
 

 

 

 

วารสารการบริหารและพัฒนาการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
Journal of Educational Administration and Development Sakon Nakhon Rajabhat University  

ปที่ 2 ฉบบัที่ 1  มกราคม-มิถุนายน 2560 

Vol.2 No.1 January-June 2017 

             

เจาของ : 

 สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา  

 คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

 โทรศัพท: 087-8523307, 085-2535663 

 E-mail: journalmedsnru@gmail.com 

วัตถุประสงค : 

 1. เพ่ือเผยแพรความรู และความกาวหนาทางวิชาการของ

คณาจารยและนักศึกษา ทัง้ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

 2. เพื่อเปนเวทีแลกเปล่ียนความรูเกี่ยวกับการวิจัย 

กําหนดการออก : 

 วารสารราย 6 เดอืน ปละ 2 ฉบับ 

ที่ปรึกษา : 

 1. อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

 2. ผูอํานวยการบัณฑิตวิทยาลัย  

       มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

 3. คณบดีคณะครุศาสตร  

       มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

บรรณาธิการ : 

 ดร.วันเพ็ญ  นันทะศรี 

ผูชวยบรรณาธิการ : 

 ดร.อภิสิทธิ์  สมศรีสุข  

 

 

 

 

 

 

ฝายจัดการ 

 นางสาวชุลพีร  ลาภจิตร  

 นางสาวจุฬาลักษณ  จอมแกว 

กองบรรณาธิการ : 

 1. รองศาสตราจารย ดร.สมคิด สรอยนํ้า 

       มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธาน ี

 2. รองศาสตราจารย ดร.ศิริ  ถีอาสนา 

       มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

 3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ทัศนา  ประสานตรี 

        มหาวิทยาลัยนครพนม 

 4. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศักด์ิสิทธิ์ ฤทธลิัน 

       มหาวิทยาลัยกาฬสนิธุ 

 5. รองศาสตราจารย ดร.ศักด์ิไทย  สุรกิจบวร 

       มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

 6. รองศาสตราจารย ดร.วาโร  เพ็งสวัสด์ิ 

       มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

 7. ผูชวยศาสตราจารย ดร.วัลนกิา  ฉลากบาง 

       มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

ออกแบบปกวารสาร : 

 นายบุญเก้ือ  ครุธคํา 

พิมพที ่ 

 โรงพิมพสมศักด์ิการพิมพ  1773/30  รัฐพัฒนา  

อําเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000  โทร. 042-711896 

 

 

 

 

 

    บทความทุกเรื่องไดรับการตรวจสอบทางวิชาการ (Peer Review) โดยผูทรงคุณวุฒิ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยอยางนอย 2 คน  

บทความหรือความคิดเห็นใด ๆ ในวารสารเปนความเห็นของผูเขียนกองบรรณาธิการไมจําเปนตองเห็นดวยเสมอไป กองบรรณาธิการไม

สงวนสิทธิ์ในการคัดลอกบทความเพื่อการศึกษา แตใหอางอิงแหลงท่ีมาใหครบสมบูรณ  





 

 

รายชื่อผูทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ (Peer Review) ประจําฉบับที่ 2 ปท่ี 1 (มกราคม-มิถุนายน 2560) 

1. รองศาสตราจารย ดร.ทนงศักด์ิ คุมไขน้ํา  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ 

2. รองศาสตราจารย ดร.เจิดหลา สุนทรวิภาต  มหาวิทยาลัยพะเยา 

3. รองศาสตราจารย ดร.สุวกิจ ศรีปดถา  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

4. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ทัศนา ประสานตรี  มหาวิทยาลัยนครพนม 

5. ผูชวยศาสตราจารย ดร.จิตตริัตน แสงเลศิอุทัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

6. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุรพล พุฒคํา  มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

7. รองศาสตราจารย ดร.ศักดิ์ไทย สุรกจิบวร  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

8. รองศาสตราจารย ดร.วาโร เพ็งสวัสดิ์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

 9. ผูชวยศาสตราจารย ดร.วัลนกิา ฉลากบาง  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

10. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ถาดทอง ปานศุภวัชร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

11. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สําราญกําจัดภัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

บทบรรณาธิการ 
   วารสารการบริหารและพัฒนาการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจําปที่ 2 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม  
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กองบรรณาธิการขอขอบคุณเจาของบทความที่ใหความไววางใจ ในการสงบทความของทานมาตีพิมพในวาสารและ

ขอขอบคุณผูทรงคุณวุฒิที่สละเวลาอันมีคาในการกลั่นกรองบทความจนสมบูรณ 
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แนวโนมการบริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 

TRENDS FOR SCHOOL MANAGEMENT IN THE 21ST CENTURY 

นิโลบล ทองวิเศษ1,  อุทัยทิพย ทองสงิห2 และ สใบแพร เพียรชนะ3 

บทคัดยอ  

 การเรียนรูในศตวรรษที่ 21 เปนการจัดการเรียนรูโดยเนนที่องคความรู ทักษะ ความเชี่ยวชาญและสมรรถนะที่

เกิดกับตัวผูเรียน เพื่อใชในการดํารงชีวิตในสังคมแหง   ความเปลี่ยนแปลงในปจจุบัน ซึ่งความเปลี่ยนแปลงในศตวรรษ

ที่ 21 เปนสิ่งที่ผูบริหารสถานศึกษาตองคํานึงถึงเปนอยางยิ่ง เนื่องดวยสถานศึกษาเปนหนวยแรกของการเตรียมคน 

สรางคน เพื่อการอยูในความเปลี่ยนแปลงดังกลาวและจําเปนอยางยิ่งที่จะตองมีแนวโนมการบริหารสถานศึกษาที่มี

ประสิทธิภาพ ผูบริหารสถานศึกษาตองรอบรู เทาทัน มีทักษะความเปนผูนําอยางกลาหาญ เชิงคุณธรรม จริยธรรม 

ตลอดจนตองใชความสามารถอยางสูงในการบริหารจัดการ ดูแล สนับสนุนใหครูและบุคลากรใชความรูความสามารถ

อยางเต็มประสิทธิภาพ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของประเทศไทยสูศตวรรษที่ 21 ไดอยางสมบูรณ 

คําสําคัญ: แนวโนม, การบริหารสถานศึกษา, ศตวรรษที่ 21 

ABSTRACT  

 Learning in 21st century is a learning approach focusing on the management of knowledge, skills, 

competencies and performances of students to live in the society of change. The current change in 21st century is 

significant for school administrators to be aware of. Since schools are the first unit of human resources 

development and preparation for the change, the trend of effective educational administration belongs to school 

administrators who obtain variety of knowledge and skills of leadership bravely and morally. The administrators 

need to perform with high proficiency in school management by supporting teachers and staffs to develop 

themselves in order to enhance the quality of Thai education in 21st century. 

Keywords: Trends, School Management, 21st Century 
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1 ครู โรงเรียนบานหนองแคนนาจาน สํานกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษามุกดาหาร 

2 ครูผูชวย โรงเรยีนโนนสะอาดนาเหมอืด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาสกลนคร เขต3 

3 ครูผูชวย โรงเรียนทาไรไทยเจรญิ สํานกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ  

 



 

 

บทนํา 

 ในบานเมืองนั้น มีทัง้คนดีและคนไมดี ไมมีใครที่

จะทําใหทุกคนเปนคนดีไดทั้งหมด การทําใหบานเมือง

มีความปกติสุข เรียบรอยจึงมิใชการทําใหทุกคนเปน

คนดี หากแตอยูที่การสงเสริมความดีใหคนดีปกครอง

บานเมือง และคุมคนไมดี ไมใหมีอํานาจไมใหกอความ

เดือดรอนวุนวายได (พระบรมราโชวาทในพิธีเปดงาน

ชุมนุมลูกเสือแหงชาติ 11 ธันวาคม 2512) มาตรา 6  

การจัดการศึกษาตองเปนไปเพื่อพัฒนาคนไทยใหเปน

มนุษยที่สมบรูณทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรู 

และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการ

ดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข

จากพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระ

ปรมินทรมหาภูมิพล  อดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9 

และพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ มาตรา 6 

ประเด็นใจความหลักคือความมุงเนนในการสราง

บุคคลในสังคมใหเปนคนดีมากกวาคนเกง โดยเฉพาะ

อยางยิ่งการสงเสริมคนดีใหมีบทบาทในการพัฒนา

ประเทศ ซึ่งการสรางบุคคลใหเปนคนดีนั้นตองมา 

จากก าร จั ด ก าร ศึ กษา ที่ เ หม าะส ม  ตล อดจ น

กระบวนการเรียนรูที่ปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม

เพื่อใหนักเรียน ซึ่งเปนอนาคตของชาติมีพื้นฐาน 

ของคนดีมากกวาคนเกง สอดคลองกับแนวคิดการจัด

กระบวนการเรียนรูของ ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา 

ปราชญด านวิศวกรรมศาสตร แล ะการ พัฒนา

การศึกษา ผูสรางโรงเรียนและการจัดกระบวนการ

เ รี ย นรู จ าก ก าร ผ ลึ ก ท า งค ว าม คิ ด ใ น กา ร จั ด

กระบวนการเรียนรู ใหแกผู เรียนบนพื้นฐานของ

คุณธรรม จริยธรรม และการฝกสมาธิที่เนนใหบุคคล

เปนคนดีมากกวาคนเกง ซึ่งหลอหลอมการปลูกฝง

คานิยมในการเปนคนมีคุณธรรม จริยธรรม เปนอันดับ

แรกและโดยเฉพาะอยางยิ่งในดานของการฝกสมาธิ

นํามาบูรณาการในการจัดกระบวนการเรียนรูอยาง

เกิดประสิทธิผลไดจริงบนพื้นฐานความเชื่อวา สมาธิ

สามารถทําใหจิตใจของบุคคลสงบขึ้น และสามารถ

เปนทางออกของปญญาในบางปญหาที่ เผชิญอยู  

ทั้งนี้  ปจจุบันเปนยุคที่โลกมีความเจริญกาวหนา 

อยางรวดเร็ว อันสืบเนื่องมาจากการใชเทคโนโลย ี

เพื่อเชื่อมโยงขอมูลตางๆ ของทุกภูมิภาคของโลกเขา

ดวยกัน กระแสการปรับเปลี่ยนทางสังคมที่ เกิดขึ้น            

ในศตวรรษที่ 21 สงผลตอวิถีการดํารงชีพของสังคม

อยางทั่วถึง ดังนั้นการศึกษาตองคํานึงถึงประเด็นนี้ 

และเตรียมคนใหเผชิญกับสภาพปญหา อาทิการเปน

ผูดําเนินการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วและรุนแรงมีแบบ

แผนกําหนดไวอยางชัดเจนมีความคิดริเริ่มสรางสรรค 

และเนนการตั้งคําถาม เปนตน โดยเฉพาะอยางยิ่ง 

บทบาทของผูบริหารสถานศึกษาตองพยายามอยาง

เต็มที่ เพื่อหาวิธีที่จะทําใหผู เรียนเกิดการเรียนรูที่

เหมาะสม สอดคลองกับความเปลี่ยนของโลกและ 

การจัดกระบวนการเรียนรูมีทักษะความเปนผูนําอยาง

กลาหาญเชิงคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนตองใช

ความสามารถอยางสูงในการบริหารจัดการ ดูแล 

สนับสนุน ใหครูและบุคลากรใชความรู ความสามารถ

อยาง เต็มประสิทธิ ภาพ เพื่ อยกระดับคุณภาพ

การศึกษาของประเทศไทยสูศตวรรษที่ 21 ไดอยาง

สมบูรณ 

ยุคสมัยแหงศตวรรษท่ี 21 

 ศตวรรษที่ 21 เปนยุคของเศรษฐกิจฐานความรู 

ซึ่งปจจัยในการผลิตและแขงขันเปลี่ยนไป อาทิ ความรู

เทคโนโลยีสารสนเทศ และการคาขามประเทศใน 

ยุคโลกาภิวัตน ซึ่งจําเปนอยางยิ่งตองอาศัยผูบริหาร

มืออาชีพ ในการทําใหกิจการดําเนินการไปดวยดี 

และบรรลุจุดมุงหมายที่กําหนดไว ยุคสมัยศตวรรษ 

ที่ 21 มีการเปลี่ยนแปลงดานเศรษฐกิจ สังคม และ

ความกาวหนาทางเทคโนโลยเีปนไปอยางรวดเร็วอยาง

ไรพรหมแดน และเกิดผลกระทบตอทุกกิจการ รวมถึง

ดานการจัดการศึกษาจําเปนตองอาศัยผูบริหาร 

มืออาชีพจึงจะทําใหการบริหารการศึกษาประสบ

ความสําเร็จและเปนไปตามแนวทางที่พึงประสงค  

(ธีระ รุญเจริญ, 2553, หนา 41; อางถึงใน สุกัญญา 

แชมชอย, 2555, หนา 118) จารุวัจน สองเมือง 

(2559, หนา 1) กลาววา ความกาวหนาทางเทคโนโลยี
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สารสนเทศกลายเปนปจจัยสําคัญในการเปลี่ยนแปลง

วิถีการดําเนินชีวิตของคนในยุคปจจุบันเปลี่ยนแปลง

รูปแบบการใชชีวิตตั้งแตตื่นนอนจนกระทั่งการกลับ

ไปสูหองนอนตัวอยางปรากฏการณความเปลี่ยนแปลง 

เชน 1. เปนยุคที่คนใชคอมพิวเตอรโดยไมรูตัววาใช

คอมพิวเตอร เนื่องจากคอมพิวเตอรที่ เล็กลงแตมี

ประสิทธิภาพมากขึ้นและแปลงรูปทรงเปนผลิตภัณฑ

เครื่องใชตางๆ เชน นาฬิกา แวนตา ตูเย็น โทรทัศน 

โทรศัพท ทั้งหมดสามารถประมวลผลนําเสนอไดไม

แตกตางจากคอมพิวเตอรตั้งโตะ ยิ่งไปกวานั้นอุปกรณ

คอมพิวเตอรดังกลาวจะเชื่อมตอขอมูลระหวางกัน

อยางสะดวกและรวดเร็ว ผูคนสามารถเชื่อมตอและ

ถายโอนขอมูลจํานวนมากไดอยางสะดวกและเปน

อิสระ และสามารถใชอุปกรณที่หลากหลายในการ

เขาถึงขอมูลได 2. การดําเนินงานในรูปแบบดิจิตอล 

อันเนื่องจากการเชื่อมตอขอมูลสารสนเทศ ทําให

ระบบดิจิตอลมบีทบาทในการดําเนินธุรกรรมตางๆ ทั้ง

ดานการเงิน การสื่อสาร หรือการปฏิบัติงาน ผูคน

สามารถปฏิบัติงานหรือทําธุรกรรมตางๆ ไมวาจะอยูที่

ไหนเวลาใดเพียงแคสามารถเชื่อมตอเขาสู ระบบ

อินเตอร เน็ต ได เทานั้น เอง ขณะเดียวกันการใช

อนิเตอรเน็ตก็ใหความสําคัญตอการระบุตัวตนของผูใช

มากขึ้นดวยเชนกัน ทั้งนี้ เพื่อสรางความปลอดภัย

สําหรับผูใชเองดวย 3. ความสัมพันธในระหวางบุคคล

อยูในรูปแบบความสัมพันธเสมือนมากยิ่งขึ้น เปนอีก

สภาพการณหนึ่ งที่ เกิดขึ้นสําหรับศตวรรษที่  2 1 

ขอบเขตทางภูมิศาสตร  ไมสามารถขวางการมี

ปฏิสัมพันธระหวางบุคคลได เพราะเปนการสื่อสารทํา

ใหเกิดความสัมพันธผานสื่อสังคมออนไลน แตทั้งนี้

ผูคนในยุคนี้จําเปนตองมีทักษะทางภาษาที่มากกวาคน

ในยุคที่ผานๆ มา และ 4. การเขาถึงแหลงขอมูลและ

การเรียนรูที่ไมมีขอบเขตขอจํากัด ผูคนสามารถเขาถึง

ขอมูลไดงายผานเครื่องมือที่หลากหลาย ในขณะ

เดียวกับแหลงขาวสามารถนําเสนอขอมูลขาวสาร 

สูสาธารณะไดอยางงายดายและรวดเร็ว แตเมื่อการ

เขาถึงขอมูลไมใชเรื่องยาก ความยากกลับเปนเรื่อง

ของการตรวจสอบความถูกตองของขอมูลขาวสาร

ผูคนจําเปนตองตรวจสอบขอมูลมากขึ้น เพื่อใหแนใจ

ถึงความถูกตอง ในขอมูลที่ไดรับ 

การเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 

 จากกระแสความเปลี่ยนแปลงขางตนทําให 

เกิดการปรับกระบวนทัศน ในการจัดการเรียนรู 

เพื่อใหสอดคลองกับศตวรรษที่ 21 จารุวัจน สองเมือง 

(2559, หนา 2) กลาววา ในประเทศสหรัฐอเมริกา 

มีการพูดคุย เรื่ องนี้ และไดมีการพัฒนาแนวคิด 

เรื่อง ทักษะแหงอนาคตใหม: การเรียนรูในศตวรรษที่ 

2 1  โดยความร วมมือของภาคส วนวงการนอก

การศึกษา องค กรวิ ชาชีพระดั บประเทศ และ

สํานักงานดานการศึกษาของรัฐ รวมตัวและกอตั้งเปน

เครือขายองคกรความรวมมือ เพื่อทักษะการเรียนรูใน

ศตวรรษที่ 21 (Partnership for 21st  Century Skills) 

หรือเรียกยอๆ วา เครือขาย P21 ซึ่งเครือขายเห็นวา 

การจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 จําเปนตองไดรับ

การพัฒนาทักษะที่เพิ่มเติมจากคนในศตวรรษที่ 20 

และ 19 เด็กและเยาวชนจําเปนตองมีทักษะการเรียนรู 

และนวัตกรรม ซึ่งมีองคประกอบคือ 3R4C คือ 3 R  

ไดแก Reading (การอาน), การเขียน(Writing) และ 

คณิตศาสตร (Arithmetic) และ 4C ไดแกCritical 

Thinking (ก า ร คิ ด วิ เ ค ร า ะ ห ) Communication  

(การสื่อสาร) Collaboration (การรวมมือ) และ 

Creativity (ความคิดสรางสรรค) รวมถึงทักษะชีวิต

และอาชีพ  และทักษะด านสารสน เทศสื่ อและ

เทคโนโลยีและการบริหารจัดการดานการศึกษา      

แบบใหม จากความเปลี่ยนแปลงและความทาทาย

ขางตน ผูบริหารจําเปนตองมีเครื่องมือที่แตกตางจาก

ในยุคที่ผานมาเพื่อการขับเคลื่อนองคกรสูความสําเร็จ 

และเครื่องมือสําคัญที่จะตองมีการนําไปใช มีดังนี้ 

 1.การจัดการความรูในองคกร ซึ่งการบริหาร

จําเปนตองกระตุนใหคนในองคกรพัฒนาความรู  

สรางนวัตกรรมในการปฏิบัติงานอยูตลอดเวลา 

เนื่องจากองคกรตองเปนองคกรแหงการเรียนรู  

ซึ่งจะชวยใหองคกรพรอมรับความเปลี่ยนแปลงตางๆ 

ที่จะเกิดขึ้น ยิ่งไปกวานั้นยังจะสามารถนําพาองคกร 

3 
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สูการเปนผูนําได ซึ่งการจัดการความรูเปนเครื่องมือ

สําคัญเพื่ อบรรลุ เปาหมายดังกลาว นอกจากนี้  

ก าร จั ด ก าร คว ามรู ยั ง เ ป น เค รื่ อ งมื อ สํ า คัญ ที่ 

สรางความรูสึกรวมของคนในองคกร สรางความ

ภาคภูมิใจในการทํางานและกระตุนใหคนในองคกร

ทํางานอยางเต็มศักยภาพ 

 2. การสรางวัฒนธรรมองคกรที่เอื้อตอการ

เปลี่ยนแปลง ความเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นอยาง

รวดเร็วขึ้น องคกรที่มโีครงสรางการทํางานที่ไมเอ้ือตอ

การเปลี่ยนแปลงคือองคกรที่จะขาดศักยภาพในการ

จัดการปญหาที่ เกิดขึ้น ทั้งนี้การสรางวัฒนธรรม

องคกรและการสรางใหองคกรมีความพรอมตอการ

เปลี่ยนแปลงนั้นไมใชกระบวนการที่ทําไดในทันทีทันใด 

แต เปนการทํางานรวมกันของคนในองคกรเปน

กระบวนการที่ใชเวลาปรับเปลี่ยนคนในองคการใหมี

ความเห็นรวมกัน ทํางานรวมกันสูเปาหมายเดียวกัน 

  3. การทํางานอยางเปนเครือขาย องคกรที่

ทํางานอยางโดดเดียวจะเปนองคกรที่ขาประสิทธิภาพ 

ไปโดยอัตโนมัติ สําหรับการจัดการศึกษาในศตวรรษ 

ที่ 21 สถานศึกษาจําเปนตองสรางเครือขายความ

รวมมือกันเพื่อการแลกเปลี่ยนองคความรูและรวมกัน

ทํางานเพื่อผลักดันการจัดการศึกษาที่มปีระสิทธิภาพ 

 4. ทํางานรวมกับสถานประกอบการเพื่อการ

เรียนรูของผูเรียน ความตองการการจัดการศึกษาที่

เปลี่ยนไปเปนโจทยใหสถานศึกษาจําเปนเพิ่มการ

ทํางานรวมกับภาคสวนที่เกี่ยวของมากขึ้น ทั้งจากสวน

ของผูปกครองของผู เรี ยนที่ สถานศึกษาจะตอง

สนองตอบขณะเดียวกันจะตองเรียนรูถึงความตองการ

ของสถานประกอบการที่สถานศึกษาจะตองเตรียม

ความพรอมใหกับผู เรียนในการเขาสูการทํางาน 

การศึกษาตอ 

การบริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 

 การบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ตองมี

ความแตกตางจากการบริหารในยุคที่ผานมา เพื่อให

สอดคลองกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในปจจุบัน 

 สุเทพ พงศศรีวัฒน (2549, หนา 2-3) กลาววา 

ในศตวรรษที่ 21 นี้ เศรษฐกิจแบบสารสนเทศเปนฐาน

ทั่ว โลกเกิดการพัฒนาอยางตอ เนื่ องด วยอัตรา

ความ เร็ ว สู ง  ภาคธุ ร กิ จอุตสาหกร ร มมีคว าม

จํ า เป นต อ งมีพนั ก ง านที่ มี ฝ มื อ ร ะดั บสู ง  ( High  

Performance Employees) จํานวนมาก ทุนทางปญญา 

หรือ Intellectual Capital จึงกลายเปนทรัพยากร 

สําคัญที่สุดขององคกรและของประเทศชาติ ดังนั้น 

ภาวะทาทายตอผูนําทางการศึกษา คือจะทําอยางไร

ให เด็กทุกคนมีระดับผลสัมฤทธิ์ทางวิ ชาการอยู 

ในระดับสูง แทนที่เคยมีเด็กเพียงจํานวนนอยนิดที่

ประสบผลสําเร็จเชนนั้น ปญหาใหมที่เผชิญหนา ก็คือ 

ขณะที่ เรากาวเขาสูยุคศตวรรษที่  21  แตบรรดา

โรงเรียนและวิธีสอนที่มีอยูนั้นถูกออกแบบมาเพื่อ 

ยุคศตวรรษที่ 19 เทานั้น ทั้งนี้ปจจุบันโรงเรียนสวน

ใหญไมมีการจัดระบบที่เกื้อหนุนและกระตุนใหเกิด

การเรียนรูอยางเหมาะสม กลาวคือ โครงสรางบริหาร

ที่ลาสมัยของโรงเรียนถูกจัดแบบราชการที่มีสาย

บังคับบัญชาลดหลั่นหลายระดับ มีระบบคานิยม 

แบบเกา การพัฒนาวิชาชีพครูมีปญหากาวไมทันกับ

การเปลี่ยนแปลง สวนในโรงเรียนครูถูกจัดใหสอน 

(ทํางาน) คนเดียวแบบโดดเดี่ยว ขาดโอกาสทํางาน

ร วมกัน เปนกลุ มกับครู คนอื่ น  ขาดการแบ งปน

สารสนเทศซึ่ งกั นและกัน  ข าดการร วมเรี ยนรู 

ตลอดจนรวมกันทําแผนปรับปรุ งผลสัมฤทธิ์ ของ

นัก เรี ยนเปนตน  ในสวนของนัก เรียนก็ ไม ได รั บ

มอบหมายงานวิชาการอยางมีมาตรฐานทางวิชาการ

สูงที่ควรเปนใหทํางานที่มอบนักเรียนทําทางวิชาการ

สวนใหญ ยังขาดความรูสึกนาทาทายและใหความ

สนุกเพลิดเพลินแกผูเรียน เปนตน ดานการบริหาร

เวลาพบวา ยังใชเวลาเรียนไปอยางขาดประสิทธิผล 

สวนเทคโนโลยีที่ชวยสงเสริมและสนับสนุนการเรียน

การสอนพบวาขาดแคลนหรือมีแตใชประโยชนไมเต็มที่ 

นอกจากนี้ หลักสูตรเตรียมผูบริหารการศึกษายังขาด

ความเขาใจสภาพจริงของปญหาตลอดจนแนวทาง

ปรับปรุงแกไขปญหาเหลานี้ ภายใตกระบวนทัศนการ

จัดการศึกษาปจจุบันความจริงที่เราพบ คือ มีนักเรียน
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สวนหนึ่งประสบความสําเร็จในการเรียนรู นักเรียน

บางสวนมีผลการเรียนรูที่ลดหลั่นลงไปโดยมีอีกกลุม

หนึ่งที่ลมเหลวจากการเรียนรูที่โรงเรียนจัดให และโดย

ความรับผิดชอบแลวโรงเรียนจะตองมีหนาที่สําคัญยิ่ง

ที่ตองทําใหนักเรียนทุกคนมีความรูและทักษะที่จําเปน

เปนตอความสําเร็จตอไปในอนาคต ปญหาใหญเชนนี้

จําเปนที่เราจะตองปรับเปลี่ยนแนวคิดใหมเกี่ยวกับ

การเรียนการสอน โดยกําหนดเปนจุดเนนสําคัญสูงสุด

ของสถานศึกษา คือ การทําใหนักเรียนรู และผูนํา 

ของโรง เรี ยนตองมีความสามารถในการริ เ ริ่ ม 

การเปลี่ยนแปลงอยางเปนระบบพรอมกับดําเนินการ

ทุกวิถีทางที่จะชวยยกระดับผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนให

สู งขึ้น ทั้ งนี้การที่ทุกคนจะเปนผูนําทางวิชาการ 

(Instructional Leaders) ไดนั้น ทั้งผูบริหารและคณะครู

ตองรวมกันคิด คนหารูปแบบใหม (New Model) ที่ใช

เพื่อพัฒนาการเรียนรู ในโรงเรียนและรวมมือกัน

ปฏิบัติการสอนภายใตรูปแบบใหมนั้น 

 ดังนั้นโรง เรียนในวันนี้หรือเมื่ อวานนี้ยอม 

ไมเหมาะสมกับความตองการของสังคมอีกตอไป  

การปรับ โรง เรี ยนใหสอดคลองกับโลกอนาคต

จําเปนตองมีกลยุทธใหม(New Strategies) มี

กระบวนการบริหารจัดการใหม (New Processes) และ

ตองมีทัศนคติใหม (New Mindset) กลาวโดยรวมเรา

ตองการกระบวนทัศนใหมดานภาวะผูนําทางวิชาการ 

และบทบาทของผูบริหารมีความจําเปนตอการปรับ

โรงเรียนใหเปนองคการที่รอบรู โดยมีจุดเนนอยูที่การ

เรียนรูของนักเรียนมากกวาของครูหรือบุคคลอื่นใน

โรงเรียน ดวยเหตุนี้กฎระเบียบ บทบาท (Roles) และ

กระบวนการทํางานของโรงเรียนจะตองถูกออกแบบ

ใหสนับสนุนและสงเสริมการใชความสามารถสูงสุด

ของครู เพื่อใหสามารถออกแบบการจัดกิจกรรมและ

ประสบการณการเรียนรูอยางมคีุณภาพใหแกนักเรียน

ทุกคน 

 

บทบาทของผูบริหารสถานศึกษาในศตวรรษ

ที่ 21 

 บทบาทของผูบริหารสถานศึกษาในการบริหาร

จัดการสถานศึกษา นับวาเปนกลไกที่มีบทบาท 

สําคัญยิ่ง ทําใหการปฏิรูปการศึกษาไทยสูศตวรรษ 

ที่ 21 บรรลุผลตามเจตนารมณ และชวยใหแผนแมบท      

ในการปฏิรูปการศึกษาของไทยเปนไปไดอยางมี

ประสิทธิภาพ  

 สมหมาย อ่ําดอนกลอย (2556, หนา 2-3) 

กลาววา ผูที่มีบทบาทสําคัญที่สุดในการบริหารจัดการ

สถา นศึ ก ษา  คื อ  ผู ที่ มี ตํ า แ หน ง เป น ผู บ ริ ห า ร

สถานศึกษา เนื่องจากในภาคปฏิบัติจะเปนตัวการและ

เปนกลไกหลักในการกําหนดนโยบาย วิสัยทัศน  

และพันธกิจ ตองทําหนาที่และรับผิดชอบโดยตรง 

ในการดูแล ควบคุมกํากับและสงเสริม สนับสนุน 

การจัดการเรียนการสอนและการทํางานในสวนตางๆ 

ของสถานศึกษาใหการดําเนินงานเปนไปตามนโยบาย 

ที่ไดวางไว ดังนั้น ความกาวหนา หรือความลาหลัง

ของสถานศึกษาและคุณภาพของนักเรียนขึ้นอยูกับ

ความเปนผูนํ าและความสามารถของผู บริหาร

สถานศึกษาเปนหลัก ผูที่ดํารงตําแหนงผูบริหาร

สถานศึกษานั้น โดยภาพรวมแลวจะมีภาระหลักที่

สําคัญ 3 ดานดวยกัน คือ 1. ภาระดานการบริหารงาน

ภายในของสถานศึกษา ซึ่งมีงานวิชาการและกิจการ

นักเรียนเปนงานหลัก นอกจากนั้นจะเปนงานการเงิน

และการงบประมาณ งานบริหารบุคคล งานบริหาร

ทั่วไป ฯลฯ 2. ภาระดานการพัฒนาสถานศึกษาและ

การพัฒนามาตรฐานและคุณภาพการศึกษาของ

สถานศึกษา ซึ่งมีกิจกรรมดานการประกันคุณภาพ

การศึกษาเปนงานพื้นฐาน และมีงานดานการพัฒนา

อื่นๆ ประกอบจะตองมีการวางแผน มีการกําหนดการ

ดําเนินงานใหสอดคลองกับบริบททางการศึกษา 

สอดคลองกับความตองการของชุมชนและสังคม 

ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยูเสมอ 3. ภาระดานการ

ประสานงานและการติดตอกับหนวยงานภายนอก

สถานศึกษา ทั้งในระดับชุมชน หนวยงานตนสังกัด 
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หนวยงานอื่นภายนอกระดับทองถิ่น ระดับภูมิภาค 

