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บทคัดย่อ  

 ในยุคศตวรรษท่ี 21 มีการเปลี่ยนแปลงด้านการเมือง เศรษฐกิจ เทคโนโลยี และนวัตกรรมท าให้หลายประเทศ

ต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบในการบริหารทางการศึกษาให้ประเทศสามารถแข่งขันในเวทีโลกได้ ดังนั้นการบริหารงาน 

ในปัจจุบันผู้บริหารทุกคนจ าเป็นต้องใชภ้าวะผู้น าเข้ามาเกี่ยวข้อง เพราะเป็นสิ่งท่ีน่าเชื่อถือน่ายกย่อง ศรัทธา และเกิด

ความภาคภูมิใจเมื่อได้ร่วมงาน พร้อมกับมีการแสดงออกถึงการสร้างเจตคติท่ีดีสร้างและสื่อแนวคิดท่ีสร้างสรรค์  

ท าให้บุคลากรในสถานศึกษาเกิดแรงบันดาลใจท่ีจะปฏิบัติหน้าท่ีให้ประสบผลส าเร็จ ส่งผลให้การบริหารงานมี

ประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น 

ค าส าคัญ: ภาวะผู้น า, ผู้บริหารสถานศกึษา, ประสิทธิผล 

 

ABSTRACT 

 In the 21st century has changed the political, economic, and technological innovation. Many countries need 

to change the format in the management of education, the country has three cars competing in the global arena. 

So that Administration now requires all executive leadership to get involved because it can be used or attempted 

to be subordinate. Employees came to work as much as possible.  Who pushed for all of the business that can 

be carried out smoothly. The administration will have an executive with leadership and good work, but I think 

the people living along the way. 
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บทน า 

 การพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าทัดเทียม

กับอารยประเทศได้นั้น หลักส าคัญก็คือการศึกษา 

เพราะการศึกษาสร้างคน  คนสร้างชาติ  ดั งนั้น 

การบริหารการศึกษาจึงควรมีผู้รับผิดชอบท่ีมีความรู้

ความสามารถ มีวิสัยทัศน์ มีสมรรถนะท่ีจะสามารถ

บริหารจัดการการศึกษาให้บรรลุตามวัตถุประสงค์

ของชาติ สามารถผลิตบุคลากรท่ีเกิดจากผลผลิตทาง

การศึกษาท่ีมีคุณภาพ ผู้บริหารท่ีจัดการบริหาร 

ทางการศึกษาจึงต้องมีภาวะความเ ป็นผู้ น าสู ง 

ความเป็นผู้น าสามารถพัฒนาได้ด้วยวิธีการต่างๆ  

ท่ีสามารถเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสมและน าความรู้นั้น

มาพัฒนาการบริหารการศึกษาได้อย่างรวดเร็ว

สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ สังคม

และวัฒนธรรมในยุคปัจจุบันตลอดระยะเวลากว่า 

หนึ่งทศวรรษท่ีมีการจัดระบบการศึกษาไทยการ

เปลี่ ยนแปลงระบบการศึกษาถ้ า เปลี่ ยนแปลง 

โดยยึดถือแต่โรงเรียน ครู นักเรียนและเนื้อหาวิชา 

เป็นหลัก โดยไม่ได้ให้ความส าคัญกับสภาพแวดล้อม

อื่นอย่างเท่าเทียมเป็นเพียงการปรับเปลี่ยนเฉพาะ

รูปแบบท่ีหนีไม่พ้นการพายเรือในอ่างซึ่งไม่ต่างจาก

การศึกษาตอนเ ร่ิมต้น ท่ีน า เอาระบบโรง เ รียน 

แบบตะวันตกเข้ามา เมื่อปี พ.ศ.2441 ถ้าการศึกษา

ไทยยังเป็นเช่นนี้ผลเสียจะเกิดต่อนักเรียน จิตส านึก

ความเป็นครูและสังคม นักเรียนจะกลายเป็นผู้ ท่ีมี

ความรู้แต่ปฏิบัติไม่ได้เนื่องจากเข้าไปไม่ถึงปัญหา 

ท่ีแท้จริงหลักสูตรยังคงเน้นการวัดผลให้นักเรียน 

จดจ าเนื้อหา ก าหนดเวลาสอบผู้เรียนก็ต้องท่องจ า

กวดวิชาท าให้เสียเวลาส่วนนี้ไปมากจนไม่มีโอกาส 

ได้เรียนรู้ชีวิตและประสบการณ์นอกหอ้งเรียน (อัมมาร  

สยามวาลา, 2559) 

 ในการบริหารหนว่ยงานหรือองคก์รไมว่า่จะเป็น

หน่วยงานของรัฐบาลหรือเอกชนจ าเป็นต้องมีบุคคล 

ท่ีท าหน้าท่ีรับผิดชอบในการบริหาร ซึ่งเราเรียกว่า

หัวหน้าหรือผู้บังคับบัญชา (Superior) หลายช้ันร้นหล่ัน

กันไปตามลักษณะงาน ถ้างานมีมากและแตกต่างกันก็

ต้องมีหัวหน้าหลายคนลดหลั่นกันตามล าดับชั้น

ทางการบริหารจากระดับสูงสุดลงสู่ระดับต่ าสุด 

หัวหน้าจึงมีความส าคัญในฐานะเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบ

ในการบริหารให้ประสบความส าเร็จหัวหน้าบางที 

ก็เรียกผู้บริหารหรือผู้น าแต่ละคนจะมีความส าคัญต่อ

หน่วยงานเพราะความส าเร็จของการบริหารท่ีส่งผล

ไปสู่ความส าเร็จขององค์การ  จะขึ้นอยู่กับความ 

สามารถของผู้น าท่ีจะใช้ศักยภาพท่ีมี  ใช้ทรัพยากร

ทางการบริหารอันได้แก่  คน งบประมาณ วัสดุ

อุปกรณ์และวิธีการให้ประสบความส าเร็จได้อย่างไร 

ความสามารถของผู้น าในการใช้ทรัพยากรบุคคล 

มาร่วมท างานด้วยกันจนส าเร็จ จะเกิดจากภาวะ

ผู้น า ภาวะผู้น าของผู้น าจึงถือว่าเป็นส่วนส าคัญอย่าง

ยิ่งในการบริหารงานให้ประสบผลส าเร็จ การพัฒนา

องคก์ารให้ก้าวหนา้ควรเร่ิมตน้ท่ีการสร้างภาวะผู้น าให้

เกิดกับผู้น าการบริหารการศึกษาก็เช่นเดียวกันกับ 

การบริหารกิจการอื่นๆ ผู้บริหารสถานศึกษาจะต้อง

สร้างความร่วมมือร่วมใจกันในการปฏิบัติงาน เพื่อให้

บรรลุวัตถุประสงค์ร่วมกัน คือให้ผู้เรียนเป็นคนดีคน

เก่ง และมีความสุขผู้บริหารในฐานะเป็นผู้น าใน

สถานศกึษาจะตอ้งสร้างความร่วมมือในการท างานให้

เกิดขึ้นให้ได้นั้น หมายถึง ผู้บริหารจะต้องเป็นผู้น า 

(Leader) ผู้น าจะต้องมีความเป็นผู้น า หรือภาวะผู้น า 

(Leadership) จะต้องสร้างขึ้นให้ได้(ส านักงานคณะ 

กรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน, 2552) 

ความหมายของผู้น าและภาวะผู้น า  

 ค าว่าผู้น า (Leader) และภาวะผู้น า Leadership) 

เป็นค าท่ีมีความสัมพันธ์กันเมื่อมีผู้น าก็ต้องมีภาวะ 

ผู้น าของคนนั้น ซึ่งเป็นคุณสมบัติของความเป็นผู้น า 

ท่ีอยู่ ในตนเองท่ีท าให้ผู้อื่น รู้สึกสัมผัสการน าเป็น 

ท้ังศาสตร์และศิลป์ ผู้น าจึงต้องเป็นผู้ท่ีมีท้ังศาสตร์

และศิลป์อยู่ในตนเองท่ีสร้างความโดดเด่นในกลุ่มท า
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ให้ เ ป็นท่ียอมรับของกลุ่ม ท่ีจะให้ความไว้วางใจ  

และเชื่อใจว่าสามารถน าพาไปสู่ความส าเร็จ ท าให้

ได้ รับความร่วมมือและท่ีนอกเหนือไปจากนั้นคือ 

การได้รับความเคารพนับถือ 

 ผู้น า หมายถึง บุคคลในกลุ่มท่ีได้รับมอบหมาย

ให้ก ากับและประสานงานให้กิจกรรมของกลุ่มมี

ความสัมพันธ์กัน ซึ่ งผู้น าอาจเป็นผู้ ท่ีอาจได้ รับ 

การเลือกตั้งหรือแต่งตั้งหรือเป็นผู้ท่ีแสดงตัวเป็นผู้ท่ีมี

อิทธิพลในกลุ่มเพื่อท่ีจะก ากับประสานงานท่ีจะน า 

ไปสู่เปูาหมายด้วยพลังของกลุ่ม (Fiedler and Garcia, 

1987) 

         ชลอ  ธรรมศิริ (2535) ได้กล่าวถึง ผู้น าใน

ความหมายของผู้ ท่ีได้รับการแต่งตั้งให้เป็นหัวหน้า

หนว่ยงานภายในองค์การ แต่ท่านย้ าว่าต้องเป็นบุคคล

ท่ีมีบุคคลภายในหน่วยงานของตนยอมรับนับถือ 

และเชื่อฟังปฏิบัติงานตามท่ีผู้น าต้องการ ในแต่ละ

หนว่ยงานจะต้อง มผีู้น าแต่ละระดับอยู่เสมอ เพราะถ้า

ไม่มีแล้ว หน่วยงานนั้นจะขาดระเบียบวินัย ไม่มีบุคคล

ท่ีรับผิดชอบตอ่เปูาหมายท่ีจะท างานอย่างจริงจัง และ

ขาดกระบวนการในการวินจิฉัยสั่งการแก้ปัญหา 

       ส าหรับความหมายของ ค าว่า ภาวะผู้น านั้น

อาจกล่าวได้ว่า เป็นพฤติกรรมการน าของผู้น าท่ีท าให้

เกิดการปฏิบัติการท่ีสร้างความเคลื่อนไหวให้เกิดขึ้น 

ในองค์กรตามทิศทางท่ีก าหนดไว้ ภาวะผู้น าจึงเป็น

ศิลปะในการท าให้เกิดอิทธิพลในการจูงใจผู้อื่นให้ร่วม

ปฏิบัติงานเพื่อให้ส าเร็จตามความมุ่งหมาย (Tead, 

1935) 

 ภาวะผู้น า หมายถึง การปฏิบัติงานของผู้น า

เพื่อท าให้กลุ่มประสบความส าเ ร็จในการบรรลุ

เปูาหมาย ความส าเ ร็จของกลุ่มเป็นเคร่ืองบ่งชี้

ประสิทธิภาพของการเป็นผู้น า (Fiedler, 1971) 

 ภาวะผู้น า หมายถึง อ านาจการน าท่ีเหนือกว่า

ผู้อื่นและอยู่เหนือกว่าการคล้อยตามท่ีเป็นไปตาม

กลไกด้วยทิศทางท่ีถูกก าหนดไว้ประจ าองค์การ (Katz 

and Kahn, 1978) 

 ภาวะผู้น า เป็นความสามารถผู้น าท่ีจะสามารถ

สื่อสารวสิัยทัศน์ได้อยา่งชัดเจนแจม่แจ้งให้ความหมาย

ท่ีแสดงออกถึงคุณค่าและสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อม

ภายในองค์การเพื่อให้สามารถบรรลุเปูาหมายได้ 

(Richards & Engle, 1986) 

 ภาวะผู้น า เป็นรูปแบบหนึ่งของพฤติกรรมของ

บุคคลซึ่งมีอิทธิพลเหนอืผู้อื่น (Cherrington, 1989) 

 จากตัวอย่างค าจ ากัดความของค าว่า ผู้น า  

และภาวะผู้น าท่ียกมาส่วนหนึ่งข้างต้นอาจ สรุปได้ว่า 

ผู้น า หมายถึง บุคคลท่ีด ารงต าแหน่ง ส่วนภาวะผู้น า 

เป็นเร่ืองของความสามารถ ทักษะและกระบวนการ 

ท่ีผู้น าใช้ในการน ากลุ่มให้ไปสู่จุดมุ่งหมาย ดังนั้น

ผู้บริหาร จะต้องมีภาวะผู้น าเพื่อท่ีจะสามารถน าพา

องคก์รไปสู่ความส าเร็จ 

 การบริหารการศึกษา หมายถึง กระบวนการ

ปฏิบัติงานด้านการจัดการทางการศึกษาให้ส าเร็จ

อย่างมีประสิทธิภาพ โดยอาศัยหลักการและปัจจัย

การบริหารเป็นสื่อของความส าเร็จนั้น มุ่งบริหารคน

และบริหารงาน 

 ภาวะผู้น าทางการบริหารการศึกษาจึงหมายถึง 

คุณลักษณะของผู้ท่ีท าหน้าท่ีเป็นผู้บริหารการศึกษาใน

การควบคุม น าพาครูหรือบุคลากรทางการศึกษา

รวมท้ังผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการศึกษา เช่น ผู้ปกครอง 

ชุมชน หน่วยงาน องค์กร มาร่วมมือกันในการจัด

การศึกษาให้บรรลุวัตถุประสงค์ มีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล 

ประสิทธิผลของสถานศึกษา 

 ประสิทธิผลของสถานศึกษาเป็นสิ่ ง ท่ี บ่งชี้ 

ถึงความส าเร็จของสถานศึกษา ซึ่งนับว่าเป็นเร่ืองท่ี

นักวชิาการดา้นการบริหารการศึกษา และบุคคลท่ัวไป

ให้ความสนใจอย่างแพร่หลายมากที่สุดประการหนึ่ง 

 ความหมายของประสิทธิผล 

 นักวิชาการในแต่ละสาขาได้ให้นิยามของ

ประสิทธิผล (Effectiveness) ไว้ต่างๆ กัน ขึ้นอยู่กับว่า

ใครเป็นคนให้ความหมายมุมมองของนักวิชาการ 

แต่ละสาขาจึงแตกต่างกันออกไปแต่ส่วนใหญ่แล้วจะ

มองประสิทธิผลไปในแนวทางท่ีก่อให้เกิดความส าเร็จ
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ของงานเป็นส าคัญ ความหมายของประสิทธิผลท่ี

นา่สนใจมี ดังตอ่ไปน้ี 

 

 เปรมสุรีย์ เชื่อมทอง (2536, หน้า 9) ได้กล่าว 

ถึงประสิทธิผลของสถานศึกษาว่า คือ ความส าเร็จ

ของสถานศึกษาท่ีสามารถท าหน้าท่ีให้บรรลุตาม

เปูาหมายท่ีวางไว้ ท้ังนี้ เกิดจากประสิทธิผลของ

ผู้บริหารสถานศึกษาท่ีสามารถใช้ความรู้ความ 

สามารถ และประสบการณ์ในการบริหารงานเพื่อโน้ม

น้าวให้ผู้ ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติงานให้เกิดผลตาม

เปูาหมายท่ีวางไว้ 

 กมลวรรณ  ชัยวานิชศิริ (2536, หน้า 32–33)  

ได้สนับสนุนแนวคิด และความหมายของประสิทธิผล

ว่าประสิทธิผลของสถานศึกษาของโรงเรียนไม่น่าจะ

หมายถึง ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนหรือ

ความพึงพอใจในการท างานเพียงอย่างเดียวแต่

ประสิทธิผลของสถานศึกษา คือ ความสามารถของ 

สถานศึกษา ในการผลิตนักเ รียนท่ีมีผลสัมฤท ธ์ิ 

ทางการเรียนสูง และสามารถพัฒนานักเรียนให้มี 

ทัศนคติทางบวก ตลอดจนความสามารถในการปรับ 

โรงเรียนให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมท้ังภายในและภายนอก  

รวมท้ังสามารถแก้ปัญหาภายในโรงเรียนได้ ซึ่งท าให้

เกิดความพึงพอใจในการท างาน โดยถือว่าเป็น 

การมองประสิทธิผลของท้ังระบบ 

 ส าหรับบุญเรือง ศรีเหรัญ (2542, หน้า 27)  

ได้สรุปประสิทธิผลของสถานศกึษา หมายถงึ ผลท่ีเกิด

จากการก าหนดนโยบาย  และแนวปฏิ บัติ ของ

สถานศึกษาท่ีท าให้นักเรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงใน

ด้านพุทธศึกษา จริยศึกษา และการปฏิบัติส่งผลให้

นักเรียนเกิดการพัฒนาทัง้ทางร่างกาย อารมณ์ สังคม 

สติปัญญา และลักษณะนิสัย มีทักษะ มีบุคลิกภาพ 

และมีเจตคติท่ีเหมาะสมกับการด ารงชีวิตอยู่ในสังคม

ได้อยา่งปกตสิุข 

 จากท่ีกล่าวมาสรุปได้ว่าประสิทธิผลของ

สถานศึกษา คือ การท่ีสถานศึกษาสามารถบริหาร

จัดการสถานศึกษาให้บรรลุเปูาหมายของสถานศึกษา

อย่างมีประสิทธิภาพ โดยสิ่งส าคัญท่ีสุด คือ การเน้น 

ท่ีตัวนักเรียน ท่ีนักเรียนจะต้องมีผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียนท่ีเป็นไปตามท่ีต้องการ และสิ่งท่ีเกิดควบคู่กันไป

คือ การบรรลุจุดหมายอื่นของสถานศึกษาด้วย เช่น 

การท่ีนักเรียนมีความเป็นอยู่ท่ีดีในโรงเรียน นักเรียน

เกิ ด เจตคติ ท่ีดี ต่ อ โ รง เ รียน  ผู้ ปกครอง เชื่ อมั่ น 

ในคุณภาพของโรงเรียน ตลอดจนครูมีความรัก 

ความสามัคคี และมีความพงึพอใจในงาน 

ความส าคัญของภาวะผู้น าทางการบริหาร 

การศึกษา 

 ภาวะผู้น าเป็นกระบวนการท่ีผู้น าช่วยสร้าง

ความชัดเจนแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาให้รับรู้ว่า อะไรคือ

ความส าคัญ ให้ภาพความเป็นจริงขององค์กรแก่ผู้อื่น 

ช่วยให้มองเห็นทิศทาง และจุดมุ่งหมายอย่างชัดเจน

ภายใต้ภาวะความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของโลก 

(สุเทพ พงศ์ศรีวัฒน์, 2545) และมีผู้สรุปรวบรวม

ความหมาย  และความส าคัญของภาวะผู้น า ไวด้ังนี้ 

 1. ภาวะผู้น าของผู้น าเป็นจุดศูนย์รวมของการ

ท างานกลุ่มในการแสวงหาความร่วมมือของบุคคลใน

กลุ่มเพื่อน าพากลุ่มไปสูเ่ปูาหมายของความส าเร็จ 

 2. ภาวะผู้น าของผู้น าเป็นบุคลิกภาพและผล

ของบุคลิกภาพท่ีส่งผลต่อผู้ตามในการท างานร่วมกัน 

ก่อให้เกิดความพงึพอใจหรอืไม่พึงพอใจต่อบุคลิกภาพ

ของผู้น า ซึ่งเป็นผลจากความมีภาวะผู้น านั่นเอง 

 3. ภาวะผู้น าในฐานะท่ีเป็นการกระท าหรือ

พฤติกรรม เพราะการกระท าของผู้น าท่ีเป็นผลจาก

การมีภาวะผู้น าส่งผลต่อปฏิกิริยาของผู้ตามว่าผู้น า 

ท าอะไร ถ้าผู้น าท าให้ดูผู้ตามก็จะท าตามดว้ย 

 4. ภาวะผู้น าเป็นแรงขับเคลื่อนส าคัญท่ีช่วยใน

การจูงใจและการประสานงานขององค์การเพื่อให้

บรรลุตามเปูาหมายท่ีก าหนด 

 5. ภาวะผู้น าเป็นผลหรือสิ่งท่ีงอกเงยตามมาท่ี

เกิดจากการปฏิสัมพันธ์ของบุคคลต่างๆ ในกลุ่มเป็น

หลัก 

 6. ภาวะผู้น าเป็นบทบาทท่ีเกิดขึ้นจากการ 

บูรณาการบทบาทของบุคคลอื่น เพื่อสร้างความ

เจรญิก้าวหนา้แก่ระบบสังคม เพราะผู้น าแต่ละองค์กร

4 

วาสารการบริหารและพัฒนาการศึกษา มหาวิทยาลัยราภัฏสกลนคร; ปทีี่ 3 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน) 2561 

Educational Administration and Development Journal Sakon Nakhon Rajabhat University; Vol.3 No.1; (January-June) 2018  

 



  

 

หรือหน่วยงาน ต่างก็มีหน้าท่ีมีบทบาทท่ีแตกต่างกัน 

แต่ทุกหน้าท่ีต่างก็ช่วยกันพัฒนาความเจริญให้กับ

สังคม ซึ่งต้องอาศัยการมภีาวะผู้น าทัง้นัน้ 

 7. ภาวะผู้น าในฐานะท่ีมุ่งด้านโครงสร้างเป็น

กระบวนการในการริเร่ิมและด ารงรักษาโครงสร้างของ

บทบาทและรูปแบบความสัมพันธ์ของบทบาทต่างๆ  

มีการระบุหน้าท่ีของภาวะผู้น าในการท าให้ระบบ 

การตัดสินใจต่างๆ ท่ีเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเป็นไป

อย่างมีประสิทธิผลตามโครงสร้างการบริหารจัดการ

ขององค์การ 

 จากข้อสรุปดังกล่าว แสดงให้เห็นถึงความ 

ส าคัญของภาวะผู้น าท่ีมีในองค์การท่ีมีท้ังในผู้น าและ 

ผู้ตามขององค์กรนั้น สามารถน าพาองค์กร ไปสู่

ความส าเร็จท้ังในองค์กรของตนเองและองค์กรอื่น  

จนขยายสู่องค์กรระดับประเทศ ซึ่งต้องอาศัยการ 

มภีาวะผู้น าทัง้สิน้ 

ภาวะผู้น ากับการเป็นนักบริหารการศึกษา 

มืออาชีพ 

 ทิพย์วดี เมฆสวรรค์ (2545) กล่าวว่า การเป็น

ผู้บริหารท่ีดีในยุคของโลกาภิวัฒน์นี้ ไม่ใช่เป็นของง่าย  

เนื่ องจากมีแรงกดดัน  และความเปลี่ยนแปลง 

ต่างๆ อย่างมากมายท่ีแตกต่างไปจากการบริหารงาน

ในยุคก่อนหน้านี้ การมีข้อมูลข่าวสารท่ีมากขึ้นความ

ตอ้งการและข้อเรียกร้องจากผู้เกี่ยวข้องและผู้ท่ีมีส่วน

ได้ส่วนเสียมีมากขึ้นและอาจจะเกิดมีความคิดแย้ง

กัน ประกอบกับความไม่แน่นอนซึ่งท าให้ยากแก่การ

เล็งเห็นผลลัพธ์ยิ่งมีสูงมากขึ้น การเป็นนักบริหารจึง

จ าเป็นต้องมีท้ังความรู้ด้านเทคนิคการบริหาร และมี

ทักษะและประสบการณ์ในด้านการสื่อสารข้อมูล และ

สร้างปฏสิัมพันธ์กับบุคคลในระดับต่างๆ ด้วย 

 จันทนา  สุขุมานันท์ (2548) รองประธานบริษัท

ปูนซีเมนต์ไทย กล่าวว่า  นักบริหารมืออาชีพ คือ  

นักบริหารท่ีสามารถบริหารองค์การได้อย่างมี

ประสิทธิภาพด้วยภาวะของผู้น า (แมกไม้บริหาร UBC) 

ผู้บริหารท่ีต้องการให้องค์กรมุ่งสู่ความเป็นเลิศจะต้อง

วางแนวความคดิดา้นการบริหารภายในองค์กรรวมท้ัง

การมภีาวะผู้น าที่ดี ซึ่งได้แก่ 

 1. มีการสร้างความเชื่อมโยงแบบพันธมิตร

(Organizational Alliance) หมายความว่า ผู้บริหารต้อง

ยดึหลักของการสร้างความเชื่อมโยง โดยการถ่ายทอด

ข่าวสารให้บุคลากรในระดับต่างๆ ได้ร่วมรับรู้ข้อมูล 

ท่ีเป็นขององค์กร การจัดการกับระบบการรับรู้ข้อมูล

ข่าวสารนี้ เพื่อประโยชน์ในด้านการมองภาพของ

องค์กรให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันสามารถตอบ

ค าถามให้แกผู่้อ่ืนได้ นอกจากนี้ การสื่อสารท่ีดยีังมีผล

ทางด้ านจิตวิทยาเพราะสามารถปลุกระดมให้

ผู้ร่วมงานทุกคนมีความคดิไปในทศิทางเดียวกันการให้

ข้อมูลข่าวสารเปรียบเสมือนกับการท าการตลาด

ภายในองค์กรนัน้ๆ ท าให้บุคลากรได้ท าความเข้าใจกับ

แนวการบริหารงานขององค์กรนั้น  (Organizational 

Design) 

 2. มีการน าไปสู่การเปลี่ยนแปลง (Leading 

Organization through Transformational Change) 

ผู้บริหารการเปลี่ยนแปลง คือ ผู้ ท่ีเข้าใจถึงความ

ต้องการขององค์การเพื่อตอบค าถามต่างๆ เช่น 

ต้องการอะไรจะเร่ิมต้นตรงไหนด้วยกระบวนการ

อย่างไร เพื่อให้ได้ความต้องการนั้นๆ นอกจากนี้ยัง

ต้องใช้หลักยุทธศาสตร์ในการสนทนา (Strategic 

Conversation) เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในทีมงาน

ท่ีส าคัญตอ้งมีวิสัยทัศน์ร่วมกันท่ีชัดเจน 

 3. ศึกษาสิ่ งแวดล้อมท่ีเป็นทรัพยากรและ

เคร่ืองมือในการท างาน (Resources and Tools)  

การบริหารองค์กรให้เกิดประสิทธิผลผู้บริหารต้อง

ศึกษาทรัพยากรท่ีมีอยู่  ท่ี เ ป็น เค ร่ืองมือในการ

ด าเนินการขององค์กรทรัพยากรด้านบุคคลและด้าน

เคร่ืองมือเป็นปัจจัยท่ีท าให้ผู้บริหารรู้ว่าองค์กรมี

ศักยภาพในการสร้างจุดเด่นในเร่ืองใด 

 4. ศึกษาสมรรถนะขององค์กร (Organizational 

Competencies) วา่สามารถหรือมคีุณภาพท่ีจะน ามาใช้

งานได้ดีเพยีงใด องคก์รยังขาดในเร่ืองใดควรเสริมส่วน

ใดท่ีเป็นจุดด้อยขององค์กร เช่น ต้องจัดหาทรัพยากร

เพิ่มเติมหรือต้องให้บุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม 

ทักษะใหม่ๆ ตอ้งให้มกีารประเมินตนเองเพื่อนร่วมงาน 
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ประเมินบังคับบัญชาท่ีสูงกว่าประเมิน หรือใต้บังคับ

บัญชาประเมิน 

 5. สร้างแรงจู งใจ (Employee Motivation 

Performance) เป็นการสร้างความรู้สึกสนุกกับการ

ท างานเพื่อให้ บุคลากรได้ท างานร่วมกันอย่างมี

ความสุข รักองค์กร  มีความกระตือรือร้นในการ

ท างาน ไมใ่ชม่าท างานเพ่ือเงิน คนท่ีท างานเพื่อองค์กร

อย่างแท้จริงจะพยายามพัฒนาตนเอง ผู้บริหารใน

ฐานะผู้น าต้องมีวิสัยทัศน์ท่ีชัดเจน คือ รู้ว่าต้องการ

อะไร และจะท าอย่างไรจึงจะสัมฤทธิผลสื่อสาร  

ให้ทุกคนรู้ประเมินสภาพแวดล้อม รู้ศักยภาพของ

องคก์ร กระตุน้ให้องค์กรขับเคลื่อนดว้ยการจูงใจ 

บทสรุป 

 การบริหารจัดการหน่วยงานทางการศึกษา 

และสถานศึกษานั้น ปัจจัยท่ีท าให้ประสบความส าเร็จ

ในการด าเนินงานภายในหน่วยงานทางการศึกษา 

และสถานศึกษา  คือ การมีผู้บ ริหารท่ีมีความรู้

ความสามารถ และทักษะในการบริหาร โดยเฉพาะ

อย่างยิ่ง การมีภาวะผู้น าของผู้บริหารท่ีจะสามารถ

น าพาหน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาให้มี

ความเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกันท่ีปฏิบัติงานเพื่อมุ่งไปสู่

เปูาหมายท่ีตั้งไว้ร่วมกันได้ ภาวะผู้น าจึงเป็นสิ่งส าคัญ

ยิ่งส าหรับผู้บริหารท่ีจะสามารถน าพาหน่วยงาน

ทางการศกึษาและสถานศึกษาไปสู่ความส าเร็จ ดังนั้น

ภาวะผู้น าจึงเป็นตัวชี้วัดผลสัมฤทธ์ิและประสิทธิผล

ของงานของผู้บริหาร 

เอกสารอ้างอิง 

กมลวรรณ ชัยวานชิศิริ. (2536). ปจจัยท่ีเกีย่วของ

 กับผู้บริหารท่ีสัมพันธกับประสิทธิผลของ

 โรงเรียนเอกชน. กรุงเทพฯ: วทิยานพินธ์ ค.ด. 

 กรุงเทพฯ: มหาวทิยาลัยศรีนครนิทรวโิรฒ

 ประสานมิตร. 

 

 

 

จันทนา สุขุมานันท์. (2548). การบริหารองคก์ารได้

 อย่างมปีระสิทธิภาพด้วยภาวะผู้น า. 

 กรุงเทพฯ: แมกไมบ้ริหาร UBC. 

ชลอ  ธรรมศิริ. (2535). ประมุขศลิป  กรุงเทพฯ :  

 เซี่ยงกี่การพมิพ  

ทิพยว์ด ีเมฆสวรรค์. (2545). ระบบราชการยุคใหม.่ 

 “จุลสารพัฒนาข้าราชการพลเรือน”. 

 กรุงเทพฯ: โรงพมิพก์องกลางส านักงาน ก.พ. 

บุญเรือง ศรีเหรัญ. (2542). การศกึษาองค์ประกอบ

 ทางการศกึษาท่ีสัมพันธ์ และมีอิทธิพลตอ่ผล 

 การเรียนรู้ และประสิทธิผลของโรงเรียนโดย

 ใชรู้ปแบบระดับช้ันลดหลั่นสอดแทรกเชิง

 เส้น. วทิยานพินธ์ กศ.ด. กรุงเทพฯ:

 มหาวทิยาลัยศรีนครนิทรวโิรฒประสานมิตร. 

เปรมสุรีย์  เชื่อมทอง.(2536). จติลักษณะของ

 ผู้บริหารและสภาวการณข์องกลุ่มท่ีเกี่ยวข้อง 

 กับประสิทธิผลของโรงเรียน. กรุงเทพฯ: 

 ปริญญานพินธ์ กศ.ด. กรุงเทพฯ:

 มหาวทิยาลัยศรีนครนิทรวโิรฒประสานมิตร.

 ถ่ายเอกสาร. 

สุเทพ พงศ์ศรีวัฒน์. (2545). ภาวะผู้น า: ทฤษฎีและ

 ปฏบัิต.ิ กรุงเทพฯ. 

สุเทพ  พงศ์ศรีวัฒน์. (2545). สถาบันราชภัฎเชยีงราย

 คณะวิทยาการจัดการ. สถาบันราชภัฎเชยีงราย 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. 

 (2552). แนวทางการบริหารจัดการหลักสูตร

 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

 พ.ศ. 2551. กรุงเทพฯ.  

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานอัมมาร

 สยามวาลา.(2559). แนวทางการพัฒนา

 การศึกษาไทย. สถาบันวจิัยเพื่อพัฒนาประเทศ

 ไทย (ทีดอีาร์ไอ)  

www.http;//school.obec.go.th/sup_br3/ed_2.htnEffec

 tiveness. New York: McGraw – Hill.  

Fiedler, F.E. (1967). A Theory of Leadership Katz.  

 

 

6 

วาสารการบริหารและพัฒนาการศึกษา มหาวิทยาลัยราภัฏสกลนคร; ปทีี่ 3 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน) 2561 

Educational Administration and Development Journal Sakon Nakhon Rajabhat University; Vol.3 No.1; (January-June) 2018  

 



  

 

D. and R.L. Kahn. (1978). The Social Psychology of 

 Organization. (2nd ed.).  New York John 

 Wiley and Sons.  

Nethercote, R. (1998). Leadership in Australian 

 University. Colleges and Halls of Residence. 

 

 

Richards, D. & Engle, S. (1986). “After the Vision : 

 Suggestions to Corporate Visionaries and 

 Vision Champions.” In J.D. Adams. (Ed). 

 Transforming Leadership, Alexandria, VA: 

 miles River Press. 199-215. 

Tead, Ordway. (1970). The Art of Leadership. New 

 York: McGraw-Hill. 

 

 

 

 

7 

วาสารการบริหารและพัฒนาการศึกษา มหาวิทยาลัยราภัฏสกลนคร; ปทีี่ 3 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน) 2561 

Educational Administration and Development Journal Sakon Nakhon Rajabhat University; Vol.3 No.1; (January-June) 2018  

 



  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

วาสารการบริหารและพัฒนาการศึกษา มหาวิทยาลัยราภัฏสกลนคร; ปทีี่ 3 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน) 2561 

Educational Administration and Development Journal Sakon Nakhon Rajabhat University; Vol.3 No.1; (January-June) 2018  

 



  

 

ก้าวย่าง อย่างไรกับการบริหารจัดการศกึษาไทยในศตวรรษท่ี 21 

How to carry on with the Management of Thai Education in the 21 century 

ปาจรยี์ หงษ์แก้ว1 ,ลักขณา ครุดอุทา2 และ มานะจิต วรสุข3 

บทคัดย่อ  

 วัตถุประสงค์ของการวิจัยในคร้ังนี้เพื่อ ศึกษาสภาวการณ์ของโลกในศตวรรษท่ี 21 ท่ีมีนัยส าคัญต่อการปฏิรูป

การศึกษาไทยและเพื่อหาข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาการศึกษาไทยเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ศตวรรษท่ี 21  

ประเทศไทยมีวาระการปฏิรูปการศึกษามาหลายยุคหลายสมัยในหลายรัฐบาลการปฏิ รูปการศึกษาไทยได้ถูกก าหนด 

เป็นวาระแห่งชาติ โดยท่ีทุกคนในชาติต้องร่วมกันท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาไปในทางท่ีดีขึ้น ทุกคนต้องรู้  

และเข้าใจเปูาหมายของการปฏิรูปการศึกษาให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน นั้นคือต้องปฏิรูปเพื่อพัฒนาคนไทย 

ให้มีคุณภาพ มีความรู้ ความสามารถ เป็นคนดีของชุมชน เป็นพลเมืองท่ีดีของชาติ และเป็นพลโลกท่ีดีการศึกษา 

เป็นตัวแปรหลักท่ีจะพัฒนาประเทศ การออกแบบการศึกษาจึงเป็นข้อต่อส าคัญ และกลไกหลักของการพัฒนา  

ส่งเสริมปลูกฝังแนวความคิด ความรู้ให้กับพลเมืองและสังคมของทุกๆ ประเทศ จึงจ าเป็นท่ีจะต้องมีการปฏิรูปการศึกษา

หาวิธีข้อเสนอแนะแนวทางในการบริหารจัดการศึกษาในอนาคต เพื่อท่ีจะเป็นตัวแปรหลักของความสามารถ 

ในการแข่งขันระยะยาว (Long Term Competitiveness) 

ค าส าคัญ: การบริหารจัดการ, การศึกษาไทย, ศตวรรษท่ี 21 

ABSTRACT 
 The Purposes of this research were to study the current situation of the world in the 21stcentury, with 

significant education reform Thailand. Recommendations for Education Development Thailand to prepare the 21st 

century.  Thailand had many agendas of the educational reform in every government which had taken Thailand 

duties. The educational reform of Thailand had been specified to be the national agenda which is everybody in 

the nation has to work together in order to change and improve our country to be better everybody has to know 

and understand the goal of the Educational reform in the same way. The goal is Thai people must be improved 

to have qualities in knowledge, ability, being good citizen of the community, nation and global. Education is the 

main factor of the national development. The educational development. The educational design is the important 

process in the national development, which has to improve, promote foster people’ knowledge and idea in every 

society of every countries. Thus there must have the educational reform and to find the suggestions of the 

educational reform’s trend in the future to be the main factor of the national Long term Competitiveness. 

Keywords: Management; Thai education; 21
st
 century 
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บทน า  
 การศึกษาในประเทศไทยเป็นการจัดการศึกษา

ท่ีจัด โดยกระทรวงศึกษาธกิารของประเทศโดยภาครัฐ

จะเข้ามาดูแลโดยตรง และภาคเอกชนเข้ามามีส่วน

ร่วมด้วยประเทศไทยเราผ่านการปฏิรูปการศึกษามา

หลายคร้ังพยายามสร้างกฎเกณฑ์มาตรฐานมากมาย 

และมีการสร้างหน่วยงานท่ีประเมินคุณภาพและ

มาตรฐานทางการศึกษาสิ่งท่ีเห็น คือ คุณภาพการ 

ศึกษาไทยแย่ลงยังมีเด็กท่ีอ่านหนังสือไม่ออกเขียน

ไม่ได้ ขณะเดียวกันครูมีวุฒิการศึกษาหรือต าแหน่ง 

ท่ีสูงขึ้น ปัญหาใหญ่สุดของการปฏิรูปการศึกษาไทย 

ท่ีเคยท ามาล้วนแล้วแต่เป็นการปฏิรูปการศึกษา 

แค่เปลือกท่ีผ่านมาเราปฏิรูปการศึกษาท่ีโครงสร้าง

หลักสูตรไม่ได้เปลี่ยนวิธีคิดของครูผู้สอนเพื่อคุณภาพ

ของผู้เรียน แต่ไม่ได้สะท้อนการเรียนรู้ของผู้เรียนแต่

อย่างใด  

 บริบทท่ีส าคัญในการออกแบบการศึกษา 

ในปัจจุบัน ก็คือ การเปลี่ยนแปลงโลกจากการก้าว

ผ่านศตวรรษท่ี 20 เข้าสู่ศตวรรษท่ี 21 กระแส 

การเปลี่ยนแปลงของโลกได้ส่งผลกระทบท้ังทางสังคม 

เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และการเมืองของทุกประเทศ 

ประเทศไทยก็จ าเป็นต้องก้าวสูศ่ตวรรษท่ี 21 เชน่กัน 

 ทักษะแห่ งอนาคตใหม่ ใ นศตวรรษ ท่ี  21  

(21st Century Skills) เป็นทักษะท่ีจ าเป็นต่อการ

ด ารงชีวิตของประชาชนคนไทย ในฐานะการเป็น

พลเมืองของโลกท่ีมีการด ารงชีวิตท่ามกลางโลกแห่ง

เทคโนโลยี โลกของเศรษฐกิจการค้าโลกแห่งยุค 

โลกาภิวัตน์กับเครือข่ายซึ่งคนไทยยังติดกับดักของ 

การเป็นผู้ใช้ ผู้บริโภคไม่สามารถเป็นผู้น าทางด้าน

ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ การพัฒนาต่อยอด และก้าว

ไปเป็นผู้น าด้านการคิด นวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อน าไปใช้

ด ารงชีวิตในสังคมได้อย่างมีคุณภาพ และเหมาะสม

ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของสังคมเมือง แทรกอยู่

ในความเป็นชนบท มีการน าเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาใช้

อ านวยความสะดวกในการด าเนินชีวิตประจ าวัน

มากมาย  และภายใต้ โลกแห่ ง เทคโนโลยี และ 

ยุคโลกาภิวัฒน์นี้คนขาดกาลเทศะในการใช้เทคโนโลยี

ให้เหมาะสม สิ่งเหล่านี้จะเป็นโจทย์ในการบริหารจัด

การศึกษาการปฏิ รูปการศึกษาเพื่อรองรับการ

เปลี่ยนแปลงเข้าสู่ศตวรรษท่ี 21 เพื่อท าให้คนไทยมี

คุณลักษณะด้านการเ รียน รู้  คิดวิ เคราะห์ เ ป็นมี

จินตนาการ การปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ต่างๆ ได้

อย่างชาญฉลาด มีความสามารถในการเป็นผู้น าด้าน

ตา่งๆ ท่ีสามารถชี้น าการพัฒนางาน และอาชีพเป็นผู้มี

ศีลธรรมในการด ารงตนมีความซื่อสัตย์มีความเคารพ

ซึ่งกันและกัน และเป็นพลเมอืงท่ีมีคุณค่า 

 อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยยังคงขาดเปูา 

ประสงค์หลักท่ีชัดเจนซึ่งเปรียบเสมือนผลสุทธิของ

ระบบ และยังต้องมีกลไกขับเคลื่อนจากสภาพการณ์

การศึกษาไทยท าให้หลายฝุายวิตกถึงปัญหาด้าน

การศึกษา และพยายามหาทางออกและเสนอแนะ

วิธีแก้ไขวิกฤติการศึกษาของไทย ส าหรับความส าเร็จ

ในการปฏิรูปนั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับนโยบายท่ีดีอย่างเดียว

แต่ยังขึ้นอยู่กับปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องอีกหลายประการ  

และการท่ีจะท าให้ประเทศไทยมีความสามารถในการ

แข่งขันมากขึ้นนั้น การบริหารจัดการในการศึกษา แค่

ประเด็นเดียวคงไม่เพียงพอ แต่ยังคงต้องปฏิรูปด้าน

อื่นๆ ควบคู่กันไปด้วย เช่น การปฏิรูปสังคมการปฏิรูป

เศรษฐกิจ และการปฏิรูปการเมืองเพื่อท่ีประเทศไทย

เราจะมีขีดความสามารถในการแข่งขันกับประเทศ

อื่นๆ ได้ บทความนี้จะน าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับปัญหา

ความจ าเป็นและวิธีการบริหารจัดการการศึกษา

รวมถึงข้อเสนอแนะในการปฏิรูปการศึกษา เพื่อเข้า 

สู่ศตวรรษท่ี 21 

สภาวการณ์ เปลี่ ยนแปลงของ โลก ใน

ศตวรรษที่ 21 ที่มีนัยส าคัญต่อการจัด

การศึกษาไทย 

 แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของโลกจากการก้าว

ผ่านศตวรรษท่ี 20 สู่ศตวรรษท่ี 21 สรุปเป็นประเด็น

ส าคัญได้ 3 กระแส ได้แก่ 
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 1. กระแสการเปลี่ยนแปลงจากศตวรรษแห่ง

อเมริกาสู่ศตวรรษแห่งเอเชยี 

 2. กระแสจากการเปลี่ยนแปลงจากยุคแห่ง

ความมั่งคั่งสู่ยุคแห่งความสุดโต่งท้ังธรรมชาติธุรกิจ

และการเมอืง 

 3. กระแสการเปลี่ยนแกนอ านาจจากภาครัฐ

และเอกชนสูภ่าคประชาชน 

 นอกจากแนวโนม้การเปลี่ยนแปลงของโลกแล้ว 

แรงขับเคลื่อนท่ีมีผลกระทบต่อการศึกษาของไทย คือ

แรงขับเคลื่อนในระดับภูมิภาคการรวมกลุ่มทาง

เศรษฐกิจของภูมภิาคตา่งๆ ของโลกมากขึน้ โดยกรอบ

ความร่วมมือท่ีมีความส าคัญใกล้ชิดกับประเทศไทย

มากคือการรวมกันเป็นประชาคมอาเซียนการรวมกลุม่

ของเอเชียตะวันออก ส่วนประเด็นปัญหาภายใน 

ประเทศท่ีส าคัญของไทย คือ เร่ืองความเหลื่อมล้ า 

วิกฤตการด้านความมั่นคงส าหรับทิศทางยุทธศาสตร์

ของประเทศนั้นรัฐบาลได้ก าหนดยุทธศาสตร์หลัก 

ของประเทศไว้ 4 ยุทธศาสตร์หลัก คือ 1) ยุทธศาสตร์

สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  

2) ยุทธศาสตร์สร้างโอกาสบนความเสมอภาคและ 

เท่าเทียมกันทางสังคม 3) ยุทธศาสตร์การเติบโตบน

คุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 4) ยุทธศาสตร์

ปรับสมดุล และพัฒนาการระบบบริหารจัดการภาครัฐ 

โดยให้น้ าหนักความส าคัญเร่ืองการพัฒนาการศึกษา 

ซึ่งในปัจจุบันมีการน าไปสู่การปฏิบัติเพื่อการยกระดับ

คุณภาพการศึกษาอย่างแท้จริง 

ภาพความเชื่อมโยงของแรงขับเคลื่อนและ

แนวโน้ม (Forces and Trend) ที่ส าคัญกับ

ยุทธศาสตร์ประเทศและบริบทการพัฒนา

ของประเทศไทยที่จะส่งผลต่อภาพคนไทย

ในศตวรรษที่ 21 
 ปรากฏการณ์ท่ีมีบทบาทต่อการเปลี่ยนแปลง

ทักษะการด าเนนิชีวิตในโลกศตวรรษ 21 ซึ่งทุกคนต้อง

ตระหนักท่ีจะน าไปสู่เหตุผล และประเด็นปรับเปลี่ยน

บทบาทครู วิธีการเรียนการจัดหลักสูตรสถานศึกษา  

และพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ดังนี้ 

 1. โลกแห่งเทคโนโลยี  (Technologicalization) 

