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ภาพท่ี 18 วงจรป้อนกลับ             169 

ภาพท่ี 19 การวิเคราะห์ระบบในเชิงลึก         170 

ภาพท่ี 20 กระบวนการสร้างทีม          196 

ภาพท่ี 21  องค์ประกอบขององค์การแห่งการเรียนรู ้      209 

ภาพท่ี 22  ระบบย่อยของการเรียนรู้เพ่ือสร้างองค์การแห่งการเรียนรู ้     209 

ภาพท่ี  23  ระบบย่อยขององค์การเพื่อสร้างองค์การแห่งการเรียนรู ้     210 

ภาพท่ี 24 ระบบย่อยของสมาชิกองค์การเพื่อสร้างองค์การแห่งการเรียนรู ้    211 

ภาพท่ี 25 กระบวนการประกันคุณภาพภายในตามแนวคิด       325 

ภาพท่ี 26 ขั้นตอนการด าเนินการประกันคุณภาพภายใน       326 

ภาพท่ี 27 กระบวนการประเมินคุณภาพภายนอก        329 

ภาพท่ี 28  โครงสร้างส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)   330 

 



สารบัญภาพ ( -ต่อ- ) 

           หน้า 

ภาพท่ี 29 กระบวนการประเมินคุณภาพภายนอกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน    331 

ภาพท่ี 30 ขั้นตอนก่อนการตรวจเยี่ยมสถานศึกษา       335 

ภาพท่ี 31 ขั้นตอนระหว่างการตรวจเยี่ยมสถานศึกษา       336 

ภาพท่ี 32 ขั้นตอนหลังการตรวจเยี่ยมสถานศึกษา       337 

ภาพท่ี 33  กระบวนการพัฒนาระบบสารสนเทศของสถานศึกษา     385 

ภาพท่ี 34 ความสัมพันธ์ระหว่างระบบบริหารและสารสนเทศ     

    กับระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา    396 



แผนบริหารการสอนประจ าวิชา 

รหัสวิชา      1061104  

 ชื่อวิชา       การบริหารจัดการสถานศึกษา (School  Management)  3 (2-2-5) 

ค าอธิบายรายวิชา (Course Description)  

เพื่อศึกษาทฤษฎีและหลักการบริหารจัดการ ภาวะผู้น าทางการศึกษา การคิดอย่างเป็นระบบ การ
เรียนรู้วัฒนธรรมองค์กร มนุษย์สั มพันธ์ในองค์กร การติดต่อส่ือสารใ นองค์กร การบริหารจัดการในชั้นเรียน 
องค์กรแห่งการเรียนรู้ การประกันคุณภาพการศึกษา การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน การท างานเป็นทีม 
การจัดท าโครงการวิชาการ การจัดโครงการฝึกอาชีพ การจัดโครงการและกิจกรรมเพื่อพัฒนา ก ารจัดระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ การศึกษาเพื่อพัฒนาชุมชนและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

วัตถุประสงค์ทั่วไป  เพื่อให้ผู้เรียนมีความสามารถดังนี้ 
1.มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องหลักการบริหาร ทฤษฎีองค์การและวิวัฒนาการของศาสตร์ทางการบริหาร 

 2.เข้าใจและสามารถอธิบายการคิดอย่างเป็นระบบและวัฒนธรรมองค์กรได้อย่างถูกต้อง 

 3.รู้บทบาทและหน้าที่ สามารถปรับตัวให้เข้ากับสังคมในฐานะครู มีมนุษย์สัมพันธ์ การท างาน
เป็นทีมร่วมกับ บุคลากรอ่ืนๆในโรงเรียนได้เป็นอย่างด ี

 4.สามารถจัดท าโครงการวิชาการ กิจกรรมและการฝึกอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 5.สามารถวิเคราะห์สารสนเทศเพื่อน ามาใช้ในการบริหารการศึกษาเพื่อพัฒนาชุมชน และเรียนรู้
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานได้อย่างเข้าใจ 

เนื้อหา 

บทที่ 1   ทฤษฎีและหลักการบริหารจัดการ      6 ชั่วโมง 

บทที่ 2   องค์การและการเรียนรู้วัฒนธรรมองค์การ     3 ชั่วโมง 

บทที่ 3   ภาวะผู้น าทางการศึกษา          3 ชั่วโมง 

บทที่ 4   มนุษยสัมพันธ์ในองค์การและการติดต่อส่ือสารในองค์การ   3 ชั่วโมง 

บทที่ 5   การคิดอย่างเป็นระบบ       3 ชั่วโมง 

บทที่ 6   การสร้างทีมงาน        3 ชั่วโมง 

บทที่ 7   องค์การแห่งการเรียนรู ้           3 ชัว่โมง 

บทที่ 8   การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน      3 ชั่วโมง 

บทที่ 9   การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน     3 ชั่วโมง 

บทที่ 10 การประกันคุณภาพการศึกษา      3 ชั่วโมง 

 บทที่ 11 การจัดโครงการและการจัดกิจกรรมเพื่อการศึกษา    3 ชั่วโมง 

บทที่ 12 การจัดระบบสารสนเทศเพือ่การบริหารจัดการ     3 ชั่วโมง 

บทที่ 13 การศึกษาเพื่อพัฒนาชุมชน      3 ชั่วโมง 

บทที่ 14 การบริหารจัดการชั้นเรียน      3 ชั่วโมง 
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วิธีการสอนและกิจกรรม 

1. อธิบายค าอธิบายรายวิชา  เนื้อหา กฎระเบียบต่างๆ  รวมท้ังเกณฑ์การให้คะแนนและการประเมินผล 

2. น าเข้าสู่บทเรียนโดยการบรรยายเนื้อหาและส่ือบนคอมพิวเตอร ์

3. น าอุปกรณ์ตัวอย่างหรือสไลด์ของอุปกรณ์ตัวอย่างเสนอเพื่อกระตุ้นความสนใจเรียน 

4. ระหว่างน าเสนอตัวอย่างหรือสไลด์เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ซักถาม 

5. แบ่งผู้เรียนออกเป็นกลุ่มย่อยๆ แล้วให้โจทย์เพื่อท างานร่วมกันเป็นกลุ่ม 

6. ผู้เรียนสรุปผลและน าเสนอกับอาจารย์และเพื่อนๆ ในชั้นเรียน 

สื่อการเรียนการสอน 

1. ชุดน าเสนอโครงสร้างและรายละเอียดของรายวิชา 

2. เอกสารประกอบการสอนรายวิชาการบริหารจัดการสถานศึกษา 
3. ใบงาน ตัวอย่างเหตุการณ์ สถานการณ์จ าลอง 

4. แบบทดสอบย่อยพร้อมเฉลย 

การวัดผล 
1. คะแนนระหว่างภาค 

1.1 คะแนนการบ้าน    10 คะแนน 

1.2 คะแนนการทดสอบย่อย     10 คะแนน 

1.3 คะแนนสอบกลางภาค   30 คะแนน 

2. คะแนนสอบปลายภาค                   40 คะแนน   
3. เวลาเรียน                     10 คะแนน 

                               รวม  100 คะแนน 

- ลักษณะข้อสอบแบ่งเป็นแบบบรรยาย       

- การตัดเกรดใช้แบบอิงกลุ่ม 

การประเมินผล 

คะแนน  0-49  ได้เกรด  F 

คะแนน  50-54  ได้เกรด  D 

คะแนน  55-59  ได้เกรด  D+ 

คะแนน  60-64  ได้เกรด  C 

คะแนน  65-69  ได้เกรด  C+ 

คะแนน  70-74  ได้เกรด  B 

คะแนน  75-79  ได้เกรด  B+ 

คะแนน  80-100  ได้เกรด  A 
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แผนการสอนรายสัปดาห ์

รหัสวิชา 1061104 ชื่อวิชา การบริหารจัดการสถานศึกษา (School  Management) 
 

คร้ังที่ เร่ือง กิจกรรม/การบ้าน/อ่ืนๆ 

1 

 

ทฤษฎีและหลักการบริหารจัดการ 

         1.ความหมายของการบริหารจัดการ 

         2. การบริหารเป็นศาสตร์และศิลปะ 

         3. องค์การและการบริหารจัดการ 

         4. องค์ประกอบของการบริหาร 

1. บรรยายเนื้อหาในแต่ละหัวข้อ 
พร้อมยกตัวอย่างประกอบ 

 

2 

ทฤษฎีและหลักการบริหารจัดการ (ต่อ) 

         5. พัฒนาทางการบริหาร 

         6. แนวคิดและทฤษฎีทางการบริหารจัดการ 

         7. หน้าที่ในการบริหาร 

         8. ทักษะของผู้บริหาร 

1. บรรยายเนื้อหาในแต่ละหัวข้อ 
พร้อมยกตัวอย่างประกอบ 

2. ผู้สอนสรุปเนื้อหา 

3. ท าแบบฝึกหัดเพื่อทบทวน
บทเรียน 

3 

องค์การและการเรียนรู้วัฒนธรรมองค์การ 

          1. ความเข้าใจเรื่ององค์การ 

          2. สังคมและวัฒนธรรม 

          3. วัฒนธรรมองค์การ 

          4. อิทธิพลวัฒนธรรมต่อพฤติกรรมของบุคคล 

1. บรรยายเนื้อหาในแต่ละหัวข้อ 
พร้อมยกตัวอย่างประกอบ 

2. ผู้สอนสรุปเนื้อหา 

3. ท าแบบฝึกหัดเพื่อทบทวน
บทเรียน 

4 

ภาวะผู้น าทางการศึกษา    
          1.ความหมายเกี่ยวกับผู้น า ผู้บริหาร ภาวะผู้น า  
           2.แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับภาวะผู้น า  

          3.ประสิทธิผลภาวะผู้น า 

          4.ภาวะผู้น าทางวิชาการ 

1. บรรยายเนื้อหาในแต่ละหัวข้อ 
พร้อมยกตัวอย่างประกอบ 

2. ผู้สอนสรุปเนื้อหา 

3. ท าแบบฝึกหัดเพื่อทบทวน
บทเรียน 
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คร้ังที่ เร่ือง กิจกรรม/การบ้าน/อ่ืนๆ 

5 

มนุษยสัมพันธ์ในองค์การและการติดต่อสื่อสารในองค์การ 
         1.ความหมายและความส าคัญของมนุษยสัมพันธ์ในองค์การ 

         2.องค์ประกอบของมนุษยสัมพันธ์ 
         3.ลักษณะของกลุ่มท างานที่มีความสัมพันธ์อันดี 

         4.การพัฒนาตนเพื่อเสริมสร้างสัมพันธ์อันดีกับเพื่อนร่วมงาน 

         5.การติดต่อสื่อสารในองค์การ 

1. บรรยายเนื้อหาในแต่ละหัวข้อ 
พร้อมยกตัวอย่างประกอบ/สรุป
เนื้อหา 

2. ท าแบบฝึกหัดเพื่อทบทวน
บทเรียน 

6 

การคิดอย่างเป็นระบบ 
         1. ธรรมชาติของการคิด   

         2. เครื่องมือในการคิด   

         3. ประเภทของการคิด      
         4. การคิดเชิงระบบ  

1. บรรยายเนื้อหาในแต่ละหัวข้อ 
พร้อมยกตัวอย่างประกอบ 

2. ผู้สอนสรุปเนื้อหา 

3. ท าแบบฝึกหัดเพื่อทบทวน
บทเรียน 

7 

การสร้างทีมงาน 
1. ความหมายและความส าคัญ 

2. ประเภทของทีมงาน 

3. แนวคิดและทักษะการสร้างทีมงาน 

4. คุณลักษณะของทีมที่มีประสิทธิภาพ  

1. บรรยายเนื้อหาในแต่ละหัวข้อ 
พร้อมยกตัวอย่างประกอบ 

2. ผู้สอนสรุปเนื้อหา 

3. ท าแบบฝึกหัดเพื่อทบทวน
บทเรียน 

สอบกลางภาค 

8 

องค์การแห่งการเรียนรู้ 
1. ความหมายองค์การเรียนรู้  
2. แนวคิดขององค์การแห่งการเรียนรู้  
3. องค์ประกอบขององค์การแห่งการเรียนรู้  
4. แนวทางการสร้างองค์การแห่งการเรียนรู ้ 
5.การประเมินรูปแบบการเรียนรู้ 

1. บรรยายเนื้อหาในแต่ละหัวข้อ 
พร้อมยกตัวอย่างประกอบ 

2. ผู้สอนสรุปเนื้อหา 

3. แบ่งกลุ่มท างาน/น าเสนอ 

9 

การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
1.ประวัติความเป็นมาของการศึกษาไทย 

2. การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

3. การบริหารจัดการช้ันเรียน 

          4. รูปแบบการจัดการเรียนการสอน 

1. บรรยายเนื้อหาในแต่ละหัวข้อ 
พร้อมยกตัวอย่างประกอบ 

2. ผู้สอนสรุปเนื้อหา 

3. ท าแบบฝึกหัดเพื่อทบทวน
บทเรียน 

10 

การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
1. ประวัติความเป็นมา 

2. แนวคิดพื้นฐานและหลักการในการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็น
ฐาน 

3. การน าแนวคิดการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานไปใช้ 

4. แนวทางการบริหารและกลยุทธ์สู่ความส าเร็จของการบริหาร
โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 

ค้นคว้าและสังเกตพฤติกรรม
ผู้บริหารโรงเรียนที่มีการบริหาร
โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน พร้อม
น าเสนอ (งานกลุ่ม) 
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หมายเหตุ  
บรรยาย 

(ช่ัวโมง) 
สอนเสริม 
(ช่ัวโมง) 

การฝึกปฏิบัติงานภาคสนาม/การ
ฝึกงาน 

(ช่ัวโมง) 

การศึกษาด้วยตนเอง 

(ช่ัวโมง) 

30 - 30 75 

 

คร้ังที่ เร่ือง กิจกรรม/การบ้าน/อ่ืนๆ 

11 

การประกันคุณภาพการศึกษา 
1. ความหมายและความส าคัญของการประกันคุณภาพการศึกษา 

2. หลักการและแนวคิดในการประกันคุณภาพการศึกษา 
3. ระบบและกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษา 

4. มาตรฐานและตัวบ่งช้ีคุณภาพการศึกษา 

5. บทบาทของผู้บริหารในการประกันคุณภาพการศึกษา 

1. บรรยายเนื้อหาในแต่ละหัวข้อ 
พร้อมยกตัวอย่างประกอบ 

2. ผู้สอนสรุปเนื้อหา 

3. ท าแบบฝึกหัดเพื่อทบทวน
บทเรียน 

12 

การจัดโครงการและการจัดกิจกรรมเพื่อการศึกษา 
1. การจัดโครงการ 

2. การวางระบบการจัดการโครงการ  
3. กิจกรรมเพื่อการศึกษา 

ค้นคว้าและท ารายงานตามที่
ได้รับมอบหมาย 

13 

การจัดระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ   

 1. ระบบสารสนเทศ 

 2. ความส าคัญของระบบสารสนเทศ 

 3. ระบบสารสนเทศและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ในการบริหาร
การศึกษา 

4. การน าข้อมูลสารสนเทศไปใช้ประโยชน์ 

1. บรรยายเนื้อหาในแต่ละหัวข้อ 
พร้อมยกตัวอย่างประกอบ 

2. ผู้สอนสรุปเนื้อหา 

3. ท าแบบฝึกหัดเพื่อทบทวน
บทเรียน 

14 

การศึกษาเพื่อพัฒนาชุมชน 

 1. การศึกษาเพื่อการพัฒนาชุมชน 
2. ขั้นตอนของกระบวนการพัฒนาชุมชน 

ค้นคว้าและท ารายงานตามที่
ได้รับมอบหมาย 

14 

การบริหารจัดการช้ันเรียน 

          1.ความหมายและความส าคัญในการบริหารจัดการช้ันเรียน 

2. หลักการและรูปแบบการจัดการในช้ันเรียน 

3. กระบวนการของการจัดการในช้ันเรียน 

1. บรรยายเนื้อหาในแต่ละหัวข้อ 
พร้อมยกตัวอย่างประกอบ 

2. ผู้สอนสรุปเนื้อหา 

3. นศ.น าเสนอการบริหาร
จัดการช้ันเรียน 

สอบประจ าภาค 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ 1 

ทฤษฎีและหลักการบริหารจัดการ    6    ชั่วโมง 
 

หัวข้อเนื้อหา 

1.1 ความหมายของการบริหารจัดการ 

 1.2 การบริหารเป็นศาสตร์และศิลปะ 

 1.3 องค์การและการบริหารจัดการ 

 1.4 องค์ประกอบของการบริหาร 

 1.5 พัฒนาทางการบริหาร 

 1.6 แนวคิดและทฤษฎีทางการบริหารจัดการ 

1.7 หน้าที่ในการบริหาร 

 1.8 ทักษะของผู้บริหาร 

1.9 บทสรุป 
 

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

1.เพื่อให้ผู้เรียนสามารถอธิบายเกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎีและหลักการบริหารจัดการ ได้ 
2.เพื่อให้ผู้เรียนน าแนวคิด ทฤษฎีและหลักการบริหารจัดการไปประยุกต์ใช้กับการเรียนเป็นกลุ่ม 
 

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอนประจ าบท 

1. บรรยายเนื้อหาในแต่ละหัวข้อ พร้อมยกตัวอย่างประกอบ 

2. ศึกษาจากเอกสารประกอบการสอน 

3. ผู้สอนสรุปเนื้อหา 
4. ท าแบบฝึกหัดเพื่อทบทวนบทเรียน 

5. ผู้เรียนถามข้อสงสัย 

6. ผู้สอนท าการซักถาม 
 

สื่อการเรียนการสอน 

1. เอกสารประกอบการสอนวิชา บทท่ี 1 ทฤษฎีและหลักการบริหารจัดการ 
2. Power Point เรื่อง ทฤษฎีและหลักการบริหารจัดการ 
 

การวัดผลและการประเมิน 

1. ประเมินจากการซักถามในชั้นเรียน 

2. ประเมินจากความร่วมมือและความรับผิดชอบต่อการเรียน 

3. ประเมินจากการท าแบบฝึกหัดทบทวนท้ายบทเรียน 



บทที่ 1 

ทฤษฎีและหลักการบริหารจัดการ 
 

1.1 ความหมายของการบริหารจัดการ 

 ค าว่า การจัดการ  หรือ การบริหาร  มีค าภาษาอังกฤษที่ใช้อยู่ 2 ค า คือ Management และ 
Administration ส่วนความหมายของการจัดการ หรือการบริหารนั้น มีนักวิชาการบางท่านกล่าวว่า มี
ความหมายคล้ายกัน บางท่านก็กล่าวว่ามีความหมายแตกต่างกัน เพ่ือให้เข้าใจความ หมายของค าท้ังสอง
มากขึ้นจึงได้มีการพิจารณาความหมายไว้  3 แนวทาง คือ  

แนวทางท่ี 1 การบริหาร เป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการก าหนดนโยบาย (Policy) และแผน
(Plan) เป็นงานศิลปะ (Art) ส่วนการจัดการ เป็นกระบวนการน าน โยบายและแผนไปปฏิบัติเป็นงาน
วิทยาศาสตร์ (Science)  

 แนวทางท่ี 2 การจัดการเป็นค าท่ีมีความหมายทั่วไป โดยการรวบรวมการบริหารเข้าด้วยกัน กา ร
จัดการเป็นกระบวนการที่ท าหน้าที่ รับผิดชอบต่อการด าเนินการขององค์การธุรกิจให้บรรลุเป้าหมายที่
ก าหนดไว้ ส่วนการบริหารเป็นส่วนหนึง่ของการจัดการ ท่ีเกี่ยวข้องในการด าเนินการด้วยวิธีต่างๆ เพื่อให้
เป้าหมายที่ก าหนดในขั้นการจัดการบรรลุ  
 แนวทางท่ี  3 การจัดการและการบริหาร มีความหมายไม่แตกต่างกัน สามารถใช้แทนกันได้
โดยทั่วไปบุคคลที่รับผิดชอบในด้านการก าหนดนโยบาย การวางแผน การจัดองค์การ  การจัดคนเข้า
ท างาน การอ านวยการ และการควบคุม มักเรียกว่า  “ผู้จัดการ ” (Manager) หรือการจัดการ ในภาคธุรกิจ
เรียกว่า “นักบริหาร” (Administrator) หรือการบริหารในภาครัฐกิจ  
 

1.2 การบริหารเป็นศาสตร์และศิลป์ 
 การบริหารเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์คือ ความสามารถในการบริหารจัดการและการด าเนินงานถือ
เป็นศิลปะ (Art) ส่วนความรู้หรือทฤษฎีในการบริหารจัดการถือเป็นศาสตร์ (Science) เมื่อศาสตร์ เมื่อ
ศาสตร์มีการพัฒนาศิลป์ก็มีการพัฒนาเช่นเดียวกัน ความรู้ในการบริหารจัดการสามารถปรับปรุงใน
รูปการปฏิบัติทางการบริหารจัดการได้อย่างแน่นอน นักบริหารที่พยา ยามบริหารจัดการโดยปราศจาก
ความรู้ทางการบริหารจัดการอาจต้องพึ่งโชคชะตา ลางสังหรณ์ หรือการลองผิดลองถูก 

ส่วนประกอบของศาสตร์ในการบริหารจัดการ คือความรู้ที่ได้จัดระบบแล้วคุณลักษณะที่ส าคัญ
ของศาสตร์แขนงใดก็ตามคือ วิธีการทางวิทยาศาสตร์ (อาศัยหลักเหตุผล) ได้พัฒนาควา มรู้ ดังนั้นศาสตร์
จึงประกอบด้วยความคิดเห็น ทฤษฎี ความรู้ที่สะสมไว้  โดยพัฒนามาจากสมมติฐาน การทดลอง การ
วิเคราะห์ ซ่ึงแตกต่างจากแนวความคิดของหลักวิทยาศาสตร์ (The Scientific Approach) มีส่วนประกอบท่ี
ส าคัญ 3 ส่วนดังนี้ 
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1.2.1 แนวความคิดที่ชัดเจน (Clear Concept) คือภาพลักษณ์ด้านจิตใจของส่ิงใดส่ิงหนึ่ง ซ่ึง
ก าหนดโดยการสรุปจากรายละเอียดของส่ิงต่าง ๆ แนวความคิดจะต้องมีความแน่นอนสัมพันธ์กับส่ิงท่ี
ต้องการวิเคราะห์และเป็นความรู้ส าหรับผู้ปฏิบัติและนักวิทยาศาสตร์ 

1.2.2 วิธีการทางวิทยาศาสตร์ (Scientific) หมายถึงการพิจารณาข้ อเท็จจริงผ่านการสังเกต 
หลังจากการจัดประเภทและวิเคราะห์ข้อเท็จจริงนักวิทยาศาสตร์จะค้นคว้าหาความส าพันธ์ของเหตุแล้ว
น าข้อมูลหรือสมมติฐานมาทดสอบความถูกต้อง ถ้าปรากฏว่าหลักเกณฑ์ (Principles) ซ่ึงมีคุณค่าในการ
คาดคะเนส่ิงท่ีจะเกิดขึ้นในสถานการณ์ที่คล้ายคลึงกัน หลักเกณฑ์อาจไม่คงท่ีเสมอไปแต่ถือว่าเที่ยงตรง 
(Vaild) เพียงพอต่อการคาดคะเนเหตุการณ์ในอนาคต 

1.2.3  ทฤษฎี (Theory) หมายถึงการจัดกลุ่มอย่างมีระบบของแนวคิดและหลักเกณฑ์ท่ีเกิดขึ้นกัน 
ซ่ึงก าหนดโครงร่างการท างานหรือการน าความรู้มารวมกันเป็นความส าคัญในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง  
 

1.3 องค์การและการบริหารจัดการ 

องค์การ คือ กลุ่มบุคคล  2 คนขึ้นไป ร่วมกันท าธุรกิจหรือกิจกรรมเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์
ตามท่ีก าหนดไว้ โดยจัดเป็นรูปแบบหรือโครงร่างความสัมพันธ์ของแต่ละบุคคลและกระท ากิจกรรม
ร่วมกัน  องค์การ คือ การด าเนินกิจกรรมร่วมกันในรูปของหน่ วยงานเพื่อผลอย่างใดอย่างหนึ่งตาม
วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้จากความหมายขององค์การทั้ง 2 แนวคิด พอสรุปสาระส าคัญได้ดังนี้ 

1.3.1 มีบุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป ซ่ึงอาจจะมีมากเป็น 100 หรือเป็น 1000 ก็ได้  
กกกกกก1.3.2 กลุ่มบุคคลทั้งหมดจะต้องมีวัตถุประสงค์ในการท ากิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งร่วมกัน เพ่ือ
ผลตามเป้าหมายที่วางไว้ 
กกกกกก 1.3.3  มีโครงสร้างและรูปแบบความสัมพันธ์ของบุคคลในองค์การที่ท ากิจกรรมร่วมกัน คือ 
สามารถมองได้ชัดว่า ใครเป็นใคร มีหน้าที่อย่างไร จะต้องประสานงานกับใคร เป็นต้น 

โครงสร้างขององค์การ คือ การรวมกลุ่มของบุคค ลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป โดยมีวัตถุประสงค์
เดียวกัน เช่น ต้องการก าไร หรือต้องการยอดขาย หรือต้องการให้บริโภค จากนั้นจึงมาก าหนดกิจกรรมว่า
ต้องการท ากิจกรรมอะไรบ้างเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์แต่ละกิจกรรมจะจัดกิจกรรมที่คล้ายคลึงกันให้อยู่
ในหมวดหมู่เดียวกันเช่น งานที่เกี่ยวกับการจัดหาควรรวมอยู่ในกลุ่มแผนกจัดซ้ือ กลุ่มกิจกรรมที่เกี่ยวกับ
การขายควรอยู่ในแผนกการตลาด การด าเนินงานจะประสบผลส าเร็จได้นั้นใช่ว่าการวางแผนและ
โครงสร้างขององค์การดีแล้วจึงจะส าเร็จแต่จะต้องขึ้นอยู่กับการจัดทรัพยากร การบริหาร หรือเรียกอีก
อย่างหนึ่งว่า ปัจจัยการจัดการ ประกอบด้วย 

คน (Man) ในประเทศท่ีเจริญแล้วจะมีบุคคลที่มีการศึกษาดี คุณภาพแรงงานดี สามารถใช้
เครื่องมือเครื่องจักรที่ทันสมัยได้ อันเป็นการลดต้นทุนการผลิตได้ดีกว่าแรงงานที่มีการศึกษาต่ า แรงงาน
ที่มีคุณภาพจึงสามารถน าองค์การไปสู่จุดมุ่งหมายได้อย่างรวดเร็ว 
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วัตถุดิบ (Material) ถือว่าเป็นปัจจัยการผลิตชนิดหนึ่งที่เป็นตัวก าหนดคุณภาพสินค้าและต้นทุน
การผลิต วัตถุดิบที่มีคุณภาพดีก็จะท าให้ผลผลิต (Out Put) ออกมามีคุณภาพดีเช่นเดียวกัน วัตถุดิบมีอยู่ 2 

ประเภท คือวัตถุดิบจากธรรมชาติ เช่น แร่ธาตุ อัญมณี ดีบุก ตะกั่ว ฯลฯ และวัตถุดิบที่มนุษย์จัดท าขึ้น เช่น 
ข้าว น้ าตาล มันส าปะหลัง ฯลฯ วัตถุดิบที่หาได้ง่ายหรืออยู่ภายในประเทศย่อมมีต้นทุนต่ ากว่าน าเข้าจาก
ต่างประเทศ 

เคร่ืองจักร (Machine) จัดว่าเป็นปัจจัยการผลิตที่เปล่ียนสินค้าจากรูปแบบหนึ่งเป็นอีกรูปแบบ
หนึ่ง เช่น เปล่ียนจากสินค้าเกษตรไปเป็นสินค้าส าเร็จรูป ดังนั้นเครื่องจักรจึงมีความส าคัญต่อการผลิต
มาก ท่ีจะท าให้สินค้ามีคุณภาพหรือ ต้นทุนการผลิตต่ าตามท่ีต้องการ ดังนั้นการผลิตโดยใช้เครื่องจักรเก่า
หรือมีคุณภาพต่ าย่อมท าให้สินค้าท่ีผลิตออกมามีคุณภาพต่ าเช่นกัน และยังท าให้สูญเสียวัตถุ ดิบบางส่วน
ไปอย่างน่าเสียดาย เช่น โรงงานประกอบรถยนต์ใช้เครื่องจักรขึ้นรูปตัวถังรถยนต์ปรากฏว่าขึ้นรูปตัวถัง
ครั้งใด แผ่นเหล็กจะขาดหรือมีรอยประตามตัวถัง ท าให้ต้องใช้คนงานไปอุดรอยรั่วหรือรอยต่อท าให้ต้อง
เสียค่าแรงเพิ่มขึ้น เป็นต้น 

เงินทุน (Money) เป็นปัจจัยส าคัญชนิดหนึ่งที่สามารถบันดาลให้กิจการมีความคล่องตัวในการ
บริหาร หากกิจการใดมีเงินทุนใช้ในการบริหารมาก ย่อมส่งผลให้ธุรกิจนั้นท ากิจกรรมใด ๆ ได้โดยง่าย 
ขณะเดียวกันหากธุรกิจใดมีเงินทุนน้อย การท ากิจกรรมทางธุรกิจอาจจะคั่งค้าง ทั้งนี้เพราะเงินทุนไม่พอ
หรือเงินทุนหมดระหว่างท าโครงการนั้น ๆ อันก่อให้เกิดผลเสียมากต่อองค์การ แหล่งเงินทุนมี 2 แหล่ง 
คือ แหล่งเงินทุนภายใน ได้แก่ ก าไร เงินออมของธุรกิจ แหล่งเงินทุนภายนอก ได้แก่ การกู้ยืมจากสถาบัน
ทางการเงิน แหล่งเงินทุนภายในควรมีมากกว่าแหล่งเงินทุนภายนอก ท้ังนี้เพ่ือจะได้มีผลก าไรมา กกว่า
และเพียงพอแก่การน าไปช าระหนี้ในรูปของดอกเบี้ย 

ปัจจัยที่ได้กล่าวมาทั้งหมดนี้จัดว่าเป็นส่ิงส าคัญ ที่ธุรกิจจะต้องน ามาใช้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและคุ้มค่า การน าเอาปัจจัยการจัดการต่างๆ เหล่านี้มาใช้ในการผลิตหรือ
น ามาใช้ในการด าเนินงาน จะประสบผลส าเร็จมากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับปัจจัยอีกตัวหนึ่ง คือ ปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อความส าเร็จประกอบด้วย 

ตลาด (Market) จัดว่าเป็นเป้าหมายของนักธุรกิจที่ต้องการผลิตสินค้าหรือบริการมุ่งตอบสนอง
ความพึงพอใจของผู้บริโภคส่วนรวม ตลาดผู้บริโภคมักจะมีการเปล่ียนแปลงการบริ โภคอยู่ตลอดเวลา 
ตามสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ รายได้ สังคม การเมือง ฯลฯ ซ่ึงส่ิงต่างๆเหล่านี้ผู้บริหารจะต้องพยากรณ์
หรือคาดการณ์ให้ถูกต้องแม่นย า 

วิธีการปฏิบัติงาน (Method) ระบบงานในองค์การอันประกอบไปด้วย ระเบียบขั้นตอน   วิธีการ
ปฏิบัติงาน  ระบบการให้บริการ  ระบบการผลิต   ระบบการไหลเวียนของงาน     ส่ิงต่าง ๆ เหล่านี้จะเป็น
ตัวก าหนดให้ผู้ปฏิบัติงานท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด   

การจูงใจผู้ปฏิบัติงาน (Motivate) คือการใช้ศิลปะของผู้บริหารในการจูงใจ ส่งเสริม สนับสนุน 
สร้างขวัญและก าลังใจละแรงกายให้กับองค์การอย่างเต็มที่  
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วิธีการจัดการ (Management) เป็นเรื่องของผู้บริหารที่จะต้องสร้างกลไกกับปัจจัยผลักดัน และ
เป็นตัวประสานงานให้งานด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมาย  

 

1.4 องค์ประกอบของการบริหาร (Management Component)  

1.4.1 ทรัพยากรหรือปัจจัยการบริหาร (Administrative Resources) ได้แก่ 3M คือ  

1.4.1.1 คนหรือบุคลากร (Man) 

1.4.1.2 เงินหรืองบประมาณ (Money) 

1.4.1.3 วัสดุและอุปกรณ์ (Material)  

1.4.2 กระบวนการบริหาร (Process of Administration) มีผู้ให้ความเห็นไว้แตกต่าง   กก 

1.4.2.1 POCCC ของ Henry Fayal ได้แก่  
1) Plan คือการวางแผน เพื่อการปฏิบัติงาน  

2) Organize คือการจัดแบ่งงาน เพื่อปฏิบัติตามหน้าที่ของงาน   กกกกกกก 

3) Command คือการบังคับบัญชาและส่ังการแก่บุคคลในหน่วย 

4) Coordinate คือการประสานงานระหว่างบุคคลในหน่วยงาน 

5) Control คือการควบคุมให้งานด าเนินไปตามท่ีก าหนดกกก 

กกกกกกก        1.4.2.2 PODC ได้แก่ 
1) Planning การวางแผน 

3) Organizing การแบ่งหน่วยงาน 

4) Directingการส่ังการ 

5) Controllingการควบคุม 

1.4.2.3 POSDCORB GulickUrwick 

1) Planning การวางแผน 

2) Organizing การจัดรูปโครงการของการบริหาร 

3) Staffing การบริหารงานบุคคลในองค์การหรือหน่วยงาน 

4) Directing การอ านวยการ 

5) Coordinating การประสานงาน 

6) Reporting การบันทึกรายงานไว้เป็นหลักฐาน 

7) Budgeting การจัดท างบประมาณ การเงิน 

 1.4.3 วัตถุประสงค์ของการบริหาร (Objective) ที่ส าคัญคือ 3E ได้แก่ 
1.4.3.1 Economic ต้องเป็นไปอย่างประหยัด 

1.4.3.2 Effectiveness ผลงานมีประสิทธิผลกกกกกกก 

1.4.3.3 Efficiency มีประสิทธิภาพ 
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1.5 พัฒนาทางการบริหาร กกกกกกก 

ความเป็นมาของการจัดการสามารถแบ่งออกเป็น  4  ยุค ได้แก่ 
กกกกกยุคที่ 1 ยุคโบราณ เชื่อว่ามนุษย์เป็นสัตว์สังคมกิจวัตรการรวมตัวกันเพื่อความอยู่รอดของชีวิตและ
ทรัพย์สินของตนเองและพวกพ้องจากส่ิงท้ังหลายท้ังปวง ในยุคนั้นเข้าใจว่าการจัดการก็น่าจะเกิดขึ้นจาก
การใช้สัญชาตญาณของผู้น าและสนับสนุนด้วยผู้ตาม ได้ใช้ปัจจัยที่มีอยู่ตามธรรมชาติ ใช้กระบวนการ
จากแรงงานของคนและคณะบุคคลเป็นส่วนใหญ่ เพื่อใ ช้ทรัพยากรจากธรรมชาติให้เกิดประโยชน์กับ
ตนเองและหมู่คณะเพราะจ านวนคนมีน้อย ขนาดองค์กรก็เล็กวัตถุประสงค์ในแวดวงท่ีจ ากัด 
ความสามารถในการจัดการอาจจะไม่จ าเป็นจะเน้นด้านการบริหารมากกว่า ผู้น ากลายเป็นผู้ปกครองหรือ
บริหารบ้านเมืองต่อประชาชน ดังผลงานที่ปรากฏในปัจจุบั นคือ การสร้างพีระมิดและก าแพงเมืองจีน 
ผู้บริหารในยุคนั้นรู้ที่จะน าปัจจัยน าเข้าจากธรรมชาติด้วยกระบวนการทางการบริหารคือ มีการวางแผน 
การแบ่งงาน การใช้อ านาจหน้าที่และการควบคุมจนสามารถแสดงผลงานที่ปรากฏเช่นทุกวันนี้ กล่าวคือ 
ท าอะไร เพื่อให้ได้อะไร มากกว่าท่ีจะรู้อะไรกกกกกกก  

ยุคที่ 2 ยุคเกษตรกรรม เมื่อกาลเวลาเปล่ียนแปลงไปประชากรเพ่ิมมากขึ้น ความต้องการก็เพิ่ม
มากขึ้น จ านวนองค์การและขนาดขององค์การก็มากขึ้น ท าให้ทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีอยู่อย่างจ ากัดไม่
เพียงพอกับความต้องการ การจัดการน่าจะเกิดขึ้นจากการเรียนรู้ธรรมชาติโดยการรู้จักการใช้ปัจจัยน าเข้า 
เช่น วัสดุจากธรรมชาติก็มีการเพาะปลูกเพื่อให้ได้ส่ิงนั้นมา จับสัตว์ป่ามาเล้ียงไว้ใช้งานแทนแรงงานคน
หรือเพาะเล้ียงเพื่อเป็นอาหารและใช้งาน มีการศึกษาและเรียนรู้การเรียนแบบธรรมชาติ ลองผิดลองถูก 
จนกระทั่งได้รับผลส าเร็จตามต้องการแล้วถ่ายทอดองค์ความรู้ของคนใกล้ชิดจนเป็นยุคของการแสวงหา
และการถ่ายทอดประสบการณ์ด้านการเพาะปลูก การเล้ียงสัตว์ การหัตถกรรม ในยุคนนี้เป็นการผลิตเพ่ือ
อุปโภคและบริโภค กล่าวคือ เป็นการรู้อะไรและเป็นอย่างไรอย่างแท้จริง 

กกกกก ยุคที่ 3 ยุคการปฏิวัติอุตสาหกรรม ประมาณศตวรรษ 18 จากการเลียนแบบธรรมชาติ การลองผิด
ลองถูกเป็นพื้นฐานความรู้ จนมีผู้ประดิษฐ์เครื่องจักรไอน้ า เครื่องจักรกล เครื่องยนต์ ไปแทนแรงงาน
มนุษย์และสัตว์มากขึ้น ความรู้ด้านการจัดการเริ่มโดดเด่นขึ้นด้วยการรู้จักใช้ปัจจัยน าเข้าในยุคนี้คือ
เครื่องจักรกลอย่างแพร่หลาย ท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงสังคมเกษตรมาเป็นสังคมอุตสาหกรรม มีการ
สร้างโรงงานเพื่อเน้นการผลิตเพ่ือตอบสนองความต้องการทางธุรกิจ องค์การมีขนาดใหญ่ขึ้นจึงต้องมี
ความรู้ด้านการจัดการและการบริหารที่ยุ่งยากและสลับซับซ้อนมากขึ้น ในยุคนี้มีการศึกษา ค้นหา
หลักการและทฤษฎีการจัดการมาช่วยในกระบวนการการบริหารอย่างแท้จริงเพราะความต้องการในการ
บริโภคมากขึ้น ปัญหาต่าง ๆ ก็มากขึ้นตาม การท้าทายต่อความส าเร็จของผู้บริหารอยู่ที่ความสามรถใน
การจัดการ ก็คือเข้าถึงทรัพยากรต่าง ๆ และความสามรถในการบริหารคือกระบวนการปฏิบัติเพื่อใช้
ทรัพยากรได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมโดยเน้นการการเชื่อมโยงซ่ึงกันและกัน กล่าวคือต้องรู้อะไร แล้ว
ท าอะไร เพื่อให้ได้อะไรตามที่ต้องการ 
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ยุคที่ 4 ยุคโลกาภิวัตน์  ประมาณ (1975-ถึงปัจจุบัน ) วิทยาการของศาสตร์แขนงต่าง ๆ สามารถ
เชื่อมโยงซ่ึงกันและกันได้มากขึ้น มีการบูรณาการเทคโนโลยีท างคอมพิวเตอร์ การส่ือสารและการ
คมนาคม การผลิตและการด าเนินกิจกรรมทางธุรกิจต่าง ๆ สามารถเชื่อมโยงให้มีการท างานร่วมกันได้
อย่างดี มีการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถได้มากขึ้นและอย่างรวดเร็ว ท้ังทิศทางการเดินไป
ข้างหน้าและการเดินถอยหลังอย่างนาโนเทคโนโลยี ท าให้เกิด สังคมโลกที่แคบการตลาดเพ่ิมขึ้นมีการ
เผชิญกับการแข่งขัน การค้าเสรี มีการพึงพา ซ่ึงสามรถเกิดขึ้นได้พร้อม ๆ กันตลอดเวลาซ่ึงถือว่าเป็นธุรกิจ
ยุคไร้พรมแดน ผู้บริหารจะต้องแสวงหาองค์ความรู้ด้านการจัดการและการบริหารร่วมกับ
ผู้ใต้บังคับบัญชาหรือทีมงาน ด้วยการสร้างความเป็นอัจฉริยภาพผสมผสานเข้าไปในกระบวนงาน ฟันฝ่า
ไปสู่วิกฤติใดๆ ไปสู่ความส าเร็จ  

ในอดีตการบริหารส่วนใหญ่ปรากฏ ให้เห็นในองค์การของรัฐกองทัพองค์การศาสนา ในองค์การ
ของกลุ่มชนเช้ือชาติต่าง ๆ และในครัวเรือน ตัวอย่ าง การจัดการที่พบในองค์การของก องทัพ เช่น 
กษัตริย์อเล็ กซานเดอร์จอมทัพของฝรั่งเศส (Alexder the Great) ได้ประโยชน์จากหน่วยที่ศึกษา (Staff 

Organization) อย่างมากในช่วงระหว่างการน าทัพออกรบในปี 336 ถึง BC (ก่อนคริสตกาล ) และหรือ
องค์การศาสนาจะมีการจัดขั้นบรรดาศักดิ์ของพระเป็นขั้นและสายการบังคับบัญชา หลังจากการปฏิวัติ
อุตสาหกรรมในช่วงกลางคริสต์ศักราช 1700 จึงได้มีการน าการจัดการในภาครัฐมาปรับแต่งให้ทันสมัย 
เพื่อใช้กับองค์การภาคธุรกิจเอกชนในระบบของการผลิตแบบโรงงาน ในช่วงของยุคการปฏิวัติ
อุตสาหกรรมนี้ จึงมีนักคิดได้น าเสนอแนวความคิดต่าง ๆ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดการของระบบการ
ผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม ที่สมควรกล่าวถึง คือ 

1.5.1  ผลงานของโรเบิร์ต  โอเวน (Robert Owen 1771 – 1858) โรเบิร์ต โอเวนเป็นผู้บุกเบิกแล้ว
น าเสนอให้ท าการปรับปรุงระบบการจัดการเกี่ยวกับทรัพยากรของมนุษย์ในโรงงาน โดยน าเสนอให้ท า
การปรับแก้กฎหมายที่จะจ ากัดชั่วโมงท า งานของแรงงานเด็กและการใช้ประโยชน์ของแรงงานเด็ก   

นอกจากนี้โอเวนยังเป็นผู้เสนอให้ใช้ระบบ Silent Monitor (การตรวจสอบแบบเงียบ) ในการเพิ่มผลผลิต 
การตรวจสอบตามระบบตรวจสอบแบบเงียบของโอเวน จะใช้แท่งไม้ส่ีเหล่ียมทาสีแตกต่างกัน   4  สี      

แต่ละสีแสดงผลงานแต่ละระดับ ต่าง ๆ  แท่งไม้เหล่านี้จะถูกน ามาวางไว้ที่เครื่องจักรตามระดับ
ความสามารถหรือผลงานของเครื่องจักรแต่ละตัวในระบบการผลิตของโรงงาน ด้วยวิธีนี้พนักงานจะถูก
ประเมินตามระดับผลงานนักอุตสาหกรรมด าเนินตามแนวทางของเขา โดยเพิ่มความสนใจในการ
ปรับปรุงผลงานของคนงามด้วยวิธีการลงทุนทรัพยากรมนุษย์ เขาเห็นว่าด้วยวิธีการลงทุนในทรัพยากร
มนุษย์ เขาเห็นว่าด้วยวิธีกาลงทุนในทรัพยากรมนุษย์เท่านั้น จะท าให้สามารถเพิ่มผลผลิตได้มากกว่าการ
พึ่งพาระบบเครื่องจักรและอุปกรณ์ 
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1.5.2.  ผลงานของชารส์ บับบาด(Charles Babbage 1792 – 1871)บับบาด เป็นผู้บุกเบิกรายแรก ๆ 
ในด้านการจัดการเชิงวิทยาศาสตร์ (Scientificmanagemaent) การจัดการเชิงวิจัยปฏิบัติการ (Operations 

Research) และการจัดการเชิงปริมาณ (Mange – Ment Science)  ค.ศ.1822   เขาเป็นผู้คิดค้นรายแรก
เกี่ยวกับส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ และเป็นผู้พัฒนาโปรแกรมการ ใช้เกมส์คอมพิวเตอร์ซ่ึงเป็น
รากฐานส าคัญส าหรับการจัดการในเชิงปัจจุบัน นอกจากนี้ บับบาด ยังได้แสดงแนวคิดด้านการจัดการ
ของเขาโดยเน้นความส าคัญที่ปัจจัยมนุษย์ โดยเสนอให้ท าให้การเชื่อมโยงวัตถุประสงค์ของฝ่ายจัดการ
และฝ่านพนักงานให้ไปด้วยกันอย่างดี เทคนิค บับบาด ไ ด้น า เสนอ เช่น การแบ่งส่วนก าไร (Profit 

Sharing) และการน าเสนอแนะของฝ่ายพนักงาน (Employee Suggestion) ยังคงนิยมใช้ท่ัวไปในปัจจุบัน 
 

1.6 แนวคิดและทฤษฎีทางการบริหารจัดการ 
การศึกษาเกี่ยวกับแนวความคิดทางการ บริหารในหน่วยนี้จะมุ่งศึกษาทฤษฏีหรือแนวความคิด

ทางการ บริหาร ที่ส าคัญ ๆ ซ่ึงเป็นที่ยอมรับและใช้กันในกว้างขวางเท่านั้น นั้นคือจะมุ่งเสนอเนื้อหา
เกี่ยวกับวิวัฒนาของทฤษฏี หรือวิธีการศึกษาหรือแนวความคิดของการบริหารต่าง ๆ ในการแก้ปัญหาของ
องค์การ ซ่ึงผ่านมาตั้งแต่อดีตหนังจากมีการปฏิวัติอุตสาหกรรมขึ้นในยุโรปตะวันตก (ปะเทศอังก ฤษ) 

และมีพัฒนาการต่อเนื่องเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันว่ามีพัฒนาก ารเป็นอย่างไร และในแต่ละยุคนั้น
แนวความคิดต่างๆ ท่ีส าคัญเกิดขึ้นในการก าหนดสภาวการณ์ในด้านการจัดการขององค์การในยุคนั้น ๆ 
อย่างไรการน าเสนอเนื้อหาในหน่วยนี้จะแยกเสนอเนื้อหาเชิงวิวัฒนาการตามแนวคิดของหลัก หรือ
แนวความคิดส าคัญ ๆ ท่ีเกิดขึ้นในสามยุค คือ ยุคแรกเป็นยุคแนวความคิดหรือทฤษฏีทางก ารจัดการแนว
คลาสสิคหรือสมัยเดิม (Classical Approaches) และตามต่อมาด้วยยุคแนวความคิดจัดการเชิงปริมาณ
(Human Resource Approaches) และตามต่อมาด้วยยุคแนวความคิดทางการจัดการเชิงปริมา ณ 

(Quantitative Approaches) และยุคหลังสุดเป็นแนวคิดทฤษฏีทางการจัดการสมัยใหม่และยุคโลกาภิวัตน์
โดยจะน าปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในแต่ละยุคและแนวความคิดทางการจัดการซ่ึงถูกน ามาใช้ในการ
แก้ปัญหาท่ีเกิดขึ้นในยุคนั้น ๆและผลกระทบซ้ึงมีผลต่อออกแบบโครงสร้างขององค์การ อันเป็นผลท าให้
เกิดสภาวการณ์ขององค์การที่มีส่วนในการก าหนดพฤติกรรม มนุษย์ขึ้น  และเป็นแนวความคิดทางการ
จัดการเชิงวิทยาศาสตร์ แนวความคิดของการจัดการในยุคทฤษฏี  แนวคลาสสิค  หรือแนวความคิดสมัย
เดิม (Classical Approaches) สามารถแยกแยกได้เป็น 3 แนวคิดหลักๆ คือ     

1.6.1 แนวความคิดการจัดการเชิงวิทยาศาสตร์ (Scientific Management) เป็นแนวความคิดที่เกิด
จากผลงานเทย์เลอร์  แนวความคิดนี้พยายามท่ีจะเพิ่มผลผลิตในการท างานหนึ่งงานใดโดนการใช้
ประโยชน์จากแรงงานที่มีอยู่ แนวความคิดได้รับแนวกระตุ้นจากการปฏิวัติทางอุตสาหกรรม ในที่นี้จะ
กล่าวถึงสภาพขนาดนั้น ซ่ึงท าให้เกิดแนวความคิดพอสังเขป ดังนี้ 
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การปฏิวัติอุตสาหกรรม (Industrial Revolution) ได้น ามาซ่ึงการเปล่ียนแปลงของระบบ
อุตสาหกรรมจากระบบท่ีใช้การผลิตด้วยมือในอุตสาหกรรมครัวเรือน (Household Industry) เป็นส่วน
ใหญ่มาเป็นระบบท่ีต้องการอาศัยเครื่องจักรเข้าช่วยในการท างาน ปัญหาท่ีตามมาก็คือความไม่สามารถที
จะปรับตัวของคนงานแต่ละคนในการท างานร่วมกันในโรงงาน และความไม่สามารถในการใช้
เครื่องจักรซ่ึงได้จัดไว้ให้ใช้แทนการท างานด้วยมือซ่ึงช่างฝีมือแต่ละคนมีความถนัดได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ คนงานแทนที่จะได้ใช้เครื่องจักรที่จัดไว้ให้จึงมักจะหันมาใช้เครื่องมือ ซ่ึงแต่ละคนจัดหา
มาใช้ตามความชอบและความถนัดของแต่ละคน มาตรฐานการท างานของเครื่องจักรจึงขี้นอยู่กับความ
ต้องการและความเคยชินในการปฏิบัติของแต่ละบุคคล การเรียนรู้เกี่ยวกับงานเป็นไปอย่างไม่มีระ บบ
และมักจะเรียนรู้ด้วยการสังเกตจากการท างานของคนงานที่มีความช านาญแล้วเป็นส าคัญหัวหน้างานซ่ึง
เป็นต าแหน่งที่มีความส าคัญในขณะนั้นได้รับมอบอ านาจหน้าที่อย่างกว้าง ๆ ซ่ึงรวมถึงการตัดสินใจ
เกี่ยวกับการคัดเลือกคนงาน การเลิกจ้างคนงานและการก าหนดระยะเวลาส าหรับการผักผ่อนการท างาน
ของต าแหน่งที่ส าคัญ ๆ นี้เป็นไปในลักษณะเรียกว่ารับผิดชอบเบ็ดเสร็จ โดยไม่มีการแยกจากกันระหว่าง
งานการวางแผนที่ต้องให้ความคิดกับงานการปฏิบัติการที่ต้องใช้แรงงาน ท าให้การตัดสินใจของผู้อยู่
ต าแหน่งส าคัญนี้เป็นไปอย่างไม่มีระบบและขาดประสิทธิภาพฝ่ายท่ีเป็นเจ้าของทุนเองไม่สามารถที่จ ะ
แก้ปัญหาของการท างานร่วมกันของกันจ านวนมากในระบบโรงงาน การแก้ปัญหาของคนฝ่ายจัดการแม้
จะไม่มีการก าหนดโครงสร้างขององค์การ ก าหนดความสัมพันธ์ระหว่างอ านาจหน้าที่และความ
รับผิดชอบ และก าหนดวิธีการท างานต่าง ๆรวมท้ังมีความพยายามในการจัดระบบโรงงานเพื่อประสาน
ความพยายามของคนงานให้ท างานร่วมกันได้ แต่ความพยายามในการแก้ปัญหาก็เป็นลักษณะที่ตั้งอยู่บน
พื้นฐานที่ไม่ถูกต้องและรอบคอบหนัก เช่นไม่ได้มีการให้ความสนใจในปัญหาของการปรับตัวของ
คนงานจากระบบท าด้วยมือเป็นระบบท่ีใช้เครื่องจักร ปัญหาของการมีขวัญและก าลังใจต่ าในการท างาน
เป็นผลจากการเปล่ียนแปลงไปใช้ระบบเครื่องจักรเป็นปรากฏอยู่ทั่วไป และปัญหาของความรู้สึกที่ไม่
มั่นคงของคนงานซ่ึงเกิดจากท าตามอ าเภอใจของเจ้าของทุน 

ปัญหาต่าง ๆ เหล่านี้เป็นผลที่ท าให้เกิดแนวความคิดทางการจัดการขึ้นใหม่เรียกว่าแนวความคิด
ทางการจัดการทางเชิงวิทยาศาสตร์ โดยแก่นของแนวความคิดทางการจัดการเชิงวิทยาศาสตร์นี้เกิดจาก
ความคิดของ (Frederick W Taylor) ผู้ซ้ึงได้รับการยอมรับให้เป็นบิดาหรือผู้น าของแนวความคิดทางการ
จัดการเชิงวิทยาศาสตร์ 

ผลงานของเฟรดเดอริด วินสโลว์ เทย์เลอร์ (1856 – 1915) แก่นของความคิดในแนวความคิด
ทางการจัดการเชิงวิทยาศาสตร์นั้นกล่าวว่า ในการท างานใดก็ตามจะสามารถใช้หลักทางวิทยาศาสตร์เข้า
ช่วยในการศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับงานนั้น ๆ ได้เสมอ โดยเฉพาะงานในระดับท่ีต้องปฏิบัติโดยคนงาน 
เทย์เลอร์เช่ือวว่าการวิเคราะห์ข้อมูลซ่ึงเก็บจากสถานที่ปฏิบัติการโดยใช้หลักทางวิทยาศาสตร์ จะท าให้
สามารถค้นหาวิธีการท างานที่ดีที่สุดวิธีเดียวได้ จากผลงานของเทย์เลอร์ โดยเฉพาะผลงานเขียนเรื่อง 
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Shop Management และ The Principles of Scientific Management พอจะสรุปเกี่ยวกับแนวคิดทางการ
จัดการเชิงวิทยาศาสตร์ ซ่ึงเทย์เลอร์เสนอไว้เป็นหลักการที่ส าคัญ 4 หลักการส าคัญ 

1.6.1.1 การหาวิธีที่ดีที่สุด (One Best Way) ในการท างาน ฝ่ายบริหารจะต้องท าการ
สังเกตและรวบรวมข้อมูลอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของงานหนึ่งงานใดไว้เพื่อค้นหาวิธีที่ดี
ที่สุดในการปฏิบัติงานแต่ละงาน ซ่ึงจะต้องรวมถึงกฎของการเคล่ือนไหว การก าหนดมาต รฐานของงาน
และการมีสภาวะแวดล้อมของงานที่เหมาะสม 

1.6.1.2 การคัดเลือกคนงานโดยใช้หลักการและหลักเกณฑ์ท่ีแน่นอน  ในหลักการข้อนี้
ได้เสนอท าการคัดเลือกคนงานโดยอาศัยหลักการทางวิทยาศาสตร์ และหลังจากนั้นจึงให้มีการพัฒนา
คนงานเพื่อความก้าวหน้าต่อไป จากหลักการนี้จึงต้องมี การค้นหาขีดความสามารถและข้อจ ากัดของ
คนงานแต่ละคน โอกาสที่คนงานจะได้รับการพัฒนาและจัดให้มีการจัดฝึกอบรมคนงานตามความจ าเป็น 

 1.6.1.3 การจัดให้มีแรงจูงใจด้านการเงิน เทย์เลอร์รู้ว่าการจัดคนให้เข้ากับงานเพียงอย่าง
เดียวจะไม่เป็นการประกันว่าจะได้รับผลผลิตสูงดังนั้นจึงมีความจ าเป็นที่จะต้องจูงใจคนงานเพื่อให้งานดี
ที่สุดและปฏิบัติตามค าส่ังของหัวหน้าคนงานโดยเคร่งครัด โดยเทย์เลอร์เห็นว่าปัญหาของนักทฤษฎี
องค์การเกี่ยวกับการจัดโครงสร้างขององค์การและการจัดแบ่งงาน ครึ่งหนึ่งของปัญหาเท่านั้น อีก
ครึ่งหนึ่งนั้นจะต้องค านึงถึงวิธีก ารที่จะท าให้คนงานสามารถท างานที่ได้รับมอบหมายได้อย่างมี
ประสิทธิภาพด้วย ดังนั้นจึงได้เสนอให้ใช้ระบบจูงใจด้านการเงินโดยให้คนงานแต่ละคนจะได้รับการจ่าย
ค่าตอบแทนเป็นสัดส่วนโดยตรงกับผลผลิตของแต่ละคน (Piece Work System) แทนการจ่ายค่าแรง
ชั่วโมงที่ท างาน 

 1.6.1.4 การแยกฝ่ายบริหารจากฝ่ายปฏิบัติการ  หลักการข้อสุดท้ายของ  เทย์เลอร์นี้ได้
เรียกร้องให้มีการแบ่งงานกันท าโดยแบ่งหน้าที่ระหว่างฝ่ายจัดการและฝ่ายปฏิบัติแยกจากกันโดยให้มีการ
เน้นความช านาญเฉพาะด้านส าหรับหัวหน้าคนงาน กล่าวคือ ฝ่ายจัดการจะเป็นผู้รับผิดชอบงานทั้งหมด
ด้านการวางแผน ส่วนฝ่ายปฏิบัติ จะรับผิดชอบในส่วนที่ปฏิบัติงาน และ   เทย์เลอร์ได้เสนอให้มีการใช้
หัวหน้าคนงานที่มีความรู้ความช านาญเฉพาะด้าน โดยให้แต่ละคนรับผิดชอบเป็นการเฉพาะในแต่ละ
แง่มุมของงานซ่ึงคนงานจะต้องปฏิบัติ  เช่นคนหนึ่งรับผิดชอบในการหาความเร็วที่สุดของเครื่องจั กรใน
การท างาน อีกคนหนึ่งรับผิดขอบด้านการก าหนดล าดับความส าคัญก่อนหลังของงาน และอีกคนหนึ่ง
รับผิดชอบในด้านการตรวจสอบและประเมินผลของงาน เป็นต้น ในการนี้คนงานจะรับค าส่ังจากหัวหน้า
คนงานที่มีความช านาญเฉพาะด้านแต่ละคน เช่น ถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับการวางแผนก็จะรับค าส่ั งจาก
หัวหน้าคนงานที่รับผิดชอบด้านการวางแผนถ้าเป็นเรื่องตรวจสอบและประเมินผลก็จะรับค าส่ังจาก
หัวหน้าคนงานที่มีความช านาญด้านนั้น 

 จากหลักการที่เทย์เลอร์เสนอข้างต้อนหากจะมองในแง่ของนักทฤษฏีองค์การซ่ึงเน้นปัญหา
เกี่ยวกับการจัดการโครงสร้างองค์การ และปัญหาเกี่ยวกับการจูงใจให้คนงานปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับ
ความต้องการขององค์การ (Compliance) ก็อาจกล่าวได้ว่าผลงานของเทย์เลอร์เป็นประโยชน์ต่อความคิด
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ด้านการจัดการมาก กล่าวคือในแง่ของโครงสร้างองค์การ แม้จะไม่ได้เน้นในปัญหาโครงสร้างของ
องค์การทั้งองค์การ แต่ก็ได้เน้นเกี่ยวการแบ่งงานกันท าในระดับปฏิบัติ  ซ่ึงเทย์เลอร์ได้เสนอให้มีการใช้
หัวหน้าคนงานที่มีความช านาญเฉพาะด้าน และให้มีการสังเกตและวิเคราะห์เป็นระบบตามหลักการทาง
วิทยาศาสตร์เพื่อหาวิธีที่ดีที่สุดในการท างาน ส าหนรับปัญหาของการปฏิบัติให้สอดคลบ้องกับความ
ต้องการขององค์การนั้น เทย์เลอร์ก็ได้เสรอให้มีการใช้วิธีการจูงใจด้านการเงินและเสนอให้มีการปฏิวัติ
ด้านจิตใจใหม่ (mental revolution) ในจ้อเสนอประการหลังนี้เขาได้กล่าวว่า การจัดการเชิงวิทยาศาสตร์
ไม่ใช่เป็นเพียงเครื่องมือซ่ึงก่อให้เกิดการมีประสิทธิภาพในการท างานหรือเป็นระบบท่ีจะช่วยในกาจ่ าย
ค่าตอบแทนให้คนงานเท่านั้น (ในส่วนที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ของคนงานความสัมพันธ์ของ
คนงานกับเพื่อนร่วมงานและความรับผิดชอบต่อฝ่ายบริหาร ) และฝ่ายของผู้บริหารคือผู้จัดการและ
หัวหน้างานโดยทั้งสองฝ่ายจะต้องเลิกให้ความส าคัญกับการแบ่งผลตอบแทนอันเป็นผลจากค วาม
พยายามในการท างานร่วมกันของแต่ละฝ่ายและหันมาเน้นความพยายามร่วมกันอันที่จะเพิ่มพูนผลผลิต
นั้น จนกระทั่งผลผลิตนั้นมีจ านวนมากเกินพอกว่าท่ีจะเป็นปัญหาทะเลาะกันว่าจะแบ่งผลผลผลิตอย่างไร                                  
 อย่างไรก็ดีแม้ความตั้งใจจริงของเทย์เลอร์จะเป็นการเน้นที่การเข้ากันได้ดีระหว่างผู้ปฏิบัติงาน
กับฝ่ายจัดการและการเพิ่มผลประโยชน์เกื้อกูลกับคนงาน แต่จากกาท่ีเทย์เลอร์มีคติฐาน (Assumption) 

เกี่ยวกับมนุษย์ว่าเป็นผู้ท่ีมีความสมเหตุสมผล และจากความเชื่อเกี่ยวกับการแบ่งกันตามความถนัด 
(Division of Labor) ท าให้เทย์เลอร์ละเลยและไม่ให้ความสนใจเกี่ยวกับตัวแปรด้านอ่ืน ๆ ของพฤติกรรม
มนุษย์ในองค์การมากนะนอกจากนี้การที่เทเลอร์จ ากัดความสนอยู่ในเฉพาะในด้านการผลิตโดยเน้น
การศึกษาวิเคราะห์งานที่เป็นงานประจ าท าให้ละเลยถึงการค านึงถึงสภาวะแวดล้อมซ่ึงองค์กา รจะต้อง
ปรับให้เข้ากันได้ดี ดังนั้นแนวความคิดของกาจัดการเชิงวิทยาศาสตร์จึงเป็นเพียงผลผลิตของการเวลา
นักวิชาการในยุคต่อ เช่น เจมส์ ดีทอมป์สัน (James D. Thompson) เห็นว่าจะใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ต่อเมื่อองค์การอยู่ในสภาวะแวดล้อมท่ี “รู้วัตถุประสงค์อย่างชัดเจน งานมีลักษณะเป็นงานประจ า ผลผลิต
ขององค์การที่ผลิตได้สามารถจ าหน่ายไปได้หมดและทรัพยากรที่มีคุณภาพมีให้ใช้ได้อย่างไม่จ ากัด ” อัน
เป็นสภาวะแวดล้อมของช่วงเวลาขณะนั้นเท่านั้น หรือในปัจจุบันในยุคโลกาภิวัตน์หรือโลกร้าพรมแดน
ของ ค.ศ. 2000 ก็จะใช้ได้ดีสภาวะขององค์การที่ มีความแน่นอนของสภาวะแวดล้อมเช่นระบบราชการ
หรือในหน่วยงานจองภาครัฐเท่านั้น ซ่ึงผลการวิจัยของนักวิชาการหลายท่านในสมัยต่อมาก็ได้พิสูจน์ให้
เห็นถึงผลลัพธ์ในทางลบของแนวความคิดนี้ กล่าวคือมีผลวิจัยของนักวิชาการหลายท่านได้แสดงให้เห็น
ว่าแม้แนวความคิดการจัดการเชิงวิท ยาศาสตร์ช่วยเพิ่มผลผลิตให้มากขึ้นก็ตาม แต่ก็ท าให้เกินปัญหา
เกี่ยวกับมนุษย์แทรกซ้อนขึ้นจากผลการวิจัยเหล่านี้ได้บ่งชี้ว่าคนงานส่วนใหญ่ไม่ขอบท่ีจะท างานใน
ลักษณะงานปะจ าและมีผลงานวิจัยบางผลงานแสดงตัวเลขจ านวนร้อยละของคนงานที่ไม่ชอบงาน
ลักษณะประจ า และมีผลการวิจัยขางผลงานแสดงตัวเลขจ านวนร้อยละคนงานที่ไม่ชอบงานลักษณะนี้ว่า
มีสูงถึงร้อยละ 90 ผลการวิจัยเหล่านี้เป็นผลน าไปสู้ความคิดของการขยายงาน (Job Enlargement)การเพิ่ม
คุณค่าของงาน (Job Enrichment) และการให้อ านาจตัดสินใจกับพนักงาน ( Employ Empowerment)    
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เพื่อไม่ให้มีลักษณะเป็นงานประจ าในเวลาต่อมา อย่างไรก็ดีแม้จะมีผลการวิจัยที่สนับสนุนเกี่ยวการขยาย
งานว่าจะเป็นผลท าให้เกิดความพอใจแก่ผู้ปฏิบัติงานโยไม่ท าให้ผลผลิตลดลง แต่ก็ยังมีนักวิชาการหลาย
ท่านแสดงความคิดเห็นว่า จากหลักฐานต่าง ๆที่ปรากฏออกมานั้น ยังไม่เป็นการเพียงพอจะสรุปได้ว่าการ
ที่จะช่วยปัญหาให้กับแนวความคิดนี้ได้ แต่ส าหรับการเพิ่มคุณค่าของงานและกาให้อ านาจตัดสินใจกับ
พนักงานซ่ึงก าลังเป็นส่ิงท่ีกล่าวถึงกันมากในยุคสมัย ค.ศ.2000  นั้นคงต้องเวลาพิสูจน์ต่อไป 

 การศึกษาท่ีมีช่ือเสียงของเขาท้ัง 2 คนนั้นเขาสามารถจ านวนการเคล่ือนไหวของคนง านเรียงอิฐ 
และเพิ่มผลผลิตได้ถึงสามเท่า โดยการจะท าภาพยนตร์แสดงความเคล่ือนไหวในการท างาน เพื่อชี้ให้เห็น
ถึงการเคล่ือนไวที่จ าเป็นต้องมีเพื่อให้เกิดผลผลิต และได้แสดงให้เห็นถึงความเคล่ือนไหวพื้นฐานด้วยมือ
จ านวน 17 ท่วงท่าที่จ าเป็นต้องมีเพื่อให้เกิดผลผลิต ความเคล่ื อนไวพื้นฐานที่ต้องมีทั้ง 17 ท่วงท่าที่ได้จา
การท าการศึกษานี้เรียกว่า เธอร์บลิก  (Therblig) ซ่ึงได้จากการหลับอักษรชื่อสกุลของเขาท้ังสองนั้นเอง 
ผลงานของกิลเบรธ ต่อมาถูกใช้เป็นรากฐานในด้านของการออกแบบงานให้ง่ายขึ้น การก าหนดมาตรฐาน 
และค่าแรงงานแบบจูงใจซ่ึงเทคนิคที่เกี่ยวข้องเรื่องดังกล่าวถึงนี้ยังคงเป็นที่นิยมใช้กันอยู่ในปัจจุบัน 

 ผลงานของเฮนรี แอล แกนท์ (1861 – 1919) ผู้สนับสนุนแนวความคิดของการจัดการเชิง
วิทยาศาสตร์อีกท่านหึ่ง ซ่ึงต้องกล่าวถึง คือ เฮนรี แอล แกนท์ (Henry L.Gantt) ผู้มีสถานภาพของวิชาชีพ
เป็นทั้งครูและวิศวกร ในปี 1887 ได้ร่วมงานกับเทย์เลอร์ที่ Midvale Steel Co. และต่อมาได้เป็นผู้ติตาม
เทย์เลอร์ไปท างานในสถานะต่าง ๆ และรวมท้ังสถานะของท่ีปรึกษา หลังจากที่เทย์เลอร์ออกจาก 
Midvale ในปี ค.ศ. 1890 และเกษียณตัวเองในปี 1900 หลังจากที่แยกตัวจากเทย์เลอร์ออกมาเป็นวิ ศวกรที่
ปรึกษาอิสระ แกนท์ได้ล้มเลิกการสนับสนุนต่อระบบการจ่ายค่าตอบแทนจากชิ้นงาน (Differential Reat 

System) โดยเสนอให้ใช้ระบบการจ่ายโบนัส (Bonus System) แทนตามแนวความคิดของการจ่าย
ค่าตอบแทนจากชิ้นงานของเทย์เลอร์ คนงานซ่ึงสามารถสร้างผลผลิตได้เกินจากมาตรฐานที่ก า หนดจะ
ได้รับการจ่ายค่าตอบแทนที่สูงกว่าคนงามนที่ท าได้ต่ ากว่ามาตรฐาน ส าหรับกาจ่ายาค่าตอบแทนสูงกว่า
คนงานที่ได้รับต่ ากว่ามาตรฐาน ส าหรับการจ่ายค่าตอบแทนตามแนวคิดของแกนท์ คนงานซ่ึงสามารถ
ท างานได้ตามภาพรงานที่ก าหนดไว้ในแต่ละวันจะได้รับโบนัส 50 เซนต์  ส าหรับหัวหน้าคน งานซ่ึง
สามารถผลักดันให้คนงานแต่ละคนท างานได้ตามเป้าหมายที่ก าหนดในแต่ละวันก็จะได้รับโบนัสและจะ
ได้รับเงินโบนัสพิเศษอีกต่างหากถ้าคนงานทุคนภายใต้การบังคับบัญชาของเขาสามารถท างานได้ตาม
เป้าหมายที่ก าหนดในแต่ละวันด้วย การจ่าวค่าตอบแทนตามระบบโบนัสนี้ แกนท์เชื่อว่าจะท า ให้หัวหน้า
คนงานมีก าลังใจจะสอนงานให้คนท างานให้ดีขึ้นกว่าเดิม 

 นอกเหนือจากนั้น แกนท์ยังเสนอให้มีการจัดอันดับผลงานของคนงานอย่างเปิดเผลให้คนงานทุกได้รับรู้โดยได้
ใช้ผังภูมิแท่ง (Bar chart) มาแสดงผลงานของคนงานแต่ละคน ในวันที่คนงานมสามารถผลิตด้นตามมาตาฐานจะแสดงด้วย
แท่งส่ีด า ในวันที่ไม่สามารถผลิตได้ตามมาจะแสดงด้วยแท่งสีด า ในวันที่ไม่สามารถผลิตได้ตามมาตรฐานอกจากนี้ยังได้
มาตรฐานเดียวกันนี้ในการก าหนดตารางเวลาในการผลิต ซ่ึงเทคนิคดังกล่าวในปัจจุบันนิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย และเป็น
ที่รูจักกันในชื่อ ผังภูมิแกนท์ (Gant chart) 
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 1.6.2 แนวความคิดทางการจัดการเชิงกระบวนการ (Process Management) แนวความคิดทางการ
จัดการเชิงการวิทยาศาสตร์ซ่ึงได้กล่าวในเรื่องท่ีแล้วมานั้น ในทรรศนะของนักทฤษฏีองค์การเป็ น
แนวความคิดที่แคบ กล่าวคือ ไม่ได้เสนอแนวคิดและวิธีการที่สามารถน ามาใช้แก้ปัญหาหลักอันเป็ น
ปัญหาเกี่ยวกับการออกแบบโครงสร้างขององค์การได้ ดังจะเห็นได้ว่านอกเหนือจากเรื่องของการ
วางแผนและการอ านวยการแล้ว หน้าที่การจัดการด้านอ่ืน เช่น การจัดองค์การ การควบคุมและการจัดคน
เข้าท างานไม่ได้รับการให้ความส าคัญและน ามาศึกษาวิเคราะห์กัน ดังนั้น ส่วนที่ขาดนี้จึ งเป็นเรื่องท่ีนัก
ทฤษฏีสมัยหลังได้น ามาวิเคราะห์ซ่ึงผลงานนักทฤษฏีองค์กาตามแนวความคิดทางการจัดในแนวคลาสสิก
ที่จะน ามาเสนอในเรื่องจะเป็นผลงานของ อองรี ฟาโยล์ (Henri Fayolv) ลูเธอร์ กูลิค และลินดอลล์ เออร์
วิค(Luther Gulick and Lyndall Lyrndall) เจมส์ มูนี และ แอลเล็นเรลลี (James Mooney and Allen Reilly) 

และแม๊กซ์ เวเบอร์ (Max Weber) 

 ผลงานของ อองรี ฟาโยล์ (1841 - 1925) ผลงานของฟาโยล์นั้นได้รับการพิจารณาราการยอมรับ
ว่าเป็นผลงานที่เข้ามาเสริมแนวความคิดของเทย์เลอร์ให้สมบูรณ์ขึ้น กล่าวคือ แนวความคิดของเทย์เลอร์
นั้นให้ความส าคัญกับการจัดการในระดับปฏิบัติการ ส่วนของฟาโยล์นั้นเน้นการจัดกาในระดับสูงโดยฟา
โยล์ซ่ึงเป็นผู้บุกเบิกเกี่ยวกับการก าหนดหลักการทางการจัดการเชิงบริหารได้ตีพิมพ์ผลงานของเขาใน
ยุโรปเป็นภาษฝรั่งเศส และได้รับการแปลเป็นภาษาอังกฤษในปี 1929 ผลงานโดยสรุปของฟาโยล์พอ จะ
น ามากล่าวที่ส าคัญๆ ได้ดังนี้ 
 กิจกรรมของการจัดการในอุตสาหกรรม ฟาโยล์มองว่าประกอบไปด้วยกิจการรมต่างๆ ซ่ึง
จ าแนกได้เป็น 6  ประเภท ดังนี้ 1.กิจกรรมด้านเทคนิค (ด้านการผลิต) 2.กิจกรรมด้านการค้า (ด้านการซ้ือ
ขายและแลกเปล่ียน) 3.กิจกรรมด้านการเงิน (ด้านการหาแหล่งลงทุนและใช้ประโยชน์สูงสุดจากทุน ) 4.

กิจกรรมด้านความมั่นคง (ด้านการป้องกันทรัพย์สินและบุคคล ) 5.กิจกรรมด้ านบัญชี (ด้านการจัดคุม
สินค้า การจัดท างบดุล ต้นทุนและสถิติ) 6.กิจกรรมด้านการจัดการ(ด้านการวางแผน การจัดการองค์การ 
การส่ังการ การประสานงานและการควบคุม) 

 จากกิ จกรรมต่าง ๆ ข้างต้นนี้ฟาโยล์เห็นว่ากิจกรรมด้านการจัดการเป็นกิจกรรมที่ต้องให้
ความส าคัญมากที่สุด ดังนั้นจึงได้เน้นผลงานในหนังสือที่เขาเขียนโดยให้ความส าคัญกับหน้าที่ด้านการ
จัดการเป็นพิเศษโดยได้แยกศึกษาเป็น 2 ประเด็น ประเด็นแรกเป็นเรื่องเกี่ยวกับหลักการการจัด การ 
(Principle Of Management) และประเด็นที่สองเกี่ยวกับองค์ประกอบกับหน้าที่การจัดการ (Element Of 

Management) ในการเน้นศึกษาประเด็นหลังนี่เป็นบ่อเกิดแห่งแนวความคิดของการจัดการเชิง
กระบวนการ (Functional Or Process School) ในส่วนที่เกี่ยวกับหลักการจัดการนั้น  ฟาโยล์เสนอไว้ 14 

หลักการด้วยกันจะขอน าเสนอเพียงโดยสรุปดังนี้ 
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 1.6.2.1 การจัดแบ่งงานกันท า  องค์การจะต้องมีการแบ่งงานกันท าตามความช านาญ
เฉพาะด้านเพ่ือเน้นประสิทธิภาพของการท างาน 

 1.6.2.2 การก าหนดอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบ  องค์การจะต้องก าหนดอ านาจ
หน้าที่ให้ชัดเจนให้แตกต่างจากอ านาจไม่ได้เกิดจากต าแหน่ง การก าหนดอ านาจหน้าที่จะต้องก าหนดให้
เหมาะสมกับความรับผิดชอบ ท่าความรับผิดชอบมากอ านาจหน้าที่ก็จะมากตามไปด้วย 

 1.6.2.3 การมีระเบียบวินัย ระเบียบวินัยเป็นส่ิงจ าเป็น ถ้าไม่มีระเบียบวินัยองค์การจะไม่
ก้าวหน้า และการด าเนินการจ าไม่ราบรื่น 

 1.6.2.4 การมีเอกภาพในการบังคับบัญชา (Unity Of Command) ผู้ใต้บังคับบัญชาจะต้อง
รับค าส่ังจากผู้บังคับบัญชาเพียงคนเดียว 

 1.6.2.5 การเมืองเอกภาพในแนวทางเดียว  (Unity Of Direction) ทุกๆ หน่วยงานต้อง
ก าหนดเป้าหมายที่สัมพันธ์ต่อเนื่องกันในทุกระดับการบริหารเพื่อให้เกิดการมีเอกภาพในแนวทาง 

 1.6.2.6 การให้ประโยชน์ส่วนตัวเป็นรองประโยชน์ส่วนรวม  พนักงานควรค านึงถึง
ประโยชน์ส่วนรวมมากว่าส่วนตัว 

 1.6.2.7 การจัดให้มีค่าตอบแทนที่ยุติธรรม การจ่ายค่าตอบแทนจะต้องยุติธรรมและเป็น
ที่พอใจของท้ังบุคคลและองค์การ 

 1.6.2.8 การรวมอ านาจ  เป็นส่ิงท่ีจ าเป็นเป็นส าหรับองค์การ แต่ความมากน้อยของการ
รวมอ านาจอาจแปรเปล่ียนไปได้ตามกรณีแลเงื่อนไขของแต่ละองค์การ 

 1.6.2.9 การจัดสายการบังคับบัญชา สายการบังคับบัญชาจะต้องมีองค์การจากต าแหน่งที่
มีอ านาจหน้าที่สูงสุดจนถึงต่ าสุด เป็นสายการบังคับบัญชาลดหล่ันกันลงมาตามล าดับจากบนลงล่าง 

 1.6.2.10 การจัดระเบียบ องค์การจะต้องจัดระเบียบให้ทุกคนปฏิบัติในแนวเดียวกัน 

 1.6.2.11 การผดุงความเป็นธรรม  ถ้าองค์การต้องการให้ทุกคนอุทิศตนและซ่ือสัตย์ต่อ
องค์การจะต้องให้ความเป็นธรรมกับทุกคนโดยเสมอภาค 

 1.6.2.12 การท าให้มีค วามมั่นคงในการท างาน  องค์การจะต้องให้เวลาพอสมควรกับ
พนักงานเพื่อให้สามารถปรับตัวได้และได้รับการฝึกอบรมเพื่อให้ท างานได้อย่างมีประสิทธิผล ไม่ต้อง
กังวลกับการถูกเลิกจ้าง 

 1.6.2.13 การมีความคิดริเริ่ม องค์การควรจะสนับสนุนให้พนักงานมีความคิดริเริ่มท่ีจะ
เสนอแนะความคิดสร้างสรรค์จากทุกส่วนในองค์การ 

 1.6.2.14 การรักษาความสามัคคีของหมู่คณะ องค์การควรจะเน้นการท างานร่วมกันเป็น
ทีมมากกว่าการท างานแบบเอกเทศหรือตัวใครตัวมัน 
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ในส่วนที่เกี่ยวกับองค์ประกอบของการจัดการนั้น ฟาโยล์ ได้แบ่งการจัดการเป็น 5 ประการ 

 1) การวางแผน (Planning) 

 2) การจัดองค์การ (Organizing) 

 3) การส่ังการ (Directing) 

 4) การประสานงาน (Coordinating) 

 5) การควบคุม (Controlling) 

 จากหลักการต่าง ๆ ท่ีฟาโยล์เสนอนี้ เม่ือมองในแง่ของนักทฤษฏีองค์การแล้วก็จะเห็นได้ว่า
ผลงานของฟาโยล์ นั้นส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องในแง่ของโครงสร้างองค์การและในแง่ของการปฏิบัติงานที่ดี
ที่สุดให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์การ ในแง่ของโครงสร้างจะเห็นได้ว่า    ฟาโยล์มีแนวโน้มเอน
เอียงมาในเรื่องของการรวบรวมอ านาจและการจัดโครงสร้างขององค์การที่เน้นการแบ่งหน้าที่ของการ
ช านาญเฉพาะด้าน ส าหรับในแง่ของการปฏิบัติงานได้เน้นให้ท าการประสานวัตถุประสงค์ของพนักงาน
ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์การนั้นฟาโยล์เน้นใช้วิธีของการท าโทษ การส่ังการ และควบคุม
อย่างต่อเนื่อง และให้ผลประโยชน์ส่วนตัวต่อพนักงานเป็นรองผลประโยชน์ขององค์การ 

 ผลงานของกูลิคและเออร์วิค :มูนีและเรลล ีนักทฤษฏีองค์การซ่ึงจัดอยู่ในแนวคลาสสิคและเน้น
การศึกเกี่ยวกับโครงสร้างขององค์การที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับอีกกลุ่มหนึ่งคือ กูลิคและเออร์วิคกับมูนี
และเรลลี กูลิคนั้นเป็นผู้ท่ีรูจักกันดีในของการให้ความหายของการจัดการว่าประกอบไปด้วยหน้าที่ต่าง ๆ 
คือ พอสต์คอร์บ (POSDCORB) ผลงานของกูลิคและเออร์วิคซ่ึงเป็นที่ยอมรับของนักทฤษฏีองค์การและ
ได้ปรากฏอยู่ในหนังสือชื่อ  Papers or the Science of Administration ซ่ึงท้ังสองคนร่วมกันเป็น
บรรณาธิการ ในหนังสือเล่มนี้ประกอบไปด้วยผลงานของเขาท้ังสองและรวมถึงผลงาน ฟาโยล์ มูนี เอล
ตัน ม าโยล์ (Elton Mayo) แมรี พาร์คเคอร์ โฟลเล็ตต์ (Mary Paker Follett) และวี .เอ . ไกรคูนัส            

(V.A. Graicunus) ปรากฏอยู่ด้วย 

 ผลงานของกูลิคและเออร์วิค นั้นเน้นเกี่ยวกับโครงสร้างขององค์การ โดยเขาท้ังสองได้เสนอ
หลักการที่ควรน ามาใช้ในการจัดโครงสร้างของโครงการ  คือ หลักการเกี่ยวกับการแบ่งงานกันท า        

การประสานงาน การจัดแผนงานโดยอาศัยเกณฑ์วัตถุประสงค์ (Purposes) กระบวนการ (Process)คน
(Persons) และสถานที่(Place) และหลักการเกี่ยวกับหน่วยช่วยอ านวยการ(Staff) กล่าวคือ ในผลงานของกู
ลิคและเออร์วิคได้มีการแจกแจงเกี่ยวกับข้อดีและข้อเสียเกี่ยวกับการใช้วิธีการแบ่งงาน และวิธีการผสาน
งานในองค์การตามวิธีต่าง ๆ การใช้หน่วยงานหลักและหน่วยช่วยอ านวยการให้เกิดประโยชน์สูงสุด การ
จัดช่วงการบังคับบัญชาที่ดีที่สุด และประโยชน์ของการแบ่งงานตามความช านาญเฉพาะด้าน 

 ส าหรับในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการจูงใจให้คนปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ขององค์การนั้น   

กูลิคและเออร์วิคไม่ได้เน้นในส่วนนี้มากนะเพียงแต่ให้การยอมรับว่าโครงสร้างขององค์การเพียงอย่าง
เดียวไม่เป็นการประกันถึงการมีประสิทธิภาพในการด าเนินขององค์การ ดังนั้น จึงจะต้องมีพัฒนาการ
กลไกซ่ึงจะเข้าม าช่วยให้คนปรารถนาที่จ าท างานและเกิดความตั้งใจที่จะท างานร่วมกันในการบรรลุ
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วัตถุประสงค์ขององค์การ ในเรื่องนี้กูลิคและเออร์วิคไม่ได้น าเสนอแนวทางท่ีท าให้เกิดสภาวะของการมี
ความตั้งใจ    ในการท างานร่วมกันของคน เพียงแต่เสนอแนะว่าควรจะต้องมีการให้ความสัมพันธ์กับ
หน้าที่การบริหารงานบุคคล เช่น การคัดเลือกพนักงานที่มีความรู้ความสามารถ การท าให้พนักงานมี
ความรู้สึกว่างานเป็นอาชีพอย่างหนึ่งซ่ึงสามารถที่จะก้าวหน้าต่อไปได้   และการท าให้พนักงานฝึก
ปฏิบัติงานอย่างเต็มใจ 

 ผลงาน มูนีและเรลลี ซ่ึงตีพิมพ์ในหนังสือชื่อ Onward Industry นั้นก็ได้เน้นมากในเรื่องของ
โครงสร้างขององค์การเช่นกัน โดยเน้นเกี่ยวกับหลักการของการจัดโครงการซ่ึงเขาท้ังสองพบเห็นใน
องค์การต่าง ๆ เช่น กองทัพ องค์การทางศาสนา องค์การของรัฐและองค์การของเอกชนหลักการที่ท้ังสอง
คนเสนอเกี่ยวกับการจัดองค์การ ซ่ึงปรากฏของเขามีดังนี้  

1) หลักการเกี่ยวกับการประสานงาน การประสานงานเป็นส่ิงจ าเป็นในการรวม
ความพยายามของคนในองค์การเพื่อบรรลุเป้าหมายของโครงการ ไม่ว่าองค์การนั้นจะประกอบด้วยคน
สองคนหรือมากว่านี้ ในองค์การใดที่ไม่มีการผสานงาน โดยสมมุติว่าวัตถุประสงค์คือการยกของช้ินหนึ่ง 
ถ้าคนหนึ่งยกอีกคนหนึ่งรอให้คนแรกยกเสร็จก่อนแล้วจึงยกที่หลังก็จะไม่เกิดความเป็นเอกภาพในการ
ปฏิบัติงาน (Unity of Action) เหมือนกันกับการยกพร้อมกันซ่ึงจะท าให้วัตถุประสงค์ขององค์การ
สามารถจะบรรลุได้ดีกว่า 

2) หลักเกี่ยวกับสายการบังคับบัญชา สายการบังคับบัญชาที่เป็นทางการเป็น
ส่ิงจ าเป็นในโครงสร้างขององค์การ ในสายการบังคับบัญชานี้จะมีการแบ่งอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบ
ลดหล่ันกันลงมาจากเบื้องบนซ่ึงมีอ านาจหน้าที่มากที่สุดจนถึงเบื้องล่าง 

3) การแบ่งแยกหน้าที่เฉพาะด้านจากัน ในองค์การในก็ตามจะต้องมีการแบ่งแยก
หน้าทีเฉพาะด้าน แยกจากกันเพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ตามความถนัด 

 ส าหรับในเรื่องของการจูงใจคนให้ปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ขององค์การนั้น  ทั้ง มูนีและเรลลี    

แม้จะไม่ได้เน้นทางด้านนี้แต่ก็ได้ให้การยอมรับเช่นกัน โดยกล่าวว่าความมั่นคงขององค์การนั้นจะเกิดขึ้น
เนื่องจากการที่ทุกคนในองค์การมี ความมั่นคงด้วยอย่างไรก็ดีเขาท้ังสองก็ยังคงเห็นว่าความมั่นคงของ   

ทุก ๆ คนในองค์กรจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่ออยู่ในองค์การซ่ึงมีโครงสร้างท่ีมั่นคง 

 1.6.3  แนวความคิดของการจัดองค์การระบบราชการ 

 ผลงานของเวเบอร์ (Max werber  1864 - 1920) แม็กช์ เวเบอร์เป็นนักสังคมวิทยาชาวเยอรมันที่
ได้ให้ความสนใจเกี่ยวกับปัญหาของการจัดองค์การอย่างมากผลงานของเวเบอร์ที่ตีพิมพ์ในเยอรมันนีใน 
ค.ศ. 1921 นั้น ไม่เป็นที่รู้จักของนักทฤษฏีองค์การเอมริกาจนกระทั่ง ค .ศ.1947 ที่ได้มีการเปล่ียนแปลง
ภาษาอังกฤษและตีพิมพ์ในอเมริกา 

 ผลงานของเขาส่วนมากจะเน้ นมากเน้นในเรื่องการออแบบโครงสร้างของการบริหารองค์การ
เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ผลงานของเวเบอร์ในส่วนที่เกี่ยวกับการจัดโครงสร้างองค์การ ภาวะของ
ผู้น าในองค์การ และการบริหารตามหลักของความสมเหตุสมผลนี้รวมกันเป็นภาพขององค์การทีเรียกว่า 
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ระบบราชการ(Bureaucracy) อันเป็นองค์การในอุดมคติของเวบอร์ องค์การระบบราชาการตามอุดมคติ
ของเวเบอร์นี้ไม่หมายถึงระบบเช้าชามเย็นชามหรือระบบท่ีไม่มีประสิทธิภาพซ่ึงมักจะขนานนามให้กับ
ระบบราชการของเราในปัจจุบัน แต่ระบบราชาการตามอุดมคติของเวเบอร์เป็นโครงสร้างท่ีเขาเชื่อว่าจะ
ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยเฉพาะกับองค์การที่มีขนาดใหญ่และมีความซับซ้อนของงานมาก 
องค์ประกอบระบบราชการของเวเบอร์ พอสรุปได้ดังนี้ 
   1.6.3.1 จะต้องมีการก าหนดหน้าที่แยกจากกันตามความช านาญเฉพาะด้าน โดยจะมีการ
ก าหนดขอบเขตของงานแต่ละงานอย่างชัดเจนและก าหนดอ านาจหน้าที่เพื่อจะให้ปฏิบัติงานนั้นได้ลุล่วง 
ดังนั้น หลักการเกี่ยวกับการแบ่งงานจึงเป็นองค์ประกอบส าคัญขององค์ประกอบราชากร 

  1.6.3.2 จะต้องมีการก าหนดสายการบังคับบัญชาอย่างเป็นทางการ  ในสายการบังคับ
บัญชาซ่ึงก าหนดขึ้นในองค์การนี้จะแสดงการแบ่งระดับของอ านาจหน้าที่ท่ีลดหล่ันจาก เบื้องบนลงมา
เบื้องล่าง ผู้ท่ีอยู่ในต าแหน่งที่ต าว่าจะรับค าส่ังจากผู้ท่ีมีต าแหน่งสูงกว่าอย่างไรก็ดีอ านาจหน้าที่ดังกล่าวจะ
ใช้ได้เฉพาะปฏิบัติงานในต าแหน่งหน้าที่ต่าง ๆ เท่านั้นถ้านอกเวลาการปฏิบัติงานขององค์การแล้ว บุคคล
จะมีอิสระและไม่ต้องปฏิบัติตนตามสายการบังคับบัญชาขององค์การ 

  1.6.3.3 ผู้ท่ีอยู่ในหน้าที่ต าแหน่งต่าง ๆ จะถือเป็นพนักงานคนหนึ่งเท่านั้น กล่าวคือ สิทธิ
ในการที่จะบริหารหรือจะปฏิบัติหน้าที่จะถูกก าหนดให้ไว้กับต าแหน่งไม่ใช่ก าหนดให้กับผู้ที่มีต าแหน่ง 
ดังนั้น จึงไม่มีหนทางท่ีบุคคลอ่ืนใดแม้กระทั่ง ผู้เป็นเจ้ าของจะได้รับสิทธิท าก าหนดไว้ตามต าแหน่ง 
ยกเว้นแต่จะเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในต าแหน่งนั้น 

  1.6.3.4 การคัดเลือกบุคคลเข้าท างานและการเล่ือนต าแหน่งให้สูงขึ้น  จะต้องอาศัยหลัก
ของความสามารถซ่ึงวัดได้จากการปฏิบัติงานในต าแหน่งหรือจากการได้รับการฝึกอบรม และจะไม่มีการ
ให้ออกจากงานอย่างไม่มีหลักมีเกณฑ์ 
  1.6.3.5 การก าหนดกฎและระเบียบต่าง ๆ อย่างชัดแจ้ง  กฎและระเบียบนี้จะท าให้เกิด
การปฏิบัติงานเป็นมาตรฐาน เกิดความเป็นธรรม และท าให้เกิดสมาชิกขององค์การอยู่ในระเบียบวินัย 
และการด าเนินการขององค์การเป็นไปอย่างต่อเนื่อง 

  1.6.3.6 การปฏิบัติงานต่างๆ นั้นจะต้องไม่อ้างอิงความสัมพันธ์ส่วนบุคคล  กล่าวคือไม่
ว่าจะเป็นการติดต่อระหว่างผู้บังคับบัญชาหรือผู้ใต้บังคับบัญชา หรือการติดต่อระหว่างเพื่อนใน
หน่วยงานอ่ืน ในองค์การเดียวกันหรือการติดต่อระหว่างองค์การกับลูกค้าจะต้องเป็นการติดต่อที่ไม่ต้อง
อ้างองสัมพันธ์บุคคล โดยจะต้องติดต่ออย่างเป็นทางการซ่ึงมีระเบียบควบคุมเพื่อจะได้มีการบันทึกเป็น
หลักฐานไว้ตรวจสอบและติดตามได้ 
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 จากผลงานระบบราชการแบบเวเบอร์ถ้ามองในแง่ของทฤษฏีองค์การแล้วจะเห็นว่า ผลงานของเว
เบอร์เป็นผลงานเน้นหลักในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการองค์การ โดยได้น าเสนอองค์การที่เป็นอุดมคติซ่ึงเขา
คิดว่าเป็นองค์การที่ให้ประสิทธิภาพมากกว่าองค์การที่ก าหนดโครงสร้างมาจากหลักเกณฑ์ท่ีไม่ได้อ้างอิง
สมเหตุสมผล ส าหรับท่ีเกี่ยวกับแรงจูงใจคนให้ปฏิบัติสอดคล้องกับวัตถุประสงค์องค์การนั้น แม้เวเบอร์
จะไม่ได้เน้นผลงงานที่เขียนในเรื่องระบบราชการ แต่จากผลงานเขียนอื่น ของเขาก็พอจะกล่าวได้ว่าเขา
เน้นที่ความมีระเบียบวินัย(Discipline) ของคนเป็นส่ิงจ าเป็นเบื้องต้นที่ขาดไม่ได้จากระบบราชการที่เขา
คิดนั้น 

 หากจะกล่าวโดยสรุปเกี่ยวกับความคิดทางการจัดการหรือทฤษฏีองค์การในแนวคลาสสิคพอจะ
กล่าวได้ว่าแนวความคิดของทฤษฏีองค์การในแนวคลาสสิกนี้เน้นหนักในเรื่องหลักการแบ่งงานกันท า 
การก าหนดสายบังคับบัญชาการก าหนดอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบ การก าหนดมาตรฐานของงาน และ
การก าหนดกฎระเบียบวิธีปฏิบัติงานที่ชัดเจน หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งได้ว่าความสนใจส่วนใหญ่เป็นไปใน
ด้านของโครงสร้างองค์การแนวความคิดของยุคคลาสสิกเกี่ยวกับปฏิบัติงานในองค์การถูกมองในทางลบ
มากว่าทางบวกนั้นคือ มนุษย์ในยุคนี้ถูกมองว่าเป็นคนเกียจคร้านและไม่สนใจท างานดังนั้นจึงต้องมี
โครงสร้างซ่ึงสามารถท าการควบคุมใกล้ชิด โดยมีการออกกฎและระเบียบต่าง ๆ เพื่อควบคุม พฤติกรรม
ของมนุษย์หาไม่แล้วพฤติกรรมของมนุษย์ในการปฏิบัติงานจะไม่สอดคล้องตามวัตถุประสงค์ของ
องค์การและมนุษย์เปรียบได้กับมนุษย์เศรษฐศาสตร์ ซ่ึงสนใจเพียงในแง่ฐานะทางเศรษฐกิจของตนดีขึ้น
ดังนั้นการที่จะจูงใจ ให้เขาท างานได้อย่างเต็มที่เต็มความสามารถและมีประสิทธิภาพ ก็ต้องใช้ส่ิงตอบ
แทนด้วยเงินเป็นส่ิงจูงใจ แนวความคิดเกี่ยวกับการมองมนุษย์เป็นเสมือนว่าเป็นเครื่องจักรและ มนุษย์
เศรษฐศาสตร์นี้ได้รับการปฏิเสธจากนักทฤษฏีในยุคทันมา ซ่ึงจะน ามากล่าวต่อไปนี้ 

1.6.4 หลักส าคัญตามแนวความคิดทางการจัดการแนวคลาสสิก  
นักทฤษฎีองค์การในแนวคลาสสิกนี้พยายามท่ีจะเสนอหลักการต่างๆ เกี่ยวกับ องค์การ อันเป็น

หลักสากล (Universal Principles) ซ่ึงสามารถจะน าไปใช้ได้กับ องค์การ ทุกประเภทในทุกสภาวการณ์ 
หลักการต่างๆ ของแนวคลาสสิกที่ได้มีการคิดค้นขึ้นนี้มีพ้ืนฐานมาจากความเห็นพ้องกันของนักทฤษฎีใน
ยุคนี้ว่า การที่จะท าให้การปฏิบัติงานใดให้เกิดประสิทธิภาพได้นั้น จ าเป็นจะต้องให้ความส าคัญกับเรื่อง
ของการประสานงาน (Coordination) และการแบ่งงานกันท าตามความช านาญเฉพาะด้าน(Specialization) 

จากการเห็นพ้องกันในความคิดเห็นนี้จึงได้มีการพัฒนาหลักการต่างๆ ขึ้น 7  หลัก ดังนี้ 
 1.6.4.1.  หลักสกาลาร์  (Scalar Principle) หรือที่นิยมเรียกชื่อกัน ในองค์การที่เป็น

กองทัพว่าสายการบังคับบัญชา (Chain of Command) กล่าวว่า อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบจะได้รับ
การก าหนดไว้อย่างชัดเจน และแบ่งเป็นระดับหรือเป็นสายการบังคับบัญชาลดหล่ันกันลงมาจากเบื้องบน
มาสู่เบื้องล่าง ผู้ท่ีอยู่ในต าแหน่งที่สูง หรือระดับสูงกว่าจะมีอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบมากกว่า      

ผู้อยู่ในต าแหน่งต่ ากว่า หรือระดับท่ีต่ ากว่า 
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1.6.4.2  หลักเอกภาพในการบังคับบัญชา  (Unity of Command Principle) หลักการนี้
กล่าวว่า ในการที่จะหลีกเล่ียงการส่ังการหรือการปฏิบัติงานที่ซ้ าซ้อนหรือช้ ากัน จ าเป็นที่จะต้องหลีกเล่ียง
การให้สมาชิกขององค์การผู้หนึ่งผู้ใดรับค าส่ังการหรือรายงานต่อผู้บังคับบัญชาเกินกว่า   1 คน ในการท า
หน้าที่หนึ่งหน้าที่ใด ซ่ึงกล่าวได้อีกนัยหนึ่งได้ว่า ในการปฏิบัติหน้าที่หนึ่งหน้าที่ใดนั้นผู้ ไต้บังคับบัญชา
ไม่ควรจะได้รับค าส่ังจากผู้บัญชา 2 คนในเวลาเดียวกัน 

1.6.4.3 หลักช่วงการบังคับบัญชา (Span of Control Principle) หลักการเกี่ยวกับช่วงการ
บังคับบัญชาหรือขอบข่ายการบังคับบัญชา กล่าวว่า ขนาดหรือจ านวนของผู้ใต้บังคับบัญชา                    

ซ่ึงผู้บังคับบัญชาคนหนึ่ง สามารถบังคับบัญชาได้อย่างมีประสิทธิภาพมีจ านวนจ ากัด นั่นคือ เนื่องจาก
เวลาสมรรถนะของผู้บังคับบัญชามีอยู่อย่างจ ากัด ดังนั้น ผู้บังคับบัญชาจึงไม่ควรจะบังคับบัญชา
ผู้ใต้บังคับบัญชาเกินจ านวนไปกว่าท่ีสามารถจะบังคับบัญชาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในเรื่อ งนี้  วี. เอ. 

ไกรคูนัส (V.A. Graicunus) และเออร์วิค เห็นพ้องกันว่า ช่วงการบังคับบัญชาของผู้บริหารคนใดคนหนึ่ง
ควรไม่เกิน 5 คน หรือมีได้อย่างมากไม่เกิน 6 คน ถ้างานของผู้ใต้บังคับบัญชามีความเกี่ยวพันกัน 

 1.6.4.4 หลักการเน้นที่จุดส าคัญ (Exception Principle) หลักการเน้นที่จุดส าคัญ กล่าวว่า 
เนื่องจากเวลาเป็นทรัพยากรที่จ ากัดส าหรับผู้บริหาร จึงควรให้ความสนใจที่จุดส าคัญ ๆ เท่านั้น กล่าวได้
อีกนัยหนึ่งว่าผู้บริหารจะมีเวลาและสมรรถภาพส่วนบุคคลอย่างจัดกัด จึงควรละเว้นจากปัญหาการ
ตัดสินใจ ซ่ึงเป็นปัญหาประจ าวัน และเน้นตัดสิน ใจเฉพาะปัญหาท่ีเกิดขึ้นไม่บ่อยหรือที่ส าคัญๆ           

โดยปล่อยให้ปัญหาท่ีเกิดเป็นประจ าวันเป็นปัญหาท่ีตัดสินใจกันได้ในระดับต่ า 

1.6.4.5 หลักการจัดแบ่งแผนกงาน (Departmentalization Principle)หลักการจัดแบ่ง
แผนกงาน ซ่ึงเป็นหลักการที่เน้นการแบ่งงานกันท าตามความช าน าญเฉพาะด้าน กล่าวว่า กิจกรรมและ
งานต่างๆ ท่ีจะต้องจัดด าเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ของ องค์การ  จะได้รับการจัดแบ่งและรวมกลุ่ม     

ในลักษณะที่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและการประสานงาน กิจกรรมและงานต่างๆ ท่ีไม่
เหมือนกันจะถูกแยกไว้จากกัน  ส่วนกิจกรรมที่เหมือนกันจะได้รับการจัดแบ่งและรวมกลุ่มเข้าไว้ด้วยกัน
เรียกว่า แผนกงาน (Department) ซ่ึงจะมีการมอบหมายให้มีบุคคลหนึ่งบุคคลใดเป็นผู้ได้รับผิดชอบหรือ
เป็นผู้บังคับบัญชาในแผนกงานนี้ หลักพื้นฐานในการจัดแบ่งแผนกงานนั้นอาจแบ่งแยกได้ ดังนี้ 

1) แบ่งตามหน้าที่ 
2) แบ่งตามกระบวนการ 

3) แบ่งตามเขตพื้นที่ 
4) แบ่งตามวัตถุประสงค์หรือผลิตภัณฑ์ 
5) แบ่งตามประเภทของลูกค้า 
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  1.6.4.6 หลักการเกี่ยวกับหน่วยงานหลักและหน่วยช่วยอ านวยการ (Line–Staff 

Principle) หลักการนี้กล่าวว่า ในโครงสร้างขององค์การนั้นควรจัดให้มีหน่วยงาน 2 จ าพวก คือ 
หน่วยงานหลักและหน่วยงานช่วยอ านวยการ หน่วยงานหลักนั้นจะรับผิดชอบโดยตรงต่อการด าเนินการ
เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ขององค์การ ดังนั้น จึงมีการจัดต าแหน่งต่างๆ ท่ีมีอ านาจหน้าที่ใน
ลักษณะเป็นไปตามหลักของการจัดสายการบังคับบัญชาผู้ท่ีอยู่ในต าแหน่งในสายการบังคับบัญชานี้มี
อ านาจในการส่ังการได้ หน่วยช่วยอ านวยการเป็นหน่วยงานซ่ึงคอยท าหน้าที่ในการให้ค าแนะน าและ
ค าปรึกษาต่อหน่วยงานหลักโดยไม่มีอ านาจหน้าที่ในการส่ังการหน่วยงานหลักได้ เช่น หน่วยงานวิจัย
หน่วยบุคคล ฯลฯ 

  1.6.4.7  หลักการเกี่ยวกับศูนย์ก าไร (Profit Center Concept) เปน็หลักการซ่ึงสร้างขึ้นมา
จากหลักการจัดแบ่งแผนกงานตามวัตถุประสงค์ หลักการเกี่ยวกับศูนย์ก าไรนี้ เสนอให้มีการจัด
โครงสร้าง องค์การ ในรูปท่ีมีหน่วยงาน (Division) แต่ละหน่วยรับผิดชอบในการผลิตผลิตภัณฑ์เป็น
เอกเทศ โดยแต่ละหน่วยงานที่ได้รับผิดชอบผลิตภัณฑ์ใดก็จะมีนโยบาย วัตถุประสงค์ กลยุทธ์ เครื่องจักร
อุปกรณ์ และบุคลากรเป็นของตนเอง รวมท้ังรับผิดชอบท่ีเกี่ยวกับก าไรและขาดทุนของหน่วยงานของตน
เท่านั้น โครงสร้างลักษณะนี้ท าให้หน่วยงานแต่ละหน่วยงานเกิดความรู้สึกในการแข่งขันกันเอง และท า
ให้ก าไรโดยส่วนรวมต่อองค์การดีขึ้นนอกจากนี้หน่วยงานแต่ละหน่วยงานยังเป็นแหล่งท่ีสามารถใช้ใน
การทดสอบความสามารถและให้ประสบการณ์กับผู้บริหารซ่ึงจะก้าวมาท าหน้าที่ในต าแหน่งสูงๆ ต่อไป 
หลักการเกี่ยวกับศูนย์ก าไรนี้เป็นหลักการซ่ึงเริ่มใช้ครั้งแรกและใช้ได้เป็นผลส าเร็จที่บริษัท Generals 

Motors ในปี 1923 โดย เอ.พี. สโลน (A.P. Saloan) ซ่ึงถ้ากล่าวว่าหลักการนี้ก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงท่ี
ส าคัญในแนวคิดด้านการออกแบบโครงสร้างองค์การก็คงจะกล่าวได้ไม่ผิด 

 จากหลักการข้างต้นนี้ ส่ีหลักแรกเป็นหลักการที่เกี่ยวกับการประสานงาน และสามหลักการหลัง
เป็นหลักการเกี่ยวกับการแบ่งงานกันท าตามความช านาญเฉพาะด้าน ซ่ึงหลักการต่างๆ ดังกล่าวเหล่านี้แม้
ยังคงไม่ได้รับการยอมรับใช้กันอยู่ในปัจจุบัน แต่ก็ได้รับการวิจารณ์จากนักทฤษฎีองค์การ ในยุคต่อมาว่า 
หลักการต่างๆ ของแนวคลาสสิกที่กล่าวข้างต้นเป็นเพียงหลักการที่เกิดจากสามัญส านึกขอ งผู้บริหาร
ทั่วไปอยู่แล้วมิหน าซ้ าบางหลักการยังขัดแย้งกันเองด้วยซ้ า ค าวิจารณ์ในหลักการต่างๆ ของแนวคลาสสิก
จะได้น ามากล่าวในเรื่องต่อไป 

 ข้อวิจารณ์ต่อแนวความคิดและหลักการขอแนวคลาสสิก ข้อวิจารณ์ต่อแนวความคิดและหลักการ
ขอแนวคลาสสิก อาจแยกได้ดังนี้ 

1) หลักการที่ขัดแย้งกันเองและขาดหลักฐานพิสูจน์ 
2) คติฐานที่เกี่ยวกับมนุษย์ที่ไม่ถูกต้อง 

3) คติฐานที่เกี่ยวกับงานไม่ถูกต้อง 

4) ผลกระทบทางด้านอ่ืนที่คาดไม่ถึง 
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 หลักการที่ขัดแย้งกันเอง  และขาดหลักฐานที่พิสูจน์ได้  หลักการต่างๆ ของแนวคลาสสิกนั้น         

ผู้วิจารณ์ได้กล่าวไว้ว่าพยายามจะสร้างหลักการให้ เป็น “กฎ” ซ่ึงสามารถน าไปใช้ได้กับสภาวะของ
องค์การได้ทุกสภาวะ ท้ังๆ ท่ีไม่มีหลักฐานเชิงประจักษ์วาทสนับสนุนและหลักการต่างๆ นั้นบางครั้งก็
ขัดแย้งกัน ยกตัวอย่างเช่น ในหลักการเกี่ยวกับช่วงการบังคับบัญชานั้น จากหลักฐานที่ปรากฏทั่วไป 
พบว่าไม่ได้เป็นไปตามหลักฐานที่ เสนนอไว้ บาง องค์การ ในช่วงการบังคับบัญชามากกว่าท่ีไกลคูนัส
เสนอ แต่ก็สามารถด าเนินงานไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสบผลส าเร็จ นอกจากนี้ผลงานของ โจน 
วูดวาร์ด (Joan Woodward) ยังแสดงให้เห็นว่าโครงสร้างขององค์การจะต้องปรับเปล่ียนตามเทคโนโลยี  

ทีเ่ปล่ียนไป ซ่ึงแสดงให้เห็นว่าไม่กี่หลักการใดที่จะเป็น “กฎ” สามารถน ามาใช้กับ องค์การทุกองค์การ   

ได้อีกตังอย่างหนึ่งเกี่ยวกับการขัดแย้งกันเองของหลักการแบ่งงานกันท าตามความช านาญเฉพาะด้าน  

จากหลักการแบ่งงานกันท าตามความช านาญเฉพาะด้านจะเสนอว่า การตัดสินใจใดๆ นั้นควรจะให้ผู้มี
ข่าวสารข้ อมูลและมีประสบการณ์เฉพาะในด้านที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ตัดสินใจ เช่น ด้านที่เกี่ยวกับการเงิน       

ก็ควรจะให้หน่วยงานที่เน้นความช านาญในด้านนี้เป็นผู้ตัดสินใจ ปัญหามีว่าหน่วยงานด้านการเงินนี้อาจ
ไม่ได้อยู่ตามสายการบังคับบัญชาที่เป็นหน่วยงานหลัก ถ้าจะให้หน่วยงาน ด้านการเงินส่ังการได้ก็จะเป็น
การไม่ถูกต้องตามหลักเอกภาพในการบังคับบัญชาหรือไม่ถูกต้องตามหลักของหน่วยงานหลักและหน่วย
ช่วยอ านวยการ แต่ถ้าไม่ให้หน่วยงานด้านการเงินส่ังการก็เท่ากับไม่ได้ใช้ประโยชน์จากความช านาญ
เฉพาะด้านซ่ึงเป็นผลจากการแบ่งงานกันท าตามความสามารถเฉพา ะด้านอย่างท่ีควรจะเป็นปัญหาของ
ความสับสนและการขัดแย้งกันเองนี้ท าให้นักทฤษฎี เช่น เฮอร์เบิร์ต เอ ไซมอน (Herbert A. Simon) 

“หลักการต่างๆ ของแนวคลาสสิกเป็นได้แต่สุภาษิตเท่านั้น” 

 คติฐานเกี่ยวกับมนุษย์ที่ไม่ถูกต้อง หลักการของแนวคลาสสิกนั้นมีคติฐานจากกการมองมนุษ ย์
ในทางลบ เช่น มนุษย์เป็นคนขี้เกียจ ไม่รับความก้าวหน้า เห็นแก่ตัว มีการตัดสินใจที่ไม่ดี ไม่ชื่อสัตย์ และ
ท าผิดได้ง่ายหรือมนุษย์เปรียบได้เหมือนเครื่องจักรซ่ึงปฏิบัติงานได้ตามค าส่ัง คติฐานที่ไม่ถูกต้องเหล่านี้
ท าให้นักทฤษฎีแนวคลาสสิกเชื่ออย่างผิดๆ ว่า ด้วยการมีโครงสร้างท่ีมีประสิทธิภาพและระบบการจูงใจ
ด้วยตัวเงินจะช่วยให้ องค์การสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ได้ คติฐานที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์นี้ท าให้ไม่มี
การศึกษาเกี่ยวกับตัวแปรท่ีเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมมนุษย์อันเป็นผลให้เกิดความขัดแย้ง ความล้มเหลว 
และการมองปัญหาเฉพาะท่ีเกี่ยวเนื่องในระยะใกล้เกิดขึ้นในองค์การ   

 คติฐานเกี่ยวกับงานไม่ถูกต้อง นักทฤษฎีในแนวคลาสสิกมีคติฐานไม่ถูกต้องเกี่ยวกับงานโดยไม่
มีการตั้งคติฐานลักษณะเป็นไปตามแบบง่ายๆ และไม่ยืดหยุ่น เช่น มีคติฐานว่าวัตถุประสงคอ์งค์การจะไม่
เปล่ียนแปลง งานจะมีลักษณะเป็นงานประจ า แ ละองค์การ เป็นระบบปิด ซ่ึงจะไม่เปล่ียนแปลงตาม
สภาวะแวดล้อม ดังนั้น หากผู้บริหารระดับสูงต้องการที่จะบรรลุผลส าเร็จส่ิงท่ีจะต้องท าจะมีเพียง  
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 1) รู้ว่าจะต้องท าอะไร 

2) จัดโครงสร้างซ่ึงเอ้ือให้งานต่างๆ ประสานไปด้วยกันได้  
3) จัดให้มีการประสานงานโดยใช้กลไกอย่างเป็นทางการ 

4) ออกค าส่ังลงไปตามสายการบังคับบัญชา 

5) ควบคุมให้บุคคลปฏิบัติตามหน้าที่แต่ละคนรับผิดชอบ 

การมีคติฐานว่าการด าเนินการตามหัวข้อทั้ง 5 ข้างต้น จะท าให้การด าเนินงานของ องค์การ
เป็นไปอย่างราบรื่น จะมีที่ต้องพบอุปสรรคบ้างก็แต่เพียงเล็กน้อย ซ่ึงสามารถใช้ความสามารถด้านสภาวะ
ผู้น าเข้าช่วยแก้ไขได้ คติฐานดังนี้มีผู้วิจารณ์ว่าไม่ถูกต้องนักเพราะในความเป็นจริงการบริหารงานของ
องค์การ ไม่ใช่ท าได้ง่าย เพียงเท่านี้ องค์การ เป็นระบบเปิดซ่ึงต้องปรับตัวให้เข้ากับสภาวะแวดล้อม
ตลอดเวลา ยิ่งกว่านั้นพฤติกรรมของมนุษย์ในการท างานเองกม็ีความสลับซับซ้อนและยากที่จะควบคุมได้
ไม่แพ้กัน ดังนั้น การมีคติฐานของนักทฤษฎีแนวคลาสสิกจังไม่เพียงแต่ไม่สามารถแก้ไขปัญหาให้ได้ แต่
ยังท าให้เกิดการทวีความรุนแรงของปัญหาขึ้นด้วย 

 ผลกระทบทางด้านอื่นที่คาดไม่ถึง ในประการสุดท้ายนี้ผู้วิจารณ์เกี่ยวกับหลักการต่าง ๆ ของ
แนวคิดในแนวคลาสสิกวิจารณ์ว่าหลักการต่างๆ ของยุคนี้เป็นหลักการซ่ึงเน้นใช้วิธีการควบคุม โดยการ
ออกกฎและการควบคุมส่ังการโดยใกล้ชิด เพื่อให้บุคคลปฏิบัติสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ องค์การ  

การใช้วิธีการที่มุ่งในการควบคุมงานนี้ก่อให้เกิดผลลัพธ์ที่คาดไม่ถึงตามม า เช่นดังโรเบิร์ต เมอร์ตัน 
(Robert Merton) ได้พบว่าการใช้มาตรฐานและการควบคุมส่ังการการพนักงานโดยใกล้ชิดเพ่ือเป็นการ
ประกันให้งานส าเร็จลุล่วงด้วยดีนั้น มีผลกระทบด้านอ่ืนๆ ท่ีคาดไม่ถึงตามมา เช่น การที่บุคคลอิงกฎและ
มาตรฐานในการปฏิบัติงานท าให้ความส าพันธ์ไม่เป็นทางการระหว่างบุคคลต่างๆ ใน องค์การมีจ านวน
ลดลง และมาตรฐานได้ถูกน ามาใช้เป็นเป้าหมายแทนที่จะใช้กลไกช่วยในการบรรลุเป้าหมาย 

 นอกจากนี้ยังพบว่ากฎระเบียบของนักทฤษฎีแนวคลาสสิกได้ถู กใช้เป็นแนวทางในด้านอ่ืน
นอกเหนือจากที่ผู้คิดค้นกฎและระเบียบก าหนดไว้ด้วย เช่น ถ้ากฎและ ระเบียบก าหนดว่าพฤติกรรม
ลักษณะหนึ่งลักษณะใดไม่เป็นที่ต้องการ  ผู้ปฏิบัติงานก็พยายามหลีกไม่ท าและจะไม่ท าอะไรหลีกเหนือ
นอกจากกฎระเบียบนั้นเลย การกระท าเช่นนี้ไม่ท าให้ องค์การดีขึ้น ในทางตรงข้าม กูลด์เนอร์ กล่าวว่า 
สมาชิกของ องค์การ ควรต้องพยายามที่จะท าส่ิงใดๆ ท่ีมา กไปกว่าหน้าที่ก าหนดไว้ส าหรับงานนั้น  

องค์การจึงสามารถน าด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ 
 โดยสรุปทฤษฎีและหลักการต่างๆ ของแนวคลาสสิกเป็นหลักการที่เน้นเกี่ยวกับเรื่องโครงสร้าง
ขององค์การแต่ไม่ได้ให้ค าตอบท่ีว่าจะจัดการเกี่ยวกับโครงสร้างขององค์การได้อย่างไร หลักการต่างๆ ท่ี
มีผู้คิดค้นขึ้นไม่อาจแก้ปัญหาในด้านโครงสร้างของ องค์การได้ทั้งหมด ดังจะเห็นได้ว่าการใช้หลักการ
หนึ่งหลักการใดก็อาจท าให้ไม่สามารถใช้หลักการอ่ืนๆ ได้ควบคู่กันเพราะหลักการต่างๆ ท่ีจะน ามาใช้ 
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อาจขัดแย้งกันเอง อย่างไรก็ดีพอจะกล่าวได้ว่า แม้ หลักการต่างๆ ของแนวคลาสสิกจะไม่ค่อยมีความ
ถูกต้องเพียงพอนัก แต่ก็มีส่วนช่วยอย่างมากในการน าเสนอตัวแปรต่างๆ ท่ีจะต้องมีความสนใจเมื่อท า
การออกแบบโครงสร้างขององค์การ 

1.6.5 แนวความคิดทางการจัดการเชิงมนุษยสัมพันธ์ (Human  Relations)  

ดังที่กล่าวในตอนที่เกี่ยวกับแนวความคิดทางการจัดการแนวคลาสสิกว่านักทฤษฎีของยุคนั้นเน้น
การศึกษาส่วนใหญ่อยู่ในด้านเกี่ยวกับโครงสร้างของ องค์การ  และในด้านเกี่ยวกับการออกแบบงาน 
เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดเท่าท่ีจะเป็นไปได้ คนงานที่ได้รับการตีค่าในลักษณะที่ไม่แตกต่างไปจาก
เครื่องจักร ซ่ึงผู้บริหารสามารถคาดหวังให้ปฏิบัติงานใดๆ ได้ตามค าส่ังตราบเท่าที่มีการให้ส่ิงจูงใจด้าน
การเงินอย่างเหมาะสมด้วยคติฐานนี้ท าให้นักทฤษฎีแนวคลาสสิกเพิกเฉยหรือให้ความส าคัญน้อยมากกับ
ตัวแปรต่างๆ ท่ีเกี่ยวกับพฤติกรรมของมนุษย์และหันไปสนใจในปัญหาท่ีเกี่ยวกับโครงสร้างขององค์การ
เป็นส่วนใหญ่ ดังนั้นในยุคต่อมาจึงได้มีนักทฤษฎีซ่ึงหันมาสนใจและศึกษาเกี่ยวกับปัญหาอีกด้านหนึ่ง
ของทฤษฎีองค์การ นั่นก็คือ ปัญหาเกี่ยวกับการท าให้คนงานยินยอมปฏิบัติตามภารกิจหรืองานที่ได้รับ
มอบให้ส าเร็จ ในยุคนี้จึงได้รับการเน้นการศึกษาในปัญหาด้านการจูงใจ การ ควบคุมและการท าให้
พนักงานยินยอมปฏิบัติตามค าส่ัง และให้ความสนใจกับปัญหาโครงสร้างขององค์การเป็นปัญหาท่ีส าคัญ
ลองลงมา การที่นักทฤษฎอีงค์การหันมาสนใจในประเด็นเกี่ยวกับพฤติกรรมของมนุษย์มากขึ้นนั้นเป็นผล
สืบเนื่องมาจากการทดลองของ มาโยที่ ฮอร์ธอร์น ซ่ึงท าให้เกิด แนวความคิดทางการจัดการเชิงมนุษย
สัมพันธ์ขึ้นมาซ่ึงจะได้น ามากล่าวในรายละเอียดว่าในเรื่องนี้   
  หลังจากที่เกิดการค้นพบของมาโยที่ฮอร์ธอร์นประกอบกับสภาวการณ์ต่าง ๆ ได้เปล่ียนแปลงไป
เช่นกิจกรรมต่าง ๆ ต้องหันมาเน้นการผลิตสินค้าหลายชนิดในเวลาเดียวกันและเน้นด้านการวิจั ยพัฒนา
มากขึ้นท าให้ลักษณะงานของคนงานสมัยถัดจากแนวคลาสสิกเปล่ียนไปเป็นการศึกษาเกี่ยวกับตัวแปร
พฤติกรรมมนุษย์มากขึ้นก็ได้เป็นผลท าให้เกิดการพัฒนาเป็นแนวความคิดทางการจัดการเชิงพฤติกรรม
ศาสตร์เกิดขึ้นถัดต่อมาจากแนวความคิดเชิงมนุษยสัมพันธ์ซ่ึงแนวความคิดเชิงพฤติกรรม ศาสตร์นี้จะได้
น ามากล่าวไว้ในเรื่องต่อไป 

 

 

 

กกกกกภาพที่ 1 กรอบแนวคิดทางการจัดการเชิงมนุษยสัมพันธ์ 
 

 แนวความคิดเชิง มนุษยสัมพันธ์ นั้นเกิดขึ้นในระหว่างทศวรรษ 1920  ถึงทศวรรษ 1930 ใน
ประเทศสหรัฐอเมริกา ในระยะเวลาดังกล่าวมีการเปล่ียนแปลงต่าง ๆ เกิดขึ้นมากมาย เ ช่น อพยพคน
จ านวนมากจากชนบทเข้าสู่ตัวเมืองท าให้เกิดความจ าเป็นในการที่คนต้องพึ่งพาอาศัยกันและกันมากขึ้น
นอกจากนี้ยังมีการเปล่ียนแปลงในปัจจัยด้านเทคโนโลยี กล่าวคือ ได้มีการน าเครื่องจักรกลมาใช้ใน
โรงงานแทนแรงงานคนมากขึ้นมีการเน้นการก าหนดมาตรฐานของงงานและการแบ่งงา นกันท าท้ังใน

แนวความคิดเชิงมนุษยสัมพันธ ์ แนวความคิดเชิงพฤติกรรมศาสตร์ 
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ระดับคนงานและในระดับบริหารการเปล่ียนแปลงเหล่านี้ท าให้เกิดความจ าเป็นที่จะต้องมีการ
ประสานงานกันอย่างใกล้ชิด และเกิดความจ าเป็นที่คนต้องพึ่งพาอาศัยกันและกันโดยไม่อาจหลีกเล่ียงได้
สภาวะแวดล้อมต่าง ๆที่เกิดขึ้นนี้ท าให้นักวิชาการและนักทฤษฏีของยุคนี้เกิ ดความคิดเห็นขัดแย้งกับ
หลักการของนักทฤษฏีแนวคลาสสิกซ่ึงเน้นในปรัชญาเกี่ยวกับการท างานหนัก ปัจเจกชนนิยม
(Inividualism) และการแสวงหาผลก าไรสูงสุดเท่าท่ีจะท าได้ (Maximize Profit) เพราะเห็นว่าหากไม่มี
การแก้ไขปรัชญาดังกล่าวจะน าไปสู่สภาวะของการแข่งขันอย่างรุนแรง  ท าให้เกิดความขัดแย้งและท าให้
สังคมล่มสลายในที่สุด  เนื่องจากยึดปรัชญาที่ไม่ได้ตั้งอยู่บนพื้นฐานของการพึ่งพาอาศัยซ่ึงกันและกันไม่
สามารถเข้ากันได้สอดคล้องกับสภาวะแวดล้อมท่ีเปล่ียนไป 

ในบรรดาผู้ท่ีมีความคิดเห็นขัดแย้งกับนักทฤษฏีคลาสสิกนี้ เอลตัน มาโย (1880-1949) ก็เป็นผู้
หนึ่งซ่ึงผลงานการค้นคว้าทดลองของเขาท่ีโรงงานแห่งเมืองฮอร์ธอร์น ของบริษัท Western Electric   ใน
ระหว่างปี 1927 ถึง  1932 นับเป็นผลงานที่เปิดทางไปสู่  แนวความคิดเชิง มนุษยสัมพันธ์   (Human 

Pelations Approach) แนวความคิดเชิงมนุษยสัมพันธ์นั้นแตกต่างไปจากแนวความคิดคลาสสิกคือ แม้จะมี
การเน้นการจัดระเบียบคามสัมพันธ์ระหว่างคนงานกับต าแหน่งต่างๆเหมือนกับแนวคลาสสิกก็ตาม แต่ได้
หันมาเน้นในด้านของคนมากกว่าด้านการจัดระเบียบความสัมพันธ์ด้านการจัดระเบียบความสัมพันธ์ของ
ต าแหน่งต่างๆ กล่าวอีกนัยหนึ่งได้ว่าแนวความคิดเชิง มนุษยสัมพันธ์นั้น  เน้นการศึกษาค้นคว้าในด้าน
ของทัศนคติ คุณค่า และความรู้สึกหรืออารมณ์ของมนุษย์ หรือกล่าวส้ันๆ ได้ว่าเป็นการศึกษาในแง่ของ
จิตวิทยาสังคมของบุคคลและกลุ่มขององการเป็นส่วนใหญ่ 28 ในด้านของคติฐาน ของแนวความคิดเชิง
มนุษยสัมพันธ์ก็เป็นที่น่าสนใจศึกษาไม่น้อยจึงจะขอยกมากล่าวไว้ดังนี้ 

1.6.5.1.การเน้นการศึกษาทัศนคติ  การเน้นการศึกษาทัศนคติเท่ากับเป็นการหันเหความ
สนใจในการศึกษาพฤติกรรมของมนุษย์ที่อยู่ภายใต้ขอบเขตข้อจ ากัดของโครงสร้างต่างๆที่ได้จัดท าขึ้นมา
สนใจศึกษาตัวแปรเกี่ยวกับพฤติกรรมมนุษย์อย่างเป็นอิสระ กล่าวง่ายๆ  ได้ว่าถ้าต้องการจะรู้ว่าท าไม     

คนถึงมีคามประพฤติเช่นนั้น  มากกว่าท่ีจะมาศึกษาเช่นนี้ ก็จะต้องพยายามท าความเข้าใจกับองค์ประกอบ
ที่เป็นทัศนคติและอารมณ์ของคนนั้น มากกว่าท่ีจะมาศึกษาโครงสร้างของงานที่ท าให้คนคนนี้เกิดมี
พฤติกรรมอย่างนั้นขึ้น จากพฤติกรรมเช่นขึ้นจากคติฐานเช่นนี้พฤติกรรมของมนุษย์จึงถูกมองว่าเกิดมา
จากการภายในตัวของมนุษย์เองมากกว่าเกิดมาจากสภาวะแวดล้อมภายนอก  การเปล่ียนแปลงทางคติฐาน
เช่นนี้เรียกได้ว่าเป็นการเปล่ียนแปลงอย่างมากจากคติฐานของแนวคลาสสิก ซ่ึงเห็นว่าการควบคุม
พฤติกรรมมนุษย์ให้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้น  สามารถที่จะใช้มาตรฐานในทางบวกและลบ
ในแง่การให้ผลตอบแทนเป็นตัวเงินหรือความก้าวหน้าในอาชีพมาใช้เป็นเครื่องมือได้ ดังนั้น  นักทฤษฏี
มนุษยสัมพันธ์  จึงเห็นว่าวิธีการควบคุมพฤติกรรมมนุษย์โดยใช้วีการให้รางวัลและการลงโทษนั้น
สามารถน ามาใช้ได้เพียงผิวเผินเท่านั้น  แต่การจะควบคุมพฤติกรรมของมนุษย์ให้ได้ผลจะต้ องท าให้เกิด
มาจากส่วนลึกของจิตใจของมนุษย์แต่ล่ะคนกันเอง 
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1.6.5.2 การเน้นภาวะผู้น าท่ีเป็นประชาธิปไตย เนื่องจากคติฐานของนักทฤษฎียุคมนุษย
สัมพันธ์จึงเห็นว่าการที่จะจูงใจให้มนุษย์ปฏิบัติงานอย่างเต็มสติปัญญาและก าลังความสามรถเพื่อให้
บรรลุตามวัตถุประสงค์ขององค์การไ ด้นั้น ไม่สามารถที่จะใช้วิธีการควบคุมจากภายนอกได้ จึงมีการ
เสนอมาในหลักทฤษฎีสังคม (Social-Psychological Method) ขึ้น ดั้งนั้น จึงได้มีการเน้นมาในด้านของ
รูปแบบภาวะผู้น าท่ีเป็นประชาธิปไตย การให้พนักงานมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ และการออกแบบงาน
เพื่อให้เป็นที่สนใจของผู้ปฏิบัติงาน เป็นต้น 

1.6.5.3 การเน้นหาวิธีการท างานที่ดีที่สุด   คติฐานของนักทฤษฎียุค มนุษยสัมพันธ์        

ในข้อนี้มีความคล้ายคลึงกับความคิดเห็นของเทย์เลอ ซ่ึงเป็นผู้บุกเบิกแนวความคิดยุคของการจัดการเชิง
วิทยาศาสตร์มาก นักทฤษฎีมนุษยสัมพันธ์  เห็นว่าจะมีวิธีการที่ดีที่สุดในการจัดโครงสร้างความสัมพันธ์
ของคนและงานเสมอ แต่โครงสร้างนั้นจะต้องยึดหลักการความมีอิสระของมนุษย์ (Individual 

Autonomy) และยึดหลักการในการจูงใจที่เกิดจากภายในตัวของมนุษย์เองเป็นเครื่องมือในการจูงใจให้
คนท างาน เพ่ือไม่ให้มนุษย์เกิดความขัดแย้งขึ้นในจิตใจและท างานได้อย่างเต็มสติปัญญาและก าลังความ
สมารถ 

จากคติฐานต่างๆ ของแนวความคิดเชิงมนุษยสัมพันธ์ที่น ามากล่าข้างต้น จะเห็นได้ว่าไม่มีการ
กล่าวถึงวิธีการต่างๆในรายละเอียดที่จะสามรถน ามาใช้ควบคุมพฤติกรรมมนุษย์เพื่อให้ปฏิบัติงานได้
บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การ  นักทฤษฎีตามแนวคิดทางการจัดการเชิงมนุษยสัมพันธ์เพียงแต่เสนอว่า
ถ้าให้ความสนใจในตัวแปรเกี่ยวกับพฤติกรรมมนุษย์แล้ว จะท าให้สามารถเพิ่มผลผลิตได้ซ่ึงในสมัยต่อมา
แนวความคิดของนักมนุษยสัมพันธ์นี้ได้รับการพิสูจน์ว่าไม่ได้ถูกต้องท้ังหมดทีเดียว 

ผลสรุปจากการวิจัยที่ฮอร์ ธอร์น   เนื่องจากผลงานวิจัยที่ฮอร์ธอร์น ของเอลตัน โมยา (1880-

1949) และเพื่อนร่วมงานซ่ึงเป็นนักสังคมวิทยา เป็นผลงานซ่ึงท าให้เกิดการหันเหความสนใจของนัก
ทฤษฎีมาศึกษาเกี่ยวกับตัวแปรพฤติกรรมของมนุษย์ในการปฏิบัติงานมากขึ้น จึงจะขอน ากล่าวเกี่ยวกับ
การวิจัยโดยสรุป โดยแบ่งผลงานการวิจัยเป็น 4 ระยะตลอดระยะเวลา 6 ปี จากปี 1927-1933 ดังนี้ 
 การวิจัยระยะแรก ระยะแรกนี้เป็นระยะที่มีการศึกษาถึงผลกระทบของสภาวะแวดล้อมของการ
ท างานที่มีต่อผลผลิตชองคนงาน โดยท าการทดลองกับกลุ่มพนักงานหญิงกลุ่มเล็กๆในขณะก าลัง
ประกอบเครื่องรับโทรศัพท์ ในขณะที่พนักงานก าลังท างานนั้น ผู้วิจัยได้ท าการทดลองปรับเปล่ียนสภาพ
แสงสว่างภายในห้องท างานเพื่อดูผลกระทบต่อผลผลิตจากการท างาน ผลของการวิจัยปรากฏว่าไม่ว่าจะ
เพิ่มหรือลดแสงสว่างภายในห้องอย่างไร ผลผลิตกลับเพิ่มสูงขึ้น ท าให้ผู้วิจัยเกิดความสงสัยว่าอาจจะมีตัว
แปรอ่ืนๆนอกจากระดับของแสงสว่างในห้องทดลอง ซ่ึงเป็นตัวแปรท่ีมีอิทธิพลต่อการปฏิบัติงานของ
กลุ่มพนักงานหญิงกลุ่มนั้น ผลการวิจัยที่ออกมานี้ท าให้เกิดมีความสนใจที่จะท าการวิจัยต่อๆไป เพื่อ
ค้นหาตัวแปรซ้ึงมีอิทธิพลท าให้ผลผลิตเพ่ิมสูงขึ้น 
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การวิจัยระยะที่สอง ระยะที่สองนี้ผูว้ิจัยได้พยายามที่จะทดสอบผลกระทบของตัวแปรต่างๆอาทิ 
ตัวแปรเกี่ยวกับช่วงระยะเวลาส าหรับการพักผ่อนและวิธีการจ่ายค่าตอบแทนว่าจะมีผลกระทบต่อผลผลิต
ด้วยหรือไม่ โดยได้ทดลองกับกลุ่มคนงานผู้หญิงจ านวน  6 คนในห้องทดลองซ่ึงเป็นห้องส าหรับ
ประกอบเครื่องถ่ายทอดคล่ืนวิทยุ ผลจากการวิจัยที่ได้ในครั้งนี้ปรากฏออกมาเหมือนกับครั้งแรก กล่าวคือ 
ผลผลิตของคนงานมีลักษณะที่เป็นอิสระจากตัวแปรต่างๆที่ผู้วิจัยท าการเปล่ียนแปลง เช่น ไม่ว่าจะมีการ
เปล่ียนแปลงช่วงระยะเวลาการพักผ่อนให้ยาวขึ้นหรือส้ันลงอย่างไร ผลผลิตยังคงเพิ่มในระดับท่ีสูงขึ้น 
ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้มีโอกาสสอบถามผู้ท่ีเข้ารับการทดสอบเกี่ยวกับเหตุผลที่ท าให้พวกเขาเหล่านั้น
ท างานหนักมาก ปรากฏเป็นเหตุผลซ่ึงสามารถประเมินและจัดล าดับความส าคัญได้ดังต่อไปนี้ 
           1) การท างานเป็นกลุ่มขนาดเล็ก 

           2) ประเภทของการควบคุมดูแลโยหัวหน้างาน 

           3) ผลตอบแทนที่ได้รับ 

           4) ความแปลกใหม่ของสถานการณ์ 
           5) ความสนใจเกี่ยวกับการทดลอง 

           6) การได้รับความสนใจของคนงานในห้องทดลอง 

 เป็นที่น่าสังเกตว่าเหตุผล  3 ประการหลังนี้เป็นที่รู้จักและเรียกกันต่อมาว่า Hawthorne Effect ซ่ึง
เป็นปัจจัยที่ท าให้คนงานหนักขึ้นเพียงเพราะสาเหตุจากการได้รับความสนใจ และจากการที่ได้พบปะกับ
สถานการณ์ที่แปลกใหม่เท่านั้น การทดลองในครั้งนี้ได้มีการค้นพบว่าคติฐานเกี่ยวกับการจูงใจให้
คนท างานของแนวคลาสสิกนั้นไม่ถูกต้อง กล่าวคือ สภาพแวดล้อมของการท า งาน และการจ่าย
ค่าตอบแทนด้วยตัวเงินนั้นเป็นเพียงปัจจัยที่มีความส าคัญระดับรองจากปัจจัยในด้านที่เกี่ยวกับมนุษย์ 

 การวิจัยระยะที่สาม ระยะที่สามนี้ผู้วิจัยได้ท าการสัมภาษณ์พนักงานจ านวน 20,000 คน การ
สัมภาษณ์ในตอนแรกๆด าเนินไปตามหัวข้อที่ก าหนดไว้ว่าจะถามอะไรอย่างเคร่งครัด แต่ต่อมาได้รับการ
เปล่ียนแปลงให้มีความยืดหยุ่นขึ้น โดยพนักงานได้รับการสนับสนุนให้พูดคุยได้อย่างเสรีเท่าท่ีตนเองคิด
เกี่ยวกับงานที่ปฏิบัติอยู่ และสามารถที่จะเลือกเรื่องต่างๆขึ้นมาพูดได้ในรายละเอียดตามท่ีแต่ละคน
ต้องการ ผลของการวิจัยโดยการสัมภาษณ์พอจะสรุปได้ดังนี้ คือ 

1) คนนั้นมักจะไม่ค่อยพูดถึงปัญหาท่ีตนประสบอยู่ แต่มักจะพูดถึงส่ิงซ่ึงคิดว่า
ผู้ฟังอยากจะได้รับฟังเสมอ 

2) คนนั้นจะมองงานลักษณะเชิงสังคม ความพอใจนั้นจึงขึ้นอยู่กับว่าเขาท างาน
รวมกับใครและท าให้ใคร 

3) ฐานะของคนในที่ท างานเป็นตัวแปรส าคัญในการก าหนดสภาวะทางสังคม 

4) ในกลุ่มคนจะมีคุณค่านิยมและปทัสถาน ทางสังคมซ่ึงอาจจะแตกต่างไปจาก
นโยบายขององค์การ       
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 การวิจัยระยะสุดท้าย การวิจัยระยะสุดท้ายเป็นการวิจัยที่ทดลองกับคนงานผู้ชายจ านวน   14 คน 
ท าการต่อสายลวดไฟฟ้าของแผงสลับสายโทรศัพท์เข้าด้วยกันโดยงานนี้จะต้องท า งานนั้นเป็นกลุ่มและ
โดยล าพังตนเอง คนงานถูกให้ปฏิบัติในห้องทดลองและมีการท าการสังเกตการท างานของคนงาน โดย
การทดลองนี้ไม่ได้มีการเปล่ียนแปลงตัวแปรต่างๆเพื่อการทดสอบการเปล่ียนแปลงของผลผลิตแต่อย่าง
ใด สภาพของสถานที่ท างานได้ถูกจัดให้มีลักษณะคล้ายกับห้องท างานปกติและคนงานทั้งกลุ่ม ได้รับการ
จ่ายค่าตอบแทนจากผลผลิตของกลุ่มท่ีท าได้ ผลการวิจัยครั้งนี้ปรากฏออกมาว่า การจ่ายค่าตอบแทนต่อ
ผลผลิตของกลุ่มท่ีได้ไม่ได้ท าให้กลุ่มมีผลผลิตที่เพิ่มขึ้นดังท่ีคาดหวังไว้ ในทางตรงกันข้ามกลับลดลง
เล็กน้อยด้วยซ้ า ซ่ึงผู้วิจัยได้ค้นพบสาเหตุว่าไม่ได้เป็นเพราะความแตกต่างเรื่องเพศ ซ้ึงใช้เพศหญิงทดลอง
กันครั้งก่อนๆหรือไม่ได้เป็นเพราะการขาดการให้คามสนใจกับผู้ถูกทดลอง แต่เป็นเพราะว่ากลุ่มผู้ทดลอง
นี้ได้ก าหนดปทัสถานขึ้นให้ใช้ระหว่างกลุ่ม โดยกลุ่มได้ก าหนดผลผลิตต่อวันที่จะท าเป็นมาตรฐาน
ส าหรับปฏิบัติ ถ้าใครท าได้ต่ ากว่ามาตรฐานก็จะถูกมองว่าเป็นผู้ไร้สมรรถภาพ ถ้าใครท าสูงกว่ามาตรฐาน
ก็จะถูกต่อว่าเป็นผู้อยากดัง และจะถูกกลุ่มใช้มาตรการทางสังคมเป็นภาวะกดดันให้ต้องลดผลผลิตลงมา
ในระดับท่ีกลุ่มได้ก าหนดไว้  จากผลการวิจัยทั้ง 4 ระยะที่ ฮอร์ธอร์น กล่าวข้างต้น พอจะสรุปได้ดังนี้ 
ตารางที่ 1 สรุปผลการวิจัย 4 ระยะที่ฮอร์ธอร์น 

ความคิด การค้นพบ 

 -องค์การ คือ โครงสร้างของหน่วยงานและระบบ
หรือระเบียบวิธีการในการปฏิบัติงาน 

-องค์การ คือ โครงสร้างทางสังคม 

 

-ฝ่ายบริหารเป็นผู้ก าหนดมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงาน 

-กลุ่มมีส่วนอย่างมากในการก าหนดปทัสถ านทาง
สังคม และมาตรฐานของงาน 

-ผลของงานขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล - ผลงานขึ้นอยู่กับกลุ่มเป็นส าคัญ 
-ความเมื่อยล้า (Fatigue)เป็นปัจจัยหลักที่มีต่อ      
ผลผลิต 

-ลักษณะของงานที่ให้ความหมายและที่มี
ความส าคัญเป็นส่ิงก าหนดผลผลิต 

-มนุษย์เป็นมนุษย์เศรษฐกิจ -มนุษย์เป็นมนุษย์สังคม 
                                  

จากตารางสามารถสรุปเป็นประเด็นส าคัญได้ดังนี้ 
1) องค์การจะต้องได้รับการมองว่าเป็นองค์การทางสังคม (Social organization) 

ประกอบไปด้วยส่วนต่าง ๆ ซ่ึงต้องพึ่งพาและมีความสัมพันธ์ต่อกัน การเปล่ียนแปลงใดๆ ในส่วนหนึ่งจะ
มีผลกระทบต่อส่วนอ่ืนๆ อย่างหลีกเล่ียงไม่ได้ มากกว่าท่ีจะเป็นเพียงระบบท่ีประกอบด้วยความสัมพันธ์
ของคนกับเครื่องจักรเท่านั้น 
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2) องค์การมีภารกิจใน 2 ด้าน คือ ผลิตสินค้าและบริการ และสร้างความพอใจให้
เกิดในหมู่มวลสมาชิกขององค์การ  ดังนั้นปัญหาขององค์การ จึงสามารถ จัดแยกได้เป็นปัญหาใหญ่ ๆ  2 

ด้านด้วย คือ ปัญหาแรก เป็นปัญหาเกี่ยวกับความอยู่รอดขององค์การซ่ึงต้องเน้นความมีประสิทธิภาพใน
การผลิตสินค้าและบริการ ส าหรับปัญหาท่ีสอง เป็นปัญหาเกี่ยวกับการก าหนด ความพอใจในระดับท่ีจะ
กระตุ้นให้เกิดความร่วมมือ และเกิดขวัญก าลังใจ ซ่ึงปัญหาประการหลังนี้น าไปสู่เรื่องของประสิทธิภาพ 

3) ในองค์การใดๆ นั้นก็เหมือนกับระบบสังคมจะมีการแยกผู้น าหรือผู้ตาม    จาก
กัน โดยอาศัยพื้นฐานของกระบวนการประเมินค่าทางสังคมของมวลสมาชิกในองค์การ 

4) พฤติกรรมของมนุษย์นั้นจะไม่ถูกจูงใจโดยส่ิงจูงใจที่เป็นตัวเงินเท่านั้ น แต่
พฤติกรรมของมนุษย์แต่ละคนจะขึ้นอยู่กับค่านิยม ความเชื่อถือ และอารมณ์ความรู้สึกที่อยู่ในตัวเองแต่ละ
คนด้วย 

5) ระดับของผลผลิตไม่ได้ถูกก าหนดโดยฝ่ายบริหารเท่านั้น แต่กลุ่มมีส่วนอย่าง
มากในการก าหนดปทัสถานทางสังคมเพื่อให้สมาชิกของกลุ่มปฏิบัติตาม 

6) ในองค์การใด ๆ นั้น จะมีทั้งองค์การที่เป็นทางการ ซ่ึงมีการก าหนดนโยบาย
ระเบียบปฏิบัติเพื่อก าหนดความสัมพันธ์ระหว่างคนและงาน  และมีองค์การที่ไม่เป็นทางการ   ซ่ึงบุคคลมี
ความสัมพันธ์ส่วนบุคคลซ่ึงกันและกัน องค์การที่ไม่เป็นทางการนี้จะเป็นตัวก าหนด ค่านิยม คามเชื่อ และ
ปทัสถานทางสังคมซ่ึงมีผลกระทบอย่างมากต่อพฤติกรรมของคนในองค์การ 

โดยสรุปพอจะกล่าวได้ว่าผลสรุปของการวิจัยที่ฮอร์ธอร์นได้สร้างคติฐานเกี่ยวกับธรรมชาติของ
มนุษย์ขึ้นมาใหม่ คือ มนุษย์นั้นไม่สามารถที่จะใช้ส่ิงจูงใจด้วยตัวเงินอย่างเดียวเพื่อให้เกิดการยอมรับ
ปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ขององค์การ แต่ยังมีองค์การประกอบอ่ืน ๆ อีกซ่ึงมีผลกระทบต่อพฤติกรรมของ
มนุษย์ เช่น สภาวะของสังคมในองค์การรูปแบบสภาวะของผู้น าและความสนใจที่ได้รับจากหัวหน้าและ
เพื่อนร่วมงานที่นับว่ามีความส าคัญไม่ด้อยไปกว่าส่ิงจูงใจด้วยตัวเงิน กล่าวอีกนัยหนึ่งได้ว่า มนุษย์ นั้น
ไม่ใช่เป็นมนุษย์เศรษฐศาสตร์ เหมือนเช่นที่นักทฤษฎีคลาสสิกตั้งคติฐานไว้ แต่มนุษย์มีธรรมชาติเป็น 
มนุษย์ มากกว่า จากคติฐานแนวใหม่เกี่ยวกับมนุษย์นี้ท าให้มีการตื่นตัวท าการศึกษาวิจัยในหมู่นักวิชาการ
จ านวนมากเพื่อทราบเกี่ยวกับธรรมชาติขอพฤติกรรมมนุษย์ จนเกิดเป็น แนวความคิดทางการจัดการเชิง
พฤติกรรมศาสตร์ขึ้น ซ่ึงผลงานของผู้เขียนหลายท่าน เช่น ดักลาส แมกเกรเกอร์ และคริส อาร์กีริส จะได้
น ากล่าวต่อไป 

ข้อวิจารณ์ต่อแนวความคิดเชิงมนุษยสัมพันธ์ อย่างไรก็ดีมีข้อวิจารณ์ต่อแนวความคิดเชิง มนุษย
สัมพันธ์ จากนักคิดและนักบริหารเกิดขึ้นมากมาย ซ่ึงขอสรุปรวมไว้เป็นข้อ ๆ ดังนี้  

1) ความพยายามท่ีจะเพิ่ม ผลิตภาพในช่วงปี ค .ศ. 1950 โดยการปรับปรุงสภาวะ
แวดล้อมของการท างานและความพอใจของพนักงานไม่ได้มีผลน าไปสู่การเพิ่มผลิตภาพตามที่คาดหวัง
ได้อย่างเห็นชัด 
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2) แนวความคิดในการมองคนเป็นมนุษย์สังคม เป็นส่ิงส าคัญที่น ามาแทนแนวคิด
เดิมที่มองเพียงด้านเดียวว่าเป็นมนุษย์เศรษฐกิจแต่แนวความคิดนี้ก็ล้มเหลวที่จะกล่าวถึงความเป็นมนุษย์ที่
สมบูรณ์ในภาวะแวดล้อมของการท างาน 

3) เป็นที่ปรากฏชัดเจนพบว่าสภาวะแวดล้อมทางสังคมในสถานที่ท างาน มิใช่
เป็นปัจจัยส าคัญเพียงส่ิงเดียวที่มีอิทธิพลต่อผลิตภาพ แต่ยังมีปัจจัยอ่ืน ๆ ท่ีมีความส าคัญไม่ยิ่งหย่อน คือ 
เงินเดือน ระดับความสนใจต่องาน โครงสร้างขององค์การ และวัฒนธรรม และรวมถึงความสัมพันธ์
ระหว่างคนงานกับฝ่ายบริหาร 

4) ผลการวิจัยจ านวนไม่น้อย เช่น ของ P Mirvis และ E.E. Lawler ในปี 1977 

พบว่า มีความสัมพันธ์ กันน้อยมากระหว่างความพอใจในงาน กับผลการปฏิบัติงาน และความสัมพันธ์     

ระหว่าพนักงานที่ไม่พอใจ (Dissatisfied Workers) กับอัตราการลาออก (Job Turnover) ก็มีความสัมพันธ์
กันน้อยมาก เช่นกัน 

1.6.6 แนวความคิดทางการจัดการเชิงสังคมศาสตร์  

ผลงานของนักทฤษฏี ที่กล่าวต่อไปนี้คือ แมรี พาร์คเคอร์ โฟลเล็ต (Mary Parker Follett) เซ็ส
เตอร์บาร์นาร์ด (Chester Barnard) และเฮอร์เบิร์ต ไซมอน (Herbert Simon) เป็นผลงานซ่ึงไม่สามารถจัด
เข้าอยู่ในสังกัดของแนวความคิดหรือกลุ่มทฤษฏีองค์การใดได้อย่างชัดเจน เพราะผลงานของนักวิชาการ
เหล่านี้มีขอบเขตครอบคลุมไปในแนวความคิดต่าง ๆ หลายแนวหรือหลายกลุ่มด้วยกัน จึงมักจะได้รับ
การจัดแยกไว้ต่างหากเป็นแนวความคิดเชิงสังคมศาสตร์ อย่างไรก็ดี เนื่องจากผลงานของนักทฤษฏี
เหล่านี้ เป็นผลงานซ่ึงท าให้นักทฤษฏีต่าง ๆ หันเหความสนใจมาสู่ปัญหาด้านการสร้างการยอมรั บในหมู่
พนักงานเพื่อให้ปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ขององค์การ ไม่ใช่สนใจเพียงเฉพาะท่ีปัญหาด้านโครงสร้าง
ขององค์การอย่างเดียวเหมือนเช่นนักทฤษฏีแนวคลาสสิกจึงเห็นว่าเป็นผลงานที่น่าจะกล่าวถึงและจะขอ
น ากล่าวไว้ในเรื่องนี้ 

1.6.6.1 ผลงานของโฟลเล็ต (Follett 1868 – 1933) โฟลเล็ตเป็นทั้งนักรัฐศาสตร์และนัก
สังคมวิทยาซ่ึงได้ให้ความสนใจในด้านของสังคมจิตวิทยา (Social Psychology) เป็นอย่างมาก ผลงานของ   
โฟลเล็ตที่ส าคัญก็คือ การน าเอาหลักการของแนวคลาสสิกมาตีความหรืออธิบายเพื่อใช้กับมนุษย์ โดยได้
เสนอหลักการของตนเองในส่วนที่เกี่ยวกับการประสานงานเป็น 4 หลักการ คือ  

1) การประสานงานโดยตรงระหว่างผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบ 

2) การประสานงานในระยะแรกเริ่มของงาน 

3) การประสานงานในลักษณะแลกเปล่ียนข้อมูลกันและกันในทุก ๆ ปัจจัยที่เป็น
สถานการณ์ของปัญหา 

4) การประสานงานในลักษณะเป็นกระบวนการอันต่อเนื่อง 

นอกจากนี้โฟลเล็ตยังได้ท าการศึกษาปัญหาคว ามขัดแย้งท่ีเกิดขึ้นในการบริหาร และได้เสนอ
กระบวนการเพื่อเป็นแนวปฏิบัติของผู้บริหารในการบริหารความขัดแย้ง ดังนี้ 
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1) การใช้อ านาจครอบง า (Domination) 

2) การประนีประนอม (Compromise) 

3) การเชื่อมต่อหรือประสานให้ไปกันได้ (Integration) 

ทั้งสองข้อแรกนั้นโฟลเล็ตเห็นว่าจะไม่ท าให้ทุกฝ่ายพอใจ แต่ในข้อที่สามหรือในประการ
สุดท้ายนั้นจะเป็นวิธีที่ท าให้ทุกฝ่ายพอใจได้ อย่างไรก็ดีหลักการเกี่ยวกับการประสานความแตกต่างนี้จะ
น ามาใช้ได้ก็ต่อเมื่อมีการเปล่ียนความคิดเกี่ยวกับเรื่องของอ านาจหน้าที่ (Authority) และอ านาจ (Power) 

เสียใหม่ เช่นในเรื่องของการออกค าส่ังนั้น โฟลเล็ตมีความคิดว่า บุคคลหนึ่งบุคคลใดไม่ควรที่จะรับมอบ
อ านาจให้ออกค าส่ัง อีกบุคคลหนึ่งแต่ท้ัง 2 คนนั้นควรที่จะยอมรับที่จะรับค าส่ังจากสถานการณ์มากกว่า 
นั่นคือ ท้ังสองฝ่ายคว รพยายามศึกษาสถานการณ์และปัจจัยแวดล้อม และพิจารณาหาเหตุผลจาก
สถานการณ์นั้น เมื่อได้พบข้อเท็จจริงแล้วความขัดแย้งจะไม่เกิดขึ้น นอกจากนี้ในขณะที่เธอมีบทบาทเป็น
รองประธานของสมาคมศูนย์กลางเพื่อชุมชนแห่ชาติ (National Community Center Association) ยังได้
สังเกตพบว่า ความคิดต่างๆ ซ่ึงเกิดจากกระบวนการของกลุ่ม จะช่วยเพาะหรือสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
คนในกลุ่มและช่วยให้ฝ่ายจัดการบรรลุผลสัมฤทธ์ิสูงสุด หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งได้ว่าไม่มีผู้ใดสามารถเป็น
บุคคลได้อย่างเต็มรูปแบบ (a whole person) เว้นแต่จะเป็นสมาชิกของกลุ่มเท่านั้น 