ระดับประเทศ และระดับนานาชาติ (ถามีประโยชนกับ

การพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา) ภาระงานทั้ง 3 

ดาน ดังกลาวนี้ ลวนมีความสําคัญและมีผลโดยตรง

ตอการบริหารจัดการและพัฒนาการศึกษาของ

สถานศึกษา และสะทอนถึงความรู  ความสามารถ 

ความเปนนักบริหารระดับมืออาชีพ (Professional)  

ของผูบริหารทั้งสิ้น โดยเฉพาะในการดําเนินงาน 

ใหบรรลุผลตามเปาหมายของการปฏิรูปการศึกษาไทย

และการที่มีระบบการปฏิรูประบบราชการไทยดําเนิน

คูขนานไปพรอมกัน ซึ่ งจะมีการเปรียบเทียบและ

สะทอนให เห็นถึ งฝ มือและผลงานได ชั ดเจนขึ้ น  

การทํางานของผูบริหารสถานศึกษานั้นมีความ

สลับซับซอนขึ้ นกว า เดิม  จึงตองการความเปน 

นักบริหารมืออาชีพที่มีทั้ งความรู  ความสามารถ

ทางการบริหารและความเปนผูนํ าทางวิ ชาการ 

ในการบริหารการศึกษาคอนขางสูงมากกวาที่ เคย

เปนอยูเดิม 

แนวโนมการบริหารสถานศึกษาในศตวรรษ

ที่ 21 

 จากการเปลี่ยนแปลงของโลกที่ส งผลตอ 

การจัดกระบวนการเรียนรูของครูในยุคปจจุบันที่มี 

การเปลี่ยนแปลงไป แนวโนมการบริหารสถาน ศึกษา

ในศตวรรษที่ 21 เปนอีกหนึ่งแนวทางที่จะใหเห็น

ทิศทางของการจัดบริหารการศึกษาในศตวรรษที่ 21     

ไดชัดเจนย่ิงขึ้น  

 วิจารณ พานิช (2558, หนา 9) กลาววา  

การบริหารสถานศึกษาตองบริหารใหผูเรียนเปนผูทํา

เพื่อใหผู เรียนงอกงามดวยตนเอง ครูอาจารยเปน

ผูสรางบรรยากาศ และสรางแรงบันดาลใจ ครูคอยตั้ง

คําถามใหลูกศิษยหาคําตอบไดดวยตัวเอง และใชการ

ประเมินเพื่อเอาผลการประเมิน เพื่อที่จะเอาผลนั้น

ปอนกลับประการสุดทาย คือ ประเมินผลสัมฤทธิ์อีก

ครั้งวาสิ่งที่เราอยากไดคือผลลัพธการเรียนรูแบบใด 

ครูตองทําหนาที่เรียนรูทักษะการทําหนาที่ครูตลอด

ชีวิต เรียนจากในหองเรียนเนื่องจากหองเรียนตองเปน

ที่เรียนของคน 3 กลุม คือ ครู นักเรียน และผูบริหาร

ซึ่งจะไดจัดอํานวยความสะดวกได ครูตองรวมเรียนรู

กับเพื่อนครูเพื่อไมใหโดดเดี่ยวในการทํางาน 

 สรุปเปาหมายของการเรียนรูของการศึกษา

ศตวรรษที่  21  ไมใชแครูวิชา ไมใชสอนเพื่อสอบ  

ไมใชแคเรียนรู แตเนนการเรียนที่ปฏิบัติได เอาความรู 

ไปใช เปน  มีทักษะตอยอด สร า งความรู เอง ไ ด  

ทั้งวิชาและอุปนิสัย (Characters) ทั้งหมดนี้จึงเปน

แนวโนมการเปลี่ยนแปลงของประเทศไทยในศตวรรษ

ที่ 21 (วิจารณ พานิช, 2558, หนา 9) สอดคลองกับ 

สุ เ ทพ  พงศ ศรี วัฒน  ( 2549, หน า  11) กล าว ว า  

การจัดการศึกษาในยุคปฏิรูปการศึกษาในศตวรรษ 

ที่ 21 จะประสบความสําเร็จหรือไมตัวแปรที่สําคัญ

ที่สุด คือ ผูบริหารสถานศึกษา ซึ่งจะตองเรียนรูเพื่อ 

การเปลี่ยนแปลงและเปนผูนําที่ดี  มีทักษะความ 

เปนผูนํา มีปญญา มีความรูความสามารถ และใช 

การวิจัยเพื่อการบริหารและการจัดการเพื่อปรับปรุง

คุณภา พผ ลก าร ป ฏิบั ติ ง านขอ ง โ ร ง เ รี ย น ให มี

ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล การบรรลุเปาหมาย

ดานคุณภาพของผูเรียนจึงตองอาศัยองคประกอบ

สําคัญที่สุด คือ ภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา 

ผูบริหารสถาน ศึกษาที่มีภาวะผูนําสูง คือ กุญแจ

สําคัญของการปฏิรูปการศึกษาที่ยั่งยืน ซึ่งนักการ

ศึกษาทั้งหลายตางมีทัศนะวาผูบริหารสถานศึกษา

จะตองเปนผูนํายุคใหมที่มีทักษะ การบริหารงานเปน

ผูนําทีมแหงการเรียนรู เปนผูนําทางวิชาการ มีความรู

ความสามารถและมีความเปนมืออาชีพ สามารถ

บริ ห าร ง า น ใ ห เ กิ ดป ร ะ สิ ท ธิ ผ ล ทั่ ว ทั้ ง อ ง ค ก ร  

สรางบรรยากาศที่กอใหเกิดการมีสวนรวม สามารถ

เชื่ อมโ ยงสภาพป จจุ บั น และอนาคตมุ งพัฒนา 

ขีดความสามารถของบุคลากรใหสามารถปฏิบัติงาน

ใหบรรลุเปาหมายรวมกันไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 ดานสมหมาย อํ่าดอนกลอย (2556, หนา 6-7) 

กล าวว า  ในการจัดการศึกษาในศตวรรษที่  21

สถานศึกษาจะตองพัฒนาผู เรียนทั้งในดานความรู

สาระวิชาหลัก (Core Subjects) และทักษะแหง

ศตวรรษที่ 21 ประกอบดวย ทักษะการเรียนรูและ

6 
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น วั ต ก ร ร ม  ทั ก ษะชี วิ ต แล ะอา ชี พ  แล ะทั กษ ะ 

ดานสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี ซึ่ งเปนภาระ 

ที่สําคัญของผูบริหารที่จะตองรับผิดชอบจัดการศึกษา

ใหมีประสิทธิภาพ ทั้ งนี้ผูบริหารจะตองรู เทาทัน 

ความเปลี่ยนแปลงพัฒนาตนเอง คิดหายุทธศาสตร               

ในการบริหารจัดการใหมๆ ปรับเปลี่ยนรูปแบบ 

การทํางาน ใหความสําคัญกับความสัมพันธของ

ผูปฏิบัติงานในองคกรและนอกองคกรใหความสนใจ

ตอวัฒนธรรมองคกรที่มุงผลลัพธ ใสใจในเรื่องของ

ศาสตรทางการสอนที่ เหมาะสมและตองเขามารับ

บทบาทในการเรงปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียน

การสอนของครู ปรับเปลี่ยนเนื้อหาตามหลักสูตร

ควบคูไปกับการพัฒนาทักษะใหมๆ ใหกับครูผูสอน 

สงเสริมใหมกีารนําเทคโนโลยีมาใชเพื่อพัฒนาคุณภาพ      

ทางการศึกษาใหสูงขึ้น รวมทั้งปรับบทบาทในการ

สรางเครือขายการเรียนรูทั้งภายในและภายนอก

ส ถ า น ศึ ก ษ า  เ พื่ อ พั ฒ น า ผู เ รี ย น ใ ห มี ค ว า ม รู

ความสามารถ และมีทักษะทัดเทียมเปนที่ยอมรับของ

ชาติอ่ืน และสามารถดํารงชีวิตไดอยางมคีวามสุข 

         สอดคลองกับเจริญ ภูวิจิตร  (มปป, หนา 5)  

ไดกลาวถึง การบริหารจัดการศึกษาวาสถานศึกษา 

ที่มีคุณภาพนั้นสถานศึกษาจะตองมีการกําหนด

เปาหมายสําคัญในการสรางโอกาสทางการศึกษา

ใหกับผู เรียนให ไดรับการศึกษาอยางมีคุณภาพ 

ไดมาตรฐานทางการศึกษาของชาติ ที่สอดคลองกับ

ความตองการของทองถิ่น สรางความเขาใจ ในความรู

ความเขาใจเกี่ยวกับประเทศเพื่อนบานและประเทศ

สมาชิกอาเซียน เพื่อนําไปสูการรวมแสดงความ

คิด เห็ นปร ะสบการ ณและมุ มมองร วมกั นแห ง 

การเรียนรูทั้ งในและนอกหองเรียน โดยผูบริหาร

สถานศึกษาตอง เปนที่ ยอมรับและศรัทธาของ 

ครู นักเรียน ผูปกครอง ชุมชนและผูมีสวนไดสวนเสีย    

ดวยการบริหารจัดการสถานศึกษาที่ใชสถานศึกษา

เปนฐานในการบริหารจัดการ  (School Base 

Management) ภายใตหลักการการบริหารกิจการ

บานเมืองที่ดี (Good Governance) การบริหารโดยใช

สถานศึกษาเปนฐานนั้น มุงเนนการบริหารแบบมี 

สวนรวม โดยใหครู นักเรียนเจาหนาที่ ผูมีสวนไดสวน

เสียและพันธมิตรของสถานศึกษาไดมีโอกาสเขามา 

มีส ว นร วม ในการตั ดสิ น ใ จตอก ารดํ า เ นิน ง าน 

ของสถา นศึ กษาผ านภาวะ ผู นํ า ของ ผู บ ริ ห า ร

สถานศึกษา เพื่อสรางความสมดุลในความสําเร็จของ

การบริหารจัดการสถานศึกษา ดังนั้น ผูบริหาร

สถานศึกษาจึ งควร เปนผู บริ หารสถานศึกษาที่ 

ก ล านํ า เ พื่ อก าร เ ปลี่ ยนแป ลงอย า ง กล าห า ญ 

เชิงคุณธรรมจริยธรรม ซึ่งตองใชความสามารถ 

อยางสูงในการบริหารจัดการ ดูแล มุงมั่น สนับสนุน 

ใหครูและบุคลากรใชความรูความสามารถอยางเต็ม

ประสิทธิภาพ สรางความกลมเกลียวรวมเปนหนึ่ง

เ ดี ย ว เ พื่ อ เ ป า ห ม า ย แ ล ะ วิ สั ย ทั ศ น เ ดี ย ว กั น  

ในขณะเดียวกันเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา 

ของประเทศไทย จะตองมีการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง 

หลักสูตร กิจกรรม กระบวนการเรียนการสอน 

ไปดวย ภายใตแนวคิดการพัฒนาคุณภาพการเรียน

การสอนทั้งของครูผูสอนและผูเรียน และการบริหาร

คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาและผูบริหาร

สถานศึกษาในศตวรรษที่  21 ควรมีคุณลักษณะ

ดังตอไปนี้ 

 1.  มี บุ คลิ กลั ก ษณะที่ เ ป นตั ว ของตั ว เ อ ง

แสดงออกชัดเจนเปดเผย และมีความเปนอิสระใน 

การบริหารจัดการสถานศึกษา 

 2. มีความเปนผูนํา กลาหาญในเชิงคุณธรรม 

จริยธรรม เพื่อการเปลี่ยนแปลง 

 3. มีความซื่อสัตยและคุณธรรมสูง รักและ 

เอาใจใสตอนักเรียนอยางแทจริง 

 4. มีความสามารถในการสื่อสาร คลองแคลว

ในทักษะการเขียนและการพูดภาษาอังกฤษ 

 5. สามารถบังคับใชกฎหมาย ระเบียบสราง

ความรับผิดชอบในการทํางานดวยความยุติธรรม

 6. มีความรูความสามารถทางการบริหาร

จัดการและดานสังคม 

 7. มีความรูความเขาใจในหลักปรัชญาทาง

การศึกษา 
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 8. มีความสามารถในการกําหนดระบบการ

บริหารจัดการโดยใชสถานศึกษาเปนฐานอยาง

สรางสรรค และมีประสิทธิภาพ 

 9. สามารถเขาถึงความตองการของครูผูสอน

เพื่อชวยใหนักเรียนประสบความสําเร็จในการเรียน 

 10. มีความเปนผูนํา มุงมั่นสรางโอกาสในการมี

สวนรวมของครู บุคลากร นักเรียน ชุมชน 

 11. มีความเปนผูนําในการใหความรู ที่สงผลตอ

ประสิทธิภาพการสอน และสราง กิจกรรมแลกเปลี่ยน

เรียนรูและการนิเทศในสถานศึกษาไดอยางมีคุณภาพ 

 12. มีศักยภาพในการจัดตั้ ง เครือขายและ 

การวางแผนพัฒนาครูอยางเปนระบบภายใตโครงขาย 

เทคโนโลยสีารสนเทศ (เจริญ ภูวิจิตร, มปป, หนา 6) 

บทสรุป 
 การจัดการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ตองเปลี่ยน

จากการที่ครูเปนตัวตั้งใหเปนการเนนเปาหมายที่ผู 

เรียนมีการสอนแลกเปลี่ยนระหวางโรงเรียนเพื่อ             

การเปลี่ยนแปลง จากความรูมาเปนทักษะจาก 

เนื้อหาพัฒนาเปนกระบวนการบนทักษะพื้นฐาน 

ประกอบดวยความจริงหลักการคําถามปญหาและ

ดานหลักสูตรเปลี่ยนแปลงการทํางานของครูจาก 

โดดเดี่ยวเปนมีเปาหมายรวมกัน เนนความรวมมือ 

ในประเด็นยุทธศาสตรเปลี่ยนจากเนนการบรรยาย

หรือการเปนครูสอนเปนเนนใหคุณคาเวลาการเตรียม

ตัวทํางานรวมกัน เรียนรวมกันในการทําหนาที่ครูฝก

ใหผูเรียนไดฝกคิดตามทักษะการเรียนรูในศตวรรษ 

ที่ 21 ทั้งนี้ สอดคลองกับการบริหารสถานศึกษา 

ในศตวรรษที่ 21 ที่ผูบริหารจะตองเรียนรู เพื่อการ

เปลี่ยนแปลงและเปนผูนําที่ดี มีทักษะความเปนผูนํา  

มีปญญา มีความรูความสามารถในการบริหารและ   

การจัดการเพื่อปรับปรุงคุณภาพผล การปฏิบัติงาน

ของโรงเรียนใหมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

การบรรลุเปาหมายรู จักการบริหารเพื่อสรางคน 

อยางเปนผูนํา การเปลี่ยนแปลงที่สามารถพัฒนาตน      

รอบดานและรับผิดชอบตอผลงานใน ทุกระดับ  

ทุกดาน ตลอดจนการบริหารโดยใชสถานศึกษาเปน

ฐาน มุงเนนการบริหารแบบ  มีสวนรวม เพื่อสราง

ความสมดุลในความสําเร็จของการบริหารจัดการ

สถานศึกษา เปนผูนําเพื่อการเปลี่ยนแปลงอยางกลา

หาญเชิงคุณธรรมจริยธรรม และตองใชความสามารถ

อยางสูงในการบริหารจัดการ ดูแล มุงม่ัน สนับสนุนให

ครูและบุคลากรใชความรูความสามารถอยางเต็ม

ประสิทธิภาพ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของ

ประเทศไทยสูศตวรรษที่ 21 ไดอยางเหมาะสม 

เอกสารอางอิง 

จารุวัจน สองเมอืง. (2559). การบริหารสถานศึกษา

 ในศตวรรษที่ 21. เขาถึงไดจาก

 www.deepsouthwatch.org/node/8009. 

 17 ตุลาคม 2559. 

เจริญ ภูวิจิตร (มปป.). คุณลักษณะของผูบริหาร

 สถานศึกษาในอาเซียน. เขาถึงไดจาก

 www.nidtep.go.th/webnidtep2015/files/0803

 59_1.pdf. 17 ตุลาคม 2559 

วิจารณ พานิช. (2558). แนวโนมการบริหาร

 สถานศึกษาในศตวรรษที่ 21. สงขลา: 

 สํานักงานเลขานุการคณะศึกษาศาสตรและ

 ศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยหาดใหญ. 

สุกัญญา แชมชอย. (2555). แนวคิดเชิงนวัตกรรม

 สําหรับการบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 

 21. วารสารศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร

 14 (2), เขาถึงไดจาก www.tci-

 thaijo.org/index.php/edujournal_nu/article 

 /download/9391/8501. 17 ตุลาคม 2559 

สุเทพ วงศศรีวัฒน. (2549). ภาวะผูนําแบบ

 สรางสรรค. เขาถึงไดจาก 

 http://suthep.ricr.ac.th. 17 ตุลาคม 2559.

สมหมาย อ่ําดอนกลอย. (2556). ผูบริหาร

 สถานศึกษาในศตวรรษที่ 21. วารสาร

 บัณฑติศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

 พิบูลสงคราม, 7(1). เขาถึงไดจาก 

 graduate.psru.ac.th/pdf/service/journalExampl

 e.pdf. 17 ตุลาคม 2559.  

วาสารการบริหารและพัฒนาการศึกษา มหาวทิยาลยัราภัฏสกลนคร; ปที่ 2 ฉบบัที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน) 2560 

Educational Administration and Development Journal Sakon Nakhon Rajabhat University; Vol.2 No.1; (January-June) 2017 

8 8 



 

 

การเรียนการสอนโดยยึดผูเรยีนเปนศูนยกลาง :  โมเดลซปิปา (CIPPA Model) หรือ

รูปแบบการประสานหนาแนวคิด 

Style teaching by learner-centered: Model CIPPA (CIPPA Model) or a form of 

co-ordination Ideas page 

ผนินทร ผิวทอง1 , ทิพวรรณ ไชยโย2 และ ออมพร ชะนะดิษฐ3 

บทคัดยอ 

 เมื่อนําแนวคิดโมเดลซิปปามาจัดการเรียนการสอนพบวาสามารถพัฒนาผูเรียนไดครบทุกดาน ไมวาจะเปน

ดานรางกาย อารมณ สติปญญาและสังคม โดยหลักการของโมเดลซิปปาไดยึดหลักการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปน

สําคัญ ในตัวหลักการคือการชวยใหผูเรียนไดมีสวนรวมในกระบวนการเรียนรู ชวยใหผูเรียนมีบทบาทและมีสวนรวม 

ในกระบวนการเรียนรู ใหมากที่สุด มีปฏิสัมพันธตอกันและไดเรียนรูจากกันและกัน มีการแลกเปลี่ยนขอมูล

ความรู ความคิดเห็นและประสบการณ ผูเรียนไดเรียนรูกระบวนการตางๆ รวมกับการผลิตผลงานซึ่งมีความคิด

สรางสรรคที่หลากหลายและสามารถนําความรูไปใชในชีวิตประจําวัน ใหนักเรียนเปนผูสรางองคความรูดวยตนเอง

ตามแนวคิด  Constructivism 

คําสําคัญ: โมเดลซิปปา, ผูเรียนเปนศูนยกลาง 

ABSTRACT 

 Since the implementation of CIPPA Model, it is found that students are developed in all aspects, including 

physical, mental, intellectual, and social aspects. The major principle of CIPPA Model is student-centered 

approach. This approach focuses on students’ participation in learning process as much as possible. The 

interaction among them stimulus their learning through knowledge and experience sharing. The processes of 

learning are from participation of task production process with creativity. The students can apply the knowledge 

in their real life. They construct their own knowledge based on Constructivism theory. 

Keywords: model CIPPA, learner-centered 
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บทนํา 

 รูปแบบการเรี ยนการสอนโดยยึดผู เ รี ยน 

เปนศูนยกลาง: โมเดลซิปปา (Cippa Model) หรื อ

รูปแบบการประสานหาแนวคิด ไดพัฒนาขึ้น โดย   

ทิศนา แขมมณี รองศาสตราจารยประจําคณะครุ

ศาสตรจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ซึ่งไดพัฒนารูปแบบ

จากประสบการณในการสอนมากวา 30 ป และพบวา

แนวคิดจํานวนหนึ่งสามารถใชไดผลดีตลอดมา จึงได

นําแนวคดิเหลานั้นมาประสานกันเกิดเปนแบบแผนขึ้น 

แนวคิดดังกลาว ไดแก 

 1. แนวคิดการสรางความรู 

 2. แนวคิดกระบวนการกลุมและการเรียนรู 

แบบรวมมือ 

 3. แนวคิดเกี่ยวกับความพรอมในการเรียนรู 

 4. แนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการเรียนรู 

 5. แนวคิดเกี่ยวกับการถายโอนความรู 

 แนวคิดทั้ง  5 เปนที่มาของแนวคิด "CIPPA"   

ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู เพื่อใหผู เรียนเกิด 

การเรียนรูสูงสุด โดยการใหผูเรียนเปนผูสรางความรู

ดวยตนเอง จากแนวคิดขางตนสรุปเปนหลักซิปปา 

(CIPPA) ไดดังนี้ 

 1. C มาจากคําวา Construction of 

Knowledge 

 หลักการสรางความรูหมายถึงการใหผูเรียน

สรางความรูตามแนวคิดของ Constructivism ซึ่งเชื่อวา 

การเรียนรูเปนประสบการณเฉพาะตนในการสราง

ความหมายของสิ่งที่ เรียนรูดวยตนเอง กลาวคือ 

กิจกรรมการเรียนรูที่ดีควรเปนกิจกรรมที่ชวยให

ผูเรียนมีโอกาสสรางความรูไดดวยตนเอง ทําใหผูเรียน

มีความเขาใจและเกิดการเรียนรูที่มีความหมายตอ

ตนเองซึ่งการที่ผู เรียนมีโอกาสไดสรางความรูดวย

ตนเองนี้เปนกิจกรรมที่ชวยใหผูเรียนมีสวนรวมทาง

สติปญญา 

 2. มาจากคําวา Interaction 

 หลักการปฏิสัมพันธหมายถึงการใหผู เรียน 

มีปฏิสัมพันธกับผูอื่นหรือสิ่งแวดลอมรอบตัว ซึ่งตาม

ทฤษฎีConstructivism และ Cooperative Learning  

เชื่อวาการเรียนรูเปนกระบวนการทางสังคมที่บุคคล

จะตองอาศัยและพึ่งพาซึ่ งกันและกันเพื่อให เกิด 

การเรียนรูที่เปนประโยชนตอการอยูรวมกัน กลาวคือ 

กิจกรรมการเรียนรูที่ดีจะตองเปดโอกาสใหผูเรียนไดมี

ปฏิสัมพันธทางสังคมกับบุคคล และแหลงความรูที่

หลากหลาย ซึ่งเปนการชวยใหผูเรียนมีสวนรวมทาง

สังคม 

 3. P มาจากคําวา Process Learning 

 หลั กก าร เ รี ยนรู ก ร ะบวนการ  หมายถึ ง  

การเรียนรูกระบวนการตางๆ เพราะทักษะกระบวน 

การเปนเครื่องมือสําคัญในการเรียนรู  ซึ่งมีความ 

สําคัญไมยิ่งหยอนไปกวาสาระ (Content) ของการ 

เรียนรู  กลาวคือ กิจกรรมการเรียนรูที่ดีควรเปด

โอกาสใหผู เรียนไดเรียนรูกระบวนการตางๆ เชน 

กระบวนการคิดกระบวนการทํางาน กระบวนการ

แสวงหาความรูกระบวนการแกปญหา กระบวนการ

กลุมฯลฯซึ่งเปนทักษะที่จําเปนตอการดํารงชีวิตและ

เปนสิ่งที่ผูเรียนจําเปนตองใชตลอดชีวิต รวมทั้งเปน

การชวยใหผูเรียนมีสวนรวมทางดานสติปญญาอีกทาง

หนึ่ง 

 4. P มาจากคําวา Physical Participation/ 

Involvement 

 หลักการมีสวนรวมทางรางกาย หมายถึง  

การใหผูเรียนมีโอกาสไดเคลื่อนไหวรางกาย โดยการ

ทํากิจกรรมในลักษณะตางๆ ซึ่งเปนการชวยใหผูเรียน

มีสวนรวมทางกายกลาวคือการเรียนรูตองอาศัย 

การเรียนรูการเคลื่อนไหวทางกายจะชวยใหประสาท

การรับรู "Active" และรับรูไดดีดังนั้นในการสอนจึงจา

เปนตองมีกิ จกรรมใหผู เ รี ยนตอง เคลื่ อนไหวที่

หลากหลายและเหมาะสมกับวัยและความสนใจของ

ผูเรียนเพื่อชวยใหผูเรียนมีความพรอมในการรับรูและ

เรียนรู 

 5. A มาจากคําวา Application 

 หลักการประยุกตใชความรู หมายถึง การนํา

ความรูไปประยุกตใช กลาวคือ การนําความรูไปใชใน
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ชีวิตจริงหรือการปฏิบัติจริงจะชวยใหผู เรียนไดรับ

ประโยชนจากการเรียน ทําใหเกิดการเรียนรูเพิ่มเติม

ขึ้นเรื่อยๆ และเกิดการเรียนรูที่ลึกซึ้งขึ้นกิจกรรมการ

เรียนรูที่มีแตเพียงการสอนเนื้อหาสาระใหผูเรียนเขาใจ 

โดยขาดกิจกรรมการนําความรูไปประยุกตใชจะทําให

ผูเรียนขาดการเชื่อมโยงระหวางทฤษฎีกับการปฏิบัติ

ซึ่งจะทําใหการเรียนรูไมเกิดประโยชนเทาที่ควรการจัด

กิจกรรมที่ ช วยใหผู เ รี ยนสามารถนาความรู ไป

ประยุกตใชนี้เทากับเปนการชวยใหผูเรียนมีสวนรวมใน

กิจกรรมการเรียนรูในดานใดดานหนึ่งหรือหลายๆ 

ดานแลวแตลักษณะของสาระและกิจกรรมที่จัด

นอกจากนี้ การนําความรูไปใชเปนประโยชนในการ

ดํารงชีวิต เปนเปาหมายสําคัญของการจัดการศึกษา

และการเรียนการสอน 

ผลการศึกษา 

 - วัตถุประสงคของรูปแบบ 

  รูปแบบนี้มุงพัฒนาผู เรียนให เกิดความรู  

ความเขาใจในเรื่องที่ เรียนอยางแทจริง  โดยการ 

ใหผู เรียนสรางความรูดวยตนเองโดยอาศัยความ

รวมมือจากกลุม นอกจากนั้นยังชวยพัฒนาทักษะ

กระบวนการตางๆ จํานวนมาก อาทิ กระบวนการคิด 

กระบวนการ กลุ ม  การปฏิสัมพัน ธ สั งคม และ

กระบวนการแสวงหาความรู เปนตน 

 - กระบวนการเรียนการสอนของรูปแบบ 

  ซิปปา (CIPPA) เปนการหลักซึ่ งสามารถ

นําไปใชเปนหลักในการจัดกิจกรรมการเรียนรูตางๆ 

ใหแกผูเรียน การจัดกระบวนการเรียนการสอนตาม

หลัก “CIPPA” นี้สามารถใชวิธีการและกระบวนการที่

หลากหลาย ซึ่งอาจจัดเปนแบบแผนไดหลายรูปแบบ 

รูปแบบหนึ่งที่ผูเขียนไดนําเสนอไวและไดมีการนําไป

ทดลองใชแลวไดผลดี  ประกอบดวยขั้นตอนการ

ดําเนินการ 7 ขั้นตอน ดังนี้ 

 ขั้นที่ 1 การทบทวนความรูเดิม 

 ขั้นนี้เปนการดึงความรูเดิมของผูเรียนในเรื่องที่

จะเรียน เพื่อชวยใหผู เรียนมีความพรอมในการ

เชื่อมโยงความรูใหมกับความรูเดิมของตน ซึ่งผูสอน

อาจใชวิธีการตางๆ ไดอยางหลากหลาย 

 ขั้นที่ 2 การแสวงหาความรูใหม 

 ขั้นนี้ เปนการแสวงหาขอมูลความรู ใหมของ

ผูเรียนจากแหลงขอมูลหรือแหลงความรูตางๆ ซึ่งครู

อาจจัดเตรียมมาใหผูเรียนหรือใหคําแนะนําเกี่ยวกับ

แหลงขอมูลตางๆ เพื่อใหผูเรียนไปแสวงหาก็ได 

 ขั้นที่ 3 การศึกษาทําความเขาใจขอมูล/ 

ความรูใหม และเชื่อมโยงความรูใหมกับความเดิม 

 ขั้นนี้เปนขั้นที่ผูเรียนจะตองศึกษาและทําความ

เขาใจกับขอมูล/ความรูที่หามาไดผูเรียนจะตองสราง

ความหมายของขอมูล/ประสบการณใหมๆ โดยใช

กระบวนการตางๆ ดวยตนเอง เชน ใชกระบวนการคิด 

และกระบวนการกลุมในการอภิปรายและสรุปความ

เขาใจเกี่ยวกับขอมูลนั้นๆ ซึ่งจําเปนตองอาศัยการ

เชื่อมโยงกับความรูเดิม 

 ขั้นที่ 4 การแลกเปลี่ยนความรูความเขาใจ

กับกลุม 

 ขั้นนี้เปนขั้นที่ผูเรียนอาศัยกลุมเปนเครื่องมือใน

การตรวจสอบความรูความเขาใจของตนรวมทั้งขยาย

ความรูความเขาใจของตนเองใหกวางขึ้นซึ่งจะชวยให

ผูเรียนไดแบงปนความรูความเขาใจของตนแกผูอื่น

และไดรับประโยชนจากความรู ความเขาใจของผูอื่น

ไปพรอมๆ กัน 

 ขั้นที่ 5 การสรุปและจัดระเบยีบความรู 

 ขั้นนี้เปนขั้นของการสรุปความรูที่ไดรับทั้งหมด 

ทั้งความรู เดิมและความรู ใหม และสิ่ งที่ เรียนให 

เปนระบบระเบียบเพื่อชวยใหผูเรียนจดจําสิ่งที่เรียนรู

ไดงาย 

 ขั้นที่  6 การปฏิบัติ  และ/หรือการแสดง

ผลงาน 

 หากขอความรูที่ ไดเรียนรูมาไมมีการปฏิบัติ  

ขั้นนั้นจะเปนขั้นที่ชวยใหผูเรียนไดมีโอกาสแสดงผล

งานการสรางความรูของตนเองใหผูอื่นรับรู เปน 

การชวยใหผูเรียนไดตอกยํ้าหรือตรวจสอบความเขาใจ

ของตนเองและชวยสง เสริมใหผู เรียนใชความคิด
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สรางสรรคแตหากตองมีการปฏิบัติตามขอความรูที่ได 

