นในการใช้ เทคโนโลยี ครูสมัยใหม่ไม่ใช่เพียงแต่ใช้ นวัตกรรม แต่ต้องเต็มใจสารวจ
เทคโนโลยีสมัยใหม่ เช่น IPAD และโปรแกรมต่าง ๆ หรื อสิง่ แวดล้ อมการเรี ยนรู้สว่ นบุคคล ครูสมัยใหม่ควรสืบค้ น
ICT ใหม่ ๆ เพื่อนาไปใช้ ในชันเรี
้ ยน
9. ทักษะสังคม ทักษะการสอนแบบดังเดิ
้ มต้ องเปิ ดโอกาสให้ ผ้ เู รี ยนได้ ถาม ครูสมัยใหม่ ควรนาด้ วยการ
สนทนาในเครื อข่ายทางสังคม เพื่อสารวจความเป็ นไปได้ ภายนอกชันเรี
้ ยน เราอาจให้ นกั เรี ยนให้ ข้อเสนอแนะใน
twitter ที่นามาใช้ ในห้ องเรี ยน ความคิดต่าง ๆ สาหรับครู เพื่อสารวจความคิดในเชิงลึกมากขึ ้น
10. การใช้ internet เป็ นแหล่งความรู้ที่ใหญ่ยิ่งที่มวลมนุษยชาติได้ ร้ ูจกั ดังนันครู
้ สมัยใหม่ต้องเป็ นคนที่
กระตือรื อร้ น และค้ นหาแหล่งเรี ยนรู้อื่น ๆ เพื่อสร้ างสิง่ ท้ าทายและมุง่ ให้ ผ้ เู รี ยนได้ สนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน
ในชันเรี
้ ยนหรื อทาง net
จากความหมายดังกล่าว จึงสรุปได้ วา่ ครูยคุ ใหม่จะต้ องมีทกั ษะกระบวนการในการจัดการเรี ยนรู้ที่เท่าทัน
ต่อเทคโนโลยี มีเทคนิค วิธีการ ในการพัฒนาการเรี ยนการสอนที่หลากหลาย เหมาะสมกับผู้เรี ยน เพื่อให้ ผ้ เู รี ยนเผชิญ
ความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ได้ และนาไปเป็ นเครื่ องมือสาคัญในการพัฒนาความสามารถในการเรี ยนรู้สงิ่ ใหม่ ๆ
นอกจากนี ้ครูยคุ ใหม่จะต้ องพัฒนาตนเอง ให้ ทนั ต่อความก้ าวหน้ าทางวิทยาการ เศรษฐกิจ การเมือง และสังคม

การเรียนรู้ตามแนวคิดโดยใช้ สมองเป็ นฐาน (Brain-based Learning) คือ อะไร
การเรี ยนรู้ตามแนวคิดโดยใช้ สมองเป็ นฐาน (Brain-based Learning) เป็ นการเรี ยนรู้ที่เกี่ยวข้ องกับ
ประสาทสัมผัสทัง้ 5 คือ การมองเห็น การฟัง การสัมผัส การชิมรส การดมกลิน่ เด็กได้ แสดงออกอย่างอิสระ ตลอดจน
การจัดสภาพแวดล้ อมที่เอื ้อ และเหมาะสม สิง่ เหล่านี ้ล้ วนมีผลต่อ ความสามารถในการเรี ยนรู้ และการจัด
ประสบการณ์ โดยคานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล เป็ นสิง่ สาคัญที่จะทาให้ เกิดการเรี ยนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ
พรพิไล เลิศวิชา และคณะ. (2550 : 60) กล่าวว่า ด้ วยแนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับพัฒนาการสมองของมนุษย์
โดยนาความรู้ใหม่ด้านประสาทวิทยาศาสตร์ (neuroscience) มาประยุกต์ใช้ ในการเรี ยนการสอน และการ
ปรับเปลี่ยนตัวแปรต่าง ๆ ในโรงเรี ยน แนวคิดนี ้ เรี ยกว่า แนวคิด Brain-based Learning (BBL) ซึ่งประกอบไปด้ วย
กุญแจดอกที่ 1 สนามเด็กเล่น คือ เปลี่ยนสนามเด็กเล่น เพื่อพัฒนาสมองน้ อย และไขสันหลังให้ แข็งแกร่ง
เมื่อเด็กออกกาลังกาย ร่างกายจะส่งเลือดไปเลี่ยงสมองมากขึ ้น ทาให้ การเรี ยนรู้มีประสิทธิภาพ
กุญแจดอกที่ 2 ห้ องเรี ยน คือ เปลี่ยนห้ องเรี ยน เพื่อเปลี่ยนสมองของเด็ก สิง่ แวดล้ อมที่แปลกใหม่ มีความ
เข้ มข้ น มีสีสนั จะช่วยกระตุ้นให้ เด็กสามารถเรี ยนรู้และจดจาเนื ้อหาที่เรี ยนได้ ดีขึ ้น
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กุญแจดอกที่ 3 หนังสือเรี ยน คือ ใช้ หนังสือและใบงาน ที่ได้ รับการออกแบบให้ สอดคล้ องกับการทางาน
ของสมอง เพื่อช่วยกระตุ้นสมองของนักเรี ยน ฝึ กให้ เด็กคิดที่ละขันตอน
้
และนาทักษะและความรู้ในแต่ละขัน้ มา
ประกอบกันเป็ นความเข้ าใจ (concept) ในที่สดุ
กุญแจดอกที่ 4 การจัดทาสื่อการเรี ยนการสอน ใช้ สื่อและนวัตกรรมที่แปลกใหม่ น่าตื่นเต้ น และมีสีสนั และ
มีจานวนเพียงพอสาหรับนักเรี ยนทุกคนเครื่ องมือเหล่านี ้จะช่วยในการเรี ยนรู้ และกระตุ้นให้ เด็กรู้สกึ สนุกสนาน
พึงพอใจ เกิดความตังใจที
้ ่จะเรี ยนรู้เนื ้อหาที่ซบั ซ้ อน
กุญแจดอกที่ 5 กระบวนการเรี ยนรู้ กระตุ้นกระบวนการเรี ยนรู้ของเด็ก โดยใช้ กิจกรรมต่าง ๆ ในการจัดการ
เรี ยนการสอน เพื่อให้ สมองของเด็กตื่นตัว สนใจ ท้ าทายการคิด ค้ นหา ลองผิด ลองถูก เรี ยนรู้ และจดจา
จิณวิภา ศรี พนั ธ์ชาติ (2553 : 22) กล่าวว่า การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้โดยใช้ สมองเป็ นฐาน เป็ นการจัด
กระบวนการเรี ยนรู้ที่สอดคล้ องกับการทางานของสมอง ด้ วยการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย โดยให้ ผ้ เู รี ยนได้ เรี ยนรู้
ด้ วยการปฏิบตั ิ หรื อลงมือกระทาด้ วยตนเอง เพื่อให้ ผ้ เู รี ยนได้ พฒ
ั นาศักยภาพสมองของเขาอย่างเต็มความสามารถ
สุริยศักดิ์ วรกาญจนานนท์ (2554 : 17) กล่าวว่า สิง่ ที่ทาให้ ผ้ เู รี ยนสามารถเรี ยนรู้ได้ ดีโดยใช้ กิจกรรมการ
เรี ยนรู้โดยใช้ สมองเป็ นฐาน มีดงั ต่อไปนี ้ สื่อการเรี ยนรอบข้ าง (Peripheral Learning Materials) เช่น ภาพโปสเตอร์
แผนภูมิ กราฟ ข้ อความ และคาคมต่าง ๆ ที่ฝาห้ องเรี ยน ช่วยเพิม่ ความเข้ มในการเรี ยนรู้ และเสริมแรงการเรี ยนรู้
และความคงทนในการจาของนักเรี ยนได้ โดยไม่ร้ ูตวั
จากความหมายดังกล่าว จึงสรุปได้ วา่ การจัดการเรี ยนรู้โดยใช้ สมองเป็ นฐาน (Brain - based learning)
เป็ นการจัดการเรี ยนรู้ ที่สง่ เสริมให้ สมองทังสองซี
้
ก คือ ซีกซ้ ายและซีกขวา เพื่อให้ เกิดการเรี ยนรู้อย่างสมดุลและ
สอดคล้ องกับสติปัญญาของผู้เรี ยน โดยใช้ กระบวนการและวิธีการที่หลากหลายอย่างเหมาะสม

หลักการเรียนรู้โดยใช้ สมองเป็ นฐาน (Brain-based learning)
สุนทร โคตรบรรเทา (2548 : 3-18) ได้ ให้ หลักการการเรี ยนรู้โดยใช้ สมองเป็ นฐาน ดังนี ้
1. สมองเป็ นเครื่ องประมวลผลที่ทางานในเชิงขนาน โดยต้ องใช้ การเรี ยนรู้หลาย ๆ แนวทาง หลาย ๆ วิธีการ
ทาให้ เด็กมุง่ สนใจในสิง่ กาลังเรี ยนอยู่
2. การเรี ยนรู้ต้องอาศัยการทางานของระบบสรี ระทังหมด
้
โดยการควบคุมอารมณ์ การสร้ างความ
สนุกสนาน โภชนาการ การออกกาลังกาย การเล่น เพื่อผ่อนคลายมีสว่ นสาคัญต่อการเรี ยนรู้
3. สมองประมวลข้ อมูลแบบเป็ นส่วนย่อย ๆ และแบบทัง้ หมดพร้ อม ๆ กัน การสร้ างความเข้ าใจแบบ
ทีละส่วนแล้ ว จะเน้ นการเชื่อมโยงของสิง่ ที่เรี ยนรู้และเชื่อมโยงกับชีวติ เสมอ ให้ ร้ ูสกึ ว่าความรู้ที่ได้ นนมี
ั ้ ประโยชน์
4. การเรี ยนรู้อาศัยทังการจดจ่
้
อในสิง่ ใดสิง่ หนึ่ง และการรับรู้ตอ่ สภาพรอบข้ าง สภาพแวดล้ อมที่สอดคล้ อง
เหมาะสมกับหัวข้ อการเรี ยนรู้ จะทาให้ เด็กสามารถเรี ยนรู้ได้ ดีขึ ้น
5. การเรี ยนรู้เกี่ยวข้ องกับกระบวนการรับรู้ตา่ ง ๆ ทังขณะที
้
่มีสติรับรู้ และขณะไม่มีสติรับรู้อยู่เสมอ
การเรี ยนรู้ที่ดีควรทิ ้งโจทย์อะไรให้ เด็กได้ ไปคิดต่อ
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ธันยพร บุญรักษา (2553 : 7) สิง่ ที่ทาให้ ผ้ เู รี ยนสามารถเรี ยนรู้ได้ ดี โดยใช้ กิจกรรมการเรี ยนรู้โดยใช้ สมอง
เป็ นฐาน มีดงั ต่อไปนี ้
1. การเรี ยนรู้แบบองค์รวม (Holistic Learning) หรื อการเรี ยนรู้ทงหมดที
ั้
่เกี่ยวข้ องกับร่างกาย จิตใจ อารมณ์
และเจตคติของผู้เรี ยน ความรู้สกึ ความเชื่อ ปัญหาส่วนตัว และเจตคติ ล้ วนมีผลกระทบต่อความสามารถในการ
เรี ยนรู้ทงสิ
ั ้ ้น ครูจึงจาเป็ นต้ องพิจารณาความประสงค์ทางอารมณ์ (Emotional Disposition) ของนักเรี ยน เพราะว่าผู้
ไม่มีความประสงค์ทางอารมณ์จะไม่สามารถบรรลุการเรี ยนรู้ที่พอเหมาะ
2. ความตังใจในการเรี
้
ยนรู้ การทาให้ นกั เรี ยนมีความตังใจ
้ และคงความตังใจไว้
้
เป็ นภารกิจที่ท้าทายสาหรับ
ครู ระดับความตังใจมี
้ ขีดจากัด จากการเปลี่ยนแปลงในด้ านอารมณ์ ระดับกรดอามิโน (Amino Acid Level) ฮอร์ โมน
และเนื ้อหาวิชา ตามปกติช่วงความสนใจของ นักเรี ยน มีช่วงอยู่ระหว่าง 20 - 25 นาที ระหว่างการเริ่ มต้ นเสนอเนื ้อหา
กับการจบการเสนอเนื ้อหา และระหว่างการเสนอแนวคิดสาคัญ กับการสัง่ งานพิเศษแก่นกั เรี ยน ดังนัน้ ครูต้องมีสงิ่
กระตุ้นที่แปลก
3. ระดับความคงทนในการเรี ยนรู้ ระดับความคงทน (Retention Rate Level) ในการเรี ยนรู้ ขึ ้นอยู่กับวิธีการ
ได้ รับข้ อมูลข่าวสารนัน้ ความคงทนในการเรี ยนรู้มีระดับอัตรา ดังต่อไปนี ้
การอ่าน
10 %
20 %
การได้ ยิน
การเห็น
30 %
50 %
การฟัง + การเห็น
การฟัง + การเห็น + การพูด
70 %
การฟัง + การเห็น + การพูด + การทา 90 %
4. การเรี ยนรู้แบบเน้ นและผ่อนคลาย การเรี ยนรู้จะทาได้ ดีที่สดุ เมื่อให้ นกั เรี ยน มีการเรี ยนแบบเน้ นหรื อ
มีใจจดจ่อ (Focused Learning) และการเรี ยนแบบผ่อนคลายหรื อกระจายไปทัว่ (Diffused Learning) สลับกันไป
5. การเรี ยนรู้สามขันตอน
้
ในห้ องเรี ยนโดยทัว่ ไปตามปกติ ครูเป็ นผู้ถ่ายทอดหรื อเป็ นผู้ให้ ข้อมูลข่าวสารแก่
นักเรี ยน หรื อให้ ปัจจัยป้อน (Input) ต่อมาอีกระยะหนึ่ง ทาการทดสอบหรื อทดสอบย่อย หรื อให้ เด็กทบทวนหรื อท่องจา
เพื่อวัดความเข้ าใจในเนื ้อหาที่ได้ เรี ยน หรื อปัจจัยผลผลิต (Output) ส่วนสิง่ ที่อยู่ระหว่างปัจจัยป้อนกับปัจจัยผลผลิต
คือ การบูรณาการ (Integration) ซึ่งโยงความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยป้อน ชีวติ ของผู้เรี ยน ถ้ าปัจจัยป้อนไม่มีความ
เกี่ยวข้ องหรื อสัมพันธ์กบั ชีวิตผู้เรี ยนแล้ ว ปัจจัยผลผลิตจะได้ น้อยมาก ดังนัน้ การเรี ยนรู้จึงมี 3 ขันตอน
้
ดังนี ้
ขันที
้ ่ 1 ปัจจัยป้อน (Input) ได้ แก่ บทเรี ยน ข้ อเท็จจริง หรื อข้ อมูลข่าวสาร เกี่ยวกับเนื ้อหาวิชา
ที่ครูผ้ สู อนให้ กบั ผู้เรี ยน
ขันที
้ ่ 2 การบูรณาการ (Integration) ได้ แก่ กระบวนการที่โยงความสัมพันธ์ ระหว่างเนื ้อหา
กับชีวติ ของผู้เรี ยน
ขันที
้ ่ 3 ปัจจัยผลผลิต (Output) ได้ แก่ ผลลัพธ์ที่พงึ ประสงค์ในรูปของการทดสอบ การท่องจา
หรื อการสอบไล่ เพื่อวัดความรู้ในบทเรี ยนออกมาเป็ นปริมาณ
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การฟักตัวในการเรี ยนรู้ (Incubation) เป็ นกระบวนการ เพื่อให้ แนวคิดความรู้ และข้ อมูลข่าวสารมีการ
ชะลอ หรื อการปล่อยทิ ้งไว้ ชวั่ ขณะ จนกว่าจะมีการรู้แจ้ ง (Illumination) ในสิง่ นัน้
ระยะ 3
ระยะ 2
ระยะ 1
ภาพประกอบ ระยะการฟักตัวในการเรี ยนรู้
จากความหมายดังกล่าว จึงสรุปได้ วา่ หลักการเรี ยนรู้ตามแนวคิดโดยใช้ สมองเป็ นฐาน เป็ นการเรี ยนรู้ที่
เกี่ยวข้ องกับประสาทสัมผัสทัง้ 5 คือ การมองเห็น การฟัง การสัมผัส การชิมรส การดมกลิน่ เด็กได้ แสดงออกอย่าง
อิสระ ตลอดจนการจัดสภาพแวดล้ อมที่เอื ้อและเหมาะสม การแสดงออกซึ่งความรัก ความเอาใจใส่ สามารถทาให้
เด็กเกิดการเรี ยนรู้ และพัฒนาตนเองได้

สรุป

ครูยคุ ใหม่สแู่ นวคิดการเรี ยนรู้โดยใช้ สมองเป็ นฐาน (Brain-based Learning) เป็ นการจัดการเรี ยนรู้ ที่มี
ความสอดคล้ องกับหลักพัฒนาการ และการเรี ยนรู้ของสมอง ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้ นกั เรี ยนเกิดการเรี ยนรู้ตาม
ธรรมชาติของสมอง และเป็ นการเรี ยนที่สง่ เสริ มสมองทุกส่วนไปพร้ อม ๆ กัน ซึ่งขึ ้นอยู่กบั บทบาทของครูยคุ ใหม่ที่
จะต้ องมีแนวทาง เทคนิค วิธีการ จัดให้ อย่างเป็ นระบบต่อเนื่อง และสอดคล้ องกับธรรมชาติของการเรี ยนรู้หมุนเวียน
ไป ให้ ผ้ เู รี ยนได้ เรี ยนรู้ในรูปแบบที่ตนเองชอบและถนัด สามารถปรับตัวกับการเรี ยนแบบอื่น ๆ ได้ รวมทังมี
้ การจัด
กิจกรรมเพื่อกระตุ้นการพัฒนาทังสมองซี
้
กซ้ าย และสมองซีกขวาอย่างสมดุลในแต่ละช่วงเวลาของกิจกรรม เพื่อให้
ผู้เรี ยนได้ เรี ยนรู้และพัฒนาตามศักยภาพของตนเอง ทังความคิ
้
ด และการกระทา โดยครูจะต้ องคานึงถึงผู้เรี ยนเป็ น
สาคัญในการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน และนาแนวทางต่าง ๆ เช่น นโยบาย หลักการ หลักสูตรมาประยุกต์ใช้ ให้
เกิดประโยชน์สงู สุด ซึ่งอาจมาจากการฝึ กอบรม เพื่อเสริ มสร้ างองค์ความรู้ใหม่ ๆ ในการพัฒนากระบวนการด้ านการ
เรี ยนการสอน มีการจัดทาสื่อ นวัตกรรม จัดสภาพห้ องเรี ยน กระบวนการเรี ยนการสอนที่หลากหลายและน่าสนใจ
ตลอดจนให้ ผ้ เู รี ยนได้ ฝึกปฏิบตั ิได้ ด้วยตนเอง
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การบริหารทรัพยากรทางการศึกษา Education
Resource Management
นางสาวพิชา สรางนอก
Miss.Picha Sangnok

บทคัดยอ
การบริหารทรัพยากรทางการศึกษา มี 4 ดาน ไดแก การบริหารทรัพยากรบุคลคล การบริหารทรัพยากรวัสดุ
อุปกรณ การบริหารทรัพยากรงบประมาณ และการบริหารทรัพยากรอาคารสถานที่ ซึ่งทรัพยากรทางการศึกษาเปนสวน
สําคัญ ที่ทําใหการบริหารงานของสถานศึกษาประสบผลสําเร็จ

คําสําคัญ : การบริหาร, ทรัพยากรทางการศึกษา
Abstract
There are four areas of educational resource management include Human resource
management, Material resource management, Budget resource management and the management of
building resources. Educational resources are important. The management of the educational
institution was successful.

Keywords : Management, Education resource
บทนํา
การศึกษาเปนเครื่องมือที่สําคัญในการพัฒนาบุคคลใหมีคุณภาพ เปนทรัพยากรทางปญญาที่มีคาของประเทศ
ชาติ ดังนั้นการศึกษาจึงนับเปนรากฐานที่สําคัญที่สุดปจจัยหนึ่งของการพัฒนาประเทศใหเจริญกาวหนา สามารถชวย
แกปญหาดานตางๆในสังคมได เพราะการศึกษาเปนกระบวนการที่ชวยใหคนพัฒนาตนเองในดานตางๆ ตลอดชีวิต มี
แนวคิดแบบใหมที่สามารถเชื่อมโยงบูรณาการสิ่งตางๆ ไดอยางมีเหตุผล และในการบริหารสถานศึกษา จะตองอาศัย
ทรัพยากรเปนปจจัยสําคัญในการบริหารงานเพื่อใหการดําเนินกิจกรรมตามภาระหนาที่ประสบความสําเร็จตามเปาหมาย
และวัตถุประสงคที่วางไว ไมวาจะมองในแงของทางเศรษฐศาสตรหรือทางการบริหารก็ตามการดําเนินการกับทรัพยากร
เหลานี้ตองมีหลักการ วิธีการ และแนวคิดเปนกรอบเพื่อใหเกิดผลและมีประสิทธิภาพสูงสุด แตเนื่องจากการศึกษาเปน
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งานใหญ ขอบขายกวางขวางครอบคลุมหลายสวน ทรัพยากรจึงมีเปนจํานวนมากและหลากหลายรูปแบบ เชน ทรัพยากร
ทางการเงิน วัสดุอุปกรณ และการบริหารจัดการ รวมทั้งการบริหารทรัพยากรบุคคลดวย

ความหมายของทรัพยากรทางการศึกษา
ในการดําเนินกิจกรรมหรือภาระหนาที่ขององคกรหรือหนวยงานใดๆ ก็ตามจะตองอาศัยสิ่งหนึ่งสิ่งใดเปนตัว
กลางที่จะทําใหกิจกรรมบรรลุเปาหมายที่ตองการ สิ่งนั้นคือ ทรัพยากร
สนอง โลหิตวิเศษ และสุนทร สุนันทชัย (2553 : 47) กลาววา ทรัพยากรทางการศึกษา มีความสําคัญ ซึ่งเปน
แนวทางการจัดการศึกษา เพื่อการพัฒนาที่ยังยืน และสามารถนํามาแกไขสถานการณหรือวิกฤตตางๆ ของสังคม
พิสิษฐ ภูรอด (2553 : 41) ใหความหมายทรัพยากรทางการศึกษา เปนระบบที่สงเสริมและสนับสนุนใหสถาน
ศึกษามีความเปนอิสระและคลองตัวในการบริหาร ทั้งการบริหารการเงิน สินทรัพย และบุคลากร โดยสถานศึกษาจะตอง
จัดทําแผนการหารายไดและแผนการใชจายเงิน มีการควบคุมดูแลการดําเนินงานใหเปนไปตามกฎเกณฑที่กําหนดอีกทั้งมี
ระบบขอมูลที่เชื่อถือได เปนปจจุบัน และครอบคลุมการดําเนินงานที่เกี่ยวกับทรัพยากรทุกดาน มีเอกสารหลักฐานให
ตรวจสอบไดสะดวกตลอดเวลา เพื่อความโปรงใสและความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได
สรุปไดวา ทรัพยากรทางการศึกษา หมายถึง สิ่งที่มีอยูทุกอยางภายในและภายนอกสถานศึกษา เชน ทรัพยากร
ทางการเงิน วัสดุอุปกรณ และการบริหารจัดการ รวมทั้งทรัพยากรบุคคลดวย ที่ทําใหการจัดการศึกษาบรรลุวัตถุประสงค
ซึ่งการดําเนินการกับทรัพยากรเหลานี้ตองมีหลักการ วิธีการ และแนวคิดเปนกรอบ เพื่อใหสามารถนํามาใชใหเกิด
ประโยชนสูงสุดในการบริหารการศึกษา

ประเภทของทรัพยากรทางการศึกษา
ประเภทของทรัพยากรทางการศึกษา ไดมีนักการศึกษาและนักวิชาการใหคําจํากัดความไวหลายประการ แตก็มี
ลักษณะที่คลายคลึงกันดังตอไปนี้
ศิริพร สุขสวัสดิ์ (2551 : 12) จําแนกทรัพยากรทางการศึกษาออกเปน 4 ประเภท ไดแก คน (Men) เงิน
(Money) วัสดุสิ่งของ (Material) และการจัดการ (Management)
ยุภาภรณ สุทธิโคตร (2554 : 34 – 35) จําแนกทรัพยากรทางการศึกษาออกเปน 5 ประเภท ดังนี้
1. ทรัพยากรทางบุคคล หมายถึง ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดาน พอแมหรือผูปกครองนักเรียนที่มีความรูความสามารถ
ศึกษานิเทศก นักวิชาการ ครูอาจารย ผูนําทองถิ่นดานปกครอง ผูนําทางศาสนา ผูที่ประสบผลสําเร็จในการประกอบ
อาชีพ ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดาน ซึ่งทรัพยากรบุคคลมีความสําคัญในการบริหารการศึกษาจําเปนตองมีรูปแบบและวิธีการ
เฉพาะของตนเองที่มาทําหนาที่ใหโอกาสทางการศึกษากลุมของบุคลากรที่มาปฏิบัติหนาที่จึงตองเปนบุคคลที่มีความรู
ประสบการณสูงกวากลุมขาราช การอื่น เพราะภารกิจทางการศึกษามีผลตอชีวิตของคนเปนจํานวนมาก แตในสถาน
ศึกษาบางแหงมีปญหาการขาดแคลนบุคลากรทางการศึกษาจึงแกปญหาโดยใชบุคลากรในทองถิ่นมาชวยในการจัดการ
ศึกษา การจัดการศึกษามีความจําเปนจะตองใชทรัพยากรบุคคลทั้งในชุมชนและนอกชุมชนใหเขามามีสวนรวมในการจัด
การศึกษา
2. ทรัพยากรทางธรรมชาติ หมายถึง สิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ ที่มีประโยชนตอการบริหารการศึกษา เชน
ดิน หิน แร แมน้ํา ลําคลอง หนอง บึง น้ําตก พืช สัตว เปนตน
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3. ทรัพยากรดานวัสดุ – อุปกรณ หมายถึง สิ่งตางๆ ที่เกิดจากมนุษยสรางขึ้นหรือเกิดเองตามธรรมชาติ สื่อ
วัฒนธรรม เทคโนโลยีรวมถึงสิ่งอํานวยความสะดวก ทั้งที่เปนวัสดุที่ใชแลวหมดไปและอุปกรณที่ทันสมัยมาชวยดําเนินการ
เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการจัดการศึกษา
4. ทรัพยากรทางสังคม หมายถึง ประเพณี วัฒนธรรม ความเปนอยูของคนในชุมชนกิจกรรมตางๆ ในชุมชน
เปนตน
5. ทรัพยากรทางการเงิน หมายถึง ทรัพยากรในรูปการเงินทั้งโดยทางตรงและทางออม เพื่อสนับสนุนโครงการ
และกิจกรรมตางๆ ของสถานศึกษา
สิริรัตน กิจนุการ (2555 : 18) จําแนกทรัพยากรทางการศึกษาออกเปน 4 ประเภทคือ ทรัพยากรบุคคล งบ
ประมาณ วัสดุอุปกรณและการจัดการ โดยทรัพยากรทางการศึกษาเปนสิ่งที่ทําใหการจัดการศึกษาสําเร็จตามวัตถุ
ประสงคหรือเปาหมายของการศึกษา
จากการศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับประเภทของทรัพยากรทางการศึกษา พอสรุปไดวา ประเภทของทรัพยากรทาง
การศึกษา แบงออกเปน 4 ประเภท ดังนี้
1. ทรัพยากรดานบุคคล
2. ทรัพยากรดานวัสดุ – อุปกรณ
3. ทรัพยากรดานงบประมาณ
4. ทรัพยากรดานอาคารสถานที่

แหลงทรัพยากรทางการศึกษา
ศิริพร สุขสวัสดิ์ (2551 : 20 – 21) ไดกลาวถึง แหลงทรัพยากรทางการศึกษา ซึ่งประกอบดวย
1. งบประมาณแผนดินสถานศึกษาที่เปนของราชการงบประมาณแผนดินถือวาเปนแหลงทรัพยากรแหลงใหญ
ที่สุดโดยเฉพาะอยางยิ่งทรัพยากรทางการเงินโดยจะรวมเงินไวทุกหมวดตั้งแตหมวดเงินเดือนคาจางจนถึงหมวดที่ดินและ
สิ่งกอสราง ปจจุบันนี้การจัดเงินงบประมาณรัฐบาล พยายามจัดใหตามโครงการตางๆ
2. เงินนอกงบประมาณนอกจากเงินรายไดแผนดินแลว บางสถาบันการศึกษายังมีรายไดของตนเองโดยเฉพาะ
เชน เงินบํารุงการศึกษา หรือเงินอื่นๆ ซึ่งเงินเหลานี้เปนเงินที่สถานศึกษานั้นสามารถจัดหาไดและสามารถจัดทําโครงการ
เพื่อใชในกิจกรรมของโรงเรียนได
3. เงินจากการลงทุน สถานศึกษาที่เปนของเอกชน แหลงเงินรายไดสวนใหญมาจากการลงทุนของเจาของกิจ
การซึ่งอาจจะเปนเอกชน มูลนิธิ สมาคมก็ได เงินนี้จะใชในการดําเนินกิจการ ทั้งปวงของสถานศึกษานั้นรวมกับเงินรายได
ที่เรียกเก็บจากผูเรียน
4. ทรัพยากรจากชุมชน เปนแหลงทรัพยากรที่มีความสําคัญมาก สถาบันการศึกษาจะไดรับการสนับสนุนทรัพ
ยากรแทบทุกประเภทจากชุมชน แหลงทรัพยากรของชุมชนประกอบดวย บุคคล องคการตางๆ เชน สมาคม มูลนิธิ
องคกรการกุศลตางๆ
5. แหลงทรัพยากรจากตางประเทศ เปนแหลงสนับสนุนในรูปแบบของทุนผูเชี่ยวชาญ หรือวัสดุ – อุปกรณ
กลาวโดยสรุป ทรัพยากรทางการบริหารการศึกษานั้น มีอยางนอยที่สุด 3 แหลงใหญ คือ
1. จากภาครัฐบาล ไดจากงบประมาณแผนดิน เงินสนับสนุนจากภาครัฐ
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2. จากเอกชน เชน จากการลงทุน การบริจาคชวยเหลือสนับสนุนจากชุมชนหรือหนวยงานทั้งในประเทศและ
ตางประเทศ
3. รายไดจากการดําเนินงานของหนวยงานทางการศึกษาเอง เชน เงินคาบํารุงการศึกษา คาหนวยกิต คาลง
ทะเบียน คาจําหนายวัสดุอุปกรณการศึกษาที่ผลิตจากสถาบันนั้น

ระบบคุณภาพการบริหารทรัพยากรทางการศึกษา
เปนการจัดการในระบบยอยเพื่อใหเกิดคุณภาพการบริหารทรัพยากร โดยเฉพาะอยางยิ่งดานกระบวนการ เพื่อ
ใหเกิดผลผลิตและผลลัพธที่มีคุณภาพตรงกับมาตรฐาน ระบบคุณภาพดําเนินการเปนวงจร ประกอบดวย 4 ขั้นตอนการ
ทํางาน (บรรจง จันทมาศ, 2546 : 5 – 10) คือ
ขั้นตอนที่ 1 เตรียมแผนงาน (Plan) ซึ่งเปนประเด็นสําคัญที่ตองนํามาพิจารณา คือ
1. กําหนดวัตถุประสงคใหชัดเจน และกําหนดคุณลักษณะที่จะใชควบคุมลงไปดวย
2. กําหนดเปาหมายที่สามารถวัดได
3. กําหนดวิธีการทํางาน เพื่อบรรลุเปาหมายที่วางไว
4. กําหนดวา จะทําอะไร ที่ไหน เมื่อไหร กับใคร และดวยวิธีการใด คือ 5W 1H (What Where
When Who Why and How)
ขั้นตอนที่ 2 ลงมือปฏิบัติตามแผน (Do)
1. ทําการศึกษาและฝกอบรมใหเขาใจวิธีการทํางานในแตละครั้ง
2. ลงมือปฏิบัติตามวิธีการที่ไดกําหนดไว
3. เก็บขอมูลถึงคุณลักษณะทางคุณภาพ ตามวิธีการที่กําหนดไว
ขั้นตอนที่ 3 ตรวจสอบการปฏิบัติงาน (Check) เปนการตรวจสอบความกาวหนาของงานและประเมินผล
1. เพื่อตรวจสอบดูวางานที่ไดเปนไปตามมาตรฐานที่กําหนดหรือไม เปรียบเทียบกับเปา หมาย
2. ตรวจสอบดูวาคาที่วัดไดและผลการทดสอบตรงตามมาตรฐานหรือไม
3. ตรวจสอบวาลักษณะจําเพาะทางคุณภาพสอดคลองกับเปาหมายหรือไม อยางไร
ขั้นตอนที่ 4 ปรับปรุงแกไขขอบกพรอง (Action) จากผลของการตรวจสอบถาพบวาเกิดปญหามีขอบกพรองขึ้น
งานที่ไดไมตรงกับเปาหมายหรือไมไดตามแผน ใหปฏิบัติการแกไขตามลักษณะของปญหาที่คนพบ คือ
1. ตองแกไขที่ตนเหตุ ถาผลงานที่ไดมีการเบี่ยงเบนไปจากเปาหมาย
2. ถาพบความผิดปกติใดๆ ใหสอบถาม คนหาสาเหตุแลวทําการปองกันแกไข เพื่อมิใหความผิดปกติ
เกิดซ้ําอีก
3. พัฒนาระบบหรือปรับปรุงวิธีการทํางานนั้นๆ
สรุปวา ระบบคุณภาพการบริหารทรัพยากรทางการศึกษานั้น มี 4 ขั้นตอน คือ
ขั้นตอนที่ 1 เตรียมแผนงาน (Plan)
ขั้นตอนที่ 2 ลงมือปฏิบัติตามแผน (Do)
ขั้นตอนที่ 3 ตรวจสอบการปฏิบัติงาน (Check)
ขั้นตอนที่ 4 ปรับปรุงแกไขขอบกพรอง (Action)
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การบริหารทรัพยากรบุคคล
การบริหารทรัพยากรบุคคล เปนการดําเนินการเกี่ยวกับบุคคล นับตั้งแตการวางแผนกําลังคนในองคกร จน
กระทั่งการสิ้นสุดภาระการปฏิบัติงาน ดังนี้
ปราชญา กลาผจัญ, และพอดา บุตรสุทธิวงศ (2550 : 27) ไดสรุปความหมายของการบริหารงานบุคคลวา เปน
กระบวนการตัดสินใจ และการปฏิบัติที่เกี่ยวของกับบุคลากรทุกระดับในหนวยงานเพื่อใหเปนทรัพยากรบุคคลที่มปี ระสิทธิ
ภาพสูงสุดอันจะสงผลใหสามารถสรางความสําเร็จสูงสุดใหแกองคกรปฏิบัติงานไดตรงตามเปาหมายมาตรฐานตางๆ ที่ตั้ง
ไว หรือสิ่งที่ยากขึ้นไปกวานั่นกระบวนการตางๆ ที่เกี่ยวของสัมพันธกับการบริหารทรัพยากรมนุษย ประกอบดวย
1. การวางแผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย
2. การวิเคราะหงาน
3. การสรรหา
4. การคัดเลือก
5. การฝกอบรมและการพัฒนา
6. การประเมินผลการปฏิบัติงาน
7. การจายคาตอบแทน สวัสดิการและผลประโยชนเกื้อกูล
8. การพัฒนาองคกร
9. การวิจัยดานทรัพยากรมนุษย
สรุปไดวา กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล มีขั้นตอนดังนี้
1. การกําหนดนโยบาย เปนการกําหนดนโยบายเกี่ยวกับทรัพยากรมนุษยวาจะมีแนวทางอยางไร เชน ตองการ
คนชํานาญเฉพาะทางหรือตองการคนมาฝกงานคอยเปนคอยไป ตองการสาขาวิชาที่ขาดแคลนหรือตองการเครื่องจักรมา
ทํางานเปนสวนใหญแลวใชการควบคุม เปนตน
2. การวางแผนกําลังคน ในการวางแผนกําลังคนหรือทรัพยากรมนุษยที่ตองการนั้นประกอบ ดวยขั้นตอนยอย
ดังนี้
2.1 การวิเคราะหงาน คือ การจําแนกและวิเคราะหทั้งปริมาณและคุณภาพของงานภาย ในหนวยงาน
วามีปริมาณมากนอยเพียงใด และตองการงานที่มีคุณภาพขนาดไหน
2.2 การจัดกลุมงาน คือ การพยายามจัดงานที่มีลักษณะเหมือนกันหรือไปดวยกันไดเขาเปนกลุมงาน
เดียวกัน
2.3 กําหนดตําแหนง เมื่อไดกลุมงานแลวมีการกําหนดตําแหนงและคุณสมบัติของผูที่จะมาดํารง
ตําแหนงนั้นวา ควรจะมีคุณสมบัติอยางไรจึงจะทํางานที่กําหนดนั้นสําเร็จได
2.4 กําหนดความตองการในหนวยงานที่ตั้งใหม เปนการกําหนดจํานวนคนที่ตองการที่จะเขามา
รับผิดชอบหรือตําแหนงที่กําหนดขึ้นมา แตถาหากเปนหนวยงานเกาๆ สิ่งที่จะตองทําเปนอัน ดับแรก คือ การสํารวจ
ความสามารถของคนเกาๆ ที่จะทํางานในตําแหนงที่กําหนดขึ้นไดมากนอยเพียงใด ยังขาดอยูอีกกี่ตําแหนง
2.5 การเสนอความตองการ เปนการเสนอความตองการหลักจากการกําหนดตําแหนงเสร็จแลว การ
เสนอความตองการนี้อาจจะเสนอความตองการในครั้งเดียวก็ได หากจํานวนที่ตองการไมมากและความตองการคนมีมาก
แตในบางหนวยงานที่ยังไมเจริญเติบโตเต็มที่มักจะเสนอในรูปแบบของกรอบอัตรากําลัง โดยกําหนดวาเมื่อหนวยงานโต
เต็มที่แลวจะตองใชกําลังคนเทาใด
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3. การสรรหา ไดแก การเสนอความตองการกําลังคนเขามาทํางาน โดยการชักชวน ประกาศทางสื่อมวลชน
ตามสถาบันการศึกษา หนวยงานเพื่อชักชวนคนใหเขามาสมัครในตําแหนงที่ตองการ
4. คัดเลือก คือ การจัดสรรคนที่มีลักษณะถูกตองเหมาะสม ตามเกณฑที่กําหนดเขาทํางาน วิธีการคัดเลือกอาจ
ทําไดหลายวิธี เชน การสอบ การสัมภาษณ การใหทดลองปฏิบัติงาน
5. การบรรจุและแตงตั้ง ถาหากเปนระบบราชการผูที่ผานการคัดเลือกจะไดรับการบรรจุเขาเปนขาราชการ
และไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงหรือไดรับการคัดเลือกเขามาสําหรับในธุรกิจเอก ชนจะไดรับการแตงตั้งใหดํารง
ตําแหนงที่ไดรับคัดเลือกเขามาพรอมกับระบุเงินเดือน สําหรับในบางบริษัทอาจระบุอัตราการตอบแทนอื่นๆ ไวดวย เชน
เงินรางวัลเมื่อสิ้นป
6. การปฐมนิเทศ โดยสวนรวมไมวาเปนจะเปนหนวยงานเอกชนหรือรัฐบาลก็ตามเมื่อบุคคลไดรับคัดเลือกเขา
มาเปนสมาชิกของหนวยงานแลว หนวยงานหรือสวนราชการจะทําการปฐมนิเทศสมาชิกใหม สาระในการปฐมนิเทศ
อาจจะเปนการแนะนําใหรูจักหนวยงาน สมาชิก วัฒนธรรมขององคกร เปนตน
7. การมอบหมายงาน เปนการพบปะกันระหวางผูบังคับบัญชากับสมาชิกใหมของหนวยงาน เพื่อมอบหมายงาน
ใหทําและความคาดหวังที่หนวยงานตองการไดรับจากสมาชิกใหม
8. การพัฒนา เมื่อปฏิบัติงานระยะหนึ่งหนวยงานอาจจะมีการพัฒนาบุคลากร โดยวิธีการอยางใดอยางหนึ่งหรือ
หลายวิธีก็ได เชน การประชุม การฝกอบรม เปนตน
9. การประเมิน เปนการประเมินผลงานหรือประเมินบุคลากร เมื่อทํางานระยะหนึ่งสวนใหญจะทําการประเมิน
อยางนอยปละครั้ง
10. สวัสดิการ เปนหนาที่ของหนวยงานที่จะตองจัดสวัสดิการตางๆ ใหแกบุคลากร เชน กรณีเจ็บปวย การ
เดินทางหรืออื่นๆ ที่เปนการชวยใหบุคลากรมีขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานใหดีขึ้น
11. วินัย เปนการพิจารณาโทษในกรณีที่บุคคลทําผิดกฎระเบียบของหนวยงาน

การบริหารทรัพยากรวัสดุ อุปกรณ
หวน พินธุพันธ (2549 : 30 – 31) กระบวนการบริหารวัสดุ อุปกรณการศึกษา มีดังนี้
1. การจัดหา การจัดจาง – ซื้อ เชน การซื้อ การจางทําโตะเกาอี้ จางประกอบคอมพิวเตอร การจางซอมแซม
อุปกรณการศึกษา
2. การใชการดูแลการใชอยางประหยัด การแนะนําการใชใหถูกวิธี การระมัดระวังการใชไมใหชํารุดเสียหาย
3. การบํารุงรักษา การทําความสะอาดหลังจากการใช การซอมแซมวัสดุอุปกรณตางๆ ที่ชํารุด
4. การควบคุมและการจําหนาย การควบคุม คือ การนําลงบัญชีหรือทะเบียน เพื่อควบคุมวัสดุอุปกรณ การ
ตรวจสอบใหตรงกับบัญชีหรือทะเบียน การจําหนาย การขาย การแจกจาย การแปรสภาพเมื่อชํารุดหรือทําลาย
จากที่ไดเสนอความหมายและกระบวนการบริหารวัสดุ อุปกรณ สรุปไดวาการบริหารวัสดุ อุปกรณในสถาน
ศึกษา มีขั้นตอนดําเนินการ คือ การวางแผนหรือกําหนดโครงการ การกําหนดความตองการ การจัดหาวัสดุ อุปกรณ การ
แจกจายวัสดุ อุปกรณ การบํารุงรักษา และการจําหนายวัสดุ อุปกรณ ซึ่งแตละขั้นตอนมีความสัมพันธกันและตองปฏิบัติ
ตอเนื่องกันไป
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การบริหารทรัพยากรงบประมาณ
สมศักดิ์ กรอบสูงเนิน (2552 : 15) ใหความหมายของงบประมาณวางบประมาณเปนแผน งานที่จัดทําขึ้นเปน
ลายลักษณอักษร และแสดงออกมาในรูปแบบของโครงการกิจกรรมตางๆที่มีการกะประมาณการคาใชจายลวงหนา และมี
ระยะเวลาการใชจายที่แนนอนคือ1 ปหรือที่เรียกกันวา ปงบประมาณ โดยตองจัดการบริหารทรัพยากรที่จําเปนในการ
ลงทุนเพื่อใหการดําเนินงานบรรลุตามแผนที่วางไวและตองขออนุมัติหรือความเห็นชอบจากหนวยเหนือเพื่อใชจายในป
หนึ่งๆ จะมีขั้นตอนของการกระทํา 3 ขั้นตอน คือการจัดเตรียม การอนุมัติ และการบริหาร
สรุปไดวา การบริหารงบประมาณในสถานศึกษาเปนการดําเนินการใชจายงบประมาณที่ไดรับใหเปนไปตามวัตถุ
ประสงค และเปาหมายที่ตั้งไวใหเกิดประโยชนสูงสุด โดยถูกตองตามระเบียบทันเวลาหรือเหตุการณ ซึ่งงบประมาณมี
ความสําคัญและเปนประโยชนตอการบริหาร หนวยงานสามารถนําเอางบประมาณมาใชเปนเครื่องมือในการบริหารหนวย
งานใหเจริญกาวหนา ความสําคัญและประโยชนของงบประมาณ มีดังนี้
1. ใชเปนเครื่องมือในการบริหารหนวยงาน ตามแผนงานและกํา ลังเงินที่มีอยูโดยให มีการปฏิบัติงานใหสอด
คลองกับแผนงานที่วางไว เพื่อปองกันการรั่วไหลและการปฏิบัติงานที่ไมจําเปนของหนวยงานลดลง
2. ใหเปนเครื่องมือในการพัฒนาหนวยงาน ถาหนวยงานจัดงบประมาณการใชจายอยางถูกตองและมีประสิทธิ
ภาพ จะสามารถพัฒนาใหเกิดความเจริญกาวหนาแกหนวยงานและสังคม โดยหนวยงานตองพยายามใชจายและจัดสรร
งบประมาณใหเกิดประสิทธิผลไปสูโครงการที่จําเปน
3. เปนเครื่องมือในการจัดสรรทรัพยากรที่มีอยูจํากัดใหมีประสิทธิภาพ เนื่องจากทรัพยากรหรืองบประมาณของ
หนวยงานมีจํากัด ดังนั้นจึงจําเปนที่จะตองใชงบประมาณเปนเครื่องมือในการจัดสรรทรัพยากรหรือใชจายเงินใหมี
ประสิทธิภาพ โดยมีการวางแผนในการใชและจัดสรรเงินงบประมาณไปในแตละดาน และมีการวางแผนการปฏิบัติงานใน
การใชจายทรัพยากรนั้นๆ ดวย เพื่อที่จะกอใหเกิดประโยชนสูงสุดในเวลาที่เร็วที่สุด และใชทรัพยากรนอยที่สุด
4. เปนเครื่องมือกระจายทรัพยากร และเงินงบประมาณที่เปนธรรม งบประมาณสามารถใชเปนเครื่องมือในการ
จัดสรรงบประมาณที่เปนธรรมไปสูจุดที่มีความจําเปนและทั่วถึงที่จะทําใหหนวยงานนั้นสามารถดําเนินไปไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
5. เปนเครื่องมือประชาสัมพันธ งานและผลงานของหนวยงาน เนื่องจากงบประมาณเปนที่รวมทั้งหมดของแผน
งานและงานที่จะดําเนินการในแตละปพรอมทั้งผลที่จะเกิดขึ้น ดังนั้น หนวยงานสามารถใชงบประมาณหรือเอกสาร งบ
ประมาณที่แสดงถึงงานตางๆ ที่ทํา เพื่อเผยแพรและประชาสัมพันธใหประชาชนทราบ

การบริหารทรัพยากรอาคารสถานที่
สํานักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย (2552 : 22) กลาววา งานบริการและงานอาคารสถานที่เปนงานที่
ชวยสนับสนุนและสงเสริมงานตางๆ อยางเปนรูปธรรม มีภาระงานเกี่ยวของกับการวางแผนพัฒนาอาคารสถานที่และสิ่ง
อวดลอม การจัดบรรยากาศทั้งภายในหองเรียนและภายในสถานศึกษาใหเกิดความรมรื่นเปนสัดสวนสวยงาม เอื้อตอการ
เรียนรูของผูเรียน จัดดูแลบํารุงรักษา อาคารเรียน อาคารประกอบหองเรียน หองพิเศษ และหองบริการตางๆ ใหใช
ประโยชนไดอยางคุมคาตามเกณฑปริมาณและตรงตามมาตรฐาน จัดใหมีเอกสารการใชอาคาร และจัดทําประวัติการบํารุง
รักษา และสรุปประเมินผลอยางชัดเจน โดยกําหนดการจัดบรรยากาศในหองเรียน ดังนี้
1. มีแสงสวางเพียงพอ
2. มีอากาศถายเทสะดวก
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3. มีการตกแตงที่สวยงาม และมีบรรยากาศทางวิชาการ
4. ไมแออัด
5. โตะเกาอี้ และอุปกรณประจําหองมีสภาพดี
6. มีสื่อและอุปกรณการสอนที่จําเปนประจําหอง
7. มีเครื่องอํานวยความสะดวกตามความจําเปน เชน พัดลม เครื่องปรับอากาศ คอมพิวเตอร ฯลฯ
สรุปวา ขั้นตอนดําเนินงานจากการบริหารอาคารสถานที่ ไดดังนี้
1. ศึกษาสภาพและปญหาดานอาคารสถานที่
2. วางแผนการใช การแกปญหา และการพัฒนาดานอาคารสถานที่
3. ดําเนินการใช การบํารุงรักษาและซอมแซมอาคารสถานที่
4. การรื้อถอน ในกรณีที่อาคารชํารุดเพราะสรางมานาน โดยดําเนินการอยางถูกตองตามระเบียบแบบแผนของ
ทางราชการ
5. ประเมินผลการใชอาคารสถานที่เพื่อการแกปญหาและเพื่อพัฒนาตอไป

สรุป
หลักการบริหารทรัพยากรทางการศึกษา มี 4 ดาน ไดแก การบริหารทรัพยากรบุคลคล การบริหารทรัพยากร
วัสดุ อุปกรณ การบริหารทรัพยากรงบประมาณ และการบริหารทรัพยากรอาคารสถานที่ ซึ่งทรัพยากรทางการศึกษาเปน
สวนสําคัญที่ทําใหการบริหารงานของสถานศึกษาประสบผลสําเร็จ โดยสรุปกระบวนการในการบริหารทรัพยากรทางการ
ศึกษาหลักกวางๆ ไดดังนี้
1. กําหนดเปาหมายหรือวัตถุประสงค เปนการกําหนดเปาหมายหรือวัตถุประสงคของงานวาเราตองการจะทํา
อะไร ทั้งในดานของปริมาณและคุณภาพและจะตองวิเคราะหงานหรือกิจกรรมวาหากตองการบรรลุเปาหมายนั้นจะตอง
กระทํางานหรือภารกิจอยางไร
2. กําหนดทรัพยากรที่ตองการ เมื่อกําหนดเปาหมายกิจกรรมแลวจะตองพิจารณาวา ในการดําเนินกิจกรรม
เหลานั้น จะตองใชทรัพยากรเทาใด เชน ตองการทรัพยากรมนุษยเมื่อวิเคราะหงานออกมาแลววาจะใชคนเทาใด โดย
อาจจะวิเคราะหออกมาเปนคนตอวันหรือคนตอเดือน แลวแตลักษณะของงานหรือระยะเวลาที่ตองปฏิบัติงานนั้น นอก
จากทรัพยากรมนุษยแลวยังตองการทรัพยากรดานอื่นๆ อีกหรือไม ถาหากตองการจะตองการเทาใดจึงจะเพียงพอ เชน
ตองการทรัพยากรงบประมาณเปนคาใชสอยคาตอบแทนเทาใด ตองการวัสดุ อุปกรณอะไรบาง โดยพยายามจําแนก
ทรัพยากรเหลานั้นออกเปนหมวดหมูและประการสําคัญ คือ การกําหนดวาจะใชทรัพยากรเหลานั้นเมื่อใด ทั้งนี้เพื่อให
สอดคลองกับกิจกรรมและการแสวงหา
3. แสวงหาทรัพยากร การแสวงหาทรัพยากรนั้นอาจจะทําไดในรูปแบบตางๆ เชน การจัด ตั้งงบประมาณขอ
จากทางราชการ การขอบริจาค การขอความชวยเหลือจากผูที่เกี่ยวของหรือการระดมทรัพยากรจากฝายตางๆ
4. การจัดสรรทรัพยากร เมื่อไดทรัพยากรมาแลวผูบริหารจะตองจัดสรรทรัพยากรตามเกณฑหรือเงื่อนไขที่กํา
หนดไว ซึ่งอาจจะจัดสรรตามหลักการ ตอไปนี้
4.1 ตามความรีบดวนของงาน งานหรือกิจกรรมใดถาตองการทําอยางรีบดวน เพื่อแกไขปญหาหรือ
เพื่อใหสอดคลองกับกิจกรรมรีบดวน ก็จําเปนจะตองจัดสรรใหกอน
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4.2 เพื่อสืบตอกิจกรรมเดิม เปนการจัดสรรเพื่อใหงานเดิมไมตองชะงักหรือหยุดอยูกับที่ เชน การจัด
สรรทรัพยากรงบประมาณเพื่อเปนเงินเดือนแกเจาหนาที่เดิมเพื่อจะไดปฏิบัติหนาที่ตอไป
4.3 เพื่อจัดกิจกรรมเดิมหรือกิจกรรมปกติที่จะตองทํา เชน เรื่องของงานธุรการ
4.4 เพื่อพัฒนางานใหม หนวยงานจะตองมีการพัฒนาดังนั้นกิจกรรมใหมๆ ควรไดรับการสนับสนุนให
ดําเนินไป
4.5 เพื่อการทดแทนของเกา ทรัพยากรบางอยางจําเปนจะตองจัดสรรใหเพื่อทดแทนของเกาที่ชํารุด
ลาสมัย
5. ควบคุม เมื่อมีการจัดสรรใหแลว ผูที่ไดรับการจัดสรรจะนําไปใชเพื่อดําเนินกิจกรรมตางๆ ดังนั้นผูบริหารจะ
ตองมีการควบคุมเพื่อใหการใชเปนไปตามวัตถุประสงค เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
6. การประเมิน เปนการบริหารทรัพยากรทางการศึกษาขั้นสุดทาย เพื่อประเมินดูวาการใชทรัพยากรนั้นมี
ประสิทธิภาพเพียงใด ประสิทธิผลที่ไดคุมคาหรือไมเพียงใดและมีปญหาประการใดหรือ ไม เพื่อหาแนวทางแกไขปรับปรุง
ตอไป
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ภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา
The leadership among the administrators
นางสาวพุ่มดาหวัน ล้นทม
Miss Pumdawan Lontom

บทคัดย่อ
ภาวะผู้นาเป็นศิลปะที่จาเป็นและสาคัญยิ่งต่อนักบริหารที่จะนาองค์การไปสู่ความสาเร็จ ผู้นาเป็นผูต้ ัดสินใจ
กาหนดปัญหา วางแผนและรับผิดชอบต่อความอยู่รอดหรือการพัฒนาองค์การ หรือ ภาวะผู้นา หมายถึง ความสามารถ
ของบุคคลในการใช้อานาจและจูงใจให้ผู้อื่นปฏิบัตติ ามจนบรรลุเป้าหมายขององค์การ (Organizational goals) การ
บริหารองค์การเพื่อให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลสูงสุดและบรรลุตามเป้าหมายที่องค์การกาหนดไว้ ดังนั้น
ในการบริหารโรงเรียนของ ผู้บริหารสถานศึกษามีบทบาทสาคัญยิ่ง เพราะการบริหารโรงเรียนจะมีประสิทธิภาพและ
ดาเนินไปโดยได้ผลสาเร็จตามวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงไรขึ้นอยู่กับความสามารถของผู้ดารงตาแหน่งบริหาร และปัจจัย
ที่สาคัญอีกประการหนึ่ง คือ ต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจของผู้ร่วมงาน หรือผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา เพื่อให้งานมี
ประสิทธิภาพและทุกอย่างดาเนินไปด้วยดี จาเป็นทีผ่ ู้บริหารจะต้องรูจ้ ักดาเนินบทบาท พฤติกรรมภาวะผู้นาของตนได้
อย่างถูกต้องเหมาะสม ด้วยเหตุนกี้ ารศึกษาแบบภาวะผู้นาของผู้บริหารสถานศึกษา จึงเป็นสิ่งสาคัญ เป็นปัจจัยสาคัญยิ่ง
ต่อการบริหาร และมีส่วนสัมพันธ์ใกล้ชิดกับคุณภาพของโรงเรียน ยังผลให้เด็กเป็นคนดี รวมไปถึงการพัฒนาชุมชนและ
สังคมให้เจริญก้าวหน้าต่อไป

คาสาคัญ : ภาวะผู้นา ผู้บริหารสถานศึกษา
Abstract
The leadership is an essential and important art for administrators in leading to the success.
Leaders are as decision makers to set problems, plan, and have the responsibility for survival or
organizational development. In addition, it can be defined as the capability to authorize the power
and persuade to work leading to the organizational goals. The leaders have to administrate the
organization with the highest effectiveness and efficiency and achieve the goal setting. Therefore, the
school administration by the administrators has the vital role since the effective and efficient
administration as the goal setting depends on the adminitrators’ capability. Moreover, the other
important factor is the cooperation among collegues. To succeed in the organizational goals with
effectiveness and efficiency, the administrators should know how to play on their own roles with the
correctness and appropriateness. As a result, the study of leadership among the school administration
is important and is as vital to administration including for the school’s quality in building perfect
children as well as the development of the community and society for the advancement.
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บทนา
การบริหารและการจัดการที่มีคุณภาพ และประสิทธิภาพ เป็นปัจจัยสาคัญยิ่งที่จะทาให้ การจัดและพัฒนา
การศึกษา ดาเนินไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุจุดมุ่งหมายของการจัดการศึกษา โดยเฉพาะในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง ความสาคัญด้านการบริหารจัดการยิ่งมีความสาคัญมากขึ้นตามลาดับ โกเมธ พิมพ์เบ้าธรรม (
2547 : 4)
ผู้นาเป็นปัจจัยสาคัญต่อความสาเร็จของงานและองค์การ ปัจจุบันมีความเชื่อว่า ว่า ผู้นาไม่ได้เป็นมาโดยกาเนิด
การเป็นผู้นาสามารถสร้างขึ้นได้ จากการที่ผู้นั้นใช้ความพยายามและการทางานหนัก (Leaders are not born, leaders
are made and they are made by effort and hard work) การเป็นผู้นาจึงเป็นเรื่องที่เรียนรู้ได้ ภาวะผู้นาเป็นคาที่
มีผู้ให้นิยามมากมาย แต่ที่คนส่วนใหญ่เข้าใจตรงกันก็คือ เป็นกระบวนการอิทธิพลทางสังคมที่บุคคลหนึ่งตั้งใจใช้อิทธิพล
ต่อผู้อื่น เพื่อให้ปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ตามที่กาหนด รวมทั้งการสร้างความสัมพันธ์ ระหว่างบุคคลในองค์การ ภาวะผู้นา
จึงเป็นกระบวนการอิทธิผลที่ช่วยให้กลุ่มสามารถบรรลุเป้าหมาย ซึ่งประกอบได้หลายด้วยองค์ประกอบ ไม่ว่าจะเป็นการ
ให้ความไว้วางใจและเชื่อมั่นในภาวะผู้นาเพื่อเป็นตัวบ่งชี้ความน่าเชื่อถือได้มากที่สุดในความพอใจของพนักงานในองค์การ
รวมถึงการสื่อความหมายที่มีประสิทธิผลโดยภาวะผู้นาที่มีประโยชน์ในขอบข่ายที่สาคัญสามขอบข่าย นั่นคือ กุญแจในการ
เอาชนะความไว้วางใจและความเชื่อมั่นของคนในองค์การ
ในการบริหารโรงเรียนนั้น ผู้บริหารสถานศึกษามีบทบาทสาคัญยิ่ง เพราะการบริหารโรงเรียนจะมีประสิทธิภาพ
และดาเนินไปโดยได้ผลสาเร็จตามวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงไรขึ้นอยู่กับความสามารถของผู้ดารงตาแหน่งบริหาร และ
ปัจจัยที่สาคัญอีกประการหนึ่ง คือ ต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจของผู้ร่วมงาน หรือผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา เพื่อให้งานมี
ประสิทธิภาพและทุกอย่างดาเนินไปด้วยดี จาเป็นที่ผู้บริ หารจะต้องรู้จักดาเนินบทบาท พฤติกรรมภาวะผู้นาของตนได้
อย่างถูกต้องเหมาะสม ด้วยเหตุนี้การศึกษาแบบภาวะผู้นาของผู้บริหารสถานศึกษา จึงเป็นสิ่งสาคัญ เป็นปัจจัยสาคัญยิ่ง
ต่อการบริหาร และมีส่วนสัมพันธ์ใกล้ชิดกับคุณภาพของโรงเรียน ยังผลให้เด็กเป็นคนดี
ภาวะผู้นาเป็นศิลปะที่จาเป็นและสาคัญยิ่งต่อนักบริหารที่จะนาองค์การไปสู่ความสาเร็จ ผู้นาเป็นผู้ตัดสินใจ
กาหนดปัญหา วางแผนและรับผิดชอบต่อความอยู่รอดหรือการพัฒนาองค์การ หรือ ภาวะผู้นา หมายถึง ความสามารถ
ของบุคคลในการใช้อานาจและจูงใจให้ผู้อื่นปฏิบัติตามจนบรรลุเป้าหมายขององค์การ (Organizational goals) การ
บริหารองค์การเพื่อให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลสูงสุดและบรรลุตามเป้าหมายที่องค์การกาหนดไว้
พิมพ์อร สดเอี่ยม (2549 :3-5)

ความหมายของภาวะผู้นา
ภาวะผู้นา (Leadership) หมายถึง กระบวนการในการแนะแนวและนาทางพฤติกรรมของคนในสภาพของการ
ทางาน Gibson, Ivancevich และDonnelly (1997: 272) มองภาวะผู้นา (Leadership) ในเชิงปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน
ของสมาชิกในกลุ่ม โดยมีผู้นาเป็นตัวแทนในการเปลีย่ นแปลง เป็นบุคคลที่มีอิทธิพลต่อบุคคลอื่นๆในกลุ่ม ภาวะผู้นาจึง
เกี่ยวข้องกับการใช้อิทธิพลและปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล เป็นตัวแทนของการเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อพฤติกรรม
และการปฏิบัติงานของสมาชิกคนอื่นในกลุ่ม ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงนัน้ ต้องมุ่งไปสู่การบรรลุเป้าหมายของกลุ่มด้วย
Nelson และQuick (1997: 346)
ผู้นาอาจจะเป็นบุคคลที่มีตาแหน่งอย่างเป็นทางการหรือไม่เป็นทางการก็ได้ ซึ่งเรามักจะรับรู้เกี่ยวกับผูน้ าที่ไม่เป็น
ทางการอยู่เสมอ เนื่องจากบุคคลนั้นมีลักษณะเด่นเป็นที่ยอมรับของสมาชิกในกลุ่ม ทาให้สมาชิกแสดงพฤติกรรมที่มี
น้าหนักและเป็นเอกภาพ โดยเขาจะใช้ภาวะผู้นาในการปฏิบตั ิการและอานวยการโดยใช้กระบวนการติดต่อสัมพันธ์กัน
เพื่อมุ่งบรรลุเป้าหมายของกลุ่ม (ศิริโสภาคย์ บูรพาเดชะ, 2535 อ้างถึงใน มัลลิกา ต้นสอน, 2544: 47)
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คุณลักษณะของผู้นาตามหลักพระพุทธศาสนา
อคติ 4 (Prejudice) คือ ความเอนเอียงแห่งอารมณ์ ผุดขึ้นจากความเหลื่อมล้าต่าสูง และช่องว่างในสังคม มี 4
ประการ
1. ฉันทาคติ (prejudice caused by love or desire) ลาเอียงโดยสนับสนุนพรรคพวกที่ชอบพอ หรือผู้จ่าย
สินจ้างแก่ตน
2. โทสาคติ (prejudice caused by hatred or enmity) ลาเอียงเข้าข้างหรือลงโทษฝ่ายทีต่ นเกลียดชังให้หนัก
กว่าฝ่ายที่ตนชอบพอ
3. โมหาคติ (prejudice caused by delusion or stupidity) ลาเอียงเสียความยุติธรรมเพราะโฉดเขลา ไม่รู้ทัน
เหตุการณ์ที่แท้จริง
4. ภยาคติ (prejudice caused by fear) ขาดดุลยอมร่วมด้วยเพราะเกรงอานาจอิทธิพลหรือกลัวจะขาด
ผลประโยชน์
สังคหวัตถุ 4 (Base of sympathy) ธรรมเพื่อให้คน เป็นที่รักของคนทั่วไป ซึ่งได้แก่
1. ทาน (giving offering) คือการให้ เสียสละ แบ่งปันแก่ผู้อื่น เช่น การให้รางวัล สวัสดิการที่ดี เป็นต้น
2. ปิยวาจา (Kindly speech) คือ พูดจาด้วยถ้อยคาสุภาพ นุ่มนวล เหมาะแก่บุคคล เวลา สถานที่ พูดในสิ่งที่
เป็นประโยชน์ พูดในทางสร้างสรรค์ และเกิดกาลังใจ เช่น การควบคุม การจูงใจ เป็นต้น
3. อัตถจริยา (useful conduct) ทาตนให้เป็นประโยชน์ ตามกาลังสติปัญญา ความรู้ความสามารถ กาลังทรัพย์
และเวลา เช่น การพัฒนาคน การบริหารงานตามวัตถุประสงค์ เป็นต้น
4. สมานัตตตา (even and equal treatment) คือทาตนให้เสมอต้นเสมอปลาย วางตนเหมาะสมกับ าานะ
ตาแหน่งหน้าที่การงาน ไม่เอาเปรียบผู้อื่น ร่วมทุกข์ร่วมสุข เช่น การสื่อสาร การมอบอานาจ เป็นต้น

หลักการของภาวะผู้นา
หลักการที่ทาให้เป็นผู้นานั้นประกอบด้วยหลายองค์ประกอบ การรู้จักตนเองและค้นหาปรับปรุงตัวเอง ให้รู้จั ก
ตัวเอง ให้เกิดความเชี่ยวชาญ เพื่อชี้นาองค์กรสู่สิ่งใหม่ๆ ด้วยความรับผิดชอบและมีการวางแผนในการดาเนินงานเพื่อให้
เป็นแบบอย่างแก่คนในองค์กร รวมถึงเป็นตัวอย่างให้กับพนักงาน และเข้าถึงพนักงานในองค์กรด้วยความเข้าใจ ทาให้
สามารถสื่อสารกับคนในองค์กรได้ง่าย เพื่อให้การสื่อความหมายเป็นกุญแจก้าวไปสู่ความสาเร็จดังกล่าว

องค์ประกอบของภาวะผู้นา
ภาวะผู้นานั้นมีปัจจัยที่เป็นองค์ประกอบหลัก 4 ปัจจัย อันได้แก่
1. ผู้นา (Leader): หมายถึงตัวบุคคลที่นากลุ่ม มีบุคลิกอุปนิสัยในการเป็นผู้นาเพื่อให้ผู้ตามเกิดความ
ไว้วางใจ และสามารถกระตุ้นผู้ตามให้กระทาการต่างๆ ให้ประสบความสาเร็จ
2. ผู้ตาม (Followers): หมายถึง บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่รับอิทธิพลจากผู้นา ที่ต้องการรูปแบบภาวะ
ผู้นาที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับ พื้นาานความเข้าในในธรรมชาติของมนุษย์
3. การสื่อความหมาย: หมายถึง การสื่อความหมายสองทางไม่เพียงแต่การใช้คาพูด ยังรวมถึงการทา
ให้ดูเป็นตัวอย่าง
4. สถานการณ์ (Situation): หมายถึง เหตุการณ์และสภาพแวดล้อมที่เกิดขึ้นในสถานการณ์ที่แตกต่าง
กัน จึงต้องใช้วิจารณญาณที่เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์

