
Naresuan University Publishing House
www.nupress.grad.nu.ac.th

สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

การบริหารและ
การจัดการศึกษา
การบริหารและ
การจัดการศึกษา

ธีรศักดิ์ อุปรมัย อุปไมยอธิชัย
สุชาติ บางวิเศษ



ข้อมูลทางบรรณานุกรมของสำานักหอสมุดแห่งชาต ิ

National Library of Thailand Cataloging in Publication Data

ธีรศักดิ์ อุปรมัย อุปไมยอธิชัย และคณะ. 

            การบริหารและการจัดการศึกษาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน.--พิษณุโลก: สำานักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2563.  
            470 หน้า.  

            1. การบริารการศึกษา.  I. สุชาติ บางวิเศษ, ผู้แต่งร่วม II. ชื่อเรื่อง. 

371.2 

ISBN  978-616-426-183-9 

ISBN (e-book) 978-616-426-184-6 

สพน. 75  

ราคา 450 บาท   

พิมพ์ครั้งที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 

 

 

 
สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 โดยสำานักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร ห้ามการลอกเลียนไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งของหนังสือเล่มนี้  

ไม่ว่าในรูปแบบใด ๆ นอกจากจะได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากสำานักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร เท่านั้น 

 

ผู้จัดพิมพ ์ สำานักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร

 

มีวางจำาหน่ายที ่ 1. ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

         สาขา  ศาลาพระเกี้ยว กรุงเทพฯ โทร. 0-2218-7000-3 

  สยามสแควร์ อาคารวิทยกิตติ์  กรุงเทพฯ โทร. 0-2218-9881, 0-2255-4433 

  มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก โทร. 0-5526-0162-5 

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา โทร. 044-216131-2 

  มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี โทร. 0-3839-4855-9 

  โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (รร.จปร.) จังหวัดนครนายก โทร. 037-393-023, 037-393-036 

  จัตุรัสจามจุรี กรุงเทพฯ โทร. 0-2160-5301 

  มหาวิทยาลัยพะเยา โทร. 0-5446-6799, 0-5446-6800 

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน โทร. 044-922662-3 

  สาขาย่อยคณะครุศาสตร์จุฬาฯ โทร. 0-2218-3979 

  สาขาหัวหมาก โทร. 02-374-1378 

    2. ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อาคารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 50 ถนนงามวงศ์วาน   

        แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร กรุงเทพฯ  10900 โทร. 0-2579-0113 

    3. ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ถนนพระจันทร์  

        แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 โทร. 0-2613-3899, 0-2623-6493 

         สาขา ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่ โทร. 0-5394-4990-1 

  ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จังหวัดสงขลา โทร. 0-7428-2980, 0-74282981 

  ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จังหวัดยะลา โทร. 0-7329-9980  

    4. สำานักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร อาคารมหาธรรมราชา 

        จังหวัดพิษณุโลก 65000 โทร. 0-5596-8833 ถึง 8836 

 

 

กองบรรณาธิการ กองบรรณาธิการจัดทำาเอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการของสำานักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร 

ออกแบบปก  สรญา แสงเย็นพันธ ์

ออกแบบรูปเล่ม สรญา แสงเย็นพันธ ์

พิมพ์ที่  บริษัท กู๊ดเฮด พริ้นท์ติ้ง แอนด์ แพคเกจจิ้ง กรุ๊ป จำากัด  6/1 นิคมอุตสาหกรรมบางชัน  ซอยเสรีไทย 58 แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510 

  โทร. 02-136-7042

สำานักพิมพ์นี้เป็นสมาชิกสมาคมผู้จัดพิมพ ์
และผู้จำาหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย

http://www.thaibooksociety.com

nu_publishing

กรณีต้องการสั่งซื้อหนังสือปริมาณมาก หรือเข้าชั้นเรียนติดต่อได้ที ่
ฝ่ายจัดจำาหน่ายสำานักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร 

พิมพ์บน

กระดาษถนอมสายตากรีนรี้ด 
กระดาษคุณภาพ เพื่อผลงานคุณภาพ สำานักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร@nupress



สำนักพิมพ์
มหาวิทยาลัยนเรศวร

สั่งซื้อหนังสือออนไลน์
จัดส่งถึงบ้านสะดวกรวดเร็ว

nu_publishing

 กรณีต้องการสั่งซื้อหนังสือปริมาณมาก หรือเข้าชั้นเรียนติดต่อได้ที่
ฝ่ายจัดจำหน่ายสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร 

สั่งซื้อทันที



คำำ�นิิยม
 หนังสือเร่ือง “การบริหารและการจัดการศึกษา สู่การพัฒนาท่ียั่งยืน” ท่ีผู้เขียนคือ รองศาสตราจารย์

ดร.ธีรศักด์ิ อุปรมัย อุปไมยอธิชัย และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ บางวิเศษ ได้ร้อยเรียงเร่ืองราวของการบริหาร

การศึกษาท่ีจะนำาไปสู่การพัฒนาท่ียั่งยืนของผู้เรียนทุกช่วงวัย ต้ังแต่การสร้างความเข้าใจ ในหลักการจนถึงวิธี 

ดำาเนินการให้บรรลุผลของการได้ประโยชน์ของผู้เรียนน้ัน เป็นหนังสือท่ี ทรงคุณค่าท่ีสะท้อนถึงความต้ังใจ 

ทำาประโยชน์แก่ส่วนรวม ความอุตสาหะในการค้นคว้ารวบรวม องค์ความรู้ทุกแง่มุมของการบริหารการศึกษา  

ตลอดจนการช้ีแนะถงึประโยชนท่ี์จะไดรั้บจากการอา่นหนังสือเล่มน้ี จะเป็นผลดีในการสรา้งองค์ความรู้และทกัษะ

ของผู้เรียนในเชิงรูปธรรมเป็นอย่างยิง่ 

 ผู้เขียนโดยเฉพาะอย่างยิ่ง รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรศักด์ิ อุปรมัย อุปไมยอธิชัย เป็นผู้รักการเขียน  

ผู้พากเพียรในการป้อนความรู้ใหม่ ๆ ด้านการศึกษาต่อสังคมมาอย่างต่อเน่ืองโดยตลอด ความคิด และการปฏิบัติตน 

ได้ถ่ายทอดลงเป็นต้นแบบของผู้บริหารการศึกษา ท้ังในด้านเน้ือหาและภาคปฏิบัติ จึงถือว่าเป็นหนังสือท่ีสมควร

ได้รับการยกย่องและน่าสัมผัสมากท่ีสุด เพราะสาระและแนวคิดตลอดจนปรัชญาในการนำาไปประยุกต์ใช้มีอยู่ 

ครบครันอยู่ในหนังสือเล่มน้ีแล้ว 

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร 

ตุลาคม 2563



คำำ�นิิยม
 หนังสือ “การบริหารและการจัดการศึกษาสู่การพัฒนาท่ีย่ังยืน” ท่ีเขียนโดย รองศาสตราจารย์  

ดร.ธีรศักด์ิ อุปรมัย อุปไมยอธิชัย และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ บางวิเศษ เป็นหนังสือท่ีใช้หลักการบริหาร

การศึกษามาใช้ในการจัดการศึกษาสู่การพัฒนาท่ียั่งยืน ผู้เขียนซ่ึงจบทางการบริหารการศึกษาท้ังสองท่าน  

และเคยเป็นครูท่ีเคยปฏิบัติการสอนจริง จึงสามารถถ่ายทอดประสบการณ์ได้เห็นภาพในรูปธรรม โดยเรียงลำาดับ

นำาเสนออ่านเข้าใจง่ายมีลำาดับข้ันตอนเรียงร้อยกันอย่างต่อเน่ือง รวมท้ังส้ิน 13 บท เร่ิมจากบทท่ีว่าด้วย 1) แนวคิด

การจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างการพัฒนาท่ียัง่ยืน 2) ทฤษฎีี และหลักการบริหารจัดการองค์การ  3) ภาวะผู้นำา

ทางการศึกษา 4) การเรียนรู้วัฒนธรรม และการติดต่อส่ือสารในองค์การ 5) การคิดอย่างเป็นระบบ และ 

การประสานประโยชน์องค์การ 6) การส่งเสริมมนุษยสัมพันธ์ในองค์การ 7) การส่งเสริมการทำางานเป็นทีม  

8) การจัดระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ 9) การจัดทำาโครงการพัฒนาองค์การ 10) การจัดการใน 

ช้ันเรียน 11) การศึกษาพฤติกรรมนักเรียน และการสร้างวินัยในช้ันเรียน 12) การประกันคุณภาพการศึกษา  

13) การศึกษากับการพัฒนาชุมชน โดยในแต่ละบท เหมาะกับครู ผู้บริหาร นักการศึกษา และผู้สนใจท่ัวไป  

ถ้าได้อ่านหนังสือเล่มน้ีแล้ว จะสามารถบริหารและจัดการศึกษาให้เกิดคุณภาพท่ียั่งยืนได้ ผมขอช่ืนชมผลงาน 

ของนักการศึกษารุ่นใหม่ท้ัง 2 ท่าน ท่ีผลิตหนังสือท่ีมีคุณภาพสำาหรับวงการศึกษาไทย

รองศาสตราจารย์ ดร.สำาราญ มีแจ้ง 

อดีตคณบดีคณะศึกษาศาสตร์

มหาวิทยาลัยนเรศวร 



คำำ�นิำ�
 หนังสือ “การบริหารและการจัดการศึกษาสู่การพัฒนาท่ียั่งยืน” เล่มน้ี ผู้เรียบเรียงได้รวบรวม  