ทักษะด้านเทคโนโลยีมีความส าคัญ และจ าเป็น 

อย่างมากในศตวรรษท่ี 21 ซึ่งจะต้องพัฒนาทักษะ 

ด้านเทคโนโลยีกับกลุ่มคน 2 กลุ่ม คือ กลุ่มท่ี 1 ใช้

เทคโนโลยีในการท างาน และด าเนินชีวิตอย่างรู้ 

เท่าทัน กลุ่มท่ี 2 ท างานให้บริการและคิดพัฒนา

ตลอดจนสร้างนวัตกรรมท่ีตอบสนองความต้องการใช้

งานอย่างเหมาะสมต่อคุณภาพชีวิตในสภาพจริง  

ซึ่งในกลุ่มคนกลุ่มท่ี 2 ประเทศไทยยังต้องสร้าง 

และพัฒนาทักษะความคิดเชิงสร้างสรรค์ และพัฒนา

นวัตกรรมของคนไทยขึน้ใชเ้อง 

 2 .  โ ล ก แ ห่ ง เ ศ ร ษ ฐ กิ จ แ ล ะ ก า ร ค้ า

(Commercialization & Economy) มีการคิดพัฒนา

นวัตกรรมขึ้นใช้งานในการด าเนินชีวิตประจ าวันและ

ชีวิตการท างานของทุกอาชีพทุกคนพยายามเรียนรู้

ทักษะการใช้งานเพื่อแข่งขันในด้านประสิทธิภาพการ

ท างาน 

 3.  โลกาภิวัตน์กับเครือข่าย (Globalization and 

Network) ปรากฏการณ์ท่ีเกิดขึ้น คือ มีการพึ่งพากัน

ในระดับโลกมากขึ้นซึ่ ง เ ป็นโลกแห่ง เทคโนโลยี

เครอืขา่ย 

 4.สิ่งแวดล้อมและพลังงาน (Environmentalization 

and Energy) การเรียนรู้ท่ีจะแก้ปัญหาช่วยเหลือกัน

ห รือท า ง าน ร่ วมกั น มากขึ้ น  โ ดย ใ ช้ ค วาม เ ป็ น 

โลกาภิวัตน์กับเครือข่ายช่วยกันผลิตผลิตภัณฑ์ท่ีช่วย

รักษาสิ่งแวดลอ้ม รักษาสมดุลทางธรรมชาติ 

 5. ความเป็นเมือง (Urbanization) การรู้เท่าทัน

สื่อท าให้ลดช่องว่างระหว่างสังคมชนบท และสิ่งท่ี

ชัดเจนเกิดขึ้นคือ เศรษฐกิจ และวิถีชีวิตถูกยึดโยงกับ

การค้าท่ีถูกตั้งกับวิถีชีวิตใหม่ 

 6. คนจะอายุยืนขึ้น (Ageing & Health) 

ความก้าวหน้าการคิดค้นยาผลิตภัณฑ์รักษาพยาบาล 

รวมท้ังเทคโนโลยทีางการแพทย์เฉพาะทางการด าเนิน

ชีวิต และวิถีชีวิตก็จะเปลี่ยนไปเกิดการสร้างสังคม 
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การอยู่ร่วมกันของคนรุ่นใหม่กับคนรุ่นเก่าได้อย่าง 

ลงตัว 

 7. อยู่กับตัวเอง (Individualization) หรือสังคม

ก้มหน้า เป็นผลมาจากโลกแห่งเทคโนโลยีสนทนากัน

ผ่านเทคโนโลยกีันมากกว่าการพบหน้ากัน ปฏิสัมพันธ์

ซึ่งหนา้ลดนอ้ยลง  

 ข้อสรุปของปรากฏการณ์ท่ีเกิดขึ้นในศตวรรษท่ี 

21 คือ คนไทยจะเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อท่ีจะก้าว

ให้ทันผลิตภัณฑ์ท่ีถูกวางตลาด หรือคิดพัฒนาต่อยอด

ผลิตขึน้เพื่อน ามาใช้เองซึ่งหมายความว่าเราเลือกท่ีจะ

เป็นผู้ซื้อหรือผู้ขายน่ันเอง 

กรอบแนวทางการบริหารจัดการการศึกษา 

 มีการบริหารจัดการการศึกษาอย่างมีระบบ

และเรียนรู้อยา่งมีระบบ โดย 

 1. พัฒนาคุณภาพคนไทยยุคใหม่ท่ีมีนิสัยใฝุ

เรียนรู้สามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง และแสวงหาความรู้

ตอ่เนื่องตลอดชวีติ 

 2. พัฒนาคุณภาพครูยุคใหม่ มุ่งพัฒนาผู้เรียน

เกิดการเรียนรู้เป็นคนเก่งคนดใีนสังคม 

 3. พัฒนาคุณภาพสถานศกึษาและแหล่งเรียนรู้

ยุคใหม่เพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาทุกระดับทุก

ประเภทให้สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ท่ีมีคุณภาพ และ

พัฒนาแหล่งเรียนรู้อื่นๆ ท้ังในระบบ นอกระบบและ

การศึกษาตามอัธยาศัย 

 4. พัฒนาคุณภาพการบริหารการจัดกาใหม่ท่ี

มุ่งเน้นการกระจายอ านาจสู่สถานศึกษาเขตพื้นท่ี

การศึกษา และองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นรวมท้ังการ

มีส่วนร่วมของผู้ปกครองในท้องถิ่น ชุมชน ภาคเอกชน 

และทุกภาคส่วน  

 แนวทางการพัฒนาการศึกษาไทยเพื่อเตรียม

ความพร้อมสู่ศตวรรษท่ี 21 การเรียนรู้ต้องไม่ใช่

เพียงแต่สถานการณ์ในห้องเรียน แต่ต้องออกแบบ 

การเรียนรู้ให้ใกล้เคียงกับสภาพในชีวิตจริ งท่ีสุด  

สะสมประสบการณ์ใหม่ๆ ท าให้เป็นคนท่ีมีกระบวน

ทัศน์ใหม่ๆ ครูต้องสอนให้ผู้เรียนเรียนรู้ท่ีจะใช้ทักษะ 

ท่ีเรียนมาใช้ด ารงชีวิตในศตวรรษท่ี 21 แบ่งออกเป็น  

5 ทักษะแหง่อนาคตสู่ศตวรรษท่ี 21 ดังนี้ 

 1. ทักษะการเรียนรู้สาระเนือ้หา 

  1.1 พื้นฐานการเรียนรู้สาระวิชาหลัก ทักษะ

การอ่าน ทักษะการเขียน และทักษะการค านวณ  

ซึ่งหลักสูตรการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานได้จัดท า

เนื้อหาครอบคลุมท้ัง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้แล้ว 

 2. ความรู้เชงิบูรณาการส าหรับศตวรรษท่ี 21 

  2.1 ความรู้เกี่ยวกับโลก (Global Awareness) 

เป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจ และก าหนดประเด็น

ส าคัญต่อการสร้างความเป็นสังคมโลก ใช้วัฒนธรรม

ท่ีต่างภาษากันได้อยา่งลงตัว 

  2.2 ความรู้ด้านการเงิน เศรษฐกิจ ธุรกิจและ

การเป็นผู้ประกอบการ (Financial, Economic, Business 

and Entrepreneurial Literacy) เป็นการสร้างความรู้และ

วิ ธี กา ร ท่ี เหมาะสมส าห รับการส ร้ า งตั ว เลื อก 

เชิงเศรษฐศาสตร์หรือเศรษฐกิจ และใช้ทักษะการ 

เ ป็ นผู้ ป ระกอบการ ในการยกระดั บ  และ เพิ่ ม

ประสิทธิผลด้านอาชพี 

  2.3 ความรู้ด้านการเป็นพลเมืองท่ีดี  

(Civil Literacy) เป็นการสร้างประสิทธิภาพการมีส่วน

ร่วมทางสังคมผ่านวิธีการสร้างองค์ความรู้ สร้างความ

เข้าใจต่อวิถีการปฏิบัติทางสังคมแห่งความเป็น

พลเมอืงท้ังระดับท้องถิ่นและสากล 

  2.4 ความรู้ด้านสุขภาพ (Health Literacy) 

เป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจข้อมูลสารสนเทศ 

ภาวะสุขภาพอนามัยน าไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพ

ชีวิต รู้และเข้าใจประเด็นส าคัญของการเสริมสร้างสุข

ภาวะท่ีดรีะดับชาติและสากล 

  2.5 ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental 

Literacy) เป็นการสร้างภูมิรู้ และเข้าใจในการอนุรักษ์

และปูองกันสภาพแวดล้อม ก าหนดวิธีและปูองกัน

แก้ไข และอนุรักษ์รักษาสภาพแวดล้อม สร้างสังคม

โดยรอบให้เกิดความร่วมมือในการอนุรักษ์และพัฒนา

ทรัพยากรสิ่งแวดลอ้ม 

 3. ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมโลกยุค

ศตวรรษท่ี 21 มีการเปลี่ยนแปลงท่ีรวดเร็วพลิกผัน 
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รุนแรง ดังนั้นคนในยุคศตวรรษท่ี 21 ต้องมีทักษะ 

ในการเรียนรู้ และปรับตัวพร้อมการสร้างทักษะ 

การเรียนรู้และนวัตกรรม 

  3.1 การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการ 

แก้ปัญหา (Critical Thinking and Problem Solving) 

เป็นการสร้างทักษะการคิดในแบบตา่งๆ ดังนี้ 

    3.1.1) แบบเป็นเหตุเป็นผล ท้ังแบบอุปนัย

และแบบอนุมาน 

   3.1.2) แบบใช้การคิด กระบวนการระบบ 

(Systems Thinking) โดยเคราะห์ปัจจัยย่อยมี

ปฏสิัมพันธ์กันอยา่งไรจนเกิดผลในภาพรวม 

   3.1.3) แบบใช้วิ จารณญาณ และการ

ตัดสนิใจท่ีสามารถวิเคราะห์เปรียบเทียบ และประเมิน

ความเห็นประเด็นหลักๆ สังเคราะห์ ตีความและ

ทบทวนอยา่งจริงจัง ในดา้นความรู้ และกระบวนการ 

   3.1.4) แบบแก้ปัญหาในรูปแบบการฝึก

แก้ปัญหาท่ีไม่คุ้นเคยหลากหลายในแนวทางท่ียอมรับ

กันท่ัวไป และแนวทางการตัง้ค าถามส าคัญที่จะชว่ยให้

เกิดความกระจ่างในมุมมองตา่งๆ เพื่อน าไปสู่ทางออก

ท่ีดกีว่า 

  3.2 การสื่ อสารและความร่วมมือ 

(Communication and Collaboration) ความเจริญก้าว 

หน้าท าให้โลกแห่งศตวรรษท่ี 21 ต้องการทักษะของ

การสื่อสารและความรว่มมือท่ีกวา้งขวางและลึกซึ้ง 

   3.2.1) ทักษะในการสื่อสารอย่างชัดเจน 

ตั้งแต่การเรียบเรียงความคิด มุมมองสื่อสาร เข้าใจ

ง่าย สื ่อสารเพื ่อบรรลุเปูาหมายการท างานอย่าง

ได้ผล 

   3.2.2) ทักษะการร่วมมือกับผู้อื่นตั้งแต่ 

การท างานให้ได้ผลราบร่ืน เคารพและให้เกียรติผู้อื่น 

มคีวามรับผิดชอบกับเพื่อนร่วมงาน 

  3.3 ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม 

(Creativity and Innovation) 

  ทักษะทางด้านนี้เป็นเร่ืองของจินตนาการมา

สร้างขั้นตอนหลายกระบวนการ โดยอ้างอิงจากทฤษฏี

ความรู้เพื่อน าไปสู่การค้นพบใหม่เกิดเป็นนวัตกรรมท่ี

ใช้ตอบสนองความต้องการในการด ารงชีวิตท่ีลงตัว 

ทักษะด้านนี ้ได้แก่ 

   3.3.1) การคิดอย่างสร้างสรรค์ที่ใช้

เทคนิคสร้างม ุมมองอย่างหลากหลาย ในความ

คิดเห็น เข้าใจปรับปรุงวิเคราะห์ ประเมิน เพื่อพัฒนา

ความเข้าใจเกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์ 

   3.3.2) การท างานร่วมกับผู้อื่นอย่าง

สร้างสรรค์ในการพัฒนาลงมือปฏิบัติและสื่อสาร

มุมมองใหมก่ับผู้อื่นอยู่เสมอ 

   3.3.3) การประยุกตส์ู่นวัตกรรมท่ีมีการลง

มอืปฏบัิตติามความคิดสร้างสรรค์ให้ได้ผลส าเร็จที่เป็น

รูปธรรม 

 4. ทักษะชีวิตและงานอาชีพ 

  4.1 ความยืดหยุ่นและความสามารถใน 

การปรับตัวเป็นทักษะเพื่อการเรียนรู้ การท างานและ

การเป็นพลเมืองในศตวรรษท่ี 21 ต้องท าเพื่อบรรลุ

เปูาหมายแบบมหีลักการ น าเอาผลลัพธ์ท่ีเกิดขึ้นมาใช้

ประโยชนอ์ย่างได้ผล 

  4.2 การริเร่ิมสร้างสรรค์ และก ากับดูแล

ตนเองได้เป็นทักษะท่ีส าคัญมากท่ีต้องมีการก าหนด

เปูาหมาย โดยมีเกณฑ์ความส าเร็จท่ีเป็นรูปธรรม  

และนามธรรม มีความสมดุลระหว่างเปูาหมาย 

ระยะสั้นท่ีเป็นเชิงยุทธวิธี และเปูาหมายระยะยาว 

ท่ีเป็นเชิงยุทธศาสตร์ มองเห็นโอกาสเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ  

มีการริเร่ิมพัฒนาทักษะไปสู่ระดับอาชีพ เอาใจใส่

จริงจังต่อการเรียนรู้ทบทวนประสบการณ์ในอดีต 

เพื่อคดิหาทางพัฒนาในอนาคต 

  4.3 ทักษะสังคมและสังคมข้ามวัฒนธรรม 

เป็นทักษะท าให้คนในศตวรรษท่ี 21 สามารถท างาน

และด ารงชีวิตอยู่ ในสภาพแวดล้อม และผู้คนท่ีมี 

ความแตกต่างหลากหลายการพัฒนาทักษะนี้ 

จะท าให้เกิดปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นเกิดผลดีในเร่ือง

กาลเทศะ ยกระดับความแตกต่างทางสังคมและ

วัฒนธรรมสู่การสร้างแนวความคิดวิธีท างานใหม่สู่

คุณภาพของผลงาน 

  4.4 การเป็นผู้สร้างผลงาน หรือผลผลิตและ

ความรับผิดชอบเชื่อถือได้เป็นการก าหนดขั้นตอน
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วิธีการในการสร้างชิ้นงานหรือผลิตภัณฑ์อย่างมีหลัก

ตามทฤษฏีความรู้ท่ีต้องมีทักษะความช านาญแสดงถึง

ทักษะการท างานอย่างเป็นระบบอันน าไปสู่การแก้ไข

น าไปใชป้ระโยชนแ์ก่บุคคล 

  4.5 ภาวะผู้ น า และความรับผิดชอบใน

ศตวรรษท่ี 21 มีความต้องการภาวะผู้น า และความ

รับผิดชอบแบบกระจายบทบาท รับผิดชอบต่อตนเอง 

รับผิดชอบการท างานแบบประสานสอดคล้องเป็น

คณะท างานเพื่อไปสูเ่ปูาหมายของผลงานร่วมกัน 

 5. ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลย ี

การรับรู้สิ่งต่างๆ ท่ีเกิดขึ้นแล้วตอบสนองรับสิ่งท่ีรับรู้

มาเป็นกระบวนทัศน์ใหม่ทันทีผลท่ีเกิดขึ้นก็จะตกอยู่

ภายใตก้ารชวนเชื่อและไมส่ามารถก าหนดตนเองได้ 

  5.1 การรู้เท่าทันสารสนเทศ การรับรู้ค าบอก

เล่า อ้างอิงท่ีเชื่อถือได้มาสนับสนุนหรือโต้แย้งพิสูจน์

ความเป็นจริงสร้างเป็นความรู้ และองค์ความรู้ท่ีได้

จากการเรียนรู้ซึ่งต้องใช้ทักษะในการเข้าถึงแหล่ง

ความรู้ได้อยา่งรวดเร็วและกว้างขวาง 

  5.2 การรู้เท่าทันสื่อ การรับสารจากสื่อ 

และสื่อสารออกไปในยุค Media คนในศตวรรษท่ี 21 

จะต้องมีความสามารถใช้เคร่ืองมือผลิตสื่อสร้าง 

ทักษะการวิเคราะห์สื่อให้เท่าทันวัตถุประสงค์ของตัว

สื่อมีการตรวจสอบแหล่งอ้างอิง และเท่าทันต่อการ 

มีอิทธิพลต่อความเชื่อ  และพฤติกรรมเหมาะสม 

กับสภาพแวดล้อมความแตกต่า งหลากหลาย 

ด้านนวัตกรรม 

  5.3 การรู้ทันเทคโนโลยี ควรใช้เทคโนโลยี

เพื่อการวจิัย จัดระบบประเมิน และสื่อสารสารสนเทศ 

ใช้สื่อสารเชื่อมโยงเครือข่าย และ Social Network 

อย่างถูกต้องเหมาะสมเพื่อการเข้าถึงการจัดการ 

การผสมผสานประเมิน และสร้างสารสนเทศ 

 6 คุณลักษณะในศตวรรษท่ี 21 รู้จักใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารเป็นเคร่ืองมือ 

ในการสืบค้น รวบรวมความรู้ใช้กระบวนการคิด 

อย่างมีวิจารณญาณสร้างนวัตกรรมขึ้นเพื่อใช้ใน 

การด ารงชีวิตในสังคมแลกเปลี่ยนกับสังคมอื่น 

เกิดเป็นรายได้บนฐานเศรษฐกิจความรู้ ท่ีมีความ

รับผิดชอบต่อกฎ กติกา ในขั้นตอนการผลิตซึ่งสรุป

เป็นคุณลักษณะใน 3 ด้าน ดังนี ้

  6.1 คุณลักษณะด้านการท างาน ได้แก่  

การปรับตัว และความเป็นผู้น า 

  6.2 คุณลักษณะด้านการเรียนรู้ ได้แก่  

การช้ีน าตนเอง การตรวจสอบการเรียนรู้ของตนเอง 

  6.3 คุณลักษณะด้านศีลธรรม ได้แก่  

ความเคารพผู้อื่น ความซื่อสัตย์ ฯลฯ 

บทสรุป 

 การเปลี่ยนแปลงของโลกจากการก้าวเข้าสู่

ศตวรรษท่ี 21 ได้ส่งผลกระทบทางสังคมเศรษฐกิจ

สิ่งแวดลอ้ม และการเมอืงของทุกประเทศในประชาคม

โลก การปรับแนวทางการศึกษาเพื่อพัฒนาประชากร

ให้มีความพร้อมสู่ศตวรรษใหม่ถูกก าหนดเป็นวาระ

แห่งชาติของหลายประเทศ บริบทการเปลี่ยนแปลง

ส าคัญท่ีมีผลต่อประเทศไทย ท่ีจะมีผลกระทบและ

นัยส าคัญต่อภาคการศึกษาเรียนรู้ของประเทศไทย 

ท่ีส าคัญ คือ แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของโลก  

จากการก้าวผ่านจากศตวรรษท่ี 20 เข้าสู่ศตวรรษ 

ท่ี 21 แรงขับเคลื่อนในระดับภูมิภาค การรวมกลุ่มทาง

เศรษฐกิจของภูมิภาคต่างๆ ของโลก โดยกรอบความ

ร่วมมอืท่ีมีความส าคัญใกล้ชิดกับประเทศไทยมาก คือ 

การรวมกันเป็นประชาคมอาเซียน และการรวมกลุ่ม

ของเอเชียตะวันออก ประเด็นภายในประเทศไทย  

และยุทธศาสตร์ของประเทศ โดยประเด็นปัญหา

ภายในประเทศไทยท่ีส าคัญของไทย เร่ืองความเหลื่อม

ล้ ากับประเทศรายได้ปานกลางและการให้ความส าคัญ

กับการศึกษามีการน าไปสู่การปฏิบัติเพื่อให้เกิด 

การยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างแท้จริง 

 หากพิจารณาถึงต้นตอของปัญหาท่ีเกิดขึ้น 

ในระบบการศึกษาไทย หรือรากของปัญหาท่ีอาจ

ส่งผลให้การพัฒนาการเรียนรู้ศตวรรษท่ี 21 ของ

ประเทศไทยยังไม่ เป็นไปตามวิถีทางท่ีพึงประสงค์ 

ได้แก่ แนวคิดของการเรียนรู้ของศตวรรษท่ี 21 เป็น

แนวคิดการเรียนรู้ใหม่ท่ีเปลี่ยนไปจากเดมิแนวทางการ

บริหารจัดการดา้นการศึกษาความสุ่มเสี่ยงของปัญหา
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คอรัปชั่นท าให้เกิดการใช้ทรัพยากร และงบประมาณ

เพื่อการศึกษาไม่ เต็มประสิทธิภาพ และปัญหา 

การประเมินผลการศึกษา 

 การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีให้นักเรียน

สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง โดยมีครูเป็นผู้อ านวย

ความสะดวกแก่นักเรียนสร้างกระบวนการแลกเปลี่ยน

เรียนรู้กันภายในกลุ่มเพื่อน น าไปสู่การได้ค าตอบท่ีมี

ทฤษฏีรองรับเกิดจินตนาการสร้างกระบวนการพัฒนา

งานท่ีเป็นประโยชน์ต่อการด ารงชีวิตต่อตนเอง และ 

คนในสังคม สรุปเป็นข้อค้นพบใหม่ในรูปผลงาน

นวัตกรรม ซึ่งเป็นกระบวนการท่ีน าไปสู่การพัฒนาการ

สร้างความรู้  ทักษะการด ารงชีวิต  และพัฒนา

คุณลักษณะของพลเมอืงในศตวรรษท่ี 21 มรีะบบมาใช้

สนับสนุนการเรียนรู้ 
 ข้อเสนอแนะแนวทางการบริหารจัดการ

การศึกษาในศตวรรษที่ 21 

 จากการศึกษาวิเคราะห์ถึงสภาวการณ์การ

เปลี่ยนแปลง ความทา้ทายหรือนัยส าคัญต่อการศึกษา

รวมท้ังสภาพปัจจุบันต่างๆ ท้ังเปูาหมายกระบวนทัศน ์

นโยบาย สภาพการเรียนรู้ในสังคม และผลสัมฤทธ์ิ

ทางการศกึษาปรัชญาพื้นฐานท่ีเป็นรากฐานแห่งระบบ

การศึกษาไทยในศตวรรษท่ี 21 จะต้องเปลี่ยนไป  

โดยปรับเปลี่ยนอัตลักษณ์ (Identity) คนไทยจากเดิม

แตล่ะคนมสีถานะเป็นแคเ่พยีงพลเมืองไทยสู่ความเป็น

คนไทยท่ีเป็นส่วนหนึ่งของพลเมืองโลกปรับเปลี่ยน

จุดเน้น จากการเน้นการสร้างคนเพื่อปูอนการเติบโต

ทางเศรษฐกิจเพื่อตอบโจทย์สังคมอุตสาหกรรมเพียง

อย่างเดียวไปสูก่ารเนน้การสร้างการเติบโตเพื่อรองรับ

การสร้าง และปลดปล่อยศักยภาพของผู้คนในสังคม

เพื่อตอบโจทย์สังคมองค์ความรู้ ปรับเปลี่ยนกระบวน

ทัศน์จากความพยายามเอาชนะธรรมชาติมาเป็นอยู่

ร่วมกับธรรมชาติขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่โลกท่ีหนึ่ง

จากท่ีมองแต่จะเป็นประเทศท่ีพัฒนาแล้ว จากท่ีเคย 

ให้ความส าคัญกับ เศรษฐกิจ เ ป็นส าคัญมาเป็น 

การค านึงถึงประเด็นด้านสังคมวัฒนธรรมโดยเฉพาะ

การสร้างเกียรตภิูมิในความเป็นชาติ 

 

 สรุปประเด็นข้อเสนอแนะการบริหารจัด

การศึกษา ได้ดังนี้ 

 เปูาหมายของการจัดการศึกษาจ าเป็นต้องเน้น

พัฒนาผู้เรียนอย่างสมดุลแทนการให้ความส าคัญใน

ด้านวิชาการเพียงอย่างเดียวและการศึกษาต้อง 

ไม่เป็นไปเพียงเพื่อการศึกษาแต่ต้องเป็นไปเพื่อพัฒนา

ประเทศชาติ และสังคมอย่างยั่งยืน สร้างพลเมืองท่ีมี

คุณภาพมีความสมบูรณ์ในทุกๆ ด้าน และผู้ เรียน

สามารถค้นพบศักยภาพของตนเอง และใช้ศักยภาพ

นัน้ได้อยา่งเต็มท่ี 

 นโยบายและยุทธศาสตร์การศึกษานโยบายและ

ยุทธศาสตร์ในศตวรรษท่ี 21 นี้ ต้องเน้นการสร้าง

ระบบการศึกษาท่ีสามารถเอื้อให้เกิดการเรียนรู้แบบ 

รู้จริง การเรียนรู้แบบสอนให้น้อยเรียนรู้ให้มาก และ

การเรียนรู้ตลอดชีวิต ท้ังนี้นโยบายด้านการศึกษาของ

ไทยควรให้ความส าคัญกับการเรียนท่ีให้ผู้เรียนเป็น

ศูนยก์ลางสร้างระบบการศึกษาที่มคีุณภาพเพิ่มการให้

ความส าคัญกับการสร้างเส ริมพื้นฐานปลูกฝั ง

กระบวนการคิดและจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องมีนโยบาย

ท่ีเน้นความร่วมมือระหว่างทุกภาคส่วนรวม ท้ังการมี

ส่วนร่วมของภาคเอกชน และภาคประชาชนตลอดจน

การเชื่อมโยงการศกึษาและการท างาน 

 การบริหารจัดการต้องสร้างระบบความรับ  

ผิดชอบในระบบการศึกษาควรปรับเปลี่ยนระบบการ

สนับสนุน โดยการจัดการศึกษาควรเป็นไปในทาง

กระจายอ านาจวางระบบการบริหารท่ีสมดุลระหว่าง 

การรวมศูนย์และกระจายอ านาจ สร้างโอกาสให้กับ

ท้องถิ่น 

 สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ 

  - การจัดการเรียนการสอนตอ้งให้ผู้เรียนเป็น

ศูนย์กลางอย่างแท้จริงเพิ่มขีดความสามารถและ

ฝึกฝนทักษะในการเรียนรู้ตลอดชีวิต และการเรียนรู้

อย่างรอบด้าน 

  - ครูเปลี่ยนจากบทบาทแบบดั้งเดิมท่ีครูเป็น 

ผู้ถ่ายโอนความรู้สู่การเป็นครูท่ีให้ค าปรึกษาเป็น 

ผู้ชี้แนะ เป็นผู้อ านวยความสะดวกในการเรียนรู้ให้กับ

ผู้เรียนท้ังนี้ต้องสร้างครูคุณภาพสูง วางระบบช่วยใน
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การพัฒนาศักยภาพของครูอย่างครบวงจร เช่น อัตรา

เงินเดอืนเครอืขา่ยพัฒนาตนเองของครู 

  - หลักสูตรต้องปรับเปลี่ยนหลักสูตรให้

สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาประเทศ เน้นการ

เรียนรู้อย่างแท้จริง สิ่งท่ีควรเพิ่มในหลักสูตร คือ  

การมุ่งเน้นให้ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้ทักษะท่ีมีอยู่

ในชีวิตประจ าวันได้ ให้อ่านออกเขียนได้วางโครงสร้าง

หลักสูตรเป็นกรอบแนวทาง ให้อิสระกับโรงเรียน และ

ครูในการก าหนดวิ ธีการจัดการเรียนการสอนมี 

การควบคุมมาตรฐานอยา่งเขม้งวด 

  - การประเมินควรเน้นการประเมินให้สอด

รับกับเปูาประสงค์  และวัตถุประสงค์การเรียนรู้  

ไมมุ่ง่เนน้เพยีงแต่เพื่อการสอบเท่านั้น นอกจากนีค้วรมี 

การทบทวนเ ปูาหมาย ท่ีแ ท้จ ริ งของการศึกษา 

ของประเทศ เน้นการประเมินพัฒนาการเรียนรู้ สร้าง

ความหลากหลายความเชื่อม่ันในกระบวนการประเมิน 

  - การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเทคโนโลยี 

ในการเรียนรู้จ าเป็นอย่างมากในการสร้างระบบ 

การจัดการความรู้ โดยอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ในการพัฒนาระบบการค้นหา สร้าง รวบรวม จัดเก็บ 

เผยแพร่ ถ่ายทอดแบ่งปัน และใช้ความรู้ นอกจากนี้

การท่ีน าเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน

จะช่วยให้เข้าถึง มีความเข้าใจชุมชนได้อย่างท่ัวถึง 

และหัวใจส าคัญ คือ การให้ความส าคัญกับเนื้อหา

สาระ และการน าเทคโนโลยมีาใชอ้ย่างบูรณาการ 
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การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต 

Learning to develop life skills 

รุจาพา ไชยวงศ์คต¹,เหล็กไหล สุดทะวิไล² และ วรวัชชากรณ์ สางาม³ 

บทคัดย่อ  

 บทความนี้จัดท าขึ้นเพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตที่จ าเป็น

ส าหรับผู้เรียน ซึ่งผู ้จัดท าเห็นว่าก าลังเป็นประเด็นที่น่าสนใจ การจัดการเรียนรู้คือ กระบวนการปฏิสัมพันธ์ 

ระหวางผูสอนกับผูเรียน เพื่อที่จะท าใหผูเรียนเกิดการเรียนรูตามวัตถุประสงคของผูสอนและมีการวัดผล

ประเมินผลตามเกณฑ์ที่ก าหนดเมื ่อได้รับความรู้ข้างต้นผู ้เรียนสามารถน าความรู้ดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ใน 

การด ารงชีวิตได้ หรือเรียกได้ว่าการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต ซึ่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

ได้ก าหนดองค์ประกอบทักษะชีวิตที่ส าคัญที่จะสร้างและพัฒนาเป็นภูมิคุ ้มกันชีวิตให้แก่เด็กและเยาวชนใน  

สภาพสังคมปัจจุบันและเตรียมพร้อมส าหรับอนาคตไว้ 4 องค์ประกอบ ดังนี้ 1. การตระหนักรู้และเห็นคุณค่าใน

ตนเองและผู้อื่น 2. การคิดวิเคราะห์ ตัดสินใจและแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 3. การจัดการกับอารมณ์และ

ความเครียด 4. การสร้างสัมพันธภาพท่ีดีกับผู้อื่น ซึ่งท้ัง 4 องค์ประกอบนี้เมื่อน ามาผนวกกับกระบวนการจัดการ

เรียนรู้แล้วจะท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ท่ีสามารถน าไปพัฒนาคุณภาพชีวิตได้  

ค าส าคัญ: การจัดกิจกรรมการเรียนรู้, การพัฒนา, ทักษะชีวิต 

 

ABSTRACT 

 This article is intended to guide the development of learning activities to develop life skills necessary 

for learning. The preparation of issues that are of interest. Learning is a process of interaction between the 

teacher and students. In order to make the student learning by objective of the teaching and assessment, 

evaluation criteria upon receipt of the above knowledge, the students can apply the knowledge thereof. 

Applications to live. Or that learning to develop life skills.  Office of the Basic Education. Has defined the 

elements of life skills. The key is to create and develop immunity to the lives of children and young people 

in today's society and prepare for the future by the four elements.  1. Awareness and self-esteem and 

others. 2. Critical thinking, creative problem solving and decision making. 3. Dealing with emotions and 

stress 4. Building good relationships with others, both four elements, when combined with the learning 

process and make the student learning that can be applied to improve the quality of life. 

Keywords: The learning activities, development, life skills. 
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บทน า 

 การจัดการเรียนรูไมใช่เป็นเพียงการถ่ายทอด

เนื ้อหาวิชา โดยใช้วิธีการบอกให้จดจ าและน าไป

ท่องจ าเพื ่อการสอบเท่านั้น แต่การจัดการเรียนรู้ 

เป็นศาสตร์อย่างหนึ่งที่มีความหมายลึกซึ้งกว่านั้น

กล่าวคือ ว ิธ ีการใดก็ตามที ่ผู ้สอนน ามา  เพื ่อให้

ผู ้เร ียนเกิดการเรียนรู เรียกได ว่าเป็นการจัดการ

เรียนรู้นักการศึกษาหลายท่านได้ให้ความหมายของ 

การจ ัดการ เร ียนร ู ในท ัศนะต ่า งๆ  สร ุปได ้ด ังนี้  

การจัดการเรียนรูจะเกิดขึ้นไดจะต้องมีกระบวนการ

ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน มีจุดประสงค์ใน

การจัดการเรียนรู และการจัดการเรียนรูจะประสบ

ผลส าเร็จไดดีผู้สอนต้องมีท้ังความรู และเทคนิคการ

จัดการเรียนรู้ 

องค์ประกอบการจัดการเรียนรู้ ประกอบด้วย 

 1. ผู้สอน ผู้สอนเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญยิ่ง

ต่อการสอน เพราะต้องเป็นผู ้รู ้หลักสูตร และน า

เนื ้อหาสาระมาด าเนินการสอน มีการวัดผลและ

ประเมินผลการเรียนรู ้ตลอดเวลาของการเรียน 

การสอน 

 2. ผู้เรียน เป็นอีกองค์ประกอบหนึ่งที่มีความ 

ส าคัญต่อการจัดการเรียนรู้ ซึ ่งผู ้เรียนแต่ละคนมี

ความแตกต่างกันทั้งบุคลิกภาพ สติปัญญาความ

ถนัด ความสนใจ และความสมบูรณ์ของร่างกาย  

อีกทั้งการสอนจะเกิดขึ้นได้นั้น จ าเป็นต้องมีผู้เรียน

เป็นผู ้ได้ร ับความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์

ต่างๆ ท่ีผู้สอนจัดให้ 

 3. เนื้อหาวิชาต่างๆ ซึ่งผู ้สอนจะต้องจัด

เนื ้อหาวิชาให้มีความสัมพันธ์กัน มีความน่าสนใจ 

เหมาะสมกับวัย ระดับชั้น รวมทั้งสภาพสิ่งแวดล้อม

ของการจัดการเรียนรู้ 

 4. สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ ได้แก่ อุปกรณ์ช่วยใน

การจัดการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

 5. สภาพแวดล้อมและบรรยากาศการเรียนรู้ 

ในการสอนที่ต ้องการให้เก ิดผลดีทั ้งผู ้สอนและ

ผู้เรียนนั้น สภาพแวดล้อมทั้งในและนอกห้องเรียนก็

มีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องค านึงถึงกระบวนการ

เรียนรู้ 

 คิมเบิล (Gregory a Kimble) คิมเบิลกล่าวว่า 

"การเร ียนรู ้ค ือการเปลี ่ยนแปลงศักยภาพ แห ่ง

พฤติกรรมท่ีค่อนข้างถาวร ซึ่งเป็นผลมาจากการฝึก

หรือการปฏิบัติที่ได้รับการเสริมแรง (Earning as a 

Relatively Permanent Change in Behavioral 

potentiality that occurs as a result of reinforced 

practice) "จากความหมายของการเรียนรู้ข้างต้น

แยกกล่าวเป็นประเด็นส าคัญได้ 5 ประการ คือ 

   1. การท่ีก าหนดว่าการเรียนรู้ คือ การเปลี่ยน 

แปลงพฤติกรรม ก็แสดงว่าผลที่เกิดจากการเรียนรู้

จะต้องอยู่ในรูปของพฤติกรรมที่สังเกตได้ หลังจาก

เกิดการเรียนรู้แล้ว ผู้เรียนสามารถท าสิ่งหรือเรื่องท่ี

ไม่เคยท ามาก่อนการเรียนรู้นั้น 

   2. การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมนั้น ต้องเป็น

การเปลี่ยนแปลงค่อนข้างถาวร นั่นก็คือ พฤติกรรม

ที่เปลี่ยนไปนั้น จะไม่เป็นพฤติกรรมในช่วงสั้นหรือ

เพียงชั่วครู่ และในขณะเดียวกันก็ไม่ใช่พฤติกรรม 

ท่ีคงท่ีท่ีไม่เปลี่ยนแปลงอีกต่อไป 

   3.  การเปลี ่ยนแปลงพฤต ิกรรมด ังกล ่าว 

ไม่จ าเป็นต้องเปลี่ยนไปอย่างทันทีทันใด แต่มันอาจ

เป็นการเปลี่ยนแปลงศักยภาพ (Potential) ที่จะ

กระท าสิ่งต่างๆ ต่อไปในอนาคต การเปลี่ยนแปลง 

ศักยภาพนี้อาจแฝงอยู่ในตัวผู้เรียนซึ่งอาจจะยังไม่ได้

แสดงออกมาเป็นพฤติกรรมอย่างทันทีทันใดก็ได้ 

 4.  การเปลี ่ยนแปลงพฤติกรรม หรือการ

เปลี่ยนแปลงศักยภาพในตัวผู้เรียนนั้นจะเป็นผลจาก

ประสบการณ์หรือการฝึกเท่านั้น การเปลี่ยนแปลง

พฤติกรรมหรือศักยภาพอันเนื่องมาจากสาเหตุอื่นไม่

ถือเป็นการเรียนรู้ 

  5. ประสบการณ์หรือการฝึกต้องเป็นการฝึก

ห ร ือ ปฏ ิบ ัต ิที ่ไ ด ้ร ับ ก า ร เส ร ิม แ ร ง  (Reinforced 

Practice) หมายความว่า เพียงแต่ผู้เรียนได้รับรางวัล

หลังจากท่ีตอบสนอง ก็จะให้เกิดการเรียนรู้ขึ้นในแง่

นี้ค าว่า "รางวัล" กับ "ตัวเสริมแรง" (Reinforce) จะ

ให้ความหมายเดียวก ัน ต ่างก็ค ือหมายถึงอะไร
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บางอย่างที่อินทรีย์ (บุคคล) ต้องการปัจจัยส าคัญ 

ในสภาพการเรียนรู้ในสภาพการเรียนรู้ต่างๆ ย่อม

ประกอบด้วยปัจจัยที ่ส าค ัญ 3 ประการด้วยกัน  

คือ 1. ตัวผู ้เรียน (Learner) 2. เหตุการณ์หรือ

สถานการณ์ที ่เป็นตัวเร้า (Stimulus Situation)  

3 การกระท าหรือการตอบสนอง Action หรือ 

Response มนุษย์เป็นทรัพยากรที่ส าคัญที่สุดในการ

พัฒนาประเทศ ดังนั้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

หรือพัฒนา “คน” ต้องท าเป็นกระบวนการต่อเนื่อง

ตลอดชีวิตนับตั ้งแต่อยู ่ในครรภ์มารดา สู ่ว ัยเด ็ก

วัยรุ ่น วัยท างาน และวัยชราโดยเฉพาะอย่างยิ ่ง

ในช่วงวัยเด็กและวัยรุ่นเป็นวัยที่จะต้องปลูกฝังและ

ต้องสร้างคุณค่าให้กับตนเองและเห็นคุณค่าความ

เป็นมนุษย์ และในขณะเดียวกันก็จะได้รับการพัฒนา

ทักษะชีว ิตเพื ่อเป็นภูม ิคุ ้มก ัน  ความเสี ่ยงในการ

ด า เน ินช ีว ิต ทั ้งป ัจ จ ุบ ันและอนาคตส าน ัก ง าน

คณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐานจึงได้ก าหนด

แนวทางการเสริมสร้างทักษะชีวิตส าหรับผู ้เรียน 

ในระบบการศึกษาขั้นพื้นฐานขึ้นเพื่อเป็นแนวปฏิบัติ

ในการพัฒนาให้เกิดความตระหนักรู้ เห็นคุณค่า 

ในตนเองและผู ้อื ่น การคิดวิเคราะห์กระบวนการ

ตัดสินใจและแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ การจัดการ

กับอารมณ์ ความเครียดและการสร้างสัมพันธภาพ 

ท่ีดีกับผู้อื่น ซึ่งเป็นองค์ประกอบของทักษะชีวิตท่ีช่วย

ให้เด็กและเยาวชนมีพื้นฐานด้านอุปนิสัยที่ดีสามารถ

อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ดีและมีความสุข 

 หลักส ูตรแกนกลางการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน  

พ.ศ.2551 ได้ก าหนดทักษะเป็นสมรรถนะส าคัญ ท่ี

ผู ้เร ียนทุกคนพึงได้รับการพัฒนา ทั้งด้านความรู้ 

ความรู้สึกนึกคิด ให้รู้จักสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่าง

บุคคล รู้จ ักจัดการปัญหาและความขัดแย้งต่างๆ 

อย่างเหมาะสม ปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลง 

ของส ังคมและสภาพแวดล ้อม  รู ้จ ักหล ีก เลี ่ย ง

พฤติกรรมไม่พึงประสงค์ที่ส่งผลกระทบต่อตนเอง

และผู้อื่น ปูองกันตัวเองในภาวะคับขันและจัดการกับ

ชีวิตอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับวัฒนธรรม

และส ังคม  ด ังนั ้น เพื ่อ ให ้ค ร ูและผู ้ที ่เ กี ่ย วข ้อ ง 

มีแนวทางในการเสริมสร้างทักษะชีวิตให้แก่ นักเรียน

ที่สอดคล้องกับหลักสูตรและองค์ประกอบทักษะ 

ชีวิตท่ีองค์การอนามัยโลกก าหนด 

 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้น 

ฐานจึงก าหนดความหมายและองค์ประกอบทักษะ

ชีวิตไว้ดังนี้ (ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา) 

องค์ประกอบของทักษะชีวิต 

 1. การตระหนักรู้และเห็นคุณค่าในตนเองและ

ผู้อื่น การตระหนักรู้และเห็นคุณค่าในตนเองและ

ผู้อื ่น หมายถึง การรู้จักความถนัดความสามารถ 

จุดเด่น จุดด้อยของตนเอง เข้าใจความแตกต่าง 

ของแต่ละบุคคล รู้จักตนเอง ยอมรับเห็นคุณค่าและ

ภาคภูมิใจในตนเองและผู ้อื ่น มีเปูาหมายในชีว ิต 

และมีความรับผิด 

 2. การคิดวิเคราะห์ ตัดสินใจ และแก้ปัญหา

อย่างสร้างสรรค์การคิดวิเคราะห์ ตัดสินใจและ

แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ หมายถึง การแยกแยะ

ข้อมูลข่าวสาร ปัญหา และสถานการณ์รอบตัว 

วิพากษ์วิจารณ์ และประเมินสถานการณ์รอบตัว

ด้วยหลักเหตุผลและข ้อมูลที ่ถ ูกต้องรับรู ้ป ัญหา 

สา เหต ุของป ัญหา  หาทาง เล ือกและต ัดส ิน ใจ

แก้ปัญหาใน สถานการณ์ต่างๆ อย่างสร้างสรรค์ 

 3. การจัดการกับอารมณ์และความเครียด

การจัดการกับอารมณ์และความเครียด หมายถึง 

ความเข้าใจและรู้เท่าทันภาวะอารมณ์ของบุคคล 

รู้สาเหตุของความเครียด รู้วิธีการควบคุมอารมณ์

และความเครียด รู ้ว ิธีผ ่อนคลาย หลีกเลี ่ยงและ

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่จะก่อให้เกิดอารมณ์ไม่พึง

ประสงค์ไปในทางท่ีดี 

 4. การสร้างสัมพันธภาพท่ีดีกับผู้อื่นการสร้าง

สัมพันธภาพท่ีดีกับผู้อื่น หมายถึง การเข้าใจมุมมอง 

อารมณ์ ความรู้สึกของผู้อื่นใช้ภาษาพูดและภาษา

กาย เพื่อสื่อสารความรู้สึก นึกคิดของตนเอง รับรู้

ความรู้สึกนึกคิดและความต้องการของผู้อื่น วางตัว

ได้ถูกต้องเหมาะสมในสถานการณ์ต่างๆ ใช้การ
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สื่อสารที่สร้างสัมพันธภาพที่ดีสร้างความร่วมมือ

และท างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 

การสร้างทักษะชีวิต 

 ทักษะชีว ิต เป ็นความสามารถที ่เก ิดในตัว

ผู้เรียนได้ด้วยวิธีการส าคัญ 2 วิธี คือ 

 1. เกิดเองตามธรรมชาติ เป็นการเรียนรู้ 

ที่ขึ ้นอยู ่กับประสบการณ์ และการมีแบบอย่างที่ดี 

แต่การเรียนรู้ตามธรรมชาติจะไม่มีทิศทางและเวลา

ท่ีแน่นอน บางคร้ังกว่าจะเรียนรู้ก็อาจสายเกินไป 

 2. การสร้างและพัฒนาโดยกระบวนการเรียน

การสอนเป็นการเรียนรู้ให้ผู ้เรียนได้เรียนรู้ร่วมกัน  

ในกลุ่มผ่านกิจกรรมรูปแบบต่างๆ ได้ลงมือปฏิบัติ 

ได้ร่วมคิดอภิปรายแสดงความคิดเห็น ได้แลกเปลี่ยน

ความคิดและประสบการณ์ซึ่งกันและกัน ได้สะท้อน 

ความรู้สึกนึกคิดมุมมองเชื่อมโยงสู่วิถีชีวิตของตนเอง

เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่และปรับให้กับชีวิต 

กิจกรรมที่จะสร้างและพัฒนาทักษะชีวิต 

 กิจกรรมที่จะสร้างและพัฒนาทักษะชีวิตต้อง

เป็นกิจกรรมที่มุ ่งเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญผู้เรียนเป็น 