ขั้นนี้จะเปนขั้นปฏิบัติ และมีการแสดงผลงานที่ได

ปฏิบัติดวย 

 ขั้นที่ 7 การประยุกตใชความรู 

 ขั้นนี้เปนขั้นของการสงเสริมใหผูเรียนไดฝกฝน

การนําความรูความเขาใจของตนไปใชในสถานการณ

ตางๆ ที่หลากหลายเพื่อเพิ่มความชํานาญความเขาใจ 

ความสามารถในการแกปญหาและความจําในเรื่อง

นั้นๆ 

 หลังจากการประยุกตใชในความรูอาจจะมีการ

นําเสนอผลงานจากการประยุกตอีกครั้งก็ไดหรืออาจ

ไมมีการนําเสนอผลงานในขั้นที่ 6 แตนํามารวมแสดง

ในขั้นตอนทายหลังขั้นการประยุกตใชก็ไดเชนกัน 

 ขั้นตอนตั้งแตขั้นที่ 1-6 เปนกระบวนการของ

การสรางความรู(Construction of Knowledge) ซึ่งครู

สามารถจัดกิจกรรมใหผู เรียนมีโอกาสปฏิสัมพันธ

แลกเปลี่ยนเรียนรูกัน (Interaction) และฝกฝนทักษะ

กระบวนการตางๆ (Process Learning) อยางตอเนื่อง 

เนื่องจากขั้นตอนแตละขั้นตอนชวยใหผูเรียนไดทํา

กิจกรรมหลากหลายที่ มีลักษณะใหผู เ รี ยนไดมี 

การเคลื่อนไหวทางกาย ทางสติปญญา ทางอารมณ 

และทางสังคมอยางเหมาะสม 6 ที่คุณสมบัติตาม

หลักการ CIPP สวนขั้นตอนที่ 7 เปนขั้นตอนที่ชวยให

ผู เรียนนําความรู ไปใช  (Application) จึงทําให เปน

รูปแบบนี้มีคุณสมบัติครบตามหลัก CIPPA 

 - ผลที่ผูเรียนจะไดรับจากการเรียนตาม

รูปแบบ 

 ผูเรียนจะเกิดความเขาใจในสิ่งที่เรียน สามารถ

อธิบาย ชี้แจง ตอบคําถามไดดี นอกจากนั้นยังได

พัฒนาทักษะในการคิดวิเคราะห การคิดสรางสรรค 

การทํางานเปนกลุม การสื่อสาร รวมทั้งเกิดความใฝรู

ดวย 

 CIPPA Model นอกจากจะเปนรูปแบบการจัด 

การเรียนการสอนแลวยังสามารถนําไปใชเปนตัวชี้วัด 

หรือเปนเครื่องตรวจสอบการจัดกิจกรรมการเรียน

การสอนไดวากิจกรรมนั้นเนนผูเรียนเปนศูนยกลาง

หรือไม  โดยนํ าเอากิ จกรรมในแผนการสอนมา

ตรวจสอบตามหลัก CIPPA การจัดการเรียนการสอน

แบบ CIPPA  

 การจัดการเรียนการสอนแบบเนนผูเรียนเปน

ศูนยกลางนั้น ก็คือ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

ที่เปดโอกาสใหผูเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมนั้นทั้งทาง

รางกาย สติปญญา สังคมและอารมณ 

 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อใหผูเรียน

มีสวนรวมนั้นมิใชหมายความแตเพียงวาใหผูเรียนได

ทํากิจกรรมอะไรๆ ก็ไดที่ผูเรียนชอบ กิจกรรมที่ครูจัด

ใหผูเรียนจะตองเปนกิจกรรมที่นําไปสูการเรียนรูตาม

จุดประสงคที่ตั้งไว และเปนกิจกรรมที่ชวยใหผูเรียนมี

สวนรวมทั้งทางดานรางกาย สติปญญา สังคม และ

อารมณ จึงจะสามารถทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรูไดดี 

ดังนั้นครูที่จะสอนผูเรียนโดยยึดผูเรียนเปนศูนยกลาง 

จึงจําเปนที่จะตองออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอน

ใหมลีักษณะ ดังนี้ 

 1. เปนกิจกรรมที่ชวยใหผูเรียนไดมีสวนรวม

ทางดานกาย (Physical Participation) คือ เปนกิจกรรม 

ที่ชวยใหผูเรียนไดมโีอกาสเคลื่อนไหวรางกาย เพื่อชวย

ใหประสาทการรับรู ของผู เรียนตื่นตัวพรอมที่จะ 

รับขอมูลและการเรียนรูตางๆ ที่จะเกิดขึ้น การรับรู

เปนปจจัยสําคัญในการเรียนรู หากผูเรียนไมมีความ

พรอมในการรับรู แมจะมีการใหความรูที่ดีๆ ผูเรียนก็

ไมสามารถรับได ซึ่งจะเห็นไดจากเหตุการณที่พบได

เสมอๆ คือ หากผูเรียนตองนั่งนานๆ ไมชา ผูเรียนอาจ

หลับไป หรือคิดไปเรื่องอื่นๆ ได การเคลื่อนไหวทาง

กายมีสวนชวยใหประสาทรับรูตื่นตัว พรอมที่จะรับ

และเรียนรูสิ่งตางๆ ไดดีดังนั้นกิจกรรมที่จัดใหผูเรียน 

จึงควรเปนกิจกรรมที่ชวยใหผูเรียนไดเคลื่อนไหวใน

ลักษณะใดลักษณะหนึ่ ง เปนระยะๆ ตามความ

เหมาะสมกับวัยและระดับความสนใจของผูเรียน 

 2. เปนกิจกรรมที่ชวยใหผูเรียนมีสวนรวมทาง

สติปญญา ( Intellectual Participation) คื อ  เป น

กิจกรรมที่ชวยใหผู เรียนเกิดความเคลื่อนไหวทาง

สติปญญาหรือพูดงายๆ วา เปนกิจกรรมที่ทาทาย

ความคิดของผูเรียน ซึ่งจะชวยใหผูเรียนเกิดความ  

12 
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จดจอในการคิดสนุกที่จะคิด ดังนั้นกิจกรรมจะมี

ลักษณะดังกลาวได ก็จะตองมีเรื่องใหผูเรียนคิดโดย

เรื่องนั้นจะตองไมงายและไมยากเกินไปสําหรับผูเรียน

เพราะถางายเกินไปผูเรียนก็ไมจําเปนตองใชความคิด 

แตถายากเกินไป ผูเรียนก็จะเกิดความทอถอยที่จะคิด

ดังนั้นครูจึงตองหาประเด็นที่ เหมาะสมกับวัยและ

ความสามารถของผู เรียน เพื่อกระตุนใหผู เรียนใช

ความคิดหรือลงมือทําสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 

 3. เปนกิจกรรมที่ชวยใหผูเรียนมีสวนรวมทาง

สังคม (Social Participation) คือ เปนกิจกรรมที่ชวยให

ผู เ รี ย นมีป ฏิ สั มพั น ธ ท า งสั ง คมกั บบุ คค ลหรื อ

สิ่งแวดลอมรอบตัว เนื่องจากมนุษยเปนสัตวสังคมที่

อาศัยรวมกันอยูเปนหมูคณะ มนุษยโดยทั่วไปจะตอง

เรียนรูที่จะปรับตัวเขากับบริบทตางๆการเปดโอกาสให

ผูเรียนมีปฏิสัมพันธกับผูอื่น จะชวยใหผูเรียนเกิดการ

เรียนรูทางสังคม ซึ่งจะสงผลถึงการเรียนรูทางดาน

อื่นๆ ดวย ดังนั้น กิจกรรมการเรียนรูที่ดีจึงควรเปน

กิจกรรมที่สงเสริมใหผูเรียนไดเรียนรูจากสิ่งแวดลอม

รอบตัวดวย 

 4. เปนกิจกรรมที่ชวยใหผูเรียนมีสวนรวมทาง

อารมณ (Emotional Participation) คือ กิจกรรมที่

สงผลตออารมณความรูสึกของผูเรียนซึ่งจะชวยใหการ

เรียนรูนั้นเกิดความหมายตอตนเองกิจกรรมที่สงผลตอ

ความรูสึกของผูเรียนนั้นมักจะเปนกิจกรรมที่เกี่ยวของ

กับชีวิต ประสบการณ และความเปนจริงของผูเรียน 

จะตองเปนสิ่งที่เกี่ยวของกับตัวผูเรียนโดยตรงหรือใกล

ตัวผูเรียน 

สรุป 

 สรุปไดวา การจัดการเรียนการสอนตาม CIPPA 

Model สามารถส ง เสริ มใหผู เ รี ยนมีส ว นร วมใน

กิจกรรมการเรียนรูทั้ งทางดานกาย สติปญญา  

และสังคมสวนการมีสวนรวมทางดานอารมณนั้น

ความจริงแลวมีเกิดขึ้นควบคูไปกับทุกดาน ไมวาจะ

เปนทางดานกาย สติปญญา และสังคม ซึ่งหากครู

สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรูใหผูเรียนไดตามหลัก

ดังกลาวแลว การจัดการเรียนการสอนของครูก็จะมี

ลักษณะที่ผูเรียนเปนศูนยกลางอยางแทจริง วิธีการที่

จะจัดการเรียนการสอนใหสอดคลองกับ  CIPPA 

Model สามารถทําได โดยครูอาจเริ่มตนจากแผนการ

สอนที่มีอยูแลวและนําแผนดังกลาวมาพิจารณา

ตาม CIPPA Model หากกิจกรรมตามแผนการสอน

ขาดลักษณะใดไป ก็พยายามคิดหากิจกรรมที่จะชวย

เพิ่มลักษณะดังกลาวลงไปหากแผนเดิมมีอยูบางแลวก็

ควรพยายามเพิ่มใหมากขึ้น เพื่อกิจกรรมจะไดมี

ประสิทธิภาพมากขึ้นเมื่อทําเชนนี้ไดจนเริ่มชํานาญแลว

ตอไปครูก็จะสามารถวางแผนตาม CIPPA Model ไดไม
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คุณภาพสถานศึกษาสูคุณภาพของผูเรียน 

Quality education to quality of the students 

ชานนทร สุภายอง1, พัชรินทร คณานันท2 และ ดวงฤทัย วงคสิงห3 

บทคัดยอ 

 บทความนี้นําเสนอถึงประเด็นการพัฒนาสถานศึกษาใหมีคุณภาพมุงเนนการพัฒนาผูเรียน สถานศึกษาที่มี

คุณภาพจะตองจัดการเรียนรูดวยกระบวนการที่เหมาะสม และสอดคลองกับแนวทางของหลักสูตรที่ออกแบบไว เพื่อ

พัฒนาผูเรียนใหเปนคนดี เกง และมีความสุข ผูเรียนเกิดการเรียนรูและมีคุณภาพตามที่หลักสูตรและสังคมตองการ 

การบริหารจัดการของสถานศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพของผู เรียนอยางตอเนื่อง ก็จะชวยสรางความมั่นใจให

ผูรับบริการทางการศึกษา ประชาชนจะไดรับขอมูลคุณภาพการศึกษาที่เชื่อถือได เกิดความเชื่อมั่นและสามารถ

ตัดสินใจเลือกใชบริการที่มีคุณภาพมาตรฐาน และนําเสนอแนวทางในการพัฒนาโรงเรียนสูคุณภาพสําหรับครูและ

ผูบริหาร สถานศึกษา ลักษณะของผูเรียนที่มีคุณภาพ 

คําสําคัญ: คุณภาพสถานศึกษา, ผูเรียนคุณภาพ 

ABSTRACT 

 This article proposes the agenda of educational institution development focusing on student development. 

Good quality institutions mange students learning process with suitable approach and serve the principle with the 

objectives to develop students’ wisdom, morality, and felicity. Students learn to reach the quality standard of the 

curriculum and need of society. Institutional administration to develop continuum learning can reassure for 

stakeholders and parents about the quality of education that make them trust and good decision for the suitable 

quality standard. They also make suggestion for qualified institutional development in terms of teachers, 

administrators, school development. 

Keywords: quality education, learning quality 
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 การพัฒนาประเทศให เจริญก าวหน านั้ น

จําเปนตองมกีระบวนการจัดการศึกษาของประเทศให

มีมาตรฐาน กระบวนการที่สําคัญยิ่งที่สถานศึกษาตอง

ดําเนินการ คือ การพัฒนาสถานศึกษาและพัฒนา

คุณภาพของผู เรียนให เปนไปตามเปาหมายของ

หลักสูตร มาตรฐานการศึกษาของชาติและสอดคลอง

กับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติหัวใจของการ

พัฒนาการศึกษา คือ การพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพ

ตามมาตรฐานการศึกษาและสอดคลองกับความ

ตองการของสังคมเพื่อเปนกําลังสําคัญในการพัฒนา

ประเทศตอไปในอนาคต ยึดหลักและกรอบแนวคิด

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมุงพัฒนาชีวิต

ใหเปนมนุษยที่สมบูรณทั้งทางรางกายจิตใจสติปญญา

ความรูและคุณธรรมมีจริยธรรมและวัฒนธรรมใน 

การดํารงชี วิ ตสามารถอยูร วมกับผู อื่น ไดอยาง 

มีความสุขจากอดีตถึงปจจุบัน สถาบันการศึกษา 

มีความสํ าคัญกับสั งคมไทยเปนอยางมากหาก

สถานศึกษามีคุณภาพคุณภาพดานการบริหารจัดการ

และการ ดํ า เ นินกิ จก รรมตามภารกิจปกติ ของ

สถานศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพของผู เรียนอยาง

ตอเนื่อง ก็จะชวยสรางความมั่นใจใหผูรับบริการ

ทางการศึกษา  ทั้ งผู รั บบริ การ โ ดยตรง  ไ ด แก  

ผูเรียน ผูปกครอง และผูรับบริการทางออม ไดแก  

สถานประกอบการ ประชาชน และสังคมโดยรวม

ประชาชนจะไดรับขอมูลคุณภาพการศึกษาที่เชื่อถือได

เกิดความเชื่อมั่นและสามารถตัดสินใจเลือกใชบริการ

ที่มีคุณภาพมาตรฐาน มีโอกาสที่จะไดรับการบริการ

การศึกษาที่มคีุณภาพอยางทั่วถึงทําใหผูรับผิดชอบใน

การจัดการศึกษามุงบริหารจัดการศึกษาสูคุณภาพ

และมาตรฐานอยางจริงจัง ซึ่งมีผลใหการศึกษามีพลัง

ที่จะพัฒนาประชากรใหมีคุณภาพอยางเปนรูปธรรม

และตอเนื่อง 

 โรงเรียนจัดไดวาเปนแหลงเรียนรูที่สําคัญยิ่งใน

การพัฒนาบุคคลใหเปนผูที่มีความรูความสามารถ

และมีศักยภาพ ดังนั้นจึงตองเรงดําเนินการพัฒนา

โรงเรียนไปสูการเปน “โรงเรียนดีมีคุณภาพ” เพื่อให

เปนที่รวมของความมีคุณภาพในทุกสวนที่โรงเรียนควร

จะมีและควรจะเปน การจัดการศึกษาของโรงเรียนที่

ไดรับการยอมรับวาเปนโรงเรียนที่ดีมีคุณภาพนั้น ตอง

ยึดหลักตอบสนองความตองการและความสนใจของ

เด็กเปนสําคัญที่สุด โรงเรียนจากหลายประเทศมีการ

จัดการเรียนการสอนที่ตอบสนองความตองการและ

ความสนใจของเด็กไดอยางแทจริง เมือถึงเวลาเรียน

ครูและนักเรียนจะตกลงกันใครจะทําอะไร เด็กแตละ

คนจะเสนอสิ่งที่ตนอยากทํา เด็กที่สนใจเรื่องเดียวกันก็

ใหอยูกลุมเดียวกัน โดยโรงเรียนมีอุปกรณใหพรอม 

เด็กทุกคนจะไดทํากิจกรรมตางๆ ตามที่ตนสนใจ หาก

เด็กเบื่อหนายในการทํากิจกรรมนั้นก็ไมบังคับ เมื่อ

สนใจใหมอยากรวมกิจกรรมใหมก็ทําไดแตครูจะตองมี

วิธีที่จะหันเหความสนใจของเด็กใหกลับมาที่เดิมได

อยางละมุนละมอมไมหักหาญน้ําใจหรือไมใชการสั่ง 

นอกจากนี้เฟอรกัสบอรเดวิช ไดกลาวถึง โรงเรียนดี

เลิศไววาการจัดการเรียนการสอนจะไมทํากิจกรรม

เดียวกันในเวลาเดิม และจะใชเวลามากนอยตางกันใน

แตละวัน นักเรียนทุกคนจะทําแผนการเรียนของตนเอง

สําหรับทั้งป นักเรียนทุกคนจะตั้งเปาหมายการเรียนที่

เหมาะสมกับตนเอง โดยมีพอแม และครูชวยคิด เด็ก

จึงมีแรงจูงใจในการเรียนที่สูงอยูตลอดเวลา สําหรับ

แนวทางสําหรับผูปกครองในการหาโรงเรียนดีๆ ใหกับ

บุตรหลานของตนเอง Joan Herman และคณะ กลาว

วา ประชาชนมีความตองการโรงเรียนที่จัดการศึกษา

ไดอยางมคีุณภาพสําหรับเด็ก และมีระบบการบริหาร

ที่ตอบสนองตอความตองการของเด็ก มีหลักสูตร 

ที่ทันสมัย มีการพัฒนาเทคนิค และวิธีการสอนของครู 

สถานศึกษาที่มีคุณภาพ 

 ทิวัตถ ศรีดํารง และคณะ (2558, หนา 2)

กลาวถึงลักษณะของโรงเรียนคุณภาพ คือ โรงเรียนที่

ผูบริ หารมีภาวะผู นํ าจัดการ เรี ยนการสอนโดย  

เนนผูเรียนเปนสําคัญ มีการรวมมือกันระหวางบาน 

โรงเรียนและผูปกครอง มีผลงานเปนที่ประจักษ

ผูปกครองและชุมชนยอมรับ 

           ดร.อํารุง จันทวานิช และคณะ กลาวถึง

โรงเรียนคุณภาพ คือ โรงเรียนที่มีสังคมบรรยากาศ

และสิ่งแวดลอมที่เอื้ออํานวยใหเปนโรงเรียนแหงการ
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เรียนรูมีความพรอมในดานทรัพยากรวัตถุ เทคโนโลย ี

งบประมาณ และทรัพยากรบุคคลสามารถจัด

การศึกษาไดอยางดี ทั้งในดานการบริหารจัดการและ

การจัดการเรียนรูทําใหผู เรียนมีคุณภาพสูงตาม

มาตรฐานกําหนด และไดรับการพัฒนาอยางครบถวน

ทุกดานเปนคนดี คนเกง มีความสุข เปนโรงเรียนที่

สามารถจัดการศึกษาไดสนองสอดคลองความ

ตองการของชุมชน เปนที่ชื่นชมของชุมชนรวมทั้งเปน

โรงเรียนที่สามารถเปนแบบอยางในการใหความ

ชวยเหลือชุมชนและโรงเรียนอื่นในชุมชนได 

 อาจสรุปไดวาสถานศึกษาที่มีคุณภาพ คือ 

สถานศึกษาที่ผูบริหารมีภาวะผูนํา จัดการเรียน 

การสอนโดยเนนผู เรียนเปนสําคัญ มีการรวมมือ

ระหวางบาน โรงเรียนและผูปกครอง มีผลงานเปนที่

ประจักษ ผูปกครองและชุมชนยอมรับ และมีคุณภาพ

ตามเกณฑวิธีสรางโรงเรียนสู “คุณภาพ” 

 การบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนใหมี

คุณภาพโดยมีเปาหมายสําคัญในการสรางโอกาสทาง

การศึกษาใหกับเด็กและเยาวชนใหไดรับการศึกษา 

ขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพไดมาตรฐานทางการศึกษาของ

ชาติและสอดคลองกับความตอง การของทองถิ่นเปน

ที่ยอมรับและศรัทธาของนักเรียน ผูปกครองและ 

ชุมชน โดยมีผลมาจากแนวทางการบริหารการจัดการ

โรงเรียนสูคุณภาพ คือ หลักการบริหารจัดการ

วัตถุประสงคของโรงเรียน พันธะกิจโรงเรียน กลยุทธ

ของโรงเรียน เงื่อนไขความสําเร็จ โดยมีรายละเอียด 

ดังนี้ 

 1 .หลักการบริหารจัดการโดยใช โรงเรียน 

เปนฐาน หมายถึ ง การบริหารการจัดการตาม 

ค ว า ม ต อ ง ก า ร แ ล ะ จํ า เ ป น ข อ ง ส ถ า น ศึ ก ษ า  

โดยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่ งมี 

อํานาจหนาที่รวมคิด รวมตัดสินใจ รวมทํา และรวม

ประเมิน  โดยใชหลักการกระจายอํานาจไปยั ง

สถานศึ กษา  4   ด าน  คื อ  ด านวิ ช าก าร  ด า น

งบประมาณ ดานการบริหารบุคคล และดานบริหาร

ทั่วไป 

 การบริหารการศึกษาประกอบดวย 4 มุมมอง  

คือ มุมมองดานนักเรียน มุมมองดานกระบวนการจัด

การศึกษาภายในโรงเรียน มุมมองดานการเรียนรูและ

การพัฒนาและมุมมองดานงบประมาณและทรัพยากร  

และทั้ง 4 มุมมองนั้นมกีารดําเนินการ 5 ขั้นตอน คือ 

     1. กําหนดวัตถุประสงค 

  กําหนดตัวชี้วัดเพื่อตรวจสอบกระบวนการ

ตามวัตถุประสงค กําหนดเปาหมายที่ชัดเจนทั้งใน 

เชิงปริมาณและคุณภาพ กําหนดแผนงาน โครงการ

หรือกิจกรรมที่องคกรจะจัดทําเพื่อบรรลุเปาหมายที่

กําหนด 

 2. วัตถุประสงคของโรงเรียน 

 วัตถุประสงคของโรงเรียน หมายถึง ภาพความ 

สําเร็จของโรงเรียน ไดแก ศักยภาพของนักเรียน 

สมรรถนะของครู สมรรถนะของผูบริหาร คุณภาพของ

โรงเรียน และการยอมรับการมสวนรวมของผูปกครอง

และชุมชน 

 3. ภารกิจโรงเรียน 

 ขอบข ายแ ละภ าร กิ จของ โ ร ง เ รี ย นตา ม

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 แกไข

เพิ่ ม เติม  (ฉบับที่ 2 )  พ .ศ .2545 มาตรา 39 ให

กระทรวงศึกษาธิการกระจายอํานาจการบริหาร

จัดการ การศึกษา ทั้งดานวิชาการ งบประมาณ   

การบริหารงานบุคคล และการบริหารทั่วไป 

 4. กลยุทธการดําเนินการ 

     กลยุท ธ ข อง โ ร ง เ รี ยน ที่ ต อ ง ดํ า เ นิ นก า ร 

ใหโรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการที่ดี ดานการ

พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู 

การเสริมสรางศักยภาพบุคลากร  การเพิ่มสมรรถนะ

ของโรงเรียน และการเครือขาย 

 5. เงื่อนไขความสําเร็จ 

     เงื่อนไขความสําเร็จ หมายถึง วิธีการและ 

สภาพการดํ า เนิ นงานของโรง เรี ยนที่ ส งผลต อ

ความสํ า เ ร็ จ  ไ ด แก  คุณลั กษณะของนั ก เ รี ยน  

กระบวนการการจัดการศึกษาภายในโรงเรียน  

การเรียนรูและการพัฒนางบประมาณและทรัพยากร  
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คุณลักษะของนักเรียน หมายถึง นักเรียนมีทักษะ 

ในการแสวงหาความรูไดดวยตนเอง ใชเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการเรียนรู มีนิสัยใฝรู

เรียนเปน มีความสมารถในการคิดวิเคราะห นักเรียนมี

ทักษะในการดํารงชีวิตคุณธรรม มั่นใจในตนเอง  

กล าแสดงออก มีความเปน ไทย มีจิตสํ านึก ใน 

การอนุรักษประเพณี ศิลปวัฒนธรรมไทย และภูมิ

ปญญาทองถิ่น 

 การปฏิรูปการศึกษาไทยจึงควรใหความสําคัญ

ตอการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรี ยนรู ตามที่

หลักสูตรกําหนด จึงจะสงผลใหผู เรียนมีคุณภาพ 

หรื อคุ ณลั ก ษณ ะต าม ที่ ต อ งก าร  ถึ ง แม ว า จ ะ 

มีสถานศึกษาที่มีคุณภาพ มีระบบการบริหารจัดการ 

ที่ดี เลิศ มีครูที่มีความรู เยี่ยมยอด แตไมสามารถ

จัดการเรียนรูตามที่หลักสูตรกําหนด ก็ยากที่จะทําให

ผูเรียนเกิดคุณภาพตามที่ตองการได 

 ปจจัยที่จะนําไปสูสถานศึกษาที่ทําใหผูเรียน 

มีคุณภาพ ประกอบดวยผูนําและบุคลากรมีความ

เขมแข็ง การบริหารจัดการ และการมีสวนรวมของ

ผูปกครองและชุมชน ดังนี้ 

  1) ผูบริหารโรงเรียน ครูและบุคลากรทางการ

ศึกษามอือาชีพและมจีํานวนเพียงพอ 

   1.1) ครูมีความสามารถจัดการเรียนการ

สอนตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครู 

   1.2) ครูมีความประพฤติเรียบรอยปฏิบัติ

ตามจรรยาบรรณวิชาชพีครู 

   1.3) ค รู ไ ด รั บก า ร พัฒ น าต า มค ว า ม 

สามารถ ความตองการสอดคลองกับภารกิจหนา  

ที่ ความรับผิดชอบ 

   1.4) ผูบริหารโรงเรียนมีความสามารถใน

การบริหารจัดการพัฒนางานไดตามมาตรฐานวิชาชีพ

และเปนผูมคีวามประพฤติดีตามจรรยาบรรณวิชาชพี 

  2) สภาพแวดลอมภายนอกของโรงเรียนดี  

มีสังคมบรรยากาศสิ่งแวดลอมเอื้ออํานวยตอการจัด

การศึกษาที่มคีุณภาพ 

   2.1) มีการคมนาคมสะดวกปลอดจาก

แหลงอบายมุขปลอดจากมลภาวะไมมีแหลงอบายมุข

บริเวณโรงเรียนระดับมลภาวะต่ํากวาเกณฑมาตรฐาน

ไมเปนอันตรายแกนักเรียน 

   2.2) มีความสัมพันธอันดีกับชุมชนและทุก

ฝายที่เกี่ยวของชุมชนมีความเขมแข็งใหการสนับสนุน

และรวมมือกับโรงเรียนเปนอยางดี 

  3) ลักษณะทางกายภาพของโรงเรียนได

มาตรฐานจัดการเรียนการสอนไดอยางเพียงพอและ

เหมาะสมมีหองน้ําหองสวมเพียงพอสาหรับนักเรียน 

   3.1) มี อาคาร เ รี ยน  อาคาร ปร ะกอบ

หอง เรี ยน หองปฏิบัติการหองบริ การ เพียงพอ

เหมาะสมกับการใชสอยของนักเรียน 

   3.2) มีพื้นที่ในการจัดกิจกรรมกีฬาและ

พักผอนในโรงเรียนอยางเพียงพอและเหมาะสม 

  4) มีสื่อและอุปกรณเทคโนโลยีที่ทันสมัย 

   4.1) มี สื่ อ  อุ ป ก ร ณ เ ท ค โ น โ ล ยี แ ล ะ

นวัตกรรมเพื่อการบริหารจัดการ เหมาะสม ทันสมัย

และเพียงพอสาหรับผูเรียน 

   4.2) การจัดการเรียนการสอนก็เปลี่ยนไป

ในรูป e-learning ซึ่งตองสนองตอบการศึกษาได 

ทุกรู ปแบบพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร ระบบ

ฐานขอมูลเพื่อการบริหารจัดการและพัฒนาบุคลากร

ในสถานศึกษาใหมีความรูความสามารถในการใช

คอมพิว เตอร ในการจัดการ เรี ยนการสอนและ 

การปฏิบัติงานในหนาที่ 

  5) มีแหลงเรียนรูในโรงเรียนหลากหลาย 

   5.1) มีห องสมุดที่ ไ ดม าตร ฐานมีศูน ย

วัฒนธรรมชุมชนในโรงเรียน เพื่อเผยแพรวิถีชีวิตของ

ทองถิ่นอันเปนภูมิปญญาที่ล้ําคาในชุมชนรวมทั้งแหลง

การเรียนรูและเทคโนโลยีสารสนเทศที่หลากหลายไว

ใหบริการแกผูเรียนและชุมชน 

  6) การจัดการเรียนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 

   6.1) นักเรียนมีสวนรวมในการกําหนด

จุดมุงหมายกิจกรรม วิธีการเรียนรูและวิธีการประเมน

ผลการเรียนรู  คิดและไดฝกปฏิบัติจริงโดยมีครูที่

จัดการเรียนรู ให ไดพัฒนาอยาง เต็มศักยภาพมี

ผูปกครองและชุมชนมีสวนรวมในการจัดการเรียนรู

ใหกับผูเรียน 
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  7) การจัดบรรยากาศการเรียนรูเอื้อตอการ