หลักการ แนวคิด ทฤษฎีีและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือให้นิสิต นักศึกษา ท้ังในระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิต

ศึกษา ครู ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ๆ รวมท้ังบุคคลท่ัวไป  

โดยยึดหลักการทฤษฎีีสู่แนวทางในการปฏิบัติท่ีเป็นรูปธรรม สามารถนำาไปปฏิบัติได้จริง 

   หนังสือเล่มน้ี มีท้ังส้ิน 13 บท ประกอบด้วย บทท่ี 1 แนวคิดการจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้าง 

การพัฒนาท่ียั่งยืน บทท่ี 2 ทฤษฎีี และหลักการบริหารจัดการองค์การ บทท่ี 3 ภาวะผู้นำาทางการศึกษา บทท่ี 4 

การเรียนรู้วัฒนธรรม และการติดต่อส่ือสารในองค์การ บทท่ี 5 การคิดอย่างเป็นระบบ และการประสานประโยชน์

องค์การ บทท่ี 6 การส่งเสริมมนุษยสัมพันธ์ในองค์การ บทท่ี 7 การส่งเสริมการทำางานเป็นทีม บทท่ี 8 การจัด

ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ บทท่ี 9 การจัดทำาโครงการพัฒนาองค์การ บทท่ี 10 การจัดการในช้ัน

เรียน บทท่ี 11 การศกึษาพฤตกิรรมนกัเรียน และการสรา้งวินัยในช้ันเรียน บทท่ี 12 การประกนัคุณภาพการศกึษา

บทท่ี 13 การศึกษากับการพัฒนาชุมชน โดยในแต่ละบท ผู้เรียบเรียงได้เสนอประเด็นท่ีเป็นประโยชน์  

และทำาการสรุปแต่ละบท เพ่ือให้เกิดความสมบูรณ์มากยิง่ข้ึน

 ผู้เรียบเรียงหวังเป็นอย่างยิง่ว่า หนังสือเล่มน้ี จะสามารถนำาไปใช้ได้จริง และเป็นประโยชน์อันนำาไปสู่

ผลกระทบตอ่การพฒันาท่ียัง่ยนื และเกดิการเปล่ียนแปลงตอ่การบรหิารและการจดัการศกึษาในประเทศไทย ท้ังน้ี

ขอขอบพระคุณ ตำารา/หนังสือ/บทความวิชาการ/บทความวิจัย/เอกสารอ่ืน ๆ ครูบาอาจารย์ และบุคคลท่ีนำามา

อ้างอิงในหนังสือดังกล่าวด้วยความเคารพเป็นอย่างสูงยิง่

ธีรศักดิ์ อุปรมัย อุปไมยอธิชัย

                                                                                                สุชาติ  บางวิเศษ
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แนวคิิดการบัริหารและการจััดการศึึกษา

เพ่ื่�อเสริมสร้างการพัื่ฒนาท่�ยัั่�งย่ั่น



2

แนวคิิดการบริหารและการจััดการศึึกษาเพ่ื่�อเสริมสร้างการพัื่ฒนาท่ี่�ยัั่�งย่ั่น

01

09

05

13

03

11

07

02

10

06

04

12

08

  แนวคิดการบริหารและการจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างการพัฒนาท่ียั่งยืนเกิดจากการจัดการศึกษา

ตามแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 สอดคล้องกับหลักการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 ยึดหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” “การพัฒนาท่ียัง่ยืน” และ “คนเป็น

ศูนย์กลางการพัฒนา” โดยอาศัยเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี มาเป็นกรอบในการกำาหนดเป้าหมายท่ีจะ 

บรรลุใน 5 ปี โดยท่ีเป้าหมายและตัวช้ีวัดต้องสอดคล้องกับกรอบเป้าหมายการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และ 

ส่ิงแวดล้อมท่ีองค์กรระหว่างประเทศโดยสหประชาชาติกำาหนดข้ึน คือ การพัฒนาท่ียั่งยืน 

แนวคิิดการบัริหารและการจััดการศึึกษา

   แนวคิดการบริหารและการจัดการศึกษา  ตามแผนการศึกษาแห่งชาติ ยึดหลักสำาคัญในการ 

จัดการศึกษา ประกอบด้วย หลักการจัดการศึกษาเพ่ือปวงชน (Education for All) หลักการจัดการศึกษา 

เพ่ือความเท่าเทียมและท่ัวถึง (Inclusive Education) หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency 

Economy) และหลักการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนของสังคม (All for Education) อีกท้ังยึดตามเป้าหมาย 

การพฒันาท่ียั่งยนื (Sustainable Development Goals : SDGs 2030) ประเดน็ภายในประเทศ (Local Issues) 

อาทิ คุณภาพของคนทุกช่วงวัย การเปล่ียนแปลงโครงสร้างประชากรของประเทศ ความเหล่ือมลำ้าของ 

การกระจายรายได้ และวิกฤตด้านส่ิงแวดล้อม โดยนำายุทธศาสตร์ชาติ (National Strategy) มาเป็นกรอบ 

ความคิดสำาคัญในการจัดทำาแผนการศึกษาแห่งชาติ (สำานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2560)

วิสัยั่ทัศึน์ (Vision) 

  “คนไทยทุกคนไดรั้บการศกึษาและเรยีนรู้ตลอดชีวิตอยา่งมีคุณภาพดำารงชวิีตอยา่งเป็นสุข สอดคลอ้ง

กับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปล่ียนแปลงของโลกศตวรรษท่ี 21

วัติถุุป็ระสงค์ิในการจััดการศึึกษา

  1.  เพ่ือพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพ 

  2.  เพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นพลเมืองดี มีคุณลักษณะทักษะและสมรรถนะท่ีสอดคล้องกับบทบัญญัติ

ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติและยุทธศาสตร์ชาติ

 3.  เพ่ือพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณธรรม จริยธรรม รู้รักสามัคคีและร่วมมือ

ผนึกกำาลังมุ่งสู่การพัฒนาประเทศอย่างยัง่ยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

 4.  เพ่ือนำาประเทศไทยก้าวข้ามกับดัก ประเทศท่ีมรีายได้ปานกลาง และความเหล่ือมลำ้าภายในประเทศ

ลดลง
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ทฤษฎ่ี และหลักการบัริหาร

จััดการองค์ิการ
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 การบรหิารจัดการองคก์ารให้ประสบความสำาเร็จต้องอาศัยทฤษฎีี และหลกัการเป็นแนวปฏิบัติเพ่ือให้

เกิดกระบวนการทำางานโดยมีระบบข้ันตอนและการวางแผนท่ีมุ่งไปสู่เป้าหมายน้ันเป็นส่ิงสำาคัญ ผู้ท่ีมีส่วนเก่ียวข้อง

กับการจัดการศึกษาต้องศึกษาและทำาความเข้าใจ เน่ืองจากองค์การเป็นระบบของกลุ่มคนหมู่มากท่ีต้องอยู่ภาย

ใต้ระเบียบและข้อบังคับ อันจะนำาไปสู่แนวทางการปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพในองค์การ ท้ังน้ีต้องมีความรู้ 

ในศาสตร์ด้านการบริหารจัดการองค์การและต้องเข้าใจในบริบทของโรงเรียนน้ัน ๆ  เพ่ือการบริหารจัดการได้อย่าง

มีประสิทธิภาพ โดยยึดม่ันในทฤษฎีี และหลักการท่ีถูกต้อง และถือเป็นนโยบายและแนวทางในการปฏิบัติต่อไป

คิวามหมายั่และป็ระเภทของทฤษฎ่ีทางการบัริหาร

 1. ความหมายของทฤษฎีี

 คำาว่า ทฤษฎีี ซ่ึงตรงกับภาษาอังกฤษว่า Theory ได้มีผู้รู้หลายท่านได้ให้ความหมายไว้ในหลายทัศนะ

ดังน้ี

 ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 (2546) ได้ให้นิยามของทฤษฎีี หมายถึง ความเห็น การเห็น   

การเหน็ด้วยใจ ลักษณะท่ีคดิคาดเดาตามหลกัวิชาการ เพ่ือเสรมิเหตุผล และรากฐานใหแ้ก่ปรากฏการณห์รือข้อมูล

ในภาคปฏิบัติ ซ่ึงเกิดข้ึนอย่างมีระบบ ระเบียบ  

 Fred N. Kerlinger (1986) ได้ให้คำานิยามทฤษฎีีว่า เป็นกลุ่มของโครงสร้าง (Constructs) นิยาม 

(Definitions) และข้อเสนอท่ีต้องการพิสูจน์ (Proposition) ท่ีเสนอความคิดเห็นของปรากฏการณ์ท่ีเกิดข้ึน 

อย่างเป็นระบบและต่อเน่ืองสัมพันธ์กัน พร้อมกันน้ันก็ระบุความสัมพันธ์ของตัวแปรต่าง ๆ เพ่ือท่ีจะพออธิบาย

คาดการปรากฏการณ์น้ัน ๆ

 Hoy & Miskel (1991) ได้ให้ความหมายของทฤษฎีีในด้านการบริหารการศึกษาว่า เป็นชุดของแนวคิด

(Concepts) คติฐาน (Assumptions) และข้อยุติโดยท่ัวไป (Generalizations) ท่ีอธิบายเก่ียวกับพฤติกรรมของ

องคก์ารการศกึษาอยา่งเป็นระบบและสมัพันธ์กัน แตส่ำาหรบัสมมตฐิาน (Hypotheses) อาจจะไดรั้บมาจากทฤษฎีี