คุณลักษณะของผู้นา
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การศึกษาภาวะผู้นาจากคุณลักษณะของผู้นา (Leader Traits) เป็นวิธีการศึกษาวิธีแรกสุด แต่เนื่องจาก
การศึกษาไม่สามารถยืนยันได้ว่าคุณลักษณะ (Trait) ของผู้นาแบบใดที่จะส่งผลต่อประสิทธิภาพของภาวะผู้นาได้มากที่สุด
จึงได้มีผู้ศึกษาถึงลักษณะผู้นาไปในหลายแนวทาง ทั้งในด้านคุณลักษณะ บทบาท หน้าที่ ฯลฯ แต่ในความเป็นจริงนั้นเรา
สามารถที่จะแบ่งผู้นาออกเป็น 2 ลักษณะคือ
1.ผู้นาแบบเป็นทางการ (Formal Leaders) หมายถึง ผู้บังคับบัญชาในหน่วยงาน เพราะว่าผู้บังคับบัญชา
นั้นคือผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการให้ดารงตาแหน่งหัวหน้าหรือให้มีอานาจ หน้าที่ในการดาเนินการอย่างหนึ่ง
อย่างใดตามกฎระเบียบขององค์การ
2. ผู้นาแบบไม่เป็นทางการ (Informal Leaders) คือผู้นาที่ไม่ใช่ผู้บังคับบัญชา เพราะไม่มีตาแหน่งเป็นหัวหน้า
ในองค์การ แต่สมาชิกในหน่วยให้การยอมรับ และยกย่องให้เป็นผู้นา เพราะเขามีคุณสมบัติบางประการที่หน่วยงานหรือ
สมาชิกในองค์การ ต้องการ ให้การยอมรับ หรือให้ความไว้วางใจ เช่น ประสบการณ์ ความรู้ความสามารถ มนุษย์สัมพันธ์
เป็นต้น
ลักษณะสาคัญประการหนึ่งของผู้นาไม่ว่าจะเป็นแบบทางการ หรือ ไม่เป็นทางการ ก็คือ จะต้องมีลูกน้อง มี
เงื่อนไขในการปกครองต่างๆ เช่น กฎระเบียบ ข้อบังคับ การให้คุณ ให้โทษ ฯลฯ นอกจากนี้ผู้นายังมีเรื่องของ วิสัยทัศน์
ความซื่อสัตย์ การจัดความสาคัญก่อนหลัง ความสามารถในการสร้างสรรค์การเปลี่ยนแปลงทางบวก ความสามารถในการ
แก้ปญ
ั หา ความสามารถในการสื่อสารที่ดีและมีวินัย
คุณลักษณะด้านบุคลิกภาพของผู้นาที่มีประสิทธิผล มีลักษณะดังนี้
1. เป็นบุคคลที่ทาให้องค์การประสบความก้าวหน้า และบรรลุผลสาเร็จ
2. เป็นผู้ที่มีบทบาทที่สามารถสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลที่เป็นผู้ใต้บังคับบัญชา
3. การจูงใจผู้อื่นให้ปฏิบัติตาม การติดต่อสื่อสาร และมีอิทธิพลเหนือผู้ใต้บังคับบัญชาตามอานาจหน้าที่
ของการบริหารที่ดารงตาแหน่งอยู่
4. ผู้ น ามี ส่ ว นท าให้ เ กิ ด วิ สั ย ทั ศ น์ ข ององค์ ก ารและของพนั ก งาน
ซึ่ ง รวมถึ ง ผู้ น าที่ ส ามารถใช้
อานาจ อิทธิพลต่าง ๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อมเพื่อนากลุ่มประกอบกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งด้วย
5.ผู้นายังเป็นบุคคลที่มีอิทธิพลต่อกลุ่ม และสามารถนากลุ่มให้ปฏิบัติงานต่าง ๆ เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
ขององค์การ
ดังนั้นในการบริหารสถานศึกษาให้ประสบความสาเร็จผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องให้ความสาคัญกับการพัฒนา
ตนเองให้มีภาวะผู้นา นอกจากนี้ภาวะผู้นายังสอดคล้องกับมาตราานวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาของคุรุสภาในด้าน
มาตราานการปฏิบัติงานและมาตราานการปฏิบัติตน(จรรณยาบรรณวิชาชีพ) ตามข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตราานวิชาชี
พ.ศ. 2556 โดยมีมาตราานการปฏิบัติงานที่สอดคล้องจานวน 4 มาตราาน ดังนี้
มาตราานที่ 2 ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมต่างๆโดยคานึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นกับการพัฒนาของบุคลากร ผู้เรียน และ
ชุมชน ผู้บริหารแสดงความรัก ความเมตตาและความปรารถนาดีต่อองค์กร ผู้ร่วมงาน ผู้เรียนและชุมชนด้วยการตัดสินใจ
ในการทางานต่างๆเพื่อผลที่จะเกิดขึ้นกับทุกฝ่าย การตัดสินใจของผู้บริหารต้องผ่านกระบวนการวิเคราะห์ความสัมพันธ์
ระหว่างการกระทากับผลการกระทาเนื่องจากการตัดสินใจของผู้บริหารมีผลต่อองค์กรโดยส่วนรวม ผู้บริหารจึงต้องเลือก
แต่กิจกรรมที่จะนาไปสู่ผลดี ผลทางบวก และระมัดระวังไม่ให้เกิดผลทางลบโดยมิได้ตั้งใจ ทั้งนี้เพื่ อนาไปสู่ความไว้วางใจ
ความศรัทธาและความรู้สึกเป็นที่พึ่งได้ของบุคลากร
มาตราานที่ 3 มุ่งพัฒนาผู้ร่วมงานให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็มศักยภาพ ความสาเร็จของการบริหารอยู่ที่
การดาเนินการเพื่อให้บุคลากรในองค์หรือผู้ร่วมงานได้มีการพัฒนาตนเองอย่างเต็มศักยภาพ ผู้บริหารต้องหาวิธีพัฒนา
ผู้ร่วมงาน กาหนดจุดพัฒนาของแต่ละคนและเลือกใช้วิธีที่เหมาะสมในการพัฒนานั้นๆแล้วใช้เทคนิคการบริหารและการ
นิเทศภายในให้ผู้ร่วมงานได้ลงมื อปฏิบัติจริง ประเมิน ปรับปรุง ให้ผู้ร่วมงานรู้ศักยภาพเลือกแนวทางที่เหมาะสมกับตน
และลงมือปฏิบัติจนเป็นผลให้ศักยภาพของผู้ร่วมงานเพิ่มพูนพัฒนาก้าวหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง นาไปสู่การเป็นบุคคลแห่งการ
เรียนรู้
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มาตราานที่ 8 ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ผู้บริหารมีหน้าที่แนะนา ตักเตือน ควบคุมกากับดูแลบุคลากรใน
องค์กร การที่จะปฏิบตั ิหน้าที่ดังกล่าวให้ได้ผลดี ผู้บริหารต้องประพฤติปฏิบัตเิ ป็นแบบอย่างที่ดี มิฉะนัน้ คาแนะนาตักเตือน
หรือการกากับดูแลของผู้บริหารจะขาดความสาคัญไม่เป็นที่ยอมรับของบุคลากรในองค์กรผู้บริหารทีป่ ฏิบัติตนเป็น
แบบอย่างที่ดีในทุกๆด้าน เช่น ด้านคุณธรรม จริยธรรม ความยุติธรรมและบุคลิกภาพจะมีผลสูงต่อการยอมรับของ
บุคลากรทาให้เกิดความเชื่อถือศรัทธาต่อการบริหารงานจนสามารถปฏิบัติตามได้ด้วยความพึงพอใจ
มาตราานที่ 11 เป็นผู้นาและสร้างผู้นา ผู้บริหารสร้างวัฒนธรรมขององค์กรด้วยการพูดนา ปฏิบัตินาและจัด
ระบบงาน ให้สอดคล้องกับวัฒนธรรม โดยการให้รางวัลแก่ผู้ที่ทางานได้สาเร็จจนนาไปสู่การพัฒนาตนเอง ตัดสินใจได้เอง
พัฒนาได้เองของผู้ร่วมงานทุกคน ผู้บริหารจึงต้องแสดงออกอย่างชัดเจนและสม่าเสมอเกี่ยวกับวัฒนธรรมขององค์กร
เพื่อให้เพื่อนร่วมงานมีความชัดเจนในการปฏิบัติจนสามารถเลือกการกระทาที่สอดคล้องกับวัฒนธรรม แสดงออกชื่นชมได้
ด้วยตนเอง
ภาวะผู้นานอกจากจะสามารถพัฒนาผู้นาให้มีคุณธรรม จริยธรรมแล้วยังมีบทบาทในการส่งเสริมและสนับสนุน
ให้ผู้บริหารสถานศึกษาได้มีการประพฤติปฏิบัติตนให้สอดคล้องกับมาตราาน การปฏิบัติตนหรือจรรยาบรรณของวิชาชีพ
ทั้งจรรยาบรรณต่อตนเอง ต่อวิชาชีพ ต่อผู้รับบริการ ต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพและต่อสังคม ดังนี้
1. จรรยาบรรณต่อตนเอง ผู้บริหารสถานศึกษาต้องมีวินัยในตนเอง พัฒนาตนเองด้านวิชาชีพ บุคลิกภาพและ
วิสัยทัศน์ให้ทันต่อการพัฒนาทางวิทยาศาสตร์ เศรษากิจ สังคม และการเมือง
2. จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ ผู้บริหารสถานศึกษาต้องรัก ศรัทธา ซื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบต่อวิชาชีพและเป็น
สมาชิกที่ดีขององค์กรวิชาชีพ
3. จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ ผู้บริหารสถานศึกษาต้องรัก เมตตา เอาใจใส่ ช่วยเหลือ ส่งเสริมให้กาลังใจแก่
ศิษย์และผู้รับบริการ ตามบทบาทหน้าที่ ต้องส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ ทักษะ และนิสัยที่ถูกต้องดีงานแก่ศิษย์และ
ผู้รับบริการตามบทบาทหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ ต้องประพฤติเป็นแบบอย่างที่ดี ทั้งทางกาย วาจาและจิตใจ ต้องไม่
กระทาตนเป็นปฏิปักษ์ต่อความเจริญทางกาย สติปัญญา จิตใจ อารมณ์ และสังคมของศิษย์และผู้รับบริการ ต้องให้บริการ
ด้วยความจริงใจและเสมอภาคโดยไม่เรียกรับหรือยอมรับผลประโยชน์จากการใช้ตาแหน่งหน้าที่โดยมิชอบ
4. จรรยาบรรณต่อผู้รว่ มประกอบวิชาชีพ ผู้บริหารสถานศึกษาพึงช่วยเหลือเกื้อกูลซึง่ กันและกันอย่างสร้างสรรค์
โดยยึดมั่นในระบบคุณธรรม สร้างความสามัคคีในหมู่คณะ
5. จรรยาบรรณต่อสังคม ผู้บริหารสถานศึกษาพึงประพฤติปฏิบัติตนเป็นผูน้ าในการอนุรกั ษ์และพัฒนาเศรษากิจ
สังคม ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา สิ่งแวดล้อม รักษาผลประโยชน์ของส่วนรวมและยึดมั่นในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
บทบาทของภาวะผู้นา
ภาวะผู้นามีบทบาทที่แบ่งอย่างกว้างๆ ออกเป็น 4 ประการ (พรทิพย์ อัยยิมาพันธ์, 2547: 68) ได้แก่
1. การกาหนดแนวทางหลัก (Pathfinding)
ผู้นาควรเริ่มต้นด้วยการกาหนดเป้าหมายและแนวความคิดที่ชัดเจน บทบาทดังกล่าวจะช่วยให้ผู้นาสร้างแผนงาน
แม่แบบ (blueprint of action) ที่ตั้งอยู่บนพื้นาานของหลักการก่อนจะลงมือปฏิบัติตามแผน นอกจากนั้น ไม่เพียงแต่
ต้องรู้ถึงวิธีการกาหนดทิศทางและเป้าหมายเท่านั้น แต่ผู้ นาต้องได้รับการสนับสนุนและความมุ่งมั่นจากพนักงานในการ
บรรลุถึงเป้าหมายด้วย ผู้นาต้องมีความสามารถนาให้ผู้อื่นมีส่วนร่วมในการสร้างพันธกิจ (Mission) วิสัยทัศน์ (Vision)
และสื่อสารอย่างชัดเจนถึงความแตกต่างและผลประโยชน์ที่พนักงานจะได้รับจากความสาเร็จในอนาคต อีกทั้งยังสามารถ
ทาให้พนักงานมีแรงจูงใจและรู้สึกตื่นเต้นกับทิศทางใหม่นี้ด้วย
2. การสร้างระบบการทางานที่มีประสิทธิผล (Aligning)
การสร้างระบบการทางานที่มีประสิทธิผลหรือการทาให้องค์การดาเนินไปในทิศทางเดียวกัน คือการลงมือสร้างแผนหลัก
ที่กาหนดขึ้นในขั้นตอนที่หนึ่ง ทุกระดับชั้นขององค์การควรมีการดาเนินการไปในทิศทางเดียวกันเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์
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เดียวกัน ในาานะผู้นาต้องเปลี่ยนแปลงระบบการทางาน ขั้นตอนการทางาน และโครงสร้างองค์การให้สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายขององค์การที่ได้วางไว้แล้ว
3. การมอบอานาจ (Empowering)
หากผู้นามีการมอบอานาจให้แก่พนักงานอย่างจริงจังจะทาให้บรรยากาศในการทางานมีความไว้วางใจซึ่งกันและกัน
การสื่อสารระหว่างบุคคลและระหว่างกลุ่มเกิดประสิทธิผลและเกิดผลลัพธ์ใหม่ๆที่สร้างสรรค์ ซึ่งมาจากการที่สมาชิกของ
กลุ่มหรือพนักงานสามารถแสดงความคิดเห็นและศักยภาพของตนได้อย่างอิสระ โดยผู้นาต้องสร้างสภาวะที่จะกระตุ้นการ
สร้างเสริมและปลดปล่อยความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ความสามารถพิเศษเฉพาะตัว ความสามารถ และศักยภาพที่มีอยู่ใน
บุคคลทุกคน วิธีการนี้จะช่วยให้บุคคลสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ดียิ่งขึ้นในองค์การ
4. การสร้างตัวแบบ (Modeling)
หัวใจของการเป็นผู้นาคือต้องสร้างความน่าเชื่อถือ เพราะไม่เพียงแต่รู้ว่าจะต้องปฏิบัติหน้าที่อย่างไรเท่านั้น แต่ผู้นายัง
ต้องมีคุณสมบัติของผู้นาที่ดีด้วย กล่าวคือ ต้องเข้าใจถึงความสาคัญของดุลยภาพระหว่างคุณลักษณะ (Characteristics)
กับความรู้ความสามารถ (Competence) เพราะไม่ว่าบุคคลจะมีความสามารถเพียงใดก็ไม่สามารถจะเป็นผู้นาที่แท้จริงได้
หากปราศจากซึ่งคุณลักษณะที่เหมาะสม

ความสาคัญของภาวะผู้นาทางการบริหารการศึกษา
ภาวะผู้นาเป็นกระบวนการที่ผู้นาช่วยสร้างความชัดเจนแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาให้รับรู้ว่า อะไรคือความสาคัญให้ภาพ
ความเป็นจริงขององค์กรแก่ผู้อื่นช่วยให้มองเห็นทิศทางและจุดมุ่งหมายอย่างชัดเจนภายใต้ภาวะความเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็วของโลก (สุเทพ พงศ์ศรีวัฒน์ 2545) และมีผู้สรุปรวบรวมความหมายและความสาคัญของภาวะผู้นา ไว้ดังนี้
1. ภาวะผู้นาของผู้นาเป็นจุดศูนย์รวมของการทางานกลุ่ม ในการแสวงหาความร่วมมือของ
บุคคลในกลุ่มเพื่อนาพากลุ่มไปสู่เป้าหมายของความสาเร็จ
2. ภาวะผู้นาของผู้นาเป็นบุคลิกภาพและผลของบุคลิกภาพที่ส่งผลต่อผู้ตามในการทางาน
ร่วมกัน ก่อให้เกิดความพึงพอใจหรือไม่พึงพอใจต่อบุคลิกภาพของผู้นาซึ่งเป็นผลจากความมีภาวะผู้นานั่นเอง
3. ภาวะผู้นาในาานะที่เป็นการกระทาหรือพฤติกรรม เพราะการกระทาของผู้นาที่เป็นผลจาก
การมีภาวะผู้นาส่งผลต่อปฏิกิริยาของผู้ตาม ว่าผู้นาทาอะไร ถ้าผู้นาทาให้ดู ผู้ตามก็จะทาตามด้วย
4. ภาวะผู้นาเป็นแรงขับเคลื่อนสาคัญที่ช่วยในการจูงใจและการประสานงานขององค์การ
เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายที่กาหนด
5. ภาวะผู้นาเป็นผลหรือสิ่งที่งอกเงยตามมา ที่เกิดจากการปฏิสัมพันธ์ของบุคคลต่าง ๆ ในกลุ่ม
เป็นหลัก
6. ภาวะผู้นาเป็นบทบาทที่เกิดขึ้นจาการบูรณาการบทบาทของบุคคลอื่น เพื่อสร้างความ
เจริญก้าวหน้าแก่ระบบสังคม เพราะผู้นาแต่ละองค์กร หรือหน่วยงาน ต่างก็มีหน้าที่ มีบทบาทที่แตกต่างกัน แต่ทุก
หน้าที่ต่างก็ช่วยกันพัฒนาความเจริญให้กับสังคม ซึ่งต้องอาศัยการมีภาวะผู้นาทั้งนั้น
7. ภาวะผู้นาในาานะที่มุ่งด้านโครงสร้าง เป็นกระบวนการในการริเริ่มและดารงรักษา
โครงสร้างของบทบาทและรูปแบบความสัมพันธ์ของบทบาทต่าง ๆ มีการระบุหน้าที่ของภาวะผู้นาในการทาให้ระบบ
การตัดสินใจต่าง ๆที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิผลตามโครงสร้างการบริหารจัดการขององค์การ
สรุ ปความส าคั ญของภาวะผู้น าที่ มีใ นองค์ การ ที่มี ทั้งในผู้น าและผู้ต ามขององค์ กรนั้น สามารถน าพาองค์ กรไปสู่
ความสาเร็จทั้งในองค์กรของตนเองและองค์กรอื่น จนขยายสู่องค์การระดับประเทศ ซึ่งต้องอาศัยการมีภาวะผู้นาทั้งสิ้น
แรงจูงใจของภาวะผู้นา (Leadership motives)
เป็นความจาเป็น, ความต้องการ, แรงกระตุ้น, ความปรารถนา หรือสภาพภายในของบุคคล ซึ่งมีพลังกระตุ้นให้เกิด
พฤติกรรมที่จะบรรลุเป้าหมาย ผู้นาที่มีประสิทธิผลมักมีแสดงลักษณะเด่นด้านแรงจูงใจ ซึ่งมีพลังกระตุ้นให้เกิด

206

พฤติกรรมที่จะตอบสนองความต้องการด้านการยอมรับ การยกย่อง และความต้องการประสบความสาเร็จสูงสุดใน
ชีวิต แรงจูงใจที่เกี่ยวข้องกับงานมีดังนี้
1.แรงจูงใจด้านอานาจ (The power motive)
2. แรงกระตุ้นและแรงจูงใจเพื่อให้เกิดความสาเร็จ (Drive and achievement motive)
3. ยึดมั่นในจริยธรรมการทางาน (Strong work ethic)
4. ความมุ่งมั่น (Tenacity)

คุณสมบัติของผู้นา
1. ความรู้ (Knowledge) การเป็นผู้นานั้น ความรู้เป็นสิ่งจาเป็นที่สุด ความรู้ในที่นี้มิได้หมายถึงเฉพาะความรู้
เกี่ยวกับงานในหน้าที่เท่านั้น หากแต่รวมถึงการใฝ่หาความรู้เพิ่มเติมในด้านอื่นๆ ด้วย การจะเป็นผู้นาที่ดี หัวหน้างานจึง
ต้องเป็นผู้รอบรู้ ยิ่งรอบรู้มากเพียงใด าานะแห่งความเป็นผุ้นาก็จะยิ่งมั่นคงมากขึ้นเพียงนั้น
2. ความริเริ่ม (Initiative) ความริเริ่ม คือ ความสามารถที่จะปฏิบัติสิ่งหนึ่งสิ่งใดในขอบเขตอานาจหน้าที่ได้ด้วย
ตนเอง โดยไม่ต้องคอยคาสั่ ง หรือความสามารถแสดงความคิดเห็นที่จะแก้ไขสิ่งหนึ่งสิ่งใดให้ดีขึ้น หรือเจริญขึ้นได้ด้วย
ตนเองความริเริ่มจะเจริญงอกงามได้ หัวหน้างานจะต้องมีความกระตือรือร้น คือมีใจจดจ่องานดี มีความเอาใจใส่ต่อหน้าที่
มีพลังใจที่ต้องการความสาเร็จอยู่เบื้องหน้า
3. มีความกล้าหาญและความเด็ดขาด ( Courage and firmness) ผู้นาที่ดีจะต้องไม่กลัวต่ออันตราย ความ
ยากลาบาก หรือความเจ็บปวดใดๆ ทั้งทางกาย วาจา และใจผู้นาที่มีความกล้าหาญ จะช่วยให้สามารถผจญต่องานต่างๆ
ให้สาเร็จลุล่วงไปได้นอกจากความกล้าหาญแล้ว ความเด็ดขาดก็เป็นลักษณะอันหนึ่งที่จะต้องทาให้เกิดมีขึ้นในตัวของผู้นา
เองต้องอยู่ในลักษณะของการ “กล้าได้กล้าเสีย” ด้วย
4. การมีมนุษยสัมพันธ์ (Human relations) ผู้นาที่ดีจะต้องรู้จักประสานความคิด ประสานประโยชน์สามารถ
ทางานร่วมกับคนทุกเพศ ทุกวัย ทุกระดับการศึกษาได้ ผู้นาที่มีมนุษยสัมพันธ์ดีจะช่วยให้ปัญหาใหญ่เป็นปัญหาเล็กได้
5. มีความยุติธรรมและซื่อสัตย์สุจริต ( Fairness and Honesty) ผู้นาที่ดีจะต้องอาศัยหลักของความถูกต้อง
หลักแห่งเหตุผลและความซื่อสัตย์สุจริตต่อตนเองและผู้อื่น เป็นเครื่องมือในการวินิจฉัยสั่งการ หรือปฏิบัติงานด้วยจิตที่
ปราศจากอคติ ปราศจากความลาเอียง ไม่เล่นพรรคเล่นพวก
6. มีความอดทน (Patience) ความอดทน จะเป็นพลังอันหนึ่งที่จะผลักดันงานให้ไปสู่จุดหมายปลายทางได้
อย่างแท้จริง
7. มีความตื่นตัวแต่ไม่ตื่นตูม ( Alertness ) ความตื่นตัว หมายถึง ความระมัดระวัง ความสุขุมรอบคอบ ความ
ไม่ประมาท ไม่ยืดยาขาดความกระฉับกระเฉง มีความฉับไวในการปฏิบัติงานทันต่อเหตุการณ์ความตื่นตัวเป็นลักษณะที่
แสดงออกทางกาย แต่การไม่ตื่นตูม เป็นพลังทางจิตที่จะหยุดคิดไตร่ตรองต่อเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้น รู้จักใช้ดุลยพินิจที่
จะพิจารณาสิ่งต่างๆ หรือเหตุต่างๆได้อย่างถูกต้องพูดง่ายๆ ผู้นาที่ดีจะต้องรู้จักควบคุมตัวเองนั่นเอง (Self control)
8. มีความภักดี (Loyalty) การเป็นผู้นาหรือหัวหน้าที่ดีนั้น จาเป็นต้องมีความจงรักภักดีต่อหมู่คณะ ต่อส่วนรวม
และต่อองค์การ ความภักดีนี้ จะช่วยให้หัวหน้าได้รับความไว้วางใจ และปกป้องภัยอันตรายในทุกทิศได้เป็นอย่างดี
9. มีความสงบเสงี่ยมไม่ถือตัว (Modesty) ผู้นาที่ดีจะต้องๆไม่หยิ่งยโส ไม่จองหอง ไม่วางอานาจ และไม่ภูมิใจใน
สิ่งที่ไร้เหตุผลความสงบเสงี่ยมนี้ ถ้ามีอยู่ในหัวหน้างานคนใดแล้ว ก็จะทาให้ลูกน้องมีความนับถือ และให้ความร่วมมือ
เสมอ
10. ความมุ่งมั่น (drive)
11. แรงจูงใจในการเป็นผู้นา (Leadership Motivation)
12. ความซื่อสัตย์ (Integrity)
13. ความเฉลียวฉลาด (Intelligence)
14. ความมั่นใจในตัวเอง (Self-confidence)
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15. ความรอบรู้ในสิ่งที่ตนเองทา (Knowledge of the Business)
สรุป คุณสมบัติของผู้ที่จะเป็นผู้นาที่ดีได้ดังนี้ คือ
1. มีความเฉลียวฉลาด ผู้นาที่ดีจะต้องมีความสามารถทางด้านสติปญ
ั ญาและคุณภาพทางสมอง ซึ่งเป็น
สิ่งจาเป็นสาหรับผู้นา คนที่มีความเฉลียวฉลาดย่อมโน้มน้าวให้ผู้อื่นปฏิบัติตามได้ง่าย
2. มีการศึกษาอบรมดี การศึกษาก่อให้เกิดความคิดริเริ่ม ความคิดสร้างสรรค์ เป็นส่วนประกอบสาคัญของการ
เป็นผู้นา ความรู้ย่อมทาให้คนนับหน้าถือตา จะพูดอะไรคนอื่นเขาก็เชื่อฟังและให้การเคารพนับถือด้วย
3. มีความเชื่อมั่นใจตนเอง ต้องมีกาลังใจเข้มแข็งเมื่อตัดสินใจจะทากิจการใด ๆ ไป ก็จะต้องมีความเชื่อมั่น ว่า
งานนั้นจะต้องสาเร็จ โดยไม่หวั่นไหวต่อเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้น ซึ่งจะเป็นอุปสรรคในการดาเนินงานนั้น
4. เป็นคนมีเหตุผลดี คือ มีความสามารถทางด้านเปรียบเทียบ และการแปลความหมายอย่างมีเหตุผล มี
ความสามารถที่จะหาเหตุผลต่าง ๆ จากสาเหตุต่าง ๆ ได้ และสามารถแปลความหมายของสิ่งที่เป็นสัญลักษณ์ให้เป็น
ภาษาเขียนได้ ความสามารถทางด้านเหตุผลนี้ พัฒนาได้ยาก เพราะจะต้องมีความรู้ความสามารถทางด้านภาษา ทักษะ
และความรู้ทางด้านวิชาการประกอบด้วย
5. มีประสบการณ์ในการปกครองบังคับบัญชาเป็นอย่างดี ในการปฏิบัติงานจะทาให้ผู้นาสามารถคาดการณ์
เกี่ยวกับงานได้ ฉะนั้น ในระยะเริ่มแรกย่อมต้องการผู้นาที่มปี ระสบการณ์ในทางปฏิบัตงิ านอย่างกว้างขวาง ผู้นาที่ดีจะต้อง
มีคุณสมบัติในด้านการตัดสิน วินิจฉัยสั่งการ และการวางแผนพร้อมไปด้วย เพื่อจะได้เลือกทางที่ถูกต้องที่สุดในการ
ดาเนินงานต่อไป
6. มีชื่อเสียงเกียรติคุณ ข้อนี้เกี่ยวข้องกับชื่อเสียงวงศ์ตระกูล ชาติกาเนิด เพราะถ้ามีชื่อเสียงดี มีเกียรติคุณดี
ย่อมเป็นที่เคารพนับถือของคนทั่วไป
7. สามารถเข้ากับคนทุกชั้นวรรณะได้เป็นอย่างดี
8. มีสุขภาพอนามัยดี
9. มีความสามารถเหนือระดับความสามารถของบุคคลธรรมดา
10. มีความรู้เกี่ยวกับงานทั่ว ๆ ไปขององค์กร หรือหน่วยงานที่ตนปฏิบัติอยู่โดยเฉพาะ
11. มีความสามารถเผชิญปัญหาเฉพาะหน้า ที่จะเกิดขึ้นในขณะปฏิบัติงานให้ได้ทันท่วงที
12. มีความสามารถคาดการณ์ สามารถทานายเหตุการณ์หรือปัญหาที่จะเกิดขึ้นล่วงหน้า และหาทางป้องกันมิ
ให้เกิดเหตุการณ์หรือปัญหานั้นเกิดขึ้นได้

สรุป
ภาวะผู้ นาเป็ น ทัก ษะที่ จาเป็น สาหรับ ผู้บ ริ หารสถานศึ กษา เพราะภาวะผู้น ามี อิ ทธิ พ ลต่ อประสิ ทธิ ผ ลของ
สถานศึกษา รวมถึงการเป็นวิถีชีวิตของผู้บริหารสถานศึกษาที่มีอิทธิพลต่อครูและบุคลากร สามารถสร้างแรงบันดาลใจ ทา
ให้เกิดความเชื่อถือ ศรัทธา การยอมรับโดยอาศัยทักษะทางด้านผู้นา จริยธรรม จรรยาบรรณตลอดจนการดาเนินชีวิตที่ดี
ของผู้บริหารสถานศึกษา รวมทั้งการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้เจริญเติบโต ก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ภาวะผู้นาจึง
เป็นทักษะที่ผู้บริหารสถานศึกษาสามารถเรียนรู้และพัฒนาได้ด้วยตนเอง
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คุณธรรมจริยธรรมในเด็กยุค 4.0
Moral Ethics in Toddlers 4. 0.
นางสาวเพ็ญศิริ จันโทริ
Miss Pensiri Jantori

บทคัดยอ
การปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรมจําเปนตองอาศัยความรวมมือตั้งแตคนในครอบครัว เพื่อน ญาติมิตร ครูอาจารย
สังคม รวมถึง กระบวนการของประเทศชาติ ผูปกครองตองเปนแบบอยาง ครูอาจารยเปนทั้งตนแบบและคอยชี้นําในสิ่งที่
ถูกตอง โรงเรียน วัด บานชวยอบรมปลูกฝง และขัดเกลาจิตใจ ใหเยาวชนสามารถพัฒนาจิตใจดานคุณธรรมจริยธรรมได
ดวยตนเอง สามารถควบคุมความประพฤติปฏิบัติของตนใหอยูในกรอบของพฤติกรรมที่พึงปรารถนาของสังคม ทั้งใน
สภาพการณปกติและทั้งเมื่อเผชิญกับปญหาหรือความขัดแยง ประเทศชาติเปรียบดังเรือลําใหญ ตองอาศัยลูกเรือที่มี
คุณภาพ มีคุณธรรมจริยธรรม เปนคนดี มีคุณคาในสังคม เพื่อนําพาประเทศชาติสูจุดหมายอันมั่นคง เยาวชนซึ่งเปนกําลัง
สําคัญของชาติ จึงจําเปนตองไดรับการปลูกฝง จากผูใหญทุกระดับไมวาจะเปนระดับครอบครัว ตลอดจนสถาบันชาติ ชวย
ขัดเกลาจิตใจหลอหลอมใหเปนคนมีคุณธรรมจริยธรรม อันเปนหลักธรรมสําคัญใหอยูรวมกันในสังคมอยางมีความสุข

คําสําคัญ : คุณธรรมจริยธรรมในเด็กยุค 4.0
Abstract
Ethical cultivation requires cooperation from family members, friends, relatives, teachers, social
workers, and the processes of the nation. Parents must be role models. Teachers are the prototype
and guide the right things. And refine the mind To help young people to develop their own ethical
mind. Can control their behavior within the framework of the desirable behavior of society. Both in
normal circumstances and when faced with a problem or a conflict. The nation is like a big ship. Must
rely on a qualified crew. Moral ethics is good in society. To bring the country to a stable destination.
Youth, which is a major force of the nation. Need to be cultivated. From adults of all levels, family
level. As well as national institutions. Helping to purify the mind to be a morally virtuous person. It is
important to live together happily in society.

Key word : Moral Ethics in Toddlers 4.0.
บทนํา
คุณธรรม เป นคํ าสมาสระหวา ง คุณ กับ ธรรมะ เมื่อ นํา มารวมกั นแลว จึง หมายถึง คุ ณงามความดีที่ เป น
ธรรมชาติ กอใหเกิดประโยชนตอตนเองและสังคม เปนแนวความคิดที่ดี เปนตัวบังคับใหประพฤติดี เปนจริยธรรมที่แยก
เปนรายละเอียดแตละประเภท หากประพฤติปฏิบัติอยางสม่ําเสมอแลว ก็จะเปนสภาพคุณงามความดีทางความประพฤติ
และจิตใจของผูนั้น
จริยธรรม เปนคําสมาสระหวาง จริยะ กับ ธรรมะ หมายถึง ความประพฤติที่เปนธรรมชาติ เกิดจากคุณธรรมใน
ตัวเอง กอใหเกิดความสงบเรียบรอยในสังคม รวมสรุปวาคือ ขอควรประพฤติปฏิบัติ
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เนื้อเรื่อง
“คุณธรรม” หมายถึง สภาพคุณงามความดีหรือหนาที่อันพึงมีอยูในตัว (พจนานุกรมไทยฉบับราชบัณฑิตสถาน,
2546 : 190) จรวยพร ธรณินทร (2552 ; แหลงที่มา : http://www.charuaypontorranin.com ไดกลาวถึง ความหมาย
ของคุณธรรมวา “คุณธรรม” (Moral) คือ คุณ + ธรรมะ คุณงามความดีที่เปนธรรมชาติกอใหเกิดประโยชนตอตนเองและ
สังคม ซึ่งรวมสรุปวา คือ สภาพคุณงามความดี
แนวความคิดคุณธรรม (Virtue) คือ แนวความคิดที่ดีเปนตัวบังคับใหประพฤติดี
1. สภาพคุณงามความดีทางความประพฤติและจิตใจ
2. คุณธรรม คือ จริยธรรมที่แยกเปนรายละเอียดแตละประเภท หากประพฤติปฏิบัติอยางสม่ําเสมอ ก็จะเปน
สภาพคุณงามความดีทางความประพฤติและจิตใจของผูนั้น
พระราชดําริพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลที่9 (2552; แหลงที่มา : http://www.dhamma.mbu.ac.th)
คุณธรรมตามพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เมื่อกลาวถึงคุณธรรมโดยทั่วไปจะระบุชื่อคุณธรรมวา
ความละอายแกใจ ความเมตตากรุณา รวมถึงความหวังดี ความซื่อสัตยสุจริต ความเห็นอกเห็นใจ ความจริงใจ ความ
ยุติธรรม ความเที่ยงตรง ความเสียสละ ความสามัคคี ความอดทน ความอดกลั้น ความขยัน การใหอภัย ความเกรงใจ
และอื่นๆการฝกฝน และปฏิบัติตนใหมีคุณธรรม ไมจําเปนตองพะวงในการเรียกชื่อคุณธรรม เพราะเปนสิ่งที่ดีที่ทุกคน
สามารถยึ ด ถื อ ปฏิ บั ติ ไ ด โ ดยไม ต อ งคํ า นึ ง ว า เป น ของลั ท ธิ ใ ด การฝ ก ฝนคุ ณ ธรรมควรฝ ก ตามความต อ งการและ
สภาพแวดลอม ประเทศไทยในสมัยปจจุบันกําลังมุงปลูกฝงคุณธรรม สําหรับประชาชน 4 ประการ เพื่อความรมเย็นของ
ชาติบานเมืองตามพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ดังนี้
1. การรักษาความสัตย ความจริงใจตอตัวตัวเองที่จะประพฤติปฏิบัติแตสิ่งที่เปนประโยชนและเปนธรรม
2. การรูจักขมใจตนเอง ฝกใจตนเองใหประพฤติปฏิบัติอยูในความสัตยความดีนั้น
3. การอดทนอดกลั้นและอดออม ที่จะไมประพฤติลวงความสัตยสุจริตไมวาดวยประการใด
4. การรูจักละวางความชั่วความทุจริตและรูจักสละประโยชนสวนนอยของตนเพื่อประโยชนสวนใหญของ
บานเมือง
การพัฒนาบุคคลดวยคุณธรรมตองฝกฝนใหมีความรูสึกตระหนักวาอะไรดี อะไรควร อะไรไมควร อะไรไมดี และ
ปฏิบัติแตในทางที่ถูกที่ควรใหเปนปกติวิสัย การพัฒนาในสิ่งดังกลาวควรใชสิ่งโนมนําใหมีคุณธรรมสูง มีความระลึกไดวา
อะไรควร อะไรไมควร และความรูสึกตัววากําลังทําอะไรอยู หวังความสงบสุขความเจริญและความมั่นคงแกตนเองและ
ประเทศชาติ ตองฝกฝนตนเองใหมีคุณธรรม คุณธรรมเปนสิ่งที่สําคัญและจําเปนมากสําหรับบุคลากรที่พึงประสงคของ
องคการ องคการควรใหการสงเสริมสนับสนุนและชักจูงใหบุคลากรขององคการสนใจคุณธรรมและพรอมปฏิบัติกับชีวิต
การทํางานของตนเอง
คําวา “จริยธรรม” (Moral) เปนคําที่ มีความหมายไดก วางขวาง และลึ กซึ้ง การจะกําหนดความหมายให
เฉพาะเจาะจง ทําใหยากและการกําหนดมักขึ้นอยูกับสิ่งที่เปนพื้นฐาน เชน จริยธรรม ที่ใชศาสนาเปนพื้นฐาน จริยธรรมที่
ใชจิตวิทยาหรือสังคมวิทยาเปนพื้นฐาน มีการกําหนดความหมายแตกตางกัน ดังความหมายที่ใหไวดังนี้
จรวยพร ธรณินทร (2552 : แหลงที่มา : http://www.charuaypontorranin.com) ไดกลาวถึงความหมาย
ของจริยธรรมวา “จริยธรรม” (Ethics) = จริย + ธรรมะ คือ ความประพฤติที่เปนธรรมชาติ เกิดจากคุณธรรมในตัวเอง
กอใหเกิดความสงบเรียบรอยในสังคม รวมสรุปวา คือ ขอควรประพฤติปฏิบัติ
จริยธรรม (Ethics) ความเปนผูมีจิตใจสะอาด เสียสละหรือประพฤติดีงาม
1. ประมวล กฎหมาย ที่กลุมชน หรือสังคมหนึ่ง ๆ ยอมรับเปนแนวทางควบคุมความประพฤติ เพื่อแยกแยะให
เห็นวาอะไรควรหรือไปกันไดกับการบรรลุวัตถุประสงคของกลุม
2. ปรัชญาสาขาหนึ่งวาดวย ความประพฤติ และการครองชีวิต วาอะไรดี อะไรชั่ว อะไรถูก อะไรผิด หรืออะไร
ควร อะไรไมควร
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3. กฎเกณฑความประพฤติของมนุษย ซึ่งเกิดขึ้นจากธรรมชาติของมนุษยเอง ไดแก ความเปนผูมีปญญา และ
เหตุผลหรือปรีชาญาณ ทําใหมนุษยมีมโนธรรมและรูจักไตรตรองแยกแยะความดี – ความชั่ว , ถูก – ผิด , ควร – ไมควร
เปนการควบคุมตัวเอง และเปนการควบคุมกันเองในกลุมหรือเปนศีลธรรมเฉพาะกลุม
ความหมายของจริยธรรม คําวา “จริยธรรม” แยกออกเปน จริย + ธรรม คําวา “จริยะ” หมายถึง ความ
ประพฤติหรือกิริยา ที่ควรประพฤติ สวนคําวา “ธรรม” มีความหมายหลายอยาง เชน คุณความดี หลักคําสอนของศาสนา
หลักปฏิบัติ เมื่อนําคําทั้งสิงมารวมกันเปน “จริยธรรม” จึงไดความหมายตามอักษรวา “หลักแหงความประพฤติ” หรือ
“แนวทางการประพฤติ” พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 ใหคํานิยามวา “จริยธรรม” คือ ธรรมที่เปนขอ
ประพฤติปฏิบัติ ศีลธรรม กฎศีลธรรม สภาพชีวิตอันทรงคุณคาพึงประสงค ระบบจริยธรรมนั้น ประกอบดวย
1. ความเชื่อเรื่ องเกี่ยวกับธรรมชาติของมนุษย ความเชื่อเกี่ยวกั บธรรมชาติของมนุษยมีสวนกําหนด
โครงสรางของจริยธรรม เชน ถามีความเชื่อวามนุษยเต็มไปดวยความเห็นแกตัว ระบบจริยธรรมจะเปนไปในลักษณะหาม
มนุษยเอาเปรียบกัน
2. ความเชื่อเกี่ยวกับอุดมคติหรือความดีสูงสุด ใหความหมายหรือความสมเหตุสมผลแกระบบจริยธรรม
เชน ชาวพุทธฝายมหายานบําเพ็ญตนเปนพระโพธิสัตว เพราะเชื่อวาวิถีชีวิตเชนนั้น
3. ระเบียบปฏิบัติหรือแนวทางแหงการดําเนินชีวิต ที่ชี้แนะวาอะไรทําอะไรไมควรทํา ทั้งนี้เพื่อพาชีวิตไปสู
จุดหมายสูงสุดหรืออุดมคติ
4. เหตุจูงใจใหคนปฏิบัติดีและเลิกละการปฏิบัติผิด เหตุจูงใจที่ทําใหคนดําเนินตามหลักจริยธรรมหรือกฎ
ศีลธรรม มี 3 ประการ คือ
1. ผลประโยชนสวนตนเปนเหตุจูงใจใหคนทําดีมีจริยธรรม
2. ความเคารพกฎกติกาจนเปนนิสัย ทําใหคนอยูในระเบียบวินัย และดําเนินตามหลักจริยธรรม คนเราถูก
ฝกตั้งแตเล็กใหเชื่อฟงกฎกติกา เรารักษาสัญญาเพราะเราเห็นวาสัญญาตองเปนสัญญา
3. ความมีน้ําใจตอผูอื่น อันรวมถึงความรักเคารพผูอื่น ทําใหคนเรารักษาคํามั่นสัญญา
หรือละเวนการเบียดเบียนผูอื่น
ความมุงหมายในการจั ดจริยศึกษาในสถานศึก ษาทุกระดับ ก็เพื่อพัฒนาเด็กนักเรี ยน นักศึกษา ใหเปนผู มี
พฤติกรรม อุปนิสัย และบุคลิกภาพ ซึ่งรวมเรียกวา มีจริยธรรมและคุณธรรมพอเหมาะกับระดับการศึกษาและวัยของ
ผูเรียน ตามแผนการศึกษาแหงชาติ ในการจัดจริยศึกษาเพื่อใหบังเกิดผลอยางจริงจัง มีนักวิชาการหลายทานเสนอทฤษฎี
ของนักจิตวิทยาที่โลกยอมรับที่สําคัญ เชน ทฤษฎีพัฒนาการทางจริยธรรมของ Kohlberg ทฤษฎีบุคลิกภาพของ Erikson
เปนตน

ทฤษฎีพัฒนาทางคุณธรรมจริยธรรม
Piaget (1962 : 109 - 110) อธิบายวา จริยธรรมจะแฝงอยูในกฎเกณฑตาง ๆ ทุกชนิด และในการเลนเกม
ตาง ๆ ของเด็ก กฎเกณฑที่เปนระบบและซับซอนแอบแฝงอยู ไดแบงขั้นพัฒนาการทางจริยธรรม ออกเปน 2 ขั้น คือ
ขั้นที่ 1 การฝกหัดตามกฎเกณฑ ชวงอายุระหวาง 5 – 8 ป เด็กจะยึดกฎเกณฑภายนอก มีพอแม ผูใหญ จะมี
อิทธิพลตอการพัฒนาจริยธรรม กฎเกณฑ จะมีลักษณะตายตัว เด็กไมคํานึงถึงแรงจูงใจหรือเหตุผลของการแนะนํา
ขั้นที่ 2 ความสํานึกในกฎเกณฑ อายุ 9 ขวบขึ้นไป เด็กเริ่มมีกฎเกณฑของตนเอง พัฒนาการทางจริยธรรมเริ่ม
กาวไปสูระดับมีความคิดเปนของตนเอง คิดถึงความยุติธรรม คิดถึงเหตุผลของการกระทํา
พัฒนาการทางจริยธรรมของมนุษยเปนไปตามขั้นและขึ้นอยูกับวัยคลายกับการพัฒนาการทางเชาวปญญา เปน
ผลของปฏิสัมพันธระหวางบุคคลและสิ่งแวดลอมทางสังคม เด็กเล็กที่มีอายุระหวาง 5 - 8 ขวบ จะยอมรับมาตรฐานทาง
จริยธรรมหรือกฎเกณฑของผูมีอํานาจเหนือตน เชน บิดา มารดา ครู และเด็กที่โตกวา เด็กจะปฏิบัติตามกฎเกณฑอยาง
เครงครัด และเชื่อวากฎเกณฑเปลี่ยนแปลงไมได
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Kohlberg (อางถึงใน สําเนาว ขจรศิลป, 2538 : 28 – 35) พบวา การพัฒนาจริยธรรมของมนุษยนั้นสวนมาก
มิไดบรรลุวัตถุประสงคสมบูรณในบุคคลอายุ 2 – 10 ป แตมนุษยในสภาพปกติจะมีพัฒนาการทางดานจริยธรรมตาม
ขั้นตอน จากอายุ 11 – 25 ป และเขามีความเชื่อวา การวัดการพัฒนาทางดานจริยธรรมนั้น จําเปนตองใชเหตุผลเชิง
จริยธรรมเพียงอยางเดียวเทานั้น ไดแบงประเภทเหตุผลเชิงจริยธรรม ทฤษฎีครั้งลาสุดของ Kohlberg (1984 : 115 –
130) ประกอบดวยการพัฒนาจริยธรรม 3 ระดับ แตละระดับประกอบดวยขั้นตอนการพัฒนาจริยธรรม 2 ขั้น รวมทั้งหมด
6 ขั้น คือ
1. ระดับต่ํากวากฎเกณฑของสังคม (Preconvention)
1.1 ขั้นที่ 1 ไมรูจักจริยธรรม (Native Moral Realism)
1.1.1 ความถูกตองอยูที่ความคิดเห็นของตนเอง โดยไมรับรูความคิดเห็นของผูอื่น
1.1.2 บรรทัดฐาน การกระทํามีทั้งถูกและผิดอยางชัดเจน
1.1.3 การแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน ตองแลกเปลี่ยนเทาเทียมกัน
1.1.4 การแกไข ตองลงโทษทันทีที่ทําความผิด
1.2 ขั้นที่ 2 จริยธรรมขึ้นอยูกับความตองการที่เปนรูปธรรมของตนเอง (Morality of Concrete
Individual Needs)
1.2.1 ความถูกตองที่เปนรูปธรรม เพื่อสนองความตองการของตนเองใหมากที่สุด พยายามเกิดความ
ผิดพลาดนอยทีส่ ุด
1.2.2 บรรทัดฐาน เพื่อสนองความตองการที่เปนรูปธรรม
1.2.3 การแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน ถือความยุติธรรมที่ใหเกิดผลประโยชน
1.2.4 การแกไข เปลี่ยนแปลงความตองการของตนเองใหกับคนบางคน
2. ระดับกฎเกณฑสังคม (Convention)
2.1 ขั้นที่ 3 จริยธรรมระหวางบุคคลในกลุมบุคคล ซึ่งอยูในบรรทัดฐานเดียวกัน (Morality of
Interpersonally Shared Norms)
2.1.1 ความถูกตอง เปนไปตามระเบียบแบบแผนของสังคม
2.1.2 บรรทัดฐาน ขึ้นอยูกับความคาดหวังของกลุม
2.1.3 การแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน มีความรูสึกวาตนเองเปนสวนหนึ่งของกลุม มีความจงรักภักดี
มีเอกลักษณ มีความไววางใจและมีความเอื้ออาทรตอกัน
2.1.4 การแกไข ทําเปนขั้นตอน
2.2 ขั้นที่ 4 จริยธรรมตามระเบียบแบบแผนและวิธีปฏิบัติของสังคม (Morality of the Codes and
Procedures of a Social System)
2.2.1 ความถูกตอง ทุกคนตองปฏิบัติตามระเบียบแบบแผน
2.2.2 บรรทัดฐาน ขจัดความไมเปนระเบียบและความขัดแยงในสังคม
2.2.3 การแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน กอใหเกิดความสมดุลในสังคม
2.2.4 การแกไข ปกปองสังคมใหพนจากการลมสลาย ผูละเมิดถูกลงโทษ
3. ระดับสูงกวากฎเกณฑทางสังคม (Post convention)
3.1 ขั้นที่ 5 จริยธรรมขั้นสิทธิมนุษยชน และสวัสดิการสังคม (Morality of Human Rights and Social
Welfare)
3.1.1 ความถูกตอง ปกปองสิทธิมนุษยชนและสงเสริมสวัสดิการ
3.1.2 บรรทัดฐาน สงเสริมใหเกิดสิทธิมนุษยชนและสวัสดิการสังคมสูงสุด
3.1.3 การแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน เนนการมีภาระผูกพัน โดยปราศจากเงื่อนไข
3.1.4 การแกไข ไมใชการลงโทษ ตีความตามกฎระเบียบและขอตกลง
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3.2 ขั้นที่ 6 จริยธรรมแหงสากล และหลักจรรยาบรรณ โดยทั่วไปซึ่งผันกลับได (Morality of Universal,
Reversible General Ethical Principles)
3.2.1 ความถูกตอง ยึดหลักแหงความยุติธรรม
3.2.2 บรรทัดฐาน มีความสนใจตอเพื่อนมนุษย มีความเอื้ออาทร และมีความรับผิดชอบ ทุกคนมีคา
และเทาเทียมกัน
3.2.3 การแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน สามารถเปลี่ยนบทบาทซึ่งกันและกันได ไมนิยมคนมีอํานาจ
3.2.4 การแกไข ไมมีการลงโทษ บางครั้งอาจมีการกักขังเพื่อปกปองสิทธิหรือสวัสดิภาพของผูอื่น
Erikson (อางถึงใน สําเนาว ขจรศิลป, 2538 : 35 – 39) ไดแบงพัฒนาการทางจิตใจของมนุษยตั้งแตวัย
ทารกจนถึงวัยผูใหญตอนปลายไว 8 ขั้น
ขั้นที่ 1 ความรูสึกไววางใจ (Trust VS Mistrust)
ขั้ น ที่ 2 ความรู สึ ก เป น ตั ว ของตนเอง ความอายหรื อ ความเคลื อ บแคลงสงสั ย (Autonomy VS
Shame/Doubt)
ขั้นที่ 3 ความคิดริเริ่ม ความรูสึกผิด (Initiative VS Guilt)
ขั้นที่ 4 ความอุตสาหะ พากเพียร – ความรูสึกดอย
ขั้นที่ 5 ความมีเอกลักษณในบทบาท (Identity VS Role Confusion)
ขั้นที่ 6 ความรูสึกผูกพัน – ความรูสึกโดดเดี่ยว (Intimacy VS Isotaion)
ขั้นที่ 7 การเปนหลักใหผูอื่น การเปนผูให - ความเฉื่อยชา (Generativity VS Stagnation)
ขั้นที่ 8 ความรูสึกสมบูรณและสิ้นหวังในชีวิต – ความรูสึกสิ้นหวัง (Ego Integrity Vs Despair)
สรุปรวมทั้งคุณธรรมจริยธรรม หมายถึง การประพฤติปฏิบัติตนใหตั้งมั่นอยูในความดีทั้งพฤติกรรม จิตใจ และ
ปญญา คุณธรรมจริยธรรมในเด็ก สังเกตไดจากคุณลักษณะที่บงชี้ภายใตสถานการณการจัดกิจกรรมการเรียนรูในโรงเรียน

หลักพื้นฐานการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของเด็กยุค 4.0
1. การเปนแบบอยางที่ดี เด็กจะเรียนรูการเปนคนดีหรือเปนคนไมดีผานทางการประพฤติปฏิบัติของพอแม ครู
และบุคคลใกลชิด เด็กมักเอาอยางการกระทําของผูใหญ มากกวาการสั่งสอนดวยคําพูด ดังนั้นครูและบุคคลใกลชิดควร
เปนแบบอยางในการประพฤติดี หากอยากใหเด็กดีเปนอยางไร ผูใหญก็ตองดีใหไดอยางนั้น การเปนแบบอยางที่ดีตองดีให
ไดทั้งความคิดและการกระทํา และสอนใหเด็กรูวาหากเราตองการใหคนอื่นทําดีดวย ตัวเราตองทําดีกับคนอื่นกอนดวย
ความจริงใจ เด็กจะถูกหลอหลอมใหคิดดีทําดีจนเติบโตเปนผูใหญที่ดีตอไป
2. ใหความรักความเมตตา การแสดงความรักทําไดหลายวิธี ไดแก ใชแสดงออกทางสายตา เชน การสบตาเด็ก
มองดวยสายตาที่ออนโยน ถายทอดพลังความรักและความรูสึกชื่นชมในตัวเด็ก ใชแสดงออกทางคําพูด เชน พูดใหกําลังใจ
พูดจาไพเราะน้ําเสียงออนหวาน พยายามหลีกเลี่ยงพูดคําวา “ไม” “อยา” “หาม” เพราะจะทําใหเด็กรูสึกวาทําอะไรก็ผิด
ไปหมดและอาจเกิดการตอตานได ใชการสัมผัสทางกาย เชน กอด มีความหมายถึง “สัมผัสรัก” ที่ปฏิเสธไมไดเลยวา เด็ก
ทุกคนตางก็ถวิลหา รูสึกอบอุนและมั่นคงทุกครั้งเมื่อผูใหญกอดเขา บางครั้ง ออมกอดก็รักษาอาการปวยไขใหกับเด็กได
ดีกวายา มีคามากกวาของเลนราคาแพง
3. การสื่อสารและปฏิบัติตอกันระหวางครูกับเด็กดวยความเคารพตอความรูสึกและใหเกียรติซึ่งกันและกัน อัน
เปนหลักสําคัญที่จะชวยใหเด็กไดรูจักตนเอง รูจักปญหาของตนแลแกปญหาไดดวยตนเอง ซึ่งวิธีในการดําเนินการกับ
ปญหาจะขึ้นอยูกับการเปนเจาของปญหา ดังนี้
3.1 กรณีที่เด็กเปนเจาของปญหา ใชเทคนิค การรับฟงปญหาและสะทอนความรูสึกของเด็ก (Active
listening) ดังนี้
3.1.1 รับฟงปญหาเปนอันหนึ่งอันเดียวกับเด็ก
3.1.2 สบสายตา
3.1.3 ฟงและจําแนกความรูสึก
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3.1.4 ใชคําพูดทบทวนความรูสึกจากถอยคําเด็ก
3.1.5 นําปญหาของเด็กมาถกกัน ถามเด็กถึงวิธีแกปญหา
3.2 กรณี ที่ ผู ใ หญ เ ป น เจ า ของป ญ หา ใช เ ทคนิ ค การสะท อ นความรู สึ ก และป ญ หาของตนเอง
(I message) การสื่อสารวิธีนี้ ผูฟงจะรบฟงดวยความเต็มใจมากกวาที่จะโตแยงหรือปกปองตนเอง การใชเทคนิคนี้มี 3
องคประกอบ ดังนี้ พฤติกรรมที่เปนปญหา ความรูสึกของตนเอง และ สาเหตุของความรูสึก
3.3 กรณีที่เด็กและผูใหญเปนเจาของปญหารวมกัน ใชเทคนิค การสะทอนความรูสึกและแกปญหา
รวมกัน (Win Win) ดังนี้
3.3.1 อภิปรายปญหา
3.3.2 เสนอความคิดและเจรจาตอรอง
3.3.3 ระดมพลังสมอง
3.3.4 เรียงลําดับวิธีการตาง ๆ
3.3.5 ขอเสนอที่สมาชิกคัดคานเพียงหนึ่งเดียว ก็ตัดทิ้ง
3.3.6 จากขอเสนอที่เหลือนํามาเลือกแลวกําหนดแผน
3.3.7 กําหนดระยะเวลาในการทดสอบและระยะเวลาที่ตรวจสอบผลสัมฤทธิ์
4. พยายามหาโอกาสในการสอนเด็กใหเปนมนุษยที่ดี ไดแก สอนใหรูจักหนาที่ของตน สอนใหรูถูกรูผิด มีความ
ละอายและเกรงกลัวตอบาป สอนใหมีความกตัญูกตเวทีตอผูมีพระคุณทั้งหลาย
กิจกรรมที่พัฒาใหเด็กเรียนรูผานการมีปฎิสัมพันธ 2 ประเภท คือ
1. กิจกรรมในชีวิตประจําวัน เปนการฝกทักษะของเด็กในแตละชวงของวัน ไดแก การเลน การทํางาน การกิ
การนอน อยางรูคุณคาที่แทจริง เนนการสํารวมกาย วาจา แจ ดวยการเจริญสติ มีจิตใจจดจออยูกับสิ่งที่ตนกระทําอยู มี
จิตตามรูสิ่งที่ปรากฎ กิจกรรมในชีวิตประจําวัน ประกอบดวย กิจกรรมรับอรุณยามเชา กิจกรรมกินดีมีสติ กิจกรรม
พักผอนนอนหลับ และการสรุปทบทวนตนเองในชวงกิจกรรมอําลาวันแสนสุข
2. กิจกรรมในหองเรียน เปนการเรียนรูจากการไดยิน การมองเห็น การสูดดม การชิม การสัมผัส และรับรูดวย
ใจ ผานการเรียนรูในหนวยตาง ๆ โดยลงมือทําซึ่งการทํางานของเด็กมีทั้งทํางานเดี่ยว ทํางานกลุมยอย และกลุมใหญ ตาม
หนวยการเรียนรู โดยมีขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู 5 ขั้น ดังนี้
ขั้นที่ 1 การจัดปจจัยสนับสนุนการเรียนรู เปนการสรางความสัมพันธที่ดีระหวางครูกับเด็ก และ
ระหวางเด็กดวยกัน กิจกรรมประกอบดวย การทักทายเด็กดวยใบหนายิ้มแยมแจมใส ใชสื่อหรือกิจกรรมสรางสัมพันธภาพ
ระหวางกันดวย
ขั้นที่ 2 การฝกการรับรู เปนการสรางบรรยากาศใหจิตสงบพรอมที่จะรับรู และกระตุนใหเกิดการรับรู
ตามความจริง กิจกรรมประกอบดวย การจัดกิจกรรมที่เนนการสํารวมกาย วาจา ใจ ดวยการฝกเจริญสติและแผเมตตา
และกิจกรรมที่ครูนําเสนอขอมูล ความรูที่สอดคลองกับความจริงของธรรมชาติ ดวยกิจกรรมหรือสื่อ
ขั้นที่ 3 การพัฒนาการคิด เปนกระบวนการนําสิ่งที่รับรูนั้นมายอยจัดระเบียบเพื่อใหเกิดปญญารู ตาม
ความเปนจริงวาสิ่งทั้งหลายเปนไปตามเหตุและผล กิจกรรมประกอบดวย การกระตุนใหสืบคนความจริง โดยใชคําถาม
กระตุนใหเด็กคิดพิจารณาสืบคนหาเหตุและผล มองสิ่งทั้งหลายที่เกิดขึ้นเพราะมีเหตุมีผล โดยคิดเปนกลุม / เดี่ยว การหา
ขอสรุปโดยกระตุนใหเด็กชวยกันอภิปายและสรุปองคความรูและสามารถบอกตามความคิดของตนองได
ขั้นที่ 4 การลงมือปฏิบัติ เปนการนําความรูมาใชใหเกิดประโยชน ลงมือกระทําใหสอดคลองกับ
ธรรมชาติ ลงมือปฏิบัติสิ่งที่เปนเหตุใหเหตุปจจัยทั้งหลายดําเนินไปในทางที่จะกอผลดี กิจกรรมประกอบดวย การกระตุน
การงางแผนปฏิบัติ โดยครูกระตุนใหเด็กมีเจตจํานงรวมกันในการวางแผนปฏิบัติการสิ่งที่เปนเหตุใหเหตุปจจัยทั้งหลาย
ดําเนินไปในทางที่จะกอผลดี พรอมทั้งสรางขอตกลงรวมกัน โดยทํางานเปนกลุม / เดี่ยว และการเปดโอกาสใหลงมือ
ปฏิบัติ โดยใหเด็กลงมือปฏิบัติเปนกลุม / เดี่ยวตามแผนที่กําหนดไว พรอมบันทึกผลการปฏิบัติ
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ขั้นที่ 5 การประเมิน เปนการใหเด็กทบทวนเหตุการณความคิด ความรูสึกและกระทําสิ่งดี – สิ่งไมดีที่
เกิดขึ้นแลว ตั้งใจหรือตั้งมั่นที่จะทําสิ่งหนึ่งสิ่งใดเปนสิ่งที่ดีงามใหสําเร็จไดดวยการกระทําของเด็กเอง ที่จะกระทําแตสิ่งที่ดี
ตอไป กิจกรรมประกอบดวย การวิเคราะหผลการปฎิบัติ โดยครูใชคําถามกระตุนใหเด็กทบทวนเหตุการณ ความคิด
ความรูสึก และการกระทําสิ่งดี – ไมดีที่เกิดขึ้นของตนเองและของเพื่อน เพื่อใหเด็กประเมินตนเองและประเมินเพื่อน โดย
ใหเด็กตั้งเปาหมายในการกระทําสิ่งดีเปนระยะ ๆ ในสมุดบันทึกความดี ใหเด็กกระทําสิ่งนั้นใหได โดยเด็กประเมินตนเอง
เพื่อนและครูประเมินเด็กเปนระยะ ครูควรแสดงความชื่นชมและใหกําลังใจและชักชวนใหเด็กตั้งใจที่จะทําสิ่งที่ดีงามให
สําเร็จใหไดดวยการกระทําของตนเองอยางตอเนื่อง

ความสําคัญของคุณธรรมจริยธรรม
คุณธรรมจริยธรรมนับวาเปนพื้นฐานที่สําคัญของคนทุกคนและทุกวิชาชีพ หากบุคคลใดหรือวิชาชีพใดไมมี
คุณธรรมจริยธรรมเปนหลักยึดเบื้องตนแลวก็ยากที่จะกาวไปสูความสําเร็จแหงตนและแหงวิชาชีพนั้นๆ ที่ยิ่งกวานั้นก็คือ
การขาดคุณธรรมจริยธรรมทั้งในสวนบุคคลและในวิชาชีพ อาจมีผลรายตอตนเอง สังคมและวงการวิชาชีพในอนาคตไดอีก
ดวย ดังจะพบเห็นไดจากการเกิดวิกฤติศรัทธาในวิชาชีพหลายแขนงในปจจุบัน ทั้งวงการวิชาชีพครู แพทย ตํารวจ ทหาร
นักการเมืองการปกครอง ฯลฯ จึงมีคํากลาววาเราไมสามารถสรางครูดีบนพื้นฐานของคนไมดี และไมสามารถสรางแพทย
ตํารวจ ทหารและนักการเมืองที่ดี ถาบุคคลเหลานั้นมีพื้นฐานทางนิสัยและความประพฤติที่ไมดี ดังพระบรมราโชวาท
พระบาทสมเด็ จ พระเจ า อยู หัว ภู มิ พ ลอดุ ล ยเดชฯ ในพระราชพิ ธี บ วงสรวงสมเด็ จ พระมหากษั ต ริ - ยาธิ ร าช ณ ท อ ง
สนามหลวง เมื่อวันจันทรที่ 5 เมษายน พ. ศ.2525 ไว ดังนี้ “.....การจะทํางานใหสัมฤทธิ์ผลที่พึงปรารถนา คือ ใหเปน
ประโยชนและเปนธรรมดวยนั้น จะอาศัยความรูแตเพียงอยางเดียวมิได จําเปนตองอาศัยความสุจริต ความบริสุทธิ์ใจ และ
ความถูกตองเปนธรรม ประกอบดวย เพราะเหตุวาความรูนั้น เสมือนเครื่องยนตที่ทําใหยวดยานเคลื่อนที่ไปไดประการ
เดียว สวนคุณธรรมดังกลาวแลว เปนเสมือนหนึ่งพวงมาลัยหรือหางเสือ ซึ่งเปนปจจัยที่นําทางใหยวดยานดําเนินไปถูกทาง
ดวยความสวัสดี คือ ปลอดภัย บรรลุจุดประสงค..”จริยธรรมจึงเปนสิ่งสําคัญในสังคม ที่จะนําความสุขสงบและความและ
ความเจริญกาวหนามาสูสังคมนั้นๆ เพราะเมื่อคนในสังคมมีจริยธรรม จิตใจก็ยอมสูงสง มีความสะอาด และสวางในจิตใจ
จะทําการงานใดก็ไมกอใหเกิดความเดือดรอน ไมกอใหเกิดทุกขแกตนเองและผูอื่น เปนบุคคลมีคุณคามีประโยชน และ
สรางสรรคคุณงามความดี อันเปนประโยชนตอบานเมืองตอไป
วศิน อินทสระ (2541 : 6-9) ไดกลาวถึงความสําคัญและประโยชนของจริยธรรมดังจะกลาวโดยยอดังนี้
1. จริยธรรมเปนรากฐานอันสําคัญแหงความเจริญรุงเรือง ความมั่นคงและความสงบสุขของปจเจกชน สังคม
และประเทศชาติอยางยิ่ง รัฐควรสงเสริมประชาชนใหมีจริยธรรมเปนอันดับแรก เพื่อใหเปนแกนกลางของการพัฒนาดาน
อื่นๆ ทั้งเศรษฐกิจ การศึกษา การเมืองการปกครอง ฯลฯ การพัฒนาที่ขาดจริยธรรมเปนหลักยึดยอมเกิดผลรายมากกวาดี
เพราะผูมีความรูแตขาดคุณธรรม ยอมกอใหเกิดความเสื่อมเสียไดมากกวาผูดอยความรู โดยทานกลาววา “ ผูมีความรูแต
ไมรูวิธีที่จะประพฤติตน ยอมกอใหเกิดความเสื่อมเสียไดมากกวาผูมีความรูนอย ถาเปรียบความรูเหมือนดิน จริยธรรมยอม
เปนเหมือนน้ํา ดินที่ไมมีน้ํายึดเหนี่ยวเกาะกุมยอมเปนฝุนละอองใหความรําคาญมากกวาใหประโยชน คนที่มีความรูแตไม
มีจริยธรรมจึงมักเปนคนที่กอความรําคาญหรือเดือดรอนใหแกผูอื่นอยูเนืองๆ”
2. การพัฒนาบานเมือง ตองพัฒนาจิตใจคนกอน หรืออยางนอยก็ใหพรอมๆไปกับการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม
การศึกษาวิชาการอื่นๆ เพราะการพัฒนาที่ไมมีจริยธรรมเปนแกนนํานั้นจะสูญเปลาและเกิดผลเสียเปนอันมากทําใหบุคคล
ลุมหลงในวัตถุและอบายมุข การที่เศรษฐกิจตองเสื่อมโทรม ประชาชนทุกขยาก เพราะคนในสังคมละเลยจริยธรรม
กอบโกยทรัพยสินเปนประโยชนสวนตัวมากเกินไปขาดความเมตตาปราณี แลงน้ําใจในการดําเนินชีวิตซึ่งกันและกัน
3. จริยธรรม มิไดหมายถึง การถือศีล กินเพล เขาวัดฟงธรรม จําศีลภาวนา โดยไมชวยเหลือทําประโยชนใหแก
สังคม แตจริยธรรมหมายถึงความประพฤติ การกระทําและความคิดที่ถูกตองเหมาะสมการทําหนาที่ของตนอยางถูกตอง
สมบูรณ เวนสิ่งควรเวน ทําสิ่งควรทํา ดวยความฉลาดรอบคอบ รูเหตุรูผลถูกตองตามกาลเทศะและบุคคล ดังนั้นจะเห็นวา
จริยธรรมจึงจําเปนและมีคุณคาสําหรับทุกคนในทุกวิชาชีพทุกสังคม สังคมจะอยูรอดดวยจริยธรรม
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4. การทุจริต คดโกง การเบียดเบียนกันในรูปแบบตาง ๆ อันเปนเหตุใหสังคมเสื่อมโทรม มีสาเหตุมาจากการ
ขาดจริยธรรมของคนในสังคม ทรัพยากรธรรมชาติในโลกนี้นาจะพอเลี้ยงชาวโลกไปไดอีกนาน ถาชาวโลกชวยกันละทิ้ง
ความละโมบโลภมาก แลวมามีชีวิตอยูอยางเรียบงาย ชวยกันสรางสรรคสังคม ยึดเอาจริยธรรมเปนทางดําเนินชีวิต ไมใช
ยึดเอาลาภยศความมีหนามีตาในสังคมเปนจุดหมาย ถาสิ่งนั้นจะเกิดขึ้นก็ถือเปนเพียงผลพลอยไดและนํามาใชเป น
เครื่องมือในการประพฤติธรรม เชน อาศัยลาภผลเปนเครื่องมือในการบําเพ็ญสาธารณประโยชนอาศัยยศและความมีหนา
มีเกียรติในสังคมเปนเครื่องมือในการจูงใจคนผูเคารพนับถือเขาหาธรรม
5. จริยธรรมสอนใหเราเลิกดูหมิ่นกดขี่คนจน ใหเอาใจใสดูแลเอื้ออาทรตอผูสูงอายุ ซึ่งเปนบุพการีของชาติ
สอนใหเราถอมตัวเพื่อเขาหากันไดดีกับคนทั้งหลาย และไมวางโตโอหังอวดดีหรือกาวราวผูอื่น สอนใหเราลดทิฏฐิมานะลง
ใหมากๆเพื่อจะไดมองเห็นสิ่งตางๆตามความจริง ไมหลงสําคัญตัววารูดีกวา มีความสามารถกวาใคร ผูนําที่มีจริยธรรมสูง
ยอมเปนที่เคารพกราบไหวของทั้งหลายไดอยางสนิทใจ เราควรเลือกผูนําที่สามารถนําความสงบสุขทางใจมาสูมวลชนได
ดวย เพื่อสันติสุขจะเกิดขึ้นทั้งภายในและภายนอก ความแข็งแกรงทางกําลังกายกําลังทรัพยและอาวุธนั้น ถาปราศจาก
ความแข็งแกรงทางจริยธรรมเสียแลว บุคคลหรือประเทศชาติจะมั่นคงอยูไดไมนาน สังคมที่เจริญมั่นคงตองมีจริยธรรม
เปนเครื่องรับรอบหรือเปนแกนกลาง เหมือนถนนที่มั่นคงหรือตึกที่แข็งแรง เขาใชคอนกรีตเสริมเหล็กแมเหล็กจะไม
ปรากฏออกมาใหเห็นภายนอก แตมีความสําคัญอยูภายในนายชางยอมรูดี ทํานองเดียวกันกับบัณฑิตยอมมองเห็นอยาง
แจมแจงวาจริยธรรมมีความสําคัญในสังคมเพียงใด

สรุป
คุณธรรมจริยธรรมในเด็กยุค 4.0 ตองใหความสําคัญกับครอบครัวเปนอันดับแรก ตอมาคือ ครู ที่ตองเปน
กัลยาณมิตร พรอมใหคําแนะนํา สนับสนุน ชวยเหลือ แสดงความรักความเมตตาตอเด็กอยางจริงใจและเปนแบบอยางที่ดี
ใหกับเด็ก อบรมกลอมเกลาและปลูกฝงใหเด็กเปนคนดี ไมเบียดเบียนตน สิ่งรอบตัว และผูอื่น ชวยเหลือเกื้อกูลกัน โดยใช
ปญญาคิดพิจารณาการกระทําของตน มองเห็นผลดี ผลเสียที่อาจเกิดขึ้นและคิดแกปญหาได ในขณะเดียวกันที่ทํานั้น ก็ทํา
โดยจิตที่ตั้งมั่น ใสใจ อยากทําและลงมือทําไปแลวสบายใจ จึงพัฒนาเปนคนดี คนเกง และมีความสุข ไปพรอม ๆ กัน
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การสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน

Creating a School-Community Relationship
ภัทรนันท ทับทอง

บทคัดยอ

บทความเรื่อง การสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาหาแนวทางที่ผูบริหารควร
ดําเนินงานการสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน โดยการศึกษาจาก เอกสาร หนังสือ วารสาร บทความ งานวิจัย
สื่ออิเล็กทรอนิคส ที่เกี่ยวของนํามาสรุปเนื้อหาพรรณนา จากการศึกษา พบวา การสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับ
ชุมชนเปนงานที่จําเปนสําหรับผูบริหารอีกงานที่ไมดอยกวางานอื่น ๆ ของโรงเรียน ประกอบไปดวย 5 งานหลัก คือ งาน
ใหบริการชุมชนดานตาง ๆ งานรับความชวยเหลือสนับสนุนจากชุมชน งานบทบาทรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน งานสรางเสริมความสัมพันธกับชุมชนและหนวยงานอื่น และงานประชาสัมพันธ จึงจําเปนที่ผูบริหารและผูเกี่ยวของ
ตองดําเนินการเพื่อที่จะเปนประโยชนตอโรงเรียนในการกําหนดยุทธศาสตรและวางแผนการสรางความสัมพันธระหวาง
โรงเรียนกับชุมชนใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลกอเกิดผลดีกับเด็กนักเรียนและประเทศชาติ
คําสําคัญ : การสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน

Abstract
Academic article : Creating a school-community relationship. The
objective was to study the ways in which administrators should creating a
school-community relationship. By to study of documents, book, journal and
related article. The descriptive summary. The study found that : Creating a
school-community relationship was the job required for another executive job
is not inferior to any other school job. There are 5 main tasks : Community
service, community support, common school board roles, community relations
and other agencies, and public relations. It is therefore imperative that
administrators and other stakeholders take action to benefit the school in the
design and development of a school-to-community relationship that will be
effective and effective, effective for children, students and the public.
Keyword : Creating a school-community relationship
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บทนํา

การศึกษาเปนปจจัยที่สําคัญในการพัฒนาประเทศใหเจริญกาวหนา ทั้งนี้เพราะการศึกษาเปนรากฐานของการ
พัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และความมั่นคงของประเทศชาติ โดยมุงพัฒนาคนใหมีความสมดุลทางดานรางกาย อารมณ
สังคม และสติปญญา ใหเปนผูมองกวางไกล ใฝดี ใฝคิดมีเหตุผล มีวินัย และรูจักรับผิดชอบตอตนเอง ครอบครัว ชุมชน และ
สังคม การจัดการศึกษาอบรมตองคํานึงถึงการบํารุงรักษาศิลปะจารีตประเพณีภูมิปญญาทองถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของ
ทองถิ่นดวย (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2546 : 19)
การจัดการศึกษาในภาพรวมเปนเรื่องที่สังคมและผูรับผิดชอบในการจัดการศึกษาทุกระดับตองรวมมือกัน เพื่อให
เกิดขึ้นได บรรลุเปาหมายและวัตถุประสงคของการจัดการศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล การจัดการศึกษา
เปนกระบวนการอยางเปนระบบ โดยมีเปาหมายชัดเจน คือการพัฒนาคุณภาพมนุษยทุกดาน ไมวาจะเปนดานรางกาย จิตใจ
สติปญญา คุณธรรม คานิยม ความคิด การประพฤติปฏิบัติ ฯลฯ โดยคาดหวังวา คนที่มีคุณภาพนี้จะทําใหสังคมมีความมั่นคง
สงบสุข เจริญกาวหนาทันโลก แขงขันกับสังคมอื่นในเวทีระหวางประเทศได คนในสังคมมีความสุข มีความสามารถประกอบ
อาชีพการงานอยางมีประสิทธิภาพ และอยูรวมกันไดอยางสมานฉันทโรงเรียนและชุมชนนั้นมีความ สัมพันธกันอยางใกลชิด
และตองพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันการที่จะดําเนินการจัดการศึกษาโดยรัฐหรือประชาชนเพียงฝายใดฝายหนึ่งนั้นยอมประสบ
ผลสําเร็จไดยากทั้งนี้เพราะการที่มีการจัดตั้งสถานศึกษาขึ้นก็เพื่อใหการศึกษาแกประชาชนในชุมชนแตการศึกษาไมไดจํากัด
อยูเฉพาะในสถานศึกษาเทานั้นสถานศึกษาเปนเพียงสถานที่จัดการศึกษาอยางมีแบบแผนใหแกผูเรียนเพื่อใหเปนสมาชิกที่ดี
และมีประสิทธิภาพของสังคมสถานศึกษาจะทําหนาที่ใหการศึกษาแกผูเรียนไดครบถวนทุกสิ่งนั้นยอมเปนไปไมได (สมเดช สี
แสง, 2548 : 85) เปนที่ยอมรับกันโดยทั่วไปวาการศึกษาเปนการจัดมวลประสบการณใหแกผูเรียนแตประสบการณที่ผูเรียน
จะไดรับมิใชอยูเฉพาะในสถานศึกษาเทานั้นมวลประสบการณอันเปนประโยชนอยางยิ่งแกผูเรียนยังมีอยูในที่อื่น ๆ เชน บาน
วัด โรงงาน รวมทั้งสถานที่ตาง ๆ ในชุมชนที่แวดลอมตัวผูเรียนอยูอีกดวย ชุมชนจึงมีสวนรวมในการใหประสบการณที่เปน
รากฐานทางขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรม เจตคติและวิชาชีพแกผูเรียนดังนั้นสถานศึกษาจะตองไดรับความรวมมือจาก
ชุมชนเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษาทั้งนี้ นอกจากจะชวยใหสามารถจัดการศึกษาไดตรงตามความตองการของชุมชน
และเหมาะสมกับสภาพทางเศรษฐกิจ และสั งคม การกระจายอํานาจสู สถานศึกษาให ชุมชนเข ามามี สวนรวมในการจั ด
การศึกษาใหมากที่สุดและยังมีกฎกระทรวงที่กําหนดบุคคลในการแตงตั้งเปนคณะกรรมการสถานศึกษาไวชัดเจนวากรรมการ
สวนหนึ่งจะตองประกอบไปดวยชุมชนทองถิ่นซึ่งจากกฎหมายและแนวนโยบายตางๆเหลานี้ทําใหสถานศึกษาหันมาตื่นตัวให
ความสนใจและเห็นความสําคัญกันมากขึ้น

หลักการสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน

จากแนวความคิดที่เกี่ยวกับหลักการสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนสรุปไดดังนี้
1. ครูจะตองมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับชุมชนที่ตั้งอยูและสามารถดําเนินการโดยปรับสถานภาพของบุคลากรและ
โรงเรียนใหเขากับสภาพของชุมชนนั้นตลอดจนจัดการประชาสัมพันธโรงเรียนเพื่อใหชุมชนไดรับทราบความเคลื่อนไหวของ
โรงเรียนอยูเสมอ
2. การดําเนินงานระหวางโรงเรียนกับชุมชนจะตองเปนไปดวยกระบวนการไมตรีสองทางคือทั้งโรงเรียนและชุมชน
จะตองมีความเขาใจอันดีซึ่งกันและกันและรวมกันดําเนินงานโดยใชกระบวนการหมูพวก
3. ตองดําเนินการดวยความบริสุทธิ์ใจตรงไปตรงมาเปนไปในทางสรางสรรคและตอเนื่อง
4. การดําเนินงานควรใชวิธีการหลายๆอยางที่งายและคลองตัวมีการยืดหยุนใหเหมาะสมกับสถานการณเวลาและ
โอกาส
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วิธีการสรางความสัมพันธระหวางสถานศึกษากับชุมชนใหสอดคลองกับการบริหารสถานศึกษาของสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2552 : 204) ไดเสนอไวดังนี้
1. งานใหบริการชุมชนดานตาง ๆ
สถานศึกษาควรดําเนินการใหบริการแกชุมชนพอสรุปไดดังนี้
1. ใหบริการเกี่ยวกับอาคารสถานที่ของสถานศึกษาแกชุมชน
2. ใหบริการทางดานวิชาการใหคําแนะนําหรือการปรึกษาหารือในกิจกรรมของชุมชนใหบริการอาคารสถานที่หรือ
วัสดุอุปกรณตางๆ
3. จัดที่อานหนังสือพิมพทั่วไปสําหรับบริการชุมชนรวมทั้งการบริการใหยืมหนังสือ
4. สถานศึกษาใหชุมชนไดมีโอกาสใชสถานศึกษาเปนที่ประกอบพิธีตางๆไดเชน หอประชุมสถานศึกษาตลอดจน
ใหยืมอุปกรณบางอยางของสถานศึกษา
5. สถานศึกษาจัดนันทนาการแกชุมชนเชนจัดสถานที่เลนกีฬาโดยใชสนามของสถานศึกษา
6. สถานศึกษาควรจัดบริการขาวสารใหความรูเตือนความจําแกชุมชนโดยจัดทําเปนขาวสารหรือปายประกาศ
7. สถานศึกษาจัดงานและนิทรรศการทุกครั้งใหชุมชนไดมีสวนรวมเปนเจาของดวยและการแสดงผลงานของ
นักเรียนในทองถิ่นไดมีสวนรวมในการแสดงผลงานดวยหรืออุปกรณเพื่อการฝกปฏิบัติแกประชาชน
8. สถานศึกษาเขารวมประเพณีของทองถิ่น
9. การใหความรูทั่วไปและอาชีพมีกิจกรรมเชนจัดสหกรณรานคาจัดตลาดนัดจําหนายผลผลิตและจัดหาหรือแนะนํา
แหลงผลิตปุยเชื้อเห็ดฟางและพันธุปลาเปนตน
10. ดานสุขภาพอนามัยมีการบริการเอกสารและอุปกรณในการวางแผนครอบครัวจัดบริการน้ําสะอาดบริการยา
สามัญประจําบานและการปฐมพยาบาล
11. ดานวัฒนธรรมจัดทําประวัติทองถิ่นบุคคลสําคัญปูชนียสถานประเพณีนิทานและเพลงพื้นบานจัดพิพิธภัณฑ
นิทรรศการศิลปวัฒนธรรมจัดดนตรีการเลนพื้นเมืองและศิลปะประจําชาติและจัดบริการอุปกรณในพิธีตาง ๆ
12. เครื่องใชไดแกเครื่องใชที่เคลื่อนที่ไดเชนโตะเกาอี้เปนตนเมื่อมีกิจกรรมชุมชนอาจจะมาขอยืมใชสถานศึกษาควร
อํานวยความสะดวกตามสมควร
สรุปได วาการบริการชุมชนเปนการให บริการดานต าง ๆ ที่สถานศึกษาจัดใหชุมชนตามกํ าลังความสามารถที่
สถานศึกษาจะกระทําไดเพื่อเสริมสรางสังคมในชุมชนใหดีขึ้นซึ่งสถานศึกษาอาจจะบริการชุมชนในดานความรูทางวิชาการ
และวิชาชีพดานสุขอนามัยโภชนาการและนันทนาการศิลปกรรมประเพณีการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมอาคารสถานที่วัสดุ
อุปกรณตลอดจนเทคโนโลยีสารสนเทศตาง ๆ ซึ่งประชาชนที่เ ขารับบริการยอมแตกตางกันในด านความรูพื้นฐาน
ประสบการณดังนั้นการใหบริการแกชุมชนผูใหจะตองมีความรูความเขาใจในเทคนิคตางๆเปนอยางดีสามารถใชเทคนิคได
อยางถูกตองเหมาะสมกับความมุงหมาย
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2. งานรับความชวยเหลือสนับสนุนจากชุมชน
การรับความชวยเหลือสนับสนุนจากชุมชนหมายถึงการเปดโอกาสเชิญชวนหรือหาทางใหบุคคลในชุมชนไดเขารวม
กิจกรรมของสถานศึกษาพอสรุปไดดังนี้
1. การจัดงานประจําปและเชิญผูปกครองและประชาชนมารวม
2. จัดนิทรรศการแสดงผลงานนักเรียนหรือทําพิธีเปดอาคารเรียนหลังใหม
3. จัดการแสดงละครหรือการแขงขันการจัดตั้งสมาคมครูผูปกครอง
4. จัดตั้งคณะกรรมการประชาชนเพื่อทําหนาที่ที่ปรึกษาของสถานศึกษา
5. จัดตั้งสมาคมศิษยเกาสมาคมเกี่ยวกับการศึกษาสมาคมเกี่ยวกับครูสมาคมตางๆของชุมชนขึ้นตามความ
เหมาะสมโดยใชสถานศึกษาเปนที่ตั้ง
6. จัดตั้งโปรแกรมตางๆของสถานศึกษาทั้งในดานการศึกษาการประกอบอาชีพการนันทนาการและการพักผอน
หยอนใจโดยใหประชาชนไดมีสวนรวมรับประโยชนโดยตรงบางตามสมควร
สรุปไดวาการรับความชวยเหลือจากชุมชนเปนการเปดโอกาสเชิญชวนหรือหาทางใหบุคคลไดเขามามีสวนรวมใน
กิ จ กรรมของสถานศึ ก ษาซึ่ ง ในการรั บ ความช ว ยเหลื อ สนั บ สนุ น จากชุ ม ชนผู บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาต อ งปฏิ บั ติ โ ดยการ
ประชาสัมพันธและเปดโอกาสใหชุมชนเขามามีสวนรวมชวยเหลือสถานศึกษาทั้งทางดานทุนทรัพยแรงงานวัสดุอุปกรณและ
แนวคิดตลอดทั้งการดําเนินกิจการตางๆของทางสถานศึกษาโดยใหเกิดความคิดวาสถานศึกษาเปนของชุมชนซึ่งสามารถ
เสนอแนะในสวนที่เกี่ยวกับวิธีการปรับปรุงการดําเนินงานของสถานศึกษาใหดียิ่งขึ้นอันจะสงผลดีตอการพัฒนาใหเปนไปอยาง
ตอเนื่องและเกิดประโยชนสูงสุด
3. งานบทบาทรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
คณะกรรมการสถานศึกษาเปนบุคคลซึ่งมีความสําคัญที่จะทําหนาที่กํากับและสงเสริมกิจการของสถานศึกษาใน
ฐานะที่เปนองคกรอยางเปนทางการที่จะมีสวนรวมกับชุมชนในการจัดการศึกษาใหแกเด็กและเยาวชนที่เปนสมาชิกของชุมชน
คณะบุคคลที่ทําหนาที่ในลักษณะดังกลาว มีมาแตอดีตแตลักษณะบทบาทและภารกิจมีความแตกตางกันไปบางในแตละชวง
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2552 : 27-28) ไดใหความหมายของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานคือบุคคลที่มีความตั้งใจเสียสละและอุทิศตนเพื่อเขามามีสวนรวมพัฒนาการศึกษาของชุมชนและทองถิ่นเปนผูไดรับ
แตงตั้งจากผูบังคับบัญชาเหนือสถานศึกษาขึ้นไปหนึ่งระดับซึ่งมีบทบาทหนาที่ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวย
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2543 สอดคลองกับมาตรา 40 ของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542
ที่กําหนดใหทําหนาที่กํากับและสงเสริมสนับสนุนกิจการของสถานศึกษาดังนี้
1. กําหนดนโยบายและวางแผนพัฒนาสถานศึกษา
2. ใหความเห็นชอบปฏิบัติการประจําปของสถานศึกษา
3. ใหความเห็นชอบในการจัดทําสาระหลักสูตรใหสอดคลองกับความตองการของทองถิ่น
4. กํากับและติดตามการดําเนินงานตามแผนของสถานศึกษา
5. สงเสริมและสนับสนุนใหเด็กทุกคนในเขตบริการไดรับการศึกษาขั้นพื้นฐานอยางทั่วถึงมีคุณภาพและไดมาตรฐาน
6. สงเสริมใหมกี ารพิทักษสิทธิเด็กดูแลเด็กพิการเด็กดอยโอกาสและเด็กที่มีความสามารถพิเศษใหไดรับการพัฒนา
เต็มตามศักยภาพ
7. เสนอแนวทางและมีสวนรวมในการบริหารจัดการดานวิชาการดานงบประมาณดานการบริหารบุคคลและดาน
การบริหารทั่วไปของสถานศึกษา
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8. สงเสริมใหมีการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาตลอดจนวิทยากรภายนอกและภูมิปญญาทองถิ่นเพื่อเสริมสราง
พัฒนาการของนักเรียนทุกดานรวมทั้งสืบสานจารีตประเพณีศิลปะและวัฒนธรรมของทองถิ่นและชาติ
9. เสริมสรางความสัมพันธระหวางสถานศึกษากับชุมชนตลอดจนประสานกับองคกรทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อให
สถานศึกษาเปนแหลงวิทยาการของชุมชนและมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชนและทองถิ่น
10. ใหความเห็นชอบรายงานผลการดําเนินงานประจําปของสถานศึกษากอนเสนอตอสาธารณชน
11. แตงตั้งที่ปรึกษาและคณะ อนุกรรมการเพื่อการดําเนินงานตามระเบียบนี้ตามที่เห็นสมควร
12. ปฏิบัติการอื่นตามที่ไดรับมอบหมายจากหนวยงานตนสังกัดของสถานศึกษานั้น
สรุปไดวาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเปนผูที่มีหนาที่รวมกับสถานศึกษาในการกําหนดนโยบายและ
วางแผนพัฒนาสถานศึกษาใหความเห็นชอบแผนปฏิบัติการประจําปรวมจัดทําหลักสูตรที่สอดคลองกับความตองการของ
ทองถิ่นเสนอแนวทางและมีสวนรวมในการบริหารดานวิชาการระดมทรัพยากรและภูมิปญญาทองถิ่นเพื่อการศึกษาตลอดจน
ประสานงานทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อใหสถานศึกษาเปนแหลงวิทยาการของชุมชน
4. งานสรางเสริมความสัมพันธกับชุมชนและหนวยงานอื่น ๆ
การสรางเสริมความสัมพันธกับชุมชนและหนวยงานอื่นๆ หมายถึง การดําเนินงานและการจัดกิจกรรมตางๆที่
เอื้ออํานวยใหเกิดความสัมพันธที่ดีตอกันระหวางสถานศึกษากับชุมชนและหนวยงานอื่นดําเนินการดังนี้
1. จะตองมีทั้งการใหและการรับขาวสารตอชุมชนคือบุคลากรในสถานศึกษาจะตองทราบความเปนไปของชุมชน
และขณะเดียวกันสถานศึกษาก็ตองแถลงใหประชาชนทราบถึงปญหาและวิธีดําเนินงานของสถานศึกษา
2. การสรางความสัมพันธระหวางสถานศึกษากับชุมชนจะไดผลอยูที่การใชวิธีการหลายๆทางในเวลาเดียวกัน
3. ตองพยายามใหชุมชนเขาใจสถานศึกษามากที่สุด
4. งานที่จัดทํานั้นควรเปนงานที่ทําอยางตอเนื่อง
5. สถานศึกษาควรใหขอมูลที่นาสนใจและงายตอการเขาใจและสอดคลองกับสภาพปจจุบัน
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2552 : 200-201) กลาววาเปนการ
ดําเนินงานและกิจกรรมตางๆที่เอื้ออํานวยใหเกิดความสัมพันธอันดีระหวางสถานศึกษากับชุมชน
และหนวยงานอื่นๆโดยมีแนวปฏิบัติดังนี้
1. วางแผนการสรางความสัมพันธระหวางสถานศึกษากับชุมชนและหนวยงานอื่นๆ
2. กําหนดบุคลากรในการติดตอประสานงานกับชุมชนและหนวยงานอื่นๆ
3. ดําเนินการจัดกิจกรรมรวมกับชุมชนทางดานศาสนางานประเพณีตางๆการพัฒนาทองถิ่นการสงเสริมกีฬา
4. ใหความชวยเหลือแกชุมชนและหนวยงานอื่นตามโอกาสอันสมควร
5. ประเมินความสัมพันธระหวางสถานศึกษากับชุมชนผูบริหารควรประเมินผลความสัมพันธระหวางสถานศึกษากับ
ชุมชนเปนระยะตามที่กําหนดไวในโครงการการสรางเสริมความสัมพันธกับชุมชนและหนวยงานอื่นตามแนวคิดที่กลาวมา
ขางตนพอสรุปเปนสาระสําคัญไดดังนี้การสรางเสริมความสัมพันธกับชุมชนและหนวยงานอื่นสถานศึกษาจะตองมีการวาง
แผนการดําเนินการโดยมีการกําหนดบุคลากรในการประสานอีกทั้งดําเนินการจัดกิจกรรมรวมกับชุมชนทั้งทางดานศาสนางาน
ประเพณีตางๆใหความชวยเหลือแกชุมชนและหนวยงานอื่นตามโอกาสอันควรและจะตองมีการประเมินผลความสัมพันธ
ระหวางสถานศึกษากับชุมชนเปนระยะๆตามที่กําหนดไวในโครงการ
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5. งานประชาสัมพันธ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2552 : 44) ไดใหกลาววาของการประชาสัมพันธสถานศึกษาเปน
การเผยแพรขาวสารเกี่ยวกับการดําเนินงานของสถานศึกษาเพื่อสรางความเขาใจอันดีระหวางสถานศึกษากับชุมชนอันจะชวย
ใหสถานศึกษาปฏิบัติงานไดสะดวกยิ่งขึ้นสอดคลองกับ สุมาลา งานไว (2551 : 8) ไดกลาววาการประชาสัมพันธไววาเปนการ
ดําเนินการอยางมีแบบแผนของหนวยงานเปนไปในรูปแบบ 2 ทางเพื่อจะใหและรับขอมูลขาวสารแกประชาชนทั่วไปและชวย
สื่อสารใหบุคคลในหนวยงานรวมมือรวมใจกันปรับตัวเขาหากันเกิดทัศนคติท่ีดีตอหนวยงานและเพื่อนรวมงานเพื่อใหไดมี
ความรู ความเข าใจความเชื่ อถื อความศรัท ธาให การสนั บ สนุ นร ว มมื อ ซึ่ง กั นและกั น อัน จะเปน ประโยชน ให ส ถาบั นหรื อ
หนวยงานนั้นสามารถดําเนินการไปไดดวยดีและขณะเดียวกันก็มีการรับฟงขอคิดเห็นดังกลาวมาพิจารณาแกไขปรับปรุง
เพื่อใหงานดํารงไวซึ่งความเขาใจและมีความสัมพันธอันดีระหวางหนวยงานและประชาชนจากที่กลาวมาสรุปไดวาการ
ประชาสัมพันธเปนความพยายามอยางมีแบบแผนและเปนระบบของหนวยงานเพื่อนํามาซึ่งความรวมมือรวมใจและความ
เขาใจอันดีกับประชาชนที่เกี่ยวของกับหนวยงานและรวมทั้งการสนับสนุนกิจกรรมตางๆซึ่งกันและกันอีกดวยความสําคัญของ
การประชาสัม พันธการบริห ารงานของหนวยงานองค กรตางๆจะสํ าเร็จลุลวงตามเปาหมายไดตองอาศัย ความรวมมือ มี
ความสัมพันธกับคนคือเจาหนาที่พนักงานและประชาชนมีสวนเกี่ยวของคนเหตุการณสังคมจะเปลี่ยนแปลงอยูเสมอดังนั้น
สถาบันหนวยงานจะตองยืดหยุนปรับปรุงเปลี่ยนแปลงจึงจะมีเสถียรภาพมั่นคงอยูในสังคมไดองคกรหนวยงานสถาบันสังคม
สถานศึ กษาโรงพยาบาลมู ลนิ ธิหรื อไมวา กลุ มตา งๆที่ตั้ง ขึ้น มาในสั งคมยอ มมีวั ตถุ ประสงคที่จ ะรั บใช บริ การสัง คมแตถ า
หนวยงานใดหรือสถาบันใดขาดการเผยแพรบอกกลาวใหประชาชนทราบ ประชาชนก็จะไมมีการสนับสนุนองคกรซึ่งสิ่งเหลานี้
ตองอาศัยการประชาสัมพันธสาเหตุที่กาประชาสัมพันธเขามามีบทบาทอยางสําคัญในการดําเนินงานขององคกรสถาบันหรือ
หนวยงานตางๆอาจมีสาเหตุมาจากหลายประการซึ่งจําเปนตองใชการประชาสัมพันธภายในหนวยงานดวยกันเอง ทางหนึ่งกับ
การประชาสัมพันธภายนอกคือระหวางสถาบันกับประชาชนในชุมชนอีกทางหนึ่ง
สรุปไดวาการประชาสัมพันธสถานศึกษาเปนวิธีการของสถานศึกษาในอันที่จะสรางใหเกิดความสัมพันธอันดีระหวาง
สถานศึกษากับชุมชนเพื่อใหประชาชนมีความรูความเขาใจและสนับสนุนรวมมือซึ่งกันและกันสถานศึกษาควรจัดทําเอกสาร
สิ่งพิมพเผยแพรขาวสารหรือกิจกรรมตางๆของสถานศึกษาจัดใหมีการออกเสียงตามสายในเรื่องตางๆจัดทํารายงานผลการ
เรียนความประพฤติของนักเรียนใหผูปกครองทราบเปนระยะบริการตรวจสุขภาพของนักเรียนจัดใหมีการแสดงผลงานทาง
วิชาการมีการประชาสัม พันธกิจกรรมตาง ๆ ของทางสถานศึกษาจัดเจาหนาที่รับผิดชอบการประชาสัมพันธและจัดตั้ ง
ศูนยบริการขาวสารขอมูลแกชุมชน

บทสรุป

สถานศึกษาเปนสวนหนึ่งของชุมชนที่จะตองมีสวนรวมในการพัฒนาสถานศึกษาเพราะคนในชุมชนจะตองพึ่งบริการ
ในการใหการศึกษาแกบุตรหลานของตนสถานศึกษามีบทบาทและหนาที่ใหการศึกษาและอบรมแกคนในชุมชนใหมีความรู
ความเปนพลเมืองดีสามารถประกอบอาชีพหาเลี้ยงตนและครอบครัวไดและยังมีบทบาทในการพัฒนาชุมชนใหเจริญอีกดวย
โรงเรียนจะเจริญกาวหนาจะตองไดรับความรวมมือชวยเหลือสนับสนุนจาก ชุมชน โรงเรียน และชุมชนจึงตองพึ่งพาอาศัยกัน
มีความสัมพันธอันดีตอกันดังนั้นการศึกษาจึงมีสวนเกี่ยวของกับคนในชุมชนทุกคนและถือวาชุมชนจะตองมีสวนเกี่ยวของกับ
กระบวนการศึกษาการจัดการศึกษาที่ดีจะตองคํานึงถึงชุมชนทองถิ่นสนองความตองการของคนในทองถิ่น บุคคลที่อยูใน
ชุมชนจะตองมีสวนรวมในการตัดสินใจในกิจกรรมการเรียนการสอนของสถานศึกษาซึ่งแนวคิดดังกลาวสงผลใหการศึกษาใน
ปจจุบันเนนในเรื่องการจัดการศึกษาใหสอดคลองกับความตองการของคนสวนใหญในชุมชน และสังคมโดยพัฒนาสถานศึกษา
ใหเปนสวนหนึ่งของชุมชน และใหชุมชนเปนสวนหนึ่งของสถานศึกษาจะทํางานแยกอิสระจากกันไมไดจําเปนตองพึ่งพา
ชวยเหลือซึ่งกันและกัน และสถานศึกษาตองมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชนและชุมชนก็ตองมีสวนรวมในการจัดการศึกษาดวย
เชนกันการใหชุมชนเขามามีสวนรวมเปนการนําภูมิปญ
 ญาทองถิ่นและปราชญชาวบานเขามามีบทบาทในสถานศึกษาการให
ชุมชนเปนแหลงเรียนรูของนักเรียนจะทําใหนักเรียนเกิดความรูความเขาใจเกิดความรักหวงแหนเห็นคุณคาในทองถิ่นและภูมิ
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ปญญาทองถิ่นของตนเองมากยิ่งขึ้นอีกทั้งชวยสงเสริมสนับสนุนใหชมุ ชนเขมแข็ง การสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับ
ชุมชน จึงจําเปนอยางยิ่งสําหรับโรงเรียนที่จะตองดําเนินการใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผล เพื่อที่จะเปน
ประโยชนตอโรงเรียนที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพผูบริหารสถานศึกษาในการที่จะกําหนด
ยุทธศาสตรและวางแผนการสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลกอเกิดผลดีกับเด็ก
นักเรียนและประเทศชาติตอไป
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เหตุจูงใจในการศึกษาตอระดับบัณฑิตศึกษา
Inspirational Factors in Continuing Graduate Studies
นางสาวภัทรวิภา วงษ์ จาปา
Miss Pattarawipa Wongjumpa

บทคัดย่ อ
จากการวิเคราะห์รายด้ านพบว่าเหตุจงู ใจที่ทาให้ นิสติ เข้ าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษานันขึ
้ ้นอยูก่ บั
1) ปั จจัยด้ านความครบถ้ วนสมบูรณ์ของสถาบันการศึกษา 2) ปัจจัยด้ านราคา 3) ปั จจัยด้ านสถานที่ 4) ปั จจัย
ด้ านการส่งเสริ มการตลาด 5) ปั จจัยด้ านหน้ าที่การ 6) ปัจจัยด้ านเหตุผลส่วนตัว 7) ปัจจัยด้ านอิทธิพลจากการ
ชักจูงจากบุคคลและสือ่ 8) ปั จจัยด้ านการเป็ นสาขาวิชาที่ตรงกับความต้ องการของสังคม
คาสาคัญ : เหตุจงู ใจในการศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา

บทนา
ในอดีตที่ผ่านมาการศึกษาในระดับสูงยังมีความต้ องการไม่มาก จึงทาให้ ผ้ ทู ี่ศึกษาอยู่นนไม่
ั ้ มีความ
ต้ องการที่จะเรี ยนต่อในระดับที่สงู ขึ ้นและการเข้ าศึกษาในระดับปริ ญญาโทหรื อปริ ญญาเอกมีสถาบันการศึกษา
ที่ มี โครงการในระดั บ มหาบั ณ ฑิ ต ขึ น้ ไปนั น้ เฉพาะในต่ า งประเทศ ต่ อ มาในประเทศไทยก็ เริ่ ม ที่ จ ะมี
สถาบันการศึกษาที่มีโครงการในระดับมหาบัณฑิต และได้ มีการวางแผนการศึกษาในระดับ สูงกว่าปริ ญญาตรี
มาอย่างต่อเนื่อง เพราะเห็นว่าเป็ นการศึกษาที่มีจุดมุ่งหมายที่จะพัฒ นาความรู้ ความเชี่ ยวชาญ แนวคิด
วิธีการปฏิบตั ิเฉพาะสาขา เพื่อให้ ผ้ ทู ี่ได้ รับการศึกษาสามารถปรับสภาพในการปฏิบตั ิงานได้ อย่างถูกต้ องและ
เหมาะสม เป็ นการเพิ่มพูนศักยภาพและมาตรฐานการทางานของบุคคลให้ มีประสิทธิภาพ ปั จจุบนั การศึกษา
ในระดับบัณฑิตศึกษาในสถาบันของรัฐและเอกชนมีเพิ่มมากขึ ้น เป็ นการเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ทู ี่ต้องการแสวงหา
ความรู้และประสบการณ์ สามารถเลือกเข้ าศึกษาต่อได้ ตามความต้ องการ เพื่อสามารถศึกษาต่อควบคู่ไปกับ
การทางานได้
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เนือ้ เรื่อง
การศึกษาในระดับอุดมศึกษาเป็ นเสมือนแหล่งความรู้ ที่จะเสริ มความก้ าวหน้ าทางวิชาการ เพื่อใช้
เป็ น ปั จจัย ในการพัฒ นาทรั พ ยากรมนุษ ย์ อัน เป็ น ปั จ จัยพื น้ ฐานในการพัฒ นาประเทศ บุค คลทั่ว ไปจึ งให้
ความสาคัญแก่การศึกษา โดยมีแนวคิดว่าผู้ที่มีการศึกษาสูงจะมีโอกาสเจริ ญก้ าวหน้ าในด้ านต่าง ๆ ได้ ดีกว่า
ดังนันบุ
้ คคลทัว่ ไปจึงพยายามที่จะศึกษาให้ ถึงระดับสูงที่สดุ คือ ระดับอุดมศึกษา จนมีคากล่าวว่าสังคมไทย
เป็ นสังคมที่นิยมคนที่มีปริ ญญา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการศึกษาระดับสูงกว่าปริ ญญาตรี ซึ่งเป็ นการศึกษาที่ม่งุ
เสริ มให้ ผ้ เู รี ยนได้ พฒ
ั นาความรู้ และทักษะในสาขาวิชาการเฉพาะทางให้ มีความชานาญยิ่งขึ ้น มุ่งสร้ างสรรค์
ความก้ าวหน้ าและความเป็ นเลิศทางวิชาการ โดยเฉพาะการศึกษาค้ นคว้ าวิจัยและพัฒ นาองค์ ความรู้ ซึ่ง
ปั จจุบนั การศึกษาต่อในระดับปริ ญญาโทนัน้ ได้ มีผ้ นู ิยมเข้ าศึกษาต่อกันมากขึ ้น เนื่องจากระบบการศึกษา
ระดับต้ นๆ ในประเทศไทยได้ ขยายตัวมากขึ ้น และปั จจุบนั มีอาจารย์ที่จบการศึกษาทังในระดั
้
บปริ ญญาโทและ
ปริ ญญาเอกจากต่างประเทศเป็ นจานวนมาก ทาให้ สามารถเปิ ดสอนในระดับปริ ญญาโทได้ กว้ างขวางยิ่งขึ ้น
ปั จจัยสาคัญที่มีอิทธิพลต่อการเรี ยนที่สาคัญอีก อย่างก็คือ ค่านิยมในปริ ญญา การได้ รับปริ ญญาขันสู
้ งจะมี
ประโยชน์ ในการทางาน ลักษณะการทางานหลายอย่างในประเทศไทยขึน้ อยู่กับปริ ญ ญา ไม่ได้ ขึน้ อยู่กับ
ประสบการณ์ และความรู้ ความสามารถเพียงอย่างเดียว คนที่มีปริ ญ ญาสูงเท่านัน้ ที่จะสามารถเลื่อนไปสู่
ตาแหน่งที่สงู ๆ บางตาแหน่งได้ นอกจากนี ้ยังมีสาเหตุอื่น ๆ อีก เช่น เรี ยนจบปริ ญญาตรี แล้ วยังหางานทาไม่ได้
จึงเรี ยนต่อระดับปริ ญญาโทเพื่อชะลอการว่างงาน นอกจากนีก้ ารเรี ยนปริ ญญาโทเป็ นการใช้ เวลาว่างให้ เป็ น
ประโยชน์ เพราะมีสถาบันการศึกษาหลายแห่ งเปิ ดสอนปริ ญญาโทหลังเลิกงาน จึงมีผ้ ทู ี่ต้องการศึ กษาหา
ความรู้ เพิ่มเติมเป็ นจานวนมาก นอกจากนี ้บางคนยังเห็นว่าการศึกษาต่อระดับปริ ญญาโทเป็ นแฟชัน่ อย่างหนึ่ง
ในสังคมปั จจุบนั เป็ นเรื่ องของนักศึกษาที่พยายามจะพัฒนาตัวเอง เพราะปั จจุบนั ภาวะเศรษฐกิจดีขึ ้น ทาให้
การแข่งขันค่อนข้ างสูง การได้ พฒ
ั นาตัวเองก็เป็ นส่วนหนึ่ง ที่จะสามารถนาให้ ก้าวไปสูค่ วามสาเร็ จในหน้ าที่การ
งานได้ ซึง่ การตัดสินใจในการศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษานันแต่
้ ละคนอาจมีเหตุผล มีแรงจูงใจแตกต่างกันไป
เช่น ต้ องการได้ รับความรู้และประสบการณ์เพิ่มขึ ้น เพื่อนาไปพัฒนางานในหน้ าที่ให้ เจริ ญก้ าวหน้ า ต้ องการ
เพิ่มวุฒิทางการศึกษา เพื่อนาไปประกอบการแสวงหาความก้ าวหน้ าและความมัน่ คงในชีวิต บางคนอาจมี
ความมุ่งหวังเพื่อให้ เป็ นที่ยอมรับของสังคม และความมีชื่อเสียงเกียรติยศ นอกจากนี ้เหตุจงู ใจในการศึกษาต่อ
ของบุคคลในแต่ละระดับจะแตกต่างกันออกไปตามวัย ฐานะ และโอกาส ความคิดเกี่ยวกับการเรี ยนอาจจะเริ่ ม
มีแนวหันเหเข้ า หาผลทางเศรษฐกิจ เช่น เรี ยนในสาขาวิชาที่หางานทาได้ ง่าย มีรายได้ ดี ไม่ต้องทางานหนัก
และที่ ส าคัญ ต้ อ งเป็ น งานประเภทที่ ต นมี ใจรั ก และชอบที่ จ ะท าด้ ว ย บางครั ง้ การเลือ กเรี ย น ต่อ ในระดับ
บัณฑิตศึกษา มักขึ ้นอยูก่ บั ค่านิยมของผู้ปกครอง เนื่องจากมีความเห็นว่าการเรี ยนในระดับบัณฑิตศึกษานันจะ
้
ทาให้ บตุ รหลานมีโอกาสได้ งานดี ๆ ทา มีเงินเดือนสูง เป็ นเจ้ าคนนายคน เป็ นที่เชิดหน้ าชูตาของวงศ์ตระกูล
ครอบครัวใดมีฐานะทางเศรษฐกิจดีก็จะพยายามส่งบุตรหลานให้ ได้ เรี ยนจนถึงระดับสูงสุด อาจเรี ยนจนถึง
ระดับปริ ญญาเอก เท่าที่สติปัญญาจะเอื ้ออานวยให้ เรี ยนได้
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จากการวิเคราะห์รายด้ านพบว่าเหตุจูงใจที่ทาให้ นิสติ เข้ าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษานันขึ
้ ้นอยูก่ บั
ปั จจัยต่าง ๆ ดังนี ้
1. ปั จจัยด้ านความครบถ้ วนสมบูรณ์ ของสถาบันการศึกษา
1.1 มหาวิทยาลัยมีหลักสูตรการเรี ยนการสอนตรงตามความต้ องการของนักศึกษา
1.2 มหาวิทยาลัยมีอปุ กรณ์การสอนที่ทนั สมัย
1.3 มหาวิทยาลัยมีชื่อเสียง
1.4 อาจารย์ที่สอนมีชื่อเสียงและมีคณ
ุ ภาพ
1.5 มีการทดลองปฏิบตั ิงานในสถานการณ์จริ ง
1.6 ความสะดวกสบายของห้ องเรี ยนและสวัสดิการของห้ องอเนกประสงค์ตา่ ง ๆ
2. ปั จจัยด้ านราคา
2.1 ค่าเล่าเรี ยนมีความเหมาะสม
2.2 ระบบการจ่ายค่าเล่าเรี ยนมีความสะดวก อาจมีการโอนผ่านบัญชีธนาคาร
3. ปั จจัยด้ านสถานที่
3.1 มหาวิทยาลัยมีที่จอดรถกว้ างขวางและสะดวกสบายแก่นกั ศึกษา
3.2 มีพื ้นที่บริ เวณมหาวิทยาลัยกว้ างขวางและมีสภาพแวดล้ อมที่ดี
3.3 สถานที่ตงของมหาวิ
ั้
ทยาลัยมีความสะดวกในการเดินทางและเป็ นศูนย์กลางในการเดินทาง
4. ปั จจัยด้ านการส่ งเสริมการตลาด
4.1 ทางมหาวิทยาลัยมีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ในสือ่ ต่าง ๆ อย่างทัว่ ถึง
4.2 ทางมหาวิทยาลัยมีระบบการผ่อนผันค่าเล่าเรี ยนหรื อมีทนุ การศึกษาให้
5. ปั จจัย ด้ านหน้ าที่ ก ารงาน ผู้ที่จ บการศึก ษาในระดับ ปริ ญ ญาโทสามารถเข้ าสู่ตาแหน่งบาง
ตาแหน่งได้ ง่ายกว่าผู้จบการศึกษาในระดับปริ ญญาตรี เนื่องจากบางหน่วยงานจะกาหนดคุณสมบัติของผู้เข้ า
สอบไว้ ตงแต่
ั ้ ตอนเริ่ มต้ น เนื่องจากเชื่อว่าผู้ที่มีการศึกษาสูง น่าจะมีวฒ
ุ ิภาวะและประสบการณ์ มากกว่าผู้ที่มี
การศึกษาต่า
6. ปั จจัยด้ านเหตุผลส่ วนตัว ผู้ที่มาศึกษาต่ออาจมีเหตุผลส่วนตัวในการเข้ าศึกษาต่อ เพราะอยาก
มีชื่อเสียง เกียรติยศ อยากได้ ชื่อว่าเป็ นผู้จบปริ ญญาโท ต้ องการที่จะได้ รับความรู้ และประสบการณ์ ที่เป็ น
ประโยชน์จากมหาวิทยาลัย โดยเน้ นที่การจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนและเนื ้อหาวิชาเพื่อสามารถที่จะนาไป
ประยุกต์ใช้ ในชีวิตประจาวันได้ จริ ง
7. ปั จจัยด้ านอิทธิ พลจากการชัก จูงจากบุ คคลและสื่อ นิสิตบางคนเข้ ามาศึกษาต่อโดยการ
สนับสนุนหรื อได้ รับคาชี ้แจงจากเพื่อน ครู อาจารย์ที่เคยสอนมา ญาติพี่น้องหรื อสามี ภรรยาให้ การสนับสนุน
ตลอดจนได้ ทราบข่าวการรับสมัครจากสือ่ ต่างๆ เช่น หนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ เป็ นต้ น
8. ปั จจัยด้ านการเป็ นสาขาวิชาที่ตรงกับความต้ องการของสังคม เนื่องจากนิสติ ส่วนใหญ่ ก่อน
ตัด สิ น ใจเข้ า ศึ ก ษาต่อ ในระดับ บัณ ฑิ ต ศึ ก ษานัน้ ต้ อ งมี ก ารศึ ก ษาค้ น คว้ า ข้ อ มูล เรื่ อ งความต้ อ งการของ
ตลาดแรงงานในปั จจุบนั ว่าเน้ นไปในสาขาวิชาใดและมีความต้ องการนิสิตที่จบปริ ญญาโทมากกว่าปริ ญญาตรี
มากน้ อยแค่ไหน
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สรุป
จากความสาคัญ ของการศึกษาต่อระดับบัณ ฑิ ตศึกษา จึงมี นิสิตจานวนมากมาศึก ษาต่อเพราะ
ต้ องการพัฒนาศักยภาพของตนเองให้ มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ให้ มากยิ่งขึ ้น เพื่อให้ สามารถ
ปฏิ บัติ งานได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และทัน ต่ อ การเปลี่ ย นแปลงของสัง คม ความก้ าวห น้ า ทางวิ ช าการ
ตลอดจนความเจริ ญทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีที่เป็ นไปอย่างรวดเร็ ว จึงต้ องพัฒนาตัวเองเพื่อให้ ทนั ต่อ
การเปลีย่ นแปลงดังกล่าว มิฉะนันแล้
้ วจะกลายเป็ นผู้ล้าหลัง นอกจากนี ้ผู้ที่จบการศึกษาในระดับมหาบัณฑิต
ยังเป็ นที่ยอมรับของสังคม ส่งผลต่อความก้ าวหน้ าในการทางานในอนาคตต่อไป
จากการวิเคราะห์รายด้ านพบว่าเหตุจงู ใจที่ทาให้ นิสติ เข้ าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษานันขึ
้ ้นอยูก่ บั
1) ปั จจัยด้ านความครบถ้ วนสมบูรณ์ของสถาบันการศึกษา 2) ปัจจัยด้ านราคา 3) ปั จจัยด้ านสถานที่ 4) ปั จจัย
ด้ านการส่งเสริ มการตลาด 5) ปั จจัยด้ านหน้ าที่การ 6) ปัจจัยด้ านเหตุผลส่วนตัว 7) ปัจจัยด้ านอิทธิพลจากการ
ชักจูงจากบุคคลและสือ่ 8) ปั จจัยด้ านการเป็ นสาขาวิชาที่ตรงกับความต้ องการของสังคม
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การดาเนินงานตามแผนกลยุทธ์ ของสถานศึกษา
STRATEGIES PLAN ACTION OF SCHOOL
นางสาวลัดดา แตงหอม
Miss Ladda Tanghom

บทคัดยอ
แผนกลยุทธ์ เป็ นแผนงานการดาเนินงานของสถานศึกษา ที่มีความสาคัญ อย่างยิ่ง โดยสถานศึกษา
จะต้ องมีการทา SWOT คือการศึกษาข้ อมูลพื ้นฐาน ความต้ องการ สภาพปั ญหาของบริ บทสถานศึกษา อันได้ แก่
ความต้ องการของนักเรี ยน บุคลากรในสถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน โดยกลุ่มผู้มีส่วนได้ เสียเข้ ามามีส่วนร่ วมใน
การวางแผน และนาสูก่ ารปฏิบตั ติ ามแผนงาน/โครงการที่ได้ กาหนดไว้ อย่างมีระบบ มีขนตอนการท
ั้
างานที่ชัดเจน
ด้ วยกระบวนการทางาน PDCA ซึ่งการปฏิบตั งิ านในระยะต่างๆตังเริ
้ ่มต้ นจนสิ ้นสุด ต้ องมีการประเมินผล เพื่อดูว่า
แผนงานที่ได้ กาหนดไว้ ประสบผลสาเร็ จได้ ตามเป้าหมายที่กาหนดไว้ มากน้ อยเพียงใด ดังนัน้ การดาเนินงานตาม
แผนกลยุทธ์ของสถานศึกษาจะประสบผลสาเร็จได้ ควรมีการดาเนินงานใน 3 ขันตอน
้
คือ ขันการวางแผน
้
ขันตอน
้
การนาแผนกลยุทธ์สกู่ ารปฏิบตั ิ และขันตอนการประเมิ
้
นผล

คําสําคัญ : แผนกลยุทธของสถานศึกษา
Abstract
The strategic plan is progress of academies. It’s particularly important. Academies must do
SWOT, it is basic data, needs, problems context of academies including : students needs, academies
staffs, parents, community. Every part involved in the planning and implementation of the plan/project
systematically. The process in clear with process to work PDCA. Every phase must being to finish and
evaluation to see the plan successful goals defined. So progressing to the strategic plan of academies
will success should have 3 progresses, planning. Present strategic plans to act and evaluation.

Key Word : STRATEGIES PLAN ACTION
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บทนํา

การพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามเป้าหมายของการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ฉบับแก้ ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 และฉบับที่ 3 พ.ศ.2553
เน้ นให้ มีการบริ หารจัดการที่เป็ นระบบและดาเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยส่งเสริ มให้ หน่วยปฏิบตั ิ คือ
สถานศึกษามีการวางแผนพัฒนาที่ยดึ การพัฒนาคุณภาพให้ บรรลุเป้าประสงค์หลักของโรงเรี ยน ที่
จะสร้ างประชากรที่มีคุณภาพ สอดคล้ องกับความต้ อ งการของผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสีย สภาพปั ญหา
ความต้ องการ โดยอาศัยความร่ วมมื อระหว่างบุคคล ทังภายในและภายนอกที
้
่มีส่วนเกี่ ยวข้ อ ง
รวมถึงคณะกรรมการสถานศึกษาขันพื
้ น้ ฐาน (สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน,
2556:70) ประกอบกับกฎกระทรวงว่าด้ วย ระบบหลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา
พ.ศ. 2553 กาหนดไว้ ในข้ อ 14 (2) ว่าให้ สถานศึกษาจัดทาแผนพัฒนาการศึกษาขันพื
้ ้นฐานของ
สถานศึกษาที่ม่งุ คุณภาพมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยได้ กาหนดเป้าหมาย หลักการ
เนื ้อหา กระบวนการจัดทา และบทบาทหน้ าที่ของผู้ที่เกี่ยวข้ องที่สถานศึกษาต้ องคานึงและนาไป
ปฏิ บัติ ภายใต้ ก ารส่ง เสริ ม สนับ สนุน และร่ วมพัฒ นาจากส านัก งานเขตพื น้ ที่ ก ารศึก ษาและ
หน่วยงานต้ นสังกัด ทัง้ นี ้ เนื่องจากแผนพัฒนาการศึกษา จะเป็ นเครื่ อ งมื อ ในการสื่อ สารให้ ผ้ ูที่
เกี่ยวข้ องทังผู
้ ้ บริ หารสถานศึกษา ครู ผู้เรี ยน กรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน และหน่วยงาน
ที่เกี่ ยวข้ องได้ รับรู้ และเข้ าใจทิศทาง การดาเนินงานที่ชัดเจน (สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้
พื ้นฐาน,2554 : 1)
ปั จจัยแห่งความสาเร็ จในการดาเนินการตามแผนกลยุทธ์ ขึ ้นอยู่กับหลายองค์ประกอบ
คือ ผู้บริ หารสถานศึกษาต้ องให้ ความสาคัญเกี่ยวกับการวางแผนกลยุทธ์ ผู้เกี่ยวข้ องทุกฝ่ ายต้ องมี
ส่วนร่วม ระบบข้ อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา ต้ องมีความถูกต้ อง เชื่อถือได้ กลยุทธ์ ต้องมีการ
ปรับเปลี่ยนได้ เพื่อให้ สอดคล้ องกับสภาพการณ์ ที่เปลี่ยนแปลงไป (รังสรรค์ มณีเล็ก, 2544) และ
ส่วนสาคัญอีกประการหนึ่ง คือการดาเนินงานตามแผน (Implementation หรื อ Plans) ให้ เป็ นไป
ตาม กลยุทธ์ ที่กาหนดไว้ จาเป็ นต้ องมีการกาหนดขันตอนรายละเอี
้
ยดในลักษณะของการจัดทา
แผนงาน โครงการ และกาหนดผู้รับผิดชอบในการจัดทาแผนงาน โครงการ มีการกาหนดประมาณ
การรายรับรายจ่ายต่างๆ ที่จะเกิดขึ ้นในช่วงเวลาที่กาหนดไว้ ในอนาคต และระเบียบวิธีปฏิบตั ิงาน
(Procedure) เป็ นเครื่ องมืออธิบายลักษณะหรื อวิธีการที่จะต้ องใช้ ในการปฏิบตั ิงานนัน้ ๆ (พวงรัตน์
เกษรแพทย์ , 2543:119) ซึ่ ง ในด าเนิ น งานทุ ก ขัน้ ตอนจ าเป็ นต้ อ งมี ก ารติ ด ตาม ตรวจสอบ
ความก้ าวหน้ าของการดาเนินงานเพื่อนาข้ อมูลที่ได้ ไปตรวจสอบกับเกณฑ์ว่าผลสาเร็ จที่ได้ บรรลุ
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วัตถุประสงค์หรื อไม่ ในการประเมินผล สามารถประเมินได้ ทงก่
ั ้ อนดาเนินการ ระหว่างดาเนินการ
และหลังดาเนินการ ซึง่ จะทาให้ การดาเนินงานเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
การวางแผนกลยุทธ์
กลยุทธ์ เป็ นสิ่งส าคัญ และจ าเป็ นสาหรั บองค์ กร เพราะองค์ กรใช้ ก ลยุทธ์ ในการท างานเพื่ อ บรรลุ
วัตถุป ระสงค์ โดยองค์ก รจะก าหนดกลยุทธ์ ได้ นัน้ ต้ อ งรู้ สถานภาพหรื อ สภาวะขององค์กรของตนเสี ยก่อ น
นอกจากนี ย้ ังต้ องมีกระบวนการกาหนดกลยุทธ์ที่เหมาะสมสาหรับตนเอง วิธีการและเทคนิคในการวิเคราะห์
สภาวะขององค์กรและกระบวนการกาหนดกลยุทธ์มีหลายวิธีด้วยกัน หนึ่งในวิธีการเหล่านี ้ คือ กระบวนการ
วิเคราะห์ SWOT ซึ่งเป็ นวิธีการที่ร้ ูจกั และใช้ กนั อย่างแพร่หลาย
ความหมายของ SWOT เป็ นคาย่อมาจากคาว่า Strengths Weaknesses Opportunities and
Threats โดยมีความหมายดังนี ้
Strengths คือ จุดแข็ง หมายถึง ความสามารถและสถานการณ์ ภายในองค์กรที่เป็ นบวก ซึ่งองค์กร
นามาใช้ เป็ นประโยชน์ในการทางานเพื่อบรรลุวตั ถุประสงค์ หรื อหมายถึง การดาเนินงานภายในที่องค์กรทาได้ ดี
Weaknesses คือ จุดอ่อน หมายถึง สถานการณ์ ภายในองค์กรที่เป็ นลบและด้ อยความสามารถ ซึ่ง
องค์กรไม่สามารถนามาใช้ เป็ นประโยชน์ในการทางานเพื่อบรรลุวตั ถุประสงค์ หรื อ หมายถึง การดาเนินงาน
ภายในที่องค์กรทาได้ ไม่ดี
Opportunities คือ โอกาส หมายถึง ปั จจัยและสถานการณ์ ภายนอกที่เอือ้ อานวยให้ การทางานของ
องค์กรบรรลุวตั ถุประสงค์ หรื อหมายถึง สภาพแวดล้ อมภายนอกที่เป็ นประโยชน์ตอ่ การดาเนินการขององค์กร
Threats คืออุปสรรค หมายถึง ปั จจัยและสถานการณ์ ภายนอกที่ขดั ขวางการทางานขององค์กรไม่ให้
บรรลุวตั ถุประสงค์ หรื อหมายถึงสภาพแวดล้ อมภายนอกที่เป็ นปั ญหาต่อองค์กร บางครัง้ การจาแนกโอกาสและ
อุปสรรคเป็ นสิง่ ที่ทาได้ ยาก เพราะทังสองสิ
้
ง่ นี ้สามารถเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งการเปลี่ยนแปลงอาจทาให้ สถานการณ์
ที่เคยเป็ นโอกาสกลับกลายเป็ นอุปสรรคได้ และในทางกลับกัน อุปสรรคอาจกลับกลายเป็ นโอกาสได้ เช่นกัน ด้ วย
เหตุนี ้องค์กรมีความจาเป็ นอย่างยิ่งที่จะต้ องปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ของตนให้ ทนั ต่อการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์
แวดล้ อม
พวงรัตน์ เกษรแพทย์ (2543 : 16) กล่าวว่า การวางแผนกลยุทธ์ (Strategic Planning) และการจัดการ
กลยุทธ์ (Strategic Management) มีขอบเขตของเรื่ อ งที่เกี่ยวข้ องกับการบริ หารเช่นเดียวกัน กล่ าวคือ จะมี
ขอบเขตเกี่ยวกับการวางแผน การจัดโครงสร้ างองค์กรและปฏิบตั ิ ซึ่งเป็ นกระบวนการบริ หารเช่นเดียวกัน จะ
แตกต่างกันตรงที่การวางแผนกลยุทธ์จะเป็ นกระบวนการคิดวิเคราะห์ จากข้ อมูลที่รวบรวมได้ อย่างสมบูรณ์ ที่สดุ
จากทุกส่วนที่เกี่ยวข้ อง และใช้ ความคิดริ เริ่ มสร้ างสรรค์ เพื่อการวางแผนการทางาน แต่การจัดการกลยุทธ์จะ
เป็ นขันตอนของการใช้
้
เทคนิควิธีตา่ งๆ เพื่อการบริ หารและควบคุมการปฏิบตั ิตามแผนกลยุทธ์ดงั กล่าวให้ สาเร็ จ
ผลดีที่สดุ ประชุม รอดประเสริฐ (2547: 164) สรุปว่า แผนยุทธศาสตร์ คือ กระบวนการตัดสินใจ เพื่อดาเนินงาน
ของหน่วยงานให้ บรรลุถึงวัตถุประสงค์ แม้ จะต้ องเสี่ยงกับสภาวะแวดล้ อมที่ไม่แน่นอน หรื อไม่สามารถคาดคะเน
ได้ โดยการตัดสินใจนันจะต้
้
องเลือกเอาแผนซึ่งคาดว่าจะใช้ ได้ ดีที่สดุ ไปเป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิงาน และเป็ น
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การตัดสินใจเพื่อ ดาเนินการตามภารกิจ ของหน่ว ยงาน หรื อ องค์ การในอนาคต สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขันพื
้ ้นฐาน (2550 : 123) ได้ ให้ ความหมายของแผนกลยุทธ์ ว่า แผนกลยุทธ์ เป็ นการวิเคราะห์
ภาระหน้ าที่ ของหน่วยงาน และวิเคราะห์ ส ภาพแวดล้ อ ม กาหนดภารกิจ วัตถุป ระสงค์ และเป้ าหมายของ
หน่วยงานตามระยะเวลาที่กาหนด โดยมีวิสยั ทัศน์ที่ต้องการให้ เกิดขึ ้นเป็ นเครื่ องมือกาหนดทิศทางอย่างชัดเจน
หรื ออีกนัยหนึ่ง การวางแผนกลยุทธ์ คือการคิดอย่างมีระบบว่าจะดาเนินการอะไรบ้ าง ทาอย่างไร วิธีการใด โดย
ใช้ ความสามารถสูงสุดที่จะทาได้ ทังด้
้ านการคิดวิเคราะห์ การตัดสินใจ และการมีสว่ นร่วมที่จะนาไปสูเ่ ป้าหมาย
แนวคิดในการวางแผนกลยุทธ์ มีนกั ทฤษฎีหลายท่านได้ นาเสนอแนวคิดไว้ อย่างหลากหลาย จึงได้
เสนอแนวคิดที่สาคัญ ดังต่อไปนี ้
สมยศ นาวีการ (2544 : 22) ได้ เสนอกระบวนการการจัดการกลยุทธ์เป็ น 4 ขันตอน
้
คือ 1) การ
วิเคราะห์สภาพแวดล้ อม 2) การกาหนดกลยุทธ์ 3) การดาเนินกลยุทธ์ และ4) การควบคุมกลยุทธ์
เสาวนิตย์ ชัยมุสกิ (2545 : 26) กล่าวว่า ในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ สถานศึกษา
ควรดาเนินการเป็ นขันตอน
้
ดังนี ้
ขันตอนที
้
่ 1 การสารวจสภาพของสถานศึกษา เป็ นวิธีการของการดาเนินงานเพื่อกาหนด
จุดอ่อน จุดแข็ง หรื อสิง่ ที่เป็ นมาตรฐาน และสิง่ ที่ไม่ได้ มาตรฐานของสถานศึกษา
ขันตอนที
้
่ 2 การกาหนดวิสยั ทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์และเป้าหมาย เป็ นการกาหนดความ
มุง่ หวัง ทิศทาง และความสาเร็จในอนาคต
ขันตอนที
้
่ 3 การก าหนดยุท ธศาสตร์ การด าเนิน งาน เป็ นการกาหนดมาตรการของการ
ดาเนินงานอย่างเป็ นระบบ
ขันตอนที
้
่ 4 การกาหนดภารกิจของสถานศึกษา เป็ นการกาหนดงาน/โครงการ/กิจกรรม ให้
สอดคล้ องกับภารกิจและสภาพปั ญหา หรื อสิง่ ที่ต้องพัฒนา
รังสรรค์ มณีเล็ก (2549 : 9–10) ได้ กล่าวถึงกระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์ สรุปได้ ว่าการวางแผนกล
ยุทธ์ เป็ นองค์ประกอบหนึ่งของกระบวนการบริ หารเชิงกลยุทธ์ โดยกระบวนการบริหาร มี ดังนี ้ 1) การวางแผน
กลยุทธ์ ประกอบด้ วย การวิเคราะห์ สภาพแวดล้ อ ม (Environment Scanning) การกาหนดกลยุท ธ์
(Strategies Formulation) 2) การนากลยุทธ์ไปใช้ (Strategies Implementation) และ 3) การประเมินและ
ควบคุมกลยุทธ์ (Evaluation and Control)
จากที่ กล่าวข้ างต้ นสรุป องค์กรต้ อ งมีการวางแผน เพื่อประสานกิจ กรรมต่างๆ เข้ าด้ วยกัน โดยการ
วางแผนเป็ นกระบวนการตัดสินใจที่เป็ นทางการ เพื่อก่อให้ เกิดความมัน่ ใจว่า การใช้ ความสามารถในองค์กรใด
องค์กรหนึ่ง จะดาเนินไปอย่างสอดคล้ องต้ องกันมิใช่ตา่ งคนต่างทา แผนกลยุทธ์จึงมีความสาคัญมากต่อองค์การ
และบุคลากร เพราะเป็ นแนวทางในการดาเนินงานให้ องค์การบรรลุเป้าหมาย เป็ นพื ้นฐานสาหรับการวางแผน
ของผู้บริ หารเพื่อตอบสนองนโยบาย กฎระเบียบและวิธีการต่าง ๆ เป็ นหลักประกัน กระบวนการตัดสิ นใจของ
ผู้บริหารภายใต้ หลักเหตุผล ช่วยประสานกิจกรรมต่าง ๆ ขององค์กรเข้ าด้ วยกัน เพื่อให้ เกิดความมัน่ ใจว่าจะไปสู่
จุดหมายปลายทางเดียวกัน ใช้ เป็ นกลไกในการวางระบบควบคุมการปฏิบตั ิงานให้ เป็ นมาตรฐาน และ จาก
องค์ประกอบแผนกลยุทธ์ที่กล่าวข้ างต้ น ได้ นามาบูรณาการแบ่งออกเป็ น 3 ขัน้ ตอน คือ ขัน้ ตอนการวางแผน
ขันตอนการน
้
ากลยุทธ์ไปปฏิบตั ิ และขันตอนการประเมิ
้
นผล
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การนาแผนกลยุทธ์ ส่ ูการปฏิบัติ
เมื่อองค์กรได้ มีการวางแผนการทางานไว้ อย่างชัดเจนแล้ ว ในขันต่
้ อไปคือ การนาแผนกลยุทธ์ ไปสู่การ
ปฏิบตั ิ นักวิชาการหลายท่านได้ กล่าวไว้ ดังนี ้
กล้ า ทองขาว (2544 : 19) กล่าวว่า การนาแผนไปปฏิบตั เิ ป็ นกระบวนการจัดการและการประสาน
กิจกรรม เพื่อนาการเปลี่ยนแปลงไปสูผ่ ลลัพธ์ที่พงึ ประสงค์ ให้ บรรลุความสาเร็จตามเจตจานงของแผน โดยความ
ร่วมมือของบุคคล กลุม่ บุคคล หรื อองค์กรภาครัฐ หรื อองค์กรเอกชน
นภารัตน์ ชูทองรัตน์ (2548 : 13) สรุปการนาแผนไปปฏิบตั วิ า่ ขันต้
้ นจะต้ องมีการทาความเข้ าใจ
เกี่ยวกับแผน มีการมอบหมายให้ ผ้ รู ับผิดชอบเสนอแผนงานตามแผนปฏิบตั กิ ารประจาปี และจัดทาปฏิทินการ
ปฏิบตั งิ าน รวมทังการเตรี
้
ยมทรัพยากรที่จะใช้ ในการดาเนินงานตามแผน และมีการควบคุม กากับ ติดตาม และ
นิเทศงานตามโครงการที่กาหนด สุดท้ ายต้ องประเมินผลการนาไปใช้
สมิต สัชฌุกร (2550 : 71) กล่าวถึง การนาแผนไปปฏิบตั ิ หมายถึง การดาเนินการอย่างเป็ น
กระบวนการ โดยมีขนตอนในการปฏิ
ั้
บตั ซิ ึ่งผู้รับผิดชอบจะต้ องทาความเข้ าใจแผนปฏิบตั ติ ามสิง่ ที่กาหนดในแผน
อย่างครบถ้ วน พร้ อมทังติ
้ ดตามประเมินผลการดาเนินงานในแต่ละขันตอนที
้
่กาหนดในแผนงานและสรุปผลจัดทา
รายงานให้ ผ้ บู งั คับบัญชาทราบ
สรุปได้ ว่า การนาแผนไปปฏิบตั ิ หมายถึง การดาเนินการตามแผน เพื่อให้ บรรลุวตั ถุประสงค์และ
เป้าหมายที่กาหนดไว้ โดยต้ องมีการทาความเข้ าใจเกี่ยวกับแผน มีการมอบหมายให้ ผ้ รู ับผิดชอบดาเนินงานตาม
แผน มีการควบคุม กากับ ติดตาม ประเมินผลและรายงานผล
กระบวนการนาแผนกลยุทธ์ ไปปฏิบัติ
ปกรณ์ ปรี ยากร (2550 : 159–165) ได้ กล่าวถึงแนวทางในการนากลยุทธ์ไปสูก่ ารปฏิบตั ิ ของ ซา
มูเอล ซี เซอร์ โต และ เจ พอล ปี เตอร์ (Samuel C. Certo and J. Pual Peter, 1990) เสนอแนวทางในการนา กล
ยุทธ์ไปสู่การปฏิบตั ไิ ว้ ดังนี ้
1. การวิเคราะห์สภาพความเป็ นจริ งขององค์การ ได้ แก่ การวิเคราะห์ระดับการเปลี่ยนแปลงใน
เชิงกลยุทธ์ โดยกล่าวว่า ในการกาหนดกลยุทธ์ จะมี ระดับของการเปลี่ยนแปลง แตกต่ างกันออกไปหลาย
ลักษณะ อันเป็ นผลให้ การกาหนดแนวปฏิบตั ิยังคงเป็ นไปตามแบบเดิมหรื อจะต้ องเปลี่ยนแปลงใหม่ ถ้ าเปลี่ยน
ใหม่ จะเปลี่ยนเรื่ องใดบ้ าง การวิเคราะห์โครงสร้ างขององค์กร เป็ นการวิเคราะห์ที่สาคัญเพื่อให้ กลยุทธ์ที่กาหนด
มีองค์กรรองรับในการปฏิบตั กิ ารทังที
้ ่เป็ นทางการและไม่เป็ นทางการ โดยเหตุผลที่ต้องวิเคราะห์คือ เพื่อให้ ร้ ูว่า
โครงสร้ างองค์กรปั จจุบนั สามารถรองรับการดาเนินงาน ตามกลยุทธ์ที่กาหนดได้ หรื อไม่ ผู้บริ หารและบุคลากร
ระดับใด กลุ่มกิจกรรมใดบ้ าง จะต้ องมีความรับผิดชอบในการนากลยุทธ์ไปปฏิบตั ิ และเพื่อประโยชน์ต่อการ
ปฏิ บัติการมีกรณี ใดบ้ างที่ จ ะปล่อ ยให้ โครงสร้ างองค์การเป็ นไป ในรู ปแบบที่ ไม่เป็ นทางการได้ จากเหตุผล
ดังกล่าว จาเป็ นต้ องเข้ าใจข้ อดี ข้ อเสียของการจัดการองค์การประเภทต่าง ๆ อันเป็ นองค์ความรู้และแนวปฏิบตั ิ
สาคัญในการจัดองค์การและกระบวนการจัดการ การวิเคราะห์วฒ
ั นธรรมองค์การ เนื่องจากองค์การทุกประเภทมี
วัฒนธรรมของตน ดังนัน้ เพื่อให้ คนในองค์การเห็นคุณค่าหรื อมีคา่ นิยมร่ วม (Shared Values) จึงจาเป็ นต้ องนา
การพัฒนาวัฒนธรรมมาใช้ ให้ เป็ นประโยชน์
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2. การเลือกแนวทางในการปฏิบตั ิ ได้ นาเสนอแนวคิดของแนวคิดของ David Brodwin and L. J.
Bourgeois (1984) แนะนาแนวทางในการปฏิบตั ไิ ว้ 5 แนวทาง สรุปได้ ดงั นี ้
1. การสัง่ การ (The Commander Approach)มีลกั ษณะเป็ นการสัง่ การจากระดับบน (Top–
Down)โดยสมบูรณ์ การมีส่วนร่ วมของบุคลากรในองค์การมีน้อย แนวคิดในการกาหนดกลยุทธ์โน้ ม เอียงไปใน
ด้ านการวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจและเชื่อมัน่ ใน The Best Strategy ดังนันจึ
้ งสัง่ การลงไปยังผู้บริ หารระดับรองลง
ไป โดยนักบริหารระดับสูงจะไม่เล่นบทบาทในด้ านการกระตุ้นการปฏิบตั ิการอย่างจริ งจังมากนัก ในองค์การบาง
ประเภท การสัง่ การเป็ นประโยชน์ต่อการนากลยุทธ์ไปสู่การปฏิ บตั ิ ผู้บริ หารต้ องมีอ านาจในการสั่งการเต็มที่
กลยุทธ์ จ ะต้ อ งไม่ขดั แย้ งกับสถานภาพเดิมของบุคลากร มิเช่นนัน้ จะได้ รับการต่อ ต้ าน ข้ อ มูลต้ อ งมีเพียงพอ
สภาพแวดล้ อมค่อนข้ างคงที่ และที่สาคัญที่สุด แนวทางนีจ้ ะใช้ ได้ ผลก็ต่อเมื่อกลยุทธ์ที่กาหนดปราศจากอคติ
และปลอดจากอิทธิพลทางการเมือง แนวทางนี ้จะเป็ นประโยชน์ตอ่ นักบริหารระดับสูงที่จะอุทิศตนอย่างเต็มที่ ใน
การกาหนด กลยุทธ์ และใช้ อานาจในการตัดสินใจเต็มที่ โดยไม่ต้องกังวลต่อเรื่ องอื่น ข้ อเสียของแนวทางนีค้ ือ
ทาให้ บุคลากรในระดับปฏิบัติการขาดแรงจูงใจ ขาดการมีส่ว นร่ วม และอาจไม่อยากมีความคิดริ เริ่ ม ในเชิง
กลยุทธ์มากนัก
2. แนวทางการปรับเปลี่ยน (The Organizational Change or Change Approach) มีลกั ษณะ
เป็ นการสัง่ การจากระดับบน แต่ผ้ บู ริหารจะให้ ความสนใจต่อการปรับเปลี่ยนโครงสร้ างองค์การโดยคานึงถึงแง่มมุ
ในเชิงพฤติกรรมเข้ ามาด้ วย แม้ การมีส่วนร่ วมของบุคลากรในองค์การในขันการวางแผนจะมี
้
น้อย แต่ในขันของ
้
การปฏิบตั จิ ะเน้ นกระบวนการมีสว่ นร่วมค่อนข้ างสูง
ข้ อดีของแนวทางนี ้คือ การเปิ ดทางให้ บคุ ลากรในองค์การได้ มีโอกาสทาความเข้ าใจ มีการปรับตัว ปรับงาน และ
ปรั บสภาพความคิดและความพร้ อมต่างๆ ที่จ ะทาให้ สามารถเผชิญ กับความยาก ลาบากร่ วมกัน แนวทางนี ้
เหมาะสาหรั บองค์การขนาดเล็กที่ สภาพแวดล้ อ มเปลี่ยนแปลงไม่มาก แต่อ งค์การขนาดใหญ่ สภาพแวดล้ อ ม
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา และรวดเร็ว จะไม่เหมาะสมในการประยุกต์แนวทางนี ้
3. แนวทางการร่ วมมือ (The Collaborative Approach)มีลกั ษณะร่วมกันคิด (Brainstorm)
ร่วมกันทาระหว่างผู้บริหารระดับรอง ๆ ลงไป นาความคิดเห็นที่แตกต่างกัน ดึงเอาภูมปิ ั ญญาที่เป็ นประโยชน์
ของแต่ละมุมมองมาใช้ ร่วมกันอย่างหลากหาย ผู้บริหารระดับสูงกระทาการในฐานะผู้ประสานงาน จาเป็ นต้ องมี
ทักษะในการสร้ างและใช้ พลวัตรของกลุ่ม(Group Dynamics) ข้ อดีของแนวทางนี ้ คือการรับเอาข้ อมูล จาก
ผู้บริหารระดับต้ นที่มีความใกล้ ชิด ระดับปฏิบตั ิ เป็ นการเปิ ดเวทีทางความคิดอย่างกว้ างขวางที่อาจเป็ นผลดีต่อ
การกลัน่ กรองข้ อมูลข่าวสารต่าง ๆ อย่างมาก ข้ อเสียคือ กลยุทธ์ที่สาคัญที่มีการเปลี่ยนแปลงมาก อาจจะได้ รับ
การยอมรับน้ อยเพราะการต่อรองผลประโยชน์บางด้ านระหว่างบางกลุ่ม อาจนาไปสูป่ ั ญหาการเมืองภายในองค์กร
4. แนวทางวัฒนธรรม (The Culture Approach) มีลกั ษณะเช่นเดียวกับแนวทางการร่ วมมือ โดย
นอกจากจะรวมเอาผู้บริ หารแล้ ว ยังดึงเอาเจ้ าหน้ าที่ ชนั ้ ต้ นในระดับล่างเข้ ามามีส่วนร่ วมด้ วย ตามแนวทางนี ้
ผู้บริ หารจะเป็ นผู้แนะแนวต่อสมาชิกในองค์การด้ วยการสื่อสาร และชีแ้ จงวิสยั ทัศน์กับภารกิจให้ ทุกคนได้ รับรู้
อย่างกระจ่างแจ้ ง จากนันจึ
้ งเปิ ดโอกาสให้ พนักงานวางวิธีการของตนให้ สอดคล้ องกับวัตถุประสงค์ของภารกิจ
หลังจากกลยุทธ์ได้ กาหนดแล้ ว ผู้บริหารจะทาหน้ าที่เป็ นเหมือนผู้ฝึกสอน (Coach) คอยให้ ข้อชี ้แนะและหนุนให้ ผ้ ู
ปฏิบตั มิ ีสว่ นร่วมตัดสินใจกาหนดรายละเอียดสาหรับการดาเนินงาน
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5. แนวทางการเพิ่มพูน (The Crises Approach) เป็ นการรับความคิดเห็นต่าง ๆ จากระดับล่าง
(Bottom–Up) คือข้ อมูลถูกส่งจากผู้ปฏิบตั ิงานขึ ้นมาที่หัวหน้ างาน ส่งต่อมายังผู้บริ หารระดับกลางในการจัดทา
ข้ อ เสนอเชิงกลยุทธ์ และผู้บริ หารระดับสูงใช้ ข้อมูลต่าง ๆ ที่ ได้ รับมาประกอบและประเมินทางเลือ ก ในการ
กาหนดกลยุทธ์โดยใช้ อิทธิพลของตนน้ อยที่สดุ แนวทางนีม้ ีข้อดีที่ชัดเจนคือ ผู้บริ หารระดับกลางเป็ นผู้มีบทบาท
มากในการกาหนด และดาเนินกลยุทธ์ การมีอิสระและโอกาสเป็ นแรงจูงใจที่ ผ้ บู ริ หารระดับนีจ้ ะร่ วมมือ กับ
ผู้บริหารระดับต้ นในหน่วยงานของตนผลักดันให้ งานสาเร็จ กลยุทธ์ที่กาหนดจะสอดรับกับการปฏิบตั ิจริ ง แต่ต้อง
มีเงื่อนไขสนับสนุนคือ กระจาย การจัดสรรงบประมาณที่ทั่วถึงและยอมรับข้ อผิดพาดต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ ้นได้ ใน
บางจุดบางตอน แนวทางนี ้น่าจะเหมาะสมกับองค์การใหญ่ที่มีงานสลับซับซ้ อนตังอยู
้ ่ในสภาพแวดล้ อม ที่เปลี่ยนแปลง
เร็ว และทานายล่วงหน้ ายาก
จากแนวคิดต่างๆ สรุ ปได้ ว่า การนากลยุท ธ์ ไ ปสู่การปฏิ บัติ เป็ นการด าเนิน งานตามแนวทางที่
เกี่ยวกับการวิเคราะห์สภาพขององค์กร การเลือกแนวทางในการปฏิบตั ิของฝ่ ายบริ หารว่าจะใช้ แนวทางอย่างไร
ได้ แก่ การสั่งการ การปรับเปลี่ยน การร่ วมคิด ร่ วมทาระหว่างผู้บริ หารระดับสูง ระดับรอง หรื อ การรั บความ
คิดเห็นจากผู้ปฏิบตั ริ ะดับล่าง หรื อการนากลยุทธ์ไปสูก่ ารปฏิบตั ิในรูปของแผนงาน โครงการ งบประมาณ และ
ระบบการควบคุม
การประเมินผล
สุวมิ ล ติรกานันท์ (2543 : 15) กล่าวว่า การประเมิน เป็ นการสร้ างสารสนเทศที่ถกู ต้ อง ชัดเจน
และเพียงพอแก่ผ้ ใู ช้ เพื่อใช้ ประกอบการตัดสินใจ เป็ นการดาเนินงานที่ต้องควบคูไ่ ปกับการดาเนินแผนหรื อ
โครงการ เพื่อให้ ได้ สารสนเทศที่ทนั เวลาต่อการแก้ ไขปรับปรุงโครงการ อีกทังเป็
้ นการกากับให้ มีการดาเนิน
โครงการตามแผนหรื อโครงการที่วางไว้
เสาวนิตย์ ชัยมุสกิ (2545) กล่าวว่า การประเมิน (Evaluation) หมายถึง การเก็บรวบรวมข้ อมูล
และใช้ ข้อมูลสารสนเทศ เพื่อประกอบการตัดสินใจ (Cronbach, 1883)
ประชุม รอดประเสริ ฐ (2529 : 73 อ้ างถึงใน วิทยา จันทร์ ศิริ , 2551 : 246) กล่าวว่า “การ
ประเมิน ” หรื อ “การประเมินผล” มี ความหมายตรงกับคาในภาษาอังกฤษว่า Evaluation ซึ่ง หมายถึ ง
กระบวนการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ การวิจัย (Research) การวัดผล (Measurement)
การตรวจสอบรายงานผล (Appraisal) การควบคุมดูแล (Monitoring) การประมาณการ (Assessment) และ
การพิจารณาตัดสิน (Judgment) เป็ นต้ น ซึ่งคาดังกล่าวอาจสรุปเป็ นความหมายหรื อคาจากัดความร่ วมกันได้ ว่า
เป็ นการประมาณค่าหรื อการประเมินผลที่เกิดขึ ้นจากการดาเนินงานโดยข้ อมูลที่ได้ รวบรวมด้ วยวิธีการสอบถาม
ทดสอบ สัง เกต และวิธี การอื่ น ๆ แล้ วท าการวิเคราะห์ เ พื่อ ตัด สิน ว่าการดาเนิน งานนัน้ มีคุณ ค่าหรื อ บรรลุ
วัตถุประสงค์ของการดาเนินงานนันมากน้
้
อยเพียงใด
วิทยา จันทร์ ศริ ิ (2551 : 248) กล่าวว่า การประเมินผล คือ การเก็บข้ อมูลการวิเคราะห์ความหมาย
ข้ อเท็จจริงของโครงการอย่างเป็ นระบบเพื่อการตัดสินใจเกี่ยวกับคุณค่าของโครงการและการปรับปรุงเพิ่ม
คุณภาพและประสิทธิภาพให้ ดียิ่งขึ ้น
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สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน (2556 : 55) กล่าวว่า การประเมินผล หมายถึง
กระบวนการติดสินคุณค่าของสิง่ ใดสิง่ หนึ่งตามตัวชี ้วัด โดยการเปรี ยบเทียบกับเกณฑ์หรื อมาตรฐานที่กาหนดไว้
สรุปได้ ว่า การประเมินผล หมายถึง กระบวนการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ ใน
การติดสินคุณค่าของสิง่ ใดสิง่ หนึ่งตามตัวชี ้วัด โดยการเปรี ยบเทียบกับเกณฑ์หรื อมาตรฐานที่กาหนดไว้
ประเภทของการประเมินผล
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2541 : 194) กล่าวถึงประเภทการประเมินไว้ 4 กลุม่ ใหญ่ คือ
1. การประเมินตามลักษณะพฤติกรรมการประเมิน (Behaviors) ซึ่งแบ่งออกเป็ น 3 ประเภท
คือ การประเมินที่เน้ นจุดมุง่ หมาย (Goal Attainment model) หรื อ (Ojective – Based Model) การประเมิน
แบบตัดสินคุณค่า (Judgmental Evaluation Model) เป็ นการประเมินที่อาศัยผู้ชานาญการตัดสินคุณค่า โดยใช้
เกณฑ์ภายในและภายนอกมาช่วย การประเมินประเภทนี ้ ได้ แก่ การประเมินของสเตค (Stake,nd.) และ การ
ประเมินแบบช่วยการตัดสินใจ (Decision Model) เป็ นการประเมินที่จดั ทาเพื่อช่วยให้ ผ้ บู ริหารตัดสินใจที่เลือก
หรื อเลิกทาแผนโครงการ การประเมินประเภทนี ้ ได้ แก่ ตัวแบบการประเมินของเวลซ์ (Welch,nd.) ตัวแบบการ
ประเมิน ซิปป์ (CIPP) ตัวแบบการประเมิน แอลคิน (Alkin,nd.)
2. การประเมินตามแบบ (Models) ได้ แบ่งการประเมินเป็ น 2 ประเภท คือ
2.1 การประเมินที่จดุ มุง่ หมาย เป็ นการประเมินผลผลิตที่ได้ เน้ นบรรลุเป้าหมาย
มากน้ อยเพียงใด
2.2 การประเมินเน้ นระบบ เป็ นการประเมินตัวแปรทุกชนิดที่มีอิทธิพลต่อ
ความสาเร็จหรื อล้ มเหลวของแผน โครงการ โดยการพิจารณาปั จจัยนาเข้ า (Input) ได้ แก่ คน เงิน วัสดุ อุปกรณ์
ข้ อจากัดต่าง ๆ กระบวนการ (Process) ได้ แก่ ระบบการจัดการ ระบบการเปลี่ยนแปลงทรัพยากรไปสู่ผลผลิต
(Output) ได้ แก่ ผลงานที่ออกมาจากการดาเนินงาน
วงจรการบริหารงานPDCA
PDCA คือ วงจรการบริหารงานคุณภาพ ย่อมาจาก 4 คา ได้ แก่ Plan (วางแผน), Do (ปฏิบตั )ิ , Check
(ตรวจสอบ) และ Act (การดาเนินการให้ เหมาะสม) ซึ่งวงจร PDCA สามารถประยุกต์ใช้ ได้ กบั ทุกๆ เรื่ อง นับตังแต่
้
กิจกรรมส่วนตัว เช่น การปรุงอาหาร การเดินทางไปทางานในแต่ละวัน การตังเป
้ ้ าหมายชีวิต และการดาเนินงาน
ในระดับบริษัท ซึ่งรายละเอียดในแต่ละขันตอนมี
้
ดงั นี ้
1. P = Plan ขันตอนการวางแผนครอบคลุ
้
มถึงการกาหนดกรอบหัวข้ อที่ต้องการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
ซึ่งรวมถึงการพัฒนาสิง่ ใหม่ ๆ การแก้ ปัญหาที่เกิดขึ ้นจากการปฏิบตั งิ าน ฯลฯ พร้ อมกับพิจารณาว่ามีความ
จาเป็ นต้ องใช้ ข้อมูลใดบ้ างเพื่อการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนัน้ โดยระบุวธิ ีการเก็บข้ อมูลและกาหนดทางเลือกใน
การปรับปรุงให้ ชดั เจน ซึ่งการวางแผนจะช่วยให้ กิจการสามารถคาดการณ์สงิ่ ที่เกิดขึ ้นในอนาคต และช่วยลด
ความสูญเสียต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ ้นได้ ทังในด้
้ านแรงงาน วัตถุดบิ ชัว่ โมงการทางาน เงิน และเวลา
2. D = Do ขันตอนการปฏิ
้
บตั ิ คือ การลงมือปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตามทางเลือกที่ได้ กาหนดไว้ ใน
ขันตอนการวางแผน
้
ซึ่งในขันตอนนี
้
้ต้ องมีการตรวจสอบระหว่างการปฏิบตั ดิ ้ วยว่าได้ ดาเนินไปในทิศทางที่ตงใจ
ั้
หรื อไม่ เพื่อทาการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้ เป็ นไปตามแผนการที่ได้ วางไว้
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3. C = Check ขันตอนการตรวจสอบ
้
คือ การประเมินผลที่ได้ รับจากการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
เพื่อให้ ทราบว่า ในขันตอนการปฏิ
้
บตั งิ านสามารถบรรลุเป้าหมายหรื อวัตถุประสงค์ที่ได้ กาหนดไว้ หรื อไม่ แต่สงิ่
สาคัญก็คือ ต้ องรู้วา่ จะตรวจสอบอะไรบ้ างและบ่อยครัง้ แค่ไหน เพื่อให้ ข้อมูลที่ได้ จากการตรวจสอบเป็ นประโยชน์
สาหรับขันตอนถั
้
ดไป
4. A = Action ขันตอนการด
้
าเนินงานให้ เหมาะสม จะพิจารณาผลที่ได้ จากการตรวจสอบ ซึ่งมีอยู่ 2
กรณี คือ ผลที่เกิดขึ ้นเป็ นไปตามแผนที่วางไว้ หรื อไม่เป็ นไปตามแผนที่วางไว้ หากเป็ นกรณีแรก ก็ให้ นาแนวทาง
หรื อกระบวนการปฏิบตั นิ นมาจั
ั ้ ดทาให้ เป็ นมาตรฐาน พร้ อมทังหาวิ
้ ธีการที่จะปรับปรุงให้ ดียิ่งขึ ้นไปอีก

บทสรุป

จากองค์ประกอบแผนกลยุทธ์ที่กล่าวข้ างต้ น ได้ นามาบูรณาการแบ่งออกเป็ น 3 ขันตอน
้
คือ ขันตอน
้
การวางแผน ขันตอนการน
้
ากลยุทธ์ไปปฏิบตั ิ และขันตอนการประเมิ
้
นผล ดังนัน้ การดาเนินงานตามแผนกลยุทธ์
ของสถานศึกษา จะเห็นได้ วา่ ทุกขันตอนมี
้
ความจาเป็ นอย่างยิ่งที่สถานศึกษาต้ องดาเนินการอย่างเป็ นระบบ ซึ่ง
ในแต่ละขันตอนจะน
้
ากระบวนการทางาน PDCA มาดาเนินการตามขันตอน
้
ดังนี ้
ขัน้ ตอนการวางแผนกลยุทธ์ คือการคิดอย่างมีระบบว่าจะดาเนินการอะไรบ้ าง ทาอย่างไร วิธีการ
ใด โดยใช้ ความสามารถสูงสุดที่จะทาได้ ทัง้ ด้ านการคิดวิเคราะห์ การตัดสินใจ และการมีส่วนร่ วมที่จะนาไปสู่
เป้าหมาย จะเห็นได้ วา่ สถานศึกษามีการ SWOT ใช้ สารสนเทศของสถานศึกษาเป็ นข้ อมูลพื ้นฐานในการกาหนด
วิสยั ทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ของสถานศึกษา การแต่งตังคณะท
้
างานเพื่อวางแผนกลยุทธ์ บุคลากรในโรงเรี ยนมี
ส่วนร่วมวิเคราะห์สภาพปั จจุบนั และปั ญหาความต้ องการของโรงเรี ยน ตลอดจน ชุมชนมีส่วนร่ วมในการให้ ข้อมูล
ประกอบการวิเคราะห์สภาพโรงเรี ยนในการจัดทาแผนกลยุทธ์ เป็ นการตัดสินใจในปั จจุบนั ที่สง่ ผลถึงอนาคต
ขัน้ ตอนการนาแผนกลยุทธ์ ส่ ูการปฏิบัติ สถานศึกษาให้ ความสาคัญต่อการนาแผนกลยุทธ์
ลงสู่การปฏิบตั ิที่เห็นได้ ชัดเจน ในรู ปแบบของกิจ กรรม/โครงการต่างๆที่ ทาให้ ผ้ มู ีส่วนได้ เสียทุกฝ่ ายได้ เข้ าร่ วม
กิจ กรรม มีการดาเนินงานในเรื่ อ งการใช้ งบประมาณตามวัตถุประสงค์และประเภทของงบประมาณ อาจ
เนื่องจากการดาเนินงานหรื อจัดกิจกรรมใดๆ สิ่งที่ สาคัญ ในการขับเคลื่อนงานคือ งบประมาณ ที่ จะต้ อ งมีการ
กาหนดวิธีการใช้ อย่างชัดเจน และถูกประเภทของงบประมาณที่ได้ รับจัดสรรมาในแต่ละปี งบประมาณ และยัง
จัดลาดับโครงการกิจกรรมในแผนปฏิบตั กิ ารประจาปี มีการควบคุมระบบการเบิกจ่ายงบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์
ให้ มีความคล่องตัวและถูกต้ องตาม
ขั น้ ตอนการประเมิ น ผล การด าเนิ น งานในขัน้ ตอนการประเมิน ผล ท าให้ เ ห็ น ว่ า ผู้บ ริ ห าร
สถานศึกษาและครูวชิ าการ ได้ ให้ ความสาคัญต่อการประเมินผลการดาเนินงานตามแผนกลยุทธ์ โดยการนาผลการ
ดาเนินงานมาปรับพัฒนาแผนในระยะต่อไป มีการแต่งตังคณะกรรมการประเมิ
้
นผลการดาเนินงาน การรายงาน
ผลให้ ผ้ มู ีส่วนเกี่ยวข้ องได้ รับทราบ และการมีเครื่ องมือประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ สามารถวัดผลสาเร็ จตาม
ตัวชี ้วัดความสาเร็จของโครงการได้ ซึ่งสอดคล้ องกับแนวคิดของวิทยา จันทร์ ศิริ (2551 : 248) ที่กล่าวว่า การ
ประเมินผล คือ การเก็บข้ อมูลการวิเคราะห์ความหมาย ข้ อเท็จจริ งของโครงการอย่างเป็ นระบบเพื่อการตัดสินใจ
เกี่ยวกับคุณค่าของโครงการและการปรับปรุ งเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพให้ ดียิ่งขึ ้น เช่นเดียวกับ สานักงาน
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คณะกรรมการการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน (2556 : 55) ได้ กล่าวว่า การประเมินผล หมายถึง กระบวนการติดสินคุณค่า
ของสิง่ ใดสิง่ หนึ่งตามตัวชี ้วัด โดยการเปรี ยบเทียบกับเกณฑ์หรื อมาตรฐานที่กาหนดไว้
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การบริหารงานวิชาการในโรงเรียน

Academic Administration in Schools
วิภารัตน์ วาจาจิตร

บทคัดย่อ
การบริหารงานวิชาการเป็นการบริหารเป็น งานที่ เกี่ย วข้องกับกิ จกรรมทุก ชนิด ในสถานศึ กษาโดยเฉพาะ
เกี่ยวกับการปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนให้ได้ผลดีและมีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้เรียนโดยขอบข่าย
ของงานวิชาการประกอบด้วยงานหลักสูตรงานจัดการเรียนการสอนงานประเมินผลการเรียนงานการบริหารการนิเทศ
ภายในสถานศึกษางานการพัฒนาบุคลากรทางวิชาการงานการวิจัยและพัฒนางานการบริหารโครงการทางวิชาการอื่นๆ
และผู้บริหารสถานศึกษาในฐานะที่เป็นผู้นาจะต้องเป็นผู้นาทางวิชาการการบริหารงานวิชาการจะประสบผลสาเร็จอย่าง
มีประสิทธิภาพได้ขึ้นอยู่กับความสามารถเฉพาะตนความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่รับผิดชอบความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาตนเอง
ให้มีความก้าวหน้าในสายวิชาชีพผู้บริหารและคุณลักษณะพื้นฐานเช่นความขยันความอดทนความประหยัดความซื่อสัตย์
ความสามัคคีพร้อมที่จะทางานร่วมกันเป็นทีมเห็นกับประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตนเป็นต้น
คาสาคัญ : การบริหารงานวิชาการ; งานวิชาการในโรงเรียน

ABSTRACT

Academic Administration is the administrative work associated with
all kinds of activities in education, especially with regard to improving the
quality of teaching to be effective and efficient. Maximum benefits to
participants by the scope of the work the work consists of academic courses,
jobs, teaching jobs, job evaluation study management supervision within the
institution. Personnel development and academic research and development
tasks. Project management jobs and other executives, academic education as
a leader to leader. Academic administration academic will be achieved
effectively. Depending on your abilities, expertise in the field of
responsibility. Committed to self improvement, progress in vocational basic
features such as executives, and diligence, patience, economy. The unity,
integrity, ready to do. Work together as a team with more than a total
benefit, etc.
Keywords: academic administration; academic schools
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บทนา
กระบวนการบริหารระบบคุณภาพ เป็นการดาเนินการหรือการจัดการที่เกี่ยวข้องกับการนาปัจจัยป้อนผ่าน
กระบวนการเพื่ อ ให้ ไ ด้ผ ลงานตรงตามข้อ ก าหนด ความต้อ งการ ความพึ งพอใจ ความประทั บ ใจ ความมั่ น ใจของ
ผู้รับบริการทางการศึกษา(กรมวิชาการ, 2539 : 2) มาตรฐานและคุณภาพของสถานศึกษาจะพิจารณาได้จากผลงานด้าน
วิชาการ เนื่องจากงานวิชาการเกี่ยวข้องกับหลักสูตร การจัดโปรแกรมการศึกษาและการจัดการเรียนการสอน ซึ่งเป็น
หัวใจของสถานศึกษา และเกี่ยวข้องกับผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทุกระดับของสถานศึกษา ซึ่งอาจจะเกี่ยวข้อง
ทางตรงหรือทางอ้อมก็อยู่ที่ลักษณะของงานนั้น (ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์, 2541 : 1) ส่วน ชุมศักดิ อินทร์รักษ์, (2551 :
2) กล่าวไว้ว่า ผู้บริหารมีหน้าที่เป็นผู้นาทางวิชาการโดยทางานร่วมกับผู้สอน กระตุ้นเตือนให้คาแนะนาและประสานงาน
ให้ผู้สอนทุกคนทางานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพในด้านการสอน การวิจัยและการบริการวิชาการ นอกจากนี้ยังเห็นว่า
งานวิชาการต้องให้ความสาคัญมากกว่างานด้านอื่น โดยผู้บริหารต้องรับผิดชอบเป็นอันดับแรกงานบริหารสถานศึกษานั้น
ไม่ ว่ าจะเป็ น สถานศึ ก ษาขนาดเล็ก หรือ ขนาดใหญ่ ภาระหน้ าที่ ข องผู้ บริ ห ารและงานที่ ผู้ บริ ห ารจะต้ อ งปฏิ บัติ แ ละ
รับผิด ชอบเหมือนกันทั้งสิ้น โดยถือว่างานวิชาการเป็นงานหลักเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพของผู้เรียนทั้งในเชิง
คุณภาพและปริมาณ ส่วนงานอื่น ๆ ถือว่าเป็นงานที่มีความสาคัญรองลงมาและเป็นงานสนับสนุน ได้มีผลการวิจัยทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศที่ชี้ให้เห็นว่าผู้บริหารสถานศึก ษาที่ถือเอางานวิชาการเป็นหลักในการบริหารและมีความเป็น
ผู้นาทางวิชาการจะนาโรงเรียนไปสู่ความสาเร็จได้ ตรงกันข้ามกับผู้บริหารที่ไม่เห็นความสาคัญของงานวิชาการ อาจเป็น
เพราะไม่มีความรู้ความสามารถ ขาดทักษะและประสบการณ์ทางวิชาการ มองงานอื่นสาคัญกว่างานวิชาการ จึงไม่
สามารถที่จะนาโรงเรียนไปสู่ความสาเร็จตามเป้าหมายได้ (จันทรานี สงวนนาม, 2545 : 55 – 56)ผู้บริหารสถานศึกษา
ซึ่งเป็นบุคลากรวิชาชีพที่รับผิดชอบการบริหารสถานศึกษาในทั้งของรัฐและเอกชน มีหน้าที่รับผิดชอบในการบริหาร
จัดการเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในด้านการบริหารวิชาการงานงบประมาณ งานบุคลากร และงาน
บริหารทั่วไป รวมทั้งการพัฒนายุทธศาสตร์และการระดมทรัพยากรเพื่อปรับปรุงพัฒนาสถานศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา
จึงถือเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนและพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้ผู้เรียนมี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามความมุ่งหมายต่อไป (วันชัย บุญทอง, 2548 : 2 – 3)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่มีความพร้อมและมีภารกิจในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและมาตรฐานการศึกษา เพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมายตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญั ติ
การศึกษาแห่งชาติ รวมทั้งปฏิบัติตามนโยบายของรัฐ สถานศึกษาจึงเป็นหน่วยงานย่อยขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา มีหน้าที่ดาเนินการพัฒนาการศึกษาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยได้รับการสนับสนุนทางด้านวิชาการ
งบประมาณ การบริหารงานบุคคลและการบริหารทั่วไป ซึ่ง ในการบริหารงานด้านต่าง ๆ นั้นถือว่าเป็นหน้าที่ที่ผู้บริหาร
ต้องรับผิดชอบโดยตรงและต้องให้ความสาคัญกับการบริหารงานให้มากขึ้น โดยเฉพาะการบริหารงานวิชาการถือว่าเป็น
หัวใจหรือภารกิจหลักของสถานศึกษา ส่วนงานบริหารด้านอื่น ๆ เป็นเพียงงานสนับสนุนวิชาการ จากผลการประเมิ น
คุณภาพการศึกษาระดั บชาติขององค์ การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา พบว่ า ผลสัมฤทธิ์ท างการเรี ยนเฉลี่ยใน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ของสถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
ต่ากว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ของนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ในสังกัด
เขตพื้นที่มัธยมศึกษาในระดับจังหวัดและระดับประเทศ(องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา กองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม, 2556) ซึ่งผลสัมฤทธิ์ดังกล่าวอาจเป็นเครื่องชี้วัดได้ว่าเกิดปัญหาขึ้นในสถานศึกษาด้า นการบริหารงาน
วิชาการ และจากผลการวิจัยเรื่อง “การศึกษาปัญหาการบริหารงานวิชาการสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู สังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา” ของสุปราณี ชินโน, (2556 : 86) พบว่า ปัญหาการบริหารงานวิชาการของ
สถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณา
โดยเรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้านการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และ
เทคโนโลยี เ พื่ อ การศึ ก ษา ด้ า นการพั ฒ นาหลั ก สู ต รสถานศึ ก ษา ด้ า นการพั ฒ นาแหล่ งการเรี ย นรู้ ด้ า นการพั ฒ นา
กระบวนการเรียนรู้ ด้านการนิเทศภายในสถานศึกษา ด้านการวัดผล ประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียนและด้านการ
พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามลาดับ และได้มีข้อเสนอแนะต่อองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมาด้านปัญหาการบริหารงานวิชาการสถานศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ควรส่งเสริม
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สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา โดยมุ่งเน้นในด้านการพัฒนาทางวิชาการใน
ด้านต่าง ๆ รวมทั้งพัฒนาครูให้มีความรู้ความสามารถในด้านการปฏิบัติงานวิชาการเพิ่มขึ้น ซึ่งจะส่งผลต่อคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาของผู้เรียน สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานทางการศึกษาอื่นและเอกชนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
จัดสรรทรัพยากรทางการศึกษาให้เหมาะสม เพียงพอ สอดคล้องกับความต้องการของสถานศึกษา ส่งเสริมสนับสนุนให้มี
การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องและนาผลการประเมินที่ไ ด้มาปรับปรุงพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอย่างแท้จริง
จากความเป็นมาและปัญหาดังกล่าวข้างต้น การบริหารงานวิชาการมีปัญหาต้องแก้ไข ปรับปรุงและหาแนวทาง
พัฒนาเพื่อให้การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น จะช่วยส่งผลให้นักเรียนมีคณ
ุ ภาพสูงขึ้น ปัจจัยหนึ่งที่จะทาให้ปัญหาเหล่านีไ้ ด้รับการแก้ไขให้ดีขนึ้ นั่นคือการ
บริหารงานวิชาการให้เกิดประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งจะส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้น
นั่นเอง
ดังนั้น ผู้ศึกษาในฐานะเป็นครูในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาจึงมีความสนใจที่จะศึกษา
คุณภาพการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาของผู้บริหาร สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ตามความ
คิดเห็นของ ครู เพื่อใช้ผลการศึกษาวิจัยเป็นข้อมูลให้ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรของสถานศึกษาได้รับทราบถึง
คุณภาพในการบริหารงานวิชาการของผู้บริหาร ปัญหา และแนวทางพัฒนาการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาสังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

ความหมายความสาคัญและขอบข่ายการบริหารงานวิชาการ
สถานศึกษาคือแหล่งเรียนรู้ที่สาคัญที่สุดของการจัดการศึกษาซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ของผู้เรียนตั้งแต่
วัย 4–22 ปีคือตั้งแต่ระดับอนุบาลศึกษาไปจนถึงระดับอุดมศึกษาการศึกษาหรือการเรียนรู้จึงมีความผูกพันกับ
สถานศึกษาเมื่อพูดถึงการศึกษาก็จะต้องคิดถึงสถานศึกษาและเมือ่ จะเปรียบเทียบสถานศึกษาด้านคุณภาพและมาตรฐาน
ก็มักจะเปรียบเทียบกันในเรื่องของงานวิชาการดังนั้นการบริหารสถานศึกษาและการบริหารงานวิชาการจึงเป็นเรื่องที่
ต้อ งพู ด ถึ งเกี่ ย วพั น กั น ไปไม่ มีที่ สิ้ น สุ ด โดยงานวิ ชาการเป็น งานหลั ก ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ กิ จกรรมทุ ก ชนิ ด ในสถานศึ ก ษา
โดยเฉพาะเกี่ยวกับการปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนให้ได้ผลดีและมีประสิ ทธิภาพมีความสาคัญต่อการพัฒนา
ผู้เรียนด้านความรู้ความสามารถและทักษะเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของการเรียนการสอน

1. ความหมายของการบริหารงานวิชาการ
การบริหารงานวิชาการมีผู้ให้ความหมายไว้ดังนี้
กิติมาปรีดีดิลก (2532: 74) กล่าวว่าการบริหารงานวิชาการเป็นงานที่ เกี่ยวข้องกับกิจกรรมทุกชนิดใน
สถานศึกษาหรือโรงเรียนเพื่อดาเนินการและพัฒนาการเรียนการสอนให้ได้ผลดีและมีประสิทธิภาพมากที่สุด ปรียาพรวงศ์
อนุตรโรจน์ (2535: 16) ให้ความหมายการบริหารงานวิชาการหมายถึงการบริหารสถานศึกษาโดยมีการจัดกิจกรรมทุกสิ่ง
ทุกอย่างที่เกี่ยวกับการปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนให้ได้ผลดีและมีประสิทธิภาพให้เกิดประโยชน์สูงสุดอาภาบุญ
ช่วย (2537: 2) กล่าวว่าการบริหารงานวิชาการหมายถึงการบริหารกิจการทุกชนิดในโรงเรียนที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุง
พัฒนาการเรียนการสอนให้ได้ผลดีมีประสิทธิภาพมากที่สุดชุมศักดิ์อินทรรักษ์ (2545: 9) กล่าวว่าการบริหารงานวิชาการ
หมายถึงกระบวนการจัดกิจกรรมในงานวิชาการซึ่งเป็นภารกิจหลักให้เกิดการปรับปรุงพัฒนาและเป็นประโยชน์สูงสุดแก่
ผู้เรียนหรือผู้รับบริการ สรุปได้ว่าการบริหารงานวิชาการหมายถึงการดาเนินงานกิจกรรมทุกชนิดในโรงเรียนที่เกี่ยวข้อ ง
กับการพัฒนาการเรียนการสอนให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียน
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2. ความสาคัญของการบริหารงานวิชาการ
การบริหารงานวิชาการมีความสาคัญดังต่อไปนี้
1. ทาให้ผู้บริหารตระหนักเห็นความสาคัญของงานวิชาการซึ่งเป็นงานหลักของสถานศึกษาเพราะความสาเร็จ
ของสถานศึกษาส่วนหนึ่งขึ้นอยู่กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน
2. ทาให้ผู้บริหารและครูวางแผนพัฒนางานวิชาการอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องเพื่อเสริมสร้างผู้เรียนให้มี
ความรู้ความสามารถมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
3. ทาให้สถานศึกษาปรับปรุงและพัฒนางานที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนให้มีประสิทธิ ภาพเกิดประโยชน์
สูงสุดต่อผู้เรียน
4. ทาให้เกิดความร่วมมือระหว่างสถานศึกษาผู้ปกครองชุมชนในการพัฒนาการเรียนการสอนตามความ
ต้องการของผู้เรียนและชุมชน

3. ขอบข่ายการบริหารงานวิชาการ
นักวิชาการกล่าวถึงขอบข่ายการบริหารงานวิชาการไว้ดังนี้
ปรียาพรวงศ์อนุตรโรจน์ (2535: 17-19) พิชัยเสงี่ยมจิตต์ (2542: 9-55) รุจิร์ภู่สาระและจันทธานีสงวนนาม
(2545:58-76) ได้กาหนดขอบข่ายการบริหารงานวิชาการดังนี้
1. หลักสูตรและการบริหารหลักสูตรซึ่งประกอบด้วย
1.1 หลักสูตรสาระการเรียนรู้ของหลักสูตรและการจัดระบบ
1.2 การพัฒนากระบวนการเรียนรู้
1.3 สื่อการเรียนรู้
1.4 การจัดและประเมินผลการเรียนรู้
2. การวิจัยในชั้นเรียน
3. การสอนซ่อมเสริม
4. การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร
5. การนิเทศภายในสถานศึกษา
6. การประกันคุณภาพการศึกษา
จากขอบข่ายของงานวิชาการแต่ละงานซึ่งประกอบด้วยขั้นตอนการทางานตั้งแต่การคิดวิเคราะห์เนื้อหาของ
งานที่จะดาเนินการ การวางแผนการทางานการควบคุมดูแลและการส่งเสริมให้มีการดาเนินการตามแผนงานหรือ
โครงการที่กาหนดการวิเคราะห์สรุปผลการทางานเพื่อรายงานและการนาผลการประเมิน ไปใช้แก้ไขปรับปรุงและพัฒนา
งานต่อไปนั้นล้วนแต่ต้องใช้ความรู้ความสามารถและความเอาใจใส่ในงานที่รับผิดชอบของครูแต่ละคนที่ทางานร่วมกันใน
ทีมงานแต่ละชุดงานเหล่านี้ดูเสมือนเป็นงานเสริมภาระงานประจาที่เป็นงานหลักของครูคืองานการจัดการเรียนการสอน
แต่หากพิจารณาให้ลึกซึ้งด้วยจิตวิญญาณของความเป็นครูแล้วจะเห็นว่าการจะเป็นครูที่ดีมีศักยภาพสูงเป็นที่เคารพนับถือ
และศรัทธาของผู้เรียนผู้ปกครองเพื่อนครูและผู้ที่เกี่ยวข้องอื่นๆได้นั้นครูทุกคนจะต้องมีส่วนเกี่ยวข้องในงานทุกงานที่
กล่าวแล้วข้างต้นและมิใช่เป็นการเกี่ยวข้องแต่เพียงผิวเผิ นหากเป็นการมีส่วนเกี่ยวข้องที่ต้องการความรักในวิชาชีพครู
เป็นพื้นฐานและการมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาตนเองเพื่อความก้าวหน้าทางวิชาชีพครูของตนเองประกอบกันไปด้วยและ
โดยภาระงานของผู้บริหารสถานศึกษาคือการจัดสถานศึกษาให้มีสิ่งแวดล้อมบรรยากาศที่สมบูรณ์ด้วยแหล่งเรียนรู้เพื่อให้
ครูสามารถจัดกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มศักยภาพตามหลักการของการ
บริหารงานวิชาการ
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แนวคิดความมุ่งหมายและหลักการการบริหารงานวิชาการ
1. แนวคิดการบริหารงานวิชาการ
1.1 ผู้บริหารต้องเป็นผู้นาทางวิชาการทั้งนี้เพราะผู้บริหารสถานศึกษาซึ่งเป็นผู้ที่อยู่ในตาแหน่ง
ผู้อานวยการอาจารย์ใหญ่หรืออาจเรียกชื่อเป็นอย่างอื่นก็ได้ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับหน่วยงานต้นสังกัดของสถานศึกษานั้นๆจะเป็น
ผู้ที่มีบทบาทในการกาหนดแบบแผนวิธีการและขั้นตอนต่างๆในการปฏิบัตงิ านบริหารวิชาการไว้อย่างเป็นระบบรู้จักเลือก
วิธีการบริหารที่เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษามีความสามารถในการทางานตามบทบาทหน้าที่ที่กาหนดไว้ซึ่งเป็นที่
รับรู้โดยทั่วไปของบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องรวมไปถึงงานที่เป็นความคาดหวังของสังคมว่าผู้บริหารควรทาและงานที่
ผู้บริหารสถานศึกษาคิดด้วยตนเองจากความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ว่าเป็นงานในความรับผิดชอบที่ต้องทา
โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องทาหน้าที่ในฐานะของผู้นาทางวิชาการ
1.2 กลุ่มบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาเนื้องานตามขอบข่ายงาน
วิชาการบุคลากรในสถานศึกษาผู้มีส่วนเกี่ยวข้องดังนี้
1.งานหลักสูตร
- คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
- ผู้บริหารสถานศึกษา
- ทีมงานบริหารหลักสูตร
- ทีมงานครูในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้
2.งานจัดการเรียนการสอน
- ผู้บริหารสถานศึกษา
- ทีมงานจัดการเรียนการสอน
- ครูทุกคน
- ผู้เรียนทุกคน
- ภูมิปัญญาท้องถิ่น
- ชุมชน
- สถานประกอบการ
- ศูนย์บริหารการเรียนรู้ในชุมชน
3.งานการประเมินผลการเรียน
- ผู้บริหารสถานศึกษา
- ทีมงานประเมินผลการเรียน
- ครูทุกคน
- ผู้เรียนทุกคน
4.งานการบริหารการนิเทศภายในสถานศึกษา
- ผู้บริหารสถานศึกษา
- ทีมงานวิชาการ
- ครูทุกคน
5.งานพัฒนาบุคลากรทางวิชาการ
- ผู้บริหารสถานศึกษา
- ทีมงานวิชาการ
- ครูทุกคน
- วิทยากรผู้มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญจากภายนอก
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6.งานการวิจัยและพัฒนา
- ผู้บริหารสถานศึกษา
- ทีมงานครูฝ่ายวิจัยและพัฒนา
- ครูบางคน
- นักเรียนบางกลุ่ม
7.งานการบริหารโครงการทางวิชาการอื่นๆ
- ผู้บริหารสถานศึกษา
- ทีมงานครูฝ่ายบริหารโครงการ
- ครูส่วนใหญ่
- นักเรียนแยกเป็นรายกลุ่ม
- เครือข่ายผู้ปกครอง
- ชุมชน
8.งานการบริหารระบบข้อมูลและสารสนเทศทางวิชาการ
- ผู้บริหารสถานศึกษา
- ทีมงานครูฝ่ายวิชาการ
- ทีมงานครูฝ่ายแผนงาน
- ครูทุกคน
- นักเรียนทุกคน
9.งานการบริหารการประเมินผลงานทางวิชาการของสถานศึกษา
- ผู้บริหารสถานศึกษา
- ทีมงานครูฝ่ายประเมินผล
2.ความมุ่งหมายการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา
การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาจะดาเนินไปสาเร็จบรรลุความมุ่งหมายตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 นั้นองค์ประกอบสาคัญของการดาเนินงานได้
สาเร็จเพียงใดในระดับใดหรือไม่ขึ้นอยู่กับเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
และกระบวนการนาหลักสูตรไปสู่การปฏิบัติในระดับเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึ กษาเพื่อสร้างสมรรถนะสาคัญและ
คุณ ลั ก ษณะอั นพึ งประสงค์ ของผู้ เ รีย นซึ่ งบุ ค คลทุก ฝ่ า ยที่ เ กี่ ย วข้ อ งต้อ งให้ ความร่ว มมื อ ร่ว มใจร่ ว มคิ ดร่ ว มรับ รู้ ร่ ว ม
ประคับประคองร่วมควบคุมตรวจสอบและร่วมประเมินผลเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนตลอดไป
3. หลักการบริหารงานวิชาการ
การบริหารงานวิชาการเป็นงานหลักที่สาคัญของสถานศึกษาควรมีหลักการบริหารงานวิชาการดังนี้
1. สถานศึกษาต้องคานึงถึงองค์ประกอบหลักที่สาคัญของงานวิชาการได้แก่การพัฒนาหลักสูตรการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนการพัฒนาสื่อนวัตกรรมการเรียนการสอนและการจัดประเมินผลการเรียนการสอน
2. สถานศึกษาต้องมีกลไกควบคุมมาตรฐานทางวิชาการของสถานศึกษาให้มีคุณภาพเพื่อการพัฒนาทาง
วิชาการจะได้มีทิศทางพัฒนางานวิชาการอย่างชัดเจนและไปในทิศทางเดียวกันสอดคล้องกับการประเมินคุณภาพภายใน
และการประเมินจากหน่วยงานภายนอก
3. สถานศึกษาต้องมีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนา
หลักสูตรการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนการวัดประเมินผลการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดย
คานึงถึงผู้เรียนเป็นสาคัญ
4. สถานศึกษาต้องมีโครงสร้างการบริหารงานวิชาการที่ชัดเจนมีการกระจายอานาจและความรับผิดชอบให้
ผู้ปฏิบัติงานโดยคานึงถึงความรู้ความสามารถและความเหมาะสมของผู้ปฏิบัติงาน
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5. สถานศึกษาต้องมีการประเมินติดตามผลการปฏิบัติงานทางวิชาการเพื่อให้ได้มาตรฐานของงานวิชาการและ
นาผลที่ได้มาปรับปรุงวางแผนงานวิชาการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
6. สถานศึกษาต้องมีเครือข่ายการประสานงานความร่วมมือระหว่างครอบครัวชุมชนเพื่อส่งเสริมและสนับสนุน
งานวิชาการของสถานศึกษาในการพัฒนาผู้เรียน
7. สถานศึกษาต้องสามารถบริหารงานวิชาการได้อย่างมีอิสระคล่องตัวและสอดคล้องกับความต้องการของ
ผู้เรียนและชุมชน

กระบวนการและเทคนิคการบริหารงานวิชาการตามแนวคิดการบริหารโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน
และการบริหารแบบมีส่วนร่วม
การศึ ก ษาให้ เ ข้ า ใจกระบวนการและเทคนิ ค การบริ ห ารงานวิ ช าการตามแนวคิ ด ของการบริ ห ารโดยใช้
สถานศึกษาเป็นฐานและการบริหารแบบมีส่วนร่วมนี้สรุปได้ว่ากระบวนการและเทคนิคการบริหารงานวิชาการตาม
แนวคิดของการบริหารโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐานและการบริหารแบบมีส่วนร่วมมีดังนี้
กระบวนการการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาใช้กระบวนการระดมทรัพยากรบุคคลให้มีส่วนร่วมจัด
การศึกษากระบวนการจัดการเรียนรู้การประกันคุณภาพการจัดการศึกษาการพัฒนาครู-นักเรียนการจัดแหล่งเรียนรู้การ
สร้างบรรยากาศทางวิชาการด้วยการส่งเสริมให้ใช้กระบวนการวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่เพื่อการบริหารงานและเพื่อการ
แก้ปัญหาจัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติเต็มตามศักยภาพให้มีความรู้คู่คุณธรรมมีความเข้าใจ
ศรัทธาและเชื่อมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข บริหารโดยยึดหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเอกชนให้มีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการสร้าง
บรรยากาศเพื่อส่งเสริมการค้นคว้าวิจัยให้เกิดขึ้นทั้งในกลุ่มครูนักเรียนและจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายใน
เทคนิคการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาใช้กระบวนการกลุ่ม การทางานเป็นทีมในรูปแบบคณะกรรมการ
ให้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงจัดการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นทุกเวลา/สถานที่และร่วมมือกับทุกฝ่ายจัดกิจกรรมเสริมสร้าง
คุณธรรมใช้กระบวนการวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการเรียนรู้ยกย่องเชิดชูผู้ที่ส่งเสริมสนั บสนุนการจัดการศึกษา
กาหนดเป็นนโยบายให้ครู (ทุกคน) นักเรียน (รายห้อง) นาเสนองานวิจัย

บทสรุป
สรุปการบริหารงานวิชาการให้ประสบความสาเร็จได้ดังต่อไปนี้
1. การวางแผนการบริหารงานวิชาการเป็นกิจกรรมหลักอันดับแรกที่มีความสาคัญอย่างยิ่งต่อการจัดการ
สถานศึกษาเพื่อให้บคุ ลากรทุกคนในสถานศึกษามีเป้าหมายและทิศทางการทางานด้านวิชาการร่วมกันเข้าใจหน้าที่ความ
รับผิดชอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของตนและสามารถทางานร่วมกับเพื่อนครูคนอื่นได้โดยไม่เกิดความขัดแย้งช่วยลด
ความไม่พอใจและความท้อ แท้ที่เ กิดขึ้ นจากการท างานโดยขาดทิ ศทางและเป้าหมายที่ ชัดเจนและต้องวางแผนให้
ครอบคลุมขอบข่ายการบริหารงานวิชาการทั้งหมด
2. ประเด็นสาคัญที่ผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องคานึงถึงในการวางแผนการบริหารงานวิชาการคือการวางแผน
ให้ครอบคลุมงานวิชาการตามขอบข่ายการบริหารงานวิชาการทั้งหมดได้แก่การบริหารหลักสูตรการบริหารการเรียนการ
สอนการบริหารการนิเทศภายในการบริหารการประเมินผลการเรียนการสอนการบริหารระบบข้อมูลและสารสนเทศทาง
วิชาการการบริหารการพัฒนาบุคลากรการบริหารการวิจัยและพัฒนาการบริหารโครงการทางวิชาการอื่นๆและการ
บริหารการประเมินผลด้านวิชาการของสถานศึกษา
3. กระบวนการบริหารงานวิชาการประกอบด้วยการวางแผนการบริหารงานการกาหนดยุทธศาสตร์การ
บริหารงานยุทธศาสตร์การนาแผนการบริหารงานวิชาการสู่การปฏิบัติและการนิเทศติดตามประเมินผลการบริหารงาน
วิชาการ
4. การประเมินผลการบริหารงานวิชาการเป็นกิจกรรมในกระบวนการบริหารซึ่งผู้บริหารสถานศึกษาและ
ผู้รับผิดชอบจะต้องมีการวางแผนการดาเนินงานอย่างเป็นระบบมีการกาหนดขั้นตอนและกาหนดกิจกรรมการกากับ
ติดตามและประเมินผลให้ชัดเจนรวมทั้งการประเมินตนเองหรือการประเมินคุณภาพภายในด้วย
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ธรรมาภิบาล กับการบริหารโรงเรียนที่มีประสิทธิภาพ
Good governance and effective school administration
นายวิโรจน์ สูญน่วม
Mr.Wirot Soonnuam

บทคัดย่อ
บทความนี้มีวัตถุประสงค์ในการนาเสนอว่าด้วยหลักธรรมาภิบาล กับการบริหารโรงเรียนที่มีประสิทธิภาพ
เป็นหลักการที่นาไปปรับใช้ให้สอดคล้องกับบริบทของสังคมและองค์การโรงเรียน เป็นหลักธรรมาภิบาลที่ความ
สอดคล้องเหมาะสมกับบริบทของการริหารโรงเรียนควรประกอบไปด้วย แปด หลักการ คือ การมีส่วนร่วม การ
ปฏิบัติตามกฎหมาย ความโปร่งใส ความรับผิดชอบ ความสอดคล้อง ความเสมอภาค การมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล และการมีเหตุผล ซึ่งทั้งแปดหลักการนี้จะบูรณาการอยู่ในการบริหารงานของโรงเรียนและนาไปสู่
เป้าหมายสุดท้ายของการจัดการศึกษา คือ การทาให้ผู้เรียนมีคุณภาพ คือ เป็นคนดี คนเก่ง และคนมีความสุข
นอกจากนี้ยังช่วยการบริหารงานภายในองค์การได้มีประสิทธิภาพอีกด้วย

คาสาคัญ: ธรรมาภิบาล , การบริหารโรงเรียนที่มีประสิทธิภาพ
Abstract
This article aims to present governance principles. With effective school
administration It is a principle adapted to the context of society and school
organization. Good governance that is consistent with the context of school
governance should include eight principles: participation. Compliance,
transparency, accountability, consistency, equality, efficiency and effectiveness.
And rationality All of these eight principles are integrated into school
administration and lead to the ultimate goal of educational management, ie, to
make quality learners good, talented, and happy. It also helps to manage the
organization within the organization as well.

Keywords: Good governance, effective school administration.
บทนา
ประเทศไทยได้มีมติโดยคณะรัฐมนตรีเมื่อเดือนพฤษภาคม 2542. ให้ใช้คาว่า “ระบบการบริหารและการจัดการ
บ้านเมืองที่ดี หรือ ธรรมาภิบาล (Good Governance)” : ซึ่งเดิมเราเคยใช้คาว่าธรรมรัฐประชารัฐ หรือธรรมรัฐแห่งชาติ
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การนาเอาคานีม้ าใช้ในระยะแรกถูกใช้อยู่ในงานด้านการพัฒนาทางสังคม และด้านการเงินของสถาบันการเงินนานาชาติ
ประเทศไทยนามาใช้อย่างจริงจัง เมื่อ IMF และ ADB ได้เข้ามาช่วยแก้ปัญหาวิกฤตทางเศรษฐกิจในปี 2540 ฉะนั้น
Governance และ Good Governance ตามที่ทาง UN ESCAP ได้ให้กาหนดเป็นแนวปฏิบตั ิเพื่อประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐไว้ หลักการและแนวความคิดของธรรมรัฐ (Governance) ไม่ใช่สิ่งใหม่ มันเก่าเท่ากับอารยธรรม
มนุษยชาติและอยู่คู่กับมนุษย์มานานมาก Governance คือกระบวนการตัดสินใจที่จะปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติงานอย่างใด
อย่างหนึ่ง Governance ทีใ่ ช้อยู่ เช่น บรรษัทภิบาล (Corporate Governance) ฯลฯ
คาว่า Governance เป็นกระบวนการโดยการตัดสินใจ วิเคราะห์ได้ว่า Governance จะให้ความสาคัญกับ
องค์การที่มีรูปแบบ (Formal) และไม่มรี ูปแบบ (Informal) คนที่อยู่ในองค์การเป็นผู้ตดั สินใจ และกระทาตามโครงสร้าง
และแนวทางที่ได้กาหนดไว้
รัฐบาลเป็นผู้บริหารและจัดการประเทศ ฉะนั้นในการกาหนดนโยบายและแผนการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
จะต้องออกมาจากนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยคณะ
รัฐมนตรีที่ดูแลกระทรวง และ ทบวงต่าง ๆ

ธรรมาภิบาล (Good Governance)
หลักการของธรรมาภิบาล หรือ Good Governance ตามที่ UN ESCAP กาหนดไว้มี 8 หลักการ คือ การมี
ส่วนร่วมการปฏิบตั ิตามกฎหมาย ความโปร่งใส ความรับผิดชอบ ความสอดคล้อง ความเสมอภาค การมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล และการมีเหตุผล

การมีส่วนร่วม (Participatory)
การมีส่วนร่วมของสมาชิกทั้งชายหญิงคือการตัดสินใจที่สาคัญในสังคมและสร้างความสามัคคีให้เกิดกับ
ประชาชน การมีส่วนร่วมสามารถทาได้โดยอิสระไม่มีการบังคับ สมาชิกเต็มใจให้ความร่วมมือด้วยตนเอง หรือมีส่วนร่วม
ผ่านหน่วยงาน สถาบันหรือผู้แทนตามระบอบประชาธิปไตย

การปฏิบัติตามกฎ (Rule of Law)
ธรรมาภิบาลต้องการความถูกต้องตามกรอบของกฎหมาย ไม่เลือกปฏิบัติ ไม่ลาเอียง มีการปฏิบตั อิ ย่างเสมอ
ภาคและเป็นธรรมกับประชาชนโดยเท่าเทียมกัน ทุกคนในสังคมอยู่ภายใต้ข้อกาหนดของกฎหมายเดียวกัน

ความโปร่งใส (Transparency)
ความโปร่งใสเป็นการตรวจสอบความถูกต้อง
มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างตรงไปตรงมาสิ่งนี้ช่วยแก้ปัญหาการ
ทุจริตและคอรัปชั่นได้ทั้งในภาครัฐและเอกชน
สื่อจะเข้ามามีบทบาทอย่างมากในากรตรวจสอบและรายงานผลงาน
ดาเนินงานโดยการนาเสนอข่าวสารที่ถูกต้องให้แก่สังคมได้รับทราบ

ความรับผิดชอบ (Responsiveness)
ความรับผิดชอบเป็นการพยายามให้คนทุกฝ่ายทาหน้าที่ของตนให้ดที ี่สุดในการปฎิบัติงาน กล้าที่จะคิด กล้าที่
จะตัดสินใจและรับผิดชอบต่อผลการคิดและ
การตัดสินใจนั้น ๆ

ความสอดคล้อง (Consensus Oriented)
ความสอดคล้องต้องกันเป็นการกาหนดและสรุปความต้องการของคนในสังคม ซึ่งมีความแตกต่างกันอย่างมาก
โดยพยายามหาจุดสนใจร่วมกันและความต้องการ
ที่สอดคล้องต้องกันของสังคมมาเป็นข้อปฏิบตั เิ พื่อลดปัญหาความ
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ขัดแย้งในสังคม การจะพัฒนาสังคมได้ ต้องทราบความต้องการทีส่ อดคล้องต้องกันของสังคมนั้น ๆ ด้วยวิธีการเรียนรู้
วัฒนธรรมของสังคมนั้น ๆ ก่อน

ความเสมอภาค (Equity and Inclusiveness)
ความเสมอภาคเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่ประชาชนทุกคนพึงได้รับจากรัฐบาล ทั้งการบริการด้านสวัสดิการตลอดจน
สาธารณูปโภคด้านอื่น ๆ

หลักประสิทธิภาพและประสิทธิผล (Effectiveness and Efficiency)
เป็นวิธีการจัดการทรัพยากรที่มอี ยู่อย่างจากัด โดยการผลิตและจาหน่ายเพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่คุ้มค่ากับเงินที่
ลงทุนหรือการใช้ทรัพยากรให้ได้ประโยชน์สูงที่สุดต่อมวลมนุษยชาติ
โดยมีการพัฒนากระบวนการเพิ่มผลผลิตอย่าง
ต่อเนื่องและยั่งยืน

การมีเหตุผล (Accountability)
การมีเหตุผลเป็นความต้องการในทุกสังคม
ประชาชนทุกคน
ต้องตัดสินใจและ
รับผิดชอบต่อการกระทาของตนด้วยผลทีส่ มเหตุสมผล
การมีเหตุผลไม่สามารถกระทาได้ถ้าปราศจากการปฏิบตั ิตาม
กฎหมาย ความโปร่งใส และตรวจสอบได้
พอจะกล่าวสรุปได้ว่า ธรรมาภิบาล (Good Governance) แม้จะดีเลิศสักเพียงใดก็ตาม แต่ก็ยากที่จะกระทาให้
สาเร็จให้ครบทุกหลักการ
ฉะนั้นก่อนที่จะมาให้ความสนใจการพัฒนาด้านการบริหารและการจัดการนั้น
ควรให้
ความสาคัญกับการศึกษาก่อนเป็นอันดับแรก เพราะว่าการศึกษาเป็นเครื่องมือทีส่ าคัญต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ก่อนที่จะนาไปสู่การพัฒนาด้านอืน่ ๆ การพัฒนางานใด ๆ ต้องพัฒนาที่อุดมการณ์ของคนให้ไปสูจ่ ุดมุง่ หมายที่แท้จริง

หลักธรรมาภิบาลกับการศึกษา (Good Governance and Education)
หลักธรรมาภิบาลกับการศึกษา(Good Governance) การกระจายอานาจ การมีส่วนร่วม ทางการศึกษา
นับเป็นปัจจัยที่สาคัญทีส่ ุดในการปฏิรูปการศึกษาตามเจตนารมณ์แห่ง พ.ร.บ.การศึกษาฯ พ.ศ.2542 แก้ไขเพื่มเติม(ฉบับที่
2)พ.ศ.2545เพราะจะช่วยให้มีคณะบุคคลเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา/หน่วยงานทางการศึกษา/และบริหาร
จัดการโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ อาทิ การสร้างหลักสูตรอันเหมาะสมของท้องถิ่นที่ทันสมัย ทันโลก ผสมผสานกับภูมิ
ปัญญาของท้องถิ่น สอคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและชุมชน(People Needed) ทาให้เกิดการประหยัดการใช้
ทรัพยากร ในด้านต่างๆ อาทิ ทรัพยากรบุคคล งบประมาณ เพราะทุกภาคส่วนร่วมพัฒนาโดยเข้ามามีส่วนร่วม
(Participation) ในความรับผิดชอบ เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา ผลจากการเข้ามามีส่วนร่วมในการติดตาม
ตรวจสอบ มีผลทาให้การจัดการศึกษาในท้องถิ่นดีขึ้น สอดคล้องกับระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีวา่ ด้วยการสร้างระบบ
บริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ.2542 ไว้ในข้อ 4 หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี ที่ระบุไว้ในข้อ
ย่อย 4.2 ว่าในการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมทีด่ ี ควรจัดหรือส่งเสริมให้สังคมไทยอยู่บนพืน้ ฐานของหลักสาคัญ
อย่างน้อย 6 ประการ คือ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ และ
หลักความคุม้ ค่าคุ้มทุน โดยเฉพาะหลักการมีส่วนร่วม เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมรับรู้ และเสนอความเห็นใน
การตัดสินใจปัญหาสาคัญของประเทศ ไม่ว่าด้วยการแจ้งความเห็น การไต่ส่วนสาธารณะ การประชาพิจารณ์ การแสดง
ประชามติ หรือ อื่น ๆ และข้อ 6 แนวทางปฏิบัติในข้อย่อย 6.3 เร่งรัดให้เกิดการปฏิรูปและเปลี่ยนแปลงในการบริหาร
ภาครัฐอย่างเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปฏิรูประบบราชการ และการปฏิรูปการศึกษา

การกระจายอานาจทางการศึกษา
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วิเคราะห์ถึงจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และข้อจากัดหรือภัยคุกคาม (SWOT Analysis) ซึ่งจะวิเคราะห์จดุ แข็งและ
โอกาส ซึ่งเป็นเชิงบวก และวิเคราะห์จุดอ่อนและข้อจากัด ซึ่งเป็นเชิงลบ ดังนี้
1. จุดแข็ง (Strength) และโอกาส (Opportunity) ได้แก่ แผนฯ 8 และ 9
ต่างยึดพื้นที่ หน้าที่ และการมีสว่ นร่วม (Area-Function-Participation Approach : AFP) มาเป็นหลักในการนา
แผนพัฒนาประเทศไปดาเนินการในระดับปฏิบัติ ดังนั้น การกระจายอานาจทางการศึกษา โดยยึดที.่ ...
1.1 พื้นที่ จึงมีทั้งในมิติของเขตการศึกษา โรงเรียน (School Based) และชุมชน (Community
Based)
1.2 หน้าที่ ที่จะต้องปรับบทบาทของภาครัฐ จากผู้สั่งการ (Instructor) มาเป็นผู้ประสานงาน
(Coordinator) และ เอื้ออานวยความสะดวก (Facilitator) ให้เกิดกลไกและเครือข่ายความร่วมมือกันในการ
จัดการศึกษา
1.3 การมีส่วนร่วมเป็นหลัก ในการจัดการศึกษา ดังนั้นจะต้องกระจายหรือมอบอานาจในการจัด
การศึกษา ไปให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในทุกขั้นตอนของการจัดการศึกษา ตั้งแต่ขั้นของการวางแผน
กาหนดหลักสูตร ร่วมกันสร้างโรงเรียนและชุมชนให้กลายเป็นองค์กรชุมชนแห่งการเรียนรู้ร่วมกัน (Learning
Society) จนถึงขั้นของการติดตามประเมินผลคุณภาพของการจัดการศึกษา บทบัญญัติในรัฐธรรมนูญฯ พ.ศ.
2540 พ.ร.บ.กาหนดแผนและขัน้ ตอน การกระจายอานาจไปสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542และ
พ.ร.บ.การศึกษาฯพ.ศ.2542ล้วนสร้างกลไกในการกระจายอานาจทางการศึกษา รวมทั้งกลไกการบริหารจัดการ
ที่เกี่ยวข้องให้ เอื้ออานวยต่อการกระจายอานาจทางการศึกษาไปให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน และ
ประชาชนในที่สุด
1.4 ความก้าวหน้าของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ นอกจากจะช่วยสนับสนุนให้เกิดโอกาสในการ
เรียนรูเ้ รื่องการกระจายอานาจทางการศึกษาร่วมกันในระหว่างชุมชนต่าง ๆ รวมทั้งกันร่วมมือกันเป็นเครือข่าย
แล้ว ยังจะช่วยสร้างกระแสความตืน่ ตัวในการเข้ามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาให้แพร่กระจายออกไปอีกด้วย
2. จุดอ่อน (Weakness) และอุปสรรคหรือข้อจากัด (Threat) ได้แก่
2.1 งบประมาณสนับสนุนของรัฐมีจากัด รวมทั้งข้อจากัดทางด้านทรัพยากรและงบประมาณในพื้นที่
ตามผลกระทบจากวิกฤติเศรษฐกิจ จะเป็นอุปสรรคต่อการสนับสนุน ทั้งจากภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ธุรกิจเอกชน หรือแม้แต่จากชุมชนเอง
2.2
การขาดความจริงใจและเข้าใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง
ทั้งในระดับนโยบายโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
นักการเมืองท้องถิ่น ซึ่งส่วนใหญ่มิใช่นักการศึกษา และในระดับปฏิบัติการ เช่น ครู หรือแม้แต่ประชาชนใน
ชุมชนนั้น ทาให้ไม่สามารถเข้ามีสว่ นร่วมได้ตามบทบาททีไ่ ด้รบั อย่างเหมาะสม
2.3 ระบบและโครงสร้างการบริหารจัดการ ยังปรับตัวไม่ทัน ตั้งแต่ใน ระดับส่วนกลางที่ยังต้องการ
ปฏิรูประบบต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบราชการ และความชัดเจนในขอบเขตของการกระจายอานาจ
2.4 มีกลไกความร่วมมือน้อยในลักษณะของพหุภาคี เพื่อให้เกิดการมี ส่วนร่วมในการกระจายอานาจ
ทางการศึกษาให้ตรงกับเจตนารมณ์ของการปฏิรูป การศึกษาอย่างแท้จริง ในทุกระดับตั้งแต่ในระดับชาติ
ระดับอุดมศึกษาการสอบเข้ามหาวิทยาลัย
ที่ยังเน้นการท่องจามาสอบทาให้ยังไม่สอดคล้องกับเจตนารมณ์
การปฏิรปู การศึกษา ระดับเขตพืน้ ที่การศึกษา ระดับท้องถิ่น และระดับชุมชน จะต้องผสมผสานความทันสมัย
ให้เข้ากับบริบทของท้องถิ่น

การบริหารโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ
โลกในปัจจุบันมีการพัฒนาด้านเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วส่งผลต่อการพัฒนา
ข้อสนเทศแผ่กระจายครอบคลุมพืน้ ที่ส่วนต่าง ๆ ของโลกอย่างรวดเร็วจนได้ชื่อว่า
เปลี่ยนแปลงทาให้เกิดกระแสสาคัญๆที่เข้าสู่ความเป็นสากลรวมทั้งการจัดการศึกษา
ต่างๆหลายประการ เช่น ความสับสนในข้อสนเทศ ข้อจากัดด้านการใช้เทคโนโลยี

ระบบสื่อสารมวลชน ทาให้กระแส
“โลกไร้พรหมแดน” ผลของการ
ขณะเดียวกันก็อาจก่อให้เกิดปัญหา
รวมทั้งการรับกระแสวัฒนธรรมโดย
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ขาดการกลั่นกรองและการยั้งคิด จนกระทั่งวัฒนธรรมดั้งเดิมที่ดีงาม เอกลักษณ์ไทยและภูมปิ ัญญาท้องถิ่นไม่ได้รับการ
อนุรักษ์ไว้เท่าที่ควร ในขณะที่สังคมโลกต้องการด้านคุณภาพและมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ต่างไปจากเดิม ดังนั้นระบบ
การศึกษาจึงเป็นกลไกสาคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีคณ
ุ ภาพที่ยั่งยืนและสามารถรักษาเอกลักษณ์ไทยไว้ ใน
ฐานะที่ข้าพเจ้าเป็นผู้สอน สาขาวิชาการบริหารการศึกษาได้คานึงถึงสภาพปัญหาจากบริบทของสังคมที่เกิดขึ้น จึงได้
นาเสนอแนวทางธรรมาภิบาลในการบริหารและจัดการศึกษา โรงเรียนนิติบุคลโดยเฉพาะ 2 ด้านที่เป็นสิ่งสาคัญมากใน
ขณะนี้คือด้านการบริหารบุคคล บุคคลทั่วไป และที่เป็นบุคลากรในโรงเรียนซึ่งถือเป็นทรัพยากรที่สาคัญที่สุด ซึ่งอาจกล่าว
ได้ว่า “บุคลากรในโรงเรียนมีความสาคัญต่อการบริหารฯ” เพราะบุคลากรฯเป็นผูร้ ับผิดชอบฯและดาเนินการเกี่ยวกับ
ปัจจัยต่างๆ ทั้ง วัสดุ อุปกรณ์ และการจัดการต่างๆ เพื่อการบริหารจัดการศึกษาในโรงเรียนให้ประสบกับความสาเร็จได้
นั้น
ผู้บริหารฯต้องสร้างภาวะผู้นาและควรยึดหลักวิชาที่ได้ศึกษาเล่าเรียนมาบูรณาการไปสุ่การปฏิบตั ิที่เน้นการมี
ส่วนร่วมอย่างมุ่งมั่นและจริงจัง ดังนี้
1. มีความซื่อสัตย์สุจริต ถือว่าเป็นเรือ่ งที่สาคัญที่สุดของการบริหาร เพราะจะ
ต้องทาเป็นแบบอย่างที่ดีเพื่อให้เกิดความศรัทธาและเป็นตัวอย่างที่ดแี ก่บุคลากร ผู้ใต้บังคับบัญชา ดังคากล่าวที่ว่า
“แบบอย่างที่ดีย่อมอยู่เหนือคาสอนอื่นใด”
2. มีความยุติธรรม การบริหารงานด้วยความเสมอภาค เป็นกลาง และยุติธรรมกับทุกคน ซึ่งทาให้ลดความ
ขัดแย้งภายในโรงเรียนได้
3. มีความมุ่งมั่น ขยัน อดทน และเป็นคนสู้งาน บุคลากรฯ จะเห็นการทางานและจะนาไปเป็นแบบอย่าง โดย
ยึดหลักว่า “สอนให้รู้ ทาให้ดู อยู่ให้เห็น” (ท่านได้ทาในสิ่งเหล่านี้หรือยัง)
4. มีความรับผิดชอบสูง “ ความรับผิดชอบ” เป็นเรื่องที่สาคัญยิ่งอีกประการหนึ่ง เพราะ ความรับผิดชอบทาให้
งานประสบความสาเร็จ แม้ในบางครั้งงานที่สาคัญของโรงเรียนเกิดความผิดพลาด ในฐานะผู้บริหารฯ จาเป็นต้องยอมรับ
และรับผิดชอบโดยไม่โยนความผิดไปให้ผู้อื่น
5. มีความคิดริเริม่ สร้างสรรค์ นาแนวคิดและวิธีการใหม่ๆมาปฏิบตั ิในโรงเรียนบ้างเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ในเชิงสร้างสรรค์แสดงให้เห็นถึง การเป็นผู้นาแห่งการเปลี่ยนแปลง
6. มีภาวะผู้นาสูง ผู้บริหารต้องเป็นผู้นาแห่งการเปลี่ยนแปลงในโรงเรียนเชิงการพัฒนาที่ดีขึ้นใน 4 ด้าน
กล่าวคือ ด้านบริหารงานบุคคล ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ และด้านการบริหารงานทั่วไป
7. กล้าที่จะคิด กล้าที่จะพูด กล้าที่จะนา กล้าที่จะทา กล้าที่จะตัดสินใจ และกล้าที่จะรับผิดชอบ ในฐานะ
ผู้บริหารฯ
8. มีคุณธรรม และจริยธรรม ยึด พรหมวิหาร 4 เป็นธรรมะในการบริหารบุคลากร ได้แก่
- เมตตา ให้ความรัก ความปรารถนาดีแก่ทุกคนด้วยความเสมอภาค ไม่ลาเอียง
- กรุณา ให้ความช่วยเหลือแก่บคุ ลากรฯ ที่มที ุกข์ตามโอกาสและความเหมาะสมอย่างเท่าเทียมกัน
หรือกรณีมีปัญหาในหน้าที่การงานและปัญหาส่วนตัว
- มุฑิตา ยินดีให้กาลังใจแก่บุคลากรทุกคนเมื่อประสบความสาเร็จในชีวิต หรือในหน้าที่ การงานตาม
ความเหมาะสม พิจารณาความดีความชอบที่ใช้หลักความดี/ เก่ง ส่งเสริม และสบับสนุนให้ทาผลงานเพื่อการพัฒนา
วิชาชีพที่สูงขึ้น การจัดทาการ์ดอวยพรและของที่ระลึกมอบให้ ในวันคล้ายวันเกิด ฯลฯ
- อุเบกขา ทางานโดยปราศจากอคติ วางตัวเป็นกลาง ให้ความยุติธรรมแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา ไม่ลาเอียง
ไม่เลือกที่รักมักที่ชัง ไม่แสดงความดีใจจนเกินควร หรือทับถมผู้อื่นเมื่อประสบเคราะห์กรรม
9. มีวุฒิภาวะทางอารมณ์สูง สามารถเก็บความรู้สึกต่างๆ ได้ สุขุม รอบคอบ นุ่มนวล มีความอดทนต่อความรูส้ ึก
ที่ไม่ถูกต้อง หรือการปฎิบัติที่ขัดต่อกฎระเบียบ และวัฒนธรรม
10. เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี แก่บคุ ลากรในโรงเรียนและ ครอบครัว มีนิสัยรักการ
อ่าน การใช้เวลาว่างในวันหยุด โดยการวางแผนและบริหารเวลาให้คุ้มค่าที่สดุ สาหรับการปฏิบัติงาน และการศึกษาเพื่อ
การพัฒนาตนเองเสมอ
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11. มีความจริงใจ ยึดอุดมการณ์ในการทางานให้ความเป็นกันเองแก่ผู้ร่วมงาน ทุกคนด้วยความเสมอภาค ด้าน
การบริหารงาน การบริหารงานในด้านต่างๆ ของโรงเรียน ได้แก่ ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ และด้านบริหารงานทั่วไป
ควรใช้วิธีการบริหารรูปแบบใหม่ “รูปแบบที่ทุกคนมีส่วนร่วม” ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วมทา และร่วมรับผิดชอบโดย
พิจารณาจัดทาภารกิจให้ชัดเจน ครอบคลุมงานทั้งหมดและมีการกาหนดกลุ่มงานที่มีความสอดคล้องกัน จัดโครงสร้าง
บริหารที่เป็นนิติบุคคล มีการบริหารเป็นระบบ มีสายบังคับบัญชา และการประสานคน /งาน เพื่อให้เกิดความคล่องตัว มี
การกาหนดขอบเขต อานาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ ในทุกระดับของตาแหน่ง ตามความรู้ความสามารถและ
ประสบการณ์ ทุกขั้นตอน ไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องฝึกการสร้างจิตสานึกในเรื่อง
ของความรักและภักดี ความหวงแหน และความเป็นเจ้าของร่วมกัน (Sense of Belonging)
ดั่งที่กระแสพระราชดารัสที่พระราชทานแก่ ข้าราชการทุกหมูเ่ หล่าได้นามาเป็นข้อคิด “สาหรับ ข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา”นาหลักธรรมะมาใช้เป็น แนวทางปฏิบตั ิงานให้เกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพได้แก่ ฉันทะ
ความพึงพอใจ โดยให้บุคลากรทุกคนได้ทางานอย่างที่ตนเองชอบ ปฏิบัติงานด้วยความวิริยะอุตสาหะมีความเพียร
พยายามในการทางาน ทางานด้วยความคิดก่อนทา การทางานด้วยความไตร่ตรอง มีความรอบคอบ ถูกต้อง รวดเร็ว
การบริหารโรงเรียนที่มีประสิทธิภาพนั้นขึ้นอยู่กับองค์ประกอบหลายประการทั้งจากภายในและภายนอกองค์กร
ดังนั้นผู้บริหารโรงเรียนเป็นบุคคลที่มีความสาคัญอย่างยิ่งของโรงเรียนในการเป็นแบบอย่างที่ดีที่จะนาโรงเรียนให้มี
ประสิทธิภาพ สู่ความสาเร็จ ต้องมีคุณลักษณะของผู้นาทีส่ าคัญ ได้แก่ มีความซื่อสัตย์ มีความยุติธรรม มีความ
มุ่งมั่น ขยัน อดทน มีความรับผิดชอบสูง มีความคิดริเริม่ สร้างสรรค์ มีภาวะผู้นาสูง เป็นคนกล้าคิด กล้าเปลี่ยนแปลง กล้า
ตัดสินใจ มีคุณธรรมจริยธรรม มีวุฒิภาวะทางอารมณ์สูง เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้และมีความจริงใจ จากประสบการณ์ที่
ข้าพเจ้าได้สอนสาขาการบริหารการศึกษามาเป็นเวลา 35 ปีเศษ มีโอกาสไปศึกษา ดูงานด้านการบริหารจัดการโรงเรียน
ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และระดับอุดมศึกษา ทั้งในประเทศ และต่างประเทศในหลายๆ ประเทศ จากการสังเกต
และพบปะแลกเปลี่ยนกันจะมีความแตกต่างกันบ้างตามบริบทของแต่ละประเทศ มีปัญหาอุปสรรคต่างกันแต่ที่ คล้ายๆ
กัน คือ การบริหารเชิงคุณภาพ กับการประกันคุณภาพการศึกษาคุณภาพผู้เรียนมุ่งน้นสู่ความเป็นสากล โดยใช้การบริหาร
ที่เน้นแบบการมีส่วนร่วม การบริหารโดยยึดประชาธิปไตย การสร้างทีมงาน หลัก 5 ส. เทคนิคการวิเคราะห์แบบ SWOT.
การบริหารแบบ TQM. การบริหารระบบคุณภาพ ISO 9002 จนสามารถบริหารโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สาหรับการจัดการศึกษาในประเทศไทย มี พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2 )พ.ศ.
2545 มีการปฎิรูปการเรียนรู้ แต่การจัดการศึกษาไทยก็ยังพัฒนาไปได้ไม่ถึงเท่าที่ควรจะเป็น.....เพราะมีเหตุใดหรือปัจจัย
อะไร ข้าพเจ้าขอฝากให้นักบริหารการศึกษา นักการศึกษา และผูเ้ กีย่ วข้อง ช่วยกันคิดด้วย.....

สรุป
ในการบริหารโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ และประสบกับความสาเร็จได้นั้นไม่มีทฤษฎี และหลักการใดที่
เหมาะสมทีส่ ุด ที่สามารถนามาใช้บริหารได้กับทุกโรงเรียน แต่ถ้าโรงเรียนนั้นๆ มีผู้บริหารที่เป็นมืออาชีพ ใช้หลักธรรมาภิ
บาลใช้ความรู้ความเชี่ยวชาญในการนาเทคนิควิธีทฤษฎีและหลักการต่างๆที่หลากหลายมาบูรณาการ/เพื่อปรับใช้กับการ
บริหารจัดการศึกษาให้เหมาะสมกับสภาพเหตุการณ์ สถานที่ ระยะเวลา และปัจจัยแวดล้อม จึงจะประสบกับความสาเร็จ
และมีประสิทธิภาพในที่สุด

กิตติกรรมประกาศ
บทความวิชาการนี้สาเร็จลงได้ ด้วยความกรุณาและความช่วยเหลือเป็นอย่างดียิ่ง จากอาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.
สันต์ชัย พูลสวัสดิ์ ที่กรุณาให้คาแนะนา เสนอแนะ ด้วยความเอาใจใส่ตลอดมาตั้งแต่ต้นจนเสร็จเรียบร้อย ขอกราบ
ขอบพระคุณ ไว้เป็นอย่างสูงและขอกราบขอบพระคุณคณาจารย์ประจาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตทุกท่านให้ความ
ช่วยเหลืออย่างดี
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สุดท้ายนี้กราบขอบพระคุณบิดา มารดาและครอบครัว ที่ให้กาลังความกรุณาให้ความสะดวก ความร่วมมือ
ข้อเสนอแนะ และอื่นๆในการทาบทความในครั้งนี้
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ความคิดเห็นของผู้ปกครองนักเรียนต่อการบริหารโรงเรียนในการแก้ปัญหายาเสพติดในโรงเรียน
บ้านสากอ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2

Parents’ Opinions toward the School Management to Solve
Drug Problems in Ban Sa Kor School, Narathiwat Primary
Educational Service Area Office 2
วีรเชษฐ์ เวทมาหะ
Veerachet Vetmaha

บทคัดย่อ
ความรุน แรงของปัญหายาเสพติ ดในพื้นที่ สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีการแพร่ระบาดรุนแรงมากขึ้ น
สอดคล้ องกับตั วเลขการจับกุ ม ส่วนใหญ่เป็ นยาเสพติดประเภทยาบ้า กัญชาแห้ง และพืชกระท่อม โดยเฉพาะพื ช
กระท่อมชัดเจนว่าเป็นยาเสพติดที่มีการแพร่ระบาดสูงมากในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ เดิมจะนา เข้ามาจากพื้นที่
ภาคใต้ตอนบน พัทลุง นครศรีธรรมราช และสุราษฎร์ธานี แต่ปัจจุบันเจ้าหน้าที่เข้มงวดมากขึ้น ทาให้มีกลุ่มผู้ค้าเริ่ม
นาเข้าจากทางประเทศมาเลเซีย โดยจุดที่นาเข้าคือด่านปาดังเบซาร์ อาเภอสะเดาและด่านบ้านประกอบ อาเภอนาทวี
จังหวัดสงขลา ระยะหลังเริ่มพบการนาเข้าตามแนวชายแดนในพื้นที่ จ.นราธิวาส ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการลักลอบขนผ่าน
เส้นทางธรรมชาติโดยขบวนการยาเสพติดมีสว่ นเกี่ยวข้องกับขบวนการก่อเหตุรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ในลักษณะ
การสนับสนุนซึ่งกันและกัน กองอานวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๔ ส่วนหน้า ได้ตระหนักถึงปัญหาเหล่านี้ จึงได้
ประกาศและลงนามเป็นสัตยาบรรณร่วมกันระหว่างผู้นาศาสนาทั้ง ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่จะต้องร่วมมือกัน
ป้องกันได้ขับเคลื่อนด้วยโครงการญาลันนันบารู หรือทางสายใหม่ โดยการจัดทาหลักสูตรการอบรมทั้งระยะสั้นและระยะ
ยาวให้กับเยาวชนระดับต่างๆ อีกทั้งส่งเสริมสนับสนุนสร้างชุมชนเข้มแข็ง ขยายผลสู่ครอบครัวอบอุ่น เป็นเกราะกาบังใน
ระดับครอบครัว การศึกษาความคิดเห็นของผู้ปกครองนักเรียนต่อการบริหารโรงเรียนในการแก้ปัญหายาเสพติดใน
โรงเรียนบ้านสากอ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 การดาเนินงานป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในโรงเรียนทาให้ผู้วิจัยได้เห็นความสาคัญของปัญหาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียน
เป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะการดาเนินงานตามนโยบาย 4 ด้านคือด้านการให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดแก่นักเรียนและ
บุคลากรที่เกี่ยวข้อง ด้านการจัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับยาเสพติดในโรงเรียน ด้านการจัดกิจกรรมรณรงค์เกี่ยวกับยา
เสพติดและด้านการตรวจสอบ และให้การช่วยเหลือผู้ใช้ยาเสพติด การดาเนินการป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติด
ประกอบด้วย การจัดกิจกรรมรณรงค์เกี่ยวกับยาเสพติดในโรงเรียนและในชุมชนมีปัญหาในบางกิจกรรมที่มีผลกระทบต่อ
ความปลอดภัยของผู้รณรงค์ จึงควรให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการคิด วางแผน ดาเนินการตามแผนร่วมกัน การใช้สื่อ
ต่าง ๆ ในการให้ข้อมูลลักษณะการให้ความรู้ทางวิชาการประกอบการสอนในโรงเรียนและควรไปถึงชุมชนให้มากยิ่งขึ้น
ควรให้ผู้เชี่ยวชาญหรือผู้รับผิดชอบโดยตรงเกี่ยวกับยาเสพติดมาเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่นักเรียนและชุมชน ซึ่งจะได้รับ
การยอมรับและมีสื่อ นวัตกรรมตลอดจนเทคนิคการให้ความรู้ได้ดี มีประสิทธิภาพให้มีการจัดทาแผนในการให้ความรู้
และรณรงค์เกี่ยวกับการป้องกัน และแก้ปัญหายาเสพติดที่เกิดขึ้นในโรงเรียน และในชุมชนให้มีความชัดเจนและให้ทุก
ฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้มีส่วนร่วม จัดให้มีการรณรงค์ ป้องกัน และแก้ปัญหายาเสพติดให้ต่อเนื่อง บูรณาการกับการเรียนรู้ต่าง
ๆ แต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ ทุกฝ่ายให้ความร่วมมืออย่างจริงจัง
คาสาคัญ ความคิดเห็นของผู้ปกครองนักเรียนต่อการบริหารโรงเรียนในการแก้ปัญหายาเสพติดในโรงเรียนบ้านสากอ
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ABSTRACT

The violence of drug problem in three provinces borderland in the
south area is spreading in high level that correspond with the arresting
number. Most of these are amphetamine, dry marijuana and kratom plant
especially kratom plant, it is increasing too much in three provinces
borderland in the south area. Before, kratom plant was brought from the
north area of southern such as Phatthalung, Nakonsrithammarat and
Surattani. But at the present becsuse of the autorities’ strictness, a group of
vendors to begin import from Malaysia at Padungbesa berrier in Sadao
District and at Banprakob berrier in Natawee District in Songkhla province.
Later it found that there was brought at the border in Narathiwat province.
Most of all smuggled using nature route by narcotic movement that is
connect with the hard-core groups in three provinces borderland in the south
area which is supporting to each other. The Internal Security Operation
command 4 Front really realizes about these problems so there was
announced and signed for the ratification between the religion leaders in 5
provinces at border area in the south in order to help and prevent together by
doing Yalunnunbarru Project or A new path through a seminar in short and
long period to the youth. Moreover, to help, support and build a strong
community extend to a warm family, to be the shelter in family level. The
studying of parents’ opinions toward the school management to solve drug
problem in Ban Sa Kor School, Narathiwat Primary Educational Service
Area Office 2 in case of preventing and solving drug problem, it made a
researcher to see the importance of problem protecting and solving drug
problem in a school so much especially managed to 4 policies ; to give
knowledge about drug to students and other personnels, management in
teaching drug at school, promoting activities about drug and checking the
addicts. The management to prevent and solve drug problem include
organizing campaign on drug abuse in school and community. In the
community there are some issues that affect the safety of the campaigner,
therefore the community should participate in planning and implementing
the plan. The use of various Medias to provide academic knowledges to
educate in school as well as community should be in place. It is
recommended to assign experts or people directly responsible for narcotics
who has innovation media as well as good technic and well accepted to be a
lecturer to educate students and the community effectively. In addition, a
continued plan should be provided to educate and defense campaign to
eliminate drug problem in school and community as well as to integrate with
various learning groups and all related parties in a severe manner.
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บทนา
ปัญหายาเสพติดในพื้นที่ชายแดนใต้ยังคงอยู่คู่กับสถานการณ์ความไม่สงบ และเป็นภัยแทรกซ้อน ที่หน่วยงาน
ภาครัฐให้ความสาคัญในลาดับต้นๆ โดยเฉพาะยาเสพติดประเภท “น้ากระท่อม” ซึ่งกาลังระบาดอย่างหนักในกลุ่มวัยรุ่น
ตลอดจนเยาวชนชายแดนใต้ และปัจจุบันได้แพร่ระบาดไปสู่ประชากรวัยรุ่นและเยาวชนโดยเฉพาะนักเรียนนักศึกษา
ข้าพเจ้าทาหน้าที่ครูผู้สอนให้ความรู้กับนักเรียน จึงมีความตระหนักในปัญหาของยาเสพติดที่ทุกคนจะต้องรับผิดชอบ
ร่วมกันแก้ปัญหายาเสพติดทีก่ าลังทวีความรุนแรงและมีแนวโน้มขยายตัวเพิ่มสูงขึ้นทั้งในรูปแบบการออกฤทธิ์ของตัวยา
และกลุ่มผู้ติดยาเสพติด กล่าวคือยาเสพติดมีลักษณะแปลกใหม่ในรูปสารผสมต่างๆ มากขึ้นและจานวนผู้ติดยาเสพติดมี
จานวนสูงขึ้นจากจานวนผู้ติดยาเสพติดทั่วประเทศปรากฏว่ามีจานวน 605,095 คน ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศ
ทั้งการพัฒนาบุคลากรและคุณภาพชีวิตของประชากรโดยรวมแต่รัฐบาลไทยได้เล็งเห็นความสาคัญและความจาเป็น
เร่งด่วนในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวสานักนายกรัฐมนตรีจึงมีคาสัง่ ที่ 141/2541 เรื่อง นโยบายการป้องกันและปราบปราม
ยาเสพติดเพื่อกาหนดนโยบายเร่งรัดและปรับปรุงการดาเนินงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดให้มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลสูงสุดเพื่อแก้ไขปัญหาในลักษณะการมีส่วนร่วมของทั้งภาครัฐเอกชนและประชาชน สถานการณ์การแพร่
ระบาดของยาเสพติ ด ขณะนี้ ข ยายวงกว้ า งไปในสถานศึ ก ษาและครอบคลุ ม พื้ น ที่ เ กื อ บทั่ ว ประเทศดั ง นั้ น
กระทรวงศึกษาธิการจึงได้กาหนดให้มีการดาเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดขึ้นในสถานศึกษาเป็น
นโยบายสาคัญและเร่งด่วนที่ทุกหน่วยงานในสังกัดจะต้องร่วมมือกันดาเนินการอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ได้มีการจัดทา
แผนป้องกันสารเสพติดของกระทรวงศึกษาธิการ (พ.ศ. 2540-2544) เป็นแผนหลัก 5 ปี ดาเนินการต่อเนื่องมาจนถึง
ปัจจุบันโดยยึดกรอบนโยบายตามแผนป้องกันยาเสพติดของประเทศตามนโยบายของรัฐบาลซึ่งในทางปฏิบัติ ได้มีการ
ปรับรายละเอียดกิจกรรมให้สอดคล้องมติคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดและอนุกรรมการชุดต่างๆที่
เกี่ยวข้องนอกจากนั้นยังนามาซึ่งข้อตกลงความร่วมมือในโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดประเทศไทย
(Anti Drugs and Respect by Education of Thailand: D.A.R.E.) ระหว่างกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงมหาดไทยกรุงเทพมหานครและสานักงานตารวจแห่งชาติ (สานักสภาสถาบันราชภัฎ, 2544 : 1) เพื่อเป็น
แนวทางในการดาเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาโดยให้นากระแสพระราชดารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงห่วงใยในปัญหายาเสพติดมาเป็นแนวปฏิบัติปฏิรูปการเรียนหลักสูตรการเรียนการ
สอนส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมสร้างทักษะชีวิตสร้างภูมิคุ้มกันจัดระบบดูแลเฝ้าระวังป้องกันกลุ่มนักเรียนนักศึกษาที่ยังไม่
เคยใช้ยาเสพติดไม่ให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการค้ายาเสพติด
ต้องส่งไปให้เจ้าหน้าที่ตารวจดาเนินการตามกฎหมายอย่างเฉียบขาดผูบ้ ริหารต้องให้ความสาคัญในการดาเนินการป้องกัน
และแก้ปัญหายาเสพติดอย่างจริงจัง การดาเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในรูปแบบที่หลากหลายตามสภาพ
ความพร้อมลักษณะที่ตั้งและความรุนแรงของปัญหา นอกจากนั้นแม้นจะมีการดาเนินการป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติด
ในโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง แต่ปัญหาการติดยาเสพติดในโรงเรียนไม่หมดสิ้นไป ดังมีรายงานนักเรียนนักศึกษาติดยาเสพติด
ในพื้นที่อยู่เนือง ๆ การนาแนวทางป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติดในโรงเรียนตามนโยบาย 3 ดี จะประสพความสาเร็จได้
อย่างเป็นรูปธรรมเด็กและเยาวชนในโรงเรียนรอดพ้นจากยาเสพติดได้อย่างแท้จริงนั้น ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายทั้งโรงเรียน
ส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ผู้ปกครองในชุมชนจะต้องให้ความร่วมมือ โดยเฉพาะการดาเนินงานใน
โรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมทั้งกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานซึ่งมีหน้าที่กากับดูแล
สนับสนุนการบริหารงานของโรงเรียนจะต้องรับรู้และมีความมุ่งมั่นที่จะดาเนินการตามมาตรการในการป้องกันและ
แก้ปัญหายาเสพติดในโรงเรียนอย่างจริงจัง ทั้งมาตรการการให้ความรู้ การจัด การเรียนการสอน การจัดกิจกรรมรณรงค์
และการตรวจสอบช่วยเหลือนักเรียนโดยต้องดาเนินการ อย่างเป็นระบบและพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
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จากความสาคัญของปัญหายาเสพย์ติดในปัจจุบัน นโยบายและมาตรการในการป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติด
ในโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาสเขต 2 ปัญหายาเสพติดในโรงเรียนที่ยังไม่หมดสิน้ ไป
และยังไม่ มีก ารศึก ษาว่า โรงเรีย นใดด าเนิน การในการป้อ งกั นและแก้ ปัญ หายาเสพติ ดมากน้อ ยเพีย งใด และมี การ
ดาเนินการแตกต่างกันหรือไม่ ผู้ศึกษาจึงได้สนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับการดาเนินการป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติดใน
โรงเรียนว่าโรงเรียนใดมีการดาเนินการมากน้อยต่อเนื่องเพียงใดเพื่อใช้เป็นข้อมูลสาคัญในการปรับปรุงพัฒนาการ
ดาเนินการป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติดในโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาสเขต 2 ให้
เหมาะสมยิ่งขึ้นเพื่อที่จะนาไปสู่การพัฒนาโรงเรียนให้เป็นโรงเรียนปลอดยาเสพติด ดังนั้นผู้วิจัยเล็งเห็นความสาคัญใน
เรื่องนี้เป็นอย่างยิ่งจึงได้ทาการศึกษาดาเนินการป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติดในโรงเรียนบ้านสากอสังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาสเขต 2

เนื้อเรื่อง
ยาเสพติดหมายถึงสารใดๆที่เข้าสู่ร่างกายโดยวิธีต่างๆแล้วเกิดผลต่อร่างกายจิตใจ อารมณ์ พฤติกรรมของผู้เสพ
ในทางเสื่อมลงนอกจากนี้ยังต้องเพิ่มปริมาณการเสพมากขึ้นเรื่อยๆจนติดเรื้อรังก่อให้เกิดปัญหาเศรษฐกิจและสังคม
ประเภทของยาเสพติด
สารเสพติดสามารถจัดแบ่งตามการออกฤทธิ์แล้วยังแบ่งตามแหล่งที่มาแบ่งตามกฎหมายและแบ่งตามองค์การ
อนามัยโลกได้ดังนี้ (สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด, 2537 : 16-19)
1. แบ่งชนิดของสารเสพติดตามลักษณะการออกฤทธิ์ต่อร่างกายสารเสพติดที่มีคุณสมบัติสาคัญคือสามารถออก
ฤทธิ์ต่อระบบประสาทส่วนกลางสามารถแบ่งสารเสพติดออกเป็น 4 ประเภทคือ
1) สารเสพติดออกฤทธิ์กดประสาท (depressant) เช่นกลุ่มฝิ่น (ฝิ่นมอร์ฟีนโคเคอีนเฮโรอีนฯลฯ) ยาระงับ
ประสาทและยานอนหลับ (เซโคบาร์บิตาลอะโมบาร์บิตาลฯลฯ) ยากล่อมประสาท (เมโปรปาเมทไดอาซีแพมคลอไดอาซี
พอกไซด์ฯลฯ) สารระเหย (ทินเนอร์แลกเกอร์กาวน้ามันเบนซินฯลฯ) เครื่องดื่มมึนเมา (เหล้าเบียร์วิสกี้ฯลฯ) จะกด
ประสาทส่วนกลางหรือสมองทาให้ประสาทมึนงงง่วงซึมและหมดแรงนอกจากนี้ยังกดศูนย์ประสาทการหายใจทาให้
หายใจช้าลงถึงขั้นหยุดหายใจได้
2) สารเสพติดออกฤทธิ์กระตุ้นประสาท (stimulant) เช่นแอมเฟตามีนเมทแอมเฟตามีนอีเฟดรินกระท่อม
โคเคอีน (โคเคน) กาแฟฯลฯสารเสพติดเหล่านี้จะกระตุ้นประสาทส่วนกลางหรือสมองทาให้ประสาทตื่นตัวและกระวน
กระวายไม่ง่วงนอนแต่เมื่อหมดฤทธิ์ยาแล้วจะหมดแรงเพราะร่างกายไม่ได้รับการพักผ่อนและอาจจะเกิดอาการตัวสั่นตึง
เครียดถึงกับหมดสติถึงขั้นเสียชีวิตได้
3) สารเสพติดออกฤทธิ์หลอนจิตประสาท (hallucinogen) เช่น แอลเอสดีดีเอ็มทีเห็ดขี้ควายฯลฯสารเสพติด
เหล่านี้จะทาให้เกิดประสาทหลอนเห็นภาพผิดไปจากปกติรสสัมผัสเปลี่ยนแปลงรวมทั้งประสาททั้งห้าของร่างกาย
แปรปรวนมีปฏิกิริยาผิดไปจากความเป็นจริงทั้งหมด
4) สารเสพติดออกฤทธิ์ผสมผสาน (mixed) เช่นกัญชาถ้าเสพจานวนน้อยจะกดประสาทอยู่ชั่วขณะหนึ่งต่อเมื่อ
เสพเพิ่มเข้าไปมากจะกลายเป็นพิษหลอนประสาทได้
2. การแบ่งชนิดของยาเสพติดตามแหล่งที่มาแบ่งออกเป็น 2 ประเภท
1) ประเภทที่ได้จากธรรมชาติได้แก่สิ่งที่ได้จากพืชหรือพันธุ์ไม้บางชนิดโดยตรงที่เกิดขึ้นอยู่แล้วตามธรรมชาติ
เช่นฝิ่นกระท่อมกัญชาเป็นต้นรวมทั้งการนาสารจากพืชมาทากรรมวิธีต่างๆทางเคมี
2) ประเภทที่ได้จากการสังเคราะห์ได้แก่สิ่งที่ผลิตขึ้นด้วยกรรมวิธีทางเคมีและนามาใช้ แทนสิ่งเสพติดตาม
ธรรมชาติเช่นเมธาโดนเพธีนดีนแอมเฟตามีนฯลฯ โทษพิษภัยอันเกิดจากการใช้สารเสพติดนอกจากจะมีผลกระทบต่อผู้
เสพทั้งทางร่างกายและจิตใจแล้วยังก่อให้เกิดผลกระทบต่อครอบครัวประเทศชาติทั้งทางด้านสังคมและเศรษฐกิจ ได้ดังนี้
(สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด, 2537 : 21-32)

260

1. โทษพิษภัยต่อผู้เสพที่เห็นได้ชัดเจนคือผลต่อสุขภาพร่างกายและจิตใจซึ่งส่วนหนึ่งเกิดจากฤทธิ์ของยาต่อ
ระบบประสาทอีกส่วนหนึ่งเกิดจากฤทธิ์ต่อระบบต่างๆของร่างกายเมื่อร่างกายรับยาเหล่านี้เป็นประจาทาให้การทางาน
ของระบบต่างๆผิดปกติจากเดิมจึงทาให้สุขภาพของผู้เสพเสื่อมโทรมลงมีร่างกายซูบผอมผิวคล้าสมองเสื่อมป่วยด้วยโรค
ระบาดต่างๆที่ได้รับอิทธิพลจากฤทธิ์ยาเช่นโรคทางเดินอาหารโรคปอดโรคหัวใจโรคตับโรคไตฯลฯภูมิต้านทานในร่างกาย
ลดลงทาให้ติดเชื้อโรคได้ง่าย
2. โทษพิษภัยต่อครอบครัวการติดสารเสพติดนอกจากจะทาให้เสื่อมเสียชื่อเสียงของตนเองและครอบครัวแล้ว
ผู้เสพติดยังขาดความรับผิดชอบไม่เอาใจใส่ไม่ห่วงใยไม่ดูแลครอบครัวอย่างที่เคยปฏิบัติมาทาให้ครอบครัวขาดความ
อบอุ่นต้องสูญเสียเศรษฐกิจและรายได้ของครอบครัวเนื่องจากต้องนาเงินไปจัดซื้อสารเสพติดและบางรายต้องจ่ายเงิน
จานวนมากเพื่อใช้จ่ายในการบาบัดรักษากลายเป็นภาระของครอบครัวในที่สุดหรือก่อให้เกิดปัญหาภายในครอบครัวใน
ที่สุดเช่นทาให้ครอบครัวไม่สงบสุขมีปัญหาความแตกแยกเกิดการทะเลาะวิวาท
3. โทษพิษต่อสังคมและเศรษฐกิจผู้เสพสารเสพติดสามารถก่อปัญหาให้เกิดขึ้นให้กับสังคมได้ในหลายลั กษณะ
ด้วยกัน เช่ นการก่ ออาชญากรรมการปล้น การจี้ชิงทรัพย์ ทาร้า ยผู้อื่ นและยังอาจเป็ นต้น เหตุข องการสูญ เสีย ทั้งชีวิ ต
ทรัพย์สินของผู้อื่นเช่นการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนการเกิดอัคคีภัยและผู้ติดสารเสพติดยังเป็นที่รังเกียจของสังคมหรือ
เข้าสังคมไม่ได้พฤติกรรมของผู้ติดยาเสพติดเป็นการถ่วงความเจริญก้าวหน้าการพัฒนาของสังคมสภาวะดังกล่าวก็จะกลับ
กลายเป็นภาระของสังคมส่วนรวมในการจัดสรรบุคลากรแรงงานและงบประมาณในการปราบปรามและบาบัดรักษาผู้ติด
ยาเสพติดในที่สุด
4. โทษพิษภัยต่อประเทศชาติผู้ติดยาเสพติดจะตกเป็นทาสของยาเสพติดอาจกล่าวได้ว่า เป็นผู้บ่อนทาลาย
เศรษฐกิจและความมั่นคงความสงบสุขของประเทศชาติเนื่องจากผู้ติดสารเสพติดทาให้รัฐต้องเสียค่าใช้จ่ายในการป้องกัน
ปราบปรามและบาบัดรักษาและทาให้ขาดทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพทาให้ประเทศชาติเสียกาลังงานส่วนหนึ่งของชาติ
ไปอย่างน่าเสียดายโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ ติดสารเสพติดที่เป็นเยาวชนเป็นการสูญเสียพละกาลังที่เป็นอนาคตของชาติถ้า
รูปการณ์เป็นเช่นนี้ความมั่นคงของชาติย่อมถูกกระทบกระเทือน (สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยา
เสพติด, 2543 : 25-26)
นโยบายและยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
1. นโยบายป้องกันและแก้ไขยาเสพติด 10 ประการ กระทรวงศึกษาธิการถือว่าการป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติดในสถานศึกษาเป็นนโยบายสาคัญและเร่งด่วนที่สถานศึกษาและหน่วยงานในสังกัดจะต้องดาเนินการอย่างจริงจัง
และต่อเนื่องและได้กาหนดให้ดาเนินการตามแนวทางที่กาหนดให้ดาเนินการตามแนวที่กาหนดรวม 10 ประการด้วยกัน
คือ (สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด, 2545 : 2-8)
2. หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาจะต้องให้ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับโทษและพิ ษภัยของสาร
เสพติดแก่นักเรียนนักศึกษาอย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอโดยกาหนดกิจกรรมเพื่อป้องกันสารเสพติดไว้ในแผนงานและ
กิจกรรมของสถานศึกษาและหน่วยงานทางการศึกษาตลอดทั้งปีและให้นากิจกรรมด้านดนตรีกีฬาศาสนาศิลปะและ
วัฒนธรรมมาใช้ในการต่อต้านและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วย
3. ผู้บริหารสถานศึกษาครูอาจารย์ ทุกคนต้องมีจิตสานึกและจิตวิญญาณมีส่วนร่วมและรับผิดชอบในการ
ดาเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาสารเสพติดอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องโดยมีเป้าหมายให้ลดจานวนผู้ติดสารเสพติดใน
สถานศึกษาและให้ปลอดยาเสพติดภายในปีการศึกษา 2551
4. ครูบุคลากรผู้บริหารสถานศึกษาและหน่วยงานทางการศึกษาที่มีการดาเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติดอย่างจริงจังจนสาเร็จตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและตามโครงการโรงเรียนสีขาวจะได้รับการพิจารณา
ความดีความชอบเป็นกรณีพิเศษ
5. ให้หน่วยงานทางการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษาดาเนินการลงโทษตามขั้นตอนของวินัยและกฎหมาย
อย่างเด็ดขาดทันทีที่พบว่าครูอาจารย์และบุคลากรในหน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษามีพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
สารเสพติดและกรณีที่กระทาความผิดอย่างชัดเจนหรือถูกจับกุมดาเนินคดีให้ดาเนินการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน
และหากผู้บริหารขาดความเอาใจใส่และรับผิดชอบผู้บริหารจะต้องได้รับการลงโทษ
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6. ผู้บริหารสถานศึกษาครูอาจารย์และบุคลากรในสถานศึกษาหากพบข้อมูลหรือเบาะแสที่เกี่ยวข้องกับสารเสพ
ติดในสถานศึกษาต้องรายงานให้ผู้บังคับบัญชาตามลาดับทราบทันทีจนถึงกรมต้นสังกัดเพื่อประสานงานกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในการดาเนินการแก้ไข
7. สถานศึกษาต้องกาหนดให้ครูอาจารย์รับผิดชอบและดูแลนักเรียนนักศึกษาอย่างใกล้ชิดโดยกาหนดสัดส่วนที่
เหมาะสมระหว่างครูอาจารย์ต่อจานวนนักเรียนนักศึกษาและครอบครัวของนักเรียนนักศึกษา
8. ให้สถานศึกษาถือว่านักเรียนนักศึกษาที่ติดยาเสพติดเป็นเสมือนผู้ป่วยจะต้องไม่ไล่ออกต้องให้ความ
ช่วยเหลือดูแลและส่งไปบาบัดรักษากรณีที่นักเรียนนักศึกษาที่ได้รับการบาบัดรักษาแล้วหากมีความประสงค์ไม่กลับมา
เรียนในสถานศึกษาเดิมให้สถานศึกษาจัดหาสถานศึกษาใหม่ให้โดยสถานศึกษาใหม่ต้องร่วมมือรับนักเรียนนักศึกษาและ
ไม่ทอดทิ้งนักเรียนนักศึกษาเหล่านี้
9. สถานศึกษาต้องประสานงานและขอความร่วมมือผู้ปกครองชุมชนองค์กรปกครองท้องถิ่นสมาคมวิชาชีพ
ตารวจและทหารให้เข้ามามีส่วนร่วมในการดาเนินการป้องกันและแก้ปัญหาสารเสพติดในรูปแบบคณะกรรมการประจา
สถานศึกษา
10. หน่ว ยงานในระดับ กรมต้ องให้ ความสาคัญ ในการควบคุม กากับ ดูแ ลส่ งเสริ มสนับ สนุ นหน่ว ยงานทาง
การศึกษาและสถานศึกษาในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสารเสพติดอย่างใกล้ชิดและจริงจัง
11. ให้กรมและหน่วยงานทางการศึกษาตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามประเมินผลการดาเนินงาน
ป้องกันและแก้ไขปัญหาสารเสพติดของสถานศึกษาอย่ างน้อยปีละ 2 ครั้งและรายงานผลให้คณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติดทราบ
จากนโยบายการดาเนินงานดังกล่าวนาไปสู่แนวทางการดาเนินงานด้านการป้องกันและแก้ปัญหาสารเสพติดใน
สถานศึกษาดังนี้
1. โครงการโรงเรียนสีขาวโครงการโรงเรียนสีขาวเป็นโครงการที่เน้นการป้องกันปัญหาในกลุ่มเยาวชนนักเรียน
นักศึกษาที่ถือว่าเป็นปัญหาพฤติกรรมเบี่ยงเบนซึ่งรวมถึงปัญหายาเสพติดสื่อลามกอนาจารการพนันและการทะเลาะ
วิวาทด้วยโดยเน้นการป้องกันปัญหาที่ต้นเหตุหรือการสร้างภูมิคุ้มกั นมีหลักการสาคัญคือพยายามทาให้บ้านอบอุ่นทาให้
ชุมชนน่าอยู่และทาโรงเรียนให้เป็นที่หวังที่พึ่งพาของนักเรียนนักศึกษาครูอาจารย์บิดามารดาผู้ปกครองและนักเรียน
นักศึกษามีส่วนร่วมดาเนินการเรียกว่านโยบาย 4 ประสานมีหน่วยงานและองค์กรในท้องถิ่นเช่นผู้นาชุมชนภูมิปัญญา
ท้องถิ่นตารวจและทหารและกลุ่มชุมชนอื่นๆร่วมมือให้การสนับสนุน
2. โครงการแก้ไขปัญหาตามการจาแนกกลุ่มเป้าหมายได้กาหนดให้สถานศึกษาต่างๆใช้มาตรการจาแนก
กลุ่มเป้าหมายนักเรียนนักศึกษาออกเป็น 5 กลุ่มและกาหนดมาตรการดาเนินการป้องกันหรือแก้ไขปัญหาให้มีการ
ผสมผสานอย่างเหมาะสมสาหรับแต่ละกลุ่มเป้าหมายดังนี้
2.1 กลุ่มนักเรียนนักศึกษาที่ไม่เคยใช้สารเสพติดให้ใช้มาตรการให้การศึกษาเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดใน
ระยะยาวจัดกิจกรรมรณรงค์เพื่อให้ข้อมูลข่าวสารและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์จัดกิจกรรมทางเลือกให้หลากหลายมุ่ง
ส่งเสริมพัฒนาการในด้านต่างๆ
2.2 กลุ่มนักเรียนนักศึกษาที่มีประสบการณ์ในการใช้สารเสพติดแต่ยังไม่ติดหรือกลุ่มเสี่ยงให้ใช้มาตรการให้
ความช่วยเหลือเพื่อลดพฤติกรรมเสี่ยงต่างๆ
2.3 กลุ่มนักเรียนนักศึกษาที่ติ ดยาหรือยังใช้ยาอยู่ให้ใช้มาตรการป้องกันและปราบปรามมีการตรวจสุขภาพ
ประจาปีตรวจค้นสารเสพติดและสุ่มตรวจปัสสาวะในกลุ่มเสี่ยงผสมผสานกับมาตรการให้ความช่วยเหลือโดยประสาน
ผู้ปกครองและหน่วยงานสาธารณสุขจัดทากลุ่มบาบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพทั้งด้านร่างกายและจิตใจ
2.4 กลุ่มนักเรียนนักศึกษาที่ติดยาและบาบัดรักษาหายแล้วให้ใช้มาตรการให้ความช่วยเหลือสอดส่องดูแลและ
เฝ้าระวังเพื่อมิให้กลับไปใช้อีก
2.5 กลุ่มที่สงสัยว่าค้ายาให้ใช้มาตรการสอดส่องดูแลและแจ้งเบาะแสแก้เจ้าหน้าที่ฝ่ายปราบปรามผสมผสาน
กับมาตรการป้องปรามโดยการตรวจสุขภาพประจาปีตรวจค้นหาสารเสพติดและสุ่มตรวจปัสสาวะในรายที่ค้ายาเสพติด
และว่ากล่าวตักเตือนไม่ได้ผลให้ใช้มาตรการทางกฎหมายโดยแจ้งเจ้าหน้าที่ตารวจเพื่อดาเนินการต่อไป
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3. กิจกรรมการตรวจสุขภาพนักเรียนนักศึกษาประจาปีกิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนและนักศึกษา
รู้จักการดูแลรักษาสุขภาพรู้ถึงโทษและพิษภัยของสารเสพติดเห็นคุณค่าของการมีสุขภาพพลานามัยที่ดีทั้งด้านร่างกาย
และจิตใจและปลูกฝังนิสัยรักการออกกาลังกายซึ่งจะส่งผลเป็นการป้องปรามมิให้นักเรียนนักศึกษาใช้สารเสพติดซึ่งได้
กาหนดให้สถานศึกษาจัดตรวจสุขภาพนักเรียนและนักศึกษาทุกคนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
4. การส่งเสริมการมีส่วนร่วมได้ส่งเสริมมีส่วนร่วมระหว่างผู้เกี่ยวข้องกับสถานศึกษาทั้งนักเรียนนักศึกษาครู
อาจารย์ผู้ปกครองชุมชนตลอดจนเจ้าหน้าที่ภาครัฐและองค์กรเอกชนทุกฝ่ายให้มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาสารเสพติด
ทั้งด้านการระดมทรัพยากรในท้องถิ่นและสร้างความเข้าใจและแรงจูงใจให้บุคลากรในสถานศึกษาเห็นความสาคัญของ
การประสานความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นๆ
5. กาหนดแนวพื้นฐานเชิงพฤติกรรมสาหรับการป้องกันยาเสพติดกระทรวงศึกษาธิการเห็นว่าปัญหาสารเสพติด
ในกลุ่มเยาวชนทั้งในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษานั้ นเป็นปัญหาพฤติกรรมกลุ่มกล่าวคือเด็กและเยาวชนใช้สารเสพ
ติดชนิดต่างๆเพื่อเป็นองค์ประกอบในการรวมกลุ่มทากิจกรรมอย่างอื่นที่ตนชอบหรือเพื่อใช้เป็นโอกาสในการแสดงออก
ซึ่งความเก่งกล้าสามารถที่เป็นปมเขื่องหรือเพื่อลบล้างปมด้อยนั่นเอง
แรงจูงใจหลักของการใช้ยาเสพติดของนักเรียนนักศึกษาจึงอยู่ที่ความต้องการทางสังคมจิตวิทยาของวัยรุ่นที่
ต้องการทากิจกรรมกลุ่ม กระทรวงศึกษาธิการจึงได้มอบหมายให้สถานศึกษาและหน่วยงานทางการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับ
ผู้ปกครองและชุมชนปิดกั้นโอกาสการใช้ยาเสพติดของเยาวชนทุกวิถีทางโดยเน้นกิจกรรมสร้างเสริมทางเลือกการส่งเสริม
ความสามารถพิเศษการหล่อหลอมบุคลิกภาพการพึ่งตนเองและการฝึกอบรมทักษะชีวิตเพื่อการรู้จัดคิดใคร่ครวญ
ไตร่ตรองแยกแยะผิดชอบชั่วดีและฝึกฝนวินัยในตนเองเพื่อรู้จักยับยั้งชั่งใจจากการศึกษาของสาเริง แย้มโสภี (2539 :
บทคัดย่อ) ศึกษาเรื่องการศึกษาการดาเนินการตามนโยบายป้องกันและปัญหายาเสพติดในโรงเรียนมัธยมศึกษาของรัฐ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาผลการวิจัยสรุปจากรายการที่ผู้ให้สัมภาษณ์ระบุสูงสุดพบว่าสภาพการดาเนินการตามนโยบาย
และมาตรการป้องกันปัญหาสารเสพติดของกรมสามัญศึกษามีการกาหนดและแจ้งนโยบายและมาตรการให้โรงเรียน
ปฏิบัติโรงเรียนไม่ได้แต่งตั้งคณะกรรมการป้องกันปัญหาสารเสพติดในสถานศึกษาโรงเรียนเคยสารวจจานวนนักเรียนที่ใช้
สารเสพติดมีการดาเนินการให้นักเรียนตระหนักถึงพิษภัยของสารเสพติดโดยจัดนิทรรศการจัดบอร์ดข่าวสารผู้บริหารแจ้ง
ในที่ประชุมครูให้เอาใจใส่ในการป้องกันปัญหาสารเสพติดติดตามการปฏิบัติหน้าที่ของครู -อาจารย์จากการรายงานหรือ
การบอกเล่ามีการรายงานนักเรียนที่ใช้สารเสพติดตามข้อมูลที่เป็นจริงส่วนสานักงานสามัญศึกษาจังหวัดทาหน้าที่กากับ
ควบคุมดูแลให้สถานศึกษาปฏิบัติตามนโยบายป้องกันปัญหาสารเสพติดโดยให้ รายงานผลการปฏิบัติงานตามกาหนด
ปัญหาที่มีผู้ระบุเกินร้อยละ 50 ได้แก่ครูอาจารย์ไม่รู้จักสารเสพติดชนิดร้ายแรงและสารเสพติดชนิดอื่นๆครูอาจารย์ไม่
ดูแลเอาใจใส่ขาดความรับผิดชอบผู้ปกครองไม่ดูแลเอาใจใส่ชุมชนมีสารเสพติดแพร่ระบาดมากและสภาพชุมชนไม่
ปลอดภัยสาหรับครูผู้ปฏิบัติหน้าที่ป้องกันปัญหาสารเสพติดและการวิจัยของมาแรนโกนิ (Marangoni, 1989) ได้ทาการ
วิจัยเรื่องทัศนคติของผู้บริหารครูและนักเรียนนักศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษาในชุมชนและโรงเรียนอาชีวศึกษาที่มีต่อ
นักเรียนที่ใช้สารเสพติดเพื่อที่จะวัดความแตกต่างระหว่างทัศนคติของผู้บริหารครูและนักเรียนที่มีต่อนักเรียนที่ใช้สารเสพ
ติดในโรงเรียน ในชุมชนและโรงเรียนอาชีวศึกษาซึ่งตั้งอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงใต้ของรัฐเพนซิวาเนียผลการวิจัยพบว่า
กลุ่มตัวอย่างหลายกลุ่มมีทัศนคติที่เป็นลบต่อนักเรียนที่ใช้สารเสพติดผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาในชุม ชนและใน
โรงเรียนอาชีวศึกษารวมทั้งบุคลากรในโรงเรียนมีทัศนคติที่เป็นลบน้อยต่อผู้ที่ใช้สารเสพติดจาพวกแอลกอฮอล์มีทัศนคติที่
เป็นลบมากกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับยากล่อมประสาทและได้ข้อเสนอแนะว่าการให้การศึกษาคือทางออกที่ดีที่สุดในการ
ป้องกันการใช้สารเสพติดและการให้การศึกษาเป็นส่วนสาคัญในการช่วยเหลือนักเรียนที่ใช้สารเสพติด
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การด าเนิ น งานป้ อ งกั น และแก้ ปั ญ หายาเสพติ ด ในโรงเรี ย นบ้ า นสากอ ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 มีการปฏิบัติงานตามวิธีการดาเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียนโดย
การสกัดกั้นไม่ให้มีการขยายการแพร่กระจายการเพิ่มปริมาณหรือจานวนของผู้เสพยาเสพติดตามนโยบายของสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 จานวน 4 ด้าน คือ
1. การให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดแก่นักเรียนและบุคลากรที่เกี่ยวข้องคือการให้ความรู้กับครูเพื่อช่วยให้ครู
เข้าใจในมาตรการการป้องกันยาเสพติดที่ถูกต้องทราบแหล่งข้อมูลและวิธีการแก้ไขปัญหาการให้ความรู้กับนักเรียน
เพื่อให้นักเรียนได้ทราบถึงโทษและพิษภัยของยาเสพติดตลอดจนผลกระทบด้านอื่นๆที่จะเกิดขึ้นตลอดจนการให้ความรู้
กับประชาชนและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในชุมชน
2. การจัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับยาเสพติดในโรงเรียนคือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มีเนื้อหาสาระ
เกี่ยวกับยาเสพติดตลอดจนการจัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับทักษะชีวิตเพื่อป้องกันยาเสพติดให้กับนักเรียน
3. การจัดกิจกรรมรณรงค์เกี่ยวกับยาเสพติดคือกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่ อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมและ
แสดงออกตามความสนใจและความถนัดของตนเองในการรณรงค์เกี่ยวกับยาเสพติด
4. การตรวจสอบและให้การช่วยเหลือผู้ใช้ยาเสพติดคือการจัดระบบตรวจสอบนักเรียนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงและการ
ให้ความช่วยเหลือดูแลนักเรียนที่ใช้ยาเสพติดให้ได้รับการบาบัดรักษาให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเลิกเกี่ยวข้องกับยาเสพติด

สรุปและข้อเสนอแนะ
ความรุน แรงของปัญหายาเสพติ ดในพื้นที่ สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีการแพร่ระบาดรุนแรงมากขึ้ น
สอดคล้ องกับตั วเลขการจับกุ ม ส่วนใหญ่เป็ นยาเสพติดประเภทยาบ้า กัญชาแห้ง และพืชกระท่อม โดยเฉพาะพื ช
กระท่อมชัดเจนว่าเป็นยาเสพติดที่มีการแพร่ระบาดสูงมากในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ เดิมจะนา เข้ามาจากพื้นที่
ภาคใต้ตอนบน พัทลุง นครศรีธรรมราช และสุราษฎร์ธานี แต่ปัจจุบันเจ้าหน้าที่เข้มงวดมากขึ้น ทาให้มีกลุ่มผู้ค้าเริ่ม
นาเข้าจากทางประเทศมาเลเซีย โดยจุดที่นาเข้าคือด่านปาดังเบซาร์ อาเภอสะเดาและด่านบ้านประกอบ อาเภอนาทวี
จังหวัดสงขลา ระยะหลังเริ่มพบการนาเข้าตามแนวชายแดนในพื้นที่ จ.นราธิวาส ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการลักลอบขนผ่าน
เส้นทางธรรมชาติโดยขบวนการยาเสพติดมีสว่ นเกี่ยวข้องกับขบวนการก่อเหตุรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ในลักษณะ
การสนับสนุนซึ่งกันและกัน กองอานวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๔ ส่วนหน้า ได้ตระหนักถึงปัญหาเหล่านี้ จึงได้
ประกาศและลงนามเป็นสัตยาบรรณร่ วมกันระหว่างผู้นาศาสนาทั้ง ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่จะต้องร่วมมือกัน
ป้องกันได้ขับเคลื่อนด้วยโครงการญาลันนันบารู หรือทางสายใหม่ โดยการจัดทาหลักสูตรการอบรมทั้งระยะสั้นและระยะ
ยาวให้กับเยาวชนระดับต่างๆ อีกทั้งส่งเสริมสนับสนุนสร้างชุมชนเข้มแข็ง ขยายผลสู่ครอบครัวอบอุ่น เป็นเกราะกาบังใน
ระดับครอบครัว การศึกษาความคิดเห็นของผู้ปกครองนักเรียนต่อการบริหารโรงเรียนในการแก้ปัญหายาเสพติดใน
โรงเรียนบ้านสากอ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 การดาเนินงานป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในโรงเรียนทาให้ผู้วิจัยได้เห็นความสาคัญของปัญหาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียน
เป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะการดาเนินงานตามนโยบาย 4 ด้านคือด้านการให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดแก่นักเรียนและ
บุคลากรที่เกี่ยวข้อง ด้านการจัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับยาเสพติดในโรงเรียน ด้านการจัดกิจกรรมรณรงค์เกี่ยวกับยา
เสพติดและด้านการตรวจสอบ และให้การช่วยเหลือผู้ใช้ยาเสพติด การดาเนินการป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติด
ประกอบด้วย การจัดกิจกรรมรณรงค์เกี่ยวกับยาเสพติดในโรงเรียนและในชุมชนมีปัญหาในบางกิจกรรมที่มีผลกระทบต่อ
ความปลอดภัยของผู้รณรงค์ จึงควรให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการคิด วางแผน ดาเนินการตามแผนร่วมกัน การใช้สื่อ
ต่าง ๆ ในการให้ข้อมูลลักษณะการให้ความรู้ทางวิชาการประกอบการสอนในโรงเรียนและควรไปถึงชุมชนให้มากยิ่งขึ้น
ควรให้ผู้เชี่ยวชาญหรือผู้รับผิดชอบโดยตรงเกี่ยวกับยาเสพติดมาเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่นักเรียนและชุมชน ซึ่งจะได้รับ
การยอมรับและมีสื่อ นวัตกรรมตลอดจนเทคนิคการให้ความรู้ได้ดี มีประสิทธิภาพ

264

กิตติกรรมประกาศ
สารนิพ นธ์ฉบั บนี้สาเร็จสมบูรณ์ได้ ด้วยความกรุณาอย่างยิ่งจากรองศาสตราจารย์ ดร.ชุติ มา มุสิ กานนท์
อาจารย์ที่ปรึกษา ที่ได้อนุเคราะห์ข้อเสนอแนะ ตลอดจนตรวจแก้ไขข้อบกพร่องด้วยความเอาใจใส่อย่างดี ผู้วิจัยรู้สึก
ซาบซึ้งและขอกราบขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ด้วย
ขอกราบขอบพระคุณคณาจารย์ประจาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตมหาวิทยาลัยเวสเทิร์นทุกท่านที่ได้ให้
ความรู้และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ อีกทั้งให้การสนับสนุนและเป็นกาลังใจให้กับผู้วิจัย
ขอขอบพระคุ ณ ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ที่ เ ป็ น ผู้ เ ชี่ ย วชาญพิ จ ารณาความถู ก ต้ อ ง ความเที่ ย งตรงด้ า นเนื้ อ หาของ
แบบสอบถามและผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นผูเ้ ชี่ยวชาญพิจารณาให้ความคิดเห็น เสนอแนะแนวทางพิจารณาสาหรับการวิจัยครัง้
นี้ นางสาวดวงใจ แดงน้อย ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านสากอ นายบุญชู ราชสุวรรณ ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านโคกตาและ
นายจร ประสงค์สุข ผู้อานวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 10 ที่ได้กรุณาเป็นผู้เชี่ยวชาญพิจารณาความถูกต้องและ
ความเที่ยงตรงในด้านเนื้อหาของแบบสอบถามเพื่อการวิจัยครั้งนี้
ขอกราบขอบพระคุณผู้อานวยการโรงเรียนบ้านสากอ และครูผู้สอนโรงเรียนบ้านสากอ ที่ได้อานวยความ
สะดวกในการเก็บรวบรวมข้อมูลและที่ได้กรุณาตอบแบบสอบถามเพื่อการวิจัยในครั้งนี้
วีรเชษฐ์ เวทมาหะ
18 พฤษภาคม 2560

265

เอกสารอ้างอิง
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด , สานักงาน. (2544). การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ในสถานศึกษา. กรุงเทพฯ : อรุณการพิมพ์,
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด , สานักงาน. (2537). ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับยาเสพติด . กรุงเทพฯ:
พรีเมียเมย์ออฟเซ็ท.
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด, สานักงาน. (2542). รายงานผลการดาเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดประจาปีงบประมาณ 2541. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชุมชนสหกรณ์เกษตรแห่งประเทศไทย.
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด , สานักงาน. (2543). แนวทางการดาเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดในสถานศึกษา. กรุงเทพฯ : อรุณการพิมพ์.
สภาสถาบันราชภัฏ, สานักงาน. (2544). รายงานการติดตามประเมินผลศูนย์ตรวจและป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด
ในสถานศึกษาปี 2542-2543. กรุงเทพฯ : สานักงานสภาสถาบันราชภัฏ.
การส่ งเสริ ม สุ ข ภาพและคุ ณภาพชี วิ ต เพื่ อ แก้ ไขปั ญ หายาเสพติ ด ใน 3 จั งหวั ด . (2559). (ออนไลน์ ) . แหล่ งที่ ม า :
https://www.gotoknow.org สืบค้น 18 พฤษภาคม 2560
ยาเสพติ ด -น้ ามั น เถื่ อ น กั บ ความไม่ ส งบในจั ง หวั ด ชายแดนภาคใต้ . (2559). (ออนไลน์ ) . แหล่ ง ที่ ม า :
https://www. manager.co.th/south/viewnews.aspx สืบค้น 19 พฤษภาคม 2560
Marangoni, L.M . (1989). Attitudes of Community Public High School and Area Vocational Technical
School Administrators. Teachers, and Students Toward the Student Substance Abuse.
Dissertation Abstracts International 65 (Febuary 1989) : 73-74.

ประวัติผู้วิจัย
ชื่อ – ชื่อสกุล
วัน เดือน ปี
สถานที่อยู่ปัจจุบัน
ตาแหน่งหน้าที่การงาน
สถานที่ทางาน
เขต 2
ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2544
พ.ศ. 2559

นายวีรเชษฐ์ เวทมาหะ
เกิด 29 มกราคม 2520
53/2 หมู่ที่ 4 ตาบลสุไหงปาดี อาเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส รหัสไปรษณีย์ 96140
ครู โรงเรียนบ้านสากอ
โรงเรียนบ้านสากอ อาเภอสุไหงปาดี สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส
ศิลปศาสตรบัณฑิต วิชาเอกออกแบบประยุกต์ศิลป์ สถาบันราชภัฏยะลา อาเภอเมือง จังหวัด
ยะลา
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

266

หองสมุดยุคใหม
E - Library.
นางสาวศิริวรรณ สุทาวัน
Miss Siriwan suthawan.

บทคัดยอ
จากความเจริญกาวหนาของโลกที่ดําเนินตอเนื่องอยางไมหยุดนิ่ง สงผลใหหองสมุดในฐานะแหลงความรู
สาธารณะที่สําคัญแหงหนึ่ง ตองมีการพัฒนา ปรับเปลี่ยน เพื่อใหเขากับโลกที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งในปจจุบันหองสมุดไดมีการ
เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมอยางมาก ไมวาจะเปน การนําเอาเทคโนโลยีคอมพิวเตอรเขามาใชในการดําเนินงานในหองสมุด
เพื่อใหกระบวนการทํางานลดความซ้ําซอนลง มีความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น มีการใหบริการทรัพยากรสารสนเทศในรูปแบบ
ใหมที่อยูในรูปของดิจิตอล โดยผูใชสามารถที่จะเรียกใชขอมูลไดโดยตรงเนื้อหาเต็มรูปแบบ โดยไมตองมาถึงหองสมุด
นอกจากนี้บรรณารักษ ก็ตองมีการพัฒนาตนเองใหเปนผูที่มีความรูความเขาใจในการใชเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อใหคําปรึกษา
คําแนะนําแกผูใช ใหผูใชไดสิ่งที่ตองการมากที่สุด ซึ่งหองสมุดจะเปนแหลงการเรียนรูที่สําคัญยิ่งในโลกของยุคเทคโนโลยี
สารสนเทศ ตองมีการพัฒนาไปพรอมกันทั้งระบบงานทั้งหองสมุดและตัวบรรณารักษเอง
คําสําคัญ : หองสมุดยุคใหม

Abstract

From the progress of the world that is going on continuously. This resulted in the library as
one of the important public sources of knowledge. It has to evolve to adapt to the changing world. At
present, the library has changed dramatically, whether it is bringing computer technology into operation
in the library. To simplify the process of redundancy. More convenient and faster. New digital information
services are being offered. By allowing users to directly access the full content. Without coming to the
library. In addition, the librarian. It must develop themselves to be knowledgeable in the use of modern
technology. To consult User instructions Give the user what they need the most. The library will be an
important source of learning in the world of information technology. Both libraries and librarians need to
be developed simultaneously.

KeyWords : E - library.
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บทนํา
แหลงการเรียนรูที่สําคัญของคนเรา นับตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน คือ หองสมุด เนื่องจากหองสมุดเปนแหลง
รวบรวมสารสนเทศทุกรูปแบบ ทั้งที่เปนวัสดุตีพิมพ และวัสดุไมตีพิมพ เพื่อใหผูใชไดคนควาตอบสนองตามความตองการ
ดวยสภาพปจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศ เขามามีบทบาทตอการดําเนินชีวิต ในทุกๆ ดานไมวาจะเปนทางดาน
การศึกษา เศรษฐกิจ สังคม ซึ่งจากการพัฒนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ทําใหความรูตางๆ ถูกนําเขาสูระบบดิจิตอลมากขึ้น
ดวยหองสมุด ซึ่งเปนหนวยงานที่จะตองใหบริการทางดานสารสนเทศอยูแลว จึงจําเปนอยางที่สุดที่จะตองมีการพัฒนาเพื่อใหมี
ศักยภาพแหงการเรียนรูมากยิ่งขึ้นสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงในยุคปจจุบัน โดยเฉพาะอยางยิ่งในการจัดการขอมูลใหอยูใน
รูปแบบดิจิตอล เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการนําขอมูลนั้นมาใช กอใหเกิดการประหยัดเวลาและคาใชจาย เพิ่ม
ความสามารถในการเรียนรูขอมูลขาวสาร ไดครบถวน รวดเร็ว ดังนั้นหองสมุดสวนใหญในปจจุบัน จึงไดปรับเปลี่ยนไปสูระบบ
หองสมุดอิเล็กทรอนิกสทุกที่

เนื้อเรื่อง
ความหมายของหองสมุดอิเล็กทรอนิกส (E - library)
หองสมุดอิเล็กทรอนิกส E - Library มาจากคําวา Electronic Library หรือหองสมุดอิเล็กทรอนิกส
หมายถึง หองสมุดที่มีการจัดระบบงานและเนื้อหาความรูโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ (น้ําทิพย วิภาวิน, 2548
: 130)
ซึ่งหองสมุดอิเล็กทรอนิกสเปนลักษณะผสมผสานการทํางานของระบบหองสมุดอัตโนมัติ หองสมุดเสมือน หรือหองสมุด
ดิจิตอล
ลักษณะสําคัญของหองสมุดยุคใหม
เปนการใชเทคโนโลยีในหองสมุด ประกอบดวย
1. การคัดเลือกเพื่อพัฒนาทรัพยากร (Selection to create a collection)
2. การจัดการหรือจัดหมวดหมูเพื่อพัฒนาทรัพยากร(Organization to enable access)
3. การอนุรักษทรัพยากรเพื่อความตอเนื่องในการใชงานในอนาคต ( Preservation for ongoing use )
4. การบริการขอมูลตามความตองการของผูใช (Information services for users, need)
ลักษณะของการบริการหองสมุดยุคใหม
การบริการหองสมุด หมายถึง การดําเนินงานดวยวิธีการตาง ๆ ที่ชวยใหผูใชบริการสามารถเขาถึงทรัพยากร
สารสนเทศไดอยางถูกตอง รวดเร็ว และสะดวกเพื่อใหผูใชบริการไดรับประโยชนจากสารนิเทศตาง ๆ ของหองสมุดอยางเต็มที่
ตลอดจนการสรางบรรยากาศหองสมุดใหกับผูใชบริการ ฉะนั้น หองสมุดควรพิจารณาเตรียมสิ่งตาง ๆ ไวเพื่อผูใชสามารถ

268

เขาถึงทรัพยากรสารนิเทศ ดังตอไปนี้
1. อาคารสถานที่
อาคารสถานที่นับไดวาเปนสิ่งสําคัญและมีความจําเปนอยางยิ่งในการจัดตั้งสํานักวิทยบริการ ผูเกี่ยวของทุกฝาย
จึงควรพิจารณาองคประกอบตาง ๆ อยางรอบคอบ ทั้งนี้อาคารสถานที่สําหรับตั้งสํานักวิทยบริการควรมีลักษณะการออกแบบ
ที่ถูกตองสวยงามและเหมาะสม จึงสามารถดึงดูดความสนใจใหบุคคลเขามาใชบริการกันอยางมากได อยางไรก็ตามไดมีนักการ
ศึกษาหลายคนไดทัศนะตาง ๆ เกี่ยวกับอาคารสถานที่ในการจัดตั้งเปนสํานักวิทยบริการไว ดังนี้
นรา สมประสงค )2546, หนา 67) สภาพแวดลอมทางกายภาพ หมายถึง บรรยากาศและสิ่งแวดลอมที่เปน
รูปธรรม ไดแก บริเวณอาคารเรียน และหองปฏิบัติการตาง ๆ ที่สามารถมองเห็นหรือจับตองไดในสถานศึกษา ประกอบดวย
1.1 การบริหารสภาพแวดลอมทางภูมิทัศน หมายถึง บรรยากาศและสิ่งแวดลอมตาง ๆ ที่เปนรูปธรรม
ในสถานศึกษาที่สามารถมองเห็นไดทั่วไป ไดแก บริเวณสถานศึกษา บริเวณที่ตั้งอาคาร บริเวณที่พักผอน ซึ่งสถานศึกษาใน
ปจจุบันจะใหความสนใจในดานภูมิสถาปตยกรรมเปนอยางมาก เพราะจะชวยดึงดูดความสนใจและสรางบรรยากาศที่ดีตอ
ผูใชบริการ อีกทั้งยังชวยปลูกฝงรสนิยมและคานิยมของนักเรียนที่มีตอธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ซึ่งควรพิจารณาและคํานึง
ดังนี้ สถานที่ตั้งที่เหมาะสม กิจกรรมและการเชื่อมโยงกิจกรรมตาง ๆ การตกแตงบริเวณตาง ๆ ใหดูสวยงาม ลดความรอน ลด
เสียงดัง พักผอนได การรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอย การกําหนดบริเวณเปนเขตหรือเปนสัดสวนเฉพาะ
จะชวยใหการจัดกิจกรรมตาง ๆ ตลอดจนการจัดการเรียนการสอนเกิดประโยชนสูงสุดและคุมคา
1.2 การบริหารสภาพแวดลอมดานอาคารสถานที่ หมายถึง บรรยากาศ สิ่งแวดลอมตาง ๆ ที่เปน
รูปธรรมในสถานศึกษา ไดแก สิ่งปลูกสราง ที่เปนอาคารสถานที่ อาคารประกอบการ และหองปฏิบัติการตาง ๆ แตเนื่อง
สถานศึกษาตองมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงและพัฒนาอาคารสถานที่ใหเหมาะสมกับจํานวนนักเรียน อาคารสถานที่ จึงมีความ
จําเปนที่จะตองคํานึงถึงการอํานวยความสะดวกแกนักเรียน ครูอาจารยและผูใชบริการที่มาใชอาคารสถานที่ และอุปกรณ เพื่อ
สนับสนุนการเรียนการสอนใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด อาคารสถานที่ควรจัดทํา คือ แผนผังบริเวณรายละเอียด
ในอาคาร แผนภูมิบริเวณที่ชวยใหทราบทิศทางของเคานเตอร ทางเขา ทางออก ควรแสดงไวในที่ที่สะดวกตอการพบเห็น
1.3 การบริหารสภาพแวดลอมดานความปลอดภัย หมายถึง มาตรการและแนวการปฏิบัติตาง ๆ ที่
กระตุนจิตสํานึกของบุคคลากรใหมีความรูเกี่ยวกับการใชอาคารสถานที่อยางปลอดภัย เพื่อปองกันอันตรายที่เกิดแกบุคลากร
ในสถานศึกษา สุพล วังสินธ )2546, หนา 6-9 อางถึงใน อุมาพร เมืองโคตร , 2556, หนา 22) กลาวถึง องคประกอบดาน
ปจจัยนําเขาของโรงเรียน หมายถึง ทรัพยากรบุคคลและทรัพยากรวัตถุ เชน อาคารสถานที่ หลักสูตร เทคโนโลยี การจัดแหลง
เรียนรู เปนองคประกอบที่สําคัญจากการวิจัย เรื่องโรงเรียนคุณภาพตามความคิดของผูบริหาร สปช ที่วาโรงเรียนคุณภาพควร .
มีปจจัยอาคารสถานที่เพียงพอตามเกณฑ ภูมิทัศนของโรงเรียนสะอาด ปลอดภัย เปนแหลงการเรียนรู สื่อ หองสมุดเพียงพอ
ครูเพียงพอมีคุณภาพ และผูบริหารความสามารถในการบริหารจัดการ ซึ่งสอดคลองกับคณะทํางานหารูปแบบโรงเรียนที่ดีวา
ควรมีความพรอมสมบูรณแบบ กลาวคือ มีพื้นที่เหมาะสม สภาพแวดลอมสะอาดสวยงาม อาคารสถานที่เพียงพอ มีหองสมุด
บรรยากาศดี จํานวนครู นักเรียน วิชาที่สอน ไดสัดสวนตามเกณฑ มีหลักสูตรที่ยืดหยุนตามสภาพสังคมและผูเรียน ธเนศ ขา
เกิด )2556, หนา 38-40 อางถึงใน อุมาพร เมืองโคตร , 2556, หนา 22) กลาววา สิ่งที่โรงเรียนควรจัดใหมี หรือดูแลเอาใจใส
เปนอันดับแรก ๆ และเห็นดวยตาเปลา คือ
1. โรงอาหารหรือสถานที่สําหรับรับประทานอาหาร อันกอใหเกิดความสําเร็จแกนักเรียน คือ มี

269

อาหารที่ดีรับประทาน เปนการเสริมสุขภาพพลานามัย และถูกสุขลักษณะในการกิน
2. สถานที่เลนกีฬา หรือสถานที่พักผอนในยามวางเรียน สามารถชวยนักเรียนในเรื่องไดพักผอน
เลน ระหวางพักเรียนเปนการคลายเครียด ไดฝกนิสัยทางกีฬา และสงเสริมสุขภาพ
3. หองสมุดอาจอยูในรูปแบบมาตรฐาน หรือ รูป Book corner หรือรูปแบบใดก็ได ตามความ
เหมาะสม ซึ่งหองสมุดจะเอื้ออํานวยใหกับนักเรียน คือ เสริมสรางความรู สรางนิสัยการอาน และพักผอนคลายเครียด และ
คูมือการใชหลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ .ศ.2553)
2. บุคลากร
บุคลากรที่ปฏิบัติในหองสมุด ซึ่งเรียกวา บรรณารักษ บรรณารักษที่จะชวยสงเสริมใหการปฏิบัติงานในหนาที่
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งมีนักการศึกษาหลายคนกลาวไว ดังนี้ พวา พันธเมฆา(2541) : 65-70 อางถึงใน ศิวพร เกตุไธสง
(2555) : 40 กลาวถึง คุณสมบัติของบรรณารักษหรือบุคลากรที่ปฏิบัติงานในหองสมุด ดังนี้
1. เจาหนาที่บรรณารักษ )Professional librarian) มีคุณสมบัติ ดังนี้
1.1 มีความรูในวิชาการสาขาใดสาขาหนึ่งที่เกี่ยวของกับวิชาชีพบรรณารักษ
1.2 ควรเปนผูมีอุดมการณสูง
1.3 มีนิสัยรักการอาน ชอบศึกษาคนควา รักหนังสือ สนใจติดตามความเคลื่อนไหว
1.4 มีความเขาใจพฤติกรรมมนุษยและสามารถปรับตัวใหเขากับทุกสถานการณ
1.5 มีความละเอียด ประณีต อดทน
1.6 เปนคนมีระเบียบวินัย
1.7 เปนคนมีน้ําใจเปนนักประชาธิปไตย จะตองรูจักยกยองผูอื่นและถอมตนอยูเสมอ
1.8 มีความคิดริเริ่มสรางสรรค
1.9 มีอารมณดี ยิ้มแยมแจมใสเสมอ กิริยาวาจาเรียบรอย มีความสุขุมเยือกเย็น
1.10 มีบุคลิกทั่วไปดี แตงกายสะอาด เรียบรอย
2. ประเภทที่ไมมีความรูวิชาชีพบรรณารักษ ไดแก เจาหนาที่สํานักวิทยบริการ พนักงานธุรการ เจาหนาที่
บันทึกขอมูล นักการภารโรง เปนตน สรุปไดวา ผูใหบริการ บุคลากรที่ปฏิบัติในหองสมุด ซึ่งเรียกวา บรรณารักษ บรรณารักษ
ที่ดีจะชวยสงเสริมใหการปฏิบัติงานในหนาที่เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ มีอารมณดี ยิ้มแยมแจมใสเสมอ กิริยาวาจาเรียบรอย
มีใจรักการบริการ มีความรู ความสามารถในการสอนเปนอยางดีใหกับผูปฏิบัติงานและผูรับบริการ ใหเกียรติและมีความ
ซื่อสัตย
3. ทรัพยากรสารนิเทศหองสมุด
ทรัพยากรสารสนเทศนี้อยูในรูปของวัสดุหลายชนิด และลักษณะ เชน หนังสือ เอกสาร แฟม ขอมูลบนแผนซีดี
สารานุกรมบนแผนซีดี บทความวารสารอิเล็กทรอนิกสบนเวิลดไวดเว็บ สารสนเทศบนอินเทอรเน็ต เปนตน โดยทั่วไปสถาบัน
บริการสารสนเทศรวบรวมและจัดการทรัพยากรสารสนเทศในรูปแบบตาง ๆ ตามภารกิจหรือประเภทของสถาบันหรือองคการ
เชน หองสมุดมีทรัพยากรสารสนเทศที่เปนหนังสือ เอกสาร
วารสาร สื่อโสตทัศน แผนที่และทรัพยากรสารสนเทศยัง
ครอบคลุมถึงแหลงคนควาประเภทตาง ๆ เชน พจนานุกรม สารานุกรม แหลงสารสนเทศทางภูมิศาสตร หนังสือรายป เปนตน
คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช )2546, หนา 7) กลาววา ในสภาพแวดลอมทางสารสนเทศปจจุบันที่ขอมูล
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ขาวสาร ความรูตาง ๆ มีการสรางการผลิตและการเผยแพร ดวยปริมาณมหาศาล ในรูปแบบตาง ๆ ที่เปนทั้งสิ่งพิมพ วัสดุ
ยอสวน สื่อโสตทัศนและวัสดุ อิเล็กทรอนิกสตาง ๆ ผูแสวงหาสารสนเทศสวนใหญมักประสบกับปญหาการทวมทนของ
สารสนเทศ ไมทราบวา ขอมูลขาวสารใดถูกตองเชื่อถือได และทําอยางไรจึงจะไดขอมูลที่ตองการอยางรวดเร็วโดยไมตอง
เสียเวลาในการคัดเลือกและตรวจสอบ ผูแสวงหาสารสนเทศบางกลุม อาจมีปญหาไมสามารถทราบไดวามีแหลงขอมูลขาวสาร
ใดใหสารสนเทศที่เกี่ยวของกับเรื่องที่ตองการ ในขณะที่ผูแสวงหาสารสนเทศบางกลุมอาจมีปญหาที่จะเขาถึงสารสนเทศที่
ตองการ ดังนั้นแหลงคนควาจึงมีความสําคัญอยางยิ่ง ดังนี้ ไดรับการคัดสรรโดยผูใหบริการ จึงจัดวาใหขอมูลถูกตอง เชื่อได
ทันสมัย ไดรายละเอียดไวอยางกระทัดรัดเหมาะสมที่จะใชแหลงคนควาหาขอมูลขาวสาร ความรู ขอเท็จจริง ตัวเลขหรือสถิติ
ตาง ๆ เชือถือได เนื่องจากแหลงสารสนเทศที่ใหไว เขียนโดยผูเชี่ยวชาญที่มีชื่อเสียงหลายค น แหลงชวยคนควาสวนใหญ
รวบรวมขอมูลมาจากเอกสารหลายแหลง แลวนํามาสังเคราะหนําเสนอขอเท็จจริงตาง ๆ อยางกะทัดรัดและเรียบเรียงให
สะดวกตอการคนควาอางอิง ไดรับการจัดเรียบเรียงไวอยางเปนระบบ สามารถคนหาขอมูลเฉพาะชื่อ เฉพาะหัวขอที่ตองการได
อยางสะดวกรวดเร็ว ประหยัดเวลาในการคนหาไดเปนอยางดี ใหจุดเชื่อมโยง หรือลิงก )link) ไปสูแหลงสารสนเทศอื่น ๆ ที่
เกี่ยวของในหัวขอที่ผูใชตองการอยางกวางขวาง
4. การใหบริการ
งานบริการเปนกระบวนการที่ครูบรรณารักษจะตองดําเนินการ เพื่อใหผูใชบริการหองสมุดสามารถเขาถึง
สารสนเทศ ไดแก สิ่งพิมพสื่อโสตทัศน สื่ออิเล็กทรอนิกส และสารสนเทศแบบอื่น ๆ ไดอยางสะดวก รวดเร็ว และเกิด
ความรูสึกที่ดีเมื่อเขามาใชบริการของหองสมุด ตลอดจนใชประโยชนจากทรัพยากรสารสนเทศไดอยางคุมคาสูงสุด ดังนั้น การ
บริการสารสนเทศ จึงถือวาเปนหัวใจสําคัญของงานหองสมุดที่ครูบรรณารักษจะตองดําเนินดวยวิธีการตาง ๆ ซึ่งจะทําให
หองสมุดมีภาพลักษณที่ดีเปนที่ยอมรับของผูใชบริการ อันจะนาไปสูการไดรับความรวมมือและการสนับสนุนทั้งจากบุคคล
ภายในและภายนอกโรงเรียน
เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับหองสมุดยุคใหม
หองสมุดยุคใหมเปนหองสมุดที่นําคอมพิวเตอร และเทคโนโลยีสารสนเทศที่ประกอบดวย เครื่องมือ อุปกรณ
หรือกระบวนการที่ใชในการเก็บรวบรวมรักษา วิเคราะห จัดการและเผยแพรสารสนเทศมาใชในการดําเนินงานหองสมุด
เทคโนโลยีสารสนเทศที่สําคัญสําหรับหองสมุดยุคใหม มีดังนี้
1. ระบบหองสมุดอัตโนมัติ เปนการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการจัดการงานพื้นฐานของหองสมุด
เพื่อใหสามารถใชฐานขอมูกลางในการทํางานรวมกันได เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานหองสมุดไดอยางมีประสิทธิภาพ จนสงผลให
การจัดบริการแกผูใชมีคุณภาพ
2. การสืบคนสารสนเทศทางออนไลน เนนการสืบคนสารสนเทศผานทางระบบออนไลนเพื่ออํานวยความ
สะดวกแกผูใช เชน หนังสืออิเล็กทรอนิกส (e-book) วารสารอิเล็กทรอนิกส (e-Journal) หนังสือพิมพออนไลน (Online
Newspaper) ฐานขอมูลออนไลน (Online Database) เปนตน
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3. ระบบยืม
– คืนอัตโนมัติ เพื่อใหบริการแกผูใชไดอยางสะดวก ถูกตองและรวดเร็ว ซึ่งบางระบบผูใชบริการ
สามารถยืม – คืนดวยตนเองได โดยไมตองใชเจาหนาที่ทําใหเปนการประหยัดเวลา และแรงงาน ปจจุบันมี 2 ระบบ ไดแก
บารโคด RFID
3.1 บารโคด (Barcode) หรือรหัสแถบ คือ แถบเสนสีดํายาว พิมพเรียงกันเปนแถบ วางเรียงเปนแนวดิ่ง
ใชเปนรหัสแทนตัวเลขและตัวอักษร โดยทั่วไปเปนภาษาสากลที่ใชเพื่อสื่อ หรือบงบอกถึงลักษณะของสิ่งตาง ๆ เพื่ออํานวย
ความสะดวกในเครื่องคอมพิวเตอร สามารถอานรหัสขอมูลไดงายขึ้น โดยใชเครื่องอานบารโคด (Barcode Reader) อาน
ขอมูลไดอยางถูกตอง แมนยํา เชื่อถือได
3.2
RFID (Radio Frequency Identification) หมายถึง ระบบที่นําสัญญาณคลื่นวิทยุความถี่สูงมาใชใน
การตรวจจับวัตถุ เปนการระบุตัวตนของวัตถุผานอุปกรณรับ (RFID Tag) ซึ่งแตละ Tag มีรหัสเฉพาะสมารถทะลุผานวัตถุตาง
ๆ ไดดี เครื่องสแกนจึงสามารถตรวจจับสัญญาณไดอยางรวดเร็ว จึงนํา RFID นํามาใชทดแทนบารโคด และ RFID มีจุดเดน คือ
สามารถอาน บันทึก และแกไขเพิ่มเติมขอมูลไดภายหลังและสงขอมูลดวยคลื่นวิทยุความถี่วิทยุ ดังนั้น หองสมุดหลายแหงจึงใช
เทคโนโลยี RFID มาใชในการบริการยืม – คืน การจัดชั้น การสํารวจชั้นหนังสือ ตลอดจนมีระบบปองกันหนังสือสูญหายไดโดย
ใช RFID
4. ความสัมพันธของหองสมุดยุคใหมและหองสมุดอิเล็กทรอนิกส
4.1 มีการนําเทคโนโลยีคอมพิวเตอร และเทคโนโลยีการสื่อสารเขามาเกี่ยวของในการดําเนินงานของ
หองสมุด ทั้งในดานกระบวนการทํางานและดานบริการผูใช
4.2 มีระบบหรือโปรแกรมอัตโนมัติในการจัดการงานดานตาง ๆ ของหองสมุด
4.3 มีทรัพยากรที่เปนขอมูลอยูในรูปแบบดิจิตอล จัดเก็บไวในระบบฐานขอมูล
4.4 มีการใชเทคโนโลยีในการสรางขอมูล การจัดเก็บ การคนหา และเผยแพรผานระบบเครือขาย
4.5 มีการใหบริการขอมูลในลักษณะการใชขอมูลรวมกัน ผูใชสามารถเปดอานขอมูลพรอม ๆ กันไดใน
เวลาเดียวกัน ตางสถานที่กัน โดยผานเครือขายอินเตอรเน็ต
4.6 ผูใชสามารถใชขอมูลไดโดยตรง เปนเนื้อหาเต็มรูปแบบ โดยไมตองมาที่อาคารหองสมุด เนื่องจาก
สามารถเปดอานไดโดยผานเครือขายอินเตอรเน็ต
5. ประโยชนของการจัดระบบทรัพยากรสารสนเทศสําหรับหองสมุดยุคใหม หองสมุดสมัยใหมมีทรัพยากร
สารสนเทศเพื่อตอบสนองความตองการของผูใชเปนจํานวนมาก ดังนั้นจําเปนที่จะตองจัดระบบใหเปนระเบียบเรียบรอยเพื่อ
อํานวยความสะดวกในการคนหาการจัดระบบทรัพยากรสารสนเทศ มีประโยชน 5 ประการ ดังนี้
5.1 ชวยใหผูใชคนหาสารสนเทศที่ตองการไดสะดวก รวดเร็ว
5.2 ชวยใหผูใชมีโอกาสเลือกสารสนเทศ และเนื้อเรื่องที่ตองการไดจากทรัพยากรสารสนเทศหลายแหลง
และหลายเลม
5.3 ชวยใหผูใชไดพบเห็นทรัพยากรสารสนเทศอื่น ๆ ในสาขาเดียวกันที่หองสมุดนั้นมีอยู
5.4 ชวยใหผูใชสามารถศึกษาเรื่องราวที่เกี่ยวโยงตอเนื่องกันไดสะดวก เพราะสารสนเทศที่มีเนื้อหา
เกี่ยวเนื่องสัมพันธกันจะอยูใกลกัน
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สรุป
หองสมุดยุคใหม จึงเปนหองสมุดที่นําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการดําเนินงานเพื่อใหการบริการที่สะดวก
รวดเร็วแกผูใชบริการ สามารถใหบริการในหองสมุดมีทั้งสิ่งพิมพ สื่อโสตทัศน และสื่ออิเล็กทรอนิกส หองสมุดยุคใหมมีการนํา
ระบบหองสมุดอัตโนมัติมาใชในการจัดการสารสนเทศ การสืบคนสารสนเทศสามารถสืบคนผานเครือขายออนไลน ซึ่งไมมี
ขอจํากัดเวลา และสถานที่ ผูใหบริการหองสมุดยุคใหม จึงมีการปรับปรุงพัฒนาตนเองใหทันกับความกาวหนาของเทคโนโลยี
สารสนเทศ และความตองการของผูใชบริการที่สามารถสืบคนผานทางเครือขายออนไลน เพื่อใหไดสารสนเทศในรูปแบบ
ดิจิตอล เปนการตอบสนองความตองการไดอยางทันทวงที ซึ่งหองสมุดจะเปนแหลงเรียนรูที่สําคัญยิ่งในโลกของยุคเทคโนโลยี
สารสนเทศ จะตองมีการพัฒนาไปพรอมกันทั้งระบบงานของหองสมุด และตัวของบรรณารักษเอง เพื่อใหเขากับยุคสมัยนี้
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แนวทางการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนในโรงเรียน

Guidelines forPromoting of Moral Ethics for Studentsin School
นางสารภี ศรีวังแก้ว
Mrs.Sarapee Sriwangkawe

บทคัดย่อ
แนวทางการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนในโรงเรียนนั้น มีปัจจัยหลัก คือ ต้นแบบในการปฏิบัติ ซึ่งได้แก่
ผู้บริหาร, ครูผู้สอน,บุคลากรทางการศึกษา และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ดังนั้นแนวทางการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมนักเรียนในโรงเรียนให้มีคุณภาพและเป็นรูปธรรมอย่างยั่งยืน โดยมีองค์ประกอบทั้งหมด 5 ด้าน ได้แก่ การ
วางแผน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมนักเรียน การส่งเสริม และการนิเทศติดตาม
คาสาคัญ : แนวทางการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน, โรงเรียน

Abstract

Guidelines forPromotingof Moral Ethics for Students in School.
There are main factors. Prototype in operation include :manager,teacher,
educational personnel and related persons. So that Guidelines
forPromotingand Development of Moral Ethics for Students in School for
quality and sustainability. There are 5components: 1.Planning 2.Teaching
Activities 3.Student Activities 4. Support 5. Monitoring
Key Word (s) :Guidelines forPromoting of Moral Ethics for Students in
School

บทนา
บทบาท หน้าที่ของสถานศึกษาในการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม โดยกระทรวงศึกษาธิการสนับสนุนให้
สถานศึกษาพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนควบคู่กับการพัฒนาทุกด้านอย่างเป็นองค์รวม การเริ่มปลูกฝังรากฐานทาง
ศีลธรรมและจริยธรรมของบุคคลตั้งแต่ยังเล็กเพื่อให้เติบโตเป็นผู้มีคุณธรรมในวัน ข้างหน้า โดยดาเนินการ การวางแผน
เป็นการคิดหรือเตรียมการที่จะพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในหลักสูตรกลุ่ม
สาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม การจัดกิจกรรมนักเรียน เป็นการฝึกปฏิบัติของนักเรียนเพื่อเสริมสร้าง
คุณ ธรรม จริ ยธรรมที่โ รงเรีย นจั ดขึ้ น อย่ างเป็น ระบบอี กทั้ งการส่ งเสริ ม เป็น กิ จกรรมที่ โ รงเรี ย นร่ วมกับ ชุ มชนและ
หน่วยงานอื่นจัดขึ้น เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และการนิเทศติดตามผล เป็น
การส่งเสริม สนับสนุนหรือให้ความช่วยเหลือ ควบคุม กากับการดาเนินงานของบุคลากรและวัดผลสาเร็จของการส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน (สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. 2544 : 11-20) หลักการดังกล่าวข้างต้น
ชี้ให้เห็นว่า สถานศึกษา ผู้บริหาร ครูผู้สอน มีหน้าที่ต้องดูแลให้การอบรมสั่งสอนนักเรียนให้เป็นคนดี มีวินัย มีความ
รับผิดชอบ และต้องส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนในทุก ๆ ด้านทั้งนี้เพื่อให้นักเรียนประพฤติตนเป็นคนดีของสังคม
ประเทศชาติ แนวทางการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษา จึงเพื่อแนวทางและข้อสนเทศใน
การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน รวมทั้งพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่โรงเรียนและสังคมคาดหวังต่อไป
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ความหมายของคุณธรรม จริยธรรม
ศีลธรรมโพนะทา (2546 : 7)ได้กล่าวถึงคุณธรรมไว้ว่าเป็นความเคลื่อนไหวและการปฏิบัติซึ่งเกี่ยวข้องกับสิ่งดี
และสิ่งเลวเป็นเครื่องชี้คุณธรรมและความชั่วก็โดยการได้เกี่ยวข้องในทางดีที่จะทาสิ่งต่างๆและการได้รับสิ่งไม่ดีต่างๆ
ประภาศรีสีหอาไพ (2543 : 21) ได้กล่าวว่าคุณธรรมคือหลักธรรมจริยาที่ สร้างความรู้สึกผิดชอบชั่วดีในทาง
ศีลธรรมมีคุณงามความดีภายในจิตใจอยู่ในขั้นสมบูรณ์จนเต็มเปีย่ มไปด้วยความสุขความยินดีการกระทาที่ดีย่อมมีผลิตผล
ของความดี
ดังนั้น สรุปได้ว่าคุณธรรมหมายถึงธรรมที่เป็นหลักความประพฤติที่ดีงามที่เป็นที่ยอมรับของสังคมสามารถทา
ให้คนในสังคมอยู่กันได้อย่างสงบสุขด้วยการสร้างคุณค่าความดีต่อกันด้วยจิตสานึกแห่งความคิดตระหนักในความดีและ
ในหลักความหนักแน่นด้วยคุณธรรมความประพฤติดี

ความหมายของจริยธรรม
ความหมายของจริยธรรมซึ่งมีนักจิตวิทยาและนักการศึกษาและผู้รู้ได้ให้ความหมายของคาว่า “จริยธรรม” ได้
ต่างๆกันดังนี้
ดวงเดือนพันธุมนาวิน (2524 : 2, อ้างถึงในปรีชาริโยธา.2546 : 19) ได้ให้ความหมายของจริยธรรมว่าหมายถึง
ลักษณะทางสังคมหลายลักษณะของมนุษย์และมีขอบเขตรวมถึงพฤติกรรมทางสังคมประเภทต่างๆด้วยลักษณะและ
พฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับจริยธรรม
เพียเจท์(Paiget.1962:1 อ้างถึงใน ปรีชาริโยธา. 2546 : 19) กล่าวว่า จริยธรรม คือองค์ประกอบของกฏเกณฑ์
ที่บุคคลยอมรับว่าถูกว่าดีว่าควรเพื่อให้ได้รับการยอมรับจากสังคม
ดังนั้น สรุปได้ว่าจริยธรรมหมายถึงข้อประพฤติปฏิบัติที่สังคมยอมรับว่าถูกว่าดีและเป็นความดีงามของจิตใจที่
สื่อออกมาทางกายโดยการกระทาอันเป็นประโยชน์สุขและได้รับการยอมรับจากสังคมซึ่งผู้มีจริยธรรมเป็นคุณลักษณะ
ของผู้ที่มีจิตใจสูง

บทบาทของผู้บริหารและครูในการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนในโรงเรียน
การดาเนินการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในโรงเรียนได้มีนักวิชาการได้ให้แนวทางในการดาเนินงานไว้ดังนี้
สาโรช บัวศรี (2527 : 59-63) กล่าวว่า วิธีการดาเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในโรงเรียนนั้นกระทา
ได้ดังนี้
1. ตั้งคณะกรรมการคุณธรรมจริยธรรมประจาโรงเรียนเพื่อทาหน้าที่กาหนด แผนงาน คุณธรรมจริยธรรม
ตลอดทั้งปี และควบคุมดูแลให้เป็นไปตามแผนที่กาหนดนั้น รวมทั้งดาเนินการปรับปรุงแก้ไขแผนการปฏิบัติให้เหมาะสม
ยิ่งขึ้น
2. จัดให้มีแผนงานการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม โดยดาเนินการดังนี้
2.1 สร้างบรรยากาศหรือสิ่งแวดล้อมให้เอื้ออานวยต่อการให้การศึกษา อบรม และการปฏิบัติเรื่องจริยธรรม
ได้แก่
2.1.1 คณะครูร่วมกันประพฤติ ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักเรียน
2.1.2 ชี้แจง กระตุ้น โน้มน้าวให้นักเรียนมีความเข้าใจ และเห็นว่าการประพฤติตนตามแนวทางของ
จริยธรรม เป็นสิ่งที่มีเกียรติยิ่ง ไม่เป็นสิ่งที่น่าละอายเพราะสิ่งที่น่าละอายนั้น คือการทาความชั่ว
2.1.3 ตั้งกลุ่มหรือชุมชนจริยศึกษาขึ้นในโรงเรียน
2.2 จัดให้มีการอบรมจริยธรรมโดยต่อเนื่องในโรงเรียน ผู้ให้การอบรม ได้แก่
2.2.1 พระสงฆ์หรือผู้ทรงคุณวุฒิ
2.2.2 ผู้บริหารโรงเรียน
2.2.3 ครูประจาชั้นและครูเวรประจาวัน
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3. จัดให้มีแผนงานควบคุมความประพฤติเช่น
3.1 ผู้ใดประพฤติผิดจริยธรรมหรือละเลยต้องถูกต้องลงโทษตามควรแก่กรณีอย่าง เคร่งครัด
3.2 ผู้ใดประพฤติดีเด่นจริยธรรม ต้องยกย่องสรรเสริญให้เกียรติผู้นั้นอย่างดี
กรมวิชาการ (2547 : 6) ได้เสนอวิธีการส่งเสริมจริยธรรมว่ามีวิธีการดาเนินการ พอสรุปได้ดังนี้
1. ให้เด็กเห็นความสาคัญของจริยธรรมด้วนตนเองให้เห็นว่าสิ่งที่เรียนนั้นช่วยตัวเองและสังคมได้
2. การสอนต้องกระตุ้นให้นักเรียนคิดเพื่อให้เข้าใจในสัจธรรมไม่เบื่อหน่ายหรือเคลือบแคลงสงสัย
3. การสอนควรเน้นการปฏิบัติอย่างจริงจังและสม่าเสมอ
4. แนวการสอนโดยใช้บุคคลเป็นตัวอย่าง เป็นแบบอย่างให้นักเรียนปฏิบัติตาม
5. ในการส่งเสริมจริยธรรม ต้องมีการประเมินผลอยู่เสมอ
กรมวิชาการ(2547 : 15-32)ได้เสนอแนวทางการส่งเสริมจริยธรรมในโรงเรียนไว้ในแผนพัฒนา จริยศึกษา สรุป
ได้ดังนี้
1. ดาเนินการร่วมมือกับวัด และผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อจัดทาสื่อการเรียนการสอน
2. จัดให้มีการฝึกสมาธิอย่างง่าย และเหมาะสมกับวัยแก่เด็กในวัยประถมศึกษา
3. จัดอบรมบุคลากรที่รับผิดชอบทางด้านจริยศึกษา ให้มีความรู้ความสามารถการจัดการเรียนการสอนและ
การจัดจริยศึกษา
4. จั ด สภาพแวดล้ อ มเป็ น รู ป ธรรมที่ เ ป็ น มงคลและดี ง ามให้ แ ก่ นั ก เรี ย นตามวั น ส าคั ญ ทางศาสนา เช่ น
พระพุทธรูป ภาคในชาดก หรือสัญลักษณ์ในทางพุทธศาสนา และศาสนาอื่น ๆ
5. จัดให้มีห้องพระ หรือห้องจริยศึกษา สาหรับนักเรียนในการกราบไหว้ บูชา
ประกอบกิจกรรมทางศาสนา
6. จัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียนให้สนับสนุน หรือเอื้อต่อการส่งเสริมลักษณะนิสัยและจริยธรรมของนักเรียน
สภาพแวดล้อมจะเป็นเสมือนภูมิป้องกันมิให้เด็กเสื่อมทางจริยธรรมได้
7. จัดกระบวนการเรียนการสอนให้เน้นภาคปฏิบัติเป็นสาคัญ และมีการจัดอบรมทั้งในและนอกเวลาเรียน
จากแนวทางการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในโรงเรียนที่นักวิชาการหลายท่านกล่าวไว้สามารถพิจารณาถึงแนว
ทางการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในโรงเรียนได้ว่า การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในโรงเรียนนั้น จะต้องดาเนินการทุก
อย่างเพื่อปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักเรียนโดย การแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมจริยธรรมประจาโรงเรียนเพื่อทา
หน้าที่กาหนดแผนงานควบคุม ดูแลการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในโรงเรียน โดยเน้นการปฏิบัติจริงทั้งในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน สถานการณ์ต่างๆ และสภาพแวดล้อม รวมทั้งประพฤติตัวเป็นแบบอย่างที่ดีของพ่อแม่ ครู
และคนอื่นๆในโรงเรียน โดยมุ่งหวังให้นักเรียนเกิดความรู้และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้านคุณธรรมจริยธรรม

แนวทางการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในโรงเรียน
การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในโรงเรียนเป็นการดาเนินการเพื่อเสริมสร้างคุณงามความดีให้เกิดขึ้นกับนักเรียน
ซึ่งประกอบด้วย 5 ด้าน (สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. 2544 : 11-20) ดังนี้
1. การวางแผน
การวางแผน หมายถึง คิดหรือเตรียมการที่จะพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน การวางแผนการดาเนินการ
ดาเนินการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน มีวัตถุประสงค์เพื่อ กาหนดกรอบของการดาเนินงานการพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมนักเรียนเป็นแนวทางในการปฏิบัติการในขั้นตอนต่าง ๆ ซึ่งมีลาดับขั้นตอนการวางแผนโดยสรุปดังนี้
1.1 กาหนดคณะผู้รับผิดชอบได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาทาหน้าที่เป็นประธาน และครูผู้สอนหัวหน้าสายชั้น
ระดับประถมศึกษา ทาหน้าที่เป็นคณะทางานจัดทาแผนการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน โดยใช้ข้อมูลที่ได้จาก
การศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการ เป็นแนวทางจัดทาแผน
1.2 คณะทางานตามข้อ 1 ประชุมปฏิบัติการจัดทาแผนการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนให้สมบูรณ์ โดย
การเขียนเป็นโครงการภายใต้การนาของผู้บริหารสถานศึกษามีองค์ประกอบชัดเจน และจัดทาคู่มือการดาเนินการพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรมนักเรียน
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1.3 แผนการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน ได้กาหนดกิจกรรมการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน
เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนครู ได้แก่ การศึกษาด้วยตนเอง การประชุมเพื่อปรึกษาหารือ การสังเกตการสอน
และการประเมินผลการดาเนินงาน โดยแต่ละกิจกรรมได้กาหนดบทบาทผู้บริหารสถานศึกษาและครู ไว้ชัดเจน และได้
กาหนดปฏิทินการปฏิบัติการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน
2. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เป็นกระบวนการเรียนการสอนในหลักสูตร ความหมายของคาสาคัญที่
เกี่ยวข้องจากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนสรุปคาสาคัญต่าง ๆมีความหมายโดยสรุป ดังนี้

ความหมายของคาว่า “ การเรียนการสอน ”
จากการศึกษาเอกสารและแนวคิดต่าง ๆ สรุปได้ว่าการเรียนการสอน (Instruction) มีความหมายแตกต่างจาก การ
สอน (Teaching) สามารถสรุปความหมายและขอบข่ายของการเรียนการสอนโดยสรุป ดังนี้ (ทิศนา แขมมณี. 2545: 4-5)
1. การเรียนการสอนจะต้องคานึงถึงการเรียนรู้ของผู้เรียน ในการเรียนการสอนผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้แทน
การที่ครูเป็นศูนย์กลางในการเรียนซึ่งเป็นลักษณะของการสอน
2. การเรียนการสอนเป็นการถ่ายทอดความรู้ ทักษะ และเจตคติต่าง ๆโดยมีการเตรียมการ มีการวางแผนตามหลัก
วิชา มีขั้นตอนหรือกระบวนการสอนที่เป็นแบบแผนชัดเจน
มีกิจกรรมการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม เพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมายเป็นการใช้ศาสตร์ในการสอนมากกว่าเรื่องของการสอน
3. การเรียนการสอนมีความครอบคลุมปฏิสัมพันธ์หลายรูปแบบ มิใช่เพียงปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกับบุคคล
เท่านั้น อาจเป็นปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกับสื่อต่าง ๆก็ได้ ในขณะที่การสอนเน้นปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับมนุษย์คือ
ครูกับนักเรียน การเรียนการสอนมักเกิดขึ้นในสถานการณ์ของการเรียนการสอนในขณะที่การสอนเกิดขึ้นได้ทุกหนแห่งไม่
จากัดเวลาและสถานที่
ดังนั้น สรุปได้ว่า การเรียนการสอน หมายถึง การสอนโดยคานึงถึงการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นสาคัญหรือเน้น
ผู้เรียนสาคัญที่สุด บทบาทในการจัดการเรียนการสอนที่สาคัญที่สุดก็คือ ครูผู้สอน นั่นเอง
3. การจัดกิจกรรมนักเรียน
การจัดกิจกรรมนักเรียน เป็นการปฏิบัติของนักเรียนเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมที่โรงเรียนจัดขึ้นอย่าง
เป็นระบบ ในที่นี้ขอเสนอแนะการจัดกิจกรรมไว้เป็นแนวทาง 4 ลักษณะ คือ(กระทรวงศึกษาธิการ. 2548 : 41-47)
1. กิจกรรมเสริมเนื้อหาสาระตามหลักสูตร
1.1 พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ
1.2 ประกวดมรรยาทชาวพุทธ
1.3 กิจกรรมค่ายพุทธบุตร
1.4 กิจกรรมบริหารจิต เจริญปัญญา
1.5 เรียนธรรมศึกษา สอบธรรมศึกษา
1.6 บรรพชาสามเณรฤดูร้อน
2. กิจกรรมประจาวัน ประจาสัปดาห์
2.1 กิจกรรมหน้าเสาธง
2.1.1 กิจกรรรมที่กระทาเพื่อราลึกถึงชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
2.1.2 กิจกรรมไหว้พระสวดมนต์ แผ่เมตตา แสะสงบนิ่ง (สมาธิ)
2.1.3 กิจกรรมพุทธศาสนสุภาษิตวันละบท
2.1.4 กิจกรรมน้องไหว้พี่ในแถวหน้าเสาธง
2.1.5 กิ จกรรมเดินแถวเข้าห้ องเรียนอย่า งมีส ติ เช่น เดิน พร้อ มท่อ งคติ ธรรมขณะเข้ า
ห้องเรียนเป็นต้น
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2.2 กิจกรรมทาความดีระหว่างวัน
2.2.1 กิจกรรมเดินอย่างมีสติก่อนเข้าโรงอาหาร
2.2.2 กิจกรรมกล่าวคาพิจารณาอาหารก่อนการรับประทานอาหาร
2.2.3 กิจกรรมรับประทานอาหารอย่างมีสติ เช่น มีกติกาว่าไม่ดัง ไม่หก ไม่เหลือเป็นต้น
2.2.4 กิจกรรมขอบคุณหลังรับประทานอาหาร
2.2.5 กิจกรรมนั่งสมาธิ 1 นาที ก่อนเรียน
2.3 กิจกรรมก่อนเลิกเรียน
2.3.1 กิจกรรมไหว้พระสวดมนต์
2.3.2 กิจกรรมราลึกพระคุณของผู้มีพระคุณ
2.3.3 กิจกรรมท่องอาขยานสร้างสมาธิ
2.4 กิจกรรมประจาสัปดาห์
2.4.1 กิจกรรมสวดมนต์สรภัญญะประจาสัปดาห์
2.4.2 กิจกรรมทาบุญตักบาตรประจาสัปดาห์
3. กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันสาคัญทางพระพุทธศาสนา
โรงเรียนควรจัดกิจกรรมในวันสาคัญทางพระพุทธศาสนา คือ วันวิสาขบูชา
วันอาสาฬหบูชา วันมาฆบูชา วันเข้าพรรษา ดังนี้
3.1 กิจกรรมวันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา วันมาฆบูชา และวันเข้าพรรษา สถานศึกษา ผู้ปกครอง
และชุมชนร่วมกิจกรรม เช่นทาบุญ ตักบาตรบริเวณสนามของสถานศึกษาฟังพระเทศน์ (โดยนักเรียนเป็นผู้ดาเนิน
พิธีกรรม)เวียนเทียนที่วัด หรือในสถานศึกษาเป็นต้น
3.2 หล่อเทียนเข้าพรรษา และร่วมกับชุมชนในการหล่อเทียนและแห่เทียนพรรษา
3.3 สถานศึกษาจัดบรรยากาศวันสาคัญทางศาสนาโดยประดับธงทิวสีเหลือง เชิญธงธรรมจักร ธง
ฉัพพรรณรังสี และเปิดเพลงธรรมะทางวิทยุของสถานศึกษา (เสียงตามสาย)
4. กิจกรรมพิเศษอื่น ๆ
4.1 กิจกรรมไขปัญหาธรรม
4.2 กิจกรรมวันสาคัญของชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
4.3 กิจกรรมการประเมินผลการทาความดี
4.4 กิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ทาความดี
4.5 กิจกรรมอาสาตาวิเศษ (มีผู้สังเกตพฤติกรรมของผู้ปฏิบัติธรรม)
4.6 กิจกรรมบันทึกความดีของผู้ปฏิบัติธรรม
4.7 กิจกรรมต้นไม้พูดได้ (เน้นคติธรรม)
4.8 กิจกรรมจัดนิทรรศการผลงานทางพระพุทธศาสนา
4.9 กิจกรรมการกาหนดทักษะและความรู้ทางพระพุทธศาสนา
4.10 กิจกรรมสมาทานศีลในวันพระ
4.11 กิจกรรมสร้างสรรค์สังคม เช่น ทาความสะอาดห้องน้าเป็นต้น
4.12 กิจกรรมปฏิสัมพันธ์ เช่น ครูต้อนรับทักทายนักเรียนด้วยกิริยา วาจาอ่อนหวาน และสัมผัสที่
ประกอบด้วยเมตตาเป็นต้น
4.13 กิจกรรมต้นไม้อธิษฐาน
4.14 กิจกรรมอธิษฐานจิตก่อนเรียน
4.15 กิจกรรมอบรมธรรม 5 นาที (อาจจัดสัปดาห์ละ 1 ครั้ง)
4.16 กิจกรรมถือศีล นอนวัด ปฏิบัติธรรมช่วงเข้าพรรษา
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4.การส่งเสริม
การส่งเสริม เป็นกิจกรรมที่โรงเรียนร่วมกับชุมชนและหน่วยงานอื่น จัดขึ้น เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้เข้าร่วม
กิจกรรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม เช่น แหล่งเรียนรู้ วิทยากรภายนอก หรือภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น
การจัดลักษณะทางกายภาพของโรงเรียนในการส่งเสริมการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม จากความสาคัญของ
สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ตามที่ปรากฏในพระพุทธศาสนาและแนวทางในการจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อมของ
สถานศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการกาหนด สามารถสรุปเป็นหลักการในการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพของโรงเรียน
ได้ดังนี้(กระทรวงศึกษาธิการ, 2548 : 48 -49)
1.บรรยากาศสงบเงียบ เรียบง่าย
2. ใกล้ชิดธรรมชาติ ร่มรื่น
3. ใกล้ชิดชุมชน
4. สะอาด มีระเบียบ
5. ทันสมัย มีการปรับปรุงพัฒนาอยู่เสมอ
6. เป็นแหล่งเรียนรู้ ทั้งด้านวิชาการ วิชาชีพ และคุณธรรม

5. การนิเทศติดตามผล
การนิเทศติดตามผล เป็นการส่งเสริม สนับสนุนหรือให้ความช่วยเหลือ ควบคุม กากับการดาเนินงานของ
บุคลากรและวัดผลสาเร็จของการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนการประเมินผลการนิเทศติดตามเป็นขั้นตอน
สุดท้ายของกระบวนการทั้งหมดในการจัดดาเนินการ
นิเทศมีความสาคัญซึ่งจะทาให้ทราบว่าการปฏิบัติการนิเทศได้บรรลุผลเพียงใดตรงตามจุดประสงค์หรือไม่

สรุป
สภาพการดาเนินงานส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนนั้น มีปัจจัยหลัก คือ ต้นแบบในการปฏิบัติ
ซึ่งได้แก่ ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ผู้วิจัยจึงได้กาหนดกรอบแนวคิดในการ
ดาเนินงานส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษา ให้มีคุณภาพและเป็นรูปธรรมอย่าง
ยั่งยืน โดยมี 5 ด้าน ได้แก่ การวางแผน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมนักเรียน การส่งเสริม และการ
นิเทศติดตาม

กิตติกรรมประกาศ
บทความวิชาการฉบับนี้สาเร็จสมบูรณ์ได้ ด้วยความกรุณาอย่างยิ่งจากรองศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา มุสิกานนท์
อาจารย์ที่ปรึกษา ที่ได้อนุเคราะห์ข้อเสนอแนะ ตลอดจนตรวจแก้ไขข้อบกพร่องด้วยความเอาใจใส่อย่างดี ผู้วิจัยรู้สึกซาบซึ้ง
และขอกราบขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ด้วย
ขอกราบขอบพระคุณคณาจารย์ประจาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตมหาวิทยาลัยเวสเทิร์นทุกท่านที่ได้ให้
ความรู้และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ อีกทั้งให้การสนับสนุนและเป็นกาลังใจให้กับผู้วิจัย
ขอขอบพระคุ ณ ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ที่ เ ป็ น ผู้ เ ชี่ ย วชาญพิ จ ารณาความถู ก ต้ อ ง ความเที่ ย งตรงด้ า นเนื้ อ หาของ
แบบสอบถามและผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นผู้เชี่ยวชาญพิจารณาให้ความคิดเห็น เสนอแนะแนวทางพิจารณาสาหรับการวิจัยครั้งนี้
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การบริหารงานตามหลักอธิปไตยในพระพุทธศาสนา
The Administration in accordance with Adhipateyya in Buddhism
นางสาวสนทรี วงษ์ จาปา
Miss Suntaree Wongjampa

บทคัดย่ อ
การบริ หารงานตามหลักอธิปไตย ๓ อย่าง คือ การบริ หารตามหลักอัตตาธิปไตย หมายถึงการ
บริ หารแบบยึดตัวเองเป็ นใหญ่ เป็ นศูนย์กลางการตัดสินใจ โดยไม่ต้องคานึงคนอื่น การบริ หารตามหลัก
โลกาธิปไตย หมายถึงการบริ หารแบบยึดเอาเสียงส่วนมากเป็ นใหญ่โดยยึดเอาความถูกต้ องประกอบด้ วย การ
บริ หารตามหลักธรรมาธิปไตย หมายถึงการบริ หารแบบยึดเอาธรรมเป็ นใหญ่ หรื อยึดเอาความถูกต้ องเป็ นใหญ่
โดยไม่คานึงถึงเสียงส่วนมาก
บทความนี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาความแตกต่างและจุดเด่นจุดด้ อยของระบอบการบริ หารงาน
ตามหลักอธิปไตยที่ปรากฏอยูใ่ นโลกปั จจุบนั กับหลักอธิปไตยในพระพุทธศาสนา
จากการศึกษาพบว่า การบริ หารงานที่ปรากฏอยูใ่ นโลกปั จจุบนั มีทงความเหมื
ั้
อนและความ
แตกต่างกันกับการบริ หารงานตามหลักอธิปไตยในพระพุทธศาสนา กล่าวคือ รูปแบบและโครงสร้ างเหมือนกันแต่
เรี ยกชื่อต่างกัน เช่น การบริ หารงานตามหลักอัตตาธิปไตย ทางโลกเรี ยกว่า การบริ หารแบบเผด็จการ หรื อการ
บริ หารแบบ ซีอีโอ ( CEO) การบริ หารงานตามหลักโลกาธิปไตย ทางโลกเรี ยกว่า การบริ หารงานแบบ
ประชาธิปไตย ส่วนรายละเอียดหรื อภาคปฏิบตั ิของทางโลกบางประเทศหรื อบางองค์กรก็ยดึ หลักการ บาง
ประเทศหรื อบางองค์กรก็ไม่เป็ นไปตามหลักการที่กาหนดไว้
การบริ หารตามหลักอธิปไตยทัง้ ๓ อย่าง ในพระพุทธศาสนา ยึดเอาความถูกต้ องเป็ นหลัก ประเทศ
ที่ยดึ เอาความถูกต้ องเป็ นหลักจะประสบความสาเร็ จในการบริ หารประเทศ ส่วนประเทศที่ไม่ยดึ เอาความถูกต้ อง
เป็ นหลักจะไม่ประสบความสาเร็ จ จะเห็นได้ จากฐานะและความเป็ นอยูข่ องประชาชนในประเทศ เช่น
การบริ หารตามหลักอัตตาธิปไตย ที่ชาวโลกเรี ยกว่า การบริ หารแบบเผด็จการ หรื อแบบคอมมิวนิสต์
มีผลต่างกัน คือ ประเทศที่บริ หารด้ วยระบอบอัตตาธิปไตย ฐานะของประเทศและฐานะความเป็ นอยูข่ อง
ประชาชนมัง่ คัง่ ร่ ารวยก็มี ยากจนก็มี
ประเทศที่บริ หารด้ วย ระบอบโลกาธิปไตย ประเทศชาติและประชาชนมัง่ คัง่ ร่ ารวยก็มี ยากจนก็มี จึง
ตัดสินไม่ได้ วา่ ระบอบไหนดีกว่ากัน แต่ตามหลักฐานในคัมภีร์พระพุทธศาสนา พระพุทธองค์ทรงใช้ การบริ หาร
ครบทัง้ ๓ อย่าง แต่พระองค์ทรงยึดเอาความถูกต้ องหรื อยึดเอาธรรมเป็ นหลัก
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บทนํา
ระบอบ การบริ หารประเทศที่ใช้ กนั อยูใ่ นปั จจุบนั นี ้มีทงระบอบประชาธิ
ั้
ปไตย และระบอบ
คอมมิวนิสต์ หรื อระบอบเผด็จการ ยังไม่มีการตัดสินที่ชดั เจนว่า ระบอบไหนดีกว่ากัน แต่การบริ หารด้ วยระบอบ
ประชาธิปไตย เป็ นระบอบที่ยอมรับกันทัว่ ไปว่าเป็ นระบอบที่ดีที่สดุ ในปั จจุบนั นี ้ ในขณะที่ประเทศคอมมิวนิสต์ก็
ยกให้ ระบอบคอมมิวนิสต์เป็ นระบอบการบริ หารดีที่ สุด เช่น ประเทศสหภาพโซเวียต ในอดีต ประเทศจีน
ประเทศเกาหลีเหนือ ในปั จจุบนั เป็ นต้ น การที่จะตัดสินว่าระบอบไหนดีกว่ากันคงตัดสินยากเพราะแต่ละระบอบ
ก็มีทงข้
ั ้ อ ดีและข้ อเสีย ถ้ าจะเอาความร่ ารวยของประเทศ หรื อว่า เอา ความสุขของประชาชนในประเทศเป็ น
เกณฑ์ตดั สิน ก็ตดั สินไม่ได้ เด็ดขาด เพราะแต่ละประเทศที่บริ หารด้ วยระบอบเดียวกันก็ไม่เหมือนกัน กล่าวคือ
ฐานะของประเทศชาติและความเป็ นอยูข่ องประชาชนต่างกัน เช่น ประเทศเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้ ประเทศ
เกาหลีเหนือ บริ หารประเทศด้ วยระบอบคอมมิวนิสต์ ผู้นาประเทศได้ รับการยกย่องเชิดชูเป็ นที่เกรงขามของ
ต่างประเทศ ข้ าราชการมีฐานะอยูด่ ีกินดี แต่ประชาชนในประเทศอดอยาก ยากแค้ น อยูอ่ ย่างลาบากยากจน
ประชาชนอยากจะย้ ายหนีจากประเทศตัวเอง ในขณะที่ประเทศเกาหลีใต้ บริ หารประเทศด้ วยระบอบ
ประชาธิปไตย ประเทศเจริ ญรุ่งเรื อง ประชาชนมีฐานะดี อยูด่ ีมีสขุ ทังรั้ ฐบาลและเอกชน ประชาชนไม่อยากย้ าย
หนีไปไหน ในขณะเดียวกันมีแต่ประชาชนต่างประเทศอยากจะเข้ าไปอยูป่ ระกอบอาชีพในเกาหลีใต้
ในกรณีของประเทศจีนที่บริ หารประเทศด้ วยระบอบคอมมิวนิสต์ ในอดีตชาวจีน อพยพไปอยู่
ต่างประเทศแล้ วสร้ างฐานะร่ ารวยในประเทศที่ไปอยูใ่ หม่ทวั่ โลกโดยเฉพาะประเทศ แถบเอเชียด้ วยกัน เช่น ไทย
สิงคโปร์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย ลาว เวียดนาม กัมพูชา เป็ นต้ น แต่ในปั จจุบนั ประเทศจีนกลับเจริ ญรุ่งเรื องใน
หลายๆ ด้ าน ทัว่ โลกต้ องจับตาดูความเคลือ่ นไหวของจีน แสดงให้ เห็นว่า การบริ หารประเทศด้ วยระบอบ
คอมมิวนิสต์ก็มีข้อดีอยูเ่ หมือนกัน ในขณะที่ประเทศอื่นๆ ที่บริ หารประเทศด้ วยระบอบประชาธิปไตย
ประเทศชาติยงั ยากจนอยู่ ประชาชนก็ยากจน ต้ องไปทางานประกอบอาชีพต่างประเทศก็มีเยอะเหมือนกัน อย่าง
นี ้ก็ทาให้ ตดั สินยากว่าระบอบการบริ หารไหนดีที่สดุ และเหมาะที่สดุ สาหรับการบริ หารประเทศในปั จจุบนั
ในทางพระพุทธศาสนามีหลักการบริ หารประเทศที่พระพุทธองค์ได้ วางหลักไว้ คือ หลักอธิปไตย ๓
ได้ แก่ อัตตาธิปไตย โลกาธิปไตย ธัมมาธิปไตย ซึง่ หลักการเหล่านี ้ยังคงใช้ อยูจ่ นถึงปั จจุบนั ในบทความนี ้ผู้เขียน
จะได้ ศกึ ษาวิเคราะห์หลักการทัง้ ๓ นี ้ว่า พระพุทธองค์วางหลักการแต่ละอย่างไว้ เพื่อเป้าหมายอะไร หลักการไหน
ควรใช้ เมื่อไหร่ และใช้ อย่างไร เพราะเหตุไรพระองค์จึงวางหลักเหล่านี ้ไว้ หลักทัง้ ๓ นี ้ ถ้ าปฏิบตั ิตามแล้ วจะได้ ผล
อย่างไร

เนื้อเรือง
ความหมายของอธิปไตย

อธิปไตย หมายถึง ความเป็ นใหญ่ มี ๓ อย่างคือ อัตตาธิปไตย ความมีตนเป็ นใหญ่ โลกาธิปไตย ความ
มีโลกเป็ นใหญ่ ธัมมาธิปไตย ความมีธรรมเป็ นใหญ่
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อธิปไตย หมายถึง อานาจที่มีผลต่อการตัดสิน คือ อัตตาธิปไตย หมายถึงการตัดสินใจที่ถือความคิด
ของตนเองเป็ นที่ตงั ้ โลกาธิปไตย การถือตามความคิดของคนส่วนมากเป็ นที่ตงั ้ ธัมมาธิปไตย การถือตามความ
ถูกต้ องโดยถือหลักเหตุผลที่เหมาะสม ไม่ถือตามความเชื่ออย่างสุดโต่ง
วิเคราะห์ การบริหารตามหลักอธิปไตย ๓ ในพระพุทธศาสนา
อธิปไตย คือความเป็ นใหญ่ในเรื่ องเกี่ยวกับการบริ หารงานหรื อการปกครอง การที่ครอบครัวและองค์กร
จะประสบความสาเร็ จเจริ ญรุ่งเรื อง จาต้ องมีคณะผู้บริ หารเป็ นผู้ขบั เคลือ่ นกิจการของครอบครัวหรื อองค์กร
หลักการบริ หารก็มีหลายรูปแบบ บางคนก็ถนัดการทางานแบบเอาตัวเป็ นศูนย์กลาง คือตัวเองเป็ นใหญ่ หรื อ
ภาษาสมัยใหม่เรี ยกว่า ซีอีโอ CEO (Chief Executive Officer) หมายถึง บุคคลที่มีอานาจและความรับผิดชอบ
สูงสุดในองค์การหรื อบริ ษัท บางคนก็ถนัดการทางานเป็ นทีมเอาความคิดเห็นของคนส่วนใหญ่เป็ นหลัก หรื อ
ประชาธิปไตย บางคนก็ถนัดยึดเอาหลักการเป็ นใหญ่ ไม่คานึงเสียงส่วนมากแต่คานึงถึงความถูกต้ องเป็ นใหญ่
ในพระพุทธศาสนามีหลักอธิปไตย ๓ อย่าง คือ อัตตาธิปไตย โลกาธิปไตย และธัมมาธิปไตย ต่อไปนี ้จะได้ ศกึ ษา
วิเคราะห์อธิปไตยแต่ละหัวข้ อตามลาดับ
1. อัตตาธิปไตย
การบริ หารตามหลักอัตตาธิปไตยก็คือการบริ หารตามรูปแบบของ ซี อี โอ แนวคิดนี ้มีหลักที่สาคัญคือ
ประธานหรื อหัวหน้ าฝ่ ายบริ หารสูงสุดของบริ ษัทได้ รับมอบอานาจหน้ าที่จากคณะกรรมการอานวยการ หรื อบอร์ ด
ของบริ ษัทให้ มีอานาจในการจัดการ ซึง่ รวมถึงการกาหนดนโยบาย การตัดสินใจ และการใช้ อานาจจัดการบริ ษัท
อย่างเบ็ดเสร็ จเด็ดขาดหน้ าที่สาคัญอีกอย่างของ ซีอีโอ ก็คือ ควรต้ องบริ หารทรัพยากรบุคคลให้ เป็ น สือ่ สารให้
เป็ น ไม่เช่นนัน้ ไม่เพียงแต่จะไม่ประสบความสาเร็ จ แต่ยงั อาจเกิดแรงสะท้ อนกลับมาในทางลบ เพียงเพราะ
ประสานงาน และสือ่ สารกับคนในองค์กรได้ ไม่ชดั เจน
การบริ หารระบบนี ้เหมาะกับการบริ หารครอบครัวและองค์กรขนาดเล็ก เช่น บริ ษัทเอกชน หรื อการนา
ระบบนี ้ไปบริ หารองค์การใหญ่ๆ ที่เป็ นของเอกชนก็สามารถประสบความสาเร็ จได้ ถ้าผู้นาเป็ นคนฉลาด รอบคอบ
มีวิสยั ทัศน์มองการณ์ไกล เช่น ตัวอย่างที่นายประสิทธิ์ กาญจนวัฒน์ กล่าวถึงการบริ หารงานของ
องค์การโทรศัพท์วา่ องค์การโทรศัพท์ใช้ เวลาติดตังโทรศั
้
พท์ ๔๐ ปี ได้ ๒.๔ ล้ านเลขหมาย พอบริ ษัทในเครื อ ซี พี
คือบริ ษัทเทเลคอมเอเซีย เข้ าไปสัมปทานจากรัฐบาลใช้ เวลา ๕ ปี ติดตังโทรศั
้
พท์ให้ ประชาชน ได้ ๒ ล้ านเลข
หมายเท่ากันกับที่องค์การโทรศัพท์ทา ๔๐ ปี
จาก ตัวอย่างนี ้แสดงให้ เห็นว่า การบริ หารงานแบบอัตตาธิปไตย หรื อแบบเอาผู้นาเป็ นที่ตงท
ั ้ าให้
ประสบความสาเร็ จ และมีคณ
ุ ภาพเหมือนกัน ทังนี
้ ้ขึ ้นอยูก่ บั ความรู้ ความสามารถของผู้นาด้ วย
ในทางพระพุทธศาสนาการบริ หารแบบอัตตาธิปไตย พระพุทธองค์ทรงใช้ เมื่อสมัยตรัสรู้ใหม่ๆ สาวกยัง
มีจานวนน้ อยสามารถดูแลทัว่ ถึงตัวอย่างที่พระองค์ใช้ อตั ตาธิปไตยในการบริ หารคณะสงฆ์ เช่น การที่พระองค์
อนุญาตให้ กลุ บุตรผู้มีความประสงค์จะบวชเป็ นภิกษุ พระองค์ทรงอนุญาตให้ อปุ สมบทด้ วยการเปล่งพระวาจาว่า
เธอจงเป็ นภิกษุมาเถิด หรื อเรี ยกว่า เอหิอปุ สัมปทา อาทิ การประทานการอุปสมบทให้ แก่พระอัญญาโกณฑัญญะ
เป็ นต้ น การบริ หารแบบอัตตาธิปไตยนี ้ก็ทาให้ การบริ หารคณะสงฆ์ของพระองค์เป็ นไปด้ วย ความเรี ยบร้ อย ทาให้
การเผยแผ่พระธรรมวินยั เจริ ญรุ่งเรื องขึ ้นตามลาดับ แต่พระองค์ก็ไม่ได้ ยดึ เอาหลักการนี ้ใช้ ในการบริ หารตลอดไป
เมื่อหมูส่ าวกมีจานวนเพิ่มมากขึ ้นพระองค์จึงเปลีย่ นเป็ นการบริ หารแบบ โลกาธิปไตย และธัมมาธิปไตย
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2. การบริหารงานตามหลักโลกาธิปไตย
การ บริ หารงานตามหลักโลกาธิปไตย คือการบริ หารยึดเอาเสียงข้ างมากเป็ นเกณฑ์ในการตัดสินใจ ใน
ปั จจุบนั เรี ยกว่า ระบอบประชาธิปไตย เป็ นระบอบที่ได้ รับการยอมรับทัว่ โลก เพราะอานาจบริ หารเป็ นของ
ประชาชน แต่เนื่องจากประชาชนมีเป็ นจานวนมากจึงต้ องเลือกตัวแทนเข้ าไปบริ หาร ระบอบนี ้จึงจัดให้ มีการ
เลือกตังตั
้ วแทนหรื อผู้แทน เช่น เลือกตังประธานาธิ
้
บดี เลือกตังสมาชิ
้
กวุฒิสภา เลือกตังสมาชิ
้
กสภาผู้แทนราษฎร
เป็ นต้ น ข้ อดีของระบอบนี ้คือ ประชาชนมีสทิ ธิ์เลือกตัวแทนของตนเองด้ วยตนเอง ผู้แทนเข้ าไปบริ หารต้ องฟั ง
เสียงของประชาชนด้ วย เพราะถ้ าบริ หารไม่ดีสมัยต่อไป ประชาชนก็ไม่เลือก ระบอบนี ้มีการแสดงความคิดเห็น
อย่างอิสระ ภายใต้ กฎหมายรัฐธรรมนูญ ข้ อเสียคือ ทาให้ ลา่ ช้ า เพราะต้ องผ่านกระบวนการหลายขันตอน
้
การ
เลือกตังก็
้ มีการซื ้อสิทธิ์ขายเสียงกันซึง่ เป็ นปั ญหาใหญ่ไม่สามารถแก้ ไข ได้ อย่างถาวรหรื อเด็ดขาด เพราะยินยอม
กันทังสองฝ่
้
าย เช่นตัวอย่างที่เกิดขึ ้นในประเทศไทย
จากเหตุการณ์ทีเกิดขึ ้นกับประเทศไทยนี ้แสดงให้ เห็นว่าระบอบประชาธิปไตยที่ใช้ กนั อยูน่ ี ้ไม่เหมาะกับ
ประเทศไทย สอดคล้ องกับข้ อมูลที่ สิริอญ
ั ญา ได้ นาเสนอในบทความเรื่ อง “พุทธทาสกับธรรมาธิปไตย” ตอนหนึง่
ว่า สานักวิจยั สาคัญของสหรัฐอเมริ กาได้ แฉโพยกันเองแล้ วว่า ระบอบประชาธิปไตย ไม่เหมาะสมกับประเทศใน
เอเซียและในประเทศไทย เพราะมิได้ คานึงถึงความแตกต่างระหว่างเมืองกับชนบท มิได้ คานึงถึงการซื ้อเสียงและ
การใช้ อานาจอิทธิพล ตลอดจนการคอร์ รัปชัน่ ซึง่ เป็ นด้ านหลักที่ปกคลุมประเทศในเอเชียอยู่ สานักวิจยั นี ้จึงได้ ชี ้
ว่าประเทศในเอเซียจึงพากันปฏิเสธประชาธิปไตยแบบที่สหรัฐต้ องการให้ เป็ นแทบจะ สิ ้นเชิงแล้ ว แม้ กระทัง่ คนซึง่
ต่อต้ านคอมมิวนิสต์ชนิดหัวเด็ดตีนขาดก็ปฏิเสธประชาธิปไตย แบบตะวันตกนันแล้
้ ว
สิริอญ
ั ญา ได้ อ้างถึงพุทธทาสภิกขุวา่ ท่านเจ้ าคุณได้ อรรถาธิบายนากาลต่อมาว่า สิทธิเสรี ภาพก็มีทงดี
ั้
และไม่ดี คือมีทงฝ่
ั ้ ายสัมมาและฝ่ ายมิจฉา นัน่ คือสิทธิเสรี ภาพที่รับใช้ ประเทศชาติ รับใช้ ประชาชนเพื่อประโยชน์
ของประชาชนเป็ นสิทธิเสรี ภาพที่เป็ นสัมมา แต่สทิ ธิเสรี ภาพในการทาลายชาติบ้านเมืองเป็ นสิทธิเสรี ภาพแบบ
มิจฉา การปกครองไม่วา่ ในระบบไหนๆ หากไม่ถือธรรมเป็ นใหญ่ ไม่เคารพธรรมและไม่เป็ นธรรมแล้ ว การ
ปกครองนันๆ
้ ก็ใช้ ไม่ได้ ทงสิ
ั ้ ้น เช่นเดียวกับความสามัคคีหรื อความสมานฉันท์หรื อการปรองดอง หากไม่ตงอยู
ั ้ ใ่ น
ธรรม ไม่เป็ นไปโดยธรรมแล้ ว ล้ วนใช้ ไม่ได้ ทงสิ
ั ้ ้น
พระธรรมกิตติวงศ์ (ทองดี สุรเตโช) ได้ แสดงทัศนะว่า โลกาธิปไตย เป็ นดาบสองคม มีทงคุ
ั ้ ณและโทษ
กล่าวคือหากเสียงส่วนใหญ่ประกอบด้ วยธรรม มาจากผู้มีคณ
ุ ธรรม ย่อมให้ คณ
ุ แต่หากไม่ประกอบด้ วยธรรม มา
จากผู้ขาดธรรมย่อมให้ โทษมากกว่าให้ คณ
ุ สอดคล้ องกับทัศนะที่วา่ พระพุทธองค์ได้ ตรัสสอนเกี่ยวกับการกระทา
ของมนุษย์วา่ เกิดขึ ้นด้ วยอานาจ แห่งอธิปไตย ๓ ประการนี ้ ประการใดประการหนึง่ ทังในส่
้ วนที่เป็ นกุศลกรรม
และอกุศลกรรม เช่น คนทาดีเพราะเห็นตามคนส่วนใหญ่ หรื อในทางกลับกัน คนทาชัว่ เพราะเห็นตามคนส่วน
ใหญ่ โดยไม่พินิจพิจารณาว่าที่คนส่วนใหญ่ทานันถู
้ กหรื อผิด
ในพระพุทธศาสนาพระพุทธองค์ทรงอนุญาตให้ ใช้ การบริ หารแบบระบอบโลกาธิปไตยเหมือนกัน เช่น
ต่อมามีสาวกเพิ่มมากขึ ้นพระองค์จึงมอบอานาจการบริ หารให้ เป็ นหน้ าที่ของคณะสงฆ์ ให้ คณะสงฆ์เป็ นใหญ่
อาทิ ทรงอนุญาตให้ มีการอุปสมบทด้ วยวิธีญตั ติจตุตถกรรมวาจา คือทรงอนุญาตให้ มีพระภิกษุเข้ าร่วมสังฆกรรม
อย่างน้ อย ๕ รูปเป็ นอย่างน้ อย เฉพาะในชนบทที่หา่ งไกล ส่วนในมัชฌิมประเทศ ทรงอนุญาตให้ มีพระภิกษุเข้ า
ร่วมสังฆกรรมตังแต่
้ ๑๐ ขึ ้นไป คณะสงฆ์ฝ่ายเถรวาทจึงได้ ยดึ เอาหลักนี ้ปฏิบตั ิมาจนถึงทุกวันนี ้
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3. การบริหารงานตามหลักธัมมาธิปไตย
การบริ หารงานตามหลักธัมมาธิปไตย คือ การบริ หารแบบยึดเอาความถูกต้ องเป็ นเกณฑ์ไม่ได้ คานึง
เสียงส่วนใหญ่ที่ไม่ถกู ต้ องชอบธรรม มีนกั ปราชญ์ทางด้ านพระพุทธศาสนาหลายท่านได้ แสดงทัศนะเกี่ยวกับการ
บริ หารงานตามหลักการนี ้ไว้ เช่น
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตโต) ได้ แสดงทัศนะไว้ ในหนังสือเรื่ อง
“ธรรมาธิปไตยไม่มา จึงหา
ประชาธิปไตยไม่เจอ” สรุปใจความได้ วา่ ธรรมาธิปไตยไม่ใช่ระบบแยกต่างหาก อีกระบบจากประชาธิปไตย แต่
เป็ นคุณภาพ “เป็ นหลักเกณฑ์ในการตัดสินใจของบุคคลที่อยูห่ รื อร่วมอยูใ่ นระบบการปกครองนัน”
้
ถ้ าการ
ตัดสินใจโดยตรวจสอบเรื่ องราว สืบค้ นความจริ ง หาข้ อมูลให้ ชดั เจนถ่องแท้ ใช้ ปัญญาพิจารณาในการตัดสินใจ
ต่างๆ เช่น ถ้ าในระบอบประชาธิปไตยก็เป็ นการตัดสินใจเลือกตัง้ โดยพิจารณาว่าผู้สมัครคนไหนเป็ นคนดี มี
ความสามารถ มุง่ ทาประโยชน์ให้ สว่ นรวมจริ งๆ ก็ตดั สินใจไปตามความดีงามความถูกต้ องนัน้ นี ้เรี ยกว่าเป็ น
ธรรมาธิปไตย แต่ถ้าเลือกโดยเอาผลประโยชน์ของตัวเองเป็ นหลัก นี ้เรี ยกว่าอัตตาธิปไตย หรื อตัดสินใจเลือกโดย
ว่าไปตามกระแส ลงคะแนนแบบเฮตามพวกไป นี ้เรี ยกว่าโลกาธิปไตย

สรุป

การบริ หารงานตามหลักอธิปไตย ๓ คือการบริ หารแบบเอาตัวเป็ นใหญ่ในการตัดสินสัง่ การโดยไม่ต้อง
ขอความเห็นจากคนอื่น เมื่อสัง่ การไปแล้ วผู้สงั่ รับผิดชอบแต่ผ้ เู ดียว เรี ยกว่า อัตตาธิไตย ข้ อดีของการบริ หารแบบ
นี ้ คือ ทาให้ รวดเร็ วทันใจ ได้ งานมาก ข้ อเสีย คือ โอกาสที่จะผิดพลาดมีสงู และเป็ นการปิ ดกันการแสดงความ
้
คิดเห็นของคนอื่น การบริ หารแบบเอาเสียงส่วนมากเป็ นเกณฑ์ตดั สิน หรื อการบริ หารแบบประชาธิปไตยใน
ปั จจุบนั ผู้เป็ นหัวหน้ าต้ องฟั งเสียงคนอื่นด้ วย เมื่อเสียงส่วนมากว่าอย่างไรก็เอาตามนัน้ เรี ยกว่า โลกาธิปไตย
ข้ อดีของการบริ หารแบบนี ้ คือ ทุกคนมีสว่ นร่วมในการบริ หารหรื อแสดงความคิดเห็น การบริ หารโปร่งใส เพราะมี
ระบบการตรวจสอบ ข้ อเสียคือ ทาให้ ลา่ ช้ าเพราะต้ องผ่านกระบวนการหลายขันตอน
้
การบริ หารแบบเอาความ
ถูกต้ องเป็ นหลักโดยไม่คานึงถึงเสียงส่วนมาก เรี ยกว่า ธัมมาธิปไตย แต่ถ้าเสียงส่วนมากถูกก็ถือว่าเป็ นธัมมาธิป
ไตยเหมือนกัน พระพุทธองค์ได้ วางหลักการบริ หารทัง้ ๓ นี ้ไว้ เพื่อเป็ นแนวทางให้ สาวกนาไปประยุกต์ใช้ ในการ
บริ หารงาน ตามความเหมาะสมแก่สถานการณ์ดงั ที่พระองค์ได้ ใช้ เป็ นแบบอย่างมานัน้ ในบรรดาหลักการบริ หาร
ทัง้ ๓ นี ้ พระองค์จะให้ ความสาคัญกับหลักธัมมาธิปไตยมากกว่า เพราะการยึดธรรมเป็ นใหญ่หรื อยึดความ
ถูกต้ องเป็ นหลักจะนามาซึง่ ความเจริ ญรุ่งเรื องโดยส่วนเดียว
โดยสรุปไม่วา่ จะบริ หารแบบไหน ถ้ ายึดความถูกต้ องตามธรรมตามระเบียบกฎหมายและระเบียบของ
องค์กรนันๆ
้ ก็ถือว่าเป็ นการบริ หารตามหลักธัมมาธิปไตยเหมือนกัน เพราะหลักการบริ หารทัง้ ๓ นี ้ไม่สามารถ
แยกออกจากกันโดยเบ็ดเสร็ จเด็ดขาด เหตุที่หลักธรรมในพระพุทธศาสนาสามรถเชื่อมโยงถึงกันหมดไม่วา่ จะยก
หลักธรรมข้ อไหนขึ ้นมาปฏิบตั ิก็เท่ากับได้ ปฏิบตั ิตามหลักคาสอนครบทังหมด
้

286

-6-

เอกสารอางอิง
http://th.wikipedia.org/wiki/อธิปไตย (๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๕).
http://blog.eduzones.com/jipatar/ (๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๕).
http://blog.eduzones.com/jipatar/ (๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๕).
http://www.classifiedthai.com/content.(๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๕).
อภิวฒ
ั น์ วรรณกร, ประสิทธิ์ กาญจนวัฒน์ คิด พูด เขียน , (กรุงเทพมหานคร : สานักพิมพ์สขุ ภาพใจ,
๒๕๔๐), หน้ า ๑๓๘.
ดูรายละเอียดใน วิ.ม. (ไทย) ๔/๑๘/๒๕.
สิริอญ
ั ญา บทความเรื่ อง “พุทธทาสกับธรรมาธิปไตย, [ออนไลน์] แหล่งที่มา : http://www.paisalvision.com
(๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๕).
http://www.paisalvision.com/ (๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๕).
พระธรรมกิตติวงศ์ (ทองดี
สุรเตโช ป.ธ.๙ , ราชบัณฑิต), คาวัด, [ออนไลน์] แหล่งที่มา :
http://www.kalyanamitra.org (๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๕).
http://www.br.ac.th (๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๕).
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตโต), ธรรมาธิปไตยไม่ มา จึงหาประชาธิปไตยไม่ เจอ, ปี ๒๕๔๙), หน้ า ๑๓,
[ออนไลน์] แหล่งที่มา : http://www.nidambe11.net (๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๕).

287

-7-

ประวัติผูเขียน
ชื่อ–นามสกุล
วันเดือนปี เกิด
สถานที่อยู่ปัจจุบัน

สุนทรีวงษ์ จาปา
9เดือนมีนาคม พ.ศ. 2519
2 หมู่ 6ต าบลศรีสขุ อ าเภอสีชมพู
จังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์ 40220

ตาแหน่ งหน้ าที่การงาน
ครูโรงเรียนปากช่อง
โรงเรียนปากช่อง
สถานที่ทางานปั จจุบัน
ประวัตกิ ารศึกษา
พ.ศ.2558 ศึกษาศาสตรบัณทิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
พ.ศ.2556 ศึกษาศาสตรบัณทิต สาขาวิชาการแนะแนว มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
พ.ศ.2553 รัฐประศาสนศาสตรบัณทิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
พ.ศ.2560 ศึกษาศาสตรมหาบัณทิต สาขาวิชาการบริ หารการศึกษา มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

288

แนวความคิดใหมในการอานและการออกเสียงภาษาอังกฤษที่ถูกตอง
The new concept for English pronunciation
นางสาว สุภาณุมาศ กอศักดิ์
Miss Suphanumat Kosak

บทคัดย่อ
การเขียนบทความในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้อ่านได้ทราบหลักและวิธีการในการอ่านและการออกเสียง
ภาษาอังกฤษที่ถูกต้องโดยการสะกดคาและการประสมคา ที่จะสามารถใช้เป็นแนวทางในการอ่านคาใหม่ที่ไม่เคยเห็นได้ โดยไม่
ต้องท่องจาคาศัพท์เป็นคาๆ ซึ่งบทความนี้จะเป็นการกล่าวถึงการออกเสียงภาษาอังกฤษแบบอเมริกัน (American English)
เนื่องจากหน่วยเสียงของภาษาไทยและภาษาอังกฤษที่ไม่เหมือนกัน
ดังนั้นในการเขียนจึงไม่ได้ใช้หลักการเขียนอ้างอิงตาม
ราชบัณฑิตยสถาน และตามหลักการเขียนคาอ่านในภาษาไทย เพราะต้องการเน้นถึงวิธีการอ่านและการออกเสียงที่ถูกต้อง
มากกว่าการเขียนคาทับศัพท์ ขอบเขตที่จะกล่าวถึงในบทความนีป้ ระกอบด้วย เสียงของพยัญชนะ เสียงของสระ การสะกดคา
และการประสมคา พยางค์ เสียงของอีดี (ED) เสียงของเอซ (S) เสียงของอีเอซ (ES) และการเชื่อมเสียง

คาสาคัญ : การอ่าน, การออกเสียง, ภาษาอังกฤษ
Abstract
The objective of this article is to know the principle and the method of American English
pronunciation in the correct way by explicit systematic phonics. It can be used as a guideline for reading
the new words that have never seen without studying by whole word method. Because of the phoneme
between Thai and English languages are different, so the principle of writing isn’t under the principle of
the Royal academy and Thai language. In addition the author wants to focus on the pronunciation more
than writing transliteration. This article includes of sound of consonants, sound of vowels, spelling and
combining the sound, syllable, sound of ED, sound of S, sound of ES and linking sound.
Key Word : Reading, Pronunciation, English

บทนา
ทาไมคนไทยส่วนใหญ่จึงอ่านและออกเสียงภาษาอังกฤษไม่ถูกต้อง ทั้งๆ ที่มีการเริ่มเรียนภาษาอังกฤษตั้งแต่ระดับ
ประถมศึกษา จนกระทั่งระดับอุดมศึกษา ก็ยังไม่สามารถอ่านและออกเสียง พูดและสื่อสารภาษาอังกฤษได้ถูกต้อง คาว่าการ
ออกเสียงนั้น หมายถึงการออกเสียงและสาเนียงที่ถูกต้องตรงตามเสียงของภาษาอังกฤษที่แท้จริง ไม่ใช่แค่การอ่านได้ แต่การ
ออกเสียงผิด เพราะในภาษาอังกฤษนั้นจะมีคาที่มีเสียงใกล้เคียงกัน แต่ความหมายไม่เหมือนกัน เช่น Life (ชีวิต), Live (มี
ชีวิต), Like (ชอบ), Light (แสงสว่าง), Lice (เหา), Lie (โกหก), Line (เส้น), Lime (มะนาว), Lithe (อ่อน), Rhyme (คาที่มี
เสียงคล้องจองกัน), Rice (ข้าว), Ride (ขี่), Rife (อุดมสมบูรณ์), Right, Rile (รบกวน), Rime (เปลือกผลึก), Rind (เปลือก
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ผลไม้), Ripe (สุก), Rise (สูงขึ้น ลอยขึ้น), Rite (พิธีกรรม), Rive (ฉีก หัก), Rye (ข้าวไรย์) จะเห็นได้ว่าคาเหล่านี้จะออกเสียง
คล้ายๆ กัน แต่ความหมายไม่เหมือนกัน เพราะฉะนั้นถ้าอ่านและออกเสียงผิดก็จะสื่อความหมายที่ผิด หรือไม่สามารถสื่อ
ความหมายได้ตรงกับคาที่ต้องการสื่อได้เลย การออกเสียงภาษาอังกฤษที่ถูกต้องนั้น มีความสาคัญโดยตรงกับการอ่าน การพูด
และการฟัง ซึ่งจะทาให้ทั้งผู้พูดและผู้ฟังเข้าใจถูกต้องตรงกันและสือ่ ความหมายได้ พร้อมทั้งจะช่วยสร้างความมั่นใจในการพูด
และการสนทนา ปัญหาของการไม่กล้าพูดภาษาอังกฤษ ก็เกิดจากความไม่มั่นใจ ว่าสิ่งทีจ่ ะพูดออกไปนัน้ จะถูกหรือผิด ซึ่งถ้าไม่
มีความมั่นใจแล้ว ก็จะทาให้ไม่กล้าพูดและกลัวที่จะพูด ซึ่งสอดคล้องกับ Derwing & Rossiter (2002) ที่กล่าวว่า การออก
เสียงมีอิทธิพลอย่างยิ่งต่อประสิทธิภาพในการใช้ภาษาในการสื่อสารของมนุษย์ จึงเป็นสิ่งสาคัญที่ผู้เรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษา
ที่สองหรือภาษาต่างประเทศจะต้องมีความเข้าใจในระบบเสียง (Phonological system) ของภาษา ผู้เรียนภาษาอังกฤษเป็น
ภาษาที่สองส่วนใหญ่ตระหนักว่า ปัญหาที่สาคัญในการพูดภาษาอังกฤษสืบเนื่องมาจากการออกเสียง (Pronunciation) ซึ่งถือ
เป็นสาเหตุที่สาคัญของปัญหาในการสื่อสารที่เกิดขึ้น และสอดคล้องกับ Hewings (2004) ได้ให้ความเห็นว่าการออกเสียงเป็น
สิ่งที่สาคัญต่อการพูดและการฟังในการสื่อสาร สาหรับความสาคัญต่อการพูดนั้น ผู้พูดจาเป็นต้องออกเสียงให้ชัดเจนและ
ถูกต้อง สาหรับการฟังผู้ฟังจะต้องสามารถวิเคราะห์คาพูดที่ได้ยินตามหน่วยเสียงในระบบเสียงเพื่อตีความตามความหมายได้
อย่างถูกต้อง ดังนั้นการออกเสียงพยัญชนะและสระในภาษาอังกฤษจึงเป็นองค์ประกอบที่สาคัญในการเรียนภาษา
ถึงแม้ว่าประเทศไทยจะมีการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษมาเป็นเวลานาน
แต่ความสามารถในการอ่าน
ภาษาอังกฤษของเด็กไทยยังไม่ประสบผลสาเร็จ
อ่านออกเสียงภาษาอังกฤษไม่ถูกต้อง
ไม่สามารถอ่านและสะกดคา
ภาษาอังกฤษที่ไม่เคยอ่าน ไม่เคยเจอ ไม่เคยท่องจาได้ วิธีการอ่านภาษาอังกฤษของเด็กไทยส่วนใหญ่ จะใช้การท่องจาเป็นหลัก
ซึ่งการท่องจานั้นบางครั้งก็ออกเสียงภาษาอังกฤษไม่ถูกต้อง ซึ่งสอดคล้องกับ มงคล กุลประเสริฐ (2548) ที่กล่าวว่าปัญหาที่
สาคัญของคนไทยส่วนมากในการเรียนภาษาอังกฤษคือ คาใดทีไ่ ม่เคยอ่านจะอ่านไม่ได้ หรืออ่านได้แต่ไม่แน่ใจในความถูกต้อง
จีรภรณ์ ทิศอาจ (2549) ศึกษาการแก้ปัญหาการอ่านภาษาอังกฤษไม่ได้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา พบว่า ยังมีนักเรียนไม่
สามารถอ่านคาและสะกดตัวอักษรภาษาอังกฤษได้ เนื่องจากผูเ้ รียนขาดทักษะการอ่าน การประสมคา Sunee Sunmud
(2553) กล่าวว่า ปัญหาเด็กไทยที่อ่านภาษาอังกฤษไม่ออกนั้นเป็นเพราะระบบการเรียนการสอนที่เน้นการอ่านเป็นคาหรือที่
เรียกว่า whole language ซึ่งเป็นการเรียนการสอนที่ดาเนินมาเป็นเวลาช้านาน ซึ่งที่ผ่านมาจะไม่ได้ผลเท่าที่ควรในการที่จะ
ทาให้เด็กอ่านออกเขียนได้ การเรียนการสอนในลักษณะการจดจาทัง้ คานั้น ทาให้เมื่อเด็กเจอคาใหม่ๆ ที่ครูไม่เคยสอน จะไม่
สามารถอ่านออกเสียงเองได้ ทาให้เกิดการอ่านไม่ออก ออกเสียงไม่ชัด ไม่มั่นใจ อาศัยการเดาสุ่มเพื่อให้ได้เสียงออกมา ไม่มี
หลักการที่ชัดเจน และจากงานวิจัยด้านการอ่าน สรุปได้ว่า วิธีที่จะให้ได้ผลทีส่ ุดที่จะให้ผู้เรียนสามารถอ่านภาษาอังกฤษได้
อย่างชัดเจนและมั่นใจ จะต้องเริม่ ด้วยการรู้จักแยกแยะหน่วยเสียง จากพยัญชนะทั้ง 21 ตัว และเสียงสระอีก 5 ตัว ให้ได้ก่อน
จากนั้นก็ให้ลองเอาหน่วยเสียงมาเชื่อมกับตัวอักษร
ดังนั้นผู้เขียนจึงมีแนวความคิดใหม่ที่ต้องการนาเสนอเพื่อเป็นแนวทางในการอ่านและการออกเสียงภาษาอังกฤษที่
ถูกต้อง โดยใช้หลักการสะกดคาและการประสมคาทีเ่ รียกว่าโฟนิกส์ (Phonics) นั่นคือจะต้องเรียนรู้เสียงของพยัญชนะ และ
เสียงของสระ จากนั้นก็นาหน่วยเสียงมาประสมคากัน ก็จะสามารถอ่านภาษาอังกฤษได้ทั้งที่เคยเห็นและไม่เคยเห็นคาศัพท์คา
นั้นมาก่อน โดยไม่จาเป็นต้องท่องจาคาศัพท์เป็นคาๆ รวมทั้งจะส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านภาษาอังกฤษสูงขึ้น ซึ่งพื้นฐาน
ในเรื่องการอ่านนี้ จะมีผลโดยตรงต่อการพูดและการฟัง นั่นคือ ถ้าสามารถอ่านและออกเสียงภาษาอังกฤษได้ถูกต้อง ก็จะ
สามารถพูดได้ตรงตามสาเนียงของภาษาอังกฤษ และจะสามารถฟังภาษาอังกฤษได้รู้เรื่องและเข้าใจ นั่นหมายความว่าผู้พูด
และผู้ฟังสามารถสื่อสารเข้าใจกันได้ ทั้งนี้จะส่งผลให้เกิดความมั่นใจในการพูดภาษาอังกฤษมากขึ้น
วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้อ่านได้ทราบหลักและวิธีการอ่านและการออกเสียงภาษาอังกฤษที่ถูกต้อง
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ขอบเขตของบทความ
บทความนี้ผู้เขียนจะกล่าวถึง เสียงของพยัญชนะ เสียงของสระ การประสมคา พยางค์ เสียงของอีดี (ED) เสียงของ
เอซ (S) เสียงของอีเอซ (ES) และการเชื่อมเสียงในภาษาอังกฤษ เพื่อให้ผู้อ่านนาไปใช้เป็นแนวทางในการอ่านและออกเสียง
ภาษาอังกฤษต่อไป
คาจากัดความ
การอ่าน หมายถึง การแปลความหมายของตัวอักษรที่อ่าน ออกมาเป็นคาพูด
การออกเสียง หมายถึง การเปล่งเสียงออกมาให้ถูกต้องตรงตามเสียงของสระและพยัญชนะ
ภาษาอังกฤษ หมายถึง ภาษาทางการของสหรัฐอเมริกา