1.6.6.2 ผลงานของบาร์นาร์ด (1886 – 1961) บาร์นาร์ด เป็นทั้งนักวิชาการและนักบริหาร
ที่มีผลงานเป็นที่รู้จักกันดีในหนังสือที่เขาเขียนชื่อ The Function of the Executive ซ่ึงเน้นความคิดในเรื่อง
ของอ านาจหน้าที่ การติดต่อส่ือสารและความส าคัญขององค์การอรูปนัย และเป็นคนแร กซ่ึงเน้น
ความส าคัญในส่วนที่เกี่ยวกับตัวแปรต่าง ๆ ของพฤติกรรมบุคคลในขณะปฏิบัติงานหลังจากที่ได้มีการ
ทดลองขึ้นที่ฮอรฺธอร์น โดยบาร์นาร์ดมีความเห็นขัดแย้งกับคติฐานของแนวคลาสสิก ซ่ึงมองมนุษย์ว่า
เปรียบได้เสมือนกับเครื่องจักรกลในระบบองค์การซ่ึงผู้บริหารสามารถที่จะบังคับให้ปฏิบัติตามค าส่ังได้
โดยใช้เงินเป็นส่ิงจูงใจ บาร์นาร์ดมีความเห็นว่าความร่วมแรงร่วมใจของบุคคลในองค์การ และการรวม
ความพยายามของบุคคลต่าง ๆ เหล่านี้เป็นระบบของความร่วมมือนับได้ว่าเป็นองค์ประกอบหรือมีส่ิงท่ี
ส าคัญต่อองค์การ โดยเห็นว่า คนเป็นปัจจัยที่ส าคัญที่สุดในองค์การ ดังนั้นจะต้องพยายามชักจูงให้คนหัน
มาร่วมแรงร่วมใจกันท างาน มิฉะนั้นก็จะไม่เกิดระบบความร่วมมือขึ้น และองค์การจะไม่ประสบ
ความส าเร็จ 

ในส่วนที่เกี่ยวกับการสร้างการยอมรับเพื่อให้เกิดความร่วมมือในหมู่พนักงานเพื่อให้ร่วมมือ
ปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ขององค์การนั้น บาร์นาร์ดได้เสนอเป็นหลักการไว้ดังนี้  

1) องค์การจะต้องตระหนักว่า ความเต็มใจของบุคคลที่จะให้ความร่วมมือเป็น
ส่ิงจ าเป็นพื้นฐานที่ส าคัญต่อองค์การ 

2) ในการที่จะก่อให้เกิดการยอมรับและร่วมมือขึ้นได้นั้น จะต้องท าให้แต่ละ
บุคคลสละความชอบพอหรือผลประโยชน์อัน เป็นส่วนตนออกไปในเรื่ องนี้ บาร์นาร์ดเห็นว่าค าส่ังใด ๆ 
จะได้รับการยอมรับน าไปปฏิบัติได้ก็ต่อเมื่อเกิดกรณีดังต่อไปนี้  (1)จะต้องเป็นที่เข้าใจของผู้รับองค์การ   
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(2) จะต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์การ  (3) จะต้องสอดคล้องกับความพอใจส่วนบุคคลของ
ผู้รับ  (4) จะต้องมีขอบเขตให้ผู้รับค าส่ังปฏิบัติได้ทั้งความสามารถทางกายภาพและจิตใจ   กล่าวง่าย ๆ ก็
คือ อ านาจหน้าที่จะไม่ขึ้นอยู่กับต าแหน่ง แต่จะขึ้นอยู่กับการยอมรับของผู้รับค าส่ังไปปฏิบัติ 

3) จะต้องมีการใช้ส่ิงจูงใจทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงินในการสร้างการ
ยอมรับให้เกิดขึ้น เพราะบุคคลจะสละส่ิงซ่ึงท่ีตนชอบพอและปฏิบัติตามค าส่ังได้ก็ต่อเมื่อเห็นว่าผลได้นั้น
มีมากกว่าผลเสีย 

ส าหรับในส่วนที่เกี่ยวกับปัญหาด้านโครงสร้างขององค์การ บาร์นาร์ ดก็ได้เน้นความส าคัญของ 
การติดต่อส่ือสาร ในองค์การ ว่าจะเป็นตัวเชื่อมท่ีส าคัญระหว่างผู้ที่มีอ านาจหน้าที่ในการตัดสินใจ ซ่ึงอยู่
ในต าแหน่งต่าง ๆ ภายในโครงสร้างองค์การ นอกจากนี้ยังได้เน้นบทบาทของ กลุ่มอรูปนัย (Informal 

Group) ที่จะมีส่วนช่วยในการติดต่อส่ือสารได้ด้วย 

1.6.6.3 ผลงานของไซมอน  ไซมอนนั้นมีผลงานเขียนเป็นที่รู้จักกันในหนังสือ 
Administrative Behavior ซ่ึงผลงานเขียนนี้ได้น าเอาความคิดเห็นของบาร์นาร์ดในการมององค์การว่าเป็น
โครงสร้างซ้ึงประกอบด้วยผู้ท าการตัดสินใจในระดับต่าง ๆ มาทบทวน 

ในส่วนที่เกี่ยวกับการสร้างการยอมรับให้หมู่พนักงานเพื่อให้เกิดเป็ นความร่วมมือนั้น ไซมอน
เห็นด้วยกับบาร์นาร์ดว่าเป็นปัญหาใหญ่ของผู้บริหารที่จะต้องแก้ ซ่ึงในเรื่องนี้ไซมอนได้ยกเป็นประเด็น
เกี่ยวกับการตัดสินใจในระดับสูงกว่า จะไม่มีผลถึงพนักงานที่เป็นฝ่ายปฏิบัติเลย ถ้าหากไม่ มีการ
ติดต่อส่ือสารสงมาข้างล่าง  และได้เสนอว่าการที่จะท าให้การตัดสินใจชองผู้บริหารเป็นที่ยอมรับของ
พนักงานและพนักงานให้ความร่วมมือนั้น  อาจท าได้ 2 วิธีคือ  

1) การใช้อ านาจหน้าที่กับพนักงาน (Impose Authority) การใช้อ านาจหน้าที่ของ
ฝ่ายบริหารนี้เป็นการใช้อ านาจหน้าที่ในต าแหน่งท าการตัดสินใจและให้พนักงานรับไปปฏิบัติ  ดังนั้นจึง
ต้องมีการใช้ส่ิงจูงใจในด้านอ่ืนๆ  เช่นเกีย รติยศ  เงินเดือน ฐานะ โอกาสในการเล่ือนขั้น ฯลฯ หรือใช้
มาตรการในทางลบ เช่น การลงโทษด้วยการไปปฏิบัติงานอ่ืนที่ด้อยกว่า 

2) การใช้วิธีการควบคุมตนเองของพนักงาน (Self-Control) โดยองค์การจะต้อง
ท าให้พนักงานเกิดมีทัศนคติความประพฤติ และจิตใจ ลักษณะซ่ึงจะช่วยให้เขาสา มารถตัดสินใจอันเป็น
ประโยชน์ต่อองค์การ และการฝึกอบรมเพื่อให้พนักงานที่จะท าการตัดสินใจได้ด้วยตนเอง   ส าหรับใน
ส่วนที่เกี่ยวกับโครงสร้างขององค์การนั้น  ไซมอนได้มององค์การว่าเป็นโครงข่ายของการตัดสินใจใน
ระดับต่างๆ และเป็นผู้เสนอให้มีการแยกการตัดสินใจที่เป็นกิจวัตรหรือเป็นประจ าจากการตัดสินใจที่ต้อง
อาศัยความคิดสร้างสรรค์   และเสนอเป็นข้อสรุปหรือแนวทางว่าโครงสร้างองค์การประเภทใดจะใช้ได้ดี
ที่สุดกับการตัดสินใจประเภทใด  นอกจากนี้ไซมอนยังเป็นคนแรกที่เสนอให้มีการกระจายอ านาจการ
ตัดสินใจแก่บุคคลที่อยู่ในระดับต่างๆด้วย  เพราะเขาเห็นว่ามนุษย์ไม่ใช่มนุษย์เศรษฐศาสตร์ซ่ึงอาศัยหลัก
ความสมเหตุสมผลมาใช้ในการตัดสินใจเสมอ แต่มนุษย์เป็นมนุษย์บริหาร ซ่ึงมีความรอบรู้อย่างจ ากัดใน
สภาวะแวดล้อมและทางเลือกต่างๆดังนั้น จึงจะไม่พยายามแสวงหาหนทางท่ีจะให้ผลตอบแทนสูงสุด
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เช่นเดียวกับมนุษย์ตามคติฐานของ นักทฤษฎีคลาสสิก  แต่มนุษย์ตามคติฐานของไซมอนจะเลือกเอา
ทางเลือกซ่ึงถูกใจและเป็นที่พอใจของตน ด้วยเหตุเกี่ยวกับข้อจ ากัดของมนุษย์ตามความคิดนี้  จึงควร
จะต้องมีการกระจายอ านาจในการตัดสินใจลงไป 

1.6.7  แนวความคิดทางการจัดการเชิงพฤติกรรมศาสตร์  

การทดลองท่ีฮอร์ธอร์นเป็ นจุดเริ่มต้นที่ส าคัญในการหันเหความสนใจของนักทฤษฏีองค์การ    

ให้มาท าการสนใจและวิเคราะห์ เกี่ยวกับพฤติกรรมมนุษย์  หลังจากที่ผลของการทดลองได้แพร่หลาย
ออกไปก็เป็นที่ยอมรับกันของนักทฤษฎีมากขึ้นเรื่อยๆ ว่า  พฤติกรรมมนุษย์เป็นเรื่องท่ีมีค วาม
ละเอียดอ่อนและสลับซับซ้ อนและมีอิทธิพลต่อผลผลิตขององค์การ กล่าวอีกนัยหนึ่งได้ว่า  มนุษย์นั้น
ไม่ได้เป็นเพียงนายเศรษฐศาสตร์ซ่ึงเปรียบเสมือนได้กับเครื่องจักรที่สามรถบังคับให้ท างานได้ตามที่
องค์การต้องการโดยใช้เงินเป็นส่ิงล่อใจ หากแต่มนุษย์เป็นมนุษย์สังคมท่ีมีความต้องการและความ
ปรารถนา ซ่ึงจะต้องเป็นหน้าที่ของฝ่ายบริหารที่จะก าหนดโครงสร้างขององค์การและของงานให้เอ้ือต่อ
การสนองตอบความต้องการและความปรารถนาของมนุษย์ได้  

จากแนวความคิดของนักทฤษฎีเชิงมนุษยสัมพันธ์นี้ ประกอบกับช่วงระยะเวลาหลังจากที่ผลการ
ทดลองท่ีฮอร์ธอร์นส้ินสุดในปี ค .ศ. 1933 นั้น ประเทศสหรัฐอเมริกาต้องประสบกับสภาวะเศ รษฐกิจ
ตกต่ าธุรกิจต้องประสบปัญหาของการขาดทุน การว่างงาน มีอัตราสูง และขวัญก าลังของคนอเมริกาอยู่ใน
สภาวะตกต่ า ปรัชญาของการท างานหนักและการเน้นลัทธิปัจเจกชนนิยมซ่ึงเป็นปรัชญาของแนว
คลาสสิกไม่สามารถที่จะไปด้วยกันได้กับสภาวะที่ เปล่ียนไป ดังนั้น จึงเกิดปรัชญาซ่ึงมุ่งเน้นลัทธิทาง
สังคมขึ้นมาแทนที่ลัทธิปัจเจกชนนิยม โดยมีการเน้นให้ความส าคัญกับกลุ่มและการพึ่งพาอาศัยกันและ
กันของบุคคล 

นอกจากนี้ภาวะที่ธุรกิจไม่สามารถใช้ประโยชน์จากเครื่องจักรได้เต็มก าลังการผลิตสืบเนื่องจาก
การที่เศรษฐกิจ ตกต่ า ท าให้ ธุรกิจต้ องหันไปผลิตสินค้าชนิดอ่ื นๆ เพิ่มขึ้น ซ่ึงเมื่อประกอบกับ
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในสมัยนั้น ท าให้ลักษณะของงานมีความแตกต่างไปจากลักษณะของงาน
ยุคเดิมมาก โดยลักษณะงานสมันใหม่นี้ต้องการความคิดสร้างสรรค์ในส่วนของพนักงานมากขึ้นด้วยเหตุ
นี้จึงมีนนั กทฤษฎีองค์การหันมาให้ความสนใจท าการศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมกันมากจนกลายเป็น
แนวความคิดเชิงพฤติกรรมศาสตร์ต่อมา 

นักทฤษฎีตามแนวความคิดเชิงพฤติกรรมศาสตร์นี้มีความคิดเห็นแตกต่างไปจากนักทฤษฎีแนว
คลาสสิกซ่ึงน่าจะตั้งเป็นข้อสังเกตได้คือ 

นักทฤษฎีแนวคลาสสิกนั้นเห็นว่าควรที่จะเน้นสร้างสร้างโครงสร้างขององค์การให้ดีก่อนและ
การร่วมมือในส่วนของพนักงานจะตามมาเอง แต่นักทฤษฎีทางพฤติกรรมศาสตร์เห็นว่าควรจะเน้นการจูง
ใจพนักงานก่อน  แล้วค่อยก าหนดโครงสร้างองค์การที่เหมาะสมจึงจะสามารถจูงใจให้คนท างานดีขึ้น
และมีขวัญก าลังใจเพิ่มขึ้น   ซ่ึงผลงานของนักทฤษฎีตามแนวความคิดเชิงพฤติกรรมศาสตร์นี้มีปรากฏ  
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เป็นจ านวนมาก เช่น ทฤษฎีล าดับขั้นความต้องการของมาสโลว์ (Maslows  Hieraichy  Of  Needs)   

ทฤษฎี 2 ปัจจัยของเฮอร์ซเบอร์ก (Herzberg S Thtrnht) 

ทฤษฎีเกี่ยวกับภาวะผู้น าของโรเบิร์ต แทนเนนบาม และวอร์เรน เอช ชมิดท์   และทฤษฎี ของนัก
ทฤษฎีเชิงพฤติกรรมอีกหลายๆ ท่าน ซ่ึงล้วนเป็นผลงานที่มุ่งศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมของคนในด้านต่าง  ๆ

เพื่อที่จะน ามาใช้จูงใจมนุษย์ในคณะปฏิบัติงานทั้งส้ิน อย่างไรก็ดีด้วยขอบเขตจ ากัดของเนื้อหาจะขอน า
กล่าวเพียงผลงานของแมกเกรเกอร์ (Douglas McGregor) และ คริส อาร์กีริส (Chris Argyris) มาเสนอ
เป็นตัวอย่างเท่านั้น ส าหรับผลงานของมาสโลว์และเฮอร์วเบอร์กจะสามารถอ่านรายละเอียดได้ในส่วนที่
กล่าวถึงเรื่องการจูงใจของเอกสารการสอนชุดวิชานี้  
กกกกกกกผลงานของแมกเกรเกอร์ : ทฤษฎี X และ ทฤษฎี Y ผลงานของแมกเกรเกอร์ (1906  –  1964) 

เป็นตัวอย่างท่ีแสดงแนวความคิดของนักทฤษฎีเชิงพฤติกรรมศาสตร์ที่ดี โดยแมกเกรเกอร์เห็นว่า องค์การ
ในสมัยคลาสสิกซ่ึงเน้นกฎระเบียบโดยเคร่งครัดนั้นมิใช่เป็นผลเกิดจากความจ าเป็นทางเศรษฐกิจเพียง
อย่างเดียว แต่ค่อนข้างจะเป็นผลเกิดจากคติฐานพื้นฐานเกี่ยวกับธรรมชาติของมนุษย์ซ่ึงไม่ถูกต้องของนัก
ทฤษฎีในแนวคลาสสิกด้วย แมกเกรเกอร์ให้ชื่อก ากับคติฐานของนักทฤษฎีคลาสสิกว่า ทฤษฎี X         

โดยกล่าวว่ามนุษย์ตามคติฐานของทฤษฎี X จะเป็นมนุษย์ที่เกียจคร้านไม่ชอบท างาน ขาดความ
รับผิดชอบ ชอบท่ีจะให้ใช้วิธีการบังคับควบคุมและลงโทษ และจะจูงใจให้ท างานได้ด้วยส่ิงจูงใจที่เป็น
ตัวเงินโดยส่วนตัวของแมกเกรเกอร์นั้นไม่เห็นด้วยกับการมีคติฐานเกี่ยวกับมนุษย์ว่าเป็นคนประเภท
ทฤษฎี X เขาเห็นว่าองค์การในโครงสร้างซ่ึงอาศัยหลักการของงแนวคลาสสิกไม่สามารถน ามาแก้ปัญหา
ให้กับองค์การที่ก าลังเผชิญกับสภาวะปัญหาท่ีเปล่ียนไปจากเดิมได้ จึงควรต้องมีการปรับหลักการใหม่ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งจะต้องเปล่ียนคติฐานเกี่ยวกับธรรมชาติของมนุษย์เป็นประเด็นส าคัญ แมกเกรเกอร์ได้
เสนอคติฐานแนวใหม่  ซ่ึงได้ให้ชื่อก ากับว่าทฤษฎี Y  ในคติฐานของทฤษฎี  X  ที่แมกเกรเกอร์เสนอให้
ใช้นี้ มนุษย์จะถูกมองว่าเป็นคนดี มีความรับผิดชอบ รักที่จะท างานและถ้าจัดสภาวะแวดแล้วของงานได้
เหมาะสมก็จะสามารถควบคุมตนเองได้ จากคติฐานตามทฤษฎี Y นี้พอจะกล่าวได้ว่าส่ิงท่ีจะน ามาใช้จูงใจ
มนุษย์ให้ท างานได้ดีนั้นไม่ใช่ตัวเงินอย่างเดียวแต่ขึ้นอยู่กับความปรารถนาที่จะท างานให้ได้ผลดีและการ
ยอมรับของกลุ่มท่ีเป็นเพื่อนร่วมงานด้วย 

กกกกกกกผลงานของอาร์กีริส ผลงานของอาร์กีริส (1957) อาจารย์แห่งมหาวิทยาลัย Yale เป็นผลงานอีก
ชิ้นหนึ่งซ่ึงไม่เห็นด้วยกับการจัดองค์การตามแนวความคิดของนักทฤษฎีคลาสสิก อาร์กีริสได้สร้างทฤษฎี
พัฒนาการด้านบุคลิกลักษณะของมนุษย์ขึ้นโดยกล่าวว่า ขณะที่มนุษย์เติบโตจากเด็กจนเป็นผู้ใหญ่นั้นจะ
มีพัฒนาการดังนี้ 
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ตารางที่ 2   พัฒนาการด้านบุคลิกลักษณะของมนุษย ์
 

 

กกกกกกก 

อาร์กีริสเห็นว่าการใช้กฎระเบียบเป็นเครื่องมือในการบังคับมนุษย์และใช้วิธีการควบคุมอย่าง
ใกล้ชิดตามแนวทางของ Specialization นั้น จะเป็นการขัดขวางการพัฒนาการของมนุษย์ ที่จะพัฒนาไป
เป็นบุคลิกภาพท่ีสมบูรณ์ (A Healthy Personality) และเป็นการสนับสนุนให้มนุษย์มีพฤติกรรมที่ไม่
สามารถจะท างานได้อย่างอิสระด้วยตนเอง และขาดความคิดสร้างสรรค์โดยจะต้องรอฟังค าส่ังจาก
ผู้บังคับบัญชาตลอดเวลา และไม่ มีโอกาสที่จะท้าทายความเส่ียงและเรียนรู้ส่ิงใหม่ ๆ บรรยากาศของ
องค์การลักษณะนี้ อาร์กีริสเรียกว่า “Model I” Organization ดังนั้น ผู้บริหารจึงควรรู้จักมอบหมายความ
รับผิดชอบให้มากขึ้นเพื่อให้มนุษย์เจริญเติบโตตามพัฒนาการที่เป็นปกติของมนุษย์ ซ่ึงอาร์กีริสได้
น าเสนอบรรยากาศขององค์การแบบ “Model I” Organization ซ่ึงบุคคลในอง ค์การจะมีโอกาสเข้าถึง
ข้อมูลต่าง ๆ เพื่อใช้ในการตัดสินใจ และสามารถจะก าหนดสภาพแวดล้อมของงาน มีส่วนร่วมในการ
ก าหนดแนวคิดของดโครงการต่าง ๆ ตั้งแต่แรกเริ่ม มีส่วนช่วยรับผิดชอบในการด าเนินงานส่วนต่างๆ 
ร่วมกับคนอ่ืน และท้ายที่สุดเป็นผู้ก าหนดวางระบบท่ีจะตรวจสอบและติดตามการด าเนินงาน กล่าวง่ายๆ 
อีกนัยหนึ่งได้ว่า อาร์กีริสเสนอให้ผู้บริหารเห็นความส าคัญของคนในฐานะที่เป็นมนุษย์มากขึ้น 

1.6.8 ลักษณะของแนวความคิดทางการจัดการสมัยใหม่ 
จากที่ได้ศึกษาพอจะสรุปได้ว่า แนวความคิดทางการจัดการหรือทฤษฎีองค์การแนวคลาสสิกเน้น

โครงสร้างท่ีเป็นพิธีการ บนพื้นฐานของหลักการเกี่ยวกับการออกกฎระเบียบวินัยที่เคร่งครัดการใช้
อ านาจหน้าที่ลักษณะรวมอ านาจ และการด าเนินการตามหลักการของความมีเหตุและผลโดยมีคติฐาน
เกี่ยวกับมนุษย์ว่าเป็นคนเกียจคร้านไม่ชอบท างานและจ าเป็นต้องใช้วิธีการควบคุมพฤติกรรมมนุษย์โดย
ใกล้ชิด เพื่อให้เกิดความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อองค์การ ส่วนแนวความคิดทางการจัดการ
แนวมนุษยสัมพันธ์ และพฤติกรรมศาสตร์นั้น เน้นความสนใจที่ตัวคน โครงสร้างท่ีไม่เป็นพิธีการ 
ความสัมพันธ์ระหว่างคนในขณะท างาน และปทัสถานทางสังคมของกลุ่มโดยมีคติฐานเกี่ยวกับมนุษย์ว่า
เป็นคนรักงาน ขยันขันแข็ง และมีความรับผิดชอบและไม่จ าเป็นจะต้องท าการควบคุมพฤติกรรมของคน
โดยใกล้ชิด ด้วยคติฐานนี้ท าให้จุดเน้นการศึกษาเกี่ยวกับการหาส่ิงจูงใจคนให้ยอมรับและร่วมมือ
ปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การเปล่ียนไปเป็นการศึกษาในแง่บวกมากขึ้นกล่าวอีกนัยหนึ่ง

เด็ก ผู้ใหญ ่

ชอบพ่ึงพาผู้อ่ืน ชอบความเป็นอิสระ 
มีความสนใจส่ิงต่าง ๆ ในวงแคบ สนใจส่ิงต่าง ๆ ในวงกว้าง 

ไม่ชอบท ากิจกรรมมากนัก ชอบท่ีจะท ากิจกรรมต่าง ๆ เพิ่มขึ้น 
ชอบจะเป็นผู้ตาม ชอบจะเป็นผู้น า 

มีพฤติกรรมตามใจตัวเอง มีพฤติกรรมที่ปรับเปล่ียนได้ 
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ได้ว่าทฤษฎีองค์การแนวคลาสสิกนั้นเน้นที่โครงสร้างและส่ิงจูงใจทางเศรษฐกิจ เช่น ตัวเงิน แต่นักทฤษฎี
องค์การแนวมนุษยสัมพันธ์และพฤติกรรมศาสตร์เน้นที่ความสัมพันธ์ระหว่างคนและส่ิงจูงใจที่ไม่ใช่ใน
แง่เศรษฐกิจ 

กกกกกกกแนวความคิดของนักทฤษฎีแนวหลังได้รับทั้งการวิจารณ์ที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยจากนัก
ทฤษฎีท่ัวไป พวกที่ไม่เห็นด้วยได้วิจารณ์แนวความคิดของนักมนุษยสัมพันธ์และพฤติกรรมศาสตร์เสนอ
ส่ิงซ่ึงขัดแย้งกับความเป็นจริง เนื่องจากเห็นว่าการเน้นโครงสร้างองค์การที่ เป็นทางการและการใช้
ส่ิงจูงใจทางเศรษฐกิจเป็นส่ิงส าคัญและจ าเป็นเพราะจากหลักการของนักทฤษฎีแนวคลาสสิกเกี่ยวกับการ
จัดแบ่งงานกันท าตามความช านาญเฉพาะด้านและการเน้นการมีมาตรฐานของการปฏิบัติงานได้พิสูจน์ให้
เห็นเป็นหลักฐานว่าได้ท าให้สังคมพัฒนาก้าวหน้าไปได้และคนในสังคมมีมาตรฐานความเป็นอยู่ที่สูงขึ้น 
ดังนั้น จึงไม่เห็นด้วยที่จะมีการละทิ้งปรัชญาของแนวความคิดยุคคลาสสิก และโดยเฉพาะของ
แนวความคิดเชิงวิทยาศาสตร์ไป ท่ามกลางความคิดเห็นขัดแย้งของท้ัง 2 กลุ่ม แนวความคิดดังกล่าวได้
เกิดมีแนวความคิดใหม่ขึ้นอีกแนวความคิดหนึ่งคือ แนวค วามคิดเชิงระบบ และแนวความคิดเชิง
สถานการณ์ (Situational Concept) ทั้งสองแนวคิดนี้มุ่งศึกษาเพื่อท าคามเข้าใจเกี่ยวกับความซับซ้อน 
(Complexity) และความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานต่างๆ ภายในองค์การโดยไม่พยายามที่จะค้นหาวิธีที่ดี
ที่สุด ในการจัดองค์การเหมือนเช่นแนวควา มคิดทั้งสองแนวที่เกิดขึ้นก่อน หน้า โดยแนวความคิดเชิง
ระบบนั้นมองว่า การศึกษาเกี่ยวกับองค์การนั้น ควรจะต้องท าการวิเคราะห์ความมีปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
ส่วนต่างๆ เพื่อที่จักได้ภาพรวมขององค์การที่ถูกต้องไม่ใช่น าแต่ละส่วนของคนและหน่วยงานในองค์การ
มาวิเคราะห์แยกจากกัน และแนวความคิดเชิงสถานการณ์ซ่ึงยึดปรัชญาของแนวความคิดเชิงระบบเป็น
พื้นฐานได้เสนอความคิดเกี่ยวกับการมีปฏิสัมพันธ์กันระหว่างสภาวะแวดล้อม เทคโนโลยี โครงสร้าง
และการจูงใจคนให้ท างานโดยเห็นว่าไม่มีวิธีการใดที่ดีที่สุดที่จะน ามาใช้ได้กับองค์การในทุกสถานการณ์ 
องค์การที่จะประสบผลส าเร็จจะต้องปรับตัวให้สอดคล้องเข้ากันได้กับสภาวะแวดล้อมท่ีเปล่ียนไปเสมอ 
ซ่ึงแนวความคิดเชิงระบบจะได้น ามากล่าวในเรื่องท่ี 7.3.1 และแนวความคิดเชิงสถานการณ์จะกล่าวไว้ใน
เรื่องท่ี 7.3.2 อย่างไรก็ดีในยุคแนวความคิดทางการจัดการสมัยใหม่นี้ยังมีนักวิทยาศาสต ร์ในกลุ่ม
แนวความคิดเชิงวิทยาศาสตร์ได้มีพัฒนาการจากเดิม โดยหันไปเน้นใช้ตัวแบบทางคณิตศาสตร์มาช่วยใน
การแก้ปัญหาของการจัดการมากขึ้น นักทฤษฎีในกลุ่มนี้ภายหลังถูกเรียกขานว่าเป็นแนวความคิดของการ
จัดการเชิงปริมาณ (Management Science) ซ่ึงได้รับความนิยมน ามาใช้ในการแ ก้ปัญหาท่ีซับซ้อนของ
โลกธุรกิจสมัยใหม่เช่นกัน 

1.6.8.1 แนวความคิดทางการจัดการเชิงปริมาณ  เซอร์ซแมน แอคคอฟ (Churchman, 

Ackoff )  และอารนอฟ (Arnoff) นิยามค าว่า  “Management Science” ว่าหมายถึง “An Application For 

The Scientific Method To Problem Arising In The Operation Of  A System And The Solving Of These 

Problems By Solving Of Mathematical Equations Representing The System” หรือแปลเป็นไทยได้ว่า  
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เป็นการประยุกต์ใช้วิธีการเชิงวิทยาศาสตร์ในการแก้ปัญหาของระบบการปฏิบัติการต่าง ๆ โดยใช้ตัวแบบ
หรือสมการทางคณิตศาสตร์เป็ นตัวแทนระบบและหาทางในการแก้ปัญหาโดยการแก้สมการทาง
คณิตศาสตร์ที่ก าหนดขึ้น 

กกกกกกกแนวความคิดของการจัดการเชิงปริมาณมีจุดก่อก าเนิดในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ซ่ึงได้น าเอา
นักวิทยาศาสตร์ของสหรัฐอเมริกาและอังกฤษมาให้ค าปรึกษาในการแก้ปัญหาของทหารในการรบ 
นักวิทยาศาสตร์ในสมัยนั้นถูกน ามาให้ท างานร่วมกันเป็นทีมเรียกว่า Operation Research  (OR)  Group 

ทีมนักวิทยาศาสตร์ดังกล่าวได้รับปัญหา เช่น จะวางปืนใหญ่ต าแหน่งใดที่จะดีที่สุดในการหยุดยั้งกองทัพ
เยอรมันจากการโจมตีเกาะประเทศอังกฤษ และหรือจะใช้กลยุทธ์การวางต าแหน่งของเรือรบอย่างไรจึงจะ
สามารถท าการป้องกันกองทัพเรือของประเทศสัมพันธมิตรได้ดีที่สุด เป็นต้น 

กกกกกกกนักวิทยาศาสตร์ในกลุ่ม OR Group จะมีประสบการณ์และความรู้อย่างมากในการแก้สมการ
ของปัญหาต่าง ๆ โดยใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์และหรือคณิตศาสตร์ (Scientific Method) ซ่ึงมี
กระบวนการดังนี้ 

1) การสังเกต ท าการสังเกตอย่างเป็นระบบและขั้นตอนของพฤติกรรมซ่ึงเป็น
องค์ประกอบของระบบที่จะท าการศึกษา 

2) สร้างตัวแบบจ าลอง น าข้อสังเกตที่ได้รับมาสร้างตัวแบบจ าลอง เพื่อประโยชน์
ของการคาดท านายการเปล่ียนแปลง 

3) การอนุมาน ท าการอนุมานจากตัวแบบจ าลองว่าจะมีพฤติกรรมเช่นใด ถ้ามีการ
เปล่ียนแปลงไปจากเงื่อนไขเดิม ซ่ึงเคยท าการสังเกตไว้ 

4) ทดสอบตัวแบบจ าลอง ท าการทดลองตัวแบบจ าลอง โดยการทดลองกับระบบ
ของจริง เพื่อดูว่ามีพฤติกรรมเปล่ียนไปตามท่ีพยากรณ์ไว้ในตัวแบบจ าลองหรือไม่  
กกกกกกกหลังช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง แนวความคิดทางการจัดการเชิงปริมาณได้ถูกน ามาใช้ในการ
แก้ปัญหาของระบบการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมอีกครั้งหนึ่ง  ในปี 1955 นักการจัดการในโรงงาน
อุตสาหกรรมได้รับเอาแนวคิด และสามารถน าแนวคิดนี้ไปใช้ในทางปฏิบัติในการแก้ปัญหาได้อย่างเห็น
ผลและได้รับความนิยมกันอย่างกว้างขวาง 

ภายในช่วงปี 1965 มีการน าเอาแนวคิดการจัดการเชิงระบบมาใช้กันในบริษัทต่าง ๆ ในวงท่ีกว้าง
ไปจากการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม โดยมีการน าไปประยุกต์ใช้ในปัญหาเกี่ยวกับตารางเวลาการ
ปฏิบัติงาน การวางต าแหน่งท าเลที่ตั้ง  และที่เกี่ยวกับการบรรจุภัณฑ์ ในปี 1980 จากการท าการส ารวจวิจัย 
พบว่ามีการน าเอาความคิดของการจัดการเชิงปริมาณไปใช้ในบริษัทขนาดใหญ่ ซ่ึงมีปัญหาการปฏิบัติการ
ต่างๆ ท่ีมีความซับซ้อนมากกว่า และผลจากการวิจัยพบว่าจะมีการท าแนวความคิดเชิงปริมาณนี้ไปใช้มาก
ขึ้นในบริษัทหรือองค์การขนาดเล็กในช่วงระหว่างปี 1990 ซ่ึงปัจจุบันนี้เราจะสามารถพ บเห็นการใช้ตัว
แบบเชิงปริมาณ เช่น ตัวแบบการขนส่ง ตัวแบบการควบคุมสินค้าคงเหลือ ตัวแบบโครงข่ายปฏิบัติงาน 
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(PERT / CPM) ตัวแบบการจัดล าดับงาน และตัวแบบความน่าจะเป็น (Probability) ในการแก้ปัญหาการ
ตัดสินใจต่างๆ ขององค์การภาคธุรกิจได้โดยทั่วไป 

1.6.8.2 แนวความคิดเชิงระบบ  เพิ่งจะได้รับความนิยมน ามาใช้ในการจัดการองค์การใน
ราวประมาณทศวรรษที่ 1960 เป็นต้นมา  แต่ความจริงแนวความคิดนี้เกิดขึ้นมานานแล้วในสาขาทาง
วิทยาศาสตร์ชีวภาพและกายภาพ  ผู้ที่ได้รับว่าเป็นผู้บุกเบิกที่ส าคัญของแนวความคิดเชิงระบบ คือ ลูดวิค 
ฟอน เบอร์ทาลันฟี (Ludvig Von Bartalanffy) ซ่ึงในผลงานเขียนของเขาได้แสดงความคิดเห็นว่า วิธีการ
เชิงวิทยาศาสตร์ของแนวคลาสสิกไม่เพียงพอที่จะน ามาแก้ปัญหาเชิงทฤษฎีของศาสตร์ต่างๆ ได้ และได้
เสนอให้มีการยอมรับการแก้ปัญหาโดยมองปัญหาในลักษณะเชิงภาพรวมหรือองค์รวม (Wholeness) 

หลังจากนั้นได้มีนักวิชาการและนักทฤษฎีจ านวนมาก ได้น าแนวความคิดเชิงระบบนี้มาใช้ในด้านจัดการ
องค์การ ในบรรดาผู้ท่ีมีช่ือเสียงในการเสนอแนวความคิดเชิงระบบ เช่น เคนเน็ต  โบล์ดิง (Kenneth 

Boulding) จอห์นสัน  แคสท์  และโรแซนวิก (Johnson. Kast And Rosenzweig) ซ่ึงการเขียนผลงา นของ
ท่านเหล่านี้เป็นการขยายขอบเขตการยอมรับของแนวความคิดเชิงระบบจัดการองค์การให้เป็นที่ยอมรับ
กันกว้างขวางขึ้น อย่างไรก็ดีในที่นี้จะได้น าเสนอแนวความคิดอันเป็นแก่นของแนวความคิดเชิงระบบซ่ึง
ได้ประมวลจากผลงานของนั กทฤษฎีเหล่านี้มาเสนอในลักษณะรวม ๆ เท่านั้น โดยจะไม่ แยกกล่าวใน
ผลงานอันเป็นรายละเอียดของแต่ละคน 

แก่นความคิดของแนวความคิดเชิงระบบคือ การมองส่ิงหนึ่งส่ิงใดในลักษณะซ่ึงประกอบไปด้วย
ส่วนต่างๆ ซ่ึงมีความสัมพันธ์ต่อกันและไม่เป็นอิสระจากกัน  และนั้นการคิดวิเคราะห์ส่วนต่างๆใน
ลักษณะองค์รวมไม่แยกจากกัน  ซ่ึงจะเป็นผลท าให้ภาพรวมของส่ิงนั้นได้ดีกว่าการวิเคราะห์โดยแยกส่วน
ต่างๆ  จากกันแล้วค่อยน ามารวมกันทีหลัง  กล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ ผลที่ได้จากการวิเคราะห์ปัญหาของส่ิง
หนึ่งส่ิงใดในลักษณะองค์รวมจะให้ผลที่มากกว่าผลที่ได้จากการวิเคราะห์ปัญหาของส่ิงนั้นโดยแยกส่วน  
ลักษณะของแนวความคิดเชิงระบบอีกประการหนึ่งที่ส าคัญ คือ การมองระบบว่ามีขอบเขตและมีสภาวะ
แวดล้อม คือ ระบบที่เป็นระบบเปิดจะมีความสัมพันธ์กับส่ิงแวดล้อม แต่ระบบปิดนั้นจะไม่เปิดรับส่ิงใดๆ 
น าเข้ามาในระบบ  จากแนวความคิดเชิงระบบข้างต้นพอจะกล่าวในเชิงระบบเกี่ยวกับองค์การได้ว่า  
องค์การคือระบบซ่ึงประกอบไปด้วยส่วนต่างๆ หรือระบบย่อยต่างๆ (Subsy Stems) เช่น   หน่วยงาน    

การผลิต  หน่วยงานการตลาด  หน่วยงานการบัญชี เป็นต้น  ในขณะเดียวกันก็อาจกล่าวได้ด้วยว่าองค์การ
เองเป็นระบบย่อยในระบบที่ใหญ่กว่า (Super System) เช่น  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  เป็นระบบ
ย่อยของระบบที่ใหญ่กว่า คือ ทบวงมหาวิทยาลัย และทบวงมหาวิทยาลัยเป็นระบบย่อยของระบบที่ใหญ่
กว่า คือ สังคม ดังนั้น การด าเนินการใดๆ ตามแนวความคิดเชิงระบบนี้ก็จ าเป็นจะต้องพิจารณาส่วนต่างๆ 
อันเป็นสภาวะแวดล้อมขององค์การทั้งภายนอกและภายในมิใช่จะพิจารณ าเฉพาะส่วนใดส่วนหนึ่งใน
ระบบขององค์การ  หรือพิจารณาแต่เฉพาะระบบองค์การโดยไม่พิจารณาสภาวะแวดล้อมภายนอกของ
องค์การด้วย เพราะส่ิงของต่างๆ ถ้าจะพิจารณาแล้วมีความเกี่ยวเนื่องกันเป็นระบบในร่างกายมนุษย์ก็
ประกอบ   ไปด้วยระบบอวัยวะต่างๆ อันเป็นระบบย่อยของมนุษย์ซ่ึงเป็ นระบบใหญ่  ขณะเดียวกัน    
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มนุษย์เองก็เป็นระบบย่อยขององค์การ  องค์การเป็นระบบย่อยของสังคม  สังคมเป็นระบบย่อยของ
ประเทศ  ประเทศเป็นระบบย่อยของโลก  และโลกเป็นระบบย่อยของระบบสุริยะจักรวาล  เช่นนี้ไป
เรื่อยๆ การกระท าใดต่อส่วนหนึ่งจะมีผลกระทบต่อส่วนอ่ืนๆ ของระบบด้วย เช่น ถ้าระบบในร่างกายของ
มนุษย์ล้มเหลวระบบอวัยวะอ่ืนๆ ก็ไม่สามารถท างานอยู่ได้  ดังนั้น  การมองส่ิงหนึ่งส่ิงใดจึงไม่อาจแยก
มองเฉพาะส่วนได้ 

จากแนวความคิดเชิงระบบ  ซ่ึงนักทฤษฎีองค์การสมัยใหม่ได้เสนอขึ้นมานี้ เท่ากับว่าได้มีการ
เสนอให้ปฏิรูปปรัชญาความคิดของทฤษฎีองค์การใหม่  ดังนี้ 

1) เปล่ียนแนวทางการวิเคราะห์  ศึกษาองค์การแบบแยกส่วนเป็นแนวทางการ
วิเคราะห์เชิงรวมหรือระบบในเรื่องนี้นักทฤษฎีเชิงระบบไม่เห็นด้วยกับแนวความคิดของการจัดการเชิง
วิทยาศาสตร์ซ่ึงเน้นการศึกษาวิเคราะห์เฉพาะส่วนย่อย  เช่น  วิเคราะห์วิธีการปฏิบัติ งานต่างๆ ใน
รายละเอียดเพื่อหาวิธีที่ดีที่สุด โดยมีคติฐานที่ว่าควรจะต้องท าความเข้าใจกับส่วนย่อยก่อนถึงจะสามารถ
เข้าใจในส่วนรวมได้  ท้ังนี้ไม่เห็นด้วยกับแนวความคิดเชิงพฤติกรรมศาสตร์  ซ่ึงมีแนวความคิดท านอง
เดียวกันว่า  จะต้องท าการศึกษาทางด้านชีวะเคมีของส่วนย่อย ต่างๆ ของสมองมนุษย์ก่อน  ก่อนที่จะ
สามารถสรุปเกี่ยวกับพฤติกรรมมนุษย์ได้  โดยนักทฤษฎีเชิงระบบเห็นว่า พฤติกรรมของมนุษย์นั้นมิใช่
เกิดมาจากส่วนสมองอย่างเดียว  แต่เป็นผลมาจากการปฏิสัมพันธ์กันระหว่างสมองมนุษย์กับสภาวะทาง
สรีระของมนุษย์ส่วนอ่ืนๆ ด้วย ดังนั้น ในแง่ข ององค์การแล้วจะต้องวิเคราะห์หน่วยย่อยต่างๆ ภายใน
องค์การว่ามีปฏิสัมพันธ์กันและกัน โดยไม่อาจจะแยกหน่วยงานแต่ละหน่วยมาวิเคราะห์แยกจากกันได้ 

2) เปล่ียนแนวทางการมองปัญหาเกี่ยวกับการจูงใจคนให้ท างาน  นักทฤษฎีแนว
คลาสสิกนั้นมองปัญหาเกี่ยวกับแรงจูงใจมนุษย์ในทางลบ  แ ต่นักทฤษฎีพฤติกรรมศาสตร์มองปัญหา
เกี่ยวกับแรงจูงใจในทางบวก  ส าหรับนักทฤษฎีเชิงระบบนั้นเสนอว่า ควรมีการมองมนุษย์เสียใหม่ คือให้
มองในลักษณะเป็นกลาง โดยเห็นว่าการที่องค์การจะด าเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ได้นั้นไม่ได้ขึ้นอยู่
กับการมองธรรมชาติของมนุษย์  ว่าเป็นไปในทางลบ (ทฤษฎี X) หรือในทางบวก (ทฤษฎี Y) แต่จะขึ้นอยู่
กับการท าให้ลักษณะอ่ืนเป็นธรรมชาติของมนุษย์สอดคล้องเข้ากันได้กับสภาวะแวดล้อมท่ีเข้าอยู่ 

1.6.8.3 หลักการของแนวความคิดเชิงระบบ   จากผลงานต่างๆ ของนักทฤษฎีเชิงระบบ  
พอจะสรุปเป็นหลักการของแนวความคิดเชิงระบบได้ดังต่อไปนี้ 

1) ระบบทุกระบบประกอบไปด้วยระบบย่อย  ในทุกๆ ระบบจะต้องมีระบบย่อย 
(Sub-Systems) หรือ ส่วนประกอบ (Components) อย่างน้อยสองส่วนขึ้นไป และส่วนต่างๆ จะมี
ความสัมพันธ์กัน  จากหลักการนี้จะเห็นได้ว่าเราสามารถที่จะกล่าวได้ว่าท่ีเรียกว่า  ระบบ นั้น อาจจะ
เป็นได้ตั้งแต่  เซลล์  ต้นไม้  สังคม  จนถึงระบบสุริยะจักรวาล เช่น ใน 1 เซลล์จะประกอบไปด้วยโมเลกุล
มากกว่า 2 โมเลกุล  หรือระบบสุริยะจักรวาล ประกอบไปด้วยโมเลกุลและดาวเคราะห์อ่ืนๆ เป็นต้น 
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 2) การเน้นที่องค์รวมของท้ังระบบ  การเน้นที่องค์รวมของท้ังระบบจะให้ผลร วม
ที่มากกว่าการเน้นที่แต่ละส่วนของระบบแล้วน ามารวมกัน 

3) การเป็นระบบเปิด   ระบบนั้นสามารถจ าแนกได้เป็น 2 ระบบ คือระบบเปิด 
(Open-Systems) และระบบปิด (Closed-Systems) ระบบเปิดเป็นระบบซ่ึงแลกเปล่ียนข้อมูลวัตถุดิบและ   

ส่ิงต่างๆ กับสภาวะแวดล้อมของระบบ  เช่น องค์กา รน าวัตถุดิบมาผ่านกระบวนการการผลิต                

เพื่อเปล่ียนเป็นสินค้าออกสู่ตลาด การมององค์การในแง่เป็นระบบเปิดเป็นส่ิงส าคัญเพราะจะท าให้
องค์การสามารถที่จะสนองตอบหรือปรับเปล่ียนให้สอดคล้องกับสภาวะแวดล้อมตลอดเวลา  ส่วนระบบ
ปิดเป็นระบบซ่ึงปิดตัวเองจากสภาวะแวดล้อมโดยทั่วไปจะเป็นระบบท่ีเกี่ยวกับด้านทางวิศวกรรม  เช่น 
เครื่องจักร ซ่ึงจะได้รับการออกแบบให้ท าหน้าที่หนึ่งหน้าที่ใดโดยเฉพาะไม่สามารถปรับแต่งตัวเองให้
เข้ากับสภาพแวดล้อมได้  

4) การมีขอบเขตส้ินสุดของระบบ   ระบบทุกระบบจะมีขอบเขตส้ินสุดเพื่อเป็น
เส้นกั้นแบ่งขอบเขตจากระบบอ่ืนๆ การมีขอบเขตของระบบช่วยให้สามารถแบ่งแยกประเภทของระบบ
ว่าเป็นระบบเปิดหรือระบบปิดได้  เส้นกั้นแบ่งขอบเขตของระบบนี้ถ้าจะเป็นระบบเปิดจะเปิดรับให้ส่ิง
น าเข้าจากสภาวะแวดล้อมภายนอก  และน าส่ิงน าออกจากภายในระบบผ่านเข้าออกได้ ถ้าเป็นระบบปิด
จะไม่เปิดรับส่ิงต่างๆ ให้ผ่านเข้าไปได้ 

5) การล่มสลายของระบบปิด   การเป็นระบบปิดนั้นมีแนวโน้มท่ีจะล่มสลายได้
ง่ายกว่าระบบเปิดเนื่องจากปิดตัวเองจากส่ิงแวดล้อม  ส าหรับระบบเปิดนั้นมีแนวโน้มท่ีจะอยู่รอดได้
มากกว่า  เนื่องจากปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมอยู่ตลอดเวลา 

6) การใช้ข้อมูลป้อนกลับ  ระบบเปิดนั้นจ าเป็นที่จะต้องยึดหลักของการมีข้อมูล
ป้อนกลับเข้าสู่ระบบ  เพื่อน าข้อมูลนั้นมาปรับตัวให้ด าเนินอยู่ต่อไปอย่างคงที่สม่ าเสมอ  การส่งข้อมูล
ป้อนกลับเข้าสู่ระบบ  เช่น  ข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการต่างๆ ของระบบหรือข้อมูลที่เกี่ยวกับส่ิงน าออก
จากระบบจะช่วยให้ปรับตัวได้อย่างคงที่สม่ าเสมอ 

7) การมีล าดับขั้นของระบบ  ระบบนั้นไม่ว่าจะเป็นระบบใดก็ตามจะมีล าดับขั้น
ของระบบซ่ึงมีความสัมพันธ์กันต่อกันเสมอ  กล่าวคือ  ระบบใดๆ ก็ตามจะประกอบไปด้วยระบบย่อย 
ในขณะที่ตัวระบบท่ีประกอบไปด้วยระบบย่อยนั้นก็เป็นระบบย่อยของระบบ ที่ใหญ่กว่า เช่น ถ้ามอง
องค์การว่าเป็นระบบ ระบบย่อยขององค์การก็คือหน่วยงานต่างๆ ในองค์การ  ขณะเดียวกันองค์การเองก็
เป็นระบบย่อยของระบบที่ใหญ่กว่า  คือ  สังคม เป็นต้น 

1.6.8.4 แนวความคิดเชิงสถานการณ์ แนวความคิดเชิงระบบยอมรับถึงความส าคัญของ
สภาวะแวดล้อมในฐานะเป็นส่ิงน าเข้า ซ่ึงองค์การจะต้องพิจารณาท าให้แก้ปัญหาของความซับซ้อนและ
ตัวแปรเกี่ยวกับปัจจัยสภาวะแวดล้อมท่ีมีอิทธิพลต่อองค์การในปัจจุบันได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
แนวความคิดเชิงสถานการณ์นั้นยึดปรัชญาของแนวความคิดเชิงระบบเป็นพื้นฐาน  แต่ก้าวไปไกลกว่า
แนวความคิดเชิงระ บบอีกก้าวหนึ่ง  คือ  พยายามที่จะให้เกิดความสอดคล้องเข้ากันได้ระหว่างสภาวะ
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แวดล้อมกับโครงสร้างขององค์การ  นักทฤษฎีตามแนวความคิดเชิงสถานการณ์จะกล่าวว่าโครงสร้างของ
องค์การที่ดีที่สุดนั้นจะขึ้นอยู่กับสภาวะแวดล้อมขององค์การ  กล่าวคือ  ไม่มีโครงสร้างองค์การใดจะ
สามารถน ามาใช้กับองค์การได้ทุกสภาวการณ์  ตามแนวความคิดนี้เห็นว่าในบางกรณีโครงสร้างใน
ลักษณะที่เป็นระบบเปิด หรือโครงสร้างท่ีไม่เป็นพิธีการ  และไม่ยืดหยุ่นก็สามารถน ามาใช้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพเช่นกัน  นอกจากนี้องค์การหนึ่งองค์การใดนั้นอาจจะท าโครงการสร้างองค์การแบบหนึ่งมา
ใช้กับหน่วยงานหนึ่งหน่วยงานใด  และท าโครงสร้างอีกแบบหนึ่งมาใช้กับหน่วยงานอ่ืนๆ ในองค์การ
เดียวกันนั้นก็ได้  เช่น  อาจน าโครงสร้างแบบพิธีการมาใช้กับหน่วยการผลิต  และน าโครงสร้างแบบไม่
เป็นพิธีการมาใช้กับหน่วยงานที่ท าหน้าที่ด้านวิจัยและพัฒนา เป็นต้น  ดังนั้ น  จะเห็นว่าความมี
ประสิทธิผลขององค์การตามแนวความคิดของนักทฤษฎีเชิงสถานการณ์นั้นจะขึ้นอยู่กับความสอดคล้อง
เข้ากันได้ระหว่างโครงสร้างภายในองค์การกับสภาวะแวดล้อมภายนอกองค์การ 

จุดเริ่มต้นของแนวคิดเชิงสถานการณ์ต่อการจัดการและทฤษฎีองค์การนั้นจะเป็นที่ยอมรับกันว่ า
เกิดจากผลของการวิจัยของ  โจน วูดวาร์ด (Joan  Woodward) ในทศวรรษที่ 1950 ซ่ึงได้ท าการศึกษา
บริษัทต่างๆ ในประเทศอังกฤษพบว่า  ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างขององค์การกับคนในองค์การมี
ความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิด หลังจากนั้นก็มีผลการวิจัยของทฤษฎีต่างๆ ตามมาซ่ึงสนับส นุนแนวความคิด
เชิงสถานการณ์ เช่น ผลการวิจัยของ  เจมส์  ทอมสันป์ (James  Thompson)  ลอเลนซ์และลอร์ซ  
(Lawrence And Lorsch) และฟีดเลอร์ (Fiedler)อย่างไรก็ดีเนื่องจากข้อจ ากัดในขอบเขตของเรื่องนี้จึงจะ
ขอน าผลของการวิจัยของ วูดวาร์ด  กับลอเร็นซ์  และลอร์ซ  มาเสนอโ ดยสรุปเท่านั้น  เพราะเป็น
ผลการวิจัยซ่ึงเน้นการศึกษาเกี่ยวกับการหาความสัมพันธ์ของโรงสร้างองค์การกับสภาวะแวดล้อม
โดยตรงต่อไป 

กกกกกกกผลการวิจัยของวูดวาร์ด  (Woodward: 1994) ซ่ึงมีความเชี่ยวชาญด้านสังคมวิทยาอุสาหกรรม  
และเป็นอาจารย์ที่ Imperial  College  ในกรุงลอนดอน  ได้ท าการศึกษาบริษัทท่ีด าเนินการทางด้าน
เกี่ยวกับการผลิตใน  South  Essex  ประเทศอังกฤษ  ประมาณ 100 บริษัท  โดยจ าแนกประเภทของบริษัท
ตามสภาวะความซับซ้อนทางเทคโนโลยีของการผลิตซ่ึงได้จัดแบ่งไว้เป็น  3 สภาวะ คือ 

1) การผลิตตามค าส่ัง เช่น การผลิตรถยนต์ตามค าส่ังซ้ือ 

2) การผลิตจ านวนมาก  เช่น การผลิตรถยนต์เพื่อขาย 

3) การผลิตตามกระบวนการ  เช่น การผลิตสารเคมี 
   หลังจากที่จ าแนกบริษัทตามสภาวะของเทคโนโลยีทั้ง  3 สภาวะแล้ว จึงได้ท าการศึกษาตัวแปร
ที่เกี่ยวข้องกับองค์การเช่นในด้านของโครงสร้าง ความสัมพันธ์ระหว่างคน และสถานภาพในสภาวะของ
เทคโนโลยีต่างๆ ท่ีจ าแนกไว้  ซ่ึงปรากฏเป็นผลการวิจัยเกี่ยวกับตัวแปรด้านโครงสร้างขององค์การ  
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 ตารางที่ 3    แสดงผลการวิจัยของวูดวาร์ด 

สภาวะของ 
เทคโนโลยี 

โครงสร้างองค์การ  ความสัมพันธ์ระหว่างคน  
ต าแหน่งหน้าที่ซ่ึง

มีสถานภาพสูง 

ผลิต 

ตาม 

สั่ง 

การบังคับบัญชาของหัวหน้าคนงาน : 21-30 

คน 

การบังคับบัญชาของผู้บริหารระดับสูง : 4 คน 

ระดับการบริหาร : 3 ระดับ 

การใช้โครงสร้างคณะกรรมการในระดับ
บริหาร :12 % 

กลุ่มขนาดเล็กที่มีความ
ใกล้ชิดกัน  มีการร่วมมือ
ร่วมใจกัน 

ท างานความสัมพันธ์
ระหว่างงานอยู่ในลักษณะ
ตามสบายและยืดหยุ่น 

แรงงานมีฝีมือ 

คนเขียนแบบ
แปลน 

นักบริหารอาชีพ 

ผลิต
จ านวน 

มาก 

ช่วงการบังคับบัญชาของ  

หัวหน้าคนงาน : 41-51 คน 

การบังคับบัญชาของผู้บริหารระดับสูง : 7 คน 

ระดับการบริหาร : 4 ระดับ 

การใช้โครงสร้างคณะกรรมการในระดับ
บริหาร :32 % 

ลักษณะหน้าที่ท างาน
ก าหนดแยกกันอย่าง
ชัดเจน ความขัดแย้ง
ระหว่างหน่วยงานหลัก
และหน่วยช่วยอ านวยการ
ความสัมพันธ์ระหว่างคน
ในหน่วยงานไม่ค่อยดี 

บุคลากรฝ่ายผลิต  
(หน่วยงานหลัก
และหน่วยช่วย
อ านวยการ 

ผลิต 

ตาม 
กระบวน 

การ 

การบังคับบัญชาของหัวหน้าคนงาน : 11-20 

คน 

การบังคับบัญชาของผู้บริหารระดับสูง : 10 คน 

ระดับการบริหาร : 6 ระดับการใช้โครงสร้าง
คณะกรรมการในระดับบริหาร :80 % 

ความสัมพันธ์ระหว่างคน
ในหน่วยงานมีลักษณะ
ความสัมพันธ์ที่ดี  และ
ความขัดแย้งมีไม่มาก 

บุคคลฝ่าย
บ ารุงรักษา 

ผู้บริหารวัยหนุ่ม
สาวที่มี
ความสามารถ 

 

 

จากผลการวิจัยของวูดวาร์ด พอจะสรุปเกี่ยวกับการวิจัยนี้ได้ว่าโครงสร้างขององค์การจะมีความ
แตกต่างไปตามสภาวะของเทคโนโลยีแต่ละชนิด เช่น ในสภาวะเทคโนโลยีที่เป็นการผลิตเกี่ยวกับ
กระบวนการซ่ึงมีวิธีการท างานยุ่งยากซับซ้อนนั้นจะมีสายการบังคับบัญชายาวหรือมีระดับการบริหาร
หลายระดับ ในขณะที่สภาวะเทคโนโลยีที่เป็นการผลิตตามค าส่ังนั้นสายการบังคับบัญชาจะส้ันกว่าคือ มี
ระดับการบริหารจ านวนต่ ากว่า  ดังนั้นโครงสร้างขององค์การในสภาวะเทคโนโลยีแบบการผลิตตาม
กระบวนการจึงมีลักษณะเป็นโครงสร้างแบบสูง ส่วนโครงสร้างองค์การในสภาวะเทคโนโลยีแบบผลิต
ตามค าส่ังนั้นจะมีลักษณะเป็นโครงสร้างแบบราบ 

ผลการวิจัยของลอเลนซ์และลอร์ซ (Lawrence And Lorsch) เป็นผลการวิจัยอีกชิ้นหนึ่งซ่ึง
สนับสนุนเชิงสถานการณ์ โดยผลการวิจัยได้แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่าตัวแปรเกี่ยวกับ
สภาพแวดล้อมภายในองค์การ  กับตัวแปรท่ีเป็นสภาวะภายนอกองค์การ ในผลการวิจัยนี้ทั้ง 2 คน ได้
ศึกษาบริษัท 10 แห่งจากอุตสาหกรรมต่างๆ กันคือ อุตสาหกรรมพลาสติก  อุตสาหกรรมอาหาร  และ
อุตสาหกรรมภาชนะบรรจุ  โดยบริษัทท่ีเลือกมาศึกษานั้นมีสภาวะแวดล้อมท่ีแตกต่างกัน  และวิเคราะห์
โครงสร้างภายในของบริษัทในแง่ความแตกต่างด้านโครงสร้างและคนที่เป็นอยู่ในแต่ละบริษัท และในแง่
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ของแนวทางซ่ึงบริษัทใช้ในการแก้ปัญหาเกี่ยวกับความแตกต่างเหล่านี้  จากผลการวิจัยได้พบว่าบริษัทใน
อุตสาหกรรมพลาสติกที่อยู่ในสภาวะเทคโนโลยีที่เปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วและมีสภาวะแวดล้อมท่ี
ซับซ้อนนั้นมีระดับของความแตกต่างด้านโครงสร้างและคนในระดับค่อนข้าง สูง โครงสร้างเป็นแบบ
ส่ิงมีชีวิต ดังนั้น จึงต้องเน้นการประสานงานอย่างเป็นทางการในทางตรงกันข้ามบริษัทในอุตสาหกรรม
ภาชนะบรรจุ ซ่ึงมีสภาวะทางเทคโนโลยีและสภาวะแวดล้อมท่ีค่อนข้างแน่นอนและคงท่ีนั้นมีระดับความ
แตกต่างด้านโครงสร้างและคนในหน่วยงานต่างๆ ในระดับต่ า โครง สร้างเป็นแบบเครื่องจักรกล 
มาตรการต่างๆ ท่ีน ามาใช้เพื่อการประสานงานจึงมีน้อยกว่า ส าหรับบริษัทท่ีอยู่ในอุตสาหกรรมอาหาร 
ซ่ึงมีสภาวะแวดล้อมอยู่ในระหว่างสภาวะแวดล้อมของบริษัทในอุตสาหกรรมพลาสติก  และ
อุตสาหกรรมภาชนะบรรจุนั้น  ระดับของความแตกต่างด้านโครงสร้างและคนกับมาตรการแก้ไขต่างๆ ก็
อยู่ในระหว่างกึ่งกลางด้วย ดังแสดงในตาราง 

ตารางที่ 4   ความสัมพันธ์ระหว่างอุตสาหกรรมสภาพแวดล้อมและโครงสร้าง 
 

อุตสาหกรรม สภาพแวดล้อม โครงสร้าง 

พลาสติก  

อาหาร 

ภาชนะบรรจุ 

ซับซ้อนและไม่แน่นอนอย่างมาก 

แน่นอนในระดับปานกลาง 

แน่นอน 

ส่ิงมีชีวิ ต การประสานงานอย่างเป็น
ทางการระหว่างกลาง 

เครื่องจักกล 
           
 

ดังนั้น  จึงสรุปจากผลการวิจัยของลอเลนซ์และลอร์ซ  ได้ว่า ถ้าสภาวะแวดล้อมมีการ
เปล่ียนแปลงและยากแก่การท านายขึ้นเท่าใดก็ยิ่งจะต้องมีระดับความแตกต่างด้านโครงสร้างและคนใน
หน่วยงานต่างๆ ของบริษัทม ากยิ่งขึ้นด้วยเท่านั้น เพื่อที่จะสามารถรับกับอิทธิพลของสภาวะแวดล้อม
ภายนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

หากจะกล่าวโดยสรุปจากทฤษฎีองค์การแนวใหม่ซ่ึงยึดแนวความคิดเชิงระบบกับแนวความคิด
เชิงสถานการณ์  พอจะกล่าวในเชิงประยุกต์ต่อการจัดการและการจัดการองค์การได้ว่า  จะต้องมี การ
วิเคราะห์ปัญหาต่างๆ ในเชิงระบบว่าส่ิงต่างๆ นั้นมีปฏิสัมพันธ์ซ่ึงกันและกัน และจะต้องตระหนักถึง
ความส าคัญของความสอดคล้องเข้ากันได้ระหว่างองค์การกับสภาวะแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการ
ออกแบบโครงสร้างองค์การ หรือวิธีการในการจัดการต่างๆ ท่ีน ามาไว้ กล่าวง่ายๆ  ก็คือ จะไม่มีวิธีที่ดี
ที่สุดในการจัดการ แต่การจัดการนั้นย่อมจะต้องขึ้นอยู่กับสถานการณ์อันเป็นสภาวะแวดล้อมของ
องค์การเสมอ 

การพัฒนาของแนวความคิดหรือทฤษฎีองค์การที่เกิดขึ้นนั้นดูจะมีลักษณะเป็นวิวัฒนาการของ
แนวความคิดเริ่มตั้งแต่การมีแนวความคิดทางการจัดการเชิงวิ ทยาศาสตร์ แนวความคิดเชิงกระบวนการ 
แนวความคิดเชิงมนุษยสัมพันธ์  แนวความคิดเชิงพฤติกรรมศาสตร์  แนวความคิดเชิงระบบ  และ
แนวความคิดเชิงสถานการณ์  การเกิดการพัฒนาแนวความคิดต่างๆ เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ เช่นนี้ ท าให้
นักวิชาการบางท่านถึงกับเรียกว่าเป็น “ป่าทฤษฎี” ซ่ึงไม่มีแนวคิดใดจะเป็นที่ยอมรับว่าจะเป็นแนวทางท่ี
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จะน าออกไปจากป่าทฤษฎีนี้ได้ อย่างไรก็ดีจากแนวโน้มท่ีปรากฏอยู่ในปัจจุบัน ดูจะยอมรับแนวความคิด
เชิงสถานการณ์มากกว่า เพราะให้กรอบการมององค์การที่มีประสิทธิผลมากกว่าแนวความคิดอื่นๆ นั่น
คือ การน าหลักการหรือทฤษฎีใดๆ ไ ปใช้กับองค์การ ควรจะต้องพิจารณาถึงสภาวะแวดล้อมอันเป็น
สถานการณ์ขององค์การที่พิจารณาอยู่นั้น 
 

1.7  หน้าที่ทางการบริหาร 

หน้าที่ทางการบริหาร(Management Function) หรือกระบวนการบริหาร (Management  Process) 

เป็นส่ิงท่ีระบุให้รู้ว่ากรอบของงานบริหารมีอะไรหรือผู้บริหารต้องท าหน้าที่อะไรในการบริหารงานการ
เรียนรู้และเข้าใจเรื่องการบริหารองค์การมีแนวทางการเรียนรู้หลายแนวทาง แต่ละแนวทางการศึกษา
หน้าที่ทางการบริหารเป็นขั้นพื้นฐานที่ท าให้เข้าใจได้ง่ายเพราะมีขั้นตอนที่เป็นเหตุเป็นผลและเป็น
ขั้นตอนตามล าดับก่อนหลังของการบริหารงาน เดิมขั้นตอนทางการบริหารอาจมีมากกว่านี้แต่ที่จะกล่าว
ไปนี้เป็นที่ยอมรับกันในต าราบริหารสมัยใหม่ ส่วนใหญ่แบ่งออกเป็น 4 หน้าที่ด้วยกันคือ     

17.1 การวางแผน  (Planning) คือการก าหนดขึ้นมาล่วงหน้าว่าเป้าหมายเป็นอย่างไรและจะมี
วิธีการอย่างไรที่จะท าให้บรรลุเป้าหมายนั้ น หน้าท่ีในการวางแผนจะต้องระบุผลงานที่ต้องการและ
หนทางท่ีจะให้ได้ผลงานนั้น การวางแผนการตัดสินใจในปัจจุบันที่จะเลือกวิธีการกระท าเพื่อให้ได้ผล
ตามต้องการในอนาคต ส่วนปัจจัยที่จะท าให้ได้ตามเป้าหมายมากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับสถานการณ์อัน
อาจเกิดขึ้นในอนาคต 

1.7.2 การจัดองค์การ  (Organizing) คือการจัดสรรทรัพยากรและการเตรียมกิจกรรมที่จะ
มอบหมายให้คนหรือกลุ่มคนด าเนินการให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว้  การจัดองค์การจึงเกี่ยวข้องกับ
การก าหนดกิจกรรมและทรัพยากรซ่ึงเท่ากับเป็นการท าแผนให้เกิดขึ้นจริงโดยการก าหนดงาน การ
มอบหมายงานให้คนและการสนับสนุนบุคคลเหล่านั้นทางด้านทรัพยากรและเทคโนโลยี 

1.7.3 การน า  (Leading) คือกระบวนการในการกระตุ้นส่งเสริมคนให้ท างานเพื่อบรรลุตาม
แผนงานที่ก าหนดไว้ การน าเกี่ยวข้องกับกระบวนการที่ท าให้คนท างานร่วมกันจนส าเร็จตามเป้าหมาย
ขององค์การ กระบวนการน านี้จะสร้างคนให้เกิดความผูกพันในงาน ส่งเสริมให้คนเต็มใจที่จะท างานและ
กระตุ้นให้คนทุ่มเทและอุทิศตนเองให้กับงานจนได้ผลตามท่ีต้องการ 

1.7.4 การควบคุม (Controlling) คือกระบวนการในการตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน เปรียบเทียบ
ผลงานหรือเป้าหมายหรือมาตรฐานและแก้ไขให้ได้ตามเป้าหมาย การควบคุม นี้จะท า ให้ผู้บริหาร
รับผิดชอบในการติดตามความก้าวหน้าในงาน ก ากับการท างานของผู้ปฏิบัติงาน ตลอดจนติดต่อส่ือสาร
กับผู้ปฏิบัติถึงผลการท างานนั้น (เสนาะ ติเยาว์,  2551:  13)                 
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1.8 บทบาทและทักษะของผู้บริหาร 

ผู้บริหารไม่ได้ท าหน้าที่ส่ังการอย่างเดียวแต่ยังมีงานประจ าวันซ่ึงเรียกว่าเป็นบทบาท (Role) ของ
ผู้บริหารที่ดี การท างานตามบทบาทนี้ไม่ถึงขั้นต้องใช้ความช านาญหรือความถนัด แต่ผู้บริหารต้องท า
อย่างเหมาะสมเสมือนเป็นหน้าที่อย่างหนึ่งหลีกเล่ียงไม่ได้และท าในฐานะของการด ารงต าเหน่งบริหาร 
บทบาทของผู้บริหารแบ่งเป็นบทบาทหลัก 3 บทบาทและบทบาทย่อย 10 บทบาทดังนี้ 

1.8.1 บทบาทความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล (Interpersonal Role) เป็นบทบาททางด้านพิธีการและ
สัญลักษณ์ของผู้บริหารแสดงออกถึงความสัมพันธ์ภายในองค์การและองค์การกับภายนอกโดยใช้ความรู้
ทางด้านการเขียนและการพูดของผู้บริหารเป็นส าคัญ บทบาทนี้แยกเป็น 3 บทบาทย่อยคือ 

1.8.1.1 หัวโขน (Figurehead) บทบาทหน้าที่ผู้บริหารเป็นเสมือนสัญลักษณ์ขององค์การ 
เป็นงานทางกฎหมายและทางสังคมท่ีผู้บริหารต้องท าเป็นประจ าในฐานะผู้บริหารขององค์การ เช่น การ
เป็นประธานในพิธีเปิดงานอบรมพนักงาน การตัดริบบ้ิน การกล่าวเปิดงาน ปิดงาน เป็นต้น 

1.8.1.2 ผู้น า (Leader) เป็นบทบาทการกระตุ้นและส่งเสริมพนักงานให้ท างานจนบรรลุ
เป้าหมายเพราะผู้บริหารจะต้องมีบทบาทหน้าที่เกี่ยวข้องกับผู้ใต้บังคับบัญชาทุกระดับช้ัน ผู้บริหารจึงเป็น
ผู้น าท่ีท าให้พนักงานสามารถปฏิบัติงานได้จนประสบผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ขององค์การ 

1.8.1.3 ผู้ประสานงาน (Liaison) มีบทบาทในการประสานสัมพันธ์กับภายนอก
หน่วยงานและภายนอกองค์การ คือต้องติดต่อเกี่ยวข้องกับบุคคลในหน่วยงานอ่ืนภายในองค์การและ
บุคคลอ่ืนระหว่างองค์การ 

1.8.2 บทบาททางด้านข้อมูล  (Informational Role) เป็นบทบาทเกี่ยวกับการประมวล ผลข้อมูล 
คือการรับข้อมูลการให้ข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อประโยชน์ขององค์การ โดยอาศัยความรู้ทางด้าน
ข้อมูลเป็นส าคัญ แยกออกเป็น 3 บทบาทคือ 

1.8.2.1 ผู้รับข้อมูล (Monitor) มีบทบาทในการเก็บรวบรวมข้อมูลทังภายในองค์การและ
ภายนอกองค์การ ไม่ว่าจะเป็นข่าวจากวารสาร หนังสือพิมพ์ เอกสารทางวิชาการ ส่ือต่าง ๆ ข่าวสารจาก
คู่แข่ง ลูกค้า เจ้าหนี้ ลูกหนี้ หรือรัฐบาลก็ตาม บทบาทนี้ผู้บริหารจะต้องมีข้อมูลให้มากที่สุดไม่ว่าจะโดย
วิธีใด ๆ เพื่อประโยชน์ในการบริหารงานขององค์การ 

1.8.2.2 ผู้กระจายข้อมูล (Disseminator) ได้แก่ บทบาทในการส่งข้อมูลต่าง ๆ ท่ีมีอยู่ไป
ยังบุคคลและหน่วยงานในองค์การที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลเหล่านั้น ไม่ว่าข้อมูลนั้นได้มาจากภายนอก
องค์การหรือภายในองค์การก็ตาม เช่น ข้อมูลจากพนักงานคนหนึ่งส่งไปยังพนักงานอีกคนหนึ่ง หรือจาก
หน่วยงานหนึ่งไปยังอีกหน่วยงานหนึ่งหรือพนักงานที่เกี่ยวกับข้อมูลนั้น 

1.8.2.3 ผู้แถลงข่าว (Spokesperson) เป็นบทบาทในการแจ้งข้อมูลไปยังภายนอกองค์การ
ในฐานะโฆษกหรือผู้แถลงข่าว ข้อมูลที่ต้องแจ้งให้บุคคลหรือองค์การภายนอกทราบก็ได้แก่ นโยบาย 
แผนการด าเนินงาน ผลการประกอบการ เป็นต้น 
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1.8.3 บทบาทในการตัดสินใจ (Decisional Role)  

ผูบ้ริหารจะต้องเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจตลอดเวลา บทบาทการตัดสินใจนี้ท าได้ 4 บทบาทคือ 

1.8.3.1 ผู้ประกอบการ (Entrepreneur) มีบทบาทในการแสวงหาพัฒนาและริเริ่ม
โครงการใหม่ ๆ ให้กับองค์การ ผู้บริหารจะต้องสร้างความเจริญก้าวหน้าให้ กับองค์การด้วยการ
สร้างสรรค์งานใหม่ท่ีเกี่ยวข้องกับภารกิจท าก าลังด าเนินงานอยู่ 

1.8.3.2 ผู้แก้ไขความขัดแย้ง (Disturbance Handled) บทบาทในการแก้ปัญหาท่ีเกิดขึ้น
อาจเกิดจากการขัดยังภายในองค์การเองหรือขัดแย้งระหว่างองค์การ การขัดแย้งดังกล่าวอาจก่อให้เกิด
ปัญหาในการบริหารงาน เช่น การนัดหยุดงานของพนักงาน การที่บริษัทคู่ค้ายุติการส่งวัตถุดิบหรือเลิก
สัญญา เป็นต้น 

1.8.3.3 ผู้จัดสรรทรัพยากร (Resource Allocator) บทบาทนี้ผู้บริหารจะต้องตัดสินใจว่า
หน่วยงานต่าง ๆ ในองค์การจะได้รับการจัดสรรงบประมาณอย่างไรหน่วยงานไหนควรใช้อุปก รณ์และ
เครื่องมือแต่ละประเภทเป็นจ านวนมากน้อยเพียงใด ควรจ้างพนักงานจ านวนเท่าใดและควรจัดท า
โครงการใด เป็นต้น 

1.8.3.4 ผู้เจรจาต่อรอง (Negotiator) บทบาทในการเจรจาต่อรองนี้ผู้บริหารจะต้อง
กระท าในทุกระดับ ไม่ว่าระดับภายในหรือระดับภายนอก เช่น การเจราต่อรองกับพนักงาน หรือสหภาพ
แรงงาน การเจรจาต่อรองกับบริษัทคู่สัญญาหรือการเจรจากับบริษัทคู่แข่ง เป็นต้น 

ส่วนลักษณะทางการบริหาร (Managerial Skill) มีความส าคัญมากหากผู้บริหารไม่มีทักษะ
ทางการบริหารก็จะบริหารงานไม่ได้และถือว่ามีความส าคัญในทุกระดับของผู้บริหาร แต่อาจแตกต่าง
มากน้อยไม่เท่ากัน ทักษะทางการบริหารแบ่งเป็น 3 ประเภทคือ 

1) ทักษะทางด้านการท างาน (Technical Skill) คือความสามรถที่จะท างานใดงาน
หนึ่งอย่างเชี่ยวชาญจะต้องรู้วิธีการและกระบวนการท างานอย่างลึกซ้ึง ผู้มีทักษะด้านการท างานจะต้อง
ผ่านการศึกษาอย่างเป็นทางการและได้รับการอบรมมาระดับหนึ่งจนมีความช านาญในระดับผู้ประกอบ
วิชาชีพ เช่น นักบัญชี ทนายความ วิศวกร นายแพทย์ นักคอมพิวเตอร์ เป็นต้น ทักษะด้านการท างานมี
ความส าคัญมากต่อผู้ปฏิบัติงานและผู้บริหารระดับต้น 

2) ทักษะทางด้านมนุษย์ (Human Skill) คือความสามารถในการท างานเข้ากับคน
ได้เป็นอย่างดี ท าให้เกิดการร่วมมือในการท างานกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือเป็นทักษะทางด้าน
มนุษยสัมพันธ์นั่นเอง คนที่มีทักษะทางด้านมนุษย์นี้จะต้องรู้จักตนเองอย่างดีเป็นประการแรกและมีความ
เข้าใจความรู้สึกของคนอ่ืนอย่างแท้จริงเป็นประการที่สอง มิฉะนั้นจะก่อให้เกิดควา มไว้วางใจในการ
ท างานร่วมกับผู้อ่ืนไม่ได้เลย ทักษะทางด้านมนุษย์มีความส าคัญมากต่อผู้บริหารระดับสูง ระดับกลาง 
ระดับต้น และผู้ปฏิบัติงาน 
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3) ทักษะทางด้านความคิด (Conceptual Skill) คือความสามารถในการใช้ความคิด
ในเชิงวิเคราะห์ ความสามารถในการมองสถานการณ์ได้ใกล้เคี ยงหรือถูกต้อง แก้ปัญหาท่ียุ่งยากละ
ซับซ้อนได้ มองเห็นความแตกต่างระหว่างส่ิงต่าง ๆ หรือเรื่องต่าง ๆ ได้ สามารถตรวจสอบความสัมพันธ์
ของสถานการณ์ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มองการไกลและแก้ปัญหาท่ีเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม 
ทักษะทางด้านความคิดนี้มีความส าคัญส าหรับผู้บริหารระดับสูง  
 

1.9 บทสรุป 

การบริหารจัดการ หมายถึง การใช้ศาสตร์และศิลป์ของบุคคลตั้งแต่ 2 คน ขึ้นไป ร่วมมือกัน
ด าเนินกิจกรรมหรืองานให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้ร่วมกัน โดยอาศัยกระบวนการ และทรัพยากร
ทางการบริหารเป็นปัจจัยอย่างประหยัด และให้เกิดประโยชน์ สูงสุด  

ผู้บริหารจะบริหารงานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลได้นั้นต้องมีความรู้ ความเข้าใจใน
เรื่องของทฤษฎีและหลักการบริหาร เพื่อจะได้น าความรู้ไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับการท างาน 
สถานการณ์และส่ิงแวดล้อม จึงพูดได้ว่าผู้บริหารที่ประสบความส าเร็จ คือ ผู้ที่สามารถประยุกต์เอาศาสตร์
การบริหารไปใช้ได้อย่างมีศิลปะนั่นเอง 

 

 

 



52 

ค าถามท้ายบท 
 

1.1 ให้อธิบาย “การบริหารเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์” พร้อมยกตัวอย่างประกอบ 

 1.2 ให้อธิบาย พัฒนาการทางการบริหาร และแนวทางน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 

 1.3 ให้อธิบาย แนวคิดและทฤษฎีทางการบริหาร พร้อมน าเสนอเป็นรายงาน/หน้าชั้นเรียน 

 1.4 ถ้าได้เป็นผู้บริหารสถานศึกษา จะน าทักษะของผู้บริหารไปประยุกต์ใช้อย่างไร 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ 2 

องค์การและการเรียนรู้วัฒนธรรมองค์การ   3    ชั่วโมง 

 

หัวข้อเนื้อหา 
2.1 ความเข้าใจเรื่ององค์การ 

2.2 สังคมและวัฒนธรรม 

2.3 วัฒนธรรมองค์การ 

2.4 อิทธิพลวัฒนธรรมต่อพฤติกรรมของบุคคล 

2.5 บทสรุป 

 

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

1. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถอธิบายเกี่ยวกับองค์การและการเรียนรู้วัฒนธรรมองค์การ  

2. เพื่อให้ผู้เรียนน าไปประยุกต์ใช้กับการเรียนเป็นกลุ่ม 

 

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอนประจ าบท 

1. บรรยายเนื้อหาในแต่ละหัวข้อ พร้อมยกตัวอย่างประกอบ 

2. ศึกษาจากเอกสารประกอบการสอน 

3. ผู้สอนสรุปเนื้อหา 
4. ท าแบบฝึกหัดเพื่อทบทวนบทเรียน 

5. ผู้เรียนถามข้อสงสัย 

6. ผู้สอนท าการซักถาม 

 

สื่อการเรียนการสอน 

1. เอกสารประกอบการสอนบทที่ 2 องค์การและการเรียนรู้วัฒนธรรมองค์การ 

2. Power Point  เรื่ององค์การและการเรียนรู้วัฒนธรรมองค์การ 

 

การวัดผลและการประเมิน 
1. ประเมินจากการซักถามในชั้นเรียน 

2. ประเมินจากความร่วมมือและความรับผิดชอบต่อการเรียน 

3. ประเมินจากการท าแบบฝึกหัดทบทวนท้ายบทเรียน 

 



บทที่ 2 

องค์การและการเรียนรู้วัฒนธรรมองค์การ 
 

2.1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับองค์การ 

องค์การ (Organization) หมายถึง ศูนย์รวมกลุ่มบุคคลหรือกิจการที่ประกอบกันขึ้นเป็น
หน่วยงานเดียวกัน เพ่ือด าเนินกิจการตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ในกฎหมายหรือในตราสารจัดตั้งซ่ึง
อาจเป็ นหน่วยงานของรัฐ เช่น องค์การของรัฐบาล หน่วยงานเอกชน เช่น บริษัทจ ากัด สมาคมหรือ
หน่วยงานระหว่างประเทศ เช่น องค์การสหประชาชาติ  

องค์กร (Organ) หมายถึง บุคคล คณะบุคคล หรือสถาบันซ่ึงเป็นส่วนประกอบของหน่วยงาน
ใหญ่ที่ท าหน้าที่สัมพันธ์กันหรือขึ้นต่อกัน เช่น คณะรัฐมนตรีเป็นองค์กรบริหารของรัฐ สภาผู้แทนราษฎร
เป็นองค์กรของรัฐสภา ในบางกรณี องค์กร หมายความรวมถึงองค์การด้วย  

2.1.1 วัตถุประสงค์ขององค์การ 

จะเกิดขึ้นได้จากการรวมตัวของวัตถุประสงค์ของหลาย ๆ ฝ่าย และมีผลตอบแทนร่วมกัน  ดังนั้น 
ทุกองค์การ ต่าง ก็มีความพยายามท่ีจะปฏิ บัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ ทุกองค์การ จะต้องก าหนด
วัตถุประสงค์ให้ชัดเจน เพื่อป้องกันการหลงทาง 

2.1.2 ประเภทขององค์การ 

องค์การที่เป็นทางการ: ตามสายบังคับบัญชา  
องค์การที่ไม่เป็นทางการ: เน้นความสัมพันธ์ส่วนตัว 
องค์การรูปนัย : หน่วยงานตามกฎหมาย  
องค์การอรูปนัย : การรวมตัวของสมาชิกด้วยความสมัครใจ 
องค์การปฐมภูมิ : เกิดขึ้นด้วยอุดมการณ์ จากจิตใจสมาชิก ครอบครัว 
องค์การทุติยภูมิ : รวมกันที่เป็นเหตุผล ตามระเบียบ รับผิดชอบร่วมกัน 

2.1.3  กระบวนการจัดองค์การ 

2.1.3.1 การให้รายละเอียดงานทุกอย่างท่ีจะต้องกระท า 

2.1.3.2 การแบ่งปริมาณงานทั้งหมดเป็นกิจกรรมต่างๆ เพื่อจัดแบ่งให้แต่ละฝ่ายดูแล 

2.1.3.3 การก าหนดกลไกอย่างใดอย่างหนึ่งส าหรับการประสานงาน เช่นจัดกิจกรรม
ละลายพฤติกรรม แข่งกีฬา เพื่อลดข้อขัดแย้ง การสร้างทีมงาน มีจุดมุ่งหมายเดียวกัน 

2.1.4  โครงสร้างองค์การ 

โครงสร้างองค์การ คือ การจัดแบ่งงานออกเป็นหมวดหมู่โดยก าหนดให้มีสายการ 

บังคับบัญชา เพื่อควบคุมการท างานและใช้ในการติดต่อประสานงานเพ่ือให้องค์การบรรลุวัตถุประสงค์   

คุณลักษณะที่ส าคัญ ได้แก่ กลุ่มคนประกอบไปด้วย 2 คนขึ้นไป อยู่ภายใต้โครงสร้างองค์การที่ก าหนด
ขึ้น ที่มีการก าหนดระบบและหลักเกณฑ์วิธีการปฏิบัติงานไว้ มีการปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในองค์การ 
ท างานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายทั้งเป้าหมายส่วนบุคคลและเป้าหมายองค์การ 
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2.1.5  การจัดโครงสร้างองค์การ   
การจัดระเบียบกิจกรรมต่างๆ ของหน่วยงาน เพื่อให้สอดคล้องและเป็นระบบเพื่อ

ความส าเร็จตามเป้าหมายท่ีวางไว้ คนที่เชี่ยวชาญแต่ละฝ่าย มีการประสานให้ความร่วมมือ 

กระบวนการในการพัฒนาและการปฏิบัติ ตามโครงสร้าง องค์การที่เหมาะสม เป็น
กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับชุดของการตัดสินใจ ซ่ึงด าเนินไปอย่างต่อเนื่อง 

การจัดโครงสร้างองค์กร หมายถึง การจัดสรรทรัพยากร การแบ่งหน้าท่ีในแต่ละ 

ฝ่ายโดยจัดเป็นรูปต่างๆ กันเพื่อให้การบริหารงานบรรลุจุดมุ่งหมาย 

2.1.6 วงจรชีวิตขององค์การ (Organization Life Cycle) วงจรชีวิตขององค์การมี 4 ขั้นตอน  

ระยะแรก  ออกผลิตภัณฑ์ใหม่ องค์กรขนาดเล็กกฎระเบียบน้อย ผู้เชี่ยวชาญไม่มากรวม
ศูนย์ ตัดสินใจ 

ระยะที่สอง ขยายก าลังคน ผู้เชี่ยวชาญมากขึ้น มีกฎระเบียบเป็นทางการมากขึ้น ร่วมกัน
ตัดสินใจ 

ระยะที่สาม ช่วงกลาง มีการเติบโตเต็มที่ ผจก. แบ่งอ านาจหน้าที่กันอย่างชัดเจนไปตาม
ความ ช านาญเฉพาะด้าน มีการกระจายอ านาจ 

ระยะสุดท้าย เป็นช่วงที่องค์การเติบโตเต็มที่และเริ่มเติบโตช้าลง 

2.1.7  รูปแบบการจัดโครงสร้างองค์การ มี 3 รูปแบบ ได้แก่ 
2.1.7.1 โครงสร้างองค์การแบบแนวดิ่งยึดองค์ประกอบ 5 ประการ 

1) สายการบังคับบัญชาหน่วยงาน – หัวหน้า – ผู้จัดการ – ผู้บริหารสูง 

2) การมอบหมายอ านาจหน้าที่ทุกต าแหน่งต้องมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่          

ที่ได้รับมอบหมาย อ านาจตัดสินใจ 

3) การรวมอ านาจและการกระจายอ านาจ สูงกระจายการตัดสินใจให้ระดับล่าง 

4) ช่วงการจัดงาน การท างานอย่างใกล้ชิดระหว่างผู้จัดการกับผู้ใต้บังคับบัญชา 

5) ต าแหน่งหน่วยงานหลักและหน่วยงานที่ปรึกษา ต าแหน่งเท่ากัน 

2.1.7.2 โครงสร้างองค์การแบบแ นวนอน หรือการจัดแผนก คือเป็นการประสานงาน
ความร่วมมือ (ผู้จัดการจะต้องมีการจัดแผนกและประสานความร่วมมือในแนวนอน) 

การจัดแผนกโดยจ านวนพนักงาน จัดไปกับองค์ก ารระดับต่ าท่ีไม่ต้องการความรู้ ความช านาญการจัด
แผนกโดยเวลา รวมกลุ่มโดยใช้เกณฑ์เวลาและการจัดแผนกตามหน้าที่ 

2.1.7.3 โครงสร้างองค์การแบบแยกธุรกิจและ องค์การแบบอิสระ (Matrix 

Organization) ผู้น าเรียกว่า Matrix Boss มีแนวโน้มโครงสร้างองค์การสมัยใหม่ องค์การสมัยใหม่จะเน้น
ให้ผู้ปฏิบัติงานมีส่วนร่วมมากขึ้น 
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1) สายการบังคับบัญชาส้ันลงหรือน้อยลง ยิ่งส้ันลงก็ท าให้งานเร็วขึ้น 

2) ขนาดการควบคุมกว้างขึ้น ท าให้ประหยัดค่าใช้จ่ายและการส่ังงานเร็วขึ้น
ผู้ใต้บังคับบัญชามีอิสระมากขึ้น  

3) ความเป็นเอกภาพของการบังคับบัญชาน้อยลง โครงสร้างองค์การในปัจจุบันมี
แนวโน้มในการใช้การท างานเป็นทีมข้ามหน้าที่ การใช้หน่วยเฉพาะกิจ และการจัดโครงสร้างองค์ การ
แบบเมททริกซ์ 

4) การมอบหมายงานและการให้คนมีอ านาจและความรับผิดชอบมากขึ้น 

5) โครงสร้างขนาดเล็กอยู่ในขนาดใหญ่ ท าให้ยืดหยุ่นและสามารถปรับตัวให้เข้า
กับสถานการณ์ได้ง่ายกว่า 

6) ลดจ านวนที่ปรึกษาให้อยู่ในระดับท่ีเป็นประโยชน์ต่องานของฝ่ายบริหาร  
2.1.8  โครงสร้างองค์การสมัยใหม่ (New Organization Structure) 

2.1.8.1 การปรับโครงสร้างองค์การโดยการจัดโครงสร้างองค์การแบบพีรามิด    หัวกลับ 

2.1.8.2 การจัดองค์การแบบแบนราบ (Flat organization) 

2.1.8.3 การจัดองค์การแบบยืดหยุ่นและเปิดกว้าง และแสวงหาการจัดองค์การใหม่ๆ เช่น
การรื้อปรับระบบองค์การแห่งการเรียนรู้ การสร้างฐานความรู้ การเพิ่มอ านาจ  มีการเขียนออกมาในรูป
ของแผนผัง เพื่อให้เกิดความเข้าใจ ซ่ึงมักเรียกว่า โครงสร้างขององค์การ ดังนี้ 
 

 
 

ภาพที่ 2 โครงสร้างองค์การสมัยใหม ่ 
 

2.1.9 โครงสร้างขององค์การที่นิยม  อาจจัดได้ 3 แบบ คือ 

2.1.9.1 การจัดโครงสร้างแบบแบ่งแยกตามหน้าที่ เป็นแผนกต่าง ๆ 

2.1.9.2 จัดโครงสร้างองค์การแบบแบ่งส่วนงานเป็นหน่วยต่างหาก เป็นหน่วยงานอิสระ 
เช่น แบ่งตามผลิตภัณฑ์ ตามพื้นที่ สาขา ฯลฯ 

2.1.9.3 การจัดโครงสร้างแบบผสม  
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2.2  สังคมและวัฒนธรรม 

2.2.1  ด้านสังคม  หมายถึง กลุ่มคนที่อยู่ร่วมกัน มีความสัมพันธ์ซ่ึงกันและกัน ยอมรับ แบบแผน 
กฎเกณฑ์ของกลุ่มร่วมกันในการด าเนินชีวิต 

2.2.1.1 ลักษณะของสังคม  
1) มีอาณาบริเวณเป็นที่รู้กันว่า มีขอบเขตแค่ไหน เพียงใด  
2) อยู่รวมกันเป็นกลุ่ม เป็นสมาชิกของสังคมเดียวกัน รู้ว่าใครเป็นพวก ของตน

หรือใครไม่ใช่พวกของตน  
3) แบ่งงานกันท าตามความรู้ความช านาญเฉพาะด้านร่วมมือช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน  

4) มีความคิด ความเชื่อ บรรทัดฐานค่านิยมคล้ายคลึงกัน เพราะได้รับการ อบรม
ส่ังสอนขัดเกลามาอย่างเดียวกัน 

2.2.1.2 หน้าที่ของสังคม  
1)เสริมสร้างและผลิตสมาชิกใหม่ ได้แ ก่ ธ ารงรักษาชีวิตมนุษย์ใน สังคม ให้สืบ

ต่อกันโดยไม่ขาดสาย และผลิตสมาชิกใหม่แทนสมาชิกเก่าท่ีส้ินชีวิตไป 

2) ผลิตแจกแจงสินค้าและบริการ ได้แก่ ผลิต จ่ายแจก และบริการเครื่อง อุปโภค
แก่สมาชิกของสังคม  

3) อบรมส่ังสอนขัดเกลาสมาชิกของสังคมให้เรียนรู้ระเบียบของสังคม ไ ด้แก่ 
สังคมจะต้องอบรมส่ังสอนและขัดเกลาสมาชิกใหม่ ให้เรียนรู้ระบบระเบียบ กฎเกณฑ์ของสมาชิกนั้น ๆ  

4) ด ารงรักษาไว้ ซ่ึงระเบียบกฎหมายของสังคม ได้แก่ การที่สังคมต้องจัด 
เจ้าหน้าที่ควบคุม ดูแล ลงโทษผู้ละเมิดระเบียบกฎหมายของสังคม 

2.2.2 วัฒนธรรม   หมายถึง ทุกส่ิงทุกอย่างท่ีรวมเอาความรู้ ความเชื่อ ศิลปะ  ศีลธรรม กฎหมาย  

ประเพณี ความสามารถและนิสัยอ่ืนๆ ท่ีมนุษย์ได้มาในฐานะ เป็นสมา ชิกของสังคม หรือกล่าวส้ัน ๆ ว่า
วัฒนธรรม หมายถึง วิถีชีวิตของคน ในสังคมใดสังคมหนึ่งเป็นวิถีชีวิตที่มีลักษณะเป็นแบบแผน 

2.2.2.1 ลักษณะของวัฒนธรรม 

1) เป็นวิถีการด าเนินชีวิตของมนุษย์ในสังคม  
2) เป็นผลมาจากการเรียนรู้ ไม่ใช่ส่ิงท่ีติดตัวมนุษย์มาแต่ก าเนิด  
3) เป็นผลรวมของหลาย ๆ ส่ิง เช่น ความรู้ ความเชื่อ วิถีด าเนินชีวิต ส่ิงของ

เครื่องใช้ต่าง ๆ  
4) เป็นส่ิงท่ีเปล่ียนแปลงได้  
5) แต่ละสังคมมีความแตกต่างกัน มีความเหมาะสม ถูกต้องตามสภาพของแต่ละสังคม 
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2.2.2.2 หน้าที่ของวัฒนธรรม 

1) วัฒนธรรมก่อให้เกิดสถาบัน เช่น สถาบันครอบครัวจะก าหนดว่า ชายจะมี
ภรรยากี่คน หญิงจะมีสามีกี่คน เป็นต้น  

2) วัฒนธรรมเป็นตัวก าหนดพฤติกรรมของมนุษย์ในสังคม เช่น ในสังคมไทย 
ผู้ชายจะบวชเมื่ออายุครบ 20 ปี เด็กควรเคารพผู้ใหญ่ เป็นต้น  

3) วัฒนธรรมท าหน้าที่ควบคุมสังคม เช่น ผู้ละเลยประเพ ณีต่าง ๆ จะได้รับการ
ต าหนิจากสังคม การไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย หรือละเมิดกฎหมายจะถูกลงโทษ เป็นต้น  

4) วัฒนธรรมท าให้เกิดความเป็นอันหนึ่งอันเดียวในสังคม ได้แก่ การที่สมา ชิก
ของสังคมมีวิถีด าเนินชีวิตคล้ายคลึงกัน ท าให้สังคมเป็นปึกแผ่น มีความจงรักภักดี และอุทิศ ตนให้กับ
สังคม ท าให้สังคมอยู่รอดและเจริญก้าวหน้า 

2.2.2.3 ประเภทวัฒนธรรม แบ่งออกเป็น  2  ประเภทใหญ่ ๆ คือ 

1) วัฒนธรรมทางวัตถุ ได้แก่ วัตถุส่ิงของท่ีมนุษย์สร้างขึ้น เช่น เ ครื่องมือ รถยนต์ 
หนังสือ อาคารบ้านเรือน โบสถ์ วิหาร เป็นต้น 

2) วัฒนธรรมที่มิใช่วัตถุ ได้แก่ ความคิด ภาษาถ้อยค า ค่านิยม ประเพณี  ศีลธรรม  
ความสัมพันธ์ระหว่างสังคมและวัฒนธรรม สังคมเน้นกลุ่มคน จ านวนคน และความสัมพันธ์ของบุคคล
ในสังคมท่ีมีต่อกัน วัฒนธรรม เน้นแบบแผน กฎเกณฑ์ วิธีการ หรือแบบอย่างในการด าเนินชีวิต สังคมจะ
ขาดวัฒนธรรมไม่ได้ และวัฒนธรรมจะอยู่ตามล าพังโดยปราศจาก สังคม ไม่ได้เช่นเดียวกัน สังคมท่ีขาด
วัฒนธรรมจะมีสภาพขาดระเบียบ ขาดกฎเกณฑ์ ขาดวิถีทางการด าเนินชีวิต ไม่ต่างจากสังคมสัตว์ เพราะ
ส่ิงท่ีแสดงว่าสังคมมนุษย์แตกต่างไปจากสังคมสัตว์ก็คือ มนุษย์มีวัฒนธรรมนั่นเอง ส่วนวัฒนธรรมจะ
ด ารงอยู่ได้ก็ต้องอาศัยสังคม เพราะสังคมเป็นผู้สร้างวัฒนธรรมขึ้นมา 

 

2.3 วัฒนธรรมองค์การ 

2.3.1  ความหมายของวัฒนธรรมองค์การ 

วัฒนธรรมองค์การเป็นค าท่ีมีผู้ใช้อย่างกว้างขวางในปัจจุบัน แสดงให้เห็ นถึงว่าเป็นส่ิงท่ีอยู่ใน
ความสนใจของคนทั่วไป แต่ความเข้าใจความหมายอย่างแท้จริงของค านี้ยังไม่ชัดเจนมากนัก นักวิชาการ
บางท่านให้ความหมายของวัฒนธรรมองค์การโดยการเปรียบเทียบกับวัฒนธรรมของสังคมโดยเห็นว่า
วัฒนธรรมคือส่ิงท่ีเป็นเอกลักษณ์ของสังคม ดังเช่น วัฒนธรรมไทย พิจารณาจากการแต่งกายประจ าชาติ 
บ้านเรือนไทย ดนตรีไทย อาหารไทย ดังนั้น เม่ืออยากทราบว่าวัฒนธรรมขององค์การว่าเป็นอย่างไรก็
พิจารณาจากการแต่งกายของพนักงาน การจัดอาคารสถานที่  เครื่องมือเครื่องใช้ การใช้สีสันและการ
ประดับตกแต่งส านักงาน เป็นต้น บางท่านก็อธิบายว่า วัฒนธรรมองค์การคือ ส่ิงท่ีคนในองค์การนั้น
ประพฤติปฏิบัติ เช่น การทักทายกันระกว่างสมาชิกในองค์การ การแสดงการเคารพต่อผู้บังคับบัญชา  ผู้
อาวุโสหรือผู้มีสถานภาพสูงกว่า การจัดงานฉลองประจ าปี หรือแม้แต่การจัดท าตราสัญลักษณ์ของ
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องค์การ เป็นต้น ค าอธิบายที่กล่าวไว้ข้าง ต้นนั้นเป็นส่ิงถูกต้องแต่ยังมิได้มีความครอบคลุมเพียงพอใน
ทัศนะของนักวิชาการด้านองค์การ  
 เพื่อให้เกิดความเข้าใจได้ถ่องแท้ยิ่งขึ้น จะขอน าเสนอความหมายของวัฒนธรรมองค์การตามท่ีได้
มีผู้ศึกษาไว้ นักวิชาการส าคัญที่ศึกษาวัฒนธรรมองค์การมีหลายท่าน ในที่นี้จะขอกล่าวถึ งค านิยามของ
นักวิชาการและผู้ศึกษาเรื่องวัฒนธรรมองค์การส าคัญๆ บางท่าน ดังนี้ 

วัฒนธรรม  (Culture) หมายถึงส่ิงท่ีท า ความเจริญงอกงามให้แก่หมู่คณะเช่นวัฒนธรรมไทย
วัฒนธรรมในการแต่งกาย  วิถีชีวิตของหมู่คณะเช่นวัฒนธรรมพื้นบ้านวัฒนธรรมชาวเขา  (พจนานุกรม
ฉบับราชบัณฑิตยสถานพ.ศ. 2542)  

องค์การ  (Organization) หมายถึงศูนย์รวมกลุ่มบุคคลหรือกิจการที่ประกอบกันขึ้นเป็น
หน่วยงานเดียวกันเพื่อด าเนินกิจการตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ในกฎหมายหรือในตราสารจัดตั้งซ่ึง
อาจเป็นหน่วยงานของรัฐเช่นองค์การของรัฐบาลหน่วยงานเอกชนเช่น  บริษัทจ า กัดสมาคมห รือ
หน่วยงานระหว่างประเทศเช่นองค์การสหประชาชาติ  

ราแวสซีและชูลทซ์  (Ravasi And Schultz ,2006) ได้นิยามวัฒนธรรมองค์การคือชุดของ
สมมติฐานทางจิตที่ใช้ร่วมกันและการกระท าในองค์กรด้วยการก าหนดลักษณะการท างานที่เหมาะสม
ส าหรับสถานการณ์ต่างๆเช่นเดียวกับร็อบบินส์  (Robbins,2001) กล่าวว่าวัฒนธรรมองค์การหมายถึง
ระบบทุกอย่างท่ีก่อให้เกิดความเข้าใจร่วมกันในแนวทางปฏิบัติหรือแนวทางในการด าเนินงานของ
องค์การและเปรียบเสมือนบุคลิกลักษณะขององค์การ 

เทียนชัย   ไชยเศรษฐ  (2552) ได้นิยามวัฒนธรรมองค์การคือวิถีชีวิตของกลุ่มคนในองค์การ
หนึ่งๆทีป่ระพฤติปฏิบัติกันอย่างต่อเนื่องจนกลายเป็นลักษณะเฉพาะของกลุ่มคนนั้นๆและเป็นพื้นฐาน
ส าคัญที่จะท าให้องค์การด าเนินอย่างราบรื่นและยั่งยืน 

สัญญา   สัญญาวิวัฒน์  (2549) ได้นิยามวัฒนธรรมองค์การหมายถึงแนวการด าเนินชีวิตและ
ปฏิบัติงานขององค์การสังคมโดยเฉพาะองค์การแบบสหจร (Association)  

สรุปได้ว่า วัฒนธรรมองค์การ คือ แบบแผนหรือวิถีชีวิตขององค์การที่สมาชิกยอมรับและยึดถือ
ปฏิบัติร่วมกันเป็นทั้งแบบแผนทางความคิดความเชื่อค่านิยมอุดมการณ์ขององค์การและเป็นแบบแผน
ทางการกระท าขององค์การและปฏิสัมพันธ์ของสมาชิกในองค์การกล่าวคือถ้าหากหน่ วยงานใดมี
วัฒนธรรมองค์การที่ดีเช่นบุคลากรมีการท างานอย่างเต็มที่เน้นคุณภาพและมีความรับผิดชอบสูงย่อม
ส่งผลให้การท างานของทุกคนดีมีคุณภาพส่งผลทาให้ผู้รับบริการได้รับการบริการที่ดีมีคุณภาพรวมทั้งท า
ให้เกิดความพึงพอใจ 

2.3.2  การเรียนรู้วัฒนธรรมองค์การ  

การเรียนรู้ วัฒนธรรมองค์การ ถือว่า เป็นการเรียนรู้ร่วมกันอย่างหนึ่ง ที่สังคมของการท างาน
ร่วมกันในองการได้ก าหนดขึ้น โดยมีการพัฒนาแนวคิด ความเชื่อ ประเพณีปฏิบัติ เกิดขึ้นอย่างค่อยเป็น
ค่อยไป และได้มีการยึดถือปฏิบัติตามกันในต่อมา ในการเรียนรู้วัฒนธรรมองค์การ (Cultural Learning) 

จึงจ าเป็นที่จะต้องมีการทบทวนส่ิงท่ีผู้คนในองค์การประพฤติปฏิบัติอยู่เป็นประจ าว่าเหมาะสมกับทิศทาง



61 

และกลยุทธ์ขององค์การในระยะส้ัน ระยะยาว มาก- น้อย อย่างไร และที่ส าคัญจะต้องด าเนินการใน
ประเด็นหลักๆ ดังนี้  

Unlearn  ส่ิงใดที่ไม่ดี แต่ยังมีการปฏิบัติอยู่ ก็ควรลดและเลิกให้ได้ในที่สุด 

Learn     ส่ิงใดที่ดี ควรเรียนรู้ และน ามาปฏิบัติเสียใหม ่

Relearn  ส่ิงใดที่ดี ควรมีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องเมื่อได้เรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมแล้ว 
ในมุมหนึ่งของการปฏิบัติสามารถด าเนินได้ดังต่อไปนี ้

Unfreeze ส่ิงใดที่ดีแต่ถูกลืมไม่ไดป้ฏิบัติไประยะเวลาหนึ่ง ควรน ากลับมาใหม ่

Freeze    ส่ิงใดที่ไม่ดี หาหนทางแช่แข็ง 

Refreeze ส่ิงใดที่ไม่ดี และถูกแช่แข็งเป็นระยะเวลาหนึ่ง ก็ควรจะลืมไปเลยว่าเคยมีส่ิงนั้น 

2.3.3  ที่มาของการเรียนรู้วัฒนธรรมองค์การ 

จากเรื่องเล่า หรือประวัติศาสตร์ขององค์การ (Stories หรือ Histories) โดยทั่วไปเรื่องเล่ามักจะ
เป็นประวัติการท างานของพนักงานดีเด่น หรือประวัติและรูปแบบการท างานของผู้บริหารดีเด่น เช่น ที่
บริษัท 3 M ผู้บริหารระดับสูงก็จะมีเรื่องเล่าต่อ ๆ กันมาถึงโครงการพัฒนาสินค้า ซ่ึงโครงการนั้นผู้บริหาร
ระดับสูงได้ส่ังให้ระงับไปแล้ว แต่วีรบุรุษของเรื่องยังคงด าเนินการพัฒนาต่อไปอย่างลับ ๆ และในที่สุด
โครงการนั้นก็ประสบความส าเร็จอย่างมาก เรื่องนี้ต้องการส่ือให้พนักงานมีความกล้าท่ีจะเส่ียง และต่อสู้
ไปจนประสบความส าเร็จ 

พิธีการ (Rituals) และพิธีกรรม (Ceremonies) คือ ส่ิงท่ีองค์การปฏิบัติเป็นกิจวัตร เป็นแบบแผน 
เช่น พิธีการต้อนรับลูกค้าและผู้มาเยี่ยมชมโครงการ หรือท าบุญประจ าปี  เช่นที่ McDonald จะมีการจัด
ประกวดครัวโอลิมปิก 3 ภูมิภาค ท่ีประกอบไปด้วย 26 ประเทศ เพื่อคัดเลือกพนักงานที่ให้บริการยอด
เยี่ยม 5 คนให้ได้รับเลือกให้ไปท างานในร้าน McDonald ในกีฬาโอลิมปิก 

สัญลักษณ์ต่าง ๆ (Material Symbols) เช่น โลโก้ของบริษัท เพื่อให้พนักงานเข้าใจความส าคัญ 
และรู้สึกภาคภูมิใจในองค์การ ดังเช่น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จะมีรูปป้ันของ ดร. ปรีดี พนมยงค์ (ท่าน
ผู้ประศาสน์การ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ) และรูปปั้นของ ดร . ป๋วย อ้ึงภากรณ์ เป็นสัญลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสต์ ที่ท าให้ชาวธรรมศาสตร์ระลึกถึงท่านทั้งสอง และตระหนักในค่านิยมของชาว
ธรรมศาสตร์ที่ว่า ธรรมศาสตร์เป็นมหาวิทยาลัยของประชาชน ธรรมศาสตร์สอนให้รักประชาชนและรับ
ใช้สังคม เป็นต้น 

ภาษาที่ใช้ (Language) ซ่ึงในองค์ก ารอาจจะมีการสร้างค าศัพท์และภาษาเฉพาะท่ีจะใช้ภายใน
องค์การนั้น เช่น ภาษาท่ีใช้ในการพูดจากัน ทักทายกัน ซ่ึงจะเป็นที่รับรู้และเข้าใจร่วมกัน เพ่ือส่ังสอนและ
ถ่ายทอดค่านิยมบางอย่างขององค์การ เช่น ที่ดิสนีย์ จะมีภาษาเฉพาะของตนเอง อย่าง On stage หมายถึง 
การปฏิบัติงาน หรือ Guest หมายถึง ลูกค้าทุกท่าน เป็นต้น 
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ความส าคัญของวัฒนธรรมองค์การ อาจกล่าวได้ว่าวัฒนธรรมเป็นรากฐานที่ก าหนดทัศนคติและ
พฤติกรรมของมนุษย์ในสังคมองค์การซ่ึงจัดว่าเป็นสังคมย่อยย่อมมีวัฒนธรรมเป็นหลักในการด ารงชีวิต
หรือวิถีชีวิตหรือเป็นแบบแผนส าหรับพฤติกรรมใน การทางานของมนุษย์โดยที่สมาชิกในสังคม          

หรือมนุษย์ไม่รู้ตัวซ่ึง เรียกว่า วัฒนธรรม ในองค์การว่าเป็นแบบหรือวิถีการด ารงชีวิตที่ทาให้องค์การมี
เอกลักษณ์ของตนเองต่างไปจากองค์การอ่ืนและแบบการด ารงชีวิตนี้สามารถแลกเปล่ียนกันและกันหรือ
แพร่กระจายออกไปได้ในหมู่สมาชิ กของสังคมโดยมีการเรียนรู้ผ่านกระบวนการขัดเกลาทางสังคม
วัฒนธรรมนี้เปรียบเสมือนเป็นกาวหรือหลักที่ยึดองค์การหรือหน่วยงานให้กลมเกลียวไม่แตกสลายลงไป
ความส าคัญของวัฒนธรรมต่อองค์การมีหลักฐานการศึกษาวิจัยไว้ 2 ประการ คือ 

1. วัฒนธรรมองค์การสามารถก าหนดรูปแบบพฤติกรรมขององค์การได้ 
วัฒนธรรมองค์การสามารถก าหนดรูปแบบพฤติกรรมขององค์การได้ เช่นวัฒนธรรมองค์การที่

คนส่วนมากมักวางเฉยต่อปัญหาท่ีเกิดขึ้นในองค์การเมื่อวิถีชีวิตทั่วไปสร้างแบบแผนการวางเฉยต่อ
ปัญหาพฤติกรรมการปฏิบัติของมนุษย์ในองค์การก็จะซึมซับเรียนรู้แพร่กระจายในเรื่องก ารวางเฉยนาน
เข้าก็จะเป็นวัฒนธรรมการวางเฉยและกลายเป็นแบบแผนสาหรับพฤติกรรมมนุษย์ในองค์การนั้นๆต่อไป 

2. รูปแบบพฤติกรรมองค์การที่เกิดขึ้นจากวัฒนธรรมองค์การอาจเป็นได้ทั้งปัจจัยเกื้อกูลหรือ
อุปสรรคต่อการด าเนินงานขององค์การ 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งการตัดสินในแก้ไขปัญหาในก ารบริหารงานกล่าวคือวัฒนธรรมจะส่งผลต่อ
รูปแบบและเนื้อหาความสัมพันธ์ของบุคคลทั่วไปในองค์การเช่นในกรณีที่องค์การมีปัญหาท่ีเกี่ยวกับงาน
หรือพฤติกรรมของคนและจ าเป็นต้องแก้ไขปัญหาเหล่านี้แต่เมื่อพฤติกรรมของคนที่เกิดจากการยอมรับ
อ านาจของผู้น าและไม่มีความกล้าหาญในการริ เริ่มแก้ไขปัญหาถ้าผู้น าไม่เป็นผู้เริ่มต้นก่อนคือมี
วัฒนธรรมยอมตามอย่างไม่ยั้งคิด  (Subordination Culture) พฤติกรรมเช่นนี้ก็จะเป็นอุปสรรคในการ
แสวงหาแนวทางแก้ไขปัญหาท่ีตนประสบอยู่ร่วมกันอย่างมีความคิดและริเริ่มสร้างสรรค์ซ่ึงความคิดริเริ่ม
เป็นส่ิงจาเป็นเมื่อแบบแผนการประพฤติถูกปิดกั้นก็จะเกิดการวางแนวปฏิบัติขึ้นมากันเองว่าวิธีการแบบ
ใดในการแก้ไขปัญหาเป็นที่ยอมรับได้ในกลุ่ม (เพราะสอดคล้องกับแบบแผนวัฒนธรรมที่กลุ่มมีอยู่ในใจ
คือความกลัว) หรือวิธีการแบบใดในการแก้ไขปัญหาเป็นที่ยอมรับไม่ได้ (เพราะขัดกับวัฒนธรรมกลุ่มท่ีมี
อยู่ในใจหรือกลุ่มไม่มีวัฒนธรรมนี้อยู่คือความกล้าหาญในการคิดริเริ่มสร้างสรรค์) ในการปฏิบัติงานหรือ
ในการมีความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในองค์การด้วยกันวัฒนธรรมจึงเป็นเงื่อนไขส าคัญควรแก่การ
ระลึกถึงในการศึกษาปัญหาขององค์การทั้งโครงสร้างกระบวนการพฤติกรรมและส่ิงแวดล้อมในองค์การ 

จากผลงานการศึกษาของพอลเบทและเอ็มอีพีสลิกแมน (Paul Bate and M.E.P. Seligman) พบว่า
วัฒนธรรมจะมีอ านาจชักน าให้เกิดภาวการณ์เรียนรู้ต่างๆ ได้ 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่มีความส าคัญกับองค์การคือการเรียนรู้ภาวะช่วยตัวเองไม่ได้  (Learned 

Helplessness) ซ่ึงเป็นสถานภาพทางจิตที่คนจะมีเมื่อเขารับรู้ว่าเขาไม่สามารถควบคุมเป้าหมายในชีวิต
ของเขาเองได้และถ้าการรับรู้เช่นนี้ได้รับการยืนยันโดยผู้นั้นมีประสบการณ์ตรงโดยเขาผู้นั้นพบกับตัวเอง
ว่าเป็นเช่นนั้นจริงๆก็จะทาให้การจูงใจในการตอบโต้กับปัญหาหายไปกลายเป็นคนย่อท้อต่ออุปสร รค
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หรือไม่ต่อสู้ให้เป้าหมายขององค์การบรรลุผลวัฒนธรรมการยอมตามผู้บังคับบัญชาโดยไม่ยั้งคิดจึง
ก่อให้เกิดพฤติกรรมส้ินหวังในองค์การ 

โดยสรุปวัฒนธรรมองค์การในฐานะเป็นแบบแผนส าหรับพฤติกรรมมนุษย์ในองค์การเป็นส่ิงท่ีผู้
ศึกษาพฤติกรรมองค์การจะละเลยไม่ได้เพราะเป็นเสมือนแกนกลางของทุกส่ิงทุกอย่างในการด าเนินงาน
ของมนุษย์ในองค์การ  

ที่มาของวัฒนธรรมองค์การมี 2 ระดับ คือ ระดับแรกเป็นวัฒนธรรมที่สังเกตได้หรือที่มองเห็น
ได้ระดับท่ีสองเป็นวัฒนธรรมที่เป็นแกนหรือวัฒนธรรมที่มองไม่เห็นวัฒนธรรมที่มองเห็นได้ดูได้จาก
การแต่งตัวเครื่องประดับเรื่องราวที่เล่ากันภาษาหรือสัญลักษณ์ที่ใช้พิธีการและการวางผังส านักงานเป็น
ต้นส่วนวัฒนธรรมที่มองไม่เห็นจะอยู่ลึกลงไปซ่ึงเป็นค่านิยมและมาตรฐานที่ก าหนดพฤติกรรมของคน
ในองค์การส่ิงเหล่านี้ไม่อาจสังเกตได้โดยตรงแต่ได้มาจากความหมายของเรื่องราวที่เล่ากันภาษาและ
ลักษณะที่ใช้ค่านิยมและมาตรฐานเหล่านี้เป็นคุณค่าสมาชิกในองค์การร่วมกันยึดถือและต่างก็เข้าใจกันดี 

2.3.4  แหล่งก าเนิดวัฒนธรรมองค์การที่ส าคัญมี 5 แหล่ง  

2.3.4.1 วัฒนธรรมของสังคมในระดับต่างๆโดยค่านิยมความคิดความเชื่อบรรทัดฐานใน
การประพฤติปฏิบัติของบุคคลทุกระดับได้รับอิ ทธิพลจากวัฒนธรรมของสังคมระดับต่างๆซ่ึง
แบ่งออกได้ 5 ระดับคือ 

1) วัฒนธรรมของสังคมระดับนานาชาติ 
2) วัฒนธรรมของสังคมระดับชาติ 
3) วัฒนธรรมของสังคมระดับภูมิภาคและท้องถ่ิน 

4) วัฒนธรรมของธุรกิจอุตสาหกรรม 

5) วัฒนธรรมของสาขาอาชีพ 

2.3.4.2 ลักษณะงานและสภาพแวดล้อมในการ ด าเนินงาน  กล่าวคือในหน่วยงานที่มี
ลักษณะงานใกล้เคียงกันจะมีวัฒนธรรมองค์การเหมือนกันและถ้าลักษณะงานต่างกันจะมีวัฒนธรรม
องค์การต่างกันด้วย 

2.3.4.3 ค่านิยมความเชื่อและวิสัยทัศน์ของผู้ก่อตั้งและผู้น ารุ่นแรกๆ คือถ้ามองว่า
วัฒนธรรมองค์การเป็นพฤติกรรมและการแปลความพฤ ติกรรมต่างๆภายในองค์การตัวผู้ก่อตั้งผู้น า
องค์การก็จะมีส่วนในการสร้างและก าหนดวัฒนธรรมองค์การ 

2.3.4.4 ประสบการณ์จากการท างานร่วมกันของสมาชิกองค์การ กล่าวคือเมื่อปฏิบัติตาม
ความเชื่อและวิสัยทัศน์ของผู้ก่อตั้งในช่วงเริ่มต้นต่อมาอาจต้องปรับเปล่ียนตามการเรียนรู้ที่ ได้จากการ
ปฏิบัติงานร่วมกัน 

2.3.4.5 ค่านิยมความเชื่อและวิสัยทัศน์ของผู้น ารุ่นใหม่ กล่าวคือในหน่วยงานมักจะมีผู้มี
ความคิดริเริ่มท่ีอาจจะได้แสดงบทบาทอยู่ในกลุ่มผู้น าจนเป็นที่ยอมรับโดยมีเงื่อนไขคือเวลาและปัจจัย
เกื้อหนุนอ่ืนๆ 
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2.3.5 คุณลักษณะของวัฒนธรรมองค์การ 

วัฒนธรรมองค์การเป็นเรื่องท่ีค่อนข้างจะเป็นนามธรรมเนื่องจากเกี่ยวข้องกับค่านิยมความเชื่อ
ของคนซ่ึงเป็นที่สังเกตเห็นได้ยากแม้ว่านักวิชาการจะมีความเห็นแตกต่างกันบ้างในเรื่องคุณลักษณะของ
วัฒนธรรมองค์การแต่ส่วนใหญ่แล้วเห็นว่าวัฒนธรรมองค์การมีคุณลักษณะดังนี้ 

2.3.5.1 เป็นค่านิยมความเชื่อและพฤติกรรมร่วมของกลุ่มคน  วัฒนธรรมองค์การเป็น
ปรากฏการณ์ของกลุ่มคนจ านวนหนึ่งในหน่วยงานไม่ใช่ความคิดความเชื่อค่านิยมและการกระท าของ
คนๆเดียวแต่ละคนในหน่วยงานอาจมีความคิดความเชื่อค่านิยมและการกระท าแตกต่างกันไปส่ิงต่างๆ
เหล่านี้ไม่ใช่วัฒนธรรมเพราะไม่ใช่เป็นส่ิงท่ีมีหรือเห็นร่วมกันในกลุ่มคนจ านวนหนึ่งดังนั้นวัฒนธรรม
องค์การจึงเป็นความคิดความเชื่อและค่านิยมที่หลายคนยอมรับและน าไปปฏิบัติจนสามารถคาดคะเน
พฤติกรรมของคนที่อยู่วัฒนธรรมเดียวกันได้ เช่น ก าหนดเวลาท างานของเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาเงินทุน  

(ระดมเงินฝาก) ของบริษัทเงินทุนบางแห่งอาจมีการยืดหยุ่นเวลาเข้าทางานให้สายกว่าพนักงานในฝายอ่ืน
ได้บ้างเพราะบางครั้งต้องไปพบลูกค้าก่อนเข้าบริษัทดังนั้นจึงเป็นเรื่ องราวที่คาดคะเนได้ว่าพนักงานใน
ฝ่ายพัฒนาเงินทุนจ านวนหนึ่งอาจเข้าท างานในบางวันสายกว่าพนักงานในแผนกอ่ืนของบริษัท 

นักมานุษยวิทยาในอดีต  (ก่อนกลางคริสต์ศตวรรษที่  20)  มีข้อสมมุติฐานเกี่ยวกับคุณลักษณะ
ของวัฒนธรรมข้อหนึ่งว่าวัฒนธรรมเป็นค่านิยมความเชื่อและพฤติกรรมของสมาชิกทุกคนหรือส่วนใหญ่
ในสังคมกล่าวอีกนัยหนึ่งวัฒนธรรมเป็นส่ิงท่ีสมาชิกทุกคนหรือส่วนใหญ่ของสังคมเห็นพ้อง ต้องกัน  

(Consensus) (Alvesson & Berg, 1992 : 62; Sackmann, 1991 : 27 – 28) สังคมตามข้อสมมุติฐานของนัก
มานุษยวิทยาในอดีตจึงมีวัฒนธรรมหลักเพียงวัฒนธรรมเดียว  (คนส่วนใหญ่หรือทุกคนคิด  และท า
เหมือนๆ กันไม่มีวัฒนธรรมย่อยของกลุ่มชนที่คิดและท าแตกต่างจากคนส่วนใหญ่เหตุที่นักมานุษยวิทยา
ในอดีตมีข้อสมมุติฐานเกี่ยวกับคุณลักษณะของวัฒนธรรมดังกล่าวเพราะสังคมท่ีนักมานุษยวิทยานิยม
ศึกษานั้นมักเป็นสังคมของกลุ่มชนหรือเผ่าพันธ์ุเล็กๆ ซ่ึงอยู่โดดเดี่ยวห่างไกลจากอิทธิพลของวัฒนธรรม
อ่ืนๆ เช่น ชนเผ่าต่างๆ ในป่าดงดิบของแอฟริกาในทะเลทรายของออสเตรเลียหรือในหมู่เกาะต่างๆ  แถบ
ประเทศอินโดนีเซีย สังคมเผ่าเหล่านี้หลายอย่างเช่นสถาบันครอบครัวท า หน้าที่เล้ียงดูให้การศึกษาและ
ดูแลรักษาเรื่องโรคภัยไข้เจ็บดังนั้นคนในสังคมชนเผ่าจึงมีค่านิยมความประพฤติและความเชื่อที่คล้ายคลึง
หรือเป็นแบบเดียวกัน  

ในสังคมสมัยใหม่เช่นสังคมของเมืองใหญ่รวมถึงองค์การขนาดใหญ่ไม่มีลักษณะเหมือนสังคม
ชนเผ่าในอดีตสังคมและองค์การสมัยใหม่มักมีขนาดค่อนข้างใหญ่และสลับซับซ้อนสมาชิกของสังคม
และองค์การมีความแตกต่างหลากหลายทางการศึกษาประสบการณ์ภูมิหลังทางครอบครัวค่านิยมและ
ความเชื่อนอกจากนั้นสังคมและองค์การสมัยใหม่ยังเป็นสังคมเปิดคือมีการติดต่อกับสังคมและหน่วยงาน
อ่ืนอย่างกว้างขวาง  (ไม่เหมือนชนเผ่าที่อยู่โดดเดี่ยวห่างไกลจากสังคมอ่ืน ) ท าให้รู้จักปรับตัวตามการ
เปล่ียนแปลงของสภาพแวดล้อม  (ซ่ึงต่างจากสังคมชนเผ่าท่ีมีการเปล่ียนแปลงและปรับตัวน้อย ) จาก
ลักษณะดังกล่าวท าให้วัฒนธรรมของสังคมองค์การสมัยใหม่ไม่ใช่เป็นค่านิยมความเชื่อและพฤติกรรม
ของคนส่วนใหญ่หรือคนในสังคมกล่าวอีกนัยหนึ่งวัฒนธรรมของสังคมและองค์การสมัยใหม่มักเป็น
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เพียงส่ิงท่ีสมาชิกสังคมหรือสมาชิกองค์การจ านวนหนึ่งเห็นพ้องต้องกันเท่านั้นเพราะสังคมและองค์ก าร
สมัยใหม่มักประกอบด้วยกลุ่มคนหลายกลุ่มท่ีมีความแตกต่างหลากหลายแต่ละกลุ่มมีวัฒนธรรมย่อยของ
ตนเองแต่ก็อาจมีแบบแผนทางวัฒนธรรมบางอย่างท่ีกลุ่มต่างๆเห็นร่วมกันบ้างเช่นหน่วยงานธุรกิจ
สมัยใหม่มักแยกโครงสร้างเป็นฝ่ายต่างๆคือฝ่ายผลิตฝ่ายขายฝ่ายการเงิน ฯลฯ แต่ละฝ่ายอ าจถือได้ว่ามี
วัฒนธรรมย่อยของตนเองเพราะพนักงานในแต่ละฝ่ายมักมีค่านิยมความเชื่อและวิธีปฏิบัติที่แตกต่างจาก
ฝ่ายอ่ืนจนบางครั้งอาจเกิดความขัดแย้งระหว่างฝ่ายอย่างไรก็ตามพนักงานในฝ่ายต่างๆก็อาจมีค่านิยม
ความเชื่อและการประพฤติปฏิบัติที่เหมือนกันบ้างเช่นแนวทางในการขออัตราก าลังคน 

แนวทางในการของงบประมาณเป็นต้นจากการศึกษาของ  โจแอนมาร์ตินและเดบราเมเยอร์สัน  

(Martin &Meyerson, 1988 : 93 – 125) พบว่าองค์การสมัยใหม่มักมีวัฒนธรรมองค์การปรากฏในหลาย
ลักษณะดังต่อไปนี้ควบคู่กัน (1) มีวัฒนธรรมหลักขององค์การ  (Integration Perspective) ซ่ึงหมายความ
ว่าสมาชิกองค์การส่วนใหญ่หรือเกือบทุกคนมีความเห็นพ้องต้องกันในเรื่องบางเรื่อง (2) มีวัฒนธรรมย่อย
หลายวัฒนธรรม (Differentiation Perspective) หมายความว่าสมาชิกองค์การมีค่านิยมความเชื่อส่วนใหญ่
ต่างกัน (3) ไม่ปรากฏวัฒนธรรมองค์การอย่างเด่นชัด  (Ambiguity Perspective) นั่นคือสมาชิกองค์การมี
ค่านิยมความเชื่อตรงกันบ้างแตกต่างกันบ้างและไม่ชัดเจนบ้างจนยากที่จะสรุปเป็นแบบแผนที่แน่นอนได้
ถ้าจะมีความเห็นพ้องต้องกันก็คงเป็นเรื่องท่ีเกิดขึ้นในบางสถานการณ์เท่านั้น 

2.3.5.2 เป็นส่ิงท่ีต้องใช้เวลาในการส่ังสม ความคิดความเชื่อค่านิยมและการกระท าท่ีคน
ในหน่วยงานจ านวนหนึ่งยอมรับและมีอยู่ร่วมกันนั้นมิได้เกิดขึ้นภายในช่วยระยะ  2 – 3 วันแต่ต้องอาศัย
เวลาในการส่ังสมบ่มเพาะผ่านกาลเวลาแห่งการทดสอบและพิสูจน์จนเป็นที่ยอมรับกันแล้วว่าสามารถ
ช่วยแก้ปัญหาและสนองความต้องการของหน่วยงานได้เช่นแนวปฏิบัติในการให้สินเช่ือของธนาคารบาง
แห่งนั้นกว่าจะพัฒนาเป็นแนวปฏิบัติที่คนในหน่วยงานยอมรับและน าไปใช้เป็นบรรทัดฐานเดียวกันต้อง
ผ่านเวลาแห่งการเรียนรู้และแก้ไขร่วมกันพอสมควรดังนั้นจึงอาจกล่าวได้อีกแง่หนึ่งว่าวัฒนธรรม
องค์การเป็นประสบการณ์ร่วมกันของคนกลุ่มหนึ่งซ่ึงท างานด้วยกันมานานพอสมควร 

2.3.5.3 เป็นส่ิงท่ีสมาชิกขององค์การเรียนรู้จากการติดต่อสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืน  (Social 

Interaction) วัฒนธรรมองค์การไม่ใช่ความคิดความเชื่อค่านิยมและการกระท าของสมาชิกที่เกิดจาก
สัญชาติญาณของมนุษย์นอกจากนั้นวัฒนธรรมองค์การก็ไม่ได้เกิดขึ้นจากการถ่ายทอดทางพันธุกรรมด้วย
แต่วัฒนธรรมองค์การเป็นส่ิงท่ีสมาชิกองค์การค่อยๆเรียนรู้วัฒนธรรมองค์การผ่านกระบวนการถ่ายทอด
วัฒนธรรมที่เรียกว่าการหล่อหลอมขัดเกลาขององค์การ  (Organizational Socialization) โดยหัวหน้างาน
จะคอยชี้แนะวิธีคิดการท างานและการวางตั วที่ถูกต้องนอกจากนั้นพนักงานใหม่ยังเรียนรู้วัฒนธรรม
องค์การจากการเข้าฝึกอบรมในหลักสูตรต่างๆของหน่วยงานและจากการเรียนรู้ด้วยตนเองโดยการสังเกต
พฤติกรรมของหัวหน้างานและหลักเกณฑ์การได้ความดีความชอบอีกด้วยผลจากการเรียนรู้วัฒนธรรม
องค์การท าให้พนักงานรู้ว่าตนควรมีพฤติกรรมอย่างไรในสถานการณ์ต่างๆท าให้สามารถอยู่ร่วมกันและ
เป็นที่ยอมรับของคนอ่ืนในหน่วยงานได้กล่าวโดยสรุปวัฒนธรรมองค์การเป็นส่ิงท่ีคนในหน่วยงาน
เรียนรู้จากการเป็นสมาชิกของหน่วยงานนั้นนั่นคือเป็นการเรียนรู้และถ่ายทอดทางสังคมนั่นเอง 
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2.3.5.4 เป็นส่ิงท่ีสมาชิกองค์ การไม่ค่อยตระหนักถึง  หลังจากที่วัฒนธรรมองค์การได้
ผ่านกาลเวลาแห่งการทดสอบจนเป็นที่ยอมรับจากคนในองค์การหนึ่งแล้วว่าสามารถช่วยแก้ไขปัญหา
หรือสนองความต้องการของหน่วยงานได้คนในองค์การก็จะคิดเชื่อและท าส่ิงท่ีซ้ าแล้วซ้ าเล่าเป็นระยะ
เวลานานจนกลายเป็นเรื่องปกติธรรมไป นั่นย่อมหมายความว่าส่ิงท่ีคิดหรือกระท านั้นกลายเป็นสามัญ
ส านึกที่สมาชิกองค์การกระท าไปโดยอัตโนมัติโดยไม่ได้คิดถึงการมีอยู่ของธรรมเนียมบรรทัดฐานของ 

วัฒนธรรมเช่นพนักงานเสิร์ฟของภัตตาคารญี่ปุ่นแห่งหนึ่งในกรุงเทพฯจะพูดเสียงดัง  (เกือบเป็นการ
ตะโกน ) เป็นภาษาญี่ปุ่นแ สดงการต้อนรับและเชื้อเชิญลูกค้าท่ีเข้ามารับประทานอาหารในภัตตาคาร
พนักงานเสิร์ฟเหล่านี้จะท าเช่นนี้เป็นประจ าทุกครั้งที่พบลูกค้าก าลังเดินเข้ามาในร้านจนเป็นเรื่องปกติ
วิสัยกลายเป็นสามัญส านึกที่กระท าไปโดยอัตโนมัติโดยไม่คิดว่ามันเป็นกฎเกณฑ์ของภัตตาคารที่
พนักงานเสิร์ฟต้องท าอีกต่อไปดังนั้นวัฒนธรรมองค์การจึงเป็นเรื่องท่ีค่อนข้างจะเป็นนามธรรมส าหรับ
สมาชิกองค์การเพราะพวกเขาไม่ค่อยตระหนักถึงการด ารงอยู่ของส่ิงนี้ 

ไซน์ (Schein, 1992 : 10 – 15) เห็นว่าวัฒนธรรมองค์การเป็นส่ิงท่ีอยู่นอกเหนือความคิดค านึง  

(Drop Out Of Awareness) ของคนในองค์การเพราะเป็นการเรียนรู้ร่วมกันของกลุ่มคนที่ใช้เวลานานจน
สมาชิกของกลุ่มยอมรับและติดตรึงฝังแน่นอยู่ในส่วนลึกของจิตใจจนไม่อาจที่จะตระหนักถึงมันแต่
ผู้เขียนเห็นว่าสมาชิกของหน่วยงานอาจคิดหรือตระหนักถึงวัฒนธรรมองค์การของตนเองได้ในบางกรณี
เช่นถ้าสมาชิกใหม่ละเลยหรือฝ่าฝืนวัฒนธรรมองค์การสมาชิกองค์การจะคิดถึงธรรมเนียมบรรทัดฐาน
ทางวัฒนธรรมขึ้นมาทันทีนอกจากนั้นแม้ไม่มีผู้ใดพยายามฝ่าฝืนแต่ถ้ามีสมาชิกใหม่ของหน่วยงาน
สอบถามถึงเหตุผลเบื้อหลังธรรมเนียมบรรทัดฐานต่างๆในหน่วยงานกรณีเช่นนี้สมาชิกอาวุโสของ
หน่วยงานมักจะระลึกถึงวัฒนธรรมที่มีอยู่ในหน่วยงานของตนได้เป็นพวกแรกเพราะพวกเขาได้ท างาน
ในหน่วยงานนั้นมานานท าให้รู้เห็นและเข้าใจพัฒนาการต่างๆของวัฒนธรรมในหน่วยงานของตนได้ดี
กล่าวโดยสรุปแล้วผู้เขียนไม่เห็นด้วยกับความคิดของไซน์ที่ว่าวัฒนธรรมองค์การเป็นส่ิงท่ีคนในองค์การ
ไม่ตระหนักถึงเลยผู้เขียนคิดว่าในบางสถานการณ์เช่นที่ยกตัวอย่างข้างต้นวัฒนธรรมองค์การซ่ึงฝังอยู่ใน
ส่วนลึกของจิตใจสามารถกลับเข้ามาสู่ความคิดค านึงของคนในองค์การได้ 

2.3.5.5 การส่ือสารถึงวัฒนธรรมองค์การพึ่งพาการใช้สัญลักษณ์ (Symbol)  สัญลักษณ์
หมายถึงส่ิงท่ีใช้แทนหรือส่ือความหมายถึงอีกส่ิงหนึ่งเช่นนายอนุชามีรถประจ าต าแหน่งพร้อมคนขับและ
มีห้องท างานส่วนตัวที่ใหญ่โตพร้อมเลขานุการหน้าห้องรถประจ าต าแหน่งคนขับรถห้องท างานและ
เลขานุการเป็นสัญลักษณ์ที่บ่งบอกว่านายอนุชาเป็นผู้บริหารระดับสูง 

2.3.6  การสื่อสารถึงวัฒนธรรมองค์การมักเกิดขึ้นใน 2 กรณี 

 กรณีแรก เป็นเรื่องท่ีหน่วยงานพยายามถ่ายทอดวัฒนธรรมองค์การไปยังสมาชิกใหม่กล่าวขยาย
ความก็คือเป็นกรณีที่หน่วยงานพยายามถ่ายทอดหรือสอดแทรกค่านิยมความเชื่อและแนวทางการท างาน
ที่หน่วยงานคาดหวังให้พนักงานท าตามผ่านสัญลักษณ์ต่างๆสัญลักษณ์ที่หน่วยงานนิยมใช้ใ นกรณีนี้
ได้แก่ภาษาพิธีการเรื่องเล่าเพลงประจ าหน่วยงานตัวอย่างเช่นพิธีมอบรางวัลพนักงานดีเด่นประจ าปีพิธี
มอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่พนักงานที่เสียสละและอุทิศตนแก่หน่วยงานมักเป็นสัญลักษณ์ที่หน่วยงาน
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นิยมใช้ส่ือความหมายถึงพนักงานว่าผู้ใดท างานดีมีผลงานตามท่ีหน่วยงาน คาดหวังก็จะมีโอกาสเข้ารับ
รางวัลและได้รับการยกย่องชมเชยในพิธีการต่างๆดังกล่าวหรือเรื่องเล่าขานเกี่ยวกับการต่อสู้เอาชนะ
อุปสรรคจนประสบความส าเร็จของผู้ก่อตั้งบริษัทหรือหน่วยงานมักถูกถ่ายทอดให้พนักงานรุ่นหลังรับรู้
เพื่อเป็นคติเตือนใจให้ระลึกถึงวิธีคิดวิธีทางานของท่านและน าส่วนที่เหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน
มาเป็นแบบอย่างในการท างาน 

กรณีที่สอง เป็นเรื่องท่ีพนักงานหรือบุคคลภายนอก  (เช่นนักวิจัย ) พยายามสืบค้นหรือแปล
ความหมายที่แฝงอยู่ในสัญลักษณ์ต่างๆดังนั้นสัญลักษณ์ต่างๆที่มีอยู่ในหน่วยงานจึงอาจบ่งช้ีให้เห็นถึง
วัฒนธรรมในหน่วยงานนั้นได้เช่นหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกอาจารย์มหาวิทยาลัยอาจเป็นส่ิงบ่งช้ีประการ
หนึ่งให้บุคคลภายนอกทราบว่ามหาวิทยาลัยแห่งนั้นมีวัฒนธรรมองค์การที่เน้นความเข้มแข็งทางวิช าการ
หรือไม่พฤติกรรมการท างานของพนักงานดีเด่นหรือข้าราชการที่ได้เล่ือนขึ้นเงินเดือน  2 ขั้นก็อาจเป็นส่ิง
บ่งชี้ประการหนึ่งให้พนักงานหรือข้าราชการใหม่ทราบถึงวัฒนธรรมองค์การของหน่วยงานแห่งนั้นว่า
เน้นผลงานทั้งในด้านคุณภาพและปริมาณหรือเน้นระบบอุปถัมภ์เกื้อกูลกันในระหว่างพวกพ้อง 

ทั้งหมดที่กล่าวมาข้างต้นเป็นตัวอย่างท่ีชี้ให้เห็นว่าการส่ือสารถึงวัฒนธรรมองค์การโดยใช้
สัญลักษณ์ท าอย่างไรผู้เขียนคิดว่าเหตุผลของการส่ือสารถึงวัฒนธรรมองค์การที่พ่ึงพาสัญลักษณ์มีอย่าง
น้อย 2 ประการคือประการแรกเนื่องจากส่ิงท่ีหน่วยงานพยายามถ่ายทอ ดให้แก่พนักงานใหม่เช่นค่านิยม
ความเชื่อแนวทางการทางานที่หน่วยงานคาดหวังมักเป็นเรื่องท่ีเป็นนามธรรมส่วนสัญลักษณ์มีลักษณะที่
เห็นได้ชัดเจนกว่าส่ิงท่ีหน่วยงานพยายามส่ือความหมายประการที่สองการใช้สัญลักษณ์เช่นจัดพิธีมอบ
รางวัลมักจะท าให้พนักงานยอมรับได้ง่ายกว่าประทับใจมากกว่าและจดจ าอยู่ในจิตใจได้ยาวนานกว่าการ
ให้พนักงานอ่านข้อความที่ต้องการส่ือจากคู่มือการท างานหรือจดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ 

2.3.7  สิ่งที่ปรับตัวเปลี่ยนแปลงได้ 
ดังที่ได้กล่าวมาแล้วว่าการเกิดวัฒนธรรมองค์การต้องใช้เวลาในการพัฒนาการจนเป็นหนทางที่

กลุ่มยอมรับว่าช่วยแก้ปัญหาและสนองความต้องการของกลุ่มได้ดังนั้นวัฒนธรรมองค์การที่เกิดขึ้นจึงมัก
ติดตรึงไปกับกลุ่มและเปล่ียนแปลงได้ค่อนข้างยากอย่างไรก็ตามวัฒนธรรมองค์การเป็นส่ิงท่ีไม่หยุดนิ่ง
สามารถปรับตัวเปล่ียนแปลงได้ตามสภาพแวดล้อมหรือสถานการณ์ที่เปล่ียนแปลงไปเช่นการ
เปล่ียนแปลงเทคโนโลยีการผลิตในโรงงานแห่งหนึ่งจากการท างานด้วยมือและอุปกรณ์อย่างง่ายมาเป็น
การใช้เครื่องจักรอัตโนมัติควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ท าให้วัฒนธรรมในโรงงานดังกล่าวเปล่ียนไปการ
พึ่งพาอาศัยกันแบบเดิมในหมู่พนักงานมีน้อยลงเนื้อหาและระยะเวลาการท างานของพนักงานถูกก าห นด
โดยเครื่องจักรความผูกพันในหมู่พนักงานลดลงความภูมิใจในฝีมือเป็นความส าคัญของงานที่ตนท ามี
น้อยลงด้วยเพราะเนื้องานถูกแบ่งหรือตัดทอนออกเป็นการท าหรือประกอบเฉพาะส่วนเท่านั้นเวลาในการ
ท างานถูกเร่งรัดให้ทันกับการท างานของเครื่องจักรดังนั้นความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานจึ งเปล่ียนจาก
การมีน้ าใจช่วยเหลือพึ่งพาอะลุ่มอล่วยกันแบบเดิมมาเป็นความสัมพันธ์แบบเครื่องจักที่ต้องท างานแข่ง
กับเวลาและความซ้ าซากหรือองค์การอาจมีการแยกหน่วยงานในองค์การบางส่วนออกไปตั้งเป็นบริษัท
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ใหม่ท าให้วัฒนธรรมในหน่วยงานที่แยกออกไปนั้นเปล่ียนแปลงไปนอกจากนั้นก ารครอบง ากิจการของ
บริษัทอ่ืนอย่างไม่เป็นมิตร อาจท าให้วัฒนธรรมในองค์การที่ถูกครอบง าเปล่ียนแปลงได้  

2.3.8  ลักษณะของวัฒนธรรมที่จะท าให้องค์การบรรลุประสิทธิผล 

จากการศึกษาของ Daniel R. Denison (1990) ในปัจจัยด้านวัฒนธรรมองค์การและประสิทธิผล
ขององค์การ พบว่าวัฒนธรรมองค์การจะส่งผลต่อประสิทธิผล (Effectiveness) ขององค์การเป็นอย่างมาก 
เมื่อวัฒนธรรมนั้นก่อให้เกิด 

2.3.8.1  การผูกพัน (Involvement) และการมีส่วนร่วมในองค์การ 

2.3.8.2  การปรับตัว (Adaptability) ที่เหมาะสมกับการเปล่ียนแปลงของสภาพแวดล้อม   

ทั้งภายในและภายนอกองค์การ 

2.3.8.3  การประพฤติปฏิบัติได้สม่ าเสมอ (Consistency) ซ่ึงจะท าให้เกิดการท างาน           

ที่ประสานกันและสามารถคาดหมายพฤติกรรมต่าง ๆ ท่ีจะเกิดขึ้นได้ 
2.3.8.4  มีวิสัยทัศน์และภารกิจขององค์การที่เหมาะสม ท าให้องค์การมีกรอบและ          

ทิศทางการด าเนินงานที่ชัดเจน 

ปัจจัยทั้ง 4 ส่วนนี้ จะท าให้องค์การสามารถบรรลุสู่ประสิทธิผล (Effectiveness) ตามท่ีต้องการ
ได้ ปัจจัยด้านวัฒนธรรมองค์การจึงมีความส าคัญที่จะสนับสนุนให้องค์การบรรลุสู่วิสัยทัศน์ และภารกิจ
ที่ก าหนดอย่างเหมาะสมได้ ดังแผนภูมิต่อไปนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3 วิสัยทัศน์และภารกิจขององค์การที่เหมาะสม 
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ดังนั้น ผู้บริหารควรให้ความส าคัญกับวัฒนธรรมองค์การ โดยการประเมินสภาพของวัฒนธรรม
องค์การที่เป็นอยู่ และประเมินความเหมาะสมหรือคุณค่าท่ีมีต่อองค์การ เพื่อจะได้สร้างวัฒนธรรม
องค์การให้เป็นไปในแนวทางท่ีเหมาะสม เกิดประโยชน์สู งสุดต่อองค์การ อย่างเช่นที่สายการบินเซาท์
แวสต์แอร์ไลน์ ผู้บริหารระดับสูงคือ เฮิร์บ เคลล่ีเฮอร์ ประธานบริหารเซาท์แวสต์แอร์ไลน์  ได้สร้าง
วัฒนธรรมองค์การที่ให้พนักงานท างานอย่างมีความสุข ความสนุก จนคนในเซาท์แวสต์ท้าทายว่า แม้
บริษัทอ่ืนจะลอกเลียนสูตรการท าธุรกิจ ของเซาท์แวสต์ได้ แต่อาจไม่ประสบความส าเร็จเท่ากับเซาท์
แวสต์ เพราะวัฒนธรรมองค์การนั้นแตกต่างกันไปไม่อาจลอกเลียนแบบวัฒนธรรมการท างานของเซาท์
แวสต์ได้  วัฒนธรรมในองค์กรเป็นส่ิงส าคัญที่แสดงออกถึงพฤติกรรมของคนในองค์กรนั้น ๆ ซ่ึงเกิดจาก
ความต้องการที่จะเปล่ียนแปลงภายในองค์กร 

2.3.9  องค์ประกอบของวัฒนธรรมองค์การ 

องค์ประกอบพ้ืนฐานของวัฒนธรรมองค์การจะมีอยู่ห้าอย่างคือ สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ ค่านิยม 
วีรบุรุษ พิธีและงานพิธี และเครือข่ายทางวัฒนธรรม  สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ บริษัทแต่ละบริษัทจะ
ด าเนินงานอยู่ภายในสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ ที่เจาะจงที่จะก าหนดประเภทขององค์การที่ต้องการ
เจริญเติบโต และรูปแบบวัฒนธรรมองค์การประกอบด้วย 4 ลักษณะได้แก่ 

2.3.9.1 วัฒนธรรมองค์การที่เน้นบทบาท  (Role Culture) วัฒนธรรมองค์การประเภทนี้
คือมุ่งเน้นที่ต าแหน่งบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบท่ีก าหนดไว้ชัดเจนเป็นลายลั กษณ์อักษร  (Job 

Description) มีลักษณะที่ชอบด้วยเหตุผลทางวิทยาศาสตร์  (Reason-Science) โครงสร้างขององค์การ
ก าหนดไว้ชัดเจนตามลาดับขั้นทางการบริหารที่ลดหล่ันกันไป (Hierarchy) และมีกฎระเบียบข้อบังคับใน
กระบวนการปฏิบัติต่างๆชัดเจนทั่วองค์การ (Red Tape) ลักษณะองค์ก ารที่มีวัฒนธรรมนี้ปรากฏเห็นชัด
ทั่วไปในหน่วยงานใหญ่ทั้งภาคราชการและเอกชนซ่ึงค่อนข้างล่าช้าในการปรับเปล่ียนตนเองหรือ /และ
วัฒนธรรมองค์การหากมีเหตุจาเป็นเร่งด่วนเพื่อความเจริญความมีประสิทธิภาพประสิทธิผลและความอยู่
รอดต่อไปขององค์การ 

2.3.9.2 วัฒนธรรมองค์การที่เน้ นงาน  (Task Culture) คือองค์การที่มีวัฒนธรรมที่เน้น
เรื่องการท างานเป็นทีมจะสนับสนุนและส่งเสริมให้สมาชิกแต่ละคนพัฒนาและใช้ความรู้ความสามารถ
อย่างเต็มที่เพื่อผลงานและการพัฒนาริเริ่มใหม่ๆอยู่เสมองานที่ปฏิบัติร่วมกันเป็นทีมจะถูกจัดเป็น  “งาน
โครงการ ” หรือ Project โดยไม่ยึดติดกับโครงสร้างองค์การการร่วมทีมเพื่อนาความรู้ความสามารถที่
หลากหลายของบุคลากรจากหลายฝ่ายหลายส่วนงานมาร่วมมือกันเม่ือส้ินสุดโครงการทีมงานก็สลายไป
และอาจไปสร้างทีมงานใหม่เพื่องานโครงการใหม่ๆต่อไปวัฒนธรรมองค์การแบบนี้เหมาะสมกับ
หน่วยงานที่ต้องเร่งรีบพัฒ นาปรับปรุงโดยเฉพาะในสภาพการแข่งขัน  (Competition) และการ
เปล่ียนแปลงต่างๆได้ตลอด 
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2.3.9.3 วัฒนธรรมองค์การที่เน้นบทบาทอิสระเฉพาะตัวบุคคล (Existential Culture) 

ผู้ปฏิบัติงานในองค์การที่มีวัฒนธรรมแบบนี้จะก าหนดกฎเกณฑ์ของตนเองมีความเป็นอิสระสูงความรู้
ความสามารถของแต่ละบุคคลที่หลากหลายจาเป็นและจะมีผลต่อประสิทธิภาพและชื่อเสียงขององค์การ
เป็นอย่างยิ่งตัวอย่างท่ีเห็นชัดคือมหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นความเป็นเลิศทางวิชาการเป็นต้นจะสะท้อนแม้จะมี
อิสระแต่ก็รักและทุ่มเทให้กับงานการใช้ความรู้ความสามารถของตนอย่างเต็มที่ในลักษณะเช่นนี้ การ
บริหารเพื่อทีมงานจะเป็นปัญหามากการประชุมปรึกษาหารือร่วมกันอาจจะเป็นหนทางเดียวที่จะให้ทุก
คนมาร่วมทีมได้แต่ก็ยังเป็นทีมที่หลวมมากและบ่อยครั้งการตัดสินใจในที่ประชุมอาจไม่เป็นเอกฉันท์
หรือเด็ดขาดเพราะยังมีความคิดเห็นโต้แย้งจากอีกหลายคนซ่ึงไม่สามารถบังคับให้ ยอมรับความคิดเห็น
ของผู้อ่ืนหรือมติที่ประชุม 

2.3.9.4 วัฒนธรรมองค์การที่เน้นการเป็นผู้น า  (Leader Culture) เป็นองค์การหรือ
หน่วยงานที่ประสบความส าเร็จมักจะเป็นผู้บริหารหรือผู้น าท่ีมีความสามารถน าพาองค์การฟันฝ่าปัญหา
อุปสรรคและพายุเศรษฐกิจธุรกิจแข่งขันในยุคปัจจุบั นได้โดยตลอดรอดฝั่งผู้น าจะมีกลุ่มผู้บริหารที่
สามารถเป็นที่ปรึกษาหรือเป็นผู้สนองรับและน าการตัดสินใจนโยบายแนวทางและแผนงานไปปฏิบัติให้
บรรลุผลหน่วยงานที่ตั้งหรือก่อเกิดขึ้นใหม่ต้องการวัฒนธรรมและผู้บริหารที่เป็นผู้น าเช่นนี้ความส าเร็จ
ของทีมบริหารเกิดจากความสามารถของผู้น าที่พัฒนาและสร้างระบบการติดต่อสัมพันธ์ที่ก่อให้เกิดความ
ไว้วางใจมีความสัมพันธ์แน่นแฟ้นและยอมรับภาวะผู้น าของผู้บริหารสูงสุดขององค์การก าลังคนใน
วัฒนธรรมเช่นนี้จะมีการจัดสรรคนพอเหมาะพอดีกับงานและผลงานที่ต้องการไม่มีอัตราก าลังส่วนเกิน
เหลือใช้เป็นต้นทุนการด าเนินงานทุกคนที่ถูกคัดเลือกเป็นผู้ท่ีมีความรู้ความสามารถตามความต้องการ
ด้านต่างๆขององค์การโครงสร้างขององค์การก็กะทัดรัดแต่ครอบคลุมมีความรวดเร็วในการรับ
ตอบสนองต่อข่าวสารเปล่ียนแปลงต่างๆได้รวดเร็วรวมท้ังการตัดสินใจที่เฉียบขาดและฉับพลันของฝ่าย
บริหารการตัดสินใจบางอย่างอาจดูว่าโหดร้ายและไม่คิดถึงจิตใจของบุคคลหรือไม่ยุติธรรมแต่เหมาะสม
และจ าเป็นต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององค์การวัฒนธรรมองค์การแบบนี้จะหมดไปเมื่อมีการ
เปล่ียนผู้บริหารที่เป็นผู้น าสูงสุดหรือองค์การถูกขายไปหรือไปรวมกับองค์การอ่ืนดังปรากฏให้เห็นอยู่
ทัว่ไปในธุรกิจยุคโลกาภิวัตน์ 

วัฒนธรรมองค์การทั้ง  4 รูปแบบ มีความแตกต่างกันอย่างชัดเจนการที่จะน าวิธีการหรือ
วัฒนธรรมองค์การแบบหนึ่งไปใช้ในอีกแบบหนึ่งเป็นไปได้เสมอและอาจเป็นการเสริมจุดอ่อนของแต่ละ
แบบก็ได้แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผู้บริหารในแต่ละองค์การนั้นๆว่าสามาร ถและด าเนินการอะไรอย่างไรการ
ผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมองค์การโดยการเรียนรู้จากประสบการณ์ในรูปแบบต่างๆน่าจะเป็นผลดีกว่า
ที่จะยึดมั่นในวัฒนธรรมองค์การแบบใดแบบหนึ่งโดยตลอดการบริการประชาชนโดยหน่วยงานรัฐหาก
น าวัฒนธรรมองค์การแบบที่ผลงานหรืองานและแบบผู้น ามาช่วยเสริมจะเป็นการดีกว่าในท านองเดียวกัน
วัฒนธรรมองค์การแบบอ่ืนและอาจน าวัฒนธรรมองค์การแบบอ่ืนไปช่วยเสริมในบางจุดบางงานก็ได้ 
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2.3.10  ประเภทของวัฒนธรรมองค์การ แบ่งได้เป็น 4 ประเภท ได้แก่ 
2.3.10.1 วัฒนธรรมแบบปรับตัว (Adaptability Culture) หรือแบบผู้ประกอบการ 

(Entrepreneurial Culture) เกิดขึ้นจากการที่ผู้น าเชิงกลยุทธ์ (Strategic Leader) มุ่งสร้างค่านิยมใหม่ของ
องค์การที่เอ้ือต่อการเพิ่มขีดความสามารถในการตีความหรือคาดการณ์ภาวะแวดล้อมภายนอก เพื่อให้เกิด
พฤติกรรมในองค์การที่สามารถตอบสนองได้ตลอดเวลา พนักงานขององค์การจึงได้รับคว ามอิสระใน
การตัดสินใจเอง และพร้อมลงมือปฏิบัติได้ทันทีเมื่อเกิดความจ าเป็นโดยยึดค่านิยมในการสนองตอบต่อ
ลูกค้าเป็นส าคัญ ผู้น ามีบทบาทส าคัญต่อการสร้างความเปล่ียนแปลงให้เกิดขึ้นกับองค์การด้วยการกระตุ้น
พนักงานให้กล้าเส่ียง กล้าทดลองคิดท าในส่ิงใหม่ และเน้นการให้รางวั ล ผลตอบแทนแก่ผู้ท่ีริเริ่ม
สร้างสรรค์เป็นพิเศษ หลายบริษัทได้เปล่ียนนโยบายใหม่มาเน้นเรื่องการมอบหมายอ านาจในการ
ตัดสินใจแก่พนักงาน (Employee Empowerment) เน้นกลยุทธ์ความยืดหยุ่นและความสามารถตอบสนอง
ต่อสภาพแวดล้อมภายนอกได้รวดเร็วเป็นหลัก ซ่ึงสอดคล้องกับยุคแห่งก ารเปล่ียนแปลงท่ีรวดเร็ว ซ่ึงมี
ค่านิยมในเรื่อง 

1) ส่งเสริมการสร้างสรรค์ การใช้จินตนาการ 

2) ส่งเสริมให้ทดลอง ให้ลองท า ผิดพลาดไม่เป็นไรให้ถือเป็นบทเรียน 

3) ให้กล้าเส่ียง ให้กล้าคิดอะไรที่นอกกรอบได้ 
4) การให้อิสระ ให้คิด ให้ท าได้ ให้มีความเป็นผู้ประกอบการอยู่ในตัว 