ท่ีคาดการณ์ความสัมพันธ์เพ่ิมเติมของแนวคิดต่าง ๆ ของระบบการศึกษา 

 จันทรานี สงวนนาม (2545) ได้ให้คำานิยามตามความหมายทฤษฎีีไว้ว่า ทฤษฎีีประกอบด้วย 3 ส่วน 

คือ (1) ทฤษฎีีประกอบด้วย มโนทัศน์ คติฐานเบ้ืองต้นและข้อสรุปโดยท่ัวไป อย่างมีเหตุผล (2) หน้าท่ีหลักของ

ทฤษฎีี คือ พรรณนาอธิบายพยากรณ์พฤติกรรม และ (3) ทฤษฎีีเป็นเคร่ืองช่วยให้ค้นคว้าการเรียนรู้ คือ  

ช่วยกระตุ้น จูงใจและช้ีแนะการพัฒนาองค์ความรู้ให้รู้ลึก รู้กว้างต่อไปอีก

 วิทยากร เชียงกูล (2546) ได้กล่าวว่า ทฤษฎีี คือ การอธิบายปรากฏการณ์ เหตุการณ์ต่าง ๆ ว่าเป็น

อย่างไร เกิดข้ึนได้อย่างไร และจะเป็นอย่างไรในอนาคต ทฤษฎีีท่ีได้มาจากการต้ังข้อสมมติฐาน (Hypothesis) 

และการพสูิจน์อยา่งเป็นวิทยาศาสตรจ์นได้หลักฐานข้อเท็จจริง มีเหตุผลท่ีน่าเช่ือถือ ยนืยนัอยูจ่ำานวนหน่ึงจึงได้รับ

การยอมรับเป็นทฤษฎีี แต่ทฤษฎีีท่ีเป็นท่ียอมรับในสมัยหน่ึงต่อไปก็อาจจะมีคนเสนอสมมติฐานใหม่ และพิสูจน์ 

หาทฤษฎีีใหม่มาโต้แย้ง
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 การศึกษาเร่ือง ภาวะผู้นำาทางการศึกษา เป็นเร่ืองท่ีมีความสำาคัญและจำาเป็นต่อการศึกษาให้เกิด 

องค์ความรู้ และเกิดความเข้าใจท่ีถูกต้อง เน่ืองจากเกิดจากภายในตัวบุคคลอันเกิดจากความต้องการ 

การเปล่ียนแปลงและมีอุดมการณ์ท่ีมีความเก่ียวข้องกับการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าทัดเทียมกับ

อารยประเทศได้ ด้วยหลักสำาคัญท่ีว่า การศึกษาสร้างคน คนสร้างชาติ ดังน้ัน การบริหารการศึกษาเพ่ือให้เกิด

ประโยชน์ต่อประเทศจึงควรมีผู้นำาองค์กรทางการศึกษาท่ีมีความรู้ ความสามารถ มีวิสัยทัศน์ มีสมรรถนะในการ

บริหารจัดการการศึกษาให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของชาติ และสามารถผลิตบุคลากรท่ีเกิดจากผลผลิตทางการ

ศึกษาท่ีมีคุณภาพได้อีกด้วย การศึกษาเร่ืองภาวะผู้นำาทางการศึกษาก่อให้เกิดหลักการและทฤษฎีีตามหลักวิชาการ

ท่ีถูกต้อง สามารถนำาไปใช้ประโยชน์ และวางรากฐานอันเป็นพ้ืนฐานต่อการพัฒนาประเทศได้ตามลำาดับ

คิวามหมายั่ของผู้้้นำา และภาวะผู้้้นำา 

 1. ความหมายของผู้นำา (Leader)  

       ความหมายของคำาว่า ผู้นำา โดยนักวิชาการได้แยกความเป็นผู้นำาออกจากคำาว่าผู้บริหาร ท้ังน้ีนักวิชาการ

 และนักทฤษฎีีท้ังชาวไทยและชาวต่างชาติ ได้นิยามความหมายของคำาว่า ผู้นำา พอสรุปได้ดังน้ี

 McFarland  กล่าวว่า  ผู้นำา คือ บุคลท่ีมีความสามารถในการใช้อิทธิพลให้คนอ่ืนทำางานในระดับ 

ต่าง ๆ ท่ีต้องการ ให้บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว้ McFarland (1979 อ้างถึงใน พิพัฒน์ นนทนาธรณ์, 

2556)  

 ผู้นำา คือ ผู้ท่ีมีความสามารถในการชักจูงให้คนอ่ืนทำางานให้สำาเร็จตามต้องการ Huse (1978  อ้างถึง

ในพิพัฒน์ นนทนาธรณ์, 2556)

      ผู้นำา คือ บุคคลท่ีมีอิทธิพลสูงสุดในกลุ่ม และเป็นผู้ต้องปฏิบัติภาระหน้าท่ีของตำาแหน่งผู้นำาท่ีได้รับ 

มอบหมาย  บุคคลอ่ืนในกลุ่มท่ีเหลือ คือ ผู้ตาม  แม้จะเป็นหัวหน้ากลุ่มย่อย หรือผู้ช่วยในการปฏิบัติหน้าท่ีต่าง ๆ

ก็ตาม  Yukl (1989 อ้างถึงใน พิพัฒน์ นนทนาธรณ์, 2556) 

 พัชรา วาณิชวศิน (2560) ได้กล่าวถึง ผู้นำา ในแต่ละระดับมีบทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบใน 

การนำาด้วยจุดมุ่งหมายท่ีแตกต่างกันไปในแต่ละด้าน แต่ด้วยเป้าหมายเดียวกัน คือ ได้ผลลัพธ์ตามท่ีองค์การ 

ต้องการเพ่ือเดินหน้าไปสู่ทิศทางท่ีกำาหนดไว้ แต่การท่ีผู้นำาจะทำางานให้บรรลุตามเป้าหมายองค์การดังท่ีกล่าวมา

แล้วได้น้ัน ผู้นำาจำาเป็นต้องโน้มน้าวและใช้อิทธิพลต่อผู้อ่ืน เพ่ือช่วยผลักดันให้เกิดผลลัพธ์ตามเป้าหมายท่ีกำาหนด

ไว้ตามบทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบของผู้นำาในแต่ละระดับ             

 กล่าวโดยสรุปได้ว่า  ผู้นำา  (Leader)   คือ บุคคลท่ีได้รับการแต่งต้ัง หรือการเลือกต้ังหรือการยกย่อง

จากกลุ่มให้ทำาหน้าท่ีของตำาแหน่งผู้นำาให้มีหน้าท่ีในการตัดสินใจ สามารถช้ีแนะ ส่ังการ ควบคุม ให้คุณให้โทษ 

และช่วยเหลือให้กลุ่มสามารถปฏิบัติงานได้สำาเร็จตามจุดประสงค์ท่ีต้ังไว้
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 การท่ีบุคคลต้ังแต่ 2 คนข้ึนไปได้เข้าร่วมกันปฏิบัติกิจกรรมอย่างใดอย่างหน่ึงให้บรรลุผลสำาเร็จ 

ตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายท่ีได้กำาหนดไว้น้ัน คณะบุคคลดังกล่าวได้ร่วมมือร่วมใจกันปฏิบัติกิจกรรมด้วย 

ความกระตอืรือร้น อันเป็นผลเน่ืองมาจากสภาพแวดลอ้ม และพฤตกิรรมในการปฏบัิติงานท่ีเกิดข้ึนจากการมส่ีวน

ร่วมเป็นการกำาหนดข้อสมมุติฐาน เพ่ือนำาไปสู่ค่านิยมร่วมกัน โดยการกำาหนดออกมาเป็นพฤติกรรมการปฏิบัติงาน

ไปในทิศทางเดียวกัน มีการติดต่อส่ือสารระหว่างกันในองค์การ หรือสนับสนุนซ่ึงกันและกันให้เกิดเป็นสัญลักษณ์

ท่ีส่งผลทำาให้บรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายพร้อมท้ังสามารถทำาให้การปฏิบัติกิจกรรมของคณะบุคคลมีความ

ยั่งยืนและม่ันคง ดังน้ัน ลักษณะดังกล่าวข้างต้นเรียกว่า วัฒนธรรมองค์การ ซ่ึงบุคคลในองค์การต้องมีการเรียนรู้

วัฒนธรรมองค์การ (Learning of Organizational Culture) และนำาไปปฏิบัติ (Implementation) เพ่ือให้ 

การเรียนรู้วัฒนธรรม และการติดต่อส่ือสารในองค์การเกิดความม่ันคง และเจริญก้าวหน้าตามลำาดับต่อไป

คิวามหมายั่ของการเร่ยั่นร้้วัฒนธรรมองค์ิการ

 1. ความหมายของการเรียนรู้

 การเรียนรู้ (Learning) ได้มีนักวิชาการให้ความหมายไว้ในทัศนะต่าง ๆ ดังต่อไปน้ี   

 เติมศักด์ิ คฑวณิช (2546) ได้สรุปความหมายของการเรียนรู้ได้ว่า การเรียนรู้ หมายถึง กระบวนการ

ของการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมท่ีเป็นผลมาจากการจัดสถานการณ์หรือประสบการณ์ และเม่ือได้รับการฝึกฝน 

และฝึกหัดจนเกิดความชำานาญแล้ว จะส่งผลทำาให้เป็นพฤติกรรมท่ีค่อนข้างถาวรข้ึน ท้ังน้ีพฤติกรรมเหล่าน้ันต้อง