พัฒนาคุณภาพผูเรียน 

   7.1) ส ะ อ า ด  ส ว ย ง า ม  ร ม รื่ น  ถู ก

สุขลักษณะเอ้ือตอการเรียนรู 

  8) ผูเรียนมีคุณภาพมาตรฐาน มีการพัฒนา

ทุกดาน เปนคนดี คนเกงมีความสุข สามารถเรียนตอ

และประกอบอาชีพ 

   8.1)  นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม 

รักเรียนรูมีวินัยในตนเอง กลาคิด กลาทารับผิดชอบ 

ในการกระทาของตนเองเปนคนเกงที่มีวิสัยทัศน 

ทักษะในการคิดวิเคราะห สรางสรรคแสวงหาความรู

ไดดวยตนเอว สามารถใชเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรูได

ดีสามารถใชภาษาในการสื่อสารไดอยางดีมีทัศนคติที่

ดีตอการประกอบอาชีพที่สุจริตนอกจากนั้นยังมี

สุขภาพพลานามัยที่สมบูรณทั้งทางดานรางกาย จิตใจ 

อารมณ สังคมสติปญญาอยางเหมาะสมถูกตอง  

เต็มศักยภาพตามวัยของผูเรียน มีผลการเรียนดีผาน

เกณฑตามหลักสูตร เปนที่ยอมรับของสังคมและชุมชน 

  9) โรงเรียนเปน แบบอยางที่ดี และใหความ

ชวยเหลือแกชุมชนและโรงเรียนอ่ืนๆ 

ผูเรียนมีคุณภาพ  

 กระทรวงศึกษาธิการ (2544) หลักสูตรการ 

ศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2544 ใหความหมาย ผูเรียน 

และคุณภาพผูเรียนไว ดังนี้ 

 1. ผูเรียน หมายถึง ผูที่เขาศึกษาตามหลักสูตร

การศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

(หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ) และหรือ หมายถึง 

ผูที่ เขาเรียนหลักสูตรการศึกษาตอเนื่อง ซึ่ง เปน

หลักสูตรระยะสั้นที่สถานศึกษาพัฒนาหรือจัดทําขึ้น 

เพื่อเสริมเติมเต็มและพัฒนาศักยภาพของผู เรียน 

ผูรับบริการในรูปแบบการศึกษานอกระบบ โดยไม

แบงเปนระดับชั้น มีเนื้อหาสอดคลองกบความตองการ

ของผูเรียน ผูรับบริการ และชุมชน 

 2. คุณภาพของผูเรียน คือ ผลของการจัด

การศึกษา ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับ

การศึกษาขั้นพื้นฐานที่เกิดขึ้นกบผูเรียนที่ครอบคลุม 

ในเรื่องการเปนคนมคีวามสุข เปนคนดี และเปนคนเกง 

โดยพิจารณาจากการมีสุขภาพกาย และสุขภาพจิต 

ที่ดี เปนคนดีของสถานศึกษา ครอบครัว  สั งคม 

ประเทศชาติใฝ หาความรู อยางตอเนื่องมีเหตุผลใน

การตัดสินใจ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับดีและ

หรือหมายถึงผลของการจัดการศึกษาตอเนื่องที่

เกิดขึ้นกบผู เขาเรียนที่ทําใหมีความรูความเขาใจ 

สามารถนําไปใชประโยชน เพิ่มทักษะในการทํางาน

สามารถทํางานรวมกบผูอ่ืนได 

 อาจสรุปไดวา ผูเรียนที่มีคุณภาพมาตรฐาน คือ

ผู เ รี ยนที่ มีพัฒนาการทุ กด าน เปนคนดี  คน เก ง  

มีความสุขเรียนตอและประกอบอาชีพไดคือผูเรียน 

มีคุณลักษณะที่พึงประสงค มีพัฒนาการทุกดานเต็ม

ตามศักยภาพมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผานเกณฑ

ตามที่หลักสูตร และสถานศึกษากําหนดและคุณภาพ

ผูเรียนเปนที่ยอมรับของสังคม 

ลักษณะของผูเรียนที่มีคุณภาพ 
 คุณภาพผู เ รียนตามมาตรฐานการศึกษา 

ขั้นพื้นฐานเปนผลผลิตของการจัดการการศึกษา

คุณภาพของผู เ รี ยนด านความรู ความสามาร ถ 

ทางวิชาการ พบวา นักเรียนสวนใหญมีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนสูงขึ้นและมีคะแนนเฉลี่ยของแตละ 

กลุ มสาระเพิ่ มขึ้ น  นัก เ รี ยนมีความสามารถใน 

การวิเคราะห คิดสังเคราะห เรียนรูดวยตัวเอง และ 

นําความรูไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันได สําหรับ

ความรูความสามารถในการแขงขัน พบวา นักเรียน

บางคนมีความสามารถและผลการ เรี ยนดี เดน 

สามารถสรางชื่อเสียงให โรงเรียนในการแขงขัน 

ตางๆ ได ซึ่งสอดคลองกับจุดหมายของหลักสูตร

การ ศึ ก ษาขั้ นพื้ น ฐ า นที่ เ น น ใ ห ผู เ รี ยน มี ค ว า ม 

สรางสรรค ใฝรู ใฝเรียน รักการอาน รักการเรียน และ

รักการคนควา มีความรูอันเปนสากลรูเทาทันการ

เปลี่ยนแปลงและความกาวหนาทางวิทยาการ มีทักษะ

และศักยภาพในการจัดการ การสื่อสาร และการใช

เทคโนโลย ีปรับวิธีการคิด วิธีการทํางานไดเหมาะสม

กับสถานการณ สําหรับคุณลักษณะที่พึงประสงค 
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ของนักเรียน พบวา โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมให

นักเรียนมีความประพฤติที่แสดงออกอยางเหมาะสม

กับวัย มีคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย มีความ

รับผิดชอบ มมีนุษยสัมพันธที่ดี มีความอดทนเสียสละ

เพื่อสวนรวม สามารถทํางานรวมกับผูอื่นได มีทักษะ

ในการแสวงหาความรูดวยตนเอง มีทักษะในการ

ทํางาน มีสุนทรียภาพดานศิลปะ ดนตรี และกีฬา 

ปฏิบัติตนตามหลักเบื้องตนของสาสนา ตระหนักใน

คุณคาของภูมิปญญาไทย และนําภูมิปญญาไทยมา

ประยุกตใช รูคุณคา มีจิตสํานึก และมีสวนรวมใน 

การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติมสีุขภาพแข็งแรง และ

จิตใจแจมใส 

 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

พ.ศ.2551 ไดกําหนดใหสมรรถนะสําคัญ 5 ประการ

ของผูเรียนเปนเปาหมายในการพัฒนาผูเรียนใหเปน 

คนดี มีปญญา มีคุณภาพชีวิตที่ดี ดังนี้ 

 1 .ความสามารถในการสื่อสารเปนความ 

สามารถในการรับและสงสาร มีวัฒนธรรมในการใช

ภาษาถ ายทอดความคิ ด  ความรู  คว าม เข า ใ จ 

ความรูสึก และทัศนะของตนเอง เพื่อแลกเปลี่ยน

ขอมูลขาวสารและประสบการณอันจะเปนประโยชน

ตอการพัฒนาตนเองและสังคม รวมทั้งการเจรจา

ตอรอง เพื่อขจัดและลดปญหาความขัดแยงตางๆ  

การเลือกรับหรือไมรับขอมูลขาวสาร ดวยหลักเหตุผล

และความถูกตอง ตลอดจนการเลือกใชวิธีการสื่อสาร

ที่มปีระสิทธิภาพ โดยคํานึงถึงผลกระทบที่มีตอตนเอง

และสังคม 

 2.ความสามารถในการคิด เปนความสามารถ

ในการคิดวิเคราะห การคิดสังเคราะห การคิดอยาง

สรางสรรค การคิดอยางมีวิจารณญาณ และการคิด

เปนระบบ เพื่อนําไปสูการสรางองคความรูหรือ

สารสนเทศ เพื่อการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและ 

สังคมไดอยางเหมาะสม 

 3.ความสามารถในการแกปญหาเปนความ 

สามารถในการแกปญหาและอุปสรรคตางๆ ที่เผชิญ

ไดอยางถูกตองเหมาะสม บนพื้นฐานของหลักเหตุผล 

คุณธรรม และขอมูลสารสนเทศ เขาใจความสัมพันธ

และการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณตางๆ ในสังคม 

แสวงหาความรู ประยุกตความรูมาใชในการปองกัน

แกไขปญหา และมีการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพ  

โดยคํานึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นตอตนเอง สังคม และ

สิ่งแวดลอม 

 4.ความสามารถในการ ใชทักษะชี วิต เปน

ความสามารถในการนํากระบวนการตางๆ ไปใชใน

การดําเนินชีวิตประจําวัน การเรียนรูดวยตนเอง  

การเรียนรูอยางตอเนื่อง การทํางาน และการอยู

รวมกันในสังคม ดวยการสรางเสริมความสัมพันธ 

อันดีระหวางบุคคล การจัดการปญหา และความ

ขัดแยงตางๆ อยางเหมาะสม การปรับตัวใหทันกับการ

เปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดลอม และการ

รูจักหลีกเลี่ยงพฤติกรรมไมพึงประสงคที่สงผลกระทบ

ตอตนเองและผูอื่น 

 5.ความสามารถในการใช เทคโนโลยีเปน

ความสามาร ถ ในการ เลื อกและ ใ ช เทค โน โลย ี

ดานตางๆ และมีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลย ี

เพื่อการพัฒนาตนเองและสังคม ในดานการเรียนรู 

การ สื่ อส าร  ก าร ทํ า ง าน  ก าร แกปญหาอย า ง

สรางสรรค ถูกตอง เหมาะสม และมีคุณธรรม 

 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลาก 

หลายใหสอดคลองกับศักยภาพของนักเรียนมีแผนการ

จัดการเรียนรูที่ยึดผู เรียนเปนสําคัญ สอดแทรก

คุณธรรม จริยธรรมและคานิยม เนนความสนใจของ

นักเรียน นําเนื้อหาสาระการเรียนรูเปนเรื่องใกลตัวใน

ชุมชนหรือในชีวิตประจําวันนําภูมิปญญาทองถิ่น  

มาจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมีการบูรณาการ

คุณธรรมคานิยมที่ดีงาม กิจกรรมการเรียนการสอน

ควรมุ ง เนนใหนั ก เรี ยน เกิดทักษะ กิจกรรมเนน

กระบวนการคิด ใชเทคนิควิธีการอยางหลากหลายมี

สื่ออุปกรณประกอบ ลงมือปฏิบัติเนนการปฏิบัติจริง  

นักเรียนเปนผูสรางองคความรูดวยตนเอง มีสวนรวม  

มีปฏิสัมพันธกันระหวางนักเรียนกับนักเรียน นักเรียน

กับครู นักเรียนกับวัตถุสิ่งของที่เปนสื่อการเรียนรู   

เปดโอกาสใหนักเรียนไดมีปฏิสัมพันธกับบุคคลและ

สภาพแวดลอม มีการสื่อสารแลกเปลี่ยนขอมูลของ
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นักเรียนระหวางครูกับผูปกครอง มีกิจกรรมเสริม

หลักสูตร เชน ชุมนุม ชมรม กิจกรรมจิตอาสาใน

โอกาสตางๆ นอกเหนือจากชั่วโมงเรียน 

 การวัดและประเมินผลก็ถือเปนสิ่งที่สําคัญ 

ในการจัดการ เรี ยนการสอนมีการประเมินผล 

ครบทุกดาน (ความรูกระบวนการคุณลักษณะ)  

ใหสอดคลองกับมาตรฐานการเรียนรูที่ไดกําหนดไวใน

หลักสูตร มีการวัดประเมินผล กอนเรียน ระหวางเรียน 

และหลังเรียน ประเมินผูเรียนเปนรายบุคคล กลุมยอย 

กลุมใหญอยางสม่ําเสมอดวยวิธีการที่หลากหลาย

รูปแบบและประเมินตามสภาพจริง โดยใชวิธีการ 

ซักถาม ถามสอบ การจัดทํารายงาน แฟมสะสมงาน  

สัง เกต โครงงานคณิตศาสตร  การทดสอบยอย  

การสอบกลางภาค การสอบปลายภาค หรือวิธีการ

อื่นๆ วัดผลสัมฤทธิ์ แบบอิง เกณฑมีการบันทึกไว 

เป นหลัก ฐานและรายงานใหผู ปกคร องทร าบ  

ดังนั้นการออกแบบการจัดการเรียนรู จะพัฒนา

คุณภาพของนักเรียนมากนอยเพียงใดขึ้นอยูกั บ

ครูผูสอนถายทอดความรูดวยวิธีการที่หลากหลาย

แลวนักเรียนสามารถคนพบองคความรูดวยตัวเอง

หรือไม ทั้งนี้ขึ้นอยูกับธรรมชาติของวิชานั่นเอง 

 ผู เรียนเปนผู รับผิดชอบการเรียนรู ของตน   

ครู เปนผู สนั บสนุนและอํานวยความสะดวกใน 

การเรียนรู ดังนั้นครูผูสอน และผูจัดการศึกษาจะตอง

เปลี่ยนแปลงบทบาทจากการเปนผูชี้นํา ผูถายทอด

ความรูไปเปนผูชวยเหลือสงเสริมและสนับสนุนผูเรียน

ในการแสวงหาความรูจากสื่อและแหลงการเรียนรู 

และใหขอมูลที่ถูกตองแกผูเรียน เพื่อนําขอมูลเหลานั้น

ไปใชสรางสรรคความรูของตน โดยมีจุดมุงหวังให

ผูเรียนเปนคนที่สมบูรณ คือ เปนคนดี คนเกง และ 

มีความสุขอยางแทจริง 

 ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาใหเด็ก

เปนคนเกง ดี และ มีความสุข ควรจะมีการสงเสริม 

หรือพัฒนาเด็ก ดังนี้ 

        1. สงเสริมใหเด็กเปน ศูนยกลางของการเรียนรู 

(Student-centered Approach) โดยเนนใหเด็กเปน 

ผูปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรูดวยตนเอง 

 2. สงเสริมพัฒนาการของสมองทุกๆ ดาน 

(Whole Brain Approach) ทั้งดานรางกาย ภาษา 

คณิตศาสตร ดนตรี การรับรู และมิติสัมพันธ และ 

การรักธรรมชาติ 

          3. ส ง เ ส ริ ม ใ ห เ ด็ ก ไ ด พั ฒน าทั กษ ะ 

กระบวนการคิด (Thinking Skill) และการ แกโจทย

ปญหา อยางเปนเหตุเปนผล และในเชิงสรางสรรค 

          4. เนนการบูรณาการการเรียนรู และทักษะ

ความถนัดของผูเรียน โดยสงเสริมศักยภาพของเด็ก

ทุก ๆ  ด าน  โ ดยการ เ รี ยน เปนหน วย  ( Thematic 

Approach) 

          5. เนนการพัฒนาเด็กในดานการอยูรวมกัน 

และทํางานรวมกันตามวิถีประชาธิปไตย  

          6. สงเสริมการเขาใจตนเอง รูจักสวนดี  

สวนบกพรองของตนเอง  และความเข าใจผู อื่ น 

สามารถชื่นชมกับความสําเร็จของผูอื่น 

          7. เนนการประเมินตามสภาพจริง (Authentic 

Evaluation) โดยอาศัยการสังเกต การสัมภาษณ  

การเก็บสะสมแฟมผลงานของเด็ก 

บทสรุป 

 สถานศึกษาที่มีคุณภาพจะตองจัดการเรียนรู

ดวยกระบวนการที่ เหมาะสม และสอดคลองกับ

แนวทางของหลักสูตรที่ออกแบบไว ดังนั้นผูบริหาร

สถานศึกษาและครูผูสอนในฐานะที่เปนผูนําหลักสูตร

มาสูการปฏิบัติ และรับผิดชอบโดยตรงตอการจัด

การศึกษาของสถานศึกษา จําเปนตองมีความรู 

และเขา ใจถึ ง เป าหมาย ตลอดจนกระบวนการ  

จัดการเรียนรูตามแนวทางที่หลักสูตรกําหนดไว 

เปนอยางดี การจัดการศึกษาของไทยในปจจุบันและ

อนาคต ที่จะตองชวยกันผลักดัน ให  ผู เ รียนเกิด 

การเรียนรูและมีคุณภาพตามที่หลักสูตรและสังคม

ตองการ การจะพัฒนาผูเรียนใหเปนทั้งคนดี มีปญญา 

มีคุณภาพชีวิตที่ ดี  และมีขี ดความสามารถ เปน 

ที่ยอมรับ จึงตองพัฒนาให เด็กมีความสามารถ 

ในการสื่อสาร รับ-สงสาร ใชภาษาถายทอด ตลอดจน

การ เลื อก ใ ช วิ ธี ก าร สื่ อ ส า ร ที่ มี ป ร ะสิ ทธิ ภา พ  
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มีความสามารถในการคิด สามารถคิดวิเคราะห  

คิดสังเคราะห คิดสรางสรรค คิดอยางมีวิจารณญาณ 

และคิดเปนระบบ เพื่อสรางองคความรู  หรือเพื่อ

ตัดสิน ใจไดอยาง เหมาะสม มีความสามารถใน 

การแกปญหาบนพื้นฐานของหลักเหตุผล คุณธรรม 

และขอมูลสารสนเทศ มีความสามารถในการใชทักษะ

ชีวิต โดยนํากระบวนการตางๆ ไปใชในชีวิตประจําวัน 

สามารถเรียนรูดวยตนเอง เรียนรูอยางตอเนื่อง 

ทํางานและอยูร วมกันในสังคมไดอยางเหมาะสม 

สามารถปรับตัวใหทันกับการเปลี่ยนแปลง และรูจัก

หลีกเลี่ยงพฤติกรรมไมพึงประสงคที่สงผลกระทบตอ

ตนเองและผู อื่ น  นอกจากนี้ ยั งมีความสามารถ 

ในการใชเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาตนเองและสังคมใน

ดานการเรียนรู การสื่อสาร การทํางาน การแกปญหา

อยางสรางสรรค ถูกตอง เหมาะสม และมีคุณธรรม 
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การบริหารจัดการความเสี่ยง 

Risk Management 

เชิดศักดิ์   เกษโสภา1 และ วัชราพร   อุนคํา2 

บทคัดยอ 

 ความไมแนนอนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงที่มาจากปจจัยภายในและภายนอกสามารถสงผลกระทบตอองคกร

ทั้งทางบวกและทางลบ โดยที่ผลกระทบทางบวกถือวาเปนโอกาสที่องคกรสามารถแสวงหาผลประโยชนและความไดเปรียบ 

ขณะที่ผลกระทบทางลบสามารถทําใหเกิดความสูญเสียซึ่งเปนปญหาและความเสี่ยงตอองคกร อยางไรก็ตามความไม

แนนอนไมสามารถควบคุมได แตเราสามารถจัดการกับความเสี่ยงไดโดยการวิเคราะหโอกาสและผลกระทบของ

เหตุการณที่เปลี่ยนแปลงไปจากอิทธิพลของความไมแนนอน เพื่อหาวิธีการจัดการการเตรียมการที่เหมาะสมไวลวงหนา 

รวมถึงการควบคุมและการตรวจสอบการบริหารความเสี่ยงจึงเปนเครื่องมือสําคัญที่จะชวยใหองคกรเกิดความมั่นใจ

ในการดําเนินกิจกรรมตางๆ ไดสําเร็จลุลวงตามวัตถุประสงค และสอดคลองกับเปาหมายขององคกร ทั้งยังชวยจัดสรร

ทรัพยากรไดอยางมปีระสิทธิผลและประสิทธิภาพ ผูบริหารสถานศึกษาจึงควรสงเสริมใหการบริหารความเสี่ยงเปน

ของวัฒนธรรมองคกร เพื่อใหบุคลากรที่เกี่ยวของมีความรูและเขาในเรื่องการบริหารความเสี่ยง เกิดการตระหนักรู

ความเสี่ยงและนํามาใชในการบริหารงานในชีวิตประจําวันได เพื่อชวยใหการบริหารความเสี่ยงเปนไปอยางมีระบบ 

สามารถทําการควบคุมและตรวจสอบได ดังนั้น การกําหนดกรอบการบริหารความเสี่ยงองคกรตามมาตรฐานสากล 

ซึ่งประกอบดวย การกําหนดนโยบายในเรื่องการบริหารความเสี่ยงที่ชัดเจนจากผูบริหารองคกร โครงสรางการบริหาร

ความเสี่ยง บทบาทหนาที่ในการกํากับดูแล รวมถึงหลักเกณฑและแนวทางในการบริหารความเสี่ยงที่เปนมาตรฐาน

เดียวกันทั่วทั้งองคกร 

คําสําคัญ : การบริหารจัดการความเสี่ยง 

ABSTRACT 

 The uncertainty of changes from external and external factors can affect to organizations both in positive 

and negative ways. The positive effects are considered as the opportunities that organization can used to seek 

for benefits and advantages where as the negative effects can cause organizational problems, lost, and risks. 

However, uncertainty can be controlled by risk management. The analysis of opportunities and threads of the 

situation in advance to prepare for unexpected situation by controlling and monitoring are the key of risk 

management, which is a key instrument to reaffirm of success and achieve the goal of the organization. It also 

helps in effective control of resources. School administrators need to promote risk management as the 

organizational culture and support staff to gain knowledge of risk management and apply in real life. Risk 

management is the systematic process, so controlling and monitoring are necessary. The framework of risk 

management according to international standard comprises of clear principle of risk management in organization, 

structure, role and responsibility, criteria and guideline which are based on total quality management. 

Key work: Risk Management 
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ความหมายของความเสี่ยง 

 เจนเนตร มณีนาค และคณะ (2548, หนา 5) 

ไดใหความหมายของคําวา ความเสี่ยง (Risk)  ใน

ความหมายของการจัดการ หมายถึ ง โอกาสที่

องคการจะเกิดการดําเนินผิดพลาดเสียหายไมประสบ

ผลสําเร็จตามแผนงาน หรือเปาหมายที่ตั้งไวหรือความ

เปนไปไดอันที่จะเกิดความสูญเสียขึ้นหรืออุปสรรค

ที่มากระทบตอองคการ 

 ณฐพร พันธุอุดม (2549, หนา 59) กลาววา 

ความเสี่ยง หมายถึง เหตุการณหรือสถานการณใดก็

ตามที่มีความไมแนนอนซึ่งอาจเกิดขึ้นและมีผลทําให

องคกรหรือกิจการไมสามารถดําเนินงานใหบรรลุ

วัตถุประสงคหรือเปาหมายที่ตั้งไว 

 ชัยเสฏฐ พรหมศรี (2550, หนา 14) กลาววา 

ความเสี่ยง หมายถึง โอการที่บางสิ่งบางอยางอาจ

เกิดขึ้นเปนผลลัพธของสิ่งที่เปนอันตรายหรือคุกคามที่

สงผลกระทบตอกิจกรรมทางธุรกิจหรือแผนการตางๆ 

ทั้งที่ความเสี่ยงเกิดขึ้นเนื่องมาจากความไมแนนอน  

ซึ่งสามารถวัดไดจากความนาจะเปนของสิ่งที่เกิดขึ้น

หรือผลลัพธของสิ่งที่เกิดขึ้น (ถาไดเกิดขึ้นจริง) ซึ่งใน

แตละหนวยงานในองคการทั้งภาครัฐและเอกชนนั้น 

อาจมีมุมมองในเรื่องความเสี่ยงแตกตางกันหรือตรง

ขามกันได 

 ธร สุนทรายุทธ (2550, หนา 152) ไดกลาวถึง

ความเสี่ยงไวดังนี้วา เหตุการณหรือการกระทําใดๆ  

ที่อาจเกิดขึ้นภายในสถานการณที่ไมแนนอนและสงผล

กระทบหรือสรางความเสียหายหรือความลมเหลวหรือ

ลดโอกาสที่จะบรรลุเปาหมายและวัตถุประสงคทั้งใน

ระดับประเทศ ระดับองคกรหรือหนวยงานนั้นๆ 

 ดวงใจ ชวยตระกุล (2551, หนา 24) กลาววา 

ความเสี่ยง หมายถึง ภาวะหรือสถานการณที่มี 

อุปสรรคหรือการสูญเสียโอกาส  ซึ่งจะมีผลทําให

องคกรสามารถบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนด 

 จากแนวคิดขางตน สามารถสรุปไดวา ความ

เสี่ยง หมายถึง โอกาสหรือสถานการณที่มีความไม

แนนอนที่สงผลกระทบทั้งทางตรงและทางออมที่ทําให

องคกรเกิดความลมเหลวหรือลดโอกาสที่จะบรรลุ

ตามวัตถุประสงคที่องคกรนั้นๆ ไดตั้งเอาไว 

ความหมายของการบริหารความเสี่ยง 

 ประกอบ กุลเกลียง (2550) กลาวถึงการ

บริหารความเสี่ยง (Risk Management) หมายถึง 

กระบวนการในการลดความสูญเสีย ความลมเหลว

ของหนวยงาน ดวยการคนควาเทคนิคและวิธีการ

จัดการที่ดีที่สุดมาดําเนินการ เพื่อใหการดําเนินการ 

มีระบบการเตือนภัยหรือการปองกันความผิดพลาด

หรือความเสียหายลวงหนา โดยการลดโอกาสของ 

การสูญเสียซึ่ งมาจาก เหตุ การณที่ ไ มสามาร ถ 

ควบคุมได นอกจากนี้การบริหารความเสี่ยงยังเปน

กระบวนการที่มีผลกระทบที่นําไปสูการตัดสินใจ 

ที่ดีโดยการใหความเขาใจอยางลึกซึ่งตอความเสี่ยง

และผลลัพธที่จะเกิดขึ้น 

 นฤมล สะอาดโฉม (2550) ไดใหความหมาย

ของการบริหารความเสี่ยง คือวิธีการบริหารจัดการ 

ที่เปนไปเพื่อการคาดการณและลดผลเสียของความ 

ไมแนนอนที่จะเกิดขึ้นกับองคกร  ทั้งนี้เพื่อใหองคการ

สามารถบรรลุวัตถุประสงคไดโดยมีประสิทธิภาพ 

มากขึ้น 

 ดวงใจ ชวยตระกูล (2551) กลาววาการบริหาร

ความเสี่ยง หมายถึง การจัดกระบวนการดําเนินงาน

ขององคกรใหบรรลุเปาหมาย โดยมีการวางแผน 

วิเคราะห กํากับ พัฒนาทางเลือกในการบริหารความ

เสี่ยง ตรวจติดตามและควบคุมใหเปนไปในแนวทาง

เดียวกันตามวัตถุประสงคขององคกร 

 สรุปไดวาการบริหารความเสี่ยง หมายถึง 

วิธีดําเนินการบริหารเพื่อลดโอกาสที่จะทําใหเกิดความ

เสียหาย หรือลมเหลวเพื่อควบคุมใหระดับความ

เสียหาย และผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตอยู

ในระดับที่สามารถรับได ประเมินได ควบคุมได และ

สามารถตรวจสอบไดอยางมีระบบ  โดยคํานึงถึงการ

บรรลุเปาหมายตามภารกิจ 
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ลักษณะของความเสี่ยง 

         1. ความเสี่ยงดานการเงิน หมายถึง ความเสี่ยง

ในเรื่องการจัดสรรงบประมาณการบริหารพัสดุและ

สินทรัพย คาใชจายรายหัว การจัดทําบัญชีการเงิน 

ใบเสร็จรับเงิน การใชจายเงิน เงินยืม การจัดทํา

ทะเบียน การจัดทํารายงานการขอซื้อ ขอจางการ

เขียนเช็คสั่งจาย 

         2. ความเสี่ยงดานการดําเนินงาน หมายถึง 

ความเสี่ยงในเรื่องการดําเนินงานดานการแนะแนว 

ความยุงยากในการปฏิบัติงาน การประกันคุณภาพ 

การพัฒนาโรงเรียนและพฤติกรรมนักเรียน งานธุรการ 

การกํากับติดตาม การพัฒนาวิธีการจัดกิจกรรม

ความรูความเขาใจในการทําวิจัยในชั้นเรียน 

         3. ความเสี่ยงดานกลยุทธ /ยุทธศาสตร 

หมายถึง ความเสี่ยงในเรื่องนโยบาย แผน พันธกิจกล

ยุทธ/ยุทธศาสตรของสถานศึกษา 

         4. ความเสี่ยงดานกฎระเบียบ/ขอบังคับ

หมายถึง ความเสี่ยงในเรื่องวินัยการตรวจสอบภายใน/

ควบคุมภายใน ก าร เปลี่ ยนแปลงกฎร ะเบี ยบ /

มาตรการ/ขอกําหนดจากตนสังกัด 

         5. ความเสี่ยงดานเทคโนโลยี/การสื่อสาร

หมายถึง ความเสี่ยงในเรื่องการสื่อสารและเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

         6. ความเสี่ ยงด านร างกาย หมายถึ ง  

ความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับรางกายของบุคลากรใน

สถานศึกษา เชน การลื่นหกลม การทํารายรางกาย 

การไดรับบาดเจ็บภายในสถานศึกษารวมไปถึงสุขภาพ

และความปลอดภัยทางดานรางกาย 

         7. ความเสี่ยงดานภาพลักษณชื่อ เสี่ยง 

หมายถึง ชื่อเสี่ยงของการจัดการบริหารสถานศึกษา

ของผูบริหาร การสอนของครู คุณภาพของนักเรียน

กา ร ย อม รั บ ขอ งผู ที่ เ กี่ ย ว ข อ ง  ผ ลก ร ะ ทบ ต อ

สถานศึกษา 

        8. ความเสี่ยงดานการทุจริต หมายถึง ความ

เสี่ยงในเรื่องหลักฐานทางการเงินสูญหายเอกสารทาง

การเงินถูกปลอมแปลงและการนําไปใชในเรื่องสวนตัว 

        9. ความเสี่ยงดานทรัพยากรมนุษย หมายถึง 

ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการระดมทรัพยากรการนิเทศ 

การปฏิบัติงานของบุคลากร การโยกยายผูบริหาร 

         10. ความเสี่ยงดานการเรียนการสอน หมายถึง 

ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการเรียนการสอนการวัดและ

ประเมินผล กระบวนการเรียนการสอน การพัฒนา

หลักสูตร การมีสวนรวมใน การจัดทําหลักสูตรแหลง

เรียนรู กระบวนการเรียนรู 

         11. ความเสี่ยงดานความมั่นใจทางการศึกษา 

หมายถึง ความเสี่ยงในเรื่องการรองเรียนความเชื่อมั่น/

ความมั่นใจ ชุมชนรอบโรงเรียนไมไดความสําคัญตอ

การรวมมือในการพัฒนาระบบดูแลความปลอดภัย

ใหกับนักเรียน การใหบริการวิชาการกับหนวยงาน

ภายนอกหรือชุมชน 

         12. ความเสี่ยงดานขอตกลงทางวิชาการ 

หมายถึง ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการทําการบานนอย

หรือไมมกีารบาน การไมตรวจงาน/การบาน การเลิก

เรียนกลางคัน การไมสนใจการเรียนรวมถึงความ

ผูกพันกับสถานศึกษา การใหรางวัลและการลงโทษ 

         13. ความเสียงดานสิ่งแวดลอม หมายถึง  

ความเสี่ยงในเรื่องความเสี่ยงภายนอกโรงเรียน  

ความเสี่ยงภายในโรงเรียน ความเสี่ยงภายในอาคาร

เรียน การบริหารจัดการสิ่งแวดลอมภายในโรงเรียน

การฝกซอม/สอนวิธีการหลบภัยธรรมชาติ การเฝา

ระวังความเสี่ยง 

ลักษณะของปจจัยเสี่ยง 

         ปจจัยเสี่ยงควรจะมีตนเหตุที่แทจริงเพื่อที่จะ

สามารถนําไปใชประโยชนในการหามาตรการลดความ

เสี่ยงในภายหลังไดแบงเปน 2 ดาน คือ 

         1 .  ป จจัย เสี่ ย งภายนอก  คื อ  ความเสี่ ย ง 

ที่ไมสามารถควบคุมการเกิดไดโดยองคกรเอง เชน

เศรษฐกิจ /สั งคม/การเมือง /กฎหมาย คู แข ง

เทคโนโลย ีภัยธรรมชาติสิ่งแวดลอม พฤติกรรมความ

เชื่อมั่นในภาพลักษณองคกร 

         2. ปจจัยเสี่ยงภายใน คือ ความเสี่ยงที่สามารถ

ควบคุมการเกิดไดโดยองคกรเอง เชน วัฒนธรรม
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องคกร นโยบายการบริหารและการจัดการความรู /