5) การมุ่งตอบสนองต่อลูกค้า โดยไม่ยึดติดกับกรอบแบบเดิม ๆ 

องค์การที่เป็นแบบนี้ที่เด่นชัดคือ บริษัท 3M ที่ส่งเสริมและให้เวลากับพนักงานให้สามารถใช้
เวลางานได้ถึง 15 %  เพื่อศึกษาวิจัยโครงการที่ตนสนใจได้ ท าให้พนักงานมีโอกาสในการประดิษฐ์คิดค้น
พัฒนานวัตกรรมใหม่ๆให้เกิดขึ้นได้วัฒนธรรมแบบผู้ประกอบการนี้มักจะพบในองค์การขนาดกลางและ
ขนาดเล็ก(SME) ที่ผู้ก่อตั้งยังคงบริหารจัดการอยู่ เช่น ที่บริษัทไมโครซอฟท์ อินเทล และ อี-เบย์ เป็นต้น 

2.3.10.2 วัฒนธรรมแบบมุ่งผลส าเร็จ (Achievement Culture) ลักษณะส าคัญของ 

วัฒนธรรมแบบมุ่งผลส าเร็จก็คือ การมีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนของเป้าหมายองค์การ ผู้น ามุ่งเห็นผลส าเร็จตาม
เป้าหมาย เช่น ตัวเลขยอดขายเพิ่มขึ้น ผลประกอบการมีก าไร หรือมีเปอร์เซ็นต์ส่วนแบ่งของตลาด 
(Market Share) สูงขึ้น เป็นต้น องค์การมุ่งให้บริการลูกค้าพิเศษเฉพาะกลุ่มในภาวะแวดล้อมภายนอก แต่
ไม่เห็นความจ าเป็นที่จะต้องมีความยืดหยุ่นและต้องเปล่ียนแปลงรวดเร็วแต่อย่างใด องค์การที่ยึด
วัฒนธรรมแบบมุ่งผลส าเร็จจึงเน้นค่านิยมแบบแข่งขันเชิงรุก ความสามารถริเริ่มของบุคคล และพึงพอใจ
ต่อการท างานหนักในระยะยาวจนกว่าจะบรรลุผลตามเป้าหมาย ค่านิยมที่มุ่งการเ อาชนะจึงเป็นเสมือน
กาวเช่ือมทุกคนในองค์การเข้าด้วยกัน หลายบริษัทท่ีมีวัฒนธรรมมุ่งผลส าเร็จจะให้ความส าคัญการ
แข่งขัน การเอาชนะ พนักงานที่มีผลงานดีจะได้ผลตอบแทนสูงในขณะที่ผู้มีผลงานต่ ากว่าเป้าก็จะถูกไล่
ออกจากงาน จะมีค่านิยมในเรื่อง 
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1) การให้แข่งขันกันท างาน เพ่ือสร้างผลงาน 

2) การรุก การมุ่งมั่น เอาจริงเอาจัง 

3) การท าอะไรให้เสร็จ ให้สมบูรณ์ ให้ดีที่สุด 

4) การขยันขันแข็งในการท างาน 

5) การริเริ่มในระดับบุคคล เพื่อมุ่งไปสู่ชัยชนะ และความส าเร็จ 

ในองค์การที่มีวัฒนธรรมแบบนี้ พนักงานจะมีการแข่งขันกันท างานอย่างหนัก และมุ่ง เน้น
ยอดขายและผลก าไรเป็นที่ตั้ง ตัวอย่างองค์การที่เน้นวัฒนธรรมแบบนี้คือ บริษัท เป๊ปซ่ี ในช่วงท่ี นายเวย์ 
คอลโลเวย์ (Wayne Calloway) ด ารงต าแหน่งประธานบริหาร (CEO) ซ่ึงได้ก าหนดวิสัยทัศไว้ว่า เป๊ปซ่ี
จะต้องเป็น “The Best Consumer Products In The World ” จึงส่งเสริมพนักงานให้ขยันขันแข็งในการ
ท างานมีระบบการให้รางวัลจูงใจอย่างเข้มแข็งส าหรับคนที่ท างานได้ตามที่ก าหนด เช่น ได้ตั๋วเครื่องบิน
ชั้นหนึ่ง ได้รถประจ าต าแหน่ง ได้รับสิทธิซ้ือหุ้น ได้โบนัส และได้รับการพิจารณาเล่ือนต าแหน่งอย่าง
รวดเร็ว 

จากวัฒนธรรมที่กล่าวมาแล้วนี้ ถ้าผู้บริหารสามารถสร้างสรรค์และประสานวัฒนธรรมแบบญาติ
มิตร วัฒนธรรมแบบปรับตัวและวัฒนธรรมแบบที่เน้นความส าเร็จให้เกิดขึ้นได้ ก็ย่อมเกิดทั้งประสิทธิผล
แก่องค์การและสร้างความพึงพอใจแก่สมาชิกองค์การด้วย 

2.3.10.3 วัฒนธรรมแบบเครือญาติ (Clan Culture) เป็นวัฒนธรรมที่มี ความยืดหยุ่นแต่
มุ่งเน้นภายในองค์การ โดยจะให้ความส าคัญของการมีส่วนร่วมของพนักงานภายในองค์การเพื่อให้
สามารถพัฒนาตนเองให้พร้อมท่ีจะรองรับการเปล่ียนแปลงรวดเร็วจากภายนอก เป็นวัฒนธรรมที่เน้น
ความต้องการของพนักงานมากกว่าวัฒนธรรมแบบอ่ืน ดังนั้น องค์การจึงมีบรรยากาศ ของมวลมิตรที่
ร่วมกันท างานคล้ายอยู่ในครอบครัวเดียวกัน ผู้น ามุ่งเน้นเรื่องความร่วมมือ การให้ความเอาใจใส่ 

เอ้ืออาทรทั้งพนักงานและลูกค้า โดยพยายามหลีกเล่ียงมิให้เกิดความรู้สึกแตกต่างกันทางสถานะภาพ ผู้น า
จะยึดมั่นในการให้ความเป็นธรรมและการปฏิบัติตามค าม่ันสัญญาอย่ างเคร่งครัด จะมีค่านิยมส าคัญใน
เรื่องต่อไปนี้ 

1) การท าตามประเพณีปฏิบัติ  
2) การค านึงถึงผลกระทบท่ีจะมีต่อคนอ่ืน ๆ 

3) การเน้นความเป็นทีม 

4) เน้นการมีส่วนร่วม 

5) การเห็นพ้องกัน ไม่พยายามสร้างความแตกแยก อะลุ่มอล่วยกัน ช่วยเหลือกัน 
ร่วมมือกัน เป็นกันเองเป็นแบบพี่น้อง 

6) การเน้นความเป็นธรรม ยุติธรรมและเท่าเทียมกัน 
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ในองค์การที่มีวัฒนธรรมองค์การแบบนี้มักจะมีกระบวนการเรียนรู้ทางสังคมมาก รวมท้ังมีการ
บริหารทรัพยากรมนุษย์ที่ดี ท าให้พนักงานมีความรู้สึกเป็นเจ้าของและจงรักภักดีต่อองค์การ ตลอดจนมี
ความภาคภูมิใจที่ได้เป็นส มาชิกขององค์กรแบบนี้  มีบางบริษัทท่ียึดวัฒนธรรมแบบนี้แล้วประสบ
ความส าเร็จ เช่น SAS Institute ในสหรัฐที่ให้ความส าคัญสูงต่อค่านิยมการดูแลเอาใจใส่ต่อความเป็นอยู่
และความต้องการของพนักงานเพื่อให้เกิดการเพิ่มผลงาน  พนักงานจะได้รับการอบรมในการจัดระเบียบ
ชีวิตส่วนตั วได้อย่างสมดุลมากกว่าการท างานเพิ่มชั่วโมงขึ้นหรือท างานหนักเกินไป หรือมีจิตใจมุ่ง
แข่งขันกัน นอกจากนี้ยังเน้นเรื่องความเสมอภาค ความเป็นธรรม และความร่วมมือ พบว่าพนักงานของ
บริษัทดังกล่าวให้ความร่วมมือและใส่ใจต่อเพื่อนร่วมงานและบริษัทยิ่งขึ้น ส่งผลให้บริษัทสามา รถ
ปรับตัวพร้อมต่อการแข่งขันและการเปล่ียนแปลงของตลาดได้ 

2.3.10.4 วัฒนธรรมแบบราชการ (Bureaucratic Culture) เป็นวัฒนธรรมที่เน้นความมี
เสถียรภาพความมั่นคงและมุ่งเน้นภายในองค์การเป็นส าคัญ ให้ความส าคัญต่อภาวะแวดล้อมภายใน 
ความคงเส้นคงวาในการด าเนินการเพื่อให้เกิดความมั่นคง วัฒนธรรมแบบราชการจะมุ่งเน้นด้านวิธีการ 
ความเป็นเหตุผล ความมีระเบียบของการท างาน มุ่งเน้นเรื่องให้ยึดและปฏิบัติตามกฎระเบียบ ยึดหลักการ
ประหยัด ความส าเร็จขององค์การเกิดจากความสามารถในการบูรณาการและความมีประสิทธิภาพ ใน
โลกปัจจุบันที่มีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วเช่นนี้ มีองค์การน้อยมากที่สามารถด าเนินงานภายใต้ภาวะ
แวดล้อมท่ีมั่นคง ผู้น าส่วนใหญ่จึงพยายามหลีกเล่ียงวัฒนธรรมแบบราชการ เนื่องจากต้องการมีความ
ยืดหยุ่นคล่องตัวมากขึ้นนั่นเอง จะมีค่านิยมในเรื่องต่อไปนี้ 

1) การประหยัดและมุ่งประสิทธิภาพในการท างาน 

2) เน้นความเป็นทางการ และความเป็นระเบียบแบบแผน 

3) การใช้เหตุผล ใช้ข้อมูลตัวเลขต่างๆ ในการปฏิบัติงาน 

4) การเน้นในระเบียบ ค าส่ัง กฎระเบียบต่างๆ 

5) การเชื่อฟัง ท าตามกฎระเบียบ และค าส่ังของผู้บังคับบัญชา 

แนวคิดของวัฒนธรรมแบบนี้จะก่อให้เกิดความมีประสิทธิภาพ เสถียรภาพ และสามารถ
คาดหมายผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นได้ และเหมาะกับองค์การที่อยู่สภาพแวดล้อมท่ีไม่ค่อยเปล่ียนแปลง 
องค์การประเภทหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจมักมีวัฒนธรรมในแบบนี้มากเพราะอยู่ภายใต้กรอบ
ของระบบราชการ แต่แนวโน้มในอนาคตของวัฒนธรรมแบบนี้น่าจะลดลง เพราะหน่วยงานราช การและ
รัฐวิสาหกิจทั้งหลายต่างพยายามมุ่งออกจากระบบราชการ พยายาม๑๒บริหารงานแบบธุรกิจเอกชน โดย
พยายามลดขั้นตอนกฎระเบียบต่าง ๆ ท่ีไม่จ าเป็นลง เปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติงานได้ใช้วิจารณญาณที่
เหมาะสมให้เกิดความคล่องตัวในการท างานมากขึ้น นอกจากนั้น ขณะนี้รัฐบาลได้ก าหนดน โยบายใน
การปฏิรูประบบราชการ ซ่ึงจะต้องมีการปฏิรูปหลายประการ ท้ังการปฏิรูปโครงสร้าง ระบบการท างาน 
ระบบงบประมาณ รวมท้ังวัฒนธรรมการท างานของข้าราชการทั้งหลายด้วย โดยเน้นให้มีให้มี
ประสิทธิภาพและสร้างความพึงพอใจให้แก่ประชาชนผู้ใช้บริการให้มากขึ้น 



74 

กล่าวโดยสรุป วัฒน ธรรมแต่ละแบบสามารถสร้างความส าเร็จให้แก่องค์การได้ทั้งส้ิน การยึด
วัฒนธรรมแบบใดหรือผสมผสานมากน้อยเพียงใด ขึ้นอยู่กับจุดเน้นด้านกลยุทธ์ขององค์การ และความ
จ าเป็นของเงื่อนไขแวดล้อมภายนอกเป็นส าคัญ จึงเป็นความรับผิดชอบโดยตรงของผู้น าที่ต้องมิให้
องค์การหยุดชะงักอยู่ กับวัฒนธรรมเดิม ซ่ึงอาจเหมาะสมกับอดีต แต่ไม่อาจท าให้องค์การประสบ
ความส าเร็จได้อีกต่อไป 
 

2.4 อิทธิพลวัฒนธรรมต่อพฤติกรรมของบุคคล 

อิทธิพลของวัฒนธรรมที่มีต่อความคิดทัศนคติ และพฤติกรรมของบุคคลในท้องถ่ินต่างๆ โดย
วัฒนธรรมจะท าหน้าที่ 2 ประการคือ 

1)  เป็นตัวเลือกสรร หรือตัวกรองข้อมูลให้บุคคลเกิดการรับรู้อันจะมีผลต่อ
ทัศนคติและพฤติกรรมของบุคคลในกลุ่มต่างๆ 

2) เป็นเครื่องมือที่ท าให้ตนเกิดการเรียนรู้เกี่ยวกับทัศนคติต่างๆ อันมีผลต่อพฤติกรรมโดยมี
การถ่ายทอดสืบต่อกันมาในกลุ่มคน ดังนั้นการรับรู้ส่ิงต่างๆในบุคคลนั้นจะอยู่ในรูปของส่ิงต่อไปนี้ 

2.4.1  ความเชื่อ (Beliefs) 

ความเชื่อจะมีผลต่อความคิดและการกระท าของบุคคลในกลุ่มต่างๆ โดยความเชื่อนี้จะได้รับ
อิทธิพลจากวัฒนธรรม เช่นความเชื่อในศาสนาต่างๆ ท่ีก าหนดพฤติกรรมของบุคคลประเทศหลาย
ประเทศในแอฟริกา เกาหลีเหนือ คิวบา และชนพื้นเมืองของอเมริ กาจะมีความเชื่อว่า การท าธุรกิจและ
ผลประโยชน์ของบุคคลจะต้องถูกก าหนดมาจากรัฐบาลกลาง ในขณะที่คนไทยอเมริกาหรือแคนาดาจะ
คิดว่าการผลิตสินค้าและบริการหรือการท าธุรกิจทุกอย่างควรเป็นเรื่องของเอกชนรัฐบาลไม่ควรเข้ามายุ่งเกี่ยว 

ส่ิงท่ีกล่าวมาข้างต้นสอดคล้องกับการศึกษาขอ งกรุดแฮม ท่ีกล่าวถึงความเชื่อของคนในต่าง
วัฒนธรรมจะมีผลต่อพฤติกรรมของคนกลุ่มต่างๆ เหล่านั้นซ่ึง ความเชื่อพื้นฐาน 5 ประการ ท่ีมีผลต่อ
พฤติกรรมของคนได้แก่ 

2.4.1.1 มุมมองท่ีบุคคลนั้นมีต่อโลก เช่นการเป็นผู้น าแบบเผด็จการ การยอมรับความมี
อ านาจที่ไม่เท่าเทียมกันในองค์การหรือสังคม จริยธรรมการท างานแบบโปรเตสแตนท์ ที่ให้ความส าคัญ
กับการท างานหนัก ความเท่าเทียมกันในสังคม ความเชื่อว่าคนจะมีการเปล่ียนแปลงไปในทางดี ความเชื่อ
ที่เกี่ยวกับความเท่าเทียมในที่ท างาน 

2.4.1.2 ความมั่นใจในความส าเร็จของตนเอง เช่นความเชื่อมั่น ในการท างา นให้ส าเร็จ
ของคนญี่ปุ่นจะสูงกว่าคนอเมริกัน ในขณะที่ชาวยุโรปส่วนใหญ่คอยควบคุมธรรมชาติ  คนในวัฒนธรรม
ที่การท างานเป็นกลุ่มและมีระยะห่างของอ านาจ(การยอมรับว่าการแจกจ่ายอ านาจในองค์การหรือสังคมมี
ความไม่เท่าเทียมกัน) จะมีความมั่นใจต่อความส าเร็จของตนเองน้อยกว่า และคนเอเชียส่วนใหญ่เชื่อเรื่อง
โชคชะตา ราศีมากว่าชาวตะวันตก 

2.4.1.3 ความเชื่อที่ว่าโลกนี้มีความเป็นธรรม ผลจากการศึกษาของกรุดแฮม ปรากฏว่า
คนที่มีฐานะร่ ารวยและคนที่มีอ านาจเชื่อว่าโลกมีความเป็นธรรม 
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2.4.1.4 ศาสนา มีผลโดยตรงต่อพฤติกรรมการด าเนินชีวิตของคนในสังคม เช่นการรับ
ดอกเบี้ยเป็นส่ิงต้องห้ามในบางศาสนา การจ าหน่ายสินค้าท่ีไม่ถูกต้องตามหลักศาสนาอิสลามเป็นส่ิง
ต้องห้ามเช่นการจ าหน่ายสุรา การท าธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอบายมุข 

2.4.1.5 ความเชื่อเกี่ยวกับการให้ความส าคัญของผลตอบแทนที่เป็นตัวเงิน จริยธรรมใน
การท าธุรกิจ ความรับผิดชอบต่ อสังคม การใช้ความสัมพันธ์ส่วนบุคคลในการท าธุรกิจล้ วนมีผลต่อ
พฤติกรรมของบุคคลทั้งส้ิน 

2.4.2  ทัศนคติ (Attitude) 

ทัศนคติ เป็นแนวความคิดที่มีความส าคัญมากแนวหนึ่งทาง จิตวิทยาสังคม และ การส่ือสาร และ
มีการใช้ ค านี้กันอย่างแพร่หลาย ทัศนคติ เป็นเรื่องของจิตใจ ท่าที ความรู้สึกนึกคิด และความโน้มเอียง
ของบุคคล ท่ีมีต่อข้อมูลข่าวสาร และการเปิดรับ รายการกรองสถานการณ์ ท่ีได้รับมา ซ่ึงเป็นไปได้ทั้งเชิง
บวก และเชิงลบ ทัศนคติ มีผลให้มีการแสดง พฤติกรรม ออกมา จะเห็นได้ว่า ทัศนคติ ประกอบด้วย 
ความคิดที่มีผลต่ออารมณ์ และความรู้สึกนั้น ออกมาโดยทางพฤติกรรมและทัศนคติจะมีลักษณะที่ส าคัญ 
3 ประการ คือ 

2.4.2.1 ทัศนคติเป็นส่ิงท่ีเกิดการเรียนรู้ 
2.4.2.2 วัฒนธรรมเป็นบ่อเกิดของการเรียนรู้นั้นๆ 

2.4.2.3 ทัศนคติจะก่อให้เกิดพฤติกรรมหรือการกระท า 

2.4.3  ค่านิยม (Values)  

เป็นความคิดและพฤติกรรมของบุคคลในสังคมท่ีเห็นว่าเป็นส่ิงท่ีมีคุณค่า ยอมรับมาปฏิบัติตาม
และหวงแหนไว้ระยะหนึ่ง ค่านิยมมักเปล่ียนแปลงไปตามกาลสมัยและความคิดเห็นของคนในสังคม 
ค่านิยมจึงเป็นมาตรฐานการเรียนรู้ การประเมิน การเลือกและการตัดสินใจของบุคคลว่าควรท าหรือไม่
ควรท า มีค่าหรือไม่มีค่า ส าคัญหรือไม่ส าคัญ นอกจากนี้ค่านิยมยังท าหน้าที่เป็นตัวก าหนดเป้าหมายและ
สร้างแรงจูงใจให้บุคคลมุ่งสู่เป้าหมายที่ต้องการ  

2.4.3.1 ความส าคัญของค่านิยม  เป็นพื้นฐานของความเข้าใจเกี่ยวกับทัศนคติและ
แรงจูงใจ ที่มีอิทธิพลต่อการรับรู้  โดยทั่วไปแล้วค่านิยมจะมีความสัมพันธ์ใกล้ชิ ดกับองค์ประกอบด้วย
ทัศนคติ และมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการแสดงออก ค่านิยมเป็นกระบวนการทางความคิดของบุคคลที่เป็น
ตัวก าหนดตัวตัดสินและชี้น าให้บุคคลปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งบทบาทของค่านิยมจะท าหน้าที่เป็น
มาตรฐานที่จะน าทางหรือแนวทางให้บุคคลประพฤติปฏิบัติและท าหน้าที่กร ะตุ้นเพื่อให้เกิดแรงจูงใจใน
การปฏิบัติตลอดจนช่วยเสริมทัศนคติ ความสนใจและความตั้งใจ ซ่ึงน าไปสู่การแสดงพฤติกรรมที่
สอดคล้องกับค่านิยม บุคคลแต่ละคนจะมีค่านิยมของตนเอง ซ่ึงอาจจะแตกต่างหรือคล้ายคลึงกับค่านิยม
ของผู้อ่ืนก็อาจมีความเป็นไปได้ ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับกระบวนการเรียนรู้ทางสังคม ท่ีท าให้ประสบการณ์
ของแต่ละคนผิดแผกแตกต่างกันหรือคล้ายคลึงกัน ค่านิยมจึงเป็นมาตรฐานซ่ึงใช้เป็นกรอบก าหนด
ทางเลือกของบุคคลจากทางเลือกต่าง ๆ และจะเป็นตัวก าหนดพฤติกรรมการกระท าหรือการแสดงออก
ของแต่ละคน 
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สุพัตรา สุภาพ ได้กล่าวถึงค่านิยมสังคมเมืองและค่านิยมสังคมชนบทของสังคมไทยไว้ค่อนข้าง
ชัดเจน โดยแบ่งค่านิยมออกเป็นค่านิยมของคนในสังคมเมืองและสังคมชนบทซ่ึงลักษณะค่านิยมทั้งสอง
ลักษณะ จัดได้ว่าเป็นลักษณะของค่านิยมที่ท าให้เกิดมีอิทธิพลต่อค่านิยมที่มีต่อพฤติกรรมของบุคคล ซ่ึง
สามารถแสดงให้เห็นชัดเจนในตาราง 

2.4.3.2 อิทธิพลของค่านิยมต่อตัวบุคคล เป็นค่านิยมไม่ว่าจะเป็นของบุคคลหรือค่านิยม
ของสังคม จะมีอิทธิพลต่อตัวบุคคล ดังนี้ คือ 

1) ช่วยให้บุคคลตัดสินใจว่าส่ิงใดผิด ส่ิงใดถูก ดีหรือไม่ดี มีคุณค่าหรือไม่มีคุณค่า
ควรท าหรือไม่ควรท า 

2) ช่วยให้บุคคลในการก าหนดท่าทีของตนต่อเหตุการณ์ที่ตนต้องเผชิญ 

3) ช่วยสร้างมาตรฐาน และแบบฉบับจากการประพฤติปฏิบัติของบุคคล 

4) มีอิทธิพลเหนือบุคคลในการเลือกกิจกรรมและคบหาสมาคมกับบุคคลอ่ืน  
5) ทางสังคม ซ่ึงตนจะต้องเข้าไปร่วมด้วย 

6) ช่วยให้บุคคลก าหนดความคิดและแนวทางปฏิบัติ 
7) ช่วยเสริมสรา้งหลักศีลธรรม ซ่ึงบุคคลจะใช้ในการพิจารณา การกระท าของตนอย่าง

มีเหตุผล 

2.4.4  อิทธิพลวัฒนธรรมองค์การส าคัญของวัฒนธรรมต่อองค์การ  มีหลักฐานการศึกษาวิจัยไว้  

3 ประการคือ  
2.4.4.1 วัฒนธรรมองค์การสามารถก าหนดรูปแบบพฤติกรรมขององค์การ เช่น 

วัฒนธรรมองค์การที่คนส่วนมา กมักวางเฉยต่อปัญหาท่ีเกิดขึ้นในองค์การ เมื่อวิถีชีวิตทั่วไปสร้างแบบ
แผนการวางเฉยต่อปัญหา พฤติกรรมการปฏิบัติของมนุษย์ในองค์การก็จะซึมซับเรียนรู้แพร่กระจายใน
เรื่องการวางเฉย นานเข้าก็จะเป็นวัฒนธรรมการวางเฉย และกลายเป็นแบบแผนส า หรับพฤติกรรมมนุษย์
ในองค์การนั้นๆ ต่อไป  

2.4.4.2 รูปแบบพฤติกรรมองค์การที่เกิดขึ้นจากวัฒนธรรมองค์การอาจเป็นได้ทั้งปัจจัย
เกื้อกูลหรืออุปสรรคต่อการด าเนินงานขององค์การ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการตัดสินในแก้ไขปัญหาในการ
บริหารงาน กล่าวคือ วัฒนธรรมจะส่งผลต่อรูปแบบและเนื้อหาความสัมพันธ์ของบุคคลทั่วไปในองค์ การ 
เช่น ในกรณีที่องค์การมีปัญหาท่ีเกี่ยวกับงานหรือพฤติกรรมของคน และจ าเป็นต้องแก้ไขปัญหาเหล่านี้ 
แต่เม่ือพฤติกรรมของคนที่เกิดจากการยอมรับอ านาจของผู้น า และไม่มีความกล้าหาญในการริเริ่มแก้ไข
ปัญหา ถ้าผู้น าไม่เป็นผู้เริ่มต้นก่อนคือมีวัฒนธรรมยอมตามอย่างไม่ยั้งคิ ด (Subordination  Culture)  

พฤติกรรมเช่นนี้ก็จะเป็นอุปสรรคในการแสวงหาแนวทางแก้ไขปัญหาท่ีตนประสบอยู่ร่วมกันอย่างมี
ความคิดและริเริ่มสร้างสรรค์ซ่ึงความคิดริเริ่มเป็นส่ิงจ าเป็น เมื่อแบบแผนการประพฤติถูกปิดกั้นก็จะเกิด
การวางแนวปฏิบัติขึ้นมากันเอง ว่าวิธีการแบบใ ดในการแก้ไขปัญหาเป็นที่ยอมรับได้ในกลุ่ม (เพราะ
สอดคล้องกับแบบแผนวัฒนธรรมที่กลุ่มมีอยู่ในใจ คือความกลัว)  หรือวิธีการแบบใดในการแก้ไขปัญหา
เป็นที่ยอมรับไม่ได้ (เพราะขัดกับวัฒนธรรมกลุ่มท่ีมีอยู่ในใจ หรือกลุ่มไม่มีวัฒนธรรมนี้อยู่ คือความกล้า
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หาญในการคิดริเริ่มสร้างสรรค์) ในการปฏิบัติงาน หรือในการมีความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในองค์การ
ด้วยกัน วัฒนธรรมจึงเป็นเงื่อนไขส าคัญควรแก่การระลึกถึงในการศึกษาปัญหาขององค์การทั้งโครงสร้าง 
กระบวนการ พฤติกรรม และส่ิงแวดล้อมในองค์การ  

2.4.4.3 จากผลงานการศึกษาของ พอลเบท และ เอ็มอีพี สลิ กแมน (Paul  Bate  And  

M.E.P.  Seligman) พบว่าวัฒนธรรมจะมีอ านาจชักน าให้เกิดภาวการณ์เรียนรู้ต่างๆ ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ที่มีความส าคัญกับองค์การ คือ การเรียนรู้ภาวะช่วยตัวเองไม่ได้ (Learned  Helplessness)  ซ่ึงเป็น
สถานภาพทางจิตที่คนจะมีเมื่อเขารับรู้ว่าเขาไม่สามารถควบคุมเป้าหมายในชีวิตของเขาเองได้ และถ้าการ
รับรู้เช่นนี้ได้รับการยืนยันโดยผู้นั้นมีประสบการณ์ตรง โดยเขาผู้นั้นพบกับตัวเองว่าเป็นเช่นนั้นจริง ๆ ก็
จะท าให้การจูงใจในการตอบโต้กับปัญหาหายไป กลายเป็นคนย่อท้อต่ออุปสรรคหรือไม่ต่อสู้ให้
เป้าหมายขององค์การบรรลุผล วัฒนธรรมการยอมตามผู้บังคับบัญชาโดยไม่ยั้งคิดจึงก่อให้เกิดพฤติกรรม
ส้ินหวังในองค์การ  

โดยสรุป วัฒนธรรมองค์การในฐานะเป็นแบบแผนส าหรับพฤติกรรมมนุษย์ในองค์การเป็นส่ิงท่ี
ผู้ศึกษาพฤติกรรมองค์การจะละเลยไม่ได้ เพราะเป็นเสมือนแกนกลางของทุกส่ิงทุกอย่างในการ
ด าเนินงานของมนุษย์ในองค์การ  

ตัวอย่างวัฒนธรรมองค์การของบริษัทต่างๆ 
กลุ่มบริษัทในเครือซิเมนต์ไทย  เป็นองค์การที่อยู่ในรูปของอุดมการณ์ (Ideology)  มีอยู่  4  ข้อ  คือ 

1) ตั้งมั่นในความเป็นธรรม 

2) มุ่งมั่นในความเป็นเลิศ 

3) เชื่อถือในคุณค่าของคน 

4) ถือมั่นในความรับผิดชอบของคน 

บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) เป็นวัฒนธรรมองค์การที่อยู่ในรูปของอุดมการณ์มีอยู่  5  ข้อ  
1) ความรู้สึกเป็นเจ้าของธุรกิจ  
2) มุ่งเน้นผลประโยชน์ทางธุรกิจ   

3) มุ่งเน้นลูกค้า   

4) ต้องให้ ปตท. เป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม  
5) มีจิตส านึกในการท างานเป็นทีม โดยมเีป้าหมายร่วมกันที่ชัดเจน  
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2.5 บทสรุป 

วัฒนธรรมองค์การ เป็น แบบแผนหรือวิถีชีวิตขององค์การที่สมาชิกยอมรับและยึดถือปฏิบัติ
ร่วมกันเป็นทั้งแบบแผนทางความคิดความเชื่อค่านิยมอุดมการณ์ขององค์การและเป็นแบบแผนทางการ
กระท าขององค์การและปฏิสัมพันธ์ของสมาชิกในองค์การกล่าว คือถ้าหากหน่วยงานใดมีวัฒนธรรม
องค์การที่ดีเช่นบุคลากรมีการท างานอย่างเต็มที่เน้นคุณภาพและมีความรับผิดชอบสูงย่อมส่งผลให้การ
ท างานของทุกคนดีมีคุณภาพส่งผลทาให้ผู้รับบริการได้รับการบริการที่ดีมีคุณภาพรวมทั้งท าให้เกิดความ
พึงพอใจ ดังนั้น วัฒนธรรมองค์การในฐานะเป็นแบบแผนส าหรับพฤติกรรมมนุษย์ในองค์การเป็นส่ิงท่ีผู้
ศึกษาพฤติกรรมองค์การ ต้องตระหนักและให้ความส าคัญ ในฐานะนักศึกษาและผู้สนใจด้าน วัฒนธรรม
องค์การถือว่าเป็นแนวทางในการเรียนรู้และปรับตัวให้สอดคล้องตามบริบทต่อไป 
  

 

ค าถามท้ายบท 
 

2.1 ให้อธิบาย ความหมายและส าคัญของวัฒนธ รรมองค์การที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรม
มนุษย์ในฐานะปัจเจกบุคคลและกลุ่มคนในสังคม พร้อมยกตัวอย่างประกอบ 

2.2 ให้อธิบาย  และยกตัวอย่างการน าองค์ความรู้ที่ได้จากการเรียนไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 

2.3 ให้อธิบาย และยกตัวอย่างอย่างละเอียด กรณีศึกษาวัฒนธรรมองค์การที่เป็น เลิศ          
1 องค์การ พร้อมเอกสารประกอบ 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ 3 

ภาวะผู้น าทางการศึกษา   3    ชั่วโมง 

 

หัวข้อเนื้อหา 

3.1 ความหมายเกี่ยวกับผู้น า ผู้บริหาร ภาวะผู้น า  
3.2 แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับภาวะผู้น า  
3.3 ประสิทธิผลภาวะผู้น า 

3.4 ภาวะผู้น าทางวิชาการ 

3.5 บทสรุป 
 

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

1. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถอธิบายเกี่ยวกับภาวะผู้น าทางการศึกษา ประสิทธิผลภาวะผู้น า และภาวะ
ผู้น าทางวิชาการ 

2. เพื่อให้ผู้เรียนน าไปประยุกต์ใช้กับการเรียนเป็นกลุ่ม 
 

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอนประจ าบท 

1. บรรยายเนื้อหาในแต่ละหัวข้อ พร้อมยกตัวอย่างประกอบ 

2. ศึกษาจากเอกสารประกอบการสอน 

3. ผู้สอนสรุปเนื้อหา 

4. ท าแบบฝึกหัดเพื่อทบทวนบทเรียน 

5. ผู้เรียนถามข้อสงสัย 

6. ผู้สอนท าการซักถาม 
 

สื่อการเรียนการสอน 

1. เอกสารประกอบการสอนวิชา บทท่ี 3 ภาวะผู้น าทางการศึกษา 

2. Power Point เรื่อง ภาวะผู้น าทางการศึกษา 
 

การวัดผลและการประเมิน 
1. ประเมินจากการซักถามในชั้นเรียน 

2. ประเมินจากความร่วมมือและความรับผิดชอบต่อการเรียน 

3. ประเมินจากการท าแบบฝึกหัดทบทวนท้ายบทเรียน 

 



บทที่ 3 

ภาวะผู้น าทางการศึกษา 
 

3.1 ความหมายเกี่ยวกับผู้น า ผู้บริหาร ภาวะผู้น า  
 3.1.1  ความหมายของผู้น า 

 ผู้น าหมายถึงบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้ง   หรือได้รับการยอมรับจากสมาชิกให้เป็นหัวหน้ากลุ่ม 
โดยจะเป็นศูนย์รวมในการตัดสินใจเพื่อแก้ปัญหา ประสานงาน และด าเนินงานของกลุ่ม ซ่ึงมักจะเกิดจาก
ความยินยอมของสมาชิก  
 3.1.2  ความหมายของผู้บริหาร 

 ผู้บริหาร หมายถึง บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในองค์การ มีหน้าที่ในการควบคุม 
ดูแล รับผิดชอบตามภารกิจขององค์การให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

 3.1.3  ความหมายของภาวะผู้น า 

 ภาวะผู้น าหมายถึง การใช้อิทธิพลของบุคคลหรือของต าแหน่งโดยการจูงใจให้บุคคลหรือกลุ่ม
ปฏิบัติตามความคิดเห็นความต้องการของตนเองด้วยความเต็มใจ ยินดีที่จะให้ความร่วมมือเพื่อจะน าไปสู้
การบรรลุวัตถุประสงค์ของกลุ่มตามที่ก าหนดไว้ ภาวะผู้น าเป็นความสามารถในการชักจูงผู้อ่ืนให้ ค้นหา
หนทางท่ีจะบรรลุวัตถุประสงค์ทีก าหนด และเป็นการผูกมัดหรือหลอ มรวมกลุ่มเข้าเป็นอันหนึ่งอัน
เดียวกัน แล้วกระตุ้นให้ด าเนินไปสู่เป้าหมายหรืออาจสรุปได้ว่าภาวะผู้น าคือรูปแบบอิทธิพลระหว่าง
บุคคล เป็นความสามารถในการน าของผู้น าของกลุ่ม ในอันที่จะก่อให้เกิดการกระท ากิ จกรรม หรือการ
เปล่ียนแปลงเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ 
 

3.2 แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับภาวะผู้น า   
ทฤษฎีภาวะผู้น ามีวิวัฒนาการจากการศึกษา  เริ่มมีความชัดเจนประมาณต้นคริสต์ศตวรรษ 

ที่ 20 โดยศึกษาตามแนวความคิดความเชื่อของทฤษฎีภาวะผู้น าในแต่ละช่วง  เป็นผลท าให้เกิดแนวคิ ดมา
พัฒนาเป็นภาวะผู้น า  และน ามาใช้ในการพัฒนาผู้น ากลุ่มและองค์การในปัจจุบัน  การศึกษาแนวคิด
ทฤษฎีภาวะผู้น านั้นได้มีผู้ศึกษาทฤษฎีความเป็นผู้น าไว้มาก  แต่ในที่นี้จะขอสรุปความคิดเกี่ยวกับทฤษฎี
ภาวะผู้น า  เป็น 4  กลุ่ม คือ 

3.2.1 ทฤษฎีคุณลักษณะผู้น า(Trait theory)  

ลักษณะทางกาย  (Physical Traits) โดยศึกษาเกี่ยวกับ  รูปร่าง  รูปทรง  ส่วนสูง  น้ าหนัก   ความ
แข็งแรง  ซ่ึงศึกษาจากผู้น าท่ีประสบความส าเร็จในด้านต่างๆ   เช่น  นักปกครอง   นักบริหาร   นักธุรกิจ  

(พ่อค้าวาณิช)  นักการศึกษา (ครู อาจารย์ นักปราชญ์) วิธีการศึกษา   เช่น  ศึกษาวิเคราะห์ชีวประวัติส่วน
บุคคล  องค์ประกอบทางร่างกาย 
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ลักษณะทางบุคลิกภาพ  (Personality Traits) โดยศึกษาเปรียบเทียบคุณลักษณะทางบุคลิกภาพ
ของผู้น าที่มีประสิทธิภาพกับผู้น าที่ไม่มีประสิทธิภาพ สามารถที่จะแบ่งทฤษฎีภาวะผู้น าเป็น 4 ทฤษฎี คือ 

3.2.1.1 ทฤษฎีผู้ยิ่งใหญ่   (The Great Man Theory) เชื่อว่าผู้น าเป็นบุคคลที่มีลักษณะ
ทางด้านสรีระ   และ การเป็นผู้น าท่ีแตกต่างจากผู้ตาม  โดยก าเนิดซ่ึงลักษณะทางด้านสรีระจะต้องมี
ส่วนสูงมากมีน้ าหนักมากและความแข็งแรงทางด้านร่ายกายมากกว่าผู้ตาม ซ่ึงองค์ประกอบทางด้านสรีระ 

และความเป็นผู้น าจะผันแปรไปตามลักษณะของการเป็นผู้น าในแต่ละกลุ่ม  พื้นฐานของทฤษฎีผู้ยิ่งใหญ่
ขึ้นอยู่กับลักษณะทางด้านสรีระบุคลิกภาพและคุณลักษณะส่วนบุคคลที่จะมีอยู่กับบุคคลบางคนโดย
ธรรมชาติ    ซ่ึงท าให้เกิดความแตกต่างระหว่างผู้น า และ ผู้ไม่ได้เป็นผู้น า 

ลักษณะผู้น าตามแนวความคิดของทฤษฎีผู้ยิ่งใหญ่ ทฤษฎีผู้ยิ่งใหญ่อยู่บนพื้นฐานคุณลักษณะของ
ผู้น าทางด้าน  กายภาพ  สังคม  บุคลิกภาพ  และคุณลักษณะของบุคคลโดยธรรมชาติ  ซ่ึงท าให้เกิดความ
แตกต่างระหว่างผู้น ากับผู้ตาม       หรือ กล่าวได้ว่า   ทฤษฎีผู้ยิ่งใหญ่  จะพิจารณาและสังเกตลักษณะ  

(Traits) ที่เด่น มีความประทับใจเกี่ยวกับประวัติ บุคลิกภาพและพฤติกรรมต่างๆ ต่อสังคมนั้น 

ทฤษฎีนี้เป็นทฤษฎีเก่าแก่ที่ใช้อธิบายลักษณะของการเป็นผู้น า   ตามความคิ ดเห็นของทฤษฎีเชื่อ
ว่า   การเปล่ียนแปลงชีวิตในสังคมจะเป็นผลกระทบจากบุคคล     ซ่ึงมีความสามารถ  และมีความเฉลียว
ฉลาดผิดจากคน อ่ืนๆ บุคคลที่คิดเห็นเกี่ยวกับทฤษฎีนี้  คือ Sir Francis Contton   กล่าวว่า   ทฤษฎีนี้ชี้
เฉพาะเจาะจงลงไปยังแต่ละบุคคล    ซ่ึงเรียกว่า    ผู้น า   เนื่องจากมีลักษณะพิเศษตกทอดมา   การ
เปล่ียนแปลงรูปสังคมตามทฤษฎีนี้เกิดขึ้นเนื่องจากการตัดสินใจ     ซ่ึงบุคคลดังกล่าวเป็ นผู้ท าขึ้น  ความ
เข้มของการเปล่ียนแปลงขึ้นอยู่กับโครงสร้างหรือการประสานกันของกลุ่มท้ังหมด และขึ้นอยู่กับพ้ืนฐาน
ของผู้น า 

ข้อเสนอแนะของการค้นคว้าด้านกลุ่มสัมพันธ์พบว่า  ความสัมพันธ์ขององค์ประกอบทางสรีระ    

และความเป็นผู้น านี้   จะแปรผันไปตามลักษณะของผู้น าที่มีต่อการกระท าในแต่ละกลุ่มเพราะทุกคนย่อม
นิยมชมชื่นผู้น าท่ีมีรูปร่างสูง  แข็งแรง  เข้มแข็ง  ฯลฯ  แต่ก็ยังมีผู้น าท่ีมีช่ือเสียงบางคนที่ไม่ได้มีลักษณะ
ดังกล่าว 

อย่างไรก็ตาม  The Great Man Theory  ในแนวทางท่ีเป็นจริงที่จะปรากฏออกมาเป็นผู้น าภายใต้
อิทธิพลของพฤติกรรมที่ฝึกจากการเรียน  และจากความคิดทางจิตวิทยา  ความจริงจากบุคลิกลักษณะของ
ผู้น าจะเกิดมาไม่สมบูรณ์  ถ้าหากไม่ได้เรียนรู้ภายหลัง  ความมีประสบการณ์   

ลักษณะโดยทั่วไปของผู้น านั้นต้องมีส่วนประกอบจากลักษณะทางกาย จิตใจ และบุคลิกลักษณะ
ส่วนตัว  การค้นคว้าระหว่างปี ค.ศ. 1930 – 1950  มีผลการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับคุณลักษณะของผู้น าที่พึงมี
กันอย่างกว้างขวาง    ผลของการวิจัยก็เป็นเพียงแนวทางให้เห็นว่า  ผู้น าควรมีรูปร่างใหญ่โต   มีผิวพรรณ
ผุดผ่องใสกว่าผู้ตาม  และมีสติปัญญาเฉลียวฉลาด 
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ในปี ค.ศ. 1910 Thomas Carlyle  ได้พูดเกี่ยวกับ   ทฤษฎีว่าด้วยบุคคลส าคัญ   หรือ ทฤษฎีผู้
ยิ่งใหญ่ (The Great Man Theory) ในเรื่องของการเป็นผู้น า  เขาช้ีให้เห็นว่าความก้าวหน้าของโลกนั้นมา
จากการประสบความส าเร็จส่วนบุคคลของบุคคลส าคัญ      ซ่ึงจะมีคุณลักษณะที่จะน าไปใช้ในการ
ก าหนดความเป็นผู้น าท่ีมีประสิทธิภาพ  เมื่อพิจารณาคุณลักษณะบางอย่างของผู้น าที่มาสนับสนุนทฤษฎีผู้
ยิ่งใหญ่  ดังนี้ 

คุณลักษณะทางกายภาพ (Physical Traits)  

ส่วนสูง        (Height)       

น้ าหนัก       (Weight)      

รูปร่าง  หน้าตา   (Physical Attractiveness)   

แข็งแรง      (Physical Endurance)    

ความมีชีวิตชีวา    (Vitality)      

จากลักษณะต่างๆ ของผู้น าที่ได้กล่าวมา มีผู้ให้ความเห็นว่า  ไม่ใช่รูป (Pattern)  ที่จะแสดงความ
เป็นผู้น าได้สมบูรณ์  บุคลิกลักษณะของผู้น าจะมีได้โดยสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อมีการเรียนรู้ภายหลัง                    

มีประสบการณ์ ดังนั้น จึงได้มีผู้พยายามศึกษาเพิ่มเติมเพื่อที่จะแสวงหาแนวความคิดที่จะอธิบายลักษณะ
ของผู้น าให้เหมาะสมยิ่งขึ้น  ซ่ึงต่อมา  Alvin W. Gouldner ได้เสนอแนวความคิดที่เกี่ยวข้องกับ                

จิตวิเคราะห์  โดยวิเคราะห์ถึงอุปนิสัย  บุคลิก  ท่าทาง  ให้ลึกซ้ึงยิ่งขึ้นว่ามีส่วนเกี่ยวข้อง กับพฤติกรมของ
การเป็นผู้น าอย่างไร   และจากลักษณะของผู้น า   ที่มีผู้พยายามศึกษาถึงบุคลิกภาพ  (Personality)  และ
โครงสร้างเกี่ยวกับคุณลักษณะอุปนิสัย    ท่าทางต่าง  ๆ  (Character Structure)  รวมท้ังความสามารถใน
การเป็นผู้น าของกลุ่ม   โดยเน้นถึงเฉพาะผู้น าเท่านั้นว่ามีอิ ทธิพลต่างๆ  ต่อกลุ่มอย่างไร   ดังนั้นในเวลา
ต่อมา  Fritz Redi  มีความรู้สึกว่าการใช้ค าว่า  ผู้น า (Leader)  นั้นค่อนข้างจะไม่เหมาะสมนัก   เขาจึงเล่ียง
มาใช้ค าว่า  Central Person  แทน  ซ่ึงหมายถึงผู้ที่มีความเกี่ยวข้องกับกลุ่มมากขึ้น ทั้งในด้านจิตวิทยากลุ่ม     

กระบวนการสร้างกลุ่มป ฏิสัมพันธ์ของกลุ่ม   เป็นต้น  จากแนวความคิดของ  Fritz Redi นี้เอง   ท าให้       

The Great Man Theory  และ  Trait Theory   ลดความส าคัญลงไป 

ข้อจ ากัดของทฤษฎีผู้ยิ่งใหญ่  เชื่อว่าความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบทางสรีระ  และความ
เป็นผู้น าจะผันแปรไปตามลักษณะของผู้น าที่มีการกระท าในแต่ละกลุ่ม    เพราะทุกคนย่อมนิยมชมชอบ
ผู้น าท่ีมีลักษณะรูปร่างสูง  แข็งแรง  เข้มแข็ง  น้ าหนักมากกว่าผู้อ่ืนที่ไม่ใช่ผู้น า ฯลฯ 

แต่จากการศึกษาในเวลาต่อมาเห็นว่า  ทฤษฎีลักษณะผู้น าไม่ใช่รูปแบบที่จะอธิบายความเป็น
ผู้น าได้อย่างสมบูรณ์   เพราะผู้ที่เป็นผู้น าหลายคนไม่ได้มีลักษณะตามทฤษฎีผู้ยิ่งใหญ่ 

Alvin W. Goulder  ได้ศึกษาวิเคราะห์ลักษณะของผู้น าตามทฤษฎีผู้ยิ่งใหญ่  โดยวิเคราะห์
อุปนิสัย   บุคลิก   ท่าทาง  (Character Traits)  ว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมเป็นผู้น าและลักษณะของ
ผู้น าอย่างไร ซ่ึงน าสู่ความคิดว่า บุคคลลักษณะของผู้น าจะมีได้โดยสมบูรณ์ต่อเมื่อมีการเรียนรู้ภายหลัง   

หรือการมีประสบการณ์ 
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จากการศึกษาของ Frits Redi   พบว่ากลุ่มมีอิทธิพลต่อลักษณะของผู้น า   ซ่ึงเขาได้เรียกผู้น าว่า   

“คนกลาง” (Central Person) ซ่ึงหมายถึง ผู้มีความเกี่ยวข้องกับกลุ่ม ซ่ึงการค้นพบของ  Frits Redi   ท าให้
ทฤษฎีผู้ยิ่งใหญ่ลดความส าคัญลงเพราะว่า   ผู้น าเกิดจากประสบการณ์ และการเรียนรู้ 

ทฤษฎีนี้มีข้อบกพร่องอยู่ 3 ประการ คือ 

1) ข้อเสียในการไม่ค านึงถึงอิทธิพลของปัจจัย  ด้านสถานการณ์ต่อภาวะผู้น า  

ภาวะผู้น าไม่สามารถแยกพิจารณาต่างหากจากความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่ม และความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 

2) ไม่ได้ค านึงถึงปัจจัยด้านผู้ตาม (Follower)  ว่ามีผลกระทบต่อภาวะผู้น า 

3) การศึกษา  และ วิจัยของนักสังคมศาสตร์ในเรื่องคุณลักษณะพิเศษของผู้น า     

ยังไม่นับว่าประสบความส าเร็จเป็นที่เชื่อถือแม้ในปัจจุบัน 

ดังนั้น ในปัจจุบันแนวความคิดนี้ยังไม่ได้รับการพิสูจน์ในเชิงวิทยาศาสตร์ว่าเป็นส่ิงท่ีเป็นไปได้   

ยังมีผู้กล่าวถึงข้อบกพร่องอ่ืนๆ  ของทฤษฎีนี้อีก  คือ  Gouldner  ได้กล่าวถึงข้อบกพร่องอ่ืน  ๆ  ไว้ดังนี้  
1) ในบรรดาคุณลักษณะพิเศษทั้งหลายนั้น     เราไม่สามารถทรา บได้ว่า

คุณลักษณะพิเศษชนิดใดบ้างท่ีส าคัญที่สุด  และชนิดใดบ้างท่ีมีความส าคัญลดหล่ันกันลงมา 

2) คุณลักษณะพิเศษต่างก็มีความสัมพันธ์ซ่ึงกันและกันอย่างแยกไม่ออก   เช่น   

ความสามารถในการตัดสินใจกับการมีสามัญส านึก  เป็นส่ิงท่ีมีลักษณะผสมผสานกัน 

3) การศึกษาเรื่องคุณลั กษณะพิเศษเท่าที่เคยมีผู้กระท ามา  ไม่มีใครเคยแบ่งแยก
ระหว่างคุณลักษณะพิเศษ  ที่จะท าให้ผู้น ายังคงรักษาคุณสมบัติของการเป็นผู้น าไว้ได้ 

4) ทฤษฎีเรื่องคุณลักษณะพิเศษ ยังเป็นที่โต้แย้งกันในเรื่องบุคลิกภาพของบุคคล
นอกเหนือจากข้อบกพร่องดังกล่าวแล้ว   ทฤษฎีนี้ไม่ได้ให้ ความสนใจแก่การฝึกอบรมบุคคลเพื่อเข้ารับ
ต าแหน่งผู้น า  เพราะถือว่าการเป็นผู้น าเป็นส่ิงท่ีเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ 

3.2.1.2 ทฤษฎีพันธุกรรม   (Genetic Theory) พันธุกรรม  และส่ิงแวดล้อม   เป็นปัจจัยท า
ให้มนุษย์แตกต่างกันโดยที่พันธุกรรม  และส่ิงแวดล้อมจะร่วมกันก าหนดบุคลิ กลักษณะของบุคคล   แต่
อิทธิพลของปัจจัยทั้งสองไม่เท่ากัน  ขึ้นอยู่กับลักษณะแต่ละอย่าง  ลักษณะทางกายและความสามารถทาง
สติปัญญาพันธุกรรมจะมีอิทธิพลมากกว่า   ลักษณะทางสังคมหรืออารมณ์  ส่ิงแวดล้อมจะมีอิทธิพล
มากกว่า 

พันธุกรรม  หมายถึง  ลักษณะต่างๆ   ของบรรพบุรุษหรือส่ิงท่ี อยู่ในเช้ือสายของบรรพบุรุษ           

ที่ถ่ายทอดมายังลูกหลานโดยผ่านยีน (Gene) ซ่ึงมีอยู่ในเซลล์สืบพันธ์  ส่ิงท่ีถ่ายทอดจากบรรพบุรุษไปสู่
ลูกหลาน   โดยผ่านกระบวนการของพันธุกรรมนั้นมีทั้งส่วนที่เป็นลักษณะทางกายและลักษณะทาง
พฤติกรรม  พันธุกรรมมีอิทธิพลต่อบุคคล  คอื ทางด้านร่างกาย  เช่น  รูปร่าง  หน้าตา   สีของผิว   ลักษณะ
ของผม  สีของผม   ความสูง   น้ าหนัก   ซ่ึงจะเป็นไปตามบรรพบุรุษ     แต่อิทธิพลของส่ิงแวดล้อม   เช่น  

โภชนาการมีส่วนบ้าง  ความบกพร่องทางกาย และโรคบางชนิด  เช่น  โรคเบาหวาน   โรคตาบอดสี   โรค
เกี่ยวกับโลหิต  ลมบ้าหม ู โรคแพ้สารบางอย่าง   
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ส่ิงแวดล้อม คือ สภาพการณ์ภายนอกทั้งมวลที่ล้อมรอบส่ิงมีชีวิต   และ มีอิทธิพลต่อพัฒนาการ
ด้านต่าง  ๆ ของส่ิงมีชีวิต   นอกเหนือจากอิทธิพลของพันธุกรรม   ส่ิงแวดล้อมท่ีมีอิทธิพลต่อมนุษย์เริ่ม
ตั้งแต่ปฏิสนธิในครรภ์มารดา  จนคลอดออกมาเป็นสมาชิกของสังคม และต่อเนื่องไปจนวันตาย  โดยอาจ
แบ่งเป็น 3 ช่วง  คือ ช่วงก่อนคลอด  สุขภาพร่ายกายของแม่  สุขภาพจิตของแม่   การบริโภคของแม่   การ
ได้รับรังสี สภาวะ Rh Factor  อายุของแม ่ จ านวนทารกในครรภ์      อิทธิพลช่วงขณะคลอด  เช่น  สภาวะ
การขาดออกซิเจน   การกระทบกระเทื อนในระหว่างคลอด   อิทธิพลส่ิงแวดล้อมช่วงหลังคลอด   คือ  

สภาพแวดล้อมท่ีหล่อหลอมบุคคลทั้งทางร่ายกาย  และ จิตใจ   ซ่ึงผ่านทางกระบวนการเรียนรู้ทางสังคม  

(Socialization) 

ลักษณะทางพันธุกรรม  จะเป็นเงื่อนไขก าหนดทิศทางและขอบเขตของการพัฒนาบุคลิกภาพใน
เรื่องของลักษณะทางร่างกาย  และลักษณะอารมณ์ในระดับหนึ่ง  เช่น  ถ้าบิดา   มารดา   เป็นผู้มีสติปัญญา
เฉลียวฉลาด   บุตรที่เกิดมาก็น่าจะมีระดับสติปัญญาเฉลียวฉลาดตามไปด้วย   แต่บางครั้งอาจไม่เป็น
เช่นนั้น   เพราะอาจมีปัจจัยอ่ืนๆ  ที่เข้ามาเกี่ยวข้อง   อีกหลายอย่าง  แต่อย่างไรก็ตาม   พันธุกรรม จะเป็น
เครื่องก าหนดบุคลิกภาพเบื้องต้นของคนว่าจะมีรูปร่าง  หน้าตา  ดีหรือเลวประการใด 

แนวความคิดของทฤษฎีพันธุกรรม เป็นทฤษฎีการศึกษาภาวะผู้น าท่ีเก่าแก่ทฤษฎีหนึ่ง   แนวคิด
ตามทฤษฎีนี้มีมาแต่โบราณกาล   มนุษย์เราในสมัยนั้นมีความเชื่อว่าการเป็นผู้น าเป็นเรื่องของ
ความสามารถที่เกิดขึ้นเฉพาะคนหรือเฉพาะตระกูล  และสืบเชื้อสายกันได้  จากพ่อไปยังลูก  จากลูกไปยัง
หลาน    เพราะบุคลิกภาพ   หรือ ลักษณะทางการเป็นผู้น าตามแนวคิดนี้เป็นส่ิงท่ีมาแต่ก าเนิด     และ
คุณสมบัติเฉพาะตัวที่สืบเชื้อสายกันได้ภายในตระกูล   คือ  เกิดมาเป็นผู้น า  หรือ Born To Be Leader  

เหมือนดังค าพังเพยของไทยที่ว่า ลูกไม้หล่นไม่ไกลต้น  คือ พ่อเป็นผู้น า  ลูกเกิดมาย่อมเป็นผู้น าด้วย 
 

จากความคิดตามทฤษฎีพันธุกรรม  จะเห็นได้ว่าทฤษฎีนี้มีลักษณะไม่แตกต่างกับทฤษฎีผู้ยิ่งใหญ่ 
(The Great Man Theory)  แต่ลักษณะของทฤษฎีพันธุกรรมไม่ค า นึงถึงองค์ประกอบทางสรีระ   และ
บุคลิกภาพส่วนตัวของผู้น า  เช่น  พระมหากษัตริย์  เป็นต้น 

Harold W. Boles และ James A. Davenport  ได้แบ่งแบบของผู้น าที่พิจารณาจากวิธีการได้ครอง
ต าแหน่ง เป็น 3 แบบ คือ  

แบบที่ 1 ผู้น าตามสถานะ  (Status Leader) เป็นผู้น าท่ีเกิดจากการ ได้ด ารงต าแหน่ง   เป็นผู้น าท่ี
บุคคลอ่ืนเลือกขึ้นมา   อาจโดยชาติก าเนิด   แต่งตั้ง   หรือเลือกตั้ง   ตัวอย่างของผู้น าตามสถานะ   เช่น  

ประธานบริษัทศึกษาการอ าเภอ  ครูใหญ่  เจ้าของร้านค้า  หัวหน้าแก๊ง 

แบบที่ 2 ผู้น าแบบฉุกเฉินชั่วคราว  (Emergent Leader) เป็นผู้น าท่ีเกิด จากความฉุกเฉิน  จากการ
เลือกของกลุ่มชุมชนในหน่วยงานเดิม  หรือหน่วยงานที่เกิดใหม่  และคนอ่ืนยอมรับเป็นผู้ตามด้วยความ
เต็มใจ  หรือโดยใช้ก าลัง  หรือโดยเป็นเจ้าของครอบครอง  โดยปกติแล้วผู้น าแบบฉุกเฉินนี้มักเกิดจาก 
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1) ขาดผู้ด ารงต าแหน่งที่เกิดจากการแต่งตั้ง 

2) ผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง  ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่  ตามท่ีเพื่อน
ร่วมงานคาดหวังว่าเขาจะปฏิบัติ 

3) บุคคลที่รู้เรื่องเหตุการณ์เฉพาะหน้าดี สามารถช่วยกลุ่มได้มากกว่าคนอ่ืน 

4) บุคคลที่มีเจตนาท่ีจะเห็นผลที่ออกมาดีกว่า  และ เจตนาเช่นว่านี้กระตุ้นให้เขา
ท าตามใจปรารถนา  แมว้่าจะต้องใช้ก าลังเพื่อให้เกิดผลเช่นนั้นก็ตาม 

ในการบริหารการศึกษาในปัจจุบัน  ผู้บริหารมักจะท าหน้าทีให้หน่วยงานอยู่ได้โดยไม่ล้ม   การ
ส่งเสริมให้เพื่อนร่วมงานได้ใช้ความรู้   ความสามารถอย่างเต็มที่   เป็นของจ าเป็นยิ่ง   เพื่อจะช่วยให้
หน่วยงานได้บรรลุจุดประสงค์สูงสุด  ดังนั้น  การกระตุ้นให้เกิดผู้แบบฉุกเฉินจึงเป็นความจ าเป็นเพราะ
เป็นการใช้สติปัญญาของเพื่อนร่วมงานอย่างเต็มที่ผู้น าแบบฉุกเฉินจะมีส่วนช่วยหน่วยงานได้อย่างเต็มที่   

ถ้าหากผู้น าตามสถานะที่ใจกว้างพอ   ผู้น าตามสถานะต้องสร้างบรรยากาศเพื่อพัฒนาผู้น าฉุกเฉิ น   ให้
เสรีภาพในการแสดงออก   สมาชิกอาจเป็นผู้น า   โดยการเสนอแนะหรือให้ความเห็นผู้น าตามสถานะ
จะต้องซ่ือสัตย์ต่อวิชาชีพ ไม่เหลิงอ านาจ หรือผู้น าแบบฉุกเฉินอาจเกิดจาก 

1) การยอมรับของผู้ตาม  การยอมรับนี้อาจเกิดจากเกิดจากการตั้งความมุ่งหมาย
หรือมีความคิดที่ดีสมาชิกยกย่องยอมรับ   เช่น  การตั้งจุดมุ่งหมายที่ดีของมหาตมะ  คานธี  หรือมาร์ติน  ลู
เธอร์  คิง  เป็นต้น   คนที่มีความคิดดี ๆ  ก็อาจมีคนยกย่องให้เป็นผู้น าแบบฉุกเฉินได้ 

2) การเป็นเจ้าของ   บุคคลที่เป็นเจ้าของ   หรือครอบครองส่ิงท่ีจะสนองความ
ต้องการของคนอ่ืนได้  การกระท าของคนเหล่านี้อาจน าไปสู่การเกิดผู้น าแบบฉุกเฉิน 

3) ผู้น าโดยคุณลักษณะพิเศษ (Charismatic Leader) ผู้น าลักษณะนี้เป็นผู้น าที่มี
คุณลักษณะพิเศษเฉพาะตัวที่ท าให้ผู้อ่ืนมีความรู้สึกอยากจะยอมรับและยอมเป็นผู้ตาม         มีบุคลิกที่คน
เห็นแล้วอยากยกย่องนับถือ  และมักจะมีค วามสามารถในการชักน าเกล้ียกล่อม  และมีพลังท่ีจะกระตุ้น
อารมณ์ผู้อ่ืนให้คล้อยตามโดยง่าย  ศาสดาของศาสนาทั้งหลายคือตัวอย่างของผู้น าแบบนี้ 

ข้อด้อยของทฤษฎีพันธุกรรม  เชื่อว่าการเป็นผู้น าเป็นการสืบทอดทางสายเลือดหรือพันธุกรรม
โดยไม่ค านึงถึงอิทธิพลของส่ิงแวดล้อมของบุคคล มีการสืบทอดทางพันธุกรรมจากพ่อแม่ไปสู่รุ่นลูก   สู่
รุ่นหลานได้   โดยสืบทอดลักษณะเด่นและหรือลักษณะด้อยทางด้านบุคลิกภาพและทางสรีระ   ดังนั้น
ภาวะผู้น าก็เป็นส่ิงท่ีถ่ายทอดไปสู่ลูกหลานได้โดยผ่านทางสรีระและบุคลิกภาพโดยผ่านทางสายเลือดและ
อีกประการหนึ่งการสืบทอดการเป็นผู้น าของรุ่นพ่อสู่รุ่นลูกรุ่นหลานเกี่ยวข้องกับการสืบทอดมรดก  หรือ
สถานภาพทางสังคมท่ีผู้อ่ืนยอมรับและยกย่อง เช่น  สถาบันพระมหากษัตริย์ 

จุดด้อยของทฤษฎีนี้ คือ การสืบทอดทางพันธุกรรม ไม่สามารถที่จะยืนยันได้ว่าผู้นั้นจะเป็นผู้น า
ได้  การเป็นผู้น าขึ้นอยู่กับองค์ประกอบหลายประการ  เช่น  คุณลักษณะหรือคุณสมบัติประจ าตัว  ความรู้
ความสามารถและการยอมรับของสังคม  โดยผ่านทางขนบธรรมเนียมประเพณีของสังคม  ผู้ท่ีมีบิดาเป็น
ผู้น าไม่ใช่ว่าจะได้เป็นผู้น าเสมอไป และผู้ท่ีเป็นต้นตระกูลผู้น าก็เริ่มจากการที่ไม่ได้มีบิดาเป็นผู้น าก็มี 
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การสืบทอดทางสายโลหิตท าให้ได้คุณลักษณะทางกาย  และ ลักษณะทางบุคลิกภาพ   ส่วนหนึ่ง
มาทางสายโลหิต     ซ่ึงส่งผลต่อการเป็นผู้น า แต่ไม่ได้หมายความว่าจะต้องเป็นผู้น าเสมอไป 

ทฤษฎีพันธุกรรมแตกต่างจากทฤษฎีผู้น าคุณลักษณะ  ที่ทฤษฎีพันธุกรรมจะไม่ค านึงถึง
องค์ประกอบทางด้านสรีระ  และบุคลิกภาพส่วนของผู้น า    โดยเชื่อว่าการเป็นผู้น าสืบทอดได้ทาง
สายโลหิต  เช่น  พระมหากษัตริย์สืบทอดกันทางสายโลหิต 

3.2.1.3.ทฤษฎีคุณลักษณะ  (Trait Theory)ในปี   ค.ศ.1943  Stogdill  ได้สรุปว่า
คุณลักษณะของผู้น านั้น   จะเกี่ยวกับบุคลิกลักษณะของผู้ตามด้วย   เขาได้เขีย นหนังสือ   Individual  

Behavior  And  Group  Achievement  เน้นบทบาทของสมาชิกของกลุ่มเป็นเครื่องวัดพฤติกรรมของผู้น า   

เขากล่าวว่าสมาชิกจะมีบทบาทอย่างไรขึ้นอยู่กับปัจจัย 3 อย่าง  คือ   

1) ฐานะและหน้าที่ท่ีมีต่อกลุ่ม 

2) สมาชิกมุ่งหวังส่ิงใดจากแต่ละบุคคลผู้นั้น 

3) การรับรู้หรือความเข้าใจที่สมาชิกมีต่อปัจเจกชนผู้นั้น 

Stogdill  ได้กล่าว่า  ในการวิเคราะห์คุณลักษณะของผู้น านั้น  นอกจากจะดูถึงลักษณะของผู้น า
แล้วยังเกี่ยวข้องถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นด้วย  ในปี  1952  เกิร์ท  (Gerth)  และมิลล์  (Mills)  ได้ให้แนวคิด
ว่าในการที่เราจะเข้าใจภาวะผู้น าได้จะต้องเข้าใจในส่ิงเหล่านี้ 

1) คุณลักษณะและแรงกระตุ้นของผู้น า 

2) การยอมรับในคุณลักษณะของผู้น าที่คาดว่าจะมี 
3) รายละเอียดเกี่ยวกับบทบาทที่แสดงเป็นผู้น า 

4) สภาพแวดล้อมของสังคม 

ในการศึกษาลักษณะผู้น าตามแนวคิดนี้   ผู้น าย่อมมีลักษณะแตกต่า งจากผู้ตาม และลักษณะของ
ผู้น าท่ีแตกต่างจากผู้ตามนั้น  ย่อมสามารถระบุและชี้บ่งได้   ซ่ึงทฤษฎีลักษณะของผู้น านี้เชื่อว่า   บุคคลที่
จะเป็นผู้น าได้นั้นจะเกิดมาพร้อมกับลักษณะ  (Traits)  บางอย่างท่ีส่งเสริม  หรืออย่างท่ีเรียกว่าเกิดมาเป็น
ผู้น า  (Born  Leader)  มิใช่มาฝึกอบรม  เพื่อเป็นผู้น าภายหลัง  (Trained  Leader)  คุณลักษณะนี้ถือว่าเป็น
พันธุกรรมปรากฏในยีนที่สามารถถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษ  

ในการศึกษาผู้น านั้น   มักจะมุ่งศึกษาในลักษณะส าคัญสองประการคือ   ลักษณะทางกาย   และ
ลักษณะทางบุคลิกภาพ เพื่อที่จะเป็นเครื่องช้ีว่าผู้ที่ประสบความส าเร็จมีลักษณะอย่างไร   ซ่ึงจะช่วยให้เรา
ได้พัฒนาตัวเองได้จึงขอสรุปดังนี้บุคคลที่ด ารงต าแหน่งการเป็นผู้น า   มีคุณสมบัติ ด้าน สติปัญญา
(Intelligence) ด้านการศึกษาเล่าเรียน (Scholarship) ด้านความรับผิดชอบ (Dependability  In  Exercising  

Responsibility)  ด้านการมีส่วนร่วมในกิจกรรมและสังคม   (Activity  And  Social  Participation)       

ด้านสถานะทางเศรษฐกิจและสังคม  (Socioeconomic  Status) บุคคลที่จะด ารงต าแหน่งการเป็นผู้น าจะมี
ลักษณะดังต่อไปนี้มากกว่าส่วนเฉล่ียของกลุ่ม คือ รู้จักเข้าสังคม  ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  ความพยายาม  
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รู้จักวิธีที่จะท างานให้ส าเร็จ มีความเชื่อมั่นในตนเอง ตื่นตัวและหยั่งรู้ในสถานการณ์ มีความร่วมมือ  เป็น
ที่นิยมของปวงชน มีความสามารถในการปรับตัวและมีศิลปะในการพูด 

 คุณสมบัติที่มีความสัมพันธ์สูงกับการเป็นผู้น า  ก็คือความคิดริเริ่มการเป็นที่นิยม  ความสามารถ
ในการเข้าสังคม  การตัดสินใจ  ความปรารถนาที่จะท าให้ดีที่สุด  การมีอารมณ์ขัน  การมีความร่วมมือกับ
คนอ่ืน  ความสามารถทางกีฬา  องค์ประกอบท่ีมีความสัมพันธ์กับการเป็นผู้น า   แบ่งได้เป็น   5  ประเภท   

ได้แก่ 
1) ความสามารถ  มีความหมายรวมถึงสติปัญญา  ความกระตือรือร้น  

ความสามารถในการ ความคิดริเริ่ม   การตัดสินใจ 

2) ความส าเร็จ  ได้แก่  ทางการศึกษา  ความรู้  และการกีฬา 

3) ความรับผิดชอบ   ได้แก่   การเป็นที่พ่ึงของคนอ่ืน   ความเพียรพยายาม         

ความเชื่อมั่นในตนเอง  

4) สถานะ  รวมถึงสถานะทางสังคม  และการเป็นที่นิยมของคนอ่ืน 

5) สถานการณ์    ได้แก่ทักษะ   ความต้องการ   และความสนใจของผู้ตามท่ีจะ
บรรลุจุดประสงค์ 

จากผลงานวิจัยต่างๆ  Stogdill  ได้น ามารวบรวมไว้ตั้งแต่ปี  1948 – 1970 แล้วมีความคิดเห็นสรุป
ออกมาเป็นทฤษฎีคุณลักษณะดังนี้ 

1) ลักษณะทางกาย  ผู้น าท่ีเข้มแข็งมีร่างกายสง่างาม 

2) ภูมิหลังทางสังคม   ผู้น าเป็นผู้ท่ีมีการศึกษา 

3) สติปัญญาความรู้ความสามารถผู้น ามีสติปัญญาสูง  มีการตัดสินใจที่ดี  
4) บุคลิกภาพ  ผู้น ามีความตื่นตัวอยู่เสมอ  ควบคุมอารมณ์ได้ 
5) ลักษณะที่เกี่ยวข้องกับงาน  ผู้น าเป็นผู้มีความปรารถนาจะท าดีที่สุด  ปรารถนา

ที่จะรับผิดชอบ 

6) ลักษณะทางสังคม   ผู้น าเป็นผู้ท่ีปรารถนาจะร่วมมือกับบุคคลอ่ืน   มีเกียรติ   
และเป็นที่ยอมรับของสมาชิกคนอ่ืนๆ 

3.2.1.4 ทฤษฎีภาวะผู้น าบารมี  (Charismatic Leadership Theory) บารมี หมายถึง  

คุณสมบัติพิเศษของบุคคลซ่ึงท าให้เขามีความแตกต่างจากคนอ่ืนๆ   เป็นลักษณะเฉพาะตัว   ไม่เกิดจาก
ต าแหน่งหน้าที่ตามกฎหมายหรือวัฒนธรรมประเพณี  ผู้น าบารม ี หมายถึงบุคคลที่มีลักษณะพิเศษที่ดีเลิศ   

แตกต่างจากบุคคลอ่ืน ๆ ซ่ึงเป็นลักษณะที่เหนือธรรมชาติ เหนือมนุษย์ทั่วไป มีความเฉลียวฉลาด  มีความ
เชื่อมั่นในตนเอง    สามารถก่อให้เกิดความผูกพันทางจิตใจที่ล้ าลึกระหว่างตัวผู้น ากับผู้ตาม       สามารถ
ก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงคุณค่า   และ ความเชื่อถือที่ได้ยึดถือปฏิบัติตามกันมาเป็นเวลาช้านานได้   ไม่
เกรงกลัวที่จะท างานใด  ๆ แผนการ  หรือนโยบายใหม่ท่ีเสนอมักได้รับการยอมรับ  และกลายเป็นส่ิงท่ี
ถูกต้องตามบทบัญญัติของสังคม 
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แนวความคิดทฤษฎีภาวะผู้น าบารมีผู้น าบารมี  (Charisma)  เป็นผู้น าท่ีลักษณะเฉพาะตัว   เป็น
บุคคลที่มีอ านาจบารมีเป็นเอกลักษณ์ของตนเอง  ที่ท าให้ผู้อ่ืนมีความรู้สึกอยากที่จะยอมรับเป็นผู้ตาม   มี
บุคลิกที่คนเห็นแล้วอยากยกย่องนับถือ  มีความสามารถพิเศษในก ารชักน า   เกล้ียกล่อม   และมีพลังท่ีจะ
กระตุ้นอารมณ์ให้ผู้อ่ืนคล้อยตาม  เช่น ศาสดาของศาสนาทั้งหลาย  ฮิตเลอร์ มุสโสลินี, จอร์น  เอฟ  เคเนดี้ 

Harold W. Boles และ A. Davenport  ในการก าหนดแบบผู้น าตามวิธีการที่ได้มาซ่ึงต าแหน่ง  ได้
แบ่งผู้น าเป็น 3 แบบ คือ ผู้น าตามสถานการณ์  ผู้น าแบบฉุกเฉินชั่วคราว  และผู้น าแบบผู้บารม ี 

Boles และ Davenport ได้ระบุคุณลักษณะผู้น าแบบบารมี (Charismatic Leader) ไว้  
3 ประการ คือ 

1) มีคุณสมบัติพิเศษ  ที่ชวนให้ผู้อ่ืนสนใจติดตาม 

2)  มีอ านาจที่จะปลุกอารมณ์ส่วนลึกของผู้ติดตามได้ 
3) มีความสามารถในการสร้างเหตุให้ผู้ตามยึดถือหรือให้สนับสนุนได้ 

ทฤษฎีผู้น าบารมีของเฮาส์  (House’s Charismatic Leadership Theory) ทฤษฎีนี้มีพื้นฐานมาจาก
ข้อเสนอทางทฤษฎีและการค้นคว้าวิจัยทางสังคมศาสตร์  ที่จะช่วยให้ทราบว่าผู้น าบารมีแตกต่างจากคน
อ่ืนอย่างไร   และมีพฤติกรรมอย่างไ ร  และเกิดขึ้นโดยอาศัยเงื่อนไขอะไร   ซ่ึงเสนอโดย  เฮ้าส์  (House)   

ในปี ค.ศ. 1977   ซ่ึงจัดว่าเป็นผู้น าท่ีใช้อ านาจส่วนตัวเพื่อให้ผู้ตามยอมรับนั่นเอง การเป็นผู้น าบารมีซ่ึงมี
ขอบเขตของการประเมินได้ด้วยตัวบ่งชี้ดังต่อไปนี้ 

1) ความไว้วางใจของผู้ตามในความถูกต้องของความเชื่อของผู้น า 

2) ความเชื่อของผู้น าและผู้ตามมีลักษณะเหมือนกัน 

3) ผู้ตามยอมรับผู้น าโดยไม่มีเงื่อนไข 

4) ผู้ตามมีความรักและนิยมในตัวผู้น า 

5) ผู้ตามเชื่อฟังผู้น าด้วยความเต็มใจ 

6) ผู้ตามมีความรู้สึกผูกพันกับภารกิจขององค์การ 

7) ผู้ตามมีจุดมุ่งหมาย (Goal) ในการท างานสูง 

8) ผู้ตามมีความเชื่อว่า เขาสามารถมีส่วนร่วมในความส าเร็จของภารกิจของกลุ่ม   

หรือมีความส าคัญต่อความส าเร็จของกลุ่ม   

ทฤษฎีนี้ประกอบด้วยข้อเสนอหลายประการเกี่ยวกับลักษณะของผู้น า  พฤติกรรมผู้น า  และ
เงื่อนไขของสถานการณ์  ซ่ึงสามารถอธิบายได้ดังต่อไปนี้ 

1) ผู้น าบารมีจะเป็นผู้ที่มีความเชื่อมั่นในตนเองสูง   ยึดมั่นในความเชื่อ   และอุดม
คติของตนเอง   และต้องการที่จะใช้อิทธิพล   และอ านาจต่อผู้อ่ืน   มีความสามารถ   และประสบ
ความส าเร็จในชีวิต  อันเป็นส่ิงท่ีส่งเสริมความเชื่อถือจากผู้ตาม   และผู้ตามจะไว้วางใจในการตัดสินใจ
ของผู้น าและเต็มใจที่จะปฏิบัติงาน 
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2) ผู้น าบารมีจะมีพฤติกรรมประทับใจผู้ตาม   มีความสามารถ   และประสบ
ความส าเร็จในชีวิต  อันเป็นส่ิงส่งเสริมความเชื่อถือจากผู้ตาม 

3) ผู้น าบารมีจะสร้างจุดมุ่งหมายทางอุดมการณ์   ชี้ให้เห็นความสัมพันธ์ของการ
ท างานกับภารกิจของกลุ่ม  ค่านิยม  อุดมคติ  และความประทับใจในกลุ่ม 

4) ผู้น าชนิดนี้อยู่กับความหวัง  และอุดมคติของผู้ตาม  จึงจ าเป็นต้องมีอิ ทธิพลใน
การก าหนดบทบาทของผู้ตามเชิงอุดมคติ 

5) ผู้น าบารมี จะต้องเป็นแบบอย่างแก่ผู้ติดตามในด้านพฤติกรรม ทัศนคติ  ค่านิยม 
6) ผู้น าบารมี มีความคาดหวังในการปฏิบัติงานของผู้ตามสูงขณะเดียวกันก็แสดง

ความเชื่อมั่นในตัวผู้ตาม  อย่างไรก็ตามจุดมุ่งหมายของงานไม่ควรจะให้สูงเกนิความสามารถของผู้ตาม 

อย่างไรก็ตามจุดมุ่งหมายของงานไม่ควรจะให้สูงเกินความสามารถของผู้ตาม  เพราะจะท าให้ผู้ตามขาด
ความมั่นใจ  และเกิดความต่อต้านขึ้นได ้

7) ผู้น าบารมีจะมีวิธีที่จะกระตุ้นให้ผู้ตามปฏิบัติภารกิจของกลุ่มกระตุ้นให้มีความ
กระตือรือร้นในการท างาน มีความรับผิดชอบ  ใช้ความสามารถอย่างเต็มที่   และมีความเป็นอันหนึ่งอัน
เดียวกัน 

ทฤษฎีนี้อธิบายภาวะผู้น าท่ีมีบารมีโดยใช้สมมุติฐานที่ตรวจสอบได้  คือกระบวนการ พฤติกรรม   

และได้รวบรวมคุณลักษณะของผู้น า  การใช้อิทธิพล พฤติกรรมและองค์ประกอบทางสถานการณ์ไว้ด้วย   

ท าให้ขอบเขตของการศึกษาเรื่องผู้น ากว้างขวางยิ่งขึ้น 

ทฤษฎีผู้น าบารมีของ Max Weber  ผู้น าบางคนมีลักษณะพิเศษในลักษณะท่าทาง   ความสามารถ
บางอย่างท่ีท าให้คนอ่ืนอยู่ใต้อ านาจของเขา เคารพยกย่องเขาอย่างมากมายเป็นพิเศษ  หรือเราจะเห็นผู้น า
บางคนสามารถชักจูง   หรือ น าประเทศไปในลักษณะที่ถ้าเป็นบุคคลอ่ืนมาอยู่ในที่เดียวกันแล้ว   จะไม่
สามารถท าเช่นนั้นได้  บางครั้งสังคมสร้างกลไกการบริหารไว้แล้วเป็นอย่างดี  เมื่อผู้น าบารมีเข้ามาท าให้
ง่ายต่อการบริหารประเทศ  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในขณะที่สังคมไม่มีปัญหาอะไรมากมาย   หรือกลไกการ
บริหารประเทศไม่ค่อยดี   ประเทศอยู่ในภาวะที่มีปัญหามากมาย   อาจจะเป็นปัญหาภายนอก  หรือ
ภายในประเทศก็เป็นได้ ในช่วงเวลานี้คุณลักษณะหรือคุณสมบัติส่วนตัวจะมีความส าคัญอย่างมาก    

ผูน้ าบารมีหรือผู้น าแบบใช้พระคุณ (Charismatic Leader) ซ่ึง แมกซ์  เวเบอร์ (Max  Weber)  ได้อธิบายค า
ว่า “อ านาจบารมี” (Charismatic)  ไว้ว่า  คุณลักษณะพิเศษที่ดีเลิศอย่างหนึ่ง   นอกจากจะได้แยกบุคคลที่
เป็นผู้น าออกจากการเป็นคนธรรมดาสามัญแล้ว  ยังได้ท าให้ผู้น าท่ีปร ะกอบด้วยคุณสมบัติและบารมีท่ีดี   

ไม่มีใครเสมอเหมือน  กล่าวคือ เป็นบุคคลที่มีอ านาจเหนือธรรมชาติ   เหนือมนุษย์  มีความฉลาด   เชื่อมั่น
ในตนเอง  สามารถก่อให้เกิดความผูกพันทางจิตใจที่ล้ าลึกระหว่างตัวผู้น ากับผู้ปฏิบัติตาม   สามารถที่จะ
ท าให้เกิดความเปล่ียนแปลงคุณค่า   และความเชื่อถือที่ได้ยึดถือปฏิบัติกันมาเป็นเวลาช้านานได้ไม่เกรง
กลัวที่จะเส่ียงในการท างานใดๆ  ไม่ว่าจะเป็นงานใหญ่หรืองานเล็ก   แผนการ  หรือนโยบายใหม่ท่ีเสนอ   

มักได้รับการยอมรับ  และ กลายเป็นส่ิงถูกต้องตามบทบัญญัติของสังคมเสมอ   เมื่อเป็นเช่นนี้  อ านาจที่
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ได้มาจากผู้น าแบบนี้จึงเป็นอ านาจที่ได้มาจากบุคลิกภาพอันเป็นลักษณะเฉพาะตัว  ไม่ใช่เกิดจากต าแหน่ง
หน้าที่กฎหมายหรืออ านาจที่เกิดจากขนบธรรมเนียมประเพณี  อาจมีอ านาจบารมีอยู่ก่อนแล้วก็ได้   ดังนั้น
ผู้น าแบบนี้จึงสามารถใช้อ านาจพิเศษดังกล่าวท าคนทั้งหลาย หรือผู้ใต้บังคับบัญชาเชื่อฟังปฏิบัติตามด้วย
ความเต็มใจ  เพราะมีลักษณะที่จูงใจให้คนศรัทธาเชื่อถือ   นอกจากนี้ยังมีพฤติกรรม   หรือการกระท าอีก
หลายอย่างท่ีแสดงออกมาในลักษณะที่อ่อนโยน  เห็นอกเห็นใจผู้ใต้บังคับบัญชา 

ทฤษฎีคุณลักษณะผู้น าจะให้ประโยชน์และเป็นแนวทางในการพัฒนาความเป็นผู้น าขอ งบุคคล   

แต่ก็ยังมีข้อบกพร่องหลายประการเช่น 

1) ในการศึกษานั้นไม่สามารถแยกคุณลักษณะที่จ าเป็นส าหรับการเป็นผู้น ากับ
ลักษณะที่ส าคัญส าหรับด ารงต าแหน่งการเป็นผู้น า 

2) ไม่สามารถจะบ่งชี้ได้ว่าคุณลักษณะใดส าคัญอย่างไร คุณลักษณะใดส าคัญกว่ากัน 
3) คุณลักษณะแต่ละอย่าง  ไมส่ามารถแยกออกจากกันได้เด่นชัด   เช่น  ผู้น าต้อง

ตัดสินใจดี   แต่ประสบการณ์และการศึกษาอบรมก็เป็นส่วนช่วยส าคัญในการตัดสินใจผู้น าท่ีมี
คุณลักษณะต่างกัน  อาจประสบความส าเร็จเหมือนกันหรือต่างกันก็ได้  ในทางกลับ 

4) ผู้น าท่ีมีคุณลักษณะต่างกัน  อาจประสบความส าเร็จเหมือนกันหรือต่างกันก็ได้  
ในทางกลับกันผู้น าที่มีคุณลักษณะเหมือนกัน  อาจประสบความส าเร็จต่างกันก็ได้ 

5) คุณลักษณะของผู้น าที่ประสบความส าเร็จ  อาจมีคุณลักษณะที่แตกต่างกันมาก  

เช่น  เซอร์  วินสตัน  เชอร์ชิล  มีลักษณะอ้วน  อับราฮัม  ลินคอล์น  ผอมสูง   

6) แม้จะมีแนวโน้มว่า  ผู้น ามีสติปัญญาสูงกว่าบุคคลในกลุ่มแต่คนที่มีสติปัญญา
สูงๆเป็นผู้น าไม่ได้ก็มี 

7) บุคคลจะเป็นผู้น าหรือไม่  มิใช่เพราะมีต าแหน่ง   หรือมีคุณลักษณะพิเศษ    แต่
บุคคลเป็นผู้น าเพราะการยอมรับของสมาชิก 

3.2.2 ทฤษฎีพฤติกรรมผู้น า (Leader Behavior Theory)  

ทฤษฎีนี้เริ่มต้นประมาณตอนต้นสงครามโลกครั้งที่ 2  จนถึงประมาณ  ค.ศ. 1967  เนื่องจากความ
เจริญทางด้านจิตวิทยาการศึกษาพฤติกรรมมนุษย์และทฤษฎีคุณลักษณะ ของผู้น ามีข้อบกพร่องทางด้าน
ต่างๆ  นักวิจัยจึงมุ่งมาสนใจเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้น าที่มีความเหมาะสม ซ่ึงจะท าให้ผู้น าเป็นผู้มี
ประสิทธิภาพโดยการศึกษาตามทฤษฎีพฤติกรรมผู้น านี้  มี 2 แบบ  คือ แบบที่  1   ศึกษาหน้าที่ของผู้น า 
(Leadership  Functions) และแบบที่ 2 ศึกษาแบบของผู้น าหรือแบบภาวะผู้น า (Leadership Styles) 

การศึกษาหน้าที่ของผู้น า เป็นการ ศึกษาเกี่ยวกับหน้าที่ท่ีมีส าคัญ  2 ประการ คือ หน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องกับ
ภารกิจ (Task-Related) ได้แก่  การเสนอวิธีแก้ปัญหา  การให้ข้อมูล การให้ความคิดเห็น และหน้าที่ท่ี
เกี่ยวข้องกับการบ ารุงรักษากลุ่ม (Group Maintenance) เช่น  การแก้ปัญหาความขัดแย้ง   การช่วยให้กลุ่ม
ด าเนินไปอย่างราบรื่น   สมาชิกคนใดท าหน้าที่ได้ดีที่สุดก็จะได้เป็นผู้น ากลุ่ม 
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 การศึกษาแบบภาวะผู้น า  คือ การศึกษาวิธีการจัดการกับผู้ใต้บังคับบัญชา ซ่ึงโดยทั่วไปแล้ว
นักวิจัยจะแบ่งแบบของผู้น าออกเป็น  2  แบบ   คือ  แบบมุ่งงาน (Task–Oriented Style) กับแบบมุ่งคน  

(Employee-Oriented  Style) ในที่นี้จะน าเสนอแบบผู้น าตามที่นักวิชาการต่าง ๆ ได้แบ่งไว้  ดังนี้  
 แบบที่ 1   แบบผู้น าอันเกิดจากการใช้อ านาจหน้าที่ 
 เลวิน , ลิพพิทและไวท์  ได้ศึกษาพฤติกรรมผู้น าโดยได้ท าการทดลองท่ีมหาวิทยาลัยไอโอวา   
สหรัฐอเมริกา   เมื่อ ค .ศ. 1938   และรายงานผล  เมื่อ  ค .ศ. 1939 โดยใ นการศึกษาครั้งนั้นเป็น
กระบวนการปฏิสัมพันธ์ภายในกลุ่มระหว่างผู้น ากับผู้ตามและประสิทธิภาพของงาน โดยแบ่งผู้น า
ออกเป็น 3 แบบ ตามลักษณะของการใช้อ านาจหน้าที่   คือ  ผู้น าแบบอัตตาธิปไตย  (autocratic) ผู้น าแบบ
ประชาธิปไตย (democratic)    ผู้น าแบบเสรีนิยม   (laissez-faire) ผลการศึกษาปรากฏว่า  ผู้น าแบบ
ประชาธิปไตยให้ผลดีกว่าในกระบวนการกลุ่ม 

แบบที่ 2   ผู้น าแบบกิจสัมพันธ์และมิตรสัมพันธ์ 

การศึกษาภาวะผู้น าท่ีมหาวิทยาลัยแห่งรัฐโอไฮโอ (Ohio State  Leadership Studies)     

 เริ่มต้นศึกษาใน ค .ศ. 1945  ที่มหาวิทยาลัยแห่งรัฐโอไฮโอ โดยการเริ่มของ  ชดร.แครอล ชาเทิล          

(Dr. Carroll L. Shartle) ซ่ึงต่อมาในค.ศ. 1949  เฮมพ์ฟิลและคูนส์ (Hemplill & Coons)ได้คิดสร้างแบบวัด
พฤติกรรมผู้น า ใช้ช่ือว่า Leader Behavior Description Questionnaire  หรือ LBDQ  และต่อมาได้มีการ
ปรับปรุง  LBDQ  อีกหลายครั้ง  โดยบุคคลหลายคน   เช่น  ฮอลพิน (Halpin)ไวเนอร์ (Winer) สต็อกดิลล์ 
เป็นต้น   การวัดด้วย LBDQ สามารถจ าแนกผู้น าออกเป็น 2 มิติ คือ กิจสัมพันธ์  (Initiating Structure) 

และมิตรสัมพันธ์ (Consideration) การศึกษาภาวะผู้น าท่ีมหาวิทยาลัยแห่งรัฐโอไฮโอนี้  นับเป็นครั้งแรกที่
เน้นความส าคัญของท้ังงานและคนในการประเมินพฤติกรรมผู้น า   

การศึกษาวิจัยที่มหาวิทยาลัยมิชิแกน (University Of Michigan Research Studies) โดยการน า
ของ  เรนซิส  ลิเคอร์ท (Rensis Likert) การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ใช้ระยะเวลาใกล้เคียงกับงานวิจัยที่
มหาวิทยาลัยแห่งรัฐโอไฮโอมีเป้าหมายเพื่อจ าแนกแบบของผู้น าและความสัมพันธ์ระหว่างแบบของผู้น า
กับเกณฑ์ท่ีใช้วัดประสิทธิผล    เกณฑ์ต่าง ๆ  ประกอบด้วย  ความพอใจในการท างาน อัตราการ
เปล่ียนแปลง   การขาดงาน  ผลผลิต  และประสิทธิผล  การวิจัยได้จ าแนกผู้น าออกเป็น  2  แบบ  คือ   

แบบมุ่งผลผลิต (Production-Centered) และแบบมุ่งคน (Employee–Centered) ผลการวิจัยสรุปว่า 

ผู้น าท่ีมีประสิทธิภาพ   ต้องมีแนวโน้มท่ีจะมีความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกน้อง ต้องสนับสนุนและ
ส่งเสริมให้ลูกน้องเชื่อว่าตนเองเป็นคนมีเกียรติ    มีความส าคัญ 

 ผู้น าท่ีมีประสิทธิภาพใช้กลุ่มในการตัดสินใจ 

 ผู้น าท่ีมีประสิทธิภาพมักตั้งมาตรฐานในการท างานค่อนข้างสูง 
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การศึกษาผู้น าของกลุ่มท่ีมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด  (Harvard  Studies Of Group Leadership)         

ใน   ค.ศ. 1974 โดย ดร.โรเบิร์ต เบลส์ (Robert F. Bales) เป็นการศึกษาพฤติกรรมทางสังคมของกลุ่มย่อย
ในห้องปฏิบัติการ   และเก็บข้อมูลโดยการสังเกตโดยตรง  ซ่ึงจากผลการศึกษาท าให้เกิดผู้น า  2  แบบ  
ได้แก่   แบบมุ่งงาน (Task  Leader) และแบบมุ่งสังคม (Social Leader)  

 การศึกษาข่ายการบริหารงานของเบลคและมูตัน (The Managerial Grid)  เบลคและมูตัน    
(Blake & Mouton) ได้แบ่งพฤติกรรมผู้น าออกเป็น 2 แบบ คือ แบบมุ่งคน (Concern For People) และ
แบบมุ่งผลผลิต (Concern For Production) เมื่อน าการเน้นความส าคัญของท้ังสองแบบมาประกอบกัน
สร้างเป็นตารางการบริหารงาน หรือที่เรียกว่า  Managerial Grid แล้วแบ่งความสนใจในคนแ ละ            

ในผลผลิตออกเป็นด้านละ 9 ระดับ  จะได้รูปแบบของผู้น าทั้งหมด 81 รูปแบบ  ดังภาพ  

 

 
 

        

         

         
 

        
 

        
 

        

         
 

        
 

        

                                                                       

 

           ภาพที่ 4 การบริหารงาน The Managerial Grid 
 

จากภาพการบริหารงาน  เบลคและมูตัน ได้สรุปลักษณะผู้น าท่ีส าคัญไว้  5 แบบ    ดังนี้ 
แบบที่ 1 (1, 1) ผู้น าท่ีด้อยคุณภาพ (Impoverished) ไม่สนใจทั้งคนและงาน เป็นผู้น าท่ีมี

ประสิทธิผลน้อยที่สุด 

แบบ ที่ 2 (1, 9) ผู้น าแบบประสานสัมพันธ์ (Country Club)แบบนี้มุ่งงานน้อยแต่เน้น
ความสัมพันธ์กับคนมาก  ผลิตผลจากงานมีน้อย 

แบบที่ 3 (9, 1) ผู้น าท่ีมุ่งแต่งาน (Task  Oriented) เป็นผู้น าท่ีไม่ให้ความส าคัญของคนมุ่งแต่ 
ประสิทธิภาพของการท างานอย่างเดียว   

แบบที่ 4 (9, 9) ผู้น าท่ีเป็นตัวอย่าง (Team  Management) เป็นผู้น าท่ีมุ่งงานสูงและมี
ความสัมพันธ์กับคนสูงผลงานมีประสิทธิภาพ 

1,9 สูง 9,9 

ค านึงถึงคน 5,5 

1,1 9,1 ต่ า 

ค านึงถึงผลผลิต สูง ต่ า 
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แบบที่ 5 (5, 5) ผู้น าแบบทางสายกลาง (Middle-Of-The-Road) เป็นผู้น าท่ีให้ความส าคัญ 
ระหว่างคนและงานในระดับปานกลาง งานที่ได้อยู่ในระดับกลาง 

แบบที่ 3  ผูน้ าตามแนวคิดของ เกตเซลส์และกูบา (Getzels And Guba) 

 แนวคิดพื้นฐานของผู้น าแบบนี้  เกิดจากทฤษฎีกระบวนการทางสังคมของเกทเซลส์และ 

กูบา ทฤษฎีนี้กล่าวว่าการบริหารสังคมสามารถวิเคราะห์ได้เป็นสองมิติ  คือ สถาบันมิติ (Nomothetic 

Dimension) และบุคคลมิติ (Ideographic Dimension) สถาบันมิติ ประกอบด้วย   สถาบันซ่ึงแต่ละสถาบัน
ได้ก าหนดบทบาท (Role) ของตนตามลักษณะและประเภทของสถาบันนั้น  และแต่ละสถาบันก็จะต้อง
ก าหนดส่ิงท่ีสถาบันคาดหวังไว้ตามปรัชญาและความมุ่งหมายของสถาบัน  บุคคลมิติ  ประกอบด้วยตัว
บุคคลที่ปฏิบัติงานอยู่ในสถาบันนั้น และแต่ละคนก็มีบุคลิกภาพ (Personality) ของตนเอง  ในแต่ละคนก็
มีความต้องการในต าแหน่งหน้าที่การงานที่มีความแตกต่างกันออกไปซ่ึงเกี่ยวข้องกันดังภาพ      

 

สถาบันมิติ 
                                       สถาบัน                บทบาท               ความคาดหวังในบทบาท 

 

    ระบบสังคม  
 

                                      บุคคล                บุคลิกภาพ             การสนองความต้องการ              
                                                              บุคคลมิติ 
 

ภาพที่ 5 มิติการบริหารของ เกตเซลส์และกูบา 
 

จากแนวคิดของกระบวนการทางสังคมของเกตเซลส์และกูบา แบ่งผู้น าออกเป็น 3 แบบ  คือ 

ผู้น าแบบยึดสถาบันเป็นหลัก (Normative  Style) ผู้น าแบบยึดบุคคลเป็นหลัก (Personal Style) ผู้น าแบบ
ประสานประโยชน์ (Transactional Style) 

แบบที่ 4  แบบผู้น าตามทฤษฎี 3 มิติ ของ เรดดิน (Reddin) 

เรดดิน (Reddin) ได้น าแนวความคิดจากการวิจัยภาวะผู้น าท่ีมหาวิทยาลัยโอไฮโอ มาสร้างเป็น
ทฤษฎีโดยอาศัย 2  มิติแรก คือ  มิติมุ่งงาน (Task Orientation) และมิติมุ่งสัมพันธ์ (Relationship 

Orientation) และได้เพิ่มมิติมุ่งประสิทธิผล (Effectiveness) เข้าไปอีกมิติหนึ่ง  จึงได้ชื่อว่า  ทฤษฎี 3 มิติ 
(3–D Model หรือ 3–D Management)  ดังภาพ 

 

 

 
 

พฤติกรรมที่
สังเกตได้ 
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ภาพที่ 6 มิติทั้งสาม ของทฤษฎี 3 มิติ  ของเรดดิน 
 

จากมิติมุ่งงานและมิติมุ่งสัมพันธ์   เรดดินได้สร้างแบบผู้น าพื้นฐานขึ้นมา 4  แบบ   ดังนี้ 
แบบที่ 1  แบบแยกตัว (Separated) แบบที่ 2  แบบเสียสละ (Dedicated)  แบบที่ 3  แบบผสมผสาน 
(Integrated) แบบที่ 4  แบบมิตรสัมพันธ์ (Related) ดังภาพ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 7 ผู้น าพื้นฐาน 4 แบบของเรดดิน 

เมื่อเพิ่มมิติใหม่ คือ  ความมีประสิทธิผลอีกมิติหนึ่ง  โดยมีสถานการณ์ เป็นตัวแปรเกิดเป็นผู้น า
ขึ้นอีก  8  แบบ   ซ่ึงแยกเป็น 2  ด้าน   คือ  ผู้น าแบบมีประสิทธิผลมากและผู้น าแบบไม่มีประสิทธิผล 

1) ผู้น าแบบมีประสิทธิผลมาก (Effective  Styles) มี 4 แบบ  คือ ผู้น าทีม 
(Executive) ผู้พัฒนา (developer) ผู้บุกงาน (Benevolent Autocrat) และผู้คุมกฎ (Bureaucrat) 

2) ผู้น าแบบไม่มีประสิทธิผล (Ineffective Styles) มี 4 แบบ คือ ผู้ยอมความ 
(Compromiser) ผู้เอาใจ (Missionary) ผู้คุมงาน (Autocrat) และผู้ทนท า (Deserter) 

 

 

 

 

 

ต่ า 

สูง 

ต่ า 

สูง 

มิติมุ่งสัมพันธ์ 
       

มิติมุ่งงาน 

 

มิตรสัมพันธ์      ผสมผสาน 

 

 

  แยกตัว                เสียสละ 

สูง 

สูง ต่ า 

มุ่งสัมพันธ์ 

มุ่งงาน 
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 แบบภาวะผู้น าท่ีมีประสิทธิผลมากและแบบผู้น าท่ีมีประสิทธิผลน้อย  ดังภาพ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 8 แบบภาวะผู้น าท่ีมีประสิทธิผลมากและแบบภาวะผู้น าท่ีมีประสิทธิผลน้อย 

ตามทฤษฎี 3 มิติของเรดดิน 
 

แบบที่ 5  แบบผู้น าตามแนวคิดของแทนเนนบอมและชมิดท์  
แทนเนนบอมและชมิดท์ (Tannenbaum & Schmidt) เสนอแบ บผู้น าตามขนาดการใช้อ านาจ

หน้าที่   เริ่มจากเผด็จการไปสู่แบบประชาธิปไตย  ลักษณะของผู้น าจะแตกต่างกันไปตามวิธีใช้อ านาจ
หน้าที่  และการเปิดโอกาสให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีอิสระในการท างาน  ตามแนวความคิดนี้ผู้น าจะไม่มี
พฤติกรรมที่เป็นเผด็จการเต็มที่ หรือมีการปล่อยให้มีอิสระในการท างานเกินไป  แต่เป็นพฤ ติกรรมที่
พิจารณาถึงขนาดของการควบคุม   หรือการเปิดโอกาสให้ผู้ใต้บังคับบัญชาว่าจะมีมากน้อยเพียงใด  โดย
ผู้บริหารใหม่ควรมีพฤติกรรมผู้น าท่ียืดหยุ่นตามสถานการณ์ในระยะแรก     แล้วค่อยมุ่งไปหาแบบ
ประชาธิปไตยเพื่อเพิ่มแรงจูงใจในการท างาน   คุณภาพในการตัดสินใจ  การท าง านเป็นทีม   ขวัญ
ก าลังใจที่ดีและมีการพัฒนา   ดังภาพ 

 

 

 

 

ผู้เอาใจ            ผู้ยอมความ 

 

 

ผู้ทนท า               ผู้คุมงาน 

 

ผู้

 

 ผู้พัฒนา             ผู้น าทีม  

 

 

  ผู้คุมกฎ             ผู้บุกงาน  

 

มิตรสัมพันธ์       ผสมผสาน 

 

 

แยกตัว              เสียสละ 

มุ่งงาน 

มุ่งสัมพันธ์ 

ประสิทธิผลมาก 

ประสิทธิผลน้อย 
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      (ผู้น าแบบเผด็จการ)                                                                      (ผู้น าแบบประชาธิปไตย) 

       มุ่งงาน                                                                                                                        มุ่งสัมพันธ์ 

                             การใช้อ านาจของผู้น า 

 

 

                                                                             ความเป็นอิสระของผู้ใต้บังคับบัญชา 

                                                  

     1      2      3     4      5     6     7 

   

ภาพที่ 9 แบบของผู้น าที่มีลักษณะต่อเนื่องกันไปตามแนวคิด แทนเนนบอมและชมิดท ์
 

จากภาพก าหนดความหมาย  ดังนี้ 
  1  หมายถึง  ผู้น าตัดสินใจเองโดยตลอด 
           2  หมายถึง  ผู้น าตัดสินใจเองและชี้แจงให้ทราบถึงข้อตัดสินใจ 

3  หมายถึง  ผู้น าช้ีแจงให้ทราบถึงข้อตัดสินใจและให้ซักถามได้ 
  4  หมายถึง  ผู้น าช้ีแจงให้ทราบถึงข้อตัดสินใจที่ก าลังจะท าแต่พร้อมท่ีจะแก้ไขได้เสมอ 

  5  หมายถึง  ผู้น าระบุปัญหาแล้วให้ผู้ใต้บังคับบัญชาร่วมให้ข้อเสนอแล้วจึงตัดสินใจ 

  6  หมายถึง  ผู้น าแจ้งให้ทราบถึงขอบเขตการตัดสินใจแล้วให้กลุ่มท าการ
ตัดสินใจเอง 

            7  หมายถึง  ผู้น ายอมให้ผู้ใต้บังคับบัญชาตัดสินใจภายในขอบเขตที่
ผู้บังคับบัญชาระดับสูงขึ้นไปก าหนดไว้ 

ในการเลือกแบบของผู้น าเพ่ือให้เกิดความส าเร็จในงานนั้น แทนเนนบอมและชมิ ดท์ได้
เสนอแนะว่า   จะต้องพิจารณาอิทธิพลหรือปัจจัยบางอย่าง  คือ 

1)  ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับผู้น า  ได้แก่  ค่านิยมของผู้น า  ความเชื่อถือใน
ผู้ใต้บังคับบัญชาความโน้มเอียงในแบบการน า และความรู้สึกมั่นคงต่อต าแหน่ง 

2) ปัจจัยที่เกี่ยวกับผู้ใต้บังคับบัญชา ได้แก่ ความต้ องการอิสระในการแสดงออก  
การแสดงความรับผิดชอบ   ความรู้และสติปัญญา   ความคาดหวังในพฤติกรรมผู้น า 

3) ปัจจัยที่เกี่ยวกับสถานการณ์ ได้แก่ รูปแบบและขนาดของหน่วยงาน         

ความสามัคคีของผู้ร่วมงาน ปัญหาต่างๆ ระยะเวลา 
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3.2.3 ทฤษฎีผู้น าตามสถานการณ์  (Trait Theories of Leadership) 

อาร์โนลและเฟลด์แมน (Arnold  & Feldman) ได้กล่าวไว้ว่า  การศึกษาภาวะผู้น าเชิงสถานการณ์
นั้น  ได้เริ่มให้ความสนใจกันตั้งแต่ ปีทศวรรษที่ 1960–1980   ซ่ึงถือว่าเป็นการศึกษาภาวะผู้น าท่ีมี
ประสิทธิผล “วิธีที่ดีที่สุด” (Best way) เหมาะสมกับความต้องการของสภาพการณ์ต่างๆ  ซ่ึงมีการศึกษา
กันหลายแนวทาง  โดยมีการน าเอาพฤติกรรมผู้น าดั้งเดิม 3 แบบ หรือมิติพฤติกรรมผู้น า 2 มิติ                 
มาปรับเปล่ียนแบบของผู้น าให้เ ข้ากับสถานการณ์  องค์ประกอบต่าง ๆ ของสถานการณ์  อาจส่งผลต่อ
แบบของผู้น า  เช่น  บรรยากาศขององค์การ  ภารกิจ  ผู้บังคับบัญชา  เพื่อนร่วมงาน   เป็นต้น 

การศึกษาภาวะผู้น าตามสถานการณ์นี้    มีทฤษฎีส าคัญ ๆ ท่ีควรศึกษา   คือ  ทฤษฎีผู้น าตาม
สถานการณ์ของ ฟีดเลอร์ (Fiedler) ทฤษฎีวิถีทาง -เป้าหมาย  ของเฮาส์ (House) ทฤษฎีภาวะผู้น าตาม
สถานการณ์ของเฮอร์เซย์และแบลนชาร์ด (Hersey & Blanchard) สรุปได้ดังนี้ 

ทฤษฎีท่ี 1  ตัวแบบสถานการณ์ของฟีดเลอร์  
     เป็นทฤษฎีท่ีเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของกลุ่มท่ีมีประสิทธิผล ซ่ึงขึ้นอยู่กับความเหมาะสมระหว่าง
รูปแบบปฏิกิริยาความสัมพันธ์  ระหว่างผู้น ากับผู้ใต้บังคับบัญชาและสถานการณ์ขององค์การที่มีอิทธิพล
ต่อผู้น า  ดังนี้ 

ฟีดเลอร์ได้ชี้ให้เห็นว่า  พฤติกรรมภาวะผู้น าท่ีส าคัญของบุคคลคนเดียวกันอาจเปล่ียนแปลงไป
ในแต่ละสถานการณ์   แต่แรงจูงใจที่แสดงในแต่ละพฤติกรรมนั้น ๆ อาจไม่เปล่ียนแปลงก็ได้จากการที่
ฟีดเลอร์สร้างแบบทดสอบชนิดส้ัน ๆ ซ่ึงแบ่งภาวะผู้น าออกเป็น 2 แบบ (Fiedler ) 

1) ผู้น าท่ีมีแรงจูงใจมุ่งงาน (Task Motivated) มุ่งในความส าเร็จของงาน   
2) ผู้น าท่ีมีแรงจูงใจมุ่งสัมพันธ์ (Relationship Motivated) มีความต้องการเห็น

สัมพันธภาพท่ีดีระหว่างบุคคล    
 การควบคุมสถานการณ์ในตัวแบบของฟีดเลอร์นั้น  มีองค์ประกอบ 3 สถานการณ์ ที่ก าหนดการ

ควบคุม   ซ่ึงได้แก่   
1) ความสัมพันธ์ระหว่างผู้น ากับสมาชิก (Leader-Member  Relations) หมายถึง   

ทัศนคติ และการยอมรับของสมาชิกในกลุ่มต่อตัวผู้น าจะมีมากน้อยเพียงใดนั้น  ย่อมขึ้นอยู่กับปัจจัย  2  

ประการ คือ   คุณภาพของสัมพันธภาพระหว่างผู้น ากับผู้ใต้บังคับบัญชา   และระดับคุณภาพของอ านาจ
อย่างไม่เป็นทางการที่ผู้น ามีอยู่  ดังนั้น คุณภาพของความสัมพันธ์ระหว่างผู้น ากับสมาชิกจึงต้องขึ้นอยู่กับ
บุคลิกภาพและพฤติกรรมของผู้น า 

2) โครงสร้างของงาน (Task  Structure) หมายถึง  โครงสร้างของงานต้องมีควา ม
ชัดเจนใน  4   มิติ   คือ ความชัดเจนของตัวเป้าหมาย  จ า นวนวิธีที่จะใช้ในการปฏิบัติงาน  ความ
เฉพาะเจาะจงของการแก้ปัญหา และความสามารถในการตรวจสอบการตัดสินใจ ซ่ึงเมื่อโครงสร้างงาน
ชัดเจนผู้น าย่อมสามารถควบคุมทิศทางของกลุ่มได้ 
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3) อ านาจในต าแหน่ง (Position  Power) หมายถึง  อ านาจที่องค์การให้ผู้น าเพื่อ
ปฏิบัติงานให้ส าเร็จ  นั่นคือ ระดับการใช้อ านาจของผู้น าที่ผู้ใต้บังคับบัญชายอมปฏิบัติตาม  อ านาจใน
ต าแหน่งเป็นเครื่องแสดงว่าผู้น าสามารถให้คุณให้โทษแก่สมาชิกในกลุ่มได้มากน้อยเพียงไร    

หลักฐานที่แสดง ความสัมพันธ์ระหว่างผู้น ากับสมาชิกเป็นองค์ประกอบท่ีส าคัญที่บ่งช้ีว่า ผู้น ามี
อิทธิพลต่อกลุ่มเพียงใด โดยที่โครงสร้างของงานและอ านาจในต าแหน่งความส าคัญรองลงมา  ดังนั้น  จึง
ก าหนดน้ าหนักขององค์ประกอบท้ังสามเป็นอัตราส่วน 4: 2: 1โดยผู้น าจะมีความสามารถในการควบคุม
และมีอิทธิพลต่อกลุ่มเมื่อ 

1) กลุ่มให้การสนับสนุน 

2) ผู้น าทราบแน่ชัดว่าจะท าอะไร และจะท าด้วยวิธีใด 

3) องค์การให้อ านาจแก่ผู้น าในการให้คุณและให้โทษแก่สมาชิกของกลุ่ม 

ฟีดเลอร์ ใช้องค์ประกอบท้ังสามของสถานการณ์โดยสร้างเป็นสถานการณ์ 8 สถานการณ์ ตั้งแต่
ง่าย  ปานกลาง  ถึงยาก  ที่ผู้น าจะควบคุมหรือปกครองแต่ละองค์ประกอบแยกจากกัน   ดังนี้ 

1) ความสัมพันธ์ระหว่างผู้น ากับสมาชิก  แบ่งเป็นดีกับไม่ดี 
2) โครงสร้างของงาน  แบ่งออกเป็นชัดเจนกับไม่ชัดเจน 

3) อ านาจในต าแหน่ง  แบ่งออกเป็นมากกับน้อย 

ตารางที ่5 การควบคุมสถานการณ์ในทฤษฎีตัวแบบสถานการณ์ ของฟีดเลอร ์
 

ความพึงพอใจ
ของสมาชิกที่มีต่อ

ผู้น า 

 

พอใจมาก 

 

ปานกลาง 

 

ไม่พอใจมาก 

 

ระดับของการ
ควบคุม 

สูง
มาก 

สูง สูง 
ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

น้อย น้อย 

ความสัมพันธ์
ระหว่าง 

ผู้น ากับสมาชิก 

ดี ดี ดี ดี ไม่ดี ไม่ดี ไม่ดี ไม่ดี 

โครงสร้าง 

ของงาน 
ชัดเจน ไม่ชัดเจน ชัดเจน ไม่ชัดเจน 

อ านาจในต าแหน่ง มาก น้อย มาก น้อย มาก น้อย มาก น้อย 

 1 2 3 4 5 6 7 8 
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จากตารางแสดงให้เห็นว่าในสถานการณ์ที่ 1     ระดับของการควบคุมจะสูงมาก ความสัมพันธ์
ระหว่างผู้น ากับสมาชิกดี   โครงสร้างงานชัดเจน  อ านาจในต าแหน่งมีมากสมาชิกมีความพึงพอใจต่อผู้น า
มาก ในสถานการณ์ที่ 2-3 แสดงว่าการควบคุมอยู่ในระดับสูง ในสถานการณ์ที่  4-6  มีการควบคุมอยู่ใน
ระดับปานกลาง และสถานการณ์ที่  7-8  การควบคุมมีระดับน้อย 

ประสิทธิผลของผู้น ามโนมติเกี่ยวกับประสิทธิผลนั้นเป็นเรื่องซับซ้อน มี ผู้นิยามความหมาย
ประสิทธิผลต่างๆ กัน  เช่น   นิยาม ในรูปของผลผลิตขององค์การ ขวัญข องกลุ่ม ความพึงพอใจในการ
ท างาน เป็นต้น แต่ฟีดเลอร์นิยามประสิทธิผลในรูปของควา มส าเร็จในการปฏิบัติงานของกลุ่ม  แม้ว่า
ผลผลิตของกลุ่มจะไม่ได้ขึ้นอยู่กับทักษะของผู้น าก็ตาม  ฟีดเลอร์เช่ือว่าอัตราการเปล่ียนงาน  ความพอใจ
ในการท างาน ขวัญ และการปรับตัวของบุคคลอาจมีผลต่อการปฏิบัติงานของกลุ่ม แต่ก็ไม่ใช่เกณฑ์ใน
การประเมินการปฏิบัติงา น  แม้ว่าฟีดเลอร์จะใช้เกณฑ์อ่ืน ๆ ในการประเมินประสิทธิผลของผู้น า เช่น  
ก าไร ค่าใช้จ่ายต่อหน่วย  จ านวนปัญหาท่ีแก้ได้ แต่ฟีดเลอร์ก็สรุปว่า  ประสิทธิผลของผู้น าจ าเป็นต้ อง
พิจารณาจากการปฏิบัติภารกิจที่ส าเร็จมากน้อยเพียงใด 

ทฤษฎีท่ี 2  ทฤษฎีวิถีทาง-เป้าหมาย  ของ เฮาส์ (House) 

  ทฤษฎีวิถีทาง-เป้าหมาย  (Path–Goal Theory) เป็นทฤษฎีท่ีเกี่ยวกับภาวะผู้น าตามสถานการณ์ ซ่ึง
มุ่งจะปรับปรุงและพัฒนา โดย เฮาส์และคณะ (House & Others) ที่เรียกทฤษฎีนี้ว่า วิถีทาง –เป้าหมาย   
เพราะเป็นการอธิบายวิถีทาง (Path)  ที่ผู้น าใช้ในการบรรลุเป้าหมาย (Goal) ทั้งที่เป็นเป้าหมายเกี่ยวกับ
งาน และเป้าหมายของบุคคลเสนอแนะว่าหน้าที่ส าคัญของผู้น า คือ การตั้งเ ป้าหมายร่วมกับ
ผู้ใต้บังคับบัญชาและช่วยผู้ใต้บังคับบัญชาใน การหาวิถีทางท่ีดีที่สุดซ่ึงน าไปสู่การบรรลุเป้าหมาย  และ
ช่วยในการขจัดปัญหาอุปสรรคทั้งหลาย ทฤษฎีวิถีทาง -เป้าหมาย   มีส่วนประกอบท่ีส าคัญ 2  ส่วน  คือ   
พฤติกรรมผู้น า และสถานการณ์ที่เอ้ือต่อผู้น า 

พฤติกรรมผู้น า   ทฤษฎีวิถีทาง-เป้าหมาย  แบ่งพฤติกรรมผู้น าออกเป็น 4 แบบ  คือ   
1) ภาวะผู้น าแบบส่ังการ (Directive Leadership) 

2) ภาวะผู้น าแบบมุ่งความส าเร็จของงาน (Achievement–Oriented Leadership) 

3) ภาวะผู้น าแบบสนับสนุน (Supportive Leadership) 

4) ภาวะผู้น าแบบให้มีส่วนร่วม (Participative Leadership) 

ทฤษฎีวิถีทาง-เป้าหมายนี้  ผู้น าจะต้องปรับเปล่ียนพฤติกรรมของตน ให้สอดคล้องกับ 

สถานการณ์ ดังนั้น  ผู้น าจะต้องแสดงพฤติกรรมในแบบท่ีเหมาะสมกับสถานการณ์ 
สถานการณ์   ตัวแปรด้านสถานการณ์ในทฤษฎีวิถีทาง-เป้าหมาย  ประกอบด้วย  ตัวแปร 2  ชนิด   

คือ   คุณลักษณะส่วนบุคคลของผู้ใต้บังคับบัญชา และความกดดันในการเรียกร้องของส่ิงแวดล้อม 
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คุณลักษณะส่วนบุคคลของผู้ใต้บังคับบัญชา  ประกอบด้วย 

1) ความต้องการส่วนบุคคล 

2) ความสามารถของผู้ใต้บังคับบัญชา 

3) คุณลักษณะของบุคลิกภาพ 

ความกดดันในการเรียกร้องของส่ิงแวดล้อม  ประกอบด้วย 

1) โครงสร้างของภารกิจ 

2) ระดับของความเป็นพิธีการ 

3) ปทัสถานของกลุ่มท างาน 

ประสิทธิผลทฤษฎีวิถีทาง -เป้าหมาย  ประสิทธิผลของผู้น าในรูปของภาวะทางจิตวิทยาของ
ผู้ใต้บังคับบัญชา  ไม่ใช่ในรูปของความส าเร็จในการปฏิบัติงาน พฤติกรรมผู้น าจะมีประสิทธิผล   ถ้า
ยกระดับความพอใจในการท างานของผู้ใต้บังคับบัญชา    เพิ่มการยอมรับของผู้น าตลอดจนให้การเสริม
แรงจูงใจให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา 

ทฤษฎีวิถีทาง-เป้าหมาย   มีหลักความเชื่อ  2 ประการ  คือ (Filley, House & Kerr) 

1) ผู้ตามจะยอมรับและพอใจในพฤติกรรมของผู้น า  ถ้าผู้ตามเห็นว่าพฤติกรรม
นั้นจะท าให้เกิดความพึงพอใจในทันที  หรือเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้เกิดความพอใจในอนาคต 

2) พฤติกรรมผู้น าจะจูงใจในการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา เมื่อสนองความ
ต้องการของผู้ใต้บังคับบัญชาเมื่อท างานมีประสิทธิผล   เป็นส่ิงแนะน าสนับสนุน ให้รางวัลแก่
ผู้ใต้บังคับบัญชา  ซ่ึงจ าเป็นต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงาน เมื่อผู้ใต้บังคับบัญชาขาดส่ิงเหล่านั้น 

ดังนั้น  พฤติกรรมผู้น าจะมีประสิทธิผล    เมื่อพฤติกรรมนั้นช่วยท าให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีความ
พอใจและช่วยในการปฏิบัติงาน  พฤติกรรมผู้น าจึงเป็นเครื่องกรุยทาง (วิถี) ไปสู่เป้าหมายที่พึงปรารถนา  
ทฤษฎีวิถีทาง-เป้าหมาย อธิบายประสิทธิผลของผู้น า  ดังภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ภาพที่ 10  ทฤษฎีวิถีทาง – เป้าหมาย 

หน้าที่ของผู้น า 

คุณลักษณะของ 

ผู้ใต้บังคับบัญชา 

พฤติกรรมผู้น า 

สิ่งแวดล้อม 

ของงาน 

ผู้ใต้บังคับบัญชา 

  ที่มีแรงจูงใจ 

ประสิทธิผล 

ขององค์การ 
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ความสอดคล้องของพฤติกรรมผู้น ากับสถานการณ์    ตัวแปรของสถานการณ์ในทฤษฎีวิถีทาง –
เป้าหมาย   ประกอบด้วย   คุณลักษณะส่วนบุคคลของผู้ตาม ความกดดัน และการเรียกร้องของ
ส่ิงแวดล้อม  ซ่ึงมีความสัมพันธ์กันดังนี้ 

1) พฤติกรรมส่ังการที่สูงมากในสถานการณ์ที่คลุมเครือ  จะช่วยเพิ่มทั้งแรงจูงใจ 
และความพอใจ  โดยท าให้วิถีทางท่ีจะบรรลุเป้าหมายกระจ่างชัดขึ้น 

2) พฤติกรรมแบบสนับสนุนและพฤติกรรมแบบให้มีส่วนร่วม  ในสถานการณ์ที่
ภารกิจชัดเจน จะช่วยเพิ่มความพอใจในการท างานของผู้ใต้บังคับบัญชา ในขณะที่พฤติกรรมแบบส่ังการ  
จะก่อให้เกิดความขุ่นเคืองและเครียดในสถานการณ์ที่ภารกิจชัดเจน 

ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมผู้น าแบบส่ังการและความพอใจของผู้ใต้บังคับบัญชาใน
สถานการณ์เกี่ยวกับโครงสร้างของภารกิจ  แสดงให้เห็นดังภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 11 ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมแบบส่ังการกับความพอใจ 

ในการท างานในสถานการณ์เกี่ยวกับโครงสร้างของภารกิจ 
 

 ทฤษฎีวิถีทาง–เป้าหมาย  อธิบายความเหมาะสมของผู้น าแบบให้มีส่วนร่วม ไว้ดังนี้  (House & 

Mitchell ) 

1) ผู้น าแบบมีแบบส่วนร่วมเ หมาะสมในสถานการณ์ที่ผู้ใต้บังคับบัญชา ได้รับ
มอบหมายให้ปฏิบัติภารกิจที่ท้าทาย  และภารกิจนั้นมีความคลุมเครือด้วย 

2)ในภารกิจอ่ืนๆ  ผู้น าแบบมีส่วนร่วมเหมาะสมท่ีสุด ถ้าผูใ้ต้บังคับบัญชาต้องการ
มีอิสระในการปฏิบัติงานในระดับสูง และมีบุคลิกภาพท่ีต่อต้านเผด็จการ 

 

 

 

ต่ า

การสั่งการของผู้น า 

น้อย 

สูง 

ความพอใจในการท างาน 

มาก 
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โดยทั่วไปแล้วความสอดคล้องของแบบผู้น ากับสถานการณ์ ในทฤษฎีวิถีทาง–เป้าหมาย    มีดังนี้   
1) ภาวะผู้น าแบบส่ังการ เหมาะสมในสถานการณ์ที่จ าเป็นจะต้องลดความ

คลุมเครือในบทบาท  และเพิ่มแรงจูงใจของผู้ใต้บังคับบัญชา  โดยให้รางวัลที่สัมพันธ์กับผลการ
ปฏิบัติงาน 

2) ภาวะผู้น าแบบสนับสนุน  เหมาะสมในสถานการณ์ที่ผู้ใต้บังคับบัญชามีความ
วิตกกังวลสูง และขาดความเชื่อมั่นในตนเอง 

3) ภาวะผู้น าแบบมุ่งความส าเร็จของงาน เป็นพฤติกรรมผู้น าท่ีมีประสิทธิผลใน
สถานการณ์ที่ภารกิจไม่ชัดเจน  และผู้ใต้บังคับบัญชาต้องการส่ิงท้าทายเพื่อบรรลุเป้าหมาย 

4) ภาวะผู้น าแบบให้มีส่วนร่วมเหมาะสมในสถานการณ์ที่ ผู้ใต้บังคับบัญชา
ต้องการความมีอิสระหรือความส าเร็จสูงมากหรือเหมาะสมในสถานการณ์ที่ภารกิจไม่ชัดเจน 

มโนทัศน์และความสัมพันธ์ของตัวแปรท่ีเป็นเหตุ (Causal Variables) หรือตัวแปรต้น  
ตัวแปรกลางหรือเชื่อมโยง (Moderator  Variables) และตัวแปรท่ีเป็นผลผลิต (Outcome Variables)  หรือ
ตัวแปรตามในทฤษฎีวิถีทาง–เป้าหมาย  แสดงให้เห็นดังภาพ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพที่ 12 ความสัมพันธ์ต่าง ๆ ในทฤษฎีวิถีทาง–เป้าหมาย 
 

3.2.4 ทฤษฎีภาวะผู้น าตามสถานการณ์ (Situational or Contingency  Leadership  Theories)  

ทฤษฎีภาวะผู้น าตามสถานการณ์ของ  เฮอร์เซย์และแบลนชาร์ด (Hersey & Blanchard)            

ซ่ึงเรียกว่า “ทฤษฎีวงจรชีวิต ”  (Life–Cycle Theory) ซ่ึงอธิบายถึงพฤติกรรมผู้น าท่ีจ าเป็นในแต่ละ
สถานการณ์  ทฤษฎีนี้จะมุ่งเน้นที่ผู้น าท าอะไรมากกว่าท่ีผู้น าเป็ นอะไร  ดังนั้น จึงเหมาะสมในการใช้
ฝึกอบรมมากกว่าจะใช้ในการวิจัย 

ตัวแปรต้น 
 

    พฤติกรรมผู้น า 
 สั่งการ 
 มุ่งความส าเร็จของ
งาน 

 สนับสนุน 

 ให้มีส่วนร่วม 
 

ตัวแปรกลาง 
 

คุณลักษณะของ 
ผู้ใต้บังคับบัญชา 
 ความต้องการ 
 ความสามารถ 
 บุคลิกภาพ 

คุณลักษณะของ 
สิ่งแวดล้อม 
 โครงสร้างของภารกิจ 
 ความเป็นพิธีการ 
 ปทัสถานของกลุ่ม 

ตัวแปรตาม 
 

ความพอใจในงานของ  
ผู้ใต้บังคับบัญชา 
 

แรงจูงใจของ 
ผู้ใต้บังคับบัญชา 
 

การยอมรับของผู้น า 
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ทฤษฎีภาวะผู้น าตามสถานการณ์ (Situational Leadership)  พยายามอธิบายให้ผู้น าเข้าใจ
ความสัมพันธ์ระหว่างแบบภาวะผู้น าท่ีมีประสิทธิผล กับระดับวุฒิภาวะของผู้ตาม  ทฤษฎีนี้ตั้งอยู่บน
ความเชื่อที่ว่าประสิทธิผลของผู้น าขึ้นอยู่กับความสอดคล้องท่ีเหมาะสม  ระหว่างพฤติกรรมผู้น ากับ วุฒิ
ภาวะของกลุ่มหรือของบุคคล   ดังนั้น  จึงเน้นวุฒิภาวะของกลุ่มหรือของผู้ตามเป็นตัวแปรส าคัญของ
สถานการณ์    ซ่ึงเป็นตัวกลางท่ีเชื่อมความสัมพันธ์ระ หว่างพฤติกรรมผู้น ากับประสิทธิผล  ลักษณะเด่ น
ของทฤษฎีของเฮอร์เซย์และแบลนชาร์ด  มี  2  ประการ คือ 

1) ใช้ได้กับท้ังบุคคลและกลุ่ม 

2) เนื่องจากทฤษฎีนี้  ได้อธิบายถึงความสัมพันธ์ของผู้บังคับบัญชาที่มีต่อ
ผู้ใต้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน   ทฤษฏีนี้จึงสามารถที่จะน าไปใช้ให้เกิดอิทธิพลต่อพฤติกรรมของ
ผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา และเพื่อนร่วมงานได้ 

พฤติกรรมผู้น า   ทฤษฎีภาวะผู้น าตามสถานการณ์  มีความเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมผู้น า   ดังนั้น  
การนิยามแบบภาวะผู้น าตามทฤษฎีนี้   จึงแตกต่างไปจากทฤษฎีของฟีดเลอร์ 

 จากผลการศึกษาภาวะผู้น าท่ีมหาวิทยาลัยแห่งรัฐโอไฮโอ และจากท ฤษฎีสามมิติของเรดดิน ท า
ให้เกิดพฤติกรรมการบริหารใน  2 แบบ  ได้แก่  พฤติกรรมมุ่งงาน (task behavior) และพฤติกรรมมุ่ง
สัมพันธ์ (relation behavior) จากพฤติกรรมทั้งสองแบบ  เฮอร์เซย์และแบลนชาร์ดน ามาสร้างเป็นภาวะ
ผู้น า   4  แบบ   คือ 

1) แบบส่ังการ (Telling) เป็นพฤติกรรมที่มุ่งงานสูงและมุ่งสัมพันธ์ต่ า 

2) แบบการแนะ (Counseling) เป็นพฤติกรรมที่มุ่งงานสูงและมุ่งสัมพันธ์สูงด้วย 

3) แบบการให้มีส่วนร่วม (Participating) เป็นพฤติกรรมที่มุ่งสัมพันธ์สูงและมุ่งงานต่ า 

4) แบบการมอบอ านาจ (Delegating) เป็นพฤติกรรมที่มุ่งสัมพันธ์ต่ า  และมุ่งงาน
ต่ าด้วยโดยแต่ละแบบของภาวะผู้น าจะมีประสิทธิผลหรือไม่ขึ้นอยู่กับ   สถานการณ์พฤติกรรมผู้น าท้ัง  3 

แบบแสดงให้เห็นดังภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 13 แบบภาวะผู้น าของเฮอร์เซย์และแบลนชาร์ด 

 
 

พฤติกรรม 

มุ่งสัมพันธ์ 

สูง 

การให้มี 

ส่วนร่วม            การแนะ 

 

การมอบ            การส่ังการ 

อ านาจ 

ต่ า สูง พฤติกรรมมุ่งงาน 
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สถานการณ์  (Situation) ทฤษฎีภาวะผู้น าตามสถานการณ์ใช้วุฒิภาวะ (Maturity) เป็น 

ตัวแปรเพียงตัวเดียวที่ใช้วิเคราะห์ธรรมชาติของสถานการณ์  วุฒิภาวะในที่นี้มีความหมาย  ดังนี้ 
1) ความสามารถที่จะตั้งเป้าหมายไว้สูง แต่อยู่ในวิสัยที่จะปฏิบัติได้ 
2) ความเต็มใจและความสามารถที่จะรับผิดชอบ 

3) ประสบการณ์ของบุคคลหรือของกลุ่ม 

สถานการณ์ ตามทฤษฎีนี้    เป็นการต่อเนื่องระหว่างการมีวุฒิภาวะไปสู่การไม่มีวุฒิภาวะซ่ึง     
แบ่งสถานการณ์ออกเป็น 4 แบบ คือ  M4,  M3,  M2, และ M1   ซ่ึงขึ้นอยู่กับระดับวุฒิภาวะผู้น าต้อง
พิจารณาวุฒิภาวะ 2 อย่าง  คือ วุฒิภาวะเกี่ยวกับงาน (Job maturity) และวุฒิภาวะทางจิตวิทยา  

วุฒิภาวะเกี่ยวกับงาน   เป็นการพิจารณาว่าผู้ตามมีความสามารถหรือไม่มีความสามารถในการ
ปฏิบัติงาน  วุฒิภาวะเกี่ยวกับงานอธิบายได้ดังนี้ 

 M1  หมายถึง  มีความสามารถแต่เพียงเล็กน้อย 

 M2  หมายถึง  มีความสามารถบ้าง 

 M3  หมายถึง  มีความสามารถค่อนข้างมาก 

 M4  หมายถึง  มีความสามารถมากที่สุด 

วุฒิภาวะทางจิตวิทยา  เป็นการพิจารณาว่าผู้ตามมีความเต็มใจหรือไม่เต็มใจในการ 

ปฏิบัติงาน ความเต็มใจในที่นี้รวมถึงความเชื่อมั่นในการท างานด้วย อธิบายได้ดังนี ้
 M1  หมายถึง  ไม่ค่อยมีความเต็มใจ 

 M2  หมายถึง  มีความเต็มใจบ้างในบางครั้ง 

 M3  หมายถึง  มีความเต็มใจบ่อยๆ 

 M4  หมายถึง  มีความเต็มใจเป็นประจ าหรือเสมอ 

ประสิทธิผลของผู้น า (Effectiveness)  ทฤษฎีภาวะผู้น าตามสถานการณ์ นิยามประสิทธิผลมี
ความหมายรวมถึง การที่กลุ่มสามารถบรรลุเป้าหมายได้ดีเพียงใด ในขณะเดียวกันพิจารณาจากสภาพทาง
จิตวิทยาของบุคคลและของกลุ่มด้วย  โดยสรุปแล้วประสิทธิผลขึ้นอยู่กับ 

1) ผลผลิต (Productivity) และการปฏิบัติงาน 

2) สภาพของทรัพยากรมนุษย์ 
3) การบรรลุเป้าหมายทั้งระยะยาวและระยะส้ัน 

ความสอดคล้องของแบบภาวะผู้น ากับสถานการณ์  เพื่อให้เกิดประสิทธิผล  ผู้น าจ าเป็นต้องปรับ
พฤติกรรมผู้น าให้สอดคล้องกับสถานการณ์  ดังต่อไปนี้ (Hersey & Blanchard  อ้างถึงใน  
เสริมศักดิ์  วิศาลาภรณ์, 2540, หน้า 99-100) 
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ภาวะผู้น าแบบส่ังการ (Telling) เป็นพฤติกรรมมุ่งงานสูงและมุ่งสัมพันธ์ต่ าเหมาะกับผู้ตามท่ีมี
วุฒิภาวะต่ า (M1) ดังนั้นผู้น าจะต้องส่ังเป็นอย่ างมากในสถานการณ์แบบนี้ต้องให้ค าแนะน าท่ี
เฉพาะเจาะจง และนิเทศงานอย่างใกล้ชิด 

ภาวะผู้น าแบบการแนะ (Counseling) เป็นพฤติกรรมมุ่งงานสูงและมุ่งสัมพันธ์สูงด้วยซ่ึงจะ
เหมาะกับผู้ตามท่ีมีความเต็มใจปฏิบัติงานสูง  แต่ความสามารถของการปฏิบัติงานอยู่ในระยะที่ก าลัง
พัฒนา  ผู้น าจ าเป็นต้องให้ค าแนะน าและชี้น าในระดับมากอยู่  ท้ังให้การสนับสนุนและความมั่นใจใน
ระดับสูงด้วย  ในสถานการณ์แบบนี้ผู้น าต้องอธิบายการตัดสินใจของตนเอง  และต้องเปิดโอกาสให้ผู้
ตามได้ซักถามเพื่อความกระจ่าง 

ภาวะผู้น าแบบการให้มีส่วนร่วม  (Participating) เป็นพฤติกร รมมุ่งสัมพันธ์สูงและมุ่งงานต่ า         

ผู้ตามต้องการการสนับสนุนเป็นอย่างมาก   แต่ต้องการการชี้น าเพียงเล็กน้อย  ในสถานการณ์แบบนี้ผู้น า
จะต้องให้ผู้ตามได้แสดงความคิดเห็นและส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้ตามได้ตัดสินใจ 

ภาวะผู้น าแบบการมอบอ านาจ (Delegating) เป็นพฤติกรรมที่มุ่ งสัมพันธ์ต่ าและมุ่งงานต่ าผู้น า
แสดงพฤติกรรมชี้น าและสนับสนุนน้อยที่สุด  ผู้ตามมีวุฒิภาวะทางจิตวิทยา และมีวุฒิภาวะเกี่ยวกับงาน
ในระดับสูง   เป็นผู้ท่ีตระหนักในภารกิจและวัตถุประสงค์ของงาน  สามารถปฏิบัติงานได้เอง                

ในสถานการณ์แบบนี้ผู้น าควรจะให้ผู้ตามรับผิดชอบในการตัดสินใจ  และรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน 

โดยสรุปแล้ว   ทฤษฎีภาวะผู้น าของเฮอร์เซย์และแบลนชาร์ด แบ่งพฤติกรรมผู้น าออกเป็น          

2   แบบ  คือ พฤติกรรมมุ่งงาน  และพฤติกรรมมุ่งสัมพันธ์ 

สถานการณ์ตามสถานการณ์ พิจารณาจากระดับวุฒิภาวะของผู้ตามซ่ึงพิ จารณาจาก                      

2   องค์ประกอบ คือ ความสามารถ (Ability) และความเต็มใจ  (Willingness) ความสอดคล้องระหว่าง
แบบผู้น ากับสถานการณ์ แสดงดังภาพ 
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ภาพที่ 14 ความสอดคล้องของแบบผู้น ากับวุฒิภาวะของผู้ตาม 
 

สรุป  ทฤษฎีนี้แบ่งภาวะผู้น าออกเป็น 4 แบบ และใช้ระดับวุฒิภาวะของผู้ตามเป็นตัวแปรด้าน
สถานการณ์ โดยแบ่งระดับวุฒิภาวะออกเป็น 4 กลุ่ม ระดับวุฒิภาวะพิจารณาจากความสามารถในการ
ปฏิบัติงาน และความเต็มใจในการปฏิบัติงานของผู้ตาม ความเหมาะสมสอดคล้องระหว่างแบบภาวะผู้น า
กับสถานการณ์   ดังแสดงเป็นภาพ  

 

 

 

 

 

 

 

  แบบภาวะผู้น า 

 ให้แสดง                                                                 อธิบาย 

 ความคิด                                                                การตัดสินใจ 

 และส่งเสริม                                                           และให้โอกาส 
 การตัดสินใจ                                                          ซักถาม 

 

                                        S3             S2 

 

                     มอบความ                  ให้ค าแนะน า 
                        รับผิดชอบ                 ที่เฉพาะเจาะจง 
                         ให้ตัดสินใจ               และนิเทศงาน 

                          และปฏิบัติงาน        อย่างใกล้ชิด 

 

S4                                                                          

สู
ง 

สู
ง

ต่ า  พฤติกรรมมุ่งงาน 

       สูง                            ปานกลาง                                ต่ า 
       M4                    M3                     M2                     

M1 

สามารถ               สามารถ            ไม่สามารถ              ไม่สามารถ 

เต็มใจ                 ไม่เต็มใจ             เต็มใจ                      ไม่เต็มใจ 
มีแรงจูงใจ           ไม่มั่นคง            มีแรงจูงใจ               ไม่มั่นคง

  แบบภาวะผู้ตาม 
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ภาพที่ 15 ข้อสรุปของทฤษฎีภาวะผู้น าตามสถานการณ ์
 

จากภาพจึงพอสรุปได้ดังนี้ 
1)  ผู้น าแบบส่ังการ เน้นงานมากกว่าความสัมพันธ์ เหมาะกับผู้ตามท่ีมี

ความสามารถน้อย และไม่เต็มใจท างาน 

2)  ผู้น าแบบการแนะ เน้นทั้งงานและความสัมพันธ์ เหม าะกับผู้ตามท่ีมี
ความสามารถน้อยแต่เต็มใจในการท างาน 

3) ผู้น าแบบให้มีส่วนร่วม เน้นความสัมพันธ์มากกว่างาน  เหมาะกับผู้ ตามท่ีมี
ความสามารถแต่ไม่เต็มใจในการท างาน 

4) ผู้น าแบบการมอบอ านาจ   ไม่เน้นทั้งงานและความสัมพันธ์ เหมาะกับผู้ตามท่ี
มีความสามารถและเต็มใจท างาน 

3.2.5  ทฤษฎีผู้น าแบบแลกเปลี่ยนและเปลี่ยนสภาพ       
ทฤษฎีภาวะผู้น าแบบแลกเปล่ียน(Transactional Leadership Theory) และแบบเปล่ียน 

สภาพ (Transformational Leadership Theory) เป็นการศึกษาภาวะผู้น า ท่ีมุ่งเน้นการเสริมแรงอย่าง
เหมาะสม เป็นกระบวนการแลกเปล่ียน ซ่ึงเป็นพฤติกรรมความต้องการของมนุษย์ขั้นพื้นฐาน และเป็น
การศึกษาท่ีมุ่งเน้นยกระดับความต้องการ ความเชื่อ  ทัศนคติ  คุณธรรมขอ งผู้ตามให้สูงขึ้น  เพ่ือให้มีผล
ต่อการพัฒนาการเปล่ียนแปลงกลุ่ม องค์การให้มีประสิทธิผล    จึงท าให้เกิดแนวคิดภาวะผู้น าแบบ
แลกเปล่ียนและเปล่ียนสภาพ   เป็นวิธีการ 2วิธี ท่ีจะช่วยอธิบายวิธีที่ผู้น าและผู้ตามมีอิทธิพลซ่ึงกันและ
กัน ดังท่ีเสริมศักดิ์  วิศาลาภรณ์ (2540, หน้า 57–71) ได้รวบรวมไว้  ดังนี้ 
  

 

 

 แบบการมอบอ านาจ              แบบให้มีส่วนร่วม 

 

 

 

     แบบการแนะ                    แบบการสั่ง 

ความเต็มใจในการท างาน  

เต็มใจ                           ไม่เต็มใจ 

มีมาก 

ความสามารถ 

ในการท างาน 

  มีน้อย 
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ดาวน์ตัน (Downton) ได้จ าแนกภาวะผู้น าแบบเปล่ียนสภาพออกจากภาวะผู้น าแบบแลกเปล่ียน     
เพื่อชี้ให้เห็นความแตกต่างระหว่างผู้น าในการปฏิรูป ปฏิวัติ กับผู้น าธรรมดาแต่ความพยายามของดาวน์
ตันไม่ได้ผลเท่าใดนัก 

เบอร์นส์ (Burns)  เสนอแนวคิดภาวะผู้น าทางการเมือง มี  2  แบบ  คือ  ทฤษฎีภาวะผู้น าแบบ
แลกเปล่ียนและแบบเปล่ียนสภาพ  มีจุดประสงค์เพื่อแลกเปล่ียนบางส่ิงบางอย่างท่ีมีคุณค่าและเปล่ียน
สภาพของลักษณะความสัมพันธ์ของผู้น ากับผู้ตาม    ซ่ึงต่างฝ่ายต่างกระตุ้นซ่ึงกันและกัน  โดยเปล่ียน
สภาพผู้ ตามให้เป็นผู้น าและเปล่ียนสภาพผู้น าเป็นผู้ส่งเสริมคุณธรรม  เบอร์นส์ยืนยันว่ากระบวนการ
แลกเปล่ียนและกระบวนการเปล่ียนสภาพจะช่วยให้เข้าใจภาวะผู้น าได้ดีที่สุด 

ต่อมา ค .ศ. 1985 แบส (Bass) ได้น าแนวคิดของเบอร์นส์มาขยายโดยน ามาใช้กับการบริหาร
องค์การ   ซ่ึงแบสได้ชี้ให้เห็นว่าผู้น าแบบแลกเปล่ียน    จะพิจารณาวิธีการพัฒนารักษาคุณภาพและปริมาณ
ของการปฏิบัติงาน  วิธีปรับเปล่ียนเป้าหมายขององค์การ   วิธีลดแรงต่อต้านที่มีต่อก ารปฏิบัติงานและ
วิธีการตัดสินใจในทางตรงกันข้ามผู้น าแบบเปล่ียนสภาพนั้นจะพยายามและส าเร็จในการยกระดับเพื่อน
ร่วมงาน  ผู้ตาม ลูกค้า หรือผู้รับบริการให้ตระหนักถึงผลที่จะตามมาจากการปฏิบัติงาน   การที่จะยกระดับ
ได้นั้นผู้น าจะต้องมองการณ์ไกลและเชื่อมั่นในตนเองว่าสามารถที่จะอธิบายได้ว่าอะไรผิด  อะไรถูก  
ไม่ใช่ท าในส่ิงท้ังหลายท่ีคนพอใจ  
       ผู้น าแบบแลกเปล่ียน แนวคิดนี้มีพ้ื นฐานมาจากทฤษฎีการแลกเปล่ียนทางสังคมโดยเน้นการ
แลกเปล่ียนประโยชน์ระหว่างผู้น ากับผู้ตาม     ซ่ึงต่างฝ่ายต่างก็มีอิทธิพลและต่างก็พึ่งพาอาศัยซ่ึงกันและ
กัน   เพื่อแลกเปล่ียนผลประโยชน์บางอย่างโดยที่ต่างฝ่ายต่างอ านวยประโยชน์ซ่ึงกันและกันคือ  “ผู้น าจะ
ให้อะไรบ้างเพื่อที่จะได้รับอะไรบางอย่างเป็นการตอบแทน”  ในสภาพเช่นนี้ผู้น าจะมีอิทธิพลมากเพราะผู้
ตามมักจะสนใจท าแต่ในส่ิงท่ีผู้น าต้องการ (Kuhnert  & Lewis) ดังนั้น  ผู้น าแบบแลกเปล่ียนจะใช้วิธีการ
เจรจาต่อรอง (Bargaining) มากที่สุด  โดยลักษณะของผู้น าแบบแลกเปล่ียน  มีดังนี้ (Bass & Avolio)  

1) รู้ว่าผู้ตามต้องการอะไรจากการท างานและพยายาม ให้ผู้ตามได้รับในส่ิงท่ี
ต้องการตราบเท่าที่เขายังท างานได้ผล 

2) แลกเปล่ียนรางวัล และสัญญาว่าจะให้รางวัล   ถ้ามีความมานะพยายามในการ
ท างานตอบสนองความต้องการและความปรารถนาของผู้ตาม  ตราบเท่าที่ผู้ตามยังคงท างานได้ส าเร็จ 

องค์ประกอบภาวะผู้น าแบบแลกเปล่ียนจากการวิจัยของแบส    โดยวิธีวิเคราะห์องค์ประกอบ
พบว่า องค์ประกอบท่ีส าคัญของภาวะผู้น าแบบแลกเปล่ียนมี  2  องค์ประกอบ คือ การให้รางวัลตาม
สถานการณ์และการบริหารแบบวางเฉย (Bass & Avolio, 1990, pp. 19-20) ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 
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1) การให้รางวัลตามสถานการณ์ (Contingent  Reward) เกี่ยวข้องกับปฏิ สัมพันธ์
ระหว่างผู้น าและผู้ตาม  ซ่ึงเน้นการแลกเปล่ียน กล่าวคือผู้น าจะให้รางวัลที่เหมาะสม    เพื่อเป็นการ
เสริมแรง (Reinforcement) ให้แก่ ผู้ตาม  เช่น อาจเป็นการชมเชย  ขึ้นเงินเ ดือน  ให้โบนัส    หรือเล่ือน
ต าแหน่ง เป็นต้น  การให้รางวัลตามสถานการณ์นั้นมักจะเป็นการจูงใจ  โดยการให้รางวัลเป็นการตอบ
แทน เพื่อสนองความต้องการขั้นต้น (ตามแนวคิดของ Maslow) ซ่ึงเป็นแรงจูงใจภายนอก (Extrinsic  

Motives) เป็นส่วนใหญ่  
2) การบริหารแบบวางเฉย  (Management-By-Exception) เป็นการบริหารงาน

แบบปล่อยให้เป็นไปตามสภาพเดิม (Status Quo) ผู้น าจะไม่พยายามเข้าไปยุ่งเกี่ยวโดยจะเข้าไปแทรกก็
ต่อเมื่อมีส่ิงอะไรที่เกิดผิดพลาดขึ้นหรือการท างานต่ ากว่ามาตรฐาน การเสริมแรงจะเป็นไปทางลบคือการ
ต าหนิ  ซ่ึงการบริหารงานแบบวางเฉยจะแต กต่างจากการบริหารงานแบบตามสบาย (Laissez Faire) 

เพราะการบริหารงานแบบตามสบายนั้นจะปล่อยให้งานด าเนินไป โดยผู้บริหารไม่เข้าไปยุ่ง เมื่อเกิด
ปัญหาหรือข้อผิดพลาดผู้บริหารจะพยายามเอาตัวรอดและไม่ตัดสินใจ 

  ภาวะผู้น าแบบแลกเปล่ียนนี้อาจเป็นได้ทั้งเชิงรับ (Passive) และเชิงรุก (Active) ภาวะผู้น าแบบ
แลกเปล่ียนเชิงรับ (Passive Transactional Leadership) เป็นการบริหาร โดยการวางเฉย ใช้วิธีการท างาน
แบบเดิมรักษาสภาพเดิม  เมื่อมีส่ิงผิดพลาดผู้น าจะเข้าไปแก้ไขซ่ึงมักจะเป็นไปทางลบผู้ตามอาจถูกต าหนิ 
ในทางตรงกันข้ามภาวะผู้น าแบบแลกเปล่ียนเชิงรุก (Active Transactional  Leadership)  เป็นปฏิสัมพันธ์
ระหว่างผู้น ากับผู้ตามในเรื่องการแลกเปล่ียนชนิดกันไว้ดีกว่าแก้  เช่น  การให้รางวัลหรือผลตอบแทน  
ผู้น าต้องแสวงหาข้อมูล  ความต้องการของผู้ตาม  ต้องท างานอะไร แสดงบทบาทอย่างไรงานจึงส าเร็จได้   
แรงจูงใจของผู้ตามจะสูงขึ้นเม่ือทั้งสองฝ่ายมีความต้องการที่สอดคล้องกัน  แนวคิดเกี่ยวกับภาวะผู้น า
แบบแลกเปล่ียนเชิงรุก  มีความคล้ายกับทฤษฎีวิถีทาง -เป้าหมาย  ของเฮาส์ และมิทเชล (House & 

Mitchell) 

ผู้น าแบบเปล่ียนสภาพ   ผู้น าจะท าให้ผู้ตามตระหนักถึงความส าคัญและยอมรับจุด ประสงค์และ
ภารกิจของกลุ่ม  ผู้น าจะท าให้ผู้ตามมองเห็นประโยชน์ส่วนตนโดยมองจากประโยชน์ของกลุ่มหรือของ
องค์การ  

 จากงานวิจัยของแบส (Bass) สามารถยืนยันได้ว่า  ผู้น าแบบเปล่ียนสภาพจะเป็นผู้มีความ
ขยันหม่ันเพียรในการท างาน  มีผลงานดีเด่น  มีความผูกพัน (Commitment) ต่อองค์การและต่องาน  
พฤติกรรมของผู้น าแบบเปล่ียนสภาพจะมีดังนี้  

1) ให้ผู้ตามมีอิสระในการท างานและส่งเสริมให้ผู้ตามได้พัฒนาตนเอง 

2) มีความเป็นมิตรกับผู้ตาม  ใช้วิธีแบบไม่เป็นทางการกับผู้ตาม  เหมือนกับบิดาที่
บุตรจะไปหาเมื่อไรก็ได ้

3) เป็นแบบอย่างของความซ่ือสัตย์   ความยุติธรรมและมีมาตรฐานสูง  ในการ
ปฏิบัติงาน ขณะเดียวกันก็มีความสามารถในการแก้ปัญหาต่างๆ 
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4) ยั่วยุผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยการให้ค าแนะน าช่วยเหลือ   สนับสนุน   ยกย่อง  
ยอมรับและเปิดใจกว้าง ขณะเดียวกันก็แลกเปล่ียนความรู้ ความช านาญกับผู้ใต้บังคับบัญชา 

5) แสดงให้เห็นว่ามีความเชื่อมั่น   กระตือรือร้น   ตระหนักในศักดิ์ศรีของบุคคล
และมีความภักดี 

เบอร์นส์ (Burns) อธิบายว่า  ผู้น าแบบเปล่ียนสภาพ เป็นกระบวนการทั้งผู้น าและผู้ตามต่างฝ่าย
ต่างยกระดับของคุณธรรมและแรงจูงใจซ่ึงกันและกัน จะเป็นการยกระดับความต้องการของผู้ตามให้
ต้องการสูงขึ้น 

 ผลของภาวะผู้น าแบบเปล่ียนสภาพ จะท าให้ผู้ตามเชื่อถือ  ยกย่อง  ยอมรับ และภักดีต่อผู้น า 
นอกจากนั้นผู้ตามยังถูกกระตุ้นให้ท างานมากกว่าปกติ      ผู้น าจะสามารถเปล่ียนสภาพผู้ตามได้ดังนี้   

1) ท าให้ผู้ตามตระหนักถึงความส าคัญของคุณค่าของผลการปฏิบัติงาน   

ตระหนักถึงคุณค่าของการท างานให้ส าเร็จ  และเทคนิคที่จะช่วยให้ท างานได้ส าเร็จ 

2) พยายามยั่วยุให้ผู้ตามลดความสนใจในตนเองลง  หรือลดการมุ่งประโยชน์
ส่วนตนเอง  และเพิ่มการท างานเพื่อประโยชน์ของหมู่คณะขององค์การและเพื่อส่วนรวม 

3) พัฒนาให้ผู้ตาม  มีความต้องการในระดับ ที่สูงขึ้น  เช่น   มุ่งผลสัมฤทธ์ิ   มี
อิสระ ทั้งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานและไม่เกี่ยวข้องกับงาน   

 โดยทั่วไปแล้ว  คุณลักษณะของผู้น าแบบเปล่ียนสภาพจะเป็นดังนี้  
1) เป็นผู้น าการเปล่ียนแปลง 

2) เป็นคนกล้าและเปิดเผย 

3) เชื่อมั่นในคนอ่ืน 

4) ใช้คุณค่าเป็นแรงผลักดัน 

5) เป็นผู้เรียนรู้ตลอดชีวิต 

6) มีความสามารถที่จะเผชิญกับความสลับซับซ้อน 

7) เป็นผู้มองการณ์ไกล 

 ภาวะผู้น าแบบเปล่ียนสภาพมี  4  องค์ประกอบ  คือ  ความเสน่หา  การดลใจ  การกระตุ้นการใช้
ปัญญา และการมุ่งความสัมพันธ์เป็นรายคน แต่ละองค์ประกอบมีรายละเอียด  ดังนี้ 

3.2.5.1 ความเสน่หา (Charisma) ค าว่า “Charisma” เป็นภาษากรีก   หมายถึง พรสวรรค์    
เสน่หาเป็นองค์ประกอบส าคัญของกระบวนการเปล่ียนสภาพ (Transformational Process) ที่จะท าให้
ผู้อ่ืนอยากที่จะยอมรับและยอมเป็นผู้ตาม 
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แบส (Bass) อธิบายว่า  การพิ จารณาภาวะผู้น าโดยเสน่ หานั้น  สามารถดูได้จากวิธีที่ผู้ตามรับรู้
และปฏิบัติตนต่อผู้น า   จากผลการวิจัยพบว่า  ผู้ตามจะเชื่อถือ  ศรัทธา  ภูมิใจและเชื่อในความสามารถ
ของผู้น า ในการที่จะแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ผู้ตามเห็นว่าผู้น าท าให้ตนกระตือรือร้นต่องานที่ได้รับมอบหมาย
ดลใจให้เกิดความภักดี  ผู้น ามีพรสวรรค์ที่จะจุดประกายเป้าหมายให้ผู้ตามมองเห็นและชี้ทางในการไปสู่
เป้าหมายนั้น  

จากทฤษฎีภาวะผู้น าโดยเสน่หาของเฮาส์  ได้อธิบายตัวบ่งชี้ซ่ึงแสดงว่าเป็นผู้น าโดยเสน่หา 

1) ผู้ตามเชื่อในความถูกต้องของความคิดของผู้น า 

2) ผู้ตามมีความเชื่อคล้ายกับผู้น า 

3) ผู้ตามยอมรับผู้น าโดยไม่สงสัย 

4) ผู้ตามรักใคร่ผู้น า 

5) ผู้ตามเต็มใจเชื่อฟังผู้น า 

6) ผู้ตามมีความผูกพันกับภารกิจขององค์การ 

7) ผู้ตามมีเป้าหมายขั้นสูงในการปฏิบัติงาน 

8) ผู้ตามเชื่อว่าผู้น าจะสามารถช่วยให้การปฏิบัติงานของกลุ่มได้ส าเร็จ 

ทฤษฎีภาวะผู้น าของเฮาส์ (House’s Charismatic leadership theory) แสดงให้เห็นว่าผู้น าโดย
เสน่หา มีลักษณะดังนี้  