ผู ้ได้ร ับประโยชน์จากการเรียนรู ้ซึ ่งล ักษณะของ

กิจกรรมที่มีประสิทธิภาพในการสร้างและพัฒนา 

ทักษะชีวิตผู้เรียน มีดังนี้ 

 1. กิจกรรมที่ผู้เรียนมีส่วนร่วมค้นพบความรู้

หรือสร้างความรู้ด้วยตนเอง ซึ่งจะท าให้ผู้เรียนเกิด

ทักษะชีวิตในด้านการคิดวิเคราะห์ การคิดตัดสินใจ 

และแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ เช่น กิจกรรมการ

เร ียน รู ้ที ่ใ ห ้โ อกาสผู ้เ ร ียน  แสดงความค ิด เห ็น 

วิพากษ์วิจารณ์ข่าวสาร เหตุการณ์สถานการณ์ หรือ

ประสบการณ์ของผู้เรียน และกิจกรรมการเรียนรู้ 

ที่ผู ้เรียนได้สืบค้น หรือศึกษาค้นคว้าคิดวิเคราะห์ 

สังเคราะห์ความรู้จากสื่อต่างๆ และแหล่งเรียนรู้  

ท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษาได้สะท้อนตนเอง

เชื่อมโยงกับชีวิต และการด าเนินชีวิตในอนาคต 

 

   2. กิจรรมที่ผู ้เรียนได้ท ากิจกรรมร่วมกัน  

ได้ลงมือกระท ากิจกรรมลักษณะต่างๆ ได้ประยุกต์ 

ใช้ความรู้ เช่น กิจกรรมทัศนศึกษา กิจกรรมค่าย 

กิจกรรมวันส าคัญ กิจกรรมชมรม/ชุมนุม กิจกรรม

โครงงาน/โครงการ กิจกรรมอาสา เป็นต้น กิจกรรม

เหล่านี้เป็นกิจกรรมที่จะท าให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนา

ทักษะชีวิต ดังนี้  

    2.1. ได้เสริมสร้างสัมพันธภาพและใช้ทักษะ

การสื ่อสาร ได้ฝึกการจัดการอารมณ์และความ 

เครียดของตนเอง 

    2.2. ได้รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น ท าให้

เข้าใจผู ้อื ่น น าไปสู ่การยอมรับความคิดเห็นผู ้อื ่น 

รู้จักไตร่ตรอง ท าความเข้าใจและตรวจสอบตนเอง

ท าให้เข้าใจตนเองและเห็นใจผู้อื่น 

    2.3. ได้รับการยอมรับจากกลุ่มได้แสดง 

ออกด้านความคิด การพูด และการท างานมีความ 

ส าเร็จ ท าให้ได้รับค าชม เกิดความภูมิใจและเห็น

คุณค่าตนเอง น าไปสู่ความรับผิดชอบ ทั้งต่อตนเอง

และสังคม 

 การพัฒนาและเสริมสร้างทักษะชีว ิต เป ็น

ภูมิคุ้มกันชีวิตให้แก่เด็กและเยาวชนในสภาพสังคมท่ี

เปลี ่ยนแปลงและเตรียมพร้อมส าหรับการด าเนิน

ชีวิตในอนาคตจึงเป็นภารกิจส าคัญของสถานศึกษา

ขั ้นพื ้นฐานที ่จะต ้องจ ัดการเร ียนการสอนตาม

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 

โดยเสริมสร้างทักษะชีวิตให้มากที่สุด ทั้งใน 8 สาระ

การเรียนรู ้และกิจกรรมพัฒนาผู ้เร ียน อันได้แก่

กิจกรรมแนะแนวกิจกรรมโฮมรูม กิจกรรมนักเรียน

(กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี ยุวกาชาด ผู ้บ าเพ็ญ

ประโยชน์ กิจกรรมชมรม/ชุมชน) กิจกรรมเพื่อสังคม

และสาธารณประโยชน์และกิจกรรมที่เสริมสร้าง

คุณลักษณะตามนโยบายของสถาน ศึกษา ซึ่งเป็น

กิจกรรมที่สามารถพัฒนาและเสริมสร้างทักษะชีวิต

ได้ทุกองค์ประกอบ ของทักษะชีวิต 
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การประเมินทักษะชีวิต 

 การประเมินทักษะช ีว ิต เป ็นการประเม ิน

พฤติกรรมผู้เรียนเป็นรายบุคคล เพื่อพัฒนาผู้เรียน

แต่ละคนให้มีพัฒนาการที่ดีตรงตามความต้องการ

ของท ้องถิ ่นและส ังคม โดยการประ เม ินความ 

สามารถ หรือแนวทางในการเผชิญสถานการณ์

ต่างๆ ของผู ้เรียนด้วยวิธีสังเกตการแก้ปัญหาใน

สถานการณ์ที่ก าหนดให้และวิเคราะห์การเปลี่ยน 

แปลงความคิด ความเชื่อ การรู้คิดและภูมิคุ ้มกัน 

ทางปัญญาจากการสะท้อนความคิดการเชื่อมโยง

ความคิดและการแสดงพฤติกรรมต่อเนื่องหลังการ

เรียนรู้ซึ ่งผู ้ประเมินอาจเป็นครู เพื ่อน  ผู ้ปกครอง 

หรือผู้เรียนเป็นผู้ประเมินตนเอง 

บทบาทของผู้สอนและผู้เรียน  

 การจัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณภาพตาม

เปูาหมายของหลักสูตร ทั้งผู้สอนและผู้เรียนควรมี

บทบาทดังนี้ 

 บทบาทของผู้สอน 

 1) ศึกษาวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลแล้ว

น าข้อมูลมาใช้ในการวางแผน การจัดการเรียนรู้ท่ีท้า

ทายความสามารถของผู้เรียน 

 2) ก าหนดเปูาหมายที่ต้องการให้เกิดขึ ้น 

กับผู้เรียน ด้านความรู้และทักษะกระบวนการที่เป็น

ความคิดรวบยอด หลักการและความสัมพัน ธ์ 

รวมท้ังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

 3) ออกแบบการเรียนรู้และจัดการเรียนรู้ 

ที ่ตอบสนองความแตกต ่างระหว ่างบ ุคคลและ

พัฒนาการทางสมอง เพื่อน าผู้เรียนไปสู่เปูาหมาย 

 4) จัดบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้และดูแล

ช่วยเหลือผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้ 

 5) จัดเตรียมและเลือกใช้สื่อให้เหมาะสมกับ

กิจกรรม น าภูมิป ัญญาท้องถิ ่นและเทคโนโลยีท่ี

เหมาะสมมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน 

 6) ประเมินความก้าวหน้าของผู้เรียนด้วย

วิธีการท่ีหลากหลาย เหมาะสมกับธรรมชาติของวิชา

และระดับพัฒนาการของผู้เรียน 

 7) วิเคราะห์ผลการประเมินมาใช้ในการซ่อม

เสริมและพัฒนาผู้เรียน รวมทั้งปรับปรุงการจัดการ

เรียนการสอนของตนเอง 

 บทบาทของผู้เรียน 

 1) ก าหนดเปูาหมาย วางแผนและรับผิดชอบ

การเรียนรู้ของตนเอง 

 2) เสาะแสวงหาความรู้ เข้าถึงแหล่งการเรียน 

รู ้ ว ิเคราะห์ สังเคราะห์ความรู้ตั ้งค าถาม คิดหา

ค าตอบหรือหาแนวทางแก้ปัญหาด้วยวิธีการต่างๆ 

 3) ลงมือปฏิบัติจริง สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ด้วย

ตนเอง และน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์

ต่างๆ 

 4) มีปฏิสัมพันธ์ ท างาน ท ากิจกรรมร่วมกับ

กลุ่มและครู 

 5) ประเมินและพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของ

ตนเองอย่างต่อเนื่อง 

ผลการด าเนินการ 

 จากแนวคิดข้างต้นจะท าให้การจัดการเรียนรู้

เพื ่อพัฒนาทักษะชีว ิตการศึกษาต้องเปลี ่ยนจาก 

เน้นการสอน (ของครู) มาเป็นเน้นการเรียน (ของ

นักเร ียน) เปลี ่ยนจากเน ้นการเรียนของปัจ เจก 

(Individual Learning) มาเป็นเรียนร่วมกันเป็นกลุ่ม 

(Team Learning) เปลี่ยนจากการเรียนแบบเน้นการ

แข่งขันมาเป็นเน้นความร่วมมือหรือช่วยเหลือแบ่งปัน

กัน ครูเปลี่ยนจากการบอกเนื้อหาสาระมาเป็นท า

หน้าท่ีสร้างแรงบันดาลใจ สร้างความท้าทาย ความ

สน ุก ในการเร ียนให ้แก ่ศ ิษย ์โดยเน ้น  ออกแบบ

โครงการให้นักเรียนแบ่งกลุ่มกันลงมือท าเพื่อเรียนรู้

จากการลงมือท า (Learning by Doing) เพื่อให้ได้

เรียนรู้ฝึกฝนทักษะเพื่อการด ารงชีพในศตวรรษท่ี  

(21st Century Skills) แล้วครูชวนศิษย์ร่วมกันทบทวน 

ไตร่ตรอง (Reflection หรือ AAR) เพื่อให้เกิดการ

เร ียนรู ้หร ือทักษะที ่ล ึกและเชื ่อมโยงรวมทั ้ง โยง

ประสบการณ์ตรงเข้ากับทฤษฎีท่ีมีคนเผยแพร่ไว้แล้ว 

ท า ให ้เก ิดการเร ียน รู ้เช ิงทฤษฎ ีจากการปฏ ิบ ัติ  

ไม่ใช่จากการฟังและท่องบ่น 
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สรุป   

 จะเห็นว่าการจัดการเรียนรู้นั ้นมีความส าคัญ 

ในการพัฒนาคุณภาพชีว ิตของประชากรทุกว ัย 

ดังนั ้นการจัดการเรียนรู้บูรณาการกับการพัฒนา

ทักษะชีวิตจึงเป็นแนวทางที่น่าสนใจในการน าไปสู่

การพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา 

น าไปสู่ผลผลิตประชากรที่มีคุณภาพเหมาะส าหรับ

ยุคที่ความเปลี ่ยนสามารถเกิดขึ ้นได้ตลอดเวลา
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การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ตามแนวคดิการใช้สมองเป็นฐาน 

THE DEVELOPMENT OF BRAIN-BASED LEARNING MODEL 

สิทธิศักดิ์ ผาลี1 พรพิมล ศิลป์สาย2 และ อุมาพร แก้ววิจิตร3  

บทคัดย่อ  

 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดการใช้สมองเป็นฐาน ท่ีสอดคล้องกับการท างานของสมองของ

นักเรียน โดยน าการเรียนรู้ท่ีใช้สมองเป็นฐาน (Brain-based Learning) มาใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กนักเรียน  

ท้ังนี้ต้องการชี้ให้เห็นว่า การน าการเรียนรู้ท่ีใช้สมองเป็นฐาน (Brain-based Learning) สามารถพัฒนาการเรียนรู้และเป็น

การกระตุน้ผู้เรียนได้ใชศ้ักยภาพของสมองท้ัง 2 ซีก เพื่อเชื่อมโยงการคิดวิเคราะห์และถ่ายทอดความคิดออกมาในรูปของ

การเขียนได้เป็นอยา่งดี 

ค าส าคัญ: การจัดการเรียนรู้, การใชส้มองเป็นฐาน 

 

ABSTRACT 

The purposes of this study were developing a curriculum based on the concept of using brain as a base. 

Corresponding brain activity of students. By bringing the learning that uses a brain as a base. (Brain-Based Learning) 

to use for learning development of the students. The researcher want to point out that Bringing Learning to use the 

brain as a base (Brain-Based Learning) could improve learning and encourage students to use the potential of the 

brain, the two Cerebral hemisphere to connect the thinking and ideas in the form of written. 

Keywords: THE DEVELOPMENT, BRAIN-BASED LEARNING 
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บทน า 

 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 

และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2545 และ (ฉบับท่ี 3) 

พ.ศ.2553 ได้ก าหนดความมุ่งหมายและหลักการ 

ของการศึกษาไว้ว่า การจัดการศึกษาต้องเป็นไป 

เพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ท้ังทางด้าน

ร่างกาย จิตใจ สติ ปัญญา ความรู้และคุณธรรม  

มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิตและอยู่

ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข การจัดการศึกษาต้อง

ยึดหลักว่าเป็นการศึกษาตลอดชีวิตส าหรับประชาชน  

ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา และการพัฒนา

สาระและขบวนการเรียนให้ เป็นไปอย่างต่อเนื่อง

(กระทรวงศึกษาธิการ, 2551, บทน า) นอกจากนี้ใน

หมวด 4 มาตรา 22 ได้ก าหนดไว้ว่า การจัดการสอน

ต้องยึดหลักว่า นักเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้

และพัฒนาตนเองได้ และถือว่านักเรียนส าคัญท่ีสุด 

ขบวนการจัดการเรียนการสอนต้องส่งเสริมให้นักเรียน

สามารถพัฒนาตามธรรมชาติ  และเต็มศักยภาพ  

โดยจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้ เรียนเป็นส าคัญ

หมายถึง กระบวนการจัดการเรียนรู้ท่ีครูผู้สอนได้จัด

หรือด าเนินการให้สอดคล้องกับความแตกต่างของ

นักเรียนแต่ละคน ความสามารถทางปัญญา วิธีการ

เรียนรู้ โดยการบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม และ

ค่านยิมท่ีพึงประสงค์ให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ

จริง ได้พัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห์ ศึกษา ค้นคว้า 

ทดลอง และแสวงหาความรู้ด้วยตนเองตามความถนัด

และความสนใจ ด้วยวิธีการกระบวนการ และแหล่ง

เรียนรู้ท่ีหลากหลาย การศกึษาขั้นพื้นฐานเป็นการศึกษา

เบื้องต้น เพื่อเตรียมคนให้มีความรู้ความสามารถท่ีจะ

เข้าสังคมได้ดี เพื่อเป็นพื้นฐานในการประกอบวิชาชีพ

หรือเพื่อศกึษาตอ่ 

 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้ นพื้นฐาน  

พ.ศ. 2551 เป็นหลักสูตรท่ีมุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนทุกคน  

ซึ่งเป็นก าลังของชาติให้เป็นมนุษย์ท่ีมีความสมดุลท้ัง

ด้านร่างกาย ความรู้ คุณธรรม มีจิตส านึกในความเป็น

พลเมืองไทยและเป็นพลโลกยึดมั่นในการปกครองตาม

ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น

ประมุข มีความรู้และทักษะพื้นฐานรวมท้ังเจตคติ 

ท่ีจ าเป็นต่อการศึกษาต่อการประกอบอาชีพและ

การศึกษาตลอดชีวิต โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญบน

พื้นฐานความเชื่อว่าทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนา

ตนเองได้เต็มตามศักยภาพ (กระทรวงศึกษาธิการ , 

2551, หนา้ 3) 

 ในปัจจุ บันแนวคิดการจัดการเรียนรู้โดยใช้ 

สมองเป็นฐาน หรือBrain-based Learning นั้นเร่ิม 

มีความส าคัญเป็นอย่างมาก เพราะเป็นการจัด

การศึกษาท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญซึ่งเป็นการจัดการ

เรียนการสอนให้สอดคล้องกับธรรมชาติของสมอง 

เพราะสมองเป็นตัวท่ีจะรับรู้และสั่งการ ท าให้ตัวเรามี

ความคิดและการกระท า ซึ่งการน าความรู้ความเข้าใจ

เกี่ยวกับการท างานของสมองมาใช้ในการจัดการเรียนรู้

จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ และเป็นการเสริมสร้าง

ศักยภาพของผู้เรียน จะเห็นได้จากกระทรวงศึกษาธิการ 

ได้มีนโยบายให้เด็กชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 อ่านออก 

เขียนได้ โดยใช้การจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน 

ซึ่งการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานนั้น เป็นวิธีการเรียนรู้ 

โดยการน าความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพื้นฐานของสมอง

และให้ความส าคัญกับช่วงพัฒนาการของมนุษย์ 

ท่ีสามารถเรียนรู้ได้ในแต่ละช่วงวัยรวมถึงการเชื่อมโยง

ระหว่างการท างาน และพัฒนาการของสมองกับ 

การเรียนรู้  มาเป็นพื้นฐานในการจัดการเรียนรู้  

ท้ังนี้การเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน หรือ Brain-based 

Learning เป็นการเรียนรู้ท่ีใช้โครงสร้างและหน้าท่ี 

ของสมองเป็นเคร่ืองมือในการเรียนรู้ โดยไม่สกัดกั้น 

การท างานของสมอง แต่เป็นการส่งเสริมให้สมอง 

ได้ปฏิบัติหน้าท่ีให้สมบูรณ์ท่ีสุด การน าองค์ความรู้ 

เร่ืองสมอง และธรรมชาติการเรียนรู้ของสมองมาใช้ 

ในการออกแบบกระบวนการเรียนรู้ท้ังในด้านการจัด

กิจกรรม การเสริมสร้างประสบการณ์ ตลอดจนการ 

จัดสิ่งแวดล้อม และกระบวนการอื่นๆ ร่วมกับสื่อ 

เพื่อการเรียนรู้ต่างๆ จะท าให้เด็กสนใจ เข้าใจ เรียนรู้ 

และรับไว้ในความทรงจ าระยะยาว ท้ังนี้ ยังสามารถ 

น าสิ่งท่ีเรียนรู้มาใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสม เป็นการ
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สร้างศักยภาพสูงสุดในการเรียนรู้ของมนุษย์ ซึ่งสมอง

จะพัฒนาเต็มตามศักยภาพก็ต่อเมื่อผ่านกระบวนการ

เรียนรู้ตามหลักสูตรท่ีเข้าใจสมองภายใต้แนวคิดท่ีว่า 

ทุกคนสามารถเรียนรู้ได้ ทุกคนมีสมองพร้อมท่ีจะเรียนรู้

มาตั้งแต่ก าเนิดสมองจะมีระยะพัฒนาการต่างๆ กัน 

ในแต่ละวัยตามระยะพัฒนาการ เพราะฉะนั้น การเรียน

การสอนต้องสอดคล้องกับความต้องการของสมอง

ระยะนั้น สมองทุกสมองของแต่ละคนมีความแตกต่าง

กัน หลักพื้นฐานของการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน คือ 

การเรียนรู้ท่ีท าให้เด็กเกิดการตื่นตัวแบบผ่อนคลาย 

สร้างบรรยากาศให้ เด็กไม่ รู้สึกเหมือนถูกกดดัน  

แต่มีความท้าทายชวนให้ค้นหาค าตอบ การท าให้เด็ก 

จดจ่อในสิ่งเดียว โดยการใช้สื่อหลายๆ แบบ รวมท้ัง 

ยกปรากฏการณ์จริงมาเป็นตัวอย่าง การเชื่อมโยง

ความรู้หลายๆ อย่าง และการท าให้เกิดการเรียนรู้จาก

การกระท าของตนเอง 

 ดังนั้น การพัฒนาการจัดการเรียนการเรียนรู้ 

โดยใช้สมองเป็นฐานจึงเป็นสิ่งท่ีน่าสนใจอีกท้ังจะช่วย

พัฒนาทักษะการฟัง และการพูด นอกจากนี้ยังช่วย

ส่งเสริมและพัฒนาการด้านการอ่านออกเขียนได้ 

ของเด็กได้อีกด้วย 

สมอง คอือะไร 

 สมอง เป็นอวัยวะที่จัดเป็นส่วนกลางของระบบ

ประสาท ท าหน้าท่ีควบคุมและสั่งการการเคลื่อนไหว 

รักษาสมดุลในร่างกายซึ่งการท างานของสมองเกี่ยวกับ

การรับรู้อารมณ์การจดจ า การคิด ซึ่งสมองแต่ละซีก 

จะมีหน้าท่ีท่ีแตกต่างกันออกไป สมองซีกซ้ายมีหน้าท่ี

เกี่ยวกับการคิดวิเคราะห์ สมองซีกขวาจะมีหน้าท่ี

เกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์ 

การจัดการเรยีนรู ้
 สนอง อนิละคร (2544, หนา้ 7) ได้ให้ความหมาย 

ไว้ว่า เป็นขั้นตอนท่ีครูผู้สอนจัดให้เด็กได้ปฏิบัติ เพื่อให้

เกิดการเรียนรู้ตามจุดประสงค์และเนื้อหาท่ีครูก าหนดไว้ 

 ศินี ปรีชาเชาว์ (2555) หมายถึงการจัดการให้

ผู้เรียนสร้างความรู้ใหม่ โดยผ่านกระบวนการต่างๆ  

เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดความงอกงามท้ังทางด้าน

ร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา และสามารถน า

ความรู้ไปบูรณาการใช้ได้ในชีวิตประจ าวันมีคุณสมบัติ

ตามเปูาหมายของการจัดการศึกษาท่ีต้องการให้ผู้เรียน

เป็นคนเก่ง คนดี มคีวามสุข 

 จากความหมายของการจัดการเรียนรู้ข้างต้น 

สามารถสรุปได้ว่ าเป็นการจัดกิจกรรมการเรียน 

การสอนเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้หรือเปลี่ยนแปลง

พฤติกรรมของผู้เรียนและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้ 

ในชวีติประจ าวัน 

การจัดการเรยีนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน 

 การเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานว่าเป็นการเรียนรู้

ท่ีผสมผสานหรือรวบรวมหลากหลายทักษะความรู้ 

เพื่อน ามาใช้ในการส่งเสริมการท างานของสมอง  

ซึ่งการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานได้มีนักวิชาการ 

หลายท่านได้ให้ความหมาย ไวด้ังนี้ 

 เรเนต นัมเมลา เคน และ จอฟฟร่ี เคน (Renate 

Nummela Caine and Geoffrey Caine) ได้ให้ความหมาย 

การเรียนรู้ท่ีใช้สมองเป็นฐาน (Brain– based Learning) 

เป็นการท่ีผู้ เรียนได้รับประสบการณ์ท่ีหลากหลาย  

ท้ังท่ี เป็นจริงและวาดฝันและการหาวิ ธีการต่างๆ  

ในการรับประสบการณ์เข้ามา ซึ่งหมายรวมถึงการ

สะท้อนความคิด การคิดวิจารณญาณ และการแสดง 

ออกในเชิงศิลปะ ซึ่งเป็นการสรุปความรู้เกี่ยวกับการ

เรียนรู้ (เยาวพา เดชะคุปต์, 2542, หน้า 36; อ้างอิงมา

จาRenate Nummela Caine and Geoffrey Caine, 1990, 

pp. 66-70) 

 ส านั กงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้

(องค์การมหาชน, 2552, หน้า 6) กล่าวว่า การจัดการ

เรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน คือ การสอนเด็กมีหลัก

ส าคัญ คือ ให้สมองของเด็กได้เข้าร่วมในการเรียนรู้

หลายส่วนพร้อมๆ กันจะท าให้เกิดการเรียนรู้รวดเร็วขึ้น 

โดยเฉพาะสมองในส่วนอารมณ์ (Limbic System) หาก

กระท าให้เด็กตื่นเต้นอยากรู้อยากเห็น ส่วนนี้จะกระตุ้น

การท างานของสมองส่วนอ่ืนๆ ให้ตื่นตัวว่องไวต่อการ

รับรู้และประมวลผล และในการจัดการเรียนการสอนใน
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แต่ละคร้ังผู้สอนจะต้องเข้าใจถึงการท างานของสมอง

ส่วนบนท้ังซีกซ้ายและซีกขวาแล้วจัดกิจกรรมให้

สอดคล้องกับการท างานของสมอง เพื่อให้สมองได้

ท างานอย่างมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้พัฒนาเต็ม

ตามศักยภาพของผู้เรียนในท่ีสุด 

 ปริชมน กาลพัฒน์ (2554) กล่าวว่า การจัดการ

เรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน (Brain-based Learning) 

เป็นการจัดการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมให้สมองท้ังสองซีกซ้าย 

และซีกขวาเกิดการเรียนรู้อย่างสมดุล และสอดคล้อง

กับสตปัิญญาของผู้เรียน โดยใช้กระบวนการและวิธีการ

ท่ีหลากหลายอยา่งเหมาะสม 

 สรุปการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน คือการจัด 

การเรียนรู้ท่ีให้ผู้เรียนได้ใช้ความสามารถของสมองท้ัง

สองซีกของผู้ เรียน อย่างสมดุล และเต็มท่ีและใน 

การจัดการเรียนการสอน สมองของผู้เรียนจะตื่นตัวอยู่

ตลอด 

หลักการของกิจกรรมการเรียนรู้แบบใช้

สมองเป็นฐาน 

 หลักการการออกแบบกิจกรรม หรือข้อค้นพบ

เกี่ยวกับ BBL นั้น บางต าราก็มีเพียง 8 หรือ 11 ข้อ  

บางต ารามีท้ังหมด 12 ข้อ ดังต่อไปนี้ (เรียบเรียงจาก 

Mind/Brain Learning Principle, Caine & Caine, 1989) 

 1. สมองเป็นเคร่ืองประมวลผลท่ีท างานใน 

เชิงขนาน (The Brain is a Parallel Processor) ต้องใช้การ

เรียนรู้หลายๆ แนวทางหลายๆ วิธีการท่ีท าให้เด็ก 

มุง่สนใจในสิ่งท่ีก าลังเรียนรู้อยู่ 

 2. การเรียนรู้ต้องอาศัยการท างานของระบบ

สรีระท้ังหมด (Learning Engages the Entire Physiology) 

การควบคุมอารมณ์การสร้างความสนุ กสนาน

โภชนาการ การออกก าลังกาย การเล่นเพื่อผ่อนคลาย  

มสี่วนส าคัญตอ่การเรียนรู้ 

 3. มนุษย์มีความอยากท่ีจะค้นหาความหมาย 

แต่ก าเนิด (The Search for Meaning is Innate) การ

สร้างความท้าทาย การเรียนรู้ดว้ยค าถาม 

 

 4. การค้นหาความหมายของมนุษย์เป็นกิจกรรม

ท่ีเป็นรูปแบบ (The Search for Meaning Occurs 

Through “Patterning”) การเรียนรู้ จะต้องมีรูปแบบมี

ระบบมคีวามเข้าใจ เนน้การประยุกต์ใช้ หรือยกตัวอย่าง

จริงหรือตัวอยา่งเปรียบเทียบ 

 5. อารมณ์มีความส าคัญต่อการท างานแบบมี

รูปแบบ (Emotion are Critical to Patterning) ให้ความ 

ส าคัญต่อความรู้สึก มีความเข้าใจว่าเด็กแต่ละคนมี

ความแตกตา่งกัน 

 6. สมองประมวลข้อมูลแบบเป็นส่วนย่อยๆ  

และแบบท้ังหมดพร้อมๆ กัน (The Brain Processes Parts 

and Wholes Simultaneously) การสร้างความเข้าใจแบบ 

ทีละส่วน แล้วมีเน้นการเชื่อมโยงของสิ่งท่ีเรียนรู้ และ

เชื่อมโยงกับชีวิตจริงเสมอ ให้รู้สึกว่าความรู้ท่ีได้ไปนั้น 

มปีระโยชน ์

 7. การเรียนรู้อาศัยท้ังการจดจ่อต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง

และการรับรู้ต่อสภาพรอบข้าง (Learning Involves Both 

Focused Attention and Peripheral Perception) 

สภาพแวดล้อมท่ีสอดคล้องเหมาะสมกับหั วข้ อ 

การเรียนรู้จะท าให้เด็กสามารถเรียนรู้ได้ดีขึ้น 

 8. การเรียนรู้เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับกระบวนการ

รับรู้ต่างๆ ท้ังขณะท่ีมีสติรับรู้ และขณะไม่มีสติรับรู้ 

อยู่เสมอ (Learning Always Involves Conscious and 

Unconscious Processes) การเรียนรู้ท่ีดีควรท้ิงโจทย์อะไร

ให้เด็กได้ไปคิดตอ่ 

 9. เรามวีธีิจัดการกับการจดจ าอย่างน้อยสองวิธี 

การจดจ าเป็นกระบวนการหนึ่งในการเรียนรู้ แต่การ

จดจ าวิธีท่ีหนึ่ง ก็คือ การจดจ าโดยมีรูปแบบในการ

จดจ าและอีกวิธีหนึ่ง ก็คือ การจูงใจให้เด็กสนุกท่ีจะ

จดจ า หรือรับรู้โทษของการจ าไม่ได้ การจดจ าจะท าให้

เด็กสามารถเรียกความรู้นัน้มาใชไ้ด้ทันที 

 10. เราเข้าใจได้ง่าย และจดจ าได้อย่างแม่นย า 

เมื่อสิ่งนั้น หรือทักษะนั้นมีอยู่ในระบบการจดจ าแบบ

ธรรมชาติท่ีมีความสัมพันธ์กับตัวเรา การเรียนรู้ต้อง

สอดคล้องกับกิจกรรมในชีวิตประจ าวันหรือสิ่งท่ีมีอยู่

จริงในสภาวะแวดล้อมการเรียนนอกสถานท่ี การให้เด็ก

เล่าเร่ืองท่ีพบ การใชส้ังคมเป็นตัวผลักให้เกิดการเรียนรู้ 
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 11. การเรียนรู้แบบซับซ้อนจะถูกกระตุ้นโดย

ความท้าทาย และถูกยับยั้ง โดยการถูกข่มขู่ (Complex 

Learning is Enhanced by Challenge and Inhibited by 

Threat) การลงโทษ เมื่อนักเรียนท าผิดพลาดจะเป็นการ

หยุดยั้งการเรียนรู้ ควรให้โอกาสเด็กได้ลองปฏิบัติตาม

แนวคิดของเขา 

 12. สมองของแต่ละคนมีความเฉพาะตัวไม่

เหมอืนกัน (Every Brain is Uniquely Organized 

ลักษณะและความหมายของกิจกรรม 

การเรยีนรู้แบบใช้สมองเป็นฐาน 

 ลักษณะกิจกรรมแบบ BBL กิจกรรมแบบ BBL 

นั้น เป็นกิจกรรมท่ีกระตุ้นนักเรียนให้สังเกตความรู้สึก

หรือสิ่งท่ีเกิดขึ้นภายในตัวเองการได้แสดงความรู้สึก

ออกมาอย่างเหมาะสมท าความเข้าใจในตนเอง และการ

สร้างโอกาสท่ีจะได้มีปฏสิัมพันธ์กับผู้อ่ืน 

 การสร้างสัมพันธภาพกับผู้อื่นเป็นกิจกรรม 

ท่ีมุ่ ง เน้ นให้นั ก เ รียนสร้างเสริมพัฒนาการด้ าน

สัมพันธภาพท่ีดีกับผู้อื่น (Interpersonal Intelligence)  

โดยแบ่งเป็น 2 ลักษณะ คือกิจกรรมท่ีใช้ภาษาพูด เช่น 

วงกลมแห่งความไว้วางใจ ครอบครัว และสัตว์ของฉัน 

การส ารวจโลกกับเพื่อนของฉัน และกิจกรรมท่ีใช้ภาษา

ท่าทาง เช่น การสร้างความสัมพันธ์ สัญลักษณ์แทน

เพื่อน และก้าวยา่งแห่งการไวว้างใจ 

สรุป 

 การเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน (Brain-based 

Learning) เป็นการจัดการเรียนรู้ท่ีสอดคล้องกับ

พัฒนาการของสมองแต่ละช่วงวัยเป็นการน าเอาองค์

ความรู้ของสมองมาใช้ เ ป็นฐานในการออกแบบ

กระบวนการเรียนรู้เพื่อสร้างศักยภาพสูงสุดในการ

เรียนรู้ของมนุษย์ถือว่า การจัดการเรียนการสอน 

ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยเชื่อว่าความส าเร็จของ 

การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพของมนุษย์ ก็คือ 

การพัฒนาศักยภาพของสมอง และการเรียนรู้ของ

ผู้เรียนท่ีจะตอ้งมคีวามร่วมมอืจากทุกฝุาย  

 ดังนั้นการพัฒนาศักยภาพสมองและการเรียนรู้

จะส าเร็จได้ต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายฝุายไม่ว่า

จะเป็น พ่อแม่ ผู้ปกครอง ผู้บริหาร ครู อาจารย์ ชุมชน 

องค์กรภาครัฐและเอกชน โดยทุกฝุายต้องเข้าใจ ความรู้

พื้นฐาน และตระหนักถึงความส าคัญ ความมหัศจรรย์

ของสมอง โครงสร้างการท างานของสมองการเจริญ 

เติบโต และพัฒนาการของสมองตามวัยท่ีถือเป็นฐาน

ชีวิตของมนุษย์ท่ีท าให้เกิดการเรียนรู้และต้องเข้าใจถึง

ปัจจัยท่ีส่งเสริม หรือบ่ันทอนพัฒนาการของสมองและ

การเรียนรู้ควบคู่กันไปด้วย 

 การจัดกระบวนการเรียนรู้ โดยใช้สมองเป็นฐาน 

ถือเป็นการปฏิรูปการเรียนรู้ท่ีส าคัญเป็นอย่างยิ่ ง  

เป็นการน าความรู้เร่ืองสมองมาประยุกต์ใช้กับการ

จัดการเรียนรู้ ให้เข้ากับการท างานของสมองเพื่อ

ก่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดกับผู้ เรียนท้ังสถาบัน 

การศึกษาและสถาบันครอบครัวควรช่วยกันเอาใจใส่

ดูแลมีความส่งเสริมการเรียนรู้หลายๆ ด้านซึ่งขึ้นอยู่กับ

ว่าผู้สอนจะสามารถออกแบบกระบวนการเรียนรู้ให้

สอดคล้องกับสมองให้มีศักยภาพสูงสุดได้มากน้อย
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ครูยุคใหม่กับการปฏริปูการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง (พ.ศ.2552 - 2561) 

Teachers New Canterbury Education reform in the second decade  

(Chronicles 2552-2561) 

ณฐมน อุปศร ี1 และ ลัดดาวรรณ ว่องไว2  

บทคดัย่อ  

 การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง (พ.ศ.2552-2561) รัฐบาลจะมุ่งเน้นให้คนไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิต 

อย่างมีคุณภาพ โดยมีเปูาหมายหลัก 3 ประการ คือ การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และเรียนรู้ของคน

ไทย  การเพิ่มโอกาสทางการศึกษาและเรียนรู้อย่างท่ัวถึงและมีคุณภาพ  โดยการสร้างครูยุคใหม่ท่ีมีความรู้ 

ความสามารถ มใีจรัก มีคุณธรรม จริยธรรม เขา้มาเป็นครู คณาจารย์ และปรับระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ

คล่องตัว เพิ่มโอกาสทางการศึกษา และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารและจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาผู้เรียนเป็น

ส าคัญ 

 การพัฒนาคุณภาพครูยุคใหม่ ท่ีเป็นผู้เอื้ออ านวยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ เป็นวิชาชีพท่ีมีคุณค่า กระบวนการ

ผลิต และพัฒนาครู  คณาจารย์  และบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพมาตรฐานเหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง 

สามารถดึงดูดคนเก่ง คนดี มีใจรัก ในวิชาชีพครูมาเป็นครู คณาจารย์ มีปริมาณครู คณาจารย์ และบุคลากรทาง  

การศึกษาอย่างเพียงพอตามเกณฑ์ และสามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพตามแนวทางการปฏิรูปใน

ทศวรรษท่ีสอง 

ค าส าคัญ: ครูยุคใหม,่ การปฏรูิปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง 

 

ABSTRACT  

 Education reform in the second decade (AD 2552-2561), the government will focus on Thailand to learn 

throughout life with quality. The 3 main goals is to improve the quality and standard of education. And learn of 

Thailand Increasing educational opportunities and learn thoroughly and quality. By creating a new generation of 

teachers who are knowledgeable, capable, patriotic ethics to become teachers, faculty and administration to 

effectively streamlined. Educational Opportunities and promote participation in administration and education. 

 To develop the learners. Improving the quality of new teachers that is conducive to student learning.  

A valuable professional Production and development of teachers, faculty and educational quality standards 

appropriate. A noble profession can attract talented people with an interest in the teaching profession as a 

teacher of teachers, lecturers, teachers and educational personnel adequately qualified. And teaching quality as 

well as reforms in the second decade. 

Keywords: Teachers New, Education reform in the second decade 
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บทน า  
 การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง (พ.ศ. 

2552-2561) รัฐบาลมุ่งเน้นให้คนไทยได้เรียนรู้ตลอด

ชีวิตอย่างมีคุณภาพ โดยมีเปูาหมายหลัก คือ ภายใน 

ปี 2561 มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้อย่าง

เป็นระบบ โดยเนน้ประเด็นหลัก 3 ประการ คือ 

 1. คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และเรียนรู้

องคนไทย โอกาสทางการศึกษาและเรียนรู้เพื่อพัฒนา

ผู้เรียน สถานศึกษา แหล่งเรียนรู้สภาพ แวดล้อม 

หลักสูตรและเนื้อหา พัฒนาวิชาชีพครูให้เป็นวิชาชีพ 

ท่ีมีคุณค่าสามารถดึงดูดคนเก่ง คนดีและมีใจรักมา

เป็นครูคณาจารย์ได้อย่างยั่งยืน ภายใต้ระบบบริหาร

จัดการท่ีมีประสิทธิภาพ  

 2. เพิ่มโอกาสการศึกษาและเรียนรู้อย่างท่ัวถึง

และมีคุณภาพ เพื่อให้ประชาชนทุกคนทุกเพศ ทุกวัย 

มีโอกาสเข้าถึงการศึกษาและเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

ตลอดชีวิต 

 3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนของ

สังคมในการบริหารและจัดการศึกษา โดยเพิ่มบทบาท

ของผู้ท่ีอยู่ภายนอกระบบการศึกษาด้วยประเด็นหลัก

ท้ังสามประการนี้ จะส่งผลให้คนไทยยุคใหม่เป็นบุคคล 

ดังนี้ 

  1) สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง รักการอ่าน 

และมีนิสัยใฝุเรียนรู้ตลอดชวีติ 

  2) มีความสามารถในการสื่อสาร สามารถ

คิดวเิคราะห์ แก้ปัญหา คิดริเร่ิมสร้างสรรค์ 

  3) มีจิตสาธารณะ มีระเบียบวินัย เห็นแก่

ประโยชนส์่วนรวม สามารถท างานเป็นกลุ่ม 

  4) มีศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม 

จิตส านึกและความภูมิ ใจในความเป็นไทย และ

สามารถก้าวทันโลก 

คุณลักษณะของครูยุคใหม่ในทศวรรษที่สอง 

 1. มวีญิญาณความเป็นครูมคีุณธรรมจริยธรรม 

มีความเอื้ ออาทร มีมนุษยสัมพัน ธ์ ท่ีดี  มีความ

รับผิดชอบ และมีทัศนคติต่อวชิาชีพ 

 2. มีทักษะการสอนอย่างเชี่ยวชาญและสร้าง 

สรรค์การเรียนรู้จนสามารถพัฒนาผู้ เรียนได้เต็ม

ศักยภาพตามความสามารถระหว่างบุคคล 

  3. มคีวามสามารถในการแสวงหาความรู้ คิด

วิเคราะห์ และสร้างองค์ความรู้เพื่อพัฒนาการเรียน

การสอนให้มปีระสิทธิภาพและประสิทธิผล 

  4. มีความรอบรู้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

โดยสามารถเชื่อมโยงสภาพท้องถิ่นเข้ากับมาตรฐาน 

สากลได้ 

  5. มีความสามารถในการสร้างบรรยากาศ

และสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้ท่ีกระตุ้นความสนใจ ใฝุรู้ 

ใฝุ เ รียน ให้ผู้ เ รียนเกิดความสนใจตัวครูผู้ สอนท่ี

จ าเป็นต้องพัฒนาให้วิ ธีการสอนให้เหมาะสมกับ 

ยุคสมัย และเท่าทันโลก เพราะครูถือเป็นบุคคลหรือ

กลไกส าคัญท่ีจะท าให้การพัฒนาของระบบการศึกษา

ของไทยประสบความส าเร็จ (ส านักงานส่งเสริมสังคม

แห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน, ม.ป.ป.) บทบาท

และทักษะของครูยุคใหม่ในทศวรรษท่ีสอง การเรียน

การสอนในทศวรรษท่ีสอง “ครู” ต้องเปลี่ยนบทบาท

เป็น “โค้ช” ด้วย เนื่องจากในปัจจุบันความรู้มีมาก   

ครูจะจัดการอย่างไร เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ให้หมด  

ผลวิจัยแนะน าว่าให้สอนเฉพาะท่ีส าคัญๆ ผู้ เรียน

สามารถน าความรู้นั้นไปบูรณาการต่อยอดได้ส่วน

ความรู้ท่ีไม่ได้สอนผู้เรียนจะเรียนรู้ได้เอง สิ่งส าคัญ 

ในการเรียนการสอนในทศวรรษท่ีสอง คือ ต้องเปลี่ยน

วิธีการการศึกษา คือ เปลี่ยนเปูาหมายจาก “ให้

ความรู้” ไปสู่ “ให้ทักษะ” เปลี่ยนจาก “ครูเป็นหลัก” 

เป็น “ผู้เรียนเป็นหลัก” (วจิารณ์ พานชิ, 2556) 

แนวทางในการพัฒนาทักษะครู ไทยใน

ทศวรรษทีส่อง ประกอบด้วยทักษะ 7 ด้าน ได้แก่ 
  1. ทักษะในการตั้งค าถาม เพื่อช่วยให้ศิษย์

ก าหนดรู้เปูาหมายและคิดได้ดว้ยตนเอง 

  2. ทักษะท่ีสอนให้เด็กหาความรู้ได้ด้วยตัวเอง

และด้วยการลงมอืปฏบัิต ิ 

 3. ทักษะในการคัดเลือกความรู้ตามสภาพ 

แวดลอ้มจรงิ  
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 4. ทักษะในการสร้างความรู้ใช้เกณฑ์การ

ทดสอบและตรวจสอบความถูกต้องอย่างไร เพื่อท าให้

ศษิยเ์กิดความเข้าใจอย่างชัดแจ้ง 

 5. ทักษะให้ศิษย์คิดเป็น หรือตกผลึกทาง

ความคิด 

  6. ทักษะในการประยุกตใ์ช้ 

  7. ทักษะในการประเมินผล 

 ดังนั้น ครูยุคใหม่จ าเป็นต้องมีทักษะท้ัง 7 ด้าน

ในการเป็นผู้อ านวยความรู้ให้เด็ก แทนท่ีจะเป็น 

ผู้ถ่ายทอดความรู้เหมอืนก่อนการปฏรูิปการศึกษาและ

เรียนรู้อยา่งเป็นระบบ 

  1) พัฒนาระบบผลิตครู คณาจารย์ และ

บุคลากรทางการศกึษา 

  2) การพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากร

ทางการศึกษา การใช้ครู คณาจารย์ และบุคลากร

ทางการศกึษา 

   2.1 พัฒนาระบบผลิตครู คณาจารย์ และ

บุคลากรทางการศกึษา 

   2.2  การพัฒนาครู  คณาจารย์  และ

บุคลากรทางการศกึษา 

   2.3 การใช้ครู คณาจารย์ และบุคลากร

ทางการศกึษา 

  3) พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและแหล่ง

เรียนรู้ยุคใหม่ เพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาทุก

ระดับ/ประเภทให้สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ท่ีมีคุณภาพ  

และพัฒนาแหล่งเ รียนรู้อื่นๆ ส าหรับการศึกษา 

และเรียนรู้ท้ังในระบบ นอกระบบ และการศึกษา 

ตามอัธยาศัย เช่น ห้องสมุดประชาชน พิพิธภัณฑ์ 

หอศิลป์ สวนสัตว์ สวนสาธารณะ สวนพฤกษศาสตร์ 

อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและศูนย์การกีฬา 

และนันทนาการ เป็นต้น เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ 

อย่างตอ่เนื่องตลอดชวีติและมคีุณภาพ 

   4) พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการใหม่ 

ท่ีมุ่งเน้นการกระจายอ านาจสู่สถานศึกษา เขตพื้นท่ี

การศึกษา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมท้ัง

การมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน ภาคเอกชน  

และทุกภาคส่วน มีระบบการบริหารจัดการตามหลัก 

ธรรมาภิบาลมีความโปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้

ตลอดจนมีการน าระบบและวิธีการบริหารจัดการ 

แนวใหมม่าใชค้วบคู่กับการสร้างผู้น าการเปลี่ยนแปลง 

มีการบริหารจัดการการเงินและงบประมาณท่ีเน้น

ผู้เรียนเป็นส าคัญ (Demand Side) โดยให้ผู้เรียนเลือก

รับบริการ โดยมีแนวทางการปฏรูิป ดังนี้ 

   4.1 กระจายอ านาจการบริหาร และการ

จัดการศกึษาให้กับสถานศึกษาและเขตพื้นท่ีการศึกษา 

   4.2 พัฒนาระบบธรรมาภิบาลให้มีความ

โป ร่ง ใส  เ ป็นธรรม มีระบบการตรวจสอบ ท่ีมี

ประสิทธิภาพ 

   4.3 พัฒนาการบริหารจัดการ เพื่อเพิ่ม

โอกาสทางการศกึษา 

   4.4  พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่ อ

ส่ง เสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน 

ภาคเอกชนและทุกภาคส่วน ในการจัดการศึกษาและ

สนับสนุนการศึกษาและเรียนรู้ให้มากขึน้ 

   4.5 พัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากร

เพื่อการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 

  เปูาหมายยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษา 

ในทศวรรษท่ีสอง (พ.ศ.2552-2561) 

  เ ปูาหมายยุทธศาสตร์ ท่ี  1  คนไทยและ

การศึกษาไทยมีคุณภาพและได้มาตรฐานระดับสากล 

  เปูาหมายยุทธศาสตร์ ท่ี 2 คนไทยใฝุ รู้ : 

สามารถเรียนรู้ได้ดว้ยตนเอง รักการอา่น และแสวงหา

ความรู้อยา่งต่อเนื่อง 

  เปูาหมายยุทธศาสตร์ท่ี 3 คนไทยใฝุดี : 