ความสามารถทักษะของบุคลากร กระบวนการ

ทํางาน ขอมูล/ระบบสารสนเทศเครื่องมืออุปกรณ 

วัฒนธรรมองคกร นโยบายการบริหารและการจัด 

การความรู /ความสามารถทักษะของบุคลากร 

กระบวนการทํางานขอมูล/ระบบสารสนเทศ เครื่องมือ

อุปกรณ 

การดําเนินการการบริหารความเสี่ยง 

 1. การลด/การควบคุมความเสี่ยงเปนการ

ปรับปรุงระบบการทํางานหรือการออกแบบการ

ทํางานใหมเพื่อลดโอกาสที่จะเกิดหรือลดผลกระทบให

อยูในระดับที่องคกรยอมรับได 

 2. กระจายความเสี่ยงหรือการโอนความเสี่ยง 

เปนการกระจายถายโอนความเสี่ยงใหผูอื่นชวยแบง

ความรับผิดชอบไป 

 3. การหลีกเลี่ยงความเสี่ยงเปนการจัดการ

ความเสี่ยงที่อยูในระดับสูงมาก และหนวยงานไมอาจ

ยอมรับได  จึงตองตัดสินใจยกเลิกโครงการหรือ

กิจกรรมนั้นไป 

 4. การบริหารความเสี่ยงโดยการยอมรับ 

ความเสี่ยง ที่ เกิดขึ้นเมื่อพิจารณาเห็นวาอาจเกิด 

ความไมคุมคาในการจัดการควบคุมหรือปองกัน 

ความเสี่ยงนั้นๆ 

การความเสี่ยงแบบ 4T’s Strategies 

     ทั้งนี้ในการดําเนินการใหพิจารณาถึงประสิทธิ 

ภาพของการปฏิบัติงาน 

 1. Terminate การหลีกเลี่ยง ความเสี่ยง 

 2. Transfer การกระจาย/โอนความเสี่ยง 

 3. Treat การลด/ควบคุมความเสี่ยง 

 4. Take การยอมรับความเสี่ยง 

ปจจัยความเสี่ยงและแนวทางแกไขใน

สถานศึกษา 

         จากขอคนพบในการวิจัยเรื่องการบริหารความ

เสี่ยงในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พบวา 

ปจจัยความเสี่ยงในสถานศึกษาระดับการศึกษา 

ขั้นพื้นฐานมปีจจัยความเสี่ยง 5 ปจจัย คือ 

 1. ดานการเรียนการสอน ไดแก ความเสี่ยงใน

ดานการวัดและประเมินผล กระบวนการเรียน 

การสอน การพัฒนาหลักสูตร ตําราเอกสาร คุณภาพ

วิทยานิพนธ การคัดเลือกนิสิต 

         แนวทางแกไข ปจจัยความเสี่ยงดานการเรียน

การสอน พบวา ควรใชวิธีการบริหารความเสี่ยงโดย

การควบคุมและหามาตรการในการปองกันความเสี่ยง 

รวมไปถึงการถายโอนความเสี่ยง การขาดเจาหนาที่ๆ 

รับผิดชอบงานธุรการโดยเฉพาะเปนความเสี่ยงอันดับ

แรกที่จะตองนําไปวางแผนปฏิบัติการบริหารความ

เสี่ยงกอน รองลงมาคือครูที่มีความรูความสามารถ

ลาออก สถานศึกษาการขาดบุคลากรฝายสนับสนุน 

(Non-teaching Staff) ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

โดยเฉพาะในโรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 

นับว า เป นปญหา เร งด ว นที่ จะต อง เร ง รั ดแก ไ ข 

เนื่องจากคุณภาพการศึกษาของผูเรียนในประเทศ

โดยรวมจาก  การประเมินผลจากสํานักตางๆ ชี้ใหเห็น

วาคุณภาพการศึกษายังอยูในลําดับกลางๆ ไปทายๆ 

ในระบบ Ranking แมวาเราจะดําเนินการปฏิรูปครูดวย

ระบบตางๆ ทั้งการผลิตครู การพัฒนาครู การกําหนด

มาตรฐานดานครู และการใหรางวัลตอบแทนก็ตามแต

การปฏิบัติจริงของครูในโรงเรียนตางๆ จะตองทํางานใน

สวนงาน 2 สวนคือสวนงานสนับสนุนและสวนงานสอน 

ครูตองทําเองทั้งหมดทุกภารกิจพูดงายๆ ก็คือครู

จะตองเปนเจาหนาที่ธุรการในเวลาเดียวกันกับเปน

ผูสอน ทําให ไมมี เวลาในการออกแบบการสอน

เตรียมการสอน พัฒนาเด็กและบริการวิชาการแกเด็ก

โดยเฉพาะอยางยิ่งในโรงเรียนขนาดกลางและเล็ก  

เปนเรื่องที่จําเปนเรงดวนคอนขางมากที่รัฐบาลจะตอง

จัดหาคนไปทํางานดานการสนับสนุนใหกับโรงเรียน 

ทุกแหง สําหรับความเสี่ยงในเรื่องของการกํากับและ

ติดตาม การวัดและประเมินผล และความเครียดใน

การปฏิบัติงานถึงแมวาสวนใหญอยูในระดับนอยก็ตาม 

แตมีหลายประเด็นที่มรีะดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง

และระดับผลกระทบอยูในระดับคอนขางมากซึ่งในการ

บริหารความเสี่ยงจําเปนที่จะตองบริหารจัดการกอน
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ประเด็นอื่นๆ คือ การลาออกกลางคันของนักเรียนอัน

เนื่องมาจากการยายติดตามครอบครัว การตรวจสอบ

คุณภาพของขอสอบ ความเครียดในการปฏิบัติงาน  

อันเนื่องมาจากเคยประสบปญหาความยุงยาก

เกี่ยวกับภาระงานนอกเหนือจากงานสอน ความเครียด

ที่เกี่ยวกับความรูความสามารถที่ตองใชในการทํางาน

และความเครียดที่ เกี่ ยวกับปฏิสัมพันธของครูกับ

ผูบริหาร 

 2. ความเสี่ยงดานการเงินซึ่งครอบคลุมถึงความ

ปลอดภัยของเงินสดและทรัพยสิน การทุจริตรายงาน

การเงิน การขาดงบประมาณ การใชจายเงินกับผลที่ไดรับ 

ความเสี่ยงดานบัญชีและการตรวจสอบ ขอตกลง 

สัญญา การโกง การหลอกลวงการบริจาคเงินในทางที่

ผิด การขโมย ยักยอกและความเสี่ยงเกี่ยวกับความ

สิ้นเปลือง การสูญเสียรายได การมีรายจายที่ไม

จําเปน การทุจริตรายงานทางการเงิน การบันทึกบัญชี

ผิดพลาด ความปลอดภัยของเงินสด 

         แนวทางแกไข ปจจัยความเสี่ยงดานการเงิน 

พบวา ควรใชวิธีการบริหารความเสี่ยงโดยการควบคุม

และหามาตรการในการปองกันความเสี่ ยงการ

คอรั ปชั่ นที่ เ กิ ด ขึ้ น ใ นสั ง คม ไทยได ลุ กลามไปสู

สถาบันการศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐมีความสลับซับซอน

และยากแกการตรวจสอบ เชน การเรียกการรับหรือ

ยอมรับเงิ นหรื อทรัพยสิน หรื อประโยชนอื่ น ใ ด 

โดยมิชอบ การเบียดบั งยักยอกหรือนํ าทรัพยสิน 

ของทางราชการไปใชสวนตัวโดยทุจริต การเบิกจายเงิน

งบ ป ร ะ มา ณ  เ งิ น น อ ก งบประมาณไม โปร ง ใส 

การดําเนินการจัดซื้อจัดจาง สถานศึกษาขั้นพื้นฐานและ

มีการจางที่ไมโปรงใสการคอรัปชั่นยังมีปรากฏใน

สังคมไทยและมีความซับซอนยากแกการตรวจสอบ 

เนื่องจากวัฒนธรรมของคนไทยและขาราชการครูใน

สถานศึกษาขั ้นพื ้น ฐ านและการ จ ัด โ คร งสร า ง

สถานศึกษาที่ม ีความไม สอดคลองตอภารก ิจที่

เปลี ่ยนไปสู การกระจายอํานาจ การบริหารจัดการ

ความเสี่ยงในลําดับตนๆ คือ ความเสี่ยงทางดานบัญชี/

คว า มรู ค ว าม ส าม า ร ถข อ งผู ต ร วจ ส อบ บั ญ ชี 

การบริจาคทรัพย การปลอมแปลง ขอตกลง รายงาน 

เอกสารหลักฐาน การโกง การหลอกลวง การฉอฉล 

การเปดเผยขอมูลเอกสารหลักฐานที่ไมเหมาะสม

ทางการเงิน การกระทําที่ไมเหมาะสม หรือการไดมาซึ่ง

ของสมนาคุณ การกระทําที่ไมเหมาะสมในการบรรจุ 

การปฏิบัติของผูทําสัญญา การไมเปดเผยรายงานตามขอ

เรียกรองการโตตอบกับสหพันธทางการเงิน การขโมย 

การยักยอก การสูญเสียการสิ้นเปลือง การใชในทางที่

ผิดหรือความไมเหมาะสมของแหลงที่มา 

 ความเสี่ยงที่ควรพิจารณาในลําดับตนๆ คือ

ความเสี่ยงที่เกิดจากการเบิกจายงบประมาณไมเปนไป

ตามแผน งบประมาณถูกตัด งบประมาณที่ไดรับไม

สอดคลองกับสถานการณของภารกิจที่เปลี่ยนแปลง

ไปทําใหการจัดสรรไมพอเพียง 

 3. ดานความมั่นใจทางการศึกษา 

         ประกอบดวยความสามารถในการดูแลนักเรียน

ในโรงเรียน การแลกเปลี่ยนในการใหบริการ ทางการศึกษา

และการมอบหมายงานในกิจกรรมโครงการตางๆ 

         แนวทางแกไข ปจจัยความเสี่ยงดานความมั่นใจ

ทางการศึกษา พบวาควรใชวิธีการบริหารความเสี่ยง

โดยการควบคุมและหามาตรการ ในการปองกัน 

ความเสี่ยงรวมไปถึงการมีสวนรวมของภาคี คือ ชุมชน 

ผูปกครองและผูประกอบการ ความเสี่ยงเรื่องของการ

ฟองรองตางๆ ที่มีความเกี่ยวของกับการศึกษาและ

ขอหาในการละเมิดขอตกลงกับนักศึกษาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ

อยางนาตกใจ ดังนั้นผูบริหารจึงควรมีความรอบคอบจึง

จําเปนที่จะตองเรียนรูในเรื่องของการบริหารความเสี่ยง

ใหมากยิ่งขึ้น 

 4. ดานสิ่งแวดลอม ไดแก การเปลี่ยนแปลงของ

บรรยากาศภายในและภายนอก ความเสี่ยงของน้ํา 

ภัยพิบัติธรรมชาติที่เกิดจากพายุ แผนดินไหว เปนตน 

 แนวทางแกไข ปจจัยความเสี่ยงดานสิ่งแวดลอม 

พบวาควรใชวิธีการบริหารความเสี่ยงโดยการควบคุม

และหามาตรการในการปองกันความเสี่ยง รวมไปถึง

การถายโอนความเสี่ยงความสําคัญของสิ่งแวดลอม

ของโรงเรียน ซึ่งนักเรียนเห็นวาเปนสิ่งที่ดี นาสนุกและ

เพลิดเพลินใจควรมีขอตกลงทางวิชาการระหวาง

นักเรียนที่อาศัยอยู ในพื้นที่ เสี่ยงดวย ผลการวิจัย
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ดังกลาวมีความสําคัญตอบทบาทของครูในการสราง

บรรยากาศเชนเดียวกัน 

 5  .ดานการบริหารความปลอดภัย ไดแก ความ

เสี่ยงในการผิดระเบียบของนักเรียนในสถานศึกษา 

         แนวทางแกไข ปจจัยความเสี่ยงดานการบริหาร

จัดการความปลอดภัย พบวา ควรใชวิธีการบริหาร

ความเสี่ยงโดยการควบคุมและหามาตรการในการ

ปองกันความเสี่ ยงรวมไปถึงการมีสวนรวมของ

นักเรียน ผูปกครอง บุคลากรในสถานศึกษา ชุมชน 

คณะกรรมการสถานศึกษาและผูที่เกี่ยวของ บริหาร

ความเสี่ยงเพื่อปองกันคอรัปชั่ นในสถานศึกษา 

ขั้ นพื้ น ฐานของรั ฐซึ่ ง พฤติ ก ร รมการ คอรั ปชั่ น 

ไดกลาวถึงการใชเอกสารปลอม การใชเวลาราชการ 

ไปหาประโยชนแกตนเอง การออกคําสั่งสถานศึกษา 

ที่ขัดตอระเบียบกฎหมาย การละทิ้งหรือทอดทิ้งหนาที่ 

การพิจารณาความดีความชอบขัดตอหลักเกณฑ

วิธีการที่กําหนด การบริหารจัดการความเสี่ยงดาน

การปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance 

Risk) ซึ่งความเสี่ยงที่เกิดจากการไมสามารถปฏิบัติ

ตามกฎระเบียบหรือกฎหมายที่ เกี่ ยวของไดหรือ

กฎระเบียบหรือกฎหมายที่มีอยูไมเหมาะสม หรือเปน

อุปสรรคตอการดําเนินงานเปนลําดับตนๆ ที่จะตอง

บริหารจัดการความเสี่ยงตอไป 

บทสรุป 
 จึงเห็นไดวาการบริหารความเสี่ยงมีความ 

สําคัญเปนอยางยิ่งในการลดมูลเหตุแตละโอกาส 

ที่ องค กรจะเกิ ดความเสี่ ยงให ระดั บความเสี่ ยงที่ 

จะ เกิดขึ้ นในอนาคตใหอยู ในระดับที่ยอมรับ ได  

ประเมินได ควบคุมไดและตรวจสอบไดอยางมีระบบ  

ทั้งนี้หากองคกรไมดําเนินการบริหารความเสี่ยง 

ใหครอบคลุมงานในองคกรก็จะทําใหการดําเนินงาน 

ไมบรรลุพันธกิจและเปาหมายขององคกรได และ 

จากปญหาดังกลาวขางตน จะเห็นไดวาการบริหาร

ความเสี่ยงในองคกรมีความสําคัญเปนอยางยิ่งใน 

การลดมูลเหตุแตละโอกาสที่องคกรจะเกิดความเสี่ยง

ใหระดับความเสี่ยงและขนาดของความเสี่ยงที่จะ

เกิดขึ้นในอนาคตใหอยูในระดับที่องคกรยอมรับได 

ประเมินได ควบคุมได และตรวจสอบไดอยางมีระบบ

โดยคํานึงถึงการบรรลุเปาหมายตามภารกิจหลักของ

องคกรและเปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการประจําป

ของตนสังกัดและเพื่อใหการบริหารความเสี่ยงใน

องคกรมีประสิทธิภาพครอบคลุมปจจัยความเสี่ยง

ทางดานการศึกษาในปจจุบัน 
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การจัดการศึกษากับการมสีวนรวม 

EDUCATION MANAGEMENT AND PARTICIPATION 

รัศมี  พิมพนอย1 และ ลักขณา ครุดอุทา2
 

บทคัดยอ  

 การจัดการศึกษาไทยตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบันไดมีการจัดการศึกษาในหลายรูปแบบหลายวิธี เริ่มตั้งแตการให

การศึกษาแกบุตร-ธิดาของคนชั้นสูง โดยชาวตางชาติที่เขามาติดตอคาขาย บาทหลวงที่มากับคณะทูตและนักปราชญ

ในสมัยกอน ซึ่งเปนการจัดการเรียนการสอนใหกับบุคคลเฉพาะกลุม สถานที่จัดการเรียนการสอนจะอยูที่บานหรือ 

วัดการจัดการศึกษาในยุดตอมารัชกาลที่ 5 ไดทรงมีการจัดการศึกษาที่มีระเบียบแบบแผน มีการกําหนดวิชาเรียน  

การสอบไล  มีการจัดตั้งโรงเรียนในบริเวณวัดในหัวเมอืงตางๆ มีการจัดการเรียนการสอนโดยพระ นักปราชญ แตเปน

การจัดการศึกษาที่ตางคนตางสอน เนื่องจากยังไมมนีโนบายและเปาหมายของการจัดการศึกษานอกจากใหรูหนังสือ

เทานั้น ตอมาไดมกีารกําหนดกระบวนการ ขั้นตอน เปาหมายของการจัดการศึกษา โดยการกําหนดนโยบายมาจาก

สวนกลางเพื่อใหบรรลุเปาหมายของการจัดการศึกษาที่เหมือนกัน แตก็ยังไมประสบความสําเร็จเนื่องจากในแตละ

พื้นที่มบีริบทที่แตกตางกัน ทําใหการจัดการศึกษาตามนโยบายจากสวนกลางยังไมตรงกับความตองการของผูเรียน

และชุมชน ปจจุบันไดมีการกระจายอํานาจในการจัดการศึกษามาสูโรงเรียนและชุมชนมากยิ่งขึ้น จะเห็นไดจากการ

กําหนดใหสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจะตองมีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อรวมจัดการศึกษากับโรงเรียน  

ใหบรรลุเปาหมายของการจัดการศึกษาตามนโยบายสวนกลางและความตองการของชุมชน  

คําสําคัญ:  การศึกษา, การมีสวนรวม, คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ABSTRACT  

 Thai education from the past to present has applied many approaches in educational management. 

Starting from the education among high-society level children using foreign teachers, priests, or philosophers. 

This type of education is for particular group of children in particular places, such as the houses or temples. The 

education in Rama 9 era became more systematic. The courses and exams were used in schools, where were 

located in the main towns. Monks, philosophers were teachers in those schools. They taught using their own 

principles with the objective of to encourage children’s literacy. Then the process, objectives of education were 

identified from the government, but it was not success. Since the contexts of each areas are different, the 

operation according to the set principles did not serve the needs of children and society. At present, the authority 

of educational management belongs to schools and community. The basic educational institutions are required to 

have the Basic Education Commission to co-operate with schools in order to achieve the goals of educational 

principles and meet the needs of society. 

Keywords:   Education, Participation, Basic Education Board 
             
1, 2
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บทนํา  
 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักไทย พ.ศ.2550 

สวนที่ 4 นโยบายดานศาสนา สังคม สาธารณสุข 

การศึกษาและวัฒนธรรม มาตรา 80 (4) สงเสริมและ

สนับสนุนการกระจายอํานาจเพื่อใหองคกรปกครอง

สวนทองถิ่น ชุมชน องคกรศาสนา และเอกชน จัดและ

มีสวนรวมในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนามาตรฐาน

คุณภาพการศึกษาใหเทาเทียมและสอดคลองกับ

นโยบายแหงรัฐ พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 

พ.ศ. 2542 ที่แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2545 มาตรา 8 (2)  

“กําหนด ใหสังคมมีสวนรวมในการจัดการศึกษา” 

ไมใชรัฐฝายเดียว และในมาตรา 9 (6) ยังไดกําหนดวา 

“บุคคล ครอบครัว ชุมชน องคการชุมชน องคกร

ปกครองสวนทองถิ่น เอกชน องคกรเอกชน องคกร

วิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และ

สถาบันสั งคมอื่ น” เข ามามีส วนร วมในการจั ด

การศึกษา เพื่อนําความรู  ภูมิปญญาทองถิ่นมา

สงเสริมและสรางสรรคใหเกิดความกาวหนาทาง

การศึกษาใหผูเรียนเปนคนเกง คนดี และมีความสุข  

การจัดการศึกษา มาตรา 22 กําหนดไววา “การจัด 

การศึกษาตองยึดหลักวาผูเรียนทุกคนมีความสามารถ

เ รี ยนรู แล ะพัฒนาตน เอง ได แล ะถื อว าผู เ รี ยน 

มีความสําคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาจะตอง

สง เสริมใหผู เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติ 

และเต็มตามศักยภาพ” มาตรา 24  การจัด

กระบวนการเรียนรู (6) จัดการเรียนรูใหเกิดขึ้นได 

ทุกเวลาทุกสถานที่  มีการประสานความรวมมือ 

กับบิดามารดา ผูปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝาย 

เพื่อรวมกันพัฒนาผูเรียนตามศักยภาพ มาตรา 40  

ใหมคีณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสถานศึกษา

ระดับอุดมศึกษาระดับต่ํากวาปริญญาและสถานศึกษา

อาชีวศึกษาของแตละสถานศึกษาเพื่อทําหนาที่กํากับ

และสง เสริม สนับสนุนกิจการของสถานศึกษา 

ประกอบดวย ผู แทนผูปกครอง ผูแทนครู  ผู แทน

องคกรชุมชน ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

ผูแทนศิษยเกาของสถานศึกษา ผูแทนพระภิกษุสงฆ

หรือผูแทนองคกรศาสนาอ่ืนในพื้นที่ และผูทรงคุณวุฒิ  

มาตรา 58 ใหมีการระดมทรัพยากรและการลงทุน

ดานงบประมาณ (2) ใหบุคคล ครอบครัว ชุมชน 

องคกรชุมชน องคกรปกครองสวนทองถิ่นเอกชน 

องคกร เอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถาน

ประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น ระดมทรัพยากร

เพื่อการศึกษา โดยเปนผูจัดและมีสวนรวมในการจัด

การศึกษา บริจาคทรัพยสินและทรัพยากรอื่นใหแก

สถานศึกษา และมีสวนรวมรับภาระคาใชจายทางการ

ศึกษาตามความเหมาะสมและความจําเปน 

 จะเห็นไดวาความมุงหมายและหลักการในการ

จัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 

ไดแสดงใหเห็นวารัฐตองการใหประชาชนเขามามีสวน

รวมในการจัดการศึกษา โดยใหทุกฝายในสังคมเขามา

มีสวนรวมในการจัดการศึกษา เห็นไดจากคณะกรรม 

การสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจะมีบทบาทในการจัด

การศึกษา 

อํานาจและบทบาทหนาที่ของคณะกรรม 

การสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

 กระทรวงศึกษาธิการ (2546) ตามมาตรา 38 

แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวง 

ศึกษาธิ ก าร  พ .ศ .2546  ร วมทั้ งอํ าน าจหน าที่ 

การบริหารงานบุคคล ที่จะเกิดขึ้นตามกฎหมายวาดวย

ระเบียบบริหารขาราชการครูและบุคลากรทาง 

การศึกษา สรุปอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการ

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดดังนี้ 

  1. กํากับการดําเนินกิจการของสถานศึกษา 

ใหสอดคลองกับกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง 

และนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ สํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานของสํานักงาน 

เขตพื้นที่การศึกษา และความตองการของชุมชนและ

ทองถิ่น  

 2. สงเสริมและสนับสนุนการดําเนินการกิจการ

ดานตางๆ ของสถานศึกษา 

 3. มีอํานาจหนาที่ เกี่ ยวกับการบริหารงาน

บุคคลสําหรับขาราชการครูและบุคลากรทางการ

34 29 
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ศึกษาในสถานศึกษาตามที่กฎหมายวาดวยระเบียบ

ขาราชการและบุคลากรทางการศึกษากําหนด 

 4. ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่กฎหมาย ระเบียบ 

ประกาศ ฯลฯ กําหนดให เปนอํานาจหนาที่ของ

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

องคประกอบของคณะกรรมการสถาน 

ศึกษาข้ันพื้นฐาน 

 ตามกฎกระทรวงที่ประกาศใช เมื่อวันที่  31 

ธันวาคม 2546 กําหนดใหคณะกรรมการสถานศึกษา

ขั้นพื้นฐาน ประกอบดวย ผูแทนผูปกครอง ผูแทนครู  

ผูแทนองคชุมชน  ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

ผูแทนศิษยเกาของสถานศึกษา ผูแทนพระภิกษุ และ

หรือองคกรศาสนาอื่นในพื้นที่  ผูทรงคุณวุฒิ และ

ผูบริหารสถานศึกษาทําหนาที่ เปนกรรมการและ

เลขานุการ และนอกจากนั้นยังไดกําหนด จํานวน  

คุณสมบัติ วิธีการสรรหา วาระการดํารงตําแหนงและ

การพนจากตําแหนงของกรรมการดวย 

ความสําคัญของคณะกรรมการสถานศึกษา

ขั้นพ้ืนฐาน 

 ระ เบี ยบกร ะทร ว งศึ กษาธิ ก าร  ( 2543 ) 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเปนองคคณะ

บุคคลที่ทํางานรวมกับสถานศึกษา เพื่อใหสถานศึกษา

มีความเขมแข็ ง  สามารถบริหารจัดการศึกษา 

ดวยตนเองไดตามกรอบที่กฎหมาย กําหนด ดังนั้น

ค ว า ม ห ล า ก ห ล า ย ข อ ง บุ ค ค ล ที่ เ ข า ร ว ม เ ป น

คณะกรรมการ  จึ ง เอื้ อต อการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาที่ตองอาศัยความรู ความสามารถ และ

ประสบการณในดานตางๆ บุคคลที่ไดรับการคัดเลือก 

เขารวมเปนคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจึงมี

ความสําคัญตอการจัดการศึกษา ดังนี้ 

 ผูแทนผูปกครอง เปนผูสะทอนปญหาและความ

ตองการดานคุณภาพทางการศึกษาและคุณลักษณะที่

พึงประสงคของนักเรียนทั้งในสวนที่คาดหวังและสภาพ

ความเปนจริงที่เกิดขึ้นและรวมมือกับครู บุคลากร

ทางการศึกษา ผูปกครองและชุมชนในการจัดกิจกรรม

การเรียนการสอน 

 ผูแทนครู เปนผูที่มีความชํานาญในสายวิชาชีพ

ครู มี ค ว าม สํ าคั ญ ต อ ก าร นํ า เ สน อ ข อ มู ลด า น

กระบวนการเรียนรู ปญหา และความตองการการ

สนับสนุน ชวยเหลือ รวมทั้งรายงานงานผลการจัด

การศึกษา 

 ผูแทนองคกรชุมชนเปนผูสะทอนสภาพของ

ปญหาและความตองการในการพัฒนาผูเรียนซึ่งเปน

สมาชิกสวนหนึ่งของชุมชน และใหความรวมมือกับ

สถานศึกษาทั้งในดานภูมิปญญาทองถิ่นแหลงเรียนรู 

 ผู แทนองคกรปกครองส วนทองถิ่ น เปนผู 

สะทอนสภาพปญหาและความตองการที่ครอบคลุม  

ทั้งเขตพื้นที่บริการของสถานศึกษา และมีความสําคัญ 

ตอสถานศึกษาอยางย่ิงในเรื่องการขอรับการสนับสนุน

ดานงบประมาณ ทรัพยากรทางการจัดการศึกษา  

และเชื่อมโยงแผนพัฒนาการศึกษากับแผนพัฒนา

ทองถิ่น 

 ผูแทนศิษยเกาของสถานศึกษาเปนผูที่สะทอน

ภาพของความรัก ความศรัทธา ความภาคภูมิใจตอ

สถาบันการศึกษาที่ตนไดรับการศึกษา ชวยจรรโลง

คุณค าของสถาบั น ไปสู ศิษยรุ นหลั ง ให ปร ะสบ

ความสําเร็จในการศึกษาเชนกัน 

 ผูแทนพระภิกษุสงฆและหรือผู แทนองคกร

ศาสนาอื่นในพื้นที่ เปนผูนําเสนอและเติมเต็ม ขอมูล

ดานคุณธรรม จริยธรรมตามหลักธรรมของศาสนา 

ซึ่งเปนสวนสําคัญในการจัดการเรียนรูเพื่อใหนักเรียน

เปนคนดีของสังคม 

 ผูทรงคุณวุฒิเปนผูที่มีความรูความสามารถ 

และประสบการณในดานตางๆ ที่จะชวยเสริมให

สถานศึกษาจัดการศึกษาไดครอบคลุมในทุกๆ ดาน

อยางมีคุณภาพ และประสิทธิภาพ ทําใหสถานศึกษา 

มีความเขมแข็งและมกีารพัฒนาที่ยั่งยืน 

 ผูบริหารสถานศึกษา ในฐานะกรรมการและ

เลขานุการซึ่งเปนสัญลักษณของสถานศึกษาเปน

บุคคลสําคัญที่จะสะทอนภาพของการบริหารจัดการ 

ผูชวยเหลือใหคําปรึกษา สรางแรงจูงใจ กระตุนการ
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ทํางาน ทบทวนรายงาน สะทอนความคิด เปดโอกาส

ใหผู แทนแตละกลุมไดแสดงบทบาทอยางเต็มที่ 

จัดเตรียมการประชุม บันทึกการประชุม รายงานผล

การประชุม และสนับสนุนดานอุปกรณ หองประชุม 

วัสดุใชสอย ฯลฯ รวมทั้งการพิจารณานํามติขอคิดเห็น 

และขอเสนอแนะจากที่ประชุมไปสูการปฏิบัติ 

 ดังนั้นคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ซึ่งเปนองคคณะบุคคลในการบริหารสถานศึกษาแบบ

มีสวนรวม จึงตองอาศัยผูมีความรู ความเชี่ยวชาญใน

สาขาที่หลากหลายและเขาใจการศึกษา มีความมุงมั่น 

มีเวลาที่จะอุทิศแรงกายแรงใจพัฒนาสถานศึกษา 

ของชุมชนใหมีคุณภาพและได มาตรฐานตามที่ชุมชน 

สังคมและประเทศชาติตองการ ซึ่งจะสงผลใหชุมชน 

สังคมเขมแข็งและประเทศชาติกาวหนา 

การมีสวนรวม 

 น้ําทิพย เสือสารัตน (2546, หนา 27) ไดสรุป

ทฤษฎีการมีสวนรวมของประชาชนกับการศึกษา  

4 ทฤษฎี ดังนี้ 

 1. การเกลี้ยกลอมเปนปจจัยหนึ่งที่จะนําไปสู

การมีสวนรวมของประชาชน โดยเฉพาะยางยิ่งที่ตรง

กับความตองการพื้นฐานที่ เกิดความพึงพอใจของ

มนุษย 

 2. ขวัญดียอมนําไปสูการมีสวนรวมในกิจกรรม

ตางๆ 

 3. ความรูสึกเปนตัวของตัวเองในการที่จะอุทิศ

ผลประโยชนสวนตนเพื่อให เกิดความพึงพอใจใน

เกียรติและมีความผูกพันตอทองถิ่นและชุมชนของตน 

 4. ผูนําเปนปจจัยสําคัญที่จะทําใหเกิดการ

ระดมความรวมมือ ปฏิบัติงานอยางมีขวัญมีความคิด

ริเริ่มสรางสรรค และความรับผิดชอบ รวมทั้งการใช

ระบบบริหารเพื่อเปนการใหปฏิบัติตามนโยบายให

บรรลุเปาหมาย 

 สุวัช พานิชงษ (2546, หนา 20) กลาววาการมี

สวนรวม หมายถึง กิจกรรมกระบวนการที่เกิดจาก

ความรวมมือระหวางบุคคล กลุม หรือสังคมที่จะ

ประกอบกิจกรรมหรือปฏิบัติงานรวมกันดวยความ

สมัครใจ โดยมีเปาหมายและผลประโยชนรวมกัน  

ทุกคนมีสวนรวมในการคิด ตัดสินใจ เสียสละ ลงมือ

ปฏิบัติและประเมินผลงานรวมกัน เปนการสนอง 

ความตองการของมนุษยกอใหเกิดการยอมรับและ 

การรวมมือกันทุกฝาย 

หลักการบริหารแบบมีสวนรวม 

 หลักการบริหารแบบมีสวนรวมในโรงเรียน 

(อุทัย บุญประเสริญ, 2542, หนา 99-138)  