1) มีความต้องการอ านาจ มีความเชื่อมั่นในตนเอง 

2) แสดงพฤติกรรมที่แสดงว่าเป็นคนเก่งและประสบความส าเร็จ  จนเป็นที่
ประทับใจผู้ตาม 

3) ตั้งเป้าหมายในการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับค่านิยม และอุดมการณ์ของผู้ตาม 

4) แสดงพฤติกรรมที่เป็นตัวอย่างเพื่อให้ผู้ตามเอาอย่าง 

5) ยกย่องการปฏิบัติงานของผู้ตามและแสดงความเชื่อมั่นในความสามารถของผู้ตาม 

6) กระตุ้นให้เกิดแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ 

แบส (Bass)ได้ขยายแนวคิดตามทฤษฎีของเฮาส์ให้กว้างขวางขึ้นโดยชี้ให้เห็นว่า  ผู้น าโดยเสน่หา
นั้นไม่เพียงแต่ผู้ตามจะเช่ือ ศรัทธา และนับถือเท่านั้น  แต่ผู้ตามยังยกย่องเทิดทูนผู้น าเหมือนกับเป็นยอด
มนุษย์และเป็นวีรบุรุษของเขา ผู้น าโดยเสน่หาจะพบในองค์การที่ก าลังตกต่ าและ ก าลังเปล่ียนแปลงเพื่อ
ความก้าวหน้า  มากกว่าองค์การที่มีความส าเร็จสูง 

สรุปได้ว่า   ความเสน่หาในองค์ประกอบนี้    จึงหมายถึงปฏิกิริยาของผู้ตามท่ีมีต่อผู้น าด้วยการ
แสดงตนเป็นพวกด้วย   การเลียนแบบหรือเอาอย่าง    การยอมรับในเป้าหมายของภารกิจ    ผู้น าโดย
เสน่หานี้จะได้รับการยกย่องว่ามีอ านาจบารมี   มีมาตรฐานในการท างานตั้งเป้าหมายที่ท้าทายส าหรับผู้ตาม  
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3.2.5.2 การดลใจ (Inspiration) การดลใจมีความใกล้ชิดกับความเสน่หา  ซ่ึงเป็นวิธีการที่
ผู้น าจะอธิบายเป้าหมายในอนาคตขององค์การและผู้ใต้บังคับบัญชาจะต้องมีส่วนร่วม  โดยจะอธิบายให้
ผู้ใต้บังคับบัญชาทราบว่าจะช่วยกันปฏิบัติภารกิจให้ส าเร็จลุล่วงได้อย่างไร  ผู้น าโดยเสน่หาจะดลใจผู้ตาม
โดยจุดประกายความคิดที่จะช่วยงานใหญ่ได้ส าเร็จ โดยใช้ความพยายามเพิ่มขึ้น  

การดลใจผู้ตามนั้นผู้น าจะให้แรงหนุนทางอารมณ์ (Emotional  Support) ทั้งด้วยการพูดและการ
กระท า  การดลใจ  เพื่อโน้มน้าวจิตใจผู้ตาม   อาจท าได้ดังนี้ ต้องสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดแก่ผู้ตาม   ให้มี
ความเชื่อในเหตุของการกระท า   สร้างความคาดหวังว่าจะท าได้ส าเร็จ 

สรุปได้ว่า   ผู้น าแบบเปล่ียนสภาพจะดลใจผู้ตามโดยกระตุ้นอารมณ์ผู้ตามให้เพิ่มความตระหนัก
และเพิ่มความเข้าใจเกี่ยวกับเป้าหมาย   เห็นคุณค่าของเป้าหมาย   และเชื่อมั่นว่าจะสามารถปฏิบัติงานจน
บรรลุเป้าหมายได้  

3.2.5.3 กระตุ้นการใช้ปัญญา (Intellectual  Stimulation) การกระตุ้นการใช้ปัญญาเป็น
วิธีการที่ผู้น าแบบเปล่ียนสภาพยั่วยุผู้ตามให้แก้ปัญหาด้วยวิธีการอย่างใหม่  กระตุ้นการสร้างระบบ
ความคิด    การเรียนรู้วิธีแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์   ส่งเสริมให้ผู้ตามรู้จักวิเคราะห์ปัญหา  แก้ปัญหาอย่าง
เป็นระบบ   มียุทธศาสตร์ในการคิด ส่งเสริมการแก้ปัญหาในลักษณะป้องกันไว้ก่อน (Proactive) มากกว่า
จะตามไปแก้ปัญหา (Reactive) 

ในการกระตุ้นการใช้ปัญญานั้น    ผู้น ามีความเต็มใจและมีความสามารถที่จะแสดงให้ผู้ตามหรือ
ผู้ใต้บังคับบัญชาเห็นวิธีการใหม่ๆ ในการแก้ปัญหาท่ีจะต้องแก้ไขและเน้นการแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล 

สรุปได้ว่า  ผู้น าแบบเปล่ียนสภาพจะกระตุ้นผู้ตามใช้ปัญญา ความคิด โดยกระตุ้นผู้ตามให้สงสัย
วิธีการท างานแบบเก่า ผู้ตามจะได้รับการสนับสนุนให้ประเมินค่านิ ยม ความเชื่อและความคาดหวังของ
ตนของผู้น าและขององค์การ นอกจากนั้นผู้ตามจะได้รับการสนับสนุนให้คิดเองพัฒนาตนเองในการ
แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์  

3.2.5.4 การมุ่งความสัมพันธ์เป็นรายคน (Individualized  Consideration) การมุ่งสัมพันธ์ 
(Consideration) เป็นลักษณะที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างผู้น ากับผู้ตาม และส่งผลถึงความพึงพอใจของ
ผู้ตาม  การมุ่งสัมพันธ์แบ่งออกเป็น  2 ลักษณะ  ลักษณะแรก  เป็นการมุ่งสัมพันธ์โดยเน้นที่กลุ่ม 
ปรึกษาหารือกับผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นกลุ่ม    ลักษณะที่สอง  เป็นการมุ่งสัมพันธ์ที่เน้นเป็นรายบุคคลผู้น า
สนใจผู้ใต้บังคับบัญชาแต่ละคน  ผู้น าแบบเปล่ียนสภาพใช้การมุ่งความสัมพันธ์เป็นรายคน 

การมุ่งความสัมพันธ์เป็นรายบุคคลถึงแม้ว่าจะมีผลดีมากมาย   แต่ก็อาจจะมีปัญหาอันจะน า ไปสู่
การปฏิบัติได้    ซ่ึงในหน่วยงานทุกหน่วยงานย่อมจะต้องมีทั้งคนวงใน (Inner Circle  Members) และคน
วงนอก (Outer Circle  Members) คนวงในจะเป็นคนที่ใกล้ชิดกับผู้น าและมีโอกาสที่จะได้รับความสนใจ    
การสนับสนุนมากกว่าคนวงนอก ผู้น าแบบเปล่ียนสภาพจะไม่แยกผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นคนวงในหรือวง
นอก แต่จะเอาใจใส่ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างเท่าเทียมกัน 



114 

 

โดยสรุปแล้วในการมุ่งความสัมพันธ์เป็นรายคนนี้ ผู้น าแบบเปล่ียนสภาพจะปฏิบัติต่อผู้ตามเป็น
รายคนแตกต่างกัน แต่ปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน  ไม่เพียงแต่ผู้น าจะตระหนักถึงความต้องการของผู้ตาม
และพัฒนาผู้ตามแล้ว  ยังส่งเสริมวิธีการตั้งเป้าหมาย และวิธีท างานเพื่อบรรลุเป้าหมายนั้นด้วย  ในการมุ่ ง
ความสัมพันธ์เป็นรายคนนั้น   ผู้น าจะมอบหมายภารกิจให้ผู้ตามปฏิบัติเพื่อให้มีโอกาสที่จะเรียนรู้และ
พัฒนา ความสัมพันธ์ระหว่างผู้น าแบบแลกเปล่ียนและผู้น าเปล่ียนสภาพ  แนวคิดของเบอร์นส์และของ
แบสเกี่ยวกับภาวะผู้น าแบบเปล่ียนสภาพ  ท าให้ความคิดเกี่ยวกับภาวะผู้น ากว้างขวางขึ้น บุคคลทั้งสองมี
ความเห็นว่า ภาวะผู้น ามีผลกระทบต่อการเปล่ียนแปลงในระดับต่ า และการเปล่ียนแปลงในระดับสูงของ
ผู้ใต้บังคับบัญชาและองค์การ  การเปล่ียนแปลงระดับต่ าเป็นการที่ผู้น าสนองความต้องการในปัจจุบัน
ของผู้ใต้บังคับบัญชาและท างานตามมาตรฐานขององค์การ โดยการใช้ภาวะผู้น าแบบแลกเปล่ียน  ในทาง
ตรงกันข้าม  ภาวะผู้น าแบบเปล่ียนสภาพเกี่ยวข้องกับการเปล่ียนแปลงในระดับสูงของผู้ใต้บังคับบัญชา 
ซ่ึงถูกกระตุ้นให้ท างานที่ท้าทายและให้มีความรับผิดชอบมากขึ้น ขณะเดียวกันมีส่วนช่วยให้องค์การมี
การเปล่ียนแปลงและมีนวัตกรรมใหม่ๆ ภาวะผู้ น าแบบเปล่ียนสภาพจะสามารถช่วยให้ผู้ตามหรือ
ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติงานได้ในระดับท่ีสูงสุด  มีผลงานมากกว่าระดับท่ีคาดหวัง  การที่สามารถ
ปฏิบัติงานได้ก็เพราะว่า  ผู้น ามีความสามารถที่จะดลใจผู้ใต้บังคับบัญชายกเกณฑ์ของความส าเร็จให้มี
ระดับสูงขึ้นและสามารถช่วยให้แก้ปัญหาได้หลายวิธี 

ภาวะผู้น าแบบแลกเปล่ียนกับภาวะผู้น าแบบเปล่ียนสภาพ ต่างก็มีส่วนที่คล้ายกันและต่างกัน  ใน
ส่วนที่ต่างกันนั้น ต่างกัน 2 ประการที่ส าคัญ คือ ประการแรก แม้ว่าภาวะผู้น าแบบเปล่ียนสภาพจะทราบ
ความต้องการในปัจจุบัน  และเป้าหมายของผู้ใต้บังคับบัญชาคืออ ะไร แต่ภาวะผู้น าแบบเปล่ียนสภาพ
แตกต่างจากภาวะผู้น าแบบแลกเปล่ียนเชิงรุก ในประเด็นที่ว่าได้พยายามยกระดับความต้องการของ
ผู้ใต้บังคับบัญชาให้สูงขึ้น  การยกระดับความต้องการของผู้ใต้บังคับบัญชาท าได้โดยยกระดับความ
คาดหวังของผู้ใต้บังคับบัญชาในเรื่องเกี่ยวกับความต้องการ และปฏิบัติงาน เช่น ยั่วยุให้ผู้ใต้บังคับบัญชา
รับผิดชอบมากขึ้น ให้มีอิสระในการท างานมากขึ้น  ประการที่สอง  ภาวะผู้น าแบบเปล่ียนสภาพแตกต่าง
จากภาวะผู้น าเชิงรุก   โดยที่ภาวะผู้น าเปล่ียนสภาพนั้นพยายามพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาให้มีความเป็นผู้น า 
และสามารถแก้ปัญหาของตนเองและของผู้อ่ืน 

ลักษณะเด่นของภาวะผู้น าแบบแลกเปล่ียน คือ การเป็นผู้น าแบบแลกเปล่ียน (Leadership As 

Bartering) โดยการ “ให้” อะไรบางอย่างเพื่อที่จะ “รับ” อะไรบางอย่างเป็นการตอบแทน  เช่น  
การท างานให้ดีแลกกับการขึ้นเงินเดือนและประสิทธิภาพการท างานกับการได้เล่ือนต าแหน่งซ่ึงเป็นการ
แลกเปล่ียนประโยชน์ที่เห็นด้วยตาและเป็นการสนองความต้องการขั้นต่ า 

 ลักษณะเด่นของภาวะผู้น าแบบเปล่ียนสภาพ คือ การเป็นผู้น าแบบเสริมสร้าง (Leadership As 

Building) เป็นการปลุกเร้าศักยภาพของความเป็นมนุษย์ที่จะท างานเพ่ือสถาบันโดยส่วนรวมมิใช่เพือ่พวก
พ้องของตนเอง ส่งเสริมชื่อเสียง เกียรติยศ และความส าเร็จของบุคคล  ส่งเสริมสมรรถภาพและความเป็น
อิสระในการท างาน   มุ่งพัฒนาบุคคลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน   ลักษณะเด่นอีกอย่างหนึ่งคือ  
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เป็นผู้น าแบบสร้างความผูกพัน (Leadership As Bonding) ยกระดับคุณธรรมจริยธรรม  ความประพฤติทั้ง
ของผู้น าและผู้ตามเป็นการเปล่ียนสภาพท้ังผู้น าและผู้ตาม สร้างความผูกพันกับสถาบัน มุ่งความยุติธรรม  
ความเสมอภาค  เชื่อมั่นในความสามารถของบุคคล  บริหารงานโดยการมีส่วนร่วมปลูกฝังจิตส านึก
บุคลากรต่างๆ ให้ผูกพันกับสถาบันมิใช่ผูกพันกับผู้บริหาร ความแตกต่างระหว่างภาวะผู้น าแบบ
แลกเปล่ียนกับภาวะผู้น าแบบเปล่ียนสภาพ สรุปได้ ดังนี ้
ตารางที่ 6 ความแตกต่างระหว่างภาวะผู้น าแบบแลกเปล่ียนกับภาวะผู้น าแบบเปล่ียนสภาพ 
 

ภาวะผู้น าแบบแลกเปลี่ยน  ภาวะผู้น าแบบเปลี่ยนสภาพ  

1. รู้ว่าผู้ใต้บังคับบัญชาจะต้องท าอะไร  จึ งบรรลุ
เป้าหมาย แล้วช้ีแจงบทบาทหน้าที่ท่ีจะต้องปฏิบัติ 
ให้ผู้ใต้บังคับบัญชาได้ทราบ  เพื่อที่จะให้เกิดความ
ม่ันใจในการท างาน 

1. ยกระดับความคิดเกี่ยวกับความส าคัญและคุณค่าของ
เป้าหมายและวิธีการที่จะบรรลุเป้าหมายเหล่านั้น  ทั้งนี้เพื่อ
สร้างความม่ันใจให้เกิดแก่ผู้ใต้ บังคับบัญชา 

 

2. บอกได้ว่าผู้ใต้บังคับบัญชามีความต้องการและมี
ความปรารถนาอะไร  เพื่อที่จะสามารถสนองตอบ
ความต้องการ และความปรารถนาเหล่านี้  
ผู้ใต้บังคับบัญชาจะได้มีความพยายามท างาน
เพื่อให้งานส าเร็จ 

2. ยกระดับความต้องการของผู้ใต้บังคับบัญชาจากความ
ต้องการทางกายและความปลอดภัย  ไปสู่ระดับความต้องการ
ที่จะได้รับการยกย่องนับถือและความส าเร็จสมหวังในชีวิต  
ทั้งนี้เพื่อให้มีแรงจูงใจเพิ่มขึ้น เพื่อที่จะได้พยายามท างานให้ 
มากขึ้น 

3. ให้มีการฝึกอบรมผู้น าและให้แรงจูงใจทางบวก
อื่นๆ เพื่อส่งเสริมการท างาน เช่น การยกย่อง  การ
เลื่อนต าแหน่ง  หรือให้ท างานที่มีความหมาย 

3. จรรโลงให้แต่ละคนลดการท างานเพื่อตนเอง  ให้ท างาน
เพื่อหมู่คณะ เพื่อองค์การ ทั้งนี้เพื่อจะน าไป 

        สู่การมีความคาดหวังที่สูงขึ้นและการท างานให้ 
        ดีขึ้น 

 4. พัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาให้มีความเป็นผู้น า และให้มี  

ความสามารถในการแก้ปัญหาของตนเองและของผู้อื่น 

 
 

แม้ว่าภาวะผู้น าแบบแลกเปล่ียนกับภาวะผู้น าแบบเปล่ียนสภาพ  จะมีความแตกต่างกันบ้าง       

ในขณะเดียวกันก็มีความเหมือนกันอยู่   แท้จริงนั้นภาวะผู้น าแบบเปล่ียนสภาพเป็นกรณีพิเศษของภาวะ
ผู้น าแบบแลกเปล่ียน  ซ่ึงภาวะผู้ น าทั้งสองแบบ ต่างก็มุ่งในการที่จะท าให้ส าเร็จตามเป้าหมาย หาก
พิจารณาให้ดี  จะเห็นว่าภาวะผู้น าแบบแลกเปล่ียน   กับภาวะผู้น าแบบเปล่ียนสภาพต่างก็มีส่วนส่งเสริม
ซ่ึงกันและกัน   ซ่ึงจะน าไปสู่การปฏิบัติงานที่มากกว่าความคาดหวังไว้  ดังภาพ 
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ภาพที่ 16 การส่งเสริมกันระหว่างภาวะผู้น าแบบแลกเปล่ียนกับภาวะผู้น าแบบเปล่ียนสภาพ 
 

จากแผนภูมิท่ี จะเห็นว่าภาวะผู้น าแบบเปล่ียนสภาพ  ท าให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีปริมาณของความ
พยายามในการท างานเพิ่มมากขึ้น (Extra  Effort) ทั้งนี้  เพราะมีแรงจูงใจสูงขึ้น  จนกระทั่งสามารถท างาน
ได้มากกว่าท่ีเคยคาดหวังไว้ 
 

3.3 ประสิทธิผลภาวะผู้น า 

ความหมายของประสิทธิผลภาวะผู้น า 

ค าว่า “ประสิทธิผล ” มาจากภาษาอังกฤษว่า “Effectiveness” ซ่ึงจะมองในเรื่องท่ีได้กระท า
มาแล้ว เป็นการพิจารณาผลลัพธ์ ผลของงานที่ส าเร็จตามท่ีคาดหวังไว้ กล่าวคือผ ลงานที่ออกมาบรรลุ
เป้าหมายที่วางไว้ ส าหรับ “ประสิทธิผลภาวะผู้น า” (Leadership Effectiveness) นั้นได้มีผู้ให้แนวทางการ
ประเมินประสิทธิผลภาวะผู้น า ดังนี้  

 

 

 

 

 

 

                                       ภาวะผู้น าแบบเปลี่ยนสภาพ  

 

                     +                   +                               +      

 

ภาวะผู้น าแบบแลกเปลี่ยน 

 

 

 

 

 

  ความพยายาม 

     ที่คาดหวัง 

แรงจูงใจให้เพิ่มขึ้นเพื่อท างาน 

  ( ความพยายามส่วนเกิน ) 
การบริหารแบบวางเฉย 

 

     การให้รางวัลตาม 

        สถานการณ ์
  การปฏิบัติงาน 

    ที่คาดหวัง 

   การปฏิบัติงานมากกว่า 

           ที่คาดหวัง 

ความเสน่หา การดลใจ กระตุ้นการใช้ปัญญา การมุ่งความสัมพันธ์เป็นรายคน 
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ตารางที่ 7 แนวทางการประเมินประสิทธิผลภาวะผู้น า 
 

ผู้ให้ความหมาย แนวทางการประเมินประสิทธิผลภาวะผู้น า 
Likert (1984) พฤติกรรมการแสดงออกของผู้น าที่ต้องการทั้งผลงานและความสุข 

ความสามัคคีของผู้ร่วมงานเป็นส าคัญ 

Silver (1983) ประสิทธิผลภาวะผู้น าสามารถพิจารณาได้จากความพึงพอใจของกลุ่ม  
ผลผลิตของกลุ่ม และความมีผลงานที่ดีที่ปรากฏออกมา 

Hersey and Blanchard 

(1996) 

ประเมินได้จากผลลัพธ์ของกระบวนการทั้งหมดที่ได้กระท ามาแล้ว 
โดยเน้นในเรื่องของการบรรลุเป้าหมาย และส่ิงท่ีได้กระท าลงไปนั้น
เป็นส่ิงท่ีถูกต้อง   

Stogdill (1974) ประสิทธิผลภาวะผู้น าเป็นเรื่องของกลุ่ม  
Fiedler (1976) ประสิทธิผลภาวะผู้น าจะต้องดูในเรื่องผลงานของกลุ่ ม ผู้น าจะมี

ประสิทธิผลก็ต่อเมื่อกลุ่มของตนสามารถปฏิบัติงานบังเกิดผลดี และ
ยังกล่าวอีกว่าผู้ที่ประเมินประสิทธิผลภาวะผู้น าอาจเป็นผู้บริหาร
ระดับสูงกว่า ระดับเดียวกัน และผู้ใต้บังคับบัญชาก็ได้   

Yukl (1998) ประเมินได้จากผลงานที่ปรากฏออกมาของผู้น า คุณภาพของ
กระบวนการกลุ่ม ความเป็นที่ช่ืนชม ยกย่องนับถือของกลุ่ม ความพึง
พอใจของผู้ร่วมงาน ความผูกพันของผู้ร่วมงานต่อเป้าหมายของกลุ่ม 
พฤติกรรมของผู้น าต่อผู้ร่วมงานและต่อหน่วยงาน ความส าเร็จของ
งานและการบรรลุเป้าหมายและการมีคุณภาพชีวิตที่ดี การพัฒนากลุ่ม
ผู้ร่วมงานให้มีความก้าวหน้า   

Nahavandi (2000) ได้ให้ความหมายของประสิทธิผลภาวะผู้น า ซ่ึงประกอบด้วย 3 

องค์ประกอบ คือ มีการบรรลุเป้าหมาย มี กระบวนการและด าเนินงาน
ภายในองค์การที่ราบรื่น และมีความสามารถยืดหยุ่นต่อปัจจัยภายนอก 

Williams (2001)   การประเมินภาวะผู้น าของผู้บริหารโรงเรียนที่มีประสิทธิผล จะประเมิน 
5 ด้าน คือ วิสัยทัศน์ วัฒนธรรมและการสอน ความร่วมมือ การจัดการ 
และบริบททางการเมือง สังคม และจริยธรรม   

Bagwell (2002)  ได้ศึกษาพฤติกรรมผู้น าท่ีมีประสิทธิผลโดยวัด 5 ด้าน คือ วิสัยทัศน์ 
ความอยากรู้อยากเห็น การมอบอ านาจให้ผู้อ่ืน กา รน า และความ
ซ่ือสัตย์มั่นคง 
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โดยสรุปประสิทธิผลภาวะผู้น า หมายถึง การที่ผู้น าสามารถด าเนินการในกิจการต่างๆ ให้
บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย และเป็นที่พึงพอใจ เล่ือมใส ศรัทธาแก่ผู้ท่ีเกี่ยวข้องท้ังภายในและภายนอก
ของกลุ่ม โดยสามารถประเมินได้จากการบรรลุเป้าหมายในควา มส าเร็จของงาน การผลิตนัก เรียนที่มี
คุณภาพ ความพึงพอใจของผู้ร่วมงาน ความสามัคคีของผู้ร่วมงาน การพัฒนาผู้ร่วมงานให้มีคุณภาพ ความมี
ชื่อเสียงและมีผลงานออกมาเป็นที่ยอมรับโดยทั่วกัน  

เกณฑ์การประเมินประสิทธิผลภาวะผู้น า เกณฑ์ (Criteria) ที่ใช้ในการประเมินประสิทธิผลภาวะ
ผู้น ามี 3 ลักษณะ  ดังนี้  

3.3.1 ผลที่เกิดขึ้นของกลุ่ม (Outcome)  ผลที่เกิดขึ้นของกลุ่มอันเนื่องมาจากความ สามารถในการ
น าหรือภายใต้การน าของผู้น า เช่น ผลส าเร็จของการปฏิบัติงานของกลุ่ม  การอยู่รอดของกลุ่ม ความก้าวหน้า
ของกลุ่ม ความพร้อมของกลุ่ม ความสามารถในก ารแก้ปัญหาของกลุ่ม  ความพึงพอใจของสมาชิกของ
กลุ่มท่ีมีต่อผู้น า  การยอมรับในผู้น าจากผู้บังคับบัญชา เพื่อน และผู้ตามมากขึ้น  ปริมาณและคุณภาพของ
ผลผลิตและการบริการขององค์การ        

3.3.2 ทัศนคติของผู้ตาม (Attitude Of  Followers) ทัศนคติของผู้ตามหรือผู้ใต้บังคับบัญชาท่ีมีต่อ
ผู้น านิยมประเมินจากผู้น าสามารถตอบสนองความต้องการและคาดหวังของผู้ตามได้ดีเพียงใด  ผู้ตาม
ชอบ ยกย่อง และยอมรับผู้น าเพียงใด   ผู้ตามมีความยินดีในการปฏิบัติงานตามค าส่ังหรือค าขอร้องของ
ผู้น าแค่ไหน   ผู้ตามต่อต้าน เพิกเฉยที่จะไม่ปฏิบัติตามค าส่ังหรือค าขอร้องของผู้น าหรือไม่   นอกจากนั้น 
อาจดูได้จากการมีค าร้องทุกข์และบัตรสนเท่ห์ต่างๆ ส่งถึงผู้น าในระดับสูงกว่า รวมท้ังการขอย้าย  การ
ขาดงาน  การหน่วงเหนี่ยวงาน  และการหยุดงานมากขึ้น เป็นต้น 

3.3.3 คุณภาพของกระบวนการกลุ่ม (Quality Of Group Process) คุณภาพของกระบ วนการกลุ่ม
ประเมินจากการสนับสนุนด้านต่างๆ และความตั้งใจที่จะท าให้คุณภาพของกระบวนการกลุ่มของผู้ตามมี
คุณภาพดีขึ้นในด้านความสามัคคี ความร่วมมือ แรงจูงใจ การแก้ปัญหา การตัดสินใจ การแก้ไขความ
ขัดแย้ง ประสิทธิภาพของงานเฉพาะด้าน กิจกรรมขององค์การ  การมีทรัพยากรอย่า งพอเพียง และความ
พร้อมของกลุ่มท่ีจะรับมือต่อการเปล่ียนแปลง และเหตุการณ์วิกฤตต่างๆ  รวมท้ังการปรับปรุงคุณภาพ
ชีวิตของการท างาน การสร้างความมั่นใจให้สมาชิก  การเพิ่มพูนทักษะในงาน  และการพัฒนาสุขภาพจิต
ของสมาชิกให้ดีขึ้น 

 

3.4 ภาวะผู้น าทางวิชาการ 

ภาวะผู้น าทางวิชาก าร “Instructional Leadership” ได้กลายเป็นแนวคิดที่ได้รับความนิยม
ท่ามกลางหมู่นักการศึกษาในฐานะเป็นผู้สร้างผลผลิตทางการศึกษา ซ่ึงจะเริ่มเห็นได้จากงานวิจัย
ประสิทธิผลของโรงเรียนมีมากขึ้นตั้งแต่ปี ค.ศ. 1970 และต้นปี ค.ศ. 1980 ดังที่สอดคล้องกับงานวิจัยนั้น 
“ภาวะผู้น าทางวิชาการ” เป็นหนึ่งในเงื่อนไขของปัจจัยที่ช่วยส่งเสริมให้การปฏิบัติของโรงเรียนมีความ
คาดหวังสูงต่อผลส าเร็จที่จะเกิดขึ้น ซ่ึงมีความเกี่ยวข้องโดยตรงต่อการเรียนรู้ของนักเรียนและผลสัมฤทธ์ิ
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ทางวิชาการ และพบว่าองค์ประกอบความเป็นผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถา นศึกษามีความสัมพันธ์
และเป็นตัวท านายความมีประสิทธิผลของโรงเรียน 

3.4.1 ความหมายของภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา 

ภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา (Instructional Leadership) มีบทบาทส าคัญที่
ส่งผลต่อการบริหารจัดการเรียนรู้และการสอนในสถานศึกษาโ ดยตรง เพราะ ภาวะผู้น าทางวิชาการ 
หมายถึง คุณลักษณะหรือพฤติกรรมที่แสดงออกของผู้บริหารสถานศึกษาในการร่วมมือกับคณะครูและผู้
ที่เกี่ยวข้องในการจัดการเรียนการสอนส่งผลให้ผู้เรียนบรรลุผลส าเร็จในการเรียนรู้ 

3.4.2 บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้บริหารสถานศึกษา  ในฐานะผู้น าทางวิชาการ  
ดังนี้  

กลิคแมน (Glickman) ได้กล่าวถึงคุณลักษณะภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารที่มีประสิทธิผล 
มีองค์ประกอบหลัก  3 ด้าน ดังนี้ 

3.4.2.1 ด้านความรู้ (Knowledge) เป็นความรู้ที่จ าเป็นส าหรับภาวะผู้น าทางวิชาการ เพื่อ
ใช้ในการปฏิบัติภาระหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษา มีองค์ประกอบย่อย คือ 

1) ความรู้เกี่ยวกับโรงเรียนที่มีประสิทธิผล 

2) ความรู้เกี่ยวกับการสอนที่มีประสิทธิผล 

3) ความรู้และความเชื่อเกี่ยวกับปรัชญาในการจัดการศึกษา 

4) ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาทางการบริหาร 

5) ความรู้เกี่ยวกับทฤษฎีการบริหารการเปล่ียนแปลง 

6) ความรู้เกี่ยวกับทฤษฎีหลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร 

3.4.2.2 ด้านภาระหน้าที่(Tasks) เป็นภาระหน้าที่ท่ีสัมพันธ์กับด้านความรู้มีองค์ประกอบย่อย คือ 

1) การนิเทศและประเมินผลการสอน 

2) การพัฒนาบุคลากรและทีมงาน 

3) การพัฒนาหลักสูตรและการน าหลักสูตรไปใช้ 
4) การพัฒนากระบวนการกลุ่ม 

5) การท าวิจัยเชิงปฏิบัติการและการวิจัยในชั้นเรียน 

6) การสร้างบรรยากาศให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
7) การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างโรงเรียนกับชุมชน 

3.4.2.3 ด้านทักษะ(Skills) เป็นการน าความรู้ไปสู่การปฏิบัติงานที่มีประสิทธิผลผู้บริหาร
สถานศึกษาต้องมีทักษะภาวะผู้น าท่ีจ าเป็นในการปฏิบัติงาน จ าแนกเป็น 8 ด้าน ดังนี้ 

 1) ทักษะการปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล  

2) ทักษะการติดต่อส่ือสาร  

3) ทักษะการนิเทศ 
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4) ทักษะการแนะแนวทางการตัดสินใจร่วมกันของกลุ่ม 

5) ทักษะการก าหนดเป้าหมายหรือการก าหนดวิสัยทัศน์ 
6) ทักษะการประเมินผลและการวางแผน 

7) ทักษะการสังเกต 

8) ทักษะการวิจัยและประเมินผล 

3.4.3 บทบาทของผู้น าทางการศึกษา 

บทบาทของผู้น าเป็นการแสดงออกโดยอิสระที่มีผลดีต่อผู้อ่ืนหรือสังคม เช่น การตัดสินใจ  
การจูงใจให้คนท างาน การแสดงออกทางความคิด การพูด พฤติกรรมทางอารมณ์ การอยู่ร่วมกับบุคคลอ่ืน
ในสังคม เป็นต้น 

3.4.3.1 เป็นผู้ช้ีน าให้ค าปรึกษาหารือในส่ิงท่ีถูกต้องเหมาะสมและเป็นธรรม ในสังคม
แห่งความรู้มีความต้องการบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถชี้น า หรือให้ค าปรึกษาในฐานะเป็น
ผู้ช านาญการหรือผู้เชี่ยวชาญ เป็นผู้น าทางปัญญาย่อมเป็นผู้รอบรู้ ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่ชัดเจนเรียกว่า 
ระดับมืออาชีพ (Professional) เช่น ครูมืออาชีพ ผู้บริหารมืออาชีพ นักธุรกิจมืออาชีพ เป็นต้น คุณลักษณะ
มืออาชีพประกอบด้วยความรู้และประสบการณ์ รวมท้ังเจตคติที่ดีมีคุณธรรม จริยธรรมในวิชาชีพ 

3.4.3.2 เป็นผู้จูงใจให้ผู้อ่ืนปฏิบัติในส่ิงท่ีถูกต้องตามตัวแบบหรือตัวอย่างท่ีดีได้ ผู้น าจึง
ต้องปฏิบัติตนเป็นตัวแบบที่ดี ท าให้ผู้อ่ืนเช่ือถือ ศรัทธา ยอมรับในบุคลิกภาพ ความคิดเห็น และยอมรับ
ในพฤติกรรมดังกล่าว เช่น ครู อาจารย์ พระสงฆ์ โต๊ะครู โต๊ะอิหม่าม นายกรัฐมนตรี นายกองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน เป็นต้น การจูงใจไม่ใช่เพียงแต่การพูดเพ่ือให้ผู้อ่ืนเช่ือและปฏิบัติตามเท่านั้น แต่
ผู้น ายังต้องแสดงพฤติกรรมที่ท าให้เป็นตัวอย่างท่ีน่าเคารพ ศรัทธา ท าให้ผู้อ่ืนรับรู้และปฏิบัติตาม เกิด
ความเชื่อ ความชอบ และชื่นชม 

3.4.3.2 เป็นผู้พัฒนาให้เกิดความเปล่ียนแปลงในส่ิงท่ีพึงประสงค์ขององค์การหรือสังคม 
ต้องมีวิสัยทัศน์ มองไกลในอนาคต และท าประโยชน์เพ่ือส่วนรวมมากกว่าส่วนตน ไม่เห็นแก่ตัวและพวก
พ้องตนเองมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคมและเป็นผู้พัฒนาให้สังคมอยู่อย่างมีความสุข สร้างความ
สามัคคี ความเอ้ือเฟื้อเผื่อแผ่ต่อผู้อ่ืน และมีความคิดเชิงบวก มองโลกในทางดี ท าตนให้เป็นประโยชน์แก่
สังคม 

3.4.3.3 บทบาทในเชิงวิชาการ ผู้น าควรต้องมีความรู้ ความสามารถด้านวิชาการที่เป็น
วิชาชีพของตนอย่างลุ่มลึก จนสามารถใช้ใน การให้ค าแนะน า ให้ข้อเสนอแนะเพื่อใช้ความรู้ในสาขาของ
ตนเพื่อการอธิบายเหตุการณ์ และจัดสถานการณ์เพื่อให้เกิดผลดีต่อภารกิจ /องค์กร เพื่อป้องกันปัญหาท่ี
อาจเกิดขึ้นได้ตลอดถึงสามารถให้ค าปรึกษาเพื่อแก้ปัญหาท่ีเผชิญอยู่ได้ส าเร็จในระดับหนึ่ง รวมท้ังมี
ผลงานเป็นที่ยอมรับ มีการพัฒนานวัตกรรมเชิงวิชาชีพ และมีผลงานเผยแพร่ 
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 3.4.3.4 บทบาทในการเป็นบุคคล ที่มีความรอบรู้ เฉลียวฉลาด อารมณ์มั่นคง มีความ
ฉลาด มีอารมณ์ดี และมีคุณธรรมและจริยธรรมสูง มีมนุษยสัมพันธ์สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ เป็น
ทีมงานที่เข้มแข็ง มีบุคลิกภาพท้ังภายนอก และภายในงดงาม 

3.4.4 องค์ประกอบของภาวะผู้น าทางวิชาการ 

3.4.4.1 คุณลักษณะ เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะการพูด มีบุคลิกลักษณะที่ดี 
3.4.4.2 พฤติกรรม มีลักษณะเด่นชัดทางพฤติกรรม เช่น พูดดี, มีมนุษยสัมพันธ์ดี  
3.4.4.3 สถานการณ์ ท าให้เกิดภาวะผู้น าได้ เช่น เรื่องปัญหาพลังงาน   ปัญหาสงครามจะ

ส่งผลผลก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลง 

3.4.4.4 ความสอดคล้องระหว่างพฤติกรรมผู้น ากับสถานการณ์ 
3.4.4.5 ประสิทธิผล ความพึงพอใจ ผลการจูงใจ และผลผลิตที่เกิดขึ้นในกลุ่มหรือในองค์กร 

3.4.5 แนวทางการพัฒนาผู้น าทางวิชาการ 

3.4.5.1 พัฒนาคุณสมบัติ / คุณลักษณะส่วนตน 

1) มีวิสัยทัศน์กว้างไกลมองอนาคตก้าวหน้าทันสมัยมีทัศนะคติเชิงบวกเปิดใจกว้าง 
2) มีอุปนิสัยพื้นฐานทางบวก ขยัน ซ่ือสัตย์ ประหยัด อดทน รับผิดชอบ กล้า

ตัดสินใจ มีเหตุผล มีคุณธรรม จริยธรรม มีนนุษยสัมพันธ์ ท างานเป็นทีมได้  
3) เป็นบุคคลเรียนรู้ สนใจใฝ่ศึกษา ค้นคว้า วิจัย ทบทวนไตร่ตรองพิจารณา 

4) สร้างผลงาน สานสัมพันธ์ คิดสร้าง สรรค์ สร้างจินตนาการ หาทางพัฒนาตน 
พัฒนางาน 

3.4.5.2 ภาระงาน  งานส่วนตน หากตนพร้อม สมดุลในตน จะสรรสร้างโลกให้งดงามได้ 

1) ดูแล /พัฒนาบุคลิกภาพท้ังภายนอก ภายใน สร้างการยอมรับศรัทธาตาม
สถานภาพแห่งตน 

2) ดูแลรับผิดชอบครอบครัว ชุมชน สังคม / อาชีพ ตามบทบาทแห่งตนในฐาน ะ
คนไทย คนบ้านเรา เป็นลูก เป็นพ่อแม่ เป็นญาติ ฯ 

3) สร้างสมดุลแห่งชีวิตทุกด้าน สุขภาพ กาย จิ ต วิญญาณ ปรัชญาชีวิต ความเชื่อ
ความศรัทธา ศาสนา เศรษฐกิจ สถานภาพทางสังคม  

3.4.5.3 งานอาชีพ : คือ วิถีชีวิต  
1) งานประจ าเข้าใจเป้าหมาย พันธกิจ นโยบายขององค์กร ภารกิจของ ตน และ

มุ่งมั่นให้บรรลุตามเป้าหมายในทุกระดับท่ีรับผิดชอบ มีความพึงพอใจในงาน มีความจดจ่อให้ส าเร็จ 
เพียรพยายามพิจารณา ไตร่ตรองผลงาน เพื่อพัฒนาให้ดีขึ้น เช่น การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ การจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ การจัดกิจกรรมพัฒนานักเรียน งานธุรการอ่ืนๆ  
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2) งานสร้างสรรค์นวัตกรรมการศึกษา ในขอบเขตงานที่ตนรับผิดชอบ และมี
ความสามารถและถนัด เช่น ด้านหลักสูตร แผนการจัดการเรียนรู้ กระบวนการจัดการเรียนรู้ การใช้ส่ือ
การสอน การวัดและการประเมิน การพัฒนานักเรียน การวิจัยในชั้นเรียน / สถาบัน ฯ 

3) แสดงผลงานให้ปรากฏ เผยแพร่ด้ว ยวิธีการต่างๆ เช่น ผ่านส่ือ ผ่านกิจกรรม
แสดงผลงาน ผ่านการเป็นวิทยากร ผ่านทางกิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน 

3.4.6 ขั้นตอนการพัฒนาภาวะผู้น าทางวิชาการ 

3.4.6.1 ศึกษาส ารวจตนเอง เพื่อให้เข้าใจตนเองอย่างลึกซ้ึง ใช้วิธีการส ารวจ วิเคราะห์
ตนเอง และการรับฟังความคิดเห็นจากผู้ใกล้ชิดที่หวังดี สรุปให้เห็น จุดแข็ง จุดอ่อนที่ควรพัฒนา ภายใต้
นบริบทของการจัดการศึกษา และอุดมคติ อุดมการณ์ของตน 

3.4.6.2 เลือกคุณสมบัติ พฤติกรรมใดพฤติกรรมหนึ่ง เพียงพฤติกรรมเดียวในการพัฒนา
แต่ละครั้ง ควรเลือกจากพฤติกรรม /คุณลักษณะที่สามารถเปล่ียนแปลงได้ง่าย แ ละเห็นผลอย่างเป็น
รูปธรรมก่อนเพื่อก าลังใจในการพัฒนาในเวลาต่อไป 

3.4.6.3 ก าหนดวัตถุประสงค์ อนุสนธิจากข้อ 2 ตอบค าถามให้ได้ว่า พฤติกรรม / 

คุณลักษณะที่ตนต้องการเปล่ียนแปลงนั้นจะท าให้ชีวิตมีจุดด้อยอย่างไร และถ้าพัฒนาแล้วจะส่งผลดี
อย่างไร ต่อภาวะผู้น าทางวิชาการของเรา แล้วน ามาเขียนเป็นวัตถุประสงค์ในการเปล่ียนแปลง จะได้ยึด
เป็นเป้าหมายในการพัฒนาตน และใช้เป็นพลังภายใน ที่จะผลักดันให้บรรลุเป้าหมายได้ต่อไป 

3.4.6.4 หาความรู้ในการพัฒนาพฤติกรรม / คุณลักษณะเหล่านั้น ด้วยการค้นคว้าต ารา 
ปรึกษาผู้รู้ เลือกใช้เทคนิควิธี ทีเหมาะสมกับตัวเรา ท้ังความเข้มแข็งของจิตใจ บริบทแวดล้อม และจัดท า
แผนปฏิบัติการที่สามารถด าเนินการได้อย่างต่อเนื่อง ให้ระบุวันเวลาท่ีจะปฏิบัติ ช่วงเวลาท่ีจะใช้ท้ังหมด 
วิธีการที่ก าหนดขั้นตอนไว้ชัดเจน ก าหนดผลที่คาดว่าจะได้รับ ก าหนดการสังเกตผลที่เกิดขึ้น เพ่ือใช้ใน
การประเมินเป็นระยะ 

3.4.6.5 ปฏิบัติการตามแผนที่ก าหนดไว้บันทึกผลที่เกิดขึ้นทุกครั้งที่ปฏิบัติ หากพบผล
การเปล่ียนแปลงในทางท่ีดี ย่อมเป็นก าลังใจให้ท าอย่างต่อเนื่องต่อไป หากมีผลไม่พึงประสงค์เกิดขึ้นให้
ปรับแผนที่ช่วยให้บรรลุผลได้ดีขึ้น 

3.4.6.6 เมื่อประสบผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์หาทางเผยแพร่นวัตกรรมที่ค้นพบได้ด้วย
ตนเองเพื่อเป็นตัวอย่างแก่ผู้สนใจต่อไป ในส่วนตัวก็ควรเลือกพัฒนาตนในด้านอ่ืนๆด้วย หลักการ
กระบวนการดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง เพราะงานพัฒนาไม่มีวันจบ 

สรุป ภาวะผู้น าทางวิชาการ เป็นคุณลักษณะหรือพฤติกรรมที่แสดงออกของผู้บริหารสถานศึกษา
ในการร่วมมือกับคณะครูและผู้ท่ีเกี่ยวข้องในการจัดการเรียนการสอนส่งผลให้ผู้เรียนบรรลุผลส าเร็จใน
การเรียนรู้  ซ่ึงการด าเนินการเพื่อจะพัฒนาตน ของผู้บริหารต้องเรียนรู้จนเกิดเป็นทักษะและมี
กระบวนการเรียนรู้ภาวะผู้น าทางวิชาการ อย่างเป็นระบบซ่ึงถือว่า เป็นศิลป์ในศาสตร์ของการบริหาร 
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3.5 บทสรุป  

ภาวะผู้น า เป็นการใช้อิทธิพลของบุคคลหรือของต าแหน่งโดยการจูงใจให้บุคคลหรือกลุ่มปฏิบัติ
ตามความคิดเห็นความต้องการของตนเองด้วยความเต็มใจ ภาวะผู้น าเป็นความสามารถในการชักจูงผู้อ่ืน
ให้ค้นหาหนทางท่ีจะบรรลุวัตถุประสงค์ทีก าหนด ภาวะผู้น า มีแนวคิด ทฤษฎีท่ีได้รับการยอมรับ 4 กลุ่ม 
ได้แก่ 1) ทฤษฎีคุณลักษณะผู้น า2)ทฤษฎีพฤติกรรมผู้น า3) ทฤษฎีผู้น าตามสถานการณ์ 4) ทฤษฎีผู้น าแบบ
แลกเปล่ียนและเปล่ียนสภาพ ซ่ึงการน าแนวคิดภาวะผู้น ามาใช้ในการบริหารสถานศึกษา ผู้บริหารต้องมี
คุณลักษณะหรือพฤติกรรมที่แสดงออกในการร่วมมือกับคณะครูและผู้ท่ีเกี่ยวข้องในการจัดการเรียนการ
สอนส่งผลให้ผู้เรียนบรรลุผลส าเร็จในการเรียนรู้ อันเป็นศิลป์ในศาสตร์ของการบริหาร 
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ค าถามท้ายบท 
 

 3.1 ให้อธิบายความหมายและ ความแตกต่างของผู้น า ผู้บริหารและภาวะผู้น า พร้อมยกตัวอย่าง
ประกอบ 

 3.2 ให้ยกทฤษฎีภาวะผู้น าท่ี นักศึกษา สามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน กระบวนการท างาน พร้อม
ยกตัวอย่างบุคคลที่เข้าข่ายทฤษฎีภาวะผู้น าประกอบ  
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แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ 4 

มนุษยสัมพันธ์ในองค์การและการติดต่อสื่อสารในองค์การ 3  ชั่วโมง 
 

หัวข้อเนื้อหา 

4.1  ความหมายและความส าคัญของมนุษยสัมพันธ์ในองค์การ 

4.2  องค์ประกอบของมนุษยสัมพันธ์ 

4.3  ลักษณะของกลุ่มท างานที่มีความสัมพันธ์อันดี 
4.4  การพัฒนาตนเพื่อเสริมสร้างสัมพันธ์อันดีกับเพื่อนร่วมงาน 

4.5 การติดต่อส่ือสารในองค์การ 

4.6 บทสรุป 
 

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

1. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถอธิ บายเกี่ยวกับมนุษยสัมพันธ์ในองค์การและการติดต่อส่ือสารใน
องค์การ 

2. เพื่อให้ผู้เรียนน าไปประยุกต์ใช้กับการเรียนเป็นกลุ่ม 
 

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอนประจ าบท 

1. บรรยายเนื้อหาในแต่ละหัวข้อ พร้อมยกตัวอย่างประกอบ 

2. ศึกษาจากเอกสารประกอบการสอน 

3. ผู้สอนสรุปเนื้อหา 

4. ท าแบบฝึกหัดเพื่อทบทวนบทเรียน 

5. ผู้เรียนถามข้อสงสัย 

6. ผู้สอนท าการซักถาม 
 

สื่อการเรียนการสอน 

1. เอกสารประกอบการสอนวิชา บทท่ี 4 มนุษยสัมพันธ์ในองค์การและการติดต่อส่ือสารใน
องค์การ 

2. Power Point เรื่อง มนุษยสัมพันธ์ในองค์การและการติดต่อส่ือสารในองค์การ 
 

การวัดผลและการประเมิน 
1. ประเมินจากการซักถามในชั้นเรียน 

2. ประเมินจากความร่วมมือและความรับผิดชอบต่อการเรียน 

3. ประเมินจากการท าแบบฝึกหัดทบทวนท้ายบทเรียน 

 



บทที่ 4 

  มนุษยสัมพันธ์ในองค์การ (Human Relation in Organization) 
 

4.1 ความหมายและความส าคัญของมนุษยสัมพันธ์ในองค์การ 

ค าว่า “มนุษยสัมพันธ์ ” (Human Relations) นี้ มีผู้ให้ความหมายไว้หลายท่าน จะยกมากล่าว         

3 ท่าน ดังนี้  
เอ็ดวิน บี ฟลิปโป  (Flippo 1966:15  อ้างถึง นายจรูญ  ทองถาวร 2536:2) ให้ความหมายไว้ว่า 

มนุษยสัมพันธ์ คือ การรวมคนให้ท างานร่วมกันในลักษณะที่มุ่งให้เกิดความร่วมมือ ประสานงาน 
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เพื่อให้บังเกิดผลตามเป้าหมาย 

คีธ เดวิส (Davis 1957:9) กล่าวว่า มนุษยสัมพันธ์ เป็นการจูงใจบุคคลในกลุ่มให้ร่วมมือกันเพื่อ
ท างานอย่างมีประสิทธิภาพ บังเกิดผลเป็นที่น่าพอใจทั้งในด้านเศรษฐกิจและสังคม 

จากความหมายของมนุษยสัมพันธ์ที่ยกมาเป็นตัวอย่างท้ัง 3  ความหมายดังกล่าวอาจสรุปได้ว่า
มนุษยสัมพันธ์เป็นความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหรือระหว่างกลุ่มบุคคลในองค์การใดองค์การหนึ่ง หรือ
สังคมใดสังคมหนึ่ง เพื่อด าเนินการให้องค์การนั้นหรือสังคมนั้นบรรลุผลตามเป้าหมายที่วางไว้ ซ่ึงจะมี   

2 ลักษณะด้วยกันคือ มนุษยสัมพันธ์อันดีและมนุษยสัมพันธ์ไม่ดี ถ้ามีมนุษยสัมพันธ์อันดี บุคคลใน
องค์การหรือสังคมดังกล่าวก็จะมีความรู้ สึกพึงพอใจต่อกันและกันมีความเข้าใจอันดีต่อกัน ร่วมมือกัน
ประสานงาน ช่วยเหลือ แบ่งปันและให้อภัยต่อกัน แต่ถ้ามนุษยสัมพันธ์ไม่ดีบุคคลในองค์การนั้นหรือ
สังคมนั้นก็มักจะไม่ชอบพอกัน ขัดแย้งกัน ไม่ร่วมมือกัน ไม่ช่วยเหลือ ต่างคนต่างอยู่หรือกล่ันแกล้งกัน 
ส่งผลให้งา นส่วนรวมขององค์การหรือกลุ่มสังคมนั้นๆ เสียหาย บุคคลในกลุ่มขาดความสุข ซ่ึงใน
ท้ายที่สุดก็จะส่งผลกระทบต่อการด าเนินนั้นๆ ไม่มากก็น้อย 

ดังกล่าวมานี้ นอกจากเป็นการอธิบายความหมายของมนุษยสัมพันธ์ยังสะท้อนให้เห็นได้ว่า
นักวิชาการส่วนใหญ่มักมองความส าคัญของมนุษยสัมพัน ธ์ในแง่ของการน าไปใช้ประโยชน์ในการ
ท างานร่วมกันในหน่วยงาน ซ่ึงถ้าท างานร่วมกันในบรรยากาศของความสัมพันธภาพอันดีต่อกัน 
นอกจากจะส่งผลดีต่อประสิทธิภาพของงานแล้วยังส่งผลดีต่อคุณภาพชีวิตของบุคคลที่มาท างานร่วมกัน
ด้วยการมองเห็นความส าคัญของมนุษยสัมพันธ์ต่อการท างานในหน่ วยงานนี้ สอดคล้องกับแนวคิดของ 
แมรี่ ปาร์กเกอร์ โฟลเล็ตต์ ซ่ึงเป็นนักบริหารที่ท างานทางด้านเศรษฐกิจ การเมืองและการแนะแนวอาชีพ 
โดยโฟลเล็ตต์มีความเห็นว่า ในการด าเนินงานนั้น ผู้เป็นนายทุนไม่ควรคิดแต่เรื่องเงิน หากแต่ควรใช้
จิตวิทยา ในการบริหารงานและในการสร้างความสัมพันธ์อันดีในหน่วยงาน ถ้าผู้ปฏิบัติงานมีความรู้สึก
ผูกพันต่อกันและต่อองค์การ คือมีมนุษยสัมพันธ์อันดี จะช่วยลดความขัดแย้งในหน่วยงานลงได้ ซ่ึงถ้า
ความขัดแย้งลดลงก็น่าจะเป็นแนวทางให้ประสิทธิภาพของงานเพ่ิมขึ้น แนวคิดดังกล่าวนี้ยังสอดคล้อง
กับผลการศึกษาค้นคว้าของสถาบันเทคโนโลยี คาร์เนกี สถาบันดังกล่าวได้วิเคราะห์ประวัติของบุคคลถึง
หมื่นคนและผลการวิเคราะห์พบว่าปัจจัยด้านบุคลิกภาพ ลักษณะส่วนตัว และการปฏิบัติต่อผู้อ่ืนช่วยให้
กลุ่มตัวอย่างประสบความส าเร็จถึงร้อยละ 85 แต่ปัจจัยด้านความสามารถด้านมนุษยสัมพันธ์มี
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ความส าคัญมาก ท้ังต่องานและชีวิตส่วนตัวของบุคคล ดังนั้น จึงกล่าวได้ว่ามนุษยสัมพันธ์เป็นปัจจัยที่
ส าคัญที่ช่วยให้บุคคลประสบความส าเร็จในชีวิตและการงาน เรื่องของมนุษยสัมพันธ์ จึงเป็นเรื่องท่ีควร
เรียนรู้และน ามาประยุกต์ใช้ในการด ารงชีวิตและการท างานร่วมกันในสังคม 
 

4.2 องค์ประกอบของมนุษยสัมพันธ์ 
อ านวย  แสงสว่าง (2544 : 101) ได้กล่าวกับองค์ประกอบของมนุษยสัมพันธ์แบ่งเป็น 3 ประการคือ  

4.2.1 การเข้าใจตนเอง  
เป็นลักษณะการรู้จักตนเองอย่างแท้จริงว่าตนเองเป็นใคร มีความรู้ความสามารถ ทักษะ 

ประสบการณ์แค่ไหนระดับใด มีจุดแข็งคือความเก่งและจุดอ่อนคือความไม่เก่งในด้านใดบ้างเรื่องใดบ้าง 
การเข้าใจตนเองท าให้บุคคลเกิดการรู้สึกยอมรับในคุณค่าแห่งตน นับถือตนเองและรู้จักเข้าใจสิ ทธิ 
เสรีภาพ หน้าที่ ความรับผิดชอบของตนเอง ส่ิงท่ีส าคัญในการเข้าใจตนเองจะช่วยให้เรารู้จักปรับตัวเข้า
กับบุคคลอ่ืนได้ดีมาก  

4.2.2 การเขาใจบุคคลอื่น  
เป็นการเรียนรู้ธรรมชาติของคน ความแตกต่างระหว่างบุคคลความต้องการของบุคคล แรงจูงใจ

ของบุคคล สภาพส่ิงแวดล้อมท าให้ เกิดประโยชน์ ในการน าไปใช้ติดต่อสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืนได้
นานัปการ เมื่อเราต้องการไปติดต่อสัมพันธ์กับบุคคลใดเราต้องทราบก่อนว่าบุคคลนั้นชื่อใดเป็นใคร มี
ความรู้ ความสามารถ ทักษะ ประสบการณ์ทางด้านใดอยู่ในระดับใดชอบส่ิงใดไม่ชอบส่ิงใด โปรดปราน
ในส่ิงใดเป็นพิเศษ มีคุณลักษณะที่เด่นทางด้านใดบ้างเมื่อเราน าเอาบุคคลอ่ืนที่เราต้องการติดต่อสัมพันธ์
มาพิจารณาดูว่า เรามีความเข้าใจในตัวเขาอย่างไร เรายอมรับในตัวเขาได้แค่ไหนเพื่อจัดระดับคุณค่าและ
ความส าคัญของบุคคลที่เราจะต้องมีการติดต่อสัมพันธ์รวมท้ังการที่เรารู้จักปรับตัวให้เข้ากับบุคคลอ่ืนได้
ในการติดต่อสัมพันธ์กัน 

4.2.3 การเข้าใจสิ่งแวดล้อม 

เป็นการเรียนรู้ธรรมชาติของส่ิงแวดล้อมท่ีอยู่รอบตัวเราและบุคคลอ่ืนซ่ึงมีอิทธิพลต่อการด าเนิน
ชีวิตประจ าวัน และมีส่วนสัมพันธ์กับมนุษยสัมพันธ์ ได้แก่ สภาพการณ์เหตุการณ์สถานการณ์ที่เกิดขึ้นใน
ปัจจุบันและในอนาคต ล้วนแต่มีอิทธิพลมาจากส่ิงแวดล้อมท้ังส้ินได้แก่ สถาบันครอบครัว สถาบันที่เป็น
องค์การ สถาบันการศึกษา หน่วยงาน บริษัท ห้างร้าน โรงงาน รัฐบาล ศาสนา องค์การระหว่างประเทศ 
ความรู้จากการเข้าใจส่ิงแวดล้อมสามารถน ามาปรับใช้กับตัวเราในการเสริมสร้างมนุษยสัมพันธ์กับบุคคล
อ่ืนได้ดีมากขึ้น  

นอกจากนี้แล้วองค์ประกอบของมนุษยสัม พันธ์มักจะเกี่ยวข้องกับเรื่อง พฤติกรรมการจูงใจ
ขนบธรรมเนียมประเพณี ค่านิยม เจตคติ นิสัย ระบบสังคม ส่ิงเหล่านี้เป็นปัจจัยผสมผสานกันอย่าง
เหมาะสม เกิดเป็นพฤติกรรมที่น่าพึงพอใจแก่บุคคลอ่ืน ๆ ท่ีเรียกว่า “มนุษยสัมพันธ์”  

องค์ประกอบท่ีจะช่วยส่งเสริมให้เป็นผู้มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี การที่จะเป็นผู้มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีนั้น 
จ าเป็นต้องมีความรู้ ความเข้าใจถึงองค์ประกอบท่ีจะช่วยส่งเสริมให้เป็นผู้มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ดังต่อไปนี้ 
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4.2.3.1 พฤติกรรมของคน (Human Behavior) ในการอยู่ร่วมกันไม่ว่าจะเป็นเพื่อ
ความสุขในการด าเนินชีวิตหรือเพื่อการปฏิบัติงานให้ดีขึ้นในหน่วยงานเราทุกคนต้องเข้าใจพฤติกรรม
ของคน 

4.2.3.2 การจูงใจ (Motivation) เป็นแรงกระตุ้น เป็นพลังให้เปล่ียนแปลงพฤติกรรมเพื่อ
อ านวยประโยชน์และสร้างความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 

4.2.3.3 กลุ่มพวกในการปฏิบัติงาน (Team Work) ตามรูปแบบของปฏิกิริยาสัมพันธ์
ระหว่างความเป็นมนุษย์ที่ด ารงตนด้วยการเคารพนับถือซ่ึงกันและกันหรือเคารพนับถือในความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล 

4.2.3.4 การมีปฏิสัมพันธ์ (Interaction) ระหว่างบุคคลต่อบุคคล บุคคลต่อหน่วยงานหรือ
องค์การ มนุษย์อยู่รวมกันเป็นกลุ่ม ๆ แบ่งแยกกลุ่มไปตามลักษณะของความต้องการ มีการต่อสู้แย่งชิง
ผลประโยชน์ซ่ึงกันและกัน 
 

4.3 ลักษณะของกลุ่มท างานที่มีความสัมพันธ์อันดี 
การศึกษาเรื่องลักษณะของกลุ่มท างานที่มีความสัมพันธ์อันดีในที่นี้เพื่อให้ผู้ศึกษาเกิดความเข้าใจ

และค้นหาแนวทางสร้างเสริมความสัมพันธ์ดันดีต่อกันในหน่วยงานที่ตนเองเป็นสมาชิกตามบทบาท
หน้าที่ของตนในหน่วยงานนั้นๆ ค าว่า “ลักษณะของกลุ่มงาน ” ที่กล่าวถึงในที่นี้มุ่งเน้นที่พฤติกรรมการ
กระท า การปฏิบัติต่อกันและกันของผู้ท างานร่วมกลุ่ม ซ่ึงมีลักษณะที่ส าคัญดังต่อไปนี้ 

4.3.1 มีการท างานร่วมกันแบบประชาธิปไตย 

บุคคลส่วนใหญ่มักต้องการมีส่วนร่วมในกลุ่มท่ีตนเป็นสมาชิกซ่ึงการท างานร่วมกันแบบ
ประชาธิปไตยจะสนองความต้องการนี้ได้ โดยที่ทุกคนต่างมีสิทธิมีเสียงในการแสดงความคิดเห็นต่องาน 
รับฟังความคิดเห็นของกันและกัน และเคารพในมติของเสียงส่วนใหญ่ซ่ึงจากผลการศึกษาวิจัยของเลอวิน 
นักจิตวิทยากลุ่มทฤษฎีสนาม พบว่าการท างานร่วมกันแบบประชาธิปไตย ช่วยให้กลุ่มมีความร่วมมือและ
งานส าเร็จดีกว่ากลุ่มเผด็จการ หรือกลุ่มเสรีนิยม จึงกล่าวได้ว่าการท างานร่วมกัน แบบประชาธิปไตยช่วย
เสริมสร้างมนุษยสัมพันธ์ในหน่วยงานได้ 

4.3.2 มีความไว้วางใจและเชื่อในความสามารถซ่ึงกันและกัน 

บุคคลทั่วไปมักต้องการความเชื่อถือไว้วางใจจากผู้อ่ืน ดังนั้นในการท างานร่วมกันทุกคนควร
ต้องให้ความไว้วางใจซ่ึงกันและกัน ให้เกียรติและเชื่อถือในความสาม ารถของเพื่อนร่วมงาน ไม่เข้าไป
ก้าวก่ายถ้าเขาไม่ขอความช่วยเหลือ การก้าวก่ายเกินหน้าที่มักก่อให้เกิดปัญหาความขัดแย้ง สร้างผลเสีย
ต่องานมากกว่าผลดี 

4.3.3 มีการติดต่อสื่อสารที่ดีในหน่วยงาน 

มนุษย์ทุกคนมักต้องการความชัดเจนในงานและต้องการความสบายใจในการอยู่ร่วมกันด้ วย ซ่ึง
การติดต่อส่ือสารที่ดีนอกจากช่วยสร้างความเข้าใจในงานร่วมกันแล้วยังช่วยเสริมความสัมพันธ์ส่วนตัว
กันด้วย ถ้ากลุ่มมีการติดต่อส่ือสารที่ดีจะมีส่วนส่งเสริมท้ังประสิทธิภาพของงานและการอยู่ร่วมกัน ใน
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กลุ่มท างานที่ดีนั้น มักใช้การส่ือสารสองทางหรือหลายทางมากกว่ าส่ือสารทางเดียว คือให้มีการตอบโต้ 
อภิปราย แสดงความเห็น หรือซักถามข้อสงสัยร่วมกันมากกว่าท่ีจะรับค าส่ัง หรือรับฟังความคิดอยู่ข้าง
เดียว ขณะเดียวกันในการใช้ภาษาเพื่อส่ือสารไม่ว่าจะเป็นการพูดหรือเขียน ก็ให้เป็นไปตามทาง
สร้างสรรค์ให้เกิดผลดีต่อกันและกัน 

4.3.4 มีการช่วยเหลือกันในขอบเขตที่เหมาะสม 

ในการท างานและอยู่ร่วมกันในกลุ่ม ถ้าทุกคนพร้อมต่อการเป็นผู้ให้ย่อมท าให้เกิดความสุขใน
กลุ่มได้ การช่วยเหลือเพื่อนร่วมงาน จัดว่าเป็นการให้อีกรูปแบบหนึ่งซ่ึงก่อให้เกิดความรู้สึกเป็นมิตร 
ซาบซ้ึงใจ พึงพอใจและเกิดความสัมพันธ์ที่ดี ต่อกัน แต่ทั้งนี้ต้องเป็นการให้ในขอบเขตที่เหมาะสม เช่น 
ให้เมื่ออีกฝ่ายต้องการความช่วยเหลือ ให้โดยไม่มีผลกระทบในทางเสียหายต่องานส่วนรวม หรือ
ช่วยเหลือโดย เลือกที่รักมักที่ชัง คือขาดความยุติธรรม ซ่ึงบางทีน าไปสู่การแตกสามัคคีหรืออิจฉาริษยา
กันในหน่วยงานการช่วยเหลือกันในขอบเขตที่เหมาะสม ไม่ว่าจะอยู่ในสถานะของผู้บังคับบัญชา   ผู้อยู่
ระดับเดียวกัน หรือผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา ก็ย่อมน ามาซ่ึงการอยู่ร่วมกันโดยราบรื่นสงบสุข 

4.3.5 มีการท างานร่วมกันอย่างเป็นระบบ 

การท างานร่วมกันโดยหลายคนนั้น ถ้ามีทีมงาน (Team Work) ที่เหมาะสม คือ มีระบบงานที่ดี มี
สายงานบังคับบัญชาที่ชัดเจน ทุกคนรู้บทบาทหน้าที่ และมีขอบข่ายงานที่ก าหนดเด่นชัด การด าเนินงาน
เป็นไปอย่างมีขั้นตอน และมีการร่วมมือประสานงานกันเป็นอย่างดี มักส่งผลให้งานส าเร็จ และมี
ความสัมพันธ์อันดีต่อกันด้วย 

4.3.6 มีการร่วมมือที่ดี 
การร่วมมือเป็นพฤติกรรมของกลุ่มท่ีมีลักษณะไปในทางเดียวกันของสมาชิกกลุ่ม คือ แต่ละ

บุคคลจะได้รับความส าเร็จตามจุดมุ่งหมายก็ต่อเมื่อกลุ่มได้รับความส าเร็จดังนั้นจึงจัดได้ว่าในการท างาน
ร่วมกันนั้นถ้าท าให้ทุกคนร่วมมือกันท าเพื่อให้กลุ่มท างานส าเร็จได้ ก็จัดว่ากลุ่มดังกล่าวมีความสามัคคี
และมีความสัมพันธ์อันดีต่อกันวิธีนี้จะเป็นที่ยอมรับของนักจิตวิทยามากกว่าการแข่งขันเนื่องจากใน
กระบวนการของการแข่งขันนั้นเม่ือฝ่ายหนึ่งได้อีกฝ่ายหนึ่งจะเสียแม้บางครั้งการแข่งขันอาจท าให้ผลงาน
ของกลุ่มดีขึ้นแต่ในแง่ของสัมพันธภาพมักเสียไป 

4.3.7 ผู้มาร่วมกลุ่มท างานมีลักษณะที่เอื้อต่อการมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี 
ในการท างานร่วมกันหรือการท างานร่วมกับผู้อ่ืน ถ้ามีผู้มาร่วมกลุ่มท างานมีลักษณะบางประการ

ที่เอ้ือต่อการมีมนุษย์ สัมพันธ์ที่ดี คือมีลักษณะส่วนตัวที่พร้อมอยู่แล้วก็ย่อมส่งผลให้การท างานกลุ่ม
เป็นไปด้วยไมตรีอันดี เช่นสมาชิกกลุ่มมีความสมัครใจในการท างานนั้น รู้สึกมีส่วนร่วมในกลุ่ม รู้วิธี
ด าเนินงานกลุ่ม รู้นโยบายและเป้าหมายของงาน มีความเป็นกันเอง คบคนง่าย มีลักษณะให้ก าลังใจผู้อ่ืน  

ด้วยลักษณะของสมาชิกกลุ่มดังกล่าวนี้ มักส่งผลให้เกิดมนุษย์ สัมพันธ์อันดีกับเพื่อนร่วมงานลักษณะ       

7 ประการของกลุ่มท างานที่มีความสัมพันธ์ที่ดีดังกล่าวจะเห็นได้ว่ามีทั้งส่วนที่เป็นรูปแบบของการ
ท างานร่วมกันและส่วนที่เป็นลักษณะส่วนตัวของผู้มาร่วมกลุ่มท างาน ในส่วนที่ เป็นรูปแบบการท างาน
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เช่น มีการท างานร่วมกันแบบประชาธิปไตย มีความไว้วางใจและเชื่อในความสามารถ มีการติดต่อส่ือสาร
ที่ดีในหน่วยงาน มรการช่วยเหลือกันในขอบเขตที่เหมาะสม มีการท างานร่วมกันอย่างเป็นระบบ และมี
การร่วมมือที่ดีส าหรับส่วนที่เป็นลักษณะส่วนตัวของผู้มาร่วมกลุ่มท างานนั้น จัดเป็นปัจจัยส าคัญมากที่จะ
ช่วยให้ความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อร่วมงานเป็นไปด้วยดีหรือไม่ได้แก่ความคิด จิตใจ เจตคติ บุคลิกภาพ
ส่วนตัวของแต่ละบุคคล ซ่ึงเป็นที่ยอมรับกันว่าส่ิงเหล่านี้มีอิทธิพลมากต่อความสัมพันธ์ภายในกลุ่ม แต่
อย่างไรก็ตามลักษณะดังกล่าว นักจิตวิทยามีความเชื่อว่าสามารถปรับเปล่ียนพัฒนาได้ ถ้าบุคคลมีความ
ตั้งใจจริงผู้ท างานร่วมกันจึงถือเป็นความรับผิดชอบท่ีจะต้องปรับเปล่ียนพัฒนาตนเพื่อสร้างความสัมพันธ์
ที่ดีต่อกันในหน่วยงาน 
 

4.4 การพัฒนาตนเพื่อเสริมสร้างสัมพันธ์อันดีกับเพื่อนร่วมงาน 

การเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีในการท างานร่วมกันนั้น บุคคลควรตระหนักในความ
รับผิดชอบร่วมกันว่าทุกคนจะเริ่มท่ีตัวของตัวเอง การปรับเปล่ียนตนเองเพื่อให้อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างเป็น
สุขนั้น จะอยู่ในวิสัยที่จะจัดการได้ดีกว่าการมุ่งปรับเปล่ียนผู้อ่ืนหรือส่ิงแวดล้อมเมื่อบุคคลมีพฤติกรรมที่
ดีกับผู้อ่ืนในที่สุดก็จะได้ปฏิกิริยาตอบสนองท่ีดีจากผู้อ่ืนกลับคืนมาการพัฒนาตนเพื่อเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์อันดีกับเพื่อนร่วมงาน อาจท าได้หลายลักษณะ หลายแนวทาง ในที่นี้จะกล่าวโดยสังเขปใน
แนวปฏิบัติบางประการที่เหมาะสมกับผู้ท างาน ได้แก่ การสร้างอัตตมโนทัศน์ที่ตรงตามความเป็นจริงการ
มองตนเองและผู้อ่ืนในทางท่ีดี การปฏิบัติต่อผู้อ่ืนในทางท่ีดี การพัฒนาการติดต่อส่ือสารกับผู้อ่ืน การ
พัฒนาการวางตนตามสถานะและบทบาทในองค์การดังนี้ 

4.4.1 การสร้างอัตตมโนทัศน์ ที่ตรงตามความเป็นจริง 

ค าว่า อัตตมโนทัศน์ ซ่ึงบางคนเรียกว่า ความคิดรวบยอดเกี่ยวกับตนเองนี้ โรเจอร์ ซ่ึงเป็นผู้น า
ของนักจิตวิทยากลุ่มมนุษย์ นิยม กล่าวว่า เป็นความคิดความรู้สึกที่เป็นข้อสรุปต่อตนเองของบุคคล 
ความคิดความรู้สึกดังกล่าวเป็นผลิตผลจากประสบการณ์ในชีวิตที่ได้มีการปฏิสัมพันธ์กับบุคคลรอบข้าง 
อัตตมโนทัศน์เป็นภาพท้ังหมดของบุคคลในความคิดค านึง ซ่ึงมิได้เจาะจงท่ีจุดใดจุดหนึ่งโดยเฉพาะ เช่น 
ไม่เจาะจงว่าเป็นคนสูงมาก อ้วนมาก โกรธง่าย หงุดหงิด หรือเป็นคนอารมณ์ขัน ฯลฯ หากแต่เป็น
ความคิดความรู้สึกเกี่ยวกับตนเองในภาพรวมทั้งหมด เช่นความรู้สึกเกี่ยวกับสภาพอารมณ์แ ละร่างกาย
ทั้งหมด กิจกรรมทุกอย่างท่ีปฏิบัติ ทุกส่ิงท่ีปฏิบัติและล้มเหลว รวมท้ังความรู้สึกของบุคคลที่ว่าบุคคลอ่ืน
มองเขาอย่างไร ฯลฯ ซ่ึงท้ังหมดเหล่านี้ เกิดจากการที่บุคคลติดต่อสัมพันธ์กับผู้อ่ืน เช่นได้จากการสังเกต
กิริยาอาการของผู้อ่ืนที่แสดงต่อตน จากการได้รั บการยอมรับหรือไม่ได้รับการยอมรับ จากต า แหน่ง
หน้าที่ในสังคม ฯลฯ ซ่ึงอัตตมโนทัศน์เหล่านี้จะมีท้ังบวกและลบ  อย่างไรก็ตาม มีส่ิงท่ีน่าสนใจอย่างหนึ่ง
ก็คือ บุคคลแต่ละคนมิได้มีอัตตมโนทัศน์ที่ถูกต้องเที่ยงแท้เสมอไป บางครั้งมีการเข้าใจตนเองผิดจาก
ประสบการณ์บางประการ โดย อาจจะมองบวกมากไปเกี่ยวกับตนเอง เช่น มีเสน่ห์แรง ท างานเก่ง 
สติปัญญาเป็นเลิศ หรืออาจจะมองลบเป็นส่วนใหญ่ เช่นอาจคิดว่าตนเองพูดไม่เป็น อ่อนแองุ่มง่าม 
บุคลิกภาพไม่ดี ฯลฯ คนบางคนมองแต่แง่ดีในตัวเองไม่ยอมรับข้อเสีย บางคนมองแต่ข้อเสียไม่ยอมรับ
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ข้อดี แท้ที่จริงแล้วบุคคลมักจะมีท้ังข้อดีและข้อจ ากัดในตัวเอง ซ่ึงบุคคลควรที่จะพยายามสร้างอัตตมโน
ทัศน์ให้ตรงตามความเป็นจริง โดยหมั่นส ารวจตรวจสอบตนเองอยู่เสมอ โดยอาจจะพูดหรือเขียน
ประโยคต่างๆ ท่ีเป็นการบรรยายตนเองแล้วพูดคุยกับผู้ใกล้ชิดว่าบุคคลเหล่านั้นเห็นด้วยกับส่ิงท่ีพูดหรื อ
เขียนอย่างไร หรืออีกวิธีหนึ่งที่อาจจะช่วยให้การส ารวจตรวจสอบตนเองเป็นไปได้ด้วยดีคือการใช้แบบ
ส ารวจตนเองซ่ึงบุคคลจะต้องควบคุมตนให้ตอบอย่างซ่ือตรงและจริงใจต่อตนเองเพื่อให้ค้นพบตัวเองท่ี
แท้จริง ปัจจุบันมีผู้สร้างแบบส ารวจตนเองเกี่ยวกับมนุษยสัมพันธ์ไว้มาก ตัวอย่ างแบบส ารวจตนเองชุด
หนึ่งที่น่าสนใจ เช่น แบบส ารวจชื่อ “มองตนเพื่อสร้างสัมพันธ์” ของวัชรี  ธุวธรรม อันเป็นแบบส ารวจที่
สร้างและปรับปรุงขึ้นเพื่อใช้ส าหรับให้บุคคลส ารวจตรวจสอบตนเองในลักษณะของตนบางด้านที่
เกี่ยวกับพัฒนาการทางสังคม เพื่อให้รู้จักตนเองเพิ่มขึ้นเกี่ยวกับลักษณะทางสังคมของตน เพื่อให้เกิดการ
พัฒนาตนด้านสัมพันธภาพกับผู้อ่ืน ซ่ึงจะน าไปสู่การพัฒนางานในหน้าที่ได้ด้วย 

4.4.2 การมองตนเองและผู้อื่นในทางที่ดี 
นักจิตวิทยาส่วนใหญ่ ซ่ึงโดยมากมักเป็นนักจิตวิทยากลุ่มมนุษย์ นิยม มีความเห็นว่า เรื่องของ

มนุษย์สัมพันธ์นั้น ควรเริ่มที่ตัวเองเป็นจุดแรก ท้ังนี้เพราะข้อเท็จจริงที่ว่าการที่บุคคลรู้สึกต่อผู้อ่ืนเช่นไร
ส่วนใหญ่มักขึ้นอยู่กับความรู้สึกของตนเอง ถ้ามีความรู้สึกที่ดีเกี่ยวกับตนเองและมองตนเองในทางท่ีดี ก็
มีแนวโน้มท่ีจะรู้สึกต่อผู้อ่ืนในทางท่ีดี และมองผู้อ่ืนดีด้วย ค าว่า “มองตนเองในทางท่ีดี ” ในความหมาย
ของนักจิตวิทยากลุ่มมนุษย์นิยมนั้นมิได้หมายความว่าจะให้บุคคลหลอกตนเอง ไม่ว่าดีหรือไม่ดีก็ให้มอง
ดีไปหมด แต่หมายถึงการมุ่งให้ความสนใจกับจุดดีของตนเอง       การคิดถึงตนเองในจุดที่ดีงาน เช่น มี
น้ าใจ รับผิดชอบ ตรงเวลา รักความยุติธรร ม ฯลฯ จะส่งผลให้     ยึดปฏิบัติในส่ิงดีดังกล่าว จนอาจไม่มี
เวลาคิดไม่ดี ท าไม่ดี ด้วยกระบวนการดังกล่าวนี้นักจิตวิทยาเชื่อว่าจะยิ่งท าให้ตนเองมีความดีเพิ่มขึ้น ส่วน
ความไม่ดีก็มีแนวโน้มลดลงเรื่อยๆ ซ่ึงเมื่อเป็นดังนี้ จะท าให้เกิดความคิดความรู้สึกที่ดีเกี่ยวกับตน เอง
เพิ่มขึ้น ดังค าสอนของท่านพุทธทาสภิกขุ ซ่ึงกล่าวถึงการมองผู้อ่ืนในแง่ดี ดังนี้  

  

4.4.3 การปฏิบัติต่อผู้อื่นในทางที่ดี 
จอห์น บี .วัตสัน ผู้น าส าคัญของนักจิตวิทยากลุ่มพฤติกรรมนิยม ซ่ึงเป็นกลุ่มจิตวิทยาที่เชื่อใน

เรื่องการใช้ส่ิงเร้าหรือส่ิงแวดล้อมมาเป็นเงื่อนไขในการปรับเปล่ียนและพัฒนาพฤติกรรมของบุคคล ได้
กล่าวให้เห็นอิทธิพลของส่ิงเร้าหรือส่ิงแวดล้อมต่อพฤติกรรมหรือการกระท าของคนไ ว้ในหนังสือเล่ม
หนึ่งชื่อ “พฤติกรรมนิยม” ซ่ึงเขาเขียนไว้ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1924 ความว่า “จงน าเด็กทารกมา ให้ข้าพเจ้าเล้ียงดู
สัก 1 โหล ซ่ึงเป็นเด็กที่สมบูรณ์ ลักษณะปกติ ข้าพเจ้ารับรองว่าจะสามารถสร้างให้เขาเหล่านั้นเป็นอะไร
ก็ได้ตามต้องการ อาจจะเป็นนายแพทย์ นักกฎหม าย ศิลปิน ผู้น าทางการค้าหรือแม้กระทั่งขอทานและ
หัวขโมย ท้ังนี้โดยไม่สนใจว่าบรรพบุรุษของเด็กเหล่านนั้นมีความสามารถ อาชีพ หรือเชื้อชาติใดมา
ก่อน”จากค าพูดของวัตสันดังกล่าว แสดงให้เห็นความเชื่อของนักจิตวิทยาในด้านพฤติกรรมหรือการ
กระท าของบุคคลว่า บุคคลจะมีพฤติกรรมโน้มเอียงไปตามส่ิงเร้าหรือสภาพแวดล้อมถ้าได้ 
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รับแรงกระตุ้น หรือส่ิงแวดล้อมในแง่ดีพฤติกรรมก็ออกมาดี และถ้าแรกระตุ้นเป็นไปในแง่ลบก็อาจได้ผล
พฤติกรรมในแง่ลบออกมา ค าอธิบายนี้น ามาใช้ให้เป็นประโยชน์ในแง่ของการสร้างความ 

สัมพันธ์ระหว่างเพื่อนร่วมงานได้แนวปฏิบัติที่ส า คัญเกี่ยวกับการปฏิบัติต่อผู้อ่ืนเพื่อเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนร่วมงานด้วยกันมีดังนี้ 

4.4.3.1 ให้ความสนใจเพื่อร่วมงาน คือบุคคลส่วนใหญ่ชอบให้ผู้อ่ืนสนใจ ดังนั้นจึงควร
ให้ความสนใจเพื่อนร่วมงานโดยการทักทายปราศรัย ถามในส่ิงดีๆ ของเพื่อนร่วมงาน เช่น ผลงานที่ได้รับ
ความส าเร็จ ครอบครัวที่อบอุ่น ลูกๆ ท่ีเจริญก้าวหน้า  ซ่ึงจะช่วยให้เพื่อนร่วมงานรู้สึกพอใจและเป็นสุข 

4.4.3.2 ยิ้มแย้ม คือการยิ้มของบุคคลที่ให้แก่อีกฝ่ายหนึ่ง มักแสดงให้เห็นถึงความนิยม
ชมชื่น ชอบพอ รักใคร่ จึงเห็นได้ว่าการยิ้มเป็นหัวใจส าคัญของการสร้างสัมพันธภาพโดยไม่จ ากัดสถานะ 
เชื้อชาติ เพศ หรือวัย แต่ขณะเดียวกันก็ควรใช้การยิ้มให้เหมาะสมกับกาลเทศ ะด้วย  ถ้ายิ้มผิดเวลาผิดที่ก็
อาจท าลายความสัมพันธ์กันได้ เช่น เพื่อนก าลังมีความทุกข์แต่เรายิ้ม เพื่อนก าลังถูกส่ังพักงาน เราก็ยิ้มกับ
ค าส่ังนั้น เช่นนี้เรียกว่ายิ้มผิดเวลา 

4.4.3.3 แสดงการจ าได้ วิธีการแสดงการจ าได้ เช่น จ าช่ือ จ าเหตุการณ์หรือเรื่องราวที่ดีๆ 
ที่เคยเกี่ยวข้องกัน จ าความส าเร็จที่เพื่อนได้รับ จ าวันเกิด วันสมรสของเพื่อนได้ ฯลฯ ซ่ึงเมื่อมีโอกาสก็
ทักทายหรือคุยเรื่องเก่าท่ีเก็บไว้ในความทรงจ าหรืออวยพอในโอกาสวันส าคัญ ซ่ึงจะช่วยสร้างความรู้สึก
ที่ดีต่อกันได้มากขึ้น 

4.4.3.4 เป็นคู่สนทนาท่ีดี การแสดงตนเป็นคู่สนทนาท่ีดีของเพื่อนร่วมงานนั้นอาจโดย
ท าตัวเป็นผู้ฟังท่ีดี ปล่อยให้อีกฝ่ายได้พูดคุ ยตามความต้องการของเขา ท้ังนี้โดยต้องฟังอย่างตั้งใจฟัง
เพื่อให้จับใจความได้และตอบสนองตอบค าพูดของคู่สนทนา ไม่ขัดจังหวะ ไม่ขัดคอ ซ่ึงหน้าจะช่วยให้ผู้
พูดมีความสุข แต่ควรระวัง งดการพูดเสริมเมื่อมีการนินทาบุคคลที่สาม เพื่อป้องกันปัญหาท่ีอาจเกิดขึ้น
ต่อไป 

4.4.3.5 รับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน คือไม่ผูกขาดอยู่กับความคิดของตนเองข้างเดียว ผู้ที่
ผูกขาดความคิดเห็นของตนมักเป็นคนที่ชอบเอาชนะเม่ือแสดงความคิดเห็น ถือเอาความเห็นของตนว่า
ส าคัญกว่าความเห็นของผู้อ่ืน มักโต้แย้งความเห็นของผู้อ่ืน ฯลฯ การแสดงต่อผู้อ่ืนโดยวิธีนี้มักท า ให้ขาด
เพื่อน ไม่มีใครอยากคบหาสมาคม หัวหน้างานก็มักไม่อยากมอบหมายงานให้ท างานส าคัญ เพราะมี
ลักษณะ “เข้าท่ีไหนวงแตกที่นั่น” จึงควรท าในส่ิงตรงข้าม คือ พยายามรับฟังและยอมรับฟังความคิดเห็น
ของผู้อ่ืน 

4.4.3.6 แสดงการยอมรับนับถือผู้อ่ืนตามสถานภาพ ทั้งนี้เนื่องจากเพื่อนร่วมงานของเรา
นั้น บางคนมีอาวุโสด้านอายุ อาจสูงส่งด้วยชาติตระกูล อาจมีความรู้สูง อาจมีทักษะประสบการณ์เหนือ
ผู้อ่ืน หรืออาจมีต าแหน่งงานเหนือใครอยู่บ้าง ผู้มีจิตใจสูง มีวุฒิภาวะของความเป็นผู้ใหญ่ควรให้เกียรติ
และเคารพในศักดิ์ศรีของเพื่อนร่วมงานตามสถานภาพนั้นๆหรืออย่างน้อยก็ยอมรับในศักดิ์ศรีของความ
เป็นเพื่อนมนุษย์และเพื่อนร่วมงาน 
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4.4.3.7 แสดงความมีน้ าใจ ซ่ึงการมีน้ าใจต่อผู้อ่ืน อาจแสดงออกได้หลายแนวทาง เช่น
การเป็นผู้ให้ ให้ความรัก ให้ความห่วงใย แบ่งปัน ช่วยเหลือ ให้อภัย ให้ก าลังใจ คุณลักษณะต่างๆ เหล่านี้
เป็นเอกลักษณ์ของคนไทยซ่ึงควรรักษาไว้ และแสดงต่อเพื่อนร่วมงานด้วยกัน ซ่ึงจะช่วยให้สัมพันธภาพ
เป็นไปด้วยดี 

4.4.3.8 แสดงความชื่นชมยินดี เนื่องจากเพื่อนร่วมงานแต่ละคนในหน่วยงาน มักมีวัน
พิเศษหรือเหตุการณ์ส าคัญของชีวิตด้วยกันทั้งนั้น เช่น อาจจะเป็นวันรับรางวัลพิเศษ การได้เหรียญเชิดชู
เกียรติ ฯลฯ ความพิเศษดังกล่าวเหล่านี้บุคคลควรหาโอกาสแสดงความชื่นชมยินดีต่อเพื่อนร่วมงานด้วย
ความจริงใจ ซ่ึงจัดว่าเป็นการแสดงน้ าใจให้ความสนใจและยอมรับเพื่อนร่วมงานในความส าเร็จนั้นๆ 
ด้วยจากที่กล่าวมาในเรื่องการปฏิบัติต่อผู้อ่ืนในทางท่ีดี ส่ิงเหล่านี้จัดเป็นการสร้างส่ิงแวดล้อมหรือ
บรรยากาศทางจิตวิทยาที่ดีในที่ท างาน ซ่ึงจะเป็นแรงกระตุ้นการสนองตอบท่ีดี จากอีกฝ่ายหนึ่ง ช่วยให้
เกิดสัมพันธภาพท่ีดีต่อกันมากขึ้นในหน่วยงาน หลักปฏิบัติดังกล่าวนี้ เมื่อพิจารณาให้ดีจะเห็นได้ว่าตรง
กับหลักสังคหวัตถุในค าสอนของพระพุทธศาสนา ซ่ึงเป็นหลักธรรม 4 ประการที่ใช้ปฏิบัติเพื่อเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนร่วมงานได้ อันได้แก่ ทาน ปิยะวาจา อัตถจริยา และสมานัตตตา ค าว่า “ทาน” 
หมายถึงการให้น้ าใจ ให้เกียรติ ให้ค าแนะน าช่วยเหลือ ให้ความเป็นมิตร      ค าว่า “ปิยะวาจา ” หมายถึง
การใช้วาจาดีรู้จักการพูดยกย่องชมเชยผู้อ่ืน ไม่พูดจาเหน็บแนม ส่อเสียดใส่ร้ายผู้อ่ืน ไม่พูดในส่ิงท่ีผู้อ่ืน
ไม่อยากฟัง ค าว่า “อัตถจริยา ” หมายถึงการปฏิบัติในส่ิงท่ีเป็นประโยชน์ทั้งแก่ตนเองและแก่ผู้อ่ืนใน
แนวทางท่ีดีงาม และค าว่า “สมานัตตตา ” หมายถึงการปฏิบัติตนต่อผู้อ่ืนอย่างเสมอต้นเสมอปลายใน
แนวทางท่ีเหมาะสม ซ่ึงจะเห็นได้ว่า แนวทางปฏิบัติต่อผู้อ่ืนในทางท่ีดีนั้นมีลักษณะ เป็นสากลและไม่
ล้าสมัย ไม่ว่าชาติใดภาษาใด หรือยุคสมัยใดก็ยังยึดถือหลักที่คล้ายคลึงกัน 

4.4.4 การพัฒนาการติดต่อสื่อสารกับผู้อื่น 

จากที่กล่าวมาเกี่ยวกับการปฏิบัติต่อผู้อ่ืนในทางท่ีดี จะเห็นว่ามีหลายประการที่ต้องอาศัยทักษะ
ด้านการติดต่อส่ือสาร เช่น การให้ความสนใจเพื่อนร่วมงาน การแสดงการจ าได้ การเป็นคู่สนทนาท่ีดี 
การแสดงการยอมรับผู้อ่ืน และการแสดงความชื่นชมยินดี ฯลฯ ถ้าบุคคลมีทักษะที่ดีด้านการส่ือสารกับ
ผู้อ่ืน จะช่วยเสริมสร้างมนุษย์ สัมพันธ์ระหว่างกันได้เป็นอย่างมาก ซ่ึงเรื่องนี้ วอลซ์และเบจามิน ลิบบ้ี  

กล่าวว่าหัวใจของมนุษย์ สัมพันธ์คือทักษะด้านการส่ือสารกับผู้อ่ืน โดยท าให้ผู้อ่ืนเกิดความรู้สึกที่ดี
เกี่ยวกับตัวของเขาเอง เขาได้ยกตัวอย่างเรื่องท่ีเล่าต่อกันมาแต่ครั้งโบราณเกี่ยวกับสูตรผู้หนึ่ง ซ่ึงเป็นที่รัก
ของผู้คนในละแวกบ้านใกล้เรือนเคียง คุณสมบัติที่น่าทึ่ งประจ าตัวของเธอก็คือ ความสามรถดึงดูดใจ
ใครๆ ให้ชอบ ไว้ใจ และอยากอยู่ใกล้ชิด วันหนึ่งหญิงสาวผู้นี้เสียชีวิต ทุกคนหมู่บ้านต่างเสียใจและ
เสียดาย และพยายามหาค าพูดเกี่ยวกับคุณสมบัติประจ าตัวของเธอซ่ึงท าให้ใครๆ รักเพื่อเขียนค าไว้อาลัย 
เมื่อต่างก็ได้บรรยายคุณสมบัติ มากมายของหญิงสาวผู้นี้ตามที่แต่ละคนได้พบเห็น ทุกคนได้พบปัญหา
อย่างหนึ่งก็คือไม่สามารถหาค าท่ีจะมาแทนคุณสมบัติพิเศษเฉพาะตัวของหญิงสาวผู้นี้ได้ตรงตามลักษณะ
จริงๆ จนกระทั่งเพื่อนของเธอคนหนึ่ง กล่าวค าพูดซ่ึงดูเหมือนจะตรงกับความรู้สึกของทุกคนในที่นั้น
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ขึ้นมา ประโยคที่ตรงกับความคิดของทุกคนในที่นั้น เกี่ยวกับสุภาพสตรีดังกล่าวคือ “เมื่อฉันอยู่ใกล้ชิด
เธอ เธอมักท าให้ฉันมีความรู้สึกที่ดีเกี่ยวกับตัวฉันเอง” ซ่ึงหมายถึงความสามารถในการติดต่อส่ือสารกับ
ผู้อ่ืนของหญิงสาวผู้นี้ที่แสดงการยอมรับ ชื่นชม ให้ความส าคัญกับผู้อ่ืน ท าให้ ผู้อ่ืนรู้สึกอบอุ่ น สบายใจ 
ไว้วางใจ และเป็นสุข วิธีการที่บุคคลติดต่อส่ือสารกับผู้อ่ืน มักเป็นเครื่องตัดสินความสามารถในการสร้าง
ส่ือสัมพันธ์ของบุคคลว่าจะน าไปสู่ความใกล้ชิดกับผู้อ่ืนมากขึ้นหรือคงเดิม หรือท าให้ยิ่งห่างเหินกับเขา
ออกไป และเมื่อบุคคลประพฤติปฏิบัติอย่างไรในการติดต่อส่ือสารกับคนๆ หนึ่ง ก็มักท าอย่างนั้นเรื่อยไป
กับคนอ่ืน จนในที่สุดกลายเป็นความเคยชิน กลายเป็นลักษณะนิสัยประจ าตัว ซ่ึงจะเห็นได้ว่าทักษะด้าน
การติดต่อส่ือสารกับผู้อ่ืนนั้น บุคคลควรฝึกฝนตนเองให้ท าให้ได้ และเมื่อท าได้แล้วกับคนๆ หนึ่งก็มักมี
แนวโน้มในการน าไปใช้กับบุคคลอ่ืนๆต่อไป การฝึกฝนตนเองดังกล่าวอาจเริ่มได้โดยศึกษาหลักปฏิบัติ
เพื่อพัฒนาการติดต่อส่ือสารกับผู้อ่ืน แล้วหมั่นฝึกตนเองให้ท าตามหลักดังกล่าวทีละเล็กทีละน้อยจน
กลายเป็นความเคยชิน  หลักปฏิบัติเพื่อพัฒนาการติดต่อส่ือสารกับผู้อ่ืนในที่ท างาน ซ่ึงช่วยให้เกิด
สัมพันธภาพท่ีดี อาจกล่าวได้โดยสังเขปได้ดังต่อไปนี้ 

4.4.4.1 สนใจ เอาใจใส่ ให้ความส าคัญกับผู้ที่ติดต่อส่ือสารด้วย เนื่องจากการให้ความสนใจ 
เอาใจใส่ให้ความส าคัญกับคู่สนทนาหรือผู้ท่ีติดต่อส่ือสารจะท าให้จับใจความการพูดการคุยได้ครบถ้วน
สมบูรณ์ ถ้าเป็นการท างานร่วมกันในองค์การธุรกิจก็จะท าให้เข้าใจเรื่องงานได้ถูกต้อง ท างานได้ตรงตาม
วัตถุประสงค์ ทุกคนมีความเข้าใจในงานตรงกัน การแสดงความสนใจเอาใจใส่ และให้ความส าคัญกับผู้ที่
ติดต่อส่ือสารด้วยนั้น อาจกระท าได้ทั้งโดยสีหน้า ท่าทาง น้ าเสียงและค าพูด ซ่ึงแสดงการยอมรับ กระตือรือร้น
ต่อการสนทนา มองสบตาโดยเปิดเผยจริงใจ เต็มใจต่อการพูดคุย ให้เวลาเพียงพอต่อการพูดคุยหรือ
ติดต่อส่ือสารกัน พยายามท าความเข้าใจกับส่ิงท่ีอีกฝ่ายหนึ่งต้องการให้รับทราบ 

4.4.4.2 หลีกเล่ียงการพูดพิงถึง “คน” เมื่อสนทนาเรื่องภายนอกตัว คือในกรณีที่เป็นการ
สนทนาแบบกันเองท่ัวไป หรือแม้แต่เรื่องงานบางเรื่อง ถ้าคูสนทนาต่างพยายามหลีกเล่ียงการพูดพาดพิง
ถึง คน จะช่วยให้แต่ละฝ่ายสนใจส่ิงภายนอกตัว ลดการเพ่งเล็งท่ีคน ซ่ึงอาจจะหมายถึงคู่สนทนาหรือ
บุคคลที่สามอ่ืนๆ เป็นการป้องกันการวิพากษ์วิจารณ์ ซ่ึงบา งทีเป็น น้ าผึ้งหยดเดียว อันอาจน าไปสู่การ
ขัดแย้งกันต่อไปก็ได้ 

4.4.4.3 ตั้งค าถามไม่เจาะจง การตั้งค าถามเพื่อให้คู่สนทนาตอบโดยประเด็นค าถามพุ่ง
ไปสู่คู่สนทนารู้สึกว่าเขาก าลังถูกวิพากษ์วิจารณ์จากอีกฝ่ายหนึ่ง แต่ค าถามก็มีข้อดีตรงที่ว่าท าให้คู่สนทนา
ฟังด้วยเหตุผลมากขึ้น ดังนั้น การถามยังมีความจ าเป็นต้องใช้อยู่ในการติดต่อส่ือสารระหว่างกันเม่ือต้อง
ท างานร่วมกันหรือเกี่ยวข้องกันอยู่ แต่ทั้งนี้ควรระวังอย่าให้ค าถามเป็นชนวนไปสู่อุปสรรคของมนุษย์
สัมพันธ์ในหน่วยงาน โดยพยายามตั้งค าถามที่ไม่เจาะจงไปสู่คู่สนทนา หรือคนใดคนหนึ่งในกลุ่มสนทนา
หรือกลุ่มอภิปราย ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
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4.4.4.4 ใช้ค าถามเชิงอธิบายแทนการส่ังสอนหรือแนะน า มนุษย์โดยทั่วไปมักไม่ชอบให้
ใครมาอบรมส่ังสอนเรื่องการวางตัวหรือการประพฤติปฏิบัติ ยกเว้นเรื่องทักษะหรือความรู้ทางเทคนิคใน
งานบางเรื่องท่ีท าไม่เป็นและจ าเป็นต้องเรีย นรู้หรือมีใครมาสอน ดั้งนั้นเมื่อจ าเป็นต้องให้พนักงานหรือ
เพื่อนร่วมงานได้แนวทางปฏิบัติบางประการ เพื่อกระตุ้นให้อีกฝ่ายหนึ่งได้คิดทบทวนหาเหตุผลในบาง
เรื่องซ่ึงอาจจะช่วยให้เจ้าตัวคิดหาทางออกของปัญหาหรือหาวิธีท างานได้หลายแนวทางขึ้น โดยที่ลด
ความรู้สึกขัดแย้ง คับข้องใจจากการถูกอบรมส่ังสอน ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

4.4.4.5 ใช้ประโยคที่เริ่มต้นด้วยสรรพนามบุรุษที่สองเมื่อพูดถึงส่ิง เนื่องจากการใช้
ประโยคที่เริ่มต้นด้วยสรรพนามบุรุษที่สองเช่นท่าน หรือ คุณ หรือ พี่ หรือ เธอ ช่วยให้คุณสนทนาเห็นว่า
เราสนใจเขายอมรับเขา นอกจากนั้นยั งช่วยแทนความรู้สึกในใจของผู้พูดแฝงออกมาด้วย เช่น ถ้าผู้พูด   
พูดว่า “คุณเป็นคนเฉียบแหลมจริงๆ ” อาจหมายความว่า “ฉันชื่นชมคุณเหลือเกิน เพราะคุณเป็นคนมี
ความคิดสร้างสรรค์และมีความสามารถมาก” การใช้สรรพนามบุรุษที่สอง ช่วยเผยความรู้สึกในใจที่ดีๆ 
ของผู้พูดออกมาได้โดยไม่ต้องบรรยายความรู้สึกออกมาตรง 

4.4.4.6 ใช้ค าว่า “เรา” เมื่อต้องการให้เกิดความรู้สึกเป็นกลุ่มเป็นพวก การใช้ค าว่า “เรา” 
ในการพูดคุย บางทีหมายถึง คุณ หรือ “ท่าน” ก็ได้ เช่น เม่ือพูดว่า เราควรพยายามท างานชิ้นนี้ให้เสร็จเร็ว
ที่สุดเท่าท่ีจะท าได้ อาจหมายความว่า คุณเร่งมือท างานชิ้นนี้ขึ้นอีกหน่อย นอกจากนั้น การใช้ “เรา” ใน
การสนทนา ยังท าให้เกิดความรู้สึกเป็นพวกพ้องเดียวกัน ลดความรู้สึกแบ่งแยกและใช้พูดชักจูงใจได้ดี 
เช่น เมื่อพูดว่า เรามีความรู้สึกท านองเดียวกันเกี่ยวกับมักท าให้ผู้ฟังคล้อยตามผู้พูดโดยง่าย หรือ เมื่อ ใช้ 
“เรา” ในการต าหนิ ผู้ถูกต าหนิก็จะไม่เสียหน้ามากนัก ดังนั้นแทนที่จะพูดว่า “คุณ” ก็ใช้ค าว่า   “เรา” ท า
ให้มีความรู้สึกเป็นหมู่เป็นพวก ร่วมแรงร่วมใจ ถึงแม้จะพูดในส่ิงท่ีเป็นทางลบก็ยังไม่ดูเป็นการติเตียน ดู
ว่าเป็นความผิดของเราร่วมกัน 

4.4.4.7 ใช้ประโยคที่เริ่มต้นด้วยสรรพนามบุรุษที่หนึ่ง เมื่อต้องการแสดงความ
รับผิดชอบในส่ิงท่ีพูด การใช้ประโยคที่ขึ้นต้นด้วยสรรพนามบุรุษที่หนึ่ง หมายถึง ผู้พูดตระหนักดีถึง
ความรับผิดชอบส่วนตัวในการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืนใช้ในการแสดงออกซ่ึงปร ะสบการณ์หรือแนวคิด
ส่วนตัว    ผู้พูดมิได้พยายามปิดบังหรือหลบเล่ียงความรับผิดชอบในส่ิงท่ีตนพูด และมีความเต็มใจในการ
แสดงความรู้สึกส่วนตัวกับผู้อ่ืน แต่บางทีการใช้สรรพนามบุรุษที่หนึ่งบ่อยเกินไปในการสนทนา ก็อาจ
แสดงให้เห็นว่าผู้พูดมีลักษณะยึดถือตนเองเป็นศูนย์กลาง และชอบท่ีจะแสดงตัวว่าความ คิดเห็นของตน
นั้นเหนือกว่าผู้อ่ืน จึงควรระวังการใช้ให้อยู่ในระดับท่ีเหมาะสม ไม่มากไม่น้อยเกิ นไป และไม่ควรใช้
สรรพนามบุรุษที่หนึ่งเพ่ือการยกตนข่มท่าน คือ เพื่อแสดงความเด่น ความเก่ง หรือความมีอ านาจเหนือ
ผู้อ่ืน ซ่ึงเป็นผลเสียต่อมนุษยสัมพันธ์ 

4.4.4.8 ใช้สรรพนามบุ รุษที่สอง บุรุษที่หนึ่ง หรือ คุณ ฉัน เม่ือต้องการแสดงความ
ใกล้ชิด จริงใจ การใช้ คุณ-ฉัน หรือสรรพนามบุรุษที่สอง หนึ่ง บุคคลสองคน ท าให้เกิดความสัมพันธ์ที่
แน่นแฟ้นและรู้จักกันมากขึ้น และเป็นการส่ือสารที่แท้จริงระหว่างความหมายไปในทางลบ แต่ก็ยังแฝง
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ความรู้สึกเป็นมิตรและซ่ือสัตย์ต่อกัน เช่น ตัวอย่างประโยคที่ว่า ฉันคิดว่าส่ิงท่ีคุณท าทั้งหมดนั้นมันผิดแม้
จะเป็นทางลบ แต่ก็ยังแสดงความรู้สึกและเจตคติของผู้พูดที่มีต่ออีกฝ่ายหนึ่งว่าจริงใจต่อกัน 

4.4.4.9 ใช้ค าว่า อย่างไร เมื่อต้องการข้อเท็จจริง การใช้ “อย่างไร ” ในค าถาม แสด งว่าผู้
ถามต้องการค าตอบจริงๆ และถามด้วยความสนใจจริงๆ เช่น เมื่อถามว่า “คุณท างานนี้ได้อย่างไร ” หรือ 
เมื่อถามว่า “คุณรู้สึกอย่างไรต่อส่ิงท่ีเกิดขึ้น ” แสดงว่าผู้ถามต้องการทราบความจริง มิใช่ต้องการข้อ
วิจารณ์จากผู้ถูกถาม หรือการปิดบังความเป็นจริงจากผู้ถูกถาม การใช้ “อย่างไร” ในการสนทนา เป็นการ
เปิดทางไปสู่การส่ือสารระหว่างกันอย่างแท้จริง แต่ก็มีข้อระวังท่ีจะไม่คุกคามหรือล่วงละเมิดเรื่องส่วนตัว
ของผู้ถูกถามจนเสียสัมพันธภาพต่อกันเนื่องจากบุคคลทุกคนต่างไม่ชอบให้ใครล่วงล้ าขอบเขตส่วนตัว
ของกันและกัน 

4.4.4.10 ใช้ค าว่า ท าไม ให้เหมาะสมตามจุดประสงค์ การใช้ “ท าไม” ในประโยคค าถาม 
แสดงว่าผู้ถามต้องการค าอธิบายจากอีกฝ่ายหนึ่ง และบ่อยเหมือนกันที่ค านี้ท าให้แปลความหมายไปใน
ท านองวิพากษ์วิจารณ์อีกฝ่ายหนึ่งได้  นอกจากนั้นในอีกแง่หนึ่ง ค าว่า “ท าไม” ก็ช่วยแสดงความจริงใจ
ของผู้พูด ท าให้ผู้ฟังเกิดความรู้สึกที่ดีขึ้นได้ เช่น เมื่อพูดว่า “ท าไมคุณมักคิดถึงแต่คนอ่ืนอยู่ตลอดเวลา ” 
หรืออาจแสดงความรู้สึกไม่จริงใจของผู้พูดออกมาได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ที่พูดด้วย เช่น ถ้าพูดว่า
ท าไมนะคุณมักจะเป็นฝ่ายเดียวกับผู้ตอบถูกเสมอ อาจตีความหมายได้ว่า ฉันปวดหัวและเหนื่อยหน่ายใน
การที่คุณเป็นฝ่ายที่มาพร้อมกับการแก้ปัญหาได้ทุกที รู้สึกอิจฉาจริงๆ ซ่ึงตัวอย่างเหล่านี้แสดงให้เห็นว่า
การใช้ภาษาหรือค าพูดส่ือสารกันนั้น ผู้ใช้ต้องระวังการใช้ และรอบคอบในการส่ือสารความหมาย เพราะ
ถ้าไม่ระวัง บางทีอาจสร้างความเข้าใจผิด และได้ความหมายเป็นตรงข้ามกับท่ีต้องการ ซ่ึงมักมีตัวอย่าง 
ความเข้าใจผิดและความขัดแย้งในหน่วยงานให้เห็นอยู่เรื่อย 

4.4.4.11 ใช้วิธีสะท้อนความรู้สึกสะท้อนเนื้อหาค าพูดของคู่สนทนาเพื่อแสดงความ
เข้าใจ วิธีสะท้อนความรู้สึก หรือสะท้อนเนื้อหาค าพูด ของคู่สนทนานั้น เป็นวิธีการของนักจิตวิทยากลุ่ม
มนุษยนิยมท่ีใช้แสดงความเข้าใจอีกฝ่ายหนึ่งโดยไม่ต้องพูดค าว่า “ฉันเข้าใจคุณ ” ทั้งนี้เพราะค าว่า “ฉัน
เข้าใจคุณ” ที่ใช้กันอยู่โดยทั่วไปนั้น บางทีก็เป็นเพียงค าพูดทั้งๆ ท่ีไม่เข้าใจอีกฝ่ายหนึ่งอย่างแท้จริง การ
สะท้อนความรู้สึกหรือสะท้อนเนื้อหาค าพูดของคู่สนทนาเพื่อแสดงความเข้าใจผู้อ่ืนนั้น เป็นการเข้าถึง
ความรู้สึกหรือเนื้อหาในส่ิงท่ีเขาก าลังส่ือสารให้เรารับทราบ ซ่ึงเมื่อเรารับทราบและเข้าใจสารนั้นแล้ว ก็
ส่ือความเข้าใจดังกล่าวไปสู่เจ้าตัวโดยใช้วิธีสะท้อนความรู้สึกหรือสะท้อนเนื้อหาค าพูด 

4.4.4.12 ใช้ค าพูดเปิดเผยตนเองเพื่อแสดงความจริงใจและพร้อมเป็นมิตร  คือ ผู้ที่ขาด
ทักษะในการพูดคุยกับผู้อ่ืนบางครั้งก็เป็นอุปสรรคต่อการสร้างมนุษยสัมพันธ์ท าให้คบคนยาก ไม่มีเพื่อน
หรืออาจสร้างความเข้าใจผิดแก่ผู้อ่ืนว่าเป็นคนไม่อยากคบหาสมาคมกับใคร ผู้ท่ีขาดทักษะดังกล่าวจึงควร
ฝึกฝนตนเองในการแสดงออกซ่ึงความรู้สึกและความในใจที่เป็นในระดับพ้ืนฐานทั่วไป ซ่ึงมักเรียกกันว่า
การเปิดเผยตนเอง เพื่อเปิดใจอันเป็นการเปิดทางให้ผู้อ่ืนเข้ามาใกล้ชิดกับตัวเราและเพื่อ   ช่วยให้ผู้อ่ืนรู้จัก
เราเพิ่มขึ้น ดังมีค ากล่าวที่ว่า ถ้าเปิดตาโดยไม่เ ปิดใจให้แก่กันแล้วเราจะอยู่ด้วยกันได้อย่างไร ค าพูด
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ดังกล่าวนี้สะท้อนให้เห็นความส าคัญของการเปิดเผยตนเองเพื่อให้อยู่ร่วมกันและท างานร่วมกันได้โดย
ราบรื่น ซ่ึงบุคคลอาจฝึกฝนให้เคยชินต่อการแสดงออกและใช้ค าพูดเปิดเผลตนเองได้บ้างโดยอาจพยายาม
ฝึกพูดเพ่ือเปิดเผยตนเองจากประโยคหรือข้อความไม่สมบูรณ์ในท านองต่อไปนี้ 

4.4.5 การพัฒนาการวางตนตามสถานะและบทบาทในองค์การ 

ในที่ท างานหนึ่งๆ จะมีผู้ท างานในต าแหน่งและระดับต่างๆ กันไป ซ่ึงแบ่งได้กว้างๆ เป็น 3 

ระดับ คือผู้บังคับบัญชา ผู้ร่วมงาน และผู้ใต้บังคับบัญชา บุคคลในแต่ละระดับดังกล่าวจ ะมีสถานะและ
บทบาทต่างๆ กันไป ผู้ที่วางตนในการท างานร่วมกับบุคคลระดับต่างๆ ได้โดยเหมาะสม มักช่วยให้การ
ท างานเป็นไปโดยราบรื่นและอยู่กันได้ด้วยความสุข แนวทางในการวางตนตามสถานะและบทบาทใน
องค์การ มีโดยสังเขปดังต่อไปนี้ 

4.4.5.1 การวางตนในการท างานร่วมกับผู้บังคับบัญชาโดยผู้บังคับบัญชา  ไม่ว่าจะอยู่ใน
ระดับใด ต้องถือว่าเป็นผู้น าในการปฏิบัติงานและเป็นผู้ต้องรับผิดชอบงานในที่ท างานเหนือกว่า
ผู้ใต้บังคับบัญชา ดังนั้น ผู้ใต้บังคับบัญชาจึงต้องให้ความส าคัญกับผู้บังคับบัญชา ให้ความเคารพนับถือ 
ให้ความร่วมมือ และเชื่อฟังในส่ิงท่ีชอบด้วยเหตุผลและบทบาทหน้าที่โดยปฏิบัติดังนี้ 

1) ยกย่องผู้บังคับบัญชาตามควรแก่ฐานะ 

2) รับค าวิพากษ์วิจารณ์จากผู้บังคับบัญชาความสงบหลีกเล่ียงการแสดงอารมณ์
หรือโต้เถียง 

3) ปฏิบัติงานด้วยความตั้งใจและเต็มความสามารถเพื่อให้ผู้บังคับบัญชาเชื่อถือ 

4) ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และค าส่ังขององค์กร เพื่อเป็นการให้เกียนติและยอมรับ
ผู้บังคับบัญชา 

5) เสนอข้อคิดเห็นโดยสุภาพอ่อนน้อม เมื่อผู้บังคับบัญชาถามความเห็น 

6) หลีกเล่ียงการรบกวนผู้บังคับบัญชาด้วยเรื่องเล็กน้อยหยุมหยิม 

7) หลีกเล่ียงการบ่นเรื่องงานที่ยากล าบากให้ผู้บังคับบัญชาฟัง เพราะอาจสร้าง
ความเข้าใจผิดต่อว่าต้องการความดี ความชอบ หรือแสดงถึงการขาดความอดทน 

8) หลีกเล่ียงการนินทาผู้บังคับบัญชาลับหลัง ถ้ามีปัญหาเรื่องงานเกิดขึ้น ควรหา
โอกาสพูดกับผู้บังคับบัญชาโดยตรงด้วยความอ่อนน้อมถ่อมตน 

9) หลีกเล่ียงการตอบรับหรือปฏิเสธตลอดเวลา การที่จะตอบรับหรือปฏิเสธ
ความเห็นของผู้บังคับบัญชา ควรให้เป็นไปด้วยเหตุด้วยผล ถ้าเห็นว่าถูกก็ตอบรับ ถ้าเห็นว่าผิดก็ปฏิเสธ 
ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามข้อมูลที่ปรากฏ ไม่มีการประจบประแจง 

10) หลีกเล่ียงการท าตัวแข่งกับผู้บังคับบัญชา การเอาชนะหรือท าตัวเด่นกว่า
ผู้บังคับบัญชานั้น  

โดยวัฒนธรรมไทยแล้วอาจดูเป็นการขาดมารยาทที่เหมาะสม ด้วยหลักการวางตนในการท างาน
ร่วมกับผู้บังคับบัญชาทั้ง 10 ประการ ดังกล่าว ถ้าบุคคลใดปฏิบัติได้โดยครบถ้วนสมบูรณ์ ก็มีแนวโน้มว่า
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จะมีสัมพันธภาพอันดีกับผู้บังคับบัญชาได้  การวางตนในการท างานร่วมกับผู้อยู่ในระดับเดียวกัน ผู้ท่ี
ปฏิบัติงานในระดับเดียวกันมักมีอิทธิพลต่อกันและกันในการท างานอย่างมีประสิทธิภาพและมีบทบาท
สูงต่อมนุษยสัมพันธ์ในองค์การ เนื่องจากอยู่ใกล้ชิดกันมากที่สุดและ งานหลายงานก็ยังต้องอาศัยความ
ร่วมมือและน้ าใจช่วยเหลือกัน ดังนั้นการวางตนในการท างานร่วมกับผู้อยู่ในระดับเดียวกันนั้นจึงต้องวาง
ตนโดยเป็นผู้ให้ให้มากที่สุด และปฏิบัติดีต่อกันให้มากที่สุด ซ่ึงได้กล่าวไว้บ้างแล้วในหัวข้ออ่ืนๆ ส าหรับ
ในที่นี้กล่าวโดยสังเขปได้ดังนี้ 

1) มองเพื่อร่วมงานในแง่ดี ให้ความจริงใจ ให้ความช่วยเหลือ 

2) หลีกเล่ียงการผลักภาระรับผิดชอบของตนไปให้เพื่อนร่วมงาน 

3) เมื่อมีปัญหาต้องพูดคุยกัน ควรพยายามเข้าหาเพื่อนร่วมงานก่อนเพื่อให้เกียรติ 
ให้ความส าคัญ 

4) หาโอกาสพบปะสังสรรค์กับเพื่อนร่วมงานตามสมควร อย่าปลีกตัวตลอดเวลา 

5) ให้การยกย่องชมเชยตามโอกาสอันควร แต่อย่าให้มากไปจนดูไม่จริงใจ 

6) หลีกเล่ียงการแสดงอารมณ์เม่ือมีการขัดแย้งเกิดขึ้น และพยายามใช้เหตุใช้ผล
ในการแก้ปัญหา 

7) หลีกเล่ียงการท าตนเหนือเพื่อนร่วมงาน หรือใช้วาจาข่มขู่ ก้าวร้าว ดูหมิ่น
เหยียดหยาม 

8) หลีกเล่ียงการขอร้องให้ช่วยเหลือในบางเรื่องท่ีเล็กน้อยและเราท าได้ 
9) หลีกเล่ียงการนินทาว่าร้าย หรือวิพากษ์วิจารณ์ เพื่อร่วมงานลับหลัง 

10) ให้อภัย ให้โอกาส เมื่อเพื่อนร่วมงานปฏิบัติผิดพลาดหลักปฏิบัติต่อเพื่อน
ร่วมงานทั้ง 10 ประการ ท่ีกล่าวมานี้ เมื่อทุกคนในที่ท างานต่างร่วมใจปฏิบัติด้วยกัน ก็จะช่วยสร้าง
สัมพันธภาพอันดีให้เกิดแก่หน่วยงานได้ 

4.4.5.2 การวางตนในการท างานร่วมกับผู้ใต้บังคับบัญชา  คือ ฝ่ายปฏิบัติงานใน
หน่วยงาน เปรียบเสมือนมือและเท้าของผู้บริหาร ถ้าผู้ปฏิบัติขาดความสุขในการท างานก็มักส่งผลเสี ยต่อ
งาน และมีผลกระทบทางลบมาถึงผู้บังคับบัญชาได้ในที่สุด นอกจากนั้นผลงานของลูกน้องทุกคนทั้งหมด
เมื่อรวมกันแล้วก็คือผลงานของผู้บังคับบัญชา ผู้บังคับบัญชาจึงควรต้องให้ความส าคัญกับ
ผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อให้ผลงานดีและมีบรรยากาศของความสัมพันธ์อันดีต่อกันด้วยเรื่อ งบทบาทของ
ผู้บังคับบัญชานี้ได้กล่าวไว้บ้างแล้วในบทบาทที่ว่าด้วยผู้บริหารงาน ดังนั้นจึงกล่าวเพิ่มเติมโดยสังเขป 
ดังนี้ 

1) เปิดโอกาสให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเจริญ ก้าวหน้าในอาชีพ โดยอาจส่งไปอบรม  

สัมมนา ค้นคว้าวิจัย 

2) สนับสนุนให้ผู้ใต้บังคับบัญชาแต่ละคนได้ท างานที่เห มาะสมแก่ตนทั้งด้าน
ความสามารถ และบุคลิกภาพ เพื่อให้ท างานได้ด้วยดีและมีความสุขในงาน 
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3) ส่ือสารกับผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างชัดเจน เมื่อต้องการให้ท างานใด หรือปฏิบัติ
อย่างไร และหลีกเล่ียงการส่ือสารทางเดียวให้มากที่สุด 

4) รักษาผลประโยชน์ของผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อให้ทุกคนอยู่ได้อย่างไม่ล าบาก
และเป็นสุข ซ่ึงจะเป็นแรงจูงใจให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเสียสละและท าประโยชน์ให้หน่วยงานเพิ่มขึ้น 

5) ยกย่องผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปรากฏแก่ผู้อ่ืนเม่ือเขาท าดี แต่เม่ือมีส่ิงผิดพลาด
เกิดขึ้นควรเชิญเข้าพบ พูดคุยกันเป็นการส่วนตัวในบรรยากาศของความจริงใจ 

6) เปิดโอกาสให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีส่วนร่วมในงานให้มาก โดยการประชุม
ปรึกษา เสนอความคิดเห็น และกระจายงานให้ผู้ใต้บังคับบัญชาแบ่งกันรับผิดชอบ 

7) ให้ความยุติธรรมแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา และปฏิบัติต่อผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยความ
เป็นธรรม หลีกเล่ียงการส่ังการลงโทษคาดโทษโดยใช้อารมณ์แทนเหตุผล 

8) หลีกเล่ียงการยกตนเองว่าสูงกว่าผู้ใต้บังคับบัญชา เนื่องจากอาจสร้าง 

ความรู้สึกต่อต้าน ไม่ยอมรับซ่ึงอาจท าให้มีการกล่ันแกล้งกันด้วยวิธีการต่างๆ
ต่อไปได้ 

9) หลีกเล่ียงการจับผิดผู้ใต้บังคับบัญชา แต่แสดงให้เห็นว่าเขาจะได้รับการ
สนับสนุนช่วยเหลือจากผู้บังคับบัญชาให้ท างานได้โดยเต็มที่เพื่อให้เกิดผลดีต่อหน่วยงาน 

10) หลีกเล่ียงการแสดงความอยากได้ หรือการเบียดเบียนผู้ใต้บังคับบัญชาซ่ึงมี
รายได้น้อยกว่าอยู่แล้ว หากแต่ควรท าตัวเป็นผู้ให้ในโอกาสเล็กๆ น้อยๆ ตามสมควรและโดยเสมอภาค 

หลัก 10 ประการของการวางตัวต่อผู้ใต้บังคับบัญชาดังกล่าว ถ้าผู้บังคับบัญชาปฏิบัติตามนี้       

จะช่วยสร้างความรักความศรัทธา เกิดการยอมรับจากผู้ใต้บังคับบัญชา ท าให้มีการ่วมมือกันดีขึ้นในการ
ท างานร่วมกัน 

 

4.5 การติดต่อสื่อสารในองค์การ 

4.5.1 ความหมายของการติดต่อสื่อสาร 

การติดต่อส่ือสาร หมายถึง การติดต่อส่ือสารเป็นการสร้างความเข้าใจจากบุคคลหนึ่งไปยังบุคคล
หนึ่ง หรือหน่วยงานหนึ่งไปยังหน่วยงานหนึ่ง หรือเป็นกระบวนการในการส่งข่าวสารระหว่างบุคคล 
หรือหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกขององค์การเพื่อให้เกิดความเข้าใจและสามารถประสานงานให้ฝ่าย
ต่าง ๆ ได้ปฏิบัติหน้าที่ความรับผิดชอบได้ตรงตามวัตถุประสงค์ขององค์การ ซ่ึงการติดต่อส่ือสารที่
ชัดเจนนั้นเป็นเรื่องท่ีสามารถท าได้ไม่ยาก โดยจุดเริ่มต้นของการส่ือสารที่บรรลุเป้าหมายที่สุดก็คือ การ
ท าให้สารและการส่ือสารนั้นเรียบง่าย ปฏิบัติได้มากที่สุดและง่าย ต่อการจ าท่ีสุด ซ่ึงสามารถท าได้โดย
อาศัยหลักและขั้นตอนการติดต่อส่ือสาร  
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4.5.2 ความส าคญัของการติดต่อสื่อสารภายในองค์กร 

4.5.2.1 เป็นเครื่องมือของผู้บริหารในการบริหารงาน เพราะการส่ือสารภายในองค์กรจะ
ช่วยให้สามารถท างานได้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี เนื่องจากการท างานต้องอาศัยหลายฝ่ายหลายส่วนงานเข้า
มาช่วยเสริมสร้างศักยภาพให้กับองค์กร 

4.5.2.2 เป็นเครื่องมือที่ช่วยสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารกับบุคลากรต่างๆ 
ภายในองค์กรเดียวกัน เพ่ือให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกันและสร้างความไว้วางใจต่อกัน โดยเฉพาะการเปิด
โอกาสให้บุคลากรในระดับต่างๆได้มีส่วนร่วมในการบริหารงานของผู้บริหาร 

4.5.2.3 การช่วยกันปฏิบัติภารกิจขององค์กรและมีการประสานงานระหว่างกัน พร้อมท้ัง
ท างานสอดคล้องกันแม้ว่าจะต่างฝ่ายกันก็ตามแต่เพ่ือองค์กรเดียวกัน ผู้บริหารสามารถใช้การส่ือสารให้
เป็นการส่ือสารเพื่อ สร้างความเป็นหนึ่งเดียวภายในองค์กรให้ได้ 

4.5.2.4 การช่วยให้เกิดการพัฒนาและการท างานที่มีประสิทธิภาพจากปัจจัยต่างๆข้างต้น
เมื่อผสมผสานเข้ากันแล้ว สามารถช่วยท าให้เกิดการพัฒนาองค์กรได้ โดยเฉพาะพลังขับเคล่ือนที่น าโดย
ผู้บริหารที่รู้จักการส่ือสารภายในองค์กรเป็นอย่างดี  

4.5.3 องค์ประกอบการติดต่อสื่อสาร 

4.5.3.1ผู้ส่งสาร หมายถึง ผู้พูด ผู้เขียนหรือเจ้าของข้อความ หรืออาจจะเป็นความคิด 

4.5.3.2 สารหรือข้อมูล หมายถึง ตัวข่าวสาร ข้อมูลหรือเรื่องราวที่ผู้ส่งสารส่งไปยังผู้รับ
สารเป็นเรื่องราวต่างๆ ในรูปของข้อมูล ความรู้สึก ความคิดเห็น ฯลฯ โดยทั่วไปเราหมายถึงส่ิงเร้า สาระ
หรือเรื่องราว ที่ผู้ส่งสารส่งออกไป 

4.5.3.3 ผู้รับสาร หมายถึง ผู้ที่รับข่าวสารนั้น เช่น ผู้ฟัง ผู้รับค าส่ัง ฯลฯ 

4.5.3.4 ส่ือ หมายถึง เครื่องมือที่ใช้ในการส่ือสารเป็นตัวกลางน าสารจากผู้ส่งสารไปยัง
ผู้รับสาร  ซ่ึงอาจเป็นค าพูด ค าส่ังด้วยวาจา ระเบียบข้อบังคับ วิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ ภาพสัญลักษณ์ 
การแสดงท่าทางต่างๆ 

4.5.3.5 ข้อมูลย้อนกลับหรือปฏิกิริยาตอบสนอง หมายถึง การเปล่ียนแปลง ท่าที หรือ
พฤติกรรมของผู้รับสารที่แสดงออกมาให้ผู้ส่งสารได้รับทราบ   

 

4.6 ประเภทของการสื่อสาร 

การแบ่งประเภทของการส่ือสารนั้นสามารถกระท าได้หลากหลายมุมมอง เช่น แบ่งตามวิธีการ
ส่ือสาร แบ่งตามระดับของการส่ือสาร และแบ่งตามทิศทางของการส่ือสาร 

4.6.1 ประเภทของการสื่อสารแบ่งตามวิธีการสื่อสาร 

การแบ่งประเภทของการส่ือสารตามวิธีการส่ือสารนั้น สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่ 
4.6.1.1 การส่ือสารด้วยวาจา หรือ  “วัจนภาษา ”  (Oral/Verbal  Communication)  เช่น 

การพูด การร้องเพลง  อย่างไรก็ตาม บางครั้งมีการนับเอาการเขียน (Writing) และภาษาสัญลักษณ์     



142 

(Sign Language) เข้าเป็นวัจนภาษา  ด้วยเหตุที่ว่าต่างก็เป็นการน าเอาค าพูด “word” มาใช้เหมือนกัน 
(Anderson, 2007) 

4.6.1.2 การส่ือสารที่ไม่ใช่วาจา หรือ “อวัจนภาษา ” (Nonverbal Communication) เช่น  
การส่ือสารด้วยตัวหนังสือ สีหน้า ท่าทาง ภาษามือ การส่งสายตา เสียงแ ละน้ าเสียง เป็นต้นโดยปกติแล้ว
การส่ือสารด้วยค าพูดหรือวัจนภาษาเพียงอย่างเดียว ไม่สามารถก่อให้เกิดอิทธิพลต่อผู้ฟังได้มากนัก แต่ถ้า
ค าพูดนั้นประกอบด้วย อวัจนภาษาอ่ืนๆ เช่น ส าเนียงการพูด ความดัง ความเบาของเสียง จังหวะการพูด 
เสียงสูงต่ า เสียงทุ้มแหลม และกิริยาท่าทาง ส่ิงต่างๆเหล่านี้ท าให้ผู้ส่งสารสามารถ “ส่ือ” กับผู้รับได้ลึกซ้ึง
มากขึ้น ดังนั้น จึงนับว่าการส่ือสารด้วยอวัจนภาษาก็มีความส าคัญอย่างมาก มีการศึกษาพบว่าใน
กระบวนการส่ือสารระหว่างบุคคลนั้น มีการใช้ค าพูดเพียงร้อยละ 7 จากเนื้อหาสาร (Message) ทั้งหมด 
ส่วนที่เห ลือร้อยละ 93 เป็นอวัจนภาษา ซ่ึงในจ านวนของอวัจนภาษานี้ ก็สามารถแยกได้เป็นการใช้
น้ าเสียงร้อยละ 38 การใช้สีหน้าและภาษากายอ่ืนๆ อีกร้อยละ 55 (Mehrabian & Ferris, 1967) 

4.6.2 ประเภทของการสื่อสารแบ่งตามระดับของการสื่อสาร 

นักวิชาการได้มีการจัดประเภทของการส่ือสารตามระดับ (Levels) ของการส่ือสาร โดยแบ่งได้
เป็น 3 ประเภท ดังนี้ 

4.6.2.1 การส่ือสารในตนเอง (Intrapersonal or Self - Communication)  

เป็นการส่ือสารภายในตัวเอง หมายถึง บุคคลผู้นั้นเป็นทั้งผู้ส่งและผู้รับในขณะเดียวกัน ได้แก่ 
1) การตระหนักรู้ตนเอง (Self-Concept หรือ Self-Awareness) เกี่ยวข้องกับปัจจัย

สามประการ ได้แก่ ความเชื่อ (Beliefs) ค่านิยม (Values) และทัศนคติ (Attitudes) ปัจจัยทั้งสามประการนี้
ล้วนมีอิทธิพลต่อมนุษย์ ไม่ว่าจะเกี่ยวกับการพูดหรือการแสดงออกทางกายภาพ นักจิตวิทยาบา งคนได้
รวมเอาภาพลักษณ์ทางร่างกายเป็นองค์ประกอบของการส่ือสารระหว่างบุคคลด้วยเพราะภาพลักษณ์ 
ทางร่างกายเป็นส่ิงท่ีเรารับรู้ตนเอง ไม่ว่าจะในเชิงบวกหรือเชิงลบก็ตามขึ้นอยู่กับมาตรฐานทางสังคมของ
วัฒนธรรมของเราส่ิงอ่ืนๆที่อาจส่งผลต่อการตร ะหนักรู้ตนเอง ไ ด้แก่ คุณลักษณะ ความสามารถพิเศษ  

บทบาททางสังคม เป็นต้น 

2) การรับรู้ (Perception) ในขณะที่การตระหนักรู้ ตนเองเป็นการมุ่งเน้นเรื่อง
ภายในการรับรู้เป็นการมุ่งเน้นเรื่องภายนอก การที่คนเราจะรับรู้โลกภายนอกอย่างไรนั้นย่อมมีรากมาจาก
ความเชื่อ ค่านิยม และทัศนคติ ดังนั้ น การตระหนักรู้ตนเองและการรับรู้จึงเป็นส่ิงท่ีเกี่ยวพันกันและมี
อิทธิพลซ่ึงกันและกันในการเกิดความเข้าใจในตนและความเข้าใจต่อโลกภายนอก 

3) ความคาดหวัง (Expectation) เป็นการมอง ไปข้างหน้าเกี่ยวกับบทบาทใน
อนาคต บางครั้งเป็นการคาดการณ์ความสัมพันธ์ที่เรียนรู้กันภายใน ครอบครัวหรือสังคม กิจกรรมที่
เกี่ยวกับการส่ือสารในตนเองมีหลายระดับ เช่น การสนทนาภายใน   การพูดหรือร้องเพลงคนเดียว  
การเขียนคนเดียว  
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4.6.2.2 การส่ือสารระหว่างบุคคล (Interpersonal Communication) เป็นการส่ือสารแบบ
เผชิญหน้าระหว่างผู้ส่งสารและผู้รับสารเป็นการส่ือสารที่กระท าอย่างทันทีทันใด (Immediacy) และ
กระท า ณ  สถานที่เดียวกัน (Primacy) ท าให้เห็นปฏิกิริยาโต้ตอบ (Feedback) ได้ง่าย หากผู้ส่งสารและ
ผู้รับสารมีความสัมพันธ์กันเป็นระยะเวลานาน  การส่ือสารระหว่างบุคคลก็จะมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นการ
ส่ือสารระหว่างบุคคลไม่ได้จ ากัดเพียงวัจนภาษาเท่านั้น  แต่ยังรวมถึงอวัจนภาษาด้วย วัตถุประสงค์ของ
การส่ือสารระหว่างบุคคลคือ เพื่อให้เกิดอิทธิพลระหว่างกันทางใดทางหนึ่ง เพื่อช่วยเหลือค้นหาแบ่งปัน 
และเล่นด้วยกัน การส่ือสารระหว่างบุคคลนั้นสามารถจ าแนกประเภทได้อีกตามจ านวนของผู้ที่มีส่วนร่วม
ในการส่ือสาร ได้แก่ 

1) การส่ือสารระหว่างบุคคลสองคน (Dyadic Communication)  

2) การส่ือสารแบบกลุ่ม (Group Communication) เกี่ยวข้องกับการส่ือสาร
ระหว่างบุคคลจ านวนสามคนขึ้นไป แต่ถ้าจ านวนคนผู้มีส่วนร่วมยิ่งน้อย การส่ือสารก็จะใกล้เคียงกับการ
ส่ือสารระหว่างบุคคลมากขึ้น การส่ือสารแบบกลุ่มมักจะกระท าโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการแก้ปัญหาหรือ
การตัดสินใจในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง เช่น กลุ่มศึกษาในมหาวิทยาลัย เป็นต้น 

3) การส่ือสารสาธารณะ (Public Communication) เกี่ยวข้องกับคนกลุ่มใหญ่ๆ 
โดยมีรูปแบบหลักเป็นวิธีการพูดฝ่ายเดียว (Monologue) ซ่ึงท าให้มีปฏิกิริยาโต้ตอบน้อย ส่วนใหญ่เป็น
การส่ือสารเพื่อความบันเทิงและเพื่อการจูงใจ เช่น การบรรยายในชั้นเรียนในมหาวิทยาลัย 

4) การส่ือสารองค์กร (Organizational Communication) เป็นการส่ือ สารที่กระท า
ในองค์กรขนาดใหญ่ เช่น องค์กรธุรกิจบางครั้งถูกจัดว่าเป็นส่วนหนึ่งของการส่ือสารกลุ่มแต่นักวิชาการ
มักเน้นการส่ือสารองค์กรไปท่ีการส่ือสารระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง และระหว่างบุคคลที่มีบทบาทหน้าที่
ต่างๆในองค์กรธุรกิจเป็นหลัก 

5) การส่ือสารครอบครัว (Family Communication) เป็นรูปแบบการส่ือสารที่
เกิดขึ้นภายในครอบครัวเดี่ยว (Nuclear Family) ครอบครัวขยาย (Extended Family) และครอบครัวผสม 
(Blended Family) ที่เกิดจากการแต่งงานระหว่างพ่อหม้ายและแม่หม้าย เช่น การส่ือสารระหว่างคู่สมรส 
บิดามารดากับบุตร ญาติพี่น้อง และการส่ือสารระหว่างประเพณีในครอบครัว เป็นต้น 

4.6.2.3 การส่ือสารมวลชน (Mass Communication) เป็นการส่ือสารที่บุคคลส่งข้อมูล
โดยอาศัยส่ือมวลชนไปยังผู้รับสารจ านวนมากพร้อมๆกัน เม่ือเรากล่าวถึงส่ือมวลชน (Mass Media) 

ดั้งเดิมมักจะหมายถึงหนังสือพิมพ์ วารสาร วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และภาพยนตร์ เมื่อกล่าวถึง
ส่ือมวลชนสมัยใหม่อาจรวมถึงอินเทอร์เน็ตและโทรศัพท์เคล่ือนที่ที่สามารถส่งข่าวสารไปยังผู้รับจ านวน
มากได้โดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ การส่ือสารมวลชนประกอบด้วยคุณลักษณะ  5  ประการ ได้แก่ 
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1) ใช้วิธีการทางเทคโนโลยีและเป็นระบบในการผลิตและเผยแพร่ 
2) การส่ือสารมวลชนจัดว่าเป็นสินค้าเชิงสัญลักษณ์ ซ่ึงขณะนี้ระบบของก าร

แปลงสัญลักษณ์ให้เป็นสินค้าได้ มีการปรับเปล่ียนจากระบบแอนาล็อกเป็นดิจิตัล ท าให้การส่ือสาร
ระหว่างบุคคลต่างๆมีความก้าวหน้ามากขึ้น 

3) การผลิตและการรับข้อมูลอยู่ในบริบทท่ีแยกจากกัน 

4) ผู้ผลิตสามารถส่งข้อมูลไปยังผู้ท่ีอยู่ห่างไกลด้วยเวลาและสถานที่ได้ 
5) การส่ือสารมวลชนเกี่ยวข้องกับ “การเผยแพร่ข้อมูล” ซ่ึงเป็นรูปแบบ 

การส่ือสารแบบส่งจากผู้หนึ่งไปยังคนจ านวนมาก ซ่ึงหมายความว่าสินค้าจะถูก
ผลิตจ านวนมาก เพื่อส่งไปยังผู้ชม/ผู้ฟังท่ีมีปริมาณมากเช่นเดียวกัน 

4.6.3 ประเภทของการสื่อสารตามทิศทางของการสื่อสาร สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท คือ 

4.6.3.1 การส่ือสารทางเดียว (One - way  Communication) เป็นการส่งข่าวสารหรือการ
ส่ือความหมายไปยังผู้รับแต่เพียงฝ่ายเดียว โดยที่ผู้รับไม่สามารถมีการตอบสนองในทันที (Immediate 

Response) ให้ผู้ส่งทราบได้ แต่อาจจะมีปฏิกิริยาสนองกลับไปยังผู้ส่งภายหลังได้ การส่ือสารในรูปแบบนี้
จึงเป็นการที่ผู้รับไม่สามารถมีปฏิสัมพันธ์ต่อกันได้ทันที จึงมักเป็นการส่ือสารโดยอาศัยส่ือมวลชน เช่น 
การฟังวิทยุ หรือการชมโทรทัศน์ เหล่านี้เป็นต้น 

4.6.3.2 การส่ือสารสองทาง (Two-way Communication) เป็นการส่ือสารหรือการส่ือ
ความหมายที่ผู้รับมีโอกาสตอบสนองมายังผู้ส่งได้ในทันที โดยที่ผู้ส่งและผู้รับอาจจะอยู่ต่อหน้ากันหรือ
อาจอยู่คนละสถานที่ก็ได้ แต่ทั้งสองฝ่ายจะสามารถมีการเจรจาหรือการโต้ตอบกันไปมา โดยที่ต่างฝ่าย
ต่างผลัดกันท าหน้าที่เป็นทั้งผู้ส่งและผู้รับในเวลาเดียวกัน เช่น การพูดโทรศัพท์ การประชุม เป็นต้น 
อย่างไรก็ตาม ด้วยศักยภาพของเทคโนโลยีในปัจจุบัน เช่น คอมพิวเตอร์ และอินเทอร์เน็ต การส่ือสารสอง
ทางสามารถเกิดขึ้นได้โดยไม่จ าเป็น 

ต้องเกิดระหว่างบุคคลเท่านั้น แต่อาจเป็นการส่ือสารระหว่างบุคคลกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ก็ได้ และ
การตอบสนองก็ไม่จ าเป็นต้องกระท าในทันที เช่น การที่เราไปเขียนค าถามทิ้งไว้บนเว็บบอร์ดหรือ
กระดานข่าว อาจต้องรอเวลาท่ีจะมีคนมาตอบหรือให้ความเห็น ซ่ึงก็จัดว่าเป็นการส่ือสารสองทางเช่นกัน 

4.6.4 รูปแบบของการติดต่อสื่อสาร แบ่งออกเป็น 5 รูปแบบ ดังนี้ 
4.6.4.1 การส่ือสารจากบนสู่ล่าง (Downward  Communication) การส่ือสารของ

โรงเรียนขนาดใหญ่มีแนวโน้มท่ีจะใช้แบบส่ังการลงมา คนที่อยู่ในระดับสูงจะถ่ายโยงข้อมูลมาสู่คนใน
ระดับล่าง การส่ือสารแบบนี้สามารถเกิดขึ้นได้ในระหว่างกลุ่มผู้ส่งสารและผู้รับสาร รวมถึงผู้อ านวยการ
เขตพื้นที่ส่ังลงมายังผู้ช่วยฝ่ายต่างๆ ผู้ช่วยฝ่ายต่างๆส่ังมายังครูใหญ่ครูใหญ่ส่ังลงมายังครูผู้สอน เป็นต้น 
การส่ือสารจากบนสู่ล่างนั้นมีความจ าเป็นต้องใช้ในกรณีที่จะให้โรงเรียนมีความชัดเจนในการก าหนด
เป้าหมายไปสู่พันธกิจ ให้ครูใหญ่เข้าใจระบบการท างาน ช่วยให้ครูมีความรู้เกี่ยวกับการเปล่ียนแปลงทาง
การศึกษาซ่ึงส่งผลต่อชุมชนและช่วยให้ผู้ใต้บังคับบัญชาได้แสวงหาข้อมูลเกี่ยวกับผลงานของตนเอง 
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การส่ือสารจากบนสู่ล่างสามารถท าได้ง่ายๆแต่ก็มักจะไม่ประสบผลส าเร็จมากนัก  ปัญหาส าคัญ
ประการหนึ่งคือ ผู้ใต้บังคับบัญชาจะเลือกทางเลือกต่างๆที่จะท าให้ผู้บังคับบัญชาพอใจตามบุคลิกภาพ 
แรงจูงใจและรูปแบบการบริหารมากกว่าจะใช้เหตุผลอ่ืนๆ ปัญหาอีกประการหนึ่งคือไม่ มีเวลาและความ
พยายามเพียงพอที่จะเรียนรู้ค าส่ังท่ีส่ังมาจากเบื้องบน ปัญหาต่อมาคือ ผู้ส่ังการมักจะปิดหนทางท่ีจะท าให้
เกิดความเข้าใจค าส่ังเนื่องจากระยะเวลาและเนื้อหาท่ีระบุชัด ประการสุดท้ายของปัญหาคือเป็นการสร้าง
ปมเขื่องในกลไกขององค์การที่ขัดแย้งกับระบบองค์การซ่ึงต้องการให้มีข้อมูลข่าวสารจากทุกทิศทาง การ
แก้ไขปัญหาดังกล่าว อาจท าได้ดังนี้ 

1) ควรมีโปรแกรมการฝึกอบรมการส่ือสารให้กับบุคลากรที่เป็นผู้บริหารให้
เข้าใจวิธีการส่ือสารที่จะท าให้เกิดประโยชน์สูงสุด พร้อมๆกับการพัฒนาทักษะการฟังให้มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น 

2) ผู้บริหารโรงเรียนควรเดินออกมาจากห้องท างานและพูดคุยกับลูกน้องบ้าง 
เรียกเทคนิคนี้ว่าการบริหารโดยการศึกษาไปรอบๆ (Management by Wandering Around: MBWA)       

ซ่ึงจะช่วยให้ผู้บริหารสนใจเอาใจใส่ต่อความต้องการของลูกน้องมากขึ้น 

3)  ผู้บริหารโรงเรียนควรใช้การอภิปรายเชิงนิ เทศกับลูกน้องเป็นประจ าและ
สม่ าเสมอ การมีปฏิสัมพันธ์โดยการมีส่วนร่วมเช่นนี้จะช่วยให้ผู้บริหารเข้าใจ วิเคราะห์ และแก้ปัญหา
ร่วมกันกับลูกน้อง 

4.6.4.2. การส่ือสารแบบล่างสู่บน (Upward  Communication) การส่ือสารแบบนี้เป็น
การส่งข้อมูลเพื่อถ่ายโยงไปตามล าดับขั้นของต าแหน่งงาน 

จากระดับล่างสู่ระดับบน ตัวอย่างเช่น ครูต้องการสอนวิชาสังคมศึกษาขึ้นมาใหม่ ครูจะส่งผ่านข้อมูล
เหล่านี้ขึ้นมาสู่หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ซ่ึงจะผ่านไปยังผู้ช่วยฝ่ายวิชาการ การส่ือสารแบบส่งขึ้นไป
เช่นนี้จ าเป็นจะต้องให้ผู้บริหารโรงเรียนส่ังการลงมา แล้ วติดตามผลของการตัดสินใจ ดูแลบรรยากาศ
องค์การ แก้ปัญหาท่ีอาจเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและรวบรวมข้อมูลทั้งหมดให้ผู้บริหาร 

จากเหตุผลดังกล่าว จะเห็นได้ว่าการส่ือสารจากล่างสู่บนนั้นอาจท าให้ประสบผลส าเร็จได้ยากการส่ือสาร
แบบนี้จ าเป็นจะต้องมีการกล่ันกรองให้ดี ทั้งนี้ลูกน้องคงไม่ต้องการให้ผู้ท่ีอยู่เหนือกว่า (เช่น หัวหน้า
กลุ่ม) รู้รายละเอียดอ่ืนๆที่จะท าให้เป็นการขัดขวางความต้องการของตน ด้วยเหตุนี้จะท าให้ลูกน้องขาด
วามไว้วางใจหัวหน้างาน นอกจากนี้อาจมีกลุ่มท่ีถูกบังคับอาจจะเก็บข้อมูลที่จะท าให้ตนเองเกิดความ
เส่ือมถอยลงไม่ให้ไปสู่ผู้บริหารสูงสุดได้ มีผลงานวิจัยยืนยันว่ากลุ่มลูกน้องระดับล่างมักจะไม่ค่อยยอม
เปิดเผยข้อมูลในกรณีที่จะใช้การส่ือสารจากเบื้องล่างขึ้นไป วิธีการที่จะพัฒนาการส่ือสารแบบนี้อาจท าได้
โดย จัดให้มีการประชุมบรรดาลูกน้อง ใช้นโยบายแบบเปิดประตู ใช้จดหมายของลู กน้องและการมีส่วน
ร่วมของกลุ่มสังคม ดังมีรายละเอียด ดังนี้ 
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1) การประชุม พนักงาน  (Employee  Meetings) การประชุมพนักงานครั้งนี้เป็น
ความพยายามท่ีจะแก้ปัญหาท่ีเกิดจากงาน ความต้องการและการบริหารซ่ึงจะช่ว ยให้การปฏิบัติงานของ
พนักงานให้ ชัดเจนมากขึ้น ในการประชุมบางครั้งอาจจะต้องกล่าวถึงวงจรคุณภาพ (Quality  Circles) ที่
จะต้องแสวงหาผลย้อนกลับไปสู่ผู้บริหารและกระตุ้นให้พนักงานยอมรับแนวคิดของหัวหน้างาน ผลที่
ตามมือพนักงานจะรู้สึกว่าตนเองคุณค่าและความส าคัญต่องานทั้งนี้เพราะผู้บริการรับฟังพวกเขา 

2)นโยบายเปิดประตู (Open-door  Poricy) นโยบายเปิดประตูเป็ นข้อความที่
สนับสนุนให้พนักงานเดินเข้ามาหาผู้บริหารได้หลายระดับ โดยปกติแล้วพนักงานมักจะเข้าพบกับ
หัวหน้ากลุ่มงานก่อนเป็นอันดับแรก ถ้าปัญหานั้นแก้ไขไม่ได้ในระดับนี้จึงจะเข้าไปพบผู้บริหารสูงขึ้นไป
ตามล าดับขั้น การน าปัญหาเข้าพบหัวหน้ ากลุ่มในทันทีท่ีพบครั้งแรกนั้น ควรจะน ามาพิจารณาร่วมกัน
ระหว่างผู้บริหารในแต่ละระดับขั้น เป้าหมายของนโยบายเปิดประตูก็เพื่อสนับสนุนการส่ือสารแบบส่ง
ขึ้นไปให้มีความเที่ยงธรรม แต่ก็ยากที่จะปฏิบัติ ท้ังนี้เพราะมักมีอุปสรรคเกิดขึ้นระหว่างพนักงานและ
หัวหน้างานระดับสู งขึ้นไป การเปิดประตูนี้คือการที่ผู้บริหารออกไปจากโต๊ะท างานและหาข้อมูลด้วย
ตนเองว่ามีเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นในองค์การ ซ่ึงคล้ายคลึงกับการบริหารโดยการศึกษาไปรอบๆ 

3)จดหมายจากพนักงาน (Employee  Letters) การให้พนักงานเขียนจดหมายหรือ
ข้อเสนอแนะเป็นรูปแบบของนโยบายเปิดประตูโดยการเขียนเป็นวิธีการที่พนักงานจะส่งข้อมูลตรงไปยัง
ผู้บริหาร เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิผลของกระบวนการ ควรมีการยอมรับและมีค าตอบให้ทันทีโดยไม่
ต้องชักช้า การตอบอาจท าได้โดยตรงท่ีผู้บริหารระดับรองลงไป หรืออาจส่งในตู้ตอบจดหมายซ่ึงเป็น
วิธีการที่จะส่ือสารระหว่างพนักงานกับผู้บังคับบัญชาได้ 

4) การมีส่วนร่วมในกลุ่มสังคม (Participation  in  Social  Groups) วิธีการนี้เป็น
วิธีการที่ดีที่สุดในการเปิดโอกาสให้มีการส่ือสารจากล่างสู่บนที่ไม่มีการวางแผนมาก่อน ข้อมูลที่ได้จาก
กิจกรรมนี้เป็นส่ิงท่ีได้จากการแสดงความคิดเห็นร่มกันระหว่างพนักงานกับหัวหน้ากลุ่มอุปสรรคส าคัญ
ของวิธีการนี้ คือ กิจกรรมที่จัดขึ้นไม่มีผู้สนใจเข้าร่วมซ่ึงก็หมายถึงว่าบุคคลที่ต้องการความคิดเห็นจากเขา
ไม่มีโอกาสมาให้ความคิดเห็นด้วยถึงแม้ว่าการส่ือสารจากล่างสู่บนไม่ใช่เป้าหมายแรกของการจัด
กิจกรรมก็ตาม แต่จะท าให้เกิดผลในการส่ือสารตามมาเอง วิธีการนี้เป็นการส่งเสริมให้ขวัญก าลังใจแก่
พนักงาน นอกจากนี้ ยังมีวิธีการอ่ืนๆ เช่น การส ารวจความพึงพอใจในการท างาน โปรแกรมการให้
ค าปรึกษา การสัมภาษณ์นอกภาระงาน การอภิปรายร่วมกับผู้แทนสหภาพแรงงาน การนิเทศงานและ
ระบบการให้ข้อเสนอแนะ เป็นต้น 

4.6.4.3 การส่ือสารแบบแนวนอน (Horizontal  Communication) การส่ือสารแบบนี้
เกิดขึ้นระหว่างพนักงานที่มีสถานะในระดับเดียวกันมักพบบ่อยๆ ในองค์การทั่วๆไป การบูรณาการและ
ความร่วมมือระหว่างหน่อยงานในองค์การมักใช้การส่ือสารรูปแบบนี้ เช่น ในการบริหารงานโรงเรียน
ผู้ช่วยผู้บริหารฝ่ายต่างๆต้องประสานงานความร่วมมือกัน โดยมีเป้าหมายเดียวกันคือการพัฒนางานของ
โรงเรียน บางรั้งอาจพบการส่ือสารแบบนี้โดยการประสานความร่วมมือระหว่างคณะกรรมการต่างๆหรือ
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การเกิดจากการส่ือสารแบบไม่เป็นทางการระหว่างบุคคล นอกจากจะ ท าให้เกิดความร่วมมือกันในการ
ท างานแล้ว ยังต้องค านึงถึงสภาพของอารมณ์และสังคมระหว่างกลุ่มบุคคลเหล่านี้ด้วยผลที่ได้จากการ
ส่ือสารแบบนี้ยังท าให้เกิดกระบวนการทางสังคมในองค์การได้อีกด้วย 

4.6.4.4 การส่ือสารแบบทแยงมุม (Diagonal  Communication) การส่ือสารแบบทแยงมุม
มีความส าคัญในสถานการณที่ผู้ปฏิบัติงานไม่สามารถ ติดต่อกันได้อย่างมีประสิทธิผลโดยผ่านช่องทาง
อ่ืนๆ ตัวอย่างเช่น ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายธุรการในเขตพื้นที่ท่ีมีโรงเรียนขนาดใหญ่ ต้องการจะสร้าง
โปรแกรมการสอนโดยการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายให้กับโรงเรียนเหล่านั้นส่วนหนึ่งของก ารวิเคราะห์จ าเป็น
จะต้องให้รูส่งรายละเอียดไปให้ผู้ช่วยฯโดยตรงจะดีว่าผ่านขั้นตอนไปตามล าดับขั้น การส่ือสารชนิดนี้จะ
เกิดเป็นเส้นทแยงมุมมากกว่าจะเป็นการส่ือสารทางตรงจากบนสู่ล่างหรือจากล่างสู่บน 

4.6.4.5 การส่ือสารแบบ Grapevine จากการส่ือสาร 4 รูปแบบที่กล่าวมาแล้ว พนักงาน
อาจสร้างช่องทางการส่ือสารของตนเองซ่ึงเรียกว่า Grapevine รูปแบบนี้มักพบในองค์การขนาดใหญ่ที่ไม่
สนใจวิธีการส่ือสารว่าจะไปในทิศทางใดการส่ือสารแบบนี้จึงไม่ปรากฏในโครงสร้างขององค์การ แต่ก็มี
การใช้วิธีการนี้มา ความหมายของ Grapevine หมายถึง การส่ือสารทั้งหมดที่ไม่เป็นทางการรวมถึงการ
ส่ือสารตามสถานศึกษาท่ีมักใช้ภาษาระหว่างพนักงานกับคนในชุมชนและอาจรวมถึงการส่ือสารทางการ
บริหารอย่างเป็นทางการด้วย ดังนั้น ผู้บริหารโรงเรียนจึงควรเรียนรู้การส่ือสารแบบ Grapevine เพื่อบูรณา
การเข้ากับการส่ือสารอย่า งเป็นทางการ  เนื่องจากการส่ือสารแบบ Grapevine เป็นการส่ือสารที่ยืดหยุ่น
และมักใช้วิธีการส่ือสารแบบตัวต่อตัว ท าให้ข้อมูลเข้าถึงผู้รับสารอย่างรวดเร็ว นอกจากนั้นยังพบว่า 5 ใน 
6 ของข่าวสาร ใช้การส่ือสารแบบ Grapevine มากกว่าแบบทางการ ในสถานการณ์การปฏิบัติงานทั่วๆไป
ข้อมูลจากการส่ือสารแบบ Grapevine ถึง 75%  เป็นข้อมูลที่เป็นจริง อย่างไรก็ตามการส่ือสารแบบนี้มีทั้ง
ผลดีและผลเสีย ดังนี้ 

ผลดี 
1) ช่วยให้พนักงานได้เสนอข้อมูลที่เป็นส่วนส าคัญขององค์การ 

2) ช่วยให้ผู้บริหารโรงเรียนเข้าถึงเจตคติของลูกน้อง 

3) เป็นการทดสอบปฏิกิริยาของลูกน้องท่ีมีต่อนโยบายใหม่หรือวิธการท างานที่
เปล่ียนแปลงโดยไม่ได้ผ่านการยอมรับอย่างเป็นทางการ 

4) ช่วยสร้างขวัญก าลังใจโดยการน าข้อวิพากษ์วิจารณ์ที่เป็นบวกมาช่วยในการ
พัฒนาโรงเรียน 

ผลเสีย 

ข่าวลือเล่ืองจากข้อมูลขาดการตรวจสอบ ดังนั้นข้อมูลจ ากคนหนึ่งไปสู่อีกคน
หนึ่งภายในองค์การจึงท าให้เกิดข้อสงสัย วิธีการแก้ไขคือการปรับปรุงวิธีการส่ือสารอ่ืนๆ  เพื่อมาลบล้าง
ข่าวลือนั้น 
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4.6.5 ปัญหาและอุปสรรคในการสื่อสาร 

4.6.5.1 ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดจากผู้ส่งสาร 

1) ผู้ส่งสารมีความรู้ความเข้าใจตลอดจนมีข้อมูลเกี่ยวกับสารที่ต้องการส่ือไม่
เพียงพอ เช่น ท าให้เกิดความเข้าใจผิดพลาด เกิดความลังเลไม่แน่ใจ หรือได้รับข้อมูลผิดๆไปโดยไม่รู้ตัว 