มีคุณธรรมพื้นฐาน มีจิตส านึกและค่านิยมท่ีพึง

ประสงค์ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม มีจิตสาธารณะ  

มวีัฒนธรรมประชาธิปไตย 

  เปูาหมายยุทธศาสตร์ท่ี 4 คนไทยคิดเป็น 

ท าเป็นแก้ปัญหาได้: มีทักษะในการคิดและปฏิบัติ  

มีความสามารถในการแก้ปัญหา มีความคิดริเร่ิม

สร้างสรรค์ มีความสามารถในการสื่อสาร 

 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 

ได้ระบุไว้ในมาตรา 43 ว่าบุคคลย่อมมีสิทธิเสมอกัน 

ในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไม่น้อยกว่าสิบสองปีท่ี
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รัฐจะต้องจัดให้อย่างท่ัวถึงและมีคุณภาพ โดยไม่เก็บ

ค่าใชจ้่าย แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2535 ได้กล่าว

เป็นความน าของแผนว่า รัฐมีหลักความเชื่อพื้นฐานว่า

การศึกษาเป็นกระบวนการท่ีส าคัญยิ่งในการพัฒนา

คนให้มีคุณภาพ และมีความสามารถท่ีจะปรับตัวได้

อย่างรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงต่างๆ  ท่ีจะมาถึง  

และเชื่อว่าการศึกษาท่ีจะเป็นไปในแนวทางท่ีถูกต้อง

เหมาะสมกับสภาพทางเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและ

วัฒนธรรมของประเทศจะสามารถสร้างสรรค์ 

ความเจริญก้าวหน้าให้แก่สังคมไทย รัฐตระหนักว่า

การจัดการศึกษาท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบัน ยังไม่สามารถ

สนองความต้องการในการพัฒนาบุคคล ชุมชน 

ท้องถิ่น และประเทศ ซึ่งก าลังเปลี่ยนแปลงไปอย่าง

รวดเร็วนั้นได้ดีเท่าท่ีควร การจัดการศึกษามีสาม

รูปแบบ คือ การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ 

และการศกึษาตามอัธยาศัย 

 1. การศึกษาในระบบเป็นการศึกษาท่ีก าหนด

จุดมุ่งหมาย วิธีการศึกษา หลักสูตร ระยะเวลาของ

การศึกษา การวัดและการประเมินผล ซึ่งเป็นเงื่อนไข

ของการส าเร็จการศึกษาที่แนน่อน 

 2.  การศึกษานอกระบบ เ ป็นการศึ กษา 

ท่ีมีความยืดหยุ่นในการก าหนดจุดมุ่งหมาย รูปแบบ

วิ ธีการจัดการศึกษา ระยะเวลาของการศึกษา 

การวัดและประเมินผล ซึ่งเป็นเงื่อนไขส าคัญของ 

การส าเร็จการศึกษา โดยเนื้อหาและหลักสูตรจะตอ้งมี 

ความเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพปัญหาและ 

ความตอ้งการของบุคคลแต่ละกลุ่ม 

 3. การศึกษาตามอัธยาศัย เป็นการศึกษาท่ีให้

ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองตามความสนใจศักยภาพ 

ความพร้อมและโอกาส โดยศึกษาจากบุคคล  

ประสบการณ์ สังคม สภาพแวดล้อม สื่อหรือแหล่ง

ความรู้อื่นๆ สถานศึกษาอาจจัดการศึกษา ในรูปใด 

รูปแบบหนึ่งหรือท้ังสามรูปแบบก็ได้ให้มีการเทียบโอน

ผลการเรียนท่ีผู้ เ รียนสะสมไว้ในระหว่างรูปแบบ

เดียวกัน หรือต่างรูปแบบได้ ไม่ว่าจะเป็นผลการเรียน

จากสถานศึกษาเดียวกันหรือไมก่็ตาม รวมท้ังจากการ

เรียนรู้นอกระบบ ตามอัธยาศัยการฝึกอาชีพ หรือ 

จากประสบการณ์การท างานในมาตรานี้ใช้ค าว่า 

การศึกษามี 3 รูปแบบ แต่ในต้นตอของแนวคิดนี้ใช ้

ค าว่า "System" คือ "ระบบ"  ได้แก่ "Formal Education 

System" หรือบางคร้ังใช้ค าว่า "Formal School 

System" ซึ่งค าหลังนี้น่าจะถูกต้องมากกว่า และ

ตามมาด้วยค าว่า "Nonformula  Schooling System" 

และค า"Informal Education System" 

 อย่างไรก็ตามแนวคิดนี้จะถือว่า ท้ัง 3 ระบบนี้

คือ รูปแบบของการจัดการเรียนการสอนและจะ

ส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดได้ ท้ัง 3 รูปแบบ แต่จะท า 

ก็ได้ ไม่ท าก็ได้ ไม่บังคับ และจะให้มีระบบการเทียบ

โอนซึ่งคงไม่ง่ายอย่างท่ีคิด คงต้องมีหลักเกณฑ์ 

การพิจารณา เพื่อไม่ให้เกิดความลักลั่นระหว่าง

สถานศึกษาต่างๆ หน่วยงานท่ีรับผิดชอบก าหนด

มาตรฐานการศึกษา อาจจะต้องคิดหลักเกณฑ์ 

การเทียบโอนนี้ให้สถานศึกษาน าไปเป็นแบบของ 

กา ร เ ทียบ โ อนกา รจั ดก ระบวนการ เ รี ยน รู้ ใ ห้

สถานศึกษาและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องด าเนินการ 

ดังตอ่ไปน้ี 

 1. จัดเนือ้หาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับ

ความสนใจและความถนัดของผู้เรียน โดยค านึงถึง

ความแตกตา่งระหวา่งบุคคล 

 2) ฝึกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ  

การเผชิญสถานการณ์ และการประยุกต์ความรู้มาใช้

เพื่อปูองกันและแก้ไขปัญหา 

 3 )  จั ดกิ จกรรม ให้ ผู้ เ รี ยน ได้ เ รี ยน รู้ จ าก

ประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติให้ท าได้ คิดเป็น 

ท าเป็น รักการอา่นและเกิดการใฝุรู้อยา่งต่อเนื่อง 

 4)  จัดการเ รียนการสอนโดยผสมผสาน 

สาระความรู้ด้านต่างๆ อย่างได้สัดส่วนสมดุลกัน 

รวม ท้ั งปลู กฝั งคุณธรรม ค่ านิ ยม ท่ีดี ง ามและ

คุณลักษณะอันพงึประสงค์ไว้ในทุกวิชา 

 5) ส่งเสริม สนับสนุน ให้ผู้สอนสามารถจัด

บรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่อการเ รีย นและ 

อ านวยความสะดวกเพื่อให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้  

และมีความรอบรู้ รวมท้ังสามารถใช้การวิจัยเป็น 

ส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ ท้ังนี้ ผู้สอนและ
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ผู้ เ รียนอาจเ รียนรู้ไปพร้อมกันจากสื่อการเ รียน 

การสอนและแหลง่วทิยาการประเภทตา่งๆ 

 6) จัดการเ รียนรู้ให้ เกิดขึ้นได้ ทุกเวลาทุก

สถานท่ี มีการประสานความร่วมมือกับบิดามารดา 

ผู้ปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝุาย เพื่อร่วมกัน

พัฒนาผู้ เ รียนตามศักยภาพกระบวนการเรียน รู้ 

ท่ีจะต้องด าเนินการแนวทาง 6 ประการ หรือเท่าท่ีจะ

สามารถด า เนินการได้ตามความเหมาะสมของ

สถานการณ์และลักษณะของวิชา 

บทสรุป 

 การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง (พ.ศ.

2552-2561) เน้นให้ท้ังผู้เรียนและครูก้าวเข้าสู่การ

เรียนรู้ไปพร้อมๆ กัน ผู้ท่ีต้องพัฒนาไม่ใช่เพียงผู้เรียน

เท่านั้น แต่รวมไปถึงครูด้วยท่ีต้องปรับบทบาทเป็นครู

ในทศวรรษท่ีสอง โดยการไม่ตั้งต้นเป็น “ผู้รู้” แต่เป็น 

“ผู้เรียนรู้” เรียนไปพร้อมกับผู้เรียนปรับกระบวนการ

เรียนการสอน เรียนรู้จากการปฏิบัติ  เรียนรู้จากชีวิต

จรงิ ครูตอ้งพัฒนาและปรับเปลี่ยนบทบาทเป็น “โค้ช” 

และการออกแบบการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนเป็นบุคคลท่ี

มปีระสิทธิภาพในทศวรรษท่ีสอง 

เอกสารอ้างอิง 

วจิารณ์  พานิช. (2556). การสร้างการเรียนรู้สู่

 ทศวรรษท่ีสอง. กรุงเทพฯ : มูลนธิิสยามกัมมา

 จล.ส านักงานสง่เสริมสังคมแหง่การเรียนรู้และ

 คุณภาพเยาวชน. (ม.ป.ป.). พัฒนาพ่อพมิพ์

 แมพ่มิพใ์นทศวรรษท่ีสองฟันเฟืองสู่การ

 อภิวัฒน์การศึกษาไทย. กรุงเทพฯ: เข้าได้ถึง

 จาก http://seminar.qlf.or.th/Topic/30.  
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การพัฒนาตัวบ่งชี้การท างานเป็นทีมของครูในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศกึษาบึงกาฬ 

The Development of Teachers’ Teamwork Indicators in School under the 

Office of Buengkan Primary Educational Service Area 

อมรรัตน์ สิงห์โต1 และ ดร.อภิสิทธิ์ สมศรสีุข2  

บทคัดย่อ  

 โลกในยุคปัจจุบันความเจริญก้าวหน้าทางด้านวิทยาการสมัยใหม่เป็นไปอย่างรวดเร็ว และมีการแข่งขันสูง  

จึงเป็นสิ่งจ าเป็นท่ีองค์การ ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือเอกชน ต้องเตรียมพร้อมส าหรับการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ  

ท่ีเกิดขึ้น และสิ่งท่ีท้าทายผู้บริหารในยุคใหม่ คือการแสวงหากลยุทธ์ต่างๆ เพื่อกระตุ้นให้องค์การ มีการพัฒนา 

อย่างต่อเนื่อง และเกิดความเจริญก้าวหน้า โดยมีพฤติกรรมของบุคคลเป็นปัจจัยพื้นฐานส าคัญท่ีจะท าให้องค์การ

ด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพพฤติกรรมการท างานของบุคคลในองค์การท่ีมีลักษณะของการท างานเป็นกลุ่ม 

และท างานรว่มกัน มกีารท างานให้เป็นไปในแนวเดียวกัน รว่มกันแกปั้ญหาความขัดแยง้ ตลอดจนมีการท างานด้วยกัน

อย่างมีความสุข สามารถน าองค์การบรรลุเปูาหมายท่ีวางไว้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดในการท างานร่วมกันของคน 

หมูม่าก คือ การท างานเป็นทีม 

ค าส าคัญ: การท างานเป็นทีม 

 

ABSTRACT 

 The world today, the progress of modern science is a fast and highly competitive. Therefore it is essential 

that whether public or individual organizations. To prepare for the changes that are occurring and the challenges 

of the new administration. Is learning different strategies to encourage organizations. For the successive 

development and progress. A person's behavior is fundamentally important to make the organization operate 

more efficiently. Behavior of individuals in the organization that are characteristic of teamwork, collaboration. And 

to work in the same way, resolve conflicts and working together happily. Organizations can achieve goals most 

effectively in collaboration of many people is to as a teamwork 

Keywords: Teamwork 
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บทน า  
 ทิศทางในการพัฒนาประเทศชาติให้มีศักยภาพ

และมีความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืน

ทัดเทียมนานาอารยประเทศได้นั้น มนุษย์เป็นปัจจัย

หลักท่ีจะต้องได้รับการพัฒนาเป็นล าดับแรก โดยการ

พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เป็นยุทธศาสตร์หลักในการ

พัฒนาประเทศ สอดคล้องกับ (ประคอง สุคนธจิตต์, 

2551, หน้า 1) กล่าวว่า พฤติกรรมการท างานของ

บุคคลในองค์กรท่ีมีลักษณะของการท างานเป็นกลุ่ม

และท างานร่วมกัน มีการท างานให้เป็นไปในแนว

เดียวกัน ร่วมกันแก้ปัญหาความขัดแย้ง ตลอดจน 

มีการท างานด้วยกันอย่างมีความสุข สามารถน า

องค์การบรรลุเปูาหมายท่ีวางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ

สูงสุดในการท างานร่วมกันของคนหมู่มาก คือ  

การท างานเป็นทีม และ (ทองทิพภา วิริยะพันธ์ุ, 2551, 

หน้า 2) กล่าวว่า พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาต ิ

พ.ศ.2542 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2545) มาตรา 39  

ได้ก าหนดให้มีการกระจายอ านาจการบริหาร  

การจัดการศึกษาจากกระทรวงศึกษาธิการสู่เขตพื้นท่ี

การศึกษา และสถาบันการศึกษาโดยตรง ในงาน 4 

ด้าน คือ ด้านงานวิชาการ ด้านงานงบประมาณ  

ด้านงานบริหารบุคคล และด้านงานบริหารงานท่ัวไป 

ซึ่งกระบวนการบริหารงานท้ัง 4 ด้านนั้น ผู้บริหาร

สถานศึกษาจะต้องมีบทบาทส าคัญในการพัฒนา  

หรือปรับปรุงการด าเนินงาน การบริหารสถานศึกษา 

ให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัดสูงสุด 

ในการเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารงาน  

แก่สถานศึกษาให้มากขึ้น เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง

ท่ีเกิดขึ้นในยุคเทคโนโลยี ท่ี เปิดกว้างทางข้อมูล

ข่าวสารไร้พรมแดน บทบาทของผู้บริหารยุคใหม ่

จะต้องเปลี่ยนแปลงจากบทบาทท่ีให้ความส าคัญต่อ

ตนเอง หรือการเป็นผู้น าคนเดียว มาเป็นการท างาน

เป็นทีมร่วมกันกับผู้ใต้บังคับบัญชา 

 

 

แนวคิดและความส าคัญของการท างาน 

เป็นทีม  

 (สมชาติ กิจยรรยง และจีรชา ใจเป่ียม, 2552, 

หน้า 57) กล่าวว่า การท างานเป็นทีม มีลักษณะ 

การท างานท่ีเปิดโอกาสให้บุคคลหรือทีมงานร่วมมือ

ร่วมใจกันท างานอย่างใกล้ชิด สามารถประสาน

ความสามารถระหว่างกันอย่างมีประสิทธิภาพ  

โดยถือว่าเปูาหมายสูงสุดอยู่ท่ีความส าเร็จของทีม 

เป็นส าคัญ การท างานเป็นทีมมีความจ าเป็น ควรให้

ความส าคัญในหน่วยงานหรือองค์กรต่างๆ ด้วย

เหตุผลท่ีว่าการท างานบางอย่าง เราไม่สามารถท าให้

ส าเร็จได้โดยบุคคลเพียงคนเดียว งานบางอย่างต้องใช้

ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์จ าเป็นต้องอาศัยความรู้

ความสามารถจากบุคคล หลายฝุายงานบางอย่างเป็น

งานท่ีต้องท าโดยเร่งดว่น ไม่สามารถท าให้ส าเร็จได้ทัน

ตามเวลาท่ีก าหนดและบางอย่างเป็นงานท่ีหลาย

หน่วยงานรับผิดชอบ หากมีการร่วมมือจากบุคคล

หลายฝุายมาระดมความคิดท างานร่วมกันจะท าให้

การท างานนั้นๆ ประสบความส าเร็จตามเปูาหมายได้ 

 (Spector, 2006, p. 310) กล่าวว่า สถานศึกษา

ท่ีมี ประสิ ท ธิภาพจะต้ องมี ก า รท า ง าน เ ป็น ทีม 

ท่ีมี รูปแบบหรือแบบแผนในการประพฤติปฏิ บัติ 

ในลักษณะของวัฒนธรรมองค์การแบบสร้างสรรค์ 

โดยการท างานเป็นทีมจะต้องมีการส่งเสริมให้บุคคล

ทุกคนในองค์กรมีปฏิสัมพันธ์ท่ีดีต่อกัน มีความรัก  

มีความสามัคคีกัน และมุ่งเน้นให้บุคลากรในองค์การ

นัน้ท างานให้ส าเร็จ 

 จากความหมายของนักวิชาการท่ีกล่าวมา

ข้างต้น  สามารถสรุปได้ว่าการท างานเป็นทีมมี 

ความจ าเป็นควรให้ความส าคัญในหน่วยงานหรือ

องค์กรต่างๆ ด้วยเหตุผลท่ีว่าการท างานบางอย่างเรา

ไม่สามารถท าให้ส าเร็จได้โดยบุคคลเพียงคนเดียว 

หากมีการร่วมมือจากบุคคลหลายฝุายมาระดม

ความคิดท างานร่วมกันจะท าให้การท างานนั้นๆ 

ประสบความส าเร็จตามเปูาหมายได้ 
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 1. ความหมายของการท างานเป็นทีม 

 กชวิภา เพชรใส (2556, หน้า 14) กล่าวว่า  

การท างานเป็นทีม หมายถึงการรวมตัวของบุคคล 

เพื่อท างานอย่างเป็นกระบวนการ โดยมุ่งหวังให้งาน

บรรลุผลส าเร็จตามจุดประสงค์ท่ีตั้งไว้  ซึ่งต้องมี

ปฏิสัมพันธ์ต่อกัน มีเปูาหมายร่วมกัน มีการติดต่อ 

สื่อสาร ประสานงานสนับสนุนซึ่งกันและกัน มีการ

ตัดสนิใจร่วมกัน และมีความรับผิดชอบตอ่ความส าเร็จ

ของงานร่วมกันภายใต้การใช้ความรู้ความสามารถ

อย่างเต็มศักยภาพ เพื่อให้งานบรรลุเปูาหมายอย่างมี

ประสิทธิภาพ 

 กัญญารัตน์ ธนะสีลังกูร (2556, หน้า 15) 

กล่าวว่า การท างานเป็นทีม หมายถึงการท างาน 

ร่วมกันของบุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไป โดยมี วัตถุ 

ประสงค์และเปูาหมายเดียวกัน ร่วมแรงร่วมใจกัน 

ใช้ ทักษะประสบการณ์ ร่วมกันท างานอย่างเต็ม 

ความสามารถเพื่อพัฒนาองค์กรให้บรรลุวัตถุประสงค์ 

 ปรานี ธรรมเนียม (2558, หน้า 23) กล่าวว่า 

การท างานเป็นทีม หมายถึง การท่ีคนตั้งแต่สองคนขึ้น

ไปมาท างานร่วมกันแบบพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน  

มคีวามรู้สกึเป็นเจ้าของงาน ท างานร่วมกันมีเปูาหมาย

เดียวกัน สนับสนุนชว่ยเหลอืกัน เอาใจใส่ซึ่งกันและกัน 

ใช้ทักษะเต็มความสามารถ เพื่อให้องค์กรบรรลุ

วัตถุประสงค์อย่างมปีระสิทธิภาพ 

 ไพวัล ไชยทองศรี (2558, หน้า 44) กล่าวว่า 

การท างานเป็นทีม หมายถึง พฤติกรรมหรือการ

แสดงออกถึงการท างานรว่มกันของกลุ่มบุคคล เพื่อให้

บรรลุ วัตถุประสงค์ ร่วมกันตามท่ีวางไว้อย่างมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล พฤติกรรมดังกล่าว

ประกอบด้วย 1) การแสดงออกถึงการมีปฏิสัมพันธ์ 

(Interaction) 2) การแสดงออกถึงการมีเปูาหมาย

เดียวกัน (Purpose) 3) การแสดงออกถึงการมีภาวะ

ผู้น า (Leadership) 4) การแสดงออกถึงการมีส่วนร่วม 

(Participation) และ5) การแสดงออกถึงความรับผิด 

ชอบร่วมกัน (Responsibility) 

 

 

 จากความหมายของนักวิชาการท่ีกล่าวมา

ข้างตน้สามารถสรุปได้ว่า การท างานเป็นทีม หมายถึง 

พฤติกรรมท่ีครูตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป มาท างานร่วมกัน 

โดยมีวัตถุประสงค์และเปูาหมายเดียวกันมีปฏิสัมพันธ์

ต่อกัน เพื่อให้งานบรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีคุณภาพ

พฤติกรรมดังกล่าว ประกอบด้วย 1) การสื่อสาร 

ท่ีดี 2) การมีเปูาหมายเดียวกัน 3) การมีส่วนร่วม  

4) ความไวว้างใจ และ5) การมปีฏสิัมพันธ์ 

 2.ความส าคัญของการท างานเป็นทีม 

  ไพลิน ประดับรัตน์ (2556, หน้า 24) กล่าวว่า

การท า ง าน เ ป็น ทีม ท่ีมี คุณภาพ  จะท า ให้ เ กิ ด

ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของงานสูงขึ้น โดยน า

ความคิดใหม่ๆ มาปรับปรุงพัฒนางาน สมาชิกใน

ทีมงาน ในองค์กรมีการเข้าใจก็ยอมรับ ช่วยเหลือซึ่ง

กันและกันเกิดการเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ให้เกิดการ

พัฒนาตนเอง  และพัฒนางานส่งผลให้องค์กร

เจรญิเตบิโตย่ิงขึ้น 

 ศิริรัตน์ ไชยสมบัติ (2556, หน้า 22) กล่าวว่า

มนุษย์จ าเป็นต้องอยู่ร่วมกัน พึ่งพาอาศัยกันในการท า

กิจกรรม ซึ่งจะท าให้เกิดความส าเร็จมากกว่าการท า

กิจกรรมนั้นๆ คนเดียว การท างานเป็นทีมเป็นรูปแบบ

การบริหารท่ียอมรับกันในปัจจุบันว่าเป็นการบริหาร 

ท่ีก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อตัวบุคคลและหน่วยงาน

มากท่ีสุด และการท างานเป็นทีมมีบทบาทส าคัญใน

กระบวนการแก้ปัญหา และสร้างปฏิสัมพันธ์ท่ีดีต่อ

องค์การซึ่งส่งผลต่อการปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพ

และประสิทธิผล 

 พัชราภรณ์ เย็นมนัส (2558, หน้า 18) กล่าวว่า 

การท างานเป็นทีม มีความส าคัญ ต่อองค์กรอย่างยิ่ง 

เนื่องจากการท างานเป็นทีม เป็นการรวบรวมความ 

สามารถและทักษะของบุคคลในด้านท่ีแตกต่างกัน 

มา ร่วมกันท า งานและจะสามารถท า ให้บรรลุ

วัตถุประสงค์ และน าความคิดท่ีสร้างสรรค์ของแต่ละ

บุคคลมาท าให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประสิทธิภาพ

และความส าเร็จขององค์กร 
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 สุทธิรัตน์ นาคราช (2558, หน้า 66) กล่าวว่า 

การสร้างทีมงานช่วยท าให้องค์การสามารถรวมพลัง

ในการปฏิบัติงาน การท างานเป็นทีมท่ีมีคุณภาพ

จะต้องอาศัยความร่วมมือของกลุ่มบุคคลในการ 

ท่ีจะให้งานประสบความส าเร็จ การร่วมคิด ร่วมท า  

ดึงความคดิใหม่ๆ  มาปรับปรุงพัฒนางานผลปฏบัิติงาน

ท่ีได้ย่อมสูงกว่าการท างานของบุคคลเดียว ผลงาน

คุณภาพสง่ผลให้องคก์ารเจรญิก้าวหนา้ทัดเทียมคู่แข่ง

หรือพร้อมท่ีจะน าหน้าคู่แข่ง ทีมงานยังถือเป็นสิ่ง

ส าคัญท่ีมีอิทธิพลต่อบรรยากาศการท างานของ

หนว่ยงานนัน้ๆ อกีด้วย 

 จากความหมายของนักวิชาการท่ีกล่าวมา

ข้างต้นสามารถสรุปได้ว่า การท างานเป็นทีมมี

ความส าคัญต่อองค์กรอย่างยิ่งท่ีต้องอาศัยการทุ่มเท

ความรู้ความสามารถอย่างเต็มท่ีของผู้ปฏิบัติงานเป็น

การรวบรวมความสามารถและทักษะของบุคคลใน

ด้านท่ีแตกต่างกัน มารว่มกันท างานและจะสามารถท า

ให้บรรลุวัตถุประสงค์ ซึ่งส่งผลต่อการปฏิบัติงาน 

ท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

องค์ประกอบของการท างานเป็นทีม 

 จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง

ดังกล่าว ผู้วิจัยได้สังเคราะห์องค์ประกอบการท างาน

เป็นทีม ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบหลัก 21 

องคป์ระกอบย่อย ดังนี้ 

 องค์ประกอบหลักท่ี 1 การมีส่วนร่วม หมายถึง 

กระบวนการท่ีครูหรือคณะครูเข้ามามีส่วนร่วมใน 

การด าเนินกิจกรรมต่างๆ ขององค์กร โดยร่วมกันคิด

ร่ วมมื อกั นท า และ ร่ วมกั นประ เมิ นผล เพื่ อ ใ ห้ 

การปฏิ บัติงานประสบผลส า เ ร็จตามเปูาหมาย

ประกอบด้วย 5 องคป์ระกอบย่อย ดังนี้ 

  1.1 การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ หมายถึง 

การมสี่วนในการให้ข้อมูล ร่วมคิด ค้นหา และตัดสนิใจ 

หรือการก าหนดรายละเอยีดของสิ่งท่ีจะด าเนินการ 

  1.2 การมีส่วนร่วมในการวางแผน หมายถึง 

การมีส่วนร่วมในการคิดวิเคราะห์ จัดล าดับความ 

ส าคัญของปัญหา ก าหนดแผนงานและโครงการ 

โดยตัดสินใจล่วงหน้าในการก าหนดทางเลือกของ 

การด าเนนิงานในอนาคตด้วยการใชเ้หตุผล 

  1.3 การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ หมายถึง 

การมีส่วนเข้ามาร่วมด าเนินโครงการ ลงมือปฏิบัติ 

ตามแผนท่ีวางไว้ ร่วมในการบริหารงานหรือการ

ประสานงาน 

  1.4 การมีส่วนร่วมในการประเมินผล 

หมายถึง การมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ ติดตาม 

และประเมินผลการด าเนินกิจกรรมท่ีได้ด าเนินการ

หรือปฏิบัติไปแล้ว โดยใช้หลักเกณฑ์เปรียบเทียบกับ

มาตรฐานท่ีหน่วยงานก าหนดไว้ เป็นเคร่ืองมือชี้วัดท่ี

ครอบคลุมท้ังดา้นคุณภาพ ปริมาณ และประสิทธิภาพ

ในระยะเวลาท่ีก าหนดไว้ 

  1.5 การมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ หมายถึง

การได้รับผลประโยชน์จากการเข้ามามีส่วนร่วมใน 

การท างาน โดยการจัดแบ่ง กระจาย และรับผล 

ประโยชนต์อบแทน รวมท้ังแลกเปลี่ยนตอบแทนซึ่งกัน

และกัน 

 องค์ประกอบหลักท่ี 2 การมีเปูาหมายเดียวกัน 

หมายถงึ สิ่งท่ีต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคต องค์กรหรือ

ครูเป็นผู้ก าหนดวัตถุประสงค์ จุดมุง่หมายและแนวทาง

ในการท างาน เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการปฏิบัติ  ท่ีจะ

น าไปสู่ความส าเร็จในการปฏิบัติงานท่ีก าหนดไว้ 

ประกอบด้วย 4 องคป์ระกอบย่อย ดังนี้  

  2.1 ความท้าทายของเปูาหมาย หมายถึง 

พฤตกิรรมการแสดงออกถึงความต้องการท่ีจะเอาชนะ

งานหรือความรับผิดชอบท่ีตนได้ รับมอบหมาย 

ให้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี เกิดความรู้สึกกระตือรือร้น 

หรือแรงจูงใจที่จะปฏบัิตงิาน 

  2.2 ความเฉพาะเจาะจงของเปูาหมาย

หมายถึง การชี้ชัดถึงการปฏิบัติงานท่ีต้องท า ท าให้

เห็นถึงความชัดเจนของเปูาหมายและทิศทางในการ

ท างาน ให้รู้ว่างานท่ีต้องกระท าหรือรับผิดชอบนั้น 

มรีายละเอยีดท่ีต้องปฏบัิตอิย่างไร 

  2.3 การมีส่วนร่วมในการก าหนดเปูาหมาย 

หมายถึง การท่ีบุคคลมีส่วนร่วมในการแสดงความ

คิดเห็น และวางแผนในการปฏิบัติงานท่ีองค์การ
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ต้องการและเปูาหมายนั้นต้องเป็นท่ียอมรับของคนใน

องคก์าร 

  2.4 การยอมรับในเปูาหมายร่วมกัน หมายถึง 

การแสดงออกถึงการพิจารณาไตร่ตรองอย่าง

รอบคอบแลว้ตัดสินใจเกี่ยวกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งท่ีได้จาการ

รับรู้ เรียนรู้ หรือได้รับค าแนะน า และยอมรับในสิ่ง

นัน้ๆ ร่วมกัน 

 องคป์ระกอบหลักที่ 3 การสื่อสารท่ีดี หมายถึง 

กระบวนการถ่ายทอดหรือแลกเปลี่ยนความคิด 

ข้อเท็จจริงระหว่างครู หรือคณะครู จากผู้ส่งสารผ่าน

สื่อต่างๆ ซึ่งอาจเป็นค าพูด การเขียน การแสดง

ท่าทางไปยังผู้รับสารอยา่งมีวัตถุประสงค์ประกอบด้วย 

5 องคป์ระกอบย่อย ดังนี้ 

  3.1 ผู้ส่งสาร หมายถึง ผู้เร่ิมท าการติดต่อ 

สื่อสาร หรือผู้ท่ีเลือกสรรข่าวสาร โดยเป็นผู้ก าหนด

สาระความ รู้  ความคิ ด เห็ น ท่ี จะส่ ง เ ป็นค าพู ด

สัญลักษณ์ ภาษา กิริยาทา่ทาง ไปยังผู้รับข่าวสาร 

  3.2 ข่าวสาร หมายถึง เร่ืองราว ความรู้

ความคิด เคร่ืองหมาย หรือสัญลักษณ์รูปแบบต่างๆ  

ท่ีใช้ส่งและรับในกระบวนการสื่อสารท่ีผู้ส่งประสงค์ 

จะให้ไปถงึผู้รับ 

  3.3 ชอ่งทางการสื่อสาร หมายถึง สื่อกลางท่ี

ใชน้ าข่าวสารจากผู้สง่สารหรือแหลง่ข่าวไปยังผู้รับสาร

เชน่ ท่าทาง ภาษาพูด ภาษาเขียน 

  3.4 ผู้รับสาร หมายถึง ผู้ท่ีได้รับข่าวสารจาก

ผู้ส่งข่าวสาร โดยท าความเข้าใจเนื้อหาท่ีผู้ส่งข่าวสาร

ส่งมาและแสดงปฏิกิริยาตอบสนองต่อเร่ืองนั้นกลับไป

ให้ผู้ส่งข่าวสารรับรู้ถึงความส าเร็จในการถ่ายทอด

ข่าวสาร 

  3.5 ปฏิกิริยาตอบกลับของผู้ รับสาร 

หมายถึง การแสดงปฏิกิริยาตอบสนองของผู้รับสาร

หลังจากได้รับสารมาว่ามีความเข้าใจ ต่อสิ่งท่ีรับมา

หรือไม ่ซึ่งปฏกิิริยาตอบกลับนี้อาจจะแสดงออกทางสี

หน้า การตั้งค าถาม การพูดโต้ตอบหรือแสดงความ

คิดเห็นก็ได้ 

 องคป์ระกอบหลักท่ี 4 ความไว้วางใจ หมายถึง 

ความรู้สึกเชื่อใจ หรือความมั่นใจในความซื่อสัตย ์

ความมั่นคง ความเชื่อถือได้ของคณะครูท่ีให้ความ

ไว้วางใจต่อกัน ด้วยความคาดหวังว่าจะกระท าตาม

ค าพูด โดยไม่ต้องค านึงถึงการควบคุมตรวจสอบ 

ประกอบด้วย 4 องคป์ระกอบย่อย ดังนี้ 

  4.1 ความซื่อสัตย์ หมายถึง การแสดงออก 

ซึ่งความจริงใจยึดมั่นคุณธรรม ไว้วางใจในผู้น าและ

ความถูกต้อง 

  4.2 ความรู้ความสามารถ หมายถึง ความรู้ 

ทักษะ ความเชี่ยวชาญของบุคคลท่ีมีต่องานท่ีปฏิบัติ

อยู่ เพื่อน ามาใช้ในการตัดสินใจและปฏิบัติหน้า ท่ี 

ของตน 

  4.3 การเปิดเผย หมายถึง ความจริงใจและ

ความเต็มใจท่ีจะแบ่งปันความคิดและข้อมูลท่ีตนเองมี

อยู่โดยไม่ปิดบัง 

  4.4 ความเมตตากรุณา หมายถึง  

การประเมินค่าทางด้านความรู้สึกของบุคคลท่ี

เกี่ยวข้องกับเร่ืองของความผูกพันทางอารมณ์ท่ีมีต่อ 

บุคลอื่น และการแสดงออกซึ่งความเห็นอกเห็นใจ 

ของบุคคลอื่นท่ีจะมีต่อตนเอง 

 องค์ประกอบหลักท่ี 5 การมีปฏิสัมพันธ์ 

หมายถึง การแสดงความรู้สึกระหว่างครูหรือคณะครู

ท่ีมีต่อกัน ในลักษณะของความเข้าใจซึ่งกันและกัน  

มีน้ าใจต่อกัน ให้ความช่วยเหลือ สนับสนุนเกื้อกูลกัน  

ความสัมพันธ์อันดีต่อกันสามารถท างานร่วมกันอย่าง

มคีวามสุขประกอบด้วย 3 องคป์ระกอบย่อย ดังนี้ 

  5.1 การสื่อสาร หมายถึงกระบวนการใน 

การแลกเปลี่ยนความคิดข่าวสารระหว่างบุคคล  

หรือกลุ่มบุคคล จากผู้ส่งสารไปสู่ผู้รับสารโดยวิธีการ

ใดวิธีการหนึ่ง โดยท่ีบุคคลท่ีมาติดต่อสื่อสารกันจะมี

ความ สัมพันธ์ซึ่งกันและกัน 

  5.2 แรงจูงใจ หมายถึง ปัจจัยหรือสิ่งต่างๆ

ท่ีมากระตุ้นหรือชักน าให้บุคคลแสดงออกมาทาง

พฤติกรรม มีความพอใจโดยตัวของเขาเองไม่ได้หวัง

รางวัลหรือค าชม และกระตือรือร้นในการท างาน 

เพื่อให้บรรลุเปูาหมายหรือวัตถุประสงค์ 

  5.3 ความเชื่อใจ หมายถึง ความเชื่อ หรือ

ความคาดหวังในทางบวกของบุคคลหนึ่งท่ีมีต่อบุคคล
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หนึ่งไม่ว่าจะเป็นค าพูด การกระท าการตัดสินใจ  

การมอบความเชื่อมั่นและความเต็มใจยินยอมของผู้ท่ี

ไวว้างใจให้แกผู่้ท่ีได้รับความไวว้างใจ 

บทสรุป 

 การท างานเป็นทีมนับว่ามีคุณค่าต่อองค์การใน

หลายประเด็น เนื่องจากการท างานเป็นทีมเกิดจาก

การประสานความสัมพันธ์ความสามารถที่แตกตา่งกัน

ของบุคคลหลายฝุาย การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 

ก าหนดเ ปูาหมาย วางแผน การมีส่ วน ร่วมใน

กระบวนการท างานการประเมินผล และมีความ

ไว้วางใจต่อกัน ตลอดจนการปฏิสัมพันธ์ท่ีดีต่อกัน  

สิ่ง เหล่านี้จะน าไปสู่การสร้างสรรค์  พัฒนาและ

ยกระดับผลงานขององค์การและมุ่งเน้นให้บุคลากรใน

องคก์ารนัน้ท างานให้ส าเร็จตามเปูาหมาย 
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ทักษะชีวติและอาชีพกับการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

Life and Career Skills and Learning in the 21stCentury 

อรยิาพร โทรัตน์1 และ วัลนิกา ฉลากบาง2  

บทคัดย่อ  

 โลกมีการเปลี่ยนแปลงอยา่งรวดเร็วในทุกๆ ดา้น ท้ังการเมอืง เศรษฐกิจ สังคม การด าเนินชีวิต และเทคโนโลยี

ด้วยเหตุดังกล่าวการจัดการศึกษาจึงต้องปรับเปลี่ยนตามไปด้วย เช่น การเปลี่ยนแปลงเนื้อหาในหลักสูตรควบคู่ไปกับ

การพัฒนาทักษะใหม่ๆ ท่ีจ าเป็นส าหรับศตวรรษท่ี 21 การเรียนรู้ ในศตวรรษท่ี 21 แม้สาระวิชาจะมีความส าคัญ  

แต่ไม่เพียงพอส าหรับการมีชีวิตอย่างเป็นสุข และประสบความส าเร็จดังนั้นการพัฒนาคุณภาพคนไทยทุกช่วงวัยให้มี

ภูมิคุ้มกันเพื่อการด าเนินชีวิตในสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตและเตรียมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง  โดยใช้หลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเสริมสร้างศักยภาพให้มีความพร้อมท้ังด้านร่างกายท่ีสมบูรณ์แข็งแรง สติปัญญา  

ท่ีรอบรู้ จิตใจท่ีส านึกในคุณธรรมจริยธรรม และรู้คุณค่าความเป็นไทย จึงเป็นสิ่งท่ีส าคัญอย่างยิ่ง ด้วยเหตุดังกล่าว

การจัดการศึกษาจะต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และพัฒนาทักษะชีวิต และอาชีพ เพื่อให้สามารถน าความรู้  

และประสบการณ์ต่างๆ ไปประยุกตใ์ชใ้นการด าเนินชวีติและแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึน้ 

ค าส าคัญ: ทักษะชีวิตและอาชีพ, การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

 

ABSTRACT 

 The world has been changing rapidly in all areas including politics, economics, life conditions, technologies, 

and many others. Such changes also have massively affected education particularly the adjustment of contents 

incorporated in curriculum as well as development of new skills required for learners in the 21st century. Even 

though the subject matters are significant, they are not sufficient to live the quality lifeand to bring success in 

the current world situation. Therefore, it is immensely vital to equip Thais of all ages with immunity for lifelong 

learningsociety, readiness to any changes based on the philosophy of sufficiency economy, good physical health, 

intellect, ethics and virtues, and appreciation the value of Thinness.  Due to the fact previously mentioned, life 

and career skills should be embedded in education, hence; learners can apply these knowledge and experiences 

in real life, and problem-solving situations. 

Keywords: Life and Career Skills, Learning in the 21st Century 
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บทน า 

 การจัดการศกึษาตอ้งยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมี

ความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่า

ผู้เรียนมีความส าคัญท่ีสุดกระบวนการจัดการศึกษา

ต้องส่งเสริมให้ผู้ เ รียนพัฒนาตามธรรมชาติและ 

เต็มตามศักยภาพดังนั้นการจัดการศึกษาท่ีส่งเสริมให้

ผู้ เ รียนเรียนรู้และพัฒนาตนเองจึงถือว่าเป็นการ

ส่งเสริมและพัฒนาทักษะชีวิตของผู้ เ รียน เพื่อให้

สามารถน าความรู้ และประสบการณ์ต่างๆ เหล่านี้ไป

ปรับประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต และแก้ไขปัญหา

ต่างๆ ท่ีเกิดขึ้นสอดคล้องกับแววดาวดวงจันทร์ 

(2551, หน้า 10) กล่าวว่า การพัฒนาทักษะชีวิตเป็น

คุณลักษณะส าคัญท่ีต้องเกิดขึ้นกับเด็กและเยาวชน

ไทยในสังคมปัจจุบันเพราะทักษะชีวิตเป็นผลการ

เรียนรู้ตลอดชีวิต โดยพัฒนาไปตามการเปลี่ยนแปลง

ของสังคมและวัฒนธรรมพระราชบัญญัติการศึกษา

แห่งชาติ  พ.ศ.2553 (ส านักงานคณะกรรมการ

การศึกษาแห่งชาติ, 2553, หน้า 9) ระบุว่าการท่ีจะ

พัฒนาผู้เรียนให้มคีุณภาพตามวัตถุประสงค์ต้องอาศัย

ครูผู้สอนท่ีมีทักษะในการจัดการเรียนรู้ มีเจตคติท่ีดตีอ่

วิชาชีพครู มีแรงจูงใจ ใฝุสัมฤทธ์ิสูง โดยเฉพาะในยุค

ศตวรรษท่ี 21 ค รูควรมี ทักษะและคุณลักษณะ 

เพื่อสร้างนวัตกรรมบริหารจัดการชั้นเรียนแนวใหม ่ 

ในอันท่ีจะพัฒนาผู้ เ รียนท่ี เป็นเยาวชนในยุคใหม่ 

ได้อยา่งต่อเนื่องและยั่งยืน และวิจารณ์ พานิช (2555) 

กล่าวว่าในศตวรรษท่ี 21 การเตรียมนักเรียนให้พร้อม

กับชีวิตในศตวรรษท่ี 21 เป็นเร่ืองส าคัญเพราะกระแส

การปรับเปลี่ยนทางสังคมท่ีเกิดขึ้นในศตวรรษท่ี 21 

ส่งผลตอ่วิถีการด ารงชีพของคนอย่างท่ัวถึง ครูจึงต้อง

มีความตื่นตัวและเตรียมพร้อมในการจัดการเรียนรู้

เพื่อเตรียมความพร้อมให้นักเรียนมีทักษะส าหรับการ

ออกไปด ารงชีวิตในโลก ในศตวรรษท่ี 21 โดยทักษะ

แห่งศตวรรษท่ี 21 ท่ีส าคัญท่ีสุด คือ ทักษะการเรียนรู้ 

(Learning Skill) และทักษะชีวิตส่งผลให้มีการเปลี่ยน 

แปลงการจัดการเรียนรู้เพื่อให้เด็กในศตวรรษท่ี 21 นี้ 

มีความรู้ ความสามารถ และทักษะจ าเป็นผลจาก 

การปฏิรูป รูปแบบการจัดการเรียนการสอน และ 

การเตรียมความพร้อมด้านต่างๆ ซึ่งรัฐพล ศิลาจันทร์ 

(2557, หน้า 13) กล่าวว่า ในยุคศตวรรษท่ี 21 จะเน้น

การเรียนรู้ของผู้เรียนมากกว่าการสอนของครู หรือท่ี

เรียกว่าเนน้ผู้เรียนเป็นส าคัญ ซึ่งการเรียนรู้ไม่เพียงแต่

เรียนรู้ได้จากในต าราเท่านัน้แต่เป็นการเรียนรู้ท่ีเกิดขึ้น

ในทุกสภาวะท่ีผู้ เ รียนเกิดกระบวนการเรียนรู้เอง  

และกรอบแห่งการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ได้แก่  

ทักษะการเรียนรู้และการคิด นอกจากเรียนรู้เนื้อหา

ทางวิชาการจ าเป็นต้องรู้จักวิธีเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

ตลอดชีวิต รูจ้ักใชส้ิ่งท่ีเรียนมาอย่างมีประสิทธิผลและ

สร้างสรรค์ ทักษะการเรียนรู้ประกอบด้วยทักษะ 

การแก้ปัญหา ทักษะการสื่อสาร ทักษะการสร้างสรรค์

และการผลิตนวัตกรรมทักษะการท างานร่วมกัน และ

ทักษะชีวิต ครูท่ีดีย่อมรู้จักสอดแทรกทักษะชีวิต 

ในบทเรียน ความท้าทายในปัจจุบันคือการผสาน

ทักษะท่ีจ าเป็นเหล่านี้ในโรงเรียนอย่างจงใจแยบคาย  

และรอบด้าน 

แนวคิดและความส าคัญของทักษะชีวิต 

และอาชีพ 

 วิจารณ์ พานิช (2555, หน้า 16-21) กล่าวว่า 

ทักษะเพื่อการด ารงชีวิตในศตวรรษท่ี 21 นั้นสาระวิชา

มีความส าคัญแต่ ไม่ เพียงพอส าหรับการเ รียน รู้ 

เพื่อมีชีวิตการเรียนรู้สาระวิชา (Content หรือ Subject 

Matter) ควรเป็นการเรียนจากการค้นคว้าเองของ

นักเรียนโดยครูชว่ยแนะน า และช่วยออกแบบกิจกรรม

ท่ีช่วยให้นักเรียนแต่ละคนสามารถประเมินความ 

ก้าวหน้าของการเรียนรู้ของตนเองได้ สาระวิชาหลัก 

(Core Subjects) ประกอบด้วย ภาษาแม่ และภาษา

ส าคัญของโลกศิลปะคณิตศาสตร์การปกครอง  

และหน้า ท่ีพลเมืองเศรษฐศาสตร์วิทยาศาสตร์

ภูมิศาสตร์ และประวัติศาสตร์ โดยวิชาแกนหลัก

เหล่านี้จะน ามาสู่การก าหนดเป็นกรอบแนวคิดและ

ยุทธศาสตร์ส าคัญต่อการจัดการเรียนรู้ในเนื้อหา

เชงิสหวทิยาการ (Interdisciplinary)  
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 ศิริวรรณ  ฉัตรมณีรุ่งเรือง (2555, หน้า 10)

กล่าวว่า การด ารงชีวิตและท างานในยุคปัจจุบันให้

ประสบความส าเร็จนักเรียนจะต้องพัฒนาทักษะชีวิต 

ท่ีส าคัญ ได้แก่ ความยดืหยุ่นและการปรับตัวการริเร่ิม

สร้างสรรค์และเ ป็นตั วของตัว เอง ทักษะสั งคม 

และสังคมข้ ามวัฒนธรรม การเป็นผู้ส ร้างหรือ 

ผู้ผลิต (Productivity) และความรับผิดชอบเชื่อถือได้

(Accountability) ตลอดจนภาวะผู้น าและความ

รับผิดชอบ (Responsibility) 

 งานกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

พระจอมเกล้าธน บุ รี  (2556,  หน้ า  1) กล่ าวว่ า 

จุดมุ่งหมายส าคัญประการหนึ่งส าหรับการพัฒนา

นักศึกษาคือการสร้างบัณฑิตท่ีสามารถตอบสนอง

ความต้องการของสังคมได้ ดังนั้นการเรียนรู้ของ

นักศึกษาในศตวรรษท่ี 21 จึงเป็นสิ่งจ าเป็นอย่างยิ่งท่ี

จะต้องมีการพัฒนาทักษะชีวิตและอาชีพ เพราะ 

การท างานในทุกวันนี้จ า เป็นต้องมีทักษะการคิด 

และองค์ความรู้เพิ่มมากขึ้นความสามารถในการ

ท างานในยุคท่ีแข่งขันกันด้านข้อมูลข่าวสาร และ 

การด ารงชีวิตท่ีมีความซ้ าซ้อนให้ประสบความส าเร็จ

ได้นั้น จ าเป็นท่ีนักศึกษาต้องใส่ใจอย่างเคร่งครัดใน

การพัฒนาทักษะชีวิตต่อไปนี้  ให้ เพียงพอ ได้แก่ 

ความยืดหยุ่นและความสามารถในการปรับตัว  

การริเร่ิม และการก ากับดูแลตนเองได้ ทักษะด้าน

สังคมและทักษะข้ามวัฒนธรรม การมีผลงาน และ

ความรับผิดชอบตรวจสอบได้ ภาวะผู้น าและความ

รับผิดชอบ 

 จากทัศนะของบุคคลต่างๆ ดังกล่าวข้างต้น 

สรุปได้ว่าทักษะชีวิตและอาชีพในศตวรรษท่ี 21  

มีความส าคัญในการด าเนินชีวิตให้ประสบผลส าเร็จ

โดยปราศจากความขัดแย้งประกอบด้วย การมีความ

ยืดหยุ่น การปรับตัวเพื่อการเปลี่ยนแปลง ความเป็น

ผู้น า การมีความริเร่ิมสร้างสรรค์ การยอมรับความ

แตกต่างทางด้านวัฒนธรรม และความรับผิดชอบ 

ต่อสิ่งท่ีเกิดขึ้น ท้ังนี้ เพื่อเตรียมความพร้อมส าหรับ

การเปลี่ยนแปลงของโลกเป็นการสร้างความเชี่ยวชาญ

และสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น 

 1. ความหมายของทักษะชีวิตและอาชีพ 

 หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 

(กระทรวงศึกษาธกิาร, 2551, หน้า 1) กล่าวว่า ทักษะ

ชวีติและอาชพี หมายถึง ความสามารถของบุคคลท่ีจะ

จัดการกับปัญหาต่างๆ รอบตัวในสภาพสังคมปัจจุบัน

และเตรียมพร้อมส าหรับการปรับตัวในอนาคต 

 วิจารณ์ พานิช (2555, หน้า 53-54) กล่าวว่า

ทักษะชีวิตและอาชีพ หมายถึง ทักษะท่ีช่วยให้บุคคล

สามารถท างานและด ารงชีวิตอยู่กับสภาพแวดล้อม

และผู้คนท่ีมีความแตกต่างอย่างหลากหลายได้ 

อย่างไมรู้่สกึเครียดหรือแปลกแยกและท างานส าเร็จได้ 

 พรทิพย ์ศิริภัทราชัย (2556, หนา้ 52) กล่าวว่า 

ทักษะชีวิตและการท างานนั้นไม่เพียงต้องการคนท่ีมี

ความรู้ความสามารถในเนื้อหาความรู้หรือทักษะ 

การคิดเท่านั้นหากแต่ยังต้องการผู้ท่ีสามารถท างาน 

ในบริบทท่ีมีความซับซ้อนมากขึ้นอีกดว้ย 

 จากความหมายของนักวิชาการท่ีกล่าวมา

ข้างต้นสามารถสรุปได้ว่าทักษะชีวิต  และอาชีพ

หมายถึงพฤติกรรมหรือความสามารถในการแก้ไข

ปัญหาต่างๆ ท่ีเกิดขึ้นกับตนเองและสังคม ซึ่งท าให้ 

มีความพร้อมในการปรับตัวอย่างมีสติ และรอบคอบ 

มีการวางแผนส าหรับการประกอบอาชีพอย่าง

เหมาะสมกับตัวเองโดยปราศจากความขัดแย้ง  

มกีารบริหารจัดการชวีติได้อยา่งลงตัว และมีความสุข 

 2. องค์ประกอบของทักษะชีวิตและอาชีพ 

 กระทรวงศึกษาธิการ (2551, หน้า 5) กล่าวว่า 

องค์ประกอบของทักษะชีวิตท่ีส าคัญท่ีจะสร้างและ

พัฒนาเป็นภูมิคุ้มกันชีวิตให้กับเด็กและเยาวชนใน

สภาพสังคมปัจจุบันและเตรียมพร้อมส าหรับอนาคตมี 

4 องคป์ระกอบ ดังนี้  

  องค์ประกอบท่ี 1 การตระหนักรู้และเห็น

คุณค่าในตนเองและผู้อื่น หมายถึง การรู้ความถนัด

ความสามารถ รู้จุดเด่นจุดด้อยของตนเองเข้าใจความ

แตกต่างของแต่ละบุคคลรู้จักตนเองยอมรับเห็นคุณ 

ค่าและภาคภูมิใจในตนเองและผู้อื่นมีเปูาหมายชีวิต

และมีความรับผิดชอบตอ่สังคม 
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  องค์ประกอบท่ี 2 การคิดวิเคราะห์ ตัดสินใจ

และแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ หมายถึง การแยกแยะ

ข้อมูลข่ าวสารปัญหาและสถานการณ์ รอบตั ว

วิพากษ์วิจารณ์และประเมินสถานการณ์รอบตัวด้วย

หลักเหตุผลและข้อมูลท่ีถูกต้องรับรู้ปัญหาสาเหตุของ

ปัญหา หาทางเลือกและตัดสินใจในการแก้ปัญหาใน

สถานการณ์ต่างๆ อย่างสร้างสรรค์ 

 องค์ประกอบท่ี 3 การจัดการกับอารมณ์และ

ความเครียด หมายถึง ความเข้าใจ และรู้เท่าทัน 

ภาวะอารมณ์ของบุคคลรู้สาเหตุของความเครียด 

รู้วิธีการควบคุมอารมณ์และความเครียด รู้วิธีผ่อน

คลายหลีกเลี่ยงและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมท่ีก่อให้เกิด

อารมณท่ี์ไม่พึงประสงค์ไปในทางท่ีด ี

 องค์ประกอบท่ี 4 การสร้างสัมพันธภาพท่ีดีกับ

ผู้อื่น หมายถึง การเข้าใจมุมมอง อารมณ์ความรู้สึก

ของผู้อื่นใช้ภาษาพูดและภาษากาย เพื่อสื่อสาร

ความรู้สึกนึกคิดของตนเองรับรู้ความรู้สึกนึกคิด 

และความตอ้งการของผู้อื่นวางตัวได้ถูกต้องเหมาะสม 

ใ น สถานกา รณ์ ต่ า ง ๆ  ใ ช้ ก า รสื่ อ ส า ร ท่ี ส ร้ า ง

สัมพันธภาพท่ีดีสร้างความร่วมมือและท างานร่วมกับ

ผู้อ่ืนได้อยา่งมีความสุข 

 สุนทร คล้ายอ่ า (2558, หน้า 24-26) กล่าวว่า 

ทักษะชีวิตและงานอาชีพ ประกอบด้วยความยืดหยุ่น

และการปรับตัว การเป็นผู้มีความคิดริเร่ิมและเป็น

ผู้น า ทักษะทางสังคมและการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรม 

การเพิ่มผลผลิตและการรู้รับผิด และประสิทธิภาพ

ภาวะผู้น า  และความรับผิดชอบ และอรุณรัสมิ์  

บ ารุงจิตร (2558, หน้า 67) กล่าวว่าทักษะชีวิตและ

การท างาน ประกอบด้วยทักษะย่อย คือ ความยืดหยุ่น 

และการปรับตัว ความริเร่ิมและการก ากับตนเอง 

ทักษะทางสังคมและการข้ามวัฒนธรรม การเพิ่ม

ผลผลิตและความรับผิดชอบต่อสังคมจากทัศนะต่างๆ 

ข้างตน้สรุปได้ว่าทักษะชีวิตและอาชีพในการด ารงชีวิต 

และท างานในยุคปัจจุบันให้ประสบความส าเร็จนั้น

ประกอบด้วยทักษะตา่งๆ ดังต่อไปนี้ ความยดืหยุ่นและ

การปรับตัว ความเป็นผู้มีความริเร่ิมและเป็นผู้น า 

ทักษะสังคมและการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรม ภาวะผู้น า 

ความรับผิดชอบ การเพิ่มผลผลิต และการรู้รับผิด 

แนวคดิเกี่ยวกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

 ความท้าทายด้านการศึกษาในศตวรรษท่ี 21  

คือการเตรียมนักเรียนให้พร้อมส าหรับการด าเนินชีวิต 

เพราะศตวรรษท่ี 21 มกีารเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคม

ซึ่งส่งผลตอ่วิถีการด ารงชพีของคนในสังคมอย่างท่ัวถึง 

ครูจึงต้องมีความตื่นตัวและเตรียมพร้อมในการจัด 

การเรียนรู้เพื่อเตรียมความพร้อมให้นักเรียนมีทักษะ

ส า ห รั บก า รออก ไปด า ร ง ชี วิ ต ใ น โ ลก  นั่ น คื อ 

การเปลี่ยนแปลงการจัดการเรียนรู้เพื่อให้นักเรียนมี

ความรู้ ความสามารถ และทักษะจ าเป็น ซึ่งเป็นผลให้

เกิดการปฏิรูปเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดการเรียน 

การสอน ตลอดจนการเตรียมความพร้อมด้านต่างๆ 

ซึ่งวจิารณ์ พานชิ (2555, หน้า 21) กล่าวว่าการเรียนรู้

ท่ีแท้จริงอยู่ในโลกแห่งความเป็นจริงครูต้องจัดการ

เรียนในสภาพท่ีใกล้เคียงชีวิตจริงท่ีสุด  ต้องเปลี่ยน

เปูาหมายการเรียนรู้ของศิษย์จากเน้นเรียนวิชาเพื่อได้

ความรู้ ให้เลยไปสู่การพัฒนาทักษะท่ีส าคัญต่อชีวิตใน

ยุคใหม่ การเรียนรู้ยุคใหม่ต้องเรียนให้เกิดทักษะเพื่อ

การด ารงชีวิต ซึ่งหน้าท่ีของครูเพื่อศิษย์จะต้องเปลี่ยน

จากเน้น “สอน” หรือสั่งสอนไปท าหน้าท่ีจุดประกาย

ความสนใจใฝุรู้ (inspire) แก่ศิษย์ ให้ศิษย์ได้เรียนจาก

การลงมือปฏิบัติ (Learning  by Doing) และศิษย์เกิด

ความงอกงามจากการลงมือปฏิบัติของตนเป็นทีม

ร่วมกับเพื่อนนักเรียน เน้นการงอกงามทักษะใน 

การเรียนรู้ และค้นคว้าหาความรู้มากกว่าตัวความรู้ 

ครูเพื่อศิษยต์อ้งเปลี่ยนแนวทางการท างานจากท าโดด

เดี่ยวคนเดียว เป็นท างานและเรียนรู้จากการท าหน้าท่ี

ครูเป็นทีม กระบวนการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21  

ม ี3 ลักษณะ คือ 

1. กระบวนการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติ 

เป็นแนวคิดหรือความเชื่อท่ีสนับสนุนให้คนเราปฏิบัติ

สิ่งต่าง ๆ ด้วยตนเองตามความสนใจ ตามความถนัด

และศักยภาพ ด้วยการศึกษา ค้นคว้า ฝึกปฏิบัติ 

ฝึกทักษะจนถึงการเรียนรู้ด้วยตนเอง เพราะเชื่อว่า
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หากคนเราได้กระท าจะท าให้เกิดความเชื่อมั่นเป็น

แรงจูงใจให้เกิดการใฝุรู้ใฝุเรียน ผู้เรียนจะสนุกสนาน 

ท่ีจะสืบค้นหาความรู้ต่อไป มีความสุข ท่ีจะเรียนมี

ลักษณะดังนี ้

  1.1 การเรียนรู้ผ่านการท างาน (Work-based 

Learning) การเรียนรู้แบบนี้เป็นการจัดการเรียน 

การสอนท่ีส่งเสริมผู้เรียนให้เกิดพัฒนาการทุกด้าน  

ไมว่า่จะเป็นการเรียนรู้ เนื้อหาสาระ การฝึกปฏิบัติจริง 

ฝึกฝนทักษะทางสังคม ทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพ 

การพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูง โดยสถาบันการศึกษา

มั ก ร่ วมมื อกั บแหล่ ง ง าน ในชุ มชน  รับผิ ดชอบ 

การจัดการเรียนการสอนร่วมกัน ตั้งแต่การก าหนด

วัตถุประสงค์ การก าหนดเนื้อหากิจกรรม และวิธีการ

ประเมิน 

  1.2 การเรียนรู้ผ่านโครงงาน (Project-based 

Learning) การเรียนรู้ด้วยโครงงานเป็นการจัด 

การเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญรูปแบบหนึ่งท่ีเป็น

การให้ผู้ เ รียนได้ลงมือปฏิบัติจริงในลักษณะของ

การศึกษา ส ารวจ ค้นคว้า ทดลอง ประดิษฐ์คิดค้น 

โดยครูเปลี่ยนบทบาทจากการเป็นผู้ ให้ความ รู้

(Teacher) มาเป็นผู้อ านวยความสะดวก (Facilitator) 

หรือผู้ให้ค าแนะน า (Guide) ท าหน้าท่ีออกแบบ

กระบวนการเรียนรู้ให้ผู้เรียนท างานเป็นทีม กระตุ้น 

แนะน า และให้ค าปรึกษา เพื่อให้โครงการส าเร็จลุล่วง   

สิ่งท่ีผู้เรียนได้รับจากการเรียนรู้ด้วยโครงการ จึงมิใช่

ตัวความรู้ (Knowledge) หรือวิธีการหาความรู้ 

(Searching) แต่เป็นทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม 

(Learning and Innovation Skills) ทักษะชีวิตและ

ประกอบอาชีพ (Life and Career Skills) ทักษะด้าน

ข้อมูลขา่วสาร การสื่อสารและเทคโนโลยี (Information 

Media and Technology Skills) การออกแบบโครงงาน

ท่ีดีจะกระตุ้นให้เกิดการค้นคว้าอย่างกระตือรือร้น 

และผู้เรียนจะได้ฝึกการใช้ทักษะการคิดเชิงวิพากษ์ 

และแก้ปัญหา (Critical Thinking & Problem Solving) 

ทักษะการสื่อสาร (Communicating) และทักษะ 

การสร้างความร่วมมือ (Collaboration) ประโยชน์ท่ีครู

จะได้นอกจากจะเป็นการพัฒนาคุณภาพด้านวิชาชีพ

แล้วยังช่วยให้เกิดการท างานแบบร่วมมือกับเพื่อนครู

ด้วยกัน รวมท้ังโอกาสท่ีจะได้ส ร้างสัมพันธ์ ท่ีดี 

กับนักเรียนดว้ย   

2. กระบวนการเ รียนรู้ผ่านการสื่อสาร 

อย่างสร้างสรรค์เป็นกระบวนการส่ง หรือถ่ายทอด

เร่ืองราวข่าวสารข้อมูลความรู้ เหตุการณ์ต่างๆ  

จากผู้สอนไปยังผู้เรียนด้วยวิธีการท่ีหลากหลายดังนี้

 2.1 การฝึกทักษะในการฟังอย่างลึกซึ้ง 

(Deep Listening) โดยใช้เทคนิคสุนทรียสนทนา 

(Dialogue) เป็นการฝึกทักษะการฟังอย่างลึกซึ้ง 

ท าให้รู้จักตนเองมากขึ้น ฝึกการเป็นผู้ฟังท่ีดี ฟังผู้อื่น

พูดอย่างตั้งใจ ฟังให้มาก พูดให้น้อยลง ไม่พูดแทรก

ขณะอีกฝุายก าลังพูด ท าให้ฟังและได้ยินมากขึ้น  

เป็นกระบวนการเรียน รู้ ท่ีสามารถน ามาปรับใช้ 

ในการท างานหรือการด ารงชีวิตได้เป็นอยา่งดี 

2.2 การฝึกทักษะ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

โดยใช้เทคนิค Communities of Practice หรือ COP  

ซึ่ ง เ ป็นการดึ งความ รู้ ท่ีอยู่ ในตั ว บุคคลออกมา 

เพื่อแลกเปลี่ยนและท าให้เกิดการเรียนรู้   

 2.3 การฝึกทักษะการท างานเป็นทีม 

เ รี ยน รู้ แบบกลุ่ ม  ปฏิ บั ติ ง านกลุ่ ม เ ป็นวิ ธี สอน 

ท่ีครูมอบหมายให้นักเรียนท างานร่วมกันเป็นกลุ่ม

ร่วมมอืกันศึกษาค้นควา้หาวิธีการแก้ปัญหาหรอืปฏบัิติ

กิ จ ก ร ร ม ต า ม ค ว า ม ส า ม า ร ถ ค ว า ม ถ นั ด 

หรือความสนใจเป็นการฝึกให้นักเรียนท างานร่วมกัน

ตามวถิีแหง่ประชาธิปไตย 

 2.4 การฝึกทักษะการใช้เทคโนโลยี 

การสื่อสาร เพื่อวิจัย จัดระบบ ประเมิน และสื่อสาร

สารสนเทศ ใช้เคร่ืองมือสื่อสาร เชื่อมโยงเครือข่าย 

(คอมพิวเตอร์ เคร่ืองเล่นมีเดีย ฯลฯ) และ Social 

Network อย่างถูกต้องเหมาะสม เพื่อเข้าถึง (Access) 

จัดการ (Manage) ผสมผสาน (Integrate) ประเมิน 

(Evaluate) และสร้าง (Create) สารสนเทศเพื่อท า

หนา้ที่ในเศรษฐกิจฐานความรู้ปฏบัิตติามคุณธรรมและ

กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการเข้าถึงและใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
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 3. การเ รียน รู้แบบขั้น บันได ( Independent 

Study) กระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียน 

ให้บรรลุผลตามท่ีคาดหวังนั้นมีมากมายหลายวิธี 

กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบบันได 5 ขั้นเป็นอีกวิธี

หนึ่งท่ีน่าสนใจท่ีครูสามารถน าไปปรับใช้ในกระบวน 

การจัดการเรียนรู้ตามบริบทและธรรมชาติของวิชา

โดยเฉพาะการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้ เรียน 

เป็นส าคัญมีขัน้ตอนดังนี้ 

 ขั้น L1 การตั้งประเด็นค าถาม/สมมติฐาน 

(Learning to Question) เป็นการฝึกให้ผู้เรียนรู้จักคิด 

สังเกต ตั้งข้อสงสัย ตั้งค าถามอย่างมีเหตุผลและ

สร้างสรรค์ 

ขั้น L2 การสืบค้นความรู้จากแหล่งเรียนรู้

และสารสนเทศ (Learning to Search) เป็นการฝึก

แสวงหาความรู้ ข้อมูล และสารสนเทศ จากแหล่ง

เรียนรู้อย่างหลากหลาย เช่น ห้องสมุด อินเตอร์เน็ต

หรือจากการปฏบัิตทิดลอง เป็นต้น 

ขั้น L3 การสรุปองค์ความรู้ (Learning to 

Construct) เป็นการฝึกน าความรู้และสารสนเทศ 

หรือข้อมูลท่ีได้จากการอภิปราย การทดลอง มาคิด

วเิคราะห์ สังเคราะห์ และสรุปเป็นองค์ความรู้ 

ขั้น L4 การสื่อสารและการน าเสนออย่างมี

ประสิทธิภาพ (Learning to Communicate) เป็นการ 

ฝึกให้น าความรู้ท่ีได้มาเสนอและสื่อสารอย่างมี

ประสิทธิภาพให้เกิดความเข้าใจ 

ขั้น L5 การบริการสังคมและจิตสาธารณะ 

(Learning to Serve) เป็นการน าความรู้สู่การปฏิบัต ิ

ซึ่งผู้เรียนจะต้องมีความรู้ในบริบทรอบตัวและบริบท

โลกตามวุฒิภาวะท่ีเหมาะสม โดยจะน าองค์ความรู้ 

ไปใชใ้ห้เกิดประโยชนอ์ย่างสร้างสรรค์ 

 สรุปได้ว่าศตวรรษท่ี 21 สังคมมีการ

เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ครูจึงต้องต้องยึดหลัก

ความสมดุลเพื่อให้การจัดการเรียนรู้ส าหรับนักเรียน

เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยมีเปูาหมาย 

การเรียนในศตวรรษท่ี 21 คือ การปูพื้นฐานความรู้

และ ทักษะชี วิ ต ท่ีดี ใ นภายหน้ า เ ป็นการ เต รียม 

ความพร้อมในทุกๆ ด้านไม่ว่าจะเป็นด้านการจัดการ

เรียนรู้ ด้านทักษะชีวิตและอาชีพ เพื่อให้นักเรียนมีชีวิต

อยู่อยา่งมีความสุข ไมเ่บียดเบียนตนเองและผู้อ่ืน 

บทบาทของครูในการท าให้นักเรียนมีทักษะ

ชีวติและอาชีพ 

รัฐพล ศิลาจันทร์ (2557, หน้า 13) กล่าวว่า  

ในยุคศตวรรษท่ี 21 นั้นจะเน้นการเรียนรู้ของผู้เรียน

มากกวา่การสอนของครู หรอืท่ีเรียกว่า เน้นผู้เรียนเป็น

ส าคัญ ซึ่ งการเ รียน รู้ ไม่ เพียงแต่ เ รียน รู้ ได้จาก 

ในต าราเท่านั้นแต่เป็นการเรียนรู้ท่ีเกิดขึ้นในทุกสภาวะ

ท่ีผู้เรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้เอง ซึ่งกรอบแห่งการ

เรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 นั้นได้แก่ทักษะการเรียนรู้และ

การคิด นอกจากเรียนรู้เนื้อหาทางวิชาการจ าเป็นต้อง

รู้จักวิธีเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต รู้จักใช้สิ่งท่ี

เรียนมาอยา่งมีประสิทธิผลและสร้างสรรค์  ทักษะชีวิต

และอาชีพเป็นสว่นหนึ่งในทักษะการเรียนรู้และการคิด 

ครูท่ีดีย่อมรู้จักสอดแทรกทักษะชีวิตในบทเรียน อย่าง

จงใจ แยบคาย และรอบด้านทักษะชีวิต ได้แก่ ความ

เป็นผู้น า ความมีจริยธรรม การรู้จักรับผิดชอบ 

ความสามารถในการปรับตัว  การ รู้ จัก เพิ่ มพูน

ประสิทธิผลของตนเอง ความรับผิดชอบต่อตนเอง 

ทักษะในการเข้าถึงคน ความสามารถในการชี้น า

ตนเอง และความรับผิดชอบต่อสังคม ปราณี อ่อนศรี 

(2558, หน้า 8) กล่าวว่า ครูต้องเปลี่ยนวิธีการของ

การศึกษา คือเปลี่ยนเปูาหมายจาก “ให้ความรู้” ไปสู่ 

“ให้ทักษะ” เปลี่ยนจาก “ครูเป็นหลัก” เป็น “ผู้เรียน

เป็นหลัก”จะต้องเปลี่ยนบทบาทจากการสอนไปสู่การ

เป็นผู้ให้ค าแนะน าปรึกษา จากถ่ายทอดความรู้ไปเป็น

ผู้อ านวยการสร้างความรู้ และจากการท่ีเด็กเรียนรู้

แบบผิวเผินไปสู่รู้จริง เปลี่ยนจากสอนวิชาไปสู่พัฒนา

ครบด้านเปลี่ยนจากรู้วิชาไปมีทักษะ ครูเปลี่ยนจาก

การเป็นผู้รู้เป็นผู้เรียนรู้ และเปลี่ยนจากครูผู้รอบรู้วิชา

เป็นผู้ก ากับการเรียนรู้ของศิษย์ท้ังนี้เพื่อให้นักเรียน 

มทัีกษะชีวิตและอาชีพในการด าเนินชีวิตในยุคปัจจุบัน 

 นวพร ชลารักษ์. (2558, หน้า 66) กล่าวว่า

การจัดการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 เน้นใหท้ังผู้เรียน

และครูกาวเขาสูการเรียนรูไปพรอมๆ กัน ผู ท่ีตอง
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พัฒนาไมใชเพียงผูเรียนเทานั้นแตรวมไปถึงครูดวย 

ท่ีต้องปรับบทบาทเปนครูในศตวรรษท่ี 21 โดยการ 

ไมตั้งตนเปน “ผูรู” แตเปน “ผูเรียนรู” เรียนไปพรอม

กับผู เ รียน ปรับกระบวนการเรียนการสอนเป น  

“สอนนอยเรียนมาก”  เรียนรูจากการปฏิบัติ เรียนรู

จากชีวิตจริง เรียนรูจากความซับซอน และไมชัดเจน

ของโลกและสังคม รวมไปถึงสรางความรูขึ้นใชเอง

และสงเสริมใหผ ูเรียนสรางความรูขึ้นใชเองเชนกัน 

ครูต้องพัฒนาและปรับเปลี่ยนบทบาทเป็น “โคช”

เนื่องจากในปัจจุบัน ความรู มีมาก ครูจะจัดการ 

อย่างไรเพื่อใหผู เรียนไดเรียนรูใหหมดเพื่อเพิ่มพูน

ทักษะชีวิตและอาชีพ  

 สรุปได้ว่าทักษะชีวิตและอาชีพกับการเรียนรู้ 

ในศตวรรษท่ี 21 มีความสัมพันธ์และสนับสนุนซึ่งกัน

และกันเป็นการพัฒนาทักษะต่างๆ โดยการผสมผสาน

องคค์วามรู้ ทักษะเฉพาะด้าน ความช านาญและความ

รู้เท่าทันด้านต่างๆ เข้าด้วยกัน เพื่อความส าเร็จของ

นักเ รียนท้ังด้านการท างานและการด า เนินชีวิต  

ครูต้องเปลี่ยนวิธีการเรียนการสอนจากให้ความรู้เป็น

การพัฒนาทักษะเพื่อให้นักเรียนสามารถแก้ไขปัญหา

ตา่งๆ จากสถานการณ์ท่ีเกิดขึ้นและด าเนินชีวิตอย่างมี

ความสุขในสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงเพื่อน าไปสู่การพัฒนา

ชวีติและอาชพีในทิศทางที่ดีขึ้น 

บทสรุป 

   ครูในศตวรรษท่ี 21 จะต้องส่งเสริมให้นักเรียน 

มีทักษะชีวิตและอาชีพ โดยการเปลี่ยนวิธีการเรียน 

การสอนโดยเนน้นักเรียนเป็นหลักไม่ใช่เน้นครูเป็นหลัก

รวมถึงต้องเปลี่ยนวิธีสอนจากการให้ความรู้เป็น 

การท าให้มีทักษะและพัฒนาทักษะต่างๆ ให้นักเรียน

เกิดทักษะ ไมว่า่จะเป็นทักษะการเรียนรู้ ทักษะการคิด

และทักษะชีวิต และอาชีพซึ่งประกอบด้วย ความ

ยืดหยุ่นและการปรับตัว ความเป็นผู้มีความริเร่ิมและ

เป็นผู้น าทักษะสังคม และการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรม 

ภาวะผู้น าและความรับผิดชอบ การเพิ่มผลผลิต 

และการรู้รับผิด เพื่อให้นักเรียนในศตวรรษท่ี 21  

เกิดการเรียนรู้ควบคู่ไปกับการพัฒนาทักษะชีวิต  

เป็นการเตรียมความพร้อมส าหรับการด าเนินชีวิต 

ในโลกปัจจุบัน 
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ภาวะผู้น าครูในศตวรรษท่ี 21 

TEACHER LEADERSHIP THE 21ST CENTURY 

จริวดี ทวโีชติ1 และ วนดิา บุญอุ้ม 2 

บทคัดย่อ  

ปัจจุบันโลกได้เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในทุกๆ ด้าน ท้ังเศรษฐกิจ การเมือง สังคม ตลอดจนการศึกษา

ส่งผลตอ่วิถีการด ารงชวีติของคนในสังคมอย่างท่ัวถึง ครูเป็นผู้ท่ีมีบทบาทหลักในการจัดการศึกษาจึงต้องมคีวามตื่นตัว

และเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียน เพื่อออกไปด ารงชีวิตในโลกศตวรรษท่ี 21 ซึ่งสิ่ งส าคัญท่ีสุดใน

ศตวรรษท่ี 21 คือ ทักษะการเรียนรู้ (Learning Skill) ส่งผลให้มีการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ 

ความสามารถ และทักษะ ท่ีจ า เ ป็น เพราะกระบวนการเ รียน รู้ก่อให้ เกิดการ เปลี่ ยนแปลงการศึกษา 

ด้านต่าง ๆ รวมท้ังวิธีการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน ครูจะต้องเป็นผู้ท่ีรอบรู้ท้ังเนื้อหาวิชาการ และ

วิธีการจัดการเรียนรู้ท่ีสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในสังคมปัจจุบัน  เพื่อให้ผู้เรียนในสังคมไทยมีคุณภาพ  

สามารถแข่งขันกับสังคมโลกได้ ภาวะผู้น าครูในศตวรรษท่ี 21 แม้ว่ารูปแบบการจัดการเรียนการสอนจะกล่าวว่า  

ยดึผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง แต่ครูก็ยังเป็นผู้สนับสนุนช่วยเหลือผู้เรียน คอยให้ค าแนะน า กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้

และได้รับการพฒันาอย่างเต็มตามศักยภาพ  

ค าส าคัญ: ภาวะผู้น าครูในศตวรรษท่ี 21 

 

ABSTRACT 

At present the world has rapidly in all aspects of economy, politics, society and education. Education 

has effect to the way of living of people Teachers play the major role for education and have to be ready for 

teaching and learning of learner. They have to live in the 21st century. The most important skills of living in 21st 

century are learning skills which effect to learning process for learner to have basic skills. Teacher must have 

knowledge and skills for teaching and help learners live in this 21st century. Il’s said that “Student center” but 

the reality is Teachers have to lead them and advices learner to be comp let persons. 

 

Keywords: Teacher leadership the 21st century 
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บทน า  
 การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม

โลกความก้ าวหน้าทาง เทคโนโลยี และกระแส 

โลกาภิวัตน์ ท าให้ประเทศต่างๆ ต้องเผชิญกับสภาวะ

การแข่งขันสูง และต้องเร่งพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

ให้มีคุณภาพ เพื่อให้สามารถรองรับกับสิ่งท้าทาย

ดังกล่าวได้ โดยเฉพาะกระแสปรับเปลี่ยนสังคม 

ท่ีเกิดขึ้นในศตวรรษท่ี 21 ยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง 

ท่ีเกิดขึ้นในบริบททางสังคมในทุกมิติรอบด้าน ดังนั้น

การสร้างองค์ความรู้ (Content Knowledge) ทักษะ

เฉพาะทาง (Specific Skills) ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

(Expertise) และสมรรถนะของการรู้เท่าทัน (Literacy) 

จึงเป็นตัวแปรส าคัญท่ีต้องเกิดขึ้นกับผู้เรียนในการ

เรียนรู้ยุคสังคมแห่งการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21 

ได้อยา่งมีประสิทธิภาพ ดังนั้นการก าหนดยุทธศาสตร์

และการสร้างความพร้อมท่ีจะรับมือการเปลี่ยนแปลง 

ท่ีเกิดขึ้นเป็นสิ่งท่ีท้าทายศักยภาพและความสามาร

ของมนุษย์ท่ีจะสร้างนวัตกรรมทางการเรียนรู้ใน

ลักษณะต่างๆ ให้เกิดขึ้นและสามารถรองรับการ

เปลี่ยนแปลง สุทัศน์ สังคพันธ์ (2557, หน้า 202) 

  ภาวะผู้น า (Leadership) เป็นอีกปัจจัยท่ีเป็น

กลไกที่ส าคัญในการน าพาองค์กรไปสู่ความส าเร็จและ

มปีระสิทธิภาพ ภาวะผู้น าเป็นลักษณะพิเศษท่ีสามารถ

สร้างอิทธิพลเหนือผู้อื่นได้ Drucker (1968, หน้า 272) 

ได้กล่าวถึงภาวะผู้น า ว่าในสังคมปัจจุบันเป็นสังคมท่ี

ต้องอาศัยภาวะผู้น า องค์การจะต้องอาศัย องค์

ความรู้ ประสบการณ์ ความคิดสร้างสรรค์ และความ

รับผิดชอบของผู้น าจนก่อให้เกิดทฤษฏีเกี่ยวกับผู้น า

และภาวะผู้น าในลักษณะต่างๆ ซึ่งสอดคล้องกับ 

Overholser (1992, หน้า 5-6) ได้กล่าวถึงบทบาท

ความเป็นผู้น าและความรับผิดชอบของครูว่ามีทักษะ

ภาวะผู้น า 6 ประการคอื มวีสิัยทัศน์ ความมีจริยธรรม

และความซื่อสัตย์ ทักษะด้านหลักสูตรและการสอน 

กลยุทธ์การเรียนการสอนท่ีตอบสนองความต้องการ

ของผู้ เ รียน มี ทักษะด้านหลักสูตรและการสอน  

กลยุทธ์การเรียนการสอนท่ีตอบสนองความต้องการ

ของผู้ เ รียน มีทักษะการสื่อสารท่ีมีประสิทธิภาพ 

และการเพิ่มประสิทธิภาพของครู จะเห็นได้ว่าครูเป็น

ปัจจัยท่ีส าคัญท่ีสุดในกระบวนการพัฒนาคุณภาพ

ผู้เรียน ต้องได้รับการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง  

เพื่อสร้างความเข้มแข็งและมีความพร้อมมีภาวะผู้น า 

มีความสามารถ และมีทักษะในการจัดการเรียนรู้ได้

อย่างมีประสิทธิภาพ ภาวะผู้น าครูเป็นสถานการณ์ 

ท่ีจ าเป็นมากส าหรับองค์กร การบริหารองค์กรใดๆ 

หากขาดความเป็นภาวะผู้น าย่อมจะท าให้องค์กรนั้น

ด าเนินกิจกรรมไปด้วยความยากล าบาก องค์กรซึ่ง

ประกอบด้วยคนจ านวนมากย่อมวุ่นวายสับสน  

ตา่งคนตา่งท างานไม่ประสานกัน และเกิดความขัดแย้ง

กัน การบรรลุเปูาหมายขององค์กรย่อมจะล่าช้า

หรือไม่ประสบผลส าเร็จบรรลุตามเปูาหมายท่ีตั้งไว้

ความเป็นผู้น าของครูจึงมีความส าคัญต่อความส าเร็จ

ขององค์กรในการด าเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ 

ท่ีก าหนดไว้ เนื่องมาจากความล้มเหลวขององค์กร 

ต่างๆ สืบเนื่องมาจากการขาดบุคลากรท่ีมีภาวะผู้น า

นั่นเอง เพราะในสถานศึกษาไม่ใช่เฉพาะผู้บริหาร

โรงเรียนเท่านั้นท่ีจะต้องมีภาวะผู้น า  ซึ่งครูและ

บุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาก็จ าเป็นจะต้อง

มคีวามเป็นผู้น าเชน่เดียวกัน 

ภาวะผู้น าครู 

 1. ความหมายของภาวะผูน้ าครู  

  รังสรรค์ สุทารัมย์ (2556, หน้า 37)  

ได้กลา่วว่า ภาวะผู้น าครู หมายถึง ลักษณะพฤติกรรม

ท่ีครูตอ้งมีความรอบรู้ในงานตนเองของหน่วยงานและ

ของเพื่อนร่วมงาน มีการประสานสัมพันธ์ร่วมมือกัน 

ในการท างาน รู้เขารู้เราและมีความคิดสร้างสรรค์ 

ท่ีทันต่อสถานการณ์และท่ีส าคัญอย่างมากก็คือ 

ความซื่อสัตย์ ยุติธรรมและกล้ารับผิดชอบแทนผู้ตาม 

    อนันตา ชาวนา (2556, หนา้ 19) ได้กล่าวว่า 

ภาวะผู้น าครู หมายถึง ลักษณะพฤติกรรมท่ีครู 

ได้แสดงออกตามบทบาทหน้าท่ีในการปฏิบัติของครู 

ในสถานศึกษาเกี่ยวกับพัฒนาการจัดการเรียนรู้ โดย

ใช้บทบาทของผู้น าและบทบาทของครูเพื่อสร้างสังคม
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แห่งการเรียนรู้ เพื่อให้เกิดการปรับปรุงและพัฒนา 

การเรียนรู้ในชั้นเรียน โดยมุ่งเน้นท่ีความส าเ ร็จ 

ในการเรียนรู้ของผู้เรียน 

  ศิริพร กุลสานต์ (2557, หน้า 12) ได้กล่าว

ว่าภาวะผู้น าครู หมายถึง ลักษณะพฤติกรรมท่ีครูได้

แสดงออกในการปฏิบัติงานของครูอย่างเชี่ยวชาญ

เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ รวมถึงการมีส่วนร่วม 

ในการเปลี่ ยนแปลงพัฒนาครูและองค์กรให้มี

ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

  จากความหมายข้างต้นสรุปได้ว่าภาวะผู้น า

ครู หมายถึง ลักษณะพฤติกรรมท่ีครูได้แสดงออก 

ตามบทบาทหน้าท่ีในการปฏิบัติของครูในสถานศึกษา

เกี่ยวกับการพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยใช้บทบาท

ของครูท่ีมีอย่างเชี่ยวชาญ เพื่อเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง

องคก์ร พัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้ สร้างสังคม

แห่งการเรียนรู้ โดยมุ่งเน้นท่ีความส าเร็จในการเรียนรู้

ของผู้เรียน ซึ่งจะน าไปสู่เปูาหมายขององค์กร 

       2. แนวคิดเกี่ยวกับหลักการของภาวะผู้น าครู  

  ในยุค ปัจจุ บันภาระงานด้านการ เ รียน 

การสอนสลับซับซ้อนกันมากขึ้น จึงจ าเป็นต้องมี 

การปฏิบัติงานทางวิชาชีพท่ีมีมาตรฐานสูง วิชาชีพครู

ถือว่าเป็นวิชาชีพหลัก เป็นตัวแทนหลักของการ

เปลี่ยนแปลงในยุคสังคมฐานความรู้ถ้าปราศจากครู 

หรือปราศจากความสามารถของครูแล้ว สภาพสังคม

ในอนาคตจะผิดรูปร่างไปจากปัจจุบัน หรือกลายเป็น

สังคมท่ีไม่พึงประสงค์ เพราะครูเป็นผู้ท่ีมีบทบาท

ส าคัญในการสร้างและพัฒนาเยาวชนผู้ซึ่งเป็นอนาคต

ของชาติให้มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ตามเปูาหมาย 

ของการศึกษา โดยเป็นผู้ท่ีสามารถคิดวิเคราะห์ 

มีทักษะในการแสวงหาความรู้ และสร้างองค์ความรู้ 

ได้ด้วยตนเอง เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ สามารถ

ปรับตัว แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และอยู่ในสังคมได้อย่างมี

ความสุข ดังนั้นถึงเวลาแล้วท่ีจะต้องกระตุ้นให้

หนว่ยงานทางการศกึษาได้คิดให้ลกึซึง้มากขึ้นเกี่ยวกับ

การเรียนรู้ทางวิชาชีพ องค์ความรู้ทางวิชาชีพ และ

สถานภาพทางวิชาชีพ ควรจะมีลักษณะอย่างไร

ส าหรับครูรุ่นใหม่ผู้ ท่ีจะก าหนดแนวทางในการจัด

การศึกษาให้เหมาะสมกับยุคสมัย การสนับสนุน

ช่วยเหลือให้ครูเรียนรู้อย่างเหมาะสม ครูเหล่านี้ก็จะ 

ไปชว่ยนักเรียนให้เรียนรู้อย่างเหมาะสมเช่นกัน ซึ่งเป็น

หนึ่งในความรับผิดชอบต่างๆ ท่ีเป็นส่วนส าคัญของ

ภาวะผู้น า และเป็นหน่ึงในองค์ประกอบส าคัญของการ

เรียนรู้ทางวิชาชีพระหว่างครูด้วยกันเอง นอกจากนี้ยัง

มีหลักฐานเชิงประจักษ์จากวรรณกรรมด้านการ

พัฒนาสถานศึกษาให้ดีขึ้น ซึ่งชี้ให้เห็นเช่นเดียวกันว่า 

การพัฒนาสถานศึกษาส าเร็จได้ โดยการแลกเปลี่ยน

ซึ่งกันและกัน (Interchange) อยู่ตลอดเวลา มีการ

เสวนาทางวิชาชีพท้ังท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ 

อกีทัง้ยังมีแนวทางการท างานท่ีกระตุ้นครูให้ท างานไป

พร้อมๆ กับการน าไปสู่เปูาหมาย และมีหลักฐานแสดง

ให้เห็นว่าครูท างานอย่างมปีระสิทธิผลสูงสุด เมื่อได้รับ 

การสนับสนุนจากเพื่อนครูคนอื่นๆ และท างาน

เกี่ยวกับสถานศึกษาในเวลาเดียวกัน ละอองดาว 

ปรอยกระโทก (2557, หน้า 12-13) สอดคล้องกับ 

อังศินันท์ อินทร์ก าแหง (2547, หน้า 65-105)  

ได้กล่าวว่า การเรียนรู้ร่วมกันเป็นกระบวนการเรียนรู้ 

ท่ีสมาชิกทุกคนในกลุ่มมีปฏิสัมพันธ์กัน  และ 

มีโครงสร้างการท างานท่ีเอื้ออ านวยต่อความส าเร็จ

ของเปูาหมายร่วมกัน โดยทุกคนจะต้องเคารพในสิทธิ

และความสามารถอันโดดเด่นของสมาชิกแต่ละ 

คนมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และยอมรับใน

หน้าท่ีรับผิดชอบของตน ซึ่งการเรียนรู้ร่วมกันจะเป็น 

การเรียนรู้ร่วมกันของสมาชิกท่ีสอดคล้องกันพอดี 

อย่างลึกซึ้งผ่านความร่วมมือกัน และก่อให้เกิด 

การเรียนรู้ซึ่งกันและกันของสมาชิก  

   สรุปได้ว่า แนวคิดของภาวะผู้น าครูจะ

มุ่งเน้นไปท่ีการร่วมกันท างานของบุคลากรครูใน

สถานศึกษาอย่างร่วมมือร่วมพลังโดยมีการเรียนรู้

ร่วมกัน มีความเกี่ยวข้องและความสัมพันธ์ซึ่งกันและ

กัน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน ก่อให้เกิดการ

เรียนรู้ท่ีมีพลังและท าให้ครูมีแรงจูงใจในการเข้าร่วม

กิจกรรมตา่งๆ ของสถานศึกษาเกดิความผูกพันในการ

ร่วมเรียนรู้ ร่วมสร้างความรู้ และร่วมกันด าเนินงานให้
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สถานศึกษามีคุณภาพมีประสิทธิภาพ และมีแนว

มาตรฐานตามเปูาหมาย 

       3. บทบาทและคณุลักษณะภาวะผูน้ าครู 

    รังสรรค์ ประเสริฐศรี (2551, หน้า 35) 

กล่าวว่า ผู้น าท่ีมีประสิทธิผลมักมีคุณลักษณะภาวะ

ผู้น าท่ีเฉพาะ อย่างท่ีเหมือนกันและแตกต่างจากผู้ท่ี

มิใช่ผู้น าโดยเฉพาะคุณลักษณะด้านบุคลิกภาพของ

ผู้น าท่ีมีประสิทธิผลซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม

ดังนี้  

 1) คุณลักษณะด้านบุคลิกภาพท่ัวไปประกอบ 

ด้วยความเชื่อมั่นในตนเอง การสร้างความไว้วางใจได้ 

มีลักษณะท่ีเด่น เป็นคนกล้าแสดงออก การเป็นคน 

ท่ีมีการแสดงออกท่ีเหมาะสมมีความมั่นคงทาง

อารมณ์ มีความกระตือรือร้น มีอารมณ์ขัน อบอุ่น  

มีความเอื้ออารี มีความอดทนสูงต่อความตึงเครียด 

ความผิดหวังหรือความคับข้องใจ การรู้จักตนเองและ

มวีัตถุประสงค์ในการท างาน  

 2) คุณลักษณะด้านบุคลิกภาพท่ีสัมพันธ์กับ

งาน ประกอบด้วย มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์มีความ

เข้าใจอารมณ์ และความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นความ 

สามารถในการยืดหยุ่นได้ และความสามารถในการ

ปรับตัว มีสภาพการควบคุมภายในตนเอง มีความ 

กล้าหาญ มคีวามสามารถกลับคืนสู่สภาพเดิม 

 นอกจากนี้ชาญชัย อาจินสมาจาร (2550, หน้า 

49) ได้ให้แนวคิดเกี่ยวกับคุณลักษณะภาวะผู้น าและ

พฤติกรรมภาวะผู้น า กระตุ้นส่งเสริมผู้เรียนให้รู้จัก

แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง บทบาทของครูผู้น า

ก าหนดให้ครูผู้สอนมีภาวะผู้น าท่ีสูงขึ้นเพียงพอต่อ 

การเปลี่ยนแปลง การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ 

ในการปรับปรุงคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน 

โดยครูผู้น าจะต้องมีวิสัยทัศน์ในการท างานเพื่อพัฒนา

ตนเองสู่การมุ่ งผลสัมฤทธ์ิในการจัดการเรียน รู้ 

และช่วยกันพัฒนาจนเกิดวิสัยทัศน์ร่วม และมีการ

แสดงออกด้วยพฤติกรรมเชิงรุก กล้าท่ีจะเสี่ยงกล้า 

ท่ีจะตัดสินใจ กล้าท่ีจะยอมรับสิ่งใหม่ๆ กล้าท่ีจะ

เปลี่ยนแปลงและมุง่เนน้ผลประโยชนผ์ู้เรียนเป็นส าคัญ 

 