 1.หลักการกระจายอํานาจ (Decentralization) 

ซึ่งเปนการกระจายอํานาจการศึกษาจากกระทรวง

และสวนกลางไปยังสถานศึกษาใหมากที่สุด โดยมี

ความเชื่ อว า  โร ง เรี ยน เปนหนวยสํ าคัญในการ

เปลี่ยนแปลงและพัฒนาการศึกษาของเด็ก 

 2. หลักการมีสวนรวม (Participation or 

Collaboration or Involvement) เปดโอกาสใหผูมีสวน

เกี่ยวของ และผูมีสวนไดเสียไดมีสวนรวมในการ

บริ หารตั ดสิ น ใ จ และร วมจั ดก าร ศึกษาทั้ ง ครู 

ผูปกครองนักเรียน ตัวแทนชุมชน ตัวแทนศิษยเกา 

และตัวแทนนักเรียน การที่บุคคลมีสวนรวมในการจัด

การศึกษาจะเกิดความรูสึ ก เปน เจ าของและจะ

รับผิดชอบในการจัดการศึกษามากขึ้น 

 3 .  หลั กการ คื นอํ านาจจั ดก าร ศึ กษา ให

ประชาชน (Return Power to People) ในอดีตการจัด

การศึกษาจะกระทํากันหลากหลายบางแหงก็ใหวัด

หรือองคกรในทองถิ่นเปนผูดําเนินการตอมามีการรวม

การจัดการศึกษาไปใหกระทรวงศึกษาธิการเพื่อใหเกิด

เอกภาพและมาตรฐานทางการศึกษา ตอมาเมื่อ

ประชากรเพิ่มมากขึ้นความเจริญกาวหนารุดหนาไป

อยางรวดเร็ว การจัดการศึกษาโดยสวนกลางเริ่มมี

ขอจํากัด เกิดความลาชาและไมตอบสนองความ

ตองการของผูเรียน ชุมชนอยางแทจริงจึงตองมีการคืน

อํานาจใหทองถิ่นและประชาชนไดจัดการศึกษาเอง 

อกีครั้ง 

 4. หลักการบริหารตนเอง (Self-managing)  

ในระบบการศึกษาทั่ วไปมักกําหนดให โร งเรียน 

เปนหนวยปฏิบัติตามนโยบายของสวนกลาง โรงเรียน
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ไมมีอํานาจอยางแทจริง แตไมไดปฏิเสธเรื่องการ

ทํางานใหบรรลุเปาหมาย และนโยบายของสวนรวม 

แตมีความเชื่อวาวิธีการทํางานใหบรรลุเปาหมายนั้น

ทําไดหลายวิธี การที่สวนกลางทําหนาที่เพียงกําหนด

นโยบายและเปาหมาย ใหโรงเรียนมกีารบริหารจัดการ

ดวยตนเอง โดยโรงเรียนมีอํานาจหนาที่และความ

รับผิดชอบในการดําเนินงาน ซึ่ งอาจดําเนินการ  

ไดหลากหลายดวยวิธีการที่แตกตางกันแลวแตความ

พรอม สถานการณและบริบทของโรงเรียน ผลที่ได

นาจะมีประสิทธิภาพมากวาเดิมที่ทุกอยางถูกกําหนด

มาจากสวนกลาง ไมวาจะโดยทางตรงหรือทางออม 

 5. หลักการตรวจสอบและถวงดุล (Check and 

Balance) สวนกลางมีหนาที่กําหนดนโยบายและ

ควบคุมมาตรฐาน มีองคกรอิสระมีหนาที่ ตรวจ

คุณภาพการบริหารและการจัดการศึกษาเพื่อใหมี

คุณภาพ และมาตรฐานเปนไปตามกําหนดและตาม

นโยบายของชาติ 

 จากหลักการบริหารดังกลาวทําใหเชื่อมั่นวา

การบริหารโดยประชาชนมีสวนรวม คือ คณะกรรม 

การสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เปนการบริหารที่ทําใหเกิด

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากกวารูปแบบการจัด

การศึกษาที่ผานมาที่สวนกลางเปนผูกําหนดความ

ตองการที่จะให เกิดขึ้นกับสถานศึกษา โดยไมได

สะทอนความตองการที่แทจริงของชุมชนและการ

พัฒนาสถานศึกษายังไมสอดคลองกับวิถีของทองถิ่น 

 บทบาทหนาที่ของคณะกรรมการสถานศึกษา

ของโรงเรียนอุเทนพัฒนา อําเภอทาอุเทน จังหวัด

นครพนม สั งกั ดสํ านักงานเขตพื้ นที่ ก ารศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 22 ที่มีตอกระบวนการบริการงาน

ของโรงเรียน ดังนี้ 

 1 .  กํ าหนดนโยบาย และแผนพัฒนาของ

สถานศึกษา 

 2. ใหความเห็นชอบแผนปฏิบัติการประจําป

ของสถานศึกษา 

 3. ใหความเห็นชอบในการจัดทําสาระหลักสูตร

ใหสอดคลองกับความตองการของทองถิ่น 

 4. กํากับ และติดตามการดําเนินงานตามแผน

ของสถานศึกษา 

 5. สงเสริมและสนับสนุนใหเด็กทุกคนในเขต

บริการไดรับการศึกษาขั้นพื้นฐานอยางทั่วถึงและมี

คุณภาพและไดมาตรฐาน 

 6. สงเสริมใหมีการพิทักษสิทธิเด็ก ดูแลเด็ก

พิการ เด็กดอยโอกาส และเด็กที่มีความสามารถพิเศษ

ใหไดรับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ 

 7. เสนอแนวทางและมีสวนรวมในการบริหาร

จัดการดานวิชาการ ดานงบประมาณ ดานการ

บริหารงานบุคคล และดานการบริหารงานทั่วไปของ

สถานศึกษา 

 8.  ส ง เสริมใหมีการระดมทรัพยากรเพื่ อ

การศึกษา ตลอดจนวิทยากรภายนอกและภูมิปญญา

ทองถิ่น เพื่อเสริมสรางพัฒนาการของนักเรียนทุกดาน 

รวมทั้งสืบสานจารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรมของ

ทองถิ่นและของชาติ 

 9. เสริมสรางความสัมพันธระหวางสถานศึกษา

กับชุมชน ตลอดจนประสานงานกับองคกรทั้งภาครัฐ

และเอกชน เพื่อใหสถานศึกษาเปนแหลงวิทยการของ

ชุมชน และมีสวนในการพัฒนาชุมชนและทองถิ่น 

 10. ใหความเห็นชอบรายงานผลการดําเนินงาน

ประจําป ของสถานศึกษากอนเสนอตอสาธารณชน 

 การจัดการศึกษาของโรงเรียนอุเทนพัฒนาที่

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นมามีสวนร วมซึ่ ง

โรงเรียนอุเทนพัฒนาเปนโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาด

กลางที่มีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้ นฐาน 

จํานวน 15 คน สามารถยกตัวอยางกิจกรรม ดังนี้ 

 1. ใหความเห็นชอบแผนปฏิบัติการประจําป  

หลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคลองกับความตองการ

ของทองถิ่น 

 2. สนับสนุนการบริหารงานวิชาการดาน

งบประมาณ ดานการบริหารงานบุคคล และดาน 

การบริหารงานทั่วไปของสถานศึกษา 

 3. การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา ซึ่งใน

วันที่ 14 สิงหาคมของทุกป เปนวันคลายวันสถาปนา

โรงเรียนจะมีการจัดทําผาปาเพื่อการศึกษา นําโดย
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คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผูปกครอง

นักเรียน ศิษยเกา ศิษยปจจุบันและชุมชน 

 4. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

สนับสนุนใหมีการจัดตั้งมูลนิธิศิษยเกาโรงเรียนอุเทน

พัฒนา เพื่อจัดหาทุนการศึกษามอบใหกับศิษยที่เรียน

อยูในปจจุบัน 

 5. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

สนับสนุนใหมีการอนุรักษการรําไทญอ ซึ่งเปนชนเผา 

ที่พบมากในอําเภอทาอุเทน  

 6 .  มีก าร สนั บสนุนก าร แข งขั นกี ฬาและ

นันทนาการของโรงเรียน เชน การแขงขันกีฬาสีการ

แขงขันฟุตซอล ฟุตบอลและกีฬาประเภทอื่น ๆ 

  จากที่กลาวมาขางตนจะเห็นไดวา คณะกรรม 

การสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดเขามามีสวนรวมใน 

การจัดการศึกษาของสถานศึกษาในทุกดาน ทั้งในดาน

นโยบายและการปฏิบัติงาน เห็นไดจากโรงเรียนอุเทน

พัฒนาคณะกรรมการสถานศึกษาไดเขามามีบทบาท

ในการพัฒนาโรงเรียนในทุกดาน ซึ่งสามารถสะทอน

ภาพการจัดการศึกษาที่ชุมชนมีสวนรวมในการจัด

การศึกษาไดเปนอยางดี 
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ภาวะผูนาํเชิงสรางสรรคกับประสิทธผิลของโรงเรียน 

Creative Leadership and Effective school 

สุทธชิัย  นาคะอนิทร1, วาโร  เพ็งสวัสดิ์2, และ วนัเพ็ญ  นันทะศรี3 

บทคัดยอ 

 การเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว กระแสโลกาภิวัฒน ผลักดันใหทุกประเทศมีการเปลี่ยนแปลงวิธีการคิด 

ที่สรางสรรค เพื่อสรางความเขมแข็งใหเศรษฐกิจเติบโตอยางตอเนื่อง ฉะนั้นการศึกษา คือ การพัฒนาพลเมืองใหมี

คุณภาพและ สอดคลองกับสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป ทําใหกาวเขาสูยุคปฏิรูปการศึกษา ในยุคนี้สิ่งสําคัญ ขึ้นอยูกับ 

“ภาวะผูนํา” ของผูบริหารเปนสําคัญ จึงอาศัยบุคคลที่มีความคิดสรางสรรค ก็จะทําใหเกิด การมีวิสัยทัศน มีความคิด

ริเริ่ม มีความยดืหยุนและปรับตัว และสงผลตอประสิทธิผลของโรงเรียนในดานคุณภาพผูเรียน การพัฒนาปรับเปลี่ยน

โรงเรียน และสรางความพึงพอใจของบุคลากรดวย 

คําสําคัญ: ประสิทธิผลโรงเรียน, ผูนําเชิงสรางสรรค 

ABSTRACT 

 The rapid change of globalization brings all countries to the new mindset focusing on creativity in order 

to strengthen the economic. Education is a key tool for developing the good quality citizen who have the 

competencies of living skills. In the educational reform era, the most important thing is ‘leadership’ of school 

administrators. These people need to have creativity, clear vision, flexibility, and adjustment to lead the schools 

to achieve the quality development and the satisfaction of staff and stakeholders. 

Keywords: Effective school, Creative Leadership 
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 ปจจุบันสังคมมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว 

กระแสโลกาภิวัตน ผลักดันใหทุกประเทศตองมี 

การเปลี่ยนแปลงวิธีการคิดที่สรางสรรคและพัฒนา

ยุทธศาสตรหลักๆ ของประเทศเพื่อสรางความเขมแข็ง

ให เศรษฐกิจสามารถเจริญเติบโตอยางตอเนื่อง  

โดยการกําหนดยุทธศาสตรวิสัยทัศนโลกที่ชัดเจนใน

เวทีระดับโลก และองคการตองปรับเปลี่ยนการพัฒนา

ตั ว เ อง ไปสู ก า ร เป นองค ก าร ที่ ขั บ เคลื่ อนด ว ย 

ความ กาวหนาของเทคโนโลยีนวัตกรรมสมัยใหม 

อยางตอเนื่อง พรอมกับการปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร 

และวัฒนธรรมการทํางานจากบริบทของสังคม

ภายในประเทศ เปนบริบทของสังคมโลก จึงจะ

สามารถกาวขึ้นจากการเปนเพียงองคการผูสงออก

ไปสูองคการขามชาติ (นิกัญชลา ลนเหลือ, 2554, 

หนา 1) 

 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 

และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ไดกําหนด

ภารกิจของสถานศึกษาไวทุกหมวด เพื่อใหสามารถ

บริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหเกิด

ประโยชนกับผูเรียนมากที่สุด และเพื่อใหการปฏิรูป

การศึกษาบรรลุ เปาหมายภารกิจดังกลาวจึงขึ้น 

อยูกับ “ภาวะผูนํา” ของผูบริหารเปนสําคัญ ซึ่งใน

ปจจุบันการบริหารองคกร ไมวาจะเปนภาครัฐหรือ

เอกชน ตางเล็งเห็นความสําคัญและความจําเปน 

ที่จะตองทําการพัฒนาหรือปรับปรุงวิธีการดําเนินงาน 

ใหมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผลและประหยัด 

สู งสุ ด  เพื่ อจะได เพิ่ ม ขีดความสามาร ถในการ

บริหารงานแกองคกรใหมากขึ้น เพราะนอกจากจะ 

เปนผลดีตอองคกรนั้นโดยตรงแลว ยังทําใหองคกร

สามารถปรับตัวรองรับกระแสการเปลี่ยนแปลง 

ที่ เกิดขึ้นอยางรวด เร็ว ในโลกยุคโลกาภิวัฒน ได 

อยางเหมาะสม 

 การจะเปนผู นํ าสถานศึกษาในยุคปฏิรู ป

การศึกษาที่มีคุณภาพและนําพาสถานศึกษาไปสู 

ความเปนเลิศไดนั้น ธีระ รุญเจริญ (2555, หนา 128-

129) ไดใหแนวคิดวาตองมีลักษณะที่ประกอบดวย  

3 ลักษณะ คือ 1) ลักษณะพื้นฐานธรรมชาติเดิม 

เปนทุน 2) การศึกษา และ3) บุคลิกภาพพื้นฐาน

ธรรมชาติเดิมเปนทุน ขอหนึ่ง คือ ความรูลึกและความ

รอบรู หนึ่งในนั้น คือ ความสามารถในการสรางสรรค

นวัตกรรมและการวิจัย ลักษณะดังกลาวจําเปน 

ตองอาศัยการเปนบุคคลที่มีความคิดสรางสรรค  

ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของสํานักงานเลขาธิการสภา

การศึกษา (2555, หนา 1-2) 

 โรงเรียนที่มีประสิทธิผลหรือโรงเรียนที่ประสบ

ความสําเร็จนั้นจําเปนตองอาศัยปจจัยหลายดาน

ประกอบเขาด วยกัน  โดยโรง เรี ยนที่ จะประสบ

ความสําเร็จไดนั้น โรงเรียนจะตองเปลี่ยนแปลง 

ตางๆ ที่จะเขามามีผลตอการเปลี่ยนแปลงในโรงเรียน 

อยางใกลชิด เชนความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 

วิวัฒนาการดานเทคโนโลยี ตลอดจนการเพิ่มขึ้น 

อยางรวดเร็วของจํานวนนักเรียน สิ่งเหลานี้โรงเรียน

จะตองรับเอามาเพื่อใชเปนขอมูลในการทําโรงเรียน 

ใหประสบผลสําเร็จของโรงเรียน Seyfarth (1991  

อางถึงในเสาวนี ตรีพุทธรัตน, 2547) อาจกลาวไดวา 

ภาวะผูนํามีความสําคัญอยางยิ่งตอความสําเร็จหรือ

ความลม เหลว ในการ ดํ า เนิ น ง านของกลุ มคน 

หนวยงานหรือองคกรตางๆ เนื่องจากภาวะผูนํามี

ความเกี่ยวของและสงผล โดยตรงตอการปฏิบัติงาน

รวมกันของบุคคล ดังนั้ นผูบริหารทุกหนวยงาน  

จึงจํ าเปนตองใหความสํ าคัญกับภาวะผู นําของ 

ตนเอง ผูบริหารจําเปนตองไดรับการรับการพัฒนา

ดานทักษะความรู  ความเขาใจในหลักการตางๆ  

ดังที่กลาวมาขางตน เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานรวมกัน

ไดอยางมีประสิทธิผล และในภาวะเชนนี้สมรรถนะ 

ของผูนําที่เรียกวา “ผูนําเชิงสรางสรรค” จึงเปนสิ่งที่

จําเปนอยางยิ่งที่จะทําใหรอดพนและไดรับชัยชนะ

เหนือสภาพแวดลอมที่ปรับเปลี่ยนอยางรุ นแรง

ดังกลาว สามารถตอบสนองตอความคาดหวั ง 

ความตองการของบุคคล และสามารถตอบสนอง 

ตอการเปลี่ยนแปลงตางๆ ที่ เกิดขึ้นในสังคมอยาง

เหมาะสม 

แนวคิดเกี่ยวกับภาวะผูนําเชิงสรางสรรค 
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 1. นิยามของภาวะผูนําเชิงสรางสรรค 

 กรองทิพย นาควิเชตร (2552 อางถึงใน สุภาพ 

ฤทธิ์บํารุง, 2556, หนา 42) กลาวไววาภาวะผูนํา 

เชิงสรางสรรค หมายถึง ความสามารถของผูนําใน 

การผลักดันใหผูรวมงานรวมกันปฏิบัติหนาที่ใหบรรลุ

เปาหมายที่ดีงามดวยการคิดตาง คิดหลายมิติ คิดบวก 

คิดเชิงสรางสรรคและพัฒนา รวมทั้งการคิดแกปญหา 

 ธี ร ะ  รุญ เจริญ (2554 อางถึ ง ใน  สุภาพ  

ฤทธิ์บํารุง, 2556, หนา 42) ไดกลาวไววา ภาวะผูนํา

เชิงสรางสรรคเปนลักษณะหรือพฤติกรรมในการนํา

ผูอื่น ประสานงานผูอื่นดวยการสรางแรงบันดาลใจ 

สรางแรงจูงใจ สรางบรรยากาศ โดยการคิดนอก

กรอบดวยวิธีการใหมๆ เพื่อนําไปสูการสรางสรรคสิ่ง

ใหมๆ 

 กิตติ์ กาญจน  ปฏิพันธ  (2555,  หน า 15 )  

กลาววาภาวะผูนําเชิงสรางสรรค หมายถึง ความ 

สามารถในการจูงใจ หรือนําบุคคลอื่นๆ ดวยวิสัยทัศน 

(Vision) จินตนาการ (Imagination) และความยืดหยุน 

(Flexibility) โดยวิธีการหรือแนวทางใหมๆ อยางทา

ทาย และสรางสรรค 

 สุภาพ ฤทธิ์บํารุง (2556, หนา 43) กลาววา 

ภาวะผูนําเชิงสรางสรรค หมายถึง ความสามารถใน

การ จู ง ใ จหรื อนํ าบุคคลอื่ นๆ  อย างมี วิ สั ยทัศน  

กระตุนและสนับสนุนใหเกิดการทดลอง ภายในองคกร

เพื่ อที่ จะทํ า ใหบุคลากรสามารถคิดนอกกรอบ  

กลาคิด กลาตัดสินใจ มีความคิดสรางสรรคหา

แนวทางใหมๆ ในการบริหารและการสื่อสารภายใน

องคกรมีความสามารถในการปรับตัวและกระบวนการ

ทํางานตางๆ ในองคกรใหมีความงาย คลองตัว และ

ยดืหยุนเขากับสถานการณตางๆ ไดดีมากขึ้น 

 จ ากที กล า วมาสรุ ป ไ ด ว าภาว ะผู นํ า เ ชิ ง

สรางสรรค  หมายถึง ความสามารถในการจูงใจ 

หรือนําบุคคลอื่นๆ อยางมีวิสัยทัศน  กระตุนและ

สนับสนุนใหบุคลากรสามารถคิดนอกกรอบ กลาคิด 

กลาตัดสินใจมีความคิดสรางสรรคหาแนวทาง 

ใหมๆ มีความสามารถในการปรับตัวและกระบวนการ 

ทํางานตางๆ ในองคกรใหมีความงาย คลองตัว  

และยืดหยุนเขากับสถานการณตางๆ ไดดีมากขึ้น 

      2. การสังเคราะหองคประกอบของภาวะผูนํา

เชิ งสร างสรรคองคประกอบของภาวะผู นํา เชิ ง

สรางสรรค จํานวน 3 องคประกอบ ไดแก 

  1. การมีความยืดหยุนและการปรับตัว 

  2. การมีวิสัยทัศน 

  3. การมีความคิดริเริ่มสรางสรรค 

 การมีความยืดหยุนและการปรับตัว หมายถึง 

การแสดงออกของผูบริหารสถานศึกษาถึงการคิดหา

คําตอบไดอยางอิสระ ไมตกอยูภายใตกฎเกณฑหรือ

ความคุนเคย การปรับตัวเขากับสถานการณตางๆ 

และการเปดกวางรับความคิดใหมๆ อยางอิสระดวย

มุมมองที่จะนําไปสูความเปลี่ยนแปลง 

 การมีวิสั ยทัศน  หมายถึง พฤติกรรมของ

ผูบริหารสถานศึกษาที่แสดงออกถึงการมองภาพ 

ในอนาคตที่นําไปสูการเปลี่ยนแปลง สอดคลอง 

กับเปาหมายขององคกร สามารถมองเห็นวิธีการ

ปฏิบัติที่มีทิศทางและขอบเขตที่จะนําองคกรไปสู

ความสําเร็จ 

 การมีความคิดริ เริ่มสรางสรรค  หมายถึ ง 

พฤติกรรมของผูบริหารที่แสดงออกถึงความสามารถ

ในการคิดหลายทิศทางที่นําไปสูกระบวนการคิด 

ในสิ่งที่แปลกใหม ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในทาง

สรางสรรคและเปนประโยชนตอสวนรวม องคกร  

หรือสังคมโดยอาศัยการบูรณาการเชื่อมโยงจาก

ความรูและประสบการณเดิม 

แนวคิ ด  ทฤษฎี  และความหมายของ

ประสิทธิผลโรงเรียน 

 1. แนวคิดของประสทิธิผล 

 นั กวิ ชาการหลายท านได ใ หค วามหมาย

ประสิทธิผล ไววาดังนี้ 

 พิมพรรณ สุริโย (2552, หนา 25) ไดกลาว 

ไวว าประสิทธิ ผล หมายถึ ง ความสามารถของ

ผูบริหาร และครูในโรงเรียนทํางานรวมกันจนทําให

นักเรียนใฝรูรักการอาน แสวงหาความรูดวยตนเอง 
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ความพึงพอใจในการทํางานของครู ความสามารถใน

ก า ร ใ ช สื่ อ น วั ต ก ร ร ม แ ล ะ เ ท ค โ น โ ล ยี ข อ ง ค รู 

ความสามารถในการจัดสรรทรัพยากรอยางมี

ประสิทธิภาพ ความสามารถในการปรับเปลี่ยนตอ

สภาวะแวดลอมที่มากระทบภายในและภายนอก 

 นฤมล บุญพิมพ (2553, หนา 26) ไดกลาว 

ไววาประสิทธิผล หมายถึง  สภาพความสําเร็จตาม

เปาหมายและวัตถุประสงคที่กําหนดไวและสามารถ

ปรับตัวและพัฒนาใหประสบความสําเร็จยิ่งขึ้นไป 

 วราภรณ  ชา เรื องเดช (2558,  หน า  19)  

กลาววาประสิทธิผล หมายถึง ขีดความสามารถใน

การบรรลุความสําเร็จตามเปาหมาย และเปนสิ่งตัดสิน

ขั้นสุดทายวาการบริหารหนวยงานหรือองคการ

ประสบความสําเร็จมากนอยหรือไมเพียงใด 

 จากความหมายดังกลาวสรุปไดวา ประสิทธิผล

หมายถึง ความสามารถในการบรรลุความสําเร็จตาม

เปาหมายของหนวยงานหรือองคกรและสามารถ

ปรับตัวและพัฒนาใหประสบความสําเร็จยิ่งขึ้นไปถือ

เปนสิ่งตัดสินขั้นสุดทายวาการบริหารหนวยงานหรือ

องคการประสบความสําเร็จมากนอยหรือไมเพียงใด 

 2. นิยามประสิทธิผลของโรงเรียน 

 นั กวิ ชาการหลายท านได ใ หค วามหมาย

ประสิทธิผลของโรงเรียน ไววาดังนี้ 

 สัมฤทธิ์ กางเพ็ง (2551, หนา 11) ไดกลาวไววา 

ประสิทธิผลของโรงเรียน หมายถึง ระดับความสําเร็จ

หรื อการบรรลุ วัตถุประสงคหรือ เป าหมายของ 

โรงเรียนที่กําหนดทั้งดานผลิต (Outputs) และผลลัพธ 

(Outcome) โดยมีความหมายครอบคลุมที่เกิดขึ้นกับ

นักเรียนเปนสําคัญ และความพึงพอใจของครูผูปฏิบัติ

ดวย 

 มณฑาทิพย ฤทธิมงคล (2552 อางถึงใน 

สุภาพ ฤทธิ์ บํ ารุ ง ,  2556,  หน า  70 )  กล าวว า 

ประสิทธิผลของโรงเรียนเปนกระบวนการจัดการของ

โรงเรียนที่ผูบริหารโรงเรียนมีความเปนผูนําระดับมือ

อาชีพที่สามารถดูแลกํากับติดตามงานใหบรรลุ

เปาหมายโดยใชกระบวนการสรางความคิดรวมกัน   

มีการทํางานเปนทีมรวมกันปฏิบัติงาน มีการบูรณา

การทั้งคนและงานสามารถจัดสิ่งแวดลอมที่เอื้อตอ

การปฏิบัติงานเนนความสําเร็จของโรงเรียนสามารถ

ปรับตัวกับสิ่งแวดลอมทั้งภายในและภายนอกไดดี 

ประสิทธิผลของโรงเรียน ดังกลาวสรางความพึงพอใจ

ใหกับผูบริหาร ครู  ผูปกครอง ชุมชน สังคมและ

นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานที่กําหนด 

 พงษศักดิ์ ภูกาบขาว (2553 อางถึงใน สุภาพ 

ฤทธิ์ บํ ารุ ง ,  2556,  หน า  70 )  กล าวสรุป ไว ว า

ประสิทธิผลของโรงเรียนมีความเกี่ยวของกับระดับ

ความสําเร็จหรือการบรรลุผลตามวัตถุประสงค 

หรือเปาหมายที่กําหนดไว ทั้งในดานผลผลิต ผลลัพธ 

ตลอดจนผลกระทบ ซึ่งครอบคลุมถึงผลผลิตที่เกิด 

กับผูเรียนเปนสําคัญ และความพึงพอใจของผูปฏิบัติ 

ผูปกครอง และผูรับบริการอื่น 

 จากที่กล าวมาสรุปไดวาประสิทธิผลของ

โรงเรียน หมายถึง การดําเนินการจัดการศึกษาของ

โรงเรียนใหบรรลุตามเปาหมาย หรือวัตถุประสงคที่

กําหนดไว ซึ่งเปนผลลัพธของโรงเรียนโดยผูนําเปน

ปจจั ยสํ าคัญในการขับ เคลื่ อนการดํ า เนิ นการ 

ประสานงานกับบุคลากรและทุกสวนที่เกี่ยวของเพื่อให

ผูเรียนมีคุณภาพและตรงตามความตองการของสังคม 

การสังเคราะหองคประกอบของประสิทธผิล

ของโรงเรียน 

 องคประกอบประสิทธิผลของโรงเรียน จํานวน 

4 องคประกอบ ไดแก 

 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 

 2. คุณลักษณะอันพึงประสงคของนักเรียน 

 3. ความสามารถในการปรับเปลี่ยนและพัฒนา

โรงเรียน 

 4. ความพึงพอใจในงานของบุคลากร 

 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน หมายถึง 

ผลสําเร็จที่เกิดจากการเรียนรูเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือ

สมรรถภาพทางสมองที่ไดจากการเรียนของนักเรียน

โดยวัดจากผลการเรียนเฉลี่ยรวมทุกรายวิชาใน

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตนและระดับชั้นมัธยมศึกษา
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ตอนปลาย และวัดจากผลการทดสอบทางการศึกษา

ระดับชาติ (O-NET) 

 คุณลักษณะอันพึงประสงคของผู เรียนตาม

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 

เปนองคประกอบของประสิทธิผลของโรงเรียน  

เพราะมีความครอบคลุมมาตรฐานการศึกษาของชาติ

และสมรรถนะผู เรี ยนตามหลักสูตร สรุ ปได ว า

คุณลักษณะอันพึงประสงคของนักเรียน หมายถึง 

คุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียนตามหลักสูตร

แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 ไดแก  

1) รักชาติ ศาสน กษัตริย 2) ซื่อสัตยสุจริต 3) มีวินัย 

4) ใฝเรียนรู  5) อยูอยางพอเพียง 6) มุงมั่นในการ

ทํางาน 7) รักความเปนไทย และ 8) มีจติสาธารณะ 

 ความสามารถในการปรับตั วและพัฒนา

โรงเรียน หมายถึงความสามารถของผูบริหารและครู

ในโรงเรียนที่รวมกันปรับเปลี่ยนและพัฒนาวิธีการ

ดําเนินงาน กระบวนการบริหาร กระบวนการเรียน 

การสอน เพื่อใหโรงเรียนมีความกาวหนาทันตอ 

การ เปลี่ ยนแปลงของโลกและวิวัฒนาการของ

เทคโนโลยี รวมถึงการเปลี่ยนแปลงของสภาพสังคม 

และปรับปรุ งตั วเพื่อ ใหอยู ไ ด ในโลกยุคแหงการ

เปลี่ยนแปลง 

 ความพึงพอใจในงานของบุคลากร หมายถึง 

ความรูสึก การมีเจตคติที่ดีตอการปฏิบัติงาน มีความ

กระตือรือรนในการทํางาน สามารถทํางานใหบรรลุ

เปาหมายและเกิดประสิทธิภาพ ซึ่งประกอบดวย 

ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานความพึงพอใจใน

คาตอบแทน การมีทัศนคติที่ดีตอวิชาชีพและพัฒนา

ตนอยางตอเนื่อง การยอมรับแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

ซึ่งกันและกัน มีความพึงพอใจในการทํางานของ

ผูบริหาร และมีเจตคติที่ดีตอผูรวมงาน 

สรุป 

 ภาวะผูนําเชิงสรางสรรคและประสิทธิผลของ

โรงเรียนมีความสัมพันธอยางยิ่ง การที่องคกรหรือ

โรงเรียนจะประสบผลสําเร็จและมีประสิทธิภาพนั้น

ตองอาศัยปจจัยหลายอยางเขาดวยกัน แตสิ่งสําคัญ

อยางหนึ่ง คือภาวะผูนําของผูบริหารในโลกยุคปจจุบัน 

ภาวะผูนําที่สามารถนําพาองคหรือหนวยงานประสบ

ผลสําเร็จที่ ไดแก ภาวะผูนําเชิงสรางสรรค เนื่องจาก

ผูบริหารเองจะมีความยืดหยุนในการบริหารงาน  

ยังสงผลตอการสรางวิสัยทัศนของผูบริหารดวย

นําไปสูการคิดริเริ่มสรางของผูบริหาร ทําใหองคกร

สามารถปรับตัวเขากับโลกที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว

และแกไขปญหาภายในพัฒนาองคกรตอไปได อาทิ

เชน ผูเรียนเกิดการพัฒนาการมีผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนดี มีคุณธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงคตาม

หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ไดกําหนดไวบุคลากร

ภายในองคก็เกิดความพึงพอใจ 
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การพัฒนาหลักสตูรฝกอบรมยุวบรรณารักษ 

The Development of Training Curriculum of Student Librarian 

ภัสธนมนท อุนจันที1 และ วาโร เพ็งสวัสดิ์2 

บทคัดยอ 

 ปจจุบันสังคมมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วในทุก ๆ ดานทั้งดานการศึกษา การดําเนินชีวิตและเทคโนโลยี

สารสนเทศ สงผลใหการจัดการศึกษาจึงตองปรับเปลี่ยนตามไปดวยเชนการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาในหลักสูตรควบคูไป

กับการพัฒนาทักษะใหมๆ ที่จําเปนเพื่อเขาสูสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิตและเตรียมพรอมรับการเปลี่ยนแปลง  

ตองหันมาตระหนักถึงความสําคัญในเรื่องการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในหองสมุดใหมากยิ่งขึ้น บุคลากรในหองสมุด 

ที่มีบทบาทสําคัญเปนผูชวยงาน คือ ยุวบรรณารักษ ตองสามารถสรางคุณคา (Value Creation) ใหเปนที่ยอมรับ

สอดคลองกับความตองการของผูใชบริการ ดวยเหตุดังกลาวการจัดการศึกษาจะตองสงเสริมใหผูเรียนไดรับ 

การพัฒนาทักษะการเรียนรูตลอดชีวิตดวยตนเองเพื่อใหสามารถนําความรู ประสบการณตาง ๆ ไปประยุกตใชใน 

การดําเนินชีวิตและแกไขปญหาที่เกิดขึ้น 

คําสําคัญ: การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม, ยุวบรรณารักษ 

ABSTRACT 

At present, the rapid change of the society is widely happened in many sections, such as education, 

living, and information technology. These changes affect to the educational section as to adjust the curriculum 

together with the development of new skills in terms of to support the learning society and life-long learning. To 

prepare for this change, the awareness of library personnel development needs to be promoted. The library 

personnel who play the role as the assistant is the student library assistant. This person is expected to have the 

competency of value creation that serve the need of the customers. Form the reasons mentioned above, the 

educational management is required to promote life-long learning skills to students as to solve the problems and 

apply the knowledge and experience in real life. 
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บทนํา 

 การจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการ 

ศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 และแกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 

พ.ศ.2542 ฉบับที่ 3 พ.ศ.2553 ไดกําหนดความมุง

หมายและหลักการในการจัดการศึกษาตองเปนไป  

เพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณทั้งรางกาย 

จิตใจ สติปญญา ความรูและคุณธรรมมีจริยธรรม 

และวัฒนธรรม ในการดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับ

ผูอื่นไดอยางมีความสุขและตองมีการพัฒนาการศึกษา

อยางมีคุณภาพและมาตรฐานและทันการเปลี่ยนแปลง

ของสั ง คม โลก และ เ ป น ไ ปอย า งต อ เนื่ อ ง แล ะ 

ทันเหตุการณ (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา

แหงชาติ, 2553, หนา 3) ซึ่งแนวทางดังกลาว

สอดคลองกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการในการ

พัฒนาเยาวชนของชาติเขาสู โลกยุคศตวรรษที่  21  

โดยมุงสงเสริมใหผูเรียนมีคุณธรรม รักความเปนไทย 

ใหมีทักษะการคิดวิ เคราะหและคิดสร างสรรค  

มีความรูและทักษะพื้นฐานรวมทั้งเจตคติที่จําเปนตอ

การศึกษาตอ การประกอบอาชีพและการศึกษา 

ตลอดชีวิต โดยมุงเนนผูเรียนเปนสําคัญบนพื้นฐาน

ความเชื่อวาทุกคนสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเอง 

ไดเต็มตามศักยภาพ (กระทรวงศึกษาการ, 2551,  

หนา 3) 

 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

เปนองคกรหลักในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ใหแก

ประชากรในวัยเรียน โดยมีเปาหมายสําคัญเพื่อพัฒนา

ผู เรียนให เปนผูมีความรูความสามารถมีลักษณะ 

อันพึงประสงคตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

ซึ่งคุณลักษณะสําคัญประการหนึ่งคือ นิสัยรักการอาน 

ใฝเรียนรู ที่สถานศึกษาตองปลูกฝงใหผูเรียนตระหนัก

และเห็นความ สําคัญของการอาน ใชการอานใน

การศึกษาคนควาหาความรูและเพื่อการดํารงชีวิต 

ทั้งนี้ สถานศึกษาจะสรางนิสัยรักการอานใหเกิดกับ

ผู เ รี ยนได ยอมตองอาศัยหอ งสมุด  ( สํ านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2557, หนา 176)  

 หองสมุดโรงเรียน คือ หัวใจสําคัญของการ

เรี ยนรู  ห อ งสมุด เปนแหล งรวบรวมสรรพวิช า  

เปนแหลงคนควาหาความรูที่ไมสิ้นสุด ไมจํากัดเวลา 

หนังสือและสื่อในหองสมุดจะนําพานักเรียนไปสูโลก

แหงการเรียนรูที่ไรขอบเขต ชวยใหนักเรียนไดคนพบ

ตัวเองผานการอาน และการคนควาดวยเทคโนโลยี

สมัยใหม นักเรียนจะไดรับทั้งความรูและความ

เพลิดเพลิน ทั้งยังชวยเสริมสรางจินตนาการทําให

เขาใจในสังคมและวัฒนธรรมที่หลากหลาย นอกจาก

การใหบริการการอานและการคนควา หองสมุด 

ยังเอื้อประโยชนใหครูผูสอนใชในการจัดการเรียน 

การสอนตามหลักสูตรไดเปนอยางดี 

 ผูที่มีสวนสําคัญอยางยิ่งกับหองสมุด ไดแก  

ครูบรรณารักษ หรือครูที่ทําหนาที่บรรณารักษและ 

ที่จะเปนผูชวยใหหองสมุดมีระบบ ยุวบรรณารักษ 

ระเบียบ มีชีวิตชีวา มีสีสัน มีหนังสือ สื่อการอานที่

หลากหลาย เพียงพอ นาสนใจ มีเทคโนโลยีสมัยใหม

ไวบริการ มีการบริการเชิงรุก มีการจัดกิจกรรม

สงเสริมการอานอยางสม่ําเสมอ สนุก นาสนใจ ชวนให

ทุกคนอยากมาใชหองสมุด (สํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2557, หนา 9) ครูบรรณารักษ

ฝกผูชวยงานหองสมุดเพื่อชวยลดภาระครูและจูงใจให

นัก เรี ยน เข าร วมกิจกรรมส ง เสริ มการอานและ

หองสมุด โดยมอบหมายนักเรียนชุมนุมหองสมุดและ

ยุวบรรณารักษชวยงานในหองสมุด ไดแก บริการยืม– 

คืน ทําความสะอาดหองสมุด ซอมแซมหนังสือ 

(สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 

2557, หนา 176)  

 ยุวบรรณารักษ หมายถึง เยาวชนหรือบุคคลที่

ทําหน าที่ สํ าคัญที่ สุ ด ในการ ใหบริ การ  มีหน าที่

รับผิดชอบดูแลดาน การบริหารรักษา จัดหา จัดระบบ

ดําเนินงานดานเทคนิค งานบริการ งานกิจกรรม 

งานสอนและใหคําแนะนําเกี่ยวกับการใชหนังสือ

หองสมุด โดยจะตองเปนผูมีหัวใจรักใหบริการมี

ความสุขในการทํางาน มีอัธยาศัยไมตรีและยิ้มแยม

แจมใส (นุชนารถ เย็นฉ่ํา, 2554, หนา 42) นักเรียน

ชวยงานในหองสมุดเปนวิธีการที่ใชกันทั่วไปในโรงเรียน
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ตางๆ โดยเฉพาะโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาเพราะ

นอกจากจะชวยแบงเบาภาระของครูบรรณารักษแลว 

ยังชวยเปนสื่อสําคัญในการที่จะโยงความสนใจของ

นักเรียนอื่นๆ มาสูหองสมุดอีกดวย เพราะนักเรียน

ชวยงานนี้จะทําหนาที่ประชาสัมพันธที่ดีของหองสมุด  

ทํา ให เกิ ดความเข า ใจอันดี ร ะหว างนัก เรียนกับ

บรรณารักษอันเปนปจจัยสําคัญในดานวิวัฒนาการ

ของหองสมุด ดังนั้นโรงเรียนจึงจําเปนตองจัดนักเรียน 

ชวยงานหองสมุด (ก ุหลาบ ปนลายนาค, 2543, หนา 

25)  สิ่งที่นักเรียนจะไดรับอันเปนผลจากการชวยงาน

ในหองสมุดมีหลายประการ เชน ความรูความชํานาญ

ในการใชอุปกรณตางๆ ของหองสมุด การใชดัชนี  

การซอมหนั งสือ การ เขาปกหนังสือ  รู จั กวิ ธี ใ ช 

โสตทัศน วัสดุ ไดมโีอกาสปรับปรุงบุคลิกลักษณะและ 

ความชํานาญเฉพาะอยางของนักเรียน การอยูรวมกัน

กับผูอื่นอยางมีความสุข รูจักที่จะทํางานรวมกับผูอื่น 

ซึ่งเปนประโยชนอยางยิ่งในชีวิตประจําวัน (กุหลาบ 

ปนลายนาค, 2543, หนา 40 – 42) 

 จากผลการวิจัยของ สัจจะ จังรัสสะ (2531)  

ไดวิจัยเรื่อง การใชนักเรียนชวยงานหองสมุดโรงเรียน

มัธยมสังกัดกรมสามัญศึกษาเขตการศึกษา 3   มี

วัตถุประสงคเพื่อศึกษาถึงสภาพและปญหาในการ

ดําเนินงานนักเรียนชวยงานหองสมุดและศึกษา 

ถึงความคิดเห็นของบรรณารักษและนักเรียนชวยงาน

ในเรื่องดังกลาวดวย ผลการวิจัยสรุปไดวา หองสมุด

โรงเรียนสวนใหญใชนักเรียนชวยงานเพื่อชวยแบงเบา 

ภาระของบรรณารักษ โดยคัดเลือกนักเรียนที่มีความ

สนใจในงานหองสมุด รักการอาน และมคีวามตองการ

ที่จะเปนนักเรียนชวยงานหองสมุดแตปญหาที่ประสบ 

คือ  นักเรียนมาสมัครนอย มีการฝกปฏิบัติง าน 

ใหนักเรียนแตนักเรียนไมคอยมีเวลาฝกปฏิบัติงาน 

บร ร ณา รั กษ ใ ห นั ก เ รี ยนห มุ น เ วี ยนกั น ทํ า ง า น 

ทุกหนาที่ งานที่มอบหมายใหนักเรียนทํามาก คือ 

บริการใหยืมและรับคืนหนังสือ นักเรียนมักไมมา

ทํางานตามตารางปฏิบัติงาน ในการประเมินผลงาน

บรรณารักษใชวิธีสังเกตการณทํางาน บรรณารักษ

และนักเรียนชวยงานมีความคิดเห็นตรงกันวาควร

เลือกนักเรียนที่เคยเรียนหรือกําลังเรียนวิชาการใช

หองสมุด และ /หรือวิชาการศึกษาคนควาเบื้องตนและ/

หรือกิจกรรมชุมนุมหองสมุดเปนนักเรียนชวยงาน  

ควรมีการฝกปฏิบัติงานใหนักเรียน ควรทําตาราง

กํ าหนดหน าที่ ข องนัก เรี ยนแตล ะคน  และควร

ประเมินผลงานของนักเรียนชวยงานดวยสอดคลอง 

กับงานวิจัยของ ไพบูลย คําจริ ง (2550) เรื่อง 

การบริหารงานหองสมุดมีชีวิตโรงเรียนขนาดเล็ก

ตนแบบการจัดกิจกรรมหองสมุดมีชี วิ ต สั งกั ด

สํานักงานเขตพื้ นที่การศึกษาเพชรบูรณ  เขต 2 

ผลการวิจัยพบวา โดยภาพรวมมีการปฏิบัติอยูใน

ระดับปานกลาง ดานบุคลากร ควรแตงตั้งครูที่มี 

วุฒิบรรณารักษ ทําหนาที่บรรณารักษประจําหองสมุด 

และควรมีการจัดอบรมวิชาบรรณารักษใหบุคลากร 

ที่ ไมมีความรู วิชาบรรณารักษศาสตรอยางนอย  

ปละ 1 ครั้ง ดานการจัดการ บริการและกิจกรรมควร

รับสมัครนักเรียนที่มีความสนใจรับผิดชอบงานบริการ

หองสมุดสอดคลองกับงานวิจัยของ สมนึก กอนกลีบ 

( 2550)  ไ ด ศึ ก ษา การ บริ ห า ร ง านห อ ง สมุ ด ใ น

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาเชียงราย เขต 4 พบวา ดานการจัดการการ

ใหบริการและกิจกรรม ผูบริหารควรจัดครูหรือ

นักเรียนชวยเหลืองานหองสมุดหลายคนเพื่อชวย 

แบงเบาภาระงานของบรรณารักษ 

 จากขอมูลที่กลาวมาขางตน  ทํ า ใหผู วิ จั ย

ตระหนักถึงความสําคัญของยุวบรรณารักษ  ผูวิจัยใน

ฐานะผูทําหนาที่บรรณารักษหองสมุด ไดแนวคิด

เกี่ยวกับการพัฒนายุวบรรณารักษ โดยการฝกอบรม

วาจะสงผลใหยุวบรรณารักษเปนผูมีความรูความ

เขาใจ มีทักษะปฏิบัติในงานยุวบรรณารักษ เปนผูชวย

บรรณารักษ ใหบริการการดวยอัธยาศัยไมตรีที่ดี  

แกผูมาใชบริการ ดําเนินการจัดกิจกรรมสงเสริม 

นิสัยการอาน ปรับปรุงและพัฒนาหองสมุดโรงเรียน 

ตลอดจนชวยแบงเบาภาระของครูหรือบรรณารักษได 

ดังนั้นผูวิจัยจึงสรางหลักสูตรฝกอบรมยุวบรรณารักษ

สําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงาน 

เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 เพื่อใชเปน
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เ ค รื่ อ ง มื อ แ ล ะ เ ป น แ น ว ท า ง ใ น ก า ร พั ฒ น า 

ยุวบรรณารักษ ตลอดทั้งเผยแพรใหผูที่เกี่ยวของและ

ผูสนใจทราบตอไป 

วัตถุประสงค 

 1.เพื่อพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมยุวบรรณารักษ 

สําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขต

พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 

 2. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของหลักสูตร

ฝกอบรมยุวบรรณารักษ  สําหรับนักเรียนระดับ

มัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 22 ในประเด็นตางๆ ดังนี้ 

  2.1 ความรูความเขาใจในงานยุวบรรณารักษ 

  2.2 ทักษะปฏิบัติในงานยุวบรรณารักษ 

  2.3 ความพึงพอใจของนักเรียนที่เขารับการ

ฝกอบรมตอหลักสูตรฝกอบรมยุวบรรณารักษ สําหรับ

นักเรียนระดับมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 

วิธีการวิจัย 

 การดํ า เนินการวิจั ยการพัฒนาหลักสูตร

ฝกอบรมยุวบรรณารั กษ  สํ ารั บนัก เรี ยนระดั บ

มัธยมศึกษา เปนการวิจัยและพัฒนา (Research and 

Development) มีขั้นตอนในการดําเนินการวิจัย 2 

ระยะ ดังนี้ 

 ระยะที่ 1 การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม 

ยุวบรรณารักษ สํารับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา 

 1. ศึกษาความตองการ ในหลักสูตรการ

ฝกอบรมยุวบรรณารักษ  สําหรับนักเรียนระดับ

มัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 22 มี 3 ขั้นตอน ไดแก 

  1.1 การศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่

เกี่ยวของ 

  1.2 สรางเครื่องมือเปนแบบสัมภาษณ 

  1 .3 การนําขอมูลมาวิเคราะหหาประเด็นใน

การสรางหลักสูตรฝกอบรมยุวบรรณารักษ สําหรับ

นักเรียนระดับมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 

  1.4 การตรวจสอบรางหลักสูตรฝกอบรมยุว

บรรณารักษสําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา สังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 

  1.5 การปรับปรุ งรางหลักสูตรฝกอบรม 

ยุวบรรณารักษ สําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  

เขต 22 

 ระยะที่ 2 การตรวจสอบประสิทธิภาพหลักสูตร 

เปนการทดลองใชหลักสูตรฝกอบรมยุวบรรณารักษ  

มี 3 ขั้น ไดแก 

  2 .1 การนําหลักสูตรฝกอบรมไปทดลองใชกับ 

“นักเรียนโรงเรียนนาหวาพิทยาคม ธาตุประสิทธิ์

ประชานุเคราะห” สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 22 

  2 .2 การประเมินผลการใชหลักสูตรฝกอบรม

ยุวบรรณารักษ สําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  

เขต 22 

  2.3 ก า ร ป รั บ ป รุ ง ห ลั ก สู ต ร ฝ ก อ บ ร ม 

ยุวบรรณารักษ สําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  

เขต 22 

เครื่องมือที่ใชรวบรวมขอมูลในการทดลอง

ใชหลักสูตร 

 1. แบบสัมภาษณ 

 2.แบบทดสอบ 

 3.แบบประเมิน 

 4. แบบสอบถาม 

วิธีดําเนินการทดลองใชหลักสูตรฝกอบรม    

 1. ขอหนังสือราชการจากบัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เพื่อขอความอนุเคราะห

ทดลองใชหลักสูตรฝกอบรมยุวบรรณารักษ สําหรับ

นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอผูอํานวยการโรงเรียนนา
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หวาพิทยาคม ธาตุประสิทธิ์ประชานุเคราะห” สังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 

 2. กอนการทดลอง ผูศึกษาชี้แจงหลักการและ

เหตุผลใหกลุมเปาหมายรับทราบ 

 3. กอนการทดลองทําการทดสอบกอนฝก 

อบรม โดยใชแบบทดสอบวัดความรู ความเขาใจใน

งานยุวบรรณารักษกอนฝกอบรม และเก็บขอมูลที่ได

จากการทําแบบทดสอบไวเพื่อวิ เคราะหขอมูลใน 

ขั้นตอไป  

  4 . ทดลองใชหลักสูตรกับนักเรียนโรงเรียน 

นาหวาพิทยาคม ธาตุประสิทธิ์ประชานุเคราะห” 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  

เขต 22 ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2559 จํานวน 

30 คน เปนเวลา 2 วัน 

 5. ทดลองใชหลักสูตรฝกอบรมยุวบรรณารักษ 

กับกลุม เป าหมายจนครบทุกแผนการฝกอบรม  

โดยสัง เกตพฤติกรรมของผู เขารับการฝกอบรม 

ขณะทดลอง เพื่ อนํ าขอมูลที่ ได ไปประกอบการ

ประเมินผลหลักสูตรตอไป   

 6.  หลังสิ้นสุดการฝกอบรมทําการทดสอบหลัง

ฝกอบรม โดยใชแบบทดสอบวัดความรูความเขาใจ

ฉบับเดียวกันกับการทดสอบกอนฝกอบรม สอบถาม

ความคิดเห็นของนักเรียนโรงเรียนนาหวาพิทยาคม 

ธาตุประสิทธิ์ประชานุเคราะห เพื่อนําผลไปวิเคราะห

และประเมินผลหลักสูตรในขั้นตอนตอไป 

ผลที่คาดวาจะไดรับจากการฝกอบรม 

 หลักสูตรฝกอบรมยุวบรรณารักษ สําหรับ

นักเรียนระดับมัธยมศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22  มีประสิทธิภาพ 

ประกอบดวย 

 1 . การฝกอบรมนักเรียนที่เขารับการฝกอบรมมี

ความรู ความเขาใจในงานยุวบรรณารักษ หลังการ

ฝกอบรมสูงกวากอนการฝกอบรม 

 2  .ทักษะปฏิบัติในงานยุวบรรณารักษ อยูใน

เกณฑดีมาก 

 3. ความพึงพอใจของนักเรียนผานการ

ฝกอบรมดวยหลักสูตรยุวบรรณารักษ อยูในระดับดี

มาก 
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การศึกษาในศตวรรษที่ 21 

Educational, The 21st century 

แพรธารทอง  สุทธิพล1 , วงศธวัช  อุดมกัน2 และ ภทัรศยา  วงโสภา3 

บทคัดยอ 

 เมื่อสังคมโลกไดตระหนักและเล็งเห็นถึงความสําคัญของการศึกษาที่เปนสวนหนึ่งในชีวิตประจําวัน ครูใน

ศตวรรษที่ 21 จึงตองปรับตัวใหเขากับการเรียนรูใหเทาทันยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไปดวย ทั้งนี้ตองพัฒนาทักษะ  

ดานตางๆ อยางตอเนื่อง โดยเฉพาะดานเทคโนโลยีสารสนเทศที่ เขามามีบทบาทอยางมากในวงการศึกษา  

ทั้งในปจจุบันและอนาคตตลอดเวลา นอกจากนี้ครูไทยในอนาคตยังมีความรูจริงในเรื่องที่สอน และตองมีเทคนิค

วิธีการใหนักเรียนสรางองคความรูจากประสบการณ  รวมทั้งจัดกิจกรรมเชื่อมโยงความรูจากแหลงเรียนรูภายนอก  

ฝกใหนักเรียนทํางานเปนทีม เปนนักออกแบบกิจกรรมการเรียนรูที่เหมาะสม จัดสภาพแวดลอมใหเอื้อตอการเรียนรู  

และแสดงออกซึ่งความรักและความหวงใยตอนักเรียน ทั้งนี้กระบวนการเรียนการสอนดังกลาวจะสัมฤทธิ์ผลได  

หากทุกภาคสวนชวยกันหาทางลดปญหาและอุปสรรคที่ขัดขวางการพัฒนาครู  ซึ่งแนวทางและความเปนไปไดใน 

การพัฒนาครูในศตวรรษที่ 21 ตองดําเนินการทั้งดานนโยบาย และดานการพัฒนาตนเองของครูควบคูกันไป จึงจะทํา

ใหครูเปนครูยุคศตวรรษที่ 21 อยางแทจริง 

คําสําคัญ:  การศึกษา , ศตวรรษที่ 21 

 

ABSTRACT 

Since global society is aware and realizes of the significant of education as a part of life, teachers in the 

21st century require to adapt themselves with the rapid change of learning styles. Skill development of teachers 

need to be obtained continuously. Especially, technology play the key role in educational system both at present 

and future. Besides, Thai teachers require to have the actual and in-dept knowledge content of the subjects 

together with the techniques which are able to activate students to learn and form their own knowledge through 

experience gained. Beyond classroom learning is another key tool to support students teamworking practice, 

designing appropriate learning activities, setting learning environment, and expressing of student caring. The 

process of learning and teaching, as mentioned, would achieve the goal through the collaboration of entire 

related sections and stakeholders to resist the teacher development obstacles. The possible solution of teacher 

development in 21st century is to settle the principles of teacher development and raise the awareness of self-

development of teachers parallelly. Then, the actual teacher development in 21st century would be success. 
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บทนํา   

 ความทาทายดานการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ใน

การเตรียมนักเรียนใหพรอมกับชีวิตในศตวรรษที่ 

21 เปนเรื่องสําคัญของกระแสการปรับเปลี่ยนทาง

สังคมที่เกิดขึ้นในศตวรรษที่ 21 สงผลตอวิถีการดํารง

ชีพของสังคมอยางทั่วถึง ครูจึงตองมีความตื่นตัวและ

เตรียมพรอมในการจัดการเรียนรู  เพื่อเตรียมความ

พรอมใหนักเรียนมีทักษะสําหรับการออกไปดํารงชีวิต

ในโลกในศตวรรษที่ 21 ที่เปลี่ยนไปจากศตวรรษที่ 20 

และ 19 โดยทักษะแหงศตวรรษที่ 21 ที่สําคัญที่สุด  

คือ ทักษะการเรียนรู (Learning Skill) สงผลใหมีการ

เปลี่ยนแปลงการจัดการเรียนรู เพื่อใหเด็กในศตวรรษที่ 

21 นี้ มีความรู ความสามารถ และทักษะจําเปน ซึ่งเปน

ผลจากการปฏิรูปเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดการเรียน

การสอน ตลอดจนการเตรียมความพรอมดานตางๆ  

 ทักษะแหงศตวรรษที่ 21 (21st Century Skills)

วิจารณ พานิช (2555, หนา 16-21) ไดกลาวถึงทักษะ 

เพื่อการดํารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 ดังนี้ 

          สาระวิชาก็มีความสําคัญแตไมเพียงพอสําหรับ

การเรียนรูเพื่อมีชีวิตในโลกยุคศตวรรษที่ 21 ปจจุบัน

การเรียนรูสาระวิชา (Content หรือ Subject Matter) 

ควรเปนการเรียนจากการคนควาเองของศิษย โดยครู

ชวยแนะนํา และชวยออกแบบกิจกรรมที่ชวยใหนักเรียน 

แตละคนสามารถประเมินความกาวหนาของการเรียนรู

ของตนเองได 

  สาระวิชาหลัก (Core Subjects) ประกอบดวย 

 1. ภาษาแม และภาษาสําคัญของโลก 

 2. ศิลปะ 

 3. คณติศาสตร 

 4. การปกครองและหนาที่พลเมือง 

 5. เศรษฐศาสตร 

 6. วิทยาศาสตร 

 7. ภูมิศาสตร 

 8. ประวัติศาสตร 

 โดยวิชาแกนหลักนี้จะนํามาสูการกําหนดเปน

กรอบแนวคิดและยุทธศาสตรสําคัญตอการจัดการ

เรียนรู ในเนื้อหาเชิงสหวิทยาการ ( Interdisciplinary) 

หรือหัวขอสําหรับศตวรรษที่ 21 โดยการสงเสริมความ

เขาใจในเนื้อหาวิชาแกนหลักและสอดแทรกทักษะแหง

ศตวรรษที่ 21 เขาไปในทุกวิชาแกนหลัก 

แนวคิด 

 การศึกษาไทยในปจจุบันยังคงมุงเนนการผลิต

คนใหรับใชสังคมเทานั้น เนื่องจากหลักสูตรที่จัดทํา

ออกมาไมไดสอดคลองกับวิถีชีวิตของคนในชนบท  

ทําใหคนเหลานั้นกาวจากสังคมชนบทไปตั้งหลักแหลง

ในสังคมเมอืงแทนที่จะกลับไปพัฒนาทองถิ่นตนเอง 

 ตลอดระยะเวลากว าหนึ่ งทศวรรษที่มีการ

จัดระบบการศึกษาไทยการ เปลี่ ยนแปลงระบบ

การศึกษาถาเปลี่ยนแปลง โดยยึดถือแตโรงเรียน ครู 

นักเรียนและเนื้อหาวิชาเปนหลักโดยไมไดใหความ 

สําคัญกับสภาพแวดลอมอื่นอยางเทาเทียมเปนเพียง

การปรับเปลี่ยนเฉพาะรูปแบบที่หนีไมพนการพายเรือ

ในอางซึ่งไมตางจากการ ศึกษาตอนเริ่มตนที่นําเอา

ระบบโรงเรียนแบบตะวันตกเขามาเมื่อป พ.ศ.2441  

ถาการศึกษาไทยยังเปนเชนนี้ผลเสียจะเกิดตอนักเรียน 

จิตสํานึกความเปนครู และสังคม นักเรียนจะกลายเปน

ผูที่มีความรูแตปฏิบัติไมได เนื่องจากเขาไปไมถึงปญหา

ที่แทจริงหลักสูตรยังคงเนนการวัดผลใหนักเรียนจดจํา

เนื้อหา กําหนดเวลาสอบผูเรียนก็ตองทองจํา กวดวิชา

ทําใหเสียเวลาสวนนี้ไปมากจนไมมีโอกาสไดเรียนรูชีวิต

และประสบการณนอกหองเรียน 

 เพื่อใหการศึกษาไทยมีการพัฒนาใหทันตอโลก

แหงเทคโนโลยกีารศึกษาไทยควรมีลักษณะสําคัญ ดังนี้ 

 1. การศึกษาไทยตองมุงสรางคนสรางงานสราง

ชาติ เปนการศึกษาแบบองครวมบูรณาการเชื่อมโยงกับ

เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ศาสนา การเมอืง 

 2. การศึกษาไทยตองเนนผลตอผูเรียนทั้งใน

ระดับนโยบายและระดับการเรียนการสอนโดยกําหนด

นโยบายการศึกษาที่คํานึงถึงประโยชนของผูเรียนเปน

สําคัญเปดโอกาสใหผูเรียน เรียนรูตามวิธีที่ถนัดและ

สนใจ เรียนอยางสนุก เลนใหไดความรูมีความสุขกับ

การเรียน ครูสอนโดยยึดผูเรียนเปนสําคัญ เปดโอกาส
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ใหผูเรียนไดคิดวิเคราะหทําใหเกิดความเชื่อม่ันในตนเอง

และมีความสุขกับการเรียน 

 3. การศึกษาไทยตองมุงยกระดับงานใหเปน

แรงงานคุณภาพ (Knowledge Workers) ที่เขมแข็งและ

แข็งขัน มีการกระจายอํานาจสู เขตพื้นที่การศึกษา 

สถานศึกษา องคกรปกครองทองถิ่น มีการกําหนด

มาตรฐานในการศึกษา จัดรูปแบบประกันคุณภาพ

การศึกษาทุกระดับ มีการสงเสริมรากฐานและพัฒนา

วิชาชีพครู บุคคลากรทางการศึกษา ระดมทรัพยากร

จากแหลงตางๆ มาใชในการศึกษาและการมีสวนรวม

ของบุคคลในครอบครัว ชุมชน องคกรชุมชน และ

สถาบันสังคมอ่ืนๆ 

 4. การศึกษาไทยควรมีการนําเอาเทคโนโลยีเขา

มาบูรณาการในการเรียนการสอนทําใหเด็กเกิดความ

สนใจในการเรียนรู และทันตอยุคสมัยมากขึ้น 

 เหตุที่ตองมีการปฎิรูปการศึกษาไทยก็เพราะ

คุณภาพการศึกษาไทยนั้นเริ่มตกต่ําไมทันโลกแขงขัน

กับประเทศอื่นไมได (ประเทศไทยอยูลําดับที่ 33 จาก 

47 ประเทศ) ทั้งนี้เพราะคุณภาพผูเรียนไมเปนที่พอใจมี

ผลสัมฤทธิ์ต่ําในทุกวิชา สวนผูที่สําเร็จการศึกษาไปแลว

ก็มีคุณภาพที่ไมนาพึงพอใจ การเรียนการสอนขาดการ

อบรมบมนิสัยไมไดปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรมและ 

ภูมิปญญาไทยอยางเพียงพอ การเขารับการศึกษา 

ไมกวางขวาง ไมทั่วถึง และไมเปนธรรม เกิดความเลื่อม

ล้ําในการเขารับการศึกษายังมีคนที่พลาดโอกาสและ 

ดอยโอกาสที่จะเขารับการศึกษาอีกจํานวนมาก 

การศึกษาในปจจุบันเปนแบบแยกสวนไมสอดคลองกับ

การดํารงชีวิตในสังคม การศึกษายังขาดการบูรณาการ

เชื่อมโยงและการบริหารจัดการศึกษาไทยยังขาด

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

ศตวรรษท่ี 21 

 ก าร ดํ า ร ง ชี วิ ต ใ น โ ลกแห ง ศต วร ร ษที่  21 

เปลี่ยนไปจากศตวรรษที่ 20 และ 19 ไดมีการพัฒนา

วิสัยทัศนและกรอบความคิด เพื่อการเรียนรูในศตวรรษ

ที่ 21 ขึ้น สามารถสรุปทักษะสําคัญอยางยอๆ ที่เด็ก

และเยาวชนควรมีไดวา ทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม 

หรือ 3R และ 4C ซึ่งมีองคประกอบ ดังนี้ 

 3 R ไดแก 

 - Reading (การอาน)  