2) ผู้ส่งสารขาดกลวิธีในการถ่ายทอดหรือการน าเสนอที่ดี กลวิธีในการถ่ายทอด
หรือการน าเสนอที่ดี ที่เหมาะสม จะท าให้ผู้รับสารเกิดความสนใจ กระตือรือร้น และรับสารได้ถูกต้อง
รวดเร็วขึ้น 

3) บุคลิกภาพของผู้ส่งสาร ผู้ส่งสารที่มีบุคลิกภาพท่ีดี เช่น แต่งกายดี น้ าเสียงน่า
ฟัง ใบหน้ายิ้มแย้มแจ่มใส ย่อมช่วยปลุกเร้าให้ผู้รับสารเกิดความสนใจที่จะรับสารยิ่งขึ้น 

4) ทัศนคติของผู้ส่งสาร ผู้ส่งสารที่มีทัศนคติที่ดีต่อทั้งตนเองต่อผู้รับสาร ย่อมท า
ให้การส่ือสารเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

4.6.5.2 ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดจากสาร 

1) สารยากเกินไปส าหรับผู้รับสาร เช่นเป็นเรื่องท่ีผู้รับสารไม่เคยมีภูมิหลังมาก่อน 
หรือสารมีความสลับซับซ้อน มีข้อมูลหรือการอ้างอิงท่ียุ่งยาก 

2) สารขาดการจัดล าดับที่ดีจะท าให้เกิดความสับสน และขาดความน่าสนใจขึ้นได้ 

3) สารที่ขัดกับค่านิยม หรือความเชื่อ หรือขัดต่อระบบความคิดของผู้รับสาร หรือ
ของผู้ส่งสารเอง เช่น ก าหนดให้พูดในเรื่องท่ีผู้ส่งสารไม่ศรัทธา ไม่มีความเชื่ อถือ จะท าให้การพูดไม่มี
ชีวิตชีวา 

4.6.5.3 ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดจากส่ือหรือช่องทาง ภาษาพูด และภาษาเขียน  อาจท า
ให้เกิดปัญหาในการส่ือสารด้วยสาเหตุการใช้ภาษาพูดและภาษาเขียนไม่ชัดเจน เช่น พูดออกเสียงไม่ชัด 
การเลือกใช้ค าไม่ตรงกับความหมาย การแบ่งวรรคตอน จังหวะการพูด การพูดหรือเขียนส้ันเกินไป หรือ
ยาวเกินไป เป็นต้น ปัญหาในการส่ือสารอาจมีสาเหตุมาจากส่ือมีขนาดเล็กเกินไป ความไม่ชัดเจนของส่ือ 
เช่น รูปภาพ สัญลักษณ์ วัตถุส่ิงของ การท าสัญญาณการเคล่ือน ไหว การท าท่าทาง เป็นต้น 

4.6.5.4 ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดจากผู้รับสาร 

1) ผู้รับสารขาดความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสารที่ตนจะได้รับ เช่น ไม่เคยได้ยินได้ฟัง
มาก่อน หรือผู้รับสารมีภูมิความรู้ที่ต่ าหรือสูงเกินไป 

2) ผู้รับสารมีทัศนคติที่ไม่ดี เช่น มีทัศนคติที่ไม่ดีต่อผู้ส่งสาร ต่อสาร จะท าให้
ความสนใจลดน้อยลง หรืออาจจะไม่สนใจเลย 

3) ผู้รับสารตั้งความคาดหวังไว้สูงเกินไป เช่น คาดหวังว่าจะได้รับฟังจากนักพูดที่
มีช่ือเสียง แต่เม่ือถึงเวลาเข้าจริงกลับไม่เป็นอย่างนั้น เป็นต้น 
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4.6.6 การแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการสื่อสาร 

4.6.6.1 ผู้รับสาร- ผู้ส่งสาร เมื่อการส่ือ สารไม่ราบรื่น ควรสงบจิตใจท าใจให้เป็นกลาง
และไม่หวั่นไหวไปกับการสับสนที่เกิดขึ้นกับการส่ือสารนั้น ค่อยๆพิจารณาอย่าพึ่งสรุปว่าตัวสารหรือผู้
ส่งสารเป็นต้นเหตุอุปสรรคของการส่ือสาร โดยพิจารณาท่ีตัวเราเองก่อน ซ่ึงจะช่วยให้เกิดการพัฒนา
ปรับปรุงตนเองให้มีความพร้อมยิ่งขึ้นไม่เกิดการหมองใจแก่ทุกฝ่าย อุปสรรคของการส่ือสารก็จะหมดไป 

4.6.6.2 ตัวสาร สารอย่างเดียวกันสามารถน าเสนอได้หลายวิธี โดยจะต้องเลือกวิธีที่เกิด
อุปสรรคในการส่ือสารน้อยที่สุด การส่ือสารบางอย่างอาจจะเหมาะกับการเขียน และบางอย่างอาจจะ
เหมาะกับการพูดก็ได้ 

4.6.6.3 ภาษาท่ีใช้ในการส่ือสาร ต้องส่ือความหมายชัดเจน เข้าใจง่าย ไม่ใช้ค าพูดก ากวม 
การเขียนนี้ต้องระวังมากกว่าการพูดเพราะผู้อ่านไม่อาจสอบถามท าความเข้าใจได้ในทันที จึงต้องระวัง
ไม่ให้ภาษากลายเป็นอุปสรรคในการส่ือสาร 

4.6.6.4 ส่ือ เป็นอุปสรรคในการส่ือสารบางอย่างสามารถแก้ไขได้ เช่น โท รทัศน์และ
วิทยุมีสัญญาณขัดข้อง แต่บางอย่างก็แก้ไขไม่ได้ เช่น ภาพแผ่นใสที่ปรากฏบนจอไม่ชัดเจน การส่ือสารจึง
เกิดอุปสรรคก็ควรไปใช้ส่ืออย่างอ่ืน เช่น แจกเอกสารประกอบ การบอกกล่าวผู้อ่ืนเป็นลายลักษณ์อักษร 
เป็นต้น 

4.6.6.5 กาลเทศะและสภาพแวดล้อม  การส่ือสารต้องประมาณเ วลาให้เหมาะสม และ
ต้องเลือกเวลาให้เหมาะสมด้วย เรื่องบางเรื่องไม่ควรพูดในหมู่มากก็อย่าพูดแต่ถ้าอยู่กันสองคนก็อาจจะ
พูดได้โดยสะดวกใจ ไม่เกิดอุปสรรคในการส่ือสาร 
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4.7 บทสรุป 

ความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนร่วมงานที่ดี เป็นการน าความรู้เกี่ยวกับธรรมชาติพฤติกรรมของ
บุคคลมาประยุกต์ใช้ในการเสริมสร้างมนุษยสัมพันธ์ในหน่วยงานเพื่อให้ท างานร่วมกันได้โดยเป็นสุข 
และได้ผลงานดีนั้น ต้องมีทั้งการรู้จักตัวเองการเข้าใจผู้อ่ืนและการเข้าใจส่ิงแวดล้อมแล้วปรับปรุงพัฒนา
ตนเองให้เข้ากับผู้อ่ืนแ ละส่ิงแวดล้อม มีการท างานร่วมกันอย่างเป็นระบบ มีการร่วมมือที่ดี และผู้มา
รวมกลุ่มท างานมีลักษณะบุคลิกภาพซ่ึงเอ้ือต่อการสร้างสัมพันธ์ การเข้าใจเรื่องลักษณะของกลุ่มท างานที่
ดีดังกล่าวจะเป็นแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงตนเองของบุคคลเพื่อความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนร่วมงาน 
ซ่ึงหลักการพัฒนาตนเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์กับเพื่อร่วมงานนั้นบุคคลควรสร้างอัตตมโนทัศน์ที่ตรง
ตามความเป็นจริงมีความคิดความรู้สึกที่ดีเกี่ยวกับตน ซ่ึงจะส่งผลให้มองผู้อ่ืนในทางท่ีดีด้วยเมื่อมองดีใน
ผู้อ่ืนได้ก็จะส่งผลให้อยากปฏิบัติต่อผู้อ่ืนในทางท่ีดีก็จะได้พฤติกรรมที่สะท้อนกลับมา 

การติดต่อส่ือสารเป็นเครื่องมือในการเสริมสร้างมนุษยสัมพันธ์ในหน่วยงาน ความเข้าใจจากบุคคลหนึ่ง
ไปยังบุคคลหนึ่ง หรือหน่วยงานหนึ่งไปยังหน่วยงานหนึ่ง หรือเป็นกระบวนการในการส่งข่าวสาร
ระหว่างบุคคล หรือหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกขององค์การเ พื่อให้เกิดความเข้าใจและสามารถ
ประสานงานให้ฝ่ายต่าง ๆ ได้ปฏิบัติหน้าที่ความรับผิดชอบได้ตรงตามวัตถุประสงค์ขององค์การ  
 

 

 

ค าถามท้ายบท 
 

 1. ให้สรุปหลักการของการเสริมสร้างมนุษยสัมพันธ์ในหน่วยงาน  พร้อมยกตัวอย่างประกอบ  

และน าเสนอเป็นกลุ่ม (5 คน) 

 2. ท าไมการติดต่อส่ือสารจึงเป็นเครื่องมือส าคัญในการเสริมสร้างมนุษยสัมพันธ์ในหน่วยงาน 
ให้นักศึกษาอธิบายพร้อมยกตัวอย่างประกอบ 

 3. ให้น าเสนอบุคคลที่คิดว่ามีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และให้สรุปน าเสนอในสมุดบันทึกรายบุคคล 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ 5 

การคิดอย่างเป็นระบบ  3    ชั่วโมง 

 

หัวข้อเนื้อหา 

 5.1 ธรรมชาติของการคิด   

 5.2 เครื่องมือในการคิด   

 5.3 ประเภทของการคิด      
5.4 การคิดเชิงระบบ  
5.5 บทสรุป 

 

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

1. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถอธิบายเกี่ยวกับการคิดอย่างเป็นระบบ 

2. เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติในแบบทดสอบการคิดในรูปแบบต่าง ๆ  
 

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอนประจ าบท 

1. บรรยายเนื้อหาในแต่ละหัวข้อ พร้อมยกตัวอย่างประกอบ 

2. ศึกษาจากเอกสารประกอบการสอน 

3. ผู้สอนสรุปเนื้อหา 

4. ท าแบบฝึกหัดเพื่อทบทวนบทเรียน 

5. ผู้เรียนถามข้อสงสัย 

6. ผู้สอนท าการซักถาม 
 

สื่อการเรียนการสอน 

1. เอกสารประกอบการสอนวิชา บทท่ี 5 การคิดอย่างเป็นระบบ 
2. Power Point เรื่อง การคิดอย่างเป็นระบบ 

3. แบบทดสอบทางการคิด 
 

การวัดผลและการประเมิน 
1. ประเมินจากการซักถามในชั้นเรียน 

2. ประเมินจากความร่วมมือและความรับผิดชอบต่อการเรียน 

3. ประเมินจากการทดสอบแบบทดสอบและ ท าแบบฝึกหัดทบทวนท้ายบทเรียน 

 



บทที่ 5 

การคิดอย่างเป็นระบบ 
 

 การคิด  (Thinking) เป็นกิจกรรมทางสมองท่ีเกี่ยวกับการใช้สัญลักษณ์ในการจัดระเบียบหน่วย
ต่างๆ ของส่ิงแวดล้อม ซ่ึงในกิจกรรมทั้งมวลที่มนุษย์กระท านั้น การคิดเป็นกิจกรรมที่ยุ่งยากและ
ซับซ้อนมากที่สุด แต่ก็เป็นกิจกรรมที่มีอิทธิพลอย่างสู งต่อการด าเนินชีวิตของคนเรา  เพราะเป็น
องค์ประกอบท่ีส าคัญของการเรียนรู้ โดยมีสติปัญญาเป็นพลังส าคัญที่สุดในการคิด  ดังนั้น  คุณภาพแห่ง
การคิดจึงขึ้นอยู่กับระดับความสามารถเชิงสติปัญญาสูงมาก แต่ก็ต้องอาศัยปัจจัยอ่ืน ๆ อีกหลายประการ
เข้าเสริมด้วยเสมอ เช่น วิธีการคิด บรรยากาศ เป็นต้น  
 

5.1 ธรรมชาติของการคิด   

ธรรมชาติท่ีส าคัญ ๆ ของการคิดมีดังนี้   
5.1.1 ศูนย์กลางการคิดอยู่ที่สมอง  แต่อินทรีย์ส่วนรวมก็เกี่ยวข้องด้วยเสมอ เช่น การแสดง

ปฏิกิริยาต่อส่ิงเร้า เป็นต้น 

5.1.2 จุดมุ่งหมายของการคิดมิใช่เพื่อแก้ปัญหา แต่เพียงประการเดียวเท่านั้น มีการคิดเพื่อความ
เพลิดเพลินด้วย 

 5.1.3  ความคิดกับความรู้สึกมักเกิดขึ้นควบคู่กันเสมอ  
 5.1.4  การคิดย่อมมีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับการเรียนรู้และความจ า  โดยเริ่มจากการเรียนรู้

ส่ิงต่าง ๆ  แล้วจดจ าไว้  ต่อมาเมื่อจ าเป็นก็น าออกมาใช้ 
 5.1.5 การคิดเป็นกระบวนการใช้สัญลักษณ์ แทนสิ่งของและเหตุการณ์  โดยสัญลักษณ์  ต่าง ๆ 

ได้มาจากค าพูด ภาษาท่าทาง หรือภาพพจน์ เป็นต้น  
 5.1.6 ในการคิดนั้นสัญลักษณ์จะท าหน้าที่กระตุ้นอินทรีย์ตามล าดับขั้น โดยเมื่อมีการกระตุ้นให้

คิดถึงส่ิงใดแล้ว ผลของการคิดก็จะเป็นสัญลักษณ์กระตุ้นให้คิดถึงส่ิงอ่ืนต่อเนื่องกันไป  
 5.1.7 การคิดสามารถเกิดขึ้นได้ในทุกสถานการณ์  ไม่จ าเป็นต้องมีบรรยากาศที่เหมาะสม แต่จะ

มีคุณภาพหรือไม่นั้นเป็นอีกประเด็นหนึ่ง 
 5.1.8 ในการคิดแต่ละคร้ังผู้คิดมักมีแนวคิดอันแน่นอน จะไมอ่อกนอกลู่นอกทางง่าย ๆ 

 

5.2 เคร่ืองมือในการคิด   

 มีเครื่องมือในการคิดดังนี้ 
 5.2.1 จินตภาพ  (Images)  เป็นภาพท่ีเกิดขึ้นในสมองเกี่ยวกับประสบการณ์เพทนาการ จริงใน

ระยะแรกๆ  นักจิตวิทยาเชื่อว่า การคิดต้องอาศัยจินตภาพเสมอ แต่มีผู้วิจัยพบว่า มีผู้ท่ีมีความสามารถใน
การคิดสูง แต่มีจินตภาพต่ า  จึงสรุปว่า มีการคิดหลายอย่างท่ีต้องอาศัยจินตภาพ และก็มีการคิดอีกหลาย
อย่างท่ีไม่ต้องอาศัยจินตภาพเช่นกัน 
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 5.2.2 ถ้อยค า  (Words) ภาษาเป็นเครื่องมืออันส าคัญในการคิดแก้ปัญหา   เพราะถ้อยค าเป็น
สัญลักษณ์ที่ช่วยอ านวยความสะดวก ช่วยสรุปความหมายในการคิด  ภาษาท่ีใช้ในสังคมจึงมีอิ ทธิพลต่อ
กระบวนการคิดอย่างยิ่ง  เช่น  ชาวเอสกิโม  มีถ้อยค าท่ีเรียกหิมะถึง 7 ชื่อ   แต่ในภาษาอังกฤษมีเพียง      

1 ชื่อเท่านั้น  ดังนั้น การคิดในเรื่องท่ีเกี่ยวกับหิมะของสมาชิกในสองวัฒนธรรมจึงต่างกัน  อย่างไรก็ดีใน
บางครั้งภาษาก็เป็นตัวขัดขวางการคิดด้วย 

 5.2.3 มโนภาพในการคิด (Concepts)  มโนภาพนั้นเป็นการสรุปรวมสัญชานหรือ การก าหนดรู้  
(Perception)  ดังนั้น มโนภาพจึงเป็นเครื่องมือส าคัญในการคิด โดยจะรวมเอาส่ิงท่ีได้สรุปรวมไว้แล้วใน
อดีต (มโนภาพท่ีมีอยู่ก่อนแล้ว) มาใช้วิเคราะห์และจัดระเบียบส่ิงของหรือเหตุการณ์ใหม่ ๆ  

 “คิดก่อนคิด คิดเป็นภาพ สร้างแผนภูมิความคิด (Mind Mapping) โดยต้องคิดทั้งในแนวตรง 
(Linear Thinking) คิดในแนวลึก (Vertical Thinking) และคิดในแนวข้าง (Lateral Thinking) 

 ทฤษฎีหมวก 6  ใบของ Dr. Edward De Bono 

 เป็นทฤษฎีพ้ืนฐานแห่งกลยุทธ์ในการคิดเพื่อการพัฒน าความคิด โดยเปรียบเทียบขั้นตอนแห่ง
การคิดเหมือนกับการสวมหมวกสีต่าง ๆ ดังนี้ 
 หมวกสีขาว :  ให้นึกถึงกระดาษเปล่าสีขาว พร้อมรับข้อมูล สนใจข้อมูลก่อน มีลักษณะเป็น
กลาง ไม่มีอคติหรือล าเอียง  เกี่ยวข้องกับข้อเท็จจริงหรือตัวเลข 

 “อะไรคือข้อมูลที่เรามี อะไรคือข้อมูลที่จ าเป็น อะไรคือข้อมูลที่ขาดหายไป”  

 “อะไรคือปัญหาท่ีเราต้องยกขึ้นมาถาม เราจะหาข้อมูลที่ต้องการใช้ มาได้อย่างไร” 

 หมวกสีแดง:  ตัวแทนอารมณ์  แสดงถึงความโกรธ เดือดดาล  มีความรู้สึกต่อข้อมูล ถ่ายทอด
ออกมาอย่างอิสระ ไม่ต้องอธิบายเหตุผล เป็นมุมมองทางด้านอารมณ์   เป็นการเปิดโอกาสให้มีการ
ส ารวจความรู้สึกของคนอ่ืน ๆ ด้วยความรู้สึกของเขาแบบธรรมดาหรือแบบมีวิจารณญาณที่ซับซ้อนอยู่
เบื้องหลัง 

 “มีส่ิงท่ีอยู่ตรงกันข้ามกับข้อมูลที่เป็นกลาง ลางสังหรณ์ สัญชาตญาณ ความประทับใจ  
“ส่ิงท่ีไม่ต้องการข้อมูลสูตรหรือเหตุผลหรือหลักฐานมาอ้ างอิง คือ อะไร ญาณหยั่งรู้น่าเชื่อถือ    

แค่ไหน  มีประโยชน์อย่างไร มีวิธีใช้อย่างไร” 

 หมวกสีด า:  หมวกที่มีค่ามากที่สุด แทนความมืดมนและจริงจัง  จึงพิจารณาความเหมาะสมกับ
ข้อมูล  ประสบการณ์ วัตถุประสงค์ มโนธรรม  ด้วยความระมัดระวังและค าเตือนที่ชี้ให้เห็นจุดอ่อน ของ
การคิดนั้น ๆ    

 “ส่ิงนั้นไม่สอดคล้องกับประสบการณ์ในอดีตของเราอย่างไร ท าไม่ส่ิงนั้นจึงใช้การไม่ได้ 
ชี้ให้เห็นปัญหาและความยุ่งยากในการอยู่ในกรอบและกฎเกณฑ์ การด ารงคุณค่าและจริยธรรม              

ชี้ข้อบกพร่องของกระบวนการคิด พยานหลักฐานมีน้ าหนักเพียงพอหรือไ ม่ สรุปได้หรือไม่ข้อสรุปนี้
เป็นเพียงข้อสรุปเดียวหรือไม่ จะเกิดอะไรขึ้นในอนาคต ส่ิงนี้สอดคล้องกับประสบการณ์ในอดีตหรือไม่ 
มีความเส่ียงอะไรบ้าง”  
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 หมวกสีเหลือง:  แสดงถึงแสงอาทิตย์ ให้ความสว่าง และการมองโลกในแง่ดี มีความรู้สึกที่ดี มี
ความหวัง เป็นมุมมองในทางบว ก พยายามแสวงหาคุณค่า  เป็นการคิดสร้างสรรค์ (Constructive 

Thinking) เป็นการคาดการณ์และมองหาโอกาส ก่อให้เกิดวิสัยทัศน์ (Vision) จินตนาการ  แต่ไม่เกี่ยวกับ
ความปลาบปล้ืมใจ(เพราะอยู่ในหมวกสีแดง) 

 “มุมมองด้านบวก อะไรเป็นหลักยึด ท าไมจึงคิดเช่นนั้น มีเหตุผลเบื้องหลั งการคิดที่ดีอย่างไร    

คิดเช่นนั้นอนาคตจะเป็นอย่างไร” 

 หมวกสีเขียว : คิดถึงต้นไม้ท่ีก าลังเจริญเติบโต ความอุดมสมบูรณ์ การงอกงาม เป็นความ
พยายามที่จะผลักดันให้เกิดแนวคิดใหม่ ๆ  เกิดการลองผิดลองถูก มีการปรับปรุงความคิด พยายามทุ่ม
สมองใช้ในการคิดริเริ่ม (Creative thinking) ที่เป็นไปได้ในมุมมองใหม่ๆ ทางเลือกใหม่  มุมใหม่ในการ
แง่ปัญหา   

 หมวกสีฟ้า : ให้คิดถึงท้องฟ้าและทัศนียภาพโดยรวม มีความเยือกเย็น  ใช้ส าหรับควบคุม
ความคิดทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการใช้หมวกใบอ่ืน ๆ รวมท้ังการบริหาร    เพื่อน ามาวิเคราะห์  แก้ปัญหา  
และตัดสินใจ   ก าหนดสถานการณ์ให้ชัดเจน ตีแผ่เป้าหมายว่า ส่ิงใดบ้างต้องท าให้บรรลุ  เริ่มด้วยการ
ก าหนดการคิดและการใช้หมวกทีละใบ   เป็นการก าหนดกลยุทธ์ในการคิด     ซ่ึงอาจต้องใช้หมวกใบนี้
ก่อนใบอ่ืน  หรือใบสุดท้ายเพื่อคิดสรุปและลงมติ   

ในการใช้หมวกนั้น มีอยู่ 2 วิธี คือ ใช้หมวกใบใดใบหนึ่งเดี่ยวๆ เพื่อคิดแบบใดแบบหนึ่ง และ
การใช้หมวกแบบจัดล าดับหมวกทีละใบ เพื่อส ารวจเรื่องใดเรื่องหนึ่ง หรือแก้ปัญหาใดปัญหาหนึ่ง      

“จะสวมหมวกใบใดก่อนหลังกี่ครั้ง สลับกันผลัดเปล่ียนกันได้ตามสถานการณ์” 
   

5.3 ประเภทของการคิด      
 จ าแนกการคิดออ กเป็นประเภทใหญ่ ๆ ได้ 2 ประเภท   ได้แก่ การคิดแบบไม่มีจุดหมาย 

(Associative Thinking) และการคิดที่มีจุดหมาย (Directed Thinking) 

การคิดแบบไม่มีจุดหมาย    เป็นการคิดในลักษณะต่อเนื่อง ไม่มีทิศทางหรือจุดหมายปลายทาง 
และไม่อยู่ในความควบคุม เมื่อถูกกระตุ้นให้คิดถึงส่ิงใดหรือเหตุการณ์ใด ก็จะคิดต่อเนื่องกันไปเรื่อย ๆ  
ไม่มีการสรุป จ าแนกเป็นประเภทย่อย ๆ ดังนี้   

การคิดแบบอิสระ (Free association)   เป็นการคิดที่บุคคลถูกกระตุ้นให้คิดถึงส่ิงต่าง ๆ หรือ
เหตุการณ์ต่าง ๆ เชื่อมโยงต่อเนื่องกันไปอย่างอิสระ การคิดประเภทนี้ นักจิตวิ เคราะห์จะใช้เป็นเทคนิค
วิธีในการสืบค้นหาสมุฏฐานของโรคจิต  โดยกระตุ้นให้คนไข้พูดตามใจปรารถนา คนไข้จะเชื่อมโยงส่ิง
ต่าง ๆ ไปสู่ส่ิงปรารถนา หรือปัญหาท่ีอยู่ในจิตไร้ส านึก (Unconscious Mind) 

 การฝันกลางวัน (Day dreaming)  เป็นการคิดฝันในขณะที่ผู้คิดก าลังตื่นอยู่  ในรูปแบบเล่ือน
ลอย  สร้างวิมานในอากาศ  โดยหลีกหนีออกจากสภาวะแห่งความเป็นจริง เช่น นั่งเหม่อลอย คิดฝันว่า 
ถูกรางวัลที่ 1 ฉลากกินแบ่งรัฐบาล แล้วน าเงินไปซ้ือส่ิงนั้นส่ิงนี้ ท าอย่างโน้นอย่างนี้ เป็นต้น 
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 การฝันกลางคืน (Night Dreaming)  เป็นการคิดฝันในขณะที่ผู้คิ ดก าลังหลับ โดยจะฝันเป็น
เรื่องเป็นราว ซ่ึงอาจเกิดจากการรับรู้ส่ิงเร้าที่ผิดพลาดในขณะที่ก าลังหลับก็ได้ เช่น ได้ยินเสียงระฆังของ
วัดในตอนย่ ารุ่ง ก็ฝันว่า เพื่อนมาเรียกให้ไปเที่ยว แล้วก็ฝันต่อเนื่องไปอีกเป็นเรื่องเป็นราว หรืออาจเกิด
จากเมื่ออยู่สภาวะปกติในชีวิต ประจ าวัน ไม่อาจแสดงพฤติกรรมเช่นนั้นได้  เพราะมีบางส่ิงบางอย่าง
ควบคุมไว้ เช่น ระเบียบประเพณี กฎ ระเบียบต่าง ๆ เป็นต้น จึงต้องเก็บกดไว้ในจิตส่วนลึก เมื่อเวลา
นอนหลับก็ปลดปล่อยออกมาในรูปของความฝัน  

การคิดแบบมีจุดหมาย  เป็นการคิดที่มีจุดหมายที่แน่นอน และมีความเ ป็นไปได้ที่จะบรรลุ
จุดหมาย  จ าแนกเป็นการคิดชนิดย่อย ๆ อี กหลายชนิด เช่น การคิดแก้ปัญหา การคิดสร้างสรรค์ 
จินตนาการ การคิดเชิงวิเคราะห์ การคิดเชิงสังเคราะห์ การคิดเชิงมโนภาพ การคิดเชิงอนาคต      การคิด
เชิงตรรกะ การคิดเชิงวิพากษ์ การคิดเชิงเปรียบเทียบ การคิดเชิ งบูรณาการ การคิดเชิงประยุกต์ การคิด
เชิงกลยุทธ์ การคิดเชิงระบบ การคิดเชิงมิติ เป็นต้น 

5.3.1 การคิดหาเหตุผลหรือการคิดแก้ปัญหา (Problem-solving Thinking)         

 เมื่อบุคคลอยู่ในสถานการณ์ที่มีอุปสรรคมาขวางกั้นจุดหมาย ก็แสดงว่า บุคคลก าลังเผชิญ
ปัญหา ก็จ าเป็นต้องคิดหาทางแก้ไขเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย  ซ่ึงบางครั้งก็คิดเป็นผลส าเร็จ แต่ในบางครั้งก็
ล้มเหลว ท้ังนี้ย่อมขึ้นอยู่กับความสามารถทางสมอง โดยจะต้องอาศัยสัญลักษณ์เป็นวัสดุในการคิด การ
ประยุกต์ประสบการณ์เดิม และความสามารถในการเรียนรู้ส่ิงใหม่  และจบลงด้วยการสรุป การ คิด
ประเภทนี้ เป็นการคิดที่มีจุดมุ่งหมายแน่นอนในความปรารถนาที่จะบรรลุผลส าเร็จตามจุดมุ่งหมายอย่าง
ใดอย่างหนึ่ง  

5.3.1.1 ขั้นตอนแห่งการคิดแก้ปัญหา จากการศึกษา ขั้นตอนแห่งการแก้ปั ญหาท่ีน าเสนอโดย
นักจิตวิทยาต่างๆ   อาจสรุปได้เป็น 6 ขั้นตอนดังนี้ 

1) การเผชิญปัญหา   เมื่อจุดหมายถูกขัดขวาง บุคคลก็จะเกิดความเครียดขึ้น 
ปรารถนาที่จะขจัดปัญหานั้น แสดงว่าก าลังเผชิญปัญหา 

2) การพิจารณาปัญหา  เมื่อเผชิญปัญหา  ก็จะพิจารณาปัญหานั้นให้ชัดแจ้งว่า  
ปัญหาท่ีแท้จริงคืออะไร มีขอบเขตเพียงใด อาจเรียกขั้นนี้ว่า ขั้นนิยามปัญหา 

3) การตั้งส มมุติฐาน   เป็นขั้นแห่งการพิจารณาอย่างมีเหตุผลชัดเจนว่า มีทาง
ใดบ้างท่ีคาดว่าจะแก้ปัญหาได้ส าเร็จ  

4) การเลือกสมมุติฐาน จากทางเลือกต่าง ๆ ท่ีคิดได้ในขั้นการตั้งสมมุติฐาน  ก็จะ
ได้รับการพิจารณาเลือกเฟ้นสมมุติฐานที่ดีที่สุด และมั่นใจว่าจะน าไปสู่การแก้ปัญหาได้ส าเร็จ  

5) การด าเนินการแก้ปัญหา  เป็นขั้นของการปฏิบัติการทดสอบความเป็นไปได้
ของสมมุติฐานที่เลือก มีการรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ มาท าการวิเคราะห์ 
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6) สรุปผล หลังจากท าการวิเคราะห์ข้อมูลแล้ว ก็จะพิจารณาสรุปผลว่า ผลลัพธ์
แห่งการด าเนินการแก้ปัญหาเป็นที่พึงพอใจหรือไม่    ถ้าพึงพอใจ    ก็แสดงว่า    สมมุติฐานถูกต้อง การ
แก้ปัญหาเป็นผลส าเร็จ แต่ถ้าไม่พึงพอใจ ก็แสดงว่า สมมุติฐานไม่ถูกต้อง การแก้ปัญหายังไม่ส าเร็จ ก็
กลับไปด าเนินการในขั้นตอนต่าง ๆ ใหม่ เรียกว่า ปฏิกิริยาย้อนกลับ (Feedback)  

5.3.1.2 ปัจจัยในการคิดแก้ปัญหา   การคิดแก้ปัญหาท่ีมีประสิทธิภาพจะต้องอาศัยปัจจัย
ดังต่อไปนี้  

1) แรงจูงใจ  ในการกระท ากิจกรรมใดๆ ถ้าผู้กระท ามีแรงจูงใจเพียงพอใน    การ
กระท ากิจกรรมนั้น ย่อมท าให้เกิดความมุ่งมั่น พยายาม โดยเฉพาะแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ โอกาสแห่ง
ความส าเร็จในการแก้ปัญหาก็มีมาก 

2) สติปัญญา  เนื่องจากการคิดต้องอาศัยความสามารถทางสมอง สติปัญญาจึง
เป็นปัจจัยส าคัญที่สนับสนุนให้การคิดแก้ปัญหาบรรลุผลส าเร็จ  แต่ทั้งนี้ก็ย่อมขึ้นอยู่กับวิธีการคิดด้วย 

3) ประสบการณ์  บุคคลที่มีประสบการณ์ที่กว้างขวางและเหมาะสมกับปัญหา 
ย่อมช่วยส่งเสริมให้การคิดแก้ปัญหาบรรลุผลส าเร็จ 

4) ความเชื่อและเจตคติ  ผู้คิดต้องปราศจากอคติใดๆ โดยพิจารณาส่ิงต่างๆ      

ด้วยความเที่ยงธรรม มองกว้างและลึก หลายแง่หลายมุม ไม่ยึดมั่นอยู่กับส่ิงหนึ่งส่ิงใด หรือวิธีการใด
วิธีการหนึ่ง เช่น ยึดมั่นอยู่กับส่ิงท่ีเคยปฏิบัติมาแล้ว (Persistence of Habitual Set)  ยึดโยงอยู่กับ
ผลประโยชน์  เชื่อมั่นอยู่กับเครื่องมือชนิดหนึ่งชนิดใด (Functional Fixedness)  เป็นต้น ส่ิงต่าง ๆ  
ข้างต้นย่อมจะขัดขวางความส าเร็จในการแก้ปัญหาได้   

5) อารมณ์ ในการคิดแก้ปัญหานั้นย่อมต้องอาศัยสมาธิสติสัมปชัญญะ  และไม่
อยู่ในภาวะอารมณ์ที่เป็นอุปสรรคต่อการคิด  

5.3.1.3 ความผิดพลาดในการคิดหาเหตุผล  
1) อัตวิสัย(Subjectivism) ยึดถือว่าเป็นจริง เพราะเชื่อ หรือต้องการให้มันเป็นจริง 

2) เชื่อเสียงส่วนใหญ่(Majority) ยึดถือว่าเป็นจริง เพราะคนส่วนใหญ่เชื่อเช่นนั้น 

3) ยึดอารมณ์ (Emotion)  ยึดถือว่าเป็นจริง เพราะมีความรู้สึกในอารมณ์เช่นนั้น 
4) ยึดมั่นในอ านาจบังคับ (Authority) ยึดมั่นว่าเป็นจริง เพราะถูกบังคับโดย

ทางตรงหรือโดยทางอ้อม 

5.3.1.4 ความผิดพลาดที่ไม่เชื่อถือในเหตุผล     
1) ใช้อ านาจเมื่อผลไม่เป็นไปตามที่พึงพอใจ   

2) ไม่เชื่อถือเพราะลักษณะเชิงนิเสธของผู้เสนอ   

3) พยายามปฏิเสธเพื่อแสดงว่า ผู้เสนอท าผิดพลาด  
4) พยายามปฏิเสธด้วยการแสดงให้เห็นว่า ผู้เสนอไม่มีเหตุผลแห่งการจูงใจที่

เพียงพอที่จะน าไปใช้ 
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5.3.2 การคิดสร้างสรรค์ (Creative Thinking)    

เป็นการคิดที่มีลักษณะเฉพาะท่ีต้องการคิดค้นหาความสัมพันธ์ระหว่างส่ิงต่างๆ ในรูปแบบใหม่ 
หรือมุ่งสัมฤทธ์ิในการแก้ปัญหาแนวใหม่ หรือมุ่งหาวิธีการหรือประดิษฐ์เครื่องมือหรืองานศิลปะในแนว
ใหม่ๆ  แตกต่างกับการคิดแก้ปัญหาท่ีสรุปค าตอบเป็นค าตอบเดียว แต่การคิดสร้างสรรค์จะมีค าตอบท่ี
หลากหลายและกว้างขวาง ผู้คิดมิได้แสวงหาค าตอบท่ีถูกต้อง แต่เป็นการแสวงหาค าตอบท่ีมีลักษณะค้น
คิดขึ้นมาใหม่ การคิดแบบนี้ ก่อให้เกิดส่ิงประดิษฐ์ทางศิลปะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใหม่ๆ ขึ้น      

5.3.2.1 ลักษณะของการคิดสร้างสรรค์   มีลักษณะส าคัญ 3 ประการ ดังนี้ 
1) ยืดหยุ่น (Flexibility) ลักษณะที่แสดงถึงการคิดที่มีความยืด หยุ่นให้พิจารณา

จากตัวอย่างต่อไปนี้คือ  เมื่อครูเอ่ยถึงส่ิงใด ให้นักเรียนคิดถึงประโยชน์ต่าง ๆ ของส่ิงนั้น เช่น  ครูเอ่ยค า
ว่า “อิฐ”  นักเรียนคนหนึ่งบอกว่า  “ใช้สร้างบ้าน สร้างโรงเรียน สร้างโรงรถ ปูทางเดิน ”   แต่นักเรียนอีก
คนหนึ่งบอกว่า “ใช้ทับกระดาษ กันประตู ปิด ขว้างสุนัข ท าช้ันหนังสือ ตอกตะปู ท าสีฝุ่น ” เมื่อ
เปรียบเทียบค าตอบของนักเรียนสองคนนี้ จะเห็นได้ว่า ค าตอบของนักเรียนคนแรก เป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน หรือกลุ่มเดียวกัน มีลักษณะยืดหยุ่นน้อย   แต่ค าตอบของนักเรียนคนที่สอง  มีลักษณะหลาย
ทิศทาง หรือมิได้อยู่ในกลุ่มเดียวกัน แสดงว่า นักเรียนคนที่สองมีความคิดที่ยืดหยุ่นมากกว่า    

2) ริเริ่มหรือต้นความคิด (Originality)  เป็นการคิดที่แปลกใหม่ ไม่เคยมีใครคิด
ในท านองนี้มาก่อน 

3) กว้างและหลายแง่หลายมุม (Fluency)   เป็นการคิดในลักษณะหลากหลาย
ทิศทางหรือหลายแง่มุม กว้างไกล   

5.3.2.2 ล าดับขั้นของการคิดสร้างสรรค์  ไม่ว่านักวิทยาศาสตร์ นักประดิษฐ์ หรือนักคิด
สร้างสรรค์ทั้งหลาย จะมีล าดับขั้นตอนในการคิดที่คล้ายคลึงกัน ดังนี้ 

1) ขั้นเตรียมการ (Preparation) เป็นขั้นที่ผู้คิดเกิดปัญหา ปรารถนาจะแก้ปัญหา
นั้น จึงพยายามท าความเข้าใจในปัญหานั้นอ ย่างถ่ีถ้วน โดยอาศัยความรู้และประสบการณ์ที่ได้เรียนรู้
มาแล้วเป็นปัจจัย  

2) ขั้นฟักตัว (Incubation) เป็นช่วงเวลาท่ีความคิดไม่ปรากฏออกมา แต่มี การ
สะสมความรู้และข้อมูลต่างๆ ไว้ภายในท าให้ดูเหมือนว่า ไม่มีกิจกรรมการคิดในเรื่องนั้นแต่ประการใด  
ซ่ึงในความเป็นจริง ความคิดยังคงคุกรุ่นอยู่ภายใน โดยพยายามท่ีจะสร้ างความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล
ต่างๆ   

3) ขั้นจรรโลงใจหรือขั้นการมองเห็นช่องทาง (Inspiration or Illumination)       

ผู้คิดจะเกิดความคิดที่สดใสในค าตอบของปัญหา มองเห็นช่องทางแห่งการแก้ปัญหาอย่างฉับพลัน จึง
เป็นสมมุติฐานอันทรงคุณค่า  

 



159 

4) ขั้นสอบทาน (Verification) เป็นขั้นสุดท้ายแห่งการคิดสร้างสรรค์ โดยจะลง
มือปฏิบัติ เพื่อสอบทานค าตอบหรือทดสอบสมมุติฐานของขั้นจรรโลงใจ มีการตรวจสอบและแก้ไข
อย่างถ่ีถ้วน สรุปผลออกมาเป็นที่พึงพอใจ ก็จะได้แนวคิดใหม่ท่ีสร้างสรรค์ ถ้าไม่เป็นที่พึง พอใจ แต่ก็ยัง
มีความมุ่งมั่นที่แก้ปัญหาต่อไป  ก็ต้องกลับไปปฏิบัติการทบทวนขั้นต้น ๆ ใหม่ 

5.3.2.3 ลักษณะของผู้คิดสร้างสรรค์ที่ดี     ผลการวิจัยของนักจิตวิทยาปรากฏว่า  
สติปัญญาเป็นปัจจัยส าคัญในการคิดสร้างสรรค์ แต่ก็ไม่จ าเป็นว่า ผู้ที่มีความคิดสร้างสรรค์จะต้องเปน็ผู้ที่
มีสติปัญญาเป็นเลิศด้วยเสมอไป เพราะสติปัญญากับความคิดสร้างสรรค์มีความสัมพันธ์กันอยู่เพียง
ระดับหนึ่งเท่านั้น เมื่อสูงขึ้น ก็จะมีความสัมพันธ์ที่ลดลง คุณลักษณะของนักคิดสร้างสรรค์ที่ดี มีดังนี้   

1) ชอบคิด ชอบท าส่ิงใหม่ ๆ ท่ีมีความสลับซับซ้อน โดยคิดและก ระท าในส่ิงท่ี
แปลกไปจากบุคคลอ่ืนๆ  

2) มีวิธีการคิดที่มีความยืดหยุ่น รู้จักดัดแปลงแก้ไขอยู่เสมอ ๆ   
3) มีการคิดที่มีลักษณะกว้าง หลายแง่มุม และท างานด้วยความกระตือรือร้น 

4) ศึกษาหาความรู้และสร้างเสริมประสบการณ์อยู่เป็นนิจ  เปิดตนและเปิดใจรับ
ความรู้ใหม่ๆ ไม่ยึดมั่นในส่ิงเดิมๆ โดยขาดเหตุผล  

5) มีความมานะอดทน ไม่ยอมท้อถอยหรือหมดก าลังใจง่าย ๆ  ไม่กังวลใน  
ความล้มเหลวจนเกินเหตุ  

6) มีความสามารถในการศึกษารายละเอียด  โดยรู้จักพินิจพิเคราะห์ด้วยความ
ละเอียดและรอบคอบ  

5.3.3 จินตนาการ (Imagination)   

จินตนาการเป็นการคิดประเภทหนึ่งด้วยการสร้างภาพขึ้นภายในจิตใจ โดยที่ผู้คิดมิได้สัมผัสส่ิง
เร้าโดยตรง แต่อาศัยการระลึกถึงส่ิงท่ีบุคคลเคยมีประสบการณ์มาแล้วในอดีต จินตนาการจึงมี
ความสัมพันธ์ กับการรับรู้หรือเพทนาการหรือสัมผัส การ (Perception) อย่างใกล้ชิด  คนเราจะมี
จินตนาการถึงส่ิงท่ีเ ป็นความทรงจ าด้วยการระลึกเป็นภาพ เสียง หรือการเคล่ือนไหว แต่ส่วนใหญ่จะ
ระลึกเป็นภาพท่ีเคยปรากฏแก่สายตา รองลงมาจะระลึกในรูปของเสียง และน้อยที่สุดที่ระลึกในรูปของ
การเคล่ือนไหว ซ่ึงเมื่อระลึกถึงภาพส่ิงใด ก็อาจมีการเคล่ือนไหวกล้ามเนื้อด้วยเสมอ เช่น ระลึกถึงภาพ
เพื่อน ก็อาจเคล่ือนไหวริมฝีปากเรียกชื่อเพื่อนด้วย เป็นต้น   

5.3.3.1 ประเภทของจินตนาการ    จากการพิจารณาลักษณะของกระบวนการแห่งการ
สร้างจินตนาการ จ าแนกจินตนาการเป็น 3 ประเภทดังนี้ 

1) จินตนาการผลิตซ้ า (Reproductive Imagination) เป็นจิตนาการประเภทท่ีมี
การระลึกถึงเ หตุการณ์ที่เคยมีประสบการณ์มาแล้วในอดีต ท่ีปรากฏขึ้นในพิชานหรือจิตส านึก 
(Conscious) เพทนาการเก่าถูกเรียกให้ปรากฏในพิชาน โดยที่ส่ิงเร้าจริงมิได้ปรากฏเฉพาะหน้า เช่น 
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ระลึกถึงเหตุการณ์ที่เคยประสบอุบัติเหตุรถยนต์คว่ าเมื่อ 3 ปีท่ีแล้ว เป็นต้น จินตนาการที่เกิดขึ้น อาจ
ชัดเจนหรืออาจผิดเพ้ียนไปจากเดิมก็ได้    

2) จินตนาการตามโครงสร้าง (Constructive Imagination)    เป็นจินตนาการ
ประเภทท่ีเกิดขึ้นในพิชาน (conscious) ตามค าส่ัง หรือค าบรรยาย หรือตามระเบียบประเพณีที่ควรจะ
เป็น โดยที่ผู้คิดไม่เคยประสบกับเหตุการณ์นั้นมาก่อน แต่อา ศัยประสบการณ์เดิมช่วยสร้างจินตนาการ  
เช่น จินตนาการไปตามเรื่องราวของนิทานที่มีผู้เล่าให้ฟัง เป็นต้น 

3) จินตนาการสร้างสรรค์ (Creative Imagination)   จินตนาการประเภทนี้เป็น
จินตนาการที่สร้างขึ้นใหม่   ตามความรู้สึกหรือความต้องการขอ งผู้คิดเมื่อปะทะกับส่ิงแวดล้อ ม เช่น 
ขณะที่ก าลังฟังวิทยุ ก็เกิดแนวคิดขึ้นมาว่า น่าจะส่งกระแสไฟฟ้าในรูปแบบเดียวกับคล่ืนวิทยุ  เป็นต้น 
จินตนาการประเภทนี้ ก่อให้เกิดส่ิงประดิษฐ์และงานสร้างสรรค์ใหม่ ๆ ขึ้น   ส่วนมากในการคิด
สร้างสรรค์จะต้องอาศัยจินตนาการประเภทนี้ 

5.3.3.2 ประโยชน์ของจินตนาการ  ประโยชน์เด่น ๆ ของจินตนาการมีดังนี้ 
1) ช่วยให้ผู้คิดคลายความเครียดทางอารมณ์  เกิดความรู้สึกเป็นสุข  
2) ช่วยให้เกิดการคิดสร้างสรรค์ 
3) ช่วยให้สามารถวางแผนในการด าเนินงานภารกิจต่าง ๆ   
4) ช่วยให้เกิดการมองเห็นคุณค่า และความซาบซ้ึงในศิลปะ    

5.3.4 การคิดเชิง วิเคราะห์ (Analysis Thinking) เป็นการคิดในลั กษณะการแยกแยะส่วนย่อย
ออกจากส่วนรวม   

5.3.4.1 ขั้นตอนแห่งการคิดเชิงวิเคราะห์  มีขั้นตอนแห่งการคิดเชิงวิเคราะห์ดังนี้ 
1) พิจารณาเหตุใหญ่ (Major Premise)  เป็นการพิจารณาหาประเด็นส าคัญที่เป็น

เหตุหลัก  
2) พิจารณาเหตุย่ อย (Minor Premise)  เป็นการพิจา รณาค้นหาประเด็นย่อย ๆ      

ที่แยกแยะออกมาจากประเด็นหลัก 
3) สรุปผล (Conclusion) เป็นการสรุปว่า มีประเด็นหลักคืออะไร และมีประเด็น

ย่อยๆ อะไรบ้าง 
5.3.4.2 ข้อจ ากัดของการคิดเชิงวิเคราะห์  

1) เป็นการคิดที่ไม่ได้ความรู้ใหม่  การคิดชนิดนี้ เป็นการคิดพิจารณาจากส่ิงท่ีมี
อยู่แล้ว ไม่มีการสร้างสรรค์ให้เกิดความรู้ใหม่ขึ้น 

2) ข้อสรุปจะผิดหรือถูกย่อมขึ้นอยู่กับเหตุใหญ่  เนื่องจากประเด็นใหญ่เป็น
ประเด็นหลัก ถ้าสรุปว่า อะไรเป็นประเด็นหลัก ก็จะส่งผลให้มีการพิจารณาแยกแยะประเด็นย่อยโดย
อาศัยฐานของประเด็นหลัก ดังนั้น ประเด็นใหญ่จึงเป็นเงื่อนไขแห่งการคิดวิเคราะห์ถูกหรือผิด 
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5.3.5 การคิดเชิงสังเคราะห์ (Synthesis Thinking)   

การคิดเชิงสังเคราะห์เป็นการคิดที่พิจารณาหาความสัมพันธ์ระหว่างส่วนย่อย ๆ แล้วสรุปเป็น
ส่วนรวมเป็นหน่วยเดียวกัน (โดยเก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆ น ามาพิจารณา)  

5.3.5.1 ขั้นตอนการคิดเชิงสังเคราะห์ มีขั้นตอนแห่งการด าเนินการสังเคราะห์ดังนี้ 
1) เก็บรวบรวมข้อมูลจากส่ิงท่ีเกี่ยวข้องกับเรื่องท่ีศึกษาค้นคว้า 
2) วิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่างส่วนย่อยๆ (ข้อมูลต่างๆ )  
3) สรุปผล เป็นการสรุปความสัมพันธ์ระหว่างส่วนย่อยๆ เป็นหน่วยเดียวกัน 

5.3.5.2 รูปแบบของการคิดเชิงสังเคราะห์ 

1) การสังเคราะห์อย่างสมบูรณ์แบบ หมายถึง การสังเคราะห์ที่มีการสรุปรวมทุก
ส่วนย่อยๆ (เก็บรวบรวมข้อมูลทุกหน่วย)เข้ามาเชื่อมสัมพันธ์เป็นหน่วยรวมเดียวกัน  

2) การสังเคราะห์อย่างไม่สมบูรณ์ หมายถึ ง การสังเคราะห์ที่การสรุปรวมเพียง
บางส่วนย่อย (เก็บรวบรวมข้อมูลเพียงบางส่วน) เข้ามาเชื่อมสัมพันธ์กันเป็นหน่วยเดียวกัน 

3) การสังเคราะห์แบบ Baconian (Baconian Induction)  ซ่ึงเสนอโดย Bacon     

มีใจความส าคัญว่า ในการคิดสังเคราะห์ความรู้ความจริงนั้น ให้คิดพิจารณา 3 กรณีดังนี้  
กรณีที่ 1 พิจารณาส่วนที่คล้ายกัน หรือส่วนที่เป็นอย่างเดียวกันเป็นการ

พิจารณาว่า ข้อมูลที่รวบรวมมาได้นั้น มีส่วนใดบ้างท่ีมีลักษณะเหมือนกันหรือร่วมกัน 
กรณีที่ 2 พิจารณาส่วนที่แตกต่างกัน เป็นการพิจารณาว่า ข้อมูลที่รวบรวม

มาได้นั้น มีส่วนใดบ้างท่ีแตกต่างกัน 
กรณีที่ 3 พิจารณาส่วนที่แปรเปล่ียน   เป็นการพิจารณาว่า ข้อมูลที่

รวบรวมมาได้นั้น มีส่วนใดที่เหมือนกันบางครั้ง และมีส่วนใดที่ไม่เหมือนกันในบางครั้ง การพิจารณา
ในกรณีนี้ย่อมยากล าบาก เพราะมีการเปล่ียนแปลงอยู่เรื่อย ๆ (พวงรัตน์  ทวีรัตน์, 24540: 5) 

5.3.6 การคิดเชิงมโนภาพ (Conceptual Thinking)  

การคิดเชิงมโนภาพ หรือการคิด เชิงมโนทัศน์ เป็นการคิดสรุปรวม เหตุการณ์  โดยเหตุการณ์ที่
เกิดขึ้นจากความรู้สึกรับสัมผัสหรือเพทนาการบวกกับประสบการณ์ ดังนั้น จึงอาจกล่าวได้ว่า มโนภาพ
เป็นความเข้าใจขั้นสุดท้ายที่บุคคลมีต่อส่ิงหนึ่งส่ิงใด โดยมีขั้นตอนการคิดดังนี้ 
  5.3.6.1 รับสัมผัสด้วยอวัยวะรับสัมผัสก่อให้เกิดเพทนาการ 

  5.3.6.2 แปลความหมายเพทนาการโดยอาศัยประสบการณ์เดิม ท าให้เกิดความเข้าใจใน
ส่ิงนั้นคือ มีสัญญาณ 

  5.3.6.3 น าหลาย ๆ สัญญาณ มาเชื่อมสัมพันธ์สรุปรวมกันกลายเป็นความเข้ าใจขั้น
สุดท้ายในส่ิงนั้น 
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5.3.7 การคิดเชิงอนาคต (Futuristic Thinking)  

การคิดเชิงอนาคตเป็นการคิดไปถึงส่ิงท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคต มีลักษณะเป็นเชิงท านาย ทั้งนี้ย่อม
ต้องอาศัยการสังเคราะห์เข้ามูลต่าง ๆ ในอดีตและปัจจุบัน การคิดเชิงอนาคตจึงต้องอาศัยข้อมูลเชิง
ประจักษ์ที่มีความสัมพันธ์กับการแปรผันของเวลา   มีล าดับขั้นการคิดดังนี้ 

5.3.7.1 เก็บรวบรวมข้อมูลทั้งในอดีตและปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับส่ิงท่ีจะท านายอนาคต 

5.3.7.2 น าข้อมูลมาสังเคราะห์เพื่อพิจารณาความเป็นไปได้ในช่วงเวลาอนาคตที่ก าหนด  
5.3.7.3 เลือกแนวทางท่ีเป็นได้มากที่สุดในช่วงเวลาอนาคตที่ก าหนด 

5.3.8 การคิดเชิงตรรกะ (Logical Thinking) 

การคิดเชิงตรรกะเป็นการคิดที่อาศัยตรรกะที่ใช้เหตุผลทางภาษา โดยพิจารณาจากความสัมพันธ์
ของเหตุใหญ่และเหตุย่อย ซ่ึงความคลาดเคล่ือนย่อมเกิดขึ้นได้ ซ่ึงอาจไม่จริงเสมอไป เช่น 

 เหตุใหญ่ : มนุษย์เป็นสัตว์ที่เล้ียงลูกด้วยนม 

 เหตุย่อย : นางแดงเป็นมนุษย์ 
 สรุป : นางแดงเล้ียงลูกด้วยนม    

มีขั้นตอนการคิดดังนี้ 
5.3.8.1 เก็บข้อมูล (เหตุย่อย) 

5.3.8.2 วิเคราะห์ข้อมูล  
5.3.8.3 พิจารณาความสัมพันธ์ของเหตุย่อย 

5.3.8.4 สรุปผล 

 5.3.9 การคิดเชิงวิพากษ์ (Critical Thinking) 

การวิพากษ์เป็นการพิจารณาตัดสินเรื่องใดเรื่องหนึ่ง โดยท้าทายโต้แย้งเหตุผลที่น ามากล่าวอ้าง 
การท้าทายดังกล่าวเกิดขึ้นจากความสงสัยและความไม่เชื่อว่าข้อกล่าวอ้างนั้นจะเป็นจริง อันจะน าไปสู่
การพิสูจน์สมมุติฐานนั้นอีกครั้งหนึ่ง  ทั้งนี้จะต่างกับการวิจารณ์ ซ่ึงหมายถึง การให้ค าตัดสินส่ิงท่ีก าลัง
พิจารณา เช่น การวิจารณ์ศิลปกรรมหรือวรรณกรรมโดยผู้มีความรู้ ควรเช่ือถือได้ว่า มีค่าความงาม ความ
ไพเราะ ดีอย่างไร หรือมีข้อขาดตกบกพร่องอย่างไรบ้าง  การพิจารณาตัดสินที่เรียกว่า วิจารณ์ มักขึ้นอยู่
กับความรู้และความรู้สึกของผู้วิจารณ์เป็นส าคัญ    การคิดเชิงวิพากษ์ หมายถึง ความตั้งใจที่จะพิจารณา
ตัดสินเรื่องใดเรื่องหนึ่ง โดยการไม่เห็นคล้อยตามข้ออ้างท่ีน าเสนอ แต่ตั้งค าถามท้าทาย หรือโต้แย้ง
ข้ออ้างนั้น เพ่ือเปิดแนวทางความคิดออกสู่ทางต่าง ๆ ท่ีแตกต่าง อันจะน าไปสู่การแสวงหาค าตอบ ที่
สมเหตุสมผลมากกว่าข้ออ้างเดิม  

5.3.9.1 การเกิดความคิดเชิงวิพากษ์  การคิดเชิงวิพากษ์เกิดขึ้นในกระบวนการท างาน
ของสมองซีกซ้าย ซ่ึงเป็นซีกการใช้เหตุผล โดยจะเกิดขึ้นอย่างอัตโนมัติเม่ือได้รับการกระตุ้นจาก
สถานการณ์ภายนอก โดยเฉพาะเมื่อพบว่า ส่ิงท่ีคาดหวังไม่เป็นจริง เกิดความสงสัยในสมมุติฐานที่กล่าว
อ้าง จึงเกิดค าถามในเชิงโต้แย้ง จึงเกิดความพยายามท่ีจะหาค าตอบท่ีต่างไปจากเดิม 
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5.3.9.2 ขั้นตอนของการคิดเชิงวิพากษ์   มีล าดับขั้นตอนในการคิดเชิงวิพากษ์ดังนี้  
1) เผชิญเหตุการณ์ที่ไม่คาดหวัง (Trigger event) คือ ไม่สอดคล้องกับสมมุติฐาน

ที่คาดหวัง หรือความเป็นจริงที่ประสบ 
2) ประเมินสถานการณ์ (Appraisal) ด าเนินการตรวจสอบอย่างละเอียดด้วย

ตนเองว่า เกิดส่ิงใดขึ้น เพ่ือประเมินค่าว่า จะตอบสนองต่อเหตุการณ์นั้นอย่างไร  
3) วินิจฉัยตรวจสอบอย่างละเอียด (Exploration)   เริ่มยอมรับความขัดแย้ง  และ

พยายามหาทางอธิบายความขัดแย้งท่ีเกิดขึ้น เพ่ือลดความรู้สึกไม่สบายใจ  
4) พัฒนามุมมองใหม่ท่ีต่างไปจากเดิม  (Development of Alternative 

Perspectives) พยายามเลือกและพัฒนามุมมองใหม่  โดยคิดว่าในทางปฏิบัติจะต้องดีกกว่าเดิม 

5) บูรณาการวิธีคิดและพฤติกรรมใหม่ท่ี เกิดขึ้น (Integration) โดยคิดว่าส่ิงนั้น
ถูกต้อง สมเหตุสมผล โดยเป็นขั้นแห่งการเปล่ียนแปลง ซ่ึงจะเป็นไปในทางดีหรือไม่นั้น  ย่อมขึ้นอยู่กับ
การตอบสนองสถานการณ์ที่ต่างกัน บางคนใช้เหตุผลดี มีข้อมูลมาก มีความมั่นคงทางอารมณ์ ไม่ถูกชัก
จูงได้ง่าย ก็สามารถกล่ันกรองในส่ิงท่ีถูกได้มากกว่าคนที่มีลักษณะตรงกันข้าม 

5.3.10 การคิดเชิงเปรียบเทียบ (Comparative Thinking) 

 5.3.10.1 ความหมายของการเปรียบเทียบ  เกรียงศักดิ์  เจริญวงศ์ศักดิ์ (2544 : 2-13) 

กล่าวว่า สามารถส่ือความหมายการเปรียบเทียบได้เป็น 2 นัย ได้แก่ การเปรียบเทียบลักษณ ะเทียบเคียง 
และการเปรียบเทียบลักษณะเปรียบเปรย  

1) การเปรียบเทียบลักษณะเทียบเคียง หมายถึง การพิจารณาเทียบเคียงส่ิงต่าง ๆ 
ตั้งแต่สององค์ประกอบขึ้นไป   เพื่อให้เห็นลักษณะที่เหมือนและแตกต่างกันระหว่างส่ิงเหล่านั้น  โดยส่ิง
ที่น ามาเปรียบเทียบนั้น อาจเป็นแนวความคิด การกระท า เหตุการณ์ คน วัตถุ หรือส่ิงของ ฯลฯ  

2) การเปรียบเทียบลักษณะเปรียบเปรย  หมายถึง การเปรียบเปรยส่ิงหนึ่งเป็นอีก
ส่ิงหนึ่ง เฉพาะส่วนที่มีความคล้ายคลึงกันในบางด้าน มักจะใช้เพื่อช่วยในการอธิบายส่ิงท่ีผู้ฟังไม่รู้เรื่อง 
โดยน าเอาส่ิงท่ีผู้ฟังรู้มาเปรียบเทียบให้เห็น เพ่ือให้ผู้ฟังเกิดภาพในความคิด ช่วยให้เข้าใจง่ายขึ้น  ซ่ึงใน
ภาษาไทยอาจเรียกว่า อุปมา  หมายถึง ส่ิงหรือข้อความที่ยกมาเทียบ มักใช้คู่กับอุปมัย ที่หมายความว่า ส่ิง
หรือข้อความที่พึงเปรียบเทียบกับส่ิงอ่ืน เพ่ือให้เข้าใจแจ่มแจ้ง  

5.3.10.2 ความหมายของการคิดเชิงเปรียบเทียบ  การคิดเชิงเปรียบเทียบ  หมายถึง     
ความสามารถในการพิจารณาเทียบเคียงความเหมือนและ /หรือความต่างระหว่างส่ิงหนึ่งกับส่ิงอ่ืนๆ 
รวมท้ังความสามารถในการเปรียบเปรยส่ิงหนึ่งเป็นอีกส่ิงหนึ่ง เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่พึงประสงค์
ตอบสนองเป้าหมายที่ต้องการ   
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5.3.10.3 ลักษณะการคิดเชิงเปรียบเทียบ  จ าแนกอย่างกว้าง ๆ ออกเป็น 2 ลักษณะ 
ได้แก่  การคิดเชิงเปรียบเทียบลักษณะวิเคราะห์ และการคิดเชิงเปรียบเทียบลักษณะสร้างสรรค์  

1) การคิดเชิงเปรียบเทียบลักษณะวิเคราะห์   หมายถึง  การจ าแนกแจกแจง   
ความเหมือนและความต่า งระหว่างสองส่ิงขึ้นไป โดยก าหนดเกณฑ์การเปรียบเทียบเดียวกัน โดยมี
ขั้นตอนการคิดดังนี้ 

(1) ก าหนดเป้าหมายในการคิด 

(2) ก าหนดเกณฑ์การเปรียบเทียบ 

(3) น าข้อมูลของส่ิงท่ีต้องการมาเทียบเคียงตามเกณฑ์ 
(4) ประเมินผลการเปรียบเทียบ 

(5) น าผลการเปรียบเทียบไปใช้ประโยชน์ตามเป้าหมาย 

2) การคิดเชิงเปรียบเทียบลักษณะสร้างสรรค์ หมายถึง การคิดเปรียบเทียบในเชิง
อุปมา  โดยให้ความส าคัญกับการกระตุ้นให้เกิดการน าจินตนาการมาใช้ เช่น เปรียบเทียบส่ิงท่ีเป็น
นามธรรมกับส่ิงท่ีเป็นรูปธรรม ซ่ึงมีมโนภาพบางประการที่ร่วมกันหรือตรงข้ามกัน เป็นต้น มีขั้ นตอน
ในการคิดดังนี้ 

(1) ก าหนดส่ิงท่ีต้องการเปรียบเทียบและดึงลักษณะเด่นออกมา  
(2) เทียบเคียงส่ิงอ่ืนเพื่อหามโนภาพร่วม 

(3) พิจารณาความเหมาะสมในการแทนที่ 
(4) ประยุกต์ให้เหมาะสมกับเป้าหมายในการน าไปใช้ 

5.3.10.4 หลักการคิดเชิงเปรียบเทียบ  หลักพื้นฐานในการคิดเชิงเปรียบเทียบเพื่อค้นหา       
ความเหมือน/ต่าง ของสิงต่าง ๆ มีดังนี้ 

1) หลักเทียบเคียงและสังเกต 
2) หลักเทียบเคียงตามเกณฑ์ 
3) หลักความยืดหยุ่นความคิด 

4) หลักการตรวจสอบก่อนตัดสินใจ  
5.3.10.5 ขั้นตอนการคิดเชิงเปรียบเทียบลักษณะเปรียบเปรย มี 3 ขั้นตอนส าคัญ ๆ ดังนี้ 

1) หาตัวแทน เช่น ดวงจันทร์ 
2) ดึงลักษณะเด่น เช่น มีความสว่าง เย็นตา 

3) เปรียบเทียบและตั้งค าถาม  เช่น เทียบดวงจันทร์กับหน้าหญิงสาว 
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5.3.11 การคิดเชิงบูรณาการ (Integrative Thinking)  

5.3.11.1 ความหมายของการคิดเชิงบูรณาการ  มีผู้เรียกการคิดเชิงบูรณาการว่า  การคิด
ให้ครบจนจบเรื่อง โดยเป็นการคิดในลักษณะที่เมื่อเริ่มต้นจะท าส่ิงหนึ่งส่ิงใด จะต้องคิดอย่างฉลาด คิด
ไปข้างหน้าว่า เรื่องนั้นจะลงเอยอย่างไร หรือจบอย่างไร  แล้วคิดถอยหลังกลับมายังจุดเริ่มต้นตามล าดับ
ของเหตุการณ์ที่ควรจะเป็น เมื่อถึงจุดเริ่มต้นแล้ว จึงค่อยคิดไปข้างหน้าอีกครั้งหนึ่ง คราวนี้จะจดบันทึก
หรือจัดท ารายละเอียดให้เป็นแผนงานหรือแผนกิจกรรม 

5.3.11 .2 ขั้นตอนการคิดเชิงบูรณาการ    ฝ่ายวิชาการเอ็กเปอร์เนท (2544 : 28-37)         

ได้สังเคราะห์แนวทัศนะของบุคคลต่างๆ แล้วสรุปไว้เป็น 5 ขั้นดังนี้  
1) ถามตัวเองทุกครั้ง ก่อนเริ่มท ากิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งว่า ท่ีเราก าลังจะลง

มือท านี้ ในที่สุดแล้วมันจะจบอย่างไร 

2) ถามตัวเองว่า แล้วจะมีอะไรติดตามมาอีก มีผลข่างเคียงอย่างไรหรือไม่ 
3) ถามตัวเองว่า อะไรจะเกิดขึ้น ถ้า ...  เรียกการคิดนี้ว่า  “What If” หรือ 

“Simulation Modeling” คือ เป็นการคิดสร้างตัวแบบจ าลองของสถานการณ์ 
4) ถามตัวเองว่า หลาย ๆ เรื่องท่ีเราก าลังคิดอยู่นี้ อะไรส าคัญกว่ากัน  ส่ิงท่ีส าคัญ

กว่า จะต้องท าก่อน 

5) ถามตัวเองว่า  จะมีเหตุการณ์พ้องกันเกิดขึ้นหรือไม่ เป็นการเตือนให้ตระหนัก
ว่า จะต้องเตรียมการอะไรไว้บ้าง  

5.3.12 การคิดเชิงประยุกต์ (Applicative Thinking)  

5.3.12.1 ความหมายของการคิดเชิงประยุกต์   การคิดเชิงประยุกต์ หมายถึง การคิด
เกี่ยวกับน าเอาทฤษฎี หลักการ  กฎเกณฑ์ หรือความรู้ในเรื่องหนึ่งเรื่องใดไปใช้ในการปฏิบัติการให้
บรรลุเป้าหมายอย่างใดอย่างหนึ่ง 

5.3.12.2 ขั้นตอนของการคิดเชิงประยุกต์  มีขั้นตอนในการคิดดังนี้ 
1) ศึกษาท าความเข้าใจ และวิเคราะห์ ทฤษฎี หลักการ  กฎเกณฑ์ หรือความรู้ที่

เกี่ยวข้องกับเป้าหมายของการน าไปใช้ 
2) ก าหนดเป้าหมายของการประยุกต์ 
3) เลือกเฟ้นประเด็นที่เกี่ยวข้องการการน าไปใช้ 
4) สรุปเป็นแนวคิดในการประยุกต์ 

5.3.13 การคิดเชิงกลยุทธ์ (Strategic Thinking)  

5.3.13.1 ความหมายของการคิดเชิงกลยุทธ์   การคิดเชิงกลยุทธ์ หมายถึง   การคิดใน
การก าหนดกลวิธีที่น าไปสู่สัมฤทธิผลตามเป้าหมาย โดยผู้คิดจะต้องมีการคิดวางแผน และมีวิสัยทัศน์   
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5.3.13.2 ขั้นตอนการคิดเชิงกลยุทธ์   มีขั้นตอนดังนี้ 
1) นิยามภารกิจและเป้าหมาย 

2) วิเคราะห์ภายนอกคือ วิเคราะห์ส่ิงแวดล้อมท่ีอยู่ภายนอก 

3) วิเคราะห์ภายในคือ วิเคราะห์สภาวะภายใน ได้แก่ จุดอ่อน จุดแข็ง อุปสรรค 
4) เลือกกลยุทธ์ที่พิจารณาว่าดีที่สุดที่สามารถน าไปสู่เป้าหมายได้ส าเร็จ  

5.3.14 การคิดเชิงมิติ (Metric Thinking)   

5.3.14.1 ความหมายของการคิดเชิงมิติ   การคิดเชิงมิติ (Metric or Dimensional 

Thinking) หมายถึง  การคิดสร้างความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะแต่ละมิติของส่ิงใดส่ิงหนึ่ง           

โดยจะต้องพิจารณาสร้างความสัมพันธ์ทั้งในแนวข้าง  แนวนอน แน วตั้ง และแนวหลายมิติ เช่น         
การลงทุน จะต้องพิจารณาท้ังด้านเงินทุน ท าเล เวลา เทคโนโลยี ทรัพยากร ผู้บริโภค เป็นต้น  

5.3.14.2 ขั้นตอนการคิดเชิงมิติ  มีขั้นตอนการด าเนินการดังนี้ 
1) นิยามมิติของส่ิงท่ีเป็นเป้าหมายในการคิด 

2) แจกแจงลักษณะย่อยของแต่ละมิติ 
3) น าลักษณะย่อยแต่ละมิติมาสร้างสัมพันธ์กัน 

4) สรุปแนวคิดเพื่อการประยุกต์ไปใช้ 
5.3.15 การคิดในพระพุทธศาสนา  “โยนิโสมนสิการ”                                                              
โยนิโสมนสิการ ประกอบด้วย โยนิโส ซ่ึงแปลว่า เหตุ ต้นเค้า แหล่งเกิด อุบาย วิ ธี ทาง และ

มนสิการ ซ่ึงแปลว่า การท าในใจ การคิด ค านึง นึกถึง ใส่ใจ พิจารณา เมื่อรวมกัน ก็แปลว่า  การท าในใจ
โดยแยบคาย นั่นคือ การใช้ความคิดถูกวิธีคิดมีระเบียบ คิดมีเหตุผลและคิดเร้ากุศล  ซ่ึงจ าแนกวิธีคิดแบบ
ใหญ่ๆ ได้ดังนี้  

5.3.15.1 วิธีคิดแบบสืบสาวเหตุปัจจัย เรียกว่า วิธีคิดแบบอิทัปปัจจยตา เป็นการคิดค้น
หาสาเหตุและปัจจัยต่าง ๆ ท่ีสัมพันธ์ส่งผลสืบทอดกันมา หรือคิดตามหลักปฏิจจสมุปบาท โดยมี           

2 แนวทางดังนี้  
1) คิดแบบปัจจัยสัมพันธ์ เป็นการคิดในรูปแบบที่ส่ิงท้ังหลายอาศัยกัน “เมื่อส่ิงนี้

มี ส่ิงนี้จึงมี, เพราะส่ิงนี้เกิดขึ้น ส่ิงนี้จึงเกิดขึ้น, เมื่อส่ิงนี้ไม่มี ส่ิงนี้จึงไม่มี, เพราะส่ิงนี้ดับ ส่ิงนี้จึงดับ” 

2) คิดแบบสอบสวน เป็นการคิดแบบตั้งค าถาม เช่น ที่พระพุทธองค์ทรงพิจารณา
ว่า  “เรานั้นได้มีความคิดว่า เมื่ออะไรมีอยู่หนอ อุปาทานจึงมี อุปาทานมี เพราะอะไรเป็นปั จจัย ? ล าดับ
นั้นเพราะเราโยนิโสมนสิการ จึงรู้ด้วยปัญญาว่า เมื่อตัณหามีอยู่ อุปาทานจึงมี อุปาทานมี เพราะตัณหา
เป็นปัจจัย”  

5.3.15.2 วิธีคิดแบบแยกแยะส่วนประกอบ    เป็นการคิดการคิดแบบกระจายเนื้อหา  

โดยมุ่งมองให้รู้จักส่ิงท้ังหลายตามสภาวะของมันเอง  ในทางธรรม ใช้พิ จารณาเพื่อให้เห็นความไม่มี
แก่นสารหรือความไม่เป็นตัวตนที่แท้จริงของส่ิงท้ังหลาย ให้หายยึดติดมั่นในสมมุติบัญญัติ โดยเฉพาะ    
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การพิจารณาเห็นสัตว์บุคคลเป็นเพียงการประชุมกันเข้าเป็นองค์ประกอบต่าง ๆ ท่ีเรียกว่า ขันธ์ 5 ได้แก่ 
รูป (Corporeality)  เวทนา (Feeling or Sensation) สัญญา  (Perception)  สังขาร (Mental Formations or 

Volitional Activities) และวิญญาณ(Consciousness)   ซ่ึงตรงกับการคิดแบบวิเคราะห์  
5.3.15.3 วิธีคิดแบบสามัญลักษณ์   เป็นวิธีการคิดแบบรู้เท่าทันธรรมดา คือ มองอย่าง

รู้เท่าทันความเป็นไปของส่ิงท้ังหลายตามธรรมดาของมันเอง ในฐานะที่มันเป็น ส่ิงซ่ึงเกิดจากเหตุปัจจัย  
ต่างๆ ปรุงแต่งขึ้น จะต้องเป็นไปตามเหตุปัจจัย จ าแนกออกเป็น 2 ขั้นตอน ได้แก่  

1) ขั้นรู้เท่าทันและยอมรับความจริง   เป็นท่าทีทางปัญญาที่มองเห็นความเป็น
จริงของธรรมชาติ เป็นไปเหตุปัจจัยของมัน โดยไม่มองตามความอยากให้เป็นหรือไม่ให้เป็น 

2) ขั้นแก้ไขและท าการไปตามเหตุปัจจัยเป็นขั้นปฏิบัติต่อส่ิงท้ังหลายท่ี
สอดคล้องกับความเป็นจริงของธรรมชาติ เป็นการปฏิบัติด้วยปัญญา ด้วยความเท่าทันเป็นอิสระไม่ผูกมัด  

5.3.15.4 วิธีคิดแบบอริยสัจ หรือการคิดแก้ปัญหาในทางธรรมเรียกว่ า วิธีแห่งความดับ
ทุกข์ โดยมีลักษณะ 2 ประการ ได้แก่ เป็นวิธีคิดตามเหตุและผล สืบสาวจากผลไปหาเหตุแล้วแก้ไข และ
ท าการที่ต้นเหตุ มี 2 คู่ คือ ทุกข์เป็นผล สมุทัยเป็นเหตุ  และนิโรธเป็นผล มรรคเป็นเหตุ  และเป็นวิธีการ
คิดที่ตรงจุด ตรงเรื่อง โดยมุ่งตรงต่อส่ิงท่ีจะต้อ งท า ต้องปฏิบัติ ต้องเกี่ยวข้องกับชีวิต ใช้แก้ปัญหา ไม่
ฟุ้งซ่านออกไปในเรื่องฟุ้งเฟ้อ หรือคิดเพื่อสนองตัณหามานะทิฏฐิ  วิธีการปฏิบัติคือ  

ขั้นทุกข์  เป็นขั้นแห่งการท าความเข้าใจในปัญหาหรือการติดขัดที่ชัดแจ้ง 

ขั้นสมุทัย เป็นขั้นแห่งการพิจารณาเหตุแห่งปัญหา 

ขั้นนิโรธ  เป็นขั้นของการก าหนดว่า จุดหมายที่ต้องการคืออะไร เป็นจุดหมายท่ี
เป็นไปได้หรือไม่ มีหลักการเข้าถึงอย่างไร จึงเป็นขั้นของการท าให้ประจักษ์แจ้งแห่งจุดหมาย  

ขั้นมรรค เป็นขั้นแห่งการปฏิบัติเพื่อแก้ปัญหา 

5.3.15.5 การคิดแบบอรรถธรรมสัมพันธ์ เป็นการคิดตามหลักการและจุดมุ่งหมาย  เป็น
การท าความเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างธรรมกับอรรถ หรือหลักการกับจุดมุ่งหมาย เมื่อจะลงมือปฏิบัติ
ตามหลักการใด ก็จะต้องพิจารณาผลที่จะเกิดขึ้นให้ตรงจุดมุ่งหมาย 

5.3.15.6 การคิดแบบคุณโทษและทางออก   เป็นการคิดในลักษณะมองส่ิงต่าง ๆ        
ตามความเป็นจริง ท่ีเน้นการยอมรับความจริงตามท่ีส่ิงนั้น ๆ เป็นอยู่ในทุกแง่มุม ท้ังด้านดีและด้านเสีย 
ซ่ึงเป็นการคิดที่ต่อเนื่องกับการปฏิบัติ มีลักษณะที่ส าคัญ 2 ประการ คือ 

1) การที่จะมองเห็นตามความเป็นจริงนั้น  จะต้องมองท้ังด้านดี - เสีย   ด้านคุณ  - 

โทษของส่ิงนั้นๆ 

2) เมื่อจะแก้ปัญหาหรือด าเนินมรรควิธีออกจากสภาวะที่ไม่พึงประสงค์ จะต้อง
มองเห็นจุดหมาย   
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5.3.15.7 วิธีการคิดแบบคุณค่าแท้และคุณค่าเทียม เป็นการคิดพิจารณาเกี่ยวกับการใช้
สอยหรือบริโภค ซ่ึงเป็นวิธีการคิดแบบสกัดหรือบรรเทาตัณหา   เป็นขั้นฝึกหัดขัดเกลากิเลสหรือตัดทาง
กิเลสที่จะเข้ามาครอบง าจิตใจ  แล้วชักจูงพฤติกรรมต่อๆ ไป  ซ่ึงเป็นวิธีการคิดที่ใช้มากในชีวิตประจ าวัน  
ส่ิงใดที่สามารถสนองความต้องการเราได้  ส่ิงนั้นย่อมมีคุณค่า  โดยจ าแนกเป็น 2 ชนิด  คือ คุณค่าแท้ 
หมายถึง  ส่ิงนั้นสามารถสนองความต้องการของชีวิตโดยตรง  หรือที่ม นุษย์น ามาใช้แก้ปัญหา ของตน
เพื่อการด ารงชีวิตที่เป็นสุข คุณค่านี้ต้องอาศัยปัญญาเป็นเครื่องตีหรือวัดค่า  และคุณค่าเทียมหรือคุณค่า
พอกเสริม หมายถึง คุณค่าหรือประโยชน์ของส่ิงท้ังหลายท่ีคนเราพอกพูนให้แก่ส่ิงนั้น เพื่อปรนเปรอ
การเสพเสวยเวทนา หรือเพื่อเสริมหรือขยายความยิ่งใหญ่ของตัวตนที่ยึดถือไว้ คุณค่านี้อาศัยตัณหาเป็น
เครื่องตีค่าหรือวัดราคา 

5.3.15.8 วิธีคิดแบบอุบายปลุกเร้าคุณธรรม เป็นการคิดแบบเร้ากุศล หรือคิดแบบกุศล
ภาวนา โดยคิดสกัดกั้นหรือบรรเทาและขัดเกลาตัณหา ซ่ึงจะส่งเสริมความเจริญงอกงามแห่งกุศลธรรม  

 5.3.15.9 วธีิคิดแบบเป็นอยู่ในขณะปัจจุบัน   เป็นการคิดในแบบท่ีมีปัจจุบันธรรมเป็น
อารมณ์ โดยเป็นเพียงการมีด้านหนึ่งของการคิดแบบอ่ืน ๆ  มีเนื้อหารวมอยู่ในมรรคองค์ที่ 7 คือ 
สัมมาสติ และสติปัฏฐาน 4 คือ สติก าหนดพิจารณากายเป็นอารมณ์ว่า กายนี้ก็สักว่ากาย ไม่ใช่สัตว์ 
บุคคล เรา เขา ตัว ตน เรียกว่า กายานุปัสสนา สติก าหนดพิจารณาเวทนาคือ สุข ทุกข์  ไม่สุข ไม่ทุกข์ 
เป็นอารมณ์ว่า เวทนานี้ก็สักว่าเวทนา ไม่ใช่สัตว์ บุคคล เรา เขา ตัว ตน เรียกว่า เวทนานุปัสสนาสติ
ก าหนดพิจารณาใจที่เศร้าหมองหรือผ่องแผ้วเป็นอารมณ์ว่า ใจนี้ก็สักว่าใจ ไม่ใช่สัตว์  บุคคล เรา เขา ตัว 
ตน  เรียกว่า   จิตตานุปัสสนา  และสติก าหนดพิจารณาธรรมที่เป็นกุศลหรืออกุศลที่บังเกิดกับใจเป็น
อารมณ์ว่า ธรรมนี้ก็สักว่าธรรม ไม่ใช่สัตว์ บุคคล เรา เขา ตัว ตน เรียกว่า  ธัมมานุปัสสนา  การคิดชนิดที่
เป็นอยู่ในปัจจุบัน เป็นการคิดในแนวทางของความ รู้ หรือคิดด้วยอ านาจปัญญา ทั้งเรื่องท่ีเกี่ยวกับอดีต 
ปัจจุบัน หรืออนาคต มีสติในปัจจุบัน ไม่คิดฟุ้งซ่าน 

5.3.15.10 วิธีการคิดแบบวิภัชชวาท   ที่จริงมิใช่วิธีการคิดโดยตรง แต่เป็นวิธีการพูด 
หรือการแสดงหลักการแห่งค าสอนแบบใดแบบหนึ่ง แต่การคิดกับการพูดใกล้ชิดกัน ก่อนพูดจะต้องคิด 
ส่ิงท่ีพูดล้วนส าเร็จมาจากการคิดทั้งส้ิน  (พระธรรมปิฎก, 2543: 669-728) 

 

5.4 การคิดเชิงระบบ (Systematic Thinking)   

5.4.1 ความหมายของระบบ   เป็นกลุ่มกิจกรรมหรือกลุ่มองค์ประกอบท่ีมีอิสระต่อกัน แต่มี
ความสัมพันธ์ซ่ึงกันและกัน เพ่ือการปฏิบัติการที่ มีความเชื่อมโยงเป็นหน่วยเดียวกัน ดังนั้น  O’cornor 
และ McDermott (O’cornor, & McDermott. 1997: 24) จึงกล่าวว่า  แก่นแท้ของระบบ คือ การด ารงคงไว้
ได้ทั้งมวล ซ่ึงประกอบด้วยองค์ประกอบย่อยต่าง ๆ ท่ีต่างก็ท าหน้าที่ปฏิสัมพันธ์กันอย่างต่อเนื่อง  เมื่อมี
การกระท ากับระบบ จึงไม่สามารถกระท ากับส่ิงเดียวได้  ระบบนั้นมีท้ังระบบรวมและระบบย่อย  
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ความเปลี่ยนแปลงใน
ส่วนที่สองของระบบ 

 ตามทฤษฎีระบบนั้น องค์ประกอบของ ระบบพ้ืนฐานประกอบด้วยส่วนน าเข้า กระบวนการ   

ส่วนน าออกหรือผลิตผลและปฏิกิริยาป้อนกลับ ดังภาพต่อไปนี้ 
 

 

 

    

   
                                          

ภาพที่ 17 การคิดเชิงระบบ 
 

5.4.2 ลักษณะส าคัญของระบบ  
5.4.2.1 เชื่อมโยงระหว่างองค์ประกอบ เพื่อท าหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่ง 
5.4.2.2 เกิดการเปล่ียนแปลง  เมื่อน าเอาส่วนประกอบอันใดอันหนึ่งออกไป หรือเพิ่ม

ส่วน ประกอบอ่ืน ๆ เข้ามา และหากแบ่งครึ่งระบบเป็น 2 ส่วน ย่อมจะไม่ได้ผลลัพธ์เป็น 2 ระบบย่อย ๆ  
แต่จะเป็นการท าลายระบบ 

5.4.2.3 การจัดเรียงส่วนประกอบนั้นมีต าแหน่งที่แน่นอน 
5.4.2.4 องค์ประกอบทุกองค์ประกอบจะเช่ือมต่อกัน และท างานร่วมกัน 

5.4.2.5 พฤติกรรมของระบบย่อมขึ้นอยู่กับโครงสร้างท้ังมวล เมื่อมีการเปล่ียนแปลง
โครงสร้าง พฤติกรรมของระบบก็จะเปล่ียนแปลงตามไปด้วย 

5.4.3 ความหมายของการคิดเชิงระบบ การคิดเชิงระบบเป็นการคิดในเชิงองค์รวมหรือภาพรวม 
โดยตระหนักชัดถึงองค์ประกอบย่อยที่มีความสัมพันธ์กัน และมีหน้าที่ต่อเชื่อมกันอยู่  ดังนั้น การคิดใน
ชนิดนี้จึงคิดในลักษณะเป็นวงวน (Loop) แทนที่จะเป็นเส้นตรง ทุกส่วนต่างมีการเชื่อมต่อกันทั้งโดยตรง
และโดยอ้อม ฉะนั้น การเปล่ียนแปลงใด ๆ ย่อมสร้างผลกระทบต่อเนื่องไปยังส่วนอ่ืน ๆ ของระบบด้วย 
และจะย้อนกลับมาท่ีจุดเริ่มต้นอีก เรียกว่าวงจรป้อนกลับ  

 

 

 

                                                  

     เป็นสาเหตุ                                                         เป็นสาเหตุ  

 

 

          

      

                                ภาพที่ 18 วงจรป้อนกลับ 

ความเปลี่ยนแปลงใน
ส่วนแรกของระบบ 

น าเข้า  
(Input) 

กระบวนการ 
(Process) 

น าออก 
(Output) 

ปฏิกิริยาป้อนกลับ 
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 5.4.4 ขั้นตอนการคิดเชิงระบบ  โดยหลักการแห่งการคิดเชิงระบบนั้น จะต้องมีการคิดภาพรวม
ของระบบก่อน แล้วจึงจะพิจารณาระบบย่อย   

5.4.4.1 พิจารณาถึงเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของส่ิงท่ีก าลังคิดจะท า 
5.4.4.2 กลับมาคิดถึงกิจกรรม หรือโครงการที่จะต้องท าว่า ประกอบด้วยอะไรบ้าง 
5.4.4.3 คิดถึงระบบ วิธีการ และเครื่องมือ 

5.4.4.4 ตรวจสอบระบบด้วยกระบวนงานป้อนกลับ 

5.4.4.5 ปรับปรุงแก้ไข 

5.4.5 การวิเคราะห์ระบบในเชิงลึก โดยวิธีคิดอย่างเป็นระบบจะต้องมอง 4 ระดับ คือ 

5.4.5.1 ระดับปรากฏการณ์หรือระดับเหตุการณ์  (Event) 

5.4.5.2 ระดับแนวโน้มและแบบแผน (Pattern) 

5.4.5.3 ระดับโครงสร้าง (Structure) 

5.4.5.4 ระดับภาพจ าลองความคิด (Mental Model) 

หากเปรียบเสมือนภูเขาน้ าแข็งท่ีเราเห็นโผล่น้ าขึ้นมา น ามาวิเคราะห์เพื่อความเข้าใจเป็น  
4 ระดับ ดังภาพ 

 

  

 ระดับปรากฏการณ์      
(เฉพาะท่ีเห็น/ได้ยิน/ได้รับรู้ 

 

 ระดับแนวโน้มและแบบแผน (Pattern) (จะเป็นตัวสะท้อนปรากฏการณ์) 
 

 ระดับโครงสร้าง (Structure)  

  (อาจมีหลายโครงสร้างประกอบกัน) (จะเป็นตัวก าหนดแบบแผนพฤติกรรม 

   แสดงออกมาในระดับปรากฏการณ์) 
 

 ระดับภาพจ าลองความคิด (Mental Model)  (เป็นการหล่อหลอมออกมาเป็น 

วิธีคิดอันเกิดจากพื้นฐานโครงสร้างเชื่อมโยง
กับส่ิงต่างๆ แสดงเป็นวิธีคิด เป็นเรื่องของ
ความเชื่อนิสัย พฤติกรรมของบุคคล) 

 

 

ภาพที่ 19 การวิเคราะห์ระบบในเชิงลึก 
 

ดังนั้นการฝึกคิดอย่างเป็นระบบต้องจัดกระบวนการให้ผู้เรียน/ผู้อบรมได้คิดทั้ง 4 ระดับ เพื่อเน้น
การคิดที่เป็นองค์รวมท่ีมองได้กว้าง ได้รอบ และลึก 
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5.4.6 การคิดเชื่อมโยงเร่ืองเหตุและผล 

นอกจากนี้ต้องศึกษาคุณสมบัติของวิธีคิดอย่างเป็นระบบ ซ่ึงเป็นแนวคิด/กฎ 5 ข้อที่จะบ่งบอกถึง
ความเป็นองค์รวม คือ 

5.4.6.1 การคิดเชิงเครือข่าย (Networks) ในระบบที่มีความซับซ้อนมาก เราจะเห็น
ส่วนประกอบแต่ละส่วนต่างมีอิทธิพลซ่ึงกันและกัน ยิ่งมีองค์ประกอบมากขึ้นเท่าใด ก็ยังเพิ่มความ
ซับซ้อนมากขึ้นเท่านั้น เราจะเข้าใจระบบก็ต่อเมื่อเราสามารถน าองค์ประกอบของระบบต่างๆ มา
เชื่อมโยงปฏิสัมพันธ์ซ่ึงกันและกัน   การทดลองคิดเชิงเครือข่าย ผู้สอน /ผู้อบรมต้องเน้นหนักว่าการ
สังเคราะห์ (Synthesis) โดยอาศัยทักษะการเชื่อมโยงเป็นหลัก เช่นการใช้ส่ือการเรียนรู้ที่ เป็นการเรียนรู้ที่
มีลักษณะที่จะท าให้ผู้เรียนเห็นความสัมพันธ์ ระหว่างตนเองและผู้อ่ืน ผลลัพธ์ที่ต้องการคือ การเชื่อมโยง
กับของระบบซ่ึงโยงใยกันเป็นความสัมพันธ์แบบสานต่อกันคล้ายเครือข่ายนี้ เมื่อส่วนใดส่วนหนึ่ง
เปล่ียนแปลง ก็จะมีผลกระทบต่อกันและกันเป็นลูกโซ่ ส ะท้อนให้เห็นว่าเมื่อองค์ประกอบของระบบ
เปล่ียนแปลงก็ย่อมส่งผลกระทบต่อกันและกัน 

5.4.6.2 ระบบต่างๆ จะซ้อนกัน ในระบบย่อยลงมาเรื่อยๆ เป็นขั้นๆ เช่นระบบราชการ   

มีระบบย่อยที่เป็นระบบกระทรวง ระบบกรม ระบบกอง ระบบของฝ่ายต่างๆ ซ่ึงมีความสัมพันธ์โยงใยกัน 
หรือตัวอย่างร ะบบในร่างกายของเราจะมีตั้งแต่ระบบเซลล์ ระบบเส้นเลือด ระบบหายใจต่อไปเรื่อยๆ 
จนถึง DNA ที่เป็นระบบเล็กลงไปอีก หากเราจะเข้าใจส่ิงใดส่ิงหนึ่งได้เราจะต้องเห็นความเชื่อมโยง
ทั้งหมด ดังค ากล่าวที่ว่า “เด็ดดอกไม้สะเทือนถึงดวงดาว ”  การทดลองคิดแบบระบบซ้อนระบบจะต้อง
เน้นการวิเคราะห์ (Critical Thinking) แยกแยะด้วยความเป็นเหตุเป็นผลเช่นการวิเคราะห์ปัญหาการศึกษา 
ปัญหาเรื่องวัฒนธรรม ค่านิยม กลายเป็นปัญหาสังคมนั้นคือ ความซับซ้อนของปัญหาท่ีเชื่อมโยงกันไปมา 
บางปัญหาเราอาจแก้ที่ระบบใหญ่ เพื่อให้กระทบไปสู่การคล่ีคลายปัญหาในระบบย่ อยที่ส าคัญ เราต้อง
มองเห็นระบบทั้งระบบและทุกระดับ สรุปหลักการข้อนี้คือ นอกจากความสัมพันธ์โยงใยกันเป็นระบบ
เครือข่ายของระบบแล้ว ระบบยังมีการซ้อนกันเป็นขั้นๆ และเชื่อมโยงต่อกันสามารถส่งผลกระทบถึงกัน
หมดเพียงแต่จะกระทบมากกระทบน้อยไม่เท่ากัน 

5.4.6.3 การคิดอย่างเป็ นระบบ คือ การคิดแบบสัมพันธ์กับบริบท (Context) บริบทมา
จากภาษาลาติน แปลว่า “ถักทอเข้าด้วยกัน ” การคิดแบบสัมพันธ์กับบริบทคือการคิดถึงสัมพันธภาพ
ระหว่างระบบกับส่ิงแวดล้อมของระบบ เราต้องท าความเข้าใจสภาพแวดล้อมของบริบทเพื่อที่จะท าความ
เข้าใจ วิเคราะห์คุณสมบัติของส่ิ งนั้นๆ ได้ถูกต้อง เพื่อที่จะเข้าใจระบบท้ังหมด แต่ต้องเลือกวิเคราะห์
เฉพาะบริบทไหนที่จ าเป็น และเป็นประโยชน์ต่อการวิเคราะห์เท่านั้น เพื่อจ ากัดขอบเขตการวิเคราะห์ให้
เด่นขึ้น  เช่น การเข้าไปศึกษาพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งซ่ึงยังไม่รู้ว่ามีปัญหาอะไร มากน้อยแค่ไหน แล ะปัญหา
นั้นมีท่ีมาอย่างไร  เราต้องวิเคราะห์ถึงระดับไหน จึงจะท าให้เห็นพื้นที่นั้นได้ชัดเจนขึ้น  ดังนั้นการคิดเชิง
สัมพันธ์เชื่อมโยงกับบริบท จะต้องสามารถขีดเส้นเพื่อให้ได้จุดร่วมระดับหนึ่ง 
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5.4.6.4 การคิดอย่างเป็นระบบจะต้องจับความสัมพันธ์หรือการปฏิสัมพันธ์ให้ได้  หัวใจ
อยู่ที่การเชื่อมความสัมพันธ์ป้อนกลับ (Feedback) ระหว่างองค์ประกอบหรือส่วนต่างๆ  เส้นแห่ง
ความสัมพันธ์ เป็นส่ิงท่ีจะท าให้เห็นภาพรวมของปัญหาซ่ึงช่วยในการวิเคราะห์ให้เห็นปัญหาท่ีแท้จริง  
และเส้นแห่งความสัมพันธ์ไม่ใช่ส่ิงท่ีจะมองเห็นด้วยตาเปล่าได้ เราต้องใช้จินตนาการช่วยว่า ปัญหาต่างๆ  
มันมีความเชื่อมโยงกันอย่างไร  ดังนั้นต้องวาดออกมาเป็ นรูปเพื่ออธิบายให้ชัดเจ นในเส้นแห่ง
ความสัมพันธ์ บางครั้งมีเส้นความสัมพันธ์ที่มีพลังมากกว่าเส้นอ่ืนๆ เรียกว่า “Core loop” หรือ 
“Governing loop” หรือจะเรียกง่าย ๆ ว่าเส้นเช่ือมโ ยงหลักหมายความว่า ความสัมพันธ์ที่เชื่อมโยงเส้น
เชื่อมโยงหลัก จะมีผลกระทบมากกว่าเส้นอ่ืน  ตัวอย่างเช่น เศรษฐกิจไทยสัมพันธ์กันทั่วโลก แต่เม่ือ
วิเคราะห์แล้วจะพบว่ามีความสัมพันธ์กับมาเลเซีย พม่า กัมพูชา ลาว รัสเซีย จีน ก็ตามแต่เม่ือไหร่ที่
เศรษฐกิจของอเมริกามีปัญหาย่อมส่งผลกระทบต่อทั่วโลก เพราะระบบการเงินโลกเกี่ยวข้องกับอเมริกา
ทั้งนั้น 

5.4.7 การคิดที่เกิดขึ้นในกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ 

 กระบวนการคิดอย่างเป็นระบบท่ีเกิดขึ้นจ าเป็นต้องอาศัยทักษะการคิดย่อย ๆ 7  ทักษะ  
ประกอบด้วย 

5.3.7.1 ขั้นก าหนดประเด็นหรือการก าหนดปัญหาจะต้องอาศัยทักษะการคิด 3 ทักษะย่อย คือ 
1) การคิดแบบพลวัต  (Dynamic  Thinking) 

2) การคิดแบบระบบแห่งสาเหตุ  (System – as – cause  Thinking) 

3) การคิดมองแบบภาพรวม  (Forest  Thinking) 

5.3.7.2 ขั้นสังเคราะห์แบบจ าลอง  จะต้องอาศัยทักษะการคิด  3  ทักษะย่อย คือ 

1) การคิดแบบปฏิบัติการ  (Operational  Thinking) 

2) การคิดแบบวงจรสัมพันธ์  (Closed – loop  Thinking) 

3) การคิดแบบเชิงปริมาณ  (Quantitative  Thinking) 

5.3.7.3 การทดสอบแบบจ าลอง  จะต้องอาศัยทักษะการคิดกระบวนการเชิงวิทยาศาสตร์ 
(Scientific   thinking) 

5.4.8 การคิดแบบพลวัต (Dynamic  Thinking) 

 การคิดแบบพลวัตเป็นทักษะการคิดชนิดแรกตามความเชื่อพื้นฐานของการคิดอย่างเป็นระบบ  
เพราะการคิดแบบพลวัตสามารถช่วยท าให้อธิบายประเด็นและก าหนดแบบแผนของประเด็นได้อย่าง
ชัดเจน  นอกจากนั้น  ยังจะช่วยท าให้รู้ว่า  ณ  จุดสถานการณ์ปัจจุบันภายใต้บริบทเช่นนี้  ประเด็นดังกล่าว
มีท่ีมาจากทิศทางใดและก าลังจะไปทิศทางไหน 

การคิดแบบพลวัตเป็นทักษะการคิดในกระบวนการการคิดอย่างเป็นระบบท่ีถือว่าง่ายที่สุด  แต่
มันก็ไม่สามารถจะพัฒนาขึ้นมาได้โดยธรรมชาติ  เพราะมีคนจ านวนหนึ่งที่ยังใช้การคิดแบบหยุดนิ่งอยู่
กับท่ี  (Static  Thinking)  คือ  มองประเด็นทั้งหลายท้ังปวงว่า  ความเปล่ียนแปลงจากจุดหนึ่งไปยัง        
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อีกจุดหนึ่งนั้นมีส่ิงต่างๆ ท่ีเกิดขึ้นระหว่างสองจุดของความแตกต่างนั้นน้อยมาก  ถ้าจะแสดงเส้นกราฟ
ตามแนวคิดของนักคิดแบบหยุดนิ่งอยู่กับท่ีก็เปรียบเสมือนเป็นเส้นตรง 

เครื่องมือที่มีคุณค่ามากส าหรับการคิดแบบพลวัต คือ แบบแผนพฤติกรรมอ้างอิง (Reference  

Behavior  Pattern : RBP) แสดงด้วยกราฟแสดงพฤติกรรมภายใต้ช่วงเวลา (Behavior – Over – Time : 

BOT) โดยกราฟแสดงพฤติกรรมภายใต้ช่วงเวลาจะแสดงให้เห็นถึง    ตัวแปรท่ีเกี่ยวข้องกับประเด็ นที่
สนใจศึกษา  ท าให้สามารถมองเห็นเส้นทางของประวัติความเป็นมาของประเด็นและยังสามารถสร้าง
แนวทางส าหรับอนาคตได้ด้วย 

5.4.9 การคิดแบบระบบแห่งสาเหตุ (System – Cause  Thinking) 

การใช้การคิดแบบพลวัต  จะช่วยท าให้ได้แบบแผนของพฤติกรรมภายใต้ช่วงเวลาหนึ่งออกมา  
เมื่อการ สกัดโครงสร้างแบบแผนกระท าได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ก็จะท าให้ได้แบบแผนที่ช่วยท าให้
มองเห็นชุดของความสัมพันธ์ที่อาจจะเป็นรากฐานของแบบแผนหรือรูปแบบได้ 

การคิดแบบท่ีสองท่ีเป็นทักษะที่จะท าให้เกิดความก้าวหน้าขึ้น คือ  การคิดแบบปัจจัยเหตุของ
ระบบท่ีสามารถช่วยท าให้เรียนรู้ชุดของความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องมากที่สุด  อันจะน าไปสู่การพัฒนาแบบ
แผนพฤติกรรมที่เราก าลังสนใจได้  หรืออาจกล่าวได้ในอีกลักษณะหนึ่งว่า  การคิดแบบระบบแห่งสาเหตุ
นั้นเป็นการมองความสัมพันธ์ที่ไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้ท าการตัดสินใจที่อยู่ในระบบ  หากแต่
มองว่าภายในตัวของระบบเองนั้นเป็นสาเหตุของพฤติกรรมทั้งปวงที่มันได้แสดงออกมา 

การคิดแบบระบบแห่งสาเหตุเป็นส่ิงท่ีมีคุณค่ามากที่สุด  เม่ือน าไปเปรียบเทียบกับการคิดแบบ
ระบบแห่งผล  (System – as – effect  thinking)  เพราะการคิดแบบระบบแห่งผลเป็นการมองพฤติกรรม
ระบบท่ีเป็นผลสืบเนื่องมาจากชุดของแรงกดดันที่มาจากการควบคุมจากภายนอกของผู้ตัดสินใจในระบบ  
หรืออาจกล่าวอีกนัยหนึ่งว่า  การคิดแบบระบบแห่งสาเหตุนั้นส่งเสริมให้มองระบบว่าพฤติกรรมระบบ
ทั้งหมดนั้นมีสาเหตุมาจากภายในตัวระบบเองเป็นส าคัญ 

ข้อดีของการคิดแบบระบบแห่งสาเหตุมี  2  ประการหลัก  คือ 

ประการแรก ผู้ท่ีท าการตัดสินใจที่เป็นบุคคลที่ยอมรับ  “การขับเคล่ือน”  ด้วยตนเองมากกว่าการ
ถูกขับเคล่ือนจากภายนอก  จะมีความพยายามค้นหาปฏิบัติการที่อาจจะช่วยท าให้แบบแผนหรือรูปแบบ
พฤติกรรมที่ปรารถนาเกิดขึ้นได้มากกว่าท่ีจะไปท านายรูปแบบที่จะเกิดขึ้น 

ประการที่สอง เพราะว่าการคิดแบบระบบแห่งสาเหตุจะเป็นทางเชื่อมต่อ  ท าให้สามารถเพ่งเล็ง  
ให้ความสนใจกับรูปแบบที่ชัดเจนมากขึ้น  อันจะท าให้รูปแบบของประเด็นหรือปัญหามีความชัดเจนและ
เป็นรูปแบบที่ง่ายต่อการเข้าใจมากขึ้น  ท าให้มีเวลาท่ีจะไปพิจารณาในประเด็นที่สูงขึ้นได้ง่ายขึ้น   

5.4.10 การคิดแบบภาพรวม  (Forest   thinking) 

การคิดแบบภาพรวม  เป็นการคิดที่จะช่วยท าให้สามารถสรุปประเด็นหรือปัญหาได้อย่าง
กว้างขวางและลุ่มลึกมากขึ้น   เพราะการคิดแบบภาพรวมเป็นการมองเป็นภาพใหญ่  เปรียบเสมือนกับ
การเดินทางเข้าไปในป่า  จะมองเห็นภาพป่าใน ภาพรวมก่อนที่จะมุ่งกลับมาพิจารณารายละเอียดต้นไม้  
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แต่ละต้น  การคิดแบบภาพรวมเป็นความพยายามท่ีจะมองผลแบบกว้าง  เป็นแบบจ าลองท่ีมีความเป็น
เอกภาพสูง  ด้วยตัวแปรท่ีมีจ านวนน้อยในแต่ละความสัมพันธ์  ในขณะที่การคิดแบบมองต้นไม้ทีละต้น
เป็นความพยายามท่ีจะกระท าในลักษณะตรงกันข้าม  คือ  เป็นการมองในมุมท่ีแคบ  เป็นแบบจ าลองท่ีมี
ความเป็นเอกภาพน้อยแต่ด้วยการมีตัวแปรในรายละเอียดมากในแต่ละความสัมพันธ์   

5.4.11 การคิดแบบปฏิบัติการ  (Operational  thinking) 

 การคิดในสามแบบแรกเป็นส่วนช่วยท าให้การคิดอย่างเป็นระบบสามารถก าหนด         คว าม
กว้าง  (Breadth)  ความลึก  (Depth)  และความเข้มข้นหรือความหนาแน่น  (Density)  ของรูปแบบ  และ
ทักษะการคิดสามประการถัดไป  อันประกอบด้วย  การคิดแบบปฏิบัติการ  (Operational  Thinking)  การ
คิดแบบวงจรความสัมพันธ์  (Closed – loop  Thinking)  และการคิดแบบเชิงปริม าณ  (Quantitative  

Thinking)  จะช่วยท าให้ระบุความสัมพันธ์อันเป็นเสมือนวงจรในวิถีชีวิตปกติ 
ประเด็นที่เป็นประเด็นส าคัญส าหรับทักษะการคิดแบบปฏิบัติการ  คือ  กระบวนการ  (Process)  

ซ่ึงส่วนมากจะมุ่งไปพิจารณาเรื่องปัจจัย  (Factors)  มากจนลืมกระบวนการ  การคิดแบบปฏิ บัติการเป็น
ทักษะการคิดที่ทรงพลังมากที่สุดแบบหนึ่งในกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ  แต่ก็เป็นทักษะที่ต้องใช้
เวลาฝึกฝน  ท้ังนี้เนื่องจากการติดยึดกับแนวคิดความเชื่อพื้นฐานมักจะเริ่มคิดที่ปัจจัยหรือความสัมพันธ์  
และเป็นการคิดที่ติดยึดกับความเชื่อเดิมอย่างเหนียวแน่นลึกซ้ึง  โดยส่วนใหญ่จะเริ่มตั้งค าถามว่า  “อะไร
คือปัจจัยที่มีอิทธิพล ...?”  หรือ  “อะไรคือปัจจัยที่จะเป็นตัวขับเคล่ือนไปสู่ความส าเร็จ ...?”  แต่ถ้าได้
พยายามคิดในแนวทางใหม่ตามทิศทางของการคิดแบบปฏิบัติการจะเป็นการมุ่งตอบค าถามว่า  “อะไร
เป็นสาเหตุของผลผลิต  (Out come) นี้ ?”  หรือ  “กิจกรรมนี้มีการท างานจริงๆ เป็นอย่างไร ?”  ซ่ึงท้ังสอง
ประเด็นค าถามนี้เป็นการคิดในลักษณะที่แตกต่างกัน  กล่าวคือ  เป็นการคิดถึงความสัมพันธ์กับการคิดถึง
สาเหตุ 

คุณค่าของการคิดแบบปฏิบัติการถือว่ามีความส าคัญอย่างน้อยสองประการ  คือ  เป็นส่วนช่ วย
สนับสนุนให้มีการส่ือสารการคิดได้อย่างมีประสิทธิภาพ  และช่วยท าให้สามารถจ าแนกแยกแยะและ
พัฒนาผลของการแสดงออกที่มีความชัดเจนมากขึ้น   

การพัฒนาการคิดแบบปฏิบัติการ   จ าเป็นต้องมีการฝึกฝนในสองประเด็น  คือ  ประการแรก  
จะต้องระมัดระวังและตระหนักอยู่เสมอว่า  จะต้อ งฝึกตั้งค าถามว่าอะไรคือสาเหตุของปรากฏการณ์นี้  
และปรากฏการณ์นี้มีการปฏิบัติหรือการท างานจริงอย่างไร  ส่ิงเหล่านี้คือการตั้งค าถามเพื่อจะคิดค้นหา
กระบวนการมากกว่าปัจจัย  ประการที่สองท่ีจะต้องฝึกฝน  คือ  การสร้างเส้นทาง  (Flow – generated)  

เสมือนเป็นเส้นทางของ กระบวนการเกิดกิจกรรมและผลลัพธ์ต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้นว่ามีปัจจัยหรือกิจกรรม
อะไรที่ส่งผลต่อผลลัพธ์หรือเป็นแรงบีบบังคับท าให้เกิดผลดังกล่าวอย่างเป็นขั้นตอนหรือเป็น
กระบวนการ 
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5.4.12 การคิดแบบวงจรสัมพันธ์ (Closed – loop  Thinking) 

ระหว่างการคิดแบบปฏิบัติการและการคิดเชิงปริมาณ  การคิดแบบวงจรสัมพันธ์จะช่วยให้ระบุ
ความสัมพันธ์ภายในของแบบจ าลองได้  ถ้าจะเปรียบเทียบการคิดเชิงปฏิบัติการเสมือนเป็นโครงกระดูก
สันหลังแล้ว  การคิดแบบวงจรสัมพันธ์จะเสมือนเป็นเส้นใยประสาทที่แผ่ขยายสัญญาณออกไปในส่วน
ต่าง ๆ ของร่างกาย  และเป็นตัวน าสัญญาณกลับมาเพื่อประมวลที่สมอง 

 การคิดแบบวงจรสัมพันธ์  หมายถึง  การมองความสัมพันธ์เชิงสาเหตุในรูปของวงจร  เป็น
ลักษณะแบบสองทางมากกว่าท่ีจะเป็นความสัมพันธ์แบบทางเดียว  ซ่ึงจะมีลักษณะเป็น  “เหตุและผล ”  

(Cause  and  Effect) 

 การคิดแบบวงจรสัมพันธ์ช่วยท าให้ต้องหยุดมองปัญหาหรือประเด็นหรือสถานการณ์  โดยมุ่งให้
ความสนใจอย่างตั้งใจว่าส่ิงใดที่จะเป็นสาเหตุและส่งให้เกิดผลอย่างไร  ลักษณะการคิดแบบวงจรสัมพันธ์
เป็นทักษะที่สามารถฝึกได้ง่ายและพัฒนาได้  เพราะว่าโอกาสที่จะเรียนรู้และศึกษาหาข้อมูลปัจจัยเหตุและ
ผล  อาจได้รับจากการพูดคุย  การประชุมหรือจากส่ือมวลชนต่าง ๆ การได้รับข้อมูลสถานการณ์หรือการ
ท าความเข้าใจกับสถานการณ์จะช่วยท าให้มีความเข้าใจวงจรความสัมพันธ์ได้อย่างลึกซ้ึงมาก 

 ส่ิงท่ีปรารถนาของทักษะการคิดแบบวงจรสัมพันธ์  คือ  การพยายามรับฟังอย่างระมัดระวัง
เกี่ยวกับสาเหตุของประเด็นและเริ่มต้นด้วยการเขียนวงจรสัมพันธ์แบบทางเดียวไปก่อน  จากนั้นพัฒนา
ไปสู่การพิจารณาสาเหตุแบบสองทาง 

5.4.13 การคิดเชิงปริมาณ (Quantitative  thinking) 

การคิดเชิงปฏิบัติการและการคิดแบบวงจรสัมพันธ์ช่วยท าให้สามารถก าหนดโครงสร้าง
แบบจ าลองความคิดได้  การคิดเชิงปริมาณจะ เป็นส่วนส าคัญที่ช่วยสร้างความมั่นใจและยืนยันผลของ
แบบจ าลองดังกล่าว 

การคิดเชิงปริมาณมุ่งท่ีจะให้ข้อมูลในเชิงตัวเลขและมุ่งสร้างทิศทางแนวโน้มให้เห็นในลักษณะ
ของเส้นกราฟแสดงความสัมพันธ์  ลักษณะของการคิดเชิงปริมาณเกี่ยวข้องกับจ านวนตัวเลขแต่ไม่จ าเป็น
ว่าจะต้องได้มาจากการวัดอย่างชนิดถูกต้องเที่ยงตรงเสียทีเดียว  แต่อาจจะได้จากการประมาณการที่คาด
ว่าจะใกล้เคียงท่ีสุด 

การคิดเชิงปริมาณเป็นขั้นตอนที่ส าคัญขั้นตอนหนึ่งที่จะท าให้การคิดต่อเนื่อง  ซ่ึงขั้นของการคิด
เชิงปริมาณมักจะนิยมใช้การสร้างสถานการณ์จ าลองในคอมพิวเตอร์  แล้วท า การทดสอบด้วยระบบ
คอมพิวเตอร์ 

5.4.14 การคิดเชิงวิทยาศาสตร์  (Scientific  Thinking) 

การคิดใน  6  ลักษณะที่ได้กล่าวมาแล้ว  เป็นกระบวนการคิดที่ใช้ในกระบวนการสร้าง
แบบจ าลอง  ทักษะการคิดสุดท้ายที่ใช้ในการประยุกต์มากที่สุดหลังจากที่ได้สร้างแบบจ าลองเรียบร้อย
แล้ว  การคิดเชิงวิทยาศาสตร์เป็นส่วนส าคัญที่จะช่วยท าให้แบบจ าลองสามารถพัฒนาได้ดียิ่งขึ้น  ช่วยท า
ให้เกิดความเข้าใจในตัวแบบจ าลองมากขึ้น 
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การคิดเชิงวิทยาศาสตร์เป็นการค้นหาแนวทางการพัฒนาระบบท่ีจะท าให้เกิดความมั่นใจได้ว่า
ระบบนั้นเป็นระบบที่มีประสิทธิภาพ  ซ่ึงการคิดเชิงวิทยาศาสตร์จะเป็นการน าไปสู่การทดสอบทางสถิติ
ที่จะท าให้เกิด  “Goodness  of  fit”  ทั้งนี้  การคิดเชิงวิทยาศาสตร์จะเกี่ยวข้องกับการวัดคุณภาพของ
แบบจ าลองใน  2  ด้าน  คือ  ความเที่ยงตรงภายนอก  (Face  Validity)  และความแข็งแรงของแบบจ าลอง  

(Robustness)  ทั้งนี้  ความเที่ยงตรงภายนอกเป็นการประเมินโครงสร้างของแบบจ าลองว่ามีความเหมาะ
กับโครงสร้างของแบบจ าลองในสถานการณ์จริงเพียงใด  ส่วนความแข็งแรงของระบบเป็นการประเมิน
พฤติกรรมของแบบจ าลองเมื่ออยู่ภายใต้สถานการณ์ที่เป็นจริง  ถ้าแบบจ าลองระบบสามารถอยู่ภายใต้
สถานการณ์จริงได้อย่างม่ันคง  แสดงว่าแบบจ าลองนั้นมีความทนทานมาก  แต่ถ้าทนอยู่ไม่ได้หรือแสดง
พฤติกรรมออกมาไม่ดี  แสดงว่าแบบจ าลองนั้นขาดความแข็งแรงของแบบจ าลอง 

การคิดอย่างเป็นระบบ เพื่อช่วยในการจัดกิจกรรมการพัฒนาความคิดอย่างเป็นระบบของผู้เรียน
จ าเป็นเน้นการฝึกฝนประสบการณ์การคิด  โดยให้ ผู้เรียนได้พบกับสถานการณ์จ าลองท่ีได้ฝึกคิดตาม
สถานการณ์ที่ประสบ  นอกจากนั้น  การส่งเสริมให้มีการฝึกคิดเป็นรายบุคคลจะเป็นส่วนส าคัญและการ
ให้ข้อมูลย้อนกลับเกี่ยวกับผลงานการคิดจะช่วยส่งเสริมการพัฒนาการคิดของผู้เรียนมากขึ้น 
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5.5 บทสรุป 

การคิด เป็นกิจกรรมทางสมองท่ีเกี่ยวกับการใช้สัญลักษณ์ในการจัดระเบียบหน่วยต่างๆ ของ
ส่ิงแวดล้อม การคิดอย่างเป็นระบบเป็นรูปแบบการคิดที่ซับซ้อนแต่เป็นประโยชน์ในการด ารงชีวิตของ
มนุษย์ การน าทักษะด้านการคิดอย่างเป็นระบบมาใช้ เพื่อช่วยในการจัดกิจกรรมการพัฒนาความคิดอย่าง
เป็นระบบของผู้เรีย นจ าเป็นเน้นการฝึกฝนประสบการณ์การคิด  โดยให้ผู้เรียนได้พบกับสถานการณ์
จ าลองท่ีได้ฝึกคิดตามสถานการณ์ที่ประสบ  นอกจากนั้น  การส่งเสริมให้มีการฝึกคิดเป็นรายบุคคลจะ
เป็นส่วนส าคัญและการให้ข้อมูลย้อนกลับเกี่ยวกับผลงานการคิดจะช่วยส่งเสริมการพัฒนาการคิดของ
ผู้เรียนมากขึ้น  
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ค าถามท้ายบท 
 

 1.1 ให้สรุปหลักการ การคิดของมนุษย์ พร้อมยกตัวอย่างประกอบพร้อมน าเสนอรูปแบบการคิด
แต่ละรูปแบบ โดยน าเสนอเป็นกลุ่ม (5 คน) 

 1.2 ให้จัดกิจกรรม เพื่อส่งเสริมการคิดอย่างเป็นระบบ เพื่อการจัดการเรียนรู้  พร้อมเสนอเอกสาร 
ใบงาน แบบทดสอบ ประกอบการน าเสนอ โดยน าเสนอเป็นกลุ่ม (8-10 คน) 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ 6 

การสร้างทีมงาน   3    ชั่วโมง 
 

หัวข้อเนื้อหา 

6.1 ความหมายและความส าคัญ 

6.2 ประเภทของทีมงาน 

6.3 แนวคิดและทักษะการสร้างทีมงาน 

6.4 คุณลักษณะของทีมท่ีมีประสิทธิภาพ 

6.5 บทสรุป 
 

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

1. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถอธิบายเกี่ยวกับการสร้างทีมงาน 

2. เพื่อให้ผู้เรียนน าไปประยุกต์ใช้กับการเรียนเป็นกลุ่ม 
 

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอนประจ าบท 

1. บรรยายเนื้อหาในแต่ละหัวข้อ พร้อมยกตัวอย่างประกอบ 

2. ศึกษาจากเอกสารประกอบการสอน 

3. ผู้สอนสรุปเนื้อหา 

4. ท าแบบฝึกหัดเพื่อทบทวนบทเรียน 

5. ผู้เรียนถามข้อสงสัย 

6. ผู้สอนท าการซักถาม 
 

สื่อการเรียนการสอน 

1. เอกสารประกอบการสอนวิชา บทท่ี 6 การสร้างทีมงาน 

2. Power Point เรื่อง การสร้างทีมงาน 
 

การวัดผลและการประเมิน 
1. ประเมินจากการซักถามในชั้นเรียน 

2. ประเมินจากความร่วมมือและความรับผิดชอบต่อการเรียน 

3. ประเมินจากการท าแบบฝึกหัดทบทวนท้ายบทเรียน 
 



บทที่ 6 

การสร้างทีมงาน 
 

6.1 ความหมายและความส าคัญ  มีนักวิชาการได้ให้ความหมายของทีมงานไว้หลากหลาย พอสรุป
เป็นสาระสําคัญ ดังนี้ 

สุนันทา  เลาหนันท์ (2549 : 62) ได้กล่าวไว้ว่า ทีม หมายถึง กลุ่มของบุคคลที่ทํางานร่วมกัน 

มีปฏิสัมพันธ์กันระหว่างสมาชิกในกลุ่มช่วยกันทํา งานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายเดียวกันอย่างมี
ประสิทธิภาพ และผู้ร่วมทีมต่างมีความพอใจในการทํางานนั้น  

จอห์นสัน และ จอห์นสัน (Johnson & Johnson, 1991: 435) กล่าวถึง การสร้างทีมงานใน
รูปแบบของกระบวนการที่เกิดขึ้นของกลุ่มบุคคลที่มารวมตัวกันเพื่อปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าห มาย 
ซ่ึงสอดคล้องกับ ปาร์คเกอร์ (Parker, 1990: 16) ที่เน้นความสัมพันธ์และการพึ่งพาของสมาชิกใน
ทีมเพื่อปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมาย 

เชอร์เมอฮอร์น  ฮันท์ และออสบอน (Shermerhorn, Hunt, & Osborn, 1994: 328) ได้ให้
ความหมายของการสร้างทีมงานไว้ว่า เป็นกระบวนการที่ได้ วางแผนกิจกรรมล่วงหน้าเพ่ือการ
รวบรวมข้อมูลในการทํางานของบุคคล เป็นจุดเริ่มต้นในการเปล่ียนแปลงท่ีจะนําไปสู่การพัฒนา
ทีมงาน ดังนั้นจุดเน้นของการสร้างทีมงานอยู่ที่การให้กลุ่มบุคคลมาทํางานร่วมกันเพื่อใช้เป็น
แนวทางในการแก้ปัญหาและปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน 

วู๊ดคอค และฟรานซิส (Woodcock & Francis, 1994: 1) ได้นิยามการสร้างทีมงานเป็นการ
ให้กลุ่มบุคคลได้มีเป้าหมายร่วมกัน โดยมีปฏิสัมพันธ์เพื่อปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ร่วมกัน 

อรุณ รักธรรม (2524: 30) ได้กล่าวถึงเป้าหมายของการสร้างทีมงาน คือ การสร้างทีมท่ี
สามารถทํางานได้อย่างประสานสัมพันธ์กัน เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

วิชัย โถสุวรรณจินดา (2535: 142) ได้ให้ความหมายของการสร้างทีมงานไว้ว่าเป็นการสร้าง
การทํางานที่มีชีวิตชีวา มีการประสานการทํางานของสมาชิกในทีมเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ที่ตั้งไว้
ร่วมกัน การสร้างทีมงานไม่เพียงแต่การที่บุคคลมาร่วมกันทํางาน แต่เป็นการผสมผสานระหว่าง
สมาชิก ผู้นํากลุ่ม กระบวนการตัดสินใจในกลุ่ม การใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

 จากความหมายดังกล่าวข้างต้นสรุปได้ว่า  การสร้างทีมงาน หมายถึง กระบวนการพัฒนา
กลุ่มบุคคลในการทํางาน เริ่มจากการมีเป้าหมายและวัตถุประสงค์ร่วมกัน เรียนรู้การวินิจฉัยปัญหามี
ปฏิสัมพันธ์ภายในกลุ่ม เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหา และปรับปรุงประสิทธิภาพในการทํางาน ในการ
สร้างทีมงานให้ประสบผลสําเร็จควรเริ่มจากความเข้าใจถึงความแตกต่างของกลุ่มและทีมงานก่อน 
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ในการศึกษาเรื่องทีมงานนั้น มีคําท่ีเกี่ยวข้องและมีความหมายที่คล้ายกันและแตกต่างกันคือ 

กลุ่ม (Group) หมายถึง การที่บุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไปมารวมตัวกัน เพ่ือปฏิบัติงานให้
บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ แต่ไม่ได้มีการกําหนดขอบเขตของความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิก  

ทําให้สมาชิกบางคนในกลุ่มจะมุ่งม่ันทํางานของตนเพียงอย่างเดียว แล้วค่อยนําผลงานมารวมกัน
เป็นผลงานกลุ่ม หรือสมาชิกบางคนในกลุ่มจะต้องประสานงานและปฏิบัติงานร่วมกันเพื่อให้ได้
ผลงานออกมาเป็นของกลุ่ม การรวมกลุ่มงานจะพิจารณาท่ีความสําเร็จในเป้าหมายของกลุ่มเป็น
สําคัญ แต่จะไม่ตระหนักถึงปฏิสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นของสมาชิก  

 จากความหมายของทีมงานและกลุ่มจะพบว่ามีความแตกต่างของการที่บุคคลเป็นส่วนหนึ่ง
กลุ่ม กับการเป็นสมาชิกของทีมแล้วจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่า “กลุ่ม” จะเป็นระบบท่ีเกิดขึ้นจากการ
ที่คนตั้งแต่สองคนขึ้นไปมารวมตัวกัน โดยมีเป้าหมายร่วมกัน มีปฏิสัมพันธ์กัน พึ่งพาอาศัยกัน เพ่ือ
ผลประโยชน์ของสมาชิกแต่ละคนและของกลุ่ม เมื่อพิจารณาในมิติของการทํางานในองค์กร กลุ่ม
งาน (Group Work) คือ กลุ่มท่ีมีการแลกเปล่ียนข้อมูลซ่ึงกันและกัน และช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน
ภายในขอบเขตหน้าท่ีและความรับผิดชอบ ของแต่ละคนเพื่อให้เขาสามารถปฏิบัติงานของตนได้
ตามเป้าหมาย แต่กลุ่มงานอาจจะไม่มีความจําเป็นต้องทํางานที่ต้องใช้ความพยายามของสมาชิกเข้า
ด้วยกันอย่างสมบูรณ์ ดังนั้นสมาชิกของกลุ่มจึงทํางานโดยการรวมงานของแต่ละคน แต่ไม่มีการ
ประสานพลังความสามารถและความพยายามร่วมกันเหมือนกับการทํางานเป็นทีม ซ่ึงต้องอาศัยการ
ประสานความพยายามของแต่ละคนในการทํางานของกลุ่ม เพื่อให้ได้ผลงานในระดับท่ีมากกว่าการ
เอาผลงานของแต่ละคนมารวมกัน  หรือที่เรียกว่า “การรวมพลัง” (Synergy) ความแตกต่างของกลุ่ม
และทีมสามารถสรุปได้ในตาราง  
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ตารางที่ 8 ความแตกต่างของกลุ่มและทีม 
 

ลักษณะ กลุ่ม ทีม 

การก่อตั้ง 
เกิดจากการรวมตัวของสมาชิกเพื่อ
ทํางานให้บรรลุเป้าหมายโดยไม่
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาประสิทธิภาพ
ขององค์กร 

สมาชิกรวมตัวเพื่อทํางานให้บรรลุเป้าหมาย
ของทีมร่วมกันและพยายามท่ีจะเพิ่ม
ประสิทธิภาพขององค์กร 

โครงสร้าง โครงสร้างของกลุ่มไม่ซับซ้อนและ
เป็นไปอย่างไม่เป็นทางการ 

โครงสร้างของทีมมีความเป็นทางการและมี
ความสัมพันธ์ของสมาชิกอย่างซับซ้อน 

ผู้นํา มีการคัดเลือกและยอมรับผู้นําอย่างไม่
เป็นทางการ 

มีการแต่งตั้งผู้นําอย่างเป็นทางการ แต่อาจจะ
ผลัดเปล่ียนกันเป็นผู้นําอย่างไม่เป็นทางการ 

สมาชิกและ
บทบาท 

1. สมาชิกของกลุ่มจะมาจากพื้นฐาน
ความสนใจที่ใกล้เคียงกันมารวมตัวใน
การทําส่ิงท่ีสนใจร่วมกัน 

1.สมาชิกในทีมอาจจะมาจากพื้นฐานที่ต่างกัน
มารวมตัวเพื่อประสานความรู้ ทักษะ และ
ความสามารถในการทํางานร่วมกัน 

 2.สมาชิกปฏิบัติตามบรรทัดฐานที่
กําหนดขึ้นอย่างไม่เป็นทางการ 

2.สมาชิกจะมีบรรทัดฐาน กฎเกณฑ์ ในการ
ทํางานร่วมกัน 

3.สมาชิกจะได้รับผลตอบแทนทาง
จิตใจ เช่น ความพอใจ ความภาคภูมิใจ 

3.สมาชิกจะได้รับรางวัลที่เป็นทางการและ
ความผูกพันในทีมงาน ซ่ึงทําให้บุคคลพอใจใน
ทีมและผลงาน 

4.สมาชิกจะทํางานกันตามความ
เหมาะสมของสถานการณ์ 

4.สมาชิกทํางานอย่างเป็นระบบและสัมพันธ์
กัน 

การส่ือสาร การติดต่อส่ือสารอย่างไม่เป็นทางการ 
และขยายตัวตามความสัมพันธ์ทาง
สังคม 

มีการส่ือสารอย่างเป็นทางการและไม่เป็น
ทางการ 

ระยะเวลา ระยะเวลาไม่แน่นอน อาจจะเพียงระยะ 
เวลาส้ันๆ หรือยาวนาน 

ระยะเวลาในการรวมตัวที่แน่นอน และชัดเจน 

ปัจจัย
ความสําเร็จ 

ความสามารถส่วนบุคคล ผลงานที่ได้
เกิดจากการนําเอาผลงานของแต่ละคน
มารวมกัน 

ปฏิสัมพันธ์ในทีมและการนําเอาความสามารถ
ของแต่ละบุคคลในทีมมารวมกัน ช่วยเหลือกัน 
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ 
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จากข้อมูลข้างต้นจะเห็นได้ว่าทีมงานจะมีความสําคัญในการประสานพลังงานของสมาชิก
ในทีมอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อที่จะให้ได้ผลงานเพิ่มขึ้น นอกจากนี้การแก้ไขปัญหาต่างๆ ของ
ทีมงานจะเป็นความรับผิดชอบร่วมกันของสมาชิก ท่ีทุกคนจะต้องมีส่วนร่วมในการระดมความคิด 
ความสามารถ ประสบการณ์ และแรงงานในการแก้ไขปัญหา จึงส รุปได้ว่าทีมมีองค์ประกอบท่ี
สําคัญ คือ การมีเป้าหมายร่วมกัน (Common Purpose) ปฏิสัมพันธ์ (Interaction) ความสัมพันธ์ของ
สมาชิก (Interdependent Relationship) และการมีอิทธิพลซ่ึงกันและกัน (Mutual Influence) 

6.1.1 องค์ประกอบของทีมงาน 

 6.1.1.1 ศุภโชค  ชุนอ๋ิว  (2545 :129-135)เสนอว่า  องค์ประกอบของทีมงานคือ  มี
บุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป ซ่ึงจะต้องมีการปฏิสัมพันธ์กันอย่างมีแบบแผน  

 6.1.1.2 แม๊คเกอร์ตี้  (McGurty, 2001) แห่งมหาวิทยาลัยโคลัมเบีย  (Columbia 

University) และมูส  (Meuse, 2001) แห่งมหาวิทยาลัยวิสคอนซิน  (University of Wisconsin) ได้
กล่าวว่าตัวแปรท่ีมีอิทธิพลต่อการสร้างทีม มีดังนี้ 

1) การจัดโครงสร้างองค์กร 

2) การให้รางวัล 

3) การมอบหมายภาระงาน 

4) แหล่งทรัพยากร 

5) วัฒนธรรมความร่วมมือ 

6.1.1.3 ร้อบบ้ิน  (Robbins, 2001: 64) มีความเห็นว่าทีมงานที่มีประสิทธิผลนั้น
จะต้องมีองค์ประกอบสําคัญ 4 ด้าน ได้แก่ 

1) การจัดรูปแบบงาน  (Work Design) ทีมงานที่มีประสิทธิผล  ต้อง
ปฏิบัติงานและมีความรับผิดชอบร่วมกันในการทําให้งานบรรลุเป้าหมาย การออกแบบจัดรูปงานจึง
มีความสําคัญโดยต้องคํานึงถึงตัวแปรต่าง  ๆ เช่น ต้องมีเสรีภาพและความอิสระในการทํางาน  มี
โอกาสได้ใช้ทักษะและความรู้ความสามารถต่าง ๆ  งานมีลักษณะที่สามารถทําสําเร็จได้เป็นภาพรวม
ทั้งงานและผลผลิตมีความชัดเจน งานหรือโครงการที่ทําส่งผลต่อคนส่วนใหญ่ 

2) การจัดองค์ประกอบ  (Composition) เป็นด้านที่เกี่ยวกับวิธีจัดทีมงานว่า
ควรเป็นเช่นไร ซ่ึงประกอบด้วยตัวแปรสําคัญ เชน่ ความสามารถ และบุคลิกภาพของสมาชิกทีมงาน 

การกําหนดบทบาทของสมาชิกให้หลากหลาย  ขนาดของทีมงาน  ความยืดหยุ่นของสมาชิก  และ
ความเต็มใจร่วมทีมของสมาชิก 

3) การจัดบริบท (Context) มีองค์ประกอบสําคัญด้านบริบทอยู่  3 ประการที่
ส่งผลให้การปฏิบัติงานของทีมเกิดประสิทธิผล ได้แก่ ทรัพยากรเพียงพอ ภาวะผู้นําท่ีดี และมีระบบ
การประเมินผลการปฏิบัติงานและการตอบแทนที่ดี 
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4) การจัดกระบวนการ  (Process) ปัจจัยด้านการจัดกระบวนการที่มีผลต่อ
ประสิทธิผลของทีม ได้แก ่สมาชิกมีความผูกพันต่อวัตถุประสงค์ร่วมกันการกําหนดเป้าหมายเฉพาะ
ทีม ความเชื่อมั่นในความสามารถของทีม การบริหารความขัดแย้งและการลดการออมแรงหรือการ
เอาเปรียบในการทํางานของสมาชิกบางคน เป็นต้น 

6.1.2 ปัจจัยส าคัญในการสร้างทีมงาน 

 การทํางานเป็นทีมจะมีประสิทธิภาพหรือไม่จําเป็นที่ผู้บริหารจะต้องเข้าใจในปัจจัยที่มีผล
ต่อประสิทธิภาพของการสร้างทีมงาน ทั้งจากส่ิงท่ีมีผลโดยตรงและโดยอ้อมของทีมงาน  

ปัจจัยสําคัญในการสร้างทีมงานประกอบด้วย  บุคคลในทีม   อํานาจของผู้นําทีม   ลักษณะ
การทํางานของทีม 

 องค์ประกอบท้ังสามนี้ผู้บริหารหรือผู้ท่ีจะสร้างทีมจะต้องให้ความสําคัญในแต่ละระยะของ
การดําเนินการของทีมคือระยะการเตรียมทีมงาน ระยะการดําเนินการและระยะประเมินผล ดังนี้ 

6.1.2.1 ระยะการเตรียมทีมงาน ในระยะนี้มีส่ิงท่ีผู้บริหารหรือผู้สร้างทีมงานต้องให้
ความสําคัญ ดังนี้  

ความแตกต่างของบุคคล  ในขั้นตอนแรกของการสร้างทีมงานส่ิงท่ีควรให้
ความสําคัญคือความแตกต่างระหว่างบุคคล (Personal Differences) โดยเ ฉพาะความแตกต่าง
ทางด้านบุคลิกภาพ โดยทั่วไปแต่ละบุคคลมีลักษณะเฉพาะของตน ท่ีส่งผลให้บุคลิกภาพมีความ
แตกต่างกัน ซ่ึงความแตกต่างและหลากหลายจะเป็นประโยชน์ต่อการทํางานเป็นทีม เพราะถ้าทุก
คนมีความเหมือนกัน ทีมงานก็จะไม่มีความยืดหยุ่น และสมาชิกก็ไม่สามารถทํางานทดแทน หรื อ
ส่งเสริมซ่ึงกันและกันในส่วนที่ขาดไป แต่ในทางตรงกันข้ามถ้าสมาชิกในกลุ่มมีความแตกต่างใน
วิธีคิด บุคลิกภาพ และวิธีการทํางาน ถ้าได้นําความแตกต่างเหล่านี้มาผสมผสานกัน ก็จะสร้าง
ประโยชน์แก่ทีมงานและองค์กรอย่างเต็มที่  

อย่างไรก็ตามความแตกต่างระหว่างบุคคล อาจจะเป็นปญัหาสําคัญต่อการประสานงานและ
การทํางานร่วมกันได้ เนื่องจากมีอคติ (Bias) ต่อบุคคลอ่ืนซ่ึงมีคุณลักษณะหรือบุคลิกภาพท่ีแตกต่าง
หรือทําให้เราไม่ชอบใจ ทําให้เราไม่อยากติดต่อส่ือสาร หรือทํางานด้วย ตลอดจนแสดงความไม่เชื่อ
ใจและไว้วางใจระหว่างกัน ซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อผลงานและประสิทธิภาพของทีม  

ดังนั้นผู้บริหารจะต้องเตรียมความพร้อม ให้แก่พนักงานที่จะเข้าเป็นสมาชิกของทีม โดย
จัดการฝึกอบรมให้เขาเปิดใจรับ และอยู่ร่วมกับบุคคลที่แตกต่างกับตนอย่างสอดคล้องและ
เหมาะสม  โดยที่แต่ละทีมสมควรเลือกสมาชิกที่มีทักษะที่แตกต่างกัน 3 ประการได้แก่ 

1) สมาชิกที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านเทคนิคในการปฏิบัติงาน และมีความ
ตั้งใจที่จะทํางานให้เสร็จอย่างเป็นรูปธรรม โดยจะเป็นกําลังสําคัญในการทํางานให้บรรลุเป้าหมาย
หลัก  
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2) สมาชิกที่มีทักษะในการวิเคราะห์และตัดสินใจแก้ปัญหาเพื่อที่จะกําหนด
ปัญหา สร้างทางเลือก และเลือกทางเ ลือกที่เหมาะสมในทางปฏิบัติ ซ่ึงจะช่วยให้ทีมงานสามารถ
ดําเนินงานผ่านพ้นปัญหาต่างๆ ไปได้ด้วยดี และ 

3) สมาชิกที่มีทักษะในการติดต่อส่ือสาร และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับ
บุคคลอ่ืนๆ เพื่อจะประสานงานและเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในทีมให้สามารถติดต่อส่ือสาร 
สร้างความเข้าใจ และเกิดความผูกพันระหว่างกันตลอดจนเป็นผู้เชื่อมโยงและสานสัมพันธ์ระหว่าง
ทีมงานกับสภาพแวดล้อมภายนอกเพื่อให้การดําเนินงานของทีมราบรื่นและได้รับการยอมรับจาก
สภาพแวดล้อม นอกจากนั้นควรสรรหาและคัดเลือกสมาชิกที่มีค่านิยม และให้ความสําคัญกับการ
ทํางานเป็นกลุ่มมากกว่าสมาชิกที่ให้ความสําคัญกับตนเอง เพราะคนที่มีค่านิยมแบบรวมกลุ่ม จะให้
ความสําคัญกับเป้าหมายของกลุ่ม และพร้อมจะปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายนั้น มากกว่าท่ีจะมุ่ง
เพียงแต่ทํางานของตนให้สําเร็จเท่านั้น  

การก าหนดตัวผู้น า ผู้นําจะมีความสําคัญต่ออนาคตและความสําเร็จของทีม ดั งนั้น 
จึงต้องกําหนดตัวผู้นําให้เหมาะสมกับทีม โดยพิจารณาจากรูปแบบโครงสร้างและข้อจํากัดของ
สภาพแวดล้อมว่า ทีมงานต้องการผู้นําที่มีลักษณะเช่นไร มีบทบาทและหน้าที่อย่างไร จะกําหนดให้
สมาชิกคนใดคนหนึ่งเป็นผู้นําในตําแหน่ง หรือหมุนเวียนกันทําหน้าที่ แต่ไม่ว่าทีมงานจะมีลักษ ณะ 
และได้รับแรงผลักดันจากสภาพแวดล้อมอย่างไรก็ตาม ผู้นําก็ควรได้รับการคัดเลือกและแต่งตั้งให้
เร็วที่สุด หลังจากการตัดสินใจกําหนดส่วนประกอบของทีม เพื่อนําให้ทีมมุ่งสู่เป้าหมายร่วมกัน 
อย่างไรก็ดีทีมงานบางทีมอาจจะไม่มีผู้นําท่ีเป็นทางการ แต่สมาชิกอาจจะผลัดกันแสดงบทบาทของ
ผู้นํา ตามความต้องการของสถานการณ์ โดยพิจารณาความเหมาะสมของความสามารถ 
ประสบการณ์ และบุคลิกภาพของแต่ละบุคคล 

ขนาดของทีมงาน โดยทั่วไปทีมไม่ควรมีขนาดใหญ่หรือเล็กเกินไป ทีมงานปกติ
จะมีสมาชิกระหว่าง 7-10 คน เพ่ือที่จะทํางานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ แต่ถ้าทีมมีจํานวนสมาชิก
มากกว่า 10-12 คนขึ้นไป ก็อาจจะมีปัญหาต่างๆ เช่น การปฏิสัมพันธ์ การว่างงาน และความขัดแย้ง
ระหว่างสมาชิก เป็นต้น ประการสําคัญกลุ่มขนาดใหญ่มีโอกาสที่สมาชิกจะรวมตัวกันเป็นกลุ่มย่อย 
ซ่ึงจะเกิดความขัดแย้งท้ังส่วนตัวและผลประโยชน์ของกลุ่มย่อย ทําให้ความสามัคคีและเอกภาพของ
ทีมลดน้อยลง ซ่ึงเป็นผลเสียต่อการวางแผน การปฏิบัติงาน และความสําเร็จในการทํางาน ในทาง
ตรงข้ามทีมงานที่มีขนาดเล็กเกินไป ก็อาจจะขาดทักษะที่จําเป็น และกําลังความสามารถของทีมก็มี
จํากัด ทําให้ทีมไม่สามารถทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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6.1.2.2 ระยะการดําเนิ นงาน  ในระยะของการดําเนินงานมีปัจจัยหลายประการที่
ควรให้ความสําคัญดังนี้ 

 บทบาทของสมาชิก ปัจจัยที่สําคัญ คือ การมีส่วนร่วมในงานอย่างไม่เท่าเทียมกัน 
(Unequal Contributions) จะมีความสําคัญต่อการอยู่ร่วมกันและความสามัคคีของทีม เพราะสมาชิก
จะเกิดความขัดแย้งและแตกแยกกัน แต่ผู้บริหารก็ต้องยอมรับว่าไม่มีความเสมอภาคอย่างแท้จริงใน
สังคม ดังนั้นถึงสมาชิกแต่ละคนจะมีส่วนร่วมทํางานไม่เท่ากันหรือมีความสามารถไม่เท่ากัน แต่เขา
ก็ควรจะแสดงความตั้งใจและเต็มใจในการเป็นสมาชิก ในทางกลับกัน หากสมาชิกในกลุ่มท่ีมี
ประสิทธิภาพ พบว่า สมาชิกบางคนไม่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็มที่ สมาชิกคนอ่ืนๆ จะช่วยเติม
เต็มในส่ิงท่ีขาดไป ซ่ึงเราอาจจะกล่าวได้ว่าเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของหัวหน้าทีมที่จะต้อง
กําหนด และจัดสรรความรับผิดชอบของสมาชิกอย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม ไม่ใช่ปล่อยให้ทีม
ดําเนินงานอย่างเป็นอิสระ แบบใครอยากทําอะไรก็ทําไปหรือทางใครทางมัน จนท้ายที่สุดอาจจะ
สร้างปัญหาท่ีสมาชิกต่างไม่ยอมรับผิดชอบในการทํางานของตน จนทําให้ประสิทธิภาพและผลงาน
ของทีมงานตกต่ําลง และการขาดความรู้สึกมีส่วนร่วมในทีม (No Sense of Belonging) ทีมงานที่มี
ประสิทธิภาพต้องการความเชื่อใจ ความไว้วางใจ และความเคารพซ่ึงกันและกันจากสมาชิกทุกคน
ในทีม ทําให้ทุกคนต่างมีส่วนร่วมในผลงานและความสําเร็จของทีม แต่ทีมในองค์กรต่างๆ อาจจะ
ไม่ได้เกิดขึ้นจากสมาชิกที่ทํางานร่วมกันนานพอที่จะรู้จักกัน และมีความเคารพซ่ึงกันและกันมาก
นัก โดยสมาชิกส่วนใหญ่จะมีความจําเป็น หรือจําใจที่จะต้องทํางานร่วมกันตามที่ได้รับมอบหมาย
จากฝ่ายบริหาร ทําให้สมาชิกขาดความผูกพันและความรู้สึกเป็นเจ้าของทีม จึงไม่ทุมเทและมุ่งมั่น
ในการทํางานให้กับทีมอย่างเต็มที่ ดังนั้น จึงเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้บริหาร ท่ีจะต้อง
เตรียมความพร้อมให้กับบุคคล และทีมที่จะรวมตัวกัน ให้มีความเข้าใจ ผูกพัน เคารพซ่ึงกันและกัน 
และปฏิบัติงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพในระยะเวลาส้ันๆ 

อํานาจของผู้นํา (Power of the Leader) อาจจะเกิดขึ้นจากการยอมรับของสมาชิก 
หรือการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการ ผู้นําจะใช้อํานาจของตนในการผลักดันทีมงาน ให้ปฏิบัติงานไปสู่
เป้าหมายที่ต้องการ โดยเขาจะต้องรู้จังหวะในการใช้พระเดชและพระคุณให้เหมาะสม มิเช่นนั้นจะ
สร้างปัญหาการไม่ยอมรับ และขาดความเชื่อถือในตัวผู้นํา ทําให้การส่ังงานและการปฏิบัติงานขาด
ความศักดิ์สิทธ์ิ ตลอดจนปัญหาความขัดแย้งในการทํางานและการเมืองในกลุ่ม 

ลักษณะการทํางานของทีมงาน  คือ การส่ือสารระหว่างสมาชิกในทีม  ทีมงานมัก
ประสบความล้มเหลว หากสมาชิกไม่มีการส่ือสารแลกเปล่ียนข้อมูลและความคิดเห็นระหว่างกัน
อย่างเปิดเผยและตรงไปตรงมา ทําให้กลุ่มตัดสินใจโดยอาศัยข้อมูลเพียงบางส่วนเท่านั้น ซ่ึงการ
ปิดบังข้อมูลของสมาชิกมักจะมาจากสาเหตุสําคัญ 3 ประการคือ 
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1) เกรงว่าจะเป็นการทําร้ายความรู้สึกของผู้อ่ืน โดยต้องการจะรักษาหน้า 
หรือเกรงว่าจะเกิดความขัดแย้งระหว่างกันในอนาคต ซ่ึงมักจะเกิดขึ้นในสังคมไทย ที่ให้ความสําคัญ
กับการรักษาหน้า (Safe face) และความสัมพันธ์ส่วนตัวของสมาชิก 

2) เกิดความรู้สึกที่ว่าหากเงียบไว้จะปลอดภัย เปรียบกับสุภาษิตไทยที่ว่าพูด
ไปสองไพเบี้ย นิ่งเสียตําลึงทอง หรือจงทําดี แต่อย่าเด่นจะเป็นภัย ทําให้สมาชิกไม่กล้าเปิดเผยข้อมูล
และแสดงความคิดเห็น เพราะเกรงว่าจะเป็นที่สนใจจากบุคคลอ่ืน และอาจจะสร้างศัตรูโดยไม่
จําเป็น โดยเฉพาะการแสดงความเห็นที่ขัดแย้งกับผู้มีอํานาจในกลุ่ม  

3) การไม่มีความรู้สึกร่วมและไม่สนใจในทีมจึงไม่ใส่ใจที่จะติดตามและ
แสดงความคิดเห็น โดยเขาจะปฏิบัติงานตามที่ตนได้รับมอบหมาย แต่ไม่สนใจหรือใส่ใจที่จะให้
ความร่วมมือกับกลุ่ม นอกจากการปิดบังความคิดเห็นแล้ว สมาชิกในทีมงานแบบไทยๆ หลายคนยัง
ชอบซํ้าเติม เมื่อเกิดความผิดพลาดขึ้น ทั้งท่ีเมื่อเปิดโอกาสให้ทุกคนแสดงความเห็นแต่นิ่งเฉย ปัญหา
นี้จะเป็นการทําร้ายทีมงานและทําลายกําลังใจของผู้ที่แสดงความคิดเห็นและตั้งใจทํางาน ทําให้หมด
กําลังใจไม่อยากจะออกความเห็นและทํางานให้แก่ส่วนรวม 

6.1.2.3 ระยะการประเมินผล การประเมินความก้าวหน้าและความสําเร็จของทีม มี
ปัจจัยที่สําคัญคือ  ความสามารถของผู้ประเมิน ผู้ประเมินจะต้องมีความสามารถในการติดตาม 
ตรวจสอบรายละเอียด และได้รับข้อมูลของการทํางานเพื่อกําหนดปัญหาและแนวทางแก้ไข หาก
หัวหน้าทีมงานขาดคุณสมบัติในการค้นหา ปัญหาหรือเป้าหมายที่สําคัญแล้ว ก็จะไม่มีข้อมูลที่
ถูกต้องและเชื่อถือได้ในการประเมินผลงานของสมาชิกในทีม ทําให้ไม่สามารถวิเคราะห์และแก้ไข
ปัญหาอย่างถูกต้อง ทําให้ทีมปฏิบัติงานไปตามหน้าที่โดยไม่ทราบว่ามีปัญหาอะไร หรือต้อง
ปรับปรุงอย่างไร ซ่ึงจะทําให้การทํางานของทีมพบ กับอุปสรรคและล้มเหลวในที่สุด  ในการ
ประเมินความก้าวหน้าของทีมและความสําเร็จนั้นจะต้องประเมินบุคคลในทีม ผู้นําทีมและลักษณะ
ของทีมด้วยและพิจารณาว่าการสร้างทีมนั้นเป็นการสร้างทีมท่ีมีประสิทธิภาพหรือไม่ โดยพิจารณา
จากคุณสมบัติของทีมท่ีมีประสิทธิภาพดังนี้ 

1) มีการกร ะจายงานให้แก่สมาชิกทุกคนตามความรู้ ทักษะ และ
ความสามารถ โดยลดขนาดของกลุ่มลง หรือแบ่งแยกสมาชิกในกลุ่มเป็นกลุ่มย่อยๆ  

2) มีการมอบหมายงานให้เหมาะสมกับความรู้ ทักษะ และความสามารถ
ของแต่ละบุคคล โดยกําหนดงานเฉพาะ (Specialized Tasks) ให้สมาชิกแต่ละคนแสดง
ความสามารถขอ งตนในงานที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มที่ แต่ต้องไม่ละเลยความสัมพันธ์ของ
สมาชิก และการประสานงานภายในทีม 

3) มีการกําหนดเกณฑ์มาตรฐานที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม เพื่อการวัด
ประสิทธิภาพในการทํางานของสมาชิกแต่ละคน 



189 

4) มีการเห็นถึงคุณค่าของสมาชิกและการให้ผลตอบแทน ในการปฏิบัติงาน
อย่างชัดเจนทั้งผลงานที่มีต่อตนเองและกลุ่ม เพื่อที่เขาจะได้พยายามทํางานให้ประสบผลสําเร็จ 

5) มีการให้ข้อมูลย้อนกลับ ในการปฏิบัติงาน ซ่ึงจะช่วยให้พนักงานได้
ทราบว่าผลการปฏิบัติงานของเขาเป็นอย่างไร และมีผลต่อความก้าวหน้าของกลุ่มอย่างไร โดยการ
ให้ข้อมูลย้อนกลับควรมีความชัดเจนและเชื่อถือได้ โดยจะต้องให้ทั้งข้อมูลของกลุ่มและข้อมูลของ
แต่ละบุคคล  คุณธรรมของผู้ประเมิน ผู้ประเมินจะต้องมีใจเป็นกลางท่ีไม่ลําเอียงในการประเมินงาน
ของแต่ละทีม การมีคุณธรรมของผู้ประเมินจะทําให้การประเมินเป็นไปตามส่ิงท่ีเกิดขึ้นจริงของแต่
ละทีม ไม่ใช่ใช้ความรู้สึกในการตัดสินผลงานของทีมตามความพอใจของผู้ประเมิน 

6.1.3 ความส าคัญของทีมงาน 
การทํางานเป็นทีมมีความสําคัญต่อการทํางานในองค์การเป็นอย่างมาก  ไม่เพียงแต่ทีมงาน

จะช่วยทําให้วัตถุประสงค์ของหน่วยงานบรรลุเป้าหมายเท่านั้น แต่ทีมงานยังจะเป็นองค์ประกอบท่ี
มีอิทธิพลต่อบรรยากาศการทํางานของหน่วยงานนั้นอีกด้วย หน่วยงานมีความจําเป็นที่จะต้องสร้าง
ทีมงานด้วยเหตุผลต่อไปนี้คือ  

6.1.3.1 งานบางอย่างไม่สามารถทําสําเร็จเพียงคนเดียว 

6.1.3.2 หน่วยงานมีงานเร่งด่วนที่ต้องการระดมบุคลากร  เพื่อปฏิบัติงานให้เสร็จ
ทันเวลาท่ีกําหนด 

6.1.3.3 งานบางอย่างต้องอาศัยความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญจากหลาย
ฝ่าย 

6.1.3.4 งานบางอย่างเป็นงานที่มีหลายหน่วยงานรับผิดชอบ  ต้องการความร่วมมือ
อย่างจริงจังจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง 

6.1.3.5 เป็นงานที่ต้องการความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  เพื่อแสวงหาแนวทาง  วิธีการ  

และเป้าหมายใหม่  
6.1.3.6 หน่วยงานต้องการสร้างบรรยากาศของความสามัคคีให้เกิดขึ้นจากการวิจัย

เรื่องการสร้างทีมในโรงเรียนระดับประถมศึกษาของเดวิด (David, 1997) นักศึกษาปริญญาเอกแห่ง  

Verginia State University โดยการสัมภาษณ์ผู้บริหาร  ครูและบุคลากรในสถานศึกษา  การศึกษา
ชี้ให้เห็นว่าการสร้างทีมเป็นกระบวนการไม่หยุดหย่อนกิจกรรมการสร้างทีมเกิดขึ้นตลอดวัน  มีการ
สร้างทีมงานตลอดปี การสร้างทีมต้องการเวลาส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นนอกเวลาเรียนปกติ ครูใหญ่เป็นผู้
อํานวยความสะดวกในการสร้างทีมงานกระบวนการและผลที่ได้จากการศึกษาคล้ายกับผลจาก
งานวิจัยเ มื่อเร็ว  ๆ นี้ บุคลากรส่วนใหญ่แสดงออกในทางบวกต่อการสร้างทีมงาน  สมาชิกลง
ความเห็นว่าการสร้างทีมงานเป็นประสบการณ์ที่มีคุณค่า 
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จากงานวิจัยดังกล่าว  แสดงให้เห็นว่าผู้บริหาร  ครู  และบุคลากรในสถานศึกษาให้
ความสําคัญกับการสร้างทีมงาน  การทํางานเป็นทีมมีความสําคัญต่อองค์ก ารทุกประเภท  มีการ
ประมาณว่ามีบริษัทเกือบ 500 บริษัทท่ีใช้ทีมงาน เช่น  ทีมที่จัดการโครงการ  ทีมทํางานด้วยตนเอง 
ทีมแก้ปัญหา  กลุ่มวงจรคุณภาพในวงการธุรการ  บริษัท Florida and Lignt รายงานว่ามีทีมที่มี
คุณภาพ  1,900 ทีม และลูกจ้างมีส่วนร่วมทําให้องค์การประสบความสําเร็จ  แนวโน้มใหม่ของ
องค์กรต่าง ๆ เน้นการทํางานเป็นทีมหรือเป็นกลุ่ม มีประโยชน์จากการโต้ตอบกันเป็นกลุ่มหรือการ
ทํางานเป็นทีมจะสามารถสร้างการประสานเช่ือมโยงของทีมได้  ซ่ึงในทางกลับกันอาจเช่ือมโยง
แรงจูงใจหรือขวัญกําลังใจในการทํางาน การตัดสินใจที่มีการแลกเปล่ียนกัน  และการจัดองค์การที่
เน้นทีมจะนําไปสู่การสนับสนุนความคิดริเริ่มหรือโครงการเกี่ยวกับองค์การ  กลุ่มจะก่อให้เกิด
ประโยชน์จากการแลกเปล่ียนความเชี่ยวชาญกัน  เป็นประโยชน์ทั้งการสร้างสรรค์และหลีกเล่ียง
ความผิดพลาดอย่างใหญ่หลวง  ประโยชน์ของการทํางานเป็นกลุ่มก่อให้เกิดความสํา คัญของนัก
การศึกษาและนักปฏิบัติ  กิจกรรมบางอย่างต้องการการทํางานเป็นกลุ่ม  เช่น คณะกรรมการ  การ
ทํางานเป็นกลุ่มต้องการการทํางานร่วมกันมากกว่าก่อให้เกิดการสร้างงาน  กลุ่มก่อให้เกิด
ประสิทธิภาพในการตัดสินใจภายใต้เง่ือนไขที่แน่นอน  การทํางานคนเดียวนั้นบุคคลที่มีความรู้
ความสามารถย่อมทําได้ แต่อาจมีข้อจํากัดจึงต้องอาศัยการทํางานร่วมกับบุคคลอ่ืนเพื่อช่วยกันสร้าง
ผลงานที่มีคุณภาพ ดังนั้น ความสําเร็จของการทํางานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพจึงเป็นส่ิงสําคัญที่
จะนําไปสู่ความเจริญก้าวหน้าขององค์การจะเห็นได้ว่า สถานศึกษาจะต้องมีการปรับเปล่ียน  เรียนรู้
วิธีการทํางานแบบใหม่ ๆที่มุ่งเน้นการตอบสนองความต้องการของสังคมหนึ่งในหลายวิธีที่นํามาสู่
ความสําเร็จคือการอาศัยทีมงานซ่ึงมีความพร้อมเพรียงและประสานการทํางานเป็นอย่างดีโดยมี
เป้าหมายสูงสุดร่วมกัน คือ สร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้รับบริการ สมาชิกของทีมงานจะต้องส ามัคคี 
กลมเกลียวกัน และพร้อมท่ีจะร่วมมือกันทําทุกส่ิงทุกอย่างท่ีจะให้ผลงานออกมาดี  ดังนั้นการสร้าง
ทีมงานจึงเป็นส่ิงสําคัญ 

 

6.2 ประเภทของทีมงาน 

ศุภโชค ชุนอ๋ิว (2545: 129-135) กล่าวถึงลักษณะของทีมงานไว้ดังนี้ 
ทีมงานที่มุ่งกระบวนการในการท างาน (Process Team) 

ทีมงานที่มุ่งเป้าหมายของงาน (Goal Team) 

ทีมงานที่มุ่งล าดับขั้นตอนในการท างาน (Sequential Team) 

 ร้อบบ้ินส์ (Robbins, 2001: 259) ได้นําเสนอ ประเภทของทีมงานไว้ 4 ลักษณะ ดังนี้ 
 ลักษณะที่ 1 ทีมงานแก้ปัญหา  ประกอบด้วยกลุ่มคนประมาณ  5-12 คนที่อยู่ในแผนก

เดียวกัน พบปะกันสัปดาห์ละ 2-3ชั่วโมง เพื่อถกเถียงปัญหาการปรับปรุงงานในประเด็นต่าง  ๆ เช่น 

เรื่องคุณภาพ ประสิทธิภาพและสภาพแวดล้อมของการทํางาน เป็นต้น 
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 ลักษณะที่ 2 ทีมงานบริหารตนเอง   ทีมงานบริหารตนเอง  ประกอบด้วยสมาชิกประมาณ   

10-15 คน ที่ร่วมรับผิดชอบทํางานกันด้วยความมีอิสระอย่างสูง กล่าวคือ ทีมจะเป็นผู้รับผิดชอบต่อ
งานทั้งหลายท่ีเคยเป็นอํานาจความรับผิดชอบของหัวหน้า  ได้แก่  งานวางแผนและจัดตารางการ
ทํางานการมอบหมายงานให้สมาชิกแต่ละคน  การควบคุมดูแลงานของทีมให้เสร็จตามเวลา  การ
ตัดสินใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานและการตัดสินใจแก้ปัญหาท่ีเกิดขึ้นด้วยตนเอง 

 ลักษณะที่ 3 ทีมงานไขว้หน้าที่  ประกอบด้วยสมาชิกที่มาจากต่างแผนกที่อยู่ในระดับการ
บังคับบัญชาเท่ากัน  แต่มีหน้าที่ต่างกันมาปฏิบัติภารกิจใดภารกิจหนึ่งร่วมกัน  ก่อให้เกิดการ
ประสานงานและการร่วมมือกันของฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องดีขึ้นทีมงานแบบไขว้หน้าที่ เป็นวิธีการที่
มีประสิทธิภาพในการระดมบุคคลหลากหลายทักษะภายในองค์การให้มาร่วมกันทํางาน  แต่เป็น
ทีมงานที่บริหารค่อนข้างยาก  ต้องใช้เวลามากในระยะแรกเพื่อสร้างความไว้วางใจและการ
พัฒนาการทํางานเป็นทีม 

 ลักษณะที่ 4 ทีมงานเสมือน เป็นทีมงานที่สมาชิกอาจอยู่ห่างไกลกัน แต่สามารถยึดโยงและ
ทํางานร่วมกันได้ด้วยระบบเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ให้บรรลุเป้าหมายร่วมกันได้ โดยสมาชิกทํางาน
ร่วมกันด้วยเครือข่ายออนไลน์ เพื่อเชื่อมต่อการส่ือสารต่างพื้นที่ ใช้เทคนิคการประชุมทางไกล หรือ
ใช ้ไปรษณีย์อีเลกทรอนิกส์ทําให้ระบบทางไกลมิใช่อุปสรรคต่อการทํางานร่วมกันอีกต่อไป 

6.2.1 วัตถุประสงค์ของการสร้างทีมงาน 

 วัตถุประสงค์ของการสร้างทีมงานมีจุดเน้นที่กระบวนการหลัก ในการสร้างความสัมพันธ์
ของกลุ่มโดยใช้พลังภายในกลุ่ม ดังนี้ 

 6.2.1.1 แสวงหาวิธีแก้ไขปัญหาร่วมกัน 

 6.2.1.2 เสริมสร้างทักษะให้เชี่ยวชาญ ช่วยให้การทํางานมีประสิทธิภาพ 

 6.2.1.3 สนับสนุนการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นจากการได้รับฟังความคิดเห็นและข่าวสาร
จากสมาชิกอ่ืนในกลุ่ม 

 6.2.1.4 ลดความขัดแย้งระหว่างบุคคล เนื่องจากสมาชิกได้เรียนรู้การทํางาน
ร่วมกัน 

 6.2.1.5 ให้ข้อมูลย้อนกลับในเชิงท่ีสร้างสรรค์กับองค์กร 

 6.2.1.6 ปรับปรุงการทําให้เกิดประโยชน์สูงสุดในภาพรวม 
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6.3 แนวคิดและทักษะในการสร้างทีมงาน 

 ทีมงานจะประสบความสําเร็จหรือล้มเหลวเกิดจากทีมงาน ไม่ได้เกิดจากภายนอกและจะไม่
ล้มเหลวเป็นรายบุคคล แต่จะล้มเหลวทั้งทีม  

 ข้อจํากัดของการสร้างทีมงาน มีดังนี้  
1) การเลือกสรรและการคัด เลือกที่ไม่ดีซ่ึงเกิดจากความผิดพลาดในการ

คัดเลือกคนเข้าทํางาน อาจเป็นเพราะเขามีทักษะที่ไม่ถูกต้องหรือไม่เหมาะสม 

2) โครงสร้างขององค์การที่สับสนรูปแบบขององค์การที่มีความยืดหยุ่นจะ
ทําให้สามารถก้าวออกจากสายการบังคับบัญชาและทํางานด้วยตัวเอง ถ้าหากคนถูกจัดระเบียบงาน
ให้แปลกแยกจากงานที่เขาทํา ทีมงานก็ไม่สามารถแก้ปัญหาได้ 

3) การขาดการควบคุม ความไม่สําเร็จของการทํางานเกิดขึ้นในบรรยากาศที่
ไร้วินัย 

4) การฝึกอบรมที่ไม่ดี  ส่ิงสําคัญสําหรับการสร้างทีมงานก็คือ  บรรยากาศ
ของการเรียนความสามารถรับได้ในการเรียนรู้ก่อนที่กิจกรรมการพัฒนาใด ๆ จะเกิดขึ้น คนต้องให้
การต้อนรับการเรียนรู้ใหม่ ๆ 

5) การจูงใจต่ํา  การจูงใจมีความสําคัญมากและถ้าหากปราศจากการจูงใจ  

องค์การที่มีการสร้างทีมงานก็จะเสียเวลาและทรัพยากรไปเปล่า ๆเพราะคนจะไม่สละเวลาและการ
ทํางานของเขาอย่างเต็มที่ 

6) ความคิดสร้างสรรค์ต่ํา  การสร้างทีมง านมีส่วนสําคัญในการก่อให้เกิด
บรรยากาศที่จะทําให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ สัญญาณของความคิดริเริ่มต่ําจะเห็นได้ง่าย ยกตัวอย่าง
เช่นกล่องเสนอความคิดเห็นว่างเปล่า การประชุมน่าเบ่ือหน่าย ใช้วิธีทํางานแบบเก่า ๆ 

7) ปรัชญาการบริหารที่ไม่เหมาะสมถ้าหากผู้บริหารชั้นสูงในองค์ การมอง
ว่า คนในที่ทํางานเป็นอุปสรรคต่อฝ่ายบริหารในการปฏิบัติงานในลักษณะที่เปิดเผย ซ่ือสัตย์ ทีมงาน
ที่แท้จริงคงเกิดขึ้นไม่ได้ 

8) ความเฉื่อยชาส่วนบุคคล ถ้าหากต้องการให้ทีมงานมีประสิทธิผล สมาชิก
แต่ละคนต้องเปิดรับ และมีชีวิตชีวาต่อความเป็นไปได้ของการพัฒนาส่วนบุคคล 

 6.3.1 วงจรชีวิตของทีม 

 ทีมงานเป็นการทํางานร่วมกันของบุคคล เป็นทีมที่มีชีวิต ทีมงานมีการพัฒนาและ
เจริญเติบโตทีมงานจะมีการเจริญเติบโตผ่านขั้นตอนต่างๆ เป็น “วงจรชีวิตของทีม ” (Team Life 

Cycle) ซ่ึงสามารถจําแนกขั้นตอนการพัฒนาของแต่ละทีม โดยพิจารณาจากช่วงเวลาต่างๆ ในวงจร
ชีวิตได้รวม 5 ขั้นตอน ดังนี้ 
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 ขั้นตอนที่ 1 การก่อตัว  (Forming) การก่อตัวจะเป็นขั้นตอนสําคัญที่จะช่วยให้สมาชิกทํา
ความรู้จักและคุ้นเคยกัน อย่างไรก็ดีอุปสรรคในขั้นตอนของการก่อตัวของทีม อาจเกิดจากการ
คัดค้านและต่อต้านความคิดของกลุ่ม หรืออคติที่เกิดจากค วามแตกต่างของบุคลิกภาพ และการ
ปรับตัวเข้ากับกลุ่ม โดยที่สมาชิกบางคนจะสนใจเฉพาะงานของตน ขณะที่สมาชิกอ่ืนเริ่มให้ความ
สนใจสร้างความสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืนในทีมมากขึ้น 

 ขั้นตอนที่ 2 การสร้างปฏิสัมพันธ์ (Storming) ถึงแม้สมาชิกจะรวมตัวกันเป็นกลุ่มแล้ว แต่
ความแตกต่า งของแต่ละบุคคลจะทําให้เกิดความไม่เข้าใจ ความขัดแย้ง การโต้เถียง เพื่อแย่งชิง
สถานะ บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบในทีม ซ่ึงจะออกมาในรูปของการถกเถียง การชักจูง 
และการสร้างมิตรภาพ โดยสมาชิกที่ไม่สามารถปรับตัวเข้ากับบุคคลอ่ืนในทีมงาน อาจจะลด
บทบาทลงและถอนตัวออกจ ากกลุ่ม  ความแตกต่างระหว่างทีมท่ีประสบความสําเร็จและทีมที่
ล้มเหลวคือ ทีมท่ีประสบความสําเร็จจะมีพัฒนาการผ่านการมีปฏิสัมพันธ์ไปยังขั้นตอนถัดไปได้
อย่างสร้างสรรค์ สมาชิกต่างเปิดใจที่เรียนรู้ และอยู่ร่วมกัน ในขณะที่ทีมท่ีล้มเหลวจะทําให้สมาชิก
เกิดความขัดแย้ง ซ่ึงจะส่งผลให้มีปัญหาในการทํางานร่วมกัน 

 ขั้นตอนที่ 3 การสร้างบรรทัดฐาน (Norming) ความสําเร็จในการสร้างทีมงานส่วนหนึ่งมา
จากการที่สมาชิกได้มีโอกาสร่วมกันกําหนดกฎเกณฑ์ บรรทัดฐาน บทบาท และระเบียบวิธีปฏิบัติ
ของทีม ซ่ึงอาจจะเป็นไปอย่างเป็นทางการหรือไม่เป็นทางการ เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการทํางานและการ
เติบโตของทีม ปัจจัยที่สําคัญ คือสมาชิกจะต้องเปล่ียนแปลงความสนใจส่วนตัวมาสู่การสนับสนุน
และความสนใจร่วมกัน ซ่ึงจะช่วยให้เกิดการประสานพลังและการทํางานให้บรรลุเป้าหมาย 

 ขั้นตอนที่ 4 การปฏิบัติงาน (Performing) เป็นการสมาชิกในทีมต่างมีความเข้าใจ ผูกพัน 
และสามัคคีระหว่างกัน โดยสมาชิกจะไม่แสดงแต่เพียงความสนใจในการทํางานของตนเอง และ
ทีมงานให้ดีเท่านั้น แต่จะให้ความสนใจกับความต้องการหรือปัญหาส่วนตัวของสมาชิกคนอ่ืน โดย
พยายามทําความเข้าใจ และให้ความช่ วยเหลืออย่างเต็มที่ ซ่ึงความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของ
สมาชิกในทีม จะช่วยให้ในทีมมีบรรยากาศในการทํางานที่ดี ผลงานก้าวหน้า และทําให้การ
ปฏิบัติงานของทีมมีผลิตภาพสูงมากขึ้น 

 ขั้นตอนที่ 5 การแยกตัว (Adjourning) เป็นขั้นตอนสุดท้ายในวงจรชีวิตของทีม หลังจากที่
ทีมงานประสบความสําเร็จในเป้าหมายร่วมกัน  โดยสมาชิกจะเรียนรู้และมีประสบการณ์ในการ
ทํางานร่วมกัน ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ในการเข้าเป็นสมาชิก และปฏิบัติงานเป็นทีมในอนาคต ในชีวิต
จริงจะมีหลายทีมท่ีถึงแม้เสร็จส้ินภารกิจแล้ว และสมาชิกต่างก็แยกย้ายไปคนละทิศคนละทาง แต่ก็
มีความผกูพันที่จะกลับมาพบกัน ในการปฏิบัติภารกิจอ่ืนๆ ต่อไป 
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6.3.2 ทักษะการสร้างทีมงาน 

 ทักษะการสร้างทีมงาน  จะเหมือนกันสําหรับทุกองค์การที่ต้องการรวบรวมความเฉลียว
ฉลาดของเอกกัตบุคคล เพื่อให้บรรลุเป้าหมายเดียวกัน การสร้างทีมงาน เป็นเครื่องมือการบริหารใน
ทางบวก  เพราะมั นก่อให้เกิดกลุ่มพลังงานสูงท่ีเต็มไปด้วยทรัพยากรมีประสิทธิผลและมีการ
ตอบสนอง  หัวหน้าทีมงานที่มีความสามารถดําเนินกิจกรรม  ทีมงานจะแสดงออกซ่ึงคุณลักษณะ
ต่อไปนี้  

 6.3.2.1 มีระดับทักษะทางภาวะผู้นําสูง 

 6.3.2.2 สนับสนุนปรัชญาของทีมงาน 

 6.3.2.3 ถูกจูงใจด้วยผลสัมฤทธ์ิ 
 6.3.2.4 ใช้วิธีทํางานที่มีประสิทธิผล 

 6.3.2.5 สนับสนุนการพัฒนาการของเอกกัตบุคคล 

 6.3.2.6 พัฒนาความสัมพันธ์ที่ดีกับทีมงานอ่ืน ๆ 

 6.3.2.7 สนับสนุนการเส่ียงภายใต้การควบคุม 

 6.3.2.8 ใช้เวลาได้คุ้มค่า 

 6.3.2.9 ให้ความระมัดระวังในการเลือกสมาชิกที่เหมาะสมสําหรับทีมงาน 

 6.3.2.10 ผูกพันกับการพัฒนาและสวัสดิการของสมาชิกในทีมงาน 

 6.3.2.11 ทบทวนการปฏิบัติงาน โดยไม่วิพากษ์วิจารณ์ส่วนบุคคล 

 6.3.2.12 มีความเสมอต้นเสมอปลาย 

 6.3.2.13 สร้างบรรยากาศในทางบวก 

 6.3.2.14 กําหนดบทบาทของทีมงาน 

 6.3.2.15 กําหนดบทบาทของเอกกัตบุคคล 

 6.3.2.16 สนับสนุนความคิดสร้างสรรค์ 
 6.3.2.17 ใช้ความขัดแย้งในทางสร้างสรรค์ 
 6.3.2.18 หาผลสะท้อนกลับ 

 6.3.2.19 จัดตั้งมาตรฐานที่สูง 

6.3.3 วิธีการสร้างทีมงาน 

เดวิส และคณะ ได้กล่าวถึงวิธีการในการสร้างทีมทํางาน ซ่ึงประกอบด้วย 3 ส่ิงคือ 

 6.3.3.1 การทํางานในฐานะทีมเดี ยวกัน  คือการทํางานเป็นทีม  แทนที่จะทําในรูป
ของคณะกรรมการ จะก่อให้เกิดความสําเร็จตามท่ีต้องการหลายประการ  ไม่ใช่การเปล่ียนแปลงท่ี
มองเห็นกันและกัน แต่เป็นการเปล่ียนแปลงท่ีมีผลต่อทีมตามบทบาทที่ตนเองต้องการ  เปล่ียนจาก
การประชุมเป็นการพบกันเป็นทีม 
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 6.3.3.2 การพัฒนาเ ป็นทีม  จะใช้เวลา  ความอดทน  ยืนหยัด  การฝึกฝน  ต้องมีการ
เน้นถึงการพัฒนาแต่ละบุคคลตามบทบาทของเขา 

 6.3.3.3 การทํางานด้วยกัน จะต้องใช้ความพยายามเป็น 2 เท่า การใช้ทรัพยากรที่ไม่
มีประสิทธิภาพจะไม่เกิดการทํางานที่มีประสิทธิภาพ 

6.3.4 กระบวนการสร้างทีมงาน 

 เมื่อทีมงานทกุทีมจะต้องมีการพัฒนาการผ่านขั้นตอนต่างๆ ในวงจรชีวิตของทีมแล้วซ่ึงแต่
ละทีมงาน จะใช้ระยะเวลาแตกต่างในแต่ละขั้นตอน บางทีมสามารถรวมตัวและปฏิบัติงานอย่าง
รวดเร็ว ขณะที่ทีมอ่ืนๆ อาจจะต้องใช้เวลาปรับตัวและเรียนรู้งานนาน ซ่ึงผู้บริหารจะต้องมีความ
เข้าใจธรรมชาติของทีมงาน เพื่อที่จะบริหารทีมงานให้มีพัฒนาการ และสามารถปฏิบัติงานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพตลอดจนพัฒนาความสัมพันธ์ของสมาชิกให้เข้มแข็งขึ้น ซ่ึงจะมีผลต่อคุณภาพของ
ผลงานของทีม ซ่ึงเครื่องมือที่จะช่วยให้ทีมงานสามารถพัฒนา และผ่านปัญหาต่างๆ  ไปได้คือ   

“การสร้างทีม ” (Team Building) ซ่ึงจะหมายถึง กระบวนการทํากิจกรรมร่วมกัน เริ่มจากการ
รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลภายในกลุ่ม เพื่อนําไปปรับเปล่ียนและปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพ
ในการดําเนินงานอย่างเต็มที่ ซ่ึงสามารถอธิบายขั้นตอนในกระบวนการสร้างทีมงาน (Team 

Building Process) ที่สําคัญๆ ร วม 5 ขั้นตอน ซ่ึงเป็นการประยุกต์ใช้ขั้นตอนการสร้างทีมงานของ 
ดายเออร์ (Dyer, 1977: 46-49) และ เชอร์เมอร์ฮอร์นและคณะ (Shermerhorn, Hunt, & Osborn, 

1994: 328) ให้เข้ากับบริบทขององค์การ ดังนี้  
 ขั้นตอนที่ 1 การรับรู้ปัญหา (Problem Awareness) เป็นขั้นตอนแรกในก ระบวนการสร้าง

ทีมงาน ซ่ึงจะใช้ได้กับทีมงานทั้งท่ีแต่งตั้งขึ้นใหม่ และทีมงานที่ดําเนินงานมานานแล้ว โดยหัวหน้า
ทีมงานหรือสมาชิกจะตระหนักถึงปัญหาและต้องการจะแก้ไขปัญหาให้หมดไป โดยพยายามหาทาง
ออกอย่างสร้างสรรค์ จึงรวบรวมสมาชิกในทีมมาร่วมกันศึกษา และกําหนดปัญหาร่วมกันอย่างเป็น
ระบบ ในขั้นตอนนี้อาจใช้แบบฟอร์มในการค้นหาปัญหาในการพัฒนาทีมงานได้  

 ขั้นตอนที่ 2 การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล (Data Gathering and Analysis) ในขั้นตอนนี้
ดายเออร์ (Dyer, 1977: 46-49) ได้แยกการเก็บรวบรวมข้อมูล และการวินิจฉัยข้อมูลออกจากกัน แต่เนื่องจาก
กิจกรรมทั้งสองอย่างต่อเนื่องกัน ผู้เขียนจึงนํามาไว้ในขั้นตอนเดียวกันเพื่อให้เกิดความต่อเนื่อง ในขั้นตอน
นี้สมาชิกในทีมจะร่วมกันกําหนดแนวทางในการรวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อที่จะได้ข้อเท็จจริงมาทํา
การวิเคราะห์และประมวลผล เพื่อกําหนดทางเลือกในการแก้ปัญหา และเลือกแนวทางปฏิบัติ ซ่ึงอาจจะใช้
การส่งแบบสอบถาม การสัมภาษณ์ หรือการสังเกต เพ่ือให้ได้ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง หรือเหตุการณ์จริง 
แล้วจึงนํามาศึกษารายละเอียด หลังจากที่ได้ข้อมูลแล้ว ท้ังผู้บริหารและที่ปรึกษาจะร่วมกับสมาชิกในทีม
วิเคราะห์โดยระดมความคิดร่วมกัน เพ่ือช่วยให้กลุ่มเกิดความเข้าใจในปัญหา และสมาชิกมีส่วนร่วมในการ
แสดงความคิดเห็น หลังจากนั้นจึงจัดลําดับความสําคัญ และค้นหาสาเหตุของปัญหา โดยการวิเคราะห์
สาเหตุอย่างถ่ีถ้วน และเชื่อมโยงไปสู่ปัญหาอ่ืน ๆ  
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ขั้นตอนที่ 3 การวางแผนปฏิบัติการ (Action Planning)  สมาชิกในที มระดมความคิด โดย
นําข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ปัญหามากําหนดเป็นวัตถุประสงค์ในการแก้ปัญหา และแผนปฏิบัติ
การที่เป็นรูปธรรม โดยอาจจะต้องขอความร่วมมือและความคิดเห็นจากภายนอกกลุ่มหรือที่ปรึกษา 
ขั้นตอนนี้ผู้ให้คําปรึกษาจะคอยช่วยเหลือให้คําปรึกษาด้านกระบวนการ ตลอดจนอา จจะรวบรวม
ข้อมูลเพื่อทําการศึกษาเพิ่มเติมก่อนที่จะกําหนดแผนที่สมบูรณ์ได้ 

ขั้นตอนที่ 4 การน าแผนไปปฏิบัติ (Action Implementation) ในขั้นตอนนี้ผู้นํามีบทบาท
สําคัญในการทําให้แผนที่วางไว้บรรลุความสําเร็จ โดยต้องคอยดูแลให้แผนปฏิบัติงานดําเนินไป
อย่างราบรื่น และมุ่งสู่เป้าหมายที่ต้องการ บทบาทสมาชิกคือร่วมมือกันในการนําแผนงานไปปฏิบัติ
ให้เป็นรูปธรรม การนําแผนไปปฏิบัติจะช่วยให้สมาชิกมีประสบการณ์ในการแก้ไขปัญหา และเป็น
การฝึกฝนการทํางานร่วมกันเป็นทีมในสถานการณ์จริงอีกด้วย  

 ขั้นตอนที่ 5 การประเมินผลลัพธ์จากการด าเนินงาน (Evaluation of results)  สมาชิกในทีม
ร่วมกันติดตาม ตรวจสอบ ประเมิน และเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหา หรือพัฒนาการดําเนินงาน
ให้บรรลุเป้าหมาย โดยร่วมมือร่วมใจและระดมความคิดในการประเมินผลการทํางาน และ
ประสิทธิภาพของทีมงานว่าการดําเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่ จะต้องพัฒนาตนเองอย่า งไร 
เพื่อให้เป็นทีมงานที่มีประสิทธิภาพตามที่ต้องการดังภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 20 กระบวนการสร้างทีม 
 

6.3.5 การฟื้นฟูทีมงาน 
 เมื่อทีมงานพัฒนาขึ้นและปฏิบัติงานร่วมกันมาช่วงระยะเวลาหนึ่ง สมาชิกอาจจะเกิด
ความคุ้นเคยและสนิทสนมกัน ระบบงานมีการจัดสรรและแบ่งงานอย่างชั ดเจน ทําให้การทํางาน
และการปฏิบัติตัวของสมาชิกจะปรับเข้าสู่งานประจําที่เคยชิน (Routine) ทําให้ความตื่นเต้น และ
ความท้าทายของงานจะลดลง นอกจากนี้สมาชิกในทีมอาจจะลดความกระตือรือร้น และการทุ่มเท

การรับรู้ 
ปัญหา 

การรวบรวมและ
วิเคราะห์ข้อมูล 

การวางแผนปฏิบัติการ 

การ 

ประเมินผล 

การ 

ดําเนินงาน 



197 

เพื่อเรียนรู้ส่ิงใหม่ๆ ลง หรือที่เรียกว่า “หมดไฟ ” (Burn Out) ซ่ึงจะทําให้ ทีมเฉื่อยชา ขาด
ประสิทธิภาพ และไม่สามารถปรับตัวให้ทันต่อการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้น และอาจจะทําให้ทีมลด
ความสามารถในการทํางาน Mankin, Cohen และ Bilson (1996) ได้ให้ข้อเสนอแนะในการฟื้นฟู
ทีมงานที่เติบโต และเริ่มหมดไฟในการทํางานให้กลับขึ้นมามีความสามารถในการทํางานใหม่ ได้
ดังต่อไปนี้ 

6.3.5.1 การเตรียมสมาชิกให้พร้อมท่ีจะรับมือกับปัญหาท่ีเกิดขึ้น  ผู้บริหารหรือ
หัวหน้าทีมต้องพยายามเตือนสมาชิกให้รู้ว่าทีมท่ีประสบความสําเร็จจะไม่หยุดอยู่กับท่ี แต่จะต้อง
เผชิญหน้ากับปัญหาอย่างต่อเนื่องในรูปแบบที่หลากหลาย โดยเฉพาะกับการเปล่ียนแปล งท่ีเกิดขึ้น
อย่างรวดเร็ว ดังนั้นสมาชิกควรต้องตื่นตัวและติดตามการเปล่ียนแปลงอยู่เสมอเพื่อที่จะพัฒนา
ตนเองและทีมงานให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงาน และการแก้ไขปัญหา 

6.3.5.2 การฝึกอบรมเพื่อฟื้นฟูความรู้และความสามารถของทีม  โดยการฝึกอบรม
ในรูปแบบต่างๆ ท้ังในห้องเรียน และกิจกรรมภายนอกห้องเรียนโดยการฝึกอบรมเป็นการทบทวน
กระบวนการทํางาน ทักษะสําคัญต่างๆ และความสัมพันธ์ในทีม ซ่ึงจะช่วยให้สมาชิกได้ทบทวน
ความรู้ หรือทักษะที่ไม่ได้ใช้งาน เป็นการเตรียมความพร้อมซ่ึงจะช่วยให้พวกเขามีความพร้อมต่อ
การแก้ปัญหา นอกจากนั้นยังเป็นการสร้างความตื่นตัวให้แก่สมาชิก 

6.3.5.3 การฝึกอบรมเพื่อการเตรียมความพร้อมล่วงหน้า โดยเตรียมการฝึกทักษะที่
จําเป็นต้องใช้ในการแก้ปัญหา เพื่อสร้างความพร้อมในการเผชิญปัญหา เมื่อทีมจะต้องเผชิญกับ
ปัญหาท่ียากและท้าทายยิ่งขึ้น นอกจากการฝึกล่วงหน้าจะเตรียมความพร้อมให้กับทีมแล้วยังช่วยให้
สมาชิกในทีมท่ีเติบโตเต็มที่ สามารถจะพัฒนาทักษะการแก้ไขปัญหาท่ีซับซ้อนและยากขึ้น และยัง
ช่วยในการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกให้เข้าใจซ่ึงกันและกันเพิ่มมากขึ้น 

6.3.5.4 การให้กําลังใจซ่ึงกันและกัน เพื่อทําให้ทีมงานเกิดการพัฒนา โดยสมาชิก
ร่วมกันเรียนรู้ ในความผิดพลาดในอดีต และร่วมกันหาแนวทางปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง เพื่อ
เตรียมรับมือกับปัญหาใหม่ท่ีอาจเกิดขึ้น โดยปรับใช้ความขัดแย้งให้เป็นโอกาสในการเรียนรู้ และ
พัฒนาทีมงานให้มีศักยภาพสูงขึ้น  

กล่าวโดยสรุป “วิธีการสร้างทีม” คือกระบวนการในการทํากิจกรรมร่วมกันของสมาชิก ซ่ึง
เริ่มจากการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลภายในกลุ่ม เพื่อนําไปวางแผนการปรับเปล่ียนและปฏิบัติ
ให้กลุ่มเกิดประสิทธิภาพในการดําเนินงาน การสร้างทีมงานที่มีประสิทธิภาพต้องคํานึงถึงเป้าหมาย 
การแสดงออก ความเป็นผู้นํา ความคิดเห็นที่สอดคล้องกัน ความไว้วางใจ และควา มยืดหยุ่น  การที่
จะสร้างและพัฒนาทีมงานให้มีประสิทธิภาพ จะต้องเริ่มต้นจากการออกแบบทีมงานให้สามารถ
สร้างผลผลิตให้เท่ากับ หรือสูงกว่ามาตรฐานที่องค์กรกําหนด ขณะเดียวกันทีมงานก็จะสร้างความ
พอใจให้กับสมาชิก และจะต้องสามารถรักษา หรือส่งเสริมให้สมาชิกสามารถเรียนรู้ แล ะทํางาน
เป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยกระบวนการในการพัฒนาทีมงานจะส่งเสริมให้สมาชิกใน
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ทีมงาน สร้างความไว้วางใจซ่ึงกันและกัน สร้างความคุ้นเคย มีการปรึกษาหารือซ่ึงกันและกัน โดย
ให้สมาชิกมีส่วนร่วมในการทํางาน และต้องติดตามพัฒนาระบบการทํางานเป็นทีม นอกจากนี้เรายัง
ต้องทําให้ทีมงานที่เติบโตเต็มที่ และเริ่มหมดไฟกลับมามีความสามารถและกระตือรือร้น โดยการ
เตรียมความพร้อมและเสริมแรงให้แก่สมาชิกอย่างสม่ําเสมอ ตลอดจนต้องพัฒนาทักษะใหม่ๆ และ
เปิดรับต่อการเปล่ียนแปลง เพื่อให้ทีมงานมีพัฒนาการอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 
 

6.4 คุณลักษณะของทีมงานที่มีประสิทธิภาพ 

ณัฏฐพันธ์   เขจรนันทน์ . ( 2545 : 23 -  25) กล่าวถึงลักษณะของการทํางานเป็นทีมที่มี
ประสิทธิภาพ คือ 

  เป้าหมาย  ทุกคนในทีมแต่ละคนต้องรู้และเข้าใจในเป้าหมายของทีมงาน  รวมท้ัง
ต้องทุ่มเทความพยายามเพื่อให้บรรลุผลสําเร็จ  เป้าหมายถึงคือเรื่องสําคั ญแม้กระทั่งสําหรับคนที่
ทํางานตามลําพังก็ตาม ยิ่งเมื่อต้องทํางานร่วมกับผู้อ่ืนแล้วเป้าหมายยิ่งเป็นส่ิงจําเป็นอันขาดไม่ได้  
เป้าหมายที่ทุกคนมีส่วนร่วมนั้นมักจะทําให้พัฒนาการขึ้นเป็นทีมงานที่มีน้ําหนึ่งใจเดียวกัน 

การแสดงออก  สมาชิกในทีมแต่ละคนมีสิทธิที่จะแสดงออกได้อ ย่างเสรี อีกทั้งแต่
ละคนยังมีสิทธิที่จะได้รับฟังและตอบสนองอย่างเข้าใจกัน  ความจริงแล้วสมาชิกในทีมมีหน้าที่ท่ี
จะต้องรับฟังเพื่อนสมาชิกคนอ่ืนๆ 

ความเป็นผู้น า  ภาวะผู้นํามีส่วนสําคัญในการช่วยให้ทีมงานประสบความสําเร็จได้ 
ผู้นําท่ีดีจะต้องเป็นศูนย์รวมความสนใจของทีม  กล่าวคือ  ต้องมีความรู้ ความเข้าใจในงานเป็นอย่าง
ดี  อีกทั้งต้องมีความรู้ในเรื่องการบริหารงาน การจูงใจคนสามารถประสานความร่วมมือจากสมาชิก
ในทีม  ทําให้ทุกคนในทีมเกิดความรักงาน มีความสามัคคีร่วมมือกันในการทํางานเป็นทีมได้ดี 

ความคิดเห็นที่สอดคล้องกัน   ทีมที่มีประ สิทธิภาพต้องสามารถหาแนวทางให้
สมาชิกในทีมงานมีความคิดเห็นสอดคล้องกันเป็นเอกฉันท์  รวมท้ังต้องทําการทดสอบด้วย ทีมงาน
จะต้องพยายามลงมติให้ได้ข้อสรุปท่ีดีที่สุดสําหรับการปฏิบัติงานโดยไม่สร้างความกดดันให้
สมาชิกคนใดคนหนึ่งจําใจต้องเห็นพ้องด้วย 

ความไว้วางใจ  สมาชิกในทีมจะต้องไว้วางใจซ่ึงกันและกัน  สามารถเล่าเรื่องต่างๆ 
ได้อย่างสบายใจ เพื่อให้เพื่อนร่วมทีมได้รับทราบถึงรายละเอียดที่ไม่เคยเปิดเผยให้คนนอกทีมได้รับ
ฟัง  นอกจากนี้แล้วแต่ละคนยังมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นตรงข้ามโดยไม่ต้องหวั่นกลัวว่า
จะได้รับผลร้ายต่อเนื่องมาภายหลัง 

ความคิดสร้างสรรค์และยืดหยุ่น  ทีมงานจะต้องดําเนินการคิดวิธีปฏิบัติงานแบบ
ใหม่ท่ีดีกว่าเดิมเสมอ  สมาชิกแต่ละคนตระหนักดีว่าเวลาและสถานการณ์ต่างๆ มีการเปล่ียนแปลง
ไปตามเหตุและปัจจัย  ดังนั้นควรมีการยืดหยุ่น และการเปล่ียนแปลงไป ท้ังในภาพรวมของทีมงาน
หรือในส่วนของตนที่เป็นรายบุคคล 
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ดักลาส   แมคเกรเกอร์  (Douglas   Mcgregor อ้างอิงในสุนันทา   เลาหนันทน์ . 2549 : 39) 

กล่าวไว้ว่าเป็นนักวิชาการคนแรกที่ได้นําเสนอลักษณะการทํางานที่มีประสิทธิภาพ ซ่ึงคุณลักษณะ
เหล่านั้นได้รับอิทธิพลจากทฤษฎี X และ Y ลักษณะของทีมงานที่มีประสิทธิภาพ ได้แก่  บรรยากาศ
ของการทํางานไม่เป็นทางการปราศจากพิธีรีตอง เป็นแบบสบาย   ไม่เครียด ทุกคนช่วยกันทํางาน
อย่างจริงจังไม่แสดงความเบื่อหน่าย  มีการอภิปราย ถกเถียงกันอย่างกว้างขวาง โดยทุกคนมีส่วน
ร่วมอภิปรายอย่างจริงจังเฉพาะเรื่องท่ีเกี่ยวข้องกับปัญหา  สมาชิกทีม งานเข้าใจวัตถุประสงค์อย่าง
ชัดเจน และยอมรับภารกิจหลักของทีมงาน เนื่องจากทุกคนได้ร่วมอภิปรายและการตั้งข้อสังเกต
ร่วมกันอย่างกว้างขวางจนกระทั่งได้รับจุดประสงค์ และเป้าหมายร่วมกัน เป็นที่ยอมรับทําให้ทุกคน
รู้สึกผูกพันในอันที่จะผลักดันให้มีการดําเนินการเพื่อให้บรรลุ วัตถุประสงค์  แม้มีความคิดเห็นไม่
สอดคล้องกันบ้าง แต่ทีมงานคุ้นเคยและสบายใจกับสภาพเหล่านี้พร้อมท้ังจะเผชิญกับความคิดเห็น
ที่แตกต่างกัน โดยไม่แสดงอาการหลีกเล่ียงความขัดแย้งท่ีเกิดขึ้นกลับยั่วยุให้ความไม่เห็นพ้อง
ต้องกันโดยทีมงานไม่รีบด่วนตัดสินใจ จะมีการตรวจสอบเรื่องต่างๆ อย่างละเอียดถ่ีถ้วนจนได้ข้อ
ยุติบางเรื่องท่ีไม่สามารถแก้ไขได้ กลุ่มจะยอมรับและเผชิญภัยปัญหาเหล่านั้น สมาชิกจะตระหนัก
และรู้สึกอยู่เสมอว่าจะต้องมีการนํามาหาข้อตกลงร่วมกันใหม่ในโอกาสต่อไป  การตัดสินใจส่วน
ใหญ่จะใช้ความเห็นพ้องต้องกันที่ชัดเจนทุกคนยอมรับเห็นด้วยโดยหลักการ เต็มใจที่จะปฏิบัติตาม
มติ การตัดสินใจโดนการออกเสียงข้างมาก  การวิพากษ์วิจารณ์กระทําขึ้นบ่อยอย่างเปิดเผย 
ตรงไปตรงมาอย่างสบายใจ สมาชิกมีอิสระที่จะแสดงความรู้สึก และความคิดเห็นที่มีต่อปัญหา และ
การปฏิบัติงานของทีมงาน เมื่อมีการปฏิบัติงานจะมอ บหมายงานอย่างชัดเจน ผู้เกี่ยวข้องจะเข้าใจ 
และยอมรับในภารกิจต่างๆ อย่างเต็มใจ หัวหน้าทีมงานจะไม่ใช้อํานาจครอบงํากลุ่ม ในทางกลับกัน
กลุ่มก็จะไม่ยอมปฏิบัติตามผู้นําอย่างไร้เหตุผล และทีมงานจะมีการตรวจสอบทุกระยะเพ่ือให้การ
ดําเนินการไปในทางท่ีดี 

สุนันทา   เลาหนันทน์. (2549: 114) ได้กล่าวถึง คุณลักษณะของทีมงาน ที่มีประสิทธิภาพ 
ได้แก่  ความชัดเจนของวัตถุประสงค์ (Clear Sense of Purpose) บรรยากาศ การทํางานที่ปราศจาก
พิธีรีตอง (Informal Climate) การมีส่วนร่วม (Participation) การรับฟังซ่ึงกันและกัน ความไม่เห็น
ในทางบวก ความเห็นพ้องต้องกัน การส่ือสารที่เปิดเผย  บทบาท และการมอบหมายงานที่ชัดเจน  

ภาวะผู้นําร่วม ความสัมพันธ์ภายนอก รูปแบบการทํางานที่หลากหลาย และการประเมินผลตนเอง  
 สรุปสาระสําคัญ ของคุณลักษณะของทีมงานที่มีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย การที่สมาชิก
ร่วมกันกําหนดวัตถุประสงค์ การแลกเปล่ียนความคิดเห็น ไว้วางใจกัน และบทบาทผู้นําต้องสร้าง
แรงจูงใจให้สมาชิกเกิดความรักผูกพัน ประสานสามัคคีกัน จะทําให้องค์กรมีทีมงานที่มี
ประสิทธิภาพ 
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6.4.1 อุปสรรคในการสร้างทีมงานที่มีประสิทธิภาพ 

 เรนดอน (Rendon, 1999) กล่าวถึงอุปสรรคในการสร้างทีมงานที่มีประสิทธิภาพ ดังนี้ 
 6.4.1.1 ผู้บริหารไม่รับผิดชอบอย่างเต็มที่ต่อการจัดองค์การเพื่อให้เกิด

สภาพแวดล้อมต่อการสร้างทีม 

  6.4.1.2. การสร้างทีมโดยไม่ได้กล่าวถึงประเด็นที่เกี่ยวข้อง 

6.4.1.3 ความคาดหวังที่เกินความเป็นจริงรวมท้ังการประเมินเวลาท่ีต้องใช้ในการ
สร้างทีมต่ําเกินไป 

6.4.2 ความส าคัญของทีมและการท างานเป็นทีมในศตวรรษที่ 21  

 (McGourty & Meuse ,2001) สรุปได้ 2 ประการคือ 

 6.4.2.1 ทีมมีความแพร่หลายสูงสุดในการประสาน ความร่วมมือในอเมริกาในปัจจุบัน 
6.4.2.2 ถึงแม้ว่าจะมีแนวคิดที่ผสมกันหลายอย่างว่าทีมที่ประสบความสําเร็จเป็น

อย่างไรนักเรียนควรกล้าท่ีจะพัฒนาทักษะที่เกี่ยวข้องกับทีมในฐานะที่จะไปประกอบอาชีพ             

มีงานวิจัยบางงานเสนอว่าทําไมทีมงานจึงล้มเหลว เหตุผลเพราะลูกจ้างมีการเตรียมตัวที่แย่ในการที่
จะได้รับมอบหมายบทบาทไปสู่สมาชิก  จากงานวิจัยพบว่าลูกจ้างขาดทักษะในการสร้างทีม  การ
แก้ปัญหา การเผชิญกับความขัดแย้ง การจัดประชุมท่ีมีประสิทธิภาพและการส่ือสารระหว่างบุคคล  

ดังนั้นบทบาทจะช่วยสมาชิกในทีมงาน  ช่วยให้เป็นอิสระ (Johnson & Smith , 1998) และสามารถ
รับผิดชอบต่อการประสบความสําเร็จได้เป็นรายบุคคลสามารถเพิ่มทักษะในการเรียนรู้  การ
ตั้งเป้าหมายแก้ไขความขัดแย้ง ตั้งบรรทัดฐานในการแก้ปัญหาและการแสดงออก บทบาทควรมีการ
ฝึกฝนและตระหนักถึงประสิทธิภาพของการเรียนรู้เพ่ือทีมงานใช้บทบาทในการกระตุ้นการทํางาน  

การเปล่ียนบทบาทบ่อย ๆ จะทําให้คนไม่ยึดติดกับบทบาทนั้นและเป็นการเปิดโอกาสให้ฝึกทักษะ
ด้านการเป็นผู้นํา ด้านการส่ือสาร และด้านสังคม บทบาทท่ีนํามาใช้ในแบบฝึกจะมีประสิทธิภาพใน
การทํางานของทีม เพราะทีมได้รับมอบหมายบทบาทของตน ซ่ึงจะก่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ที่
สําคัญ 

6.4.3 ค าแนะน าในการน าบทบาทของทีมไปสู่การปฏิบัติ มีดังนี้ (Smith, 2003) 

6.4.3.1 สร้างกระบวนการทีม และมอบบทบาท 

  6.4.3.2 ทําให้สมาชิกมีความสุข และมีการให้รางวัล 

  6.4.3.3 ต้องแน่ใจว่าสมาชิกแต่ละคนได้รับบทบาทและแสดงบทบาทภายใต้
บทบาทท่ีได้รับ 

  6.4.3.4 ต้องแน่ใจว่าสมาชิกสามารถ นําบทบาทท่ีเรียนรู้ไปประยุกต์ใช้ได้ 
  6.4.3.5 จัดการกับเวลา ความเครียด และความขัดแย้ง 

  6.4.3.6 ต้องยอมรับความรับผิดชอบจากการแสดงบทบาทของทีม 

  6.4.3.7 ให้ทีมกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้ 
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6.4.4 พฤติกรรมในการสร้างทีมให้ประสบความส าเร็จ มีดังนี้ 
6.4.4.1 การส่ือสาร  การส่ือสารที่ดีเกี่ยวกับการก่อให้เกิดสภาพแวดล้อมในทีมท่ี

สมาชิกในทีมทุกคนรู้สึกอิสระที่จะพูดและฟัง  

  6.4.4.2 การตัดสินใจ  จะทําได้ดีที่สุดโดยทีมไม่ใช่สําหรับทีม  เกี่ยวข้องกับความ
เข้าใจที่กระจ่างชัดเกี่ยวกับปัญหา  ภาระงาน  มีการรวบรวมข้อมูล  ชั่งน้ําหนัก  พิจารณาตัวเลือก
เพื่อให้ได้ผลสรุปท่ีเป็นไปได้ ตัดสินใจตามเวลาท่ีกําหนดภายใต้บริบทที่ยอมรับได้ 
  6.4.4.3 การประสานความร่วมมือในหลายวิธีการ จะช่วยให้เกิดการสร้างทีมงานที่
ดีทํางานกับผู้อ่ืนด้วยความพึงพอใจ ประสานงานด้วยท่าทีท่ีสร้างสรรค์ ร่วมมือกันในเชิงบวก สาธิต
วิธีการให้เห็นวัตถุประสงค์ทั้งหมดของทีมเพื่อช่วยเหลือสมาชิกในทีมอ่ืน ส่ิงท่ีต้องทําคือสมาชิกใน
ทีมต้องแบ่งปันหน้าที่และความรับผิดชอบในการทําหน้าที่ในกลุ่ม  

  6.4.4.4 การจัดการตนเอง การเน้นไปท่ีการส่ือสาร การตัดสินใจ และการประสาน
ความร่วมมือก่อให้เกิดการจัดการตนเองในกระบวนการทีมเป็นส่ิงสําคัญที่จะตระหนักได้ว่าการ
จัดการในที่นี้ไม่ได้เป็นตัวประกอบแยกต่างหากของบุคคลเดี่ยว  ๆ แต่เป็นพฤติกรรมที่ถูกคาดหวัง
ของทุกคน ในการทํางานเป็นทีม ถึงแม้จะมีข้อจํากัดและอุปสรรคก็ตาม แต่ก็มีวิธีการที่จะทําให้การ
สร้างทีมงานประสบความสําเร็จโดยการเตรียมความพร้อมของทีมและมอบหมายบทบาทให้กับ
สมาชิกแต่ละคน  วางระบบการติดต่อส่ือสารการตัด สินใจกระทําโดยทีม  สร้างแรงจูงใจ  และ
ส่งเสริมให้ทีมกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้  การเปล่ียนบทบาทของสมาชิกเป็นส่ิงท่ีดีที่จะได้ฝึกทักษะ
ด้านการเป็นผู้นํา ด้านการส่ือสาร และด้านสังคม 

6.4.5 การพัฒนาทักษะในการเป็นผู้น าของทีม 

 การสร้างความเปล่ียนแปลงให้เกิดแก่ทีมงานในทิ ศทางท่ีเหมาะสม  หัวหน้าทีมจะต้องมี
ทักษะที่สําคัญดังนี้  

6.4.5.1 เป็นตัวของตัวเองอย่างเป็นธรรมชาติอย่าสร้างภาพอย่างใดอย่างหนึ่ง  แล้ว
ปฏิบัติอีกอย่างหนึ่ง 

6.4.5.2 รู้จักตนเอง ผู้นําท่ีดีต้องพิจารณาจุดแข็งและจุดอ่อนของตนเอง โดยยอมรับ
ว่าไม่มีใครเก่งไปเสียทุกเรื่อง และต้องรู้จักใช้คนที่มีความรู้ความสามารถมาทํางานแทน 

  6.4.5.3 กําหนดบทบาทของตนในฐานะผู้นําเพ่ือสมาชิกจะได้รับทราบว่า เรื่องใดที่
หัวหน้าทีม ต้องเป็นผู้ตัดสินใจ และขอบเขตการตัดสินใจของตนมีแค่ไหน 

  6.4.5.4 กําหนดแบบแผนปฏิบัติของทีมหัวหน้าทีมจะเป็นผู้กําหนดรูปแบบ
ความสัมพันธ์ระบบงานของทีม และเป็นตัวอย่างให้กับสมาชิกของทีม 

  6.4.5.5 เป็นคนเปิดเผย  จริงใจ  และโปร่งใสโดยหัวหน้าทีมต้องเปิดเผยความคิด  

และส่ือสารแผนงานที่ต้องการจะทําให้สมาชิกทุกคนเกิดความเข้าใจร่วมกัน  และสามารถนําไป
ปฏิบัติได้ตามที่ต้องการ 
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 6.4.5.6 ให้ข้อมูลย้อ นกลับในเชิงสร้างสรรค์แก่สมาชิกในทีม  ผู้นําต้องทําการ
ส่ือสาร และแลกเปล่ียนความคิดเห็นกับลูกทีมอย่างเปิดเผย และให้เกียรติกัน 

  6.4.5.7 การประเมินผลงานและให้รางวัลอย่างเหมาะสม  ซ่ึงจะต้องทําด้วยความ
เท่าเทียมกัน เสมอภาคและโปร่งใส โดยพิจารณาตามความรู้ความสามารถและผลงาน 

  6.4.5.8 ปฏิบัติตัวให้คงเส้นคงวา มีหลักการในการทํางาน  มิใช่เพียงตัดสินใจตาม
สถานการณ์ ตามกระแส หรือตามอารมณ์เพียงอย่างเดียว 

 ทักษะในการทํางานเป็นทีมจะเกี่ยวข้องโดยตรงกับภาวะผู้นํา ซ่ึงจะต้องมีการบริหารจัดการ
ที่ดี มีความเป็นตัวของตัวเอง  รู้จักบทบาทหน้าที่ ของตนเองและของทีม  มีการวางระบบการ
ติดต่อส่ือสารที่ดี  มีการสร้างแรงจูงใจมีการกําหนดมาตรฐานของงาน  สร้างบรรยากาศให้เกิด
ความคิดสร้างสรรค์ ซ่ึงถือเป็นนวัตกรรมการทํางานเป็นทีม  และที่สําคัญผู้นําต้องเป็นตัวอย่าง  ที่ดี
ให้กับทีมงาน 

6.4.6 นวัตกรรมการท างานเป็นทีม 

 การสร้างนวัตกรรม คือกระบวนการในการสร้างแนวคิดใหม่หรือคิดหนทางใหม่ ๆ ในการ
แก้ปัญหาเก่าๆ องค์ประกอบของทีมงานที่มีประสิทธิผลแนวใหม่ ประกอบด้วย  

  6.4.6.1 ความชัดเจนของวัตถุประสงค์ 
6.4.6.2 บรรยากาศการทํางานที่ปราศจากพิธีรีตอง 

6.4.6.3 การมีส่วนร่วม 

  6.4.6.4 การรับฟังซ่ึงกันและกัน 

  6.4.6.5 ความไม่เห็นด้วยในทางบวก 

  6.4.6.6 ความเห็นพ้องกัน 

  6.4.6.7 การส่ือสารที่เปิดเผย 

  6.4.6.8 บทบาทและการมอบหมายงานที่ชัดเจน 

  6.4.6.9 ภาวะผู้นําร่วม 

  6.4.6.10 ความสัมพันธ์กับภายนอก 

  6.4.6.11 รูปแบบการทํางานที่หลากหลาย 

  6.4.6.12 การประเมินผลตนเอง ทีมเสมือนจริง (Virtual Team) หมายถึง ทีมที่
สมาชิกจะติดต่อส่ือสารกันผ่านส่ือ โดยที่ไม่ได้พบหน้ากันโดยตรง ทีมเสมือนจริงช่วยทําให้ทีม
สามารถทํางานได้ตลอด 24 ชั่วโมง ช่วยทําให้ทีมมีทักษะที่หลากหลายและมีมุมมองในการแก้ไข
ปัญหา หรือในการทํางานที่หลากหลายมากขึ้น  การบริหารทีมเสมือนจริงมีความท้าทายอยู ่2 

ประการ คือ 1) การทําให้สมาชิกของทีมซ่ึงทํางานในสถานที่ต่าง ๆ สามารถประสานความร่วมมือ
ระหว่างกัน และทํางานให้คืบหน้าไปได ้2) การทําให้การติดต่อส่ือสารกับเพื่อนสมาชิกในทีม
เกิดขึ้นอย่างสม่ําเสมอ เทคโนโลยีการส่ือสาร สามารถช่วยให้ทีมเสมือนจริงสามารถเชื่อมโยงกันได ้
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โดยเทคโนโลยีเหล่านี้หมายรวมถึง อีเมล์ โทรสาร การประชุมทางไกลผ่านโทรศัพท ์การประชุม
ทางไกลผ่านวิดีโอ เว็บไซต ์และซอฟต์แวร์ที่จัดการส่ือสารสําหรับกลุ่ม เว็บไซต์เป็นทั้งสถานที่ตั้ง
ของห้องของทีมเสมือนจริง เป็นห้องสมุดที่รวบรวมเอกสารต่าง ๆ ไว ้และเป็นสถานที่แสดงตาราง
การนัดหมาย ต่างๆ การให้คําแนะนําสามารถช่วยทําให้ผลการดําเนินงานของทีมเหมือนจริงดีขึ้นได้
เช่นเดียวกันกับในกรณีของทีมแบบปกต ิ 

 นวัตกรรมในการทํางานเป็นทีมจะเน้นบรรยากาศการทํางานที่ไม่มีพิธีรีตอง  สมาชิกในทีม
มีภาวะผู้นําร่วมกันในการส่งเสริมการทํางานหากนํารูปแบบทีมเสมือนจริงมาใช้ก็จะเกิดประโยชน์
เป็นอย่างมาก เพราะทีมงานสามารถติดต่อส่ือสารกันได้ตลอดเวลาผ่านส่ือต่างๆ  อาจมีการพบกัน
เป็นระยะๆ เพื่อการบริหารทีมงานให้บรรลุเป้าหมายได้อย่างถูกต้อง 

6.4.7 การบริหารทีมงาน 

 ความท้าทายในการบริหารทีมงานและการเป็นผู้นําทีมการตระหนักถึงความท้าทายเหล่านี้
และการทราบว่าจะจัดการกับเรื่องนี้ได้อย่างไรจะช่วยให้คุณเป็นเพื่อนร่วมทีม และเป็นผู้ปฏิบัติงาน
ที่ดียิ่งขึ้น โดยคํานึงถึงส่ิงต่อไปนี้ (สุรีพร  พึ่งพุทธคุณ, 2549: 124-160) 

  6.4.7.1 บทบาทของผู้นําที ม ในฐานะที่เป็นผู้ริเริ่ม  เป็นต้นแบบของสมาชิก  ใน
ฐานะของนักเจรจา เป็นผู้ให้คําแนะนํา เป็นผู้นําอย่างไม่เป็นทางการ ของทีม 

  6.4.7.2 การสนับสนุนให้เกิดความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของทีม 

  6.4.7.3 การป้องกันการคิดคล้อยตามกันเป็นกลุ่ม 

  6.4.7.4 การบริหารจัดการความคิดสร้างสรรค์ของทีม 

  6.4.7.5 การบริหารการคิดนอกกรอบและการคิดในกรอบเดิม 

  6.4.7.6 การบริหารจัดการความขัดแย้ง ดังนี้ 
1) การสร้างบรรยากาศที่เอ้ือให้สมาชิก  สามารถแสดงความคิดเห็นใน

ประเด็นที่เส่ียงต่อการเกิดความขัดแย้ง 

2) การสนับสนุนเพื่อเอ้ืออํานวยให้เกิดการแสดงความคิดเห็น 

3) หาข้อยุติในการหารือด้วยการเข้าสู่ประเด็นที่ว่า  สมาชิกต้องทําอะไรกัน
บ้างในการบริหารทีมงาน  ผู้นําจะต้องเป็นตัวแบบที่ดีให้กับสมาชิก  ส่งเสริมความเป็นน้ําหนึ่งใจ
เดียวกัน ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ และการคิดนอกกรอบ เพื่อให้ได้แนวทางใหม่ๆ ในการทํางาน 

และที่สําคัญผู้นําจะต้องป้องกันและแก้ไขความขัดแย้งท่ีจะเกิดขึ้น 
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6.5 บทสรุป 

การสร้างทีมงานจะสําเร็จได้ต้องอาศัยทักษะของภาวะผู้นํา  และกลยุทธ์การบริหารของ
ผู้บริหารในการสร้างทีมงาน  ดังนั้น  หากผู้บริหารให้ความสําคัญต่อทีมงาน  และสร้างทีมงานที่มี
คุณภาพขึ้นมา ทีมงานนั้นจะช่วยสร้างคนที่มีประสิทธิภาพขึ้นมา  ทั้งนี้เพราะการทํางานเป็นทีมจะ
ทําให้สมาชิกเกิดการเรียนรู้ซ่ึงกันและกัน และเห็นแบบอย่างในการทํางานของผู้นําและของเพื่อน
ร่วมงาน  ส่งผลให้สถานศึกษามีบุคลากรที่มีคุณภาพเพิ่มขึ้น  และจะช่วยพัฒนาสถานศึกษาให้
เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นต่อไป 

 

 

 

ค าถามท้ายบท 
 

 1.1 ให้อธิบายความหมายและความสําคัญของการสร้างทีมงาน พร้อมยกตัวอย่างประกอบ 

 1.2 ให้อธิบายการทํางานเป็นทีมต่างจากการทํางานเป็นกลุ่มอย่างไร 

 1.3 ให้อธิบายกระบวนการทํางานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพ พร้อมยกตัวอย่างประกอบ 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ 7 

องค์การแห่งการเรียนรู้  3    ชั่วโมง 
 

หัวข้อเนื้อหา 

7.1 ความหมายองค์การเรียนรู้  
7.2 แนวคิดขององค์การแห่งการเรียนรู้  
7.3 องค์ประกอบขององค์การแห่งการเรียนรู้ 
7.4 แนวทางการสร้างองค์การแห่งการเรียนรู้  
7.5การประเมินรูปแบบการเรียนรู้ 
7.6 บทสรุป 
 

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

1. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถอธิบายเกี่ยวกับความหมาย ลักษณะ และแนวทางในการสร้าง
องค์การแห่งการเรียนรู้  

2. เพื่อให้ผู้เรียนนําแนวทางในการสร้างองค์การแห่งการเรียนรู้ ไปประยุกต์ใช้กับการเรียน 

และการฝึกปฏิบัติการสอนในอนาคต 
 

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอนประจ าบท 

1. บรรยายเนื้อหาในแต่ละหัวข้อ พร้อมยกตัวอย่างประกอบ 

2. ศึกษาจากเอกสารประกอบการสอน 

3. ผู้สอนสรุปเนื้อหา 

4. ทําแบบฝึกหัดเพื่อทบทวนบทเรียน 

5. ผู้เรียนถามข้อสงสัย 

6. ผู้สอนทําการซักถาม 
 

สื่อการเรียนการสอน 

1. เอกสารประกอบการสอนวิชา บทท่ี 7 องค์การแห่งการเรียนรู้ 
2. Power Point เรื่อง องค์การแห่งการเรียนรู้ 

 

การวัดผลและการประเมิน 
1. ประเมินจากการซักถามในชั้นเรียน 

2. ประเมินจากความร่วมมือและความรับผิดชอบต่อการเรียน 

3. ประเมินจากการทําแบบฝึกหัดทบทวนท้ายบทเรียน 

 



บทที่ 7 

องค์การแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) 
 

7.1 ความหมายองค์การเรียนรู้ (Learning Organization) 

องค์การเรียนรู้ เป็นแนวคิดในการพัฒนาองค์การโดยเน้นการพัฒนาการเรียนรู้สภาวะของการ
เป็นผู้ น าในองค์การ (Leadership) และการเรียนรู้ร่วมกัน ของคนในองค์การ (Team Learning) เพื่อให้เกิด
การถ่ายทอดแลกเปล่ียนองค์ความรู้ ประสบการณ์ และทักษะร่วมกัน และพัฒนาองค์การอย่างต่อเนื่องทัน
ต่อสภาวะการเปล่ียนแปลงและการแข่งขัน 

การมีองค์การแห่งการเรียนรู้นี้จะท าให้องค์การและบุคลากร มีกระบวนการท างานที่มี
ประสิทธิภาพและมีผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิผล โดยมีการเชื่อมโยงรูปแบบของการท างานเป็นทีม 
(Team working) สร้างกระบวนการในการเรียนรู้และสร้างความเข้าใจเตรียมรับกับความเปล่ียนแปลง 
เปิดโอกาสให้ทีมท างานและมีการให้อ านาจในการตัดสินใจ (Empowerment) เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกิด
บรรยากาศของการคิดริเริ่ม (Initiative) และการสร้างนวัตกรรม (Innovation) ซ่ึงจะท าให้เกิดองค์การที่
เข้มแข็ง พร้อมเผชิญกับสภาวะการแข่งขัน 

Learning Organization หรือ การท าให้องค์การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ เป็นค าท่ีใช้เรียกการ
รวมชุดของความคิดที่เกิดขึ้นมาจากการศึกษาเรื่ องของ องค์การ Chris Argyris ได้ให้แนวคิดทางด้าน 
Organization Learning ร่วมกับ  Donald Schon ไว้ว่า เป็นกระบวนการที่สมาชิกขององค์การให้การ
ตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงของสภาพแวด ล้อมภายในและภายนอก ด้วยการตรวจสอบและแก้ไข
ข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นเสมอ ๆ ในองค์การ  

ความรู้ จาก Organization Learning เป็นหลักการที่ Peter Senge ได้รวบรวมจากแนวคิดของ 
Chris Argyris และ Donald Schon รวมถึงนักวิชาการท่านอ่ืน มาเขียนหนังสือเล่มแรกเกี่ยวกับ Learning 

Organization ซ่ึงมีชื่อว่า .”The Fifth Discipline”  
 

7.2 แนวคิดของ Learning Organization 

Chris Argyris และ Donald Schon ได้ให้ค านิยามการเรียนรู้สองรูปแบบที่มีความส าคัญในการ
สร้าง  Learning Organization คือ Single Loop Learning ( First Order / Corrective Learning) หมายถึง 
การเรียนรู้ที่เกิดขึ้นแก่องค์การเมื่อการท างานบรรลุผลที่ต้องการลักษณะก าร เรียนรู้แบบท่ีสองเรียกว่า 
Double Loop Learning (Second Oder/Generative Learning)หมายถึงการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นเม่ือส่ิงท่ีต้องการ
ให้บรรลุผลหรือ เป้าหมายไม่สอดคล้องกับผลการกระท า  

 Peter Senge เชื่อว่าหัวใจของการสร้าง Learning Organization อยู่ที่การสร้างวินัย   5 ประการใน
รูปของการน าไปปฏิบัติของบุคคล ทีม และองค์การอย่างต่อเนื่อง วินัย 5 ประการ  ที่เป็นแนวทางใ นการ
ปฏิบัติเพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้ทั้งองค์การมี ดังนี้  
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Personal Mastery : มุ่งสู่ความเป็นเลิศ และรอบรู้ โดยมุ่งมั่นที่จะพัฒนาตนเองให้ไปถึงเป้าหมาย
ด้วย การสร้างวิสัยทัศน์ส่วนตน  (Personal Vision) เมื่อลงมือกรท าและต้องมุ่งม่ันสร้างสรรค์จึง
จ าเป็นต้องมี แรงมุ่งมั่นใฝ่ดี (Creative Tension) มีการใช้ข้อมูลข้อเท็จจริงเพื่อคิดวิเคราะห์และตัดสินใจ 
(Commitment to the Truth) ที่ท าให้มีระบบการคิดตัดสินใจที่ดี รวมท้ั งใช้การฝึกจิตใต้ส านึกในการ
ท างาน (Using Sub Consciousness) ท างานด้วยการด าเนินไปอย่างอัตโนมัติ  

 1) Mental Model : มีรูปแบบ วิธีการคิดและมุมมองท่ีเปิดกว้าง ผลลัพธ์ที่จะเกิดจากรูปแบบ
แนวคิดนี้จะออกมาในรูปของผลลัพธ์ 3 ลักษณะคือ เจตคติ หมายถึง ท่าที หรือความรู้สึกของบุคคลต่อส่ิง
ใดส่ิงหนึ่ง เหตุการณ์ หรือเรื่องราวใด ๆ ทัศนคติแนวความคิดเห็นและกระบวนทัศน์ กรอบความคิด แนว
ปฏิบัติที่เราปฏิบัติตาม ๆ กันไป จนกระทั่งกลายเป็นวัฒนธรรมขององค์การ  

2) Shared Vision : การสร้างและสานวิสัยทัศน์ วิสัยทัศน์องค์การ เป็นความมุ่งหวังขององค์การที่
ทุกคนต้องร่วมกันบูรณาการให้เกิดเป็นรูปธรรม ในอนาคต ลักษณะวิสัยทัศน์องค์การที่ดี คือ กลุ่มผู้น า
ต้องเป็นฝ่ายเริ่มเน้นเข้าสู่กระบวนการพัฒนาวิสัยทัศน์อย่างจริง จัง วิสัยทัศน์นั้นจะต้องมีรายละเอียด
ชัดเจน เพียงพอที่จะน าไปเป็นแนวทางปฏิบัติได้ วิสัยทัศน์องค์การต้องเป็นภพบวกต่อองค์การ  

3) Team Learn : การเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม องค์การความมุ่งเน้นให้ทุกคนในทีมมีส านึกร่วมกัน
ว่า เราก าลังท าอะไรและจะท าอะไรต่อไป ท าอย่างไร จะช่วยเพิ่มคุณค่าแก่ลูกค้า การเรียนรู้ร่วมกันเป็นทึม
ขึ้นกับ 2 ปัจจัย คือ IQ และ EQ ประสานกับการเรียนรู้ร่วมกันเป็นทึม และการสร้างภาวะผู้น าแก่ผู้น า
องค์การทุกระดับ 

4) System Thinking : มีความคิดความเข้าใจเชิงระบบ ทุกคนควรมีความสามารถในการเข้าใจถึง
ความสัมพันธ์ระหว่างส่ิงต่าง ๆ ท่ีเป็นองค์ประกอบส าคัญของระบบนอกจากมองภาพรวมแล้ว ต้องมอง
รายละเอียดของส่วนประกอบย่อยในภาพนั้นให้ออกด้วย วินัยข้อนี้สามารถแก้ไขปั ญหาท่ีสลับซับซ้อน
ต่างๆ ได้เป็นอย่างดี 

แนวคิดของ Michael J. Marquardt เกี่ยวกับองค์การ แห่งการเรียนรู้ 5 องค์ประกอบคือ 

การเรียนรู้ (learning) – พลวัตการเรียนรู้ (Learning Dynamics) 

องค์การ (Organization) – การปรับเปล่ียนองค์การ (Organization Transformation 

สมาชิกในองค์การ (People) – การเพิ่มอ านาจแก่บุคคล (People Empowerment) 

ความรู้ (Knowledge) – การใช้เทคโนโลยี (Knowledge Management) 

เทคโนโลยี (Technology) – การใช้เทคโนโลยี (Technology Application) 

ซ่ึงองค์ประกอบท้ัง 5 ประการนี้มีความสัมพันธ์กันโดยจะต้องมีการพัฒนาไปพร้อมกันซ่ึง  

สามารถแสดงได้เป็นภาพดังนี้ 
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ภาพที่ 21  องค์ประกอบขององค์การแห่งการเรียนรู ้
 

องค์ประกอบท้ังห้าประการนี้   Marquardt  มีความเห็นว่าองค์ประกอบท่ีส าคัญที่สุดคือพลวัต 
การเรียนรู้ (Learning Dynamics) ซ่ึงสามารถเกิดขึ้นได้ในระดับบุค คล ทีมงาน และองค์การเพราะ การ
เรียนรู้เป็นหัวใจส าคัญ หากสามารถส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ที่ต่อเนื่องและยั่งยืนแล้วจะเป็น พื้นฐานอัน
ส าคัญของการพัฒนาองค์ประกอบในด้านอ่ืนอีก ส่ีด้าน ถ้าการเรียนรู้ที่ต่อเนื่องและยั่งยืน เกิดขึ้นทั่วถึงใน
ระดับบุคคล ทีมงาน  และองค์การแล้ว จะส่ งผลให้สามารถจัดการกับความรู้แล ะเทคโนโลยีได้อย่างมี
ประสิทธิภาพส่งผลให้องค์การนั้นๆ ก้าวไปสู่ “องค์การแห่งการเรียนรู้ ” โดยที่ องค์ประกอบแต่ละส่วน
อธิบายได้ดังนี้ (Marquardt, 1996) 

7.2.1 การเรียนรู้ (Learning) – พลวัตการเรียนรู้ (Learning  Dynamics) ต้องมีการส่งเสริม  

ให้เกิดพลวัตการเรียนรู้ทั่วทั้งองค์การ (Learning  Dynamics) ซ่ึงเป็นองค์ประกอบหลักที่ส าคัญ  โดยการ
เรียนรู้นั้นประกอบด้วยองค์ประกอบ 3 ประการ ดังภาพ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 22  ระบบยอ่ยของการเรียนรู้เพ่ือสร้างองค์การแห่งการเรียนรู ้

องค์การ คน 

ความรู้ เทคโนโลยี 

การเรียนรู ้

ระดับ 
บุคคล 
ทีมงาน 
องค์การ 

รูปแบบ 
การปรับเปลี่ยน 
การวางแผนล่วงหน้า 
การทบทวนแผน 
การลงมือปฏิบัต ิ

ทักษะ 
การเรียนรู้ของสมาชิกในองค์การ 
โลกทัศน์ที่มองโลกตามความเป็นจริง 
การมีวิสัยทัศน์ร่วมกันของคนในองค์การ 
การเรียนรู้เป็นทีม 
การคิดเป็นระบบ 
การสนทนา 
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 ส าหรับองค์ประกอบแรก คือ พลวัตการเรียนรู้นั้น Marquardt ได้ให้ทัศนะว่าองค์การ  จะต้อง
ให้ความส าคัญต่อการเรียนรู้ ต้องส่งเสริมหมีการจัดการเรียนรู้ มีการอบรมและเรียนรู้วิธีการ ท างานเป็น
ทีม ประกอบกับ  บุคลากรจะต้ องมีการพัฒนาทักษะในการเรียนรู้ และวิธีการเรียนรู้ (Learning how to 

learning) สามารถส่งเสริมและเพิ่มพูนความรู้ให้กับตนเองตลอดจนมีการ  แลกเปล่ียนความรู้ มี
ความสามารถในการคิด และปฏิบัติงานที่สลับซับซ้อนร่วมกับทีมงานได้ อย่างเป็นระบบ 

 7.2.2 องค์การ (Organization) – การปรับเปล่ียนองค์การ (Organization  

Transformation) ซ่ึงต้องมีการปรับเปล่ียนในทุกองค์ประกอบย่อยเพื่อเอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่ 23  ระบบย่อยขององค์การเพื่อสร้างองค์การแห่งการเรียนรู ้
 

รายละเอียดของแต่ละองค์ประกอบมีดังนี้ 
วิสัยทัศน์ (Vision) เป็นภาพในอนาคต และความต้องการที่จะมุ่งไปสู่ความปรารถนาของ 

สมาชิกทั้งองค์การ  ซ่ึงองค์การแห่งการเรียนรู้จะต้องเป็นองค์การที่สมาชิกทุกคนได้รับการพัฒนา  

วิสัยทัศน์ของตนให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์รวมขององค์การ  ซ่ึงจะสนับสนุนให้เกิดความรวมพลัง ของ
สมาชิกที่มีความคาดหวังต่อความเปล่ียนแปลง 

 วัฒนธรรมองค์การ (Culture) เป็นความเชื่อความคิด และวิธีปฏิบัติของคนในองค์การ ค่านิยม 
บรรทัดฐาน ที่องค์การเป็นล้วนแต่เป็นวัฒนธรรมองค์การทั้งส้ิน 

 กลยุทธ์ (Strategy) เป็นวิธีการออกแบบให้เหมาะสมต่อการก าหนดจุดหมายปลายทาง ในอนาคต 

หรือส่ิงท่ีต้องการจะเป็นในอนาคต 

วิสัยทัศน์  เป็นส่ิงท่ีเกิดขึ้นก่อนกลยุทธ์เป็นส่ิงท่ีขึ้นอยู่กับวิสัยทัศน์เพื่อให้เกิดรูปแบบและทิศทาง 

ส าหรับองค์ประกอบท่ีสอง  การปรับเปล่ียนองค์การนั้น Marquardt ได้ให้ทัศนะว่าการสร้าง  

องค์การแห่งการเรียนรู้เป็นวิสัยทัศน์เชิงกลยุทธ์ขององค์การ ที่ผู้บริหารระดับสูงต้องการให้สนับสนุน  และ
ส่งเสริมในการพัฒนาไปสู่การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้  ซ่ึงโครงสร้างสายการบังคับบัญชา ต้องไม่
ซับซ้อน มีการแลกเปล่ียนและเพิ่มพูนความรู้  ทั้งในสายงานและข้ามสายงานมาท างาน ที่ค านึงถึงองค์การ
เป็นเป้าหมายหลัก โดยทีพ่นักงานทุกคนในองค์การต้องมีวัฒนธรรมในการเรียนรู้  และให้ความส าคัญใน
การเรียนรู้ร่วมกันทั่วทั้งองค์การ 

 

องค์การ 

 

วิสัยทัศน์ 

 

โครงสร้าง 

 

วัฒนธรรม 

 

กลยุทธ์ 
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 7.2.3 สมาชิกองค์การ (People) การเพิ่มอ านาจแก่บุคคล (People Empowerment) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 24 ระบบย่อยของสมาชิกองค์การเพื่อสร้างองค์การแห่งการเรียนรู ้
  

 7.2.4 ความรู้ (Knowledge) การจัดการความรู้ (Knowledge Management)  

 องค์การจะต้องมีระบบการจัดการกับความรู้ในองค์การตั้งแต่การจัดหาความรู้จากแหล่ง ภายในและ
ภายนอกองค์การ แล้วน ามาสร้างสรรค์ให้สามารถใช้ได้กับองค์การของตน เมื่อเหมาะสม แล้วต้องมีระบบท่ี
สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลไว้ จากนั้นน ามาถ่ายทอดหรือน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ และมีประสิทธิภาพใน
ทุกขั้นตอน 

 7.2.5 เทคโนโลยี (Technology) – การใช้เทคโนโลยี (Technology Application) 

องค์การจะต้องจัดให้มีส่ิงอ านวยความสะดวกและเอ้ือต่อการเรียนรู้  เช่น ห้องประชุม ฝึกอบรม
คอมพิวเตอร์ ส่ือวีดีทัศน์ โสตทัศนูปกรณ์เสริมการเรียนรู ้มีการจัดตั้งทีมเทคโนโลยี สารสนเทศและมีการจัด
อบรมบุคลากรให้สามารถใช้ระบบคอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงานอย่างมี ประสิทธิภาพ 
 

7.3 องค์ประกอบขององค์การแห่งการเรียนรู้  
ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมามีองค์การจ านวนมาก ท่ีพูดถึงแนวคิดของ Learning Organization แต่ยัง

ขาดแนวทางและขั้นตอนที่ชัดเจนที่จะท าให้องค์การสามารถไปสู่ Learning Organization ได้อย่างแท้จริง 

โดยนักเขียนจ านวนมากได้พยายามคิดค้น หาองค์ประกอบต่าง ๆ ท่ีเหมาะสมต่อการเรียนรู้ทั่วทั่งองค์การ 
และสถาปนาองค์ประกอบเหล่านี้ไม่ครบถ้วนก็ยากที่จะปรับเปล่ียนไปสู่การเป็น  Learning Organization 

ได้อย่างสมบูรณ์  
Peter Senge เป็นคนหนึ่งที่ก าหนดองค์ประกอบท่ีจ าเป็นส าหรับ Learning Organizationโดย

ร่วมกับทีมงานสรรหาองค์ประกอบท่ีจ าเป็นจากหลายบริษัทในสหรัฐ อเมริกา และค้นพบวินัย 5 ประการ 

ที่จ าเป็นส าหรับการที่จะท าให้องค์การนั้น ๆ กลายเป็น Learning Organization  

 

 

 

 

ผู้บริหาร 

 

บริษัทผู้แทน 

 

ลูกค้า 

 

คู่ค้าทาง
ธุรกิจ 

 

พนักงาน 

 

ชุมชน 
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โดยการน าแนวคิดของ Senge ท าให้เขากลายเป็นปรมาจารย์ ด้าน Learning Organization ที่มีผู้
รู้จักมากที่สุด  ต่อมา Nevis และทีมงาน ได้น าเสนองานวิจัยชิ้นหนึ่งที่ได้เปล่ียนแนวคิดกับการพัฒนา 
Learning Organization ไปอย่างส้ินเชิง และได้สรุปพื้นฐานที่ส าคัญต่อการ Learning Organization ไว้ 4 

ประการ 

7.3.1 องค์การทุกแห่งมีระบบการเรียนรู้ของตนเอง (All Organization Are Learning System) 

7.3.1.1 รูปแบบการเรียนรู้ขององค์การสอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์การ  
7.3.1.2 รูปแบบการเรียนรู้ผันแปรตามระบบการเรียนรู้ขององค์การ  
7.3.1.3 มีกระบวนการพื้นฐานที่สามารถใช้เพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ขององค์การ  

มุมมองท่ีสองนี้ได้มององค์การในทางบวกซ่ึงตรงข้ามกับมุมมองแรกโดยได้มอง ว่าส่ิงท่ีองค์การ
ควรท าเพื่อเสริมสร้างให้เกิด Learning Organization คือ การสร้างความแข็งแกร่งให้กับรูปแบบการเรียนรู้
ที่เหมาะสมกับวัฒนธรรมของ องค์การ การน าเอาวิธรการเรียนรู้แบบใหม่เข้าสู่องค์การจะต้องมีการ
พิจารณาว่าเหมาะสม กับวัฒนธรรมองค์การหรือไม่ และจะพิจารณาเปล่ียนแปลงก็ต่อเมื่อรูปแบบการ
เรียนรู้ปัจจุบัน ไม่สามารถสร้าง ความได้เปรียบเชิ งธุรกิจเหนือคู่ แข่งท้ังในปัจจุบันและในอนาค ตแล้ว
เท่านั้น  

โดย ที่ Div Bella และ Nevis ได้เรียกมุมมองท่ีสองนี้ว่า Capability Perspective คือ เป็นการสร้าง 
Learning Organization จะขึ้นอยู่กับสมรรถภาพขององค์การเป็นหลักและเรียกมุมมองแบ บท่ีหนึ่ง  

Normative Perspective คือ ไม่ว่าจะเป็นองค์การใดแนวทางการสร้าง Learning Organization จะเป็นแบบ
เดียวกันหมด ซ่ึงจะมีปัญหาก็คือองค์การมีความเส่ียงต่อการต่อต้านจากพนักงานสูงมาก และระยะเวลาใน
การปรับเปล่ียนอาจใช้เวลานาน ทั้งนี้เนื่องมาจากองค์การแต่ละองค์การมีวัฒนธรรมองค์การที่แตกต่างกัน 
การพยายามเปล่ียนวิธีการเรียนรู้อย่างส้ินเชิงย่อมท าได้ยากและใช้ระยะเวลา นานในการพัฒนาองค์การ 

ซ่ึงการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถของคนท างานบนพื้นฐานของการเรียนรู้  (Learning 

Base) จะประกอบด้วยกระบวนการ ดังนี้  
7.3.2 ก าหนดกลยุทธ์ที่เหมาะสมในเชิงปฏิบัติการ คือ    

7.3.2.1 กลยุทธ์ชี้น า (Surge Strategy) โดยคณะผู้บริหารระดับสูงร่วมรับผิดชอบและ 

สนับสนุน  

7.3.2.2 กลยุทธ์ปลูกฝัง(Cultivate Strategy) โดยให้คณะท างานในสายงานด้านทรัพยากร
บุคคลเป็นผู้รับผิดชอบ  

7.3.2.3 กลยุทธ์ปฏิรูป (Transform Strategy) โดยคณะท างานพิเศษจากทุก ๆ  
หน่วยงานในองค์การมาร่วมกันรับผิดชอบด าเนินการ 
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7.3.3 ก าหนดแผนงานให้ชัดเจน ดังนี้ 
7.3.3.1 ปรับโครงสร้างในการบริหารให้เป็นการท างานแบบทีม 

7.3.3.2 จัดท าแผนทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องกับโครงสร้างในการบริหารงานให้มี 
ลักษณะ เป็นท างานเป็นทีม โดยวางแผนพัฒนาองค์ความรู้ โดยการฝึกอบรม และพัฒนาประสบการณ์
พร้อมทักษะจากการเรียนรู้ในที่ท างาน  

7.3.3.3 จัดท าแผนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านอุปกรณ์ต่าง ๆ ท่ีจ าเป็นต้องใช้ 
ประกอบการฝึกอบรม และการเรียนรู้ประเภทต่าง ๆ เช่น ห้องฝึกอบรม ห้องประชุม โสต ทัศนูปกรณ์ 
เป็นต้น 

7.3.4 เปิดโอกาส ให้ทุกคนได้รับรู้กลไกของการพัฒนาและผลกระทบทุก ๆ ด้านที่จะเกิดขึ้นจาก
การเปล่ียนแปลง  

7.3.5 พัฒนาพื้นฐานส าคัญขององค์การเรียนรู้ดังนี้  
7.3.5.1 มุ่งสู่ความเป็นเลิศ (Personal Mastery) เพื่อให้เก่งในทุก ๆ ด้าน เก่งในการ 

เรียนรู้ เก่งคิด เก่งท า มีไหวพริบปฏิภาณ มีความเพียรพยายามตั้งแต่เยาว์วัยและใฝ่รู้อย่างเสมอต้นเสมอ
ปลาย เพื่อให้สอดคล้องกับโลกยุคโล กาภิวัฒน์ ซ่ึงเป็นโลกแห่งการเรียนรู้  (Knowledge-Based) ที่ต้องมี
การเรียนรู้ไปตลอดชีวิต โดยมีการค านึงถึงประเด็นต่างๆ เหล่านี้ 

1) การสร้างวิสัยทัศน์ส่วนตน ซ่ึงได้แก่ความคาดหวังของแต่ละคนที่ต้องการจะ
ให้ส่ิงต่าง ๆ เกิดขึ้นจริงในชีวิตของตน 

2) มุ่งมั่นสร้างสรรค์ (Creative Tension) มีความขยัน ใฝ่ดี มีพัฒนาการอยู่
ตลอดเวลา 

3) ใช้ข้อมูลเพื่อวิเคราะห์และตัดสินใจ เพื่อให้มีระบบคิด และการตัดสินใจที่ดี 
4) ฝึกใช้จิตใต้ส านึก (Subconscious) ส่ังงาน เพื่อให้กา รท างานเป็นไปโดย

อัตโนมัติ และได้ผลงานที่ดี 
7.3.5.2 รูปแบบวิธีการคิดและมุมมองท่ีเปิดกว้าง (Mental Model) ซ่ึงเกี่ยวข้องกับ 

ประสบการณ์ที่ได้สะสมมาตั้งแต่เด็กกับพ้ืนฐานของวุฒิภาวะ ทางอารมณ์ของแต่ละบุคคล ท าให้ความคิด
และความเข้าใจของแต่ละคนแตกต่างกัน และหากปล่อยให้ต่างคนต่างคิดจะกลายเป็นปัญหาใหญ่เพราะมี
การยึดติด กับรูปแบบและวิธีการที่ตนเองคุ้นเคย ท าให้เป็นอุปสรรคต่อการเปล่ียนแปลงและการปรับตัว  

7.3.5.3 การสร้างและสานวิสัยทัศน์ (Share Value) ให้ทุกคนได้รู้ได้เข้าใจ จะได้ 
สนับสนุนและมีส่วนร่วมในการด าเนินการให้เป็นรูปธรรม โดยมีการน าวิสัยทัศน์ที่ได้สร้างขึ้นมาเป็น
เป้าหมายของการก าหนดแผนกลยุทธ์ เพื่อสานให้วิสัยทัศน์เป็นจริงด้วยแผนการปฏิบัติต่อไป  
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7.3.5.4 การเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม (Team Learn) เป็นการเน้นการท างานเป็นทีมโดยให้ 

ทุกคนในทีมงานใช้วิจารณญาณร่วมกันตลอดเวลา ว่า ก าลังท างานอะไร จะท าให้ดีขึ้นอย่างไร เป็นการ
เรียนรู้ร่วมกันแลกเปล่ียนประสบการณ์ซ่ึงกันและกัน ช่วยเหลือเกื้อกูลสามัคคี ขยันคิด ขยันเรียนรู้ และ
ขยันท าด้วยความเชื่อว่าการเรียนรู้ในลักษณะนี้จะช่วยเสริมสร้างอัจฉริยะ ภาพของทีมงาน   

7.3.5.5 ความคิดความเข้าใจเชิงระบบ (System Thinking) เพื่อให้ทุกคนมีความเข้าใจ 

ชัดเจนถึงความสัมพันธ์ของส่ิงต่าง ๆ ท าให้มองทุกส่ิงทุกอย่างเป็นภาพรวม จะได้สามารถเผชิญกับภาวะ
วิกฤติ และการแข่งขันได้ 

7.3.6 พัฒนาพนักงานในระดับผู้น าองค์การ ไม่ว่าจะเป็นหัวหน้าโครงการ หรือหัวหน้าทีมงาน 
ให้มีความเข้าใจบทบาทของผู้น าในองค์การเรียนรู้จะได้มีการปฏิบัติติให้มี คุณลักษณะเป็นผู้มีความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ และเป็นผู้ให้การสนับสนุนผู้อ่ืนในการปฏิบัติงานให้ราบรื่น 

7.3.7 มอบหมายพัน ธกิจ (Mission) และกระบวนงานต่าง ๆ แก่ทีมงานเพื่อให้สามารถบริหาร
และรับผิดชอบด้วยตัวเองได้ เป็นการเพื่ออ านาจให้แก่พนักงาน จะได้เกิดความคล่องตัว 

7.3.7 สร้างวัฒนธรรมองค์การ ด้านการพัฒนา และปรับปรุงงานให้ดีขึ้นตลอดเวลา 
7.3.8 ท าการประเมินผล (Assessment) เพื่อปรบัปรุงผลงานเสมอ 
 

7.4 แนวทางการสร้างองค์การแห่งการเรียนรู้  

ในการพัฒนา Learning Organization ในเชิง Capability Perspective ในมุมมองของ  DI 

bella&Schein ที่เป็นรูปธรรมประกอบด้วย 3 ขั้นตอนหลัก คือ  

ขั้นที่ 1 การวินิจฉัยวัฒนธรรมองค์การและประเมินรูปแบบการเรียนรู้  มีหลายองค์การที่ประสบ
ความล้มเหลวจาการน าโปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อสร้าง  Learning Organization เข้ามาใช้โดยพิจารณาถึง
ความสอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์การ ท้ังปัญหาการต่อต้านจากพนักงาน หรือการไม่สามารถบรรลุ
เป้าหมายที่ได้ตั้งไว้ถึงแม้จะจบส้ินโครงการไปแล้วก็ ตาม หาไม่ได้ รับการวิเคราะห์ คัดเลือก วางแผน 
และจัดการอย่างเหมาะสม  การปรับเปล่ียนไปสู่ Learning Organization ที่มีวัฒนธรรมการเรียนรู้อย่าง
ยั่งยืนย่อมไม่สามารถเกิดขึ้นได้อย่างแน่นอน การประเมินสถานะปัจจุบันประกอบด้วย 2 ส่วน คือการ
วินิจฉัยวัฒนธรรมองค์การ และการประเมินรูปแบบการเรียนรู้  

การวินิจฉัยวัฒนธรรมองค์การ (Culture Diagnosis) ได้แบ่งวัฒนธรรมองค์การออกเป็น 3 ระดับ 
ในระดับแรกคือ Artifacts โดยสามารถเรียนรู้ได้จากการสังเกตด้วยตา เช่น การจัดการแผนผัง  (Layout) 

ของบริษัท การแต่งกายของพนักงาน  

ระดับที่ 2 คือ Espoused Values เป็นค่านิยมที่ทุกคนในองค์การส่ือถึงกันว่าอะไรเป็นส่ิงท่ี 

ถูกต้องควรท า ซ่ึงโดยมากจะถูกก าหนดโดยผู้น าขององค์การตั้งแต่ยุคก่อตั้งบริษัท  

ระดับ ที่ 3 คือ Basic Underlining Assumption เป็นความเชื่อ การรับ ความคิด และความรู้สึกที่
ก าหนดพฤติกรรมของคนในองค์การและเป็ นระดับท่ียากที่สุดในการ ท าความเข้าใจและดึงออกมาให้
เห็นเป็นรูปธรรม  
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Schein ได้ยกตัวอย่างค่อนข้างชัดเจนที่เกี่ยวกับความซับซ้อนในการประเมินวัฒนธรรม องค์การ
ที่จะเข้าใจวัฒนธรรมองค์การอย่างแท้จริง จะสามารุท าได้โดยการสัมภาษณ์เท่านั้น เช่นบริษัทแห่งหนึ่งมี
การจัดส านักงานแบบเปิด (Open Space) ซ่ึงแสดงให้เห็น  Artifacts ที่ชัดเจน ท้ังนี้เป็นเพราะองค์การให้
ความส าคัญกับค่านิยม Team Work และ Communication (Espoused Values)  

แต่เม่ือได้สัมภาษณ์กับพนักงาน หลัก ๆ ท่ีอยู่กับองค์การมานานกลับพบว่าระบบการประเมินผล
งาน ให้รางวัลและการเล่ือนต าแหน่ง ล้วนผูกกับความสามารถส่วนบุคคลทั้งส้ิน จึงท าให้ทราบว่า Basic 

Underlining Assumption นั้นแท้จริงแล้วกลับเน้นที่การท างานเพื่อปัจเจกบุคคลเป็นหลัก  

 ปีเตอร์ เอม เซนก์ (Peter M Senge. 1990 : 3-11) ได้ให้แนวคิดที่ส าคัญในการสร้างองค์การ แห่งการ
เรียนรู้ เป็นแนวคิดที่ให้ความส าคัญกับการปรับเปล่ียนกระบวนทัศน์ของการพัฒนาทรัพยากร มนุษย์ใน
องค์การทุกระดับท้ังระดับบุคคล ระดับกลุ่มและระดับองค์การให้มีความสามารถเรียนรู้ ที่รวดเร็วกว่าคู่แข่ง
ขัน ซ่ึงถือว่าเป็นข้อได้เปรียบทางธุรกิจที่ยั่งยืน โดยการเรียนรู้จะต้องเป็นการเรียนรู้ ที่เต็มเปี่ยมและถือว่าทุก
คนมีธรรมชาติของการเป็นผู้ใฝ่เรียนรู้ มีธรรมชาติในการที่จะเรียนรู้และรัก  ที่จะเรียนรู้เพื่อแสวงหาส่ิงท่ีดี
ให้แก่ชีวิต ซ่ึง  ปีเตอร์  เอม เซนก์ ได้เสนอแนวคิดด้วยวินัย 5 ประการ (The Fifth Disciplines) ซ่ึงเป็น
แนวทางในการสร้างองค์การแห่งการเรียนรู้ให้เกิดขึ้น วินัย 5 ประการ  ที่สนับสนุนให้เกิดองค์การแห่งการ
เรียนรู้ มีดังต่อไปนี้ 

7.4.1 การเป็นบุคคลที่รอบรู้ (Personal mastery) 

ปัจจุบันความรู้ได้กลายเป็นส่ิงท่ีมีความส าคัญต่อองค์การมากกว่าแหล่งเงินทุน  ต าแหน่งทาง
การตลาด เทคโนโลยี หรือทรัพย์สินขององค์การ ความรู้คือส่ิงท่ีจ าเป็นต่อการเพิ่ม  ความสามารถในการ
ปรับปรุงและพัฒนางานบุคลากรในองค์การซ่ึงทุกคนจ าเป็นต้องพัฒนาความรู้  รับผิดชอบต่อความคิด
ใหม่ๆ  ของตนและพยายามพัฒนาความคิดเหล่านั้นให้เป็นจริงที่สุดเท่าท่ี จะท าได้  (บดินทร์   วิจารณ์ . 
2549 : 35) ซ่ึงโทมัส สเตวาร์ท (Thomas Stewart, 1991 : 44) ได้กล่าว สนับสนุนว่าทรัพย์สินที่มีค่าท่ีสุด
ขององค์การ  คือ พลังสมอง (Brainpower) กล่าวว่า พลังสมอง  เป็นส่ิงท่ีมีความส าคัญมากที่สุดที่ทุก
องค์การต้องพึ่งพาอาศัยความรู้มากขึ้นๆ ความรู้ที่อยู่ในรูปของ สิทธิบัตร กระบวนการ ทักษะการบริหาร
จัดการ เทคโนโลยี ข้อมูลต่างๆ และประสบการณ์ในอดีต ความรู้ที่มีอยู่ในองค์การนั้นสามารถสร้างความ
ได้เปรียบที่แตกต่างออกไปได้ กล่าวคือ ผลรวมของ ทุกส่ิงท่ีทุกคนในองค์การรู้ก็คือส่ิงท่ีจะท าให้คุณมีข้อ
ได้เปรียบในการแข่งขัน ระดับของการเรียนรู้ในองค์การสามารถเกิดขึ้นได้ทั้ง  3 ระดับ คือ ระดับบุคคล 
ระดับกลุ่ม และระดับองค์การ ซ่ึงองค์การแห่งการเรียนรู้ควรกระตุ้นและท าให้เกิดการเรียนรู้ทั้ง 3 ระดับ 

(บดินทร์  วิจารณ์. 2549 : 70-80) ดังต่อไปนี้ 
7.4.1.1 การเรียนรู้ระดับบุคคล (Individual Learning) บุคคลเป็นหน่วยพื้นฐานของกลุ่มและ

องค์การ ซ่ึง ปีเตอร์  เอม เซนก์ (Peter M Senge. 1990 : 236) ได้กล่าวสนับสนุนการเรียนรู้  ระดับบุคคลว่า
องค์การจะเรียนรู้ได้โดยผ่านบุคคลที่เรียนรู้เท่านั้น การเรียนรู้ของบุคคลไม่ได้เป็น ส่ิงรับรองว่าจะมีการเรียนรู้
ขององค์การ  แต่ถ้าปราศจากการเรียนรู้ของบุคคลแล้วการเรียนรู้ของ องค์การก็มิอาจจะเกิดขึ้นได้  
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ขณะเดียวกัน   จอร์น   ริดดิ่ง (John Redding. 1994 : 3) ก็เห็นว่า  การเรียนรู้ของบุคคลคือส่ิงจ าเป็นต่อการ
ปฏิรูปอย่างต่อเนื่องขององค์การ  เพื่อขยายสมรรถนะ หลักขององค์การและเตรียมทุกค นให้พร้อมส าหรับ
อนาคตที่ไม่อาจรู้ได้ ดังนั้น ความสามารถที่จะ เรียนรู้ของแต่ละบุคคลจึงเป็นปัจจัยที่ส าคัญยิ่งท่ีจะช่วยพัฒนา
องค์การให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ ซ่ึงการเรียนรู้ของบุคคลประกอบด้วย การเรียนรู้แบบช้ีน าตนเอง  การ
เรียนรู้จากผู้รวมงาน การเรียนรู้โดยอาศัยคอมพิวเตอร์ การเรียนรู้จากประสบการณ์ในการท างานและรวมถึง
การหยั่งรู้ด้วยตนเอง 

7.4.1.2 การเรียนรู้ระดับกลุ่ม (Group Learning) การเรียนรู้ระดับกลุ่มหรือการเรียนรู้  
ของทีมจะเน้นที่การเรียนรู้แบบบริหารตนเอง  เน้นที่การคิดสร้างสรรค์ และความเป็นอิสระของ การ
ถ่ายทอดกระแสความคิด  ระบบการเรียนรู้ของทีมท่ีประสบความส าเร็จจะเป็นส่ิงรับประกันว่า ทีมจะ
แบ่งปันประสบการณ์ทั้งทาง บวกและทางลบกับกลุ่มอ่ืนๆ  ในองค์การ ซ่ึงก็จะไปส่งเสริมการโต ทาง
สติปัญญาขององค์การในที่สุด ทีมการเรียนรู้จะต้องสร้างความรู้โดยการวิเคราะห์ประเด็น ปัญหา ที่ซับซ้อน  

และด าเนินการในแบบท่ีแปลกใหม่ตลอดจนแก้ไขปัญหาในลักษณะที่เป็นองค์รวม  บุคลากรสามารถจะ
เรียนรู้จากประสบการณ์ในอดีตได้ดีขึ้น สามารถทดลองวิธีการเรียนรู้ใหม่ๆ และถ่ายโอนความรู้ระหว่างทีม
ทั่วทั้งองค์การได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ความเข้าใจอย่าง ลึกซ้ึงของทีมอาจถูกน ามาปฏิบัติ ซ่ึงท า
ให้ทักษะใหม่ๆ นั้นถูกส่งผ่านไปยังบุคคลและกลุ่มอ่ืนๆ ด้วย ความส าเร็จของทีมอาจจะท าให้เกิดบรรยากาศ
และมาตรฐานของการเรียนรู้ร่วมกันทั่วทั้งองค์การ 

7.4.1.3 การเรียนรู้ระดับองค์การ (Organizational Learning) (บดินทร์  วิจารณ์. 2549 :  

80 ; อ้างอิงจาก Ray Stata. 1988) ได้กล่าวว่า การเรียนรู้ขององค์การต่างจากการเรียนรู้ของบุคคล และกลุ่ม 
2 ประการ คือ การเรียนรู้ขององค์การเกิดจากการเรียนรู้แจ้งเห็นจริงร่วมกัน รวมถึงความรู้ และแบบแผน
ความคิดร่วมกันของคนในองค์การ และการเรียนรู้ขององค์การอาศัยประสบการณ์และ ความรู้ในอดีต ซ่ึงก็
คือ ความทรงจ าขององค์การที่ขึ้นอยู่กับกลไกต่างๆ เช่น นโยบาย กลยุทธ์ และรูปแบบที่ชัดเจนของการเก็บ
รักษาความรู้ 

บุคคลหรือสมาชิกขององค์การเป็นรากฐานขององค์การแห่งการเรียนรู้  บุคคลที่มีระดับ  ความ
เชี่ยวชาญเป็นพิเศษจะสามารถขยาย ความสามารถในการสร้างสรรค์ผลงานที่ต้องการได้อย่าง  ต่อเนื่อง 
ดังนั้นลักษณะการเรียนรู้ของคนในองค์การจะสะท้อนให้เห็นถึงการเรียนรู้ขององค์การนั้น  จะต้องมี
ลักษณะส าคัญที่เรียกว่าบุคคลรอบรู้ (Human Mastery) คือ ความเป็นบุคคลที่รอบรู้ในการ ควบคุมจิตใจ  

และพฤติกรรมขอ งตัวเองเป็นคนที่พร้อมจะเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา ยอมรับความจริง  ไม่ยึดมั่นถือมั่น 
เปล่ียนไปตามกระแสโลก มีจิตใจที่เจริญ  โดยสมาชิกในองค์การที่มีกรอบแนวคิด แบบการเป็นบุคคลที่
รอบรู้ (Personal Mastery) นั้น จะเป็นผู้ที่มี ความกระตือรือร้นในใจและใฝ่ท่ีจะ เรียนรู้ส่ิงให ม่ๆ  อยู่
ตลอดเวลา รวมท้ังมีความปรารถนาที่จะเรียนรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพของตนมุ่งสู่จุดมุ่งหมาย  และความส าเร็จที่
ได้ก าหนดไว้ ซ่ึงการพัฒนาตนเองให้เป็นเลิศได้นั้นมีองค์ประกอบ  พื้นฐานส าคัญ ดังนี้ คือ ความมี
วิสัยทัศน์ส่วนบุคคล การจัดการกับความตึงเครียดอย่างสร้างสรรค์ และการเรียนรู้โดยใช้จิตใต้ส านึก 
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การพัฒนาบุคลากรในองค์การให้เป็นบุคคลที่รอบรู้ถือได้ว่าเป็นมิติที่ต้องเกิดจากการ  ฝึกฝนเพื่อ
สร้างให้เกิดวินัยและมีการปรับปรุงมุมมองอย่างต่อเนื่องบนพื้นฐานของความต้องการที่ แท้จริง กล่าวได้ว่า
วินัยนี้เป็นเสมือนเสาหลักของแนวคิดองค์การแห่งการเรียนรู้ ซ่ึงถ้าหากทุกคนใน องค์การมีวินัยในข้อนี้จะ
ส่งผลให้องค์การก้าวไปสู่องค์การแห่งการเรียนรู้ได้อย่างแน่นอน  ผู้วิจัย ได้ศึกษาความหมายของการเป็น
บุคคลที่รอบรู้จากเอกสารต่างๆ เพื่อมาสนับสนุนวินัยข้อที่ 1 การเป็น บุคคลที่รอบรู้ ดังต่อไปนี้ 

ธงชัย  สมบูรณ์ (2549 : 186-188) ได้กล่าวว่า การเรียนรู้ของบุคคลเป็นจุดเริ่มต้นของ องค์การแห่ง
การเรียนรู้  ดังนั้นบุคคลควรได้รับการส่งเสริมให้มีการพัฒนาอยู่เป็นประจ า โดยการ  พัฒนาควรเป็นไป
อย่างต่อเนื่อง รูปแบบของกรรเรียนรู้จะเน้นการเรียนรู้ในการท างานหรือการเรี ยนรู้ ภายใต้กระบวนการ
ท างาน  การเรียนรู้ของมนุษย์ต้องผ่านกระบวนการทางสมองแต่ก็ไม่เพียงพอ ส าหรับความเป็นมนุษย์  

คุณธรรมและจริยธรรมเป็นองค์ประกอบท่ีส าคัญของมนุษย์อันจะน าพาให้ มนุษย์ไปสู่การเรียนรู้ที่ไม่หลง
ทิศหลงทาง จริยธรรมนั้นเป็นการแสดงออกหรือการประพฤติปฏิบั ติ ที่ดีเหมาะสมตามมาตรฐานที่สังคม
ก าหนด ซ่ึงสะท้อนคุณธรรมที่มีอยู่ในใจให้เห็นเป็นรูปธรรมและ ประพฤติปฏิบัติใกล้เคียงกับคุณธรรมที่มี
อยู่ในใจ 

วีระวัฒน์  ปันนิตามัย (2543 : 36) ได้ให้ความหมายของการเป็นบุคคลที่รอบรู้ว่าเป็นวินัยของความ
เจริญเติบโตและการเรียนรู้ส่ วนบุคคล  ซ่ึงถ้าหากบุคคลใดมีวินัยเช่นนี้ในระดับสูงก็จะเป็น การขยายขีด
ความสามารถในการสร้างสรรค์ผลลัพธ์ที่พวกเขาแสวงหาอย่างแท้จริงในชีวิต 

ชวินท์  ธัมมนันท์กุล (2540 : 11)  กล่าวว่า การเป็นบุคคลที่รอบรู้ คือการมุ่งมั่น  สรรค์สร้างความรู้
ความเชี่ยวชาญในตนเองอย่างต่อเนื่อง เป็นการพัฒนาตนเองท้ังทางกาย ปัญญา และอารมณ์ 

วรภัทร์  ภู่เจริญ (2548 : 79-82) ให้ความหมายของการเป็นบุคคลที่รอบรู้ไว้ว่าการเป็น บุคคลที่รอบ
รู้ คือ บรมครูเฉพาะด้านความเป็นผู้รู้ในตนเองหรือแฟนพันธ์แท้ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่ เจ้าตัวตั้งใจเอาไว้เป็น
บุคคลที่รอบรู้ท้ังเบื้องลึกเบื้องสูงและสามารถท างานให้บรรลุเป้าหมาย 

จากความหมายของการเป็นบุคคลที่รอบรู้ดังกล่าวข้างต้น สามารถสรุปได้ว่าการเป็น บุคคลที่รอบรู้ 
หมายถึง บุคคลที่มีความเชี่ยวชาญช านาญการเฉพาะทาง สามารถขยายขีดความสามารถ ในการสร้างสรรค์
ผลงานที่ต้อง การได้อย่างต่อเนื่อง  เป็นบุคคลที่มีความกระตือรือร้นสนใจและใฝ่รู้ ใฝ่เรียนอยู่ตลอดเวลา 
ปรารถนาที่จะเรียนรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพของตนสู่จุดมุ่งหมายและความส าเร็จ ที่ได้ก าหนดไว้ 

7.4.2 การมีแบบแผนความคิด (Mental Model) 

การมีแบบแผนความคิด เป็นความคิดที่บุคคลในองค์ก ารรับรู้และเข้าใจในงานที่ท า แบบองค์รวม  

สามารถเชื่อมโยงงานที่ท ากับภาพรวมท้ังหมดขององค์การได้ ท าให้เกิดความกระจ่าง กับแบบแผนความคิด  

ความเชื่อที่ดีมีผลต่อการตัดสินใจและการกระท าของตนเพื่อพัฒนาความคิด ความเชื่อให้สอดคล้องกับความ
แปรเปล่ียนไปของโลก ไม่ยึดติดกับความเชื่อเก่าๆ ที่ล้าสมัย ดังนั้น การที่จะท าให้คนมีรูปแบบความคิดหรือ
โลกทัศน์ที่มองโลกตามความเป็นจริงได้นั้น องค์การจะต้อง  สนับสนุนและสร้างให้คนมีการฝึกฝนตนเอง
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ให้เป็นผู้ใฝ่เรียนรู้อยู่ตลอดเวลา เพื่อให้เกิดภูมิปัญญา หรือรูปแบบความคิดใหม่ๆ ซ่ึงมีองค์ประกอบพ้ืนฐ าน
ส าคัญ คือ  ใช้การวางแผนเป็นกระบวนการ เรียนรู้และต้องฝึกฝนทักษะในการใคร่ครวญและตั้งค าถาม 
เพื่อให้เกิดแนวคิดใหม่ๆ หากปราศจาก ทักษะเหล่านี้ ส่ิงท่ีท าอยู่ก็ปราศจากการทดลองท าส่ิงใหม่ๆ เมื่อไม่มี
การทดลองส่ิงใหม่ๆก็ไม่เกิด การเรียนรู้และขาดโลกทัศน์ที่กว้างไกล 

การพัฒนาบุคลากรในองค์การให้เป็นผู้มีแบบแผนความคิดมีความส าคัญยิ่งต่อการ  เปล่ียนแปลง
พฤติกรรมของคนในองค์การ ท้ังนี้องค์การไม่ควรก าหนดแบบแผนความคิดให้  แต่ควร ปล่อยให้มีการ
พัฒนารูปแบบเอง โดยขึ้นอยู่กับสถานการณ์ต่างๆ ท่ีเกิดขึ้น  เป้าหมายของการพัฒนา  แบบแผนความคิดไม่
ต้องการให้ทุกคนมีความเห็นพ้องกันในแนวเดียวกันทั้งองค์การ แต่ต้องการ ให้เกิดแนวคิดของแต่ละบุคคล
ภายหลังจากมีการเรียนรู้ในระดับบุคคลแล้ว เพื่อน าไปสู่ขั้นตอนของ การมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน  ผู้วิจัยได้ศึกษา
ความหมายของการมีแบบแผนความคิดจากเอกสารต่างๆ  เพื่อมาสนับสนุน วินัยข้อที่ 2 การมีแบบแผน
ความคิด ดังต่อไปนี้ 

ธงชัย  สมบูรณ์ (2549 : 192-197) ได้กล่าวว่า  การคิดอย่างมีวิจารณญาณเป็นการคิด  อย่างมีเหตุผล
และคิดแบบตรึกตรองก่อนที่จะตัดสินใจเชื่อหรือลงมือปฏิบัติการใดๆ  ซ่ึงการคิดอย่างมี  วิจารณญาณเป็น
ทักษะที่จ าเป็นในขั้นตอนของกระบวนการแก้ปัญหาท่ีน าไปสู่การตัดสินใจของการ แก้ปัญหา โดยอาศัยการ
วิเคราะห์รายละเอียดในส่ิงท่ีเกี่ยวข้องด้วยการพิจารณาตรึกตรองอย่าง  กระตือรือร้นไม่ลดละ และมีความ
รอบคอบต่อความเชื่อหรือความรู้สึกต่างๆ โดยอาศัยหลักฐาน มาช่วยสนับสนุนความเชื่อหรือความรู้นั้นๆ  

การคิดอย่างมีวิจารณญาณประกอบด้วยกระบวนการต่างๆ ดังนั้น คือ  

7.4.2.1 แยกแยะความแตกต่างระหว่างข้อเท็จจริงกับความเห็น 

7.4.2.2 พิจารณาประเด็นปัญหา 

 7.4.2.3 พิจารณาข้ออ้างหรือข้อชัดแย้งที่คลุมเครือ 

 7.4.2.4 พิจารณาข้อมูลที่แสดงถึงอคติความล าเอียง การโฆษณาชวนเช่ือ 

 7.4.2.5 แยกส่ิงท่ีเกี่ยวข้องและไม่เกี่ยวข้องกับข้อมูลหรือความคิดเห็น 

 7.4.2.6 พิจารณาความน่าเช่ือถือของแหล่งเรียนรู้ 
7.4.2.7 พิจารณาเหตุผลที่ผิดๆ ไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้น 

7.4.2.8 สรุปข้อความจากข้อมูลที่มีอยู่ 
ปาลิกา  นิธิประเสริฐกุล (2547 : 32) การมีแบบแผ นความคิด หมายถึง การสรุป  ความรู้ที่ได้มาใน

แต่ละวันเป็นแนวคิดของตนเอง แล้วน ามาใช้ประโยชน์ในการท างาน โดยให้ สอดคล้องกับข้อเท็จจริงหรือ
ข้อมูลใหม่ท่ีเปล่ียนแปลงไปตามสภาพของสังคมและส่ิงแวดล้อมรอบตัว โดยไม่ยึดติดกับความรู้หรือข้อมูล
เดิม ซ่ึงอาจผิดพลาดหรือเปล่ียนแปลงไปและไม่ทันเหตุการณ์ 

ลือชัย   พันธ์เจริญกิจ (2540 : 13-14) ได้อธิบายให้เห็นถึงภาพในองค์การว่า คือ การที่บุคคลใน
องค์การรับรู้และเข้าใจงานที่ท าแบบองค์รวม สามารถเชื่อมโยงต าแหน่งที่ตนอยู่กับภาพรวม ท้ังหมดได้  ท า
ให้เกิดความกระจ่างใจกับรูปแบบความคิดความเชื่อที่ ดีมีผลต่อการตัดสินใจและการ กระท าของตนเพื่อ
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พัฒนาความคิดความเชื่อให้สอดคล้องกับความแปรเปล่ียนไปของโลกไม่ยึดติดกับ ความเชื่อเก่าๆ ท่ีล้าสมัย
ไปแล้ว และการที่จะท าให้คนมีโลกทัศน์ที่มองโลกตามความเป็นจริงได้นั้น  องค์การจะต้องสนับสนุนและ
สร้างให้คนในองค์การมีการฝึกฝนตนเองให้เป็นคนที่ใฝ่รู้ตลอดเวลา  เพื่อน าความรู้มาท าให้เกิดภูมิปัญญา
ใหม่ เพื่อใช้ประโยชน์ในการท างานต่อไป นั้นคือการน าเอา การคิดอย่างเป็นระบบเข้ามาประยุกใช้กับแบบ
แผนความคิดนั่นเอง 

บุบผา   พวงมาลี (2542 : 6) การมีแบบแผนความคิด หมายถึง  การที่บุคคลมีจิตส านึกในก ารที่จะ
จ าแนกแยกแยะความถูกต้องในการมองโลกและปรากฏการณ์ต่างๆ มีความกระจ่างใจ กับรูปแบบความคิด 
ความเชื่อ  ที่มีผลต่อการตัดสินใจและการกระท าของตน และพร้อมท่ีจะปรับเปล่ียน ความคิด  ความเชื่อ 
ค่านิยมส่วนตัวให้สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงของหน่วยงานของตนเองและ องค์การนั้ นไม่ยึดติดกับ
ความเชื่อเก่าๆ ที่ล้าสมัยไปแล้ว 

จากความหมายของการมีแบบแผนความคิดดังกล่าวข้างต้น  สามารถสรุปได้ว่า  การมีแบบแผน
ความคิด หมายถึง บุคคลที่พัฒนาความคิด ความเชื่อให้สอดคล้องกับความเปล่ียนแปลง ไปของโลก  โดยไม่
ยึดติดกับความเชื่อเก่าๆ ท่ีล้าสมัย มีความคิดหรือโลกทัศน์ที่มองโลกตามความ เป็นจริงได้ 

7.4.3 การสร้างวิสัยทัศน์ร่วมกัน (Shared Vision) 

การท าให้บุคลากรในองค์การมีส่วนร่วมในการสร้างวิสัยทัศน์หรือภาพอนาคตขององค์การ โดยทุก
คนทุ่มเทผนึกแรงกายแรงใจกระท าให้เกิดขึ้นเพื่อมุ่งไปสู่ความปรารถนาร่วมกัน ทั่วทั้งองค์การ และสมาชิก
ทุกคนในองค์การได้รับการพัฒนาวิสัยทัศน์ของตนให้สอดคล้องกับ วิสัยทัศน์รวมของ  องค์การ ซ่ึงจะ
สนับสนุนให้เกิดการรวมพลังของสมาชิกที่มีความคาดหวังต่อการ เปล่ียนแปลงและความก้าวหน้าต่อไป
ภายใต้จุดมุ่งหมายเดียวกันของคนทั้งองค์การ เมื่อทุกคนมี วิสัยทัศน์ร่วมกันแล้ว  จะต้องมีการส่ือให้รับรู้ใน
ทุกระดับตั้งแต่ระดับสูงถึงระดับล่างว่าองค์การมี วิสัยทัศน์อย่างไร เป้าหมายอะไรและจะต้องซึมซั บ ลงไป
ในความคิดของทุกคนในองค์การเพื่อให้ บรรลุเป้าหมายขององค์การ  หลักในการสร้างวิสัยทัศน์ร่วมกันมี
องค์ประกอบพ้ืนฐานส าคัญ คือ  กระตุ้นให้แต่ละคนมีวิสัยทัศน์โดยสร้างบรรยากาศที่กระตุ้นให้เกิดการ
สร้างสรรค์วิสัยทัศน์ของตนเอง  พัฒนาวิสัยทัศน์ส่วนบุคคลให้เป็นวิสัยทัศน์ร่วมกันขององค์การ  สร้าง
ทัศนคติต่อวิสัยทัศน์ในระดับ ความผูกพันมากที่สุด  เพื่อให้เกิดพฤติกรรมที่สนับสนุนโดยไม่ต้องมีการ
ควบคุมสามารถสร้างได้ โดยใช้การติดต่อส่ือสารและท าให้วิสัยทัศน์ที่เกิดร่วมกันมีทิศทางไปสู่จุดมุ่งหมาย
ที่เห็นได้ชัดเจน และจับต้องได้ ผู้วิจัยได้ศึกษาความหมายของการสร้างวิสัยทัศน์ร่วมกันจากเอกสารต่างๆ  

เพื่อมา สนับสนุนวินัยข้อที่ 3 การสร้างวิสัยทัศน์ร่วมกัน ดังต่อไปนี้ 
ธงชัย  สมบูรณ์ (2549 : 200-202) ได้กล่าวว่า การสร้างวิสัยทัศน์ร่วมกันเป็นการผลักดันให้บุคลากร

ในองค์การทุกคนมีข้อสัญญาผูกมัดโดยอาศัยจุดประสงค์ร่วมกันบนพื้นฐานของการเป็น  หุ้นส่วนหรือ
พันธมิตร ซ่ึงทุกคนมีการแลกเปล่ียนแนวความคิดซ่ึงกันและกัน ในที่สุดจะน าไปสู่ ความสอดคล้องระหว่าง
วิสัยทัศน์ขององค์การและวิสัยทัศน์ส่วนบุคคล ส่งผลให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่ ด้วยความผูกพัน รวมใจเป็น
หนึ่งเดียวกันและผนึกก าลังในการท างานให้บรรลุเป้าหมายขององค์การ 



220 

 

วีระวัฒน์  ปันนิตามัย (2543 : 42) การสร้างวิสัยทัศน์ร่วมกัน เป็นการสร้างวิ สัยทัศน์หรือ ภาพใน
อนาคตที่ปรารถนาให้เกิดขึ้นในองค์การนั้นเป็นส่ิงจ าเป็นต่อภาวะผู้น าของทุกคน  เป็นพลัง ขับเคล่ือนใน
ภารกิจทุกอย่างขององค์การให้มุ่งสู่เป้าหมายเดียวกัน  เป็นจุดร่วมและพลังของการเรียนรู้ ของสมาชิกใน
องค์การ 

กัลยานี   ค าแดง (2542 : 38) เป็นการสร้างทั ศนะของความร่วมมือกันอย่างยึดมั่นของ สมาชิกใน
องค์การ เพื่อพัฒนาภาพในอนาคต  และความต้องการที่จะมุ่งไปสู่ความปรารถนาร่วมกัน ของสมาชิกทั้ง
องค์การ โดยที่สมาชิกทุกคนมีความตระหนัก มีมุมมองร่วมกันเกี่ยวกับปรากฏการณ์  แห่งการเปล่ียนแปลง
และอนาคตขององค์การ เพื่อช่วยให้สมาชิกเกิดการยอมรับยินยอมพร้อมใจ และให้ข้อผูกพันต่อจุดมุ่งหมาย
ในการด าเนินงานด้านต่างๆ ขององค์การที่ต้องการตอบสนองต่อความ เปล่ียนแปลง องค์การแห่งการเรียนรู้
จะต้องเป็นองค์การที่สมาชิกทุกคนได้รับการพัฒนาวิสัยทัศน์ของ  คนให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์รวมของ
องค์การ  ซ่ึงจะสนับสนุนให้เกิดการรวมพลังของสมาชิกที่มีความคาดหวังต่อการเปล่ียนแปลงและ
ความก้าวหน้าต่อไปภายใต้จุดมุ่งหมายเดียวกันของคนทั้งองค์การ 

จากความหมายของการสร้างวิสัยทัศน์ร่วมกันดังกล่าวข้างต้น สามารถสรุปได้ว่า การสร้างวิสัยทัศน์
ร่วมกันเป็นการกระตุ้น ให้บุคลากรในองค์การพัฒนาวิสัยทัศน์ของตนเองได้อย่าง  อิสระเสรี เปิดโอกาสให้
ทุกคนร่วมแสดงออก เพ่อให้เกิดการแลกเปล่ียนวิสัยทัศน์ส่วนตนอันจะน า ไปสู่เป้าหมายในทิศทางเดียวกัน
และกลายเป็นวิสัยทัศน์ร่วมกันขององค์การ 

7.4.4 การเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม (Team Learning) 

เป็นการเรียนรู้ร่วมกันของสมาชิกโดยอาศัยความรู้ ความคิดของสมาชิกในกลุ่มมาแลกเปล่ียนความ
คิดเห็นเพื่อพัฒนาความรู้และความสามารถของทีมให้เกิดขึ้น การเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีมจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อ
มีการรวมพลังของสมาชิกให้ได้มีโอกาสเรียนรู้ส่ิงต่างๆ  ร่วมกัน โดยก ารแลกเปล่ียนข้อมู ลความคิดเห็น  

ประสบการณ์ซ่ึงกันและกันอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง  จนเกิดเป็นความคิดร่วมกันของกลุ่ม (Group 

Thinking) โดยที่กลุ่มควรลดส่ิงท่ีก่อให้เกิดอิทธิพลของความครอบง า  แนวความคิดของสมาชิกคนอ่ืนๆ  

พร้อมท้ังกระตุ้นให้กลุ่มมีการสนทนาและอภิปรายร่วมกันอย่าง กว้าง ขวาง  ซ่ึงจะเป็นการน าเอาวิสัยทัศน์
ของแต่ละคนมาพูดคุยแลกเปล่ียนมุมมองและหาข้อสรุป ร่วมกันเพื่อน าไปสู่แนวทางในการปฏิบัติร่วมกันที่
เกิดจากความเต็มใจของสมาชิกทุกคน  อันจ าน า องค์การบรรลุเป้าหมายได้  การเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีมมี
องค์ประกอบพ้ืนฐานส าคัญ คือการสนทนา และ อภิปราย  การยอมรับทุกคนเป็นเพื่อนร่วมงาน การเรียนรู้
สภาพความเป็นจริงในปัจจุบันและ การเรียนรู้วิธีปฏิบัติ ผู้วิจัยได้ศึกษาความหมายของการเรียนรู้ร่วมกันเป็น
ทีมจากเอกสารต่างๆ เพื่อมา สนับสนุนวินัยข้อที่ 4 การเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม ดังต่อไปนี้ 

ธงชัย   สมบูรณ์ (2549 : 209-210) ได้กล่าวว่า  การเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม หมายถึง เป็นการพบปะ
พูดคุยอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ เป็นการแลกเปล่ียนความคิดเห็นการอภิปรายร่วมกัน                

ซ่ึงก่อให้เกิดการเรียนรู้ความคิดเห็นร่วมกัน  เพื่อน าองค์การไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ รูปแ บบการบริหารที่
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ส่งเสริมให้มีการท างานเป็นทีมหรือเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีมต้องอาศัยรูปแบบการติดต่อส่ือสารแบบสองทาง 
(Two Way Communication) จึงจะท าให้เกิดการท างานร่วมกันเป็นทีมและมีการเรียนรู้ร่วมกัน  เป็นทีม
ประสบความส าเร็จตามเป้าหมาย 

วีระวัฒน์  ปันนิตามัย (2543 : 44-45) การเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม มีลักษณะส าคัญของ การเรียนรู้ของ
ทีม 3 ลักษณะ ได้แก่ 1. สมาชิกของทีมต้องมีความสามารถในการคิด ตีปัญหาหรือ ประเด็นทั้งหลายร่วมกัน   

2. มีการท างานที่ประสานกันได้อย่างสอดคล้อง  มีการคิดส่ิงใหม่ๆ ท่ีมี ความแตกต่างไปจากเดิม มีความ
ไว้วางใจต่อกัน  3. บทบาทของการเรียนรู้ของสมาชิกในทีมหนึ่งจะมี 
ผลต่อทีมงานอ่ืนในองค์การด้วย ซ่ึงจะเป็นการช่วยสร้างองค์การแห่งการเรียนรู้ให้มีพลังมากขึ้น 

วรภัทร์  ภู่เจริญ (2548 : 89-92) ให้แนวคิดในการท างานเป็นทีมว่า  สร้างความไว้วางใจ ซ่ึงกันและ
กันมีการติดต่อส่ื อสารกัน เช่น  การสนทนาพูดคุยกันบ่อยๆ มีคนคอยกระตุ้นเพื่อเป็นการ สร้างขวัญและ
ก าลังใจ กระตุ้นให้ท างานไปสู่เป้าหมายเดียวกัน และท างานเป็นทีม ช่วยกันคิด ช่วยกันท าแบบประสานงาน
เป็นทีมเดียวกัน 

ชวินท์   ธัมมนันท์กุล (2540 : 8) ได้กล่าว่า  การเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีมเป็ นการแลกเปล่ียน เรียนรู้ 
ประสบการณ์ ทักษะและวิธีคิด เพื่อก่อให้เกิดผลตามท่ีต้องการ โดยมีการถ่ายถอดความรู้ ให้แก่กันด้วยความ
จริงใจ รับฟังกันอย่างลึกซ้ึงด้วยการเปิดตาเปิดใจ เน้นกระบวนการและระบบ ไม่ยึดติดตัวบุคคล ร่วมกันสร้าง
กฎเกณฑ์กลุ่มในการเรียนรู้กัน เพ่ือพัฒนาภูมิปัญญาและเสถียรภาพ ของทีมงานโดยรวม 

จากความหมายของการเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีมดังกล่าวข้างต้น  สามารถสรุปได้ว่า การเรียนรู้ร่วมกัน
เป็นทีม เป็นการแลกเปล่ียนความรู้  ประสบการณ์ในการท างานร่วมกัน โดยมี การส่ือสารซ่ึงกันและกัน  

เพื่อให้เกิดการแลกเปล่ียนซ่ึงกันและกันจนเกิดเป็นความคิดร่วมกัน ของกลุ่มการเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีมท าให้
องค์การบรรลุไปสู่เป้าหมายเดียวกันได้ 

7.4.5 การคิดอย่างเป็นระบบ (Systems thinking) 

 เป็นหัวใจส าคัญขององค์การแห่งการเรียนรู้และมีส่วนส าคัญต่อการสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้และ
จะน ามาซ่ึงการพัฒน าแบบยั่งยืนของทรัพยากรบุคคลในองค์การ การคิดอย่างเป็นระบบ เป็นการสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ที่ได้มาจากการเป็นบุคคลที่รอบรู้ให้ต่อเนื่องเป็นระบบ  และการที่แต่ละคนมี
แนวคิดแบบองค์รวมจะท าให้เกิดทัศนวิสัยการมองผลของงานได้อย่างเป็นระบบ  เช่นกัน ท าให้เห็นรูปแบบ
ต่างๆ ได้อย่างชัดเจน  นอกจากนี้ยังสามารถใช้อธิบายพฤติกรรมความเป็นไป ต่างๆ  ในรูปแบบของ
ความสัมพันธ์ระหว่างเหตุและผลที่สืบเนื่องกัน เพ่ือให้สามารถเปล่ียนแปลงระบบ  ได้อย่างมีประสิทธิผล 
สอดคล้องกับกระบวนการความเป็นไปในโลกแห่งความจริง  ซ่ึงเป็นทฤษฎี  วิทยาศาสตร์มีแน วคิดว่าทุกส่ิง
ทุกอย่างสามารถเชื่อมโยงกันได้เป็นระบบ โดยอาศัยองค์ความรู้ที่เป็น สหวิทยาการน ามาบูรณาการขึ้นเป็น
ความรู้ใหม่  ความคิดใหม่ องค์การจะต้องพยายามส่งเสริมให้ทุกคน ในองค์การคิดเป็นระบบ  สามารถท า
ความเข้าใจปรากฏการณ์ความเปล่ียนแปลงต่างๆ ท้ั งในภาพรวม และในส่วนย่อย คือ  เห็นทั้งป่าและเห็น
ต้นไม้แต่ละต้น นี่คือการคิดเป็นระบบที่แท้จริงในการที่จะ  พัฒนาองค์การ การคิดอย่างเป็นระบบได้นั้น
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จะต้องมีการปรับเปล่ียนจิตใจในหลายด้าน  เช่น เปล่ียนจากการมองโลกแบบแยกส่วนมาเป็นการมอง
ภาพรวม เปล่ียนจากการมองมนุษย์ว่าเป็นคน เฉื่อยชาไร้ประโยชน์มาเป็นการมองว่ามนุษย์เป็นผู้กระตือรือร้น
ในการมีส่วนร่วมกับการเปล่ียนแปลงตามความเป็นจริง เปล่ียนจากการตั้งรับในปัจจุบันไปเป็นการ
สร้างสรรค์ในอนาคต  ผู้วิจัยได้ศึกษา ความหมายของการคิดอย่างเป็นระบบจากเอกสารต่างๆ  เพื่อมา
สนับสนุนวินัยข้อที่ 5 การคิดอย่าง เป็นระบบ ดังนี้ 

ธงชัย   สมบูรณ์ (2549 : 215) ได้กล่าวว่า  การคิดอย่างเป็นระบบเป็นวินัยข้อที่ส าคัญ มากที่สุด มี
ลักษณะของการพิจารณาองค์การในรูปแบบองค์รวม ซ่ึงมีกรอบแนวความคิด คือ 

 7.4.5.1 คิดเป็นกลยุทธ์  เป็นการเน้นรูปแบบที่สามารถน ามาปฏิบัติจริงได้ 
7.4.5.2 คิดทันการณ์  เป็นการคิดที่ทันต่อการเปล่ียนแปลงท้ังในการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้น  

ภายในและภายนอกองค์การและมีความสามารถแก้ไขปัญหาได้ทันการณ์ 
 7.4.5.3 เล็งเห็นโอกาส  การคิดไม่เพียงแต่การคิดในปัญหาเฉพาะหน้าเท่านั้น แต่ควร  

พิจารณาถึงสถานการณ์ในอนาคต เพื่อสามารถก าหนดแนวทางการปฏิบัติเชิงรุกได้ 
วีรวุธ  มาฆะศิรานนท์  และณัฐพงศ์  เกษมาริษ (2544 : 50) ได้แปลความหมายของ การคิดเชิงระบบ

จากแนวคิดของ O’Cornor และ McDermott 1997 ไว้ว่า  การคิดเชิงระบบเป็นการคิด ในลักษ ณะเป็นวง
มากกว่าท่ีจะเป็นเส้นตรง โดยที่ทุกๆ ส่วนต่างมีการเชื่อมต่อทั้งโดยตรงและโดยอ้อม ฉะนั้นการเปล่ียนแปลง
ใดๆ ย่อมเปรียบเสมือนระลอกคล่ืนที่สร้างผลกระทบต่อเนื่องไปยังส่วนต่างๆ ของระบบ  และย้อนกลับมาท่ี
จะเริ่มต้นอีกครั้ง และจุดเริ่มต้นนี้ก็จะมีการตอบสนองจากส่ิงท่ีสะท้อน กลับมาและส่งออกไปอีกครั้งหนึ่งซ่ึง
อาจจะเป็นไปในลักษณะที่ต่างไปจากเดิม ซ่ึงเรียกว่าวงจร การป้อนกลับ (Feedback Loops) 

วรภัทร์   ภู่เจริญ (2548 : 61) ได้ให้ความหมายของการคิดอย่างเป็นระบบว่า เป็นการคิด แบบท่ีท า
บ่อยๆ จนเป็นนิสัย เป็นพิเศษ เป็นสัญลักษณ์ประจ าตนจนใครๆ ขนานนามไว้ว่ามีลักษณะ เฉพาะตัว และมี
ลักษณะเด่น 

จากความหมายของการคิดอย่างเป็นระบบดังกล่าวข้างต้น สามารถสรุปได้ว่าการคิด อย่างเป็นระบบ
เป็นหัวใจส าคัญขององค์การแห่งการเรียนรู้ที่มีการคิดอย่างเป็นองค์รวม  มีการ เชื่อมโยงกันทั้งระบบของ
องค์การเพื่อให้เกิดเป็นภาพรวม โดยเปรียบได้กับการมองป่าซ่ึงสามารถ มองเห็นทั้งป่าและเห็นต้นไม้แต่ละ
ต้น หมายความว่า สามารถมององค์การเป็นภาพรวมได้และมอง องค์การเป็นหน่วยย่อยได้ 

นอกจากนี้ยังมีนักวิชาการคนส าคัญอีกท่านหนึ่งที่ศึกษาเกี่ยวกับแนวคิดขององค์การ  

แห่งการเรียนรู้ว่าองค์การจะได้เปรียบในการแข่งขันแบบยั่งยืนได้ในสภาพแวดล้อมท่ีเปล่ียนแปลง  

ไปนั้น จ าเป็นอย่างยิ่งที่องค์การจะต้องเรียนรู้ได้ดีกว่าและเร็วกว่าคู่แข่งขัน นั่นก็คือ Michael J. Marquardt ซ่ึง
สามารถรวบรวมองค์ประกอบของการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้  5 องค์ประกอบ (Marquardt. 1996 อ้างอิง
ใน ถาวร  อินทิสา. 2547 : 18-42) คือ 
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1) พลวัตแห่งการเรียนรู้ (Learning Dynamics) ถือว่าเป็นองค์ประกอบท่ีส าคัญที่สุด ที่
สามารถเกิดขึ้นได้ทั้งใน ระดับบุคคล ทีมงานและองค์การ เพราะการเรียนรู้เป็นหัวใจส าคัญที่จะน าพา
องค์การให้บรรลุเป้าหมาย ที่ตั้งไว้ ซ่ึงรูปแบบการเรียนรู้แบ่งออกเป็น 4 วิธีการเรียนรู้ คือ 

(1) การเรียนรู้จากการปรับตัว  เป็นการเรียนรู้ที่บุคคลหรือองค์การเรียนรู้จาก
ประสบการณ์และปฏิกิริยาสะท้อนกลับ 

(2) การเรียนรู้ด้วยการวางแผนล่วงหน้า เป็นกระบวนการของการได้มาซ่ึงความรู้  

จากการคาดหวังในอนาคต 

(3) การเรียนรู้จากการทบทวนการเรียนรู้ที่ผ่านมา เป็นการทบทวนถึงความรู้ที่ผ่าน
มา และน ามาปรับใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน 

(4) การเรียนรู้จากการปฏิบัติ เป็นการเผชิญกับสถานการณ์ปัจจุบันและมีความ 

สามารถในการตัดสินใจ  แก้ไขปัญหาได้  ซ่ึงมีทักษะในการเรียนรู้ด้วยกัน  6 ประการ คือ การเป็นบุคคลที่   

รอบรู้ การมีแบบแผนความคิด การสร้างวิสัยทัศน์ร่วมกัน การเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม  การคิดอย่างเป็นระบบ
และการสนทนา โต้ตอบอย่างมีแบบแผน 

2) การปรับเปล่ียนองค์การ (Organization Transformation) มีมิติที่เกี่ยวข้อง 4 ด้าน  

ดังต่อไปนี้ 
(1) วิสัยทัศน ์เป็นภาพในอนาคตและความต้องการที่มุ่งไปสู่ความปรารถนาของ  

สมาชิกทั้งองค์การ 

(2) วัฒนธรรม วัฒนธรรมองค์การโดยเฉพาะการสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู ้ 
เป็นส่ิงจ าเป็นและมีความส าคัญที่ต้องท าให้สมาชิกทุกคนในองค์การเกิดการเรียนรู ้ยอมรับ และมีการ 
ถ่ายทอดซ่ึงกันและกัน 

(3) กลยุทธ์ เป็นการเชื่อมโยงนโยบายต่างๆ ในการจัดการคนในองค์การให้ไปสู่ 

องค์การแห่งการเรียนรู ้
(4) โครงสร้างต้องมีความยืดหยุ่น มีการเปิดเผย มีเสรีภาพและให้ทุกคนได้ม ี 

โอกาสแสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วม 

3) การเพิ่มอ านาจแก่บุคคล (People Empowerment) สมาชิกในองค์การประกอบด้วย  

ผู้บริหาร พนักงาน ลูกค้า พันธมิตรหุ้นส่วน ชุมชน และคู่ค้า  ซ่ึงบุคคลเหล่านี้เป็นแกนหลักขององค์การแห่ง
การเรียนรู้เนื่องจากเป็นผู้น าข้อมูลและ  ปรับเปล่ียนข้อมูลให้เกิดขึ้นเป็นความรู้ที่มีคุณค่าส าหรับบุคคลและ
องค์การ บุคคลดังกล่าวจึงมีความ  ส าคัญต่อองค์การฉะนั้นองค์กา รควรให้บุคคลดังกล่าวมีส่วนร่วมในการ
แสดงความคิดเห็นและตัดสินใจ 

4) การจัดการความรู้ (Knowledge Management) ความรู้ได้กลายเป็นส่ิงส าคัญส าหรับ
องค์การมากกว่าทรัพยากรด้านการเงิน  ที่ตั้งทาง การตลาด เทคโนโลยีหรือทรัพย์สินอ่ืนๆ  ความรู้เป็น
ทรัพยากรหลักที่ใช้ในการท าง าน ฉะนั้นจึงควร  จัดการความรู้ให้สามารถน าไปใช้ประโยชน์และสามารถ
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ประยุกต์ใช้ได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว  วิธีการจัดการความรู้มีดังนี้ คือ มีการแสวงหาความรู้ การสร้างองค์
ความรู้ การจัดเก็บความรู้ และการถ่ายโอนความรู้ 

5) การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี (Technology Application) การน าเทคโนโลยีมาใช้ใน
การบริหารจัดการองค์การถือว่าเป็นส่ิงท่ีด ีเพราะท าให้ การด าเนินงานเป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็ว และ
ถูกต้อง ซ่ึงท้ัง 5 องค์ประกอบนี้ต้องมีความสัมพันธ์โดยจะต้องมีการพัฒนาไปพร้อม  ๆกัน ในการนี้ผูว้ิจัยได้
ใช้แนวคิดของปีเตอร์ เอม เซนก์ (Peter M Senge. 1990) เป็นตัวแปรในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี ้เนื่องจาก
องค์การที่จะพัฒนาไปสู่องค์การแห่งการเรียนรู้ได้ต้องเริ่มต้นที่ตัวบุคคลเป็นหลักโดยให้ความส าคัญต่อ
ทักษะหรือวินัยที่บุคคลพึงมีในการพัฒนาองค์การไปสู่องค์การแห่งการเรียนรู้เป็นส่ิงแรก นั่นคือ บุคลากรใน
องค์การควรจะได้รับการปลูกฝังทักษะนิสัยของตนให้เป็นคนใฝ่รู้ใฝ่เรียนรักการ เรียนรู้ พัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง มีความคิดสร้างสรรค์ คิดส่ิงใหม่ๆ อยู่เสมอ มีมุมมองท่ีแปลกแตกต่าง สามารถแลกเปล่ียนความรู ้
ความคิดเห็นกับบุคคลอ่ืนและท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างเปน็ระบบ 

7.4.6 ลักษณะและกลยุทธ์ที่ส าคัญในการสร้างองค์การแห่งการเรียนรู้ 

ลักษณะขององค์การแห่งการเรียนรู้ มาร์ควอร์ท และเรย์โนลด์ (Maquardt and Reynolds. 1994 : 29) 

ได้ระบุว่าองค์การแห่งการเรียนรู้ที่ดีเหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน  ประกอบด้วย   11  ลักษณะ   

ดังต่อไปนี้ 
7.4.6.1 โครงสร้างท่ีเหมาะสม (Appropriate Structure) ไม่มีชั้นการบังคับบัญชามากเกินไป  

มีค าพรรณนาหน้าที่ความรับผิดชอบของงานในต าแหน่งที่ยืดหยุ่นเอ้ือต่อการจัดตั้งทีมท างานได้         มี
โครงสร้างแบบองค์รวมท่ีมีองค์ประกอบท่ีท าหน้าที่ของตนอย่างประสานสัมพันธ์กับองค์ประกอบอ่ืนๆ อย่าง
แยกเป็นอิสระจากกันไม่ได้ และมีลักษณะแบบทีมข้ามสายงาน  เพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้เป็นทีมและ
พัฒนาวิธีการใหม่ๆ ท่ีเชื่อถือได้ 

7.4.6.2มีวัฒนธรรมการเรียนรู้ในองค์การ  (Corporate Learning Culture) การมีบรรยากาศที่
ส่งเสริมการทดลองท าส่ิงใหม่ๆ แม้จะเส่ียงต่อการผิดพลาดบ้างก็ตาม ซ่ึงการวัดผลส าเร็จการเรียนรู้ พิจารณา
จากการบูรณาการความคิดทั้งหมดขององค์การเข้าด้วยกัน วัฒนธรรมองค์การต้องช่วยให้เกิด การเรียนรู้ใน
เรื่องความตระหนักในตนเอง  (Self-Awareness) การไตร่ตรอง (Self-Reflective) และการสร้ างสรรค์ 
(Creative Way) ส่งเสริมให้มีการเรียนรู้จากประสบการณ์ โดยให้คนมีส่วนร่วม ในการก าหนดนโยบาย  

สนับสนุนให้มีการให้ข้อมูลย้อนกลับรวมท้ังมีโอกาสในการพัฒนาตนเอง ทุกคน รวมท้ังการสนับสนุนด้าน
ขวัญและก าลังใจและการเงินจากองค์การ 

7.4.6.3 การเพิ่มอ านาจและความรับผิดชอบในงาน (Empowerment) การสนับสนุน  

และเปิดโอกาสให้บุคลากรมีความรู้ มีอิสระในการตัดสินใจ ลดความรู้สึกต้องพึ่งพิงคนอ่ืนในการ แก้ปัญหา  

ขยายความในการเรียนรู้ของตนให้บังเกิดผลงอกงาม สร้างสรรค์อย่างเต็มที่ กระจายความ รับผิดชอบและการ
ตัดสินใจแก้ปัญหาไปสู่ระดับล่ าง หรือผู้ปฏิบัติเพื่อให้มีศักยภาพในการเรียนรู้ ภายใต้กลยุทธ์และแผนงาน
ขององค์การ 
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7.4.6.4 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (Environment Scanning) คาดคะเนการเปล่ียนแปลง  

ที่อาจมีที่จะกระทบต่อสภาพแวดล้อมองค์การ  ไหวตัวให้ทันกับการเปล่ียนแปลงแสดงท่วงที ในธุรกิจของ
ตนเองให้มีนัยส าคัญแก่สังคม เลือกเป้าหมายในสภาพแวดล้อมท่ีองค์การมุ่งที่จะ ปฏิสัมพันธ์ด้วย 

7.4.6.5 ทุกคนมีส่วนสร้างและถ่ายโอนความรู้ (Knowledge Creation and Transfer)  

หน้าที่การสร้างนวัตกรรมองค์ความรู้ใหม่ๆ มิใช่เป็นเพียงหน้าที่ของนักวิจัยและนักพัฒนา ทรัพยากรมนุษ ย์
เท่านั้น ในองค์การแห่งการเรียนรู้ผู้ปฏิบัติทุกคนจะมีบทบาทส่งเสริมความรู้  เรียนรู้จากส่วนอ่ืนฝ่ายอ่ืนจาก
เครือข่ายสายสัมพันธ์ติดต่อผ่านช่องทางการส่ือสารและเทคโนโลยีต่างๆ  มีการแลกเปล่ียนข่าวสารระหว่าง
กัน มีการสร้างความรู้ใหม่ๆ อยู่เสมอ  รวมท้ังต้องมีการเรียน รู้และ หยั่งรู้ทางความคิดของแต่ ละบุคคลใน
องค์การ 

7.4.6.6 มีเทคโนโลยีสนับสนุนการเรียนรู้ (Learning Technology) ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี  
ที่เหมาะสมเพื่อช่วยในการปฏิบัติงานในกระบวนการเรียนรู้อย่างท่ัวถึงและให้มีการเก็บ  ประมวลผล 
ถ่ายทอดข้อมูลกันได้อย่างรวดเร็วและถู กต้อง  เหมาะสมกับแต่ละบุคคลและสถานการณ์ เช่น มีการใช้  

เทคโนโลยีส่ือสารทางไกลมาใช้ในกระบวนการเรียนรู้ระยะไกล มีการใช้ปัญญาประดิษฐ์เทียบเคียง กับการ
ท างานของมนุษย์ เพื่อช่วยถ่ายโอนการเรียนรู้ทั่วทั้งองค์การ สร้างเครือข่าย สร้างฐานข้อมูลทาง  คอมพิวเตอร์ 
การฝึกอบรม การจ าลองเกมเพื่อพัฒนาบุคลากรโดยการเรียนรู้จากประสบการณ์ ของตนเอง 

7.4.6.7 มุ่งเน้นคุณภาพ (Quality) การที่องค์การให้ความส าคัญกับการบริหารเชิงคุณภาพ  

โดยรวมท่ีเน้นการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง  ซ่ึงท าให้ผลการเรียนรู้ทั้งโดยตั้งใจและไม่ตั้งใจกลายเป็นผลงานที่ดีขึ้น 

7.4.6.8 กลยุทธ์ (Strategy) กระบวนการเรียนรู้จะเป็นไปอย่างมีกลยุทธ์ ท้ังในด้านของการ  

ยกร่างการด าเนินการและการประเมิน ผู้บริหารจะต้องเป็นตัวก าหนดแนวทางปฏิบัติหรือค าตอบไว้ให้ 

7.4.6.9 บรรยากาศที่สนับสนุน (Support Atmosphere) บรรยากาศที่มุ่งส่งเสริมคุณภาพ  

ชีวิตการปฏิบัติงาน  นั้นคือใ ห้เขาได้พัฒนาศักยภาพของเขาได้อย่างเต็มที่ เคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์  

ยอมรับในความแตกต่างของบุคคลให้ความเท่าเทียมเสมอกัน ให้ความเป็นอิสระ  สร้างบรรยากาศและ 
แรงงานที่เป็นประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วม  โดยมีความสมดุลระหว่างความต้องก ารของบุคคล และ
องค์การ 

7.4.6.10 มีการท างานเป็นทีม (Teamwork and networking) การตระหนังถึงความร่วมมือ  

การแบ่งปัน การท างานเป็นทีม การท างานแบบเครือข่าย เป็นการท างานที่มิใช่เพียงแต่การแก้ปัญหา เฉพาะ
หน้าอย่างใดอย่างหนึ่ง แต่ต้องร่วมมือกันแก้ปัญหาอย่างต่อเนื่องในระยะยาว และริเริ่มส่ิงใหม่ๆ เพื่อสร้างการ
แข่งขันและการสร้างพลังร่วม อันจะท าให้องค์การอยู่รอดและเจริญเติบโต 

7.4.6.11 การมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน (Vision) วิสัยทัศน์จะเป็นแรงผลักดันให้ปฏิบัติงานมุ่งเข้าสู่  

เป้าหมายอย่างมีเจตจ านง อย่างผูกพันบนพื้นฐานของค่านิยม ปรัชญา ความคิด ความเชื่อที่คล้ายคลึงกัน ส่งผล
ให้มีการร่วมกันท ากิจกรรมที่มีจุดหมายเดียวกันในที่สุด 
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จากแนวคิดดังกล่าวข้างต้นจะเห็นว่ามีมุมมองเชิงระบบคือ การสร้างระบบให้เอ้ือต่อ การเรียนรู้ของ
บุคลากรในองค์การ เช่น มีการออกแบบโครงสร้างองค์การที่เหมาะสม  มีความยื ดหยุ่น เป็นแบบกระจาย
อ านาจสามารถตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงได้อย่างรวดเร็ว  นอกจากจะมองภายใน องค์การแล้วยังมอง
ภายนอกองค์การด้วย คือ มีการเรียนรู้ข้ามองค์การโดยมีการพบปะติดต่อส่ือสาร กับบุคลากรนอกองค์การ  

และมีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมท่ีเปล่ียนแปลง ซ่ึงส่งผลกระทบต่ อองค์การ  นอกจากนี้ยังได้มีการ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการปฏิบัติการเรียนรู้ให้รวดเร็วถูกต้องและ เหมาะสมกับสถานการณ์  มีการ
มุ่งเน้นในเรื่องของคุณภาพบุคลากรโดยมีการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพ ของบุคลากรอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา
อันจะมีผลท าให้องค์การมีการพัฒนาและก้าวหน้า 

การที่จะสร้างองค์การให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ได้นั้นองค์การจะต้องน าเอากลยุทธ์  ต่างๆ เข้ามา
ช่วย ซ่ึงวีระวัฒน์  ปันนิตามัย (2543 : 89-98) ได้เสนอกลยุทธ์ที่ส าคัญในการสร้างเสริมองค์การ ให้เป็นองค์การ
แห่งการเรียนรู้ได้นั้นจะต้องประกอบด้วยกลยุทธ์ดังต่อไปนี้ 

1) รู้จักวิธีการเรียนรู้ (Learning How to Learn) การที่จะให้บุคลากรในองค์การ  

ก้าวทันกับกระแสความเปล่ียนแปลงนั้น ผู้เรียนจะต้องมีลักษณะชอบเส่ียง ผิดเป็นครู ใจเปิดกว้าง อดทน
ต่อความคลุมเครือ  ศึกษาค้นคว้าอยู่เสมอ เรียนรู้จากประสบการณ์น าสู่การปรับปรุง พัฒน า การเรียนรู้  
การแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ ท าการทดลองกับแนวคิดใหม่ๆ เรียนรู้ความผิดพลาด จากข้อบกพร่อง
และตั้งอยู่บนหลักของวิทยาศาสตร์ สร้างและทดสอบสมมติฐาน มีทักษะในการ วินิจฉัยใช้ญาณหยั่งรู้ได้ 

2) สร้างความยึดมั่น ผูกพัน เห็นความส าคัญต่อการเรียนรู้ทุกระดับ อ งค์การแห่ง
การเรียนรู้เป็นกระบวนการที่จะเกิดขึ้นได้เนื่องจากพลังร่วมมือร่วมใจกัน ผู้บริหารพึงมีนโยบาย ท่ีเด่นชัด
กับการส่งเสริมการเรียนรู้อย่างมีจุดหมายถือเป็นค่านิยมหลักขององค์การ  จัดสรรงบประมาณ การ
ฝึกอบรมการเรียนรู้ มีนโยบายการให้รางวัลการเรียนรู้แก่องค์การ ที่ดีเด่นได้รับการยกย่องเชิดชู  มีการ
ผลัดเปล่ียนหมุนเวียนบุคลากรระหว่างฝ่ายก าหนดจ านวนเวลา (ชั่วโมง ) ขั้นต่ าท่ีบุคลากรต่างๆ จะได้รับ
การฝึกฝน เปิดโอกาสให้มีการเรียนรู้ข้ามหน่วยงานหรือภายในหน่วยงาน การมีระบบฐาน ข้อมูลที่เอ้ือต่อ
การแบ่งปันข้อมูล มีการแจกจ่ายเผยแพร่แนวคิดแนวปฏิบัติมีระบบการวัดและ ประเมิน  ผลที่เชื่อมข้อมูล
กับการปฏิบัติ สนับสนุนการเรียนรู้แบบไม่เป็นทางการมากขึ้น  มีส่ือเทคโนโลยี ที่ช่วยสนับสนุนการ
เรียนรู้ด้วยวิธีการต่างๆ เช่น Teleconference การเรียนรู้ทางไกล Internet และ  E-mail เป็นต้น  

กระบวนการคิดวิเคราะห์ขององค์การส่งเสริมให้มีการคิดวิเคราะห์คิดทบทวนความคิด ความเชื่อของตน
ว่าเหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปล่ียนแปลงท่ีแข่งขันกันเพียงใด สนับสนุนให้มีการ ระดมสมองการคิดค้น
หาทางเลือกปฏิบัติที่ดีและเหมาะสมท่ีสุด อาจมีการเปรียบเทียบมาตรฐานอ้างอิงเพื่อการถ่ายโอน  วิธีการ
หรือเทคโนโลยีที่สนับสนุนกิจกรรมหรือสมรรถนะหลักขององค์การ  การวางแผนโดยใช้ฉาก หรือ
สถานการณ์เป็นแนวทางหนึ่งที่จะลดความเส่ียง  ส่งเสริมแนวทางท่ีเป็นไปได้ในการเรียนรู้เพราะ
เป้าหมายท้ายสุดของการเรียนรู้ขององค์การก็คือ การปรับปรุงการท างานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ  องค์การ
ควรมีแนวทางท่ีถือว่าเป็นวัฒนธรรมการเรียนรู้ของหน่วยงานตนขึ้นมา 
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3) ส่งเสริมการท างานเป็นทีมและให้บุคลากรคิดหรือท าอย่างเป็นระบบ การที่บุคลากร  

ขององค์การคิดได้อย่างเป็นกลยุทธ์คิดอย่างเป็นระบบเห็นความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันขององค์ประกอบ  ของ
ส่วนย่อยต่างๆ ในองค์การ  ไม่คิดท าตนเป็นเหยื่อความคิดของตนเองหรือเป็นเหยื่อของระบบป้องกัน  ภาวะ
ทุพพลภาพของการเรียนรู้ สามารถที่จะเล็งเห็นได้ว่าการปฏิบัติตนจะส่งผลต่อเป้าหมายสูงสุดของ องค์การเช่น
ไรจะกระทบต่อการท างานของส่วนอ่ืนอย่างไรบ้างไม่ว่าองค์การจะเลือกกลยุทธ์ใดก็ตามก็มี แนวทางส าหรับ
การน ากลยุทธ์ที่ได้เลือกไว้ไปปฏิบัติดังต่อไปนี้ 

(1) การที่จะตัดสินใจใช้กลยุทธ์ใหม่นั้นให้ศึกษาและประเมินกลยุทธ์ที่ก าลัง  

เป็นอยู่ในตอนนี้เพื่อทราบสถานะ ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการใช้กลยุทธ์ปัจจุบัน 

(2) องค์การจะต้องพิจารณาถึงองค์ประกอบทางด้ านวัฒนธรรมในการพิจารณา  

เลือกหรือน ากลยุทธ์ต่างๆ มาปฏิบัติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพิจารณาว่าส่ิงใดส่ิงหนึ่งท างานอย่างไร ยกตัวอย่าง
เช่น ในสังคมท่ียึดถือสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคลสูง เช่น สหรัฐอเมริกาหรืออังกฤษนั้น  การพัฒนาทักษะจะต้อง
มุ่งเน้นไปท่ีทักษะส่วนบุคคลเมื่อเปรียบเทียบกับสังคมท่ีเป็นชุมชนมากกว่า 

นอกจากนี้การสร้างองค์การให้มีลักษณะขององค์การแห่งการเรียนรู้  บัณฑิต เพ็ชรประพันธ์กุล 
(2540 : 79) กล่าวว่าจะต้องมีลักษณะ ดังต่อไปนี้ 
 การสร้างบรรยากาศที่สนับสนุนกระตุ้นให้บุคลากรแต่ละคนได้เรียนรู้และพัฒนา ศักยภาพตนเองได้
อย่างเต็มที่ เช่น การปลูกฝังค่านิยมขององค์การที่ยอมรับว่าความผิดพลาด จาก การท างาน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในสภาพท่ีมีความไม่แน่นอนสูงอาจเกิดขึ้นได้ 

การสร้างและกระตุ้นให้มีวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้ทั้งในระดับบุคคล  และการเรียนรู้ เป็นทีม เช่น  

ส่งเสริมการเสวนาเพ่ือพู ดคุยแลกเปล่ียนทัศนคติในการท างานร่วมกันของทีมงานหรือ  การแลกเปล่ียน
แนวคิดประสบการณ์การท างานของบุคลากรที่อยู่คนละสายเพื่อเพิ่มความรู้ของคน  ในหน่วยงานต่างๆ ให้
กว้างไกลมากขึ้น 

การออกแบบโครงสร้างขององค์การที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  เช่น การออกแบบโครงสร้าง องค์การให้ มี
ลักษณะในแนวนอน (Horizontal) มากขึ้น  และให้บุคลากรได้มีโอกาสโยกย้ายสลับหรือ หมุนเวียนการ
ท างานในสายงานต่างๆ เพื่อให้ได้มีโอกาสเรียนรู้และพฤติกรรมของคนอย่างหลากหลาย 

การเสริมสร้างโอกาสให้บุคลากรทุกคนได้เรียนรู้และพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา  เช่น มีระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ช่วยในการเรียนการสอน การมีห้องสมุดขององค์การเพื่อใช้ในการศึกษา ค้นคว้าข้อมูล
ต่างๆ เป็นต้น 

 7.4.7 แนวทางในการพัฒนาองค์การไปสู่องค์การแห่งการเรียนรู้ 

การพัฒนาองค์การไปสู่องค์การแห่งการเรียนรู้ให้ประสบความส าเร็จนั้น  องค์การ จะต้องมีการ
เปล่ียนแปลงอย่างมาก เพื่อให้เหมาะสมกับบุคลากรและองค์การให้มากที่สุด โครงสร้าง  ขององค์การควรมี
การเปล่ียนแปลง ได้แก่ รูปแบบของงาน ระบบท่ีรวดเร็ว โครงการ  และนโยบาย ดังนั้นแนวทางท่ีเป็นไปได้
ในการพัฒนาองค์การไปสู่องค์การแห่งการเรียนรู้  
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7.4.7.1 มาร์ควอร์ท และเรย์โนลด์ (Marquardt and Reynolds. 1994 : 65) ได้เสนอกลยุทธ์ไว้  
ดังต่อไปนี้ 