 จากการศกึษาเกี่ยวกับบทบาทและคุณลักษณะ

ภาวะผู้น าครู สรุปได้ว่า ภาวะผู้น านั้นมีความส าคัญ

และจ าเป็นอย่างยิ่งในการปฏิบัติงาน ครูจะต้องมีการ

พัฒนาตนเองให้มคีวามเป็นผู้น า และมีภาวะผู้น าท้ังใน

การปฏิบัติตนและการปฏิบัติงานอันจะส่งผลให้ครู

สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้อย่างเต็มตาม

ศักยภาพ 

แนวคดิเกี่ยวกับการศึกษาในศตวรรษที่ 21 
 ความท้าทายด้านการศึกษาในศตวรรษท่ี 21  

ในการเตรียมนักเรียนให้พร้อมกับชีวิตในศตวรรษท่ี 

21 เ ป็นเ ร่ืองส าคัญของกระแสการปรับเปลี่ ยน 

ทางสังคมท่ีเกิดขึ้นในศตวรรษท่ี 21 ส่งผลต่อวิถี 

การด ารงชีพของสังคมอย่างท่ัวถึง ครูจึงต้องมีความ

ตื่นตัวและเตรียมพร้อมในการจัดการเรียนรู้เพื่อเตรียม

ความพร้อมให้นักเรียนมีทักษะส าหรับการออกไป

ด ารงชีวิตในโลกในศตวรรษท่ี 21 โดยทักษะแห่ง

ศตวรรษท่ี 21 ท่ีส าคัญท่ีสุด คือ ทักษะการเรียนรู้ 

(Learning Skill) ส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงการจัด 

การเรียนรู้เพื่อให้เด็กในศตวรรษท่ี 21 มีความรู้ 

ความสามารถ และทักษะจ าเป็น ซึ่งเป็นผลจากการ

ปฏิรูปเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดการเรียนการสอน 

ตลอดจนการเตรียมความพร้อมดา้นตา่ง ๆ ซึ่งวิจารณ์ 

พานิช (2555, หน้า 16-21) ได้กล่าวถึงทักษะเพื่อการ

ด ารงชีวิตในศตวรรษท่ี 21 ไว้ว่าสาระวิชาก็มี

ความส าคัญ แต่ไม่เพียงพอส าหรับการเรียนรู้เพื่อมี

ชีวิตในโลกยุคศตวรรษท่ี 21 ปัจจุบันการเรียนรู้สาระ

วชิา (Content หรือ Subject Matter) ควรเป็นการเรียน

จากการค้นคว้าเองของศิษย์ โดยครูช่วยแนะน า และ

ช่วยออกแบบกิจกรรมท่ีช่วยให้นักเรียนแต่ละคน

สามารถประเมินความก้าวหน้าของการเ รียน รู้ 

ของตนเองได้ แนวคิดทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 และ

กรอบแนวคิด เพื่ อการ เ รียน รู้ ในศตวรรษ ท่ี  21  

เ ป็นการก าหนดแนวทางยุทธศาสตร์ในการจัด 

การเรียนรู้ โดยร่วมกันสร้างรูปแบบและแนวปฏิบัติ 

ในการเสริมสร้างประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรู้

ในศตวรรษท่ี 21 โดยเน้นท่ีองค์ความรู้ ทักษะ  
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ความเชี่ยวชาญและสมรรถนะท่ีเกิดกับตัวผู้ เรียน  

เพื่อใชใ้นการด ารงชีวิตในสังคมแห่งความเปลี่ยนแปลง

ในปัจจุบัน โดยจะอ้างถึงรูปแบบ (Model) ท่ีพัฒนา 

มาจากเครือข่ายองค์กรความร่วมมือเพื่อทักษะ 

แห่งการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 (Partnership For 21st 

Century Skills) ท่ีมีชื่อย่อว่า เครือข่าย P21 ซึ่งได้

พัฒนากรอบแนวคิดเพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

โดยผสมผสานองค์ความรู้ ทักษะเฉพาะด้านความ

ช านาญการและความรู้เท่าทันด้านต่างๆ เข้าด้วยกัน 

เพื่อความส าเร็จของผู้เรียนท้ังด้านการท างาน และ

การด าเนินชีวิต ในศตวรรษท่ี 21 (Model of 21st 

Century Outcomes and Support Systems) ซึ่งเป็น 

ท่ียอมรับอย่างกว้างขวางเนื่องด้วยเป็นกรอบแนวคิด 

ท่ีเน้นผลลัพธ์ท่ีเกิดกับผู้เรียน (Student Outcomes)  

ท้ังในด้านความรู้ สาระวิชาหลัก (Core Subjects) และ

ทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 ท่ีจะช่วยผู้เรียนได้เตรียม

ความพร้อมในหลากหลายด้าน รวมท้ังระบบสนับสนุน

การเรียนรู้ ได้แก่มาตรฐานและการประเมิน หลักสูตร

และการเรียนการสอน การพัฒนาครู สภาพแวดล้อม

ท่ีเหมาะสมต่อการเรียนในศตวรรษท่ี 21 การเรียนรู้ 

ในศตวรรษท่ี 21 ต้องก้าวข้าม “สาระวิชา” ไปสู่การ

เรียนรู้ “ทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21” (21st Century 

Skills) ซึ่งครูจะเป็นผู้สอนไม่ได้ แต่ต้องให้นักเรียน 

เป็นผู้เรียนรู้ด้วยตนเอง โดยครูจะออกแบบการเรียนรู้ 

ฝึกฝนให้ตนเองเป็นโค้ช (Coach) และอ านวยความ

สะดวก (Facilitator) ในการเรียนรู้แบบ PBL (Problem-

Based Learning) ของนักเรียน ซึ่งสิ่งท่ีเป็นตัวช่วย 

ของครูในการจัดการเรียนรู้คือชุมชนการเรียนรู้  

ครูเพื่อศิษย์(Professional Learning Communities : 

PLC) เกิดจากการรวมตัวกันของครูเพื่อแลกเปลี่ยน

ประสบการณ์การท าหน้าท่ีของครูแตล่ะคน 

บทสรุป  
 ภาวะผู้น าครู (Teacher Leadership) จึงเป็นปัจจัย

ท่ีส าคัญในการน าพาองค์กรไปสู่ความส าเร็จ ใน

ศตวรรษท่ี 21 จะเห็นได้ในกระบวนการพัฒนาคุณภาพ

ผู้เรียน ครูจะต้องได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อ

สร้างความเข้มแข็ง  ความพร้อมความเป็นผู้น า 

ความสามารถตลอดจนทักษะในการจัดการเรียนรู้ได้

อย่างมีประสิทธิภาพ ภาวะผู้น าครูเป็นสถานการณ์ท่ี

จ าเป็นมากส าหรับองค์กร การบริหารองค์กรใดๆ  

หากขาดความเป็นภาวะผู้น าย่อมจะท าให้องค์กรนั้น

ด าเนินกิจกรรมไปด้วยความยากล าบาก การบรรลุ

เปูาหมายขององค์กรย่อมจะล่าช้าหรือไม่ประสบ

ผลส าเร็จบรรลุตามเปูาหมายท่ีตั้งไว้ ภาวะผู้น าครูใน

ศตวรรษท่ี 21 ครูจึงต้องมีบทบาทหน้าท่ี ท่ีส าคัญ 

แม้ว่ารูปแบบการจัดการเรียนการสอนจะกล่าวว่ายึด

ผู้ เ รียนเป็นศูนย์กลาง แต่ครูก็ยัง เป็นผู้สนับสนุน

ชว่ยเหลือผู้เรียน คอยให้ค าแนะน า กระตุ้นให้นักเรียน

เกิดการเรียนรู้ในเนื้อหากิจกรรมท่ีศึกษา มีการน า

บูรณาการใชส้ื่อ นวัตกรรมท่ีแปลกใหมใ่นกระบวนการ

จัดการเรียนการสอน เพื่อส่งผลสะท้อนให้ผู้เรียนเกิด

ความรู้ ความเข้าใจ พัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ 

และเกิดการเรียนรู้ตลอดชวีติ 
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คุณธรรมและจริยธรรมส าหรับผู้บริหาร 

Ethical and moral for education 

ณัฏฐณชิา  ภูดีสม1, ณัฐวุฒ ิ แก้วเมืองน้อย2 และ วนภิา  โอ้น3  

บทคัดย่อ  

ผู้บริหารเป็นหัวใจส าคัญของหน่วยงานหรือองค์การ  ทุกหน่วยงานย่อมปรารถนา และให้การยอมรับนับถือ

ผู้บริหารท่ีมีคุณภาพนั่นก็คือ เป็นบุคคลท่ีมีความรู้ความสามารถ มีทักษะความช านาญงาน มีประสบการณ์  

มวีสิัยทัศน์กวา้งไกล ฯลฯ แต่ท่ีเหนือสิ่งอื่นใดคือ ความเป็นผู้มีคุณธรรมในจิตใจ และมีจริยธรรมท่ีน่าเลื่อมใสศรัทธา    

ซึ่งคุณธรรมและจริยธรรมถือเป็นคุณสมบัติอันส าคัญท่ีจะเป็นส่วนเสริมให้ผู้บริหารนั้นสามารถครองตน ครองคน  

และครองงานได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

ค าส าคัญ: คุณธรรมและจรยิธรรมส าหรับผู้บริหาร 

 

ABSTRACT 

Administrator is the heart of an agency or organization. All units have a desire to respect the quality 

administrator. The person who is knowledgeable, skilled, experienced specialist’s threat. A vision, etc. But above 

all else is. What is the morality in mind? And ethically admirable faith. The morality and ethics is an important 

feature to be added to the management that they can dominate and dominate people's jobs more effectively. 

Keywords: Ethical and moral for education 
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บทน า  
 คุณธรรมจริยธรรมเป็นคุณสมบัติท่ีดีของ 

ทุกคน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ด ารงต าแหน่งผู้น าหรือ

ผู้บริหารจ าเป็นต้องมีคุณธรรมจริยธรรมมากกว่า

ต าแหน่งอื่นๆ เนื่องจากผู้บริหารเป็นผู้ผลักดันให้เกิด

การด าเนินงานขับเคลื่อนไปข้างหน้าตามวัตถุประสงค์ 

ตอ้งมีการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส 

ให้ทุกฝุายมสี่วนร่วม คุณธรรม จริยธรรมเป็นลักษณะ

ของความดี  ถ้ าผู้ บ ริหารมีความดี  มีคุณธรรม

จรยิธรรมก็จะได้รับการยอมรับนับถือ เท่ากับเป็นการ

สร้างภาวะผู้น าให้เกิดขึ้นการบริหารงานนอกจากจะ

วางระบบการบริหารงานท่ีดีแล้ว ยังต้องพยายาม

สร้างแรงจูงใจ เพื่อให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติงานให้

บรรลุเปูาหมายท่ีตั้งไว้ ซึ่งการสร้างแรงจูงใจมีท้ัง

ทางบวกและทางลบ เช่น การให้รางวัล หรือการ

ลงโทษ เป็นต้น แต่ในความเป็นจริงในการสร้าง

แรงจูงใจท่ีดี ท่ีสุด คือการท าให้ผู้ใต้บังคับบัญชามี

ค ว า ม รู้ สึ ก ว่ า ไ ด้ ป ฏิ บั ติ ห น้ า ท่ี 

กับผู้บังคับบัญชาท่ีมีความซื่อสัตย์ สุจริต ยุติธรรม 

ดังนั้นถ้าผู้บริหารมีคุณธรรมจริยธรรมก็จะเป็นการ

สร้างแรงจูงใจให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชาได้เป็นอย่างดี  
การด าเนินงานโครงการหรืองานประจ าใดๆ ท่ีได้รับ

การวิพากษ์ วิจารณ์เกี่ยวกับความไม่คุ้มค่าในการใช้

งบประมาณเป็นสิ่งท่ีเห็นได้วา่ขาดคุณธรรม จริยธรรม

มกีารทุจรติคอรัปชั่นแฝงอยูใ่นกระบวนการด าเนินงาน 

ถ้าการบริหารไมว่า่ระดับใดหรือฝุายใดก็ตามยึดมั่นใน

คุณธรรมจริยธรรม ไม่โลภ ไม่อยากได้ ในสิ่งท่ีไม่ควร

ได้ เมื่อมีการบริหารงานด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์

สุจริตแล้ว การใช้งบประมาณก็จะท าได้เต็มเม็ดเต็ม

หนว่ย ผลงานตอ้งเกิดขึ้นและคุ้มค่ามากท่ีสุด 
 คุณธรรมและจริยธรรมส าหรับผู้บริหาร

ประกอบด้วยหลักธรรม 4 ประการ คือ 

 1. หลักการครองตน 

 2. หลักการครองงาน 

 3. หลักการครองคน 

 4. หลักธรรมาภบิาล 

 

หลักการครองตน 

 หลักการครองตน ประกอบด้วยหลักธรรม

ดังตอ่ไปน้ี 

 1. เป็นผู้มีบุคลิกภาพท่ีดี คือ เป็นผู้มีสุขภาพ
กายและสุขภาพจิตท่ีดี 
     สุขภาพกายท่ีดี คือ เป็นผู้มีสุขภาพ

อนามัยท่ีด ีมท่ีวงท่ากิริยา รวมท้ังการแตง่กายท่ีสุภาพ
เรียบร้อย ดีงาม สะอาด และดูสงา่งามสมฐานะ 
     สุขภาพจิตท่ีดี คือ เป็นผู้มีอัธยาศัยใจคอ
ท่ีงาม เป็นคนดี มีศีลธรรม ได้แก่ ศรัทธา ศีล สุตะ 
จาคะ วริิยะ สต ิสมาธิ และปัญญา 

 2. ผู้มีกัลยาณมิตตธรรม คือ ผู้มีคุณธรรม

ของมิตรท่ีด ี7 ประการ คือ 
     ปิโย คือ เป็นผู้น่ารัก เป็นผู้มีจิตใจ กอปร
ด้วยเมตตากรุณาพรหมวหิาร 
     ครุ คือ เป็นผู้น่าเคารพบูชา เป็นผู้ท่ี

สามารถเอาเป็นท่ีพ่ึงอาศัย เป็นท่ีพ่ึงทางใจ 
     ภาวนีโย คือ เป็นผู้น่านับถือ น่าเจริญใจ

ด้วยว่า เป็นผู้ได้ฝึกฝนอบรมตนมาดีแล้ว ควรแก่ 

การยอมรับและยกยอ่งนับถือ เอาเป็นเยี่ยงอยา่งได้ 
     วัตตา คือ เป็นผู้รู้จักพูดจาโดยมีเหตุผล

และหลักการ รู้จักชี้แจง แนะน า ให้ผู้อื่นเข้าใจดี  
แจ่มแจ้ง เป็นท่ีปรึกษาที่ดี 
     วจนักขโม คือ เป็นผู้อดทนต่อถ้อยค า 

ท่ีลว่งเกิน วพิากษว์จิารณ์ซักถามหรือขอปรึกษาหารือ 
ขอให้ค าแนะน าตา่งๆ ได้ 
     คัมภีรัญ จะ กะถัง กัตตา คือ สามารถ
แถลงชี้แจงเร่ืองท่ีลึกซึ้ง หรือเร่ืองท่ียุ่งยากซับซ้อน 

ให้เข้าใจอย่างถูกต้องและตรงประเด็นได้ 

     อบายมุข คือ ไม่ชักน าในอฐานะ (โน 

จัฏฐาเน นโิยชะเย) คือ ไม่ชักจูงไปในทางเสื่อมหรือไป
ในทางท่ีเหลวไหลไร้สาระหรือท่ีเป็นโทษ เป็นความ

ทุกข์ เดอืดร้อน 
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หลักการครองงาน 

 หลักการครองงาน ประกอบด้วยหลักธรรม 
คือ อทิธิบาทธรรม ได้แก่ 
 ฉันทะ ความรักงาน คือ จะต้องเป็นผู้รักงาน
ท่ีตนมีหน้าท่ีรับผิดชอบอยู่ และท้ังจะต้องเอาใจใส่

กระตอืรือร้นในการเรียนรู้งาน และเพิ่มพูนวิชาความรู้

ความสามารถในการท ากิจการงาน และมุ่งมั่นท่ีจะ

ท างานในหน้าท่ีรับผิดชอบหรือกิจการงานอาชีพ 

ของตนให้ส าเร็จเรียบร้อยอยูเ่สมอ 
 วิริยะ ความเพียร คือ จะต้องเป็นผู้มีความ
ขยันหมั่นเพยีร ประกอบด้วยความอดทน ไม่ย่อท้อต่อ
ความยากล าบากในการประกอบกิจการงานในหน้าท่ี

หรือในอาชีพของตน จึงจะถึงความส าเร็จและความ

เจรญิก้าวหนา้ได้ 
 จิตตะ ความเป็นผู้มีใจจดจ่ออยู่กับการงาน  
ผู้ท่ีจะท างานได้ส าเร็จด้วยดีมีประสิทธิภาพนั้น จะต้อง
เป็นผู้เอาใจใส่ต่อกิจการงานท่ีท า และมุ่งกระท างาน

อย่างต่อเนื่องจนกว่าจะส าเร็จ ไม่ทอดท้ิงหรือวาง 

ธุระเสียกลางคัน ไม่เป็นคนจับจด หรือท างานแบบ 

ท าๆ หยุดๆ 
 หัวหน้าหน่วยงานหรือผู้บริหารจะต้องคอย

ดูแลเอาใจใส่ “ติดตามผลงาน และ/หรือตรวจงาน” 
หน่วยงานต่างๆ ภายในองค์การของตน เพื่อระกอบ

การพิจารณาวินิจฉัย ตัดสินใจ และสั่งการให้กิจการ

งานทุกหน่วยด า เนินตามนโยบายและแผนงาน  
ให้ถงึความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว ้
 วิมังสา ความเป็นผู้รู้จักพิจารณาเหตุสังเกต

ผลในการปฏิบัติงานของตนเอง และของผู้น้อยหรือ

ของผู้อยูใ่ตบั้งคับบัญชา ว่าด าเนินไปตามนโยบายและ

แผนงานท่ีวางไว้หรือไม่ ได้ผลส าเร็จหรือมีความ

คืบหนา้ไปตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้หรือไม่เพียงไร  
มีอุปสรรคหรือปัญหาท่ีควรได้รับการปรับปรุงแก้ไข

วิธีการท างาน หรือวิธีการบริหารกิจการงานนั้น 

ให้ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ได้อย่างไร ขั้นตอนนี้เป็น

การน าข้อมูลจากท่ีได้ติดตามประเมินผลงานหรือ

ตรวจงานนั้นแหละมาวิเคราะห์ วิจัย ให้ทราบเหตุผล 

ของปัญหาหรืออุปสรรคข้อขัดข้องในการท างาน   
แล้วพิจารณาแก้ไขปัญหาเหล่านั้น และปรับปรุง

พัฒนาวิ ธีการท างานให้ด าเนินไปสู่ความส าเ ร็จ   
ให้ถงึความเจรญิก้าวหนา้ยิ่งๆ ขึน้ไปได้ 

 อนึ่ง อิทธิบาทธรรม ข้อ “วิมังสา” คือ 

ความเป็นผู้รู้จักพิจารณาเหตุ สังเกตผลในการท างาน

ให้ได้ผลดีนี้ กล่าวโดยความหมายอย่างกว้างจะเห็นมี
ข้อปฏบัิตท่ีิจะชว่ยให้การปฏบัิตงิานในหน้าท่ีรับผิดชอบ

หรือในการประกอบสัมมาอาชีวะ ให้ได้ผลดีและ 

มีความเจริญมั่นคงยิ่งกว่าข้ออื่นๆ อีกท่ีในวงวิชาการ

บริหาร ได้ศึกษาวิจัยเห็นผลดีมาแล้ว ได้แก่ 
 (1) ผู้มีความคิดริเร่ิม ด้วยความคิดร้างสรรค์
โครงการใหม่ๆ ท่ีเป็นประโยชน์สุขแก่หมู่คณะ สังคม 
และประเทศชาติและวิธีการท างานใหม่ๆ ให้การ

ปกครอง การบริหาร กิจการงานได้บังเกิดผลดีมี

ประสิทธิภาพสูงย่ิงขึ้น 
 (2) ความคิดพัฒนา คือ เป็นนักพัฒนา

ปรับปรุงแก้ไขสิ่งท่ีล้าหลังหรือข้อบกพร่องในการ

ท างานให้ดีขึ้นอยู่เสมอ 
 (3) ผู้มีส านึกในภาระหน้าท่ีความรับผิดชอบ

สูง คือ มีส านึกในความรับผิดชอบต่อตนเองโดย

การศึกษาหาความรู้ เพิ่มพูนศักยภาพ และส านึกใน

การสร้างฐานะของตน และมีส านึกในหน้าท่ีความ

รับผิดชอบต่อส่วนรวมคือ ต่อครอบครัว ต่อองค์กร

และหมู่คณะ ท่ีตนรับผิดชอบอยู่ และต่อสังคม

ประเทศชาติ ให้เจรญิสันติสุข และมั่นคง 
 (5) ความมั่นใจตนเองสูงนี้ หมายถึง มีความ
มั่นใจโดยธรรม คือ มีความมั่นใจในความรู้ ความ 

สามารถ สติปัญญาและวิสัยทัศน์ และท้ังคุณธรรม 

คือ ความเป็นผู้มีศีล มีธรรม อันตนได้ศึกษาอบรมมา
ดีแล้ว มใิชม่คีวามมั่นใจอยา่งผิดๆ ลอยๆ อย่างหลงตัว
หลงตน ท้ังๆ ท่ีแท้จริงตนเองหาได้มีคุณสมบัติและ

คุณธรรมดีสมจริงไม่ และจักต้องรู้จักแสดงความ

มั่นใจในเวลาคิด พูด ท า ให้เหมาะสมกับกาลเทศะ 
บุคคล สถานท่ี และชุมชนด้วย 
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หลักการครองคน 

 (หลักการครองคน ประกอบด้วยหลักธรรม

ดังตอ่ไปนี ้

 1. รู้จักหลักปฏิบัติต่อกันด้วยดี  ระหว่าง

ผู้บังคับบัญชากับลูกน้อง หรือผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา 

ตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้า ชื่อ “เหฏฐิมทิศ”  

มีเนื้อความว่า“เหฏฐิมทิศ” คือ ทิศเบื้องต่ า เจ้านาย 
หรือผู้บังคับบัญชาพึงบ ารุงบ่าว คือ ผู้ใต้บังคับบัญชา 

ด้วยสถาน 5 คือ 
 1) การจัดงานให้ตามก าลัง กล่าวคือ 

มอบหมายหน้า ท่ีการงานให้ ตามก าลั งความ รู้

สตปัิญญา ความสามารถ รูจ้ักใชค้นให้ถูกกับงาน 
 2) การให้อาหารและบ าเหน็จรางวัล กล่าวคือ

เมื่อท าดีก็ รู้จักยกย่องชมเชยและ /หรือสนับสนุน 
อุดหนุนให้ได้รับบ าเหน็จรางวัล เลื่อนยศ เลื่อน

ต าแหน่งตามสมควรแก่ฐานะ เมื่อท าไม่ดีก็ให้ค า

ตักเตอืน แนะน า สั่งสอน ให้พัฒนาสมรรถภาพให้ดีขึ้น

ถ้าไม่ยอมแก้ไขพัฒนาตนให้ดีขึ้น ก็ต้องต าหนิและมี

โทษตามกฎเกณฑ์โดยชอบธรรม 
 3) การรักษาพยาบาลในยามเจ็บไข้กล่าวคือ 
ต้องรู้จักดูแลสารทุกข์สุกดิบของผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา 
ไม่เป็นผู้แล้งน้ าใจคือไม่ปฏิบัติกับลูกน้องหรือผู้อยู่ใต้

บังคับบัญชา 
 4) การแจกของมีรสดีแปลกๆ ให้กิน

หมายความว่าให้รู้จักมีน้ าใจแบ่งปันของกินของใช้ดีๆ 
ให้ลูกน้อง 
 5) ให้ลูกน้องหรือผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาได้ลา

พักผ่อนบ้าง ส่วนบ่าวหรือลูกน้องผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา 
เมื่อเจ้านายหรือผู้บังคับบัญชาท านุบ ารุงอย่างนี้แล้วก็

พงึปฏบัิตอินุเคราะห์เจ้านาย ผู้บังคับบัญชาด้วยสถาน 
5 ตอบแทนดว้ยเชน่กัน คือ 

    (1) ลุกขึ้นท างานก่อนนาย คือ ให้รับสนอง
งานผู้บังคับบัญชาด้วยความขยันขันแข็ง ควรมา

ท างานก่อนนาย หรือผู้บังคับบัญชา อย่างน้อยก็มาให้

ทันเวลาท างาน ไม่มาสายกว่านาย หรือสายกว่าเวลา

ท างานตามปกต ิ

    (2) เลิกการท างานทีหลังนาย คือ ท างาน

ด้วยความขยันขันแข็ง แม้เลิกก็ควรเลิกทีหลังนายหรือ

ผู้บังคับบัญชา อย่างน้อยก็อยู่ท างานให้เต็มเวลา  

ไมห่นกีลับกอ่นเวลาเลิกงาน 

    (3) ถือเอาแต่ของท่ีนายให้ คือ มีความ

ซื่อสัตย์ จงรักภักดี ไม่คดโกงนาย หรือผู้บังคับบัญชา 

ไม่คอร์รัปชั่น ไม่เรียกร้องต้องการโดยไม่เป็นธรรม 
หรือเกินเหต ุ

    (4) ท างานให้ดีขึ้น คือ ต้องรู้จักพัฒนา

คุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ และวิสัยทัศน์ในการ
ท างาน ให้ได้ผลดี มปีระสิทธิภาพสูง 

    (5) น าคุณของนายไปสรรเสริญ คือ รู้จักน า
คุณความดีของเจ้านาย ผู้บังคับบัญชาไปยกย่อง 
สรรเสริญตามความเป็นจริงในท่ีและโอกาสอันสมควร 

 2. เป็นผู้มีมนุษยสัมพันธ์ท่ีดีด้วยคุณธรรม คือ 
พรหมวหิารธรรม และสังคหวัตถุ 
  พรหมวิหารธรรม คุณธรรมเคร่ืองอยู่ของ

ผู้ใหญ่ 4 ประการ 

    1) เมตตา คือ ความรัก ปรารถนาท่ีจะให้

ผู้อ่ืนอยู่ดมีสีุข 

    2) กรุณา คือ ความสงสารปรารถนาให้ผู้มี
ทุกข์ เดอืดร้อน ให้พ้นทุกข์ 

    3) มุทิตา คือ ความพลอยยินดีท่ีผู้อื่นได้ดี 
ไมค่ิดอิจฉารษิยากัน 

   (4) อุเบกขา คือ ความวางเฉยไม่ยินดียินร้าย
เมื่อผู้อื่นถึงซึ่งความวิบัติ โดยท่ีเราก็ช่วยอะไรไม่ได้  

ก็ต้องปล่อยวางใจของเราเองด้วยปัญญา ตามพระ

พุทธพจนว์า่ “สัตว์โลกเป็นไปตามกรรม” 
  สังคหวัตถุธรรม 4 ประการ คือ 

   (1) ทาน รูจ้ักให้ปัน สิ่งของ ของตนแก่ผู้อื่นท่ี
ควรให้ปัน 

  (2) ปิยวาจา รู้จักเจรจาอ่อนหวาน คือ 
กล่าวแตว่าจาท่ีสุภาพออ่นโยน 

   (3) อัตถจริยา รู้จักประพฤติสิ่งท่ีเป็น

ประโยชนแ์ก่ผู้อื่น 
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   (4) สมานัตตตา เป็นผู้มีตนเสมอ คือไม่ถือตัว
เยอ่หย่ิง จองหอง อวดดี 
 คุณธรรม 4 ประการนี้ เป็นเคร่ืองยึดเหนี่ยว

จิตใจของผู้อื่นไว้ได้ และยังความสมัครสมานสามัคคี  
ให้เกิดขึ้นระหว่างกันและกันด้วย หรือจะเรียกว่าเป็น 

“หลักธรรมมหาเสนห่”์ ก็ได้ 

หลักธรรมาภิบาล 

 “หลักธรรมาภิบาล” หรืออาจเรียกได้ว่า “การ

บริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี หลักธรรมรัฐและบรรษัท 

ภิบาล ฯลฯ” ซึ่งเรารู้จักกันในนาม “Good 

Governance” ท่ีหมายถึงการปกครองท่ีเป็นธรรม นั้น 

ไม่ใช่แนว ความคิดใหม่ท่ีเกิดขึ้นในสังคม แต่เป็นการ

สะสมความรู้ท่ีเป็นวัฒนธรรมในการอยู่ ร่วมกันเป็น

สังคมของมวลมนุษย์เป็นพันๆ ปี ซึ่งเป็นหลักการเพื่อ

การอยู่ร่วมกันในบ้านเมอืงและสังคมอย่างมีความสงบ

สุข สามารถประสานประโยชน์และคลี่คลายปัญหาข้อ

ขัดแย้งโดยสันตวิธีิและพัฒนาสังคมให้มีความย่ังยนื 

องค์ประกอบของหลักธรรมาภิบาล 

 หลักธรรมาภิบาล มีองค์ประกอบท่ีส าคัญ 6 
ประการ ดังนี้  
 1. หลักนิติธรรม คือ การตรากฎหมาย

กฎระเบียบข้อบังคับและกติกาต่างๆ ให้ทันสมัยและ

เป็นธรรม ตลอดจนเป็นท่ียอมรับของสังคมและ

สมาชิก โดยมีการยินยอมพร้อมใจและถือปฏิบัติ

ร่วมกันอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม กล่าวโดยสรุป 
คือ สถาปนาการปกครองภายใต้กฎหมาย มิใช่กระท า
กันตามอ าเภอใจหรอือ านาจของบุคคล 
 2. หลักคุณธรรม คือ การยึดถือและเชื่อมั่นใน

ความถูกต้องดีงาม โดยการรณรงค์เพื่อสร้างค่านิยม 

ท่ีดีงามให้ผู้ปฏิบัติงานในองค์กร หรือสมาชิกของ

สังคมถือปฏิบัติ ได้แก่ ความซื่อสัตย์สุจริต ความ

เสียสละ ความอดทนขยันหมั่นเพียร ความมีระเบียบ
วนิัย เป็นต้น  
 3. หลักความโปร่งใส คือ การท าให้สังคมไทยเป็น
สังคมท่ีเปิดเผยขอ้มูลข่าวสารอย่างตรงไปตรงมา และ

สามารถตรวจสอบความถูกต้องได้โดยการปรับปรุง

ระบบและกลไกการท างานขององค์กรให้มีความ

โปร่งใส มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารหรือเปิดให้

ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวก 
ตลอดจนมีระบบหรือกระบวนการตรวจสอบและ

ประเมินผลท่ีมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะเป็นการสร้างความ
ไว้วางใจซึ่งกันและกัน และช่วยให้การท างานของ

ภาครัฐและภาคเอกชนปลอดจากการทุจรติคอรัปชั่น  
 4. หลักความมีส่วนร่วม คือ การท าให้สังคมไทย
เป็นสังคมท่ีประชาชนมีส่วนร่วมรับรู้ และร่วมเสนอ

ความเห็นในการตัดสินใจส าคัญๆ ของสังคม โดยเปิด
โอกาสให้ประชาชนมีช่องทางในการเข้ามามีส่วนร่วม 
ได้แก่ การแจ้งความเห็นการไต่วนสาธารณะ  
การประชาพิจารณ์ การแสดงประชามติ หรืออื่นๆ 
และขจัดการผูกขาดท้ังโดยภาครัฐหรือโดยภาคธุรกิจ

เอกชน ซึ่งจะช่วยให้เกิดความสามัคคีและความ

ร่วมมอืกันระหว่างภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน  

 5. หลักความรับผิดชอบ ผู้บริหาร ตลอดจนคณะ

ข้าราชการ ท้ังฝุายการเมอืงและข้าราชการประจ าต้อง
ตั้งใจปฏิบัติภารกิจตามหน้าท่ีอย่างดียิ่ง โดยมุ่ง

ให้บริการแก่ผู้มารับบริการ เพื่ออ านวยความสะดวก

ต่างๆ มีความรับผิดชอบต่อความบกพร่องในหน้าท่ี

การงานท่ีตนรับผิดชอบอยู่ และพร้อมท่ีจะปรับปรุง

แก้ไขได้ทันท่วงที  
 6. หลักความคุ้มค่า ผู้บริหารต้องตระหนักว่ามี

ทรัพยากรค่อนข้างจากัด ดังนั้นในการบริหารจัดการ
จ าเป็นจะต้องยึดหลักความประหยัด และความคุ้มค่า 
ซึ่งจ าเป็นจะต้องตั้งจุดมุ่งหมายไปท่ีผู้รับบริการหรือ

ประชาชนโดยสว่นรวม 

บทสรุป 

 คุณธรรม จริยธรรม สองค านี้เป็นค าท่ีมีความ 

หมายเกี่ยวข้องกันในด้านของคุณงามความดี กล่าวคอื 

จริยธรรมคือความประพฤติถูกต้องดีงาม ท้ังกายและ

วาจา คุณธรรมและจริยธรรมถือว่าเป็นสิ่งท่ีทุกคน

ควรมี เพราะคุณธรรมและจริยธรรมเป็นคุณสมบัติ

หรือคุณลักษณะท่ีท าให้มนุษย์ต่างไปจากสัตว์ท่ัวไป 
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และจากผลของการศึกษาวิเคราะห์แนวคิดของ

นักปราชญ์ มีนักปรัชญา นักจิตวิทยา นักสังคมวิทยา

และนักบริหาร พบว่า มนุษย์มีคุณธรรมและจริยธรรม

ท่ีแตกต่างกัน มี ท้ังดี  เลวและไม่ดี ไม่ เลว  ระดับ

คุณธรรมและจริยธรรมของมนุษย์แต่ละคนอาจมีติด

ตัวมาแต่ เกิด หรือมาพัฒนาได้ ในภายหลังจาก

สภาพแวดล้อม การอบรมเลี้ยงดู และกรอบประเพณี 

สังคม จากการศึกษาพอได้แนวคิดว่าทุกคนต่าง

มุ่ งหวั งสภาวะแห่ งความสมบูรณ์ ท่ีสุ ดแห่ งตน  

ซึ่งสภาวะแห่งความสมบูรณ์ ท่ีสุดเป็นสิ่ ง ท่ีอยู่ ใน

ความสามารถและสติปัญญาของมนุษย์ท่ีจะสามารถ

ด าเนินไปได้ด้วยตนเอง แต่เขาจะต้องรับผิดชอบต่อ 

การเสริมสร้างชีวิตตนเองให้พัฒนาสูงขึ้นสู่ระดับ 

ท่ีดีกว่า สูงกว่า แต่มนุษย์ขาดคุณธรรมในตนเอง  

จึงท าให้ไม่สามารถพัฒนาตนเองขึ้นสู่ความสมบูรณ์

ของชีวิตได้ มนุษย์ขาดจิตส านึกในความเป็นมนุษย์ 

ท่ีสมบูรณ์ ปล่อยตัวเองเป็นทาสของอารมณ์ ความ

อยาก กิเลสตัณหา ตลอดเวลา หากมนุษย์สร้าง

จิตส านึกให้มั่นคงและหนักแน่นได้แล้วก็จะเป็นบันได

ก้าวไปสู่ความสมบูรณ์ของมนุษยต์อ่ไป ดังนั้นผู้บริหาร

ในสถานศึกษาท่ีทรงไว้ซึ่งคุณธรรมและจริยธรรมควร

ตอ้งศึกษาข้อคิด คติธรรมและหลักค าสอนทางศาสนา 

เพื่อท าความเข้าใจกับหลักธรรมนั้นๆ เป็นเบื้องต้น 

แล้วน าไปคิดวิเคราะห์พิจารณาปรับใช้ให้เหมาะกับ

ภารกิจของผู้บริหาร เช่น ภารกิจในฐานะผู้น าองค์กร 
ผู้น าชุมชนหรือสังคม ภารกิจของผู้วางแผน ก าหนด

นโยบาย จัดองค์การ บริหารบุคคล ฯลฯ ล้วนต้อง

อาศัยหลักธรรมในการประกอบควบคู่ไปกับความรู้

ความสามารถท้ังสิ้น จึงควรศึกษา วิเคราะห์ รวบรวม

หลักธรรมแล้วน าไปประพฤติปฏิบัติ ท่านก็จะได้ชื่อว่า 

เป็นผู้บริหารท่ีมีท้ังคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม และ

มคีุณประโยชนต์อ่องค์กรและสังคมอย่างแท้จริง 
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การบริหารความสุขในสถานศกึษา, ความสุข 8 ประการ 

Administration Happy in School. The Eighth Happiness. 

พระมานัต ธมฺมทินฺโน1, เรือโทปัญญา ละวาดชู2, ภูวนาท พลขันธ์3 และ เจริญพร พินิจมนตรี3 

บทคัดย่อ  

การบริหารจัดการ จัดได้ว่าเป็นสิ่งส าคัญกับทุกสถานศึกษา ปัจจัยในการบริหารประกอบไปด้วย คน (Man) 

เงิน (Money) วัสดุ (Materials) และการจัดการ (Management) คนหรือทรัพยากรมนุษย์นั้น เป็นปัจจัยท่ีส าคัญท่ีสุด 

ในการสร้างสรรค์งานให้มีความเจริญก้าวหน้า การท่ีสถานศึกษาจะประสบผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ท่ีวางไว้ได้นั้น 

ผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องแน่ใจได้ว่า ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนจะต้องสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพเพราะฉะนัน้ ครู บุคลากร ต้องมีความจ าเป็นท่ีจะต้องมีสุขภาพดีแข็งแรงท้ังกายและใจมีน้ าใจเอื้ออาทร

ตอ่กันและกันรูจ้ักผ่อนคลายต่อสิ่งต่างๆ มีการศึกษาหาความรู้พัฒนาตัวเอง มีความศรัทธาในศาสนาและศีลธรรมใน

การด าเนนิชีวิต ไมเ่ป็นหนี้ ปลูกฝังนิสัยอดออม มีครอบครัวท่ีอบอุ่นและมั่นคง ปลูกฝังนิสัยท่ีรักครอบครัว มีความรัก

สามัคคีเอื้อเฟื้อตอ่ชุมชนท่ีตนท างาน 

ค าส าคัญ: การบริหารความสุข, ความสุข 8 ประการ 

 

ABSTRACT 

Management is important for all students. In the administration consists of people, money and materials 

management. Human or resources is the most important factor in creating progress. The school will achieve its 

objectives. School administrators must ensure that teachers and educational personnel must be able to perform 

effectively. Therefore, teachers need to have the personnel necessary to a healthy body and healthy mind. 