ไม่เกิดจากสัญชาตญาณ วุฒิภาวะ โรคภัยไข้เจ็บ หรือเป็นผลมาจากการใช้ยาท้ังหลาย

 อำานาจ ธีระวนิช (2547) ได้กล่าวว่า การเรียนรู้ หมายถึง ผลลัพธ์จากประสบการณ์ท่ีก่อให้เกิด 

การเปล่ียนแปลงในพฤติกรรม หรือผลงาน โดยประสบการณ์ของบุคคลอาจจะเกิดข้ึนได้จากการสังเกตการอ่าน

หรือการฟังจากแหล่งสารสนเทศต่าง ๆ หรือการค้นพบด้วยตนเอง 

 ณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์ (2556) ได้กล่าวว่า การเรียนรู้ หมายถึง การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมอย่างค่อน

ข้างถาวร ซ่ึงเกิดมาจากประสบการณ์ หรือการฝึกฝนของระบบการเรียนรู้จะเกิดข้ึนอย่างเป็นทางการหรือไม่เป็น

ทางการในช่วงเวลาและสถานการณ์

 สรุปได้ว่า การเรียนรู้  หมายถึง กระบวนการเรียนรู้และฝึกฝนอันเน่ืองมาจากประสบการณ์ในรูปแบบ

ต่าง ๆ และสามารถนำามาซ่ึงการปรับเปล่ียนพฤติกรรม

 2. ความหมายของวัฒนธรรม

 วัฒนธรรม (Culture) ได้มีนักวิชาการให้ความหมายไว้ในทัศนะต่าง ๆ ดังน้ี

 ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2538) ได้กล่าวว่า วัฒนธรรม (Culture) มีหลายความหมาย ดังน้ี 

  1. กลุ่มของค่านิยม (Values) ความเช่ือถือ (Beliefs) ความเข้าใจ (Understandings) และ

บรรทัดฐาน (Norms) ซ่ึงสมาชิกมีส่วนร่วมในการจัดองค์การ
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 เม่ือมีส่ิงใดส่ิงหน่ึงผิดพลาดเกิดข้ึน ส่ิงท่ีมักจะได้ยินจากผู้บริหารท่ีตำาหนิความผิดพลาดท่ีเกิดข้ึนว่า  

“ทำางานไม่เป็นระบบ” หรือเม่ือเราขับรถอยู่บนถนนพบเห็นการขุดถนนฝังท่อระบายนำ้าเสีย อีกไม่ก่ีเดือนต่อมา 

ก็ขุดท่ีเดิมอีก คราวน้ีฝังสายไฟฟ้า เรามักตำาหนิอยู่ในใจว่า “ทำางานไม่เป็นระบบ” ไม่รู้จักประสานงานกันให้ดี

ระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีจะต้องขุดถนนตรงน้ี และแม้แต่ครู-อาจารย์ เม่ือตรวจงานของนักศึกษายังตำาหนิว่า 

เขียนรายงานอย่างไม่เป็นระบบ ส่ิงท้ังหลายท่ีเกิดข้ึนอีกมากมายท่ีเป็นปัญหามักจะถูกโยนไปให้ “ระบบ” เป็นตัว

สร้างปัญหา ท้ัง ๆ ท่ีตัวระบบเองน้ัน เกิดข้ึนจากคนท่ีคิดระบบให้ออกมาสามารถทำางานได้อย่างดี ฉะน้ัน การคิด

อย่างเป็นระบบจึงมีความสำาคัญในการวางแผน ทำาให้สามารถทำางานบรรลุผล และสำาเร็จอย่างราบร่ืน เรียบร้อย

รวดเร็ว และร่วมกันทำาการวางแผนการทำางานจึงเร่ิมต้นท่ีความสามารถในการคิดก่อน

คิวามหมายั่ และคิวามเป็็นมาของการคิิดอย่ั่างเป็็นระบับั
 การคิดอย่างเป็นระบบ (Systems Thinking) ผู้ท่ีเร่ิมพูดถึงแนวคิดน้ีเป็นคนแรก คือ Bertalanfy  

นักชีววิทยา ต่อมาแนวคิดน้ีเป็นท่ีรู้จักแพร่หลาย และพัฒนาไปสู่สาขาอ่ืน ๆ เช่น ฟิสิกส์ เร่ิมมาจากการต้ังข้อ

สันนิษฐาน (Thesis) แล้วมีข้อขัดแย้งของสันนิษฐานน้ัน ๆ  เกิดข้ึน แต่ก็ไม่ถูกท้ังหมด ดังน้ัน จึงเกิดการสังเคราะห์

(Synthesis) ส่ิงใหม่ และส่ิงเหล่าน้ีได้พัฒนาไปอย่างต่อเน่ือง ความรู้ต่าง ๆ จะพัฒนาเป็นแบบน้ีไปอย่างไม่ 

หยุดยั้ง ทุกอย่างเคล่ือนไหว ไม่แน่นอน วิธีคิดแบบน้ีมีมานานแล้ว ทุกอย่างมีมูลเหตุ ความรู้เร่ืองทฤษฎีีระบบ 

เป็นการมองโลกแบบองค์รวม ดังน้ัน ทุกอย่างมีความเช่ือมโยง สัมพันธ์จากส่วนย่อยไปสู่ส่วนใหญ่  

 1. ความหมายของการคิด  

               ได้มีนักวิชาการให้ความหมายของการคิดในทัศนะต่าง ๆ ดังน้ี       

 Dewey (1933 อ้างถึงใน สุคนธ์ สินธพานนท์ และคณะ, 2555) สรุปไว้ว่า การคิดเป็นกระบวนการ

ทางสมองท่ีเกิดข้ึนภายในตน ซ่ึงข้ึนอยู่กับความสามารถของสมองมนุษย์ เป็นความสามารถเฉพาะบุคคล การคิด

เร่ิมต้นเม่ือมีการกระตุ้นประสาทรับรู้จากส่ิงแวดล้อม และสมองมีการเลือกรับรู้การกระตุ้นน้ัน สมองของมนุษย์

สามารถคิดได้ต้ังแต่ข้ันตำ่า คือ การคิดส่ิงท่ีง่ายไม่ซับซ้อน จนถึงการคิดข้ันสูง ซ่ึงเป็นการคิดท่ีซับซ้อน ท้ังน้ี  

ความสามารถในการคิดจะมีการพัฒนาเป็นลำาดับจากง่ายไปยาก            

 Piage (1964 อ้างถึงใน สุคนธ์  สินธพานนท์ และคณะ, 2555) กล่าวว่า ความคิด  คือ ความสามารถ

ในการวางแผน และปรับตัวให้เข้ากับส่ิงแวดล้อม เพราะฉะน้ัน ความคิดจะเกิดจากการท่ีบุคคลได้รับประสบการณ์

จากการปะทะสงัสรรคกั์บประสบการณแ์ละส่ิงแวดลอ้ม โดยมีกระบวนการท่ีสำาคัญท่ีจะทำาใหเ้กิดการพฒันาความ

คิด ได้แก่ กระบวนการดูดซับ (Assimilate) โดยค่อย ๆ  ซึมซับความรู้ ประสบการณ์ต่าง ๆ  และกระบวนการปรับ

ให้เหมาะสม (Accommodation) โดยพยายามปรับความรู้ความคิดให้เข้ากับส่ิงแวดล้อมใหม่ ๆ ตลอดเวลา  

 Bruner et al. (1956 อ้างถึงใน ศุภพงศ์ อยู่ทอง, 2531) ได้ให้ความหมายไว้ว่า การคิด เป็นกระบวน

การท่ีใช้ในการสร้างแนวความคิดรวบยอด (Concept Formation) ด้วยการจำาแนกความแตกต่าง การจัดกลุ่ม 
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 ความมีมนุษยสัมพันธ์เป็นบุคลิกส่วนบุคลซ่ึงมีอยู่ในตัวครู และผู้บริหาร อันจะนำามาซ่ึงผลสำาเร็จต่อ

องค์การ เน่ืองด้วยความเป็นผู้มีมนุษยสัมพันธ์ท่ีดีน้ันนำามาซ่ึงผลสำาเร็จในองค์การ เกิดการติดต่อส่ือสาร  

การเก่ียวข้องกับตัวบุคลท่ีได้พบเห็น การเป็นสัญลักษณ์ท่ีเกิดความน่าเช่ือถือ เช่ือม่ันในตัวบุคคล เกิดความไว้เน้ือ

เช่ือใจให้กระทำาการใด ๆ  ตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายของงานน้ัน รวมถึงการประสานงานกับผู้ปกครอง ชุมชน

สังคม คณะกรรมการสถานศึกษา 

คิวามหมายั่ของมนุษยั่สัมพัื่นธ์ในองค์ิการ

 การท่ีมนุษยจ์ะอยูร่ว่มกันเพ่ือดำาเนนิกิจกรรมอนัมีเป้าหมายเดยีวกัน หรอืแตกตา่งกันเป็นจำาเพาะของ

กลุ่ม ในการอยู่ร่วมกันจะต้องมีการประสานสัมพันธ์ท้ังในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับหน้าท่ีความรับผิดชอบและส่วนท่ี

เก่ียวข้องในด้านส่วนตัว  ซ่ึงท้ังสองลักษณะน้ีถือว่าจะต้องเป็นความสัมพันธ์ท้ังส้ิน ท้ังระหว่างบุคคลต่อบุคคล และ

บุคคลต่อองค์การ   

 1. ความหมายของมนุษยสัมพันธ์

 นักวิชาการได้ให้ความหมายของมนุษยสัมพันธ์ไว้ในทัศนะต่าง ๆ ดังต่อไปน้ี

 เมธาวี อุดมธรรมานุภาพ และคณะ (2542) กล่าวว่า มนุษยสัมพันธ์เป็นการศึกษาเหตุผลแห่งพฤติกรรม