1) การเปล่ียนรูปลักษณ์การเรียนรู้ (Transformation the Image of Learning) การ 

เปล่ียนรูปลักษณ์การเรียนรู้ คือ การเปล่ียนภาพลักษณ์หรือรูปแบบทางความคิด ซ่ึงคนส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับ  

การเรียนรู้มักมีแนวโน้มท่ีจะมองไปที่การเรียนรู้ โดยผ่านรูปแบบของความคิดที่ผ่านมา เช่น วินัย การควบคุม 
การฝึกฝน เป็นต้น รูปแบบทางความคิดต้องย้อนกลับมาตามอารมณ์ ความรู้สึกของพนักงาน ความตื่นเต้น  

ความส าเร็จของธุรกิจ ความสนุกสนาน การแข่งขัน และการเจริญเติบโตของบุคคลและ องค์การ 

 2) การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ของทีม (Develop Team Learning Activities) การ 

เรียนรู้ เป็นทีมถือว่ามีความจ าเป็น  ซ่ึงมีวิธีการต่างๆ มากมายในการพัฒนาการเรียนรู้เป็นทีมงาน เช่น มีการ 
ก าหนดงานใหม่  และการมีส่วนร่วมในโครงการท างานร่วมกัน รวมท้ังการโยกย้ายต าแหน่งของ บุคคล ใน
หน้าที่ต่างๆ เป็นเหมือนกุญแจส าหรับการพัฒนาองค์การแห่งการเรียนรู้ 
     3) การเปล่ียนแปลงบทบาทของผู้บริหาร (Change the Role of Managers) ผู้บริหาร  

ควรมีการเปล่ียนแปลงบทบาทของตนเองและมีจุดประสงค์อย่างหนึ่งคือ ต้องติดตามปรับปรุง การด าเนินงาน
โครงการสนับสนุนการเรียนรู้ระยะยาวของบุคลากรในองค์การ 

 4) กระตุ้นให้บุคลากรทดลองส่ิงใหม่ๆ และยอมรับความเส่ียงท่ีเกิดขึ้น (Encourage  

Experimental and Risk Taking) บุคลากรในองค์การควรได้รับการพัฒนาและกล้าท่ีจะตัดสินใจด้วยตนเอง  

ยอมรับกับความเส่ียงท่ีเกิดขึ้นเพื่อใช้เป็ นประสบการณ์ในการตัดสินใจครั้งต่อไป  และที่ส าคัญบุคลากร ควร
ได้รับส่ิงตอบแทนในการเรียนรู้และการสนับสนุนให้คนอ่ืนๆ  ได้มีโอกาสในการเรียนรู้ โดยมีการให้ รางวัล
และให้ความส าเร็จของพนักงานที่กล้าคิดกล้าท า 

5) การสร้างระบบกลไกในการเผยแพร่การเรียนรู ้(Build mechanics to Disseminate 

Learning) ควรให้บุคลากรทุกคนมีโอกาสได้แสดงความคิดเห็น แบ่งปันประสบการณ์การเรียนรู้ ซ่ึงกันและ
กัน มีการน าเสนอความคิดและส่ิงประดิษฐ์ใหม่ๆ และมีการเผยแพร่ให้รู้ทั่วทั้งองค์การ 

     6) การเสริมสร้างพลังอ านาจกับคนที่ท างาน (Empowerment) องค์การควรส่งเสริม  

และสนับสนุนให้บุคลากรทุกคนมีอิสระในความคิด และพัฒนาระบบการท างานของตนเอง อย่างต่อเนื่อง 

 7) การพัฒนาองค์ประกอบของการคิดเป็นระบบ (Develop the Discipline of  

Systems Thinking) การคิดอย่างเป็นระบบหรือความสามารถในการมองเห็นรูปแบบและความเกี่ยวข้องซ่ึงกัน  

และกัน ถือว่าเป็นส่ิงส าคัญมากของคนที่มีความช านาญในการท างาน 

8) การสร้างวัฒนธรรมของการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง  (Create Culture of Continuous 

Improvement) องค์การแห่งการเรียนรู้จะด าเนินไดได้ดี  เมื่อมีวัฒนธรรมของการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ซ่ึง
ผลิตภัณฑ์และการบริหารทุกอย่างจะถูกท าอย่างมีคุณภาพโดยมีข้อผูกมัดกับขบวนการปรับปรุง  คุณภาพ เพื่อ
เป็นการบังคับให้องค์การหาวิธีที่ท าให้ดีขึ้น ซ่ึงจ าเป็นที่จะต้องมีผู้เรียนรู้ที่ดีและฉลาด คล่องตัว 



229 

7.4.7.2 แก้วตา  ไทรงามและคณะ  ได้น าเสนอกระบวนการ 10 ขั้นตอนในการพัฒนาองค์การ
ไปสู่องค์การแห่งการเรียนรู้ ดังต่อไปนี้ 

1) ประเมินวัฒนธรรมการเรียนรู้ขององค์การ 

2) สร้างบรรยากาศเชิงบวกให้เกิดขึ้นในองค์การ 

3) ท าให้องค์การมีอิสระในการคิด 

4) ให้รางวัลกับการท างานที่ต้องเส่ียงต่อความล้มเหลว 

5) ส่งเสริมให้บุคคลเป็นแหล่งความรู้ซ่ึงกันและกัน 

6) น าพลังการเรียนรู้ไปสู่การปฏิบัติ 
7) สร้างวิสัยทัศน์ขององค์การ 

8) ท าให้วิสัยทัศน์มีชีวิตชีวา 

9) ประสานการท างานในระบบต่างๆ ขององค์การ 

10) ด าเนินการพัฒนาองค์การไปตามทิศทางท่ีก าหนด 

7.4.7.3 บดินทร์   วิจารณ์  ได้เสนอ  10 กลยุทธ์ในการพัฒนาองค์การ ไปสู่องค์การแห่งการ
เรียนรู้ ดังต่อไปนี้ คือ 

1) จัดการประชุมสัมมนาเกี่ยวกับอนาคตเพ่ือสร้างวิสัยทัศน์ขององค์การการเปล่ียน 

แปลง วิสัยทัศน์ขององค์การนั้นควรเริ่มต้นด้วยการจัดประชุมสัมมนาระหว่างผู้บริหารและบุคคล  ที่เกี่ยวข้อง
ทุกฝ่าย ดังที่ มาร์วิน ไวร์บอร์ดและแซนดาร์  จานาฟ (Marvin Weisbord and Sandra Janoff. 1995 : 3) ได้กล่าว
ไว้ว่า  การประชุมสัมมนาเป็นการน าเอาผู้คนในองค์การมาร่วมกันสร้างนวัตกรรม ที่ยิ่งใหญ่  ด้วยการเอ้ือ
อ านาจและสานวิสัยทัศน์รวมถึงร่วมกันลงมืออย่างจริงจัง การประชุมสัมมนา ที่มีการวางแผนและการจัดการที่
ดีจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาองค์การสู่การเป็นองค์การ แห่งการเรียนรู้ 

 2) การสนับสนุนผู้บริหารระดับสูง การที่จะพัฒนาองค์การให้ไปสู่องค์การแห่งการ  

เรียนรู้นั้น  ผู้บริหารต้องปฏิบัติตนเป็นผู้ส่งเสริมการเรียนรู้ในทุกส่วนขององค์การโดยการช่วยสร้าง  ความ
เข้าใจและแรงบันดาลใจให้คนอ่ืนๆ ในองค์การเกิดการเรียนรู้ทั้งในระดับบุคคล ระดับกลุ่ม และระดับองค์การ 

 3) การสร้างบรรยากาศองค์การที่เอ้ือต่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง สภาวะแวดล้อม  

ภายในองค์การที่เป็นการสนับสนุนและให้รางวัลแก่การเรียนรู้จะกระตุ้นให้ทุกคนมีความกระตือรือร้น ในการ
มีส่วนร่วมและท้าทายให้เกิดองค์การแห่งการเรียนรู้  ซ่ึงปัจจัยที่จะช่วยสร้างบรรยากาศ ดังกล่าวได้แก่  การ
ก าหนดให้การเรียนรู้เป็นกุญแจส าคัญไปสู่เป้าหมายและความส าเร็จขององค์การ  สร้างวัฒนธรรมแห่งการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง มองข้อผิดพลาดเป็นแรงผลักดันให้การเรียนรู้มี ประสิทธิภาพมากขึ้น  เปิดเผยปัญหาและ
ข้อผิดพลาดเพ่ือจะได้เรียนรู้จากส่ิงเหล่านั้นร่วมกัน ใส่ใจกับ การพัฒนาบุคลากรในทุกๆ ด้าน ให้ทุกคนเข้าถึง
ข้อมูลต่างๆ ได้มากขึ้น และส่งเสริมให้เกิดนิสัยรัก การเรียนรู้ 
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     4) ท าการปรับเปล่ียนด้านนโยบายและโครงสร้างท่ีเกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ องค์การ  

แห่งการเรียนรู้จะมีประสิทธิผลที่สุดเมื่อองค์การมีข้อจ ากัดต่างๆ น้อยลง ซ่ึงจะเป็นผลให้ความรู้ และความคิด
ต่างๆ สามารถไหลเวียนได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ โดยการปรับเปล่ียนใดๆ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้  

ประกอบด้วย ตัดข้อจ ากัดและขั้นตอนการท างานที่ไม่จ าเป็นออกไป ท าให้ หน่วยงานต่างๆ มีขนาดเล็กลง ลด
ความเข้มงวดของนโยบายลงและปรับให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้น  ปรับโครงสร้างองค์การให้มีความคล่องตัว
และลดขอบเขตต่างๆ ภายในองค์การลง จัดโครงสร้าง การบังคับบัญชาให้เป็นแบบแนวราบ  พยายามท างาน
ในลักษณะที่เป็นโครงการให้มากขึ้น ให้บุคลากรในแผนกต่างๆ ด าเนินการตามความคิดริเริ่มของตนเอง และ
ตัดระบบการบริหารที่เก่า และกฎระเบียบต่างๆ ที่ไม่จ าเป็นออกไป 

 5) ให้รางวัลกับการเรียนรู้ทั้งแบบรายบุคคลและเป็นทีม องค์การจ าเป็นอย่างยิ่ง  

ที่จะต้องให้รางวัลกับการเรียนรู้ทั้งแบบเป็ นรายบุคคลและแบบเป็นทีม  โดยให้รางวัลแก่การกระท า ท่ีเอ้ือ
ประโยชน์ต่อการเรียนรู้ขององค์การ  ทั้งในทางตรงและทางอ้อม เช่น การกล้าท่ีจะเส่ียง การขวนขวายหา
ความรู้  และการมุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศ การพัฒนาความคิดใหม่ๆ การสอนงาน  การถ่ายโอนความรู้ให้กับ
สมาชิกในทีมและนอกทีม 

6) ประสานการเรียนรู้เข้ากับนโยบายทุกด้านและทุกการด าเนินงานขององค์การในการ
ปฏิรูปองค์การไปสู่การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้นั้นจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องท าให้การเรียนรู้เป็น  ส่วนหนึ่ง
ของทุกการด าเนินงาน โดยเริ่มตั้งแต่การโอนความรู้ที่ได้จากการเรียนรู้ในโครงการต่างๆ ไปสู่ทุกๆ หน่วยงาน
ในองค์การ สรรหาหรือเล่ือนต าแหน่งบุคคลในระดับผู้จัดการโดยพิจารณาท่ี  การเรียนรู้และความสามารถใน
การส่งเสริมให้ผู้อ่ืนได้รับการเรียนรู้ บุคลากรทุกคนมีหน้าที่ รับผิดชอบในการแสวงหาและถ่ายโอนความรู้ไป
ให้บุคคลอ่ืน องค์การต้องสรรหาบุคลากรที่มี คุณลักษณะของผู้เรียนที่ดี เช่น  มีความมุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศ มี
ความคิดริเริ่ม ไม่ย่อท้อ มีทักษะในการฟัง และเปิดกว้างต่อการเปล่ียนแปลง และบุคลากรทุกคนจะต้องได้รับ
การฝึกฝนอบรมเกี่ยวกับสมรรถนะ ในการท างาน อันประกอบด้วย  ความสามารถในการเรียนรู้ การคิด
สร้างสรรค์ การแก้ปัญหา การพัฒนาตนเอง ความเป็นผู้น า และการมีวิสัยทัศน์ 

7) จัดตั้งศูนย์อัจฉริยภาพและโครงการสาธิต ศูนย์อัจฉริยภาพเป็นกลยุทธ์อันทรงคุณค่า 

ที่องค์การแห่งการเรียนรู้หลายๆ  แห่งใช้กัน ศูนย์ดังกล่าจะท าให้องค์การสามารถพัฒนาและถ่ายโอน แนว
ปฏิบัติที่ดีที่สุดไ ปท่ัวทั้งองค์การได้อย่างมีประสิทธิผล  ส่วนการจัดตั้งโครงการสาธิตงานทุกๆ ด้านของ
องค์การก็จะท าให้หน่วยงานต่างๆ  สามารถน าเอาความคิด นโยบาย ขั้นตอนการท างาน การผลิตและการ
บริการต่างๆ ไปท าการทดลองประยุกต์กับงานของตนเองได้ 

8) วัดผลกิจกรรมการเรียนรู้ทั้งในด้านที่เป็นตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน ส่ิงใดที่มีการวัดผล
ย่อมมีการด าเนินการกันจนประสบความส าเร็จ องค์การแห่งการเรียนรู้ต้องวัดความสัมพันธ์ระหว่าง ค่าใช้จ่าย
ต่างๆ กับผลที่เกิดขึ้นจากการเรียนรู้ทั้งในด้านที่เป็นตัวเงิน เช่น ผลก าไร ผลตอบแทนจากการ  ลงทุน และใน
ด้านที่ไม่ใช่ตัวเงิน เช่น คุณภาพ และความพึงพอใจของลูกค้า 
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9) ให้เวลาและโอกาสในการเรียนรู้ แม้ว่าองค์การต้องการทีจะบรรลุเป้าหมายใน  

การเรียนรู้อย่างรวดเร็ว แต่ก็ต้องเข้าใจด้ายว่าคนเราจ าเป็นต้องมีเวลาในการวางแผน การพิจารณา ทบทวนและ
สร้างสรรค์ คนต้องการโอกาสและบรรยากาศที่จะท าให้เขาได้ข้อมูลและเกิดความคิด สร้างสรรค์  ซ่ึงบางครั้ง
การด าเนินงานอย่างค่อยเป็นค่อยไปก็อาจจะเกิดผลได้เร็วกว่า  ในขณะเดียวกัน องค์การก็ต้องตระหนักถึง
ความส าคัญทางสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสถาปัตยกรรมรอบๆ  ตัวที่จะ เอ้ือต่อการช่วยให้เกิดการคิด
สร้างสรรค ์การเรียนรู้และการแบ่งปันความรู้ได้มากขึ้น 

10) ท าให้เกิดการเรียนรู้แบบเจตนาในทุกที่ทุกเวลา มีวิธีการที่หลากหลายท่ีจะท าให้  

การเรียนรู้กลายเป็นกิจวัตรประจ าวันของคนทั้งองค์การได้ เช่น จัดการประชุมหรือสัมมนาเพ่ือแบ่งปัน ความรู้
เกี่ยวกับประสบการณ์ของความส าเร็จ หมั่นฝึกฝนการเรียนรู้เชิงปฏิบัติให้มากที่สุด แบ่งเวลา ในการประชุม
หรือฝึกอบรมส่วนหนึ่งไว้ส าหรับพิจารณาทบทวนเกี่ยวกับความรู้ที่เกิดขึ้น  และสร้าง กลยุทธ์ในการเรียนรู้ที่
ชัดแจ้งหลายๆ กลยุทธ์ให้สอดคล้องเหมาะสมกับองค์การ เป็นต้น 

ดังนั้นการที่จะพัฒนาองค์การไปสู่องค์การแห่งก ารเรียนรู้ได้นั้น  จ าเป็นที่จะต้องมี การวางแผนการ
เรียนรู้ในอนาคต ส่งเสริมให้บุคลากรในองค์การเกิดการเรียนรู้ มีการพัฒนาบุคลากร อย่างต่อเนื่องด้วยการ
สร้างโอกาสในการเรียนรู้ ส่งเสริมการหาความรู้ด้วยวิธีการต่างๆ สร้างกระบวน การเรียนรู้ร่วมกันและมีการ
แบ่งปันความรู้ มีการสร้างแรงจูงใจและให้รางวัลเป็นส่ิงตอบแทน รวมท้ัง ทุกคนร่วมกันเปล่ียนแปลงองค์การ
ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่องค์การก าลังเผชิญอยู่ในปัจจุบัน 

7.4.8 ปัจจัยที่สร้างแรงจูงใจในการท างาน 

ปัจจัยที่สร้างแรงจูงใจในการท างานของบุคลากรในองค์การ เพื่อให้สามารถพัฒนาไปสู่ องค์การแห่ง
การเรียนรู้ ได้แก่ ความคาดหวัง(Expectancy) ซ่ึงมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของคนเป็น  ตัวก าหนดว่าการกระท า
อย่างหนึ่งจะก่อให้เกิดผลอย่างหนึ่งที่บุคคลผู้นั้นมุ่งหวังให้เป็นเช่นนั้น  ความคาดหวังจึงเป็นเสมือนส่ิงกระตุ้น
จากภายในที่เป็นส่วนหนึ่งของความรู้สึกนึกคิดของแต่ละคน อันเป็นพื้นฐานของความเชื่อและค่านิยมของคน  

แนวคิดที่สามารถน ามาอธิบายความคาดหวังนี้ได้ คือทฤษฎีความคาดหวังของ วรูม (Vroom;s Expectancy) 

ทฤษฎีนี้มีความส าคัญกับองค์ประกอบท่ีส่งผล ร่วมกันต่อแรงจูงใจในการท างานของบุคลากรในองค์การ         

3 องค์ประกอบ ดังต่อไปนี้ 
7.4.8.1 การรับรู้คุณค่า (Valence) หมายถึง ความเข้าใจหรือการรับรู้ของบุคคลเกี่ยวกับ  

คุณค่าของผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับปริมาณความชอบหรือไม่ชอบ  ความต้องการหรือไม่ต้องการ ท่ีมีผล
ต่อผลตอบแทนนั้นๆ หรือตามภาวะที่เป็นจริง เช่น บุคคลที่มีความต้องการที่จะได้รับการยกย่อง นับถือจากคน
ทั่วไป เขาเห็นว่าการได้เริ่มต้นท างานใหม่ๆ หรือการได้รับการสนับสนุนเป็นส่ิงท่ีมีคุณค่า สูงยิ่ง ส าหรับบุคคล
ที่มีความต้องการความมั่นคงสูงจะเห็นว่าเบี้ยบ านาญหรือการไม่ถูกปลดจากงาน มีคุณค่าสูง ส าหรับบุคคลที่มี
ความต้องการความเจริญก้าวหน้าหรือต้องการท าตามอุดมการณ์ที่แท้จริง  ของตน  จะเห็นว่าความท้าทายของ
งานหรือความรับผิดชอบงานเพ่ิมขึ้นเป็นส่ิงท่ีมีคุณค่ายิ่ง ดังนั้น การรับรู้คุณค่าจึงเป็นส่ิงท่ีเกิดจากการพิจารณา
ผลตอบแทนของบุคคลเป็นผลตอบแทนที่มีคุณค่า ในทางบวก 
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7.4.8.2 ความสัมพันธ์ระหว่างการกระท าผลลัพธ์ (Instrumentality) หมายถึง ความเชื่อหรือ  

ความเข้าใจของบุคคลเกี่ยวกับโอกาสความเป็นไปได้ที่จะได้รับผลตอบแทนจากการรับรู้คุณค่า  เช่น บุคคลที่
เข้าใจว่าเขาจะได้รับเงินเพ่ิมขึ้นหรือได้รับสิทธิพิเศษถ้าหากเขามีผลผลิตสูง ซ่ึงได้มากจากการ พยายามท างาน
หนักผลผลิตจึงมีค่าความสัมพันธ์สูง หรือนักเรียนเชื่อว่าเขาขยันเรียนอย่างหนักแล้วจะ มีผลท าให้ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนสูงและผลการเรียนที่สูงนี้จะท าให้เขาได้มาซ่ึงใบประกาศนียบัตร เป็นต้น 

   7.4.8.3 ความคาดหวัง (Expectancy) หมายถึง ความเชื่อหรือความเข้าใจของบุคคล  

เกี่ยวกับโอกาสของความเป็นไปได้ที่ความพยายามในการปฏิบัติงานจะส่งผลต่อระดับความส าเร็จ  ของงาน 
เช่น การที่บุคคลเชื่อว่าหากเขาท างานหนักแล้วจะได้ผลผลิตสูงด้วย  เขาจะมีความคาดหวัง อย่างสูงกว่าการ
ท างานหนักท าให้มีผลผลิตสูงขึ้น หากเขาท างานหนักมากขึ้นผลผลิตก็จะสูงมากขึ้นด้วย เป็นต้น 

นอกจากนี้ องค์ประกอบท่ีท าให้เกิดความคาดหวังเกี่ยวกับความสามารถแห่งตน คือ 

1) ความส าเร็จในการท างาน เป็นประสบการณ์ตรงจึงมีผลต่อความคาดหวังเกี่ยวกับ  

ความสามารถของบุคคลอย่างมาก  ความส าเร็จในการท างานจะเป็นตัวเพิ่มความคาดหวังเกี่ยวกับ 
ความสามารถของบุคคล 

2) การได้เห็นประสบการณ์ของผู้อ่ืน ซ่ึงถือว่าเป็นตัวแบบให้บุคคลน ามาพิจารณา
ความสามารถของตน เมื่อบุคคลสังเกตเห็นผู้อ่ืนได้รับความส าเร็จในการท างานที่ยาก โดยไม่มี ผลเสีย
ตามมาท าให้เกิดความคาดหวังว่าตนก็สามารถท างานนั้นได้ถ้าตั้งใจและพยายาม 

3) การพูดชักจูงของคนอ่ืน เป็นการรับเอาค าแนะน าชักจูงของผู้อ่ืนมาเพื่อพัฒนา
ความสามารถของตนเป็นเครื่องช่วยเพิ่มก าลังใจและความมั่นใจท าให้บุคคลเกิดความเชื่อมั่นว่า  

ตนมีความสามารถที่จะท างานได้ส าเร็จถึงแม้ว่าจะเคยท างานไม่ส าเร็จมาแล้ว  

4) ความตื่นเต้นทางอารมณ์ บุคคลจะรับรู้ว่าตนตื่นเต้นมีความวิตกกังวลหรือ  

ความกลัวจากอาการกระตุ้นของร่างกายในสภาวะที่ร่างกายถูกกระตุ้นมากนัก จะท าให้การท างาน ไม่ได้
ผลดีหากบุคคลรับรู้ว่าตนมีความวิตกกังวลในระดับสูงจะคาดหวังเกี่ยวกับความสามารถ  ของตนในการ
ท างานนั้นในระดับต่ า 

 จากปัจจัยที่สร้างแรงจูงใจในการท างานของบุคลากรในองค์การดังที่กล่าวมาข้างต้น  สามารถ
สรุปได้ว่า  ทั้งปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายในตนเองส่งผลต่อการปฏิบัติงานให้เกิดผลที่ดี ขึ้นได้  หาก
บุคคลในองค์การมีความตั้งใจและมีความเชื่อมั่นในตนเอง และพยายามท างานเพื่อให้  งานนั้นประสบ
ความส าเร็จเพื่อเป้าหมายของตนเองและองค์การ 
 

7.5 การประเมินรูปแบบการเรียนรู้ (Learning Orientation Assessment)  

การพิจารณารูปแบบการเรียนรู้ขององค์การ (Learning Orientation) นับเป็นขึ้นตอนที่ส าคัญที่
ต้องท าทันทีควบคู่กันไปกับการวินิจฉัยวัฒนธรรม องค์การ 
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7.5.1 รูปแบบการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมและสมรรถภาพขององค์การ  โดยทั่วไปมีอยู่
ด้วยกัน 7 ประเภท คือ  

7.5.1.1 วิธีการหาความรู้ (Knowledge Source)  

7.5.1.2 โฟกัสที่เนื้อหาหรือที่กระบวนการ (Content -Process Focus)  

7.5.1.3 การ เก็บความรู้ (Knowledge Reserve)  

7.5.1.4 วิธีการเผยแพร่ความรู้ (Dissemination Mode)  

7.5.1.5 ขอบเขตการเรียนรู้ (Learning Scope)  

7.5.1.6 Value Focus  

7.5.1.7 Learn Focus  

รูปแบบการเรียนรู้เหล่านี้ไม่มี สูตรส าเร็จว่าอะไรคือรูปแบบที่เหมาะสม เนื่องจากเป็นโครงสร้าง
ที่ช่วยให้ทราบว่าองค์การมีการเรียนรู้อย่างไร (How Organization Learn)  

7.5.2 การวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ และการพัฒนากลยุทธ์  เพื่อสร้าง Learning Organization  

แนวทางหนึ่ง ที่นิยมใช้ คือ SWOT ซ่ึงเป็นการวิเคราะห์หาจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรร เพ่ือดูว่า
โครงสร้างองค์การในปัจจุบันเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมหรือไม่ แนวทางกา รพัฒนา Learning 

Organization คือการท าให้วิธีการเรียนรู้ที่องค์การใช้อยู่มีความแข็งแกร่งจนคู่แข่งตาม ไม่ทันกลยุทธ์ที่ใช้
ในการพัฒนาองค์การแห่งการเรียนรู้มีดังต่อไปนี้  

7.5.2.1 เน้นการปรับปรุง Facilitating Factors ในกรณีที่วัฒนธรรมองค์การและรูปแบบ
การเรียนรู้ ท าให้เกิดความได้เปรียบในทางธุรกิจ  

7.5.2.2 เน้นการปรับเปล่ียนวัฒนธรรมองค์การและรูปแบบการเรียนรู้ควบคู่กับการปรับ 
ปรุง Facilitating Factors  

7.5.3 วัฒนธรรมองค์การและรูปแบบการเรียนรู้กลายเป็นจุดอ่อนขององค์การ กระบวนการ
ปรับเปล่ียนไปสู่ Learning Organization ครอบคลุม 2 วิธีการ คือ การปรับปรุง Facilitating Factors 

แบ่งเป็น 10 แนวทาง คือ  

7.5.3.1 Scanning Imperative การกระตุ้นให้พนักงานองค์การกระตือรือร้นเพื่อหาข้อมูล
ภายนอกองค์การ 

7.5.3.2 Concern for Measurement การท าให้ทุกฝ่ายเห็นความส าคัญของผลต่างระหว่าง
ระดับการปฏิบัติที่เป็นอยู่ 

7.5.3.3 Performance Gap การท าให้ทุกคนตื่นตัวและเห็นความส าคัญของผลต่าง
ระหว่างระดับการปฏิบัติที่ เป็นอยู่ 

7.5.3.4 Organization Curiosity การท าให้เกิดบรรยากาศในการทดลองความคิดใหม่ ๆ 

7.5.3.5 Climate of Openness การท าให้หน่วยงานต่าง ๆ เชื่อใจซ่ึงกันและกัน 

7.5.3.6 Contious Education การสนับสนุนให้เกิดการศึกษาอย่างต่อเนื่องในหมู่พนักงาน 



234 

7.5.3.7 Operational Variety การท าให้พนักงานยอมรับวิธีการท างานใหม่ ๆ 

7.5.3.8 Multiple Leadership การท าให้เกิดผู้สนับสนุนในการเรียนรู้ เริ่มจากผู้จัดการใน
แต่ละส่วนงาน 

7.5.3.9 Innovation Leadership การให้ผู้บริหารมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ของพนักงาน
เพื่อสนับสนุนในทุก กิจกรรม 

7.5.3.10 System Perspective การท าให้มองเห็นภาพการท างานของทุกหนวนใน
องค์การอย่าเป็นระบบ เช่น การใช้ Job Rotation 
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7.6 บทสรุป 

องค์การเรียนรู้  (Learning Organization) เป็นแนวคิดในการพัฒนาองค์การโดยเน้นการ
พัฒนาการเรียนรู้สภาวะของการเป็นผู้ น าในองค์การ (Leadership) และการเรียนรู้ร่วมกัน ของคนใน
องค์การ (Team Learning) เพื่อให้เกิดการถ่ายทอดแลกเปล่ียนองค์ความรู้ ประสบการณ์ และทักษะ
ร่วมกัน และพัฒนาองค์การอย่างต่อเนื่องทันต่อสภาวะการเปล่ียนแปลงและการแข่งขัน 

องค์การแห่งการเรียนรู้เป็นส่วนผลักดันให้ บุคลากร มีกระบวนการท างานที่มีประสิทธิภาพและ
มีผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิผล เป็นการสร้างกระบวนการในการเรียนรู้และสร้างความเข้าใจเตรียม
รับกับความเปล่ียนแปลง เปิดโอกาสให้ทีมท างานและมีการให้อ านาจในการตัดสินใจ (Empowerment) 

เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกิดบรรยากาศของการคิดริเริ่ม (Initiative) และการสร้างนวัตกรรม (Innovation) 

ซ่ึงจะท าให้เกิดองค์การที่เข้มแข็ง ต่อไป 
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ค าถามท้ายบท 
 

 1.1 ให้สรุปแนวคิดขององค์การแห่งการเรียนรู้ ด้วยการท าผังความคิด (Mind Mapping) พร้อม
น าเสนอ (กลุ่มละ 5 คน) 

 1.2 ในฐานะผู้บริหาร ท่านจะน าแนวทางการสร้างองค์การแห่งการเรียนรู ้ไปใช้ในสถานศึกษา
อย่างไร พร้อมตัวอย่างประกอบ 

 1.3 ในฐานะครู ท่านจะน าแนวคิดขององค์การแห่งการเรียนรู้ไปจัดการเรียนรู้อย่างไร พร้อม
ตัวอย่างประกอบ 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ 8 

การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน   3    ชั่วโมง 

 

หัวข้อเนื้อหา 
8.1ประวัติความเป็นมาของการศึกษาไทย 

8.2 การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

8.3 การบริหารจัดการชั้นเรียน 

8.4 รูปแบบการจัดการเรียนการสอน 

8.5 บทสรุป 
 

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

1. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถอธิบายเกี่ยวกับประวัติ ความเป็นมา หลักการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
การจัดการชั้นเรียนและรูปแบบการจัดการเรียนการสอน 

2. เพื่อให้ผู้เรียนน าไปประยุกต์ใช้กับการเรียนและสร้างแนวทางในการฝึกปฏิบัติการสอนใน
อนาคต 
 

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอนประจ าบท 

1. บรรยายเนื้อหาในแต่ละหัวข้อ พร้อมยกตัวอย่างประกอบ 

2. ศึกษาจากเอกสารประกอบการสอน 

3. ผู้สอนสรุปเนื้อหา 

4. ท าแบบฝึกหัดเพื่อทบทวนบทเรียน 

5. ผู้เรียนถามข้อสงสัย 

6. ผู้สอนท าการซักถาม 
 

สื่อการเรียนการสอน 

1. เอกสารประกอบการสอนวิชา บทท่ี 8 การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

2. Power Point เรื่อง การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

การวัดผลและการประเมิน 
1. ประเมินจากการซักถามในชั้นเรียน 

2. ประเมินจากความร่วมมือและความรับผิดชอบต่อการเรียน 

3. ประเมินจากการท าแบบฝึกหัดทบทวนท้ายบทเรียน 

 



บทที่ 8 

การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

การศึกษา คือ การสร้างคนให้มีความรู้ ความสามารถมีทักษะพื้นฐานที่จ าเป็นมีลักษณะนิสัย
จิตใจที่ดีงาม มีความพร้อมท่ีจะต่อสู้เพื่อตนเองและสังคม มีความพร้อมท่ีจะ ประกอบการงานอาชีพได้ 
การศึกษาช่วยให้คนเจริญงอกงาม ท้ังทางปัญญา จิตใจ ร่างกาย และสังคม การศึกษาจึงเป็นความจ าเป็น
ของชีวิตอีกประการหนึ่ง นอกเหนือจากความจ าเป็น ด้านที่อยู่อาศัย อาหารเครื่องนุ่งห่ม และยารักษาโรค 
การศึกษาจึงเป็นปัจจัยที่ 5 ของชีวิต เป็นปัจจัยที่จะช่วยแก้ปัญหาทุก ๆ ด้านของชีวิตและเป็นปัจจัยที่
ส าคัญที่สุดของชีวิตในโลกที่มีกระแสความ เปล่ียนแปลงทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่าง 
รวดเร็ว และส่งผลกระทบให้วิถีด ารงชีวิตต้องเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วเช่นเดียวกันการ ศึกษายิ่งมี
บทบาทและความจ าเป็นมากขึ้นด้วย 

 

8.1ประวัติความเป็นมาของการศึกษาไทย 

การจัดการศึกษาของประเทศไทยมีวิวฒันาการมาตั้งแต่สมัยโบราณเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน ด้วย
ความเชื่อที่ว่าการศึกษาช่วยก าหนดทิศทางของชาติ เพื่อพัฒนาคนไทยให้มีความพร้อมท่ีจะเป็นก าลัง
ส าคัญส าหรับการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า ความเป็นมาของการศึกษาไทยมีประวัติที่น่าสนใจแบ่ง
ออกได้ 5 ช่วง ดังนี้ (ประไพ เอกอุ่น. 2542 : 75)  

1) การศึกษาของไทยสมัยโบราณ (พ.ศ. 1781 - พ.ศ. 2411)  

                    (1) การศึกษาสมัยกรุงสุโขทัย (พ.ศ. 1781 - พ.ศ. 1921)  

                    (2) การศึกษาสมัยกรุงศรีอยุธยา (พ.ศ. 1893 - พ.ศ. 2310)  

      (3) การศึกษาสมัยกรุงธนบุรีและกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น (พ.ศ. 2311 –  พ.ศ. 2411)  

2) การศึกษาของไทยสมัยปฏิรูปการศึกษา (พ.ศ. 2412 - พ.ศ. 2474)  

3) การศึกษาของไทยสมัยการปกครองระบอบรัฐธรรมนูญระยะแรก (พ.ศ. 2475 -พ.ศ. 2491)  

4) การศึกษาไทยสมัยพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2492 พ.ศ. 2534)  

5) การศึกษาสมยัปัจจุบัน (พ.ศ. 2535- ปัจจุบัน)  

การจัดการศึกษาของไทยมีวิวัฒนาการมาโดยตลอด อาจจะเป็นเพราะมีปัจจัยทั้งภายในและ
ภายนอกประเทศท าให้สังคมมีการเปล่ียนแปลง กล่าวคือ ปัจจัยภายในเกิดจากความต้องการพัฒนาสังคม
ให้มีความเจริญและทันสมัย ส่วนปัจจัยภายนอกเกิดจากกระแสความเปล่ียนแปลงของสังคมโลก ท้ังด้าน
เศรษฐกิจและการเมือง ตลอดจนการติดต่อส่ือสารกันท าให้ประเทศไทยต้องปรับตัวให้ทันสมัย เพื่อความ
อยู่รอดและประเทศได้เกิดการพัฒนาให้ทัดเทียมกับนานาประเทศ ด้วยเหตุผลที่กล่าวมาท าให้การจัด
การศึกษาของไทยมีวิวัฒนาการเรื่อยมา ซ่ึงเป็นปัจจัยทีช่่วยเสริมความเจริญก้าวหน้าทั้งทางด้านสังคม 
เศรษฐกิจและการเมืองของชาติให้มั่นคงและเจริญก้าวหน้า ดังจะได้กล่าวถึงวิวัฒนาการของการศึกษา
ไทย ดังนี้  
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8.1.1 การศึกษาของไทยสมัยโบราณ ( พ.ศ. 1781 - พ.ศ. 2411)  

การศึกษาสมัยนี้เป็นการศึกษาแบบสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีที่มมีากแต่เดิม จ าเป็นที่คนไทย
ในสมัยนั้นต้องขวนขวายหาความรู้จากผู้รู้ในชุมชนต่าง  ๆซ่ึงการศึกษาในสมัยนี้มีบ้านและวัดเป็น
ศูนย์กลางของการศึกษา เช่น บ้านเป็นสถานที่อบรมกล่อมเกลาจิตใจของสมาชิกภายในบ้าน โดยมีพ่อ
และแม่ท าหน้าที่ในการถ่ายทอดอาชีพและอบรมลูกๆ วังเป็นสถานที่รวมเอานักปราชญ์สาขาต่างๆ มา
เป็นขุนนางรับใช้เบื้องพระยุคลบาท โดยเฉพาะงานช่างศิลปหัตถกรรมเพื่อสร้างพระราชวังและประกอบ
พระราชพิธีต่างๆ ซ่ึงเป็นสถานที่ท่ีถ่ายทอดความรู้ต่างๆ จากคนรุ่นหนึ่งไปสู่คนอีกรุ่นหนึ่ง ส่วนวัดเป็น
สถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา พระจะท าหนา้ท่ีในการอบรมส่ังสอนธรรมะแก่พุทธศาสนิกชน 
โดยเฉพาะผู้ชายไทยมีโอกาสได้ศึกษาธรรมะและบวชเรียน ในสังคมไทยจึงนิยมให้ผู้ชายบวชเรียนก่อน
แต่งงานท าให้มีคุณธรรมและจิตใจมั่นคงสามารถครองเรือนได้อย่างมีความสุข นอกจากนี้ผู้ที่มาบวช
เรียนมาแสวงหาความรู้เรื่องธรรมะในวัดแล้ว ยังสามารถแลกเปล่ียนและถ่ายทอดความรู้ในด้านศิลป
วิทยาการต่างๆ ท่ีเคยได้อบรมจากครอบครัวมา จะเห็นได้ว่าสถาบันทั้งสามนี้ล้วนแต่มบีทบาทใน
การศึกษาอบรมส าหรับคนไทยในสมัยนั้น ในการถ่ายทอดจากคนรุ่นหนึ่งไปสู่คนอีกรุ่นหนึ่ง นอกจากนี้
ในชุมชนต่างๆ ก็มีภูมิปัญญามากมายซ่ึงมีปราชญ์แต่ละสาขาวิชา เช่น ด้านการก่อสร้าง หัตถกรรม 
ศิลปกรรม ประติมากรรม และแพทย์แผนโบราณ  ส่วนพระมหากษัตริย์ในสมัยนี้มีพระราชกรณียกิจ    

อันเป็นประโยชน์ต่อการจัดการศึกษาในสมัยนั้นและมีอิทธิพลต่อมา กล่าวคือ พ่อขุนรามค าแหงมหาราช
และพระมหาธรรมราชาที่ 1 (พระเจ้าลิไท) ซ่ึงพระราชกรณียะกิจที่ส าคัญ เช่น การประดิษฐ์อักษรไทยขึ้น
ครั้งแรก โดยทรงดัดแปลงมาจากตัวหนังสือขอมและมอญ อันเป็นรากฐานด้านอักษรศาสตร์จนน ามาสู่
การพัฒนาปรับปรุงเป็นอักษรไทยในปัจจุบัน ศิลาจารึกหลักที่ 1 จึงเป็นศิลาจารึกที่จารึกเป็นอักษรไทยให้
ความรู้เกีย่วกับประวัติความเป็นมาของสุโขทัยในด้านประวัติศาสตร์ส่วนการบ ารุงพุทธศาสนาในรัชกาล
พระมหาธรรมราชาที่ 1( พระเจ้าลิไท) ท าให้พระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองมากในสมัยนี้ ด้วยเหตุผลที่ว่า
พระองค์ทรงสละราชย์สมบัติออกบวชเป็นพระภิกษุชั่วระยะหนึ่ง นับเป็นแบบอย่างของการบวชเรียนใน
สมัยต่อมา การที่พระองค์ทรงจัดระเบียบการปกครองคณะสงฆ์โดยก าหนดให้การปกครองสงฆ์ออกเป็น
สองคณะ กล่าวคือ คณะอรัญวาสีและคณะคามวาสี และการที่พระองค์ทรงพระนิพนธ์หนังสือไตรภูมิ
พระร่วง ซ่ึงเป็นหนังสือเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาที่มุ่งเน้นการสอนศีลธรรมให้ราษฎรประพฤตแิต่ส่ิงท่ีดี
งามละเว้นความชั่ว ผู้ประพฤติดีจะได้ขึ้นสวรรค์ผู้ประพฤติชั่วจะต้องตกนรก ซ่ึงพระองค์ทรงบรรยายไว้
อันน่าสะพรึงกลัวนับเป็น วรรณคดีร้อยแก้วที่มีความส าคัญที่สุดในสมัยสุโขทัย โดยกล่าวถึงโลกมนุษย์ 
สวรรค์และนรกเป็นวรรณคดีที่ได้รับการกล่าวอ้างถึงในวรรณกรรมต่างๆ และเป็น วรรณคดีที่มี
ความส าคัญต่อค าสอนในพุทธศาสนามาจนถึงปัจจุบันนี้  
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8.1.1.1 การศึกษาในสมัยสุโขทัย (พ.ศ. 1781 พ.ศ. 1921) มีลักษณะการจัด ดังนี้  
1) รูปแบบการจัดการศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ฝ่าย กล่าวคือ ฝ่ายอาณาจักรแบ่ง 

ออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่หนึ่งเป็นการจัดการศึกษาส าหรับผู้ชายที่เป็นทหาร เช่น มวย กระบี่ 
กระบองและอาวุธต่างๆ ตลอดจนวิธีการบังคับม้า ช้าง ต าราพิชัยยุทธ์ซ่ึงเป็นวิชาชั้นสูงของผู้ที่จะเป็นแม่
ทัพนายกอง และส่วนที่สอง พลเรือน เป็นการจัดการศึกษาให้แก่พลเรือนผู้ชายเรียนคัมภีร์ไตรเวท
โหราศาสตร์ เวชกรรม ฯลฯ ส่วนพลเรือนผู้หญิงให้เรียนวิชาช่างสตรี การปัก การย้อม การเย็บ การถักทอ 
นอกจากนั้นมีการอบรมบ่มนิสัย กิริยามารยาท การท าอาหารการกินเพื่อเตรียมตัวเป็นแม่บ้านแม่เรือนที่ดี
ต่อไป  ฝ่ายศาสนาจักรเป็นการศึกษาเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาการจัดการศึกษาในสมัยสุโขทยั จึงเป็นการ
จัดการศึกษาท่ีเน้นพระพุทธศาสนาและศิลปศาสตร์สมัยนี้พ่อขุนรามค าแหงได้น าช่างชาวจีนเข้ามา
เผยแพร่การท าถ้วยชามสังคโลกให้แก่คนไทยและหลังจากที่ทรงคิดประดิษฐ์อักษรไทยแล้วงานด้าน
อักษรศาสตร์เจริญขึ้น มีการสอนภาษาไทยในพระบรมมหาราชวัง มีวรรณคดีที่ส าคัญ คือ หนังสือไตรภูมิ
พระร่วงและต ารับท้าวศรีจุฬาลักษณ์  

2) สถานศึกษา ส าหรับสถานศึกษาในสมัยนี้ ประกอบด้วย  
(1) บ้าน เป็นสถาบันสังคมพ้ืนฐานที่ช่วยท าหน้าที่ในการถ่ายทอดความรู้ด้าน

อาชีพตามบรรพบุรุษการก่อสร้างบ้านเรือนศิลปการป้องกันตัวส าหรับลูกผู้ชายและการบ้านการเรือน 
เช่น การจีบพลู การท าอาหารและการทอผ้าส าหรับลูกผู้หญิง เป็นต้น  

(2) ส านักสงฆ์ เป็นสถานศึกษาท่ีส าคัญของราษฎรท่ัวไป เพื่อหน้าที่ขัดเกลา
จิตใจ และแสวงหาธรรมะต่างๆ  

(3) ส านักราชบัณฑิต เป็นบ้านของบุคคลที่ประชาชนยกย่องว่ามีความรู้สูง 
บางคนเป็นขุนนางมียศถาบรรดาศักดิ ์บางคนก็เคยบวชเรียนแล้วจึงมีความรู้ แตกฉานในแขนงต่างๆ  

(4) พระราชส านัก เป็นสถานศึกษาของพระราชวงศ์และบุตรหลานของขุน
นางในราชส านักมีพราหมณ์หรือราชบัณฑิตเป็นครูสอน  

(3) วิชาที่สอน ไม่ได้ก าหนดตายตัว พอแบ่งออกได้ดังนี้  
(1) วิชาความรู้สามัญ สันนิษฐานว่าในช่วงตน้สุโขทัยใช้ภาษาบาลีและ

สันสกฤตในการศึกษา ต่อมาในสมัยหลังจากที่พ่อขุนรามค าแหงได้ทรงประดิษฐ์อักษรไทยขึ้นใช้เมื่อ 
พ.ศ. 1826 จึงมีการเรียนภาษาไทยกัน  

(2) วิชาชีพ เรียนกันตามแบบอย่างบรรพบุรุษ ตระกูลใดมีความช านาญด้านใด 

ลูกหลานจะมีความถนัดและประกอบอาชีพตามแบบอย่างกันมา เช่น ตระกูลใดเป็นแพทย์ก็จะสอนบุตร
หลานให้เป็นแพทย์  

(3) วิชาจริยศึกษา สอนให้เคารพนับถือบรรพบุรุษ การรู้จักกตัญญูรู้คุณการ
รักษาขนบธรรมเนียมประเพณีดั้งเดิม และการรู้จักท าบุญให้ทาน ถือศีลในระหว่างเข้าพรรษา เป็นต้น  
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(4) วิชาศิลปะป้องกันตัว เป็นการสอนให้รู้จักการใช้อาวุธ การบังคับสัตว์ที่ใช้
เป็นพาหนะในการออกศึกและต าราพิชัยยุทธ  

8.1.1.2 การศึกษาในสมัยกรุงศรีอยุธยา (พ.ศ. 1893 - พ.ศ. 2310) กรุงศรีอยุธยาซ่ึงเป็น
ราชธานีอันยาวนาน 417 ปี ซ่ึงมีความเจริญทั้งทางด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคม การเปล่ียนแปลง
ดังกล่าวนับเกิดจากมีชนชาติต่างๆ ในเอเชียเข้ามาติดต่อค้าขายและเข้ามาเพื่อตั้งหลักแหล่งหากินใน
ดินแดนไทย เช่น จีน มอญ ญวน เขมร อินเดียและอาหรับ และตั้งแต่รัชสมัยพระรามาธิบดีที่ 2 ชาติ
ตะวันตกได้เริ่มเข้ามาติดต่อค้าขาย เช่น ชาติโปรตุเกสเข้ามาเป็นชาติแรก และมีชนชาติอ่ืนๆ ตดิตามมา 
เช่น ฮอลันดา ฝรั่งเศส อังกฤษ เป็นต้น มีผลให้การศึกษาไทยมีความเจริญขึ้น โดยเฉพาะในรัชสมัยสมเด็จ
พระเจ้าปราสาททองและสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ลักษณะการจัดการศึกษาสมัยกรุงศรีอยุธยา มีดังนี้  

1) รูปแบบการจัดการศึกษา มีดังนี้  
(1) การศึกษาวิชาสามัญ เน้นการอ่าน เขียน เรียนเลข อันเป็นวิชาพื้นฐาน

ส าหรับการประกอบสัมมาอาชีพของคนไทย พระโหราธิบดีได้แต่งแบบเรียนภาษาไทย ชื่อ จินดามณี 
ถวายสมเด็จพระนารายณ์มหาราชซ่ึงใช้เป็นแบบเรียนสืบมาเป็นเวลานาน  

 (2) การศึกษาทางด้านศาสนา วัดยังมีบทบาทมากในสมัยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
บรมโกศ พระองค์ทรงส่งเสริมพุทธศาสนาโดยทรงวางกฎเกณฑ์ไว้ว่าประชาชนคนใดไม่เคยบวชเรียน
เขียนอ่านมาก่อน จะไม่ทรงแต่งตั้งให้เป็นข้าราชการและในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชเป็นต้นมา มี
นักสอนศาสนาหรือมิชชันนารีได้จัดตั้งโรงเรียนสอนหนังสือและวิชาอ่ืน ๆ ขึ้นเรียกโรงเรียนมิชชันนารีนี้
ว่า โรงเรียนสามเณร เพื่อชักจูงให้ชาวไทยหันไปนับถือศาสนาคริสต์  

 (3) การศึกษาทางด้านภาษาศาสตร์และวรรณคดี ปรากฏว่ามีการสอนทั้ง
ภาษาไทยบาลี สันสกฤต ฝรั่งเศส เขมร พม่า มอญ และภาษาจีน ในรัชสมัยสมเด็จ พระนารายณ์มหาราชมี
วรรณคดีหลายเล่ม เช่น เสือโคค าฉันท์ สมุทรโฆษค าฉันท์ อนิรุทธ์ค าฉันท์ และก าสรวลศรีปราชญ์  

(4) การศึกษาของผู้หญิง มีการเรียนวิชาชีพ การเรือนการครัว ทอผ้า ตลอดจน
กิริยามารยาท เพื่อป้องกันไม่ให้เขียนเพลงยาวโต้ตอบกับผู้ชาย แต่ผู้หญิงท่ีอยู่ใน ราชตระกูลเริ่มเรียน
ภาษาไทยตลอดทั้งการประพันธ์ด้วย ในสมัยนีโ้ปรตุเกสเป็นชาติแรกที่น าวิธีการท าขนมหวานที่ใช้ไข่มา
เป็นส่วนผสม เช่น ทองหยิบ ฝอยทอง มาเผยแพร่จนขนมเหล่านี้เป็นเอกลักษณ์ขนมหวานของไทยใน
ปัจจุบัน  

(5) การศึกษาวิชาการด้านทหาร มีการจัดระเบียบการปกครองในแผ่นดิน  
สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถทรงแยกราชการฝ่ายทหารและฝ่ายพลเรือนออกจากกัน หัวหน้าฝ่ายทหาร
เรียกว่า สมุหกลาโหม ฝ่ายพลเรือนเรียกว่า สมุหนายก  ในรัชสมัยพระรามาธิบดีที่ 2 ทรงจัดวางระเบียบ
ทางด้านการทหาร มีการท าบัญชี คือ การเกณฑ์คนเข้ารับราชการทหาร ผู้ชายอายุตั้งแต่ 13 ปีขึ้นไปถึง     
60 ปี เรียกว่าไพร่หลวง เชื่อว่าต้อง มีการศึกษาวิชาการทหาร เป็นการศึกษาด้านพลศึกษาส าหรับผู้ชาย    

ฝึกระเบียบวินัยเพื่อฝึกอบรมให้เป็นก าลังส าคัญของชาติ  
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2) สถานศึกษา  ในสมัยกรุงศรีอยุธยานี้ยังคงเหมือนกับสมัยสุโขทัยท่ีต่างออกไป 
คือ มีโรงเรียนมิชชันนารี เป็นโรงเรียนที่ชาวตะวันตกได้เข้ามาสร้างเพื่อเผยแพร่ศาสนาและขณะ เดียวกัน
ก็สอนวิชาสามัญด้วย  

3) เนื้อหาวิชาที่สอน มีสอนทั้งวิชาชีพและวิชาสามัญ กล่าวคือ  
(1) วิชาสามัญ มีการเรียนวิชาการอ่านเขียนเลขใช้แบบเรียนภาษาไทยจินดามณี  

(2) วิชาชีพเรียนรู้กันในวงศ์ตระกูล ส าหรับเด็กผู้ชายได้เรียนวิชาวาดเขียน 
แกะสลัก และช่างฝีมือต่าง ๆ ท่ีพระสงฆ์เป็นผู้สอนให้ ส่วนเด็กผู้หญิงเรียนรู้การบ้านการเรือนจากพ่อแม่
สมัยต่อมาหลังชาติตะวันตกเข้ามาแล้วมีการเรียนวิชาชีพชั้นสูงด้วย เช่น ดาราศาสตร์ การท าน้ าประปา 
การท าปืน การพาณิชย์ แพทยศาสตร์ ต ารายา การก่อสร้าง ต าราอาหาร เป็นต้น  

(3) ด้านอักษรศาสตร์ มีการศึกษาด้านอักษรศาสตร์ มีวรรณคดีหลายเล่มท่ี
เกิดขึ้น เช่น สมุทรโฆษค าฉันท์ และก าศรวลศรีปราชญ์ เป็นต้น อีกทั้งมีการสอนภาษาไทย บาลี 
สันสกฤต ฝรั่งเศส เขมร พม่า มอญ และจีน  

(4) วิชาจริยศึกษา เน้นการศึกษาด้านพระพุทธศาสนามากขึ้น เช่นในสมัยพระ
เจ้าอยู่หัวบรมโกศ ทรงกวดขันในเรื่องการศึกษาหลักธรรมของพระพุทธศาสนามาก มีการก าหนดให้
ผู้ชายท่ีเข้ารับราชการทุกคนจะต้องเคยบวชเรียนมาแล้ว เกิดประเพณีการอุปสมบทเมื่ออายุครบ 20 ปี 
นอกจากนี้ในสมัยสมเด็จพระนารายณ์ทรงให้เสรีภาพไม่กีดกันศาสนา ทรงอุปถัมภ์พวกสอนศาสนา 
เพราะทรงเห็นว่าศาสนาทุกศาสนาต่างสอนให้คนเป็นคนดี  

(5) วิชาพลศึกษายังคงเหมือนสมัยสุโขทัย  
8.1.1.3 การศึกษาในสมัยธนบุรีและรัตนโกสินทร์ตอนต้น (พ.ศ. 2311 พ.ศ. 2411)       

ในสมัยนี้เช่นเดียวกับสมัยอยุธยา บ้านและวัดยังคงมีบทบาทเหมือนเดิม การจัดการศึกษาในช่วงนี้ มดีังนี้   
1) สมัยพระเจ้ากรุงธนบุรีเป็นระยะเก็บรวบรวมสรรพต าราจากแหล่งต่าง ๆ ท่ีรอด

พ้นจากการท าลายของพม่า เน้นการท านุบ ารุงต าราทางศาสนา ศิลปะและวรรณคดี  
2) สมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก ทรงฟื้นฟูการศึกษาด้านอักษร

ศาสตร์ วรรณคดี มีการแต่งรามเกียรติได้เค้าโครงเรื่องมาจากอินเดียเรื่อง รามายณะ ศิลปะ กฎหมาย เช่น 
กฎหมายตรา3ดวง และหลักธรรมทางศาสนา มีการสังคายนาพระไตรปิฎก  

3) สมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย เริ่มมีชาวยุโรปเช่น ชาติ
โปรตุเกสเข้ามาติดต่อทางการค้ากับไทยใหม่ หลังจากเลิกราไปเมื่อประมาณปลายสมัยอยธุยา และชาติ
อ่ืน ๆ ตามเข้ามาอีกมากมาย เช่น อังกฤษ ฝรั่งเศส ฮอลันดา เป็นต้น เนื่องจากยุโรปมีการปฏิวัติ
อุตสาหกรรมท าให้เปล่ียนระบบการผลิตจากการใช้มือมาใช้เครื่องจักร พลังงานจากไอน้ าสามารถผลิต
สินค้าได้มากขึ้นจึงต้องหาแหล่งระบายสินค้า ในสมัยนี้ได้ส่งเสริมการศึกษาท้ังวิชาสามัญ โหราศาสตร์ 
ดาราศาสตร์ จริยศาสตร์ มีการตั้งโรงทานหลวงขึ้นในพระบรมมหาราชวังเป็นที่ให้การศึกษา  
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4) สมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงส่งเสริมการศึกษาด้านศาสนา
เป็นพิเศษ มีการจารึกวิชาความรู้สามัญและวิชาชีพลงในแผ่นศิลาประดับไว้ตามระเบียงวัดพระเชตุพนจน
มีผู้กล่าวว่าเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของไทย มีการใช้หนังสือไทยช่ือ ประถม ก กา และประถมมาลา 
นับเป็นแบบเรียนเล่มท่ี 2 และ 3 ต่อจากจินดามณีของพระโหราธิบดี ต่อมานายแพทย์ ดี บี บรัดเลย์ได้น า
กิจการแพทย์สมัยใหม่ เช่น การผ่าตัดเข้ามารักษาคนไข้และการตัง้โรงพิมพ์หนังสือไทยเป็นครั้งแรกในปี
พ.ศ. 2379 โดยรับจ้างพิมพ์เอกสารทางราชการเรื่องห้ามสูบฝ่ิน จ านวน 9,000 ฉบับ เมื่อปี พ.ศ. 2382  

5) สมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในสมัยนี้ชาวยุโรป และอเมริกัน
เริ่มเข้ามาติดต่อค้าขายและสอนศาสนา มีการน าวิทยาการสมัยใหม่ ๆ เข้ามาปรับใช้ในเมืองไทยเพิ่มขึ้น 
และพระองค์ทรงเห็นความส าคัญของการศึกษาจึงทรงจ้างนางแอนนา เอช เลียวโนเวนส์ มาสอนสมเด็จ
พระเจ้าลูกยาเธอ เมื่อ พ.ศ. 2405 จนรอบรู้ภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี ลักษณะการจัดการศึกษาเป็นแบบเดิม
ทั้งวัดและบ้าน ในส่วนวิชาชีพและวิชาสามัญ มีอักษรศาสตร์ ธรรมชาติวิทยาหรือวิทยาศาสตร์การศึกษา
ของไทยสมัยโบราณ (พ.ศ. 1780 - พ.ศ. 2411 ) ยังเน้นการจัดการศึกษาท่ีวัดและบ้าน โดยมีหลักสูตร
เกี่ยวกับการอ่านและเขียนภาษาไทยทั้งในด้านโคลง ฉันท์ กาพย์ กลอน โหราศาสตร์ และไสยศาสตร์จาก
อาศัยคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนา มาจนกระทั่งในสมัยพระนารายณ์มหาราชเริ่มใช้หนังสือจินดามณีเล่ม
แรก ต่อมามีประถม ก กา และประถมมาลา ส่วนครูผู้สอนได้แก่ พระภิกษุ นักปราชญ์ราชบัณฑิต พ่อแม่ 
ช่างวิชาชีพต่างๆ ส าหรับการวัดผลไม่มีแบบแผนแต่มักจะเน้นความจ าและความสามารถในการประกอบ
อาชีพจึงจะได้รับการยกยอ่งและได้รับราชการ  

8.1.2 การศึกษาของไทยสมัยปฏิรูปการศึกษา (พ.ศ. 2412 พ.ศ. 2475)  มุ่งให้คนเข้ารับ 

ราชการและมีความรู้ทัดเทียมฝรั่งแต่ไม่ใช่ฝรั่ง (คณะอาจารย์ภาควิชาพื้นฐานการศึกษา.2532 :7) 

 แบ่งออกเป็น 3 ช่วง ดังนี้  
8.1.2.1 การศึกษาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว หลังจากที ่

พระองค์ได้ครองราชย์แล้ว ก็ได้ทรงปรับปรุงประเทศให้เจริญรุ่งเรืองในทุกๆ ด้าน ท้ังในด้านการ
ปกครอง การศาล การคมนาคมและสาธารณสุข เป็นต้น โดยเฉพาะด้านการศึกษานั้นพระองค์ได้ทรง
ตระหนัก เพื่อปรับปรุงคนในประเทศให้มีความรู้ความสามารถจะช่วยให้ ประเทศชาติมีความ
เจริญก้าวหน้าในทุกๆ ด้าน ดังพระราชด ารัสที่ว่า “ วิชาหนังสือเป็นวิชาที่น่านับถือและเป็นที่น่าสรรเสริญ
มาแต่โบราณว่า เป็นวิชาอย่างประเสริฐซ่ึงผู้ยิ่งใหญ่นับแต่ พระมหากษัตริย์เป็นต้นมา ตลอดจนราษฎร
พลเมืองสมควรและจ าเป็นจะต้องรู้เพราะเป็นวิชาที่อาจท าให้การทั้งปวงส าเร็จในทุกส่ิงทุกอย่าง… 
(ประไพ เอกอุ่น. 2542 : 83 - 84) การที่พระองค์ทรงเห็นความส าคัญของการศึกษา จึงได้มีการจัด
การศึกษาอย่างมีระเบียบแบบแผน (Formal education) มีโครงการศึกษาชาติ มีโรงเรียนเกิดขึ้นในวังและ
ในวัด มีการก าหนดวิชาทีเรยีน มีการเรียนการสอบไล่ และมีทุนเล่าเรียนหลวงให้ไปศึกษาวิชา ณ 
ต่างประเทศ ซ่ึงปัจจัยที่มีผลในการปฏิรูปการศึกษาในครั้งนี้มีหลายปัจจัย เช่น  
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1) แนวคิดและวิทยาการต่างๆ ของชาติตะวันตก ซ่ึงคณะมิชชันมารีได้น า
วิทยาการเข้ามาเผยแพร่ในด้านการแพทย์ การพิมพ์หนังสือและระบบโรงเรียนของพวกสอนศาสนา 
ตั้งแต่สมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสืบเนื่องมาถึง
ในสมัยนี้ เป็นเหตุให้ไทยต้องรับและปรับปรุงแนวคิดในการจัดการศึกษาขึ้นเพื่อประโยชน์ในการพัฒนา
ประเทศ  

2) ภัยจากการคุมคามของประเทศมหาอ านาจในต้นคริสต์ศตวรรษที่ 19หรือปลาย
พุทธศตวรรษที่ 24 ลัทธิจักรพรรดินิยมก าลังแผ่ขยายมายังประเทศต่างๆ ในเอเชียซ่ึงประเทศเพื่อนบ้าน 
เช่น พม่า ญวน เขมรและมลายูเป็นต้น ต่างตกอยู่ภายใต้การปกครองของประเทศมหาอ านาจ ส่วน
ประเทศไทยมีจุดอ่อนทั้งในเรื่องความล้าหลัง ระบบการปกครองและการก าหนดเขตแดนที่ชัดเจน
พระองค์จึงทรงห่วงใยบ้านเมือง จึงด าเนินนโยบายต่างประเทศแบบประณีประนอมและเร่งปรับปรุง
ประเทศ โดยเน้นการ ศึกษาของชาติ  

3) ความต้องการบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ เข้ามารับราชการเนื่องจาก 

พระองค์ทรงปรับปรุงและขยายงานในส่วนราชการต่างๆ  จึงจ าเป็นต้องจัดตั้งโรงเรียนเพ่ือสอนคนให้เข้า
มารับราชการ  

4) โครงสร้างของสังคมไทยได้มีการเปล่ียนแปลง โดยมีการเลิกทาสและมีการ
ติดต่อกับต่างประเทศมากขึ้นวัฒนธรรมแบบอย่างตะวันตกได้แพร่หลายจึงจ าเป็นต้องการปรับปรุง
การศึกษา เพื่อให้ประชาชนได้รับการศึกษาเพิ่มขึน้  

5) การที่พระองค์ได้เสด็จต่างประเทศท้ังในเอเชียและยุโรป ท าให้ได้
แนวความคิดเพื่อน ามาปฏิรูปการศึกษาและใช้เป็นแนวทางพัฒนาบ้านเมือง  

การจัดตั้งสถานศึกษาปี พ.ศ. 2414 จัดตั้งโรงเรียนหลวงขึ้นในพระบรมมหาราชวัง เพื่อฝึกคนให้
เข้ารับราชการ มีพระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจาริยางกูร ) ในขณะนั้นเป็นหลวงสารประเสริฐเป็น
อาจารย์ใหญ่ โดยมีการสอนหนังสือไทย การ คิดเลข และขนบธรรมเนียมราชการ นอกจากมีการจัดตั้ง
โรงเรียนหลวงส าหรับสอนภาษาอังกฤษในพระบรมมหาราชวัง เกิดจากแรงผลักดันทางการเมืองท่ีส่งผล
ให้ไทยต้องเรียนรู้ภาษาอังกฤษ เพื่อจะได้เ จรจากับมหาอ านาจตะวันตก และมีการส่งนักเรียนไทยไป
ศึกษาวิชาครูที่ประเทศอังกฤษปี พ.ศ. 2423 จัดตั้งโรงเรียนสุนันทาลัยในพระบรมมหาราชวังเป็นโรงเรียน
สตรี ปี พ.ศ. 2424 ปรับปรุงโรงเรียนพระต าหนักสวนกุหลาบให้เป็นโรงเรียนนายทหารมหาดเล็ก ต่อมา
ได้กลายเป็นโรงเรียนข้าราชกา รพลเรือนในปี พ .ศ. 2453 และปี พ .ศ. 2459 ได้ตั้งเป็นจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัยปี พ.ศ. 2425 จัดตั้งโรงเรียนแผนที่และในปี พ .ศ.2427 จัดตั้งโรงเรียนหลวงส าหรับราษฎร
ขึ้นตามวัดในกรุงเทพมหานครหลายแห่ง และแห่งแรก คือ โรงเรียนมหรรณพาราม ปี พ .ศ. 2432 ตั้ง
โรงเรียนแพทย์ขึ้น เรียกว่า โรงเรียนแพทยากร ตั้งอยู่ที่ริมแม่น้ าหน้าโรงพยาบาลศิริราช ใชเ้ป็นที่สอนวิชา
แพทย์แผนปัจจุบัน 
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ปี พ.ศ. 2435 จัดตั้งโรงเรียนมูลศึกษาขึ้นในวัดทั่วไปท้ังในกรุงเทพมหานครและหัวเมือง โดย 
ประสงค์จะขยายการศึกษาเล่าเรียนหนังสือไทยให้แพร่หลายเป็นแบบแผนยิ่งขึ้นและตั้งโรงเรียนฝึกหัดครู
เป็นแห่งแรกที่ต าบลโรงเล้ียงเด็ก ต่อมาย้ายไปอยู่ที่วัดเทพศิรินทราวาส ปี พ.ศ. 2437 นักเรียนฝึกหัดครูชุด
แรก 3 คนส าเร็จการศึกษาได้รับประกาศนียบัตรเป็นครูสอนภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ปี พ.ศ. 2449 ย้าย
โรงเรียนฝึกหัดครู ซ่ึงตั้งอยู่ที่วัดเทพศิริ ทราวาส ไป รวมกับโรงเรียนฝึกหัดครูฝั่งตะวันตก (บ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา) ปรับปรุงหลักสูตรให้สูงขึ้นเป็น โรงเรียนฝึกหัดอาจารย์สอนหลักสูตร 2 ปี รับนักเรียนที่ส าเร็จ
มัธยมศึกษา ปี พ.ศ. 2456 ตั้งโรงเรียนฝึกหัดครูหญิงขึ้นเป็นครั้งแรกที่โรงเรียนเบญจมราชาลัย  

การบริหารการศึกษาเมื่อจ านวนโรงเรียนเพิ่มมากขึ้นจึงจ าเป็นต้องมีหน่วยงานรับผิดชอบ 
การศึกษาเป็นส่วนหนึ่งต่างหาก เช่น ปี พ .ศ. 2430 ทรงโปรดเกล้า ฯ ให้ตั้งกรมศึกษาธิการโดนโอน
โรงเรียนที่สังกัดกรมทหารมหาดเล็กมาทั้งหมด ให้กรมหมื่นด ารงราชานุภาพเป็นผู้บัญชาการอีกต าแหน่ง
หนึ่ง ปี  พ.ศ. 2432 รวมกรมศึกษาธิการเข้าไปอยู่ในบังคับบัญชาของกรมธรรมการ และ ปีพ .ศ. 2435 

ประกาศตั้งกระทรวงธรรมการ มีเจ้าพระยาภาสกรวงศ์ (พร บุนนาค ) เป็นเสนาบดี มีหน้าที่ในการจัด
การศึกษา การพยาบาล พิพิธภัณฑ์และศาสนา  

การจัดแบบเรียนหลักสูตรและการสอบไล่ปี พ.ศ. 2414  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พระยาศรี
สุนทรโวหาร(น้อย อาจาริยางกูร ) เรียบเรียงแบบเรียนหลวงขึ้น 1 เล่ม ชุดมูลบรรพกิจ เพื่อใช้เป็นบท
หลักสูตรวิชาชั้นต้นปี พ .ศ. 2427 ก าหนดหลักสูตรชั้นประโยคหนึ่ง โดยอนุโลมตามแบบเรียนหลวงหก
เล่ม นับเป็นปีแรกที่จัดให้มีการสอบไล่วิชาสามั ญ และมีการก าหนดหลักสูตรชั้นประโยคสอง ซ่ึงเป็น
หลักสูตรที่เกี่ยวกับวิชาสามัญศึกษา หมายถึง ความรู้ต่าง ๆ ท่ีต้องการใช้ส าหรับเสมียนในราชการพล
เรือนตามกระทรวงต่าง ๆปี พ .ศ. 2431 กรมศึกษาธิการ จัดท าแบบเรียนเร็วใช้แทนแบบเรียนหลวงชุดเดิม 
ผู้แต่งคือ พระองค์เจ้าดิศวรกุ มาร (กรมพระยาด ารงราชานุภาพ) 1 ชุด มี 3 เล่มปี พ .ศ. 2433 ประกาศใช้
พระราชบัญญัติวิชา พ .ศ. 2433 มีผลท าให้หลักสูตรภาษาไทยแบ่งออกเป็น 3 ประโยค หลักสูตร
ภาษาอังกฤษแบ่งออกเป็น 6 ชั้น ปี พ .ศ. 2434 ได้แก้ไขการสอบไล่จากเดิมปีละครั้งเป็นปีละ 2 ครั้งเพื่อ
ไม่ให้นักเรียนเสียเวลานานเกินไป  

8.1.2.2 การศึกษาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว  
1) ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการจัดการศึกษา มีดังนี้  

      (1) พระบรมราชโชบายในการปกครองประเทศ เพื่อให้ประเทศมีความ 

เจริญก้าวหน้าทัดเทียมกับนานาประเทศ โดยการส่งทหารไปร่วมกับฝ่ายสัมพันธมิตรในสงครามโลกครั้ง
ที่ 1 นอกจากนี้พระองค์ทรงสร้างความรู้สึกชาตินิยมในหมู่ประชาชนชาวไทยโดยมีสาระส าคัญของ
อุดมการณ์ชาตินิยม คือ ความรักชาติ ความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์และความยึดมั่นในพุทธศาสนา  

      (2) พระองค์ทรงศึกษาวิชาการจากต่างประเทศ และเมือ่เสด็จกลับมาแล้ว
พระองค์ได้ทรงน าเอาแบบอย่างและวิธีการที่เป็นประโยชน์มาใช้เป็นหลักในการปรับปรุงการศึกษา เช่น 
ทรงน าเอาแบบอย่างและวิธีการที่เป็นประโยชน์มาใช้เป็นหลักในการปรับปรุงการศึกษา เช่น ทรงน าเอา
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วิชาลูกเสือจากประเทศอังกฤษเข้ามาจัดตั้งกองเสือป่า พระองค์ทรงเป็นนักปราชญ์โดย ทรงแปลวรรณคดี
ต่างประเทศเป็นภาษาไทยและทรงนิพนธ์วรรณคดีไว้หลายเรื่อง  

      (3) ผลอันเนื่องจากการจัดการศึกษาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อคนส่วนมากที่ได้รับการศึกษา มีความรู้และแนวคิดเกี่ยวกับการปกครอง
ประเทศในระบอบรัฐธรรมนูญในระบบรัฐสภา จึงมีความปรารถนาจะเปล่ียนแปลงการปกครองไปเป็น
ระบอบประชาธิปไตย และปัญหาอันเกิดจากคนล้นงานและคนละทิ้งอาชีพและถ่ินฐานเดิม มุ่งท่ีจะหันเข้า
สู่อาชีพราชการมากเกินไป  

2) วิวัฒนาการในการจัดการศึกษา ปี พ.ศ. 2453 ประกาศตั้งโรงเรียนข้าราชการ
พลเรือนเพือ่ฝึกคนเข้ารับราชการตามกระทรวง ทบวง กรมต่าง ๆ และต่อมาปี พ.ศ. 2459 ได้ประกาศยก
ฐานะโรงเรียนข้าราชการพลเรือนนี้ ขึ้นเป็นจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นับเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของ
ประเทศไทยปี พ.ศ. 2454 ตั้งกองลูกเสือหรือเสือป่าขึ้นเป็นครั้งแรกโครงการศึกษา พ.ศ. 2456 และฉบับ
แก้ไข พ.ศ. 2458 โดยมุ่งให้ประชาชนมีความรู้ทางด้านการท ามาหาเล้ียงชีพตามอัตภาพของตน พยายามที่
จะเปล่ียนค่านิยมของประชาชนไม่ให้มุ่งที่จะเข้ารับราชการอย่างเดียว ปี พ.ศ. 2459 จัดตั้งกองลูกเสือหญิง
และอนุกาชาดโรงเรียนกุลสตรีวังหลังและได้จัดตั้งกองลูกเสือหญิงขึ้น เรียกว่า เนตรนารี ปี พ.ศ. 2461 มี
การปรับปรุงและขยายฝึกหัดครูขึ้นโดยโอนกลับมาขึ้นกับกระทรวงศึกษาธิการ ซ่ึงเดิมเป็นแผนกหนึ่ง
ของโรงเรียนข้าราชการพลเรือน ปี พ.ศ. 2461 ประกาศใช้พระราชบัญญัติโรงเรียนราษฎร์ และ ปี พ.ศ. 

2464 ปรับปรุงโครงการศึกษาชาติ โดยวางโครงการศึกษาขึ้นใหม่เพื่อส่งเสริมให้ท ามาหาเล้ียงชีพ 
นอกเหนือจากท าราชการ ปี พ.ศ. 2464 ใช้พระราชบัญญัติประถมศึกษาบังคับให้เด็กทุกคนที่มีอายุ 7 ปี 
บริบูรณ์หรือย่างเข้าปีที่ 8 ให้เรียนอยู่ในโรงเรียนจนถึงอายุ 14 ปีบริบูรณ์หรือย่างเข้าปีที่ 15 โดยไม่ต้อง
เสียค่าเล่าเรียน และมีการเรียกเก็บเงินศึกษาพลีจากประชาชนคนละ 1- 3 บาทเพื่อน าไปใช้จ่ายในการจัด
ด าเนินการประถมศึกษา  

8.1.2.3 การจัดการศึกษาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว  
1) ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการจัดการศึกษาในสมัยนี้ มีดังนี้  

(1) ปัญหาการเมืองท่ีเกิดขึ้นภายในประเทศ มีกลุ่มผู้ตื่นตัวทางการเมืองใน 

กรุงเทพมหานคร เรียกร้องให้มีการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง มีการวิพากษ์วิจารณ์
ระบอบสมบูรณาญาณสิทธิราช  

(2) ปัญหาสืบเนื่องจากอิทธิพลจักรวรรดินิยมตะวันตก ซ่ึงตกค้างมาตั้งแต่
รัชกาลก่อน ๆ  

(3) ปัญหาสืบเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจตกต่ า ในระหว่าง พ.ศ.2463  -   พ.ศ. 

2474  เศรษฐกิจของประเทศตกต่ า จนเป็นเหตุให้รัฐบาลต้องตัดทอนรายจ่ายลง มีการยุบหน่วยงานและ
ปลดข้าราชการออก สร้างความไม่พอใจให้กับรัฐบาลระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์  
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(4) ปัญหาสืบเนื่องจากการประกาศใช้กฎหมายการศึกษา คือพระราชบัญญัติ
ประถมศึกษา ท าให้การศึกษาแพร่หลายออกไป แต่ขาดความพร้อมทางด้านงบประมาณการศึกษา  

2) วิวัฒนาการการจัดการศึกษาในสมัยนี้  มีดังนี้  
(1) ปี พ.ศ. 2469 เปล่ียนชื่อกระทรวงธรรมการอย่างเดิม  
(2) ปี พ.ศ. 2473 ยกเลิกการเก็บเงินศึกษาพลีคนละ 1 - 3บาท จากผู้ชายทุกคน

ที่มีอายุระหว่าง 16 - 60 ปี โดยใช้เงินจากกระทรวงพระคลังมหาสมบัติอุดหนุนการศึกษาแทน  
(3) ปี พ.ศ. 2474 ปรับปรุงกระทรวงธรรมการเพื่อให้สอดคล้องกับภาวะ

เศรษฐกิจตกต่ าของประเทศ โดยยุบกรมสามัญศึกษาในตอนนั้น กระทรวงธรรมการจึงมีหน่วยงานเพียง 3 

หน่วยคือ กองบัญชาการ กองตรวจการศึกษากรุงเทพ ฯ และกองสุขาภิบาลโรงเรียน  
(4) ยกเลิกระเบียบว่าด้วยการควบคุมแบบเรียน  

3) การศึกษาสมัยการปกครองระบอบรัฐธรรมนูญ (พ.ศ. 2475 ปัจจุบัน) ปัจจัย
ของไทยที่มีอิทธิพลต่อการจัดการศึกษา นโยบายการจัดการศึกษาของคณะราษฎร์ ประเทศไทยได้
เปล่ียนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์มาเป็นระบอบประชาธิปไตยเมื่อวันที่ 24  

มิถุนายน  พ.ศ. 2475  คณะราษฎร์ซ่ึงเป็นกลุ่มบุคคลที่รวมตัวกันเปล่ียนแปลงการปกครอง ได้
วางเป้าหมายส าคัญหรืออุดมการณ์ของคณะราษฎร์ มีปรากฏอยู่ในหลัก 6 ประการ ข้อที่ 6 จะต้องให้
การศึกษาอย่างเต็มที่แก่ราษฎร เพราะคณะราษฎร์มีความเห็นว่าการที่จะให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ
เรื่องการปกครองระบอบประชาธิปไตย จ าเป็นต้องจัดการศึกษาให้กับประชาชนอย่างท่ัวถึง เมื่อ
ประชาชนมีการศึกษาดีย่อมจะท าให้ประเทศชาติเจริญขึ้นด้วย ดังจะเห็นได้จากค าแถลงนโยบายของ
รัฐบาลพระยามโนปกรณ์นิติธาดา พ.ศ. 2475 กล่าวไว้ว่า การจัดการศึกษาเพื่อจะให้พลเมืองได้มี
การศึกษาโดยแพร่หลาย ก็จะต้องอนุโลมตามระเบียบการปกครองท่ีให้เข้าลักษณะเกี่ยวกับแผนเศรษฐกิจ
แห่งชาติ หลักสูตรของโรงเรียนและมหาวิทยาลัยจะต้องขยายให้สูงขึ้นเท่าเทียมอารยประเทศ ในการนี้
จะต้องเทียบหลักสูตรของนานาประเทศ หลักสูตรใดสูงถือตามหลักสูตรนั้น” รัฐบาลชุดต่อๆ มาก็ได้
พยายามท่ีจะได้จัดการศึกษาให้ทั่วถึงในหมู่ประชาชนทั่วไป ถ้าวิเคราะห์ดูจากค าแถลงนโยบายของ
รัฐบาลพบว่า ได้ตั้งความหวังเรื่องการศึกษาไว้สูงเกินไปจะให้เท่าเทียมอารยประเทศ ซ่ึงสภาวการณ์ใน
ประเทศขณะนั้นยังไม่มีความพร้อม โดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจซ่ึงเป็นปัญหาใหญ่ของประเทศในขณะนั้น 
เป็นผลให้เกิดปัญหาในการจัดการศึกษานับแต่นั้นเป็นต้นมา  

การเกิดสงครามโลกครั้งที่สอง พ.ศ. 2484 - พ.ศ. 2488 ประเทศไทยตกอยู่ใน 

ภาวะสงครามโลกครั้งที่สอง ซ่ึงมีผลกระทบกระเทือนต่อประเทศไทยอย่างรุนแรงท้ังด้านเศรษฐกิจ 
สังคมและการศึกษา หลังสงครามโลกครั้งที่สอง ประเทศไทยได้รับความเสียหาย อันสืบเนื่องมาจาก
สงครามโลกครั้งที่สอง จึงจ าเป็นต้องกู้เงินจากธนาคารโลกเพื่อน ามาใช้ในการพัฒนาประเทศและ
ประเทศไทยสมัครเป็นสมาชิกองคก์ารศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ ท าให้
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ประเทศไทยได้รับความช่วยเหลือในด้านต่างๆ ตลอดจนแนวคิดใหม่ ๆมาใช้ในการพัฒนาประเทศ ท าให้
แนวคิดทางการศึกษาของไทยเริ่มเปล่ียนแปลงจากเดิมเป็นอย่างมาก  

วิวัฒนาการการจัดการศึกษา มีดังนี้  
1) มีการประกาศใช้แผนการศกึษาชาติ หลังเปล่ียนแปลงการปกครองเป็นระบอบ 

ประชาธิปไตยแล้ว โดยจัดตั้งคณะกรรมการการศึกษาและทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ๆ ให้ตั้งสภา
การศึกษา พ.ศ. 2475 ประกาศใช้แผนการศึกษาชาติ ต่อมามีการปรับปรุงการจัดการศึกษาภาคบังคับจาก 6 

ปี เหลือ 4 ปี และประกาศใช้แผนการศึกษาชาติ พ.ศ. 2479  

2) การมอบให้ท้องถ่ินจัดการศึกษา พ.ศ. 2476 และยกฐานะท้องถ่ินขึ้นเป็น 

เทศบาลตราพระราชบัญญัติเทศบาลขึ้น และเทศบาลได้จัดการศึกษาอย่างแท้จริงใน พ.ศ. 2478  

3) การปรับปรุงหน่วยงานที่มีส่วนรับผิดชอบในการจัดการศึกษาและเหตุการณ ์

ส าคัญทางการศึกษา ดังเช่น ป ีพ.ศ. 2476 มีการปรับปรุงส่วนราชการในกระทรวงธรรมการและประกาศ
ตั้งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และการเมือง ปี พ.ศ. 2477 โอนคณะนิติศาสตร์ในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ไปสมทบกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และการเมือง ปี พ.ศ. 2478 ประกาศใช้พระราชบัญญัติ
ประถมศึกษาท่ัวประเทศ ปี พ.ศ. 2488 ประกาศใช้พระราชบัญญัติครูพุทธศักราช 2488 ปี พ.ศ. 2494 มี
การประกาศใช้แผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ 1 ปีพ.ศ.2503 ประกาศใช้แผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับที2่ 

ปีพ.ศ.2520 ประกาศใช้แผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับที3่ และปัจจุบันก าลังใช้แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 

2535 ฉบับที่ 4 และ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 การปฏิวัติเม่ือเดือนตุลาคม 2501 ได้มี
การจัดท าและน าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมมาใช้ ซ่ึงต่อมาได้ยุบเลิกและจัดตั้งสภาการศึกษาขึ้นมา
แทน สภานี้ได้พิจารณาเสนอแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2503 ขึ้นมา เป็นผลให้การศึกษาในระยะหลัง
ได้เปล่ียนไปอย่างมาก การศึกษาได้ขยายตัวขึ้นทุกระดับ เพราะประเทศก าลังอยู่ในระหว่างการพัฒนา จึง
จ าเป็นจะต้องส่งเสริมให้พลเมืองได้รับการศึกษาท่ีดีขึ้น เพ่ือจะได้เป็นพลเมืองท่ีมีคุณภาพสามารถเพิ่ม
รายได้ของตน และช่วยยกฐานะทางเศรษฐกิจของประเทศให้สูงขึ้น ด้วยเหตุนี้รัฐบาลจึงได้ให้สภาพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติจัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2504–พ.ศ. 2509) 

ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2510 - พ.ศ. 2514) ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2515 - พ.ศ. 2519 ) ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2520 - พ.ศ. 2524) 

ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2525 - พ.ศ. 2529) ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2530 - พ.ศ. 2534) ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2535 - พ.ศ. 2539) 

ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2540 - พ.ศ. 2544) และฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2545 พ.ศ. 2549) ซ่ึงการจัดการศึกษาในปัจจุบันได้
มุ่งยึดแนวนโยบายที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 9 (พ.ศ.2545- พ.ศ. 2549) 

ได้จัดแผนการศึกษาระยะ เวลา 15 ปีเพื่อวางแนวทางในการพัฒนาการอย่างบูรณาการคุณภาพชีวิตใน
ทุกๆ ด้านและสอดรับกับวิสัยทัศน ์แนวนโยบาย มาตรการและกฎหมายอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนา
สังคมไทย (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาต.ิ 2545 ข : ค าน า) ส่วนการจัดการศกึษาของ
ประเทศไทยในสมัยการปกครองระบอบรัฐธรรมนูญมีการขยายสถานศึกษาท้ังในส่วนกลางและส่วน
ภูมิภาค โดยเฉพาะในส่วน ภูมิภาค เช่น ปี พ.ศ. 2503 เริ่มก่อสร้างและจัดตั้งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และรับ
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นิสิตในปี พ.ศ. 2507 ปี พ.ศ. 2509 เริ่มก่อสร้างมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ในภาคใต้ เป็นต้น เนื่องจากมี
ผู้สนใจศึกษาในระดับอุดมศึกษามากขึ้นในปี พ.ศ. 2514 มีการจัดตั้งมหาวิทยาลัยรามค าแหงเป็น
มหาวิทยาลัยเปิดแห่งแรกและปี พ.ศ. 2521 ตั้งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นมหาวิทยาลัยเปิดแห่ง
ที่สอง ความเคล่ือนไหวในทางการศึกษาได้น าไปสู่แนวคิดการพัฒนาระบบการบริหารและการจัด
การศึกษาให้สามารถพัฒนาทรัพยากรบุคคลในชาติตามแนวทางพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 

2542 มีผลท าให้โครงสร้างการบริหารงานและการจัดการศึกษาได้ปรับเปล่ียน ทั้งการจัดการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญการเปิดสอน ในสาขาวิชาการและวชิาชีพมุ่งพัฒนาให้ผู้รอบรู้เป็นคนเก่ง คน
ดีและใช้ชีวิตในสังคมอย่างมีความสุข การปรับโครงสร้างการบริหารการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
ใหม่แบ่งออกเป็น 4 ส่วน คือ สภาการศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาและส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กลุ่มครูเทคโน.2551 : Online)  

เมื่อกล่าวถึงการศึกษา คงไม่สามารถที่จะพูดถึงเฉพาะเรื่องของการศึกษาเท่านั้น เพราะประชากร 
สังคม เศรษฐกิจ การเมืองและวัฒนธรรม มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องอยู่กับการศึกษาอย่างแยกไม่ออก 
ดังเช่นเม่ือพิจารณาระบบการจัดการศกึษาของประเทศไทยบางยุคบางสมัย การศึกษาเป็นผลมาจาก
ทางด้านการเมืองการปกครองบางสมัย การจัดการศึกษาก็เพื่อส่งผลไปสูด้านเศรษฐกิจหรือสังคม เพื่อท า
ความเขาใจในเรื่องการศึกษาไทยมากยิ่งขึ้น ควรได้ทราบถึงประวัติความเป็นมาตลอดถึงการเปล่ียนแปลง
ที่มีขึ้นจากอดีตจวบจนปัจจบุันไทยเรามีประวัติการศึกษาควบคู่กับประวัติศาสตร์ เช่น ชาติอ่ืน ๆ คือ 
ตั้งแต่สมัยล้านนา นโยบายการจัดการศึกษาต้องการให้คนไทยรู้จักตัวหนังสือให้สามารถอ่านเขียน
หนังสือได้ เพ่ือเป็นพื้นฐานในการศึกษาพระไตรปิฏก นอกจากนี้ยังมีความรู้เกี่ยวกับการประกอบอาชีพ 
การต่อสู่ป้องกันตัว การเรียนการสอนใช้วัดเป็นส่วนใหญ่  
(วณิช บรรจง. 2517 : 2) ตัวอักษรที่ใช้ในสมัยนั้นเป็นตัวอักษรไทยพวน  

หนังสือขอมและหนังสือฝักขาม เข้าสู่ยุคไทยมีอักษรใช้คือสมัยสุโขทัย จุดมุ่งหมายของ
การศึกษาก็เพื่อที่จะศึกษาพระไตรปิฏก เพราะเชื่อกันว่าพระไตรปิฏกคอืประมวลวิชาการที่ไม่ได้มีความรู้
อย่างเดียว แต่ยังสร้างวิทยาคุณแก่ผู้เรียนและผู้ปฏิบัติตามด้วย ผู้ศึกษาจบพระไตรปิฏก จะได้รับการยก
ย่องนับถือเหมือนผู้ศึกษาจบไตรเวทศาสนาพราหมณ์ และถือเป็นผู้บริสุทธ์ิเป็นมงคลบุคคล (เจริญ ไว
รวัจนกุล. 2522 : 15 ) เมื่อถึงสมัยอยุธยา ลักษณะการปกครองของไทย ได้เปล่ียนแปลงไปจากพ่อ
ปกครองลูกเข้าสู่ระบบศักดินา การศึกษาจึงถูกจัดให้เป็นเครื่องมือในการสร้างฐานอ านาจ หรือรักษา
อ านาจของตน ดังจะเห็นได้จากวรรณคดีที่แต่งในยุคนี้จะเทิดทูนฐานันดรศักดิ์ และความมีอ านาจเหนือ
มนุษย์ของตัวพระตัวนางในบทวรรณกรรม และใช้สาระทางบาปบุญ นรก สวรรค์ เป็นแนวทางการ ส่ัง
สอนให้มนุษย์เกรงกลัวต่อบาป ไม่ละเมิดระบบศักดินาของชนชั้นดังเช่นเรื่อง สมุทโฆษค าฉันท์ นัน
โทปนันทสูตร เป็นต้น (เจริญ ไวรวัจนกุล 2522 : 18) ต่อมากรุงศรีอยุธยาได้มีการติดต่อกับชาว
ต่างประเทศ จึงได้รับวิทยาการใหม่ ๆ ของชาวตะวันตกเพื่อการพัฒนาประเทศ มีการเปิดส านักสอนวิชา
เฉพาะขึ้นอย่างกว้างขวาง ก าหนดคุณสมบัติของผู้จะเข้ารับราชการ น าการสอนแบบ 3RS มาใช้ในไทย 
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โดยเฉพาะสมัยแผ่นดินพระนารายณ์มหาราช นับเป็นยุคทองของไทยได้เปิดโรงเรียนสามเณร ซ่ึงเป็น
โรงเรียนที่บาทหลวงฝรั่งเศสตั้งขึ้นเริ่มการสอนภาษาต่างประเทศจนเกิดการเกรงกลัวต่อวัฒนธรรม
ตะวันตก นักปราชญ์ของไทยจึงได้แต่งแบบเรียนภาษาไทยเล่มแรกชื่อว่า จินดามณีขึ้นมา (สุภางค์ จันทวา
นิช 2529 : 3) เข้าสู่สมัยรัตนโกสินทร์ยุคต้น การศึกษามิได้แตกต่างไปจากยุคก่อนมากนักมีการจัดตั้งโรง
ทานในรัชกาลที่ 2 เพื่อเล้ียงอาหารและสอนวิชาการ  

จะเห็นได้ว่าการศึกษาของไทยเราเท่าที่ผ่านมา มองการศึกษาว่าเป็นเครื่องมือที่จะพาให้หลุดพ้น
จากกิเลสตัณหา ความดับชั่วนิรันดรคือนิพาน เช่ือในผลบุญในชาติปางก่อนที่ส่งผลมาสู่ชาติภพนี้ และ
บุญกรรมชาตินี้จะส่งผลสู่ภพหนา้ การที่เรายากไร้ล าบากในชาตินี้ก็เพราะบุญกรรมที่ท าแต่ชาติปางก่อน 
ไม่มีทางท่ีจะแก้ไขเปล่ียนแปลงไปได้ ดังนั้นในชาตินี้ควรที่จะประกอบผลบุญให้มากไว้ เพื่อชาติหน้าจะ
ได้สบาย อิทธิพลความคิดความเชื่อทัศนคติเช่นนี้ยังติดตัวคนไทยมาจนถึงยุคปัจจุบัน  

สมัยรัชกาลที่ 5 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ได้มีการปฏิวัติเปล่ียนแปลงระบบ 

การศึกษาอย่างมากมายเนื่องจากเหตุผลทางการเมืองเห็นได้จากนโยบายการจัดการศึกษาของ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว มีว่า  

1. จัดการศึกษาเพื่อผลิตคนเข้ารับราชการ  
2. จัดการศึกษาเพื่อผลิตคนให้มีความรู้ความสามารถแบบตะวันตก  
3. เพื่อเปล่ียนแปลงฐานของคนไทย (สมัย ช่ืนสุข. 2520 : 91-92)  

การที่พระองค์ทรงมีนโยบายจัดการศึกษา พัฒนาคนไทยให้มีความรู้แบบคนตะวันตก เพื่อเข้ารับ
ราชการ ก็เพื่อไม่ให้ชาวตะวันตกดูแคลนคนไทยและประเทศไทย อีกทั้งสะดวกในการติดต่อกับ
ชาวตะวันตกสามารถที่จะรู้ความคิดความอ่าน และรู้เท่าทันชาวตะวันตก เพื่อความอยู่รอดปลอดภัยของ
ไทยโดยส่วนรวม มิให้เหมือนกับนานาประเทศเพื่อนบ้านที่ต้องเป็นเมืองขึ้นของประเทศตะวันตกสมัยนี้
มีการจัดการศึกษาในระบบโรงเรียนอย่างจริงจังได้ตั้งกระทรวงธรรมการเพื่อท าหน้าที่รับผิดชอบด้าน
การศึกษามีการประกาศใช้แผนการศึกษาแห่งชาติในรูปแบบโครงการการศึกษาปี พ.ศ. 2441, 2445, และ 2456  

หลังการเปล่ียนแปลงการปกครองได้มีแผนการศึกษาชาติ พ.ศ. 2475 แผนการศึกษาชาติ พ.ศ. 

2479 แผนการศึกษาชาติ พ.ศ. 2494 และแผนการศึกษาชาติ พ.ศ. 2503 ซ่ึงแผนการศึกษาดังกล่าวระบุแนว
ทางการจัดการศึกษา ปรัชญาและจุดมุ่งหมายของการศึกษาแต่ละระดับโดยส่วนรวม ก าหนดโครงสร้าง
ของการศึกษา คือ ก าหนดระดับการศึกษา ก าหนดรายอายุผู้ที่จะเข้าเรียนในระดับต่างๆ ก าหนดชั้นเรียน
และก าหนดความเกี่ยวเนื่องระหว่างระดับการศึกษา (เจือจันทร์ จงสถิตอยู.่ 2529 : 49) โดยทั่วๆ ไปมี
ระดับการศึกษาภาคบังคับหรือระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา หรือที่เรียกว่าระดับ 2 และ
ระดับอุดมศึกษาเป็นการศึกษาระดับท่ี 3 หลักสูตรการจัดการเรียนการสอน ทฤษฎีท่ีใช้ในการเรียนการ
สอนของไทยยังน าเอาความรู้วิชาการ การจัดการเรียนการสอนตลอดถึงรูปแบบของการจัดการศึกษามา
จากประเทศตะวันตกจวบจนถึงปัจจุบัน แม้จะมีการปรับปรุงหลักสูตรกี่ครั้งก็ตาม  
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การปฏิรูปการศึกษาในสมัยรัชกาลที่ในสมัยรัชกาลที่ มีการปฏิรูปการศึกษาเพื่อให้ 

ทันสมัยตามแบบตะวันตกซ่ึงมีความเจริญก้าวหน้าไปมากโดยทรงด าเนินงานตามล าดับขั้นตอนดังนี ้
1.การจัดตั้งโรงเรียนหลวงและโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษใน พ.ศ. 2414 

2.การสถาปนาโรงเรียนทหารมหาดเล็กใน พ.ศ. 2424 

3.การสถาปนาโรงเรียนส าหรับราษฎรเป็นครั้งแรกที่วัด มหรรณพารามใน พ.ศ. 2427 

4.การจัดตั้งโรงเรียนในมณฑลต่างๆใน พ.ศ.2428 

5.การจัดตั้งกรมศึกษาธิการขึ้นใน พ.ศ. 2430  เพื่อรับผิดชอบและควบคุมดูแล 

ทางการศึกษา 

6.การจัดตั้งกระทรวงธรรมการใน พ.ศ. 2435 โดยยกฐานะกรมศึกษาธิการขึ้นเป็น 

กระทรวงธรรมการได้จัดประเภทของโรงเรียนออกเป็น 2 ประเภท คือโรงเรียนมูลศึกษา หรือ “โรงเรียน
หลวง” และ “โรงเรียนเชลยศักดิ์พิเศษ” ที่คณะมิชชันนารีตั้งขึ้น 

7.การประกาศใช้โครงการศึกษาของชาติใน พ.ศ. 2441  โดยแยกเป็นการศึกษา 
สามัญศึกษาและการศึกษาพิเศษ 

8.การประกาศใช้แผนการศึกษาชาติ พ.ศ. 2445  ได้แบ่งการศึกษาออกเป็นสาย 

สามัญและสายวิสามัญ 

9.การปรับปรุงการจัดการศึกษาใน พ.ศ. 2450 มีการแก้ไขหลักสูตรทั้งในสายสามัญ 

และสายพิเศษ 

10.การแบ่งหน้าที่และความรับผิดชอบของกระทรวงธรรมการและ 

กระทรวงมหาดไทยใน พ .ศ.2452 นั่นคือ การจัดการศึกษาให้ทวยราษฎร์ท่ัวราชอาณาจักร  โดยมอบให้
กระทรวงมหาดไทยด าเนินการ ส่วนการศึกษาช้ันสูงมอบให้กระทรวงธรรมการเป็นผู้จัดการ 

11.การจัดการศึกษาของสตรีไทย โดยภริยาของหมอสอนศาสนาได้จัดตั้ง “โรงเรียน 

กุลสตรีวังหลัง” และทรงตั้ง  “โรงเรียน เสาวภา” และ “ โรงเรียนราชิน”ี หลังจากนั้นได้มีโรงเรียนส าหรับ
สตรีเพิ่มมากขึ้น 

 

8.2 การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

8.2.1 ความเป็นมาของการด าเนินงานการศึกษา  
โรงเรียนในรูปแบบปัจจุบนัได้จัดตั้งขึ้นเป็นครั้งแรกในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า

เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์เม่ือ พ.ศ. 2414 โรงเรียนนี้ตั้งอยู่ในบริเวณพระบรมมหาราชวัง 
ท าการสอนวิชาหนังสือและเลขเพื่อเตรียมบุคคลให้มีความรูค้วามสามารถที่จะเข้ารับราชการไดโ้รงเรียน
นี้ต่างกับโรงเรียนวัดที่เคยมีมาก่อน โดยมีสถานที่เล่าเรียนซ่ึงจัดไว้โดยเฉพาะ มีฆราวาสเปน็ครูและท า
การสอนตามเวลาท่ีก าหนดวิชาที่สอนมีภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ และวิชาอ่ืนๆที่ไม่เคยสอนใน
โรงเรียนแผนโบราณ นับตั้งแตก่ารสร้างโรงเรียนหลวงแห่งแรกขึ้นการศึกษาก็ได้ขยายตวัออกไป
ตามล าดับภายใต้พระบรมราชูประถัมภ์ของพระมหากษัตริย์ในสมัยราชาธิปไตยทุกรัชกาล นอกจากโรง 
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เรียนประถมและมัธยมก็ได้มีการจัดตั้งโรงเรียนสอนอาชีพ โรงเรียนทหาร โรงเรียนฝึกหัดครู และ
สถานศึกษาขั้นสูงหรืออุดมศึกษา เพื่อให้รองรับความต้องการด้านก าลังคนของสังคมไทยในยุคต่อๆมา
ได้อย่างเพียงพอ จนเมื่อประเทศไทยได้เปล่ียนแปลงการปกครองเป็นระบอบประชาธิปไตย รัฐบาลใน
ระบอบประชาธิปไตยก็ได้ดูแลส่งเสริมการศึกษาของประชาชนให้ก้าวหน้ายิ่งๆขึ้นมาโดยตลอด 

ลักษณะการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน และปัญหาอุปสรรค การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเกี่ยวข้อ ง
กับนโยบายและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซ่ึงสามารถศึกษาจากเอกสาร ดังต่อไปนี ้

1)รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540  

2)  แผนการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2535  

3) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2540-2544)  

4) แผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ ฉบับที ่8 (พ.ศ. 2540-2544)  

5) แผนพัฒนาการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมในช่วงแผนพัฒนาฯระยะที่ 8 

 (พ.ศ. 2540 - 2544)  

6) พระราชบัญญัติประถมศึกษา พุทธศักราช 2523  

7) พระราชบัญญัติประถมศึกษา พุทธศักราช 2478 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม  
จากการศึกษาเอกสารดังกล่าวข้างต้นได้พบสาระส าคัญที่เกี่ยวกับการศึกษาพื้นฐาน 

 ดังต่อไปนี ้
8.2.2 การก าหนดนโยบายเกี่ยวกับการศึกษาพื้นฐาน 

1.1 สิทธิในการรับการศึกษาพื้นฐานรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
2540 ได้ระบุไว้ในมาตรา 43 ว่าบุคคลย่อมมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไม่น้อยกว่าสิบ
สองปี ท่ีรัฐจะต้องจัดให้อย่างท่ัวถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย   

แผนการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2535 ได้กล่าวเป็นความน าของแผนว่า “รัฐมีหลัก
ความเชื่อพื้นฐานว่า การศึกษาเป็นกระบวนการที่ส าคัญยิ่งในการ พัฒนาคนให้มีคุณภาพ และมี
ความสามารถที่จะปรับตัวได้อยา่งรู้เท่าทันการเปล่ียนแปลงต่างๆที่จะมาถึง และเชื่อว่าการศึกษาท่ีจะ
เป็นไปในแนวทางท่ีถูกต้องเหมาะสมกับสภาพทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และวัฒนธรรมของประเทศ
จะสามารถสร้างสรรค์ความเจริญก้าวหน้าให้แก่สังคมไทย รัฐตระหนักว่าการจัดการศึกษาท่ีเป็นอยู่ใน
ปัจจุบัน ยังไม่สามารถสนองความต้องการในการพัฒนาบุคคล ชุมชน ท้องถ่ิน และประเทศ ซ่ึงก าลัง
เปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็วนั้นได้ดีเท่าที่ควร” และมีหลักการส าคัญ 4 ประการคือ การสร้างความเจริญ
งอกงามทางปัญญา ความคิด จิตใจ และคุณธรรม การใช้และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างเหมาะสม
โดยไม่ท าลายส่ิงแวดล้อม การก้าวทันความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์สมัยใหม่และความสมดุล
ระหว่างการพึ่งพาอาศัยกันกับการพึ่งตนเองพร้อมด้วยความมุ่งหมายที่จะพัฒนาบุคคลทั้งในด้านปัญญา 
ด้านจิตใจ ด้านร่างกาย และด้านสังคม ให้สมดุลกลมกลืนกัน โดยที่จะเปิดโอกาสให้บุคคลได้เรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่องตลอดชีวิตในรูปแบบต่างๆ และก าหนดการศึกษาตามแนวระบบโรงเรียนไว้เป็น 4 ระดับคือ 
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ระดับก่อนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา และระดับอุดมศึกษา การศึกษาระดับ
ก่อนประถมศึกษา มิได้ก าหนดไว้เป็นการศึกษาภาคบังคับ เช่นระดับประถมศึกษาท่ีก าหนดไว ้6 ปี แต่
เนื่องจากการศึกษาระดับนี้มีความส าคัญในการเตรียมความพร้อมในการเข้าเรียนของเด็ก  

แผนการศึกษาแห่งชาติก็ได้ก าหนดแนวนโยบายในข้อ 3 เอาไว้ว่า " ข้อ 3. ส่งเสริมให้
เด็กปฐมวัยทุกคนได้รับบริการเพื่อเตรียมความพร้อมอย่าง น้อย 1 ปี ก่อนเข้าเรียนระดับประถมศึกษา "  

และได้ระบุไว้ในหมวดที่ 3 ข้อ 5 ถึงการขยายการศึกษาขั้นพื้นฐานถึงระดับมัธยมว่า " ข้อ 5. ให้การศึกษา
ในระดับมัธยมศึกษาเป็นการศึกษาขั้นพื้นฐานของปวงชน รัฐพึงเร่งรัดและขยายการศึกษาขั้นพื้นฐานเพ่ือ
ปวงชนอย่างท่ัวถึงเพื่อยก ระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้สูงขึ้น" 

1.2 การบังคับเข้าเรียน และการจัดแบบให้เปล่ารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

 พุทธศักราช 2540 ได้บัญญัติไว้ว่า “มาตรา 69 บุคคลมีหน้าที่รับการศึกษาอบรม ท้ังนี้ ตามท่ีกฎหมาย
บัญญัต”ิ และ มาตรา 43 ที่ว่า การเข้ารับการศึกษาพื้นฐาน รัฐจะไม่เก็บค่าใช้จ่าย พระราชบัญญัติ
ประถมศึกษา พุทธศักราช 2523 ได้บัญญัติไว้ว่า “มาตรา 6 ให้ผู้ปกครองของเด็กที่มีอายุย่างเข้าปีที่แปด 
ส่งเด็กนั้นเข้าเรียนในโรงเรียนประถมศึกษาจนกว่าจะมีอายุย่างเข้าปีที่สิบห้าเว้นแต่เป็นผู้สอบได้ชั้น
ประถมปีทีหกตามหลักสูตร หรือหลักสูตรอ่ืนที่กระทรวงศึกษาธิการก าหนด 

ข้อสังเกต พ.ร.บ. ประถมศึกษา พ.ศ. 2523 ไม่ได้ระบุไว้ที่ใดว่าการจัดการศึกษาภาค 

บังคับ เป็นการศึกษาให้เปล่า ซ่ึงต่างกับ พ .ร.บ. ประถมศึกษา พ .ศ. 2478 ซ่ึงระบุไว้ในมาตรา 7 ว่า 
“โรงเรียนประชาบาลและโรงเรียนเทศบาล สอนให้โดยไม่เก็บค่าเล่าเรียน.” 

แผนการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2535 ได้ระบุในหมวด 3 ข้อ 4 ไว้ว่า 

“ สถานศึกษาของรัฐและของท้องถ่ินจะต้องจัดการศึกษาภาคบังคับเป็นบริการแบบให้เปล่า” 

ข้อสังเกต แผนการศึกษาแห่งชาติ เป็นเพียงแนวการด าเนินงานของรัฐเกี่ยวกับการศึกษา ไม่มีผลบังคับให้
ต้องให้เปล่า ปฏิบัติเช่นกฎหมาย อย่างไรก็ตาม ในทางปฏิบัติ ทางราชการก็ได้ถือปฏิบัติว่า การศึกษาภาค
บังคับเป็นการศึกษาตามท่ีได้เคยปฏิบัติต่อๆกันมา 

จากข้อ 1.2 จะเห็นได้ว่า ได้มีการกล่าวถึงการศึกษาภาคบังคับไว้ในเอกสารต่างๆ คือ 

1.2.1 หน้าที่ในการเข้ารับการศึกษาภาคบังคับ มีกล่าวไว้ในมาตรา 69 ของ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 และมาตรา 6 ของพระราชบัญญัติประถมศึกษา 
พุทธศักราช 2533  

1.2.2 การจัดการศึกษาภาคบังคับแบบให้เปล่า มีกล่าวไว้ในมาตรา 7 ของพระ-ราช 

บัญญัติประถมศึกษา พ.ศ. 2478 (เลิกใช้แล้ว) และข้อ 4 หมวด 3 แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2535 และ
มาตรา 43 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มีข้อที่ควรสังเกตว่า พระราชบัญญัติ
ประถมศึกษา พุทธศักราช 2523 มิได้กล่าวถึงการจัดการศึกษาภาคบังคับแบบให้เปล่าแต่อย่างใด 
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1.2.3 จ านวนปีตามหลักสูตรการศึกษาภาคบังคับ มาตรา 6 ของพระราชบัญญัต ิ

ประถมศึกษา พุทธศักราช 2523 ได้ก าหนดชั้นการศึกษาภาคบังคับไว้ถึงช้ันประถมปีที่ 6 แต่ต่อมา
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ได้ก าหนดให้บุคคลมีสิทธิที่จะได้รับการศึกษาขั้น
พื้นฐานไม่น้อยกว่า 12 ปี (ไม่ก าหนดว่าเป็นการศึกษาภาคบังคับ) ในขณะเดียวกัน แผนการศกึษาแห่งชาติ 
พุทธศักราช 2535 ได้ก าหนดไว้ในหมวด 3 ข้อ 5 ให้การศึกษาระดับมัธยมเป็นการศึกษาขั้นพื้นฐานของ
ประชาชน (ไม่ได้กล่าวว่าเป็นการศึกษาภาคบังคับ) 

1.2.4 อายุของผู้อยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ มีระบุไว้ในเอกสารฉบับเดียว คือ 

พระราชบัญญัติประถมศึกษา พุทธศักรา ช 2523 ซ่ึงก าหนดไว้ในมาตรา 6 ว่า เด็กที่มีอายุย่างเข้าปีที่แปด 
จะต้องเรียนในโรงเรียนประถมศึกษาจนกว่าจะมีอายุย่างเข้าปีที่สิบห้า (เว้นแต่จะสอบไล่ได้ชั้นประถมปีที่ 
6 ก่อน) 

1.3 การยกเว้นไม่ต้องเข้าเรียนการศึกษาภาคบังคับ พระราชบัญญัติประถมศึกษา พุทธ- 

ศักราช 2523 มาตรา 8 ได้ก าหนดไว้ว่า เด็กที่มีลักษณะดังต่อไปนี้ไม่ต้องเข้าเรียนในโรงเรียน
ประถมศึกษา 

1. ความบกพร่องในทางร่างกายและจิตใจ  
2. เป็นโรคติดต่อตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง  
3. ต้องหาเล้ียงผู้ปกครองซ่ึงทุพพลภาพไม่มีหนทางหาเล้ียงชีพไม่มีผู้อ่ืนเล้ียงดูแทน  

4. มีความจ าเป็นอย่างอ่ืนตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง ในกรณีตาม (3.) ถ้า 

ผู้ปกครองซ่ึงทุพพลภาพมีเด็กซ่ึงต้องเข้าเรียนในโรงเรียนประ- ถมศึกษาพร้อมกันหลายคน ให้ยกเว้น
เพียงหนึ่งคน 

ต่อมาได้มีการออกกฎกระทรวง ตามความใน พ .ร.บ. ข้างต้น ขยายความว่า โรคที่อาจขอยกเว้น
ไม่ต้องเข้าเรียนได้แก่ โรคเรื้อนและวัณโรคในระยะอันตราย ส่วนความจ าเป็นที่อาจขอยกเว้นไม่ต้องเข้า
เรียน ได้แก่ อยู่ห่างจากโรงเรียนประถมศึกษาท่ีสอนให้เปล่าตามเส้นทางคมนาคมเกิน 3 กิโลเมตรหรือมี
อุปสรรคต่อการเดินทางเช่น สภาพภูมิประเทศเป็นป่าภูเขาและแม่น้ า 

1.4   การกระจายอ านาจการจดัการศึกษาพื้นฐาน รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
พุทธศักราช 2540 ได้บัญญัติเกี่ยวกับการบริหารการศึกษาไว้ในมาตรา 43 ดังนี ้

“การจัดการศึกษาอบรมของรัฐต้องค านึงถึง การมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองท้องถ่ินและ 

เอกชน ทั้งนี้ตามที่กฎหมายบัญญัต”ิ   และได้กล่าวไว้ในมาตรา 289 อีกแห่งหนึ่งว่า 

“องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินย่อมมีสิทธิที่จะจัดการศึกษาอบรมและการฝึกอาชีพตามความ 

เหมาะสมและความต้องการภายในท้องถ่ินนั้น และเข้าไปมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาอบรมของรัฐแต่
ต้องไม่ขัดต่อมาตรา 43 และ 81ทั้งนี้ตามที่กฎหมายบัญญัต”ิที่ว่าไม่ขัดต่อมาตรา 43 ก็คือ การมีสิทธิเสมอ
กันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่า 12 ปีโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย ส่วนมาตรา 81 ก็คือ แนวทาง
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ในทางจัดการศึกษา เช่น ให้สอดคล้องกับความเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม และสอดคล้องกับ
ระบอบประชาธิปไตย ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถ่ิน ศิลปะ และวัฒนธรรมของชาต ิ

แผนการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2535 ได้กล่าวถึงเรื่องนี้ในหมวดที่ 3 ข้อ 17 ไว้ดังนี้   
“ปรับปรุงระบบบริหารการศึกษาให้มีเอกภาพด้านนโยบายและมาตรฐานการศึกษา รวมท้ังให้

กระจายอ านาจไปสู่ท้องถ่ินและสถานศึกษา เพื่อให้สถานศึกษามีความคล่องตัวในการบริหารและการจัด
การศึกษาภายในของสถานศึกษา รวมท้ังสนับสนุนให้บุคคลและองค์กรในชุมชนมีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจและการจัดการศึกษาของชุมชน”  

จากข้อความดังกล่าว จะเห็นได้ว่า แผนการศึกษาแห่งชาติได้กล่าวถึงการกระจาย 
อ านาจไว้ด้วย แต่ได้ขยายความไว้ว่า นอกจากกระจายอ านาจให้ท้องถ่ินแล้ว ยังต้องกระจายอ านาจให้
สถานศึกษาด้วย 

แผนการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2535 ได้ก าหนดนโยบายการศึกษาท่ีชี้ให้เห็น 

ถึงความพยายามท่ีรัฐจะขยายการศึกษาขั้นพื้นฐาน จากเดิม 6 ปี ซ่ึงเป็นการศึกษาในระดับประถมศึกษา
และเป็นการศึกษาภาคบังคับ ออกไปสู่ระดับมัธยมศึกษา ซ่ึงได้ก าหนดไว้เป็นสองตอน ตอนละ 3 ปี คือ
มัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย ดังนี ้

“การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เป็นการศึกษาท่ีมุ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ พัฒนาคุณธรรม 

 ความรู้ ความสามารถ และทักษะต่อจากระดับประถมศึกษา ให้ผู้เรียนได้ค้นพบความต้องการ ความ
สนใจ และความถนัดของตนเอง ท้ังในด้านวิชาการและวิชาชีพ ตลอดจนมีความสามารถในการ
ประกอบการงาน และอาชีพตามควรแก่วัย” 

“การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เป็นการศึกษาท่ีมุ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ศึกษาตาม 

ความถนัดและความสนใจ เพื่อเป็นพื้นฐานส าหรับการศึกษาต่อในระดั บอุดมศึกษา หรือเพื่อให้เพียงพอ
แก่การประกอบการงานและอาชีพท่ีตนถนัด ท้ังอาชีพอิสระและรับจ้าง รวมท้ังส่งเสริมให้ผู้เรียนได้
พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และทักษะทางสังคมท่ีจ าเป็นส าหรับการประกอบการงาน   และอาชีพ และ
การอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีสันติสุข” 

ส าหรับแนวทางการจัดการศึกษานั้น แผนการศึกษาแห่งชาติได้เสนอแนะเอาไว้ในเรื่องการจัด
เครือข่ายการเรียนรูแ้ละบริการการศึกษาเพื่อปวงชนว่า ขยายบริการการศึกษาขั้นพื้นฐานในรูปแบบและ
วิธีการที่หลากหลาย โดยค านึงถึงสภาพปัญหา ข้อจ ากัด และความสามารถพิเศษของผู้เรียน เพื่อให้ผู้ท่ีอยู่
ในพื้นที่ต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในชนบทห่างไกล ในเขตชุมชนแออัดในเมือง เขตภูเขาและชายแดน 
รวมท้ังเด็กที่ต้องย้ายถ่ินตามพ่อแม่ ผู้ปกครองไปประกอบอาชีพ สามารถได้รับการศึกษาถึงระดับมัธยม
อย่างท่ัวถึงปรับปรุงและพัฒนารูปแบบการรับเข้าศึกษาในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา เพือ่กระจาย
โอกาสในการเข้ารับการศึกษาให้เป็นธรรม และส่ิงส าคัญยิ่งในขณะนี้ คือมาตรา ๔๓ แห่งกฎหมาย
รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันก าหนดให้มีการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไม่น้อยกว่า 12 ปี โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย นับเป็น
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นิมิตหมายท่ีดียิ่งท่ีประชาชนจะได้ทราบเจตนารมณ์ของรัฐที่หวังจะยกระดับคุณภาพของประชาชนให้
ทัดเทียมกับอารยะประเทศทั้งหลายอย่างส านึกในความรับผิดชอบ 

8.2.2 สภาพปัจจุบันและผลการด าเนินงาน  
แม้รัฐจะได้ส่งเสริมให้มีการจัดการศึกษาให้ทั่วถึง และพยายามให้คนไทยได้เรียนรู้ในระดับท่ี

สูงขึ้น แต่ในทางปฏิบัติพบว่า สภาพการจัดการศึกษายังอยูใ่นเกณฑ์ท่ีจะต้องพัฒนาอีกเป็นอันมาก ท้ังใน
ด้านการเข้าเรียน ด้านกระบวนการศึกษา และผลลัพธ์ของการศึกษา  

8.2.2.1 ด้านการเข้าเรียน ในด้านการเข้าเรียนนั้นสรุปได้ดังนี้คือ  
ระดับก่อนประถมศึกษา ประชาชนให้ความสนใจต่อการศึกษาระดับก่อนวัยเรียน

เพิ่มขึ้นเป็นอันมาก จาก 44.1 % ของกลุ่มอายุ ในปี 2533 เป็น 78.4% ในปี 2539 และ ในปี 2540 เป็น 
81.6% จากตัวเลขนี้ชี้ให้เห็นว่ามีเด็กเล็กเข้าเรียนเป็นจ านวนมาก แต่ก็ยังมีเด็กเล็กที่ยังมิได้เข้าสู่การ
เตรียมพร้อมเพื่อเริ่มต้นการเรียนอีกเป็นจ านวนมาก เด็กผู้ด้อยโอกาสเหล่านี้ได้แก่เด็กทีอ่ยู่ห่างไกล เด็ก
ยากจน เด็กชาวไทยภูเขา และเด็กที่มีปัญหาเช่นพิการในด้านสุขภาพ เด็กอายุตั้งแต่แรกเกิดจนถึง 5 ปี 
ประมาณร้อยละ 19 หรือประมาณ 400,000 คน อยู่ในภาวะทุพโภชนาการ เด็กอายุแรกเกิดถึง 2 ปีจ านวน
มากมีภาวะโลหิตจาง โดยเฉพาะในชนบทมีเด็กเป็นโรคโลหิตจางค่อนขา้งสูงประมาณร้อยละ 25 - 30 

นอกจากนั้นยังมีการขาดสารอาหารที่ส าคัญ เช่น สารไอโอดีนและธาตุเหล็ก 

ระดับประถมศึกษา กลุ่มอายุของเด็กวัยระดับประถมศึกษามีปริมาณลดลง เนื่องมาจาก
การวางแผนครอบครัวและการไม่ได้เข้าเรียนอันเนื่องมาจากการอพยพย้ายตามบิดามารดาที่ต้องเดินทาง
ไปประกอบอาชีพในที่ต่างๆ ประมาณว่ามีเด็กกลุ่มอายุ 6 - 11 ปี เข้าเรียนเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 90 ในปี 2539 

เป็นร้อยละ 92.1 ในปี 2540 ของกลุ่มอายุระดับประถมศึกษา จะเห็นได้ว่ายังมีเด็กส่วนหนึ่งมิได้อยู่ใน
ระบบการศึกษาให้ครบ 6 ปีได้ ท าให้เป็นสาเหตุที่จะต้องจดัการศึกษานอกระบบโรงเรียนตามมาใน
ภายหลัง 
   ระดับมัธยมศึกษา อัตรานักเรียนจบช้ันประถมศึกษาเข้าเรียนระดับมัธยมศึกษา 
มีปริมาณเพ่ิมขึ้นเป็นจ านวนมาก จากร้อยละ 53.7 ในปี 2533 เป็นร้อยละ 90.2 ในปี 2539 ทั้งนี้ด้วยความ
พยายามท่ีจะขยายการศึกษาขั้นพื้นฐานจาก 6 ปี (ระดับประถมศึกษา) เป็น 9 ปี (ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น) แต่จากการที่เด็กวัยประถมศึกษาเข้าเรียนไม่ครบ 100 % (90%) จึงอาจกล่าวได้ว่าการเข้าเรียนใน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นอยู่ในระดับประมาณร้อยละ 80 ของกลุ่มอายุ แสดงให้เห็นว่ายังมีกลุ่มอายุวัย
มัธยมศึกษาตอนต้นอีกประมาณร้อยละ 20 ทีค่วรจะต้องได้รับการศึกษาระดับนี้ ด้วยวิธีหนึ่งวิธีใด การ
ออกจากโรงเรียนกลางคันและเข้าสู่ตลาดแรงงานในระยะนี้ก่อให้เกิดแรงงานไร้ฝีมือเพิ่มมากขึ้น  

ส าหรับการเข้าเรียนต่อในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายนั้นจะเห็นได้ว่า นักเรียนเมื่อ 

จบมัธยมศึกษาตอนต้นแล้ว ส่วนใหญ่จะเรยีนต่อมัธยมศึกษาตอนปลายในสายสามัญหรือสายอาชีพอย่าง
หนึ่งอย่างใด ซ่ึงมีจ านวนใกล้เคียงกันทั้งสองสาย อย่างไรก็ตาม อาจจะกล่าวได้ว่าเมื่อวิเคราะห์
เปรียบเทียบในระดับพ้ืนที่ เช่น จังหวัด ชุมชน (นอกเมือง - ในเมือง) แล้ว จะเห็นได้ว่า การเข้าเรียนมี
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ความแตกต่างกัน ความเหล่ือมล้ าในการเข้าเรียนต่อมีมากขึ้น โดยเฉพาะระดับมัธยมศึกษาในแต่ละภาค
และจังหวัด นับว่ามีนัยส าคัญต่อการพัฒนาก าลังคนให้สามารถสนองตอบความต้องการของชุมชน
จังหวัดและภาคต่างๆเป็นอย่างยิ่ง 

8.2.2.2 ด้านกระบวนการศึกษา ในด้านกระบวนการของการศึกษานั้น สรุปได้ดังนี ้
ระดับก่อนประถมศึกษา โดยทั่วๆ ไปจะจัดขึ้นในโรงเรียนประถมศึกษาหรือโรงเรียน

ประชาบาลและเทศบาล นอกจากนี้ได้มีโรงเรียน/ศูนย์เด็กเล็กที่วัดจัดตั้งขึ้น และโรง เรียนเอกชนซ่ึงส่วน
ใหญ่อยู่ในเขตชุมชน เด็กในชนบทห่างไกลยังมีปัญหาในการเข้าเรียนในระดับนี้ การจัดครูที่ผ่านการ
ฝึกอบรม ให้เข้าสอนในโรงเรียน/ศูนย์เด็กเล็กเหล่านี้ และการมีส่วนร่วมของพ่อแม่ผู้ปกครอง ตลอดจน
กรอบหลักสูตร การเรียนการสอน การพัฒนาส่ือการเรียนเพื่อเด็กระดับนี้ยังจะต้องได้รับการพิจารณา
ปรับปรุงอีกเป็นอันมาก โดยทั่วไปเด็กก่อนประถมศึกษา จะได้รับบริการด้านพัฒนาการด้านร่างกาย 
อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญาเป็นส าคัญ 

          ระดับประถมศึกษา แม้จะได้ปฏิบัติตามแผนพัฒนาการศึกษา มาอย่างต่อเนื่อง 

เป็นระยะเวลายาวนาน แต่ก็ยังมีความเคลือบแคลงสงสัย ในด้านคุณภาพของการประถมศึกษา ท้ังท่ี
เกี่ยวเนื่องถึงคุณภาพ หรือทักษะพื้นฐานเดิมของเด็ก ความสามารถในการสอนของครู ความพร้อมของ
ส่ือในการเรียนการสอน ความช่วยเหลือเกี่ยวข้องของผู้ปกครอง และความเป็นหุ้นส่วนของนักวชิาการ
และสถาบันการศึกษาระดับสูงในพื้นที่ และที่ส าคัญคือการบริหารจัด การและความรับผิดชอบต่อ
คุณภาพการศึกษาของคณะกรรมการโรงเรียน/ศูนย์เด็กเล็ก ท าให้การเรียนการสอนในระดับนี้ไม่สร้าง
ประสบการณ์จริงให้แก่นักเรียนเท่าที่ควร จากการ ศึกษาวิจัยก็พบอยู่เสมอว่า ความรู้ความสามารถของ
เด็กในวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ยังอยู่ในเกณฑ์ท่ีค่อนข้างต่ า 

ระดับมัธยมศึกษา ส่วนใหญ่ยังเป็นการเรียนหนังสือแบบดั้งเดิม คือการเตรียม 

ผู้เรียนเข้าสู่ระดับอุดมศึกษาแบบเก่าๆ เรียนด้วยระบบการติวมากกว่าการสร้างประสบการณ์ ขาด
มาตรฐานด้านการปฏิบัติงานให้แก่นักเรียนแม้ในแผนการศึกษาแห่งชาติและหลักสูตร
กระทรวงศึกษาธิการจะได้ชี้แนวทางในการจัดการศึกษา การเรียนการสอนในระดับนี้ไว้ว่า ให้สามารถ
เข้าเรียนต่อและพร้อมท่ีจะออกประกอบอาชีพได้ ครูท าหน้าที่เป็นผู้สอนผู้บอกแทนที่จะท าหน้าที่ในการ
ป้อนข้อมูลและสารสนเทศให้นักเรียน นักเรียนในปัจจุบันยังเป็นเพียงผู้ฟังและจดบันทึก แทนที่จะเป็น
ผู้ท าโดยน าเอาข้อมูลความรู้มาจัดสร้างให้เป็นความรู้ใหม่ขึ้น 

สมรรถนะของนักเรียนมัธยมด้านความรู้ความคิดยังอยู่ในระดับค่อนข้างต่ าทุกด้าน โดย  
เฉพาะในวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ความสามารถในวิช าภาษาไทยและอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ท่ีต้อง
ปรับปรุง ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมจ านวนค่อนข้างมากที่เขียนเรียงความภาษาไทยไม่ค่อยได ้
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8.2.2.3 ด้านผลลัพธ์ของการศึกษา 

ระดับก่อนการประถมศึกษา ผลลัพธ์ที่ต้องการคือการสร้างความพร้อมและวุฒิภาวะ
ให้แก่เด็กวัยนี้เป็นส าคัญ แตใ่นทางปฏิบัติปรากฏว่าโรงเรียน/ศูนย์เด็กเล็กหลายแห่งกลับมุ่งเน้นไปท่ีการ
เรียนหนังสือ การให้เด็กอ่านหนังสือโดยการบังคับอาจเป็นการท าร้ายจิตใจเด็ก ท าให้เด็กเบื่อหน่ายต่อ
ระบบโรงเรียนตั้งแต่แรก การเล่นและการเรียนของเด็กวัยนี้จึงควรต้องได้รับการพิจารณาอย่างรอบคอบ 

ระดับประถมศึกษา หากได้เด็กที่ผ่านการเรียนมาจากชั้นเด็กเล็ก ท่ีได้เตรียม 

ความพร้อมมาอย่างดี ย่อมท าให้การเรียนการสอนในระดับ ประถมศึกษาง่ายขึ้นมาก เพราะเด็กเข้าใจและ
มีประสบการณ์มาแล้ว ถึงกระนั้นก็ตาม เรายังพบว่าการเรียนการสอนในระดับประถมศึกษายังไม่ได้
คุณภาพเท่าท่ีควร ท าให้เด็กไปเรียนต่อระดับมัธยมด้วยความยากล าบาก การเรียนการสอนในระดับ
ประถมศึกษายังมุ่งเน้นความจ า ขาดการให้เด็กได้ปฏิบัติที่เป็นชีวิตจริง มาตรฐานที่ค านึงถึงยังเป็นเพียง
มาตรฐานด้านเนื้อหาสาระตามหลักสูตร แต่ขาดมาตรฐานด้านทักษะและการปฏิบัติงาน การประเมิน ผล
ยังมุ่งเน้นรายงานเป็นระดับคะแนน มากกว่าจะรายงานว่าเด็กท าอะไรได้บ้าง เช่น อ่านหนังสือได้คล่อง 
นาทีละกี่ค า บวกเลขได้คล่องแคล่วอย่างไร ลบเลขได้คล่องเป็นอย่างไร เป็นต้น 

อัตราซ้ าช้ันของนักเรียนในระดับประถมศึกษาโดยเฉล่ียมีแนวโน้มลดลงตามล าดับ จากร้อย 

ละ 3.6 ในปี 2530 เป็นร้อยละ 2.8 ในปี 2536 โดยชั้นประถมปีที่ 1 มีอัตราซ้ าช้ันสูงสุด ร้อยละ 7.7 ในปี 
2537 ซ่ึงอาจมีสาเหตุจากการขาดความพร้อมทางร่างกายและสติปัญญา สภาพแวดล้อมในครอบครัวไม่
เอ้ืออ านวย อัตราการออกกลางคันมีแนวโน้มลดลงเช่นกัน จากร้อยละ 19.6 ในปี 2530 เหลือร้อยละ 14.2 

ในปี 2536 

ระดับมัธยมศึกษา ในระดับนี้ เราต้องการผ ลลัพธ์ที่บังเกิดทักษะหลายๆ อย่าง ขึ้นกับตัว
ผู้เรียน ท้ังทักษะด้านการอ่าน การเขียน การคิดเลข และทักษะด้านการคิดวิเคราะห์วิจารณ์ ผู้เรียนสามารถ
สร้างสรรค์ความรู้ขึ้นเองโดยเพิ่มพูนสติปัญญาอย่างหลากหลาย ท้ังด้านมิติสัมพันธ์ ดนตรีสัมพันธ์ ภาษา 
การคิดค านวณ ความสามารถทางกาย การปรับตัวเข้าสังคม และการเข้าใจตนเองเหล่านี้ แต่ปัจจุบันพบว่า 
ความสามารถของนักเรียนเพียงสองอย่างท่ีมุ่งเน้นเป็นอันมากคือ ภาษาและคณิตศาสตร์ แต่ผลที่ได้เมื่อ
เปรียบเทียบกับประเทศต่างๆแล้วยังไม่อยู่ในขั้นที่น่าพอใจ จนท าให้นักเรียนร้องทุกข์ว่าขาดทักษะในการ
เขียนและการเขียนแบบอ้างอิง ขาดกิจกรรมที่สร้างสรรค์ต่างๆ เป็นตน้ 

หมวด 4 แนวการจัดการศึกษา การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด 
ผู้เรียนทุกคน สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ ดังนั้ นกระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียน 
ได้พัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ  การจัดการศึกษาท้ังสามรูปแบบในหมวด 3 ต้องเน้นทั้ง
ความรู้ คุณธรรม และ กระบวนการเรียนรู้  ในเรื่องสาระความรู้ ให้บูรณาการความรู้และทักษะด้านต่าง ๆ 
ให้เหมาะสมกับแต่ ละระดับการศึกษา ได้แก่ ด้านความรู้เกี่ยวกับตนเองและความสัมพันธ์ระหว่างตนเอง
กับสังคม ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม การกีฬา ภูมิปัญญาไทย และ
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การประยุกต์ใช้ภูมิปัญญา ด้านภาษา โดยเฉพาะการใช้ภาษาไทย ด้านคณิตศาสตร์ ด้านการประกอบ
อาชีพ และการด ารงชีวิตอยา่งมีความสุข  

ในเรื่องการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมที่สอดคล้องกับ  
ความสนใจ ความถนัดของผู้เรียน และความแตกต่างระหว่างบุคคล รวมท้ังให้ฝึกทักษะ กระบวนการคิด 
การจัดการการเผชิญสถานการณ์และการประยุกต์ความรู้มาใช้ป้องกันและแก้ปัญหา จัดกิจกรร มให้
ผู้เรียนฝึกปฏิบัติจริง ผสมผสานสาระความรู้ด้านต่าง ๆ อย่างสมดุล และปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมที่ดี 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ในทุกวิชา  

นอกจากนั้น ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ยังต้องส่งเสริมให้ผู้สอน จัดบรรยากาศ  
และส่ิงแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ ใช้การวิจัยเป็ นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ ผู้สอนและผู้เรียน
อาจเรียนรู้ไปพร้อมกันจากส่ือและแหล่งวิทยาการประเภทต่าง ๆ จัดการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นได้ทุกเวลา ทุก
สถานที่ มีการประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองและชุมชน รวมท้ังส่งเสริมการด าเนินงาน และการ
จัดตั้งแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตทุกรูปแบบ  

การประเมินผลผู้เรียน ให้สถานศึกษาพิจ ารณาจากพัฒนาการของผู้เรียน ความประพฤติ 
การสังเกตพฤติกรรมการเรียน การร่วมกิจกรรม และการทดสอบ ส่วนการจัดสรรโอกาสการเข้าศึกษาต่อ 
ให้ใช้วิธีการที่หลากหลายและน าผลการประเมินผู้เรียนมาใช้ประกอบด้วย  

หลักสูตรการศกึษาทุกระดับและทุกประเภท ต้องมีความหลากหลาย โดยส่วน กลาง
จัดท าหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน เน้นความเป็นไทยและความเป็นพลเมืองดี การด ารงชีวิต
และการประกอบอาชีพตลอดจนเพื่อการศึกษาต่อและให้สถานศึกษาขั้นพื้นฐานจัดท าหลักสูตรในส่วนที่
เกี่ยวกับสภาพปัญหาในชุมชนและสังคม ภูมิปัญญาท้องถ่ิน และคุณลักษณะของสมาชิกที่ดีของ
ครอบครัว ชุมชนสังคมและประเทศชาติ ส าหรับหลักสูตรการศึกษาระดับอุดมศึกษาเพิ่มเรื่องการพัฒนา
วิชาการ วิชาชีพชั้นสูงและการค้นคว้าวิจัย เพื่อพัฒนาองค์ความรู้และสังคมศึกษา  

หมวด 5 การบริหารและการจัดการศึกษา  
ส่วนที่ 1 การบริหารและการจัดการศึกษาของรัฐ แบ่งเป็นสามระดับ คือ ระดับชาติ 

ระดับเขตพื้นที่การศึกษาและระดับสถานศึกษา เพื่อเป็นการกระจายอ านาจลงไปสู่ท้องถ่ิน และ
สถานศึกษาให้มากที่สุด 

1.1 ระดับชาติ ให้มีกระทรวงการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม มีอ านาจหน้าที่ ก ากับ
ดูแลการศึกษาทุกระดับและทุกประเภทรวมท้ัง การศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ก าหนดนโยบาย แผน 
และมาตรฐานการศึกษาสนับสนุนทรัพยากรรวมท้ังการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัด
การศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม  

กระทรวงการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม มีองค์กรหลักที่เป็นคณะ บุคคลในรูปสภ า
หรือคณะกรรมการส่ีองค์กร คือ 
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1.สภาการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมแห่งชาติ  
2.คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
3.คณะกรรมการการอุดมศึกษา  
4.คณะกรรมการการศาสนาและวัฒนธรรม 

มีหน้าที่พิจารณาให้ความเห็นหรือให้ค าแนะน าแก่รัฐมนตรี หรือคณะรัฐ มนตรีและมีอ านาจ 

หน้าที่อ่ืนตามที่กฎหมายก าหนด  
ให้ส านักงานของท้ังส่ีองค์กรเป็นนิติบุคคล มีคณะกรรมการแต่ละองค์กร ประกอบด้วย 

กรรมการ โดยต าแหน่งจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้แทนองค์กรเอกชน ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ และผู้ทรงคุณวุฒิซ่ึงมีจ านวนไม่น้อยกว่าจ านวนกรรมการปร ะเภทอ่ืนรวมกัน มี
เลขาธิการของแต่ละส านักงาน เป็นกรรมการและเลขานุการ  

สภาการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมแห่งชาติ มีหน้าที่พิจารณาเสนอนโยบาย แผน และ 

มาตรฐานการศึกษาของชาติ นโยบายและแผนด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม การสนับสนุน
ทรัพยากร การประเมินผลการจัดการศึกษา การด า เนินการด้านศาสนาศิลปะและวัฒนธรรม รวมท้ังการ
พิจารณากล่ันกรองกฎหมายและกฎกระทรวง  

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีหน้าที่พิจารณาเสนอนโยบาย แผนพัฒนา มาตรฐาน 

และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานที่สอดคล้องกับแผนการศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
แห่งชาติ การสนับสนุนทรัพยากร การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

คณะกรรมการการอุดมศึกษา มีหน้าที่พิจารณาเสนอนโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐาน 

การอุดมศึกษาท่ีสอดคล้องกับแผนการศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมแห่งชาติ การสนับสนุน
ทรัพยากร การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผ ลการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา โดยค านึงถึงความ
เป็นอิสระตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งสถานศึกษาแต่ละแห่ง  

คณะกรรมการการศาสนาและวัฒนธรรม มีหน้าที่พิจารณาเสนอนโยบายและแผนพัฒนาที ่
สอดคล้องกับแผนการศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมแห่งชาติ การสนับสนุนทรัพยากร การติดตาม 
ตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินการด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สถานศึกษาของรัฐที่จัด
การศึกษาระดับปริญญาเป็นนิติบุคคล ด าเนินการจัดการศึกษาและอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของสภา
สถานศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งสถานศึกษานั้น  ๆ

1.2  ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  
การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานและการอุดมศึกษาระดับต่ า กว่าปริญญา 

 ให้ยึดเขตพื้นที่การศึกษาโดยค านึงถึงปริมาณสถานศึกษา และจ านวนประชากรเป็นหลัก รวมท้ังความ
เหมาะสมด้านอ่ืนด้วย ในแต่ละเขตพื้นที่การศึกษาให้มีคณะกรรมการและส านักงานการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรมเขตพื้นที่การศกึษาท าหน้าที่ในการก ากับดูแลสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและสถานศึกษา
ระดับอุดมศึกษาระดับต่ ากว่าปริญญา ประสานส่งเสริมและสนับสนุนสถานศึกษาเอกชนในเขตพื้นที่
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การศึกษาประสานและส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินให้สามารถจัดการศึกษาสอดคล้องกับ
นโยบายและมาตรฐานการศึกษา ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาของบุคคล ครอบครัว องค์กร
ชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืนที่จัด
การศึกษาในรูปแบบที่หลากหลาย รวมท้ังการก ากับดูแลหน่วยงานด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมใน
เขตพื้นที่การศึกษา  

คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา ประกอบด้วยผู้แทนองค์กรชุมชน ผู้แทนองค์กร 

เอกชน ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ผู้แทนสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพครู และผู้ประกอบวิชาชีพ
บริหารการศึกษา ผู้แทนสมาคมผู้ปกครองและครู ผู้น าทางศาสนาและผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษา ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม โดยให้ผู้อ านวยการส า นักงานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมเขตพื้นที่การศึกษาเป็น
กรรมการและเลขานุการของคณะกรรมการ 

1.3 ระดับสถานศึกษา 
ให้แต่ละสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และสถานศึกษาอุดมศึกษาระดับ ต่ ากว่าปริญญา ม ี

คณะกรรมการสถานศึกษา เพื่อท าหน้าที่ก ากับและส่งเสริมสนับสนุนกิจการของสถานศึกษาและจัดท า
สาระของหลักสูตรในส่วนที่เกี่ยวกับสภาพปัญหาในชุมชนและสังคมภูมิปัญญาท้องถ่ิน คุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ คณะกรรมการสถานศึกษาประกอบด้วย ผู้แทน ผู้ปกครอง ผู้แทนครู ผู้แทนองค์กรชุมชน 
ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ผู้แทนศิษย์เก่าของสถานศึกษา และผู้ทรงคุณวุฒ ิและให้ผู้บริหาร
สถานศึกษาเป็นกรรมการและเลขานุการของคณะกรรมการ  

ทั้งนี้ ให้กระทรวงกระจายอ านาจ ท้ังด้านวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และ 
การบริหารทั่วไป ไปยังคณะกรรมการและส านักงานการศึกษาฯ เขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาใน
เขตพื้นที่การศึกษาโดยตรง 

ส่วนที่ 2 การบริหารและการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจัดการศึกษาได้ทุกระดับและทุกประเภทตามความ 

พร้อม ความเหมาะสมและความต้องการภายในท้องถ่ิน เพ่ือเป็นการรองรับสิทธิและการมีส่วนร่วมใน
การจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ตามที่ก าหนดในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
โดยกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินความพร้อม รวมทั้งประสานและส่งเสริมให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินสามารถจัดการศึกษาได ้

ส่วนที่ 3 การบริหารและการจัดการศึกษาของเอกชน 

สถานศึกษาเอกชนเป็นนิติบุคคลจัดการศึกษาได้ทุกระดบัและทุกประเภท ม ี

คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วยผู้บริหารสถานศึกษาเอกชน ผู้รับใบอนุญาต ผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทน
องค์กรชุมชน ผู้แทนครู ผู้แทนศิษย์เก่าและผู้ทรงคุณวุฒิ การบริหารและการจัดการศึกษาของเอกชนให้มี
ความเป็นอิสระ โดยมีการก ากับ ติดตาม ประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาจากรัฐ และต้องปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑ์การประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเช่นเดียวกับสถานศึกษาของรัฐ รวมท้ังรัฐ
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ต้องให้การสนับสนุนด้านวิชาการและด้านเงินอุดหนุน การลดหย่อนหรือยกเว้นภาษี รวมท้ังสิทธิ
ประโยชน์อ่ืนตามความเหมาะสม ท้ังนี้ การก าหนดนโยบายและแผนการจัดการศึกษาของรัฐของเขต
พื้นที่การศึกษา หรือขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินให้ค านึงถึงผลกระทบต่อการจัดการศึกษาของ
เอกชน โดยให้รับฟังความคิดเห็นของเอกชน และประชาชนประกอบการพิจารณาด้วย ส่วนสถานศึกษา
ของเอกชนระดับปริญญา ให้ด าเนินกิจการโดยอิสระภายใต้การก ากับดูแลของสภาสถานศึกษาตาม
กฎหมายว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 

ปัญหา/อุปสรรคและแนวทางแก้ไข  
ปัญหาและอุปสรรคในการจัดการศึกษาไทย ควรต้องวิเคราะห์และพิจารณาปัญหา 

และอุปสรรคจากระบบต่างๆทั้งระบบการศึกษาโดยรวมเช่น ระบบการบริหารจัดการ ระบบบริหาร
จัดการในโรงเรียน ระบบการเรียนการสอน และระบบการวัดผลประเมินผล เป็นต้น 

1. ระบบการบริหารจัดการ การศึกษาไทยอาจได้ชื่อว่ามีการบริหารจัดการแบบรวม 

อ านาจศูนย์กลางอย่างสูง (Highly Centralized Bureaucracy) ตามระบบการบริหารราชการแผ่นดิน ซ่ึงใน
สมัยเริ่มต้นการศึกษาในระบบโรงเรียนนั้น โรงเรียนก็ได้รับสถานะเป็นนิติบุคคลดังเช่นวัดในปัจจุบัน 
โดยมีการบริหารจัดการหลายอย่างท่ีระดับโรงเรียน ปัจจุบันกระทรวงศึกษาธิการมีกรมท่ีจัดการศึกษา
หลายกรมเช่น ส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ รับผิดชอบโรงเรียนประถมศึกษา ช้ัน
เด็กเล็กส่วนใหญ่ และมัธยมศึกษาบางส่วน กรมสามัญศึกษารับผิดชอบโรงเรียนมัธยมส่วนใหญ่และ
การศึกษาพิเศษ ส านักงานการศึกษาเอกชนรับผิดชอบสถานศึกษาเอกชน กรมการศาสนารับผิดชอบ
โรงเรียนบางส่วน รวมท้ังศูนย์เด็กเล็ก กรมอาชีวศึกษารับผิดชอบสถานศึกษาด้านอาชีพ เป็นต้น  

เมื่อกรมเหล่านี้จัดเป็นนิติบุคคล ท าให้โรงเรียนหมดฐานะในการเป็นนิติบุคคลไปโดย 

ปริยาย ดังนั้นการบริหารจัดการในระดับจังหวัดจึงเป็นเพียงการได้รับมอบอ านาจจากกรมเจ้าสังกัดใน
ส่วนกลาง จังหวัดและโรงเรียน/สถานศึกษาจึงมีแนวโน้มในการจัดการศึกษาตามท่ีกรมเจ้าสังกัดส่ังมา 
มิใช่จัดการศึกษาเพื่อสนองตอบความต้องการของสังคมและชุมชนของตนเท่าที่ควรจะเป็น การจัดการ
ศึกษาโดยระบบกรมเจ้าสังกัดเช่นนี้ท าให้การจัดการศึกษาในระดับจังหวัดไม่มีความเป็นเอกภาพ การ
จัดการศึกษาโดยรัฐฝ่ายเดียวเช่นนี้อาจเป็นเรื่องเสียหายแก่การวางพ้ืนฐานประชาธิปไตยในประเทศ 
เพราะขาดการมีส่วนร่วมของประชาชน เพียงจะให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมกับโรงเรียนในการพัฒนา
เด็ก แต่พ่อแม่/ผู้ปกครองนักเรียนยังไม่มีโอกาสและได้รับสิทธิเต็มที่ แล้วจะให้เข้าไปมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาบ้านเมืองในด้านอ่ืนให้สนิทได้อย่างไร 

ปัจจุบันจะพบว่า การปฏิบัติงานในโรงเรียน/สถานศึกษานั้นมีหลายส่ิงหลายอย่างท่ี 

มิได้เกิดขึ้นจากความต้องการของชุมชนโรงเรียน แต่มาจากส่วนกลางโดยจัดท าออกมาเป็นกฎ ระเบียบ 
ประกาศ ค าส่ัง และข้อบังคับต่างๆ ท าให้ส่วนท้องถ่ินคือโรงเรียน /สถานศึกษาเกือบไม่มีสิทธิในการคิด
สร้างสรรค์ของตนขึ้นเอง จึงท าให้โรงเรียน /สถานศึกษาต้องปฏิบัติงานในรูปงานประจ าท่ีติดอยู่ในกรอบ 
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ขาดการพัฒนาที่มาจากวิสัยทัศน์ของชุมชนโรงเรียนและไม่สามารถจะสร้างแผนยุทธศาสตร์ในการ
ปรับปรุงโรงเรียนที่ดีได ้

2.  ระบบการบริหารจัดการระดับโรงเรียน/สถานศึกษา ความจริงโรงเรียน/ 

สถานศึกษาเป็นหน่วยพัฒนาผู้เรียนโดยตรง ชุมชนโรงเรียนที่ประกอบด้วยครู พ่อแม่ผู้ปกครอง นักเรียน
และองค์กรที่เกี่ยวข้อง ควรจะได้ร่วมมือกันวางแผนปรับปรุงโรงเรียน สร้างสรรค์ความเป็นเลิศให้
เยาวชนของตนอย่างใกล้ชิด พร้อมท้ังรับผิดชอบในคุณภาพการศึกษา แต่การปฏิบัติในปัจจุบันของไทยก็
คือ โรงเรียนปฏิบัติงานตามล าพังในกลุ่มครู ท่ีใดมคีรูใหญ่ที่ดีมีความรับผิดชอบสูง ไม่ท้ิงโรงเรียน พร้อม
ด้วยมีครูอาวุโสที่เสียสละ มีครูขั้นมืออาชีพในสาขาวิชาต่างๆอย่างพร้อมเพียงก็สามารถจะด าเนินการไป
ได้อย่างดีมีคุณภาพ แต่โรงเรียนส่วนใหญ่ของไทยมิได้เป็นเช่นนั้น เพราะการบริหารบุคลากรอยู่ใน
อ านาจของผู้อ่ืน ตัวอย่างเช่นโรงเรียนต้องการครูสอนวิชาหนึ่งแต่หน่วยเหนืออาจส่งครูที่ถนัดในวิชาอ่ืน
มาให้ โรงเรียนขาดภาวะผู้น าเพราะหน่วยเหนือจัดการเสียเอง การที่เป็นเช่นนี้เป็นเพราะการจัดการใน
ระบบโรงเรียนยังขาดองค์ประกอบท่ีส าคัญอีกหลายประการเช่น การมีส่วนร่วมของประชาชน การมี
หุ้นส่วนของโรงเรียนกับสถาบันการศึกษาระดับสูง การช่วยเหลือทางวิชาการ ส่ือ และสังคมเทคโนโลยี
ทางการสอนของหน่วยเหนือ 

3.  ระบบการเรียนการสอน การสอนของครูยังเป็นการสอนที่ให้ผู้เรียนลอกเลียน 

ความรู้มากกว่าการป้อนข้อมูลสารสนเทศเพื่อให้ผู้เรียนสร้างความรู้ของผู้เรียนเอง ปัจจุบันการเรียนของ
นักเรียนยังอยู่ในรูปท่ีครูบอกให้ท า ก าหนดโจทย์เลขให้คิด และมีความรู้เท่าท่ีครูบอกหรือเท่าที่ครู
ก าหนด คิดนอกเหนือจากที่ครูบอกไม่ได้ หรือตั้งโจทย์เลขของตนเองและแก้ปัญหาโจทย์นั้นๆของตน
ไม่ได้ นับเป็นการเรียนที่ไม่เป็นความสุขและไม่ท้าทายให้อยากเรียน ความสุขของผู้เรียนน่าจะเกิดจาก
การท างานที่ตนชอบและท าได้ส าเร็จ เมื่อเรียนไม่มีความสุข ในที่สุดเด็กก็ถูกท าร้ายจิตใจทั้งจากครูและ
พ่อแม่ผู้ปกครองของตนเอง การเรียนการสอนเป็นเรื่องใหญ่ที่ทุกฝ่ายจะต้องทุ่มเท ใช้พลังงานและพลัง
ความคิดในการจัดการเรียนการสอนในการศึกษาขั้นพื้นฐานให้เป็นการเรียนการสอนที่เอ้ือต่อการพัฒนา
คน มิใช่การเรียนการสอนเพียงเพื่อเลือกสรรคน 

4.  ระบบการวัดผลประเมินผล การวัดผลประเมินผลเป็นระบบท่ีส าคัญอีกระบบ 

หนึ่งของระบบการศึกษาท่ีแสดงให้เห็นว่าครูผู้สอนนั้นเป็นผู้ช านาญการในระดับมืออาชีพ เป็นนกัวิจัย 
(teachers as researchers) และพัฒนา เพราะการวัดผลประเมินผลนั้นเป็นกระบวนการเก็บข้อมูล วิเคราะห์ 
ประมวลผลข้อมูล และน าข้อมูลมาแก้ไขปัญหาท่ีเกิดกับการสอนของครูและการเรียนของนักเรียน นับว่า
สามารถเอาข้อมูลจากการวัดประเมินนักเรียนมาจัดการในด้านการปรับปรุงการเรียนของนักเรียน และ
การสอนของตนได้ มิใช่น าเอาผลการวัดและประเมินมาใช้เพียงแค่การตัดสินได้-ตก หรือการจัดท าระดับ
คะแนนและใช้คะแนนเป็นเครื่องมือท าร้ายจิตใจเด็ก ดังที่ปฏิบัติกันอยู่ในปัจจุบัน ยิ่งไปกว่านั้นยังพบว่า 
การวัดและประเมินผล เช่นวิธีการทดสอบอย่างผิวเผนิจากการใช้ข้อสอบแบบปรนัยไม่สามารถเขียน
ข้อสอบท่ีวัดให้ลึกซ้ึงได้ ขาดการวัดผลด้านการปฏิบัติ และชี้ให้เห็นว่า มิได้สอนให้เด็กปฏิบัติงานและ
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สอนให้เป็นชีวิตจริงหรือได้ประสบการณ์จริง และมิได้ก าหนดมาตรฐานและ/หรือตัวบ่งชี้ด้านการ
ปฏิบัติงานอันเป็นเป้าหมายที่ส าคัญของการศึกษา การรู้ระดับคะแนนไม่สามารถบอกได้ว่านักเรียนท า
อะไรได้บ้าง ผู้ปกครองจึงไม่สามารถช่วยเหลือลูกได้เท่าท่ีควร 
 

8.3 การบริหารจัดการชั้นเรียน 

ปัญหาอย่างหนึ่งที่พบได้บ่อยในหลายโรงเรียน คือ การควบคุมดูแลนักเรียนให้อยู่ในระเบียบ
วินัยและตั้งใจเรียน แม้กระทั่งครูที่มีประสบการณ์ด้านการสอนที่มีความเชื่อมั่นในวิธีการควบคุมชั้นเรียน 
โดยนักเรียนต้องเชื่อฟังและอยู่ในระเบียบวินัยอย่างเคร่งครัด ซ่ึงเป็นแนวทางท่ีไม่สอดคล้องกับแนวการ
เรียนการสอนในปัจจุบันที่เน้นนักเรียนเป็นส าคัญ ให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรูน้ั้นๆ 
ได้คิดลงมือท ากิจกรรมอย่างกระตือรือร้น ตื่นตัว ตื่นใจ หรือมีใจจดจ่อผูกพันกับส่ิงท่ีท า มิใช่เพียง ท าไป
ให้เสร็จภารกิจเท่านั้น ดังนั้นการที่ครูจะจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ ผู้เรียนมีส่วนร่วมนั้น กิจกรรมนั้น
จะต้องมีลักษณะที่ช่วยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมอย่าง “active” คือช่วยให้ผู้เรียนรู้สึกมีความกระตือรือร้น
ตื่นตัว มีความจดจ่อ ผูกพันกับส่ิงท่ีท า เพื่อก่อให้เกิดการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง และครูที่สามารถ
ด าเนินการดังกล่าวให้ประสบความส าเร็จนั้นจึงได้รับการยอมรับว่าเป็น “ครูมืออาชีพ” 

ดังนั้น “ครูมืออาชีพ” จึงเป็นครูที่มีความรู้ในเนื้อหาวิชาที่สอน มีความสามารถ 

จัดการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบมีประสิทธิภาพ รวมถึงต้องพัฒนาทักษะวิชาชีพของตนเองอย่าง
สม่ าเสมอและต่อเนื่อง เพื่อมุ่งพัฒนาศักยภาพของนักเรียนอย่างแท้จริงดังนั้นการบริหารจัดการชั้นเรียน
ตลอดจนการสร้างบรรยากาศที่กระตุ้นส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้หรือสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง
จึงเป็นส่ิงท่ีครูมืออาชีพต้องให้ความส าคัญและสามารถด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

8.3.1 ความหมายของการจัดการชั้นเรียน 

โดยส่วนใหญ่แล้วจะเข้าใจกันว่า การจัดการชั้นเรียน คือ การจัดสภาพของห้องเรียน 

ทางด้านกายภาพหรือการตกแต่งห้องเรียนด้วยวัสดุตกแต่งเพื่อเป็นการจูงใจนักเรียนให้มีความสนใจและ
ตั้งใจเรียน นั่นเป็นเพียงส่วนหนึ่งของการจัดการชั้นเรียนเท่านั้น หากแต่ต้องมีการสร้างสรรค์และเอาใจ
ใส่สภาพบรรยากาศภายในห้องเรียนด้วยเช่นกัน ครูจึงเป็นบุคคลที่หลีกเล่ียง ไม่ได้เลยในการรับหน้าที่
เป็นผู้สร้างและส่งเสริมกระบวนการเรียนการสอน กระตุ้นความใฝ่รู้และใส่ใจในการศึกษาของผู้เรียน 
สร้างความมีระเบียบวินัยให้กับผู้เรียน อีกทั้งต้องคงสภาพส่ิงแวดล้อมเหล่านี้เพ่ือช่วยให้การสอนในชั้น
เรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลแก่ผู้เรียนอย่างยั่งยืน 