Kindness, generosity towards each other Relaxing things to know a study of its own. Have faith in religion and 

morality in lifestyle habits do not owe siphons. A stable and loving family. Cultivate the habit of loving family a 

unity Courtesy of his community work 

 

Keywords: Administration Happy in School, The Eighth Happiness. 
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 นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร, Graduate Student in Educational 

Administrative Development  Faculty of Education, Sakon Nakhon Rajabhat University 

 



  

 

บทน า  
 การบริหารจัดการ จัดได้ว่าเป็นสิ่งส าคัญกับทุก

สถานศึกษา ปัจจัยในการบริหารประกอบไปด้วยคน 

(Man) เงิน (Money) วัสดุ (Materials) และการจัดการ 

(Management) คนหรือทรัพยากรมนุษยน์ัน้ เป็นปัจจัย

ท่ีส าคัญ ท่ีสุด ในการสร้างสรรค์ งานให้มีความ

เจริญก้าวหน้า การท่ีสถานศึกษาจะประสบผลส าเร็จ

ตามวัตถุประสงค์ท่ีวางไว้ได้นั้น ผู้บริหารสถานศึกษา

จะต้องแน่ใจได้ว่า ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุก

คนจะต้องสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

แต่ถ้าครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงานได้

อย่างไม่เต็มท่ีหรือไร้ประสิทธิภาพในการท างาน  

สิ่งต่างๆ เหล่านี้ย่อมส่งผลกระทบต่อความส าเร็จของ

งาน ซึ่งท าให้เกิดความลา่ชา้ การแก้ไขปัญหาดังกล่าว

จึงถือเป็นสิ่งจ าเป็นท่ีผู้บริหารสถานศึกษาจะต้อง

ด าเนินการแก้ไขปัญหา เพื่อท าให้เกิดความมั่นใจว่า 

ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนจะสามารถ

ปฏิบัติงานได้อย่างมีคุณภาพสม่ าเสมอ และสามารถ

ไวว้างใจได้ 

 ในปัจจุบันการบริหารจัดการและการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย์มีความส าคัญเพิ่มมากขึ้นเร่ือยๆ  

ต่อสถานศึกษา เพราะไม่ว่าสถานศึกษาจะปรับปรุง

และเปลี่ ยนแปลงไปในทิศทางใดย่อม ท่ีจะต้อง

เกี่ยวข้องตัวบุคคลท้ังสิ้น อาจกล่าวได้ว่า ตัวชี้วัด

ความส าเร็จอย่างยั่งยืนของสถานศึกษานั้นๆ ขึ้นอยู่ 

กับคุณภาพของผู้บริหารสถานศึกษา จะเห็นได้ว่า

มนุษย์นั้นเป็นปัจจัยหลักท่ีส าคัญท่ีสุดเพราะการท่ี

สถานศึกษาจะเจริญก้าวหน้าและอยู่รอดได้นั้น  

ผู้บริหารสถานศกึษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ี

เกี่ยวข้อง จะต้องมีประสิทธิภาพในการท างาน การท่ี

ครูและบุคลากรทางการศกึษาสามารถท างานได้อย่าง

มปีระสิทธิภาพขึน้อยูก่ับความร่วมมอืและการเสียสละ

ในการท างานอย่างจริงจังของผู้บริหารสถานศึกษา  

ครูและบุคลากรทางการศกึษาในสถานศึกษา ซึ่งความ

ร่วมมือดังกล่าวมีสาเหตุมาจากหลายประการ  

แต่สาเหตุส าคัญประการหนึ่งท่ีไม่ควรมองข้าม คือ 

ความสุขในการท างาน ซึ่งเป็นสิ่งท่ีน่าพึงประสงค์ 

ต่อคนทุกระดับในสถานศึกษา ตั้ งแต่ผู้ บ ริหาร

สถานศึกษา ไปจนถึงครูและบุคลากรทางการศึกษา 

เพราะในแต่ละวันนั้นผู้บริหารสถานศึกษา ครูและ

บุคลากรทางการศึกษาใช้เวลาหมดไปกับการท างาน 

มีปัจจัยหลายประการท่ีเป็นปัจจัยท่ีจะสามารถสร้าง

ความสุขในสถานศึกษาขึ้นได้ ซึ่งท่ีผ่านมานัน้มงีานวจิัย

ท่ีได้สะท้อนให้เห็นถึงค่านิยมในการมองความสุข 

ในองค์กรท่ีต่างกัน ตัวอย่างเช่น องค์กรแห่งความสุข 

(Happy Workplace) องค์กรแห่งสุขภาวะท่ีดี (Healthy 

Organization) จิตวิญญาณแห่งองค์การ (Spirituality 

Organization) คุณภาพชีวิตในการท างาน (Quality  

of Work life) ภาวะอยู่เย็นเป็นสุข (Well-being)  

การจัดการความเครียด (Stress Management)  

ความผูกพันของพนักงานท่ีมีต่อองค์กร (Employee 

Engagement) ความพึงพอใจในงาน (job Satisfaction) 

องค์กรท่ีมีความยืดหยุ่น (Flexible Organization) และ

ความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างาน (Work-life 

Balance) 

 จากการศึกษานับตั้ งแต่อดีตจนถึ ง ปัจจุ บัน 

ยกตัวอย่างเชน่ การศกึษาเร่ือง แรงจูงใจในการท างาน

ของมนุษย ์ที่ Western electric ณ เมอืงชิคาโกประเทศ

สหรัฐอเมริกา และการส ารวจของเอแบคโพลล์ เร่ือง 

ความสุขของคนท างาน (Happiness at Workplace) 

ระหว่างวันท่ี 1-18 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2551 มองให้

เห็นว่า สิ่งท่ีท าให้คนท างานมีความสุขหรือความทุกข์

จากการท างานนั้น ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ 

ไม่ได้ขึ้นอยู่กับเงินเดือน รายได้ หรือสภาวะเศรษฐกิจ 

และปัจจัยพื้นฐานในการด ารงชีวิตเพียงอย่างเดียว 

เชน่ ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน การมีหัวหน้างาน

ท่ีดี การมีสุขภาพกายและใจท่ีดี สภาพแวดล้อมใน 

การท างานท่ีดี และยังมีปัจจัยด้านอื่นๆ  อีกท่ีอาจเป็น

ปัจจัยท่ีสร้างความสุขให้กับคนในองค์กรได้ 

 การบริหารความสุข ในสถานศึกษาจึ ง เ ป็น 

ปัจจัยหนึ่งท่ีมีความส าคัญต่อผู้บริหารสถานศึกษา  

ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษานั้นๆ 

เพราะในช่วงชีวิตวัยท างานของบุคคลดังกล่าวข้างต้น
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ใช้เวลาในชีวิตไม่น้อยไปกว่าหนึ่งในสามของแต่ละวัน  

ซึ่งในช่วงเวลาของคนปกติท่ัวไปเกินกว่าค่อนชีวิต  

และต้องท างานไม่ต่ ากว่า 35 ปี สถานศึกษาจึงควร

เป็นท่ีๆ สามารถท างานได้อย่างมีความสุข แต่ในทาง

ตรงกันข้าม คงจะเป็นเร่ืองท่ีน่าเศร้ามาก ถ้าหาก

ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ต้องท างานถึงวันละ 8-10 ชั่วโมง หรืออาจมากกว่า

นั้น และรอคอยวันหยุดในแต่ละสัปดาห์ ดังนั้นการ

บริหารจัดการความสุขในสถานศึกษาจึงเป็นเร่ืองท่ี

ส าคัญมาก เพราะความสุขในการท างานจะส่งผลต่อ

สภาพร่างกายและจิตใจ ท้ังทางตรงและทางอ้อมอัน

จะส่งผลตอ่การท างานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

 

การบรหิารความสุขในสถานศึกษา 

 ในการบริหารจัดการสถานศึกษา ผู้บริหาร

สถานศึ กษาซึ่ ง มี หน้ า ท่ี ใ นการบ ริหารจั ดการ

สถานศกึษาในทุกๆ ด้าน ให้เป็นไปดว้ยความเรียบร้อย 

รวมถึงบทบาทท่ีส าคัญอีกประการ คือ การส่งเสริม

คุณภาพชีวิตของบุคลากรและสร้างความสุขให้ 

เกิดขึ้นในสถานศึกษา โดยการค้นหาปัจจัยต่างๆ 

ทางการบริหารท่ีสามารถบริหารจัดการได้ภายใน

สถานศึกษา ท่ีส่งผลต่อความสุขในการท างานของครู

และบุคลากรทางการศึกษา และน าปัจจัยต่างๆ 

เหลา่นั้นมาสร้างความสุขให้เกิดขึ้นในสถานศึกษา จาก

การศึกษาค้นควา้เอกสารงานวจิัย พบวา่ปัจจัยท่ีสง่ผล

ต่อการท างานของครูและบุคลากรทางการศึกษามี

หลากหลายปัจจัย  จึ ง ได้น าหลักการความสุ ข  

8  ประการ  มาประยุกต์ ใ ช้ เพื่ อหาแนวทาง ใน 

การบริหารจัดการความสุขในสถานศึกษา  โดย

สามารถอธิบายเป็นปัจจัยและองค์ประกอบท่ีส่งผล 

ตอ่ความสุขในสถานศกึษา ได้ดังนี้ 

 1. Happy Body (สุขภาพดี) คือ สุขภาพแข็งแรง

ท้ังกายและจิตใจ มาจากการท่ี รู้จักใช้ชีวิต รู้จักกิน 

รู้จักนอน ชีวีมีสุข เหมาะสมกับเพศ เหมาะสมกับวัย 

เหมาะสมกับสถานการณ์ เหมาะสมกับฐานะทางการ

เงิน ซึ่ งเป็นปัจจัยท้ังทางด้านร่างกายและจิตใจ  

ท่ีจะต้องมีการบริหารจัดการ เสริมสร้างให้ดีขึ้น 

อย่างต่อเนื่อง ยกตัวอย่างเช่น ด้านร่างกายควร

รับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ ท่ีปรุงสุกใหม่ๆ และ

ถูกสุขลักษณะ มีน้ าดื่มท่ีสะอาดปลอดจากเชื้อโรค  

มกีิจกรรมการออกก าลังกายอยา่งพอเหมาะพอดี และ

ด้านจติใจ ควรมกีารนั่งสมาธิ เพื่อฝึกจิตให้น่ิง เป็นต้น 

 2. Happy heart (น้ าใจงาม) คือ มีน้ าใจเอื้อ

อาทรต่อกันและกัน เนื่องจากมีความเชื่อว่าความสุข 

ท่ีแท้จริงคอื การเป็นผู้ให้ควรปลูกฝังและส่งเสริมให้ครู

และบุคลากรทางการศึกษาช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 

ยกตัวอย่างเช่น ครูธุรการท างานด้านเอกสารไม่เสร็จ 

แต่มีภารกิจส าคัญท่ีต้องไปท า เพื่อนครูจึงอาสาไป

ชว่ยงานดา้นเอกสารดังกล่าว 

 3. Happy Relax (ผ่อนคลาย) คือ การรู้จัก

ผ่อนคลายต่อสิ่งต่างๆ ในการด าเนินชีวิตเพราะเชื่อว่า  

การท่ีคนท างานหากไม่รู้จักสรรหาการผ่อนคลาย

ให้กับตนเองจะท าให้ร่างกายและจิตใจเกิดความ 

เครียด อันส่งผลกระทบต่อหน้าท่ีการท างานปัจจัย 

ในข้ อนี้ เ ป็น ปัจจั ยการจั ดการกับความ เค รียด  

ซึ่งผู้บริหารสถานศึกษาควรให้ความรู้ หรืออาจใช้

วิ ธีการจัดกิจกรรม วัตถุประสงค์เพื่อผ่อนคลาย

ความเครียดและความเหนื่อยล้าจากการท างาน 

ยกตัวอย่างเช่น จัดกิจกรรมกีฬาครูร่วมกับกิจกรรม

กีฬาสภีายในสถานศึกษา เป็นต้น 

 4. Happy Brain (หาความรู้) คือ มีการศึกษา

หาความรู้พัฒนาตนเองตลอดเวลาจากแหล่งต่างๆ 

น าไปสู่การเป็นมืออาชีพและความมั่นคงก้าวหน้า 

ในการท างานเพราะเชื่อว่า ถ้าเราทุกคนแสวงหา

ความรู้ใหม่ๆ มาเพิ่มพูนความรู้ และพัฒนาตนเอง 

อยู่สม่ าเสมอ ก็จะเป็นอีกหนึ่งแรงผลักดัน ช่วยให้

องค์กรพัฒนาขึ้นด้วยบุคลากรท่ีมีศักยภาพ ผู้บริหาร

สถานศึกษาควรเป็นผู้น าในการน าองค์ความรู้มาสู่ครู

และบุคลากรทางการศึกษา ด้วยวิธีการต่างๆ ซึ่งจะมี

ส่วนช่วยให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้

เพิ่มพูนมากยิ่งขึ้น 
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 5. Happy Soul (ทางสงบ) คือ มีความศรัทธา

ในศาสนาและมีศีลธรรมในการด าเนินชีวิต เพราะเชื่อ

ว่า หลักธรรมค าสอนของศาสนาเป็นสิ่งท่ีจะช่วย 

การด าเนนิชีวิตของทุกคนให้ด าเนินไปในเส้นทางท่ีดีได้  

ท าให้ทุกคนมีสต ิมีสมาธิในการท างาน สามารถรับมือ

กับปัญหาท่ีเข้ามาได้ ยึดหลักสนับสนุนให้เป็นคนดี  

คิดดี ท าดี และมีความศรัทธาในคุณงามความดี 

ท้ังปวง 

 6. Happy Money (ปลอดหนี้) คือ มีเงินรู้จัก

เก็บรู้จักใช้ ไม่เป็นหนี้ ปลูกฝังนิสัยอดออม ประหยัด 

ไม่ใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่าย ใช้จ่ายแต่เท่าท่ีจ าเป็น ยึดหลัก 

ค าสอนการด าเนินชวีติแบบเศรษฐกิจพอเพยีง 

 7. Happy Family (ครอบครัวดี) คือ 

มีครอบครัว ท่ีอบอุ่นและมั่นคง  ปลูกฝังนิสัย รัก

ครอบครัว เพื่อน าไปเป็นหลักการใช้ชีวิต ให้รู้จักความ

รัก ความเชื่อมั่น และความศรัทธาในความดีงาม  

จึงจะเกิดเป็นคนดี ในสังคม (รักตนเอง รักครอบครัว 

รักการงาน รักเพื่อน รักในสิ่งท่ีพอเพยีง) 

 8. Happy Society (สังคมดี) คือ มีความรัก

สามัคคีเอื้อเฟื้อต่อชุมชนท่ีตนท างาน และพักอาศัย  

มสีังคมและสภาพแวดลอ้มท่ีด ีเพราะเช่ือวา่การท่ีผู้คน

มีความเป็นอยู่ท่ีดีภายในสังคมหรือชุมชน ย่อมเป็น

พื้นฐานท่ีดี  ท า ให้ผู้ อยู่อาศัย  มีความรัก ความ

ปรองดอง สามัคคีกัน ต่อกัน พร้อมร่วมแรงร่วมใจ

ชว่ยกันพัฒนาชุมชนให้มชีวีติการเป็นอยูท่ี่ดขีึน้ 

บทสรุป 

 การบริหารความสุขในสถานศึกษาต้องมีสุขภาพ

แข็งแรงท้ังกายและทางใจมีน้ าใจเอื้ออาทรต่อกันและ

กันการรู้จักผ่อนคลายต่อสิ่งต่างๆ ในการด าเนินชีวิต  

มีการศึกษาหาความรู้พัฒนาตนเองตลอดเวลาจาก

แหล่งต่างๆ มีเงิน รู้จักเก็บรู้จักใช้ ไม่เป็นหนี้ ปลูกฝัง

นิสัยอดออม มีครอบครัวท่ีอบอุ่นและมั่นคง ปลูกฝัง

นสิัยรักครอบครัวมคีวามรักสามัคคีเอื้อเฟื้อตอ่ชุมชนท่ี

ตนท างาน จึงเป็นสิ่งส าคัญในการจัดการศึกษาและ

เป็นปัจจัยหลักในการด าเนินชีวิตบุคคลในองค์กรจะมี

ความสุขได้ต้องม ี

 มีบรรยากาศแห่งความสุข ท้ังผู้บริหารครูผู้สอน 

และนักเรียนร่วมมือร่วมใจกันในการท างานอย่าง 

เต็มความสามารถ ส่งผลด าเนินการท่ีดียิ่ งขึ้นม ี

ประสิทธิภาพประสิทธิผล สร้างภาพลักษณ์ท่ีดีให้กับ

องคก์ร และท่ีส าคัญท่ีสุดก็คือผลผลิตของสถานศึกษา 

คือ ผู้เรียนท่ีจะได้รับการเรียนการสอนกับครูท่ีท างาน

อย่างมคีวามสุขมคีวามตัง้ใจในการท างานจัดกิจกรรม

การเรียนการสอนอย่างเต็มความสามารถอันเกิดจาก

แรงจูงใจในการท างาน ซึ่งเกิดจากจากปัจจัยท่ีส่งผล

ตอ่ความสุขในการท างานของครูท้ัง 5 ด้าน ได้แก่ 

 1) สภาพแวดลอ้มในการท างาน 

 2) ภาวะผู้น าของผู้บริหาร 

 3) ค่าตอบแทน  

 4) คุณลักษณะของงาน  

 5) สัมพันธภาพระหว่างบุคคล 

 ผู้บริหารสถานศึกษาสามารถน าปัจจัยต่างๆ 

เหล่านี้มาปรับประยุกต์เพื่อสร้างองค์กรแห่งความสุข 

โดยมีหลักการสร้างโปรแกรมความสุขในการท างาน 3  

ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นท่ี 1 การเร่ิมต้นโปรแกรม ขั้นท่ี 2  

การสร้างโปรแกรม ขั้นท่ี 3 การด าเนินการโปรแกรม 

ในส่วนตัวครูผู้สอนก็สามารถน าปัจจัยท่ีส่งผลต่อ

ความสุขในการท างานมาพิจารณาส าหรับตนเองว่า

ทุกวันนี้มีความสุขหรือไม่ และสาเหตุเกิดจากอะไร 

หรือเราจะสร้างเสริมความสุขให้กับตนเองได้อย่างไร 

มีความจ าเป็นจะต้องปรับส่วนใดบ้างท่ีท าให้เรามี

ความสุขมากยิ่งขึน้ ซึ่งในบางครัง้บางคนมีโอกาสเลอืก

ท่ีจะไปท างานท่ีอื่นท่ีเงินเดือนสูงกว่า หรือเดินทาง

สะดวกกว่า ถึงกลับไม่เลือกท่ีจะย้ายตัวเองออกไป  

และได้พบค าตอบว่าท างานท่ีเดิมมีความสุขอยู่แล้ว

เพราะมีเจ้านายดี ไม่อยากจากเพื่อนร่วมงานท่ีดีๆ  

มีสภาพแวดล้อมการท างานท่ีดีอยู่ หรือมีสวัสดิการ 

ท่ีนอกเหนอืจากเงนิเดอืนท่ีดีกว่า เป็นต้น ดังนั้นจึงเป็น

ภารกิจท่ีท้าท้ายของนักบริหารการศึกษาท่ีมีบทบาท 

ในการสร้างวัฒนธรรมองค์กรแห่งความสุขให้เกิดขึ้น   

ท่ีควบคู่ ไปกับวัฒนธรรมการท างานท่ีมีคุณภาพ 

การสร้างวัฒนธรรมแห่งความสุขในสถานศึกษา

อาจจะต้องใช้เวลาในการปรับเปลี่ยนทัศนคติท่ีสะสม
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กันมายาวนาน ต้องอาศัยความอดทน มุ่งมั่นต่อ 

การแก้ปัญหาและใช้ความพยายามในการสร้าง

ความสุขให้เกิดขึ้นในสถานศึกษา ซึ่งอาจจะไมส่ามารถ

สร้างวัฒนธรรมแห่งความสุขได้เพียง 1 เดือน หรือ

หนึ่งปี สองปีเท่านัน้ แตอ่าจต้องใช้เวลานานมากว่านั้น 

ดังค าว่า “กรุงโรมไม่ได้สร้างเสร็จภายในวันเดียว”   

การสร้างความสุขในการท างานให้กับคนองค์กรก็

เชน่เดียวกัน 
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การพัฒนารูปแบบการประเมินผลตามสภาพจริงของครูในโรงเรียน 

สังกัดส านักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศกึษาเลย เขต 1 

A DEVELOPMENT OF AUTHENTIC ASSESSMENT MODEL FOR TEACHERS UNDER 

LOEI PRIMARY EDUCATIONAL SERVICE AREA OFFICE 1 

ปฐมพงษ์ ใจบุญ1, อภิสิทธิ์ สมศรสีุข2 และ วันเพ็ญ นันทะศรี3  

บทคัดย่อ  

 การวิจัยคร้ังนี้มีความมุ่งหมายเพื่อพัฒนาและตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบการประเมินผลตาม

สภาพจริงของครูในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 เป็นการวิจัยแบบส ารวจ 

แบ่งเป็น 2 ระยะ คือ ระยะท่ี 1 การพัฒนารูปแบบการประเมินผลตามสภาพจรงิของครูในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขต

พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 สอบถามความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 5 คน โดยการเลือกแบบ

เจาะจง และระยะท่ี 2 ตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบการประเมินผลตามสภาพจริงของครูในโรงเรียน สังกัด

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 จ านวน 313 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบหลายขั้นตอน เคร่ืองมือท่ี

ใชร้วบรวมขอ้มูลเป็นแบบสอบถามชนดิมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ มีค่าความสอดคล้อง อยู่ระหว่าง 0.60-1.00 

สถิตท่ีิใชใ้นการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ความถี่ รอ้ยละ ค่าเฉลี่ย ( X ) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D)  
  ผลการวจิัยพบวา่ 

 1. ผลการพัฒนารูปแบบการประเมินผลตามสภาพจริงของครูโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นการศึกษา

ประถมศึกษาเลย เขต 1 ประกอบด้วย องค์ประกอบการประเมินผลตามสภาพจริง จ านวน 4 องค์ประกอบ ได้แก่                

1) การประเมินท่ีหลากหลาย 2) ผลปฏิบัติในสภาพจริง 3) เกณฑ์ท่ีใช้ประเมิน 4) การประเมินตนเอง และขั้นตอนการ

ประเมินผลตามสภาพจริง ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ดังนี้ 1) การเตรียมการ 2) การออกแบบกิจกรรม 3) การ

ปฏบัิตงิาน 4) การประเมินผล และ 5) การสรุปผล 

 2. ผลการตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบการประเมินผลตามสภาพจริงของครูในโรงเรียน สังกัด

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 พบวา่ มคีวามเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด 

ค าส าคัญ : การพัฒนารูปแบบ, รูปแบบการประเมิน, การประเมินผลตามสภาพจริงของคร ู

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วาสารการบริหารและพัฒนาการศึกษา มหาวิทยาลัยราภัฏสกลนคร; ปทีี่ 3 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน) 2561 

Educational Administration and Development Journal Sakon Nakhon Rajabhat University; Vol.3 No.1; (January-June) 2018  

 

   
1
นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
2
อาจารย์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

3
อาจารย์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

 



 

 

ABSTRACT 

The purposes of this research were to develop and to examine a model for the authentic assessment of 

teachers under Loei Primary Educational Service Area Office 1. This survey research was divided into 2 phases: 

the first phase, the researcher reviewed the concepts and theories for synthesis the strategy implementation 

model and the purposive sampling was conducted to select 5 specialists. Phase 2, the evaluation form was 

assessed by the teachers under Loei Primary Educational Service Area Office 1, academic year 2017 altogether 

313 teachers by using multi-stage sampling. The Statistical analysis used frequency, percentage, mean and 

standard deviation. 

 The results of this research were as follow :  

      1. The development of authentic assessment for teachers under Loei Primary Educational Service Area 

Office 1 comprised of 4 elements, namely 1) various assessments 2) cooperative authentic assessment task 3) 

assessment rubrics and 4) self-assessment institute consisted of 5 steps; the first step was preparation. The 

second step was activity design. The third step was performance  .The fourth step was evaluation  and the last 

step was evaluation summary. 

 2. The suitability in terms of component and elements of development of authentic assessment model 

for teachers under Loei Primary Educational Service Area Office 1 overall was at high level. 

Keywords : The Model Development, Evaluation design, Authentic, Assessment for Teachers. 
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ภูมิหลัง 
 พร ะ ร า ช บั ญญั ติ ก า รศึ ก ษ า แ ห่ ง ช า ติ 

พุทธศักราช 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) 

พุทธศักราช 2545 มาตรา 6 บัญญัติว่า การจัดการ

ศึกษา ต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนให้เป็นมนุษย์ท่ี  

สมบูรณ์ท้ังร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และ

คุณธรรม มีจริยธรรม และวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต

สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข (ส านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2555, หน้า 10)  

และมาตรา 47 ก าหนด ให้มีระบบการประกันคุณภาพ 

เพื่อพัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ 

แนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา จึงจ าเป็นต้อง

อาศัยกระบวนการปฏิบัติงานอย่างหลากหลาย ซึ่ง

ปร ะกอบด้ ว ยก ระบวนการ ท่ี ส า คั ญ  ดั ง นี้ คื อ 

กระบวนการจัดการเรียนรู้ และกระบวนการนิเทศ

ติดตาม ประเมินผล (ส านักงานคณะกรรมการ

การศึกษาแห่งชาติ, 2545, หน้า 29) หลักสูตร

แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มุ่ง

พัฒนาผู้เรียนทุกคน ซึ่งเป็นก าลังของชาติให้เป็นมนุษย์

ท่ีมีความสมดุลท้ังทางด้านร่างกาย ความรู้ คุณธรรม 

มีจิตส านึกใน ความเป็นพลเมืองไทยและเป็นพลเมือง

โลก ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย

อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมีความรู้ และ

ทักษะพื้นฐาน รวมท้ังเจตคติ ท่ีจ าเป็นต่อการศึกษา 

การประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต โดย

มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญบนพื้นฐานความเชื่อท่ีว่าทุก

คนสามารถเรียนรู้และสามารถพัฒนาตนเองได้เต็มตาม

ศักยภาพ (กระทรวงศึกษาธกิาร, 2551, หนา้ 4)  
 การจัดการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาขั้นพืน้ฐานพุทธศักราช 2551 ซึ่งมีมาตรฐาน

เป็นตัวก าหนดคุณภาพของผู้เรียน สถานศึกษาจะต้อง

ก าหนดกรอบแนวคิด หลักสูตรจุดมุ่งหมาย และ

โครงสร้างท่ีส าคัญ สามารถน าไปใช้ในการจัดการ

เรียนการสอน ส าหรับการศึกษาขั้นพื้นฐานมุ่งพัฒนา

ให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาคุณภาพชวีติ ให้พร้อมท่ีจะท า

ประโยชน์ ให้แก่สังคมตามบทบาทหน้าท่ีของตนเอง 

ซึ่ ง เขาเหล่ านั้นจะน า ไปใ ช้ เพื่ อ เ ป็นพื้นฐานของ          

การด าเนินชีวิต ฉะนั้นจึงต้องด าเนินการให้ประชาชน

ทุกคนได้ รับการศึกษาระดับนี้อย่าง ท่ัวถึง และมี

ประสิทธิภาพ เพื่อให้เป็นพลเมืองท่ีดี มีความรู้ ความ

สามรถ มีทักษะพื้นฐาน และประกอบอาชีพได้ตาม

ควรแก่วัย พร้อมท้ังมีความสามารถท่ีช่วยตนเอง และ

ท าคุณประโยชน์ ให้แก่  สั งคมและประเทศชาต ิ

(กระทรวงศึกษาธกิาร, 2551, หน้า 1) 

 การสังเคราะห์ เอกสารและงานวิจัย ท่ี

เกี่ยวข้องกับวิธีสอนท่ีครูน ามาใช้ส่วนใหญ่ยังคงใช้การ

วัดและประเมินผลแบบเดิม คือ ให้ความส าคัญเร่ือง

คะแนน และพบว่าการวัดและประเมินผลการเรียนยัง

เน้นการทดสอบเนื้อหาวิชาการแบบเดิมแล้วก็ตามแต่

ครูยังใชก้ารทดสอบนักเรียนดว้ยข้อสอบเขียนเป็นหลัก 

(กระทรวงศึกษาธิการ, 2547, หน้า 294 อ้างถึงใน

สุวิมล ว่องวาณิช, 2546) ครูส่วนมากยังขาดความ

เข้าใจทักษะในเร่ืองของการวัดและประเมินผลตาม

สภาพจริง ยังใช้การวัดประเมินผลแบบเดิม คือ 

แบบทดสอบชนิดเลือกตอบแต่เพียงอย่างเดียว จึงเห็น

ว่าควรมีการจัดฝึกอบรมท่ีเน้นให้ค รูปฏิ บัติและ

สามารถน าไปใช้ได้จริง (วัฒนา รวยส าราญ, 2547, 

หน้า 57) ในเร่ืองการวัดความรู้และทักษะเป็นสิ่ง

ส าคัญในชั้นเรียน ข้อสอบแบบปรนัยท่ีใช้กันอยู่ใน

ปัจจุบันไม่ได้เป็นตัวแทนท่ีดขีองการวัดความรู้ ครูส่วน

ใหญ่เชื่อว่าความรู้และทักษะเป็นเกณฑ์ท่ีใช้ในการวัด

และประเมินผลการเรียนรู้ของผู้ เ รียนโดยไม่ได้

ตระหนักถึงเกณฑ์ตัวอื่นๆ ท่ีมีความส าคัญท่ีควร

ประเมินผลดว้ย ได้แก่ เจตคติและพฤติกรรม  

 จากสภาพการจัดการเรียนการสอนและการ

ประเมินผลดังกล่าว จะเห็นว่าผู้สอนยังวัด และ

ประเมินผลผลไม่สอดคล้องกับการจัดกิจกรรมการ

เรียนรู้ ครูขาดความเข้าใจและขาดทักษะในการวัดและ

ผล ครูไม่มีเคร่ืองมือแบบวัดประเมินผลท่ีได้มาตรฐาน

และครอบคลุมเนื้อหา ใช้เวลามาก ในการสร้างแบบ

วัดและประเมิน การวัดและประเมินผลตามสภาพจริง

มีความยุ่งยากมาก ไม่เหมาะกับนักเรียนจ านวนมาก 

เวลาเรียนไม่พอ มีภาระการสอน และมีงานพิเศษ
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จ านวนมาก (ประสงค์ สกุลช้าง, 2544, หน้า 117) 

แมว้า่จะมีความพยายามท่ีจะเปลี่ยนแปลง การจัดการ

เรียนการสอนท่ีเน้นครูเป็นศูนย์กลางไปในแนวท่ีเน้น

ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง แต่ก็ยังไม่ประสบความส าเร็จ

เท่าท่ีควร จากข้อมูลนี้จึงเป็นเคร่ืองชี้ว่าโรงเรียนนั้นยัง

ไม่สามารถด าเนินการใดๆ เพื่อปรับเปลี่ยนและ

พัฒนาการเรียนการสอนของครูได้เท่าท่ีควร (ศิริชัย 

กาญจนวาสี, 2547, หน้า 8) 

 กระบวนการศึกษาท่ีมีคุณภาพ จ าเป็นต้อง

มีการส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเอง โดยมีการ

จัดการเรียนการสอนเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้  

โดยการปฏิบัติจริง เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ลงมือ

ปฏบัิต ิโดยครูต้องปรับบทบาทจากผู้บอก ผู้ให้ความรู้ 

มาเป็นผู้ชี้แนะให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้และต้อง

ด าเนินการประเมินผลควบคู่ไปกับการจัดการเรียน

การสอนมีการปรับปรุงแก้ไขเมื่อพบว่านักเรียนมี

ข้อบกพร่อง เสริมสร้างและพัฒนาผู้เรียนให้เรียนรู้

ตามความสามารถ ตามศักยภาพของแต่ละบุคคล 

การประเมินผลของครูควรใช้วีการประเมินผล 

และเคร่ืองมือท่ีหลากหลายให้สอดคล้องกับกิจกรรม

การเรียนการสอน ส่งผลให้มีความรู้อย่างลึกซึ้ง  

มี โ อ ก า ส ใ นก า ร แส ว งห าค ว าม รู้ ด้ ว ย ตน เ อ ง  

เพิ่มขีดความสามารถในกระบวนการคิด วิเคราะห์ 

วิจารณ์และสังเคราะห์อย่างลึกซึ้งดังนั้นการวัด 

และประเมินผลจึงจ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนเพื่อให้

สอดคล้องกับการเรียนการสอนท่ีเนน้การปฏบัิตโิดยใช้

การประเมินผลท่ีเรียกว่า การประเมินผลตามสภาพ

จริง (Authentic Assessment) ซึ่งวิธีการประเมินผล

จากสภาพจ ริง เ ป็นวิ ธี การ ท่ี เหมาะสม ท่ีจะวั ด

ความสามารถท่ีแท้จริง ความคิดท่ีซับซ้อนของ

นักเรียน สามารถประเมินผลความก้าวหน้าใน 

การเรียนรู้ (สมศักดิ ์ภูว่ภิาดาวรรธน์, 2544, หนา้ 93) 

 จากความส าคัญและปัญหาดังกล่าวผู้วิจัย

สนใจท่ีจะพัฒนารูปแบบการประเมินผลตามสภาพ

จริงของครูในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้น

การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ให้กับผู้ เ รียน

เพื่อท่ีจะได้พัฒนาตนเอง โดยสอดคล้องกับหลักสูตร

องิมาตรฐาน และการประเมินผลตามสภาพจริงซึ่งจะ

มีประโยชน์ต่อผู้ปฏิบัติในการน าไปพัฒนาสภาพการ

จัดการเรียนการสอนและการประเมินผลการเรียนรู้

ตามสภาพจรงิตอ่ไป 

ความมุ่งหมายของการวิจัย 

 ในการวิจัยคร้ังน้ีผู้วิจัยได้ก าหนดความมุง่หมาย

ของการวจิัยไว้ดังนี ้

  1) เพื่อพัฒนารูปแบบการประเมินผลตาม

สภาพจริงของครูในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้น

การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1  

 2) เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมรูปแบบการ

ประเมินผลตามสภาพจริงของครูในโรงเรียน สังกัด

ส านักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 

กรอบแนวคิดของการวิจัย 
 การวจิัยเร่ืองการพัฒนารูปแบบการประเมินผล

ตามสภาพจริงของครูในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขต

พื้นการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ผู้วิจัยได้ศึกษา

เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการประเมินผลตาม

สภาพจริง การพัฒนารูปแบบแล้วน ามาเป็นกรอบ

แนวคิดในการวจิัย ซึ่งสรุปได้ว่า 2 ส่วนท่ีสัมพันธ์กันคือ 

1) องค์ประกอบและ 2) ขั้นตอนการประเมินผลตาม

สภาพจริงสังเคราะห์เป็นกรอบแนวคิดการวิจัย ดังนี ้

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

องค์ประกอบของการ

ประเมนิผลตามสภาพจริง  

4 องค์ประกอบ 

1. การประเมินผลท่ีหลากหลาย  

2. ผลการปฏิบัติในสภาพจรงิ 

3. เกณฑ์ท่ีใช้ประเมินผล  

4. การประเมินผลตนเอง 

กระบวนการประเมนิผล

ตามสภาพจรงิ

ประกอบด้วย 5 ข้ันตอน 

1. การเตรียมการ 

2. การออกแบบกิจกรรม 

3. การปฏิบัติงาน 

4. การประเมินผล 

5. การสรุปผล 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคดิการวิจยัเรื่องการพัฒนารูปแบบ

การประเมินผลตามสภาพจรงิ ของครูในโรงเรียน สังกัด

ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
 วธีิด าเนนิการวิจัยแบ่งออกเป็น 2 ระยะ ดังนี ้

 ระยะท่ี 1 การพัฒนารูปแบบการประเมินผล

ตามสภาพจริงของครูในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขต

พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ประกอบด้วย 

 1.1 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และสังเคราะห์

เอกสารงานวจิัยท่ีเกี่ยวข้อง 

 1.2 น าขอบเขตด้านเนื้อหาการศึกษาแนวคิด 

ทฤษฎี และเอกสารงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องมาร่างรูปแบบ 

การประเมินผลตามสภาพจริงของครูในโรงเรียน 

สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย 

เขต 1  

 1.3 น าร่างรูปแบบการประเมินผลตามสภาพ

จริงของครูในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิ

พจิารณา  

 ระยะที่ 2 การตรวจสอบความเหมาะสมของ

รูปแบบการประเมินผลตามสภาพจริงของครูใน

โรง เ รียน สั งกั ดส านั กงาน เขตพื้น ท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาเลย เขต 1 ประกอบด้วย 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 1) ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังนี้ ได้แก่ 

ครูผู้สอนในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ระถมศึกษา เลย เขต 1 จ านวน 1,684 คน จาก 161 

โรงเรียน  

 2) กลุ่มตัวอย่าง ท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังนี้ เป็น

ครูผู้สอนโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาเลย เขต 1 ปีการศึกษา 2560 ก าหนด

ขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางของ Krejcie and 

Morgan. (อ้างถึงใน วาโร เพ็งสวัสดิ์, 2551, หน้า 191) 

ได้กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 313 คน ซึ่งการได้มาของกลุ่ม

ตัวอย่างใช้การสุ่มแบบหลายขั้นตอน (Multi-stage 

Random Sampling) 
 

 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเพื่อสอบถาม

ความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของรูปแบบการ

ประเมินผลตามสภาพจริงของครูในโรงเรียน สังกัด

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 

มีข้อค าถามรวมท้ังสิ้น จ านวน 20 ข้อ มีลักษณะ

เป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับคือ มากที่สุด 

มาก ปานกลาง น้อย และน้อยท่ีสุด (นาวี กรีธาทรัพย์, 

2553, หนา้ 22) 

  1) การเก็บรวบรวมข้อมูล เก็บแบบสอบถาม 

ในการประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการ

ประเมินผลตามสภาพจริงในโรงเรียน สังกัดส านักงาน

เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 จากครูผู้สอน

โดยแจกแบบสอบถาม จ านวน 313 ฉบับ และเก็บด้วย

ตนเองคืนท้ัง 313 ฉบับ 

 2) วิธีรวบรวมข้อมูล 

 1) ผู้วิจัยเสนอบันทึกเสนอต่อส านักบัณฑิต

วิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดยให้ออก

หนังสือเพื่อขอความร่วมมือไปยังโรงเรียนให้ช่วยตอบ

แบบสอบถาม  

 2) ผู้วิจัยแจกแบบสอบถาม จ านวน 313 

ฉบับ ให้กับกลุ่มตัวอย่างรวบรวมแบบสอบถาม ได้

กลับคืนมา จ านวน 313 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100 

 3) น าแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์มาตรวจ

ให้คะแนนตามเกณฑ์ท่ีก าหนดเพื่อท าการวิเคราะห์ทาง

สถิตติอ่ไป 

 3) สถิตทิีใ่ช้ในการวเิคราะห์ขอ้มูล 

 1) สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อย

ละ ค่าคะแนนเฉลี่ย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  

 2) สถิติหาคุณภาพเคร่ืองมือ ได้แก่  

การวเิคราะห์หาค่า IOC 

สรุปผลการวิจัย 
 สรุปผลการวจิัย ตามล าดับตอ่ไปนี้ 

  1. ผลการพัฒนารูปแบบการประเมินผล

ตามสภาพจริงของครูในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขต
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พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 จาก 

การสังเคราะห์เอกสาร ศึกษาสภาพการประเมินตาม

สภาพจริง เพื่อเป็นสารสนเทศในการพัฒนารูปแบบ

การประเมินตามสภาพจริงของครูโดยการสังเคราะห์

เอกสาร ศึกษาสภาพการประเมินตามสภาพจริง 

สภาพการประเมินตามสภาพจริงของครูเจตคติ 

ต่อการประเมินตามสภาพจริง พบว่า ได้รูปแบบ 

การประเมินผลตามสภาพจริงของครู  จ านวน 4 

องค์ประกอบ ได้แก่ 1) การประเมินผลท่ีหลากหลาย 

2) ผลการปฏิบัติในสภาพจริง 3) เกณฑ์ท่ีใช้

ประเมินผล 4) การประเมินผลตนเอง และ 5 ขั้นตอน

กระประเมินผลดังนี้ ขั้นท่ี 1 การเตรียมการ ขั้นท่ี 2  

การออกแบบกิจกรรม ขั้นท่ี 3 การปฏิบัติงาน ขั้นท่ี 4 

การประเมินผล และขั้นท่ี 5 การสรุปผล 

 2. ผลการตรวจสอบความเหมาะสมของ

รูปแบบการประเมินผลตามสภาพจริงของครูใน

โรง เ รียน สั งกั ดส านั กงาน เขตพื้น ท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาเลย เขต 1 พบว่า มีความเหมาะสมท้ัง

โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมากท่ีสุดทุก

องค์ประกอบ 

อภิปรายผล 

1. ผลการพัฒนารูปแบบการประเมินผล 

ตามสภาพจริงของครูในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขต

พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 พบว่า ได้

รูปแบบการประเมินผลตามสภาพจริงของครู จ านวน 

4 องคป์ระกอบ ได้แก่ 1) การประเมินผลท่ีหลากหลาย 

2) ผลการปฏิบัติในสภาพจริง 3) เกณฑ์ท่ีใช้

ประเมินผล 4) การประเมินผลตนเอง และ 5 ขั้นตอน

การประเมินผล ดังนี้ ขั้นท่ี 1 การเตรียมการ ขั้นท่ี 2  

การออกแบบกิจกรรม ขั้นท่ี 3 การปฏิบัติงาน ขั้นท่ี 4 

การประเมินผล และขั้นท่ี 5 การสรุปผล เมื่อพิจารณา

องค์ประกอบท้ัง 4 องค์ประกอบ จะเห็นได้ว่าเป็น

องค์ประกอบท่ีมีความส าคัญต่อการประเมินผล 

เนื่องจากการประเมินผลในแต่ละคร้ังต้องค านึงถึง

ความเหมาะสมกับสถานการณ์การเรียนของนักเรียน 

การประเมินผลจึงต้องมีความหลากหลาย ตรงกับผล

การปฏบัิตใินภาพจรงิ มีเกณฑ์ท่ีใชใ้นการประเมินผลท่ี

ชัดเจน และนักเรียนสามารถประเมินผลตนเองได้ ซึ่ง

สอดคล้องกับแนวคิดของ มงคล ค ารินทร์ (2551, 

หน้า 38) กล่าวว่าลักษณะและกระบวนการการวัด

และประเมินผลตามสภาพจริงสามารถสรุปได้ดังนี้  

1) จะต้องก าหนดผู้ประเมิน ซึ่งได้แก่ ผู้สอนผู้เรียน

เพื่อนนักเรียน และผู้ปกครอง 2) จะต้องก าหนด

เปูาหมายหรือวัตถุประสงค์ ในกา รประเมินผล  

3) มีการก าหนดขอบเขตองค์ประกอบของสิ่งท่ีจะ

ประเมิน พร้อมระบุเกณฑ์ท่ีจะประเมิน 4) เลือกวิธี 

และสิ่งท่ีจะประเมินให้เหมาะสมสอดคล้องกับกจิกรรม 

และงาน 5) ก าหนดเวลาและสถานท่ีท่ีจะประเมิน 6) 

รวบรวมข้อมูลวิเคราะห์และสรุปผลการประเมินผล

และน าผลการประเมินผลไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน

และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

2. ผลการตรวจสอบความเหมาะสมของ

รูปแบบการประเมินตามสภาพจริงของครูในโรงเรียน

สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย 

เขต 1 มีความเหมาะสมท้ังโดยภาพรวมและรายด้าน

อยู่ในระดับมากท่ีสุดทุกองค์ประกอบ ท้ังนี้อาจเป็น

เพราะว่ า เค ร่ืองมือ ท่ี ใ ช้มี ความ เหมาะสมและ 

มีประสิทธิภาพ เนื่องจากผ่านขั้นตอนการสร้าง

เคร่ืองมือและตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือมาเป็น

อย่างดี ซึ่งสอดคล้องกับ พิเชศ รุ่งสว่าง (2555, หน้า 

42) ท่ีได้เสนอแนวคิดของการประเมินผลคุณภาพ

รูปแบบโดยผู้เชี่ยวชาญท่ีมีความรู้ความเข้าใจและ

ประสบการณ์เนื่องจากต้องมีการวิเคราะห์วิจารณ์

อย่างลึกซึ้งเพื่อให้ได้ข้อสรุปท่ีมีคุณภาพประสิทธิภาพ

และเหมาะสมอีก ท้ังมีการตรวจสอบความตรง

ภายนอกจากผู้ใช้รูปแบบซึ่งเป็นการตรวจสอบจาก

ข้อมูลเชิงประจักษ์โดยการจัดประชุมสัมมนาและ

สอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นต่างๆ ตาม

มาตรฐานการประเมินผล 4 ด้าน คือ มาตรฐานด้าน

การใช้ประโยชน์มาตรฐานด้านความเป็นไปได้

มาตรฐานดา้นความเหมาะสมและมาตรฐานดา้นความ

ถูกต้อง  
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ข้อเสนอแนะ 

 1. ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช ้

 1.1 หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาจึง

ควรส่งเสริมให้ครูน าผลการประเมินไปใช้ในการวาง

แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียน 

 1.2 การประเมินแบบสภาพจริงมีหลักการท่ี

ส าคัญ คือ การท างานเป็นทีมดังนั้นก่อนการใช้รูปแบบ

การประเมินตามสภาพจริงของครูจึงควรมีการเตรียม

ความพร้อมให้กับครูเกิดความคุ้นเคยกับการท างานท่ี

ต้องอาศัยหลักประชาธิปไตยการตัดสินสินใจท่ีใช้หลัก

เหตุผล และยอมรับความคิดเห็นของคนส่วนใหญ่  

 1.3 รูปแบบการประเมินตามสภาพจริงเป็น

การพัฒนาการปฏิบัติงาน ในการติดตาม ให้ค าปรึกษา 

และอ านวยความสะดวก ผู้ใช้รูปแบบควรมีการลง

รายละเอียดให้เห็นขอบข่ายของงานท่ีมอบหมายให้ครู

ปฏิบัติเพื่อเกิดความชัดเจน และเป็นแผนการก ากับ

ตดิตามงานไปด้วย  

 1.4 ผู้ใช้รูปแบบการพัฒนาควรสร้างความ

ตระหนักให้ผู้บริหารเห็นความจ าเป็นของการประเมนิตาม

สภาพจริง ซึ่งสถานศึกษาต้องรับผิดชอบให้เกิดการ

เรียนรู้ร่วมกับครูไม่ควรปล่อยให้ครูรับผิดชอบการ

ประเมนิการเรียนรู้ตามล าพัง 

 1.5 การศึกษาสภาพท่ัวไปก่อนการพัฒนา

ครู พบวา่ ครูมภีาระงานสอนค่อนขา้งมาก และมงีานอื่นท่ี

ต้องรับผิดชอบท่ีนอกเหนือจากการสอนท้ังงานของ

สถานศกึษาและงานบริการชุมชน ดังนัน้ในทางปฏิบัติผู้ใช้

รูปแบบการพัฒนาที่เกี่ยวข้องควรส่งเสริมให้ครูจัดการ

เรียนรู้และวางแผนการประเมินในลักษณะบูรณาการ 

ในกลุ่มสาระการเรียนรู้เพื่อให้สอดคล้องกับการจัด 

การเรียนรู้ 

 2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยต่อไป 

 2.1 ในงานวิจัยคร้ังนี้มุ่งพัฒนารูปแบบ 

การการประเมินตามสภาพจริงของครู  ควรมี 

การศึกษาวิจัยในหลายกลุ่มสาระการเรียนรู้ และครู

ระดับชั้นมัธยมศึกษาด้วย เพื่อให้ครูได้ออกแบบ 

การประเมนิการเรียนรู้โดยภาพรวมตลอดปีการศกึษาได้ 

 2.2 การประเมินตามสภาพจริงเป็นแนวคิด 

การประเมินเน้นการร่วมวางแผนและแก้ปัญหา ซึ่งจะ

ก่อให้เกิดการพัฒนาการท างานอย่างต่อเนื่อง สามารถ

น าไปประยุกต์ใช้ได้อย่างหลากหลาย และจากการวิจัย

คร้ังนี้ ดังนั้นควรมีการวิจัยการใช้แนวคิดการประเมินใน

มิติอื่นๆ อาทิ การประเมินการคิด วิเคราะห์และเขียนสื่อ

ความ การประเมินด้วยแฟูมสะสมงาน การประเมิน

คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ หรือน าแนวคิดนี้ไปใช้ในการ

พัฒนาครูเกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียน การพัฒนา

หลักสูตรท้องถิ่น การพัฒนาครูเกี่ยวกับการประกัน

คุณภาพภายในของสถานศึกษา เป็นตน้ 
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การพัฒนารูปแบบภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรคข์องครูในโรงเรียน สังกัดส านักงาน 

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 3 

A DEVELOPMENT OF AUTHENTIC ASSESSMENT MODEL FOR TEACHERS UNDER 

LOEI PRIMARY EDUCATIONAL SERVICE AREA OFFICE 1 

จันทร์ธิมา รัตนโกสุม1, อภิสิทธิ์ สมศรสีุข2 และ วาโร เพ็งสวัสดิ์3  

บทคัดย่อ  

 การวิจัยคร้ังนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบภาวะผู้น าเชิง

สร้างสรรค์ของครูในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 การวิจัยแบ่งออกเป็น 

2 ระยะ ดังนี้ ระยะท่ี 1 การพัฒนารูปแบบภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของครู โดยการวิเคราะห์แนวคิด ทฤษฎี และ

เอกสารงานวิจัยท่ีเกี่ยวกับภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของครูในโรงเรียน และ ระยะท่ี 2 ตรวจสอบความเหมาะสมของ

รูปแบบภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของครู กลุ่มเปูาหมาย เป็นผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 5 คน เคร่ืองมือท่ีใช้เป็นแบบสอบถาม

ชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ มีค่าความสอดคล้องอยู่ระหว่าง 0.8-1.0 สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ 

ความถี่ รอ้ยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  

  ผลการวจิัยพบวา่ 

  1. รูปแบบภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของครู มี 2 องค์ประกอบหลัก คือ 1) องค์ประกอบภาวะผู้น าเชิง

สร้างสรรค์ของครู มี 4 องค์ประกอบ ได้แก่ (1) วิสัยทัศน์ (2) ความยืดหยุ่น (3) จินตนาการ และ (4) บุคลิกภาพ และ 

2) องค์ประกอบประสิทธิผลภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของครู มี 3 องค์ประกอบ ได้แก่ (1) การบรรลุเปูาหมาย (2) 

ความพงึพอใจในการท างานของครู และ (3) ผลการปฏบัิตงิานขององค์กร 

  2. ผลการตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของครูในโรงเรียนสังกัด

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 มคีวามเหมาะสมอยู่ในระดับมาก  

ค าส าคัญ : การพัฒนารูปแบบ, ภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์, รูปแบบภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ 
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ABSTRACT 

 This research has objectives in exploration to develop and verify appropriateness of the creative 

leadership model of teachers in schools under the Office of Sakon Nakhon Primary Education Service Area 3. 

The research process was divided into 3 phases: Phase 1 – development of a creative leadership model of 

teachers by analyzing concepts, theories, and research papers on creative leadership of teachers in schools and 

phase 2 – verification of appropriateness of the creative leadership model of teachers. The target group was 5 

experts. The instrument used in data collection was a 5 - rating scale questionnaire which had IOC values 

between 0.8 - 1.0.  Statistics used in data analysis were frequency, percentage, mean, and standard deviation. 

 Findings of the study were as follows: 

     1. The creative leadership model of teachers had 2 main elements; 1) creative leadership of 

teachers element comprising 4 components: 1) vision 2) flexibility, 3) imagination, and 4) personality; and      2) 

creative leadership effectiveness of teachers element comprising 3 components: 1) accomplishment, 2) job 

satisfaction of teachers, and 3) performance of the organization. 

      2. The result of verifying appropriateness of the creative leadership model of teachers in schools  

under the Office of Sakon Nakhon Primary Education Service Area 3 was at high level.  