ท่ีทำาให้เกิดความขัดแย้ง และการเสริมสร้างความสัมพันธ์  ถ้าภาพ ท่ีดีซ่ึงต้ังอยู่บนพ้ืนฐานความเข้าใจร่วมกัน 

การให้การยอมรับนับถือกัน นำาไปสู่ความพอใจรักใคร่ร่วมมือ สามารถอยู่ร่วมกัน และทำางานร่วมกันจนบรรลุเป้า

หมายของบุคคลและองค์การ

 ลักขณา สริวัฒน์ (2544) ได้กล่าวว่า มนุษยสัมพันธ์ หมายถึง ความสามารถในการอยู่ร่วมกับคนอ่ืน

ด้วยความสุข หรือความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับคนอ่ืนได้ดี ทำาให้คนอ่ืนมีความช่ืนชมให้การยอมรับ และ

ความร่วมมือช่วยให้กลุ่มคนมีความสามารถ และความปรารถนาท่ีจะทำางานร่วมกันให้ได้ผล 

 สมพร สุทัศนีย์ (2544) ได้กล่าวว่า มนุษยสัมพันธ์ หมายถึง การติดต่อเก่ียวข้องกันระหว่างบุคคล 

เพ่ือให้เกิดความรักใคร่ชอบพอ ความร่วมมือร่วมใจในการทำากิจกรรมให้บรรลุเป้าหมาย และการดำาเนินชีวิตให้มี

ความราบร่ืน

 สรุปได้ว่า มนุษยสัมพันธ์ จำาแนกออกได้ 2 ประเภท ได้แก่ 1) หมายถึง มนุษยสัมพันธ์ในด้านท่ัวไป คือ

มนุษยสัมพันธ์เป็นท้ังศาสตร์และศิลป์ของคนคนหน่ึงท่ีมีความสามารถในการอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน ได้อย่างมีความสุข 

2) กล่าวคือ มนุษยสัมพันธ์เป็นท้ังศาสตร์และศิลป์ สำาหรับในเร่ืองของศาสตร์ หมายถึง มนุษยสัมพันธ์เป็น 

องค์ความรู้ มีทฤษฎีี กฎีเกณฑ์หลักการ เป็นสาระสำาคัญของเน้ือหา ผู้ท่ีมีความประสงค์ท่ีจะศึกษาเก่ียวกับศาสตร์

ในด้านน้ีสามารถศึกษาหาความรู้ได้ ส่วนท่ีเป็นศิลป์ หมายถึง มนุษยสัมพันธ์เป็นเร่ืองของกลวิธีในการนำาเอาศาสตร์

ไปใช้กับผู้อ่ืน ในแต่ละคนไม่เหมือนกัน หรือกล่าวอีกนัยหน่ึงว่า ไม่มีสูตรสำาเร็จต้องใช้ศิลปะมากกว่าศาสตร์
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 การนำาความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ ประเภทวัสดุอุปกรณ์ และประเภทวิธีการแนวความคิดใหม่มา

เพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการสถานศึกษา มีความจำาเป็นอย่างยิ่ง โดยมีจุดประสงค์เพ่ือให้เกิดความต้องการ 

ความถกูต้องแม่นยำา และรวดเร็ว ผู้บริหารสามารถบรหิารงานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ โดยอาศยัข้อมูลสารสนเทศ

ช่วยในการตัดสินใจใช้ในการประเมินองค์กรของตนเอง และเปรียบเทียบกับองค์กรอ่ืน ๆ เพ่ือประโยชน์ใน 

การพัฒนาและการแข่งขัน การรู้เขารู้เราทำาให้สามารถท่ีจะนำาเสนอนโยบายในการกำาหนดวิสัยทัศน์ และพันธกิจ

และการนำาไปสู่การปฏิบัติได้อย่างตรงเป้าหมาย รวมถึงการดำาเนินกิจกรรมต่าง ๆ  เพ่ือให้เป็นไปได้อย่างมีทิศทาง

ท่ีถูกต้องชัดเจน ผู้ร่วมงานหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียก็สามารถท่ีจะปฏิบัติงาน หรือให้ความร่วมมือได้เป็นอย่างดี 

คิวามหมายั่ของข้อม้ลและสารสนเทศึ

 แหลง่ท่ีมาของขอ้มูลสารสนเทศมแีหล่งท่ีมาจากภายใน และภายนอกสถานศกึษา บทบาทของผู้บริหาร

ในการจัดหาข้อมูลสารสนเทศ โดยการจัดซ้ือ การผลิตข้ึนมาของสถานศึกษา และการบริจาควัสดุอุปกรณ์ จากครู

ผู้ปกครอง และชุมชนภายใต้การดำารงชีวิตในสังคมแห่งการเรียนรู้ สังคมอุดมปัญญา การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

และการส่ือสารช่วยในการบริหารจัดการองค์กรต่าง ๆ

 1. ความหมายของข้อมูลสารสนเทศ

               มีนักวิชาการได้ให้ความหมายของข้อมูลเพ่ิมเติม ดังน้ี

         ศิริไพร ศักด์ิรุ่งพงศากุล (2549) ได้ให้ความหมายข้อมูลไว้ว่า ข้อมูล หมายถึง ข้อเท็จจริงต่าง ๆ  

อาจอยู่ในรูปของ ตัวเลข ตัวอักษร สัญลักษณ์ รูปภาพ หรือมีเสียงก็ได้ 

         Efraim Turban et al. (2006) ได้ให้ความหมายของข้อมูลไว้ว่า คือ คำาอธิบายพ้ืนฐานเก่ียวกับส่ิงของ

เหตุการณ์ กิจกรรมและธุรกรรมต่าง ๆ ท่ีได้ถูกบันทึก ได้ถูกจัดประเภท และถูกเก็บเอาไว้แต่ไม่มีลักษณะท่ีเป็น

ระเบียบเพียงพอท่ีจะสามารถนำาเอาไปใช้งานท่ีเป็นทางการได้ สามารถแบ่งออกได้ ดังน้ี

         1.1 ข้อมูล (Data) หมายถึง ความเป็นจริงท่ีสามารถยืนหยัดได้ด้วยหลักฐานท่ีปรากฏ อาจจะ

เป็นในรูปแบบของตัวเลข ผลการวิเคราะห์ท่ีทำาให้ผู้ท่ีค้บพบเช่ือม่ัน เกิดความเช่ือถือ สามารถนำามายึดเป็น 

แนวปฏิบัติอันจะนำาไปสู่การปฏิบัติงาน และเป็นหลักฐานสำาคัญได้ในท่ีสุด

  1.2 กระบวนการ (Process) หมายถึง การแปลงข้อมูลให้เปล่ียนเป็นสารสนเทศ หรือ 

กล่าวได้ว่า ขบวนการ คือ กลุ่มของงานท่ีสัมพันธ์กัน เพ่ือให้เกิดผลลัพธ์ตามท่ีต้องการ ดังภาพ 8.1 

ขอมูล ขบวนการ สารสนเทศ

ภาพ 8.1 ขบวนการแปลงข้อมูลเป็นสารสนเทศ
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 การบรหิารจัดการใหผู้้เรียนได้ฝึกภาคปฏบัิติ ผู้สอนต้องเปิดโอกาสใหผู้้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองท่ีเป็น

ลักษณะทักษะ กระบวนการ โดยจัดเป็นกิจกรรมทางวิชาการท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ และก่อให้เกิดความรัก 

ความสามัคคี การจัดทำาโครงการพัฒนาองค์การนอกจากจะเป็นการสร้างการพัฒนาแล้ว ยังจะก่อให้เกิดผล 

กระทบท่ีเกิดข้ึนเม่ือโครงการเสร็จส้ินลง ผลกระทบน้ีจะเป็นประเด็นในการพัฒนาและสร้างเพ่ือต่อยอดใน 

การพัฒนาโครงการต่าง ๆ ตามมา

คิวามหมายั่ คิวามสำาคัิญ หลักการของโคิรงการ

 1. ความหมายของโครงการ

 สำาหรับโครงการ (Project) ได้มีนักวิชาการให้ความหมายในทัศนะต่าง ๆ ไว้ ดังน้ี

  สงวน สุทธิเลิศอรุณ (2536) ได้กล่าวว่า โครงการ คือ กิจกรรมท่ีจะจัดหรือดำาเนินการเพ่ือให้บรรลุ

วัตถุประสงค์หรือเป้าหมายท่ีกำาหนดไว้ในแผน เช่น โครงการจัดอาหารกลางวันในโรงเรียน โครงการสร้างร้ัวโรงเรียน

ด้วยต้นมะขามเทศ โครงการจัดกิจกรรมสหกรณ์เพ่ือการศึกษา เป็นต้น

  Suchman (1990 อ้างถึงใน สุวิมล ติรกานันท์, 2548) ไดก้ล่าวว่า โครงการ หมายถึง การใช้กระบวนการ

ทางวทิยาศาสตร ์หรือการใช้เทคนิคการวิจัยทางสงัคมศาสตรเ์พ่ือหาขอ้มูลท่ีเป็นจริง และเช่ือถือได้เก่ียวกับโครงการ

เพ่ือการตัดสินใจว่า โครงการดังกล่าวดีหรือไม่ดีอย่างไร หรือเป็นการค้นหาว่าผลของกิจกรรมท่ีวางไว้ในโครงการ