เนื้อเรื่อง
สาเหตุของการอ่านภาษาอังกฤษไม่ถูกต้อง
1. ใช้การท่องจาเป็นหลักแต่ขาดความเข้าใจ เนื่องจากการเรียนการสอนอ่านภาษาอังกฤษของคนไทยส่วนใหญ่ เน้นให้
นักเรียนท่องจาคาศัพท์เป็นคาๆ โดยที่นักเรียนไม่ทราบเลยว่าทาไมต้องอ่านแบบนั้น ทาไมต้องออกเสียงอย่างนั้น หรือแม้แต่
การท่องที่ออกเสียงไม่ถูกต้อง เช่น Desk นักเรียนส่วนใหญ่จะท่องว่า ดี อี เอส เค อ่านว่า เดสค์ แปลว่า โต๊ะทางาน ซึ่ง
นักเรียนจะใช้วธิ ีการอ่านโดยการท่องจาในลักษณะนี้เป็นหลัก แต่สว่ นใหญ่ก็ออกเสียงไม่ถูกต้อง หรือท่องจาได้และออกเสียง
ถูกต้องในช่วงแรกๆ แต่พอผ่านไปก็อาจจะลืมและออกเสียงไม่ถูก เพราะการท่องจาโดยที่ไม่เข้าใจ ก็จะทาให้ลืมง่าย และ
ข้อเสียของการท่องจาในลักษณะนี้ คือ ทาให้นักเรียนไม่สามารถอ่านคาอื่นที่ไม่เคยเจอ ไม่เคยอ่าน หรือไม่เคยท่องจามาก่อน
ได้เลย ซึ่งคาศัพท์ภาษาอังกฤษนั้นมีมากมาย จะท่องจาได้อย่างไรไหว
2. การนาคาอ่านภาษาอังกฤษมาเขียนเป็นคาอ่านภาษาไทย ซึ่งเป็นสาเหตุที่สาคัญอีกอย่างหนึ่ง ทีท่ าให้นักเรียนไทย
อ่านและออกเสียงภาษาอังกฤษผิด เพราะเนื่องด้วยระบบเสียงของภาษาไทยและภาษาอังกฤษนั้นไม่เหมือนกัน เช่น คาว่า
Left ในภาษาอังกฤษนั้นจะต้องออกเสียงตัวสะกดทั้ง 2 ตัว คือ f และ t แต่ในภาษาไทย ไม่มีการออกเสียงตัวสะกด 2 ตัวแบบ
นี้ มีแค่ 1 ตัวเท่านั้น ฉะนั้นเวลาที่นาคาในภาษาอังกฤษมาเขียนเป็นคาอ่านในภาษาไทย จะเขียนว่า เลฟท์ ซึ่งจะอ่านว่า เลฟ
เพราะตัวทีม่ ีการ์รันในภาษาไทยนัน้ ไม่ออกเสียง ฉะนั้นเสียง t จึงหายไป จึงทาให้การอ่านภาษาอังกฤษไม่ถูกต้อง ดังนั้นการ
อ่านภาษาอังกฤษจะไม่สามารถเขียนเป็นอาอ่านภาษาไทย แล้วทาให้คนอ่าน อ่านได้ถูกต้องตรงตามเสียงของภาษาอังกฤษ
เพราะด้วยพื้นฐานของทั้งสองภาษานี้ ไม่เหมือนกัน
3. ขาดการเรียนรูเ้ สียงที่แท้จริงของภาษาอังกฤษ การอ่านภาษาอังกฤษนั้นเพียงแค่เอาเสียงพยัญชนะและเสียงสระมา
เรียงประสมกัน เสียงไหนมาก่อนอ่านก่อน เสียงไหนมาทีหลังอ่านทีหลังตามลาดับ ฉะนั้นการอ่านภาษาอังกฤษจะต้องเรียนรู้
เสียงที่แท้จริงของพยัญชนะและสระ แล้วเอาเสียงมาประสมคากัน ก็สามารถอ่านออกเสียงได้ถูกต้องตรงตามเสียงและสาเนียง
ของภาษาอังกฤษ
4. ไม่รู้วิธีการสะกดคาภาษาอังกฤษ การสะกดคาภาษาอังกฤษนั้น จะต้องนาเสียงของพยัญชนะและสระมาเรียงต่อกัน
หรือเรียกว่าประสมคากัน โดยทีไ่ ม่มีการสลับเสียงกันไปมา เช่น Man (ม-แอะ-น) แต่ภาษาไทยเราเขียน แมน (ม-แอะ-น) ซึ่ง
วิธีการสะกดคาเหมือนกัน แต่จะเห็นได้ว่า ในภาษาไทยเราเริ่มสะกดที่ ม ซึ่ง ม จะเขียนอยู่ตรงกลาง แล้วกลับไปสะกดสระ
แอะ แล้วกลับมาสะกด น อีกครั้ง ฉะนั้นการสะกดคาในภาษาอังกฤษจะไม่มีการสะกดคาสลับกันไปมาเหมือนภาษาไทย นั่น
คือเสียงไหนมาก่อน ต้องออกเสียงก่อน เสียงไหนมาทีหลัง ต้องออกเสียงทีหลังตามลาดับ และจะต้องออกเสียงพยัญชนะและ
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สระทุกตัว เช่น At (แอะ-ท = แอท) Soft (ซ-เอาะ-ฟ-ท = ซอฟท) Disc (ด-อิ-ซ-ค = ดิซค) Best (บ-เอะ-ซ-ท = เบซท)
Match (ม-แอะ-ช = แมช)
5. การอ่านภาษาอังกฤษในบางครั้งไม่ตรงกับการเขียน หมายความว่าเขียนอีกแบบแต่อ่านอีกแบบหนึ่ง เช่น Washed
ถ้าดูจากการเขียนก็น่าจะอ่านว่า วอช เชด แต่การอ่านที่ถูกต้อง คือ วอชท หรือ Lives ก็น่าจะอ่านว่า ลีฟเวด แต่การอ่านที่
ถูกต้อง คือ ลีฟซ ซึ่งจะมีคาในลักษณะนี้มาก เช่น Called (ค-เอาะ-ล-ด = คอลด), Shopped (ช-เอาะ-พ-ท = ชอพท ),
Cried (ค-ร-ไอ-ด = ไครด) และ Takes (ท-เ-ค-ซ = เทคซ) เป็นต้น
6. สับสนเสียงของสระ เนื่องจากสระในภาษาอังกฤษนั้นมีแค่ A, E, I, O, U แต่เสียงสระที่อ่านกันนั้นไม่ใช่แค่ 5 เสียงนี้
เช่น At (แอท) สระ เอ ในคานี้ ออกเสียง แอะ Ate (เอท) สระเอ ในคานี้ออกเสียง เอ และ All (ออล) สระเอ ในคานี้ ออก
เสียง ออ ซึ่งจะเห็นได้ว่า สระ เอ ตัวเดียว แต่ออกได้หลายเสียง แล้วนักเรียนจะรูไ้ ด้อย่างไรว่า สระ เอ มีกี่เสียง แล้วเมื่อไหร
จะต้องใช้เสียงที่ หนึ่ง สอง หรือ สาม นี่ก็คือหนึ่งในปัญหาหรือสาเหตุที่ยากต่อการอ่านภาษาอังกฤษ
หลักการและแนวความคิดใหม่ในการอ่านและการออกเสียงภาษาอังกฤษที่ถูกต้อง
เนื่องจากนักเรียนไทยส่วนใหญ่อ่านภาษาอังกฤษไม่ออก หรืออ่านออกแต่การออกเสียงยังไม่ถูกต้อง เพราะใน
ภาษาอังกฤษนั้นจะมีคาทีม่ ีเสียงใกล้เคียงกันหลายคา
ซึ่งถ้าอ่านและออกเสียงไม่ถูกต้องก็จะสื่อความหมายไม่ตรงกับคาที่
ต้องการสื่อ เช่น Why, Wine, Wind, Wide, While, Wild, Wire, White, Wife, Wipe และ Wise ซึ่งจะสังเกตได้ว่าคา
เหล่านีม้ ีเสียงใกล้เคียงกัน แต่ความหมายไม่เหมือนกัน ฉะนั้นการออกเสียงที่ถูกต้องจะสื่อความหมายได้ถูกต้องและชัดเจน
เพราะความสาคัญเรื่องเสียงจะมีผลต่อการอ่าน การพูด และการฟัง ดังนั้นผู้เขียนจึงเห็นความสาคัญและความจาเป็นที่จะต้อง
เสนอแนวความคิดใหม่ในการอ่านและการออกเสียงภาษาอังกฤษที่ถกู ต้อง อีกแนวทางหนึ่ง เพื่อเป็นแนวทางในการนาไปใช้ใน
การอ่าน ซึ่งเป็นพื้นฐานของการพูดและการฟังภาษาอังกฤษ ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป การเรียนรู้เสียงของ
ภาษาอังกฤษนั้นจะต้องรู้เสียงที่แท้จริงของภาษาอังกฤษ ซึ่งในการเขียนบทความนีผ้ ู้เขียนไม่สามารถออกเสียงให้ผู้อ่านฟังได้
ฉะนั้นอาจจะทาให้ผู้อ่านไม่ได้ยินเสียงที่ผู้เขียนต้องการจะสื่อให้เข้าใจได้
และเนื่องจากระบบพื้นฐานของภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษไม่เหมือนกัน ในภาษาอังกฤษนั้นไม่มีวรรณยุกต์และการสะกดคาพยัญชนะทุกตัวจะต้องออกเสียงทั้งหมด ฉะนั้น
ผู้เขียนจะไม่นาหลักการเขียนคาอ่านที่อ้างอิงจากภาษาไทยมาใช้เขียน ซึ่งจะทาให้ในการเขียนคาอ่านนี้จะไม่มีตัวการ์รัน ไม่มี
วรรณยุกต์ เพราะต้องการเน้นเรื่องเสียงที่ถูกต้อง ไม่ใช่เพื่อเป็นการเขียนทับศัพท์ แต่ผู้เขียนจะพยายามอธิบายอย่างเต็ม
ความสามารถเพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจได้มากที่สดุ แนวความคิดใหม่ในการอ่านและการออกเสียงภาษาอังกฤษที่ถูกต้อง มีหลักการ
และแนวความคิด ดังนี้
1. เสียงของพยัญชนะ
พยัญชนะในภาษาอังกฤษได้แก่ B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z, SH, CH, CK, WR,
WH, KN, GN, MB, NK, NG, NC, DG, TH, GHT, TCH ซึ่งแต่ละตัวจะมีเสียงที่แตกต่างกัน ดังนี้
B เสียง บ เช่น Bite (บ-ไอ-ท = ไบท), Bus (บ-อะ-ซ = บัซ), Back (บ-แอะ-ค = แบค), Best (บ-เอะ-ซ-ท = เบซท)
C = K เสียง ค เช่น Cat (ค-แอะ-ท = แคท), Cake (ค-เอ-ค = เคค), Camp (ค-แอะ-ม-พ = แคมพ), Cut (ค-อะ-ท = คัท)
C = S เสียง ซ เช่น Cell (ซ-เอะ-ล = เซล), Ice (ไอ-ซ = ไอซ), Face (ฟ-เอ-ซ = เฟซ), Cyst (ซ-อิ-ซ-ท = ซิซท)
D = เสียง ด เช่น Date (ด-เอ-ท = เดท), Desk (ด-เอะ-ซ-ค = เดซค), Dish (ด-อิ-ช = ดิช), Dust (ด-อะ-ซ-ท = ดัซท)
F = เสียง ฟ เช่น Fake (ฟ-เอ-ค = เฟค), Fat (ฟ-แอะ-ท = แฟท), Fine (ฟ-ไอ-น = ไฟน), Life (ล-ไอ-ฟ = ไลฟ)
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G = เสียง ก เช่น Gate (ก-เอ-ท = เกท), Gun (ก-อะ-น = กัน), Game (ก-เอ-ม = เกม), Big (บ-อิ-ก = บิก)
G = J เสียง จ เช่น Gym (จ-อิ-ม = จิม), Gene (จ-อี-น = จีน), Age (เอ-จ = เอจ), Page (พ-เอ-จ = เพจ)
H = เสียง ฮ เช่น Hat (ฮ-แอะ-ท = แฮท), His (ฮ-อิ-ซ = ฮิซ), Home (ฮ-โอ-ม = โฮม), Hot (ฮ-เอาะ-ท = ฮอท)
J = เสียง จ เช่น Jam (จ-แอะ-ม = แจม), Joke (จ-โอ-ค = โจค), Jump (จ-อะ-ม-พ = จัมพ), Just (จ-อะ-ซ-ท = จัซท)
K = เสียง ค เช่น Kick (ค-อิ-ค = คิค), Kite (ค-ไอ-ท = ไคท), Kiss (ค-อิ-ซ = คิซ), Kill (ค-อิ-ล = คิล)
L = เสียง ล เช่น Lamp (ล-แอะ-ม-พ = แลมพ), Late (ล-เอ-ท = เลท), Lift (ล-อิ-ฟ-ท = ลิฟท), Line (ล-ไอ-น = ไลน)
M = เสียง ม เช่น Man (ม-แอะ-น = แมน), Map (ม-แอะ-พ = แมพ), Make (ม-เอ-ค = เมค), Must (ม-อะ-ซ-ท =มัซท)
N = เสียง น เช่น Nine (น-ไอ-น = ไนน), Name (น-เอ-ม = เนม), Nice (น-ไอ-ซ = ไนซ), Nest (น-เอะ-ซ-ท = เนซท)
P = เสียง พ เช่น Pipe (พ-ไอ-พ = ไพพ), Pass (พ-แอะ-ซ = แพซ), Pet (พ-เอะ-ท = เพท), Pink (พ-อิ-ง-ค = พิงค)
Q มักจะมาคู่กับตัว U เสมอ ดังนัน้ QU จึงมีเสียง ดังนี้
QU = เสียง คว เมื่อเป็นพยัญชนะต้น เช่น Quick (คว-อิ-ค = ควิค), Quite (คว-ไอ-ท = ไควท), Quit (คว-อิ-ท = ควิท)
QU = เสียง ค เมื่อเป็นตัวสะกด เช่น Mosque (ม-เอาะ-ซ-ค = มอซค), Cheque (ช-เอะ-ค = เชค)
R = เสียง ร (กระดกลิ้น) เมื่อเป็นพยัญชนะต้น เช่น Race (ร-เอ-ซ = เรซ), Rich (ร-อิ-ช = ริช), Rent (ร-เอะ-น-ท = เรนท)
R = เสียง ร (ม้วนลิ้น) เมื่ออยู่หลังสระ เช่น Nurse (น-เออะ-ร-ซ = เนิรซ), First (ฟ-เออะ-ร-ซ-ท = เฟิรซท), Hurt (ฮ-เออะ-รท = เฮิรท), Work (ว-เออะ-ร-ค = เวิรค)
S = เสียง ซ เช่น Sun (ซ-อะ-น = ซัน), Safe (ซ-เอ-ฟ = เซฟ), Sick (ซ-อิ-ค = ซิค), Six (ซ-อิ-ค-ซ = ซิคซ)
T = เสียง ท เช่น Tip (ท-อิ-พ = ทิพ), Take (ท-เอ-ค = เทค), Test (ท-เอะ-ซ-ท = เทซท), Tax (ท-แอะ-ค-ซ = แทคซ)
V = ไม่มเี สียงในภาษาไทย V จะออกเสียงเหมือน F แต่ V จะเป็นพยัญชนะเสียงสั่น ผู้เขียนขอใช้ ฟ แทน เช่น Van (ฟ-แอะ-น
= แฟน), Vote (ฟ-โอ-ท = โฟท), Five (ฟ-ไ-ฟ = ไฟฟ), Live (ล-อิ-ฟ = ลิฟ)
W = เสียง ว เช่น Want (ว-เอาะ-น-ท = วอนท), Wish (ว-อิ-ช = วิช), Watch (ว-เอาะ-ช = วอช), Wife (ว-ไอ-ฟ = ไวฟ)
X = KS เสียง คซ เช่น Box (บ-เอาะ-คซ = บอคซ), Fix (ฟ-อิ-คซ = ฟิคซ), Mix (ม-อิ-คซ = มิคซ), Six (ซ-อิ-คซ = ซิคซ)
Y = เสียง ย เช่น You (ย-อู = ยู), Yes (ย-เอะ-ซ = เยซ), Yet (ย-เอะ-ท = เยท), Yap (ย-แอะ-พ = แยพ)
Z = ไม่มเี สียงในภาษาไทย Z จะออกเสียงเหมือน S แต่ Z จะเป็นพยัญชนะเสียงสั่น ผู้เขียนขอใช้ ซ แทน เช่น Zip (ซ-อิ-พ =
ซิพ), Quiz (คว-อิ-ซ = ควิซ), Zap (ซ-แอะ-พ = แซพ), Zoo (ซ-อู = ซู)
SH = ไม่มีเสียงในภาษาไทย SH จะออกเสียงเหมือน CH แต่ SH เสียงจะยาวกว่า CH ผู้เขียนขอใช้ ช แทน เช่น Shop (ชเอาะ-พ = ชอพ), Shake (ช-เอ-ค = เชค), Wish (ว-อิ-ช = วิช), Fish (ฟ-อิ-ช = ฟิช)
CH = เสียง ช เช่น Chin (ช-อิ-น = ชิน), Check (ช-เอะ-ค = เชค), Much (ม-อะ-ช = มัช), Rich (ร-อิ-ช = ริช)
CK = เสียง ค เช่น Lock (ล-เอาะ-ค = ลอค), Sack (ซ-แอะ-ค = แซค), Duck (ด-อะ-ค = ดัค), Pick (พ-อิ-ค = พิค)
WR = เสียง ร เช่น Write (ร-ไอ-ท = ไรท), Wrist (ร-อิ-ซ-ท = ริซท), Wrench (ร-เอะ-น-ช = เรนช)
WH = เสียง ว เช่น What (ว-เอาะ-ท = วอท), When (ว-เอะ-น = เวน), White (ว-ไอ-ท = ไวท), Which (ว-อิ-ช = วิช)
KN = เสียง น เช่น Knife (น-ไอ-ฟ = ไนฟ), Knee (น-อี = นี), Knight (น-ไอ-ท = ไนท), Knock (น-เอาะ-ค = นอค)
GN = เสียง น เช่น Sign (ซ-ไอ-น = ไซน), Gnome (น-โอ-ม = โนม, Gnat (น-แอะ-ท = แนท)
MB = เสียง ม เช่น Bomb (บ-เอาะ-ม = บอม), Climb (ค-ล-ไอ-ม = ไคลม), Dumb (ด-อะ-ม = ดัม)
NK = เสียง งค เช่น Pink (พ-อิ-งค = พิงค), Bank (บ-แอะ-งค = แบงค), Link (ล-อิ-งค = ลิงค), Sink (ซ-อิ-งค = ซิงค)
NG = เสียง งก เช่น Ring (ร-อิ-งก = ริงก), Sing (ซ-อิ-งก = ซิงก), King (ค-อิ-งก = คิงก), Hang (ฮ-แอะ-งก = แฮงก)
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DG = เสียง จ เช่น Edge (เอะ-จ = เอจ), Bridge (บ-ร-อิ-จ = บริจ), Fridge (ฟ-ร-อิ-จ = ฟริจ)
TH = ไม่มีในภาษาไทย การออกเสียง TH จะต้องนาลิ้นออกมา อยูร่ ะหว่างฟันบนและล่าง และออกเสียง S และ Z
TH = S ผู้เขียนขอใช้ ธ แทน เช่น Math (ม-แอะ-ธ = แมธ), Tooth (ท-อู-ธ = ทูธ), Thin (ธ-อิ-น = ธิน)
TH = Z ผู้เขียนขอใช้ ธ แทน เช่น Then (ธ-เอะ-น = เธน), Them (ธ-เอะ-ม = เธม), That (ธ-แอะ-ท = แธท)
GHT = T เสียง ท เช่น Night (น-ไอ-ท = ไนท), Fight (ฟ-ไอ-ท = ไฟท), Light (ล-ไอ-ท = ไลท), Might (ม-ไอ-ท =ไมท)
TCH = CH เสียง ช เช่น Match (ม-แอะ-ช = แมช), Catch (ค-แอะ-ช = แคช), Watch (ว-เอาะ-ช = วอช)
2. เสียงสระ A, E, I, O, U, Y อย่างที่ทราบกันทั่วไปว่า สระในภาษาอังกฤษนั้นมีแค่ A, E, I, O, U แต่ผเู้ ขียนขอเพิ่ม Y
เข้าไปด้วย เพราะ Y ก็ทาหน้าที่เป็นสระเช่นกัน ซึ่งในความเป็นจริงแล้ว เสียงสระไม่ได้มีแค่เสียง A, E, I, O, U เท่านั้น แต่มี
มากกว่านี้ ซึ่งนี่ก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ทาให้ยากต่อการอ่านภาษาอังกฤษ เพราะถ้าไม่รู้เสียงสระ ก็จะทาให้อ่านไม่ถูกหรืออ่าน
ผิดไปเลย ในที่นี้ผู้เขียนจะชี้ให้เห็นว่าสระเดี่ยวแต่ละตัวมีหลายเสียง แต่การที่จะใช้เสียงที่เท่าไรและเมื่อไรนั้น คงไม่ได้อธิบาย
ในบทความนี้ ดังนี้
A มีเสียงที่แตกต่างกัน คือ
1. A เสียง เอ เช่น Make (ม-เอ-ค = เมค), Late (ล-เอ-ท = เลท), Same (ซ-เอ-ม = เซม), Wave (ว-เอ-ฟ = เวฟ)
2. A เสียง แอะ เช่น Hat (ฮ-แอะ-ท = แฮท), Fan (ฟ-แอะ-น = แฟน), Gas (ก-แอะ-ซ = แกซ), Map (ม-แอะ-พ = แมพ)
3. A เสียง ออ เช่น Ball (บ-เอาะ-ล = บอล), Fall (ฟ-เอาะ-ล = ฟอล), Hall (ฮ-เอาะ-ล = ฮอล), Call (ค-เอาะ-ล = คอล)
E มีเสียงที่แตกต่างกัน คือ
1. E เสียง อี เช่น Eke (อี-ค = อีค), He (ฮ-อี = ฮี), We (ว-อี = วี), She (ช-อี = ชี)
2. E เสียง เอะ เช่น Pet (พ-เอะ-ท = เพท), Wet (ว-เอะ-ท = เวท, Hen (ฮ-เอะ-น = เฮน), Ten (ท-เอะ-น = เทน)
3. E เสียง เออะ เช่น Per (พ-เออะ-ร = เพอร), Tern (ท-เออะ-ร-น = เทิรน, Serf (ซ-เออะ-ร-ฟ = เซิรฟ)
I มีเสียงที่แตกต่างกัน คือ
1. I เสียง ไอ เช่น Ice (ไอ-ซ = ไอซ), Like (ล-ไอ-ค = ไลค), Fine (ฟ-ไอ-น = ไฟน), Mice (ม-ไอ-ซ = ไมซ)
2. I เสียง อิ เช่น Sit (ซ-อิ-ท = ซิท), His (ฮ-อิ-ซ = ฮิซ), Bin (บ-อิ-น = บิน), Him (ฮ-อิ-ม = ฮิม)
3. I เสียง เออะ เช่น Bird (บ-เออะ-ร-ด = (เบิรด), First (ฟ-เออะ-ร-ซ-ท = (เฟิรซท), Sir (ซ-เออะ-ร = เซอร)
O มีเสียงที่แตกต่างกัน คือ
1. O เสียง โอ เช่น Go (ก-โอ = โก), Note (น-โอ-ท = โนท), Cone (ค-โอ-น) = โคน), Lone (ล-โอ-น = โลน)
2. O เสียง เอาะ เช่น Boss (บ-เอาะ-ซ = บอซ), Sock (ซ-เอาะ-ค = ซอค), Lost (ล-เอาะ-ซ-ท = ลอซท)
3. O เสียง อู เช่น Do (ด-อู = ดู), Move (ม-อู-ฟ = มูฟ), Lose (ล-อู-ซ = ลูซ), To (ท-อู = ทู)
4. O เสียง เออะ เช่น Work (ว-เออะ-ร-ค = เวิรค), Word (ว-เออะ-ร-ด = เวิรด), Actor (แอะ-ค, ท-เออะ-ร = แอคเทอร)
U มีเสียงที่แตกต่างกัน คือ
1. U เสียง อูว เช่น Huge (ฮ-อูว-จ = ฮูวจ), Cute (ค-อูว-ท = คูวท), Cube (ค-อูว-บ = คูวบ)
2. U เสียง อะ เช่น Bus (บ-อะ-ซ = บัซ), Cut (ค-อะ-ท = คัท), Hut (ฮ-อะ-ท = ฮัท), Much (ม-อะ-ช = มัช)
3. U เสียง อู เช่น Pull (พ-อู-ล = พูล), Flu ฟ-ล-อู = ฟลู), Full (ฟ-อู-ล = ฟูล), Put (พ-อู-ท = พูท)
4. U เสียง เออะ เช่น Nurse (น-เออะ-ร-ซ = เนิรซ), Purse (พ-เออะ-ร-ซ = เพิรซ), Hurt (ฮ-เออะ-ร-ท = เฮิรท)
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Y มีเสียงที่แตกต่างกัน คือ
1. Y เสียง ไอย เช่น My (ม-ไอย = ไมย), Shy (ช-ไอย = ไชย), Type (ท-ไอย-พ = ไทยพ), Dyke (ด-ไอย-ค = ไดยค)
2. Y เสียง อิ เช่น Gym (จ-อิ-ม = จิม), Cyst (ซ-อิ-ซ-ท = ซิซท), Crypt (ค-ร-อิ-พ-ท = คริพท)
3. การสะกดคาและการประสมคา
การประสมคา คือการนาเสียงของพยัญชนะและสระมาประสมคากัน ซึ่งจะเห็นว่าการประสมคาในภาษาอังกฤษนั้น
จะมีการออกเสียงพยัญชนะและสระทุกตัวตามลาดับก่อนหลัง คือ เสียงไหนมาก่อนอ่านก่อน เสียงไหนมาทีหลังอ่านทีหลัง
ตามลาดับไป และจะสังเกตว่าสระ E ที่อยู่หลังตัวสะกดนั้นจะไม่มีเสียง หรือไม่ออกเสียง ตามตัวอย่างดังต่อไปนี้
At
เกิดจากเสียง แอะ และ ท ซึ่งก็ต้องออกเสียง แอะ ก่อน แล้วตามด้วยเสียง ท ดังนี้ แอะ-ท = แอท
Late เกิดจากเสียง ล เอ และ ท ตามลาดับ ดังนี้ ล-เอ-ท = เลท
Egg
เกิดจากเสียง เอะ และ ก ตามลาดับ ดังนี้ เอะ-ก = เอก
Pen เกิดจากเสียง พ เอะ และ น ตามลาดับ ดังนี้ พ-เอะ-น = เพน
Nine เกิดจากเสียง น ไอ และ น ตามลาดับ ดังนี้ น-ไอ-น = ไนน
Sit
เกิดจากเสียง ซ อิ และ ท ตามลาดับ ดังนี้ ซ-อิ-ท = ซิท
First เกิดจากเสียง ฟ เออะ ร ซ และ ท ตามลาดับ ดังนี้ ฟ-เออะ-ร-ซ-ท = เฟิรซท
Hope เกิดจากเสียง ฮ โอ และ พ ตามลาดับ ดังนี้ ฮ-โอ-พ = โฮพ
Pot
เกิดจากเสียง พ เอาะ และ ท ตามลาดับ ดังนี้ พ-เอาะ-ท = พอท
Prove เกิดจากเสียง พ ร อู และ ฟ ตามลาดับ ดังนี้ พ-ร-อู-ฟ = พรูฟ
Gum เกิดจากเสียง ก อะ และ ม ตามลาดับ ดังนี้ ก-อะ-ม = กัม
Push เกิดจากเสียง พ อู และ ช ตามลาดับ ดังนี้ พ-อู-ช = พูช
Curve เกิดจากเสียง ค เออะ ร และ ฟ ตามลาดับ ดังนี้ ค-เออะ-ร-ฟ = เคิรฟ
By
เกิดจากเสียง บ และ ไอย ตามลาดับ ดังนี้ บ-ไอย = ไบย
Cyst เกิดจากเสียง ซ อิ ซ และ ท ตามลาดับ ดังนี้ ซ-อิ-ซ-ท = ซิซท
4. พยางค์
พยางค์ คือ เสียงที่เปล่งออกมาแต่ละครั้ง จะมีความหมายหรือไม่กไ็ ด้ คาบางคาอาจจะประกอบไปด้วย 1 พยางค์ 2
พยางค์ หรือหลายพยางค์ ซึ่งการนับพยางค์ในภาษาอังกฤษนั้น จะนับที่สระที่ออกเสียง เช่น Draft (แดรฟท) เป็นคาที่มี 1
พยางค์ เพราะมีสระ 1 ตัว Lone เป็นคาที่มี 1 พยางค์ เพราะมีสระที่ออกเสียง 1 ตัว ส่วนสระ E ไม่ออกเสียง ดังตัวอย่าง
ต่อไปนี้
พยางค์ที่
คาศัพท์
คาอ่าน
1
2
3
4
Plane
พ-ล-เอ-น
เพลน
Must
ม-อะ-ซ-ท
มัซท
Baggage
บ-แอะ-ก
ก-เอ-จ
แบกเกจ
Comment
ค-เอาะ-ม
ม-เอะ-น-ท
คอมเมนท
Dependence
ด-อี
พ-เอะ-น
ด-เอะ-น-ซ
ดีเพนเดนซ
Excellent
เอะ-คซ
ซ-เอะ-ล
ล-เอะ-น-ท
เอคเซลเลนท
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Comprehension ค-เอาะ-ม
Communicate ค-เอาะ-ม

พ-ร-อี
ม-อูว

ฮ-เอะ-น
น-อิ

ช-เออะ-น
ค-เอะ-ท

คอมพรีเฮนเชิน
คอมมูวนิเคท

5. เสียงของอีดี (ED) ED มี 3 เสียง ได้แก่ เสียง ท (T) เสียง ด (D) และเสียง เอด (ED) ดังนี้
1. ED = T เสียง ท เช่น Washed (ว-เอาะ-ช-ท = วอชท), Cooked (ค-อู-ค-ท = คูคท), Missed (ม-อิ-ซ-ท =มิซท)
2. ED = D เสียง ด เช่น Called (ค-เอาะ-ล-ด = คอลด), Lived (ล-อิ-ฟ-ด = ลิฟด), Cried (ค-ร-ไอย-ด = ไครยด)
3. ED = ED เสียง เอด เช่น Wanted (ว-เอาะ-น-ท-เอด = วอนเทด), Printed (พ-ร-อิ-น-ท-เอด = พรินเทด), Added
(แอะ-ด-เอด = แอดเดด)
6. เสียงของเอซ (S) S มี 3 เสียง ได้แก่ ซ (S) ซ (Z) เอซ (ES) ดังนี้
1. S = S เสียง ซ เช่น Cats (ค-แอะ-ท-ซ = แคทซ), Maps (ม-แอะ-พ-ซ = แมพซ), Books (บ-อู-ค-ซ = บูคซ)
2. S = Z เสียง ซ เช่น Pens (พ-เอ-น-ซ = เพนซ), Rise (ร-ไอ-ซ = ไรซ), News (น-อิ-ว-ซ = นิวซ)
3. S = ES เสียง เอซ เช่น Smell (เอซ-ม-เอ-ล = เอซเมล), Smile (เอซ-ม-ไอ-ล = เอซไมล), Snake (เอซ-น-เอ-ค=เอซเนค)
7. เสียงของอีเอซ (ES) ES มี 3 เสียง ได้แก่ ซ (S) ซ (Z) เอซ (EZ) ดังนี้
1. ES = S เสียง ซ เช่น Takes (ท-เอ-ค-ซ = เทคซ), Types (ท-ไอย-พ-ซ = ไทยพซ), Likes (ล-ไอ-ค-ซ =ไลคซ)
2. ES = Z เสียง ซ เช่น Lives (ล-อิ-ฟ-ซ = ลิฟซ), Goes (ก-โอ-ซ = โกซ), Moves (ม-อู-ฟ-ซ = มูฟซ)
3. ES = EZ เสียง เอซ เช่น Buses (บ-อะ-ซ-เอซ = บัซเซซ), Kisses (ค-อิ-ซ-เอซ = คิซเซซ)
ในเรื่องเสียงของอีดี (ED) เอซ (S) และอีเอซ (ES) นั้น จาเป็นจะต้องรู้เนื่องจากการเขียนและการอ่านมักจะไม่
ตรงกัน ในที่นี้ผู้เขียนจะชี้ให้เห็นว่าทั้งเสียงของ (ED) เอซ (S) และอีเอซ (ES) นั้น จะมี 3 เสียงทุกตัว แต่เมื่อไรต้องเป็นเสียง
อะไร ผู้เขียนต้องขออภัยทีไ่ ม่ได้อธิบายไว้ในบทความนี้
8. การเชื่อมเสียง
บางครั้งอาจจะมีความสงสัยว่า เวลาที่ชาวต่างชาติพูดภาษาอังกฤษ ทาไมเสียงถึงไม่เป็นเหมือนดังที่เขียน เช่น It is
in the box. เราจะได้ยินว่า อิท ทิซ ซิน เธอะ บอคซ แทนที่จะได้ยินว่า อิท อิซ อิน เธอะ บอคซ นั่นเป็นเพราะเวลาที่พูดเร็วๆ
นั้น เสียงจะมีการเชื่อมกัน โดยเฉพาะคาที่ลงท้ายด้วยเสียงพยัญชนะ และคาต่อมาเป็นคาที่ขึ้นต้นด้วยเสียงสระ จะทาให้เสียง
เชื่อมกันโดยอัตโนมัติ ซึ่งถ้าออกเสียงถูกต้องอยู่แล้ว ไม่จาเป็นจะต้องเรียนเรื่องการเชื่อมเสียงเลย เพราะเสียงจะเชื่อมกันเอง
เวลาที่พูด ดังตัวอย่างต่อไปนี้
ประโยค
เสียงจากคาที่เขียน
เสียงที่พูด
She works in a bank.
ชี เวิรคซ อิน อะ แบงค
ชี เวิรค ซิน นะ แบงค
How much is it?
ฮาว มัช อิซ อิท
ฮาว มัช ชิซ ซิท
He’s OK.
ฮีซ โอเค
ฮีซ โซเค
What time is it?
วอท ไทม อิซ อิท
วอท ไทม มิซ ซิท
She’s at home.
ชีซ แอท โฮม
ชีซ แซท โฮม
He wakes up at six.
ฮี เวคซ อัพ แอท ซิคซ
ฮี เวค ซัพ แพท ซิคซ
จากตัวอย่างข้างต้น จะเห็นว่าเสียงจากคาที่เขียน และเสียงที่พูดนั้น จะมีบางส่วนที่แตกต่างกัน นั่นเป็นเพราะเสียงที่
เชื่อมต่อกัน ดังนั้นการที่พูด แล้วเสียงจะเป็นลักษณะนี้ก็ต้องมาจากพื้นฐานของการออกเสียงที่ถูกต้อง เวลาที่พูดเสียงจะ
เชื่อมต่อกันเองโดยธรรมชาติ ซึง่ ถ้าออกเสียงถูกต้องตั้งแต่ต้นแล้ว ไม่จาเป็นต้องเรียนการเชื่อมเสียงเลย เสียงจะเชื่อมกันเอง
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สรุป
หลักการอ่านภาษาอังกฤษที่ถูกต้องนั้น จะต้องรู้เสียงของพยัญชนะ และเสียงของสระ แล้วเอาเสียงมาประสมคากัน
ซึ่งการประสมคาภาษาอังกฤษนั้น จะอ่านและออกเสียงเรียงตามลาดับก่อนหลัง นั่นคือ เสียงไหนมาก่อนอ่านก่อน เสียงไหนมา
ทีหลังอ่านทีหลังเรียงตามลาดับทุกตัว ในเรื่องเสียงของพยัญชนะนั้น นอกจากจะต้องรู้ว่าเสียงไหนออกเสียงอย่างไรแล้ว ก็
จะต้องรู้ว่าเสียงไหนเป็นพยัญชนะเสียงสั่นและไม่สั่น เพราะจะมีผลต่อการเรียนรู้เรื่องเสียงของอีดี (ED) เสียงของเอซ (S) และ
เสียงของอีเอซ (ES) ด้วย นอกจากนี้ยังจะต้องรู้เสียงของพยัญชนะที่มีเสียงตรงกันข้ามเพื่อการออกเสียงที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น
สาหรับเสียงของสระนั้นจะเห็นได้ว่าสระแต่ละตัวไม่ได้มีแค่เสียงเดียวแต่จะมีหลายเสียง ซึ่งในบทความนี้ผู้เขียนจะชี้ให้เห็นว่า
สระแต่ละตัวมีกเี่ สียง และมีเสียงอะไรบ้าง แต่ไม่ได้อธิบายและให้หลักการว่าจะต้องใช้เสียงที่ หนึ่ง สอง หรือเสียงทีส่ าม เมื่อไร
และมีกฎการออกเสียงอย่างไร เนือ่ งจากข้อจากัดในการเขียนบทความ กล่าวโดยสรุป การอ่านและการออกเสียงภาษาอังกฤษ
ที่ถูกต้องนั้น จะต้องรู้เสียงของพยัญชนะ และรู้เสียงของสระว่าสระแต่ละตัวมี่กี่เสียง จะต้องใช้เสียงไหน เมื่อไร แล้วเอาเสียง
มาประสมคากันและออกเสียงก่อนหลังตามลาดับ เพียงแค่นี้ก็จะสามารถอ่านและออกเสียงภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้อง และ
จะมีผลต่อการเชื่อมเสียงในขณะทีพ่ ูดต่อไป ซึ่งการพูดตรงตามสาเนียงของภาษาอังกฤษก็จะตามมานั่นเอง และเนื่องจาก
ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากลที่ใช้ติดต่อสื่อสารระหว่างประเทศ ฉะนั้นการออกเสียงภาษาอังกฤษที่ถูกต้องจึงมีผลต่อการพูด
และการฟัง ซึ่งจะช่วยให้ผู้พูดและผู้ฟังเข้าใจถูกต้องตรงกันและสื่อสารกันรู้เรื่อง
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การประกันคุณภาพภายใน : ก้าวแรกของการปฏิรูปการศึกษา
Internal Quality Assurance : The First Step of Educational Reform
นางสาวสุรัสวดี ถิ่นจันดา
Miss Surussawadee Tinchunda

บทคัดย่อ
การศึกษาในยุคปัจจุบัน ทีโ่ ลกของเรามีการเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ อย่างรวดเร็ว และมีการแข่งขันกันทุก ๆ
ด้านสูงมาก ตลอดเวลา ประชาชนคนไทยจาเป็นที่จะต้องได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพเพียงพอเท่านั้น จึงจะสามารถปรับตัว
เข้ากับสังคมได้อย่างสมดุล การประกันคุณภาพภายใน เป็นก้าวแรกในการปฏิรูปการศึกษาในอนาคตและส่งผลให้คณ
ุ ภาพ
การศึกษามีคณ
ุ ภาพสูงสุด สถานศึกษาจึงจาเป็นต้องดาเนินงานการประกันคุณภาพภายในอย่างต่อเนื่อง ให้คลอบคุมและ
ครบถ้วน เพื่อรองรับนโยบายที่หลากหลาย และเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ซึ่งเป็นการตรวจสอบการดาเนินงานภายใน
สถานศึกษา ตลอดจนสร้างความมัน่ ใจ (Assure) แก่ผู้รับบริการ ทั้งผู้เรียน ผู้ปกครอง ชุมชน ตลอดจนองค์กรหรือสถาน
ประกอบการทีร่ ับผู้เรียนเข้าศึกษาต่อหรือทางาน ว่าสถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาให้มีคณ
ุ ภาพได้ตามมาตรฐานที่
สถานศึกษากาหนด ผู้สาเร็จการศึกษามีความรู้ ความสามารถ มีทักษะ สามารถดารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
รวมทั้งสร้างประโยชน์แก่ครอบครัวและชุมชนตามความเหมาะสม ซึ่งต้องดาเนินงานตามแนวทางการประกันคุณภาพที่มี
ประสิทธิภาพทั้ง 8 ข้อ เพื่อนาผู้สาเร็จการศึกษาไปสูค่ ุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามที่หลักสูตรกาหนดและสังคมคาดหวัง
เพราะการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิภาพเป็นก้าวแรกในการปฏิรปู การศึกษาที่ดสี ู่อนาคต

คาสาคัญ : การประกันคุณภาพภายใน
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Abstract

The education in the modern time that our world always has changed in many parts quickly and competed
highly. It's necessary for Thai people to receive only the adequated quality education that they can assimilate in the
society evenly. Internal quality education is the first step of educational reform in the future It's also affects the highest
quality education. All of institutions need to administer the internal quality assurance continuously,inclusively and
completely for supporting numerous policies which have changed all the time. The system is the examination of
institution internal administration. Furthermore, it also has buit confidence to the customers who are
students,parents,communities ,and the other organizations or establishments where the students have to further
study.To show that the educational personnels of the institution can administer the quality education with the
graduated students have knowledges
,abilities and they can live in the social happily, involve to build the common interest to family and community
properly. The operation has followed by the way of eight items of efficient quality assurance. To regard the graduated
students to desired properties according to the course syllabus be marked and expected from the community. The
reason is the efficiency of internal quality assurance as the first step to help community improvement to the best
future Key word Internal quality assurance

Key Word : Internal Quality Assurance.
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บทนา
การปฏิรปู การศึกษาตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. 2545 มีเป้าหมายหลัก คือ การพัฒนาคนไทยทั้งมวลให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้
คุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมในการดารงชีวิตให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่น ได้อย่างมีความสุข ให้สงั คมไทยเป็นสังคม
แห่งการเรียนรู้ ให้ทุกส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา โดยมีการดาเนินงานด้านกฎหมาย การกาหนดนโยบาย
และแผน รวมทั้งการนาแผนไปสู่การปฏิบัติให้บรรลุเป้าหมาย ให้เป็นรูปธรรมที่ชัดเจน และพบว่าคุณภาพการศึกษาขั้น
พื้นฐานในปัจจุบัน อยู่ในบรรยากาศที่จาเป็นต้องเร่งรัด พัฒนา ปรับปรุงแก้ไข ทบทวนกลวิธี และค้นหา นวัตกรรมเพื่อการ
นาไปสู่การยกระดับคุณภาพการศึกษา

ความเป็นมาและความสาคัญของการประกันคุณภาพภายใน
การใช้หลักประกันคุณภาพ ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องจากการพัฒนาและปฏิรูปการศึกษาไทยตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 อันเป็นผลให้หน่วยงาน สถานศึกษาทุกแห่ง ทุกระดับต้องจัดให้มีระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาทั้งภายในและการประกันคุณภาพภายนอก ซึ่งเริม่ จากงานการประกันคุณภาพภายใน ซึ่งถือเป็น
นวัตกรรมใหม่ในการที่จะพัฒนาการศึกษาของชาติให้มีคุณภาพตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติ ที่ต้องการปฏิรูป
ระบบการศึกษาไทยให้พัฒนา ก้าวทันต่อสังคมโลกและความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีทางการศึกษาหรือจะเรียกได้ว่า
แทบทุกด้าน สาระสาคัญของการประกันคุณภาพภายใน มีดังนี้

หลักการสาคัญของการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
การประกันคุณภาพการศึกษาครอบคลุมถึงมวลกิจกรรมและภารกิจทางวิชาการและทางการบริหารการจัดการที่
มีการวางแผนล่วงหน้า และมีการประสานสัมพันธ์อย่างเป็นระบบเพื่อที่จะสร้างความมั่นใจที่สมเหตุสมผลว่าผู้เรียนจะมี
ความรู้ ความสามารถและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานการศึกษาที่ได้กาหนดไว้ การออกแบบและการ
ดาเนินการประกันคุณภาพการศึกษาจะยึดหลักการต่อไปนี้ (สานักงานทดสอบทางการศึกษา, 2546 : 32)
1) คุณภาพการศึกษาในบริบทของการประกันคุณภาพ จะเน้นการสร้างความพึงพอใจให้กับผู้บริโภคทั้งภายใน
และภายนอกคุณภาพภายใน หมายถึง ความรู้ ความสามารถ และคุณลักษณะของผู้เรียนที่สร้างความพึงพอใจให้กับผู้รับ
ช่วงต่อในทุกขั้นตอนของกระบวนการผลิตหรือทุกระดับชั้นเรียน
คุณภาพภายนอก หมายถึง ความพึงพอใจในเชิงเศรษฐกิจและสังคมระดับมหภาค (Macro Socio-economic
Level) ซึ่งหมายถึง ความรู้ ความสามารถและคุณลักษณะของผู้เรียนที่จาเป็นต่อความอยู่รอดและการสร้างความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจ การเมืองและวัฒนธรรมของประเทศชาติในการแข่งขันทางธุรกิจการค้า และทางเทคโนโลยีระดับภูมิภาคและ
ระดับโลก
2) การประกันคุณภาพการศึกษา เป็นการบริหารจัดการศึกษาทั้งระบบของสถานศึกษาและเป็นยุทธศาสตร์เชิง
รุกที่เน้นการวางแผนและเตรียมการป้องกันล่วงหน้าก่อนที่ปัญหาจะเกิดขึ้นไม่ใช่การแก้สถานการณ์เฉพาะหน้า เพื่อ
ตอบสนองต่อปัญหาที่ได้เกิดขึ้นแล้ว
3) การประกันคุณภาพการศึกษา เป็นการสร้างความมั่นใจที่ตั้งอยู่บนรากฐานของหลักวิชาหลักฐานข้อเท็จจริงที่
สามารถตรวจสอบได้ กระบวนการวิเคราะห์และประมวลผลที่เป็นวิทยาศาสตร์หลักตรรกะและความสมเหตุสมผล
4) การตรวจสอบ การวัดและประเมินผลในบริบทของการประกันคุณภาพ มีจุดประสงค์สาคัญเพื่อให้ได้มาซึ่ง
ข้อมูลย้อนกลับสาหรับใช้ในการวางแผน เพื่อการปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่อง มิใช่การจับผิดหรือการตัดสินให้รางวัล
หรือลงโทษ
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5) คุณภาพของการออกแบบ (มาตรฐานการศึกษา หลักสูตรและแผนการสอน) และกระบวนการทางาน (การ
เรียนการสอน การบริหารหลักสูตร ครูและบุคลากรทางการศึกษา) เป็นองค์ประกอบสาคัญที่นาไปสู่การพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน
6) การประกันคุณภาพการศึกษา เน้นความสาคัญของการสร้างความรู้ ทักษะ และความมั่นใจแก่บุคลากรที่
เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา เพื่อสร้างโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
7) การประกันคุณภาพการศึกษา ให้ความสาคัญต่อการประสานสัมพันธ์ภายในระหว่างหน่วยงานทางการศึกษา
ทุกระดับและการร่วมมือของหน่วยงานและองค์กรต่างๆ ในเขตพื้นที่การศึกษา
8) ภาวะความเป็นผู้นาและความเอาจริงเอาจัง (Commitment) ของผู้บริหารสถานศึกษาและการกระจาย
อานาจความรับผิดชอบที่เหมาะสม เป็นปัจจัยสาคัญของการประกันคุณภาพการศึกษา
กล่าวโดยสรุปหลักการสาคัญของการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เน้นการสร้างความพึงพอใจให้กับผู้เกี่ยวข้อง เป็นการบริหารจัดการศึกษาทั้งระบบเพื่อป้องกันปัญหาจะเกิดขึ้นและได้
ข้อมูลย้อนกลับสาหรับใช้ในการวางแผน มิใช่การจับผิดเป็นองค์ประกอบสาคัญที่นาไปสู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน เปิด
โอกาสให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามาร่วมมือในการจัดการศึกษา และปัจจัยของความสาคัญของการประกันคุณภาพการศึกษา
คือ ภาวะผู้นาและความเอาจริงเอาจังของผู้บริหารสถานศึกษา

แนวคิดและหลักการในการประกันคุณภาพการศึกษา
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษามีแนวคิดเพื่อส่งเสริมและเสนอแนวทางเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพทาง
การศึกษา ประกอบด้วยการดาเนินงาน 3 ขั้นตอนดังนี้ (สานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2543 : 23-24)
1) การควบคุมคุณภาพการศึกษา (Quality Control) คือ กระบวนการหรือแนวทางปฏิบัติ
ที่นาการศึกษาเข้าสู่คุณภาพ ประกอบด้วย
(1) การกาหนดมาตรฐานด้านผลผลิตปัจจัยและกระบวนการ
(2) การพัฒนาเข้าสู่มาตรฐาน หมายถึง การพัฒนาปัจจัยทางการศึกษาต่างๆ ได้แก่ การพัฒนา
ครูผสู้ อน ผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ และผู้บริหารทางการศึกษา และการสนับสนุนปัจจัยที่ส่งเสริม การจัดการ
ศึกษาของสถานศึกษา
2) การตรวจสอบคุณภาพการศึกษา (Quality Audit) คือ กระบวนการหรือแนวทางปฏิบตั ิ
ในการดาเนินงานเพื่อการปรับปรุงคุณภาพการศึกษา ประกอบด้วย
(1) การประเมินความก้าวหน้าของโรงเรียน และการจัดทารายงานของโรงเรียนต่อประชาชนและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีลักษณะเป็นการติดตาม และตรวจสอบของโรงเรียน(Internal Audit)
(2) การติดตามและตรวจสอบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (External Audit)
(3) มาตรการปรับปรุงคุณภาพโรงเรียนที่มีคณ
ุ ภาพไม่ถึงเกณฑ์มาตรฐานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
(Quality Intervention)
3) การประเมินคุณภาพการศึกษา (Quality Assessment) คือ กระบวนการหรือแนวปฏิบัติในการตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานที่กาหนด ประกอบด้วย การทบทวนคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน (External School
Review) การประเมินเพื่อรับรองมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน (Accreditation) การประเมินผลการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาในภาพรวมหรือการประเมินคุณภาพการศึกษา (Total Quality Education)
กล่าวโดยสรุป แนวคิดและหลักการในการประกันคุณภาพการศึกษา ประกอบด้วย การควบคุมคุณภาพ
การศึกษา การตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และการประเมินคุณภาพการศึกษาเป็นกระบวนการที่มีความสัมพันธ์และ
ส่งผลซึ่งกันและกัน กระบวนการตรวจสอบคุณภาพการศึกษา สามารถดาเนินการทั้งในระหว่างกิจกรรมการควบคุม
คุณภาพการศึกษา และในกิจกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา
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การดาเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา
กระบวนการของการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประกอบด้วยเรื่องสาคัญที่ ต้องดาเนินการ 5 เรื่อง
ดังนี้ (สานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา, 2545 : 29-30)
1) การกาหนดมาตรฐานคุณภาพ (Quality Standards) เน้นไปที่คณ
ุ ลักษณะของผู้จบการศึกษา (Outcome)
สนองมาตรฐานหลักสูตร สนองความต้องการของผู้เรียนและสังคม
2) การควบคุมคุณภาพ (Quality Control) เน้นไปที่การจัดปัจจัย (Input) และจัดกระบวนการ (Process) ให้มี
คุณภาพและประสิทธิภาพเพื่อนาไปสู่ผลผลิตทีไ่ ด้มาตรฐาน ซึ่งหลายหน่วยงานได้แจกแจงสิ่งที่ควบคุมคุณภาพนี้ออกเป็น
องค์ประกอบย่อยๆ หรือมาตรฐานย่อยๆ จานวนหนึ่ง ใช้เพื่อการวางแผนและเป็นคู่มือปฏิบตั ิงาน
3) การติดตามประเมินผลคุณภาพ (Quality Monitoring and Assessment) สถานศึกษาจัดกลไกการติดตาม
ประเมินผลการปฏิบัติ โดยจัดทาเกณฑ์ตัวชี้วัดคุณภาพของปัจจัยกระบวนการและผลผลิตใช้เพื่อการปรับปรุงและรายงาน
ผลต่อสังคมเป็นประจา หน่วยงานกลางของกรมหรือกระทรวงอาจจัดทาแบบทดสอบมาตรฐานเพื่อประเมินคุณภาพของ
ผู้เรียน เพื่อเร่งเร้าให้สถานศึกษาจัดการศึกษาอย่างมีคณ
ุ ภาพเพิ่มขึ้น
4) การทบทวนเพื่อปรับปรุงคุณภาพ (Quality Intervention) เน้นให้สถานศึกษาใช้ผลการติดตามประเมินผล
เพื่อการปรับปรุงแก้ไข ในปัจจัยและกระบวนการที่ยังไม่น่าพอใจ ซึง่ ระดับกรมและกระทรวงอาจจัดทรัพยากรสนับสนุน
ช่วยเหลือ การปรับปรุงคุณภาพของสถานศึกษาที่อ่อนด้อยได้อีกแรงหนึ่ง
5) การตรวจสอบคุณภาพ (Quality Audit) เน้นให้มีหน่วยงานภายนอกสถานศึกษา เช่น คณะกรรมการระดับ
กรม ระดับเขตพื้นที่การศึกษา หรือระดับกลุ่มโรงเรียน ดาเนินการเยี่ยมเยือนตรวจสอบการปฏิบัติของสถานศึกษาตาม
กระบวนการประกันคุณภาพ เพื่อช่วยเหลือและพัฒนา

ขั้นตอนดาเนินงานประกันคุณภาพภายใน ประกอบด้วยขั้นตอนหลัก 4 ขั้นตอน
1) การวางแผน จะต้องมีการกาหนดเป้าหมาย แนวทางการดาเนินงาน ผู้รับผิดชอบงานระยะเวลาและทรัพยากร
ที่ต้องใช้ สาหรับแผนต่างๆ ที่ควรจัดทา คือ แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา แผนปฏิบัติการประจาปี
แผนการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายของสถานศึกษา แผนการประเมินคุณภาพและแผน
งบประมาณ เป็นต้น
2) การปฏิบัติตามแผน ซึ่งในขณะดาเนินการต้องมีการเรียนรู้เพิ่มเติมตลอดเวลา และผู้บริหารควรให้การส่งเสริม
และสนับสนุนให้บุคลากรทุกคนทางานอย่างมีความสุข จัดสิ่งอานวยความสะดวก สนับสนุนทรัพยากรเพื่อการปฏิบัติ
กากับ ติดตามการทางานทั้งระดับบุคลากรรายกลุ่ม และให้การนิเทศ
3) การตรวจสอบประเมินผล ซึ่งเป็นกลไกสาคัญที่จะกระตุ้นให้เกิดการพัฒนา เพราะจะทาให้ได้ข้อมูลย้อนกลับที่
แสดงว่า การดาเนินงานที่ผ่านมาบรรลุเป้า หมายเพียงใด โดยการประเมินต้องจัดวางกรอบการประเมิน จัดหาหรือจัดทา
เครื่องมือ จัดเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล แปลความข้อมูล และการตรวจสอบ ปรับปรุงคุณภาพการประเมิน
4) การนาผลการประเมินมาปรับปรุงงาน เมื่อแต่ละฝ่ายประเมินผลสาเร็จแล้วจะส่งผลให้คณะกรรมการ
รับผิดชอบนาไปวิเคราะห์ สังเคราะห์ และแปลผล แล้วนามาเสนอผลต่อผู้เกี่ยวข้องเพื่อนาไปปรับปรุงการปฏิบัติงานของ
ผู้บริหารและบุคลากร นาไปวางแผนในระยะต่อไป และจัดทาเป็นข้อมูลสารสนเทศหรือการเขียนรายงานประเมินตนเอง
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ความหมายของการปฏิรูป
การปฏิรปู การศึกษาเป็นกระบวนการที่มีความหมายลึกซึ้งกว้างไกล หากเป็นการเปลี่ยนแปลงตามปกติวิสัยเราก็
ไม่เรียกการเปลีย่ นแปลงนั้นว่า "การปฏิรปู " และในทางกลับกันหากการเปลีย่ นแปลงนั้นเป็นไปด้วยความรุนแรง ใช้ลาหัก
ลาโค่นกวาดล้างทุกสิ่งทุกอย่างที่ขวางหน้าเราก็เรียกการเปลีย่ นแปลงนั้นว่า "การปฏิวัติ" "การปฏิรูป" จึงเป็นการ
เปลี่ยนแปลงที่ค่อนข้างขนานใหญ่ เป็นการเปลี่ยนทั้งระบบ แต่เปลีย่ นอย่างเป็นขั้นเป็นตอน ทาให้ไม่เกิดความรุนแรงหรือ
กระทบในทางเสียหายน้อยที่สดุ เป็นวิถีทางของอารยชน เหมาะสมกับสังคมประชาธิปไตยที่ยึดหลักการเปลีย่ นแปลงโดย
ปราศจากการใช้พละกาลังและความรุนแรงคาถามที่จะต้องถามในเบื้องต้นก็คือ ทาไมจะต้องปฏิรูปการศึกษา และจะ
ปฏิรูปในเรื่องอะไรกัน คาตอบเบื้องต้น ก็คือ ปัญหาทางการศึกษามีมากมายทับถมกันมานาน แก้ไม่ได้ด้วยวิธีการปกติ
จาเป็นต้องเปลี่ยนระบบและเปลี่ยนวิสัยทัศน์ของผู้ปฏิบตั ิและผู้นาทางการศึกษาให้สอดคล้องกับแนวคิดที่ถูกต้อง

การปฏิรูปการศึกษาไทยยุคปัจจุบัน
การปฏิรูปการศึกษาของประเทศไทยในยุคปัจจุบัน เกิดจากปัจจัยพื้นฐานที่ส่งผลกระทบจนทาให้เกิดความ
จาเป็นที่จะต้องมีการปฏิรูปการศึกษาอันเนื่องมาจากสาเหตุหลายประการ ดังนี้
1.1 กระแสโลกาภิวัตน์ ในกระแสโลกาภิวตั น์ ภาคธุรกิจอุตสาหกรรมของประเทศไทยได้กา้ วไปสู่ระบบ
เทคโนโลยี มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจเพื่อเพิ่มศักยภาพในการผลิตให้สามารถแข่งขันกับนานาชาติ
ได้ ภาวะการแข่งขันอย่างรุนแรงของตลาดโลกด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์ทาให้หลายฝ่ายได้หันมาสนใจในการพัฒนา
คุณภาพแรงงานภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทย เพื่อให้ได้บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและทักษะอย่างเพียงพอใน
การใช้และควบคุมเทคโนโลยีในการผลิตได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงมีความจาเป็นที่ระบบการศึกษา
ไทยจะต้องมีการปฏิรูปการศึกษาเพื่อให้สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจ โดยผลิตบุคลากรให้มีคณ
ุ ภาพที่สนองความต้องการ
และความพึงพอใจของภาคธุรกิจอุตสาหกรรม ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศทาให้โลกเต็มไปด้วยข่าวสาร
ข้อมูล ที่มีการเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็ว บุคคลที่มีสื่อต่างๆ อยู่ในครอบครองจะสามารถรับรู้และสัมผัสข้อมูลข่าวสารได้
รวดเร็ว และสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้มากกว่าบุคคลอื่นๆ ที่ไม่มีโอกาสในการใช้บริการของเทคโนโลยีสารสนเทศมี
ความแตกต่างกันอันเนื่องมาจากเหตุผลหรือข้อจากัดต่างๆ เช่น ความยากจน อยู่ในพื้นที่ห่างไกล ช่องว่างของการ
รับรู้ ข้อมูลข่าวสารจะเกิดขึ้นกับกลุ่มคนที่เทคโนโลยีสารสนเทศขับเคลื่อนไปถึง ปัจจุบันวิถีชีวิตของคนไทยเปลี่ยนแปลง
ไปมากจากอิทธิพลของกระแสโลกาภิวัตน์ คนไทยมีโอกาสรับรู้ข้อมูลข่าวสารได้กว้างขวางขึ้นและในทางสร้างสรรค์
เทคโนโลยีสารสนเทศได้นาเสนอโอกาสและทางเลือกให้บุคคลได้เรียนรู้จากหลายช่องทางและหลายรูปแบบ ทาให้การ
เรียนรูส้ ามารถยืดหยุ่นทั้งเวลาและสถานที่ ตลอดจนสามารถเรียนรู้ และรับรู้ข้อมูลได้อย่างต่อเนื่องตามความสนใจของ
ตนเอง และในอนาคตบุคคลจะแสวงหาแนวทางและค้นหาความรูไ้ ด้ด้วยตนเอง การเรียนรู้จะเกิดจากการจัดการศึกษาใน
สถานศึกษาโดยเรียนผ่านสื่อเทคโนโลยีทางการศึกษาที่จะมีการนาเสนอความรูห้ ลากหลาย และเรียนจากเหตุการณ์จริงใน
สังคม ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และสร้างรูปแบบการเรียนรูข้ องตนเอง การแสวงหาความรู้จะเกิดจากความพึง
พอใจ เป็นการเรียนรู้เพื่อสั่งสมประสบการณ์และเพื่อการศึกษาหาความรู้ตลอดชีวิต ผลกระทบเหล่านีท้ าให้จาเป็นต้อง
ปฏิรูปการศึกษา โดยเฉพาะด้านการเรียนการสอนในแนวใหม่ที่สอดคล้องกับกระแสโลกาภิวตั น์ ผู้เรียนสามารถเรียนรู้
โดยวิธีใดก็ได้ จะต้องมีความหลากหลายและยืดหยุ่น แต่มีการเทียบมาตรฐานและรับรองคุณภาพให้อย่างเป็น
ระบบ เนื่องจากกระแสการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของสังคมยุคโลกาภิวัตน์ การศึกษายุคใหม่จะต้องพัฒนาคนให้มี
ความสามารถใช้ข้อมูลข่าวสารเป็น โดยสามารถนามาพัฒนาเป็นกระบวนการเรียนรู้ของตนเองได้ การศึกษาต้องเตรียม
คนให้มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับเศรษฐกิจยุคโลกาภิวตั น์ สามารถควบคุมภาวะวิกฤตเศรษฐกิจได้ การศึกษาจะต้องมี
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เป้าหมายหลักในการสร้างบุคคลแห่งการเรียนรู้ เพื่อก่อให้เกิดองค์กรและสังคมแห่งการเรียนรู้ที่จะเป็นองค์ประกอบสาคัญ
ในการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาและยกระดับการศึกษาของประเทศให้สามารถเข้าสู่การแข่งขันกับนานาชาติได้
ในการปฏิรูปการศึกษาในปัจจุบนั สภาพการณ์ทางด้านระบบบริหารและการจัดการจะเปลี่ยนไปมาก
ตัวอย่างเช่น มีการกระจายอานาจทั้งในด้านบริหารและด้านวิชาการลงสู่ระดับพื้นที่ โดยชุมชน ประชาชนและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจะเข้ามามีบทบาทในการบริหารและการจัดการศึกษาในพื้นที่ของตนอย่างมาก ประชาชนจะเข้ามามี
ส่วนในการร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมทา และร่วมติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาในท้องถิ่น ในส่วนของหลักสูตร
และการจัดการเรียนการสอน จะต้องมีลักษณะที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียนที่หลากหลาย มีความสอดคล้อง
กับสภาพปัญหาและความแตกต่างของท้องถิ่น เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ศึกษาหาความรูด้ ้วยตนเองจากสภาพแวดล้อมใน
ชุมชนและสังคมที่เป็นจริงโดยเน้นการปฏิบัติ ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะส่งผลไปถึงเรื่องของการวัดและประเมินผลด้วย สาหรับ
สถานศึกษาจะมีบทบาทในการจัดการศึกษาแบบเบ็ดเสร็จ (School Based Management) จึงต้องการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาที่มีความรูค้ วามสามารถ ทักษะและประสบการณ์ในการจัดการเรียนการสอนและการถ่ายทอด
ความรู้ ผู้บริหารสถานศึกษาต้องมีความรู้ความสามารถในการบริหารงานและการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ
องค์ประกอบต่างๆเหล่านี้ทาให้การจัดการศึกษาเปลี่ยนแปลงไปอย่างพลิกโฉมหน้า การปฏิรูปการเรียนการสอน การ
เตรียมพร้อมที่จะสร้างคนไทยยุคใหม่ในโลกปัจจุบันสู่อนาคตมีความสาคัญยิ่ง คนไทยยุคเทคโนโลยีสารสนเทศ จะต้องเป็นผู้
ที่มีความรู้ความสามารถ มีความรอบรู้ มีความพร้อม มีความมุ่งมั่น มีจินตนาการมองการณ์ไกล มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
และสามารถอยูร่ ่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข ช่วงหลายทศวรรษทีผ่ ่านมา มีการศึกษาวิจยั และค้นคว้าหาข้อมูลเกี่ยวกับ
โครงสร้างมนุษย์และการทางาน ของสมอง เพื่อหาข้อพิสูจน์และทาความเข้าใจถึงธรรมชาติของมนุษย์และการเรียนรู้ของ
สมองยิ่งขึ้นว่า คนเราเกิดมาพร้อมกับจานวนเซลสมองที่เพียงพอต่อการดารงชีวิต การขยายตัวของสมองไม่ได้มาจากการ
เพิ่มจานวนเซลของสมอง แต่มาจาก “ใยประสาท” สมองมีความยืดหยุ่น หากเราใช้สมองในการแก้ไขปัญหาสมองก็จะมี
การสร้างใยประสาทเพิ่มขึ้น แต่ถ้าไม่ได้ใช้ ใยประสาทก็จะถูกทาลายลงไป นอกจากนี้ยังพบว่าอารมณ์มีความสัมพันธ์กับ
การเรียนรู้ โดยอารมณ์จะเป็นตัวช่วยเราในการเรียกความทรงจาเดิมที่เก็บไว้ในสมอง ภาวะของสมองที่เหมาะสมทีส่ ุดต่อ
การเรียนรู้เรียกว่า การตื่นตัวแบบผ่อนคลาย (Relaxed Alertness) การเรียนรู้จะประสบความสาเร็จที่สุดเมื่อกิจกรรมการ
เรียนรูเ้ กี่ยวข้องโดยตรงกับประสบการณ์ทางกายภาพที่เป็นรูปธรรมจับต้องได้ เราจะจาสิ่งต่างๆได้แม่นยาที่สุด เมื่อ
ข้อเท็จจริงต่างๆ และทักษะปรากฏอยู่ในกิจกรรมในชีวิตจริงตามธรรมชาติทฤษฎีพหุปญ
ั ญา (Multiple Intelligence) ได้
ระบุไว้ว่า คนทุกคนมีสติปัญญาทั้ง 8 ด้าน ได้แก่ ปัญญาด้านภาษา ด้านตรรกะและคณิตศาสตร์ ด้านมิติสมั พันธ์ ด้าน
ร่างกายและการเคลื่อนไหว ด้านดนตรี ด้านมนุษยสัมพันธ์ ด้านความเข้าใจตนเอง และด้านธรรมชาติวิทยา ที่อาจจะมาก
น้อยแตกต่างกันไป ซึ่งทุกคนสามารถพัฒนาปัญญา แต่ละด้านให้สูงขึน้ ถึงระดับใช้การได้ถ้ามีการฝึกฝนที่ดี มีการให้กาลังใจ
ที่เหมาะสม ในสภาพแวดล้อมที่เอือ้ ต่อ การเรียนรู้ และปัญญาด้านต่างๆ สามารถทางานร่วมกันได้ รวมทั้งทฤษฎีการเรียนรู้
เพื่อพัฒนาศักยภาพทางสมอง(Brain Based Learning : BBL) ได้ระบุไว้เช่นกันว่า การเรียนรู้อย่างมีความสุข การเรียนรู้
แบบมีส่วนร่วมการเรียนรู้เพื่อพัฒนากระบวนการคิด การเรียนรู้เพื่อพัฒนาสุนทรียภาพและลักษณะนิสัย ศิลปะ ดนตรี
กีฬาการฝึกฝนกาย วาจา และใจ จะช่วยให้สมองของคนเกิดการตื่นตัวแบบผ่อนคลาย มีสมาธิในการทางาน และเกิดการ
เรียนรูจ้ ากการกระทาด้วยตนเอง ซึ่งเป็นพื้นฐานของการเรียนรู้ ดังนั้นการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับการทางาน
ของสมองนับเป็นสิ่งสาคัญ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาศักยภาพของสมองได้อย่างเต็ม
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การประกันคุณภาพภายในกับการปฏิรูปการศึกษาในปัจจุบัน
กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายปฏิรูประบบการประเมินและประกันคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและภายนอก
ของทุกระดับ ทั้งนี้ได้มีการชะลอการประเมินทั้ง การประเมินภายใน (คือการประเมินภายในสถานศึกษาโดยต้นสังกัด) และ
ภายนอก (คือการประเมินจากหน่วยงานอิสระ) เพื่อปรับเปลีย่ นระบบการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษา และ
ชี้แจงกับสถานศึกษาและผู้มสี ่วนเกี่ยวข้องให้มีความเข้าใจ และทราบแนวทางการปฏิบัตไิ ปในทิศทางเดียวกัน โดย
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้ดาเนินการพัฒนามาตรฐานการศึกษาให้สอดคล้องตามนโยบาย
ของรัฐที่เน้นการปฏิรูปการศึกษาดังกล่าว และสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยมีแนวคิดว่า มาตรฐานที่กาหนดต้อง
สามารถดาเนินงานเพื่อพัฒนาผู้เรียนได้ ประเมินได้จริง กระชับ และจานวนน้อย แต่สามารถสะท้อนคุณภาพการศึกษาได้
อย่างแท้จริง ข้อมูลที่ได้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาการศึกษาทุกระดับ ตั้งแต่ระดับสถานศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ระดับหน่วยงานต้นสังกัด และระดับชาติ ทั้งยังต้องประเมินได้อย่างเป็นรูปธรรม เน้นการประเมินสภาพจริงและไม่ยุ่งยาก
โดยกระบวนการทางานในการปฏิรูประบบการประเมินและประกันคุณภาพการศึกษานี้ สพฐ. ร่วมกับสานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ดาเนินการกาหนดมาตรฐานของสถานศึกษาที่มีคุณภาพ แนวทาง
ประเมินคุณภาพ รวมถึงพัฒนาผู้ประเมินให้มีคุณภาพ ดาเนินการเตรียมและสนับสนุนสถานศึกษาให้พร้อมรับการประเมิน
ตามหลักการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาโดยอาศัยความเชี่ยวชาญของผู้ประเมิน โดยมุ่งหวังให้เกิดคุณภาพใน
สถานศึกษาตามที่มาตรฐานกาหนด มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา โดย
ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ณ ขณะนั้น (พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ) มีจานวน 4 มาตรฐาน คือ
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน (1. ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเ้ รียน และ 2. คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ
ผู้เรียน)
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
มาตรฐานที่ 4 ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล
รมช.ศธ.กล่าวอีกว่า ส่วนการประเมินภายนอกเป็นหน้าที่ของสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (สมศ.) ซึ่งจากนี้จะมีการหารือกับ สมศ.เพื่อทาความเข้าใจเรื่องนี้ ดังนั้นการประกันคุณภาพทางการศึกษาจึงเป็น
กระบวนการวางแผนและกระบวนการจัดการของผู้ที่รับผิดชอบจัดการศึกษาเพื่อจะรับประกันให้สังคมเชื่อมั่นว่าจะพัฒนา
ผู้เรียนให้เกิดการเรียนรูไ้ ด้ครบถ้วนตามมาตรฐานคุณภาพที่ระบุไว้ในหลักสูตรและตรงกับความมุ่งหวังของสังคม ซึ่งต่อมา
นพ. ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ ซึ่งดารงตาแหน่งรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงศึกษาธิการคนปัจจุบัน ยังคงดาเนินการตาม
นโยบายปฏิรูประบบการประเมินและประกันคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและภายนอกของทุกระดับนี้เช่นกัน
(http://www.thaismarteducation.com)
อย่างไรก็ตามผลจากการปฏิรูปการศึกษาที่ผ่านมา ที่เห็นชัด คือ การเปลีย่ นการ “ทางาน” ของครูมาเป็นการ
“ทารายงาน” และ “ทาเอกสารหลักฐาน” การประเมิน และเกิดสถานการณ์เมา “ตัวชี้วัด” ที่มากับการประเมิน แต่
สุดท้ายแล้วไม่วา่ การประเมินตามหลักการประกันคุณภาพภายใน หรือภายนอกจะเกิดขึ้นในรูปแบบใดในอนาคต
สถานศึกษาก็จาเป็นต้องดาเนินงานการประกันคุณภาพภายในอยู่อย่างต่อเนื่อง ให้คลอบคุมและครบถ้วน เพื่อรองรับ
นโยบายในอนาคต และเพื่อการตรวจสอบการดาเนินงานภายในสถานศึกษา ตลอดจนสร้างความมั่นใจ (Assure) แก่
ผู้รับบริการ ทั้งผู้เรียน ผู้ปกครอง ชุมชน ตลอดจนองค์กรหรือสถานประกอบการทีร่ ับผู้เรียนเข้าศึกษาต่อหรือทางาน ว่า
สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาให้มีคุณภาพได้ตามมาตรฐานที่สถานศึกษากาหนด ผูส้ าเร็จการศึกษามีความรู้
ความสามารถ มีทักษะ และมีคณ
ุ ลักษณะที่พึงประสงค์ตามที่หลักสูตรกาหนดและสังคมคาดหวัง สามารถดารงชีวิตอยู่ใน
สังคมได้อย่างมีความสุข รวมทั้งสร้างประโยชน์แก่ครอบครัวและชุมชนตามความเหมาะสม ด้วยการบริหารจัดการที่มี
คุณภาพทั้งองค์กรโดยใช้หลักการมีส่วนร่วม บุคลากรในสถานศึกษาโดยเฉพาะครูและผู้บริหารตระหนักถึงเป้าหมาย คือ
ผลประโยชน์ที่เกิดกับผูเ้ รียนเป็นอันดับแรก ระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา จึงเป็นกลไกสาคัญประการ
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หนึ่งในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาที่ผู้เกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบได้ จึงขอสรุปแนวทางการประกัน
คุณภาพทีม่ ีประสิทธิภาพ ซึ่งมีลักษณะสาคัญดังนี้
1. เป็น " ระบบ" ซึ่งมีทั้งปัจจัยนาเข้า กระบวนการและผลลัพธ์ที่คาดหลังมีทั้งระบบการพัฒนาคุณภาพระบบการ
ตรวจติดตามคุณภาพและระบบการประเมินตนเอง
2. เป็นระบบที่สถานศึกษาพัฒนาขึ้นโดยดึงชุมชนเข้ามามีสว่ นร่วม ด้วยการส่งเสริมสนับสนุนจากต้นสังกัด มิใช่การ
ควบคุมสั่งการจากต้นสังกัด
3. ระบบประกันคุณภาพภายในต้องผสมผสานกับงานบริหารปกติ กล่าวคือ บูรณาการเชื่อมโยงกับการปฎิรูปการ
เรียนรู้ การสอน การพัฒนาบุคลากรและการบริหารฐานโรงเรียน (SBM)
4. การประกันคุณภาพภายในเป็นเรื่องของทุกคนทั้งในสถานศึกษาและชุมชนภายใต้การนาและมุ่งมั่นพัฒนา
คุณภาพของ "ผู้บริหาร" เพื่อให้เกิดความต่อเนื่อง
5. ทางานทุกภารกิจอย่างครบวงจรทั้งระดับบุคคลและหน่วยงานมีการวางแผน ดาเนินการประเมิน และปรับปรุง
งานอย่างสม่าเสมอ
6. การทางานของทุกคนในสถานศึกษาไม่ว่าการบริหารจัดการ การสอนและการเรียนรู้มุ่งสู่ผลประโยชน์ที่จะเกิด
แก่ผู้เรียนเป็นคนดี คนเก่งมีความสุขสนุกกับการเรียนรู้ตลอดชีวิต
7. การดาเนินการประกันคุณภาพภายในที่ควบวงจร คือเมือ่ ถึงปีการศึกษาจะต้องมีการประเมินตนเอง เพื่อรวม
สรุปยอดแล้วจัดทาเป็นรายงานประจาปี รายงานให้หน่วยงานต้นสังกัด หน่ายงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณะทราบ
8. ผลประเมินจะนาไปสู่การปรับปรุงการบริหาร การเรียนรูแ้ ละการสอนโดยถือเป็นหน้าที่ของผู้บริหารต้องกากับ
ดูแลให้มีการประเมินคุณภาพอย่างต่อเนื่อง

สรุป
การประกันคุณภาพภายใน เป็นก้าวแรกในการปฏิรูปการศึกษาในอนาคตและส่งผลให้คณ
ุ ภาพการศึกษามี
คุณภาพสูงสุด สถานศึกษาจึงจาเป็นต้องดาเนินงานการประกันคุณภาพภายในอยู่อย่างต่อเนื่อง ให้คลอบคุมและครบถ้วน
เพื่อรองรับนโยบายที่หลากหลาย และเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ซึ่งเป็นการตรวจสอบการดาเนินงานภายในสถานศึกษา
ตลอดจนสร้างความมั่นใจ (Assure) แก่ผู้รับบริการ ทั้งผู้เรียน ผู้ปกครอง ชุมชน ตลอดจนองค์กรหรือสถานประกอบการที่
รับผู้เรียนเข้าศึกษาต่อหรือทางาน ว่าสถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาให้มีคุณภาพได้ตามมาตรฐานที่สถานศึกษากาหนด
ผู้สาเร็จการศึกษามีความรู้ ความสามารถ มีทักษะ สามารถดารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข รวมทั้งสร้างประโยชน์
แก่ครอบครัวและชุมชนตามความเหมาะสม ซึ่งต้องดาเนินงานตามแนวทางการประกันคุณภาพที่มปี ระสิทธิภาพทั้ง 8 ข้อ
เพื่อนาผู้สาเร็จการศึกษาไปสู่คณ
ุ ลักษณะที่พึงประสงค์ตามที่หลักสูตรกาหนดและสังคมคาดหวัง เพราะการประกันคุณภาพ
ภายในที่มีประสิทธิภาพเป็นก้าวแรกในการปฏิรูปการศึกษาทีด่ ีสู่อนาคต
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การปฏิรูปตนเองสกูารเปนครูมืออาชีพ ในศตวรรษที่ 21
Teacher Reform to Professional in 21st century
อนุพล พรานกวาง
การศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเวสเทิรน

บทคัดยอ
การปฏิรูปตนเองเป็นกลสาคัญสู่การเป็นครูมืออาชีพส่งผลต่อการปฏิรูป คุณภาพการศึกษา แนวคิดการ จัดการ
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญจะประสบผลสาเร็จ มากน้อยเพียงไรก็คงต้องให้ผู้สอนเป็นสาคัญยิ่งกว่า ผู้สอน คือคนที่
ออกแบบและจัด กิจกรรมการเรียนการสอนให้เหมาะกับพัฒนาการและธรรมชาติการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

คําสําคัญ: ปฏิรูปตนเอง, ครูมืออาชีพ, ทักษะที่จําเปน, การเรียนรูในศตวรรษที่ 21

Abstract
Self-reform is a key for teacher to be professional which help to improve the quality of
education. While learner-centered approach attempts to reach the goal of education, a focus
on teacher is much more important. Teacher is a designer and a facilitator in learning
management and development in the 21st century.

Keywords : self-reform, professional teacher, necessary skills, 21st century learning
บทนํา
การปฏิรูปตนเองเป็นสิ่งจาเป็นที่ช่วยพัฒนาศักยภาพของมนุษย์ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในหลายๆ ด้าน
การมองเห็นสภาพและเข้าใจตนเองว่าอยู่ในสภาวะใดและมี เป้าหมายที่ชัดเจนมุ่งมัน่ ให้เกิด การเรียนรู้ ซึง่
สอดคล้องกับแนวคิด การเรียนรูต้ลอดชีวิตโดยที่เริ่มจากการพัฒนาตนเองแล้วขับเคลื่อนสู่ภาคประชาสังคมในวง
กว้างมากยิ่งขึ้น ครูมืออาชีพจึงไม่เพียงแค่สอนเก่งหากแต่ต้องเติมเต็มศักยภาพสู่ทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21
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การเรียนการสอนยุคปฏิรูปมีการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ใหม่จากผู้สอนเป็น ผู้ให้ความรู้ด้วยวิธีการ
ถ่ายทอดเนื้อหาสาระ มาเป็นการยกระดับคุณภาพผู้เรียนด้วยการ เน้นทักษะและกระบวนการที่จาเป็น การบอก
เล่าและถ่ายทอดความรู้โดยตรงจึงลดบทบาทลงเป็นการเรียนรู้และลงมือทาในสิ่งที่จาเป็น ใกล้ตัว และบูรณาการ
สิ่งที่เรียนเข้า กับวิถีชีวิตจริงได้การสอนเนื้อหาสาระจึงลดระดับลงแต่กลับเพิ่มการเรียนรู้แทน นั่น หมายถึง การ
เรียนการสอนต้องเปิดโอกาสให้ผู้สอนและผู้เรียนได้เข้าใจจุดมุ่งหมายและ กระบวนการร่วมกัน หากถามว่าจะสอน
อย่างไร อาจจะไม่ถูกต้องทั้งหมดเสียทีเดียวนัก หากแต่ต้องทาความเข้าใจว่าผู้เรียนเขาเรียนรู้อย่างไร การออกแบบ
กิจกรรมการเรียนการ สอนจึงเป็นหัวใจสาคัญของครูมืออาชีพ
การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นที่ครู
หากเรามองว่าสิ่งนั้นคือความท้าทายใหม่และเป็นโอกาสที่จะทาให้เกิดการพัฒนา การเป็นครูมืออาชีพ
ควรเริ่มจากการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงห้องเรียนที่รับผิดชอบให้มี บรรยากาศทางการเรียนรู้ ผู้เรียนรู้สึกมีแรงจูงใจ
ในการเรียน ซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ต้องเริ่มจากตัวเราเพื่อปรับตัวให้เข้ากับกับสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ง่ายกว่าการ
ปรับเปลี่ยน สิ่งแวดล้อมและบุคคลรอบข้างให้เข้ากับสภาพที่เราเป็น ครูมืออาชีพต้องเข้าใจว่าการที่จะ ทาให้ผู้เรียน
มีคุณลักษณะดังกล่าวจาเป็นที่จะต้องปรับกระบวนทัศน์ตามหลักการจัดการ เรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21 ทั้งด้าน
พุทธิศึกษา จริยศึกษา พลศึกษา และหัตถศึกษา การ เปลี่ยนแปลงสู่การเรียนรู้ (Transformative learning) ทา
ให้กล้าที่จะรับรู้และดึงศักยภาพที่ มีออกมาใช้ในการเรียนการสอน (Nuangchalerm and Prachagool, 2010)
ซึ่งมีเทคนิค บางประการที่จะเสนอให้ผู้อ่านได้นาไปปรับใช้ในห้องเรียน ดังนี้
เทคนิคที่ 1 การใช้เสียงในห้องเรียนให้มีความเป็นธรรมชาติ การใช้เสียงที่เป็น ปกติตามธรรมชาติควรเป็น
เสียงพูดจาระหว่างครูกับนักเรียนเชิงบวก เสียงพูดจาที่เรียบง่ายและให้ความรู้สึกเชิงบวกสามารถกระตุ้น
พัฒนาการทางสมอง และสร้างแรงจูงใจใน การเรียนรู้ได้ดีกว่าเสียงพูดที่ปนอารมณ์หรือการใช้คาพูดเชิงลบ การพูด
เสียงดังไม่ใช่วิธีการที่ดีนักเพื่อให้นักเรียนหันมาสนใจในบทเรียน แต่กลับสร้างความเครียดและแลดูไม่ มีคุณค่าที่จะ
เร้าให้เกิดความสนใจได้อย่างต่อเนื่อง นักเรียนจะแสดงพฤติกรรมตอบสนอง ต่อเสียงและคาพูดที่ปนอารมณ์ของครู
ผ่านสีหน้าหรือการแสดงออก ดังนั้น ครูมืออาชีพมักใช้คาพูดที่ดูธรรมดา เรียบง่าย และให้พลังทางบวก การชมเชย
ย่อมดีกว่าการว่ากล่าว อย่างแน่นอน ครูมืออาชีพก็พึงเรียนรู้การพูดที่มีประสิทธิภาพ รู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเรา
อยากให้คนอื่นพูดจากับเราเช่นไรควรเรียนรู้ที่จะใช้คาพูดเช่นนั้นกับผู้อื่นเช่นกัน
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เทคนิคที่ 2 การรู้จักรอคอยคาตอบ การถามคาถามของครูอาจสร้างความเงียบใน ห้องเรียน ครูควรเรียนรู้
ที่จะรอคอยคาตอบ (Waiting time) ซึ่งปกติความเงียบจะเป็นสิ่ง กระตุ้นให้นักเรียนได้ขบคิดและตอบคาถาม ครู
อย่าเร่งรีบถามและตอบคาถามเอง โดย ส่วนใหญ่มักใช้เวลาในการรอคอยคาตอบประมาณ 10-15 วินาที การถาม
คาถามจะช่วย กระตุ้นกระบวนการคิดของนักเรียน นอกจากนี้บ่อยครั้งนักเรียนจะเงียบไม่กล้าตอบ หาก ครูใช้
คาพูดที่ไม่เหมาะสม การโน้มน้าวให้ตอบคาถามอาจร่วมกันตอบทั้งชั้นเรียน หรือ รายบุคคล และอย่าลืมเสริมแรง
ทางบวกเมื่อนักเรียนตอบคาถาม เช่น การกล่าวคาชมเชย การปรบมือ การแสดงความขอบคุณ ในปัจจุบัน
การสื่อสารของห้องเรียนในศตวรรษที่ 21 อาจเชื่อมโยงไปสู่สังคมออนไลน์ การเติมเต็มจริยธรรมในการใช้และ
เสริมแรงทางบวก ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ก็จะช่วยให้การสื่อสารระหว่างครูกับนักเรียนดีขึ้น แต่ก็ควรแนะนา ให้
นักเรียนใช้อย่างพอเหมาะพอควร และเรียนรู้ที่จะสื่อสารกับเพื่อนในชั้นเรียนมากขึ้นด้วย
เทคนิคที่ 3 การสื่อสารด้วยภาษาและท่าทาง การยืนนิ่งๆ หน้าชั้นเรียนโดย ปราศจากเคลื่อนไหวของ
ร่างกาย ยกเว้นลมหายใจก็คงไม่แตกต่างจากการฟังวิทยุ ซึง่ แลดูขาดอรรถรสในการฟังและเรียนรู้ของนักเรียน
การสื่อสารด้วยภาษาที่มีความหมาย ประกอบกับการเคลื่อนไหว การใช้มือ การสื่อสารความรู้สึกผ่านสีหน้าและ
สายตาระหว่าง ครูกับนักเรียน ย่อมสามารถตรึงความสนใจและแสดงออกซึ่งความใส่ใจในชั้นเรียนของครู มืออาชีพ
อย่าลืมว่าดวงตาเปรียบเสมือนหน้าต่างของดวงใจ การเดินและสื่อสารควร เป็นไปตามธรรมชาติ การ
สบตา

( Eye contact) เป็นการตรวจสอบและติดตามพฤติกรรม ของนักเรียนได้ขณะที่สอน นอกจากนี้

การตบไหล่เบาๆ การหยิบจับอุปกรณ์การเรียน การยิ้ม การหัวเราะ การเดินเข้าไปพูดคุย ล้วนเป็นเทคนิคง่ายๆ ที่
จะเชื่อมโยงความ ผูกพันระหว่างกันและกัน การถ่ายทอดเนื้อหาสาระในบทเรียนก็จะเกิดขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติ
เทคนิคที่ 4 การเข้าถึงความรู้สึกและพฤติกรรมของนักเรียน ครูมืออาชีพควรมี ความไวต่อความรู้สึกและ
พฤติกรรมที่แสดงออกของนักเรียน ความรู้สึก (Feelings) เป็นสิ่งที่ไปกระตุ้นให้เกิดการรับรู้และตอบสนองออกมา
ทางพฤติกรรม สิ่งที่แน่นอนที่สุดคือ ชั้นเรียนล้วนมีความแตกต่างระหว่างบุคคล เมื่อไหร่ก็ตามที่เกิดความขัดแย้ง
ทางความคิดของนักเรียน การทาความเข้าใจโดยปราศจากอคติจะช่วยให้ครูมืออาชีพสามารถแก้ไข และจัดการกับ
ปัญหาได้ครูควรตั้งสติ เมื่อมองเห็นว่าปัญหานั้น ดูเล็กน้อยๆ ครูก็ควรให้นักเรียนจัดการกับปัญหาเหล่านั้นเอง อย่า
รีบเข้าไปมีบาทไปไกล่เกล่ยีจนอาจทาให้นักเรียนเกิดอคติต่อครู ปล่อยใหนักเรียนมีโอกาสเรียนรู้และจัดการกับ
ปัญหาโดยตัวเองก่อน หากเห็นว่าปัญหานั้นลุกลามใหญ่โตขึ้น ครูจึงเริ่มเข้าไปมีบทบาทเป็นคนกลาง ไกล่เกลี่ยเพื่อ
จัดการกับปัญหานั้น นอกจากนี้ครูควรสอดแทรกคุณลักษณะอันพึงประสงค์ พร้อมกับใหนักเรียนได้ตง้ั กฎของชั้น
เรียนร่วมกันเพื่อป้องกันการเกิดปัญหานั้นขึ้นมาอีก
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เทคนิคที่ 5 การให้บทบาทนักเรียนได้มีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนการสอน การสร้างความรู้สึกของการ
มีส่วนร่วม (Participation) เป็นหลักการพื้นฐานทางประชาธิปไตย เมื่อมีส่วนร่วมก็จะเกิดความรู้สึกความเป็น
เจ้าของและรับผิดชอบต่อสิ่งนั้น เช่น การให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมเตรียมอุปกรณ์การเรียนการสอน การนาเสนอ
ผลงาน การร่วมกันทาโครงงาน การร่วมกันผลิตสื่อและนาเสนอผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตฯลฯ ซึ่งครูมืออาชีพก็
ต้องเรียนรู้ที่จะให้บทบาทแก่นักเรียนตามโอกาสและความเหมาะสมของ แต่ละคน
การนาหลักจิตวิทยามาปรับใช้เพื่อให้นักเรียนมองเห็นภาพการเรียนการสอน จะช่วยให้เข้าใจจุดมุ่งหมาย
และกิจกรรมที่ต้องทาเพื่อดาเนินการให้บรรลุตามที่ตั้งไว้ การเปิดเรียนวันแรกคือหัวใจสาคัญของการวางเงื่อนไข
และนาไปสู่การสร้างเป้าหมายร่วมกัน ระหว่างครูกับนักเรียน การนาเสนอแผนการเรียนรู้ทั้งภาคการศึกษาจะช่วย
วางแผนการเรียนและสร้างแรงจูงใจในบทเรียน ครูมืออาชีพมักให้ความสาคัญกับคาบแรกเสมอ ซึ่งนอกจากจะเป็น
การทาให้นักเรียนเข้าใจในการดาเนินการทั้งหมด กฎ กติกาการเรียนการสอนควรกาหนดร่วมกันในวันแรกของการ
เปิดภาคเรียน เปิดโอกาสให้นักเรียนซักถาม ปรับเปลี่ยนทัศนคติต่อวิชาและกระบวนการเรียนการสอนร่วมกันตาม
สมควร
การสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้
ครูมืออาชีพมักสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้มากกว่าแค่การถ่ายทอดความรู้จาก ตาราเป็นหลักสถานการณ์
มักสร้างให้นักเรียนรู้จักแก้ปัญหา เพื่อแข่งขันกับคนอื่นและเอาชนะใจตนเอง การสร้างแรงขับภายในจะดีกว่าแค่
การส่งเสริมให้นักเรียนท่องจาเนื้อหาสาระ เพราะเป็นการสร้างคุณลักษณะใฝ่รู้ใฝ่เรียน ทีค่ งทนมากกว่าการจดจา
เพื่อสอบ ความกระหายอยากที่จะรู้จะเป็นแรงกระตุ้นให้นักเรียนสร้างเครื่องมือและวิธีการสืบ เสาะหาคาตอบด้วย
ตนเอง ซึ่งจะมีคุณค่าและความหมายในการเรียนเพื่อรู้
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 มุ่งสร้างแรงจูงใจใฝ่ เรียนรู้ แก่ผู้เรียน พร้อมๆ กับ การเสริมสร้างทักษะที่
จาเป็นต่อการพัฒนาตนเอง โดยนัยที่ว่าการสร้างแรงจูงใจในการ เรียนรู้ช่วยให้ผู้เรียนเกิด ความกระหายอยากมี
พลังทางการใฝ่รู้ผู้เรียนจะมคีวามรู้สึกอิสระที่จะนาพาตนเองสู่การค้นคว้าหาคาตอบ ซึ่งการสร้างแรงจูงใจในการ
เรียนจะช่วยให้ ผู้เรียนเกิดการนาตนเอง (Autonomous learner) ครูมืออาชีพในศตวรรษที่ 21 จึงมักเลือกการให้
เครื่องมือทางการเรียนรู้และเสริมแรงจูงใจแก่ผู้เรียนมากกว่าแค่การส่งผ่าน และถ่ายทอดเนื้อหาสาระวิชา
ประสาท เนืองเสลิม(. 2558) การสร้างแรงจูงใจในการ เรียนรู้เป็นปรากฏการณ์ที่สลับซับซ้อน ซึ่งเป็นพื้นฐานใน
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การปรับปรุงพฤติกรรมและ เทคนิคการเปลี่ยนพฤติกรรมของมนุษย์วิธีการเสริมแรงตามทฤษฎีของ Skinner
(สุรางค์ โค้วตระกูล. 2553) ทีน่ ามาปรับใช้ในการเรียนรู้มี 4 วิธี
1. การเสริมแรงทางบวก (Positive reinforcement) เป็นการบริหารรางวัลตอบ แทนตามผลการปฏิบัติ
เพื่อให้เกิดพฤติกรรมที่พึงปรารถนา เช่น การชมเชยและการยกย่อง เมื่อผู้เรียนทางานเสร็จตามกาหนด
2. การเรียนรู้หลีกเลี่ยงปัญหา( Avoidance learning) เป็นการเสริมแรงด้านลบ (Negative
reinforcement) การเรียนรู้ที่เกิดขึ้นเพราะผู้เรียนไม่สามารถปฏิบัติตามหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมาย เช่น ครูดุเมื่อส่ง
การบ้านช้ากว่ากาหนด การเรียนรู้หลีกเลี่ยงปัญหาเกิด จากสิ่งที่ผู้เรียนต้องการเลี่ยงผลลัพธ์ที่ไม่น่าพอใจ
3. การยับยั้งพฤติกรรม (Extinction) เป็นการเลิกให้รางวัลเพื่อจุดมุ่งหมายในการยับยั้งพฤติกรรมอย่างใด
อย่างหนึ่งในอนาคต โดยการลดการเสริมแรง เช่น ครูจะเลิกให้รางวัลกับผู้เรียนที่ทาการบ้านเสร็จทันเวลาแต่
ผลงานไม่เรียบร้อย
4. การลงโทษ (Punishment) เป็นหมายถึงการปรับพฤติกรรมที่เกี่ยวข้อง ภายใต้เงื่อนไขการให้ผลลัพธ์ที่
เป็นลบ จะช่วยลดหรือยับยั้งพฤติกรรมเป็นการลบ พฤติกรรม เช่น การว่ากล่าวตักเตือน
เทคนิคการสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้ที่ครูมืออาชีพสามารถทาได้ คือ พยายามให้ความสนใจในผู้เรียน
อย่างแท้จริง การให้ความสนใจจะสร้างพลังแห่งความหวัง ความฝันและเป็นแรงขับที่ทาให้เกิดความตัง้ ใจมุ่งมั่น
(Feldman. 2008) เมื่อผู้เรียนเกิด ความรู้สึกและรับรู้ว่ามีคนใส่ใจ การสร้างบรรยากาศการเรียนเชิงบวก มีการ
เสริมแรงอย่างเหมาะสม รู้จักให้กาลังใจ ใช้สื่อสังคมออนไลน์ติดตามผู้เรียน เพื่อสร้างช่องทางในการ แสดง
ความรู้สึกและสื่อสารที่หลากหลาย
การเสริมแรงทางบวกหรือการให้รางวัลเป็นวิธีที่ดีกว่าการลงโทษ การสร้าง แรงจูงใจในการเรียนจึงควร
เน้นในเรื่องการชมเชย การยกย่อง การให้ความช่วยเหลือแก่ ผู้เรียน การมอบหมายงานที่เหมาะสมกับวัยของ
ผู้เรียน การให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการ ตัง้ เป้าหมายและวธิกีารเรียนที่มีประสิทธิภาพ (Strong. 2011) ดังนั้น
การเป็นครูมืออาชีพ จึงไม่ใช่แค่เข้าใจเนื้อหาสาระ หากแต่นากิจกรรมการเรียนการสอนที่ทาให้ผู้เรียนรู้สึกไม่น่า
เบื่อกับบรรยากาศการเรียนการสอน การให้ผู้เรียนได้ช่วยคิด ช่วยกันทาและช่วยกัน สะท้อนผลจากสิ่งที่เรียนรู้ จึง
ควรเปิดใจของผู้เรียนก่อนที่จะเสริมความรู้เข้าไปในชั้นเรียน
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ทักษะสาคัญกว่าความรู้
การเรียนรู้ที่มีคุณค่าและความหมายในสังคมยุคปัจจุบันไม่ใช่การท่องจาเนื้อหาสาระหรือการเรียนแบบ
ท่องสอบตอบลืม เพราะความรู้เปลี่ยนแปลงเร็วมากและขยายตัว ขึ้นอย่างรวดเร็ว การแพร่กระจายของข้อมูล
ข่าวสารได้รับผลกระทบจากเทคโนโลยี สารสนเทศ ทาให้ความรู้เปลี่ยนแปลงเร็วกว่าอดีตเป็นอย่างมาก
วิจารณ์ พานิช(. 2555) หากครูยังคงกระบวนทัศน์การเรียนการสอนแบบเดิมๆ ก็มิอาจที่จะปรับการเรียนเปลี่ยน
การสอนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งตัวผู้สอนและตัวผู้เรียนได้
การเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 นี้จึงมุ่งเน้นการสร้างทักษะที่จาเป็นแก่ผู้เรียนและสร้างแรงจูงใจใฝ่
เรียนรู้ซง่ึ เป็นทั้งแรงขับและเครื่องมือที่จะทาให้เกิดการเรียนรู้ อย่างต่อเนื่อง ทักษะการเรียนรู้ที่สาคัญในศตวรรษที่
21 โดยมีรายละเอียดดังนี้
 Reading (การอ่านเป็นทักษะที่ควรฝเกฝนให้เกิดกับผู้เรียน เพราะการอ่านคือการเปิดโลกทัศน์ เปิด )
ความคิด และสามารถสร้างแรงบันดาลใจได้อย่างมหาศาล
 การเขียน (Writing) เป็นทักษะที่ช่วยฝเกกระบวนการคิด การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ และการสรุป
ความ และยังเป็นการแสดงออกซึ่งความรู้สึก และความคิดผ่านตัวอักษร
 คณิตศาสตร์ (Arithmetic) เป็นทักษะการคานวณ รู้จักใช้ตรรกะ มีเหตุผล ซึ่งจะทาให้เกิดความคิด
เชื่อมโยงเห็นความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งต่างๆ
 การคิดอย่างมีวิจารณญาณ (Critical thinking) เป็นทักษะที่ช่วยในการวิพากษ์สิ่งต่างๆ ที่มากระทบ
เนื่องด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศมากมายมหาศาล การเสพข้อมูลจึงต้องอาศัยการคิดอย่างมีวิจารณญาณเพื่อ
ประกอบการคิดและตัดสินใจบน ความถูกต้อง แม่นยา และน่าเชื่อถือมากที่สุด
 การสร้างสรรค์ (Creativity) เป็นทักษะที่ทาให้โลกเกิดการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงด้วยแรงบันดาลของ
ความสร้างสรรค์ การประดิษฐ์คิดค้นสิ่งใหม่ทาให้เกิดการ เปลี่ยนแปลงที่นาไปสู่ความสร้างสรรค์
 การร่วมมือ (Collaboration) เป็นทักษะของการทางานเป็นทีม มีลักษณะเป็นเครือข่าย เนื่องด้วยคน
ยุคใหม่มีศักยภาพทั้งจากภายในตนเองและผลกระทบของเทคโนโลยี ทาให้การนาความพิเศษของบุคคลต่างๆ
มาร่วมกันสร้างสรรค์นวัตกรรม ใหม่ให้กับโลก
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 การสื่อสาร (Communication) เป็นทักษะที่ช่วยให้เกิดการแลกเปลี่ยน ข้อมูล ข่าวสารมีประสิทธิภาพ
ไม่ว่าจะเป็นการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนซึ่งเป็น ทักษะพื้นฐานของมนุษย์ในการสื่อความรู้สึก ความคิดสู่
บุคคลอื่นได้
การสอนของครูมืออาชีพจึงปรับเปลี่ยนจากเดิมคือเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้มาสู่ การเป็นผู้อานวยความ
สะดวกในการเรียนการสอน สามารถส่งเสริมและสร้างแรงบันดาล ใจใฝ่ เรียนรู้ทงั้ ในสิ่งที่ครูสอนคือทักษะที่จาเป็น
เป็นแก่ผู้เรียนเพื่อใช้ในการสืบเสาะหาความรู้ และต่อยอดสู่การพัฒนาตนเองอย่างสร้างสรรค์ รวมทั้งเครื่องมือด้าน
การคิด การใช้ชีวิต การสื่อสาร และการอยู่ร่วมกันอย่างเป็นปกติสุขในกระแสสังคมแห่งการเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็ว
ข้อเสนอแนะการปฏิรูปตนเอง
การเรียนการสอนในยุคดิจิตัลมีการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างทั้งสภาพสังคม การเรียนรู้ วิธีการคิด และการ
ดารงชีวิตที่มีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น บทความนี้จึงขอเสนอแนะแนวทางการปฏิรูปตนเองเพื่อนาไปสู่การยกระดับ
คุณภาพการศึกษา ซึ่งสรุปเป็นประเด็นไว้คร่าวๆ ดังนี้
1. หลงใหลใคร่รู้ด้านการเรียนการสอน การพยายามพัฒนาตนเองด้านศาสตร์ และศิลป์การสอนจะทาให้
ครูอยู่ในบรรยากาศของความเป็นวชิาการอย่างสม่าเสมอ ชอบอ่าน ชอบคิด ชอบเขียน ชอบพูด และชอบนาความรู้
และสิ่งต่างๆ ที่ได้รับมาปรับใช้ในห้องเรียน หมั่นทบทวนความรู้และทาวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนจะทาให้ครู
รู้สึกหลงใหลใคร่รู้สิ่งต่างๆเกี่ยวกับการเรียนการสอน
2. รักและยุตธิรรมกับผู้เรียน การให้ความรักมักทาให้เรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปราศจากอคติ
ครอบงา การแสดงความรักกับผู้เรียนทาได้ง่ายๆ เช่น การลูบหัว การ ตบไหล่เบาๆ การยิ้ม การใช้คาพูดเชิงบวก
การชมเชย นอกจากมีความรักแล้วยังยุติธรรมกับผู้เรียนทุกคน ฝเกมองโลกในแง่บวกและต้องมีความเชื่อเป็น
พื้นฐานว่าผู้เรียน ทุกคนมีศักยภาพและพร้อมที่จะพัฒนาได้ ทั้งนี้ตามแต่ศักยภาพความแตกต่างของแต่ละ บุคคล
3. รักการสอนและพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา การเรียนรู้ให้เท่าทันกับผู้เรียน ยุคใหม่ต้องใส่ใจคุณภาพ
การสอน รู้จักสืบเสาะค้นคว้าหาความรู้ เทคนิค วิธีการใหม่ๆ มา ปรับใช้ในชั้นเรียน ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนสนุกกับ
กิจกรรมและผู้สอนยังได้นาความรู้ใหม่มา ทดลองใช้เพื่อให้เหมาะสมกับผู้เรียนแต่ละคน

315

4. ทาความเข้าใจปรัชญาการศึกษา เมื่อมองเห็นปรชัญากจ็ะเข้าใจเป้าหมาย และวิธีการที่จะนาไปสู่การ
ยกระดับคุณภาพการเรียนการสอน เช่น หลักสูตรการศึกษา กิจกรรมการเรียนการสอน และการวัดผลประเมินผล
ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นหัวใจสาคัญต่อการออกแบบและพัฒนาการเรียนการสอน
5. เปลี่ยนความคิด ปรับความเชื่อว่าการศึกษาที่ดีเริ่มจากคุณภาพครู ครูเท่านั้นคือที่เปลี่ยนโลก เปลี่ยน
สังคมโดยรวมให้ดีขึ้น เพราะครูคือวิศวกรทางสังคมที่วางรากฐานให้กับสังคมทั้งปัจจุบันและอนาคต หากรากฐาน
ไม่ดีแล้วย่อมนาไปสู่ความเสื่อมในที่สุด
6. เข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการอย่างสม่าเสมอ เช่น การอบรม การสัมมนา การประชุมวิชาการ การเขียน
บทความวิชาการ การสื่อสารผ่านเครือข่าย การร่วม แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับแวดวงวิชาชีพครู และที่สาคัญพยายาม
ลดงานที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน เพื่อที่จะได้มีเวลาอยู่กับชั้นเรียนและพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน ให้สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21
จากข้อเสนอแนะดังกล่าวข้างต้นมุ่งปรับความคิดของผู้สอนให้ตระหนักถึงความสาคัญของการเรียนการ
สอน มุ่งพัฒนาวิชาชีพครูเพื่อนาไปสู่คุณภาพของผู้เรียน ซึ่งการปฏิรูปตนเองสู่การเป็นครูมืออาชีพเริ่มจากสิ่งที่ทา
ได้ด้วยตนเองและปฏิบัติแบบเรียบง่าย ขอเพียงมุ่งมั่นและใส่ใจที่จะพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็น
หลักสูตร การศึกษา การออกแบบและพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอน และการวัดผลประเมินผล กลไกการปฏิรูป
ตนเองทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้เริ่มที่การปรับความคิดของครู้ละลงมือ ปฏิบัติที่ห้องเรียน โดยให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วม
ไม่ว่าจะเป็นการอ่าน การเขียน การคานวณ การคดิแก้ปัญหา การร่วมมอืกันทา งานผ่านกาการสื่อสารอย่างมปีระ
สิทธิภาพ
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นโยบายการศึกษาปาฏิหาริย์ หรือ การรอคอย
Education policy or waiting for a miracle.
อมรรัตน์ แก้วเขียว
Amornrat Kawkeaw

บทคัดย่อ
การศึกษาเป็นปัจจัยสาคัญในการพัฒนาคน พัฒนาชาติให้เจริญรุ่งเรือง รัฐบาลได้มีการวางแผนนโยบายในการ
จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพ มองกว้าง คิดไกล ใฝ่ดี สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ทันกับความ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น การวางแผนนโยบายทางการศึกษา จะต้องให้สอดคล้องกับสภาพปริบทของสังคม ต้องพิจารณาถึงหลัก 3
ประการ คือ 1) ความสอดคล้องกับการเปลีย่ นแปลงของสังคมโลก 2) ความเข้าใจที่แท้จริงในที่นาพาเส้นทางสู่การปฏิบตั ิที่ถูกต้องกับ
นโยบายการศึกษาที่รัฐชาติได้วางไว้ มีการปรับเปลี่ยน เปลี่ยนแปลงให้เหมาะสมและสอดคล้องกับบริบทของชุมชน และ
สถานศึกษาของตนเอง 3) การนานโยบายไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ การนานโยบายไปใช้และต่อยอดที่เหมาะสม รวมทั้งก่อให้เกิด
ประสิทธิผลมากที่สุดเท่าที่จะทาได้ นโยบายทางการศึกษาของรัฐชาติที่ดีนั้น จะต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาให้คนสามารถมีความสุขได้
อย่างยั่งยืน ปาฏิหาริย์ทางการศึกษาของชาติ ยังเป็นความหวังของคนทั้งประเทศที่จะตั้งหน้ารอคอยว่า สักวันหนึ่งจะสามารถนาพา
ให้ทุกส่วนของประทศมีความเจริญงอกงามในทุกๆด้าน เพราะ ถ้าการศึกษาไทยมีความเข้าในเนื้อความแห่งการศึกษา นานโยบายที่
ได้รับนามาปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียนและชุมชน มุ่งประโยชน์แก่ตัวผู้เรียนให้มีคณ
ุ ภาพและ เกิดการพัฒนาชุมชน
และประเทศชาติให้ก้าวหน้า มั่นคง สมดุล และยั่งยืน มีความรู้ความสามารถ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์

คาสาคัญ : นโยบายการศึกษา
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Abstract
Education is a key factor in the development of people. Development of national prosperity The
government has a policy of planning. Education for students to develop a wide effective pursuing a far better
able to learn and develop their own pace with the changes taking place. Planning Policy Education Must be
consistent with the context of society. Consider the three main reasons: 1) consistent with the transformation
of global society, 2) understanding the true path that leads to the correct implementation of the national
education policy has placed. Modified Changes to suit the context of the community. And their schools 3)
policies to be efficient. Policy implementation and to use the balance right. As well as causing the most
productive way possible. Educational policy of the state is good. It must be possible to develop a sustainable,
people can be happy. Miracles of National Education It is also the hope of the whole country to await the
next set. Someday be able to bring all of the countries have growth on all fronts since. If Thailand is to study
the contents of the study. A policy that has been applied to the context of the school and the
community. Older students to focus on the benefits and quality. The development of communities and
nations to secure balanced and sustainable development ability. And desirable

Key Word : Education policy
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บทนา
การศึกษาเป็นกระบวนการในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของมนุษย์ ทั้งร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา ให้ดาเนินชีวิตในสังคม
ได้อย่างมีความสุข สามารถพัฒนาประเทศได้อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในทุกๆ ด้านของประเทศ การเตรียมคน
ให้มีคุณลักษณะมองกว้าง คิดไกลใฝ่ดี การเตรียมคนให้สามารถเผชิญกับสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน
แต่การจัดการศึกษาในปัจจุบัน ยังไม่สามารถสนองความต้องการในการพัฒนาบุคคล ชุมชน ท้องถิ่นและประเทศชาติซึ่งกาลัง
เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วได้ดีเท่าที่ควร ดังนั้น การจัดการศึกษาจะต้องยึดหลักว่าผูเ้ รียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้ และพัฒนา
ตนเองได้ และถือว่าผูเ้ รียนมีความสาคัญทีส่ ุดกระบวนการจัดการศึกษาต้องเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตาม
ศักยภาพ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546)
ฉะนั้นจาเป็นอย่างยิ่งที่รัฐชาติจะต้องสร้างพลังทางการศึกษาที่สามารถดาเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยฉพาะอย่าง
ยิ่งในโลกหลังยุคใหม่ สังคมต้องมีการปรับรื้อโครงสร้าง (Deconstruction) หลายๆอย่าง รัฐต้องมีการเลือกแนวทางที่เป็นไปได้และ
ตระหนักถึงความสอดคล้องและเป็นไปได้ของสังคมด้วย
การวางแผนนโยบายทางการศึกษา จะต้องให้สอดคล้องกับสภาพปริบทของสังคม หรือกล่าวง่ายๆคือ ต้องยึดมั่นมุ่งสู่
ความป็นแผนพัฒนาสังคมเศรษฐกิจแห่งชาติเป็นหลัก นโยบายทางการศึกษาจะต้องพิจารณาถึงหลัก 3 ประการ คือ 1) ความคงอยู่
ในสาระ คือ นโยบายจะมุ่งสร้างการศึกษาในมุมมองใด สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก 2) ความเข้าใจที่แท้จริงใน
นโยบาย โดยเฉพาะการเข้าใจอย่างถ่องแท้ของข้อความที่นาพาเส้นทางสู่การปฏิบตั ิที่ถูกต้องกับนโยบายการศึกษาที่รัฐชาติได้วาง
ไว้ แต่ทั้งนี้ผู้ที่นานโยบายการศึกษาไปสนองทาตามต้องฉลาด มีการปรับเปลี่ยน เปลีย่ นแปลงให้เหมาะสมและสอดคล้องกับปริบท
ของชุมชน และสถานศึกษาของตนเองด้วย จึงจะเป็นการเข้าถึงความเข้าใจที่ถูกต้องและชัดเจน 3) การนานโยบายไปใช้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ การนานโยบายไปใช้และต่อยอดที่เหมาะสม รวมทั้งก่อให้เกิดประสิทธิผลมากที่สดุ เท่าทีจ่ ะทาได้
กล่าวตามความป็นจริงแล้ว นโยบายของรัฐหนึ่งๆนั้นไม่ใช่สิ่งลี้ลับอะไร แต่บางครั้งผู้คนทางการศึกษาต่างหากที่ไม่เข้าใจ
ว่าอะไรคือนโยบายหลักที่แท้จริงทีถ่ ูกซ่อนไว้ ยิ่งไปกว่านั้น ขาดความลุ่มลึกในการตีความในสื่อสัญญลักษณ์ที่ส่งผ่านออกมา
นโยบายทางการศึกษาของรัฐชาติที่ดีนั้น จะต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาให้คนสามารถมีความสุขได้อย่างยั่งยืน

เนื้อเรื่อง
นโยบายทางการศึกษามีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ ให้เป็นกลไกในการสร้าง
คนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ สร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ เพื่อให้ปวงชนชาวไทยมี ศักยภาพ
ในการพัฒนาตนเองให้มีคณ
ุ ภาพชีวิตที่ดี สามารถอยู่ในสังคมอย่างเป็นสุข มุมมองและนโยบายนายกรัฐมนตรีในการปฏิรูป
การศึกษาเพื่ออนาคตประเทศไทย มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
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ประเด็นหนึ่ง : พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการเรียนรู้
ประเด็นสอง : ลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา และยกระดับมาตรฐานการศึกษา
ประเด็นสาม : ขับเคลื่อนปฏิรปู การศึกษาทั้งระบบ
ประเด็นสี่ : พัฒนาครู
ประเด็นห้า : ผลิตและพัฒนากาลังคนเพื่อรองรับการพัฒนาประเทศ
ประเด็นหก : เตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ประเด็นเจ็ด : ส่งเสริมการมีสว่ นร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษาและส่งเสริมการเรียนรูต้ ลอดชีวิต
ประเด็นแปด : ส่งเสริมระบบธรรมาภิบาลในวงการการศึกษา
กระบวนการปฏิรูปการศึกษา การดาเนินการปฏิรูปการศึกษาตามนโยบายรัฐบาล และแนวทางที่กาหนดไว้ ใน
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ หากพิจารณาประเด็นสาคัญก็จะพบว่า มี

2

เรื่อง คือ

1. การปฏิรูประบบโครงสร้างการบริหารการศึกษา โดยเน้นการกระจายอานาจการบริหารและการจัดการศึกษาไปยังเขต
พื้นที่การศึกษา สถานศึกษา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนั้น เมื่อมีการกระจายอานาจจากส่วนกลางไปสู่ท้องถิ่น จะทาให้
ภารกิจและบุคลากรส่วนกลางลดลง โครงสร้างก็จะเล็กลงด้วย เพื่อความเหมาะสม คล่องตัวมีการกระจายอานาจให้ท้องถิ่นเข้ามามี
บทบาทโดยบริหารในรูปของคณะกรรมการ สิ่งที่สาคัญคือ ทาอย่างไร เราจึงจะสามารถยกระดับคุณภาพและฐานะของสถานศึกษา
ให้มีความเท่าเทียมหรือมีคุณภาพใกล้เคียงกัน

2. การปฏิรูปการเรียนรู้ เป็นหัวใจสาคัญของการปฏิรูปการศึกษาทีส่ ามารถดาเนินการไปได้โดยไม่ต้องรอการปรับแก้กฎหมาย มี
ส่วนสาคัญที่ต้องดาเนินการ 4 ส่วน ดังนี้
2.1 การปฏิรูปหลักสูตร โดยได้กาหนดเป้าหมายที่ชัดเจน ให้เด็กเรียนตามความเหมาะสมและความต้องของแต่ละ
ท้องถิ่น
2.2 การปฏิรูปการเรียนการสอน โดยเน้นการเรียนการสอนที่ยึดผู้เรียนเป็นสาคัญ ครูต้องจัดกระบวนการเรียนการ
สอนที่ให้เด็กมีส่วนร่วม เปิดโอกาสให้เด็กแสดงความคิดเห็น แสดงออกตามความสามารถและวัยที่เหมาะสม เป็นการให้อสิ ระทาง
ความคิด ไม่ใช่สอนให้จาอย่างเดียว เพราะการจาจะไม่สามารถนามาประยุกต์ให้เกิดประโยชน์ได้ ถ้าเด็กได้พัฒนากระบวนการคิด
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ความรู้ก็จะติดอยู่กับเด็กตลอดไป ครูจะมีส่วนสาคัญมากสาหรับการจัดกระบวนการเรียนการสอนแบบนี้
2.3 การปฏิรูปครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยเน้นการพัฒนาครูให้ปรับเปลีย่ นวิธีการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
อาจต้องมีความรู้และทางานหนักขึ้น สามารถแนะนาผูเ้ รียนได้ การพัฒนาครู ต้องดาเนินการพัฒนาใน 2 เรื่อง คือ พัฒนาครูให้มี
ความรู้ความเข้าใจในหลักสูตรที่เปลี่ยนแปลงไป และพัฒนาให้สามารถนาวิธีการจัดการเรียนการสอนแบบใหม่มาใช้ได้
2.4 การปฏิรูปการวัดผลและประเมินผล โดยเน้นการกาหนดมาตรฐานการประเมินโดยครูทั้งระบบ ถ้าเรามีหลักสูตรดี
ครูดี วิธีสอนดี ก็ไม่ได้หมายความว่าการศึกษาต้องดี เพราะครูรู้แล้วอาจไม่นาไปสู่การปฏิบัติจึงต้องมีการวัดผลและประเมินผล การ
ประเมินภายในโรงเรียน ก็เป็นวิธีหนึ่งที่จะสะท้อนให้เห็นการจัดการศึกษาในโรงเรียนว่ามีคณ
ุ ภาพหรือไม่ และการประเมินภายนอก
จากคนหรือองค์กรที่ไม่เกี่ยวข้องกับโรงเรียน ก็เป็นอีกระบบหนึ่งที่จะยืนยันถึงประสิทธิภาพการจัดการศึกษา
การวัดและประเมินทางการศึกษาทั้งระบบของประเทศนั้น ผู้เขียนมองว่ายังขาดการวัดและประเมินตามสภาพ ที่เกิด
จากการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างชัดเจน John Dewey นักการศึกษาชาวอเมริกันให้ข้อคิดทางการศึกษา Learning by Doing
เรียนรู้จากการฝึกปฏิบัติ แต่ผู้เขียนมีฐานคติว่า การวัดผลนั้นต้องดูผลลัพท์ที่ผู้เรียนได้สร้างผลงานออกมาและต้อ งมีลักษณะ “ทำ
เพื่อที่จะเรียนรู้( Doing for Learning)” มากกว่า และ ผู้สอนต้องตั้งคาถามไว้ในใจเสมอถึงการวัดและประเมินผลว่า “ ได้ทา
หรือ ทาได้ สร้างภาพ หรือ สร้างสุข เป็นแหล่งเรียนรู้ร่วมกัน หรือ เป็นแหล่งเรียนรู้ลอกกัน” และ ที่สาคัญการวัดและประเมินผล
ทางการศึกษาที่ดีต้องคานึงถึง ความหลากหลายในการสร้างเกณฑ์เพื่อการวัดผลทีสอดคล้องกับสภาพที่แท้จริงของผู้เรียนทั้งในด้าน
สติปัญญา ความสามารถ และความรู้ที่จะนาไปใช้ต่อในชีวิตข้างหน้า
ดังนั้น ข้าราชการของกระทรวงศึกษาธิการ ต้องช่วยกันผลักดันและแสดงศักยภาพที่จะทางานให้การปฏิรูปการศึกษา
สาเร็จตามที่ทุกคนคาดหวัง ความมุ่งมั่นและทุ่มเทที่จะทางานเพื่อการปฏิรูปการศึกษา จะช่วยให้สิ่งที่ทุกคนต้องการ เช่น ตาแหน่ง
ความก้าวหน้า มั่นคงในวิชาชีพตามมาเองโดยไม่ต้องเรียกร้อง ที่สาคัญต้องสร้างความมั่นใจว่าผลลัพธ์สุดท้ายผู้เรียนมีคุณภาพ
ที่แท้จริง มีคุณลักษณะและคุณภาพตามที่ประเทศชาติต้องการ เพราะการปฏิรูปการศึกษาจะเน้นคุณภาพ ประสิทธิภาพ และ
มาตรฐาน การจัดโครงสร้างการบริหารใหม่ก็เพื่อให้เกิดสิ่งเหล่านี้ ได้ ฉะนั้นการจัดการเรียนรู้เพื่อมุ่งสู่วิชชาต้องมี LOVE
L = Learning Process ผู้สอนจะต้องจัดกระบวนการการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย แต่อย่างไรต้องยึดถือหลักความ
แตกต่างในด้านสมรรถะ ความสามารถ และศักยภาพของผูเ้ รียนในการรับรู้และเข้าถึงความรู/้ ข้อความรู้และองค์ความรูด้ ้วย
O = Opportunity เป็นการให้โอกาสแก่ผู้เรียนในการเลือกทากิจกรรมที่อยากทา รวมทั้งจะต้องให้พวกเขา/เธอมีโอกาส
ได้ออกแบบการเรียนรู้ร่วมกัน (cooperative learning)
V = Variety of Instructions กล่าวคือต้องมีเทคนิคและรูปแบบในการจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนที่หลากหลาย
อาจจะเป็นการเรียนแบบ Mobile Instruction หรือ Ubiquitous learning คือการสอนแบบมีคอมพิวเตอร์ทุกแห่งเพื่อเพิ่มพูน
การเรียนรู้ของผู้เรียน
E =Ethics ต้องสอนให้ผู้เรียนเกิดจิตวิญญาณ ที่มีทั้งจริยศาสตร์และจริยธรรมในตนเอง มีความรับผิดชอบต่อตนเอง
ชุมชน และเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มสี ามารถใช้ชีวิตได้อย่างดีและไม่ทาความเดือดร้อนให้แก่สังคมต่อไปในอนาคต
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การมุ่งสู่วิชชาเพื่อการเรียนรู้ที่ชัดเจนอีกประการหนึ่งที่สาคัญ คือ ผู้สอนจะต้องเป็นบุคคลที่ใฝ่รู้ใฝ่คดิ มากขึ้น(thinker)
ไม่ใช่นักลอกเลียนแบบ (copier) ก็จะทาให้ผู้เรียนมีแรงบันดาลใจในการเรียนและมีพลังศรัทธาในตัว ผู้เรียนโดยปราศจากข้อสงสัย

สรุป
ปาฏิหาริย์ทางการศึกษาของชาติ ยังเป็นความหวังของคนทั้งประเทศที่จะตั้งหน้ารอคอยว่า สักวันหนึง่ จะสามารถ นาพา
ให้ทุกส่วนของประทศมีความเจริญงอกงามในทุกๆด้าน เพราะทุกคนรู้และสร้างความหวังว่า การศึกษาจะนาพาทุกเรื่องเพื่อการ
พัฒนาประเทศ แต่อย่างไรก็ตาม ผู้เขียนมีฐานคติว่า ถ้าการศึกษาไทยมีความเข้าในเนื้อความแห่งการศึกษา ( Educational
Contextualization) ที่แท้จริงแล้ว คงไม่รอคอยกันให้เสียเวลา และในทางกลับกันหันมา จัดการเรียนการสอนแบบ “Teach
Most Learn More สอนแบบเกื้อกูล เพิ่มพูนควำมรู”้ ก็คงจะเหมาะสมกับบริบทของครูไทยและนักเรียนไทย อย่างลงตัว นา
นโยบายที่ได้รับนามาปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียนและชุมชน มุ่งประโยชน์แก่ตัวผูเ้ รียนให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ
ให้เป็นกลไกในการสร้างคนให้เป็นบุคคล แห่งการเรียนรู้ สร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ เพื่อให้ปวงชน
ชาวไทยมี ศักยภาพในการพัฒนาตนเองให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถอยู่อย่างไทยในสังคมโลกอย่างเป็นสุข รวมทั้งก่อให้เกิดการ
พัฒนาชุมชนและประเทศชาติให้กา้ วหน้า มั่นคง สมดุล และยั่งยืน โดยให้ผผู้ ่านการศึกษามีความรู้ความสามารถ และคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ของคนไทยที่ กาหนดไว้
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คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21

Features of 21st Century School Administrators
นางสาวอลิษา เอี่ยมบรรจง
Miss Alisa Aiembunjong

บทคัดย่อ
ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นกลไกสาคัญในการขับเคลื่อนระบบการศึกษาให้มีคุณภาพและมีอิทธิพลสูงสุดต่อ
คุณภาพของผลลัพธ์ที่เกิดจากการบริหาร ดังนั้น ผู้บริหารสถานศึกษาต้องมีความเป็นมืออาชีพสามารถเตรียมความพร้อม
และตื่นตัวในการเปลี่ยนแปลงในยุคใหม่ คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 จึงต้องมีลักษณะที่โดด
เด่น ประกอบด้วย การมีวิสัยทัศน์ ความรู้ การสื่อสาร เทคโนโลยี ความริเริ่มสร้างสรรค์ รวมถึงการเป็นแรงบันดาลใจเชิง
บวกตัวแบบที่ดี และการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ เพื่อนาพาสถานศึกษาให้ประสบผลสาเร็จ
คาสาคัญ : ผู้บริหารสถานศึกษา, ศตวรรษที่ 21

Abstract

School administrators are an important mechanism in driving quality
of education systems, and have the greatest influence on the quality of the
outcomes that was generated by management. Therefore, school
administrators must be professional , able to prepare and be alert to change
them self in the new characteristics of 21st-century school ,administrators
must be characterized by their vision, knowledge, communication,
technology, creativity. Include a positive inspiration, a good model. And
building a learning community. To lead the school to success.

Key Word : School administrators, 21st century.

บทนา
ในศตวรรษที่ 21 เป็นสังคมแห่งยุคความรู้ มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ส่งผลกระทบต่อองค์กร และ
พลเมืองโลกหลากหลายด้าน เนื่องมาจากการใช้เทคโนโลยีเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลต่างๆ ของทุกภูมิภาคของโลกเข้าด้วยกัน
พลังขับของเทคโนโลยียุคดิจิตอลส่งผลทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทาให้องค์การทั้งภาครัฐและเอกชนต่าง
ได้รับผลกระทบ จึงต้องมีการปรับเปลี่ยนเพื่อให้อยู่รอด และมีความเหมาะสมกับสถานการณ์หรือในยุคปัจจุบัน ดังนั้น
ผู้บริหารสถานศึกษาต้องปฏิรูปตนเอง เพื่อนาพาไปสู่ความสาเร็จตามเป้าหมายที่ต้องการ เพราะผู้บริหารสถานศึกษามี
บทบาทสาคัญที่จะต้องบริหารจัดการทรัพยากรทางการศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพ

ความเป็นมาและความสาคัญของผู้บริหารสถานศึกษา
ในปัจจุบันผู้บริหารสถานศึกษาไม่สามารถปฏิเสธหรือหลีกเลี่ยงความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นได้ ซึ่งในฐานะ
ผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องยอมรับและเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ในศตวรรษที่ 21 จะเน้นความสาคัญเกี่ยวกับ
เทคโนโลยียุคดิจิตอล ช่วยในเรื่องของการสื่อสารแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยใช้เทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลูกฝัง
สร้างสรรค์นวัตกรรม ซึ่งยอมรับว่ามีประโยชน์และมีความสาคัญอย่างยิ่ง ทาให้สะดวกรวดเร็ว และประหยัดค่าใช้จ่าย
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จากทีก่ ล่าวมาจะเห็นได้ว่าการเปลี่ยนแปลงได้ย่างก้าวมาสู่รั้วโรงเรียนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ถ้าผู้บริหารไม่ตั้งรับ
หรือตั้งรับไม่ทัน อะไรจะเกิดกับเด็ก ของเรา เด็กของเราจะสามารถก้าวเข้าสู่โลกแห่งยุคดิจิตตอลได้หรือไม่ ปีเตอร์
เอฟ.ดรัคเกอร์ กล่าวว่าโลกในศตวรรษที่ 21 เป็นโลกแห่งการเปลี่ยนแปลง การเปลี่ยนแปลง คือ ความเป็นจริงของสังคม
ใหม่ที่มีปัญหาท้าทายสาหรับผู้บริหารกระทรวงศึกษาของนิวซีแลนด์ (New Zealand Ministry of Education, 2013
อ้างถึงใน วิโรจน์ สารรัตนะ, 2556: 70-75) กล่าวถึง โมเดลภาวะผู้นาทางการศึกษา (Educational Leadership
Model) ซึ่งเป็นโมเดลที่กล่าวถึงเรื่องของ คุณภาพ (qualities) ความรู้ (Knowledge) และทักษะ (Skills) ของผู้นาทาง
การศึกษา พอสรุปได้ว่า ผู้บริหารสถานศึกษาจาเป็นต้องนาสถานศึกษาของตนเองเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 และรับผิดชอบต่อ
ผลการจัดการศึกษาในสถานศึกษาของตนเองในด้านต่างๆ ดังนี้
1. ปรับปรุงผลลัพธ์ของนักเรียนทุกคน
2. ริเริ่มการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่มีประสิทธิผล
3. สารวจและสนับสนุนการใช้ ICT และ E-learning
4. พัฒนาโรงเรียนให้เป็นชุมชนการเรียนรู้
5. สร้างเครือข่ายเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และความสาเร็จ
6. พัฒนาคนอื่นให้เป็นผู้นา
ผู้บริหารการศึกษา หมายถึง บุคคลซึ่งปฏิบัติงานในตาแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาภายในเขตพื้นที่การศึกษา
และสถานศึกษาอื่นที่จัดการศึกษาปฐมวัย ขั้นพื้นฐาน และอุดมศึกษาที่ต่ากว่าปริญญาทั้งของรัฐและเอกชน (สานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา, 2546) คาว่า “ผู้บริหารสถานศึกษา” ไม่ว่าจะเป็นประถมศึกษา หรือมัธยมศึกษา เรียกว่า
Principal หรือเรียกว่า Head of School เป็นคาที่ใช้เรียกผู้บริหารสูงสุดของโรงเรียนของรัฐ แต่ถ้าเป็นโรงเรียนเอกชน
อาจใช้คาอื่นๆ เช่น head teacher, head master หรือ head mistress สาหรับประเทศไทย ผู้บริหารโรงเรียนใน
ปัจจุบันเรียกว่า ผู้อานวยการสถานศึกษา เมื่อก่อนเรียกว่า “ครูใหญ่” หรือ “อาจารย์ใหญ่” (ประกอบ คุปรัตน์, 2552)
ในการบริหารสถานศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาต้องมีลักษณะทางวิชาชีพและคุณลักษณะส่วนบุคคล ตามเกณฑ์มาตรฐาน
ดังนี้
1. คุณลักษณะทางวิชาชีพ มีความเป็นผู้นาที่เข้มแข็ง โดยเฉพาะผู้นาการเปลี่ยนแปลง สามารถชักนาหรือสร้าง
แรงจูงใจให้ผู้ร่วมงานเกิดการเปลี่ยนแปลงทางปฏิบัติงานทางการศึกษาให้เป็นไปตามเป้าหมาย เป็นผู้มีวิสัยทัศน์ มี
เป้าหมายทางการศึกษา มีการวางแผนการทางาน มีความริเริ่มสร้างสรรค์ บริหารงานโดยมุ่งเน้นประโยชน์สูงสุดต่อการ
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน และรู้จักแสวงหาความรู้ให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงของสังคม
2. คุณลักษณะส่วนบุคคล เป็นแบบอย่างที่ดีของบุคลากรในสถานศึกษา มีบุคลิกภาพที่ดี มีปฏิ ภาณไหวพริบดี
มีการตัดสินใจและแก้ปัญหาได้ดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความรับผิดชอบสูง มีใจเปิดกว้างพร้อมที่จะรับฟังความคิดเห็นของ
ผู้อื่น มีความซื่อสัตย์สุจริต ยุติธรรม มีความสามารถในการสื่อสาร กล้าในการพูดและการปฏิบัติ มีความตื่นตัวอยู่เสมอ
เป็นนักพัฒนาและนักบริการสังคม มีสุขภาพดี มีความรักในสถาบันของชาติ และอนุรักษ์ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
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ลักษณะผู้บริหารการศึกษามืออาชีพ หมายถึง นักบริหารการศึกษามืออาชีพที่จะนาไปสู่ความสาเร็จในการบริหารและ
การจัดการศึกษาตามแนวทางที่กาหนดไว้ใน พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ลักษณะดังกล่าวประกอบด้ วย
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ลักษณะพื้นฐานทางธรรมชาติเป็นเดิมทุน
การศึกษา
บุคลิกภาพ
คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
ความสามารถ/ทักษะ
ความรู้ลึกและรู้รอบ
การมีอนุญาตประกอบวิชาชีพการบริหาร

คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษายุคใหม่
จากการสังเคราะห์ แนวคิดเกี่ยวกับผู้บริหารสถานศึกษายุคใหม่ของ Maxine (2015) Gerald
Aungus (2012) และ George Couros (2010) ได้เขียนบทความเรื่อง Top 10 Characteristics of Successful 21st
Century School Leaders: 21st Century Administrators: New Roles, New Responsibilities และ The 21st
Century Principal ตามลาดับ สามารถสรุปได้ว่า ผู้บริหารสถานศึกษาที่มีประสิทธิผลในศตวรรษที่ 21 ควรมี
คุณลักษณะ ดังนี้
1. นักสร้างสรรค์ (Ceative) ผู้บริหารที่มีประสิทธิภาพ มีกระบวนการผลักดันให้บุคลากรในโรงเรียนที่มี
ความสามารถสร้างสรรค์งานให้มีคุณภาพและมาตรฐานมากขึ้น ต้องผลักดันเพื่อประโยชน์ของนักเรียน และจะต้องหาวิธี
จัดการอย่างต่อเนื่องเหมือน “ทฤษฎีน้าไหล (flow theory)”
2. นักการสื่อสาร (Communicator) ผู้บริหารที่มีประสิทธิภาพไม่เพียงแต่การสื่อสารโดยการแบ่ งปันข้อมูล
ผ่านหลายสื่อเท่านั้น แต่ยังเป็นผู้ฟังที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นสิ่งจาเป็นที่กลุ่มผู้บริหารต้องเป็นผู้สื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
กับผู้มีส่วนเสียทั้งหมด
3. นักคิดวิเคราะห์ (Critical Thinker) ผู้บริหารจึงต้องให้ความสนใจในความคิดที่ครูหรือบุคลากรแสดง
ออกเป็นสิ่งที่สาคัญยิ่ง โดยเฉพาะด้านผลกระทบที่มีต่อโรงเรียนและนักเรียนในระยะยาว และจะได้รับประโยชน์เหล่านั้น
มากที่สุดได้อย่างไร ถือว่าเป็นสิ่งสาคัญสาหรับผู้บริหาร ที่จะต้องนาเอาข้อมูลและความคิดต่างๆ มาใช้ในการตัดสินใจ
ทั้งหมด
4. สร้างชุมชน (Builds Community) ในที่นี้ หมายถึง การประสานเชื่อมโยงต่ อกลุ่มคนที่เหมาะสม
ตัวอย่างเช่น วิธีที่จะสร้างโอกาสให้กับบุคลากรเพื่อเชื่อมโยงต่อกับคนอื่นๆ ที่จะช่วยส่งเสริมการเรียนรู้มากขึ้นมันเป็นสิ่ง
สาคัญที่ไม่เพียงแต่พัฒนาผู้นาในโรงเรียนเท่านั้น แต่เป็นการเปิดโอกาสให้คนอื่นเห็นความเป็นผู้นาด้วย
5. การมีวิสัยทัศน์ (Visionary) ผู้บริหารโรงเรียนที่มีประสิทธิผล ต้องมีวิสัยทัศน์ในการที่จะทาให้โรงเรียน
เตรียมพร้อมที่ดีที่สุดสาหรั บนักเรียนไปสู่อนาคตที่ต้องการ และสามารถแบ่ งปันวิสัยทัศน์ไปพัฒนาชุมชนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพร่วมกันได้ด้วย
6. การสร้างความร่วมมือ และการติดต่อ (Collaboration and Connection) ผู้บริหารต้อง แสวงหา แบ่งปัน
ข้อมูล และความรู้อย่างเปิดเผยชัดเจน มีการค้นหาความเข้าใจและปฏิบัติอย่างเข้าใจกับคนอื่น มีการ ติดต่อกับโลก
ภายนอกผ่านทางบล็อกและสื่อทางสังคม และต้องสร้างการร่วมมือกับผู้อื่น
7. สร้างพลังเชิงบวก (Positive Energy) ผู้บริหารต้องสร้างหลักการทั้งเชิงบวก เชิงรุกและวิธีการ ดูแลเอาใจใส่
ต้องให้เวลาในการพบปะพูดคุยกับนักเรียน ครูและผู้ปกครองรับ รู้และคุณค่าของพวกเขาโดยการพัฒนาความสัมพันธ์ที่
แท้จริงให้เกิดขึ้น นอกจากนี้ผู้บริหารต้องสร้างสุขภาพตนเอง สวัสดิการและระดับพลังงานให้พร้อม เสมอ
8. ความเชื่ อ มั่ น (Confidence) ผู้ บ ริ ห ารต้ อ งมี ลั ก ษณะความมั่ น ใจ (confidence) เข้ า ถึ ง ได้ ง่ า ย
(approachable) มีความโดดเด่น (be visible) ในฐานะที่เป็นผู้นาต้องมีความกล้าที่จะต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่
ยากลาบาก ซึ่งสถานการณ์เหล่านี้มักจะอยู่ในความสงบเสมอ และมีความมั่นใจในการรักษาขวัญกาลังใจและความ
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เชื่อมั่นในชุมชนโรงเรียน
9. ความมุ่งมั่นและความพากเพียร (Commitment and Persistence) ผู้บริหารต้องแสดงความ มุ่งมั่นและ
ความทุ่มเท (dedication) อย่างจริงจัง เพื่อผลักดันให้กับครูและนักเรียนเกิดความมุ่งมั่นทุ่มเทในงาน และอย่ายอมแพ้
(Never give up) เพื่อให้บรรลุผลสาเร็จตามเป้าหมายการพัฒนาที่กาหนดไว้
10. ความเต็มใจที่จะเรียนรู้ (Willingness to Learn) ผู้บริหารต้องเรียนรู้อย่างสม่าเสมอ เพราะการ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 เป็นที่น่าตื่นเต้นและนามาใช้เสริมสร้างศักยภาพผู้บริหาร และสังคมโรงเรียน ผู้บริหารจึง
ต้องเป็นผู้เรียนรู้ตลอดชีวิต (Be a Lifelong Learner)
11. ต้องเป็นนักประกอบการ คิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม (Entrepreneurial, Creative and Innovative)
ความสามารถในการคิดนอกกรอบเป็นพลังที่มีอานาจของผู้บริหาร การคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรมเป็น วิธีที่ดีที่สุดใน
การบริหารจัดการกับความซับซ้อนทางสังคมในศตวรรษที่ 21 และต้องพัฒนาโรงเรียนเป็นองค์การ ประกอบการ
(entrepreneurial organization) ได้ด้วย
12. นักริเริ่มงาน (Intuitive) ผู้บริหารต้องเรียนรู้ถึงความเชื่อมั่นในสัญชาตญาณ (instincts) ของตนเอง
ความสามารถการเป็นนักคิด นักริเริ่มสร้างสรรค์ ผู้บริหารสามารถการแก้ปัญหาให้สาเร็จอย่างไม่คาดฝันหรือ จากการ
สังหรณ์ใจ (intuitively) ซึ่งเป็นการเกิดขึ้นจากความชาญฉลาดที่ดี
13. ความสามารถในการสร้างแรงบันดาลใจ (Ability to Inspire) ผู้บริหารควรสร้างความกระตือรือร้นและ
ความคิดเชิงบวกต่อบุคลากรในการร่วมกันกาหนดทิศทางในอนาคต สิ่งทั้งหมดนี้ต้องเน้นให้เกิดขึ้นใน ขณะที่ยังดารง
ตาแหน่งผู้บริหาร
14. การเจียมเนื้อเจียมตัว (Be Humble) ผู้บริหารมีความสาคัญต่อการทาหน้าที่ในโรงเรียนซึ่งงานผู้บริหาร
ไม่ใช่เป็นรูปปั้นแต่เป็นงานที่เอื้อต่อทุกคนในโรงเรียนนั่นคือ ต้องมีสัมมาคารวะ การรู้ จักบุคคลในชุมชน การ เปิดโอกาส
กับครู และชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม
15. ตัวแบบที่ดี (good Model) หากคุณกาลังส่งเสริมทักษะในศตวรรษที่ 21 ต้องรู้ และฝึกพวกเขาให้มี
ความคิดสร้างสรรค์ การทางานร่วมกัน ฝึกการสื่อสารที่ดี และคิดวิเคราะห์เป็นการใช้เทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพ
และการปลูกฝังสร้างสรรค์นวัตกรรม จัดสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยสาหรับการเรียนรู้และความเสี่ยง
สรุปว่า คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ประกอบด้วย การมีวิสัยทัศน์ ความรู้ การสื่อสาร
เทคโนโลยี ความริเริ่มสร้างสรรค์ รวมถึงการเป็นแรงบันดาลใจเชิงบวกตัวแบบที่ดี และการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้
เพราะผู้บริหารสถานศึกษาต้องเป็นผู้นาการเปลี่ยนแปลง หากผู้บริหารยังยึดติดกับยุคสมัยก่อนก็จะทาให้องค์กรและ
หน่วยงานได้รับผลกระทบ ผู้บริหารจึงต้องเรียนรู้ชักจูงหรือสร้างแรงจูงใจให้ผรู้ ่วมงานเกิดการเปลี่ยนแปลงทางปฏิบัติงาน
ทางการศึ ก ษาให้ เป็ น ไปตามเป้ า หมาย มีก ารวางแผนการท างาน ฝึ กการสื่อ สารที่ ดี เป็ น การใช้ เทคโนโลยี อย่ า งมี
ประสิทธิภาพและการปลูกฝังสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่
นอกจากนี้ไ ม่ว่ าสั งคมจะเปลี่ ยนไปอยู่ ในยุค สมั ยใด สิ่งหนึ่ งที่ ผู้บ ริห ารสถานศึก ษาขาดไม่ไ ด้ คือ เรื่ องของ
คุณธรรมจริยธรรม ผู้บริหารต้องมีคุณธรรมจริยธรรมประจาใจ เป็นแบบอย่างที่ดีแก่องค์กรและหน่วยงาน เพื่อให้
ผู้ร่วมงานนับถือและเป็นอย่างที่ดี

คุณธรรมและจริยธรรมในศตวรรษที่ 21
คุณธรรมสาหรับผู้บริหารสถานศึกษา ถึงแม้จะไม่มีกาหนดให้ปฏิบัติ ไว้อย่างชัดเจน แต่ต้องประยุกต์จากหลัก
คุณธรรม จริยธรรมตามแนวทางศาสนาระเบียบกฎหมายคาสั่งและจรรยาบรรณ จากการศึกษาแนวคิดด้านคุณธรรมและ
จริ ย ธรรมส าหรั บ ผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาของนั ก วิ ช าการกล่ า วสอดคล้ อ งกั น ว่ า ผลกระทบหลายด้ า นของผู้ บ ริ ห าร
สถานศึกษาไม่ได้เกี่ยวข้องกับปัญหาคุณธรรมโดยตรงแต่วัตถุประสงค์ ด้านคุณธรรมต้องเป็นตัวขับเคลื่อน (driver)
ศักยภาพของผู้นา ให้สามารถบริหารจัดการบรรลุผลสาเร็จได้ รายละเอียด ดังนี้
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Richard Gregory (2010) ได้เขียนบทความเรื่อง Moral and Ethical Leadership in Administrator
Preparation ได้นาเสนอ ควรมีการให้ความรู้ด้านจริยธรรมกับกลุ่มเตรียมเป็นผู้นาใหม่ (pre-service) และผู้นาที่
ปฏิบัติงานแล้ว ต้องมีแนวทางการเตรียม ดังนี้ 1)ต้องสอนและฝึกปฏิบัติด้านจริยธรรม 2)การฝึกปฏิบัติและตัดสินใจเชิง
จริ ย ธรรมและ 3)มี รู ป แบบการการปลู ก ฝัง จริ ย ธรรมทั้ งทางทฤษฎี การปฏิ บั ติ โดยเน้ น เนื้ อ หา และการลงปฏิ บั ติ
ภาคสนามให้กับกลุ่มผู้บริหารหน้าใหม่
Hester & Killian (2011) กล่าวว่า ผู้บริหารโรงเรียนในฐานะตัวแทนคุณธรรม (moral agency) ต้องทาหน้าที่
เป็นตัวแทนทางคุณธรรม ต้องให้ความสนใจกับบุคลากรในโรงเรียนในการพัฒนาตนเอง ต้องมีความรับผิดชอบด้านกฎ
กติกาทางจริยธรรม มีข้อผูกพันกับการดูแลเอาใจใส่ทางจริยธรรม และให้บุคลากรมีความรู้สึกเอาใจใส่ด้านจริยธรรมหรือ
สาเหตุหลักพระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตโต) (2546) ได้กล่าวไว้ในหนังสือ ธรรมนูญชีวิต เรื่อง พุทธจริย ศาสตร์ สาหรับ
ผู้บริหาร ดังนี้
1. ด้านคุณลักษณะสาหรับผู้บริหารในทุติปาปณิกสูตร ได้พูดถึงคุณลักษณะของบุคคลที่จะทาหน้าที่ให้สาเร็จ
ลุล่วงได้ด้วยดี มีลักษณะ 3 ประการได้แก่ 1)จักขุมา หมายถึง มีปัญญามองการณ์ไกล 2)วิธูโร หมายถึง จัดการธุระได้ดี มี
ความเชี่ย วชาญเฉพาะด้ าน และ 3)นิ สสยสัมปัน โน หมายถึง พึ่งพาอาศัยคนอื่น ได้เ พราะเป็น คนมี มนุษ ย์สั ม พันธ์ ดี
2. วิธีการบริหาร ในอธิปไตยสูตร ผู้บริหารต้องมีรูปแบบ และวิธีการบริหาร ซึ่งเป็นปัจจัยสาคัญต่อความสาเร็จ
หรือความล้มเหลวได้ สามารถสรุปแนวทางการบริหารได้ 3 วิธี ได้แก่ 1)อัตตาธิปไตย ถือตนเป็นใหญ่ กล่าวคือ เอา
ตนเอง เอาฐานะ ศักดิ์ศรื เกียรติภูมิของตนเองเป็นใหญ่ การกระทาด้วยปรารถตนและสิ่งทีเนื่องด้วยตนเป็นประมาณ ใน
ฝ่ายกุศล คือ เว้นทาชั่ว ทาดี เคารพตน 2)โลกาธิปไตย ถือโลกเป็นใหญ่ คือ การถือเอาความนิยมของชาวโลกเป็นใหญ่
หวั่นไหวไปตามเสียงนินทาและสรรเสริญ กระทาด้วยปรารภจะเอาใจหมู่ชน หาความนิยมหรือในฝ่ายกุศลได้แก่ การเว้น
ทาชั่วทาแต่ความดี ด้วยความเคารพเสียงหมู่ชน และ 3)ธรรมาธิปไตย ถือธรรมเป็นใหญ่ คือ หลักการ ความจริง ความ
ถูกต้อง ความดี เหตุผลเป็นใหญ่ เป็นไปโดยชอบธรรม และเพื่อความดีงาม
3. หลักธรรมเพื่อการบริหาร นักบริหารแบบธรรมาธิปไตย ยึดหลักธรรมในการบริหารงาน ซึ่งธรรมในการ
บริหารมีดังนี้
3.1 หลักพละ 4 ประการ ได้แก่ 1)ปัญญาพละ เป็นพลังทางปัญญาที่ใช้ในการศึกษา มีความรู้ความเข้าใจอย่าง
มีเหตุผลที่ชัดเจน 2)วิริยพละ เป็นผู้ประกอบกิจหน้าที่การงาน ด้วยความเพียรมานะบากบั่นพยายาม 3)อนวัชชพละ
กาลังสุจริตหรือกาลังบริสุทธิ์ การประพฤติปฏิบัติที่สะอาดบริสุทธิ์ 4)สังคหพละ กาลังการสงเคราะห์ คือ การช่วยเหลือ
เกื้อกูล สร้างประโยชน์แก่เพื่อนมนุษย์ และส่วนรวม
3.2 อิทธิบาทธรรม 4 ได้แก่ 1) ฉันทะความรักงานคือจะต้องเป็นผู้รักงานที่ตนมีหน้าที่รับผิดชอบอยู่และทั้ง
จะต้องเอาใจใส่กระตือรือร้นในการเรียนรู้งานและเพิ่มพูนวิชาความรู้ความสามารถ 2)วิริยะความเพียรคือจะต้องเป็นผู้มี
ความขยันหมั่นเพียรประกอบด้วยความอดทนไม่ย่อท้อต่อความยากลาบากในการประกอบกิจการงานในหน้าที่หรือใน
อาชีพของตน 3)จิตตะความเป็นผู้มีใจจดจ่ออยู่กับการงานผู้ที่ทางานได้สาเร็จด้วยดีมีประสิทธิภาพ จะต้องเป็นผู้เอาใจใส่
ต่อกิจการงานที่ทาและมุ่งกระทางานอย่างต่อเนื่องจนกว่าจะสาเร็จและ 4)วิมังสาความเป็นผู้รู้จักพิจารณาเหตุสังเกตผล
ในการปฏิบัติงานของตนเองและผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาได้ดาเนินไปตามนโยบายและแผนงานที่วางไว้
3.3 สังคหวัตถุ 4 ประการ เป็นธรรมที่ผู้บริหารผู้ร่วมงานและผู้ใต้บังคับบัญชา ได้แก่ 1)ทาน การให้การแบ่งปัน
คือ การเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เสียสละ ช่วยเหลือสงเคราะห์ตามสมควร 2)ปิยวาจา การพูดไพเราะ คือการใช้คาสุภาพ ไพเราน่า
ฟัง ชี้แจงในสิ่งที่เป็นประโยชน์ มีเหตุผล หรือคาที่แสดงถึงความเห็นอกเห็นใจ เป็นต้น และ 4)อัตถจริยา การทา
ประโยชน์ แ ก่ บุ ค คลอื่ น คื อ การช่ ว ยเหลื อ ด้ ว ยแรงกาย และขวนขวาย ช่ ว ยเหลื อ กิ จ กรรมต่ า งๆ การบ าเพ็ ญ
สาธารณประโยชน์ รวมทั้งการแห้ปัญหาและการส่งเสริมสนับสนุน เป็นต้น
3.4 พรหมวิหารธรรม 4 ประการได้แก่ 1)เมตตา ความรัก คือ ความปรารถนาดีมีไมตรีต้องการช่วยเหลือให้คน
อื่นประสบสุข 2)กรุณา ความสงสาร คือ อยากช่วยเหลือผู้อื่นให้พ้นจากความทุกข์ เดือดร้อน 3)มุทิตา ความเบิกบาน
ยินดี เมื่อเห็นผู้อื่นมีสุข ก็แสดงความยินดี ชื่นชม พร้อมที่จะส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดความสาเร็จ และ 4)อุเบกขา ความมี
ใจเป็นกลาง ความสม่าเสมอ การมีพฤติกรรมที่ทาประโยชน์หรือการเคารพเสมอต้นเสมอปลายทั้งต่อหน้า และลับหลัง
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3.5 สัปปุริสธรรม 7 ประการ เป็นหลักธรรมสาหรับสัตตบุรุษ ได้แก่ 1)ธัมมัญญุตา คือ การรู้จักเหตุ 2)อัตถุญญุ
ตา คือ การรู้จักผล 3)อัตตัญญุตา คือ การรู้จักตนเอง 4)มัตตัญญุตา คือ การรู้จักพอประมาณ 5)กาลัญญุตา คือ การรู้จัก
กาลเวลา 6)ปริสัญญุตา คือ การรู้จักชุมชน และ 7)บุคลัญญุตา คือ การรู้จักบุคคล
3.6 ทศพิธราชธรรม หมายถึง ธรรรมสาหรับพระราชา แต่ความเป็นจริงสามารถนามาปรับใช้กับข้าราชการ
ทั่วไปได้ ได้แก่ 1) ทาน คือการรู้จักแบ่งปัน 2)ศีล คือ การรู้จักห้ามประพฤติปฏิบัติ 3)ปริจจาคะ คือ การเสียสละ เพื่อ
ประโยชน์สุขแก่ประชาชน 4)อาชชวะ คือ การปฏิบัติด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 5)มัททวะ คือ การประพฤติปฏิบัติที่สุภาพ
อ่อนโยน มีอัธยาศัยที่ดี 6)ตะปะ คือ มีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงาน ไม่หลงระเริงในกิเลสตัฒหา 7)อักโกธะ คือ ไม่โลภ
โกรธหลงในสิ่งที่เป็นอบายมุข 8)อวิหิงสา คือ การรักความสงบ ไม่สร้างความเดือดร้อนต่อบุคคลอื่น 9)ขันติ คือ ความ
อดทนต่อความยากลาบาก ปัญหาอุปสรรค ไม่ท้อถอย และ 10)อวิโรธนะ คือ การปฏิบัติตามครรลองครองธรรมของ
บ้านเมืองและจารีตประเพณีของสังคม
สรุปได้ว่า คุณธรรมและจริยธรรมในศตวรรษที่ 21 ผู้บริหารสถานศึกษาสามารถเลือกใช้ให้เหมาะสมกับบริบท
การบริหารจัดการ ประกอบด้วย คุณธรรมที่มีอยู่ในตัวของผู้บริหารการนาหลักธรรมมาปฏิบัติจนเป็นอุปนิสัยติดตัว
ประกอบด้วย คุณธรรมจริยธรรมสาหรับตนเอง คุณธรรมจริยธรรมเพื่อการปฏิบัติหน้าที่การบริหาร และคุณธรรม
จริยธรรมสาหรับสังคม

สรุปผล
ผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 จะต้องมีคุณลักษณะ ประกอบด้วย การมีวิสัยทัศน์ ความรู้ การสื่อสาร
เทคโนโลยี ความริเริ่มสร้างสรรค์ รวมถึงการเป็นแรงบันดาลใจเชิงบวกตัวแบบที่ดี และการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้
เพราะผู้บริหารสถานศึกษาต้องเป็นผู้นาการเปลี่ยนแปลง หากผู้บริหารยังยึดติดกับยุคสมัยก่อนก็จะทาให้องค์กรและ
หน่วยงานได้รับผลกระทบ ผู้บริหารจึงต้องเรียนรู้ชักจูงหรือสร้างแรงจูงใจให้ผรู้ ่วมงานเกิดการเปลี่ยนแปลงทางปฏิบัติงาน
ทางการศึ ก ษาให้ เป็ น ไปตามเป้ า หมาย มีก ารวางแผนการท างาน ฝึ กการสื่อ สารที่ ดี เป็ น การใช้ เทคโนโลยี อย่ า งมี
ประสิทธิภาพและการปลูกฝังสร้างสรรค์ นวัตกรรมใหม่ นอกจากนี้ผู้บริหารสถานศึกษาต้องใช้หลักธรรมปฏิบัติในการ
บริหารงานทุกระดับ ตั้งแต่ระดับการปฏิบัติการ และผู้บริหารระดับต้น ระดับกลาง หรือระดับสูง เพื่อให้ได้ผลดีมี
ประสิทธิภาพสูง โดยการปกครองและบริหารที่ดีตามหลักธรรมปฏิบัตินั้น ซึ่งผู้บริหารสถานศึกษาต้องมีคุณลักษณะของ
ผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ควบคู่กับคุณธรรมและจริยธรรมในศตวรรษที่ 21 เพื่อนาพาไปสู่ความสาเร็จตาม
เป้าหมายที่ต้องการ เพราะผู้บริหารสถานศึกษามีบทบาทสาคัญที่จะต้องบริหารจัดการทรัพยากรทางการศึกษาให้เกิด
ประสิทธิภาพ
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ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตวัชรพลที่ให้ความไว้วางใจในการเสนอรูปแบบการเขียนบทความ
วิชาการ สาหรับให้เป็นแนวทางบุคลากรของมหาวิทยาลัยได้นาเสนอบทความวิชาการในนามของมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
วิทยาเขตวัชรพล

329

เอกสารอ้างอิง
ศิริวรรณ ฉัตรมณีรุ่งเรือง และวรางคณา ทองนพคุณ. (2557). ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ความท้าทายอนาคต. เอกสาร
ประกอบการอบรม. สืบค้นเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2557. http://www.glf.or.th
สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา. (2546). ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 120 /ตอนที่ 52 ก.: 11 มิถุนายน, หน้า 1.
ประกอบ คุปรัตน์. (2552). ผู้บริหารสถานศึกษา ชื่อและความหมาย. แหล่งสืบค้น
:http://pracob.blogspot.com/2009/11/blog-post_1389.html 10 พฤษภาคม 2559
พระธรรมปิฎก.(2546). ธรรมนูญชีวิต. พิมพ์ครั้งที่ 21. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์บริษัทสหธรรมิก จากัด
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545, สานักงานคณะกรรมการ
ศึกษาแห่งชาติ สานักนายกรัฐมนตรี
George Couros (2010) The 21st Century Principal. แหล่ ง สื บ ค้ น :
http://connectedprincipals.com
Hester, J.P. &Killian,D.R. (2011). The leader as moral agent: Praise, blame, and the artificial
person. The Journal of Values Based Leaadership, 4(1), 93-104.

ประวัติผู้เขียนและผู้เขียนร่วม
ชื่อ-สกุล นางสาวอลิษา เอี่ยมบรรจง,ประวัติการศึกษา พ.ศ.2557 กศ.บ. สาขาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยบูรพา
พ.ศ.2559 ศษ.ม. สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น, การทางาน ข้าราชการครู, ตาแหน่ง ครูผู้ช่วย, การ
ทางานปัจจุบัน โรงเรียนวัดนากระรอก (อรุณราษฎร์อุปถัมภ์)