Keywords : The Model Development, Evaluation design, Authentic, Assessment for Teachers. 
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บทน า 
         “ผู้ท่ีเป็นครูต้องถือเป็นหน้าท่ีอันดับแรกท่ีจะ 

ต้องให้การศึกษา คือสั่งสอนอบรมอนุชนให้ได้ผล

แท้จริงท้ังในดา้นวชิาความรู้ท้ังในดา้นจิตใจและความ 

ประพฤติ ท้ังต้องคิดว่า งานท่ีแต่ละคนท าอยู่นี้ คือ 

ความเป็นความตายของประเทศ เพราะอนุชนท่ีมี

ความรู้มีความดีเท่านั้นท่ีจะรักษาชาติบ้านเมืองไว้ได้” 

(พระราชด ารัสพระราชทานแก่คณะ ครูและนักเรียน

โรงเรียนราษฎร์สอนศาสนาอิสลามจากภาคใต้ เมื่อ

วันท่ี 21 กุมภาพันธ์ 2515 อ้างถึงใน กรมวิชาการ , 

2540) จากพระราชด ารัสข้างต้น พระบาทสมเด็จพระ

เจ้าอยู่หัว ฯ รัชกาลปัจจุบันทรงให้ความส าคัญใน

บทบาทภาระหนา้ที่ของครูท่ีต้องให้การศึกษาอบรมสั่ง

สอนศิษย์ให้เป็นผู้ท่ีมีความรู้และเป็นคนดี ตลอดจน

ประพฤติปฏบัิติตนให้เป็นไปตามความมุ่งหมายในการ

พัฒนาการศึกษาของชาติ นอกจากนี้พระราชบัญญัติ

การศึกษา พุทธศักราช 2542 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับท่ี 2 

พ.ศ. 2545 ก็เนน้ให้จัดการศกึษาเพื่อพัฒนาคนไทยให้

เป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ ท้ังร่างกาย จิตใจ สติปัญญา 

ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมใน

การด ารงชีวิต สามารถอยู่ ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมี

ความสุข (กระทรวงศึกษาธิการ, 2542, หน้า 3) 

การพัฒนาครูจึงจ าเป็นอย่างยิ่งในโลกยุคปัจจุบัน 

ท่ีกระแสแห่งความเปลี่ยน แปลงท้ังทางด้านเศรษฐกิจ 

สังคม เทคโนโลยีและข้อมูลข่าวสารไหลบ่าข้าม

พรมแดนมาถึงกันอย่างรวดเร็ว ความเปลี่ยนแปลง

ดังกล่าวย่อมส่งผลต่อระบบและคุณภาพการศึกษา

อย่างหลกีเล่ียงไมไ่ด้ ท่ามกลางสภาวะเช่นนี้ จึงเป็นสิ่ง

ท้าทายอย่างยิ่งส าหรับครู ในการพัฒนาคุณภาพ

นักเรียน ครูจึงจ าเป็นต้องพัฒนาตนเองให้สอดคล้อง

กับการเปลี่ ยนแปลงดั งกล่ าว  เพื่ อ ให้สามารถ

ปฏิบัติงานหรือด าเนินกิจกรรมในวิชาชีพครูได้อย่างมี

ประสิทธิภาพตรงตามความต้องการของหน่วยงาน

การศึกษา ตัง้แตโ่รงเรียน เขตพื้นท่ีการศึกษาและ 

 

 

กระทรวงศึกษาธกิาร (ส านักงานเลขาธกิารสภา

การศึกษา, 2551) 

         ผู้น า คือ ผู้ท่ีสามารถน าผู้อื่นให้ก้าวไปข้างหน้า

สู่จุดมุ่งหมายตามท่ีตั้งใจไว้ โดยใช้ศักยภาพของความ

เป็นผู้น าท่ีมีอยู่ท้ังในด้านสถานภาพ ความสามารถ 

อิ ท ธิพล  ชี วิ ต และพฤติ ก รรม  ฉะนั้ นผู้ น า จึ ง มี

ความส าคัญต่อการน าองค์กรหรือบุคคลไปสู่

ความส าเร็จ สามารถใช้อิทธิพลของตนเองหรือ

ต าแหน่งท าให้บุคคลอื่นยอมปฏิบัติตาม เพื่อบรรลุ

เปูาหมายร่วมกัน (เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ์, 2546, 

หน้า 10) และได้มาซึ่งสิ่งท่ีปรารถนาร่วมกัน จาก

ผลงานวิจัยด้านการศึกษาท่ีผ่านมา พบว่า ปัญหา

ส าคัญท่ีควรได้ รับการพัฒนาด้านการศึกษา คือ  

การสร้างผู้น าการศึกษาระดับมืออาชีพท่ีตระหนัก 

ถึงการปฏิรูปการศึกษาอย่างเป็นองค์รวม (ธีระ  

รุญเจริญ, 2553, หน้า 89) ผู้น าการศึกษาเป็นบุคคล

ส าคัญในการก าหนดคุณภาพคนไทยและเพื่อให้คน

ไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพนั้น จะต้อง

พัฒนาคุณภาพคนไทยยุคใหม่ พัฒนาครู พัฒนา

สถานศกึษาและพัฒนาการบริหารจัดการใหมข่องผู้น า

อย่างจริงจังและต่อเนื่อง (ส านักงานเลขาธิการสภา

การศึกษา, 2553, หนา้ 12-13)  

         แนวคิดและผลการวิจัยของนักวิชาการและ

หน่วยงานทางการศึกษาท่ีศึกษาแนวทางเพื่อพัฒนา 

ครูให้สามารถจัดการเรียนการสอนท่ีมีคุณภาพ  

โดยให้ความส าคัญกับภาวะผู้น าของครู (Teacher 

Leadership) Strodl (1992) ได้กลา่วถึงการมีภาวะผู้น า

ของครูท่ีแสดงให้เห็นว่าครูท่ีมีความสามารถในการใช้

ภาวะผู้น าในชั้นเรียนนั้น ประกอบไปด้วยการมีภาวะ

ผู้น าแบบไม่เป็นทางการท่ีแฝงอยู่และมีความสามารถ

ในการระบุลักษณะของปัญหาและข้อขัดแย้งอีกท้ัง

ได้ รับการเสริมพลังอ านาจเพื่อแก้ ปัญหา Fullan 

(1994) กล่าวถึง ภาวะผู้น าของครูประกอบด้วย

ลักษณะท่ีส าคัญท่ีมีความมุ่งมั่นและพัฒนาตนเองไปสู่

ครูมืออาชีพอย่างต่อเนื่องและสนับสนุนช่วยเหลือ 

ครูคนอื่นให้สามารถพัฒนาไปสู่ครูมืออาชีพด้วย  

ส่วน Pellicer and Anderson (1995) ได้กล่าวถึง
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ลักษณะส าคัญของภาวะผู้น าของครูใน 2 ประเด็น คือ 

มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์เกี่ยวกับการเรียนการสอน

และน าไปสู่การปฏบัิตจิรงิในโรงเรียน โดยกอ่ให้เกิดผล

ต่อการปรับปรุงการเรียนรู้ของผู้เรียน และเป็นผู้น า

ทางการเรียนการสอน กล่าวคือความเป็นผู้น าด้าน

การเรียนการสอนมิได้ถูกก าหนดจากฝุายบริหารแต่

เกิดจากตัวของครูเองภายใต้การสนับสนุนของ

โรงเรียนสมรรถนะของผู้น า ท่ี เ รียกว่า “ผู้น า เชิง

สร้างสรรค์” เป็นสิ่งท่ีจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะท าให้ 

รอดพ้นและได้ รับชัยชนะเหนือสภาพแวดล้อมท่ี

ปรับเปลี่ยนอย่างรุนแรงดังกล่าว (สมศักดิ์  กิจธ

นาวัฒน์, 2545), Lunenburg and Other (1966 อ้างถึง

ใน สนานจิตร สุคนธทรัพย์, 2551) ระบุว่าผู้น านั้น

จะตอ้งมีกระบวนการคิดในเชิงสร้างสรรค์ รวมท้ังเป็น

นักการทูตและรู้จักใช้อุบายท่ีแยบคาย รู้งานกลุ่ม  

มรีะบบระเบียบ โนม้นา้วจิตใจผู้อื่นได้ ส่วนนักวิชาการ

ไทยได้นิยามคุณลักษณะของผู้น าเชิงสร้างสรรค์ว่า

ประกอบด้วยคุณลักษณะ ดังนี้ (รังสรรค์ ประเสริฐศรี, 

2544, หนา้ 188-189) เป็นผู้มคีวามรู้ (Knowledge)  

มีความรอบรู้อย่างกว้างขวางในด้านข้อมูลและ

ประเด็นปัญหา รวมท้ังเป็นผู้ท่ีมีความสามารถทาง

เชาว์ปัญญา (Intellectual Abilities) มีสติปัญญาสูง  

มีไหวพริบ มีความสามารถในการแก้ปัญหา แสวงหา

สิ่งท่ีดีและชอบคิดหลายแง่มุมและด้านบุคลิกภาพ 

(Personality) เป็นผู้ไม่ยึดแบบแผนเก่าโบราณ มีความ

มั่นใจในตนเอง ชอบความท้าทาย มีพลังท่ีจะต่อสู้และ

หนักแนน่  

         ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

สกลนคร เขต 3 มีนโยบายในการยกระดับคุณภาพ

การศึกษา โดยการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาท่ี

ปฏิบัติงานอยู่ในสถานศึกษา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน

การปฏิบัติงานซึ่งจะส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาของ

สถานศกึษาในสังกัด ได้พัฒนาบุคลากรในรูปแบบและ

วิธีการต่างๆ เช่น การประชุมปฏิบัติการ การนิเทศ

ตดิตาม การพัฒนาโดยใช้ระบบ UTQ การศึกษาดูงาน

โรงเรียนต้นแบบ เอกสารประชาสัมพันธ์ การน าเสนอ

ผลงาน การจัดนิทรรศการ ควบคู่ไปกับการประเมิน

คุณภาพมาตรฐานการศึกษา การประกันคุณภาพ

ภายในของสถานศึกษาและการประเมินภายนอกของ 

สมศ. ด้วยรายงานการประกันคุณภาพภายในของ

สถานศึกษาของส านักงานเขตพื้น ท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 ปี 2556 พบว่า ค่าเฉลี่ย

ร้อยละของมาตรฐานต่ าสุด 5 อันดับ คือ 1) มาตรฐาน 

ท่ี 5  นัก เ รียนมีความรู้และทักษะตามหลักสูตร  

2) มาตรฐานท่ี 4 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิด

อย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ แก้ปัญหา 

ได้อย่างมีสติ สมเหตุผล 3) มาตรฐานท่ี 6 ผู้เรียน 

มีทักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถท างาน

ร่ ว ม กั บ ผู้ อื่ น ไ ด้  แ ล ะ มี เ จ ต ค ติ ท่ี ดี ต่ อ อ า ชี พ 

สุจริต 4) มาตรฐานท่ี 7 ครูปฏิบัติงานตามบทบาท

หน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และ  

5) มาตรฐานท่ี 12 สถานศึกษามีการประกันคุณภาพ

ภายในของสถานศึกษาตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 

ผลการประเมิน O - NET ของนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปท่ีี 6 ค่าเฉลี่ยร้อยละ 51.97 และผลการ

ประเมิน O - NET ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

ค่าเฉลี่ยร้อยละ 48.99 

         ดังนั้น ผู้วิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาการพัฒนา

รูปแบบภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของครูในโรงเรียน 

สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

สกลนคร เขต 3 ยังท าให้เกิดประสิทธิผลต่อโรงเรียน

ในการใชภ้าวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ในการบริหารจัดการ

สถานศกึษาให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ตามเจตนารมณ์

ของชาติต่อไป 

ความมุ่งหมายของการวิจัย 

         1. เพื่อพัฒนารูปแบบภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์

ของครูในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 

         2. เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบ

ภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของครูในโรงเรียน สังกัด

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร 

เขต 3 
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กรอบแนวคิดของการวิจัย 
         การวิจัยคร้ังนี้ได้ก าหนดกรอบแนวคิดจาก

การศึกษา ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับ

ภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์และประสิทธิผลภาวะผู้น าเชิง

สร้างสรรค์ โดยมีรายละเอยีดดังภาพประกอบ ดังนี้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 

 

วิธีด าเนินการวิจัย 

 1. กลุ่มเปา้หมาย 

 การวิจัยคร้ังนี้ก าหนดกลุ่มเปูาหมาย ดังนี้ 

      ระยะท่ี 1 การพัฒนารูปแบบภาวะผู้น า

เชิงสร้างสรรค์ของครูในโรงเรียน กลุ่มเปูาหมาย  

กลุ่ม ท่ี 1  คือ ผู้ เชี่ยวชาญจ านวน 5 คน ได้แก่ 1) 

ผู้อ านวยการโรงเ รียน จ านวน 2 คน อาจารย์

มหาวทิยาลัย 1 คน และครูหัวหน้ากลุ่มงาน จ านวน 2 

คน  โดยวิ ธี ก า ร เลื อกแบบ เจ า ะจง  ( Purposive 

Sampling)  

      ระยะท่ี 2 การตรวจสอบความเหมาะสม

ของรูปแบบภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของครูในโรงเรียน 

กลุ่มเปูาหมายกลุ่มท่ี 2 คือ คือ ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน  

5 คน ได้แก่ 1) ผู้อ านวยการโรงเรียน จ านวน 2 คน 

อาจารย์มหาวิทยาลัย 1 คน และครูหัวหน้ากลุ่มงาน 

จ านวน 2 คน โดยวิธีการเลอืกแบบเจาะจง (Purposive 

Sampling)  

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เป็นแบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 

(Rating scale) 5 ระดับ โดยแบ่งออกเป็น 2 ตอน 

ประกอบด้วย  

      ตอนท่ี 1 พัฒนารูปแบบภาวะผู้น าเชิง

สร้างสรรค์ของครูในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขต

พื้น ท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 

สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามเพศ วุฒิ

การศึกษา ต าแหน่ง และประสบการณ์การท างาน  

มลีักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Checklist)  

       ตอนท่ี 2 ตรวจสอบความเหมาะสมของ

รูปแบบภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของครูในโรงเรียนเป็น

แบบสอบถามแบบมาตรวัดประมาณค่า 5 ระดับ คือ 

มากท่ีสุด มากปานกลาง น้อย และน้อยท่ีสุด โดยมี

เกณฑ์ค่าดัชน ี0.50 ขึน้ไป ซึ่งผลการประเมินค่าความ

สอดคล้องจากผู้เชี่ยวชาญอยู่ระหว่าง 0.60 - 1.00  

ถือวา่ข้อค าถามใชไ้ด้และมคีวามเชื่อมั่นเท่ากับ 0.99  

การเก็บรวบรวมข้อมูล  

 ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล โดย

ด าเนนิการ ดังนี้ 

  1. การเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อตรวจสอบ

ความเหมาะสมของรูปแบบภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์

ของครูในโรงเรียนผู้วิจัยด าเนินการโดยขอหนังสือ

ราชการจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สกลนคร ไปยังผู้เชี่ยวชาญ เพื่อขอความอนุเคราะห์ใน

การตอบแบบสอบถาม 

  2. การส่งและเก็บข้อมูล ผู้วิจัยส่งและ

เก็บข้อมูลในบางส่วนด้วยตนเองและบางส่วนผู้วิจัย 

ได้ส่งแบบสอบถามทางไปรษณีย์ลงทะเบียน พร้อม 

แนบซองเปล่าติดดวงตราไปรษณีย์ จ่าหน้าซอง 

ชื่อ - สกุล ท่ีอยู่ของผู้วิจัย เพื่ออ านวยความสะดวก

ให้แก่กลุ่มตัวอย่างเมื่อส่งคืนผู้วิจัยได้รับคืน 5 ฉบับ 

คิดเป็นร้อยละ 100 

 

 

 

ประสทิธิผลภาวะผูน้ าเชิง

สร้างสรรค์ของครูใน

โรงเรียน สังกัดส านักงาน

เขตพื้นที่การศกึษา

ประถมศึกษาสกลนคร 

เขต 3 

  1. การบรรลุเปูาหมาย 

  2. ความพงึพอใจในการ

ท างานของคร ู

  3. ผลการปฏิบัติงานของ

องค์กร 

องค์ประกอบของภาวะผูน้ า 

เชิงสรา้งสรรค์ของครใูน

โรงเรียน  

สังกัดส านักงานเขตพื้นที่

การศกึษาประถมศึกษา

สกลนคร เขต 3  

  1. วสิัยทัศน์ (Vision)  

  2. ความยดืหยุ่น (Flexibility)  

  3. จนิตนาการ 

(Imagination)  

  4. บุคลิกภาพ (Personality)   
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สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  
 การวเิคราะห์ขอ้มูลผู้วิจัยด าเนินการ ดังนี้ 

  1. น าแบบสอบถามท่ีรวบรวมได้และ

ตรวจสอบความสมบูรณ์แล้วไปลงรหัสและน าไป

วิเคราะห์ด้วยเคร่ืองคอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรม

ส าเร็จรูป 

  2. วเิคราะห์ข้อมูลโดยการใช้สถิติ ได้แก่

ความถี่  ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ( ) และส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน (S.D.) ในการพิจารณาความเหมาะสมของ

รูปแบบภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของครูในโรงเรียนและ

ใช้การทดสอบเพื่ออ้างอิงค่าเฉลี่ยไปยังกลุ่มตัวอย่าง

โดยก าหนดค่าเฉลี่ย ( ) ของคะแนนความคิดเห็นใน

รูปแบบแต่ละข้อและต้องมีค่าเฉลี่ย ( ) อย่างน้อย 

3.51 ขึน้ไป 

สรุปผลการวิจัย 
 การวิจัยเร่ืองการพัฒนารูปแบบภาวะผู้น า

เชิงสร้างสรรค์ของครูในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขต

พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 ผู้วิจัยได้

สรุปผลการวจิัย แบง่ออกเป็น 2 ระยะ ดังนี ้

 1. การพัฒนารูปแบบภาวะผู้น าเชิง

สร้างสรรค์ของครูในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต  3  มี  4 

องค์ประกอบ ได้แก่ 1) วิสัยทัศน์ 2) ความยืดหยุ่น  

3) จินตนาการ และ 4) บุคลิกภาพ และประสิทธิผล

ภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของครูในโรงเรียนสังกัด

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร 

เขต 3 ม ี3 องคป์ระกอบ ได้แก่ 1) การบรรลุเปูาหมาย         

2) ความพงึพอใจในการท างานของครู และ 3) ผลการ

ปฏบัิตงิานขององค์กร  

 2. การตรวจสอบความเหมาะสมของ

รูปแบบภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของครูในโรงเรียน

สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

สกลนคร เขต 3 โดยผู้เชี่ยวชาญ โดยรวมอยู่ในระดับ

มาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านเรียงค่าเฉลี่ยจากมาก

ไปหาน้อย ดังนี้ วิสัยทัศน์ (  4.60, S.D. 0.17) 

จินตนาการ (  4.00, S.D. 0.47) ความยืดหยุ่น (  

4.00, S.D. 0.43) และบุคลิกภาพ (  4.00, S.D. 

0.41) ประสิทธิผลภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ โดยรวมอยู่

ระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านเรียงล าดับค่าเฉลี่ย

จากมาไปหาน้อย ดังนี้ ด้านการบรรลุเปูาหมาย (  

4.56, S.D. 0.18) ด้านผลการปฏิบัติงานขององค์กร (

  4.40, S.D. 0.26) และ ด้านความพึงพอใจในการ

ท างานของครู (  4.25, S.D. 0.34) 

 

อภิปรายผลการวิจัย 

 การวิจัยเร่ืองการพัฒนารูปแบบภาวะผู้น า

เชิงสร้างสรรค์ของครูในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขต

พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 ผู้วิจัยได้

อภิปรายผลการวิจัย ดังนี้ 

       1. การพัฒนารูปแบบภาวะผู้น าเชิง

สร้างสรรค์ของครูในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขต

พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 พบว่า  

  1.1 ภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของ 

ครูในโรงเรียน มี 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) วิสัยทัศน ์ 

2) ความยืดหยุ่น 3) จินตนาการ และ 4) บุคลิกภาพ 

สอดคล้องกับ Parker & Begnaud (2004, p. 11)  

ได้สรุปคุณลักษณะของภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ มี 3 

องค์ประกอบ ดังนี้ 1) วิสัยทัศน์ (Vision) 2) ความ

ยืดหยุ่น (Flexibility) และ 3) ความสามารถในการ

แก้ปัญหา  (Problem  solving  Ability)  และในยัง

สอดคล้องกับ Palus & Horth (2005) ได้ภาวะผู้น าเชิง

สร้างสรรค์ ประกอบด้วย 1)  การให้ความสนใจ 

(Paying attention) 2) บุคลิกภาพ (Personalizing)  

3)  จินตนาการ ( Imagine) 4)  ความมุ่ งมั่ น ทุ่ม เท 

(Serious play) 5) การให้ความร่วมมือ (Collaborative 

Inquiry) 6) การสร้างจิตส านึก (Crafting) และยัง

สอดคล้องกับทัศนะของ Katz (2003) ได้สรุป

อ งค์ ป ร ะ กอบขอ งภ า ว ะ ผู้ น า เ ชิ ง ส ร้ า ง ส ร รค์ 

ประกอบด้วย 1) ความช านาญ (Expertise) 2) ความ

ยดืหยุ่น (Flexibility) 3) จินตนาการ (Imagination) และ 

4) แรงจงูใจ (Motivation)  
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       1.2 ประสิทธิผลภาวะผู้น า เชิง

สร้างสรรค์ของครูในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต  3  มี  3 

องค์ประกอบ ได้แก่ 1) การบรรลุเปูาหมาย 2) ความ

พึงพอใจในการท างานของครู และ 3) ผลการ

ปฏบัิตงิานขององค์กร ทัง้นี้เนื่องจากประสิทธิผลภาวะ

ผู้น าเชิงสร้างสรรค์ เป็นความสามารถของผู้น าท่ี

สามารถด าเนินการหรือกิจการต่างๆ ขององค์กรให้

บรรลุผลส าเร็จตามเปูาหมายและเป็นท่ีพึงพอใจ ซึ่ง

สอดคล้องกับ อังสนา เข็มใคร (2560) ได้กล่าวถึง

ภาวะผู้น าท่ีมีประสิทธิ มี 4 ด้าน คือ 1) ผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียน 2) ความพงึพอใจในงานของบุคลากร 3) 

การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 4) การพัฒนาครู และ 

5) คุณลักษณะของผู้เรียนและยังสอดคล้องกับ Silver 

(1983) ได้กลา่วถึงประสิทธิผลของภาวะผู้น า ได้แก่ 1) 

ความพึงพอใจของกลุ่ม 2) ผลผลิตของกลุ่ม และ 3) 

ผลงานท่ีปรากฏ และในทัศนะของ Hersey and 

Blanchard (1996) ได้เสนอว่าประสิทธิผลภาวะผู้น า 

คือ 1) ผลลัพธ์ของกระบวนการ และ 2) การบรรลุ

เปูาหมาย 

       2. การตรวจสอบความเหมาะสมของ

รูปแบบภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของครูในโรงเรียน

สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

สกลนคร เขต 3 พบวา่ โดยรวมมีความเหมาะสมอยู่ใน

ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายดา้นเรียงค่าเฉลี่ยจาก

มากไปหาน้อย ดังนี้ วิสัยทัศน์ (  4.60, S.D. 0.17) 

จินตนาการ (  4.00, S.D. 0.47) ความยืดหยุ่น (  

4.00, S.D. 0.43) และบุคลิกภาพ (  4.00, S.D. 

0.41) ท้ังนี้เนื่องจากภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ คือ  

การท่ีผู้น าใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการแก้ปัญหาและ

ด าเนินงานตามสถานการณ์ต่างๆ พร้อมท้ังรู้จัก

กระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ของผู้อื่น สามารถจูงใจ

หรือน าบุคคลอื่นๆ โดยวิธีการหรือแนวทางใหม่ๆ 

อย่างท้าทาย เพื่อน าไปสู่การสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ 

สอดคล้องกับทัศนะของ รังสรรค์ ประเสริฐศรี (2551) 

ได้กล่าวไว้ว่า ภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ แสดงออก 

ด้วยการ 1) จินตนาการ (Imagination) หมายถึง  

การแสดงออกของผู้บริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษาถึง

การมีความคิดเชิงสร้างสรรค์ มีอารมณ์ขันในการ

ท างานและมีสติ ปัญญาในการแก้ ปัญหาอย่าง

สร้างสรรค์ 2) ความยืดหยุ่น (Flexibility) หมายถึง  

การแสดงออกของผู้บริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษา 

ถึ งการคิดหาค าตอบได้อย่ า งอิส ระ  ไม่ตกอยู่ 

ภายใต้กฎเกณฑ์ห รือความคุ้ น เคยการปรับตัว 

เข้ากับสถานการณ์ต่างๆ และการเปิดกว้างรับ

ความคิดใหม่ๆ อย่างอิสระ 3) วิสัยทัศน์ (Vision) 

หมายถึง การแสดงออกของผู้บริหารสถานศึกษา

อาชีวศึกษาถึงการมองภาพในอนาคตท่ีเป็นไปได้

น าไปสู่การเปลี่ยนแปลงท่ีมุ่งสู่ความเป็นเลิศ และ  

4) บุคลิกภาพ (Personality) และประสิทธิผลภาวะผู้น า

เชิงสร้างสรรค์ พบว่าโดยรวมมีความเหมาะสมอยู่ใน

ระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านเรียงล าดับค่าเฉลี่ย

จากมาไปหาน้อย ดังนี้ ด้านการบรรลุเปูาหมาย (  

4.56, S.D. 0.18) ด้านผลการปฏิบัติงานขององค์กร (

  4.40, S.D. 0.26) และ ด้านความพึงพอใจในการ

ท างานของครู (  4.25, S.D. 0.34) ท้ังนี้เนื่องจาก

ประสิทธิผลภาวะผู้น าเป็นการแสดงความสามารถของ

ผู้น าในการด าเนินการกิจการ ต่างๆ ให้บรรลุผลส าเร็จ

ตามเปูาหมายและเป็นท่ีพึงพอใจ เสื่อมใส ศรัทธาแก่ผู้

ท่ีเกี่ยวข้องท้ังภายในและภายนอกของกลุ่ม โดย

สามารถประเมินได้จากการบรรลุ เ ปูาหมายใน

ความส าเร็จของงานการผลิตนักเรียนท่ีมีคุณภาพ 

ความพึงพอใจของผู้ ร่วมงาน ความสามัคคีของ

ผู้ร่วมงาน การพัฒนาผู้ร่วมงานให้มีคุณภาพ ความมี

ชื่อเสียงและมีผลงานออกมาเป็นท่ียอมรับโดยท่ัวกัน 

สอดคล้องกับ Hoy and Miskel (2001, pp. 402-403) 

ได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับภาวะผู้น าท่ีมีประสิทธิผล  

มี 3 ด้าน ดังนี้ ด้านตัวบุคคล ได้แก่ การรับรู้และ 

การยอมรับ ผู้น าต้องสามารถในการท างานจนเป็นท่ี

ยกย่อง และสามารถประเมินตนเองได้ว่ามีศักยภาพ

เพยีงใด ด้านผู้รว่มงาน ได้แก่ ความพึงพอใจ และด้าน

องค์การ ได้แก่ การบรรลุเปูาหมายและสอดคล้องกับ
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ผลการวิจัยของ สุภาพ ฤทธ์ิบ ารุง (2556, บทคัดย่อ) 

ได้ศึกษาเร่ืองภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหาร

สถานศึกษาท่ีส่งผลต่อความมีประสิทธิผลของ

โรง เ รียน สั งกั ดส านั กงาน เขตพื้น ท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 30 พบว่า ประสิทธิผลภาวะผู้น า 

ประกอบด้วย ด้านความพึงพอใจในการท างานของครู 

ด้านคุณลักษณะของผู้เรียน  

 

ข้อเสนอแนะ 

 1. ข้อเสนอส าหรับผลการวิจัย 

       1.1 จากรูปแบบภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์

ของครู ควรส่งเสริมให้น ารูปแบบท่ีพัฒนาขึ้นไปใช้เป็น

แนวทางการพัฒนาภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของครูใน

สถานศกึษาขั้นพื้นฐานได้  

  1.2 สถานศึกษาควรก าหนดเปูาหมาย

และแนวทางการพัฒนาภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ให้เข้า

กับสภาพการณ์บริบทของสถานศึกษาเอง โดย

ค านึงถึงประสิทธิผลเป็นส าคัญ 

       1.3 จากรูปแบบภาวะผู้น าเชิง

สร้างสรรค์ของครู มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก 

ดังนั้นสถานศึกษาควรส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนเข้ามามี

บทบาทร่วมกัน ในการก าหนดทิศทางในการพัฒนา

ภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์เพื่อแสวงหาแนวทางใหม่ๆ 

มาพัฒนาการท างานอยู่เสมอ ซึ่งส่งผลให้ประสิทธิผล

ของงานสูงขึน้ 

 2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครัง้ต่อไป 

  2.1 ควรมีการศึกษารูปแบบภาวะผู้น า

เชิงสร้างสรรค์ของครูในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขต

พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 ในแต่ละ

ด้าน 

  2.2 ควรมีการทดลองรูปแบบภาวะผู้น า

เชิงสร้างสรรค์ของครูในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขต

พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 

  2.3 ควรมีการศึกษากลยุทธ์ภาวะผู้น า

เชิงสร้างสรรค์ของครูในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขต

พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 
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ค าแนะน าในการเตรียมและการส่งต้นฉบับ 

 
  กองบรรณาธกิาร  วารสารการบริหารและพัฒนาการศกึษา มหาวทิยาลัยราชภัฏสกลนคร ซึ่งเป็นวารสารฉบับ

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีความยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งท่ีจะได้รับผลงานเกี่ยวกับบทความวิจัย บทความ

วิชาการ หรือ บทความปริทัศน์ในสาขาศึกษาศาสตร์ บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์  รัฐประศาสนศาสตร์ 

นิติศาสตร์ นิเทศศาสตร์ ส่งเสริมการเกษตร ศิลปะ วัฒนธรรมและสาขาท่ีเกี่ยวข้องจากทุกท่านทุกหน่วยงาน  

เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารการบริหารและพัฒนาการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครโดยบทความต้องผ่าน

การประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกอย่างน้อยบทความละ 2 ท่าน เพื่อความสะดวกในการพิจารณา จึงขอแนะน า

แนวทางการเตรียมตน้ฉบับและการส่งต้นฉบับ ดังนี้ 

ประเภทของบทความ 

  1. บทความวิชาการ (Academic Article) หมายถึง บทความท่ีเขียนขึ้นในลักษณะวิเคราะห์ วิจารณ์ หรือ

เสนอแนวคิดใหม่ๆ จากพื้นฐานวิชาการท่ีได้เรียบเรียงมาจากผลงานทางวิชาการของตนเองหรือของผู้อื่น หรือเป็น

บทความทางวิชาการท่ีเขียนขึ้นเพื่อเป็นความรู้ส าหรับผู้สนใจทั่วไป กล่าวถึงความเป็นมาของปัญหา วัตถุประสงค์ แนว

ทางการแก้ไขปัญหา มีการใช้แนวคิดทฤษฎี ผลงานวิจัยจากแหล่งข้อมูล สรุป เช่น หนังสือ วารสารวิชาการ 

อนิเตอร์เน็ต ประกอบการวเิคราะห์วิจารณ์ เสนอแนวทางการแก้ไข 

  2. บทความวิจัย (Research Article) หมายถึง เป็นการน าเสนอผลการวิจัยอย่างเป็นระบบ กล่าวถึง 

ความเป็นมา และความส าคัญของปัญหา วัตถุประสงค์ การด าเนนิการวิจัย 

  บทความวิจัยประกอบด้วย หน้าท่ีเป็นชื่อเร่ือง บทคัดย่อ และเนื้อหาของบทความ ในส่วนหน้าท่ีเป็นชื่อเร่ือง 

ควรมีข้อมูลตามล าดับ ดังนี้ ชื่อเร่ือง ชื่อผู้นิพนธ์ สังกัด (ภาควิชา คณะ มหาวิทยาลัย) หรือในกรณีท่ีเป็นนักศึกษา  

ควรมีรายละเอียด เช่น หลักสูตร สาขา มหาวิทยาลัย คณะกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ และวุฒิการศึกษา 

ของคณะกรรมการ 

  บทคัดย่อต้องระบุถึงความส าคัญของเร่ือง วัตถุประสงค์ วิธีการวิจัย (ประชากร กลุ่มตัวอย่าง และวิธีการสุ่ม 

เคร่ืองมือ และสถิติท่ีใช้ในการวิจัย) ผลการวิจัย และบทสรุป ความยาวไม่เกิน 250 ค า หรือประมาณ 13 บรรทัด      

ในกรณีท่ีต้นฉบับเป็นภาษาไทย ให้ผู้นิพนธ์เขียนบทคัดย่อท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ระบุค าส าคัญของเร่ือง 

(keywords) จ านวนไมเ่กิน 5 ค า 

  เนื้อหาของบทความ ให้เร่ิมต้นจากบทน าโดยมีความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา วัตถุประสงค์ และ

สมมุติฐานของงานวิจัย วิธีการด าเนินการวิจัย ประกอบด้วย ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย  

การเก็บรวบรวมขอ้มูล การวเิคราะห์ขอ้มูล ผลการวจิัย อภิปรายผลการวิจัย สรุปผลการวิจัย และกิตติกรรมประกาศ 

(ถ้ามี) เทคนิคและวิธีการท่ัวไปให้อธิบายไว้ในส่วนวัสดุอุปกรณ์และวิธีการวิจัย ผลการทดลองต่างๆ ให้อธิบายไว้ใน

ส่วนผลการศกึษาการวเิคราะห์เปรียบเทียบ ผลการทดลองกับงานของผู้อื่นให้เขียนไว้ในส่วนอภิปรายผลการวิจัยและ

การสรุปผลการวจิัยตามวัตถุประสงค์ให้เขียนไว้ในส่วนสรุปผลการวจิัย 
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  3. บทความปรทิัศน์ (Review Article) หมายถงึ งานวชิาการท่ีประเมินสถานะล่าสุดทางวิชาการเฉพาะทางท่ี

มกีารศึกษาค้นควา้ มกีารวเิคราะห์และสังเคราะห์องค์ความรู้ท้ังทางกว้างและทางลกึอย่างทันสมัย โดยให้ขอ้วิพากษ์ท่ี

ชี้ให้เห็นแนวโน้มท่ีควรศกึษาและพัฒนาตอ่ไป 

  บทความปริทัศน์เป็นการน าเสนอภาพรวมของเร่ืองท่ีน่าสนใจโดยในหน้าแรกของบทความปริทัศน์จะต้อง

ประกอบด้วย ชื่อเร่ือง ชื่อผู้นพินธ์ ท่ีอยูผู่้นิพนธ์ และบทสรุป เพื่อเป็นการสรุปเร่ืองโดยย่อให้เข้าใจว่าเร่ืองท่ีได้น าเสนอ

มคีวามนา่สนใจและความเป็นมาอยา่งไรพร้อมระบุค าส าคัญของเร่ือง (keywords) จ านวนไมเ่กิน 5 ค า 

  เนื้อหาของบทความ ต้องมีบทน า เพื่อกล่าวถึงความน่าสนใจของเร่ืองท่ีน าเสนอก่อนเข้าสู่เนื้อหาในแต่ละ

ประเด็น และตอ้งมีบทสรุป เพื่อขมวดปมเร่ืองท่ีน าเสนอ พร้อมข้อเสนอแนะจากผู้นิพนธ์เกี่ยวกับเร่ืองดังกล่าวส าหรับ

ให้ผู้อ่านได้พจิารณาประเด็นท่ีน่าสนใจต่อไป 

  ผู้นิพนธ์ควรตรวจสอบเนื้อหาท่ีเกี่ยวข้องกับบทความท่ีน าเสนออย่างละเอียด โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนื้อหาท่ีใหม่

ท่ีสุด บทความปริทัศน์ต้องน าเสนอพัฒนาการของเร่ืองท่ีน่าสนใจ ข้อมูลท่ีน าเสนอจะต้องไม่จ าเพาะเจาะจงเฉพาะ

ผู้อ่านท่ีอยู่ในสาขาของบทความเท่านั้น  แต่ต้องน าเสนอข้อมูลท่ีผู้อ่านในสาขาอื่นๆ หรือนิสิตนักศึกษาในระดับสูง

สามารถเข้าใจได้ 

การเตรยีมต้นฉบับ 

  1. ต้นฉบับพิมพ์เป็นภาษาไทย องค์ประกอบต่างๆ ของบทความวิจัย หรือบทความวิชาการให้จัดท าตาม 

ค าแนะน าการเตรียมต้นฉบับนี้  การใช้ภาษาไทยให้ยึดหลักการใช้ค าศัพท์และชื่อ บัญญัติตามหลักของ

ราชบัณฑิตยสถาน ควรหลีกเลี่ยงการเขียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยโดยไม่จ าเป็น กรณีจ าเป็นให้เขียนค าศัพท์

ภาษาไทยตามด้วยในวงเล็บภาษาอังกฤษ โดยค าแรกให้ขึ้นต้นด้วยตัวพิมพ์ใหญ่ส่วนอักษรและค าท่ีเหลือท้ังหมด 

ให้พิมพด์้วยตัวพมิพเ์ล็ก ยกเว้นชื่อเฉพาะทุกค าให้ขึ้นต้นด้วยตัวพิมพ์ใหญ่ การปรากฏอยู่หลายท่ีในบทความของศัพท์  

ค าเดียวกันท่ีเป็นภาษาไทยตามด้วยภาษาอังกฤษให้ใช้ค าศัพท์ภาษาไทยตามด้วยภาษาอังกฤษเฉพาะคร้ังแรก  

ครัง้ตอ่ไปใชเ้ฉพาะค าศัพท์ภาษาไทยเท่านัน้ 

  2. การพิมพ์ ให้จัดพิมพ์ด้วยโปรแกรม Microsoft Office Word ระยะบรรทัดเดี่ยว โดยจัดหน้ากระดาษ ขนาด  

A 4 (8.5 x 11 นิ้ว) ตั้งค่าหน้ากระดาษส าหรับการพิมพ์ห่างจากขอบกระดาษทุกด้าน ด้านละ 1 นิ้ว (2.54 เซนติเมตร) 

จัดสองคอลัมน์ใส่เลขหนา้ก ากับทุกหน้า 

  3. รูปแบบตัวอักษร ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษใช้แบบ TH Niramit AS ขนาดตัวอักษรท้ังภาษาไทยและ

ภาษาอังกฤษใชข้นาดตัวอักษรอย่างเดียวกัน ดังนี้ ชื่อเร่ืองขนาด 18 pt. (ตัวหนา) ชื่อผู้เขียนบทความและหัวข้อหลักใช้

ตัวอักษรขนาด 16 pt. (ตัวหนา)  หัวขอ้รองใช้ตัวอักษรขนาด 14 pt. ตัวหนา เนื้อความทุกส่วนใช้ตัวอักษรขนาด 14 pt. 

ตัวปกต ิเชงิอรรถหน้าแรกที่เป็นช่ือต าแหนง่ทางวิชาการของผู้เขียนบทความและที่อยู่ใชต้ัวอักษรขนาด 10 pt. ตัวปกติ 

  4. จ านวนหนา้ ความยาวของบทความไมเ่กิน 11 หนา้ (รวมตาราง รูปภาพ และเอกสารอา้งอิง)  

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

แทรกไวใ้นเนื้อเร่ืองอาจจัดท าเป็นขาวด าหรือสีใดก็ได้ โดยให้ผู้เขียนบทความคัดเลอืกเฉพาะท่ีจ าเป็นเท่านั้นเรียงล าดับ

ให้สอดคลอ้งกับเนื้อเร่ือง ชื่อตารางให้อยู่ดา้นบนของตาราง ส่วนช่ือรูปภาพ แผนภูมิ และกราฟให้อยูด่้านล่างพร้อมท้ัง

ค าอธิบายสัน้ๆ ท่ีสื่อความหมายได้สาระครบถ้วน ส่วนไฟล์รูปภาพให้แยกไฟลต์า่งหากจากต้นฉบับโดยให้แนบเป็นไฟล์

สกุล .jpg หรือ .gif เป็นต้น 
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  6. เอกสารอา้งอิง มรีายละเอยีดตามท่ีก าหนด ดังนี้ 

  ให้น าปท่ีีพิมพล์งไว้หลังช่ือผู้แต่งและใส่ไว้ในวงเล็บ ดังตัวอย่าง 

หนังสือภาษาไทย เชน่ 

ชื่อผู้แตง่./(ปีท่ีพิมพ)์./ชื่อเร่ือง./สถานท่ีพิมพ:์ ส านักพมิพ.์  

วจิารณ์ พานชิ. (2555). วถิีสร้างการเรียนรู้เพื่อศิษยใ์นศตวรรษท่ี 21. กรุงเทพฯ: โรงพมิพต์ถาตา พับลิเคชั่น. 

หนังสือภาษาอังกฤษ เชน่ 

นามสกุล,/อักษรตัวแรกของช่ือ./อักษรตัวแรกของช่ือกลาง./(ปีท่ีพมิพ)์.//ชื่อเร่ือง./สถานท่ีพิมพ:์ ส านักพมิพ.์  

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

วารสารในประเทศและตา่งประเทศ เชน่ 

ชื่อผู้แตง่./(ปีท่ีพิมพ)์./“ชื่อบทความ,”/ชื่อวารสาร,/ปีท่ีหรือเล่มท่ี(ฉบับท่ี):/หนา้ที่ตพีมิพบ์ทความ.  

สุรศักดิ ์ ปาเฮ. (2545). “การนเิทศภายในโรงเรียน.” วารสารวิชาการ, 5(8): 26-27. 

Smith, M. S., & Purkey, S. C. (1983). “Effective schools: A review.” Elementary School Journal, 83: 427-452. 

วิทยานิพนธ ์เชน่ 

ชื่อผู้แตง่./(ปีท่ีพิมพ)์./ชื่อเร่ือง./วทิยานพินธ์./ ชื่อย่อหลักสูตร./สถานท่ีพิมพ:์ ชื่อสถาบันการศึกษา.  

สมหวัง  มังธานี. (2547). สุขภาพองค์กรท่ีสง่ผลตอ่ประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษา

 สกลนคร เขต 3. วทิยานพินธ์ ค.ม. สกลนคร:  มหาวทิยาลัยราชภัฏสกลนคร. 

ราชกิจจานุเบกษา เชน่ 

“ชื่อเร่ือง,”/ราชกิจจานุเบกษา./เล่ม/ตอนท่ี./หนา้./วัน เดอืน ปี. 

“พระราชบัญญัติขอ้มูลข่าวสาร,” ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 11 ตอนท่ี 46 ก. หนา้ 1-16 10 กันยายน 2540. 

สารานุกรม เชน่ 

จ านง  ทองประเสริฐ. (2539). ราชนีติ. สารานุกรมไทยฉบับราชบัณฑิตสถาน. (เล่ม 24), หน้า 15815-15824. 

 กรุงเทพฯ: ราชบัณฑิตสถาน. 

รายงานการประชุม หรือรายงานสัมมนา เชน่ 

ผู้รับผิดชอบ./(ปีท่ีพิมพ์)./ชื่อเร่ือง.//รายงานรายงานการประชุม หรือรายงานสัมมนาเร่ือง./วัน เดอืน ปี./สถานท่ีพิมพ์: 

 ผู้จัดพมิพ.์ 

กระทรวงศึกษาธกิาร. (2559). รายงานขอ้มูลสถิตินักศกึษาท่ีมีความบกพร่องในสถาบันอุดมศึกษา ปกีารศึกษา 

 2559. กรุงเทพฯ: ส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา. 

สื่ออเิล็กทรอนกิส์ เชน่ 

ชื่อผู้เขียนบทความ./ชื่อบทความ./ชื่อเร่ือง [ประเภทสื่อ]./สถานท่ีพิมพ:์ ชื่อสถาบันการศึกษา. 

นพรัตน์  เพชรพงษ์. (2545). สุขภาพองค์กรท่ีสง่ผลตอ่ประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

 สกลนคร เขต 3 [ซีดี - รอม]. วทิยานพินธ์ ค.ม. สกลนคร: มหาวทิยาลัยราชภัฏสกลนคร. 

เว็ปไซต ์เชน่ 

ชื่อผู้แตง่./(ปีท่ีพิมพ)์./ชื่อเรื่อง./แหลง่ท่ีมา (ถ้ามี)./เข้าถึงได้จาก URL./วันเดอืนปีท่ีเข้าถึง 
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จินตหรา  เขาวงค.์ (2553). การเรียนรวมและการเรียนร่วม. เข้าถึงไดจ้าก 
 http://khaowongmsu.blogspot.com/2010/10/blog-post.html. 30 สิงหาคม 2558 

  7. ผลงานวชิาการท่ีสง่มาตอ้งไมไ่ด้รับการเผยแพร่ท่ีใดมาก่อน และไมอ่ยู่ในระหว่างการพจิารณากับวารสาร 

ฉบับอื่น 

  8. การสง่ตน้ฉบับ ให้ผู้เขียนบทความส่งได้ท่ี journalmedsnru@gmail.com หรือส่งแผ่น CD โดยสามารถ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเตมิหรือส่งเอกสารได้ท่ีวารสารการบริหารและพัฒนาการศกึษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

(บรรณาธกิารวารสาร) คณะครุศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชภัฏสกลนคร 680 ถนนนติโย ต าบลธาตุเชงิชุม อ าเภอเมอืง 

จังหวัดสกลนคร 47000 โทรศัพท์: 084-9577557, 095-1760217 หรือ 062-5645550 โทรสาร. 042-743793 
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แบบฟอร์มน าส่งบทความเพื่อพิจารณาลงวารสารการบริหารและพัฒนาการศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
1. ชือ่ – สกุล (บทความ/ผู้วิจัยหลัก)1 (ภาษาไทย)1..................................................................................................................                                                                                                                                                                
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