ประสบความสำาเร็จตรงตามวัตถุประสงค์ หรือจุดมุ่งหมายของโครงการหรือไม่

 วิกิพีเดีย สารานกุรมเสร ี(2562) ไดก้ล่าวว่า โครงการ หมายถึง กระบวนการทำางานท่ีประกอบไปดว้ย

กิจกรรมหลาย ๆ กิจกรรม ซ่ึงมีการทำาโครงการเป็นไปตามลำาดับ โดยการทำางานจะต้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์

ท่ีต้ังไว้ โดยจะมีการกำาหนดระยะเวลาและงบประมาณท่ีจำากัด ในการดำาเนินงานโครงการจะต้องมีผู้ท่ีมีหน้าท่ี 

รับผิดชอบต่อโครงการ มีหน้าท่ีทำาการบริหารงาน กิจกรรมต่าง ๆ  ให้เป็นไปตามแผนงาน เหมาะสมกับเวลา และ

งบประมาณท่ีต้ังไว้

  กล่าวโดยสรุปได้ว่า โครงการ  หมายถึง ข้ันตอนและรูปแบบการทำางานโดยมีวัตถุประสงค์เป็นตัวต้ัง

โดยอาศัยระยะเวลา เงิน และทรัพยากรณ์มนุษย์เป็นตัวขับเคล่ือนให้ประสบความสำาเร็จ อันจะนำามาซ่ึงประโยชน์

ท่ีได้รับในโครงการน้ัน ๆ

 2. ความสำาคัญิของโครงการ

      โครงการมีความสำาคัญต่อการวางแผนการดำาเนินงาน สามารถกำาหนดทิศทางได้อยา่งมีเป้าหมาย และ

เป็นตัวช้ีวัดถึงความสำาเร็จในการดำาเนินงาน โครงการในแต่ละโครงการจะมีมากหรือน้อยข้ึนอยู่กับความต้องการ

ในการขับเคล่ือน ซ่ึงอาจจะรวมถึงงบประมาณในการจัดสรร และประโยชน์ท่ีได้รับ โครงการจึงมีความสัมพันธ์ 

กับแผนงาน และนโยบาย น่ันหมายถึง นโยบายของรัฐบาลถูกนำามาจัดทำาเป็นแผนชาติ จากแผนชาติจะถูก 

นำาปรับเป็นแผนกระทรวงต่าง ๆ จากน้ัน แผนกระทรวงจะถูกปรับต่อไปเป็น แผนกรม และหน่วยงานระดับล่าง  



277

10
การจััดการในชั�นเร่ยั่น



278

การจััดการในชัั้�นเรียน

01

09

05

13

03

11

07

02

10

06

04

12

08

 การจัดการช้ันเรียน เป็นวิธีการดำาเนินการให้ช้ันเรียนได้อยู่ในสภาพความพร้อมท่ีจะดำาเนินการเรียน

การสอนได้อยา่งมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผลในการเรียนรู้ของผู้เรียนอยา่งแท้จริง เน่ืองด้วยช้ันเรียนเป็นแหล่ง

การเรียนรู้ข้ันพ้ืนฐานในรายวิชาต่าง ๆ  ท้ังภาคทฤษฎีีและภาคปฏิบัติอันประกอบด้วยผู้เรียนท่ีมีความแตกต่างกัน

หรืออาจเรียกว่า “ความแตกต่างระหว่างบุคคล” (Individual Difference) ช้ันเรียนท่ีมีการบริหารจัดการท่ีดี  

เป็นความสามารถของผู้สอนท่ีส่งผลต่อบรรยากาศการเรียนรู้ของผู้เรียน เป็นปัจจัยสำาคัญของการเรียนการสอน 

และหมายความรวมถึง ผู้เรียนมีความสุขในขณะท่ีอยู่ในช้ันเรียน ความสุขของผู้เรียนเป็นส่ิงท่ีสุดยอดปรารถนา

ของผู้สอน และผู้รับผิดชอบทางการศึกษาต้องพยายามจัดให้มีข้ึนโดยท่ัวกัน การบริหารจัดการช้ันเรียนเป็นองค์

รวมของการบรูณาการความรู้ ความสามารถของครผูู้สอน พร้อมท้ังก่อให้เกิดแรงจูงใจให้ผู้เรียนได้มาโรงเรียน และ

ได้เรียนหนังสืออย่างมีความสุข

คิวามหมายั่และคิวามสำาคัิญของการจััดการชั�นเร่ยั่น

 1. ความหมายของการจัดการชั�นเรียน

 เม่ือพิจารณาคำาท่ีเก่ียวข้องกับ “Classroom Management” จะพบว่า มีท้ังความหลากหลายของ

คำาท่ีใช้ และมีท้ังความใกล้เคียงกันในความหมาย ผู้เรียบเรียงจึงวิเคราะห์คำาและสรุปความหมายของคำาว่า 

“Classroom Management”  ไว้ ดังน้ี

  Thai Software Dictionary (2549 อ้างถึงใน ฆนัท ธาตุทอง, 2552) ได้ให้ความหมายไว้ ดังน้ี class 

(n.vi.vt) หมายถึง

  1. ข้ัน ช้ัน ประเภท ชนิด อย่าง จำาพวก จัดเข้าไว้ในจำาพวก จัดเข้าอยู่ในประเภท

  2. ช้ันในโรงเรียน เวลาเรียน ข้ันชมเชย

  3. พวกคนช้ันสูง

  4. ช้ันเชิง ท่าทาง รูป

 Classroom หมายถึง  ห้องเรียน

 Management  หมายถึง  ความสามารถในการจัดการ

 ดังน้ัน เม่ือสรุปโดยภาพรวมตาม Thai Software Dictionary แล้ว คำาว่า “Class Management” 

คือ “ความสามารถในการจัดการช้ันในโรงเรียน”ส่วนคำาว่า “Classroom Management” คือ “ความสามารถ

ในการจัดการช้ันในห้องเรียน”

 ท้ังน้ีไม่ว่าจะเป็นคำาว่า “ความสามารถในการจัดการช้ันในโรงเรียน” และคำาว่า“ความสามารถใน 

การจัดการช้ันในห้องเรียน” ล้วนแล้วแต่เป็นกระบวนการส่งเสริม สนับสนุน อำานวยความสะดวกของบุคลากร 

ทุกฝ่ายท่ีเก่ียวข้องกับการจัดการศึกษาในสถานศกึษาน้ัน ๆ  ท้ังในระดบัห้องเรียน ระดบัช้ันเรียน และระดบัโรงเรียน

เพ่ือให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างมีความสุข และบรรลุตามจุดหมาย และมาตรฐานท่ีกำาหนดไว้ เป็นบทบาทหน้าท่ีของ



321

11
การศึึกษาพื่ฤติิกรรมนักเร่ยั่น

และการสร้างวินัยั่ในชั�นเร่ยั่น



322

การศึึกษาพฤติิกรรมนัักเรียนัและการสร้างวิินััยในัชัั้�นัเรียนั

01

09

05

13

03

11

07

02

10

06

04

12

08

 การศึกษาพฤติกรรมนักเรียน และการสร้างวินัยในช้ันเรียน เป็นจุดเร่ิมต้นของครูผู้สอน และบุคลากร

ทางการศึกษาท่ีต้องทำาการศึกษาอย่างจริงจัง มีความเป็นธรรม และต้องดำาเนินการอย่างต่อเน่ือง นอกจากน้ีควร

สร้างความตระหนกั และอาศยัพลังจากครอบครวั ชุมชน จึงจะสามารถหลอ่หลอมเยาวชนใหมี้ชีวิตสามารถนำาพา

ตนเองให้อยูใ่นโลกยุคโลกาภิวัตน์ท่ีเต็มไปด้วยส่ิงยัว่ย ุและความกดดันต่าง ๆ  ได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมเติบโต

เป็นผู้ใหญ่ท่ีมีดุลยภาพ มีความสมดุลย์แห่งชีวิตมีความคิดสร้างสรรค์ในส่ิงท่ีดีงามแก่ตนเอง เก้ือกูลให้สังคมเข้ม

แข็ง ดังเจตนารมณ์แห่งแผนการศึกษาแห่งชาติ

คิวามคิิดรวบัยั่อดของการศึึกษาพื่ฤติิกรรมนักเร่ยั่น

 1. ความคิดรวบยอดของการศึกษาพฤติกรรมนักเรียน

              จากแนวคิดของนักวิชาการ ท่ีกล่าวถึงพฤติกรรม การเกิดพฤติกรรม ได้อธิบายตามหัวข้อ และ 

ความหมายดังกล่าว (สมโภชน์  เอ่ียมสุภาษิต, 2540)  

    การปรับพฤติกรรมนักเรียน  คือ การนำาเอาแนวคิดจากทฤษฎีีการเรียนรู้มาประยกุต์ใช้อย่างเป็นระบบ

เพ่ือช่วยเพ่ิมศักยภาพ ความสามารถ ความเป็นตัวของตัวเอง และเพ่ิมความสามารถในการควบคุมตนเองของ

นักเรียน  การปรับพฤติกรรมน้ันสามารถทำาได้ 2 ทาง คือ บุคคลปรับพฤติกรรมของตนเองและบุคคลถูกบุคคลอ่ืน

ปรับพฤติกรรมท้ัง 2 วิธี ใช้หลักและกระบวนการเดียวกัน เพียงแต่ว่าวิธีแรกน้ันบุคคลจะเป็นผู้ดำาเนินการปรับ

พฤติกรรมด้วยตนเองท้ังหมด ในขณะท่ีวิธีท่ีสอง บุคคลอ่ืนจะเป็นผู้ดำาเนินการปรับพฤติกรรมให้