การจัดการชั้นเรียนจึงมีความหมายกว้าง นับตั้งแต่การจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพใน
ห้องเรียน การจัดกับพฤติกรรมที่เป็นปัญหาของนักเรียน การสร้างวินัยในชั้นเรียนตลอดจนการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนของครู และการพัฒนาทักษะการสอนของครูให้สามารถกระตุ้นพร้อมท้ังสร้าง
แรงจูงใจในการเรียน เพื่อให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้แล้วยังมีนักการ
ศึกษาหลายท่านได้ก าหนดความหมายของการจัดการชั้นเรียนไปในแนวทางเดียวกัน ดังนี ้
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โบรฟี (สุภวรรณ : 2551) กล่าวถึงการจัดการชั้นเรียนไว้ว่า หมายถึง การที่ครูสร้าง 

และคงสภาพส่ิงแวดล้อมในการเรียนรู้ที่น าไปสู่การจัดการเรียนการสอนที่ประสบการผลส าเร็จทั้งใน
ด้านส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ (Physical Environment) การสร้างกฎระเบียบและการด าเนินการที่ท าให้
บทเรียนมีความน่าสนใจอย่างต่อเนื่อง รวมท้ังการมีส่วนร่วมในกจิกรรมทางวิชาการในชั้นเรียน 

เบอร์เดน (สุภวรรณ : 2551) ให้ค าจ ากัดความของการจัดการชั้นเรียนไว้ว่า เป็นยุทธศาสตร์และ
การปฏิบัติที่ครูใช้เพื่องคงสภาพความเป็นระเบียบเรียบร้อย 

สุรางค์ โค้วตระกูล (สุภวรรณ : 2551) ได้อธิบายความหมายของการจัดการห้องเรียนอย่างมี
ประสิทธิภาพว่า หมายถึงการสร้างและการรักษาส่ิงแวดล้อมของห้องเรียนเพื่อเอ้ือต่อการเรียนรู้ของ
นักเรียน หรือหมายถึงกิจกรรมทุกอย่างท่ีครูท าเพื่อจะช่วยให้การสอนมีประสิทธิภาพและนักเรียนมี
ผลสัมฤทธ์ิในการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว ้

ซูซาน (สุภวรรณ : 2551) ได้ให้ความหมายของการจัดการชั้นเรียนไว้ว่า เป็นพฤติกรรมการสอน
ที่ครูสร้างและคงสภาพเงื่อนไขของการเรียนรู้เพ่ือช่วยให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผลขึ้นในชั้นเรียนซ่ึงถือเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ การจัดการชั้นเรียนที่มีคุณภาพนั้นต้องเป็น
กระบวนการที่ด าเนินไปอย่างตอ่เนื่องและคงสภาพเช่นนี้ไปเรื่อยๆ โดยสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้ การ
ให้ผลย้อนกลับและการจัดการเกี่ยวกับการท างานของนักเรียน ความพยายามของครูที่มีประสิทธิภาพนั้น
หมายรวมถึง การที่ครูเป็นผู้ด าเนินการเชิงรุก (Proactive) มีความรับผิดชอบ(Responsive) และเป็น
ผูส้นับสนุน (Supportive)Kauchak และ Eggen (วีณา นนทพันธาวาทย์ : 2551) ให้ค าจ ากัดความว่า การ
บริหารจัดการชั้นเรียน ประกอบด้วยความคิด การวางแผนและการปฏิบัติทั้งหลายท้ังปวงของครูที่
สร้างสรรค์สภาพแวดล้อมอย่างเป็นระบบระเบียบและส่งเสริมการเรียนรู้  โดยมีเป้าหมายของการ 

จัดการบริหาร (Management Goals) มี 2 ประการส าคัญ คือ 

1. รังสรรค์ส่ิงแวดล้อมต่างๆ ท่ีจะส่งเสริมให้การเรียนรู้มีความเป็นไปได้มากที่สุด 

และครูจะสามารถสะท้อนการปฏิบัติงานของตนเองด้วยการถามตนเองสม่ าเสมอว่าระบบการ 

บริหารขัดการเอ้ืออ านวยให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างไรเพียงใด 

2. พัฒนานักเรียนให้มีศักยภาพในการจัดการและน าตนเองให้สามารถเรียนรู้ได้ด้วย 
ตนเอง ดังนั้น การบริหารจัดการชั้นเรียนจึงเป็นเครื่องมือในการส่งเสริมให้นักเรียนเกิดความเข้าใจด้วย
ตนเอง ประเมินตนเองและควบคุมดูแลตนเองได้เหมาะสมตามวัย 

Moore (วีณา นนทพันธาวาทย์ : 2551) ให้ค าจ ากัดความว่า การบริหารจัดการชั้น 

เรียนเป็นกระบวนการของการจัดระบบระเบียบและน ากิจการของห้องเรียนให้เกิดการเรียนรู้ การบริหาร
จัดการชั้นเรียนมักจะถูกรับรู้ว่าเกี่ยวข้องกับการรักษาระเบียบวินัยและควบคุมชั้น อย่างไรก็ตามการเข้าใจ
เช่นนี้ เป็นเรื่องง่ายเกินไป ท้ังนี้เพราะ การบริหารจัดการชั้นเรียนมีหลายส่ิงมาไปกว่านี ้
นั่นคือ การสร้างและดูเอาใจใส่บรรยากาศส่ิงแวดล้อมของห้องเรียนเพื่อให้การจัดการเรียนรู้บรรลุ 

ตามเป้าหมายทางการศึกษา 
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วีณา นนทพันธาวาทย์ (วีณา นนทพันธาวาทย์ : 2551) ได้อธิบายว่า การบริหารจัดการชั้นเรียน 
ประกอบด้วย ความคิดทั้งหมดทั้งหลายของครู การวางแผนการปฏิบัติงานของครูในการริเริ่มสร้างสรรค์
ส่ิงแวดล้อมและส่งเสริมการเรียนรู้อย่างเป็นล าดับขั้นตอน มีงานวิจัยจ านวนมากที ่
ชี้ให้เห็นว่า การบริหารจัดการชั้นเรียนที่ประสบความส าเร็จ ประกอบด้วย การสัมพันธ์ระหว่าง 

การบริหารจัดการชั้นเรียนกับกิจกรรมการเรียนการสอน และความสัมพันธ์ของท้ังสอง 
องค์ประกอบเป็นความสัมพันธ์แบบ Synergistic คือ การรวมพลังให้เกิดผลลัพธ์ที่มากขึ้น นั่นคือ 

ความส าเร็จของการบริหารจัดการชั้นเรียนจะมีอิทธิพลต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของคร ู

8.3.2 ความส าคัญของการจัดการชั้นเรียน 

จากการที่นักการศึกษาหลายท่านได้ให้ความหมายของการบริหารจัดการชั้นเรียน 

และจากเอกสารงานวิจัยหลายฉบับนั้น จะพบว่าการบริหารจัดการชั้นเรียนเป็นส่ิงส าคัญอันดับต้นๆ อัน
จะเป็นแรงกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความกระตือรือร้นในการเรียนและการร่วมกิจกรรมต่าง  ๆภายใน
ห้องเรียนและน าไปสู่การประสบความส าเร็จในการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพและได้
ประสิทธิผลสูงสุด  

การจัดการชั้นเรียนมีความส าคัญด้วยเหตุผลหลายประการ คือ 

การเรียนรู้จะเกิดขึ้นไม่ได้หรือเกิดได้น้อยถ้ามีส่ิงรบกวนในชั้นเรียนอยูต่ลอดเวลาด้วย 

ปัญหาทางด้านพฤติกรรมของนักเรียน 

นักเรียนที่อยู่ในชั้นเรียนที่ไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย ส่ิงแวดล้อมในชั้นเรียนมีเสียงดังและ 

ส่ิงรบกวน หรือการจัดที่นั่งไม่เหมาะสมอาจเกิดสาเหตุให้เกิดปัญหาทางวินัยน าไปสู่การแสดง 

พฤติกรรมที่ก้าวร้าว หรือท าให้นักเรียนไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ ส่งผลให้นักเรียนไม่สามารถ 

เรียนรู้ได้อย่างเต็มที ่
ดังนั้นจึงอาจสรุปความส าคัญของการจัดชั้นเรียนได้ว่า เป็นการด าเนินการต่าง ๆ ท่ี 

เกี่ยวข้องกับการจัดสภาพแวดล้อมในชั้นเรียน เพื่อกระตุ้น ส่งเสริมบรรยากาศการเรียนรู้ รวมถึงการ 
แก้ไขปัญหาพฤติกรรมของนักเรียนโดยมีเป้าหมายเพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ตามจุดประสงค์ของการ
เรียนการสอนตลอดจนบรรลุผลตามเป้าหมายของการศึกษา การจัดการชั้นเรียนเพื่อส่งเสริมบรรยากาศ
การเรียนรู้ บรรยากาศที่พึงปรารถนาในชั้นเรียน ในการจัดการเรียนการสอน ผู้สอนต่างปรารถนาให้จัด
กิจกรรมการเรียนการสอนด าเนินไปอย่างราบรื่น และผู้เรียนเกิดพฤติกรรมตามจุดประสงค์ที่ก าหนดไว้
ในหลักสูตร บรรยากาศในชั้นเรียนมีส่วนส าคัญในการส่งเสริมให้ความปรารถนานี้เป็นจริง  

พรรณี ชูทัย (2522 : 261 – 263)  กล่าวถึงบรรยากาศในชั้นเรียนที่จะน าไปสู่ 

ความส าเร็จในการสอน จัดแบ่งได้ 6 ลักษณะ สรุปได้ดังนี ้
1. บรรยากาศที่ท้าทาย (Challenge) เป็นบรรยากาศที่ครูกระตุ้นให้ก าลังใจนักเรียน 

 เพื่อให้ประสบผลส าเร็จในการท างาน นักเรียนจะเกิดความเชื่อมั่นในตนเองและพยายามท างานให้ส าเร็จ 
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2. บรรยากาศที่มีอิสระ (Freedom) เป็นบรรยากาศทีน่ักเรียนมีโอกาสได้คิด ได ้

ตัดสินใจเลือกส่ิงท่ีมีความหมายและมีคุณค่า รวมถึงโอกาสที่จะท าผิดด้วย โดยปราศจากความกลัวและ
วิตกกังวล บรรยากาศเช่นนี้จะส่งเสริมการเรียนรู้ ผู้เรียนจะปฏิบัติกิจกรรมด้วยความตั้งใจโดยไม่รู้สึกตึง
เครียด  

3. บรรยากาศที่มีการยอมรับนับถือ (Respect) เป็นบรรยากาศที่ครูรู้สึกว่า 
นักเรียนเป็นบุคคลส าคัญ มีคุณค่า และสามารถเรียนได้ อันส่งผลให้นักเรียนเกิดความเชื่อมั่นในตนเอง
และเกิดความยอมรับนับถือตนเอง 

4. บรรยากาศที่มีความอบอุ่น (Warmth) เป็นบรรยากาศทางด้านจิตใจ ซ่ึงมีผลต่อ 

ความส าเร็จในการเรียน การที่ครูมีความเข้าใจนักเรียน เป็นมิตร ยอมรับให้ความช่วยเหลือ จะท าให้ 

นักเรียนเกิดความอบอุ่น สบายใจ รักครู รักโรงเรียน และรักการมาเรียน 

5. บรรยากาศแห่งการควบคุม (Control) การควบคุมในที่นี้ หมายถึง การฝึกให้ 

นักเรียนมีระเบียบวินัย มิใช่การควบคุม ไม่ให้มีอิสระ ครูต้อง มีเทคนิคในการปกครองช้ันเรียนและฝึกให้
นักเรียนรู้จักใช้สิทธิหน้าที่ของตนเองอย่างมีขอบเขต 

6. บรรยากาศแห่งความส าเร็จ (Success) เป็นบรรยากาศที่ผู้เรียนเกิดความรู้สึก 

ประสบความส าเร็จในงานที่ท า ซ่ึงส่งผลให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดีขึ้น ผู้สอนจึงควรพูดถึงส่ิงท่ีผูเ้รียน 

ประสบความส าเร็จให้มากกว่า การพูดถึงความล้มเหลว เพราะการที่คนเราค านึงถึง แต่ส่ิงท่ี 

ล้มเหลว เพราะการที่คนเราค านึงถึงแต่ความล้มเหลวจะมีผลท าให้ความคาดหวังต่ า ซ่ึงไม่ส่งเสริม 

ให้การเรียนรู้ดีขึ้น บรรยากาศทั้ง 6 ลักษณะนี้ มีผลต่อความส าเร็จของผู้สอนและคว ามส าเร็จของผู้เรียน 
ผู้สอนควรสร้างให้เกิดในชั้นเรียน 

8.3.3 ลักษณะของชั้นเรียนที่ด ี

เพื่อให้การจัดชั้นเรียนที่ถูกต้องตามหลักการ ผู้สอนควรได้ทราบถึงลักษณะของช้ัน 

เรียนที่ดีสรุปได้ดังนี ้
1   ชั้นเรียนที่ดีควรมีสีสันที่น่าดู สบายตา อากาศถ่ายเทได้ดี ถูกสุขลักษณะ 

2   จัดโต๊ะเก้าอ้ีและส่ิงท่ีที่อยู่ในชั้นเรียนให้เอ้ืออ านวยต่อการเรียนการสอน และ 

กิจกรรมประเภทต่าง  ๆ

3   ให้นักเรียนได้เรียนอย่างมีความสุข มีอิสรเสรีภาพ และมีวินัยในการดูแลตนเอง 
4  ใช้ประโยชน์ชั้นเรียนให้คุ้มค่า ครูอาจดัดแปลงให้เป็นห้องประชุมห้องฉาย 

ภาพยนตร์และอ่ืน ๆ 

5   จัดเตรียมชั้นเรียนให้มีความพร้อมต่อการสอนในแต่ละครั้ง เช่น การท างาน 

กลุ่ม การสาธิตการแสดงบทบาทสมมุต ิ

6   สร้างบรรยากาศให้อบอุ่น ให้ความเป็นกันเองกับผู้เรียน 
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8.3.4 รูปแบบการจัดชั้นเรียน 

การจัดชั้นเรียนจัดได้หลายรูปแบบ โดยจดัให้เหมาะสมกับบทเรียน กิจกรรมการ 

เรียนการสอน จ านวนนักเรียน สภาพแวดล้อมในชั้นเรียน ขนาดของห้องเรียน เป็นต้น ครูควรได้
ปรับเปล่ียนรูปแบบของการจัดโต๊ะ เก้าอ้ี มุมวิชาการ และมุมต่าง ๆ ในห้องเรียน เพื่อสร้างบรรยากาศ 

ของห้องเรียนให้น่าสนใจไม่ซ้ าซากจ าเจ ไม่น่าเบ่ือหน่าย นักเรียนจะเกิดความกระตือรือร้นและ 

กระฉับกระเฉงในการเรียนดีขึ้น การจัดชั้นเรียนถ้าแบ่งตามวิธีการสอนจะได้ 2 แบบ คือ แบบธรรมดา
และแบบนวัตกรรม 

ชั้นเรียนแบบธรรมดา 

ชั้นเรียนแบบธรรมดาเป็นชั้นเรียนที่มีครูเป็นศูนย์กลาง เป็นผู้น าการเรียนรู้ โดยม ี

ผู้เรียนเป็นผู้รับความรู้จากครู การจัดชั้นเรียนแบบนี้จะมีโต๊ะครูอยู่หน้าชั้นเรียน และมีโต๊ะเรียนวางเรียง
กันเป็นแถว โดยหันหน้าเข้าหาครูแสดงดังรูป 

1.ลักษณะการจัดชั้นเรียน การจัดชั้นเรียนแบบธรรมดานี้ โต๊ะเรียนของ 
นักเรียน อาจเป็นโต๊ะเดี่ยวหรือโต๊ะคู่ก็ได้ ผนังห้องเรียนอาจจะมีกระดานป้ายนเิทศ หรือส่ือการสอน 

เช่น แผนภูมิ รูปภาพ แผนที่ติดไว้ ซ่ึงส่ือการสอนเหล่านี้จะไม่เปล่ียนบ่อยนัก การตกแต่งผนัง 

ห้องเรียนจะแตกต่างกันออกไปตามแต่สถานที่ตั้งของโรงเรียน โรงเรียนที่อยู่ในตัวเมืองอาจจะมีการ 

ตกแต่ง มากกว่าโรงเรียนที่อยู่ห่างไกลออกไปตมชนบท เพราะหาส่ือการสอนได้ยากกว่า บาง 

ห้องเรียนอาจจะมีมุมความสนใจ แต่ก็ไม่ได้ถือเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนการสอน 

2.บทบาทของครูและนักเรียน บทบาทของครูและนักเรียนในชั้นเรียนแบบ 

ธรรมดานี้ ครูจะเป็นผู้รอบรู้ในด้านต่างๆ ใช้วิธีการสอนแบบป้อนความรู้ให้แก่นักเรียนโดยการ 
บรรยาย และอธิบายให้นักเรียนฝังอยู่ตลอดเวลา ครูจะเป็นผู้แสดงกิจกรรมต่างๆ เอง แม้กระทั่งการ 

ทดลองอย่างง่ายๆ ไม่เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ยิบจับ หรือแตะต้องส่ือการสอนที่ครูน ามา 
แสดง นักเรียนจึงต้องฟังครู มีมีโอกาสได้พูด หรือท างานเป็นกลุ่ม เพื่อค้นหาค าตอบใดๆ ส่ือการ 

สอนที่ใช้ส่วนมาก ได้แก่ ชอล์ก กระดานด า และแบบเรียน 

ชั้นเรียนแบบนวัตกรรม 

ชั้นเรียนแบบนวัตกรรม เป็นชั้นเรียนที่เอ้ืออ านวยต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการ 
สอนโดยใช้เทคนิควิธีการแบบสอนใหม่ๆ เช่น การเรียนรู้แบบร่วมมือ แบบโฟร์แมท แบบสตอรี่ไลน์ 
แบบโครงงาน เป็นต้น ซ่ึงท าให้นักเรียนจะมีอิสระในการเรียน อาจเรียนเป็นกลุ่ม หรือเป็นรายบุคคล โดย
มีครูเป็นผู้ให้ค าปรึกษา การจัดชั้นเรียนจึงมีรูปแบบการจัดโต๊ะเก้าอ้ีในลักษณะต่างๆ ไม่จ าเป็นต้องเรียง
แถวหันหน้าเข้าหาครู เช่น จัดเป็นรูปตัวที ตัวยู วงกลม หรือจัดเป็นกลุ่ม 

1. ลักษณะการจัดชัน้เรียน การจัดชั้นเรียนแบบนวัตกรรมนี้ โต๊ะครูไม ่

จ าเป็นต้องอยู่หน้าชั้น อาจเคล่ือนย้ายไปตามมุมต่างๆ การจัดโต๊ะนักเรียนจะเปล่ียนรูปแบบไปตาม 

ลักษณะการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครู ส่วนใหญ่นิยมจัดโต๊ะเป็นกลุ่ม เพื่อให้นักเรียน 
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ปฏิบัติกิจกรรมร่วมกัน มีการจัดศนูย์สนใจ มีส่ือการสอนในรูปของชุดการสอน หรือเครื่อง 

ช่วยสอนต่างๆ ไว้ให้นักเรียนศึกษาด้วยตนเอง หรือศึกษาร่วมกับเพื่อน มีการตกแต่งผนังห้องและ 

เปล่ียนแปลงสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับเรื่องท่ีนักเรียนก าลังเรียน 

2. บทบาทของครูและนักเรียน การจัดชัน้เรียนแบบนี้ครูจะเป็นผูก้ ากับแล 

แนะแนวนักเรียนเป็นผู้แสดงบทบาท ครูจะพูดน้อยลง ให้นักเรียนได้คิด ได้ถาม ได้แก้ปัญหา และ 

ได้ท ากิจกรรมด้วยตนเอง นักเรียนอาจจะเรียนด้วยตนเองจากส่ือประสม เช่น บทเรียนแบบ 

โปรแกรม ชุดการสอน คอมพิวเตอร์ช่วยสอน ครูจะเป็นผู้ให้ค าแนะน า และช่วยเหลือเมื่อ 

จ าเป็น ดังนั้น การจัดชั้นเรียนแบบนี้จึงเป็นการจัดชั้นเรียนที่สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของหลักสูตร 
ที่ต้องการให้ผู้เรียนได้คิดค้นคว้า วิเคราะห์วิจารณ์ และลงมือปฏิบัติจริงทุกขั้นตอน จนสามารถ 

เรียนรู้ได้ตนเอง 
 

8.4 รูปแบบการจัดการเรียนการสอน 

8.4.1 การจัดการเรียนรู้แบบใช้ค าถาม  (Questioning Method) 

แนวคิด เป็นกระบวนการเรียนรู้ที่มุ่งพัฒนากระบวนการทางความคิดของผู้เรียน โดยผู้สอนจะ
ป้อนค าถามในลักษณะต่าง ๆ ท่ีเป็นค าถามที่ดี สามารถพัฒนาความคิดผู้เรียน ถามเพื่อให้ผู้เรียนใช้
ความคิดเชิงเหตุผล วิเคราะห์ วิจารณ์ สังเคราะห์ หรือ การประเมินค่าเพื่อจะตอบค าถามเหล่านั้น 

การจัดกิจกรรมการเรียนรูแ้บบใช้ค าถามมีขั้นตอนส าคัญดังต่อไปนี ้
8.4.1.1 ขั้นวางแผนการใช้ค าถาม ผู้สอนควรจะมีการวางแผนไว้ล่วงหน้าว่าจะใช้ค าถาม

เพื่อวัตถุประสงค์ใด รูปแบบหรือประการใดที่จะสอดคล้องกับเนื้อหาสาระและวัตถุประสงค์ของบทเรียน 

8.4.1.2 ขั้นเตรียมค าถาม ผู้สอนควรจะเตรียมค าถามที่จะใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
โดยการสร้างค าถามอย่างมีหลักเกณฑ ์

8.4.1.3 ขั้นการใช้ค าถาม ผู้สอนสามารถจะใช้ค าถามในทุกขั้นตอนของการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้และอาจจะสร้างค าถามใหม่ท่ีนอกเหนือจากค าถามที่เตรยีมไว้ก็ได้ ทั้งนี้ต้องเหมาะสมกับ
เนื้อหาสาระและสถานการณ์นั้น ๆ  

8.4.1.4 ขั้นสรุปและประเมินผล 

1) การสรุปบทเรียนผู้สอนอาจจะใช้ค าถามเพื่อการสรุปบทเรียนก็ได ้

2) การประเมินผล ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันประเมินผลการเรียนรู้ โดยใช้
วิธีการประเมินผลตามสภาพจริง 

ประโยชน ์

1) ผู้เรียนกับผู้สอนส่ือความหมายกันได้ด ี

2) ช่วยให้ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3) สร้างแรงจูงใจและกระตุ้นความสนใจของผู้เรียน 

4) ช่วยเน้นและทบทวนประเด็นส าคัญของสาระการเรียนรู้ที่เรียน 
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5) ช่วยในการประเมินผลการเรียนการสอน ให้เข้า ใจความสนใจทีแ่ท้จริงของ
ผู้เรียนและวินิจฉัยจุดแข็งจุดอ่อนของผู้เรียนได ้

6)ช่วยสร้างลักษณะนิสัยการชอบคิดให้กับผู้เรยีน ตลอดจนนิสัยใฝ่รู้ใฝ่เรียน
ตลอดชีวิต 

8.4.2 วิธีสอนแบบโมเดลซิปปา 
แนวคิด การจัดการเรียนการสอนโดยใช้โมเดลซิปปา เป็นแนวคิดของทิศนา แขมมณี ท่ีกล่าว 

ว่า ซิปปา (CIPPA) เป็นหลักการซ่ึงสามารถน าไปเป็นหลักในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ ให้แก่
ผู้เรียน การจัดกระบวนการเรียนการสอนตามหลัก “CIPPA”  สามารถใช้วิธีการและกระบวนการที่
หลากหลาย อาจจัดเป็นแบบแผนได้หลายรูปแบบ CIPPA MODEL เป็นวิธีหนึ่งในการจัดการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เป็นรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ที่มุ่งเน้นให้นักเรียนศึกษา
ค้นคว้า  รวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง การมีส่วนร่วมในการสร้างคามรู้ การมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืน และการ
แลกเปล่ียนความรู้ การได้เคล่ือนไหวทางกาย การเรียนรู้กระบวนการต่าง ๆ และการน าความรู้ไป
ประยุกต์ใช ้ 

การจัดการเรียนการสอนแบบ CIPPA MODEL มาจากแนวคิดหลัก 5 แนวคิด ซ่ึงเป็นแนวคิด
พื้นฐานในการจัดการศึกษา ได้แก่  

1.  แนวคิดการสร้างสรรค์ความรู้ (Constructivism) 

2.  แนวคิดเรื่องกระบวนการกลุ่มและการเรียนแบบร่วมมือ (Group Process and  

Cooperative Learning) 

3. แนวคิดเกี่ยวกับความพร้อมในการเรียนรู้ (Learning Readiness) 

4. แนวคิดเกี่ยวกับการเรียนรู้กระบวนการ (Process Learning) 

5. แนวคิดเกี่ยวกับการถ่ายโอนการเรียนรู้ (Transfer of Learning) 

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้  
ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แบบโมเดลซิปปา (CIPPA MODEL) ตามรูปแบบของ ทิศนา

แขมมณี มีขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ดังนี ้
ขั้นที่  1 การทบทวนความรู้เดิม  
ขั้นนี้เป็นการดึงความรู้เดิมของผู้เรียนในเรื่องท่ีจะเรียน เพื่อช่วยให้ผู้เรียนมีความพร้อมในการ

เชื่อมโยงความรู้ใหม่กับความรู้เดิมของตน ซ่ึงผู้สอนอาจใช้วิธีการต่าง ๆ ได้อย่างหลากหลาย เช่น ผู้สอน
อาจใช้การสนทนาซักถามให้ผู้เรียนเล่าประสบการณ์เดิม หรือให้ผู้เรียนแสดงโครงความรู้เดิม (Graphic 

Organizer) ของตน 
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ขั้นที่ 2 การแสวงหาความรู้ใหม ่

ขั้นนี้เป็นการแสวงหาข้อมูลความรูใ้หม่ของผู้เรียนจากแหล่งข้อมูล หรือแหล่งความรู้ต่าง ๆ ซ่ึง
ผู้สอนอาจจัดเตรียมมาให้ผู้เรียนหรือให้ค าแนะน าเกี่ยวกับแหล่งข้อมูลต่าง ๆ เพื่อให้ผู้เรียนไปแสวงหาก็
ได้ในขั้นนี้ผู้สอนควรแนะน าแหล่งความรู้ต่าง ๆ  ให้แก่ผู้เรียนตลอดทั้งจัดเตรียมเอกสารส่ือต่าง  ๆ

ขั้นที่ 3  การศึกษาท าความเขา้ใจข้อมูล / ความรู้ใหม่และเชื่อมโยงความรู้ใหม่กับความรู้เดิม   
ขั้นนี้เป็นขั้นที่ผู้เรยีนศึกษาและท าความเข้าใจกับข้อมูล/ ความรู้ที่หามาได้ ผู้เรียนสร้างความหมายของ
ข้อมูล / ประสบการณ์ใหม่ๆ โดยใช้กระบวนต่าง ๆ ด้วยตนเอง เช่น ใช้กระบวนการคิด กระบวนการกลุ่ม
ในการอภิปรายและสรุปความเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูลนั้น  ๆซ่ึงจ าเป็นต้องอาศัยการเชื่อมโยงกับความรู้เดิม 

ในขั้นนี้ ผู้สอนควรใช้กระบวนการต่าง ๆ ในการจัดกิจกรรม เช่น กระบวนการคิด กระบวนการ
กลุ่ม กระบวนการแสวงหาความรู้ กระบวนการแก้ปัญหา กระบวนการสร้างลักษณะนิสัย กระบวนการ
ทักษะทางสังคม ฯลฯ เพื่อให้ผู้เรียนสร้างความรู้ขึ้นมาด้วยตนเอง 

ขั้นที่ 4 การแลกเปล่ียนความรู้ความเข้าใจกับกลุ่ม 

   ขั้นนี้เป็นขั้นที่ผู้เรียนอาศัยกลุ่มเป็นเครื่องมือในการตรวจสอบความรวมท้ังขยายความรู้ความ
เข้าใจของตนให้กว้างขึ้น ซ่ึงจะช่วยให้ผู้เรียนได้แบ่งปัน ความรู้ความเข้าใจของตนเองแก่ผู้อ่ืน และได้รับ
ประโยชน์จากความรู้ ความเข้าใจของผู้อ่ืนไปพร้อม ๆ กัน 

ขั้นที่ 5 การสรุปและจัดระเบียบความรู ้
ขั้นนี้เป็นขั้นของการสรุปความรู้ที่ได้รับทั้งหมด ทั้งความรู้เดิมและความรู้ใหม่ และจัดส่ิงท่ีเรียน

ให้เป็นระบบระเบียบ เพื่ อให้ผู้เรียนจดจ าส่ิงท่ีเรียนรู้ได้ง่าย ผู้สอนควรให้ผู้เรียนสรุปประเด็นส าคัญ
ประกอบด้วยมโนทัศน์หลัก และมโนทัศน์ย่อยของความรู้ทั้งหมด แล้วน ามาเรียบเรียงให้ได้สาระส าคัญ
ครบถ้วน ผู้สอนอาจให้ผู้เรียนจดเป็นโครงสร้างความรู้ จะช่วยให้จดจ าข้อมูลได้ง่าย 

ขั้นที่ 6 การปฏิบัติและ / หรือการแสดงผลงาน 

ขั้นนี้จะช่วยให้ผู้เรียนได้มีโอกาสแสดงผลงานการสร้างความรู้ของตนให้ผู้อ่ืนรับรู้ เป็นการช่วย
ให้ผู้เรียนได้ตอกย้ าหรือตรวจสอบความเข้าใจของตน และช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้ความคิดสร้างสรรค์ 
แต่หากต้องมีการปฏิบัติตามข้อมูลที่ได้ ขั้น นี้จะเป็นขั้นปฏิบัติ และมีการแสดงผลงานที่ได้ปฏิบัติด้วย ใน
ขั้นนี้ผู้เรียนสามารถแสดงผลงานด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น การจัดนิทรรศการ การอภิปราย  การแสดง
บทบาทสมมติ เรียงความ วาดภาพ ฯลฯ และอาจจัดให้มีการประเมินผลงานโดยมีเกณฑ์ท่ีเหมาะสม 

ขั้นที่ 7 การประยุกต์ใช้ความรู ้
ขั้นนี้เป็นขั้นของการส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนการน าความรู้ความเข้าใจของตนไปใช้ใน

สถานการณ์ต่างๆ ท่ีหลากหลาย เพิ่มความช านาญ ความเข้าใจ ความสามารถในการแก้ปัญหาและความจ า
ในเรื่องนั้นๆ เป็นการให้โอกาสผู้เรียนใช้ความรู้ให้เป็นประโยชน์ เป็นการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค ์
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หลังจากประยุกต์ใช้ความรู้ อาจมีการน าเสนอผลงานจากการประยุกต์อีกครั้งก็ได้  หรืออาจไม่มี
การน าเสนอผลงานในขั้นที่ 6 แต่น าความมารวม แสดงในตอนท้ายหลังขั้นการประยุกต์ใช้ก็ได้ เช่นกัน   

ขั้นที่ 1-6 เป็นกระบวนการของการสร้างความรู้ (Construction of Knowledge)  

ขั้นที่ 7 เป็นขั้นตอนที่ช่วยให้ผู้เรียนน าความรู้ไปใช้ (Application) จึงท าให้รูปแบบนี้ม ี

คุณสมบัติครบตามหลัก CIPPA 

ประโยชน์  
1) ผู้เรียนรู้จักการแสวงหาข้อมูล ข้อเท็จจริงจากแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ เพื่อน ามาใช้ใน

การเรียนรู ้
2) ผู้เรียนได้ฝึกทักษะการคิดทีห่ลากหลาย เป็นประสบการณ์ที่จะน าไปใช้ได้ในการ

ด าเนินชีวิต 

3) ผู้เรียนมีประสบการณ์ในการแลกเปล่ียนความรู้ความเข้าใจกับสมาชิกภายในกลุ่ม 

8.4.3 วิธีสอนแบบนิรนัย (Deductive Method) 

เป็นวิธีสอนที่เริ่มจากกฎเกณฑ์หรือหลักการต่างๆแล้วให้นักเรียนหาหลักฐานเหตุผลมา 
พิสูจน์ยืนยัน นั่นคือการฝึกทักษะในการคิดอย่างมีเหตุผล มีการพิสูจน์ตรวจสอบ ข้อเท็จจริงอันมีที่มาจาก
หลักการ ความมุ่งหมายของวิธีสอนแบบนิรนัย 

1. เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้วิธีการแก้ปัญหาโดยยึดกฎ สูตร และหลักเกณฑ์ต่าง  ๆ

2. เพื่อฝึกทักษะการแก้ปัญหาและตัดสินใจในการท างาน ด้วยการพิสูจน์ให้ทราบ 

ข้อเท็จจริง 

ขั้นตอนของวิธีสอนแบบนิรนัย 

1. ขั้นอธิบายปัญหาเป็นขั้นของการก าหนดปัญหาและกระตุ้นให้นักเรียนเกิดความ 

สนใจที่จะหาค าตอบในการแก้ปัญหา 
2. ขั้นอธิบายกฎหรือหลักการเพื่อการแก้ปัญหา เป็นการน าเอาข้อสรุป กฎเกณฑ์  

หลักการมาอธิบายให้นักเรยีนได้เลือกใช้ในการแก้ปัญหา 
3. ขั้นตัดสินใจ เป็นขั้นที่นักเรียนจะเลือกกฎ หรือหลักการ หรือข้อสรุปมาใช้ใน 

การแก้ปัญหา 

4. ขั้นพิสูจน์หรือตรวจสอบ เป็นขั้นการน าหลักฐานหรือเหตุผลมาพิสูจน์ตรวจสอบ 

ข้อเท็จจริงตามหลักการนั้น  ๆ

ข้อดีของวิธีสอนแบบนิรนัย 

1.วิธีสอนแบบนิรนัยใช้ได้กับการสอนเนื้อหาวิชาง่ายๆ เนื่องจากหลักการหรือกฎเกณฑ์
ต่างๆจะสามารถอธิบายให้นักเรียนเข้าใจความหมายได้ดีเป็นการอธิบายจากส่วนใหญ่ไปหาส่วนย่อย 

2. เป็นวิธีสอนที่ฝึกทักษะการคิดอย่างมีเหตุผล และพิสูจน์ข้อเท็จจริงได ้
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ข้อสังเกตของวิธีสอนแบบนิรนัย 

1. ครูผู้สอนต้องศึกษากฎเกณฑ์ หลักการหรอืข้อสรุปต่างๆ อย่างแม่นย าก่อนท า 

การสอน 

2. การสอนวิธีนี้ครูเป็นผู้ก าหนดความคิดรวบยอดให้นักเรียน จึงไม่ช่วยฝึกทักษะใน 

การคิดหาเหตุผลและแก้ปัญหาด้วยตัวนักเรียนเองได้มากเท่าที่ควร 

8.4.4 วิธีสอนแบบอภิปราย (Discussion Method) 

เป็นการสอนโดยที่นักเรียนแลกเปล่ียนความคิดเห็นซ่ึงกันและกันเพื่อช่วยแก้ไข 

ปัญหาอย่างใดอย่างหนึ่ง การอภิปรายกระท าระหว่างครูกับนักเรียน หรือระหว่างนักเรียนด้วยกัน โดยมี
ครูเป็นผู้ประสานงาน วิธีการสอนแบบอภิปรายจะช่วยส่งเสริมให้นักเรียนคิดเป็น พูดเป็น และสร้างความ
เป็นประชาธิปไตย  

ความมุ่งหมายของวิธีสอนแบบอภิปราย 

1. เพื่อส่งเสริมการท างานร่วมกันแบบประชาธิปไตย 

2. เพื่อฝึกทักษะในการแลกเปล่ียนความคิดเห็นซ่ึงกันและกัน 

3. เพื่อฝึกทักษะในการพูด และการแสดงความคิดสร้างสรรค ์

ขั้นตอนของวิธีสอนแบบอภิปราย 

1. ขั้นน าเข้าสู่หัวข้อการอภิปรายเป็นขั้นการกระตุ้นหรือเร้าความสนใจของ 
นักเรียนให้มีความสนใจร่วมอภิปรายแสดงความคิดเห็น 

2. ขั้นอภิปราย ให้แบ่งนักเรียนเป็น 2 ฝ่าย คือ ฝ่ายผู้อภิปรายซ่ึงอยู่หน้าชั้นเรียน 

กับฝ่ายผู้ฟัง ฝ่ายผู้อภิปรายประกอบด้วยประธาน 1 คนท าหน้าที่เป็นผู้ด าเนินการอภิปรายเป็นผู้เสนอ
ปัญหา สรุปประเด็นส าคัญ และน าการอภิปรายไม่ให้ออกนอกทาง ตัดบทสมาชิกที่ถกเถียงกัน การน าเข้า
สู่หัวข้อการอภิปราย ประธานต้องแนะน าหัวข้อที่จะอภิปรายจากนั้นแนะน าสมาชิกผู้ร่วมอภิปรายแต่ละคน 

ข้อดีของวิธีสอนแบบอภิปราย 

 1.ส่งเสริมให้นักเรียนทุกคนมีโอกาสแสดงความคิดเห็นและรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน 
  2. พัฒนาสติปัญญาของนักเรียนด้านการคิดหาเหตุผล 

3. ส่งเสริมการค้นคว้าหาความรู้ของนักเรียนเพื่อน ามาใช้ในการอภิปราย 
4. ผู้เรียนสามารถน าวิธีการอภิปรายไปใช้ได้ในชีวิตประจ าวัน 

ข้อสังเกตของวิธีสอนแบบอภิปราย 

1. หากผู้ด าเนินการอภิปรายไม่มีความสามารถในการอภิปราย จะท าให้การ 

อภิปรายไม่สัมฤทธ์ิผล และส้ินเปลืองเวลามาก 

2. หากการตั้งหัวข้อไม่ดีจะท าให้ไม่ได้ข้อสรุปของการอภิปราย 

3. ครูผู้สอนต้องควบคุมให้การอภิปรายด าเนินไปตามหลักการที่ถูกต้อง เช่น  
ประธานต้องไม่ใช้ความคิดของตนเองช้ีน าจนผู้ร่วมอภิปรายไม่ใช้ความคิดของตนเอง 
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8.4.5 วิธีสอนแบบบรรยาย (Lecture Method) 

 เป็นวิธีสอนที่ผู้สอนให้ความรู้ตามเนื้อหาสาระด้วยการเล่าอธิบายแสดงสาธิตโดยที ่
ผู้เรียนเป็นผู้ฟังเพียงอย่างเดียว อาจเปิดโอกาสให้ซักถามปัญหาได้บ้างในตอนท้ายของการบรรยาย  

ความมุ่งหมายของวิธีสอนแบบบรรยาย 

1. เป็นการสอนที่เน้นเนื้อหาสาระที่น าเสนอโดยครูผู้สอน ผู้บรรยายจะเสนอปัญหา 

วิธีการต่างๆในการแก้ปัญหา และสรุปด้วยว่าวิธีการใดเป็นวิธีการแก้ปัญหาท่ีดีที่สุดตามหลักการ 
2. เพื่อให้ผู้เรียนได้รับความรู้หลายๆแนวคิดก่อนที่จะสรุปเป็นข้อคิดหรือทางเลือก 

ที่เหมาะสม 

ข้อดีของวิธีสอนแบบบรรยาย 

1. ด าเนินการสอนได้รวดเร็ว 

2. ง่ายต่อการสอนเพราะไม่ต้องเตรียมส่ือการสอน เพียงแต่ครูเตรียมเนื้อหาสาระที ่
จะสอนล่วงหน้าก็เพียงพอ 

3. สามารถใช้สอนได้ในเวลาอันจ ากัด ส่งเสริมทักษะในการย่อและเขียนสรุป 

ข้อสังเกตของวิธีสอนแบบบรรยาย  
1. หากผู้เรียนมีความตั้งใจฟังการบรรยาย จะช่วยเสริมทักษะในการสรุปความ 

2. ผู้สอนต้องรู้จักการสร้างบรรยากาศด้วยวาทศิลป์ เพื่อมิให้ผู้ฟังสูญเสียความสนใจ 

3. สาระที่ได้จากการบรรยายมิได้เกิดจากการเรียนรู้ที่เกิดกับผู้เรียนโดยตรง แต่เป็น 

สาระความรู้ที่ได้จากการบอกเล่าจากครผูู้สอน 

4. ความรู้ที่ได้รับจากการฟังเพียงอย่างเดียวอาจลืมง่าย เป็นความทรงจ าที่ไม่ถาวร 

8.4.6 วิธีสอนแบบสาธิต 

เป็นวิธีสอนที่ครูแสดงให้นักเรียนดูและให้ความรู้แก่นักเรียนโดยใช้ส่ือการเรียนรู้ที ่
เป็นรูปธรรม และผู้เรียนได้ประสบการณ์ตรง    การสอนแบบสาธิตแบ่งออกเป็นประเภทต่างๆ ๆด้แก่ 
ผู้สอนเป็นผู้สาธิต   ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันสาธิต  ผู้เรียนสาธิตเป็นกลุ่ม  ผู้เรียนสาธิตเป็นรายบุคคล  
วิทยากรเป็นผู้สาธิต  และการสาธิตแบบเงยีบโดยให้นักเรียนสังเกตเอง 

ขั้นตอนของการสอนแบบสาธิต 

1.ขั้นเตรียมการสอน 

1.1  ก าหนดจุดประสงค์การเรียนรู้โดยวิธีการสาธิต 

1.2  ศึกษาเนื้อหาสาระให้ชัดเจน  และจัดล าดับให้เหมาะสม 

1.3  เตรียมกิจกรรมให้ผู้เรียนปฏิบัต ิ

1.4  เตรียมส่ือ อุปกรณ์ เอกสารให้เพียงพอกับผู้เรียน 

1.5  ก าหนดเวลาการสาธิตให้พอเหมาะ 

1.6  ก าหนดวิธีการประเมินผล 
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1.7  เตรียมสภาพห้องเรียน 

1.8  ทดลองสาธิตก่อนสอนจริงในห้องเรียน 

2. ขั้นสาธิต 

2.1  แจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ เนื้อหาสาระที่จะเรียนรู ้
2.2  บอกให้นักเรียนรู้บทบาทของตนเอง ได้แก่ การทดลองปฏิบัติ การจดบันทึก  

การสรุป 

2.3  แนะน าส่ือการเรียนรู ้
2.4  ด าเนินการสาธิต 

3.ขั้นสรุป 

3.1 ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันสรุปผลที่เกิดจากการสาธิต 

3.2 บันทึกขั้นตอนการสาธิตพร้อมท้ังผลที่เกิดขึ้น 

4. ขั้นวัดและประเมินผล 

4.1 ผู้เรียนทดลองสาธิตให้ผู้อ่ืนดูพร้อมท้ังบอกผลและข้อคิดที่ได ้

4.2 ให้เขียนรายงาน ตอบค าถามจากแบบฝึกหัด และแสดงความคิดเห็น 

ข้อดีของการสอนแบบสาธิต 

1.  นักเรียนได้ประสบการณ์ตรง  
2.  สร้างความสนใจ และความกระตือรือร้น 

3.  ฝึกการสังเกต การสรุปผล การบันทึก และการจัดขั้นตอน 

ข้อจ ากัดของการสอนแบบสาธิต 

1. การสาธิตบางครั้งไม่สามารถใช้กับผู้เรียนกลุ่มใหญ ่

2.  ผู้สอนต้องแนะน าขั้นตอน อุปกรณ์ ท่ีใช้ในการสาธิตอย่างชัดเจน 

3.  ผู้สอนต้องทดลองการสาธิตก่อนสอนให้แม่นย าเพื่อลดข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น 

8.4.7 การสอนแบบบูรณาการ (Integration Instruction) 

การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ หมายถึง กระบวนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน
ตามความสนใจ ความสามารถ และความต้องการ โดยการเชือ่มโยงสาระการเรียนรู้ในศาสตร์สาขาต่าง ๆ 
ที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเปล่ียนแปลงปรับปรุงพฤติกรรมของผู้เรียน ท้ังทางด้าน
สติปัญญา(Cognitive) ทักษะ (Skill) และจิตใจ (Affective) สามารถน าความรู้และทักษะที่ได้ไปแก้ไข
ปัญหาด้วยตนเอง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ได้จริงในชีวิตประจ าวัน 

ส าหรับการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ (Integrated Learning Management) หมายถึง 
กระบวนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามความสนใจ ความสามารถ โดยเชื่อมโยงเนื้อหาสาระของ
ศาสตร์ต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันให้ผูเ้รียนเปล่ียนแปลงพฤติกรรม สามารถน าความรู้ ทักษะและ เจต
คติไปสร้างงาน แก้ปัญหาและใช้ในชีวิตประจ าวันได้ด้วยตนเอง 
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รูปแบบของการบูรณาการ (Model of integration) การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการที่พบ
โดยทั่วไปมีอยู่ 4 แบบ  

1. การบูรณาการแบบสอดแทก (Infusion)   การเรียนรูแ้บบนี้ครูจะน าเนื้อหาของ 

วิชาต่างๆ มาสอดแทรกในรายวิชาของตนเองเป็นการ วางแผนการสอนและท าการสอนโดยครูเพียงคน
เดียว  

ข้อดี       
 1. ครูคนเดียวบริหารทั้งเนื้อหาวิชา กิจกรรมการเรียนรู้และเวลาท่ีใช้โดยสะดวก  
 2. ไม่มีผลกระทบกับครูผู้อ่ืนและการจัดตารางสอน  

ข้อจ ากัด 

 1. ครูคนเดียวอาจไม่มีความช านาญในเนื้อหาวิชาบางเรื่อง  
 2. เนื้อหาวิชาและกิจกรรมการเรียนรู้ที่จัดอาจซ้ าซ้อนกับของวิชาอ่ืน  
 3. ผู้เรียนจะมีภาระงานมากเพราะทุกรายวิชาจะต้องมอบหมายงานให้ 

2. การบูรณาการแบบขนาน (Parallel) การเรียนรู้แบบนี้ครูตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปต่าง 

คนต่างสอนวิชาของตนเองแต่จะมาวางแผน ตัดสินใจร่วมกันว่าจะจัดแผนการเรียนรู้และจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้โดยมุ่งสอนในหัวเรื่อง (Theme) ความคิดรวบยอด (Concept) และปัญหา (Problem) เดียวกันใน
ส่วนหนึ่ง  

ข้อด ี

1. ครูผู้สอนแต่ละคนยังคงบริหารทั้งเนื้อหาวิชา กิจกรรมการเรยีนรู้เวลาโดยสะดวก  
2. ไม่มีผลกระทบกับครูผู้อ่ืนและการจัดตารางสอน  
3. เนื้อหาวิชา กิจกรรมการเรียนลดการซ้ าซ้อนลง ช่วยให้เกิดการท างานร่วมกัน  

ข้อจ ากัด  
1. ครูยังคงต้องรับภาระเนื้อหาวิชาที่ไม่ช านาญ  
2. ผู้เรียนยังมีภาระงานมากเพราะทุกรายวิชาจะต้องมอบหมายงานให้ 

3. การบูรณาการแบบสหวิทยาการ (Multidiscipline) การเรียนรู้แบบนี้คล้ายกับแบบ
คู่ขนาน ครูตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปต่างคนต่างสอนวิชาของตน จัดกิจกรรมการเรียนรู้ของตนเองเป็นส่วนใหญ่ 
มาวางแผนการสอนร่วมกันในการให้งานหรือโครงการที่มีหัวเรื่อง แนวคิดหรือความคิดรวบยอดและ
ปัญหาเดียวกัน  

ข้อดี  
1. สนับสนุนการท างานร่วมกันของท้ังผู้สอนและผู้เรียน ลดความซ้ าซ้อนของ 

กิจกรรม  
2. ผู้สอนทุกคนและผู้เรียนมีเป้าหมายร่วมกันที่ชัดเจน  
3. ผู้เรียนเห็นความส าคัญของการน าความรู้ไปใช้กับงานอาชีพจริง  
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ข้อจ ากัด  
1. มีผลกระทบต่อการจัดตารางสอนและการจัดแผนการเรียน 

2. การบูรณาการแบบข้ามวิชา (Trans disciplinary) การเรียนรู้แบบนี้ผู้สอนใน 

รายวิชาต่างๆ จะมาร่วมกันสอนเป็นคณะ ร่วมกันวางแผน ก าหนดหัวเรื่อง ความคิดรวบยอดและปัญหา
เดียวกัน  

ข้อดี  
         1. สนับสนุนการท างานร่วมกันของท้ังผู้สอนและผู้เรียน ลดความซ้ าซ้อนของกิจกรรม  
         2. ผู้สอนทุกคนและผู้เรียนมีเป้าหมายร่วมกันที่ชัดเจน  
         3. ผู้เรียนเห็นความส าคัญของการน าความรู้ไปใช้กับงานอาชีพจริง  
ข้อจ ากัด  

 1. มีผลกระทบต่อการจัดตารางสอนและการจัดแผนการเรียน  
 2. ผู้สอนต้องควบคุมการเรียนให้ทันตามก าหนด 
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8.5 บทสรุป 

 การศึกษาเป็นกระบวนการ สร้างคนให้มีความรู้ ความสามารถมีทักษะพื้นฐานที่จ าเป็นมีลักษณะ
นิสัยจิตใจที่ดีงาม มีความพร้อมท่ีจะต่อสู้เพือ่ตนเองและสังคม มีความพร้อมท่ีจะประกอบการงานอาชีพ
ได้ การศึกษาช่วยให้คนเจริญงอกงาม ท้ังทางปัญญา จิตใจ ร่างกาย และสังคม การจดัการศึกษาของ
ประเทศไทยมีวิวัฒนาการมาตั้งแต่สมัยโบราณเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน ด้วยความเชื่อที่ว่าการศึกษาช่วย
ก าหนดทิศทางของชาติ เพื่อพัฒนาคนไทยให้มีความพร้อมท่ีจะเป็นก าลังส าคัญส าหรับการพัฒนา
ประเทศให้เจริญก้าวหน้า  

การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในประเทศไทย เป็นการศกึษาท่ีมงุใหตอบสนองความตองการ
ทางการเรียนรขูั้นพื้นฐาน ซ่ึงรวมถึงการเรียนการสอนในระดับตน อันเปนพื้นฐานใหแกการเรียนร ู     

ขั้นตอไป  ดังนั้น การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงเป็นกระบวนการที่ส าคัญในการวางรากฐานให้กับชีวิต 
ดังนั้น การด าเนินการต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดสภาพแวดล้อมในชั้นเรียน เพื่อกระตุน้ ส่งเสริม

บรรยากาศการเรียนรูร้วมถึงการแก้ไขปัญหาพฤติกรรมของนักเรียนโดยมีเป้าหมายเพื่อให้นักเรียนเกิด
การเรียนรู้ตามจุดประสงค์ของการเรียนการสอนตลอดจนบรรลุผลตามเป้าหมายของการศึกษา การ
จัดการชั้นเรียนเพื่อส่งเสรมิบรรยากาศการเรียนรู้ บรรยากาศที่พึงปรารถนาในชั้นเรียน ในการจัดการ
เรียนการสอน ผู้สอนต่างปรารถนาให้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนด าเนินไปอย่างราบรื่น และผู้เรียนเกิด
พฤติกรรมตามจุดประสงค์ที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร บรรยากาศในชั้นเรียนมีส่วนส าคัญในการส่งเสริมให้
ความปรารถนานี้เป็นจริง  
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ค าถามท้ายบท 
 

 1.1 ให้สรุป ประวัติความเป็นมาของการศึกษาไทย พร้อมน าเสนอ 

 1.2 ให้อธิบายถึงหลักการในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศไทย โดยละเอียด พร้อม
น าเสนอ 

 1.3 ให้วิเคราะห์และน าเสนอหลักปฏิบัติที่ดี ในการบริหารจัดการชั้นเรียน (กลุ่มละ 5 คน) 

 1.4 ให้วิเคราะห์รูปแบบการจัดการเรียนการสอน ที่เหมาะสมกับสถานศึกษาในประเทศไทย 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ 9 

การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน   3    ชั่วโมง 

 

หัวข้อเนื้อหา 

9.1 ประวัติความเป็นมา 

9.2 แนวคิดพื้นฐานและหลักการในการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 

9.3 การน าแนวคิดการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานไปใช ้

9.4 แนวทางการบริหารและกลยุทธ์สู่ความส าเร็จของการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 

9.5 บทสรุป 
 

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

1. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถอธิบายเกี่ยวกับประวัติ ความเป็นมา หลักการ และการน าหลัก การการ
บริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานไปใช้ 

2. เพื่อให้ผู้เรียนน าไปประยุกต์ใช้กับการเรียนและสร้างแนวทางในการฝึกปฏิบัติการสอน 
 

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอนประจ าบท 

1. บรรยายเนื้อหาในแต่ละหัวข้อ พร้อมยกตัวอย่างประกอบ 

2. ศึกษาจากเอกสารประกอบการสอน 

3. ผู้สอนสรุปเนื้อหา 

4. ท าแบบฝึกหัดเพื่อทบทวนบทเรียน 

5. ผู้เรียนถามข้อสงสัย 

6. ผู้สอนท าการซักถาม 
 

สื่อการเรียนการสอน 

1. เอกสารประกอบการสอนวิชา บทท่ี 9 การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 

2. Power Point เรื่อง การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
 

การวัดผลและการประเมิน 
1. ประเมินจากการซักถามในชั้นเรียน 

2. ประเมินจากความร่วมมือและความรับผิดชอบต่อการเรียน 

3. ประเมินจากการท าแบบฝึกหัดทบทวนท้ายบทเรียน 

 



บทที่ 9 

การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ .ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่  2) พ.ศ. 2545 ได้
ก าหนดทิศทางการบริหารไว้ในมาตรา  39 ว่า “ให้กระทรวง กระจายอ านาจการบริหารและการจัด
การศึกษา ท้ังด้านวิชาการ  งบประมาณ การบริหารงานบุคคล  และการบริหารทั่วไปไปยังคณะกรรมการ   

และส านักงาน เขตพื้นที่การศึกษา  และสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาโดยตรง….” 

ดังนั้นหน่วยงานที่ต้องรับผิดชอบการบริหารและการจัดการศึกษาท้ัง   4  ด้าน จากกระทรวงจึง
ได้แก่ (1) คณะกรรมการเขตพื้นที่  (2) ส านักงานเขตพื้นที่การศึก ษา และ   (3)  สถานศึกษาในเขตพื้นที่
การศึกษา 

จากข้อก าหนดดังกล่าวโรงเรียนหรือสถานศึกษาจึงมีอ านาจหน้าที่และความ รับผิดชอบการ
บริหารงานด้านบริหารทั่วไป วิชาการ บริหารงานบุคคล และงบประมาณ เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธ์ิด้าน
การศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ ในขณะเดียวกัน ต้ องให้เกิดผลสัมฤทธ์ิสอดคล้องกับบริบท
ของชุมชนที่สถานศึกษาตั้งอยู่ โดยสถาน ศึกษาแต่ละแห่งต้องก าหนดเป้าหมายของตนเองในการพัฒนา
ผู้เรียนให้เป็นทั้งคนดี  คนเก่ง   และคนมีความสุข ณ ระดับใด ระดับหนึ่ง   ซ่ึงสอดคล้องกับบริบทของ 
ผู้เรียนและชุมชน  ความดีความเก่ง และความสุขของผู้เรียนในแต่ละพื้นที่ ภูมิศาสตร์ ท่ีสถานศึกษาตั้งอยู่ 
อาจแตกต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี  และความคาดหวังของ
ผู้ปกครอง เกี่ยวกับการศึกษา   ผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้อง และรับผิดชอบของสถาน ศึกษาซ่ึงได้แก่ ผู้บริหาร
สถานศึกษา ค รู บุคลากร ทางการศึกษาและกรรมการสถานศึกษาจึงต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
บริบท ของชุมชน และบริหารจัดการการศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทชุมชนทั้งบริบททาง เศรษฐกิจ
สังคม การเมือง เทคโนโลยี  ทรัพยากรธรรมชาติ  พลังงานและส่ิงแวดล้อม 

การบริหารจัดการให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว  สถานศึกษาจึงต้องใช้วิธีการ บริหารจัดการ
โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (School – Based  Management = SBM) ซ่ึงมีจุด เริ่มต้นจากการร่วมกันก าหนด
เป้าหมายเกี่ยวกับผู้เรียนว่าในอีก  3  ปีหรือ  1  ปีข้างหน้า เราอยากเห็นระดับความด ี ความเก่ง  และ
ความสุขของผู้เรียนเป็นอย่างไร อยากให้ ความทั่วถึงและทัดเทียมเป็นอย่างไร อยากให้ประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการ เป็นอย่างไร การที่เราจะก าหนดอย่างนั้นได ้ เราต้องรู้ก่อนว่าระดับความด ี ความเก่ง และ
ความสุขของผู้เรียน  ณ  วันนี้อยู่ที่ใด  ปีท่ีแล้ว  หรือสอง  สามปีท่ีแล้วอยู่   ณ  ต าแหน่งใด เทียบกับ
สถานศึกษาอ่ืนในระดับเดียวกัน  อ าเภอเดียวกัน  จังหวัดเดียวกัน  หรือเทียบกับนักเรียนทั้งประเทศเป็น
อย่างไรแล้วจึงมาก าหนดเป้าหมายในอีก  3  ปีหรือ  1  ปี ข้างหน้า 
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9.1 ประวัติความเป็นมาของการบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 

การปฏิรูประบ บการบริหารการศึกษาท่ีเปล่ียนจากการส่ังการจากบนลงล่าง (Top - Down)     

เป็นการกระจายอ านาจการบริหารจัดการให้ท้องถ่ินและสถานศึกษามีอิสระในการบริหารจัดการหรือการ
บริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานนั้นเป็นแนวคิดที่ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ริเริ่มมาในช่วงทศวรรษ  1970  

และในต่างประเทศได้เริ่มด าเนินการในช่วงปลายทศวรรษ  1980 

ในปลายทศวรรษ  1980  ได้มีการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน  (School – Based  

Management)  ในรูปแบบต่าง ๆ  จนกลายเป็นประเด็นร่วมและยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษาในส่วน
ต่าง  ๆ  ของโลก  เช่น  ประเทศสหรัฐอเมริกา  สหร าชอาณาจักรออสเตรเลีย  นิวซีแลนด์  สิงคโปร์  
สาธารณรัฐเกาหลี  อิสราเอล  และฮ่องกง  ซ่ึงสาเหตุที่ท าให้เกิดการกระจายอ านาจการบริหารจัดการ
ส่วนกลางไปยังท้องถ่ินและสถานศึกษาในแต่ละประเทศคล้ายคลึงกัน  คือ  ความไร้ความสามารถที่จะ
ตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของผู้รับบริการได้ทันท่วงที  และความล้มเหลวเรื่องคุณภาพการ
จัดการศึกษา  

การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน  (School – Based  Management)  ได้รับอิทธิพลมาจาก
กระแสการเปล่ียนแปลงของโลกธุรกิจ  อุตสาหกรรม  ท่ีประสบความส าเร็จจากหลักการ  วิธีการ  และกล
ยุทธ์ในการท าให้องค์การมีประสิทธิภาพ  ผลการปฏิบัติงานมีคุณภาพ  สร้างก าไรและสร้างความพึงพอใจ
แก่ลูกค้าและผู้เกี่ยวข้องยิ่งขึ้น  ความส าเร็จดังกล่าวนี้ท าให้ประชาชนและผู้เกี่ยวข้องเห็นว่า  การพัฒนา
คุณภาพการศึกษาให้ดีขึ้นนั้นต้องปรับกระบวนการและวิธีการที่เคยเน้นแต่เรื่องการเรียนการสอน  ปรับ
ไปสู่การบริหารโดยการกระจายอ านาจไปยังโรงเรียนที่เป็นหน่วยปฏิบัติ  และให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้มี
ส่วนร่วมในการบริหารและจัดการศึกษาอย่างแท้จริง 

ส าหรับการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (School – Based  Management : SBM)ในประเทศไทย
นั้นเริ่มปรากฏชัดเจนขึ้นหลังจากที่รัฐบาลประกาศใช้พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  2542  แต่ก็
ใช่ว่าประเทศไทยจะไม่ด าเนินการบริหารตามแนวทางการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน  (School – 

Based  Management : SBM)  เลยเสียทีเดียว  ถึงแม้ว่าในภาพรวมของการบริหารการศึกษาของไทยก่อน
การประกาศใชพ้ระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  2542  จะอยู่ในลักษณะของการรวมอ านาจไว้ที่
ส่วนกลาง  ขาดเอกภาพในการบริหาร  ขาดการมีส่วนร่วมของประชาชน  และขาดการพัฒนาอย่างเป็น
ระบบและไม่มีระบบประกันคุณภาพและมาตรฐานที่ชัดเจน  ตลอดจนขาดความเชื่อมโยงกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินและหน่วยงานอ่ืน 
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9.1.1 ข้อก าหนดทางกฎหมายเกี่ยวกับบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของไทย 

มาตรา 39 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที ่2) พ.ศ. 

2545 ซ่ึงเป็นบทบัญญัติหลักของการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน บัญญัติว่า ให้กระทรวงกระจาย
อ านาจการบริหารและการจัดการศึกษาท้ังด้านวิชาการ งบประมาณ  การบริหารงานบุคคล และการ
บริหารทั่วไปไปยังคณะกรรมการ และส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในเขตพื้นที่
การศึกษาโดยตรง 

หลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอ านาจดังกล่าว ให้เป็นไปตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

ณ ปัจจุบันกระทรวงศึกษาธิการได้ตรากฎกระทรวง ว่าด้วยการบริหารจัดการ และขอบเขตการปฏิบัติ
หน้าที่ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป็นนิติบุคคลในสังกัด เขตพื้นที่การศึกษาแล้ว ประกอบกับ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ .ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่  2) พ.ศ. 2545 ก็ได้ก าหนด
กรอบกว้าง ๆ ในการกระจาย อ านาจแต่ละด้านไปยังคณะกรรมการเขต ส านักงานเขต และสถานศึกษา
เอาไว้แล้ว เช่น ในด้านวิชาการ บทบัญญัติในหมวด 4 ได้ก าหนดแนวทางในการกระจายอ านาจ ทางวิชา
ไว้หลายมาตรา เช่น 

มาตรา  26 ให้สถานศึกษาจัดการประเมินผู้เรียนโดยพิจารณาจาก พัฒนาการของผู้เรียน ความ
ประพฤติ การสังเกตพฤติกรรมการเรียน การร่วมกิจกรรมและ การทดสอบควบคู่ไปในกระบวนการเรียน
การสอนตามความเหมาะสมของแต่ละระดับ และรูปแบบการศึกษาให้สถานศึกษาใช้วิธีการที่หลากหลาย
ในการจัดสรรโอกาสการเข้าศึกษาต่อ และให้น าผลการประเมินผู้เรียนตามว รรคหนึ่งมาใช้ประกอบการ
พิจารณาด้วย 

มาตรา  27 ให้คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ก าหนดหลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้น
พื้นฐานเพ่ือความเป็นไทย ความเป็นพลเมืองท่ีดีของชาติ การด ารงชีวิต และการประกอบอาชีพตลอดจน
เพื่อการศึกษาต่อให้สถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีหน้าที่จัดท าสาระขอ งหลักสูตรตามวัตถุประสงค์ใน วรรค
หนึ่ง      ในส่วนที่เกี่ยวกับสภาพปัญหาในชุมชนและสังคม ภูมิปัญญาท้องถ่ิน คุณลักษณะอันพึงประสงค์
เพื่อเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติในด้านงบประมาณ บทบัญญัติในมาตรา 

60 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษา แห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่  2) พ.ศ. 2545 ก าหนด
กรอบการ กระจายอ านาจงบประมาณไปยังส านักงานเขตพื้นที่และสถานศึกษาดังนี้ 

มาตรา 60 ให้รัฐจัดสรรงบประมาณแผ่นดินให้กับการศึกษาในฐานะที่มีความส าคัญสูงสุดต่อการ
พัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ โดยจัดสรรเป็นเงินงบประมาณเพื่อ การศึกษาดังนี้ 

1) จัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปเป็นค่าใช้จ่ายรายบุคคลที่เหมาะสมแก่ผู้เรียน การศึกษาภาคบังคับ
และการศึกษาขั้นพื้นฐานที่จัดโดยรัฐและเอกชนให้เท่าเทียมกัน 

2) จัดสรรทุนการศึกษาในรูปของกองทุนกู้ยืมให้แก่ผู้เรียนที่มาจากครอบครัวที่มีรายได้น้อยตาม
ความเหมาะสมและความจ าเป็น 
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3) จัดสรรงบประมาณและทรัพยากรศึกษาอ่ืนเป็นพิเศษให้เหมาะสมและสอดคล้องกับความ
จ าเป็นในการจัดการศึกษาส าหรับผู้เรียนที่มีความต้องการ เป็นพิเศษแต่ละกลุ่มตามมาตรา 10    วรรคสอง 
วรรคสาม และวรรคส่ี โดยค านึงถึง ความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษาและคว าม  เป็นธรรม ทั้งนี้   
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

4) จัดสรรงบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายด าเนินการและงบลงทุนให้สถานศึกษา ของรัฐตามนโยบาย 
แผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติและภารกิจของสถานศึกษา ท้ังนี้ให้ค านึงถึงคุณภาพและความเสมอภาคใน
การโอกาสทางการศึกษา 

5) จัดสรรงบประมาณในลักษณะเงินอุดหนุนทั่วไปให้สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาของรัฐที่เป็น
นิติบุคคล และเป็นสถานศึกษาในก ากับของรัฐหรือองค์การมหาชน 

6) จัดสรรกองทุนกู้ยืมดอกเบี้ยต่ าให้สถานศึกษาเอกชนเพื่อให้พึ่งตนเองได้ 
7) จัดตั้งกองทุนเพื่อพัฒนาการศึกษาของรัฐและเอกชน 

ในด้านการบริหารงานบุคคล มาตรา 54 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2545 ก าหนดเป็นหลักการให้มีการ กระจายอ านาจการบริหารงานบุคคล
ดังนี้ 

มาตรา 54 ให้มีองค์กรกลางบริหารงานบุคคลของข้าราชการครู โดยให้ครูและบุคลากรท างการ
ศึกษาท้ังของหน่วยงานทางการศึกษาในระดับสถานศึกษาของรัฐและ ระดับเขตพื้นที่การศึกษาเป็น
ข้าราชการในสังกัดองค์กรกลางบริหารงานบุคคลของ ข้าราชการครู โดยยึดหลักการกระจายอ านาจการ
บริหารบุคคลสู่เขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา ท้ังนี้ให้เป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด 

แม้ว่าร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ซ่ึงเป็นกฎหมาย
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลจะอยู่ในระหว่างการพิจารณาของรัฐสภา มีความเป็นไปได้สูงว่าอ านาจ
หน้าที่ในการบริหารงานบุคคลของอนุกรรมการข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา  (อ.ก.ค.ศ.) 

อ านาจหน้ าท่ีของผู้อ านวยการเขตพื้นที่ การศึกษา อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษา และ
อ านาจหน้าที่ของผู้บริหาร สถานศึกษาในส่วนที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลจะเป็นดังนี้  (ร่าง พ .ร.บ. 

ระเบียบ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ .ศ. ............) มาตรา  23  ให้ อ .ก.ค. ศ.  เขตพื้นที่
การศึกษามีอ านาจหน้าที่ดังนี้ 

1) พิจารณาก าหนดนโยบายการบริหารงานบุคคลส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา รวมท้ังการก าหนดจ านวนและอัตรา ต าแหน่งและเกล่ียอัตราก าลังให้
สอดคล้องกับนโยบายการบริหารงานบุคคล ระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด 

2) พิจารณาให้ความเห็นชอบการบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษาใน
เขตพื้นที่การศึกษา 

3) ให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับการพิจารณาความดีความชอบของผู้บริหาร สถานศึกษา ผู้บริหาร
การศึกษา ในหน่วยงานทางการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา 
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4) พิจารณาเกี่ยวกับเรื่องการด าเนินการทางวินัย การออกจากราชการ การอุทธรณ์และการร้อง
ทุกข์ตามท่ีก าหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้ 

5) ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนา การเสริมสร้างขวัญก าลังใจ การปกป้องคุ้มครอง           ระบบ
คุณธรรม การจัดสวัสดิการ และการยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราช การครูและบุคลากร ทางการศึกษาใน
หน่วยงานการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา 

6) ก ากับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครู และบุคลากร
ทางการศึกษาในหน่วยงานการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา 

7) จัดท าและพัฒนาฐานข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในห น่วยงานการศึกษา
ในเขตพื้นที่การศึกษา 

8) จัดท ารายงานประจ าปีเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครู และบุคลากรทางการ
ศึกษาในหน่วยงานการศึกษาเพื่อเสนอ ก.ค.ศ. 

9) พิจารณาให้ความเห็นชอบเรื่องการบริหารงานบุคคลในเขตพื้นที่การศึกษาท่ีไม่อยู่ในอ านาจ
และหน้าที่ของผู้บริหารในหน่วยงานทางการศึกษา 

10) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้ หรือตามท่ี ก .ค.ศ. มอบหมาย  มาตรา  

24  ให้ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา เป็นผู้บริหารราชการ 

ในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาและเป็นผู้บังคับบัญชาของข้าราชการครูและบุคลากร            

ทางการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาและมีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
1) รับผิดชอบในการปฏิบัติงานราชการที่เป็นอ านาจหน้าที่ของ อ.ก.ค.ศ. เขต พื้นที่การศึกษาและ

ตามท่ี อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามอบหมาย 

2) เสนอแนะการบรรจุและแต่งตั้งและการบริหารงานบุคคลในเรื่องอ่ืนที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ของ 
อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา 

3) พิจารณาความดีความชอบของผู้บริหารสถานศึกษา   ผู้บริหารการศึกษาในหน่วยงาน
การศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา และข้าราชการครูและบุคลากรทาง การศึกษาในส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษา 

4) จัดท าแผนและส่งเสริมการพัฒนา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในหน่วยงาน
การศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา 

5) จัดท าทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขต พื้นที่การศึกษา 

6) จัดท ามาตรฐานคุณภาพงาน ก าหนดภาระงานขั้นต่ า และเกณฑ์การประเมินผลงานส าหรับ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

7) ประเมินคุณภาพการบริหารงานบุคคลและจัดท ารายงานการบริหารงานบุคคลเสนอ   อ.ก.ค.ศ. 

เขตพื้นที่การศึกษาเพื่อเสนอ ก.ค.ศ. ต่อไป 
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8) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้   ตามกฎหมายอ่ืนหรือ ตามท่ี ก .ค.ศ.

มอบหมาย 

มาตรา 25 ในกรณีที่มีหน่วยงานการศึกษาใดมิได้อยู่ในสังกัดส านักงาน คณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน   ให้ ก .ค.ศ.ตั้ง อ .ก.ค.ศ. เพื่อท าหน้าที่บริหารงานบุคคล ส าหรับข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในหน่วยงานการศึกษาดังกล่าว ทั้งนี้การตั้ง การพ้นจากต าแหน่งและขอบเขตการปฏิบัติ
หน้าที่ให้เป็นไปตามที่ ก.ค.ศ.ก าหนดบรรดาบทบัญญัติในพระราชบัญญัตินี้หรือในกฎหมายอ่ืนที่อ้างถึง 
อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา ให้หมายถึง อ.ก.ค.ศ. ที่ ก .ค.ศ. ตั้งตามวรรคหนึ่งด้วยเว้นแล้วแต่ ก .ค.ศ. จะ
ก าหนดเป็นอย่างอ่ืนให้น าบทบัญญัติในวรรคหนึ่งและวรรคสองมาใช้บังคับกับ หน่วยงานการศึกษา อ่ืน
ใดที่จ าเป็นต้องมี อ.ก.ค.ศ.ของหน่วยงานการศึกษานั้นโดยเฉพาะด้วย 

มาตรา 26  ให้คณะกรรมการสถานศึกษามีอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับการบริหาร งานบุคคลส าหรับ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ดังต่อไปนี้ 

1) ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลในสถานศึ กษาให้สอดคล้องกับนโยบาย กฎ ระเบียบ 
ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ และวิธีการตามท่ี ก.ค.ศ.และ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่ การศึกษาก าหนด 

2) เสนอความต้องการจ านวนและอัตราต าแหน่งของข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษาใน
สถานศึกษาเพื่อเสนอ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาพิจารณา 

3) ให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษาใน
สถานศึกษาต่อผู้บริหารสถานศึกษา 

4) ปฏิบัติหน้าที่ตามท่ีก าหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอ่ืนที่ เกี่ยวข้องหรือตามท่ี  อ .

ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามอบหมาย 

ให้น าความในมาตรา 16 มาใช้บังคับแก่คณะกรรมการสถานศึกษาโดยอนุโลม มาตรา  27       ให้
ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้บังคับบัญชาของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาและมี
อ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

1) ควบคุม ดูแลให้การบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาสอดคล้องกับนโยบาย  กฎ ระเบียบ 
ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ และวิธีการตามท่ี ก.ค.ศ. และ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่ การศึกษาก าหนด 

2) พิจารณาความดีความชอบของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสถานศึกษา 

3) ส่งเสริม สนับสนุนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ให้มีการพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง 

4) จัดท ามาตรฐาน ภาระงานส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสถานศึกษา 

5) ประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานของข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษาเพื่อ
เสนอ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา 

6) ปฏิบัติหน้าที่ตามท่ีก าหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้ หรือกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตามท่ี      

อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาหรือคณะกรรมการสถานศึกษา มอบหมาย  
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ในส่วนที่เกี่ยวกับการบริหารทั่วไป พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ กระทรวงศึกษาธิการ
มาตรา 36 – 39 ก าหนดอ านาจหน้าที่ของส านักงานเขตพื้นที่ การศึกษา คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา 
ผู้อ านวยการเขตพื้นที่การศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้อ านวยการสถานศึกษาไว้ดังนี ้

มาตรา 36 ในแต่ละเขตพื้นที่การศึกษา ให้มีคณะกรรมการและส านักงาน เขตพื้นที่การศึกษามี
อ านาจหน้าที่ในการก ากับดูแล จัดตั้ง ยุบ รวม หรือเลิก สถานศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่การศึกษา   

ประสาน ส่งเสริม และสนับสนุน สถานศึกษาเอกชนในเขตพื้นที่การศึกษา  ประสานและส่งเสริมองค์กร
ปกครอง ส่วนท้องถ่ิน  ให้สามารถจัดการศึกษาสอดคล้องกับนโยบายและมาตรฐานการศึกษา ส่งเสริม
และสนับสนุนการจัดการศึกษาของบุคคล ครอบครัว องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ 
สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบัน  สังคมอ่ืนที่จัดการศึกษาในรูปแบบที่หลากหลายในเขต
พื้นที่การศึกษา และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้องกับอ านาจหน้าที่ท่ีระบุข้างต้น ทั้งนี้ตามท่ีก าหนดใน
กฎกระทรวง 

คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประกอบด้วย ผู้แทนองค์กรชุมชน ผู้แทนองค์กรเอกชนผู้แทน
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  ผู้แทนสมาคมผู้ประกอบ วิชาชีพครู ผู้แทนสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพบริหาร
การศึกษา ผู้แทนสมาคมผู้ปกครอง และครูและผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
จ านวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา  การเลือกประธานกรรมการและกรรมการ   วาระ
การด ารงต าแหน่งและการพ้นจากต าแหน่งให้เป็นไปตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง  ให้ผู้อ านวยการ
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นกรรมการและเลขานุการของคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา 

มาตรา  37  ให้มีส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา   เพื่อท าหน้าที่ในการด าเนินการให้เป็นไปตาม
อ านาจหน้าที่ของ คณะกรรมการตามท่ีก าหนดไว้มาตร  36  และให้มีอ านาจ หน้าที่เกี่ยวกับการศึกษา 
ตามท่ีก าหนดไว้ในกฎหมายนี้หรือกฎหมายอ่ืน และมี อ านาจหน้าที่ ดังนี้ 

1) อ านาจหน้าที่ในการบริหารและการจัดการศึกษา และพัฒนาสาระของหลักสูตรการศึกษาให้
สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานของ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

2) อ านาจหน้าที่ในการพัฒนางานด้านวิชาการและจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาร่วมกับสถานศึกษา 

3) รับผิดชอบในการพิจารณาแบ่งส่วนราชการภายในสถานศึกษาของสถานศึกษา และส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา 

4) ปฏิบัติหน้าที่ อ่ืนตามที่กฎหมายก าหนดส านักงานตามวรรคหนึ่ง   มีผู้อ านวยการเป็น
ผู้บังคับบัญชาข้าราชการและรับผิดชอบใน       การปฏิบัติราชการของส านักงานให้เป็นไปตามนโยบาย   

แนวทาง และแผนการ ปฏิบัติราชการของกระทรวง ในกรณีที่มีกฎหมายอ่ืนก าหนดอ านาจหน้าที่ของ 
ผู้อ านวยการไว้เป็นการเ ฉพาะการใช้อ านาจและการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย ดังกล่าวให้ค านึงถึง
นโยบายที่คณะรัฐมนตรีก าหนด หรืออนุมัติแนวทางและแผนการปฏิบัติราชการของกระทรวงด้วย 
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ในส านักงานตามวรรคหนึ่งจะให้มีรองผู้อ านวยการเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ  รองจาก
ผู้อ านวยการเพื่อช่วยปฏิบัติราชการก็ ได้รองผู้อ านวยการหรือผู้ด ารงต าแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนใน
ส านักงานมีอ านาจหน้าที่ตามท่ีผู้อ านวยการก าหนดหรือมอบหมาย 

มาตรา 38  ให้มีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา ระดับต่ ากว่า
ปริญญา และสถานศึกษาอาชีวศึกษาของแต่ละสถานศึกษา เพื่อท าหน้าที่ ก ากับและส่งเสริมสนับสนุน
กิจการของสถานศึกษา ประกอบด้วย ผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทนครู   ผู้แทนองค์กรชุมชน ผู้แทนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน ผู้แทนศิษย์เก่าของสถานศึกษา  ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์และหรือผู้แทนองค์กร ศาสนา
อ่ืนในพื้นที่และผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวนกรรมการ คุณสมบัติ  หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา การเลือกประธาน
กรรมการและกรรมการ วาระการด ารงต าแหน่ง และการพ้นจากต าแหน่งให้เป็นไป ตามท่ีก าหนดใน
กฎกระทรวง องค์ประกอบ อ านาจหน้าที่ หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา และจ านวนกรรมการใน 
คณะกรรมการ สถานศึกษาส าหรับสถานศึกษาบางประเภทที่มีสภาพและลักษณะ การปฏิบัติงานแตกต่าง
ไปจากสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโดยทั่วไป อาจก าหนดให้ แตกต่างไปตามสภาพและลักษณะการ
ปฏิบัติงาน   ตลอดทั้งความจ าเป็นเฉพาะของ สถานศึกษาประเภทนั้นได้   ทั้งนี้ตามที่ก าหนดใน
กฎกระทรวง 

ให้ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นกรรมการและเลขานุการของคณะกรรมการสถานศึกษา คว ามใน
มาตรานี้ไม่ใช้บังคับแก่สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยและศูนย์การเรียน มาตรา  39  สถานศึกษาและส่วน
ราชการตามมาตรา 34  (2)  มีอ านาจหน้าที่ตามท่ีก าหนดไว้ให้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการนั้น ๆ  โดยให้มี
ผู้อ านวยการสถานศึกษา หรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนเป็นผู้บั งคับบัญชาข้าราชการและมี
อ านาจ หน้าที่ ดังนี้ 

1)  บริหารกิจการของสถานศึกษาหรือส่วนราชการให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ 
ข้อบังคับของทางราชการและของสถานศึกษาหรือส่วนราชการ รวมท้ังนโยบาย และวัตถุประสงค์ของ
สถานศึกษาหรือส่วนราชการ 

2) ประสานการระดมทรัพยากรเพ่ือการศึ กษา รวมท้ังควบคุมดูแลบุคลากร การเงิน การพัสดุ 
สถานที่ และทรัพย์สินอ่ืนของสถานศึกษาหรือส่วนราชการให้ เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และ
ข้อบังคับของทางราชการ 

3) เป็นผู้แทนของสถานศึกษาหรือส่วนราชการในกิจการทั่วไป   รวมท้ังการจัดท านิติกรรม
สัญญาในราชการของสถานศึกษาหรื อส่วนราชการตามวงเงิน งบประมาณที่สถานศึกษาหรือส่วน
ราชการได้รับตามที่ได้รับมอบอ านาจ 

4) จัดท ารายงานประจ าปีเกี่ยวกับกิจการของสถานศึกษาหรือส่วนราชการ เพื่อเสนอต่อ
คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา 

5) อ านาจหน้าที่ในการอนุมัติประกาศนียบัตรและวุฒิบัตรของสถานศึกษา ให้เป็ นไปตาม
ระเบียบท่ีคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานก าหนด 
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6) ปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  ปลัดกระทรวง   

เลขาธิการสภาการศึกษา  เลขาธิการคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน เลขาธิการคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา   เลขาธิการ คณะกรรมการการอา ชีวศึกษา และผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
รวมท้ังงานอ่ืนที่กระทรวงมอบหมาย 

สถานศึกษาและส่วนราชการตามมาตร  34 (2) จะให้มีรองผู้อ านวยการหรือ รองหัวหน้าส่วน
ราชการรองจากผู้อ านวยการหรือหัวหน้าส่วนราชการเพื่อช่วยปฏิบัติราชการก็ได้ 
สถานศึกษาและส่วนราชการตามมาตรา 34 (2)  ใดที่ยังไม่สามารถปฏิบัติงาน บางประการตามท่ีก าหนด
ในกฎหมายหรือที่ได้รับมอบหมายได้   อาจขอให้ส านักงาน เขตพื้นที่การศึกษาท่ีสถานศึกษาหรือส่วน
ราชการนั้นสังกัดเป็นผู้รับผิดชอบ ปฏิบัติงานเฉพาะอย่างให้แทนเป็นการชั่วคราวได้ ทั้งนี้ ตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และลักษณะของงานที่จะให้ปฏิบัติแทนได้ที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

จากบทบัญญัติของกฎหมายข้างต้นย่อมเห็นได้ว่าการบริหารโดยใช้โรงเรียน เป็นฐานของไทย
เป็นการบริหารภายใต้กรอบกฎหมาย กฎหมายบัญญัติเป็นกรอบไว้ว่า อ านาจการตัดสินใจ  ด้านวิชาการ 
งบประมาณ การบริหารงานบุคคลและบรหิารทั่วไป อยู่ในมือของฝ่ายใดเท่าใด 

แนวทางการปฏิรูประบบบริหารการศึกษาเพื่อกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษา
จากส่วนกลางไปยังสถานศึกษากระจายไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  และให้ชุมชนมีบทบาทและ
ส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษา  โดยมุ่งหวังให้การกระจายอ านาจการ บริหารและการจัดการศึกษา
เป็นเครื่องมือส าคัญที่จะเพ่ิมประสิทธิผลและประสิทธิภาพในการจัดการศึกษาเพื่อตอบสนองความ
ต้องการของผู้รับบริการ  ปรากฏชัดเจนตามมาตรา  39  แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ .ศ.  

2542  ที่ระบุว่า  “ให้กระทรวงกระจายอ านาจการบริหารและการจัด การศึกษาท้ังด้านวิชาการ  
งบประมาณ  การบริหารงานบุคคลและการบริหารทั่วไป  ไปยังคณะกรรมการและส านักงานการศึกษา  
ศาสนาและวัฒนธรรมเขตพื้นที่การศึกษา  และสถานศึกษาในเขตการศึกษาโดยตรง…” 

การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน  (School – Based  Management  :  SBM)  เป็นรูปแ บบการ
บริหารโรงเรียนที่ได้รับความสนใจในวงการบริหารโรงเรียนมากในปัจจุบัน  เพราะเป็นรูปแบบที่น่าจะ
สอดคล้องกับแนวทางการบริหารตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  2542  และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่ 2)  พ.ศ.  2545  มาก 

การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน  (School – Based  Management  :  SBM)  เป็นยุทธศาสตร์
หนึ่งของการพัฒนาการศึกษาโดยการถ่ายโอนอ านาจการตัดสินใจจากรัฐหรือเขตพื้นที่การศึกษาไปยัง
สถานศึกษาต่าง  ๆ  การบริหารสถานศึกษาแบบ  การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน  (School – Based  

Management  :  SBM)  จะท าให้ผู้บริห ารสถานศึกษา  ครู  นักเรียนและผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมใน
กระบวนการจัดการศึกษามากขึ้นด้วยการให้เขาเหล่านั้นรับผิดชอบในการตัดสินใจในเรื่องงบประมาณ  
บุคลากรและหลักสูตร  นอกจากการมีส่วนร่วมตัดสินใจในเรื่องดังกล่าวของครู  ผู้ปกครอง  และสมาชิก
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ในชุมชนแล้ว  การบริห ารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน  (School – Based  Management  :  SBM)   ยังเพิ่ม
ประสิทธิภาพของบรรยากาศการเรียนรู้ให้กับเด็กด้วย 

9.1.2 ความหมายของการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 

การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานใช้อักษรย่อ “SBM” มาจากค าเต็ม และมีความหมาย 

ดังนี้ 
S School  เป็นค านาม แปลว่า โรงเรียน 

B Based  เป็นค าคุณศัพท์ แปลว่า  เกี่ยวกับฐานหรือพื้นฐาน 

M Management เป็นค านาม แปลว่า การบริหารและการจัดการ 

ดังนั้น School-Based Management จึงแปลความหมายว่า การบริหารโดยใช้ 
โรงเรียนเป็นฐาน  หรือการใช้โรงเรียนเป็นฐานในการบริหาร และการจัดการ  หรือการบริหารจัด
การศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน  ซ่ึงเกิดจากแนวความคิดเรื่องปฏิรูปการศึกษา และการกระจายอ านาจ
ทางการศึกษา 

นักวิชาการหลายท่านให้แนวคิดเกี่ยวกับความหมายของ  “การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ” 
(School-Based Management หรือ Site Based Management :SBM )ไว้ดังนี้ 

Myers and Stonechill (1993)  และ Oswald (1995)  ให้ความหมายของการบริหารจัดการโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐาน   (School-based management = SBM)  คล้าย ๆ กันว่าเป็นกลยุทธ์ในการปรับปรุง
คุณภาพการศึกษาด้วยการถ่ายโอน (Transfer) อ านาจการตัดสินใจในการบริหารและจัดการศึกษาท้ังใน
ส่วนที่เกี่ยวกับงบประมาณ บุคคล และหลักสูตรไปยังโรงเรียน 

Cotton (2001)  สังเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับการบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียน เป็นฐานระหว่าง
ทศวรรษ 1980 ถึง ค.ศ. 1995  แล้วสรุปว่า SBM มีลักษณะดังนี้ 

1. เป็นรูปแบบการบริหารโรงเรียนรูปแบบหนึ่ง 

2. เป็นรูปแบบที่มีกระบวนการตัดสินใจเกี่ยวกับการด าเนินงานของโรงเรียนที่แตกต่างไปจาก
เดิม 

3. เป็นรูปแบบการบริหารที่มีการกระจายอ านาจจากรัฐบาล   เขตการศึกษาและผู้อ านวยการเขต
พื้นที่การศึกษาไปยังสถานศึกษา 

4. เป็นรูปแบบที่มอบอ านาจหรือกระจายอ านาจการตัดสิ นใจเกี่ยวกับการบริหารและจัด
การศึกษาไปให้โรงเรียน 

5. เป็นรูปแบบที่เชื่อว่าโรงเรียนเป็นจุดศูนย์กลางของการเปล่ียนแปลง 

จึงควรเป็นผู้ได้รับมอบอ านาจหรือรับการกระจายอ านาจให้เป็นผู้ตัดสินใจเกี่ยวกับ การบริหาร
และจัดการศึกษา ซ่ึงจะช่วยให้ผู้เรียนได้พัฒนาอย่างมีคุณภาพ 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ  (2544 : 2) ได้ให้ความหมายไว้ว่า  การบริหารโดย
ใช้โรงเรียนเป็นฐาน  หมายถึง  การบริหาร  และการจัดการศึกษาท่ีหน่วยปฏิบัติ  โดยมีโรงเรียนเป็นฐาน  
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หรือเป็นองค์กรหลักในการจัดการศึกษา  ซ่ึงจะต้องมีการกระจายอ านาจการบริหาร  และการจัดการศึกษา
จากส่วนกลางไปยังโรงเรียน  ให้โรงเรียนมีอ านาจ  หน้าที่ความรับผิดชอบ  มีความอิสระคล่องตัวในการ
บริหารจัดการ  ท้ังด้านวิชาการ  งบประมาณ  บุคลากร และการบริหารทั่วไป  ภายใต้คณะกรรมการ
โรงเรียน ( School Board ) หรือ School Committee เก่า ผู้แทนนักเรี ยน  และผู้บริหารโรงเรียน  เพื่อให้
การจัดการศึกษาเป็นไปโดยมีส่วนร่วม  และตรงตามความต้องการของผู้เรียน  ผู้ปกครอง  และชุมชนมาก
ที่สุด 

กรมสามัญศึกษา (2545 : 9) ให้ความหมายว่า  การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน  คือ  แนวคิด
ทางการบริหาร  และการจัดการศึกษาท่ีให้สถานศึกษาเป็นองค์กรหลักในการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ  
ภายใต้กรอบของกฎหมายที่ก าหนด  โดยมีการกระจายอ านาจการตัดสินใจที่จะพัฒนา  นโยบาย  
วิสัยทัศน์  พันธกิจ  และเป้าประสงค์ของสถานศึกษา  และร่วมมือด าเนินการทั้งด้าน  วิชาการ  
งบประมาณ  บุคลากร  และการบริการทั่วไป  โดยบุคคลที่มีส่วนได้ส่วนเสียอย่าง          เท่าเทียมกัน  โดย
มุ่งเน้นผลผลิต  ผลลัพธ์  และผลกระทบท่ีเกิดขึ้นกับผู้เรียนเป็นส าคัญ  ภายใต้การมีส่วนร่วม  และการ
ตรวจสอบของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ถวิล  มาตรเล่ียม (2544 : 41) กล่าวว่า  การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน  หมายถึง             การ
บริหารจัดการโรงเรียนที่สอดคล้องกับคุณลักษณะ  และความต้องการของโรงเรียน   นั่นคือ  สมาชิก
โรงเรียน  อันได้แก่  คณะกรรมการบริหารโรงเรียน  ผู้บริหารโรงเรียน  ครู  อาจารย์  พ่อแม่  ผู้ปกครอง  
นักเรียน  ตลอดจนสมาชิกชุมชน  และองค์การอ่ืน ๆ มารวมพลังกันอย่างเต็มที่ รับผิดชอบต่อการใช้
ทรัพยากร  และการแก้ปัญหา  ตลอดจนด าเนินการเพื่อการพัฒนา  กิจกรรมด้านการจัดการศึกษาของ
โรงเรียน  ในระยะส้ัน  และระยะยาว 

เสริมศักดิ์   วิศาลาภรณ์ (2541,  อ้างถึงใน  อุทัย  บุญประเสริฐ, 2545 : 2)   ให้ความหมายว่า     
การบริหาร  และการจัดการศึกษาท่ีใช้โรงเรียนเป็นฐาน  คือ  การจัดการศึกษาท่ีใช้โรงเรียนเป็นศูนย์กลาง  
(School – Centered Administration) โดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดการศึกษา  ได้แก่  ผู้บริหาร  ครู  
ผู้ปกครอง  ชุมชน  และนักเรียนได้เข้ามามีบทบาทในการให้ค าแนะน า  การช่วยเหลือการประเมิน  และ
การอนุมัติ  โดยใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม  ผู้บริหารเป็นเพียงผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ  และ
การน ามติในที่ประชุมไปใช้ในการจัดการศึกษา 

อุทัย  บุญประเสริฐ (2545 : 1) กล่าวว่า  การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน  เป็นกลยุทธ์ในการ
ปรับปรุงการศึกษา  โดยเปล่ียนอ านาจหน้าที่ในการตัดสินใจจากส่วนกลางไปยังแต่ละโรงเรียน  โดยให้
คณะกรรมการโรงเรียนซ่ึงประกอบด้วยผู้ปกครอง  ครู  สมาชิกในชุมชนผู้ทรงคุณวุฒิ      ศิษย์เก่า  และ
ผู้บริหารโรงเรียน  (บางโรงเรียนอาจมีตัวแทนนักเรียนเป็นกรรมการด้วย )  ได้มีอ านาจในการบริหารจัด
การศึกษาในโรงเรียนมีหน้ามีหน้าที่  และความรับผิดชอบในการตัดสินใจที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณ  
บุคลากร  และวิชาการ  โดยให้เป็นไปตามความต้องการของนักเรียน  ผู้ปกครอง  และชุมชน 
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จากความหมายที่นักวิชาการทางการศึกษาได้ให้ไว้ข้างต้น  สรุปได้ว่า  กา รบริหารโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐาน  เป็นการกระจายอ านาจการจัดการศึกษาจากส่วนกลางไปยังหน่วยปฏิบัติ  คือ  
สถานศึกษาโดยตรง  โดยให้สถานศึกษามีอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบ  มีความอิสระในการตัดสินใจ  
และบริหารจัดการทั้งในด้านวิชาการ  งบประมาณ  การเงิน  บุคลากร  และการบริห ารทั่วไป  โดยยึด
หลักการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษา  ซ่ึงประกอบด้วย  ผู้บริหารสถานศึกษา  ผู้ทรงคุณวุฒิ  
ตัวแทนครู  ตัวแทนชุมชน  ตัวแทนศิษย์เก่า    ร่วมกันบริหารสถานศึกษาให้เป็นไปตามความต้องการของ
ผู้เรียน  และชุมชนมากที่สุด 
 

9.2 แนวคิดพื้นฐานและหลักการในการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 

9.2.1 แนวคิดพื้นฐาน 

แนวคิดเรื่องการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานนั้นได้รับอิทธิพลมาจากกระแสการเปล่ียนแปลง 
ของโลกธุรกิจอุตสาหกรรมที่ประสบความส าเร็จจาก หลักการ วิธีการ และกลยุทธ์ในการท าให้ องค์การ
มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล ผลก ารปฏิบัติงานมีคุณภาพ สร้างก าไรและสร้างความพึง พอใจแก่
ลูกค้าและผู้เกี่ยวข้องยิ่งขึ้น ความส าเร็จดังกล่าวนี้ท าให้ประชาชนและผู้เกี่ยวข้องเห็นว่า การ พัฒนา
คุณภาพการศึกษาให้ดีขึ้นนั้น ต้องปรับกระบวนการและวิธีการที่เคยเน้นแต่เรื่องการเรียนการ สอน ปรับ
ไปสู่การบริหารโดยการกระจายอ านาจไปยังโรงเรียนที่เป็น หน่วยปฏิบัติและให้มีส่วนเกี่ยวข้องได้มีส่วน
ร่วม 

แนวคิดการบริหารโดยใช้รูปแบบใช้โรงเรียนเป็นฐานจะผูกพันอย่างใกล้ชิดกับเรื่องการกระจาย
อ านาจในการบริหารจัดการศึกษาจากการศึกษาประวัติและพัฒนาการในการจัดการศึกษาของประเทศ
สหรั ฐอเมริกาจะมีแบบการบริหารจัดการที่แตกต่างหลากหลายกันไป ไม่มีแบบใดแบบหนึ่งเป็น
มาตรฐานกลางรูปแบบของการบริหารจัดการศึกษาของแต่ละที่แต่ละแห่ง จะเปล่ียนแปลง หรือ
ปรับเปล่ียนในตัวเองตลอดเวลาการบริหารโรงเรียนตามแนวคิดนี้จะเป็นยกอาจหน้าท่ีในการตัดสินใจ
และความรับผิดช อบในการบริหารจัดการศึกษาไปจากส่วนกลาง  และจากเขตพื้นที่การศึกษาไปยัง
โรงเรียนโดยตรง      โดยการมอบอาจไปยังคณะกรรมการสถานศึกษาและสถานศึกษา 

ในปัจจุบันนี้ได้ใช้แนวคิดการบริหารโรงเรียนเป็นฐาน  เป็นกลยุทธ์หรือยุทธศาสตร์ส าคัญใน
การขับเคล่ือนพัฒนาประสิทธิภาพการบริห ารจัดการศึกษา การบริหารตามรูปแบบนี้ มีผู้ทรงคุณวุฒิได้
ประมวลหลักการและแนวคิดในการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานหลายคน สรุปสาระได้ดังนี้ 

9.2.1.1 ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) 

พ.ศ. 2545  ได้ก าหนดให้มีการกระจายอ านาจการบริหารและจัดการศึกษาไปยังคณะกรรมการ ส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา  โดยให้คณะกรรมการสถานศึกษาท าหน้าที่ก ากับส่งเสริมและ
สนับสนุนภารกิจของสถานศึกษา  4  ด้าน  คือ  ด้านวิชาการ  งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และ
บริหารทั่วไป 
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9.2.1.2 เป็นรูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วม  เป็นหัวใจหรือหลักส าคัญส าหรับการ
บริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน  โดยเฉพาะแนวคิดการมีส่วนร่วมหรือการบริหารแบบร่วมมือ เป็นที่
ยอมรับกันมากในวงการบริหารต่าง ๆ  รวมท้ังด้านการศึกษาด้วย  โดยเชื่อว่าการบริหารแบบมีส่วนร่วม 
จะท าให้ได้ผลผลิตเพ่ิมขึ้น ผู้ปฏิบตัิงานมีความพึงพอใจในงานมากขึ้น 

9.2.1.3 เป็นรูปแบบการบริหารตนเอง  สถานศึกษาจะมีความอิสระ  คล่องตัว  มีอ านาจ
การตัดสินใจด้วยตนเองมากขึ้นภายใต้การบริหารงานในรูปองค์คณะบุคคล 

9.2.1.4 เป็นรูปแบบที่มอบอ านาจหรือกระจายอ านาจ  การตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหาร 
และการจัดการศึกษาไปให้สถานศึกษา 

9.2.1.5 เป็นรูปแบบการบริหารจัดการที่ตอบสนองหรือสอดคล้องกับความต้องการของ
ผู้เรียน และชุมชนได้มากที่สุด 

9.2.1.6 เป็นรูปแบบที่ยึดโรงเรียนเป็นศูนย์กลางของการเปล่ียนแปลง 

จากแนวคิดดังกล่าวข้างต้น การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (SBM) เป็นการกระจายอ านาจ
การบริหารจัดการศึกษาจากส่วนกลางไปให้โรงเรียนที่ใช้โรงเรียนเป็นศูนย์กลาง  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลของโรงเรียน  มีอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบ  คล่องตัวในการบริหารและจัดการด้าน
วิชาการ งบประมาณ  การบริหารงานบุคคล  และการบริหารทั่วไป  โดยให้ความส าคัญแก่ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียให้มีส่วนร่วมตัดสินใจรับผิดชอบ  วางแผน ติดตามผล พัฒนาคุณภาพการศึกษาความต้องการ
ของชุมชนและท้องถ่ิน 

9.2.2  หลักการ 

มีนักวิชาการกล่าวถึงหลักการส าคัญในการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานไว้หลาย ๆ  ท่าน
ด้วยกัน  ดังนี้ 

เดวิด  (David , 1989  อ้างถึงใน  Cheng ,  1996 : 4)  กล่าวว่า  การบริหารโดยการใช้โรงเรียนเป็น
ฐานต้องประกอบไปด้วยแนวคิดหลักส าคัญ  2  ประการ  คือ 

9.2.2.1 โรงเรียนเป็นหน่วยส าคัญส าหรับตัดสินใจ  ซ่ึงการตัดสินใจส่ังการที่ดีควรอยู่ใน
หน่วยปฏิบัติ  จึงควรเพ่ิมอ านาจในการบริหารและจัดการงบประมาณให้กับโรงเรียนมากขึ้น และลดการ
ควบคุมจากส่วนกลางลง 

9.2.2.2 การมีส่วนร่วมและการมีความรู้สึกเป็นเจ้าของเป็นปัจจัยส าคัญส าหรับการ
ปฏิรูปการบริหารการจัดการศึกษา  ความส าเร็จของการปฏิรูปไม่ใช่เกิดจากการควบคุมจากภายนอก  
หากแต่เกิดจากการที่สมาชิกในโรงเรียนและชุ มชนให้ความร่วมมือกันในการตัดสินใจการบริหารและ
การปฏิบัติงาน 
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ถวิล  มาตรเล่ียม  (2544  :  42)  กล่าวถึงหลักการส าคัญของการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
ไว้  4  ประการ  ดังนี้ 

1. หลักดุลยภาพ 

2. หลักการกระจายอ านาจ 

3. หลักระบบบริหารจัดการตนเอง 

4. หลักการริเริ่ม 

ธเนศ  ข าเกิด  (2545  :  149)  กล่าวถึง  หลักการส าคัญของการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานไว้  
5  ประการ  คือ 

1. การกระจายอ านาจ 

2. การมีส่วนร่วมและการร่วมคิดร่วมท า 
3. การบริหารตนเอง 

4. การตรวจสอบและถ่วงดุล 

5. การยึดหลักธรรมาภิบาล 

อุทัย  บุญประเสริฐ  (2543  :  154 – 156 )  ได้กล่าวถึงหลักการส าคัญของการบริหารโดย 

ใช้โรงเรียนเป็นฐานไว้  5  ประการ  คือ 

1. หลักการกระจายอ านาจ  (Decentralization)  ซ่ึงเป็นการกระจายอ านาจการจัด
การศึกษาจากกระทรวงและส่วนกลางไปยังสถานศึกษาให้มากที่สุดโดยมีความเชื่อว่าโรงเรียนเป็นหน่วย
ส าคัญในการเปล่ียนแปลงและพัฒนาการศึกษาเด็ก 

   2. หลักการมีส่วนร่วม(Participation or Collaboration or Involvement)  เปิดโอกาสให้
ผู้เกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วมในการบริหาร ตัดสินใจ และร่วมจัดการศึกษา ท้ังครู 
ผู้ปกครองตัวแทนศิษย์เก่า และตัวแทนนักเรียน การที่บุคคลมีส่วนร่วมในการจัด 
การศึกษา จะเกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของและจะรับผิดชอบในการจัดการศึกษามากขึ้น 

   3. หลักการคืนอ านาจจัดการศึกษาให้ประชาชน (Return Power to People) ในอดีตการ
จัดการศึกษาจะท าหลากหลายท้ังวัด  และองค์กรในท้องถ่ินเป็นผู้ด าเนินการ ต่อมามกีารร่วมการจัด
การศึกษาไปให้กระทรวงศึกษาธิการ  เพื่อให้เกิดเอกภาพและมาตรฐานทางการศึกษา แต่เม่ือประชากร
เพิ่มขึ้น ความเจริญต่าง ๆ ก้าวไปอย่างรวดเร็ว การจัดการศึกษาโดยส่วนกลางเริ่มมีข้อจ ากัด เกิดความ
ล่าช้าและไม่สนองความต้องการของผู้เรียนและชุมชนอย่างแท้จริง จึงต้องมีการคืนอ านาจให้ท้องถ่ินและ
ประชาชนได้จัดการศึกษาเองอีกครั้ง 

   4. หลักการบริหารตนเอง  (Self-managing)  ในระบบการศึกษาท่ัวไป มักจะก าหนดให้
โรงเรียนเป็นหน่วยปฏิบัติตามนโยบายของส่วนกลาง โรงเรียนไม่มีอ านาจอย่างแท้จริง   ส าหรับการ
บริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานนั้ น ไม่ได้ปฏิเสธเรื่องการท างานให้บรรลุเป้าหมาย และนโยบายของ
ส่วนรวม แต่มีความเชื่อว่าวิธีการท างานให้บรรลุเป้าหมายนั้นท าได้หลายวิธี  การที่ส่วนกลางท าหน้าที่
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เพียงก าหนดนโยบายและเป้าหมายแล้วปล่อยให้โรงเรียนมีระบบการบริหารด้วยตนเอง โดยให้โรงเรียนมี
อ านาจหน้าที่แล ะความรับผิดชอบในการด าเนินงาน ซ่ึงอาจด าเนินการได้หลากหลายด้วยวิธีการที่
แตกต่างกัน แล้วแต่ความพร้อมและสถานการณ์ของโรงเรียน ผลที่ได้น่าจะมีประสิทธิภาพสูงกว่าเดิม ที่
ทุกอย่างก าหนดมาจากส่วนกลาง ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม 

   5. หลักการตรวจสอบและถ่วงดุล   (Check  and  Balance)  ส่วนกลางมีหน้าที่ก าหนด
นโยบายและควบคุมมาตรฐาน มีองค์กรอิสระท าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพการบริหารและการจัด
การศึกษาเพื่อให้มีคุณภาพและมาตรฐานเป็นไปตามก าหนดและมาตรฐานเป็นไปตาม  

ก าหนด และเป็นไปตามนโยบายของชาติ 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ  ( 2544 : 3-4)  การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน

แต่ละแห่งอาจไม่เหมือนกัน  ขึ้นอยู่กับลักษณะเฉพาะและความจ าเป็นของแต่ละโรงเรียนจะตั้งอยู่บน
หลักการพื้นฐานเดียวกัน  คือ 

1. หลักการกระจายอ านาจ 

2. หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม 

3. หลักการบริหารตนเอง 

4. หลักการพัฒนาทั้งระบบ 

5. หลักความรับผิดชอบท่ีตรวจสอบได้ 
6. หลักการมีภาวะผู้น าแบบเกื้อหนุน 

ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา  (อ้างถึงใน ธีระ  รุญเจริญ , 2550  :  171)  ได้กล่าวถึงการ
บริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานมีหลักส าคัญ  3  ประการ  คือ 

1. หลักการกระจายอ านาจ  (Decentralization) 

2. หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม  (Participation) 

3. หลักการบริหารจัดการที่ดี  (Good  Governance  in  Education) 

อุทัย  บุญประเสริฐ  (2546 : 189)  ได้กล่าวถึง  หลักการกระจายอ านาจ ว่าเป็นการกระจายอ านาจ
การบริหารและการจัดการศึกษาให้มากที่สุด โดยมีความเชื่อว่าโรงเรียนเ ป็นหน่วยส าคัญในการจัด
การศึกษาในการเปล่ียนแปลงและพัฒนาการศึกษาของเด็ก   ซ่ึงสอดคล้องกับแนวความคิดของ  อินทิรา  
หิรัญสาย  (2544 : 4)  ที่กล่าวว่า  การกระจายอ านาจเป็นการาตัดสินใจ  และใช้อ านาจของสถานศึกษา
ผ่านคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ในด้านวิชาการงบประมาณ  การบริหารงานบุคคล  และการ
บริหารทั่วไป  นอกจากนี้  ถวิล   มาตรเล่ียม  (2544  :  42)  ยังกล่าวถึง  หลักการกระจายอ านาจตาม
แนวทางของ  SBM  ว่า  เมื่อสภาพแวดล้อมเปล่ียนแปลงไป  จะส่งผลกระทบให้การบริหารจัดการ
โรงเรียน  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมีความยุ่งยากและเ พิ่มปัญหามากขึ้น  ดังนั้น  การกระจาย
อ านาจให้โรงเรียนมีพลังอ านาจ  และรับผิดชอบในการแก้ปัญหาท่ีเกิดขึ้นด้วยตนเอง  ให้มีประสิทธิภาพ
มากที่สุดเท่าท่ีจะเป็นไปได้  และส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น 
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9.2.3 รูปแบบการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน จาการศึกษาพบว่า มีรูปแบบที่ส าคัญอย่างน้อย  

4 รูปแบบ ได้แก่ 
9.2.3.1 รูปแบบที่มีผู้บริหารโรงเรียนเป็นหลัก  (Administration  Control  SBM) 

ผู้บริหารเป็นประธานคณะกรรมการ ส่วนกรรมการอ่ืน ๆ ได้จากการเลือกตั้งหรือคัดเลือกจากกลุ่ม
ผู้ปกครอง ครู และชุมชน คณะกรรมการมีบทบาทให้ค าปรึกษา แต่อ านาจการตัดสินใจยังคงอยู่ที่ผู้บริหาร
โรงเรียน 

9.2.3.2 รูปแบบที่มีครูเป็นหลัก  (Professional  Control  SBM) 

เกิดจากแนวคิดที่ว่า ครูเป็นผู้ใกล้ชิดนักเรียนมากที่สุด ย่อมรู้ปัญหาได้ดีกว่าและสามารถแก้ปัญหาได้ตรง
จุด ตัวแทนคณะครูจะมีสัดส่วนมากที่สุด ในคณะกรรมการโรงเรียน   ผู้บริหารยังเป็นประธาน
คณะกรรมการโรงเรียนบทบาทของคณะกรรมการโรงเรียนเป็นคณะกรรมการบริหาร 

9.2.3.3 รูปแบบที่ชุมชนมีบทบาทหลัก  (Community  Control  SBM) 

แนวคิดส าคัญ คือ การจัดการศึกษาควร ตอบสนองความต้องการและค่านิยมของผู้ปกครองและชุมชน
มากที่สุด ตัวแทนของผู้ปกครอง และชุมชนจึงมี สัดส่วนในคณะกรรมการโรงเรียน    มากที่สุด ตัวแทน
ผู้ปกครองและชุมชนเป็นประธานคณะกรรมการ โดยมีผู้บริหารโรงเรียนเป็นกรรมการและเลขานุการ 
บทบาท หน้าที่ของคณะกรรมการโรงเรียนเป็นคณะกรรมการบริหาร 

9.2.3.4 รูปแบบที่ครูและชุมชนมีบทบาทหลัก   (Professional  Community  Control  

SBM)แนวคิดเรื่องนี้เช่ือว่า ท้ังครูและผู้ปกครองต่างมีความส าคัญในการจัดการศึกษาให้แก่เด็ก เนื่องจาก
ทั้ง 2 กลุ่มต่างอยู่ใกล้ชิด นักเรียนมากที่สุด รับรู้ปัญหาและความต้องการได้ดีที่สุดสัดส่วนของครูและ
ผู้ปกครอง  (ชุมชน) ในคณะกรรมการ โรงเรียนจะมีเท่า ๆ กันแต่มากกว่าตัวแทนกลุ่มอ่ืน ๆ   ผู้บริหาร
โรงเรียนเป็นประธาน   บทบาทหน้าที่ของ คณะกรรมการโรงเรียนเป็นคณะกรรมการ 
 

9.3 การน าแนวคิดการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานไปใช้ 
9.3.1 ขั้นตอน 

1.วิเคราะห์ศักยภาพของโรงเรียน 

2. ก าหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมาย 

3. ก าหนดกลยุทธ์ / วางแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติการ 

4. ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการ 

5. ประเมินตนเอง / ประเมินภายใน 

6. รายงานประจ าปี / รายงานการประเมินตนเอง 

9.3.2 กระบวนการด าเนินงาน 

1. สร้างความเข้าใจแก่ครูทุกคน และผู้ปกครอง ชุมชนว่าSBM คืออะไร 

2. ศึกษาจุดเด่น จุดด้อยของ SBM ที่มีการทดลองใช้ท่ีอ่ืนแล้วน ามาปรับปรุงให้ 

เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน 
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3. ผู้บริหารโรงเรียนและครูต้องท างานหนัก ชักชวน เชิญชวนให้ผู้ปกครอง และ 

ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

4. ผู้บริหารโรงเรียน และครูต้องส่ือสารกับผู้ปกครองและชุมชน ให้เข้าใจว่าจะมีการ 

แบ่งอ านาจหรือร่วมกันใช้อ านาจ ในการตัดสินใจในเรื่องใดและอย่างไร  สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ
บทบาทใหม่ของครู บุคลากรในโรงเรียนชุมชน และท าให้บุคคลกลุ่มดังกล่าวปฏิบัติตามบทบาทใหม่
อย่างมีความสุข 

5. กระจายอ านาจการตัดสินใจให้คณะกรรมการสถานศึกษาอย่างแท้จริง 

6. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนและความส าเร็จของ SBM จะเกิดขึ้นได้ต้อง 

อาศัยเวลา  
7. การน า SBM ไปใช้ในโรงเรียน ต้องด าเนินการแบบค่อยเป็นค่อยไป 

8. ครูมีบทบาทส าคัญในการตัดสินใจในกิจกรรมที่เกี่ยวกับห้องเรียน 

9. สร้างบรรยากาศการท างานที่ดีในโรงเรียน แบ่งเวลาให้กับการวางแผน และการ 

เรียนการสอนของโรงเรียน 

9.3.3 ลักษณะของการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน  มีลักษณะดังนี้ 
1.เป็นการเน้นลักษณะเฉพาะตัวของแต่ละโรงเรียนที่มีความแตกต่างกัน 

2.เป็นการกระจายอ านาจการบริหารจัดการไปยังโรงเรียนโดยตรง 

3.เป็นการบริหารแบบมีส่วนร่วม (Participation) เป็นหลักส าคัญ 

4.มีความเชื่อว่าโรงเรียนบริหารจัดการตนเองได้ 
5.โรงเรียนมีอ านาจและความรับผิดชอบโดยตรงต่อการด าเนินงานของโรงเรียน 

6.มีความเชื่อว่าโรงเรียนมิใช่เพียงเป็นหน่วยปฏิบัติตามนโยบายหรือตามแผนงานที่ 
หน่วยเหนือก าหนดเท่านั้น แต่เป็นหน่ วยปฏิบัติที่สามารถวิเคราะห์ปัญหา สามารถก าหนดนโยบาย 
วางแผน และบริหารจัดการได้ด้วยตนเอง 

การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานจะต้องมีการลดอ านาจส่ังการ จากระดับบนมาให้สภา
โรงเรียนหรือคณะกรรมการโรงเรียน และถ่ายโอนอ านาจการบริหารจัดการจากเขตการศึกษามาสู่
โรงเรียนโดยตรง ท าให้การบริหารโรงเรียนเป็นการตัดสินใจ ณ ฐานปฏิบัติ (Site-Based Decision-

Making)โรงเรียนจะมีอ านาจมากขึ้นในการตัดสินใจและต้องรับผิดชอบโดยตรงต่อ: 

1) การวางแผนพัฒนาโรงเรียน 

2) การจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน 

3) การพัฒนาบุคลากร 

4) การจัดการการเงินและการงบประมาณ 
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ดังนั้นจะต้องมีการให้อ านาจ (Empower) โรงเรียนในการบริหารจัดการตนเอง โดยระบบการมี
ส่วนร่วมจากผู้ท่ีมีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรง  โรงเรียนต้องเปล่ียนวัฒนธรรมองค์การและแบบแผนการ
ท างานของโรงเรียน ให้เป็นผู้รู้จักคิดริเริ่มด้วยตนเอง คิดช่วยตนเอง ส ร้างตนเองให้เข้มแข็ง บริหารโดย
การริเริ่มด้วยตนเองและรู้จักรับผิดชอบตนเองการบริหารในรูปแบบนี้ก่อให้เกิดการปฏิรูปท่ีการบริหาร
โรงเรียน โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

9.3.4 หลักปฏิบัติที่ส าคัญของการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 

หลักปฏิบัติที่ส าคัญของการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานมีดังนี้ 
1)  กระจายอ านาจการบริหารจัดการไปยังสถานศึกษาหรือโรงเรียนโดยตรง 

2) ให้โรงเรียนมีอ านาจและต้องรับผิดชอบการบริหารจัดการแบบเบ็ดเสร็จ 

3) เน้นการบริหารแบบมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซ่ึงรูปแบบ การมีส่วนร่วมท่ี
นิยมใช้กันมากคือ การบริหารโดยคณะกรรมการโรงเรียนคณะกรรมการโรงเรียนโดยทั่วไปประกอบด้วย
ผู้บริหารโรงเรียน ผู้แทนครู ผู้ปกครองและผู้แทนชุมชน โดยร่วมกันมีบทบาทในการบริหารโรงเรียนให้
สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนตอบสนองความต้องการของผู้ปกครองและชุมชนโดยตรงได้มากที่สุด 

9.3.5 ปัจจัยที่เอื้อและปัจจัยที่เป็นอุปสรรคต่อการด าเนินการน ารูปแบบการบริหารโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐานไปใช้ 

นับแต่มีการน า SBM มาใช้ในโรงเรียนในช่วงปลายทศวรรษ  1970  SBM ได้รับความนิยมอย่าง
แพร่หลายจากโรงเรียนในสหรัฐอเมริกา รัฐบาลมลรัฐได้ออก กฎหมายบังคับให้มีการกระจายอ านาจการ
ตัดสินเกี่ยวกับการบริหารและการจัดการ ศึกษาท้ังด้านวิชาการ งบประมาณ บริหารงานบุคคล และ
บริหารทั่วไปไปยังโรงเรียน ให้มากขึ้น หลังจากการน า SBM ไปใช้ในโรงเรียนมากว่า 20 ปี  ในส่วนของ
ครูใหญ่ ครู กรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมช นต่างพอใจและมีทัศนคติเชิงบวกกับ การบริหาร
โรงเรียนแบบ SBM 

Cotton (2001) พบว่าการบริหารโดยใช้โรงเรียน เป็นฐาน เปิดโอกาสให้ผู้มีผลประโยชน์ได้เสีย 
เข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจ เกี่ยวกับการจัดการศึกษาของโรงเรียน เป็นการบริหารแบบกระจาย
อ านาจ  จึงสามารถสร้างประสิ ทธิภาพการบริหารได้ ดีกว่าการบริหารแบบรวมศูนย์อ านาจ อย่างท่ีเคย
ปฏิบัติมา 

Drury and Levin (1994) พบว่า SBM ก่อให้เกิดผลที่มองเห็น ได้ชัดเจนอย่างน้อย  4 ด้าน ซ่ึงแต่
ละด้านล้วนมีศักยภาพท่ีจะน าไปสู่การเพิ่ม ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียนได้ ผลสัมฤทธ์ิทั้ง  4 ด้าน
ดังกล่าวได้แก่ 

1) ประสิทธิภาพในการใช้คนและทรัพยากร 

2) ครูมีความเป็นครูมืออาชีพมากขึ้น 

3) การปฏิรูปหลักสูตรในโรงเรียนเกิดได้ง่ายขึ้นและเกิดอย่างแพร่หลาย 

4) ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษามากขึ้น 
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แม้ว่า  SBM มีศักยภาพท่ีจะน าไปสู่การเพิ่มผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนข องผู้เรียนก็ตาม   งานวิจัย
เกี่ยวกับการน า  SBM ไปใช้ในโรงเรียน  (Oswald : 1995) ก็ไม่พบความสัมพันธ์ทางบวกหรือทางลบ
ระหว่าง SBM กับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียน 

Prasch (1990) พบว่าการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานประสบปัญหา หลายประการ เช่น 

1. SBM เพิ่มภาระให้แก่ ครู ท าให้ครูต้องใช้เวลาส่วนหนึ่งไปกับการก าหนดนโยบาย         
แผนงบประมาณ และงานบริหารโรงเรียนจึงมีเวลาเหลือน้อยลงส าหรับการเรียนการสอน 

2. SBM ต้องตัดสินใจเป็นคณะบุคคล ในหลายเรื่องต้องใช้เวลาท าความเข้าใจมาก                

ใช้เวลานาน ท าให้การบริหารจัดการด้อยประสิทธิภาพ 

3. โรงเรียนมีศักยภาพและความพร้อมในการน า  SBM ไปใช้ในระดับท่ีแตกต่างกัน จึง
ประสบความส าเร็จในระดับแตกต่างกัน 

4. เขตการศึกษาและโรงเรียนต้องใช้ทรัพยากร และเวลาในการพัฒนาบุคลากร มากจึง
จะท าให้การใช้ SBM ประสบความส าเร็จ 

5. บุคลากร ครู และกรรมการสถานศึกษา มักสับสนเกี่ยวกับบทบาทของตนเอง แม้ว่า  

SBM จะประสบปัญหาในการน าไปสู่การปฏิบัติ แต่ทั้งนักทฤษฎี   ผู้ท าการวิจัย เกี่ยวกับ  SBM และ
ครูใหญ่ ครู ผู้ปกครอง ชุมชนซ่ึงเป็นฝ่ายน า SBM ไปปฏิบัติต่างลง ความเห็นตรงกันว่าโดยหลักการแล้ว  

SBM น่าจะท าให้คุณภาพการศึกษาดีขึ้น ปั ญหาท่ีเกิดจากการน า  SBM ไปสู่การปฏิบัติเป็นเรื่องท่ี
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายควรจะได้ร่วมมือกันหาทางแก้ไขต่อไป 

ปัจจัยที่เอื้อ 

1) กระจายอ านาจหน้าที่การบริหารจากหน่วยงานบริหารส่วนกลางไปยังคณะกรรมการ
โรงเรียนอย่างแท้จริง 

2) ได้รับการยอมรับจากผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ทั้งหน่วยงานส่วนกลาง บุคลากรในโรงเรียน 
ผู้ปกครองและชุมชน 

3) มีการประชาสัมพันธ์ที่ดี มีระบบการส่ือสารที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้ทุกฝ่ายได้รับรู้
ข้อมูลสารสนเทศตรงกัน 

4) บุคลากรในส านักงานเขตการศึกษาและในโรงเรียนจะต้องได้รับการอบรมหรือให้
ความรู้เกี่ยวกับการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 

5) ท าการฝึกอบรมคณะกรรมการโรงเรียน เกี่ยวกับบริหารและการจัดการศึกษา เช่น 
การท า งานเป็นทีม การประชุม การตัดสินใจส่ังการ นโยบาย การวางแผนปฏิบัติการบริหารการเงิน       
การบริหารบุคคล การบริหารงานวิทยาการ หลักสูตรการเรียนการสอน การประเมินผล เป็นต้น 

6) ได้ผู้บริหารโรงเรียนที่มีความรู้ ความสามารถ มีภาวะผู้น าท่ีเหมาะสม พัฒนาความรู้ 
ทักษะ และภาวะผู้น าให้ผู้บริหารเพื่อเป็นผู้น าการเปล่ียนแปลง (Change Agent) ที่ดี 
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7) ผู้บริหารคณะกรรมการโรงเรียน บุคลากรในโรงเรียนรู้บทบาทหน้าที่ของตนเอง และ
ของผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจน 

8) มีการให้รางวัลส าหรับโรงเรียนที่ประสบความส าเร็จในด้านการบริหาร และจัดการ
ศึกษา โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 

ปัจจัยที่เป็นที่เป็นอุปสรรค  ได้แก่ การเปล่ียนรูปแบบแต่ไม่เปล่ียนวิธีการบริหารงานและการ
ท างาน อ านาจการตัดสินใจผูกขาดอยู่ในคณะกรรมการโรงเรียน ไม่กระจายไปทั่วโรงเรียนผู้บริหารยังใช้
ความคิดเห็นส่วนตัวในการตัดสินใจ การขัดแย้งระหว่างผู้บริหารครู และคณะกรรมการโรงเรียน 
 

9.4 แนวทางการบริหารและกลยุทธ์สู่ความส าเร็จของการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 

การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานเกี่ยวข้องกับบุคคลหลายฝ่ าย  ที่เกี่ยวข้องโดยตรงคือฝ่ายให้
อ านาจการตัดสินใจซ่ึงได้แก่คณะกรรมการเขตพื้นที่  (School  Board) ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา  

(School District)  ผู้อ านวยการเขต  (Superintendent) และบุคลากรในส านักงานเขต และอีกฝ่ายหนึ่งคือ
ฝ่ายรับอ านาจตัดสินใจจากฝ่ายแรก ซ่ึงได้แ ก่ครูใหญ่   (Principal)  คณะกรรมการสถานศึกษา  (School  

Council)  ครู บุคลากรในโรงเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน และนักเรียน ( เฉพาะกรณีโรงเรียนมัธยมศึกษา ) ทั้ง
สองฝ่ายต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานว่าคืออะไร มีอ านาจตัดสินใจ
อะไรบ้างที่กร ะจายมาให้โรงเรียน   ในโรงเรียนต้องมีการแบ่งปัน อ านาจการตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ 
อย่างไรจึงจะส่งผลต่อการเพิ่มคุณภาพของผู้เรียน ท่ีส าคัญทุกฝ่ายต้องเข้าใจเหตุผลและความจ าเป็นที่ต้อง
มีการกระจายอ านาจแต่ละด้าน และระดับความส าคัญของการกระจายอ านาจการตัดสินใจไปยัง
ผู้เกี่ยวข้องแต่ละฝ่าย ที่ได้รับอ านาจนั้น  

Oswald (1995) พบว่า การท างานเป็นทีมในโรงเรียนเป็นกุญแจส าคัญ อย่างหนึ่งที่จะท าให้การ
บริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานประสบความส าเร็จ   ครูใหญ่ต้อง ไม่รวบอ านาจที่ได้รับมาจาก
คณะกรรมการเขต  ส านักงานเขต  หรือผู้อ านวยการเขต ไว้แต่เพียงผู้เดียว  ต้องแบ่งปันอ านาจไปยังผู้ช่วย
ครูใหญ่ หัวหน้าสายวิชา ครู บุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน และ
นักเรียน ตามความเหมาะสม   เมื่อมีการกระจายอ านาจไปแล้วคณะกรรมการเขต   ส านักงานเขต หรือ
ผู้อ านวยการเขตก็ต้องเชื่อมั่นในตัวผู้รับมอบอ านาจ คณะกรรมการเขต ส านักงานเขต หรือผู้อ านวยการ
เขตต้องเปล่ียนบทบาทของตนเองจากผู้ส่ังการเป็น ผู้ส่งเสริมสนับสนุน ให้ค าแนะน าช่วยเหลือเมื่อ
โรงเรียนประสบปัญหาและเข้าไป ติดตาม ตรวจสอบว่าโรงเรียนสามารถสร้างคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาได้ตามที่ ตกลงไว้   Oswald (1995) ย้ าว่าเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการเขต   ส านักงานและ 
ผู้อ านวยการเขตที่จะต้องท าให้ผู้มีผลประโยชน์ได้เสียในการจัดการศึกษาของโรงเรียน เข้าใจว่า  SBM  

คืออะไร  ท าไมจึงต้องใช้  SBM ในโรงเรียน 
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Myers and Stonehill (1993) สรุปว่าถ้าจะให้การบริหารโดยใช้โรงเรียน เป็นฐานประส บ
ความส าเร็จ  ผู้เกี่ยวข้องกับการน า  SBM  ไปใช้ควรจะด าเนินการดังนี้ 

1. บุคลากรและครูในโรงเรียนต้องเชื่อมั่นว่า SBM จะช่วยพัฒนาคุณภาพ ผู้เรียนได้ 
2. ฝ่ายบริหารควรน า SBM ไปใช้ในโรงเรียนแบบค่อยเป็นค่อยไปโดยอาจ น าเข้าไปใช้ 

ทีละด้านเช่น  เริ่มจากด้านวิชาการ  งบประมาณ แล้วค่อยขยายไปด้านอ่ืน   และในแต่ละด้านก็อาจขยาย
ระดับและปริมาณงานให้ลึกและกว้างไปเป็นล าดับ โรงเรียนในสหรัฐอเมริกาใช้เวลาประมาณ 5 ปีกว่าจะ
ครอบคลุมทุกด้าน  คือครอบคลุม ท้ังด้านวิชาการ งบประมาณ บริหารงานบุคคล และบริหารทั่วไป 

3. ต้องอบรมบุคลากรในโรงเรียน ในส านักงานเขต และครูในโรงเรียน เป็นอย่างดี
โดยเฉพาะเกี่ยวกับอ านาจหน้าที่และบทบาทของบุคลากรแต่ละฝ่าย จนทุกฝ่ายเข้าใจและสามารถปฏิบัติ
ตามบทบาทใหม่ได้ 

4. รัฐต้องจัดงบประมาณเพื่อการฝึกอบรม  สัมมนาบุคลากรและครูอย่างท่ัวถึง 

5. คณะกรรมการเขต  ส านักงานเขต  ผู้อ านวยการเขตต้องกระจายอ านาจการตัดสินใจ
ไปให้คณะกรรมการสถานศึกษาและครูใหญ่  และครูใหญ่ต้องแบ่งปัน อ านาจที่ได้รับการกระจายมาไป
ยังผู้มีผลประโยชน์ได้เสีย และคนอ่ืน ๆ ของโรงเรียน อย่างเหมาะสม 

หลังจากศึกษางานวิจัยเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับ  SBM ในมลรัฐต่าง ๆ ในสหรัฐ อเมริกา  Cotton 

(2001) เสนอว่า ถ้าจะให้การน า SBM ไปใช้และประสบความส าเร็จ ผู้เกี่ยวข้องกับการน า   SBM    ไปใช้
ควรตระหนักว่า 

1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียนขึ้นอยู่กับกิจกรรมการเรียนการสอนโดยตรง SBM 

เป็นเพียงเครื่องมือหรือกลยุทธ์การบริหารโรงเรียนรูปแบบหนึ่ง 

2. ผูน้ า SBM ไปใช้ต้องเน้นผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียนเป็นเป้าหมาย หลักของ
การน า  SBM  มาใช้ 

3. แม้ว่าไม่มีนิยามมาตรฐานของ SBM  แต่ผู้วางแผนน า SBM ไปใช้ในโรงเรียน ต้องให้
ความส าคัญต่อคุณภาพการศึกษาว่าเป็นส่วนหนึ่งและเป็นส่วนส าคัญที่สุดของ การน า SBM ไปใช้ 

4. ต้องท าให้  SBM น าไปสู่การกระจายอ านาจการตัดสินใจในโรงเรียนอย่างแท้จริง   

เป็นการกระจายอ านาจที่มีการประสานสัมพันธ์กัน   ไม่ใช่การแบ่งปัน อ านาจกันแบบเบ็ดเสร็จแล้วไม่
ประสานสัมพันธ์กัน จึงจะท าให้การน า SBM ไปใช้ ประสบความส าเร็จ 

เพื่อให้การน า SBM ไปใช้ประสบความส าเร็จ Cotton (2001)  เสนอว่าเขตพื้นที่ การศึกษาควรจะ
ด าเนินการดังนี้ 

1. ท าความเข้าใจกับครู  ผู้ปกครอง  ชุมชนว่า  SBM  คืออะไร  ท าไมต้องน า SBM มาใช้ 
2. ท าความเข้าใจกับผู้มีผลประโยชน์ได้เสียกับโรงเรียนว่า   SBM  ต้องใช้เวลา ในการ

ปรับเปล่ียนกว่าผลลัพธ์จะเกิดต้องใช้เวลานาน  เช่น อาจนานถึง 5-15  ปี 
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3. ต้องประเมินบรรยากาศการบริหารภายในโรงเรียนก่อนน า SBM ไปใช้ ถ้าบรรยากาศ
บริหารภายในโรงเรียนยังไม่เอ้ืออ านวย ผู้บริหาร กรรมการเขตพื้นที่ การศึกษาอาจชะลอการน า  SBM  

ไปใช้ในโรงเรียนนั้น 

4. คณะกรรมการเขต   ผู้อ านวยการเขต   และบุคลา กรของเขตต้องท างาน ร่วมกับ
โรงเรียนในการเปล่ียนความคิด  ทัศนคติของผู้มีผลประโยชน์ได้เสียกับโรงเรียน และให้ความช่วยเหลือ
โรงเรียนในการสร้างความเปล่ียนแปลงให้เกิดขึ้น 

5. ส่งเสริมให้โรงเรียนน ากิจกรรมของ  SBM มาใช้แบบค่อยเป็นค่อยไปไม่ควร ให้
โรงเรียนเปล่ียนแปลงทุกด้านและทุกเรื่องพร้อมกัน 

6. เขตพื้นที่การศึกษาควรเลือกกระจายอ านาจการตัดสินใจให้โรงเรียนตาม ความพร้อม
ของโรงเรียน และต้องท าให้การกระจายอ านาจเป็นไปเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างแท้จริง  การกระจาย 
อ านาจควรกระจายให้คณะกรรมการ โรงเรียนซ่ึง ประกอบด้วยครูใหญ่ และตัว แทนของฝ่ายต่าง ๆ เช่น 
ตัวแทนครู  ผู้ปกครอง ชุมชน บุคลากร ทางการศึกษา  และตัวแทนนักเรียน 

7. เขตพื้นที่การศึกษา ควร มอบหมายให้เจ้าหน้าที่คนใดคนหนึ่ง คอยติดตาม การน า  

SBM ไปใช้ในโรงเรียนใดโรงเรียนหนึ่งเป็นการเฉพาะ  เพื่อจะได้ทราบว่าแต่ละฝ่ายในโรงเรียน ปฏิบัติ
ตามบทบาทของตัวเองได้เหมาะสมเพียงใด 

8. เขตพื้นที่การศึกษาควรจัดหาข้อมูลทางการศึกษา และจัดฝึกอบรม คณะกรรมการ
สถานศึกษาเกี่ยวกับ 

8.1 บทบาทหน้าที่คณะกรรมการภายใต้การบริหารแบบ SBM 

8.2 ข้อมูลเกี่ยวกับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน นโยบายโรงเรียน โปรแกรมการ
เรียนงบประมาณ  อาคารสถานที่  บุคลากร  กฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง  และข้อมูลที่คณะกรรมการ
ต้องใช้ประกอบการตัดสินใจแต่ละเรื่อง 

8.3 จัดฝึกอบรมเกี่ยวกับกระบวนการกลุ่ม การตัดสินใจเป็นกลุ่ม  การแก้ปัญหา
การขจัดความขัดแย้ง  ฯลฯ 

9. เขตพื้นที่การศึกษาต้องจัดหาทรัพยากรที่จ าเป็นในก ารท างานให้แก่โรงเรียน   แบ่ง
เวลาเข้าร่วมกิจกรรมการวางแผนของโรงเรียน และให้ความร่วมมือ ในการน าแผนไปสู่การปฏิบัติ 

10. เขตพื้นที่การศึกษาต้องสร้างบรรยากาศที่เป็นมิตรแก่โรงเรียน 

11. เขตพื้นที่การศึกษาต้องให้ความร่วมมือช่วยเหลือโรงเรียนในกรณีที่โรงเรียนขอให้มี
การยกเลิกกฎ ระเบียบที่ไม่จ าเป็นหรือเป็นอุปสรรคต่อการบริหารแบบ SBM 

12. เขตพื้นที่การศึกษาควรรับฟังความคิดเห็นตัวแทนสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพครูตั้งแต่
เริ่มแรกที่เตรียมการน า SBM  ไปใช้ในโรงเรียน 

13. เขตพื้นที่การศึกษาควรร่วมมือกับโรงเรียนในการดัดแปลงรูปแบบของ   SBM  ให้
สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนแต่ละแห่ง 
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นอกจากนี้ เพ่ือให้การน า  SBM ไปใช้ในโรงเรียนประสบความส าเร็จ  Cotton  (2001) เสนอว่า 
ครูใหญ่และคณะครูของโรงเรียนที่ประสงค์จะน า SBM ไปใช้ควรค านึง ถึงส่ิงต่อไปนี้ 

1. สร้างความเข้าใจแก่ครูทุกคน และผู้ปกครอง ชุมชนว่า  SBM คืออะไร ท าไมต้องน า  

SBM มาใช้แทนรูปแบบการบริหารที่มีอยู่เดิม 

2. ศึกษาจุดเด่น จุดด้อยของ  SBM ที่มีการทดลองใช้ท่ีอ่ืนแล้วน ามาปรับปรุง ให้
เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน 

3. ในโรงเรียนที่ใช้ SBM ประสบความส าเร็จ ท้ังครูใหญ่และครูต้องท างานหนักเป็น 2 

เท่าของท่ีเคยท ามา โดยเฉพาะต้องชักชวน เชิญชวนให้ผู้ปกครอง และชุมชนเข้ามา มีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษาอย่างแท้จริง 

4. ผู้บริหารโรงเรียน และครูต้องส่ือสารกับผู้ปกครองและชุมชน โดยเฉพาะผู้มี
ผลประโยชน์ได้เสียกับการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้เข้าใจว่าจะมีการแบ่งอ านาจ หรือร่วมกันใช้
อ านาจ ในการตัดสินใจในเรื่องใดและอย่างไร 

5. ครูใหญ่ต้องสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทใหม่ของครู บุคลากรในโรงเรียน ชุมชน 
และท าให้บุคคลกลุ่มดังกล่าวปฏิบัติตามบทบาทใหม่อย่างมีความสุข 

6. ครูใหญ่ต้องกระจายอ านาจการตัดสินใจให้คณะกรรมการสถานศึกษาอย่างแท้จริง
กรรมการสถานศึกษาไม่ควรท าหน้าที่เพียงคอยให้ค าปรึกษา 

7. ครูใหญ่ต้องท าให้ทุกฝ่ายตระหนักว่าผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนไม่ใช่ส่ิงท่ี
สามารถท าให้สูงขึ้นได้เพียงช่ัวข้ามวัน ความส าเร็จของ SBM จะเกิดขึ้นได้ ต้องอาศัยเวลาอาจนานถึง 5 ปี 
หรือมากกว่า การน า  SBM ไปใช้ในโรงเรียน  จึงต้องด าเนินการแบบค่อยเป็นค่อยไป  SBM ไม่ใช่การ
ปฏิวัติ แต่ SBM เป็นการปฏิรูป 

8. ในกิจกรรมที่เป็นหัวใจของการด าเนินงานของโรงเรียน เช่น กิจกรรมการเรียน               
การสอน การพัฒนาหลักสูตร ต้องจัดให้ครูเป็นผู้มีบทบาทส าคัญในการ ตัดสินใจเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว 

9. ให้ครูมีบทบาทส าคัญในการตัดสินใจในกิจกรรมที่เกี่ยวกับห้องเรียน เช่น การจัด
นักเรียนเข้าช้ันเรียน การจัดครูเข้าสอน การดูแลความประพฤติ การประเมินผล การเล่ือนชั้นนักเรียน  

10. ครูใหญ่ต้องสร้างบรรยากาศการท างานที่ดีในโรงเรียน ต้องแบ่งเวลาให้กับ กิจกรรม
การวางแผน และการเรียนการสอนของโรงเรียน 

9.4.1 แนวทางการบริหาร 

การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน สถานศึกษาต้องเกี่ยวข้องกับบุคคลหลายฝ่าย ท้ังท่ีเกี่ยวข้อง
ในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา อันได้แก่ ผู้บริหาร ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา คณะกรรมการเขต
พื้นที่การศึกษา   คณะกรรมก ารสถานศึกษา   ครูและบุคลากร  ผู้เรียน   ชุมชน    ผู้ปกครอง    เป็นต้น      

ซ่ึงผู้เกี่ยวข้องเหล่านี้มีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหาร โดยใช้โรงเรียน
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เป็นฐานว่า มีลักษณะการบริหารอย่างไร  มีการกระจายอ านาจมาให้สถานศึกษาอย่างไร  และจะส่งผลต่อ
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างไร 

เพื่อให้การน าแนวคิดการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน  (SBM)  ไปใช้ในสถานศึกษา ประสบ
ผลส าเร็จ ผู้บริหารสถานศึกษาจะน าการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน  (SBM)  ไปใช้ควรตระหนักและ
ด าเนินการ ดังนี้ 

1. พัฒนาบุคลากร  ทีมงานในสถานศึ กษาให้มีความรู้ความเข้าใจ มีทัศนคติที่ดีต่อการ
กระจายอ านาจ 

2. ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ปกครองและชุมชน  โดยเฉพาะผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับการจัด
การศึกษาให้เข้าใจในหลักการและวิธีการของการเปล่ียนแปลงรูปแบบการบริหารใหม่ 

3. ต้องกระจายอ านาจ  การตัดสินใจ ให้คณะกรรมการส ถานศึกษามีส่วนร่วมอย่าง
แท้จริง เช่น  ร่วมตัดสินใจเกี่ยวกับทิศทางการศึกษา  สนับสนุนกิจกรรมการศึกษา  การจัดท าหลักสูตร 
และติดตามผลการศึกษา เป็นต้น 

4. ให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการโดยองค์คณะบุคคล  และการมีส่วนร่วมของ
กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  เครือข่ายผู้ปกครอง ชมรมศิษย์เก่า  สมาคมผู้ปกครองและครู 

5. ผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องตระหนักว่า  ความส าเร็จของการบริหารโดยใช้โรงเรียน 
เป็นฐาน (SBM)  คือการพัฒนาผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามมาตรฐานที่ก าหนด 

6. ให้ความส าคัญกับครูผู้สอนในการตัดสินใจหรือร่วมคิดในเรื่องก ารจัดการเรียน        
การสอน 

7. ผู้บริหารสถานศึกษาต้องมีภาวะผู้น า  เป็นผู้น าอย่างเต็มศักยภาพ  และเป็นผู้บริหาร    
มืออาชีพ  มีความสามารถเป็นผู้น าทางวิชาการ เป็นนักประสานในการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชน 
รวมท้ังมีวิสัยทัศน์กว้างไกล มองอนาคตของโรงเรียนได้ตรงความเป็นจริง 

9.4.2 กลยุทธ์สู่ความส าเร็จ 

การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน เป็นกลยุทธ์การบริหารและการจัดการศึกษาท่ีกระจายอ านาจ
การตัดสินใจให้โรงเรียนค่อนข้างเบ็ดเสร็จนับเป็นการบริหารจัดการ ท่ียึดโรงเรียนเป็นศูนย์กลาง เพราะ
ความส าเร็จหรือความล้มเหลวในการจัดการศึกษาท่ีแท้จริงนั้นอยู่ที่โรงเรียน ความส าเร็จของการกระจาย
อ านาจจากส่วนกลาง ไปสู่โรงเรียนที่จะท าให้โรงเรียนปรับเปล่ียนสภาพไปสู่การบริหารโดยใช้โรงเรียน
เป็นฐาน หรือการบริหารจัดการด้วยตนเองอย่างมีประสิทธิภาพนั้น มีความต้องการจ าเป็นในเรื่องของการ
พัฒนาศักยภาพและคุณภาพความสามารถของบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
เป็นอย่างมากที่จะสร้างสรรค์ออกแบบระบบ และกระบวนการการบริหารที่มีคุณภาพ 

กลยุทธ์ที่จะน าไปสู่ความส าเร็จสามารถใช้การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพนั้น  มีดังนี้ คือ 
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1.การสร้างความตระหนัก / ความรู้ความเข้าใจใน SBM 

2.การพัฒนาวิชาชีพผู้บริหาร 

3.การพัฒนาวิชาชีพครู 
4.การมีวิสัยทัศน์ 
5.การบริหารจัดการที่เป็นระบบ 

6.พัฒนาการมีส่วนร่วมในเรื่องการบริหารหลักสูตร 

7.การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ 

8.การมีวิธีคิดและวิธีปฏิบัติงานที่เป็นระบบ 

9.การให้รางวัล 

9.4.3 แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 

การบริหารจัดการเป็นกลไกพื้นฐานส าคัญที่จะท าให้ภารกิจของสถานศึกษา ประสบความส าเร็จ 
หรือมีประสิทธิภาพ การกระจายอ านาจการบริหารและจัดการศึกษาไปยังคณะกรรมการ ส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา จึงจ าเป็นต้องสร้างกลไกการบริหารน าไปสู่ความส าเร็จ ปัจจุบันรัฐบาล
ได้เร่งรัดปฏิรูประบบบริหารภาครัฐ  มุ่งให้หน่วยงาน ทุกหน่วยงานของรัฐปรับเปล่ียนการบริหาร  เป็น
การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่  (New  Pubic  Management : NPM)  มุ่งผลสัมฤทธ์ิ มีประสิทธิภาพ   

ประสิทธิผล  และมีดัชนีชี้วัดความส าเร็จของงานอย่างเป็นรูปธรรม โดยอาจประยุกต์แนวคิดการบริหาร 
มุ่งผลสัมฤทธ์ิไปใช้ในสถานศึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ  ดังนี้ 

1.การก าหนดวิสัยทัศน์และค่านิยมร่วมของสถานศึกษา 

2.ก าหนดแผนพัฒนาสถานศึกษา หรือแผนกลยุทธ์ 

3.ก าหนดปัจจัยความส าเร็จ (CSFs)  และดัชนีชี้วัดผลการปฏิบัติงาน  (KPls) เป้าหมาย
และมาตรฐานการปฏิบัติงานของสถานศึกษา 

4.การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ 
5.การประเมินผลการปฏิบัติงาน  และจัดท ารายงานประเมินตนเอง 

6.การประกันคุณภาพการศึกษา 

9.4.4 หน้าที่ของครูในโรงเรียนที่บริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 

ครูเป็นบุคลากรหลักของโรงเรียนที่มีส่วนส าคัญในการช่วยให้การบริหารและการจัดการศึกษาประสบ
ความส าเร็จ  ทุกคนต้องช่วยกันท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงโดยหน้าที่ส าคัญที่ต้องร่วมกันปฏิบัติมี  ดังนี้ 

ด าเนินการพัฒนาด้านวิชาการ 

การพัฒนาด้านวิชาการถือเป็นหน้าที่โดยตรงของครูทุกคน  ดังนั้นจึงถือเป็นงานส าคัญที่ครูทุก
คนต้องปฏิบัติ  ดังนี้ 
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พัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียนการสอน 

ศึกษาบริบทการจัดการศึกษาของชุมชน  เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจถึงประเด็นหลักที่
ก่อให้เกิดความเปล่ียนแปลงของชุมชน  ทั้งด้า นเศรษฐกิจ  สังคม  ค่านิยม  ประเพณี  และส่ิงแวดล้อม  
เพื่อน าประเด็นเหล่านั้นมาเป็นข้อมูลในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  โดยร่วมกันระหว่างครู  ผู้บริหารและชุมชน   เพื่อจัดท าสาระการ
เรียนรู้ให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและเป็นไปตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

น าหลักสูตรสถานศึกษาไปใช้อย่างเป็นรูปธรรม  ด าเนินการได้โดยจัดท าหน่วยการเรียนรู้และ
แผนการจัดการเรียนรู้และน าไปใช้จัดการเรียนการสอน  มีการประยุกต์เนื้อหารสาระททส่ือและเทคนิค
วิธีการจากท้องถ่ิน  และเทคนิคใหม่ ๆ มาใช้อย่างเหมาะสม 

จัดกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายและเหมาะสม  เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้  และพัฒนาการของ
ผู้เรียน  ให้สามารถเรียนรู้ได้เต็มศักยภาพของแต่ละบุคคลโดยแปลงหลักสูตรไปสู่การออกแบบการ
จัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  โดยมุ่งเน้นที่จะยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สูงขึ้น 

จัดท าจัดหาส่ือและแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลาย  ส่ือและแหล่งการเรียนรู้เป็นส่ิงท่ีส่งเสริมการ
เรียนรู้  โดยด าเนินการดังนี้ 

1.จัดรวบรวมส่ือ  แหล่งการเรียนรู้  ภูมิปัญญาท้องถ่ิน  และวางแผนการใช้  เพื่อส่งเสริม
การเรียนรู้ให้กับผู้เรียน 

2.จัดท าเอกสารแบบเรียนและส่ืออ่ืน ๆ  เพื่อประกอบการสอน 

3.ประสานความร่วมมือกับชุมชนและท้องถ่ิน  ให้ช่วยในการจัดการศึกษา  โดยน า
บุคคล ภูมิปัญญาท้องถ่ิน  และทัพยากรมาช่วยจัดการศึกษา 

การวิจัย  ครูต้องวิจัยเพื่อส่ือและแหล่งการเรียนรู้ได้  และเป็นวิจัยปฏิบัติการระหว่างการเรียน
การสอน  รวมท้ังมีการวิจัยทางการบริหารเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนางาน 

การพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารและครู   ในการพัฒนางานจะต้องพัฒนาตนเองควบคู่    ไปด้วย  
สถานศึกษาควรมีการประเมินสมรรถนะผู้บริหารและครูและจัดท าแผนพัฒนาสมรรถนะตนเอง  รวมท้ัง
ท าการพัฒนาตนเองตามแผนไปพร้อม ๆ  กับการปฏิบัติงาน 

คุณธรรมน าความรู้  การพัฒนาคุณธรรมควบคู่ไปกับวิชาการประเด็นส าคัญที่ต้องด าเนินการคือ  
น าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการบริหารงาน     การจัดการเรียนรู้  และการด าเนิน
ชีวิต 

การประกันคุณภาพการศึกษา  สถานศึกษาควรพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในให้เข้มแข็ง  
ทุกองค์ประกอบของงานจะต้องด าเนินการตามวงจรคุณภาพ ครูต้องมีส่วนในการพัฒนางานและระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษาและมีความรู้พอที่จะช่วยผู้บริหารได้ 

การใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มบทบาท  ครูต้องรู้จักใช้เทคโนโลยีเพื่อประโยชน์ในการจัดการเรียนการ
สอนได้ 
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สนับสนุนให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

เนื่องจากครูเป็นผู้ที่อยู่ใกล้ชิดกับผู้ปกครองและชุมชน  จึงมีบทบาทส าคัญใน การประสานงาน
กับชุมชนให้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา  โดยปฏิบัติได้ดังนี้ 

เผยแพร่  ประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนได้เข้าใจบทบาทของตนเองในการมีส่วนร่วม ในการจัด
การศึกษา  โดยร่วมด าเนินการด้วยวิธีต่าง ๆ  เช่น  ประชุมปฏิบัติการ  ประชุมช้ีแจงเผยแพร่ข่าวสารด้วย
ส่ือต่าง ๆ  เป็นต้น 

ส่งเสริมให้ชุมชนและผู้ปกครองการมีส่วนร่วมในการจัดการกิจกรรมการเรียน  การสอน  และ
เป็นคณะกรรมการต่าง ๆ ของโรงเรียน 

9.4.5 การมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารและการจัดการศึกษา 

ในการจัดการเรียนการสอนโดยโรงเรียนเป็นฐาน  เพ่ือรองรับการกระจายอ านาจจะต้องให้
ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษามากขึ้น  ทั้งด้านการบริหาร  การส่งเสริมสนับสนุนการเรียน
การสอน  และจัดการศึกษา  รวมท้ังเข้าไปมีส่วนร่วมในการตรวจสอบติดตามผลการด าเนิ นงานของ
โรงเรียน  ซ่ึงมีวิธีที่ชุมชนสามารถมีส่วนร่วมได้  ดังนี้ 

1. มีส่วนร่วมในการบริหารและจัดการศึกษา 

2. ผู้ปกครองและชุมชนสามารถมีส่วนร่วมในการบริหารการศึกษาได้ดังนี้ 
3. ก าหนดความต้องการในการจัดการศึกษาให้แก่โรงเรียน  โดยมีส่วนร่วมใน การ

ก าหนดวัตถุประสงค์  และเป้าหมายในการจักการศึกษาและการจัดท าแผนพัฒนาโรงเรียน 

4. ร่วมเป็นคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

5. ร่วมในการพัฒนาโรงเรียนในรูปแบบของคณะกรรมการ  เช่น คณะกรรมการพัฒนา
หลักสูตร  คณะกรรมการสร้างความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับชุมชน  สมาคมครูและผู้ปกครอง
โรงเรียน  คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองของโรงเรียน  

6. มีส่วนร่วมส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน 

7. ชุมชนจะมีบทบาทส าคัญในการส่งเสริม สนับสนุนการเรียนรู้ให้แก่นักเรียน โดยท า
ได้ดังนี้ 

8. เป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับโรงเรียน  ในรูปแบบของสถานศึกษาดูงาน  แหล่งฝึกงาน 

9. เป็นวิทยากร หรือภูมิปัญญาท้องถ่ิน  โดยเข้าร่วมในการสอน หรือเป็นวิทยากรให้
ความรู้แก่นักเรียนการให้ความช่วยเหลือทั้งด้านก าลังกาย ก าลังสติปัญญา  ทรัพยากร  และการช่วยเหลือ
ด้านอ่ืนๆและเป็นแหล่งเรียนรู้ของนักเรียนการให้ความร่วมกับสถานศึกษาในการส่งเสริมการเรียนรู้ ของ
บุตรหลานตนเอง เช่น การสอนเสริม กวดขันดูแลความประพฤติ การอบรมส่ังสอน เป็นต้น 
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10. มีส่วนร่วมสนับสนุนการจัดการศึกษาของโรงเรียน ชุมชนสามารถสนับสนุนการจัด
การศึกษา  ได้ดังนี้  การให้ทุนสนับสนุน  เป็นการให้ หรือจัดหาเงินเพ่ือสนับสนุนการจัดการศึกษา 
องค์กรหรือหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนสามารถจัดงบประมาณเพ่ือช่วยสนับสนุนก็สามารถท าได้ 

การจัดกระบวนการเรียนรู้ของชุมชนเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้  โดยมีการส่ือสารข้อมูลระหว่าง
ชุมชนในการแก้ไขปัญหาต่างๆ เพื่อให้เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ ซ่ึงอาจจะมีการด าเนินงาน เวที
ประชาคม หนังสือพิมพ์ท้องถ่ิน รายการวิทยุ     หอกระจายข่าว เป็นต้น  มีส่วนร่วมตรวจสอบและติดตาม
ผลการจัดการศึกษาของโรงเรียน 

การจัดการศึกษาตามแนวปฏิรูปการศึกษา ได้มีการก าหนดให้หน่วยงานส่วนกลางเป็นผู้ก าหนด
นโยบายและมาตรฐานการศึกษา โดยให้อิสระแก่สถานศึกษา ชุมชน ท้องถ่ินด าเนนิการจัดการศึกษา และ
ให้ท้องถ่ิน และหน่วยงานด้านมาตรฐาน ท าหน้าที่ ก ากับตรวจสอบคุณภาพจัดการศึกษา ดังนั้นชุชนจึงมี
บทบาทในการตรวจสอบและติดตามผลการจัดการศึกษาของโรงเรียน ดังนี้ 

- ร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจสอบ 

- ร่วมติดตามความเคล่ือนไหวของสถานศึกษา 

- ร่วมวิพากย์ วิจารณ์ ให้ความคิดเห็นในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

9.4.6 การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในประเทศไทย 

จากการศึกษาเอกสารและสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับประสบการณ์การบริหารในประเทศไทย
ที่มีแนวคิดเช่นเดียวกับการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน พบว่า 

1. ปัญหาส าคัญของการบริหารการศึกษาในภาพรวมของกระทรวงศึกษาธิการ ได้แก่ 
1) มีการรวมอ านาจไว้ที่ส่วนกลาง 

2) ขาดเอกภาพในการบริหาร 

3) ขาดประสิทธิภาพในระบบประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 

4) ขาดการมีส่วนร่วมของประชาชน 

5) ขาดการพัฒนานโยบายอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 

6) ขาดความเชื่อมโยงกับองค์การปกครองส่วนท้องถ่ินและหน่วยงานอ่ืน จากปัญหา 

ดังกล่าวน ามาซ่ึงความคิดในการปฏิรูปการศึกษา โดยมุ่งเน้นการกระจายอ านาจการศึกษาและการมีส่วน
ร่วมของผู้เกี่ยวข้องเป็นหลัก 

2. ได้มีความพยายามด าเนินการปฏิรูปการศึกษาตั้งแต่ปี พ .ศ.2517 และในระยะต่อมาอีกหลาย
ครั้ง แต่ไม่ประสบความส าเร็จเนื่องจากการมีส่วนเปล่ียนแปลงทางการเมืองจนในที่สุด ได้มีรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