 - การเขียน (Writing)  

 - คณิตศาสตร (Arithmetic) 

 4 C (Critical Thinking)  

 – การคิดวิเคราะห Communication  

 - การสื่อสาร Collaboration  

 - การรวมมือ และ Creativity 

 - ความคิดสรางสรรค รวมถึงทักษะชีวิตและ

อาชีพ และทักษะดานสารสนเทศสื่อและเทคโนโลย ี

และการบริหารจัดการดานการ ศึกษาแบบใหม  

 แนวคิดทักษะแหงอนาคตใหม: การเรียนรูใน

ศตวรรษที่ 21 คือ อยางไร และคุณลักษณะที่เด็กและ

เยาวชนพึงมีในโลกยุคใหมคอือยางไร 

 กรอบแนวคิดขางตนเองก็เปนจุดเริ่มตนของการ

พัฒนาทักษะแหงอนาคตใหมในประเทศไทยและทานที่

ริ เริ่มและมีบทบาทสําคัญในการผลักดัน ไดแก   

ศ.นพ.วิจารณ พานิช 

ทักษะแหงศตวรรษท่ี 21 

 - ความรูเกี่ยวกับโลก (Global  Awareness)  

 ความรูเกี่ยวกับการเงินเศรษฐศาสตร ธุรกิจและ

การ เปนผูประกอบการ  ( Financial, Economics, 

Business and Entrepreneurial Literacy) 

 - ความรู ด านการ เป นพลเมือ งที่ ดี  ( Civic 

Literacy) 

 - ความรูดานสุขภาพ (Health Literacy) 

 - ค ว า ม รู ด า น สิ่ ง แ ว ด ล อ  ( Environmental 

Literacy) 

ทักษะดานการเรียนรูและนวัตกรรม  

 จะเปนตัวกําหนดความพรอมของนักเรียนเขาสู

โลกการทํางานที่มีความซับซอนมากขึ้นในปจจุบัน 

ไดแก 

 - ความริเริ่มสรางสรรคและนวัตกรรม 
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 - การคิดอยางมีวิจารณญาณและการแกปญหา 

 - การสื่อสารและการรวมมือ 

ทักษะดานสารสนเทศ 

 สื่อ และเทคโนโลยี เนื่องดวยในปจจุบันมีการ

เผยแพรขอมูลขาวสารผานทางสื่อและเทคโนโลยี

มากมาย ผูเรียนจึงตองมีความ สามารถในการแสดง

ทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณและปฏิบัติงานได

หลากหลาย โดยอาศัยความรูในหลายดาน ดังนี้ 

 - ความรูดานสารสนเทศ 

 - ความรูเกี่ยวกับสื่อ 

 - ความรูดานเทคโนโลยี 

ทักษะดานชีวิตและอาชีพ 

 ในการดํารงชีวิตและทํางานในยุคปจจุบันให

ประสบความสําเร็จ นักเรียนจะตองพัฒนาทักษะชีวิตที่

สําคัญดังตอไปนี้ 

 - ความยดืหยุนและการปรับตัว 

 - การริเริ่มสรางสรรคและเปนตัวของตัวเอง 

 - ทักษะสังคมและสังคมขามวัฒนธรรม 

 - การเปนผูสรางหรือผูผลิต (Productivity) และ

ความรับผิดชอบเชื่อถือได (Accountability) 

 - ภาวะผูนําและความรับผิดชอบ 

(Responsibility)  

มาตรฐานศตวรรษท่ี 21 

 - มุงเนนทักษะในศตวรรษที่  21 นักเรียนมี

ความรูในเนื้อหาและความเชี่ยวชาญ 

 - สรางความเขาใจระหวางวิชาหลัก เชนเดียว 

กับรูปแบบสหวิทยาการศตวรรษที่ 21 

 - เนนความเขาใจอยางลึกซึ้งมากกวาความรู

แบบผิวเผิน 

 - การของมีสวนรวมของนักเรียนกับขอมูลและ

เครื่องมือในโลกแหงความเปนจริงและพวกเขาจะพบผู

เชียวชาญในวิทยาลัยหรือในที่ทํางานและชีวิตนักเรียน

จะเรียนรูไดดีที่สุดเมื่อทํางานอยางแข็งขันการแกปญหา

ที่มคีวามหมาย 

 -  การมีมาตรการหลายๆรูปแบบของการ

เรียนรู 

การพัฒนามืออาชีพในศตวรรษท่ี 21 

 - ครูมีแนวทางการสอนมีความสามารถสําหรับ

การบูรณาการทักษะในศตวรรษที่ 21 เครื่องมือและ 

กลยุทธการเรียนการสอนไปสูการปฏิบัติในชั้นเรียนของ

พวกเขา 

 - การเรียนการสอนมที่มุงเนนการทําโครงงาน 

 - แสดงใหเห็นวามีความรูความเขาใจในเรื่อง

จริงสามารถเพิ่มการแกปญหาการคิดเชิงวิพากษและ

อื่นๆ ทักษะในศตวรรษที่ 21 

 - ชวยใหมืออาชีพในชุมชนเปนแหลงเรียนรู 

สําหรับครูที่  21 วารูปแบบชนิดของการเรียนรู ใน

หองเรียนที่ดีที่สุดสง เสริมทักษะในศตวรรษที่  21 

สําหรับนักเรียน 

 - การพัฒนา ความสามารถในการระบุตัวตน

ของนักเรียนโดยครูมีรูปแบบการเรียนโดยเฉพาะอยาง

ยิ่งรูจุดแข็งและจุดออนของผูเรียน 

 - ชวยใหครูพัฒนาความสามารถในการใช 

กลยุทธตางๆ (เชนการประเมินผลการเรียนการสอน) 

ถึงนักเรียนที่มีความหลากหลายและสรางสภาพ 

แวดลอมที่สนับสนุนความแตกตางการเรียนการสอน

และการเรียนรู 

 - รองรับการประเมินผลอยางตอเนื่องของการ

พัฒนาทักษะของนักเรียนศตวรรษที่ 21 

 - สงเสริมการแลกเปลี่ยนความรูระหวางชุมชน

ของผูปฏิบัติงานโดยการหันหนาเขาหากันการสื่อสาร

เสมือนและผสม 

 - ใชรูปแบบความเปนอันหนึ่งหันเดียวกันและ

ความยั่งยืนของการพัฒนาวิชาชีพ 

สภาพแวดลอมการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 

 - สรางการเรียนรูวิธีปฏิบัติที่สนับสนุนความ

ตองการของมนุษยและสภาพแวดลอมทางกายภาพที่

จะสนับสนุนการเรียนการสอนและการเรียนรูดวย

ทักษะในศตวรรษที่ 21 
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 - สนับสนุนการเรียนรูชุมชนมืออาชีพที่ชวยให

การศึกษาเพื่อการทํางานรวมกันแบงปนแนวทางปฏิบัติ

ที่ดีและบูรณาการทักษะในศตวรรษที่ 21 ในการปฏิบัติ

ในชั้นเรียน 

 - ชวยใหนักเรียนไดเรียนรูในงานที่เกี่ยวของใน

โลกศตวรรษที่ 21 แวดลอมจริง (เชน ปฏิบัติจริงหรือ

ผานการทํางานที่ใชตามโครงการหรืออื่นๆ) 

 -  เรียนรูการใชเครื่องมือเทคโนโลยีและ

ทรัพยากรอยางมีคุณภาพ รูจักการทํางานสําหรับ 

การเรียนรูเปนกลุมทีมและรายบุคคล 

 - สนับสนุนการติดตอกับชุมชนและการมีสวน

ระหวางตางชาติในการเรียนรูโดยตรงและออนไลน 

 ในศตวรรษที่ 21 การใหการศึกษาตามทฤษฎี

การเรียนรูของบลูม (Bloom´s Taxonomy of Learning) 

จะเปลี่ยนไป เนนทักษะการเรียนรูขั้นที่สูงขึ้น (Higher 

Order Learning Skills)โดยเฉพาะทักษะการประเมิน 

คา (Evaluating Skills) จะถูกแทนที่โดยทักษะการนําเอา

ความรูใหมไปใชอยางสรางสรรค (Ability to use  

New Knowledge in a Creative Way) ในอดีตที่ผานมา 

นักเรียนไปโรงเรียนเพื่อใชเวลาในการเรียนรายวิชา

ตางๆ เพื่อรับเกรดและเพื่อใหจบการศึกษา แตใน

ปจจุบันจะพบปรากฏการณใหมที่แตกตางไป เชน  

การเรียนการสอนที่ชวยใหนักเรียนไดเตรียมตัวเพื่อใช

ชีวิตในโลกที่เปนจริง (Life in the Real World) เนน

การศึกษาตลอดชีวิต (Lifelong Learning) ดวยวิธีการ

สอนที่มีความยืดหยุน (Flexible in how we Teach) มี

การกระตุนและจูงใจใหผู เรียนมีความเปนคนเจา

ความคิดเจาปญญา (Resourceful) ที่ยังคงแสวงหาการ

เรียนรูแมจะจบการศึกษาออกไป 

 ลักษณะของหลักสูตรในศตวรรษที่ 21 จะเปน

หลักสูต รที่ เ นนคุณลั กษณะเชิ ง วิพากษ  ( Critical 

Attributes) เชิงสหวิทยาการ (Interdisciplinary) ยึด

โครงงานเปนฐาน (Project-based) และขับเคลื่อนดวย

การวิจัย (Research-driven) เชื่อมโยงทองถิ่นชุมชนเขา

กับภาค ประเทศ และโลกในบางโอกาสนักเรียน

สามารถรวมมือ (Collaboration) กับโครงงานตางๆ ได

ทั่ ว โลก  เปนหลักสูตรที่ เนนทักษะการคิดขั้ นสู ง  

พหุปญญา เทคโนโลยีและมัลติมีเดีย ความรูพื้นฐาน 

เชิงพหุสําหรับศตวรรษที่ 21 และการประเมินผลตาม

สภาพจริง รวมทั้ งการเรียนรู จากการใหบริการ 

(Service) ก็เปนองคประกอบที่สําคัญ 

 การเตรียมความพรอมใหนักเรียนในศตวรรษ 

ที่ 21 อาศัยการทํางานอยางมีประสิทธิภาพ โดยการมี

วิสัยทัศน  พันธกิจ และเปาหมายที่ชัดเจน ผู เรียน

จะตองมีความรูที่จําเปนในการใชชีวิตและทํางานอยาง

มีประสิทธิภาพ มีความรูและทักษะเพื่อใหสามารถการ 

ใชชีวิต การทํางาน ดํารงชีพอยูไดกับภาวะเศรษฐกิจใน

สังคมโลกปจจุบัน 

สรุป  

 การจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 จะมีความ

ยดืหยุน สรางสรรค ทาทาย และซับซอน เปน

การศึกษาที่จะทําใหโลกเกิดการเปลี่ยนแปลงอยาง

รวดเร็ว อยางเต็มไปดวยสิ่งทาทาย และปญหา รวมทั้ง

โอกาสในการพัฒนาสิ่งประดิษฐหรือนวัตกรรมใหมๆ  

ที่นาตื่นเตน โรงเรียนในศตวรรษที่ 21 จะเปนโรงเรียน 

ที่มหีลักสูตรแบบยึดโครงงานเปนฐาน (Project-based 

Curriculum) เปนหลักสูตรที่ใหนักเรียนเกี่ยวของกับ

ปญหาในโลกที่เปนจริง เปนประเด็นที่เกี่ยวของกับ

ความเปนมนุษยและคําถามเกี่ยวกับอนาคตเชิง

วัฒนธรรม สังคม สากล และนวัตกรรม 

 ภาพลักษณหรือมุมมองของโรงเรียนจะตอง

เปลี่ยนจากการเปนแคสิ่งกอสรางมาเปนภาพของการ

เปนศูนยรวมประสาท (Nerve Centers) ที่ไมจํากัดอยู

แตในหองเรียน แตจะเชื่อมโยงครู นักเรียนและชุมชน 

เขาสูคลังแหงความรูทั่วโลก ครูเองจะตองเปลี่ยนจาก

การเปนผูถายทอดความรูไปเปนผูสนับสนุนชวยเหลือ

ใหนักเรียนสามารถเปลี่ยนสารสนเทศเปนความรู และ

นําความรู เปนเครื่องมือสูก ารปฏิบัติและให เปน

ประโยชน เปนการเรียนรูเพื่อสรางความรูจากปญหา

และประสบการณการแกไขปญหาโดยการสืบคนขอมูล

และใหคําแนะนําจากครู  

 ภาพลักษณหรือมุมมองของหองเรียนจะขยาย

กลายเปนชุมชนที่ ใหญขึ้น (Greater Community) 
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นักเรียนมีคุณลักษณะเปนผู ชี้นํ าตนเองได  ( Self-

directed) มีการทํางานทั้ งอยางเปนอิสระเปนขั้น 

เปนตอน และการรวมมือกับคนอื่น หลักสูตรและ 

การสอนจะมีลักษณะทาทายสําหรับนักเรียนทุกคน 

และคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล หลักสูตรจะ 

ไม เนนการยึดตําราเปนตัวขับเคลื่อน ( Textbook-

driven) หรือแบบแยกสวน (Fragmented) เชนในอดีต 

แตจะเปนหลักสูตรแบบยึดโครงงานและการบูรณาการ 

การสอนทักษะและเนื้อหาจะไมเปนจุดหมายปลายทาง 

(as an end) เชนที่เคยเปนมา แตนักเรียนจะตองมีการ

เรียนรูผานการวิจัยและการปฏิบัติในโครงงาน การ

เรียนรูจากตําราจะเปนเพียงสวนหนึ่งเทานั้น ความรู 

(Knowledge) จะไมหมายถึงการจดจําขอเท็จจริงหรือ

ตัวเลข แตจะเปนสิ่งที่ เกิดขึ้นจากการวิจัยและการ

ปฏิบัติโดยเชื่อมโยงกับความรูและประสบการณเกาที่มี 

อยูทักษะและเนื้อหาที่ไดรับจะเกี่ยวของและมีความ

จําเปนตอการปฏิบัติ ในโครงงานจะไมจบลงตรงที่ 

การไดรับทักษะและเนื้อหาแลวเทานั้น การประเมินผล

จะเปลี่ยนจากการประเมินความจําและความไมเกี่ยว

โยงกับความเขาใจตอการนําไปปฏิบัติไดจริง ไปเปน

การประเมินที่ผูถูกประเมินมีสวนรวมในการประเมิน

ตนเองดวย (Self-assessment) ทักษะที่คาดหวังสําหรับ

ศตวรรษที่ 21  ที่เรียนรูผานหลักสูตรที่เปนสหวิทยาการ  

บูรณาการยึดโครงงานเปนฐาน และอื่นๆ ดังกลาวจะ

เนนเรื่อง 1) ทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม (Learning 

and Innovation Skills)  2) ทักษะชีวิตและอาชีพ (Life 

and Career Skills) ทักษะสารสนเทศ สื่อ และ

เทคโนโลยี (Information, Media and Technology Skills) 

ที่ ค า ด ห วั ง ว า จ ะ เ กิ ด ขึ้ น ไ ด จ า ก ค ว า ม ร ว ม มื อ 

(Collaboration) ในการทํางานเปนทีม การคิดเชิง

วิพากษ (Critical Thinking) ในปญหาที่ซับซอนการ

นําเสนอดวยวาจาและดวยการเขียน การใชเทคโนโลย ี

ความเปนพลเมืองดี การฝกปฏิบัติอาชีพ การวิจัย และ

การปฏิบัติสิ่งตางๆ ที่กลาวมาขางตน 

 ดังนั้น การจัดการศึกษาสําหรับศตวรรษที่ 21 

ตองเปลี่ยนแปลงทัศนะ (Perspectives) จากกระบวน

ทัศนแบบดั้งเดิม (Tradition Paradigm) ไปสูกระบวน

ทัศนใหม(New Paradigm) ที่ใหโลกของนักเรียนและ

โลกความเปนจริงเปนศูนยกลางของกระบวนการเรียนรู

เปนการเรียนรูที่ไปไกลกวาการไดรับความรูแบบงายๆ 

ไปสูการเนนพัฒนาทักษะและทัศนคติ—ทักษะการคิด 

ทักษะการแกปญหา ทักษะองคการ ทัศนคติเชิงบวก 

ความเคารพตนเอง นวัตกรรม ความสรางสรรค  

ทักษะการสื่อสาร ทักษะและคานิยมทางเทคโนโลยี

ความเชื่อมั่นตนเอง ความยืดหยุน การจูงใจตนเอง  

และความตระหนักในสภาพแวดลอม และเหนืออื่นใด 

คือ  คว าม สามารถ ใชความรู อย างสร า งสรร ค  

(The Ability to Handle Knowledge Effectively in 

Order to use it Creatively) ถือเปนทักษะที่สําคัญ

จําเปนสําหรับการเปนนักเรียนในศตวรรษที่ 21 ถือเปน

สิ่งที่ทาทายในการที่จะพัฒนาเรียนเพื่ออนาคต ให

นักเรียนมีทักษะ ทัศนคติ คานิยม และบุคลิกภาพสวน

บุคคล เพื่อเผชิญกับอนาคตดวยภาพในทางบวก 

(Optimism) ที่มทีั้งความสําเร็จและมีความสุข 

เอกสารอางอิง  
สกล สุวรรณาพิสิทธิ์. (2555). ทักษะแหงอนาคตใหม: 

 การเรียนรูในศตวรรษที่ 21 . เขาถึงไดจาก 

 http://www.qlf.or.th/home/Contents/417. 

 14 พฤศจิกายน 2559 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแกว 

 เขต 1. (2555) .การศึกษาไทยในศตวรรษที่ 21.  

 เขาถึงไดจาก www.sk1edu.go.th. 

 18 ธันวาคม 2559 

อัมมาร สยามวาลา. (2553). แนวทางการพัฒนา 

 การศึกษาไทย. เขาถึงไดจาก  

 www.school.obec.go.th/sup_br3/ed_2.htn.  

 25 ธันวาคม 2559 

 

 

 

 

 

 

50 

วาสารการบริหารและพัฒนาการศึกษา มหาวทิยาลยัราภัฏสกลนคร; ปที่ 2 ฉบบัที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน) 2560 

Educational Administration and Development Journal Sakon Nakhon Rajabhat University; Vol.2 No.1; (January-June) 2017 



 

 

  

คําแนะนําในการเตรียมและการสงตนฉบับ 

   

 กองบรรณาธิการ  วารสารการบริหารและพัฒนาการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ซึ่งเปนวารสารฉบับ

มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มคีวามยินดีและเปนเกียรติอยางยิ่งที่จะไดรับผลงานเกี่ยวกับบทความวิจัย บทความ

วิชาการ หรือ บทความปริทัศนในสาขาศึกษาศาสตร บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร รัฐศาสตร รัฐประศาสนศาสตร 

นิติศาสตร นิเทศศาสตร สงเสริมการเกษตร ศิลปะ วัฒนธรรมและสาขาที่เกี่ยวของจากทุกทานทุกหนวยงาน  

เพื่อตีพิมพเผยแพรในวารสารการบริหารและพัฒนาการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครโดยบทความตองผาน

การประเมินจากผูทรงคุณวุฒิภายนอกอยางนอยบทความละ 2 ทาน เพื่อความสะดวกในการพิจารณา จึงขอแนะนํา

แนวทางการเตรียมตนฉบับและการสงตนฉบับ ดังนี้ 

ประเภทของบทความ 

  1. บทความวิชาการ (Academic Article) หมายถึง บทความที่เขียนขึ้นในลักษณะวิเคราะห วิจารณ หรือ

เสนอแนวคิดใหมๆ จากพื้นฐานวิชาการที่ไดเรียบเรียงมาจากผลงานทางวิชาการของตนเองหรือของผูอื่น หรือเปน

บทความทางวิชาการที่เขียนขึ้นเพื่อเปนความรูสําหรับผูสนใจทั่วไป กลาวถึงความเปนมาของปญหา วัตถุประสงค แนว

ทางการแกไขปญหา มีการใชแนวคิดทฤษฎี ผลงานวิจัยจากแหลงขอมูล สรุป เชน หนังสือ วารสารวิชาการ 

อนิเตอรเน็ต ประกอบการวิเคราะหวิจารณ เสนอแนวทางการแกไข 

  2. บทความวิจัย (Research Article) หมายถึง เปนการนําเสนอผลการวิจัยอยางเปนระบบ กลาวถึง 

ความเปนมา และความสําคัญของปญหา วัตถุประสงค การดําเนินการวิจัย 

  บทความวิจัยประกอบดวย หนาที่เปนชื่อเรื่อง บทคัดยอ และเนื้อหาของบทความ ในสวนหนาที่เปนชื่อเรื่อง 

ควรมีขอมูลตามลําดับ ดังนี้ ชื่อเรื่อง ชื่อผูนิพนธ สังกัด (ภาควิชา คณะ มหาวิทยาลัย) หรือในกรณีที่เปนนักศึกษา  

ควรมีรายละเอียด เชน หลักสูตร สาขา มหาวิทยาลัย คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ และวุฒิการศึกษา 

ของคณะกรรมการ 

  บทคัดยอตองระบุถึงความสําคัญของเรื่อง วัตถุประสงค วิธีการวิจัย (ประชากร กลุมตัวอยาง และวิธีการสุม 

เครื่องมือ และสถิติที่ใชในการวิจัย) ผลการวิจัย และบทสรุป ความยาวไมเกิน 250 คํา หรือประมาณ 13 บรรทัด      

ในกรณีที่ตนฉบับเปนภาษาไทย ใหผูนิพนธเขียนบทคัดยอทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ระบุคําสําคัญของเรื่อง 

(keywords) จํานวนไมเกิน 5 คํา 

  เนื้อหาของบทความ ใหเริ่มตนจากบทนําโดยมีความเปนมาและความสําคัญของปญหา วัตถุประสงค และ

สมมุติฐานของงานวิจัย วิธีการดําเนินการวิจัย ประกอบดวย ประชากรและกลุมตัวอยาง เครื่องมือที่ใชในการวิจัย  

การเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูล ผลการวิจัย อภิปรายผลการวิจัย สรุปผลการวิจัย และกิตติกรรมประกาศ 

(ถามี) เทคนิคและวิธีการทั่วไปใหอธิบายไวในสวนวัสดุอุปกรณและวิธีการวิจัย ผลการทดลองตางๆ ใหอธิบายไวใน

สวนผลการศึกษาการวิเคราะหเปรียบเทียบ ผลการทดลองกับงานของผูอื่นใหเขียนไวในสวนอภิปรายผลการวิจัยและ

การสรุปผลการวิจัยตามวัตถุประสงคใหเขียนไวในสวนสรุปผลการวิจัย 
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  3. บทความปริทัศน (Review Article) หมายถึง งานวิชาการที่ประเมินสถานะลาสุดทางวิชาการเฉพาะทางที่

มีการศึกษาคนควา มีการวิเคราะหและสังเคราะหองคความรูทั้งทางกวางและทางลึกอยางทันสมัย โดยใหขอวิพากษที่

ชี้ใหเห็นแนวโนมที่ควรศึกษาและพัฒนาตอไป 

  บทความปริทัศนเปนการนําเสนอภาพรวมของเรื่องที่นาสนใจโดยในหนาแรกของบทความปริทัศนจะตอง

ประกอบดวย ชื่อเรื่อง ชื่อผูนิพนธ ที่อยูผูนิพนธ และบทสรุป เพื่อเปนการสรุปเรื่องโดยยอใหเขาใจวาเรื่องที่ไดนําเสนอ

มีความนาสนใจและความเปนมาอยางไรพรอมระบุคําสําคัญของเรื่อง (keywords) จํานวนไมเกิน 5 คํา 

  เนื้อหาของบทความ ตองมีบทนํา เพื่อกลาวถึงความนาสนใจของเรื่องที่นําเสนอกอนเขาสูเนื้อหาในแตละ

ประเด็น และตองมีบทสรุป เพื่อขมวดปมเรื่องที่นําเสนอ พรอมขอเสนอแนะจากผูนิพนธเกี่ยวกับเรื่องดังกลาวสําหรับ

ใหผูอานไดพิจารณาประเด็นที่นาสนใจตอไป 

  ผูนิพนธควรตรวจสอบเนือ้หาที่เกี่ยวของกับบทความที่นําเสนออยางละเอียด โดยเฉพาะอยางยิ่งเนื้อหาที่ใหม

ที่สุด บทความปริทัศนตองนําเสนอพัฒนาการของเรื่องที่นาสนใจ ขอมูลที่นําเสนอจะตองไมจําเพาะเจาะจงเฉพาะ

ผูอานที่อยูในสาขาของบทความเทานั้น  แตตองนําเสนอขอมูลที่ผูอานในสาขาอื่นๆ หรือนิสิตนักศึกษาในระดับสูง

สามารถเขาใจได 

การเตรียมตนฉบับ 

  1. ตนฉบับพิมพเปนภาษาไทย องคประกอบตางๆ ของบทความวิจัย หรือบทความวิชาการใหจัดทําตาม

คําแนะนํ าการ เตรียมตนฉบับนี้การใชภาษาไทยใหยึดหลักการ ใชคํ าศัพทและชื่ อบัญญัติตามหลักของ

ราชบัณฑิตยสถาน ควรหลีกเลี่ยงการเขียนภาษาอังกฤษเปนภาษาไทยโดยไมจําเปน กรณีจําเปนใหเขียนคําศัพท

ภาษาไทยตามดวยในวงเล็บภาษาอังกฤษ โดยคําแรกใหขึ้นตนดวยตัวพิมพใหญสวนอักษรและคําที่เหลือทั้งหมดให

พิมพดวยตัวพิมพเล็ก ยกเวนชื่อเฉพาะทุกคําใหขึ้นตนดวยตัวพิมพใหญ การปรากฏอยูหลายที่ในบทความของศัพท  

คําเดียวกันที่ เปนภาษาไทยตามดวยภาษาอังกฤษใหใชคําศัพทภาษาไทยตามดวยภาษาอังกฤษเฉพาะครั้งแรก 

ครั้งตอไปใชเฉพาะคําศัพทภาษาไทยเทานั้น 

  2. การพิมพ ใหจัดพิมพดวยโปรแกรม Microsoft Office Word ระยะบรรทัดเดี่ยว โดยจัดหนากระดาษ ขนาด  

A 4 (8.5 x 11 นิ้ว) ตั้งคาหนากระดาษสําหรับการพิมพหางจากขอบกระดาษทุกดาน ดานละ 1 นิ้ว (2.54 เซนติเมตร) 

จัดสองคอลัมนใสเลขหนากํากับทุกหนา 

  3. รูปแบบตัวอักษร ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษใชแบบ TH Niramit AS ขนาดตัวอักษรทั้งภาษาไทยและ

ภาษาอังกฤษใชขนาดตัวอักษรอยางเดียวกัน ดังนี้ ชื่อเรื่องขนาด 18 pt. (ตัวหนา) ชื่อผูเขียนบทความและหัวขอหลักใช

ตัวอักษรขนาด 16 pt. (ตัวหนา)  หัวขอรองใชตัวอักษรขนาด 14 pt. ตัวหนา เนื้อความทุกสวนใชตัวอักษรขนาด 14 pt. 

ตัวปกติ เชิงอรรถหนาแรกที่เปนชื่อตําแหนงทางวิชาการของผูเขียนบทความและที่อยูใชตัวอักษรขนาด 10 pt. ตัวปกติ 

  4. จํานวนหนา ความยาวของบทความไมเกิน 11 หนา (รวมตาราง รูปภาพ และเอกสารอางอิง)  

  5. ตาราง รูปภาพ ภาพลายเสน แผนภูมิ และกราฟ (Tables, Pictures, Figures, Diagrams and Graphs)  

ใหแทรกไวในเนื้อเรื่องอาจจัดทําเปนขาวดําหรือสีใดก็ได โดยใหผูเขียนบทความคัดเลือกเฉพาะที่จําเปนเทานั้น

เรียงลําดับใหสอดคลองกับเนื้อเรื่อง ชื่อตารางใหอยูดานบนของตาราง สวนชื่อรูปภาพ แผนภูมิ และกราฟใหอยู

ดานลางพรอมทั้งคําอธิบายสั้นๆ ที่สื่อความหมายไดสาระครบถวน สวนไฟลรูปภาพใหแยกไฟลตางหากจากตนฉบับ

โดยใหแนบเปนไฟลสกุล .jpg หรือ .gif เปนตน 
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  6. เอกสารอางอิง มีรายละเอียดตามที่กําหนด ดังนี้ 

  ใหนําปที่พิมพลงไวหลังชื่อผูแตงและใสไวในวงเล็บ ดังตัวอยาง 

หนังสือภาษาไทย เชน 

ชื่อผูแตง./(ปที่พิมพ)./ชื่อเรื่อง./สถานที่พิมพ: สํานักพิมพ.  

วิจารณ พานิช. (2555). วิถีสรางการเรียนรูเพื่อศิษยในศตวรรษที่ 21. กรุงเทพฯ: โรงพิมพตถาตา พับลิเคชั่น. 

หนังสือภาษาอังกฤษ เชน 

นามสกุล,/อักษรตัวแรกของชื่อ./อักษรตัวแรกของชื่อกลาง./(ปที่พิมพ).//ชื่อเรื่อง./สถานที่พิมพ: สํานักพิมพ.  

Marshall, C., & Rossman, G. B. (1999). Designing Qualitative Research. Thousand Californina: Sage. 

วารสารในประเทศและตางประเทศ เชน 

ชื่อผูแตง./(ปที่พิมพ)./“ชื่อบทความ,”/ชื่อวารสาร,/ปที่หรือเลมที่(ฉบับที่):/หนาที่ตีพิมพบทความ.  
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2.  ชื่อเรื่อง 

     ภาษาไทย.......................................................................................................................................................................................... 
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     ชื่อ – สกุล ผูรวมวิจัย.....................................................................................................................................................................    
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โดยชอบธรรม 
 

ขอรับรองวาขอความดังกลาวขางตนเปนจริงทุกประการ 
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           วันที่...........เดือน............................พ.ศ....................... 
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