 2. ความหมายของการปรับพฤติกรรมนักเรียน 

 การปรบัพฤติกรรมมคีวามหมาย คือ การปรบัพฤติกรรมเปน็วิธีการทางวทิยาศาสตร ์ ได้มีการทดลอง

และพิสูจน์มาแล้วว่า ได้ผล ไม่ว่าจะใช้กับเด็กปกติหรือไม่ปกติ เด็กหรือผู้ใหญ่ เน่ืองจากทุกวิธีการของการปรับ

พฤติกรรมได้ผ่านข้ันตอน และวิธีการวิจัยมาเป็นช่วงระยะเวลาอันยาวนาน ผลท่ีได้จากการวิจัยเป็นข้อพิสูจน์ 

ได้ดีว่า วิธีการปรับพฤติกรรมนับว่าเป็นวิธีการหน่ึงท่ีใช้ได้ผลในการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของบุคคลอันแสดงออก

ถึงพฤติกรรมภายนอกท่ีสามารถสังเกตเห็นได้กับพฤติกรรมภายในท่ีสังเกตเห็นไม่ได้ แต่สามารถใช้เคร่ืองมือวัด 

ทางจิตวิทยาสอบวัดได้ (บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธ์ิ, 2540)

 วิธีการปรับพฤติกรรมน้ัน จะมุ่งเฉพาะท่ีพฤติกรรมท่ีสังเกตเห็นได้หรือท่ีวัดได้เท่าน้ัน  เช่น พฤติกรรม

การเข้าช้ันเรียนตรงเวลา พฤติกรรมการตีเพ่ือน พฤติกรรมการแต่งตัวถูกระเบียบของโรงเรียน การเข้าแถวใน 

ช้ันเรียน หรือพฤติกรรมการคิดอย่างมีเหตุผล เป็นต้น การปรับพฤติกรรมอาจจะเกิดจากการร่วมมือกัน  

โดยเป็นการปฏิสัมพันธ์ท่ีบุคคลต้ังแต่ 2 คนข้ึนไป รวมกลุ่มกันทำางาน หรือการได้รับการมอบหมายให้ปฏิบัติงาน

กลุ่ม โดยมีเป้าหมายเพ่ือให้เกิดความรักความสามัคคีซ่ึงกันและกัน เกิดการหล่อหลอมและการละลายพฤติกรรม

ลดความขัดแย้ง อีกท้ังยังได้รับการปรับตัวท่ีดีข้ึนเสมอ มองผลสำาเร็จอันเป็นผลประโยชน์เป็นสำาคัญ ซ่ึงเป็น 

การปฏิสัมพันธ์ท่ีตรงกันข้ามกับการแข่งขันการ ร่วมมือหลายระดับต้ังแต่ระดับน้อยไปจนถึงระดับมาก (ลักขณา 

สริวัฒน์, 2544)
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  การประกันคุณภาพการศึกษา (Quality Assurance) ของสถานศึกษาจึงเป็นการให้หลักฐาน  

ข้อมูลแก่ประชาชนว่า บุคคลในสถานศึกษาจะทำางานอย่างเต็มความสามารถเพ่ือให้ผู้ปกครอง นักเรียน  

และสาธารณชนม่ันใจว่า นักเรียนจะมีคุณภาพตามท่ีระบุไว้ในหลักสูตร และมาตรฐานคุณภาพการศึกษา  

สามารถดำาเนินการให้เกิดคุณภาพการศึกษาตามบทบาทหน้าท่ีของครูในระบบการประกันคุณภาพภายใน  

และระบบการประกันคุณภาพภายนอก พร้อมท้ังยังมีการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

โดยเฉพาะผู้เรียน และเกิดความเช่ือม่ันต่อผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานเข้าศึกษาในสถานศึกษาแห่งน้ัน

คิวามหมายั่และคิวามสำาคัิญของการป็ระกันคุิณภาพื่การศึึกษา

 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 54 ได้กำาหนดให้รัฐต้องดำาเนินการให้

ประชาชนได้รับการศึกษาตามความต้องการในระบบต่าง ๆ รวมท้ังส่งเสริมให้มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต และจัดให้มี

การร่วมมือกันระหว่างรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และภาคเอกชนในการจัดการศึกษาทุกระดับ โดยรัฐ 

มีหน้าท่ีดำาเนินการ กำากับ ส่งเสริม และสนับสนุนให้จัดการศึกษาดังกล่าวมีคุณภาพ และได้มาตรฐานสากล ท้ังน้ี 

ตามกฏหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติซ่ึงมีอย่างน้อยต้องมีบทบัญญัติเก่ียวกับการจัดทำาแผนการศึกษาแห่งชาติ 

และการดำาเนินการ และตรวจสอบการดำานินการให้เป็นไปตามแผนการศึกษาแห่งชาติด้วย

 1. ความหมายของการประกันคุณภาพการศึกษา

 สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2544) ได้กล่าวว่า การประกันคุณภาพการศึกษา  

หมายถึง การบริหารจัดการ และการดำาเนินกิจกรรมตามภารกิจปกติของสถานศึกษา เพ่ือพัฒนาคุณภาพของ 

ผู้เรียนอย่างต่อเน่ือง สร้างความม่ันใจให้ผู้รับบริการทางการศึกษา ท้ังผู้รับบริการโดยตรง ได้แก่ ผู้เรียน ผู้ปกครอง

และผู้รับบริการทางอ้อม ได้แก่ สถานประกอบการ ประชาชน และสังคมโดยรวม 

 สำานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (2547) ได้กล่าวว่า  

การประกันคุณภาพการศึกษา หมายถึง การทำากิจกรรม หรือการปฏิบัติภารกิจหลักอย่างมีระบบตามแบบแผนท่ี

กำาหนดไว้ โดยมีการควบคุมคุณภาพ (Quality Control) การตรวจสอบคณุภาพ (Quality Audit) และการประเมนิ

คุณภาพ (Quality Assessment) จนทำาให้เกิดความม่ันใจในคุณภาพและมาตรฐานของดัชนีช้ีวัดระบบ  

และกระบวนการผลิต ผลผลิต และผลลัพธ์ของการจัดการศึกษา ประกอบด้วย การประกันคุณภาพภายใน  

และการประกันคุณภาพภายนอก 

 สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (2555) ได้กล่าวว่า การประกันคุณภาพการศึกษา  

หมายถึง การตรวจสอบและทบทวน (Audit and Review) การทดสอบด้วยแบบทดสอบมาตรฐาน และ 

การประเมินคุณภาพการศึกษาการประกันคุณภาพการศึกษาเก่ียวข้องกับการดำาเนินการท่ีสำาคัญ 3 ข้ันตอน ดังน้ี

    1. การควบคุมคุณภาพ (Quality Control) เป็นวิธีการกำาหนดมาตรฐานคุณภาพการศึกษาเพ่ือ

ให้สถานศึกษาตลอดจนหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องใช้เป็นเป้าหมาย และเป็นเคร่ืองมือในการพัฒนา ซ่ึงหลักปฏิบัติท่ัวไป

มาตรฐานจะกำาหนดโดยองค์คณะบุคคลผู้เช่ียวชาญ หรือผู้มีประสบการณ์ 



393

13
การศึึกษากับัการพัื่ฒนาชุมชน



394

การศึึกษากับการพััฒนาชุุมชุน

01

09

05

13

03

11

07

02

10

06

04

12

08

 ชุมชนเป็นแหล่งท่ีอยู่ของคน ประกอบด้วย ชุมชนชนบท (Rural Community) และชุมชนเมือง 

(Urban Community) เม่ือต้องการพฒันาคุณภาพชีวิตของคนท่ีอาศยัอยูใ่นชมุชน ไมไ่ด้พัฒนาเฉพาะคนในชมุชน

เท่าน้ัน ท้ังน้ี จะต้องพัฒนาแหล่งท่ีอยู่ของคนควบคู่ไปด้วย คนกับสถานท่ีต่างก็ต้องพ่ึงพาอาศัยซ่ึงกันและกัน  

ดังน้ัน การพัฒนาชุมชน จึงหมายถึง การพัฒนาคนและสถานท่ีท่ีเป็นแหล่งท่ีอยู่ไปพร้อม ๆ กันอย่างสมดุล  

การพัฒนาชุมชนน้ันมีกจิกรรมท่ีเป็นเคร่ืองมือสำาคัญยิง่ต่อการพัฒนาชุมชน สำาหรับเคร่ืองมือดังกล่าวคือการศึกษา

โดยท่ัวไปต่างก็ยอมรับกันว่า การศึกษาเป็นเคร่ืองมืออันสำาคัญยิง่ต่อการพัฒนาคนให้เป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์

แนวคิิด หน้าท่�หลักของการศึึกษากับัการพัื่ฒนาชุมชน

 1. แนวคิดเก่ียวกับการศึกษากับการพัฒนาชุมชน

 ตามทัศนะของ ไพฑูรย์  สินลารัตน์ (2549) ได้ให้แนวทางท่ีควรทบทวนการศึกษาเชิงสร้างสรรค์และ

ผลิตภาพ จากปรากฏการณ์ดังกล่าว ทำาให้เรามองเห็นว่า แนวทางของสถาบันอุดมศึกษาไทยเท่าท่ีผ่านมา  

ได้มุ่งเน้นการพัฒนาชุมชนในกระแสธารทางเดียว เป็นหลักสำาคัญคือ กระธารท่ีมีเป้าหมาย รายได้และผล  

กำาไรของผลิตภัณฑ์ และสินค้าท่ีเราผลิตข้ึนด้วยความรู้ วิธีการ และการดำาเนินงานท่ีต้ังอยู่บนพ้ืนฐานท่ีมาจาก

ภายนอกชุมชนท่ีเราอยูเ่ป็นสำาคัญ

              ดังน้ัน ทางเลือกของบทบาทสถานอุดมศึกษาในการพัฒนาชุมชน จึงต้องมีความหลากหลาย เพ่ือเป็น

กำาลังสำาคัญท่ีจะทำาให้ชุมชนไทยเข้มแข็งเป็นตัวของตัวเอง ดำารงอยู่ได้อย่างมีศักด์ิศรี และพ่ึงตนเองได้

 ในส่วนของ พฤทธ์ิ ศิริบรรณพิทักษ์ (2555) ได้ให้แนวคิดเก่ียวกับการพัฒนาท่ียั่งยืนว่า มีแนวคิด  

2 กระแส กระแสท่ีหน่ึง เป็นแนวคิดของสมัชชาโลกว่าด้วยส่ิงแวดล้อม และการพัฒนา (WCED) ท่ีให้ความสำาคัญ

แก่ส่ิงแวดล้อมเป็นหลักการพัฒนา เน่ืองจากการพัฒนาท่ีผ่านมามุ่งพัฒนาเศรษฐกิจจนเกิดผลร้ายต่อธรรมชาติ

แวดล้อม เป็นการพัฒนาท่ีไม่สมดุล ดังน้ัน หลักการพัฒนาแบบใหม่จะต้องพัฒนาให้เกิดความสมดุลระหว่าง

เศรษฐกิจกับส่ิงแวดล้อมธรรมชาติอย่างยัง่ยืน คือ การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ และรักษาธรรมชาติ

แวดล้อมไว้ด้วย ส่วนกระแสท่ีสอง เป็นแนวคิดของยูเนสโก (UNESCO) ท่ีจัดให้มีทศวรรษโลกเพ่ือการพัฒนา 

เชิงวัฒนธรรม (World Decade for Cultural Development) โดยให้ความสำาคัญแก่วัฒนธรรมเป็นหลักใน 

การพัฒนา เน่ืองจากการพัฒนาท่ีผ่านมามุ่งความเจริญทางด้านวัตถุ จนละเลยคุณค่าของมนุษย์ และวัฒนธรรม 

ดังน้ัน หลักของการพัฒนาแบบใหม่จะต้องพัฒนาให้เกิดความสมดุล ระหว่างเศรษฐกิจ วัฒนธรรม และส่ิงสำาคัญ

ท้ังสองอย่างน้ีต้องมาจากการเรียนรู้ถึงปัจจัยท่ีส่งผลกระทบท่ีเก่ียวข้องต่าง ๆ ด้วย 

 ภาคีการศึกษาเพ่ือการเรียนรู้ สู่การพัฒนาท่ียัง่ยืนของออนตาริโอ ประเทศแคนาดา (The Ontario 

Learning for Sustainability Partnership) (OLSP, 1996 อ้างถึงใน พฤทธ์ิ  ศิริบรรณพิทักษ์, 2555) ได้เสนอ

แนวคิดว่า การพัฒนาท่ียั่งยืน หมายถึง การมีอนาคตท่ีมีความรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจ มีความเป็นธรรมทางสังคม 

และมีการปกป้องคุ้มครองส่ิงแวดล้อมธรรมชาติไปพร้อม ๆ กันท้ังสามด้าน ดังภาพ 13.1
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มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ประธานสาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย



หนังสือแนะนำ�

 “สืิ�อพิมีพ์เพื�อกำ�รศ้ักำษ�” มิีใช่เพียงแค่หนัำงสืิอหรือเอกำสิ�รทั�วิไป็เท่�นัำ�นำ  

แต่่มีีควิ�มีสิำ�คัญอย่�งยิ�งในำกำ�รถู่�ยทอดควิ�มีร้�ไป็ส่้ิผู้้�อ่�นำโดยผู่้�นำกำ�รรับร้�ท�งสิ�ยต่�  

มีีคำ�ถู�มีเกิำดข้ึ้�นำมี�กำมี�ยเกีำ�ยวิกัำบสืิ�อพิมีพ์เพื�อกำ�รศ้ักำษ� ถู้งควิ�มีสิำ�คัญขึ้องสืิ�อพิมีพ์ 

เพื�อกำ�รศ้ักำษ�กำระบวินำกำ�รพิมีพ์ ออกำแบบสิ�รอย่�งไรให�อ่�นำและเขึ้��ใจง่�ย ด้งด้ด 

ควิ�มีสินำใจ ตั่วิอักำษรควิรใช�แบบไหนำขึ้นำ�ดเท่�ไหร่ กำ�รจัดหนำ��พิมีพ์ทำ�อย่�งไร  

กำร�ฟและแผู้นำภ้มิี กำ�รเชื�อมีโยงขึ้�อควิ�มีในำร้ป็แบบขึ้องขึ้�อควิ�มีหล�ยมิีติ่และ 

สืิ�อหล�ยมิีติ่ ช่วิยส่ิงเสิริมีกำ�รรับร้�ได�อย่�งไร มีีกำระบวินำกำ�รทดสิอบป็ระสิิทธิีภ�พ 

สืิ�ออย่�งไร ท่กำอย่�งที�เป็็นำคำ�ถู�มี ค่ณห�คำ�ต่อบเหล่�นัำ�นำได�ในำหนัำงสืิอเล่มีนีำ� 
ผู้แต่ง: รศ. ดร.ทิพรัตน์ สิทธิวงศ์

สื่อพิมพ์เพื่อก�รศึกษ�
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 ทักำษะในำศัต่วิรรษที� 21 มีีควิ�มีซัึ่บซึ่�อนำมี�กำ

เกิำนำกำว่ิ�ที�จะป็ระเมิีนำได�ด�วิยวิิธีีกำ�รวัิดแบบดั�งเดิมีดังนัำ�นำ 

กำ�รป็ระเมิีนำกำ�รป็ฏิิบัติ่ (Performance Assessment) 

จ้งเป็็นำท�งเลือกำที�เหมี�ะสิมีกัำบกำ�รป็ระเมิีนำทักำษะขึ้อง 

ผู้้�เรียนำในำยค่ปั็จจ่บันำ และเป็็นำทั�งวิิธีีกำ�รต่รวิจสิอบกำ�รใช�

ควิ�มีคิดและทักำษะในำระดับส้ิงขึ้องผู้้�เรียนำ ที�สิอดคล�อง

กัำบกำ�รพัฒนำ�ผู้้�เรียนำแบบองค์รวิมี หนัำงสืิอเล่มีนีำ�นำำ�เสินำอ

แนำวิคิดกำ�รป็ระเมิีนำกำ�รป็ฏิิบัติ่ และวิิธีีกำ�รออกำแบบ 

กำ�รป็ระเมิีนำในำร้ป็แบบต่่�ง ๆ โดยมีีขึ้อบข่ึ้�ยขึ้องกำ�ร

เคลื�อนำไหวิท�งร่�งกำ�ยที�ใช�ทั�งสิมีองและจิต่ใจ ซ้ึ่�งผู้้�เรียนำ

ทำ�ง�นำร่วิมีกัำนำและป็ระย่กำต์่ใช�แนำวิคิดและทักำษะในำ 

กำ�รแกำ�ปั็ญห�ที�ซัึ่บซึ่�อนำ

 กำ�รวิิเคร�ะหพ์ฤติ่กำรรมีกำ�รเรียนำกำ�รสิอนำ จะมีีค่ณค่�

ต่่อคร้และนัำกำศ้ักำษ�คร้ที�ป็ระสิงค์จะพัฒนำ�ป็ระสิิทธิีภ�พขึ้อง

กำ�รสิอนำให�ดีข้ึ้�นำ ห�กำคร้หรือนัำกำศ้ักำษ�คร้นำำ�วิิธีีกำ�รนีำ�มี�ใช�กัำบ

กำ�รสิอนำขึ้องต่นำเอง จะสิ�มี�รถูทร�บพฤติ่กำรรมีและวิิเคร�ะห์

พฤติ่กำรรมีกำ�รสิอนำที�ส่ิงผู้ลต่่อกำ�รรับร้�และเรียนำร้�ขึ้องผู้้�เรียนำได�

 กำ�รวิิเคร�ะห์พฤติ่กำรรมีกำ�รเรียนำกำ�รสิอนำจ้งเป็รียบเสิมืีอนำ

กำระจกำเง�สิ่องด้ต่นำเอง เพื�อใช�ป็รับป็ร่งและพัฒนำ�กำ�รเรียนำ 

กำ�รสิอนำ หนัำงสืิอเล่มีนีำ�จะเป็็นำป็ระโยชน์ำทั�งคร้และนัำกำศ้ักำษ�คร้ 

รวิมีทั�งผู้้� ที� เกีำ�ยวิขึ้�องในำกำ�รจัดป็ระสิบกำ�รณ์วิิช�ชีพท�ง 

กำ�รศ้ักำษ�ในำเชิงป็ระเมิีนำผู้ลกำ�รฝึึกำป็ระสิบกำ�รณวิ์ิช�ชีพคร้ เป็็นำ

เครื�องมืีอในำกำ�รวิิจัยที�ก่ำอให�เกิำดระบบและแนำวิควิ�มีคิดใหม่ีให�

มีีป็ระสิิทธิีภ�พและกำ�รยอมีรับที�กำวิ��งขึ้วิ�งยิ�งข้ึ้�นำ

ผู้แต่ง: รศ. ดร.ทิพรัตน์ สิทธิวงศ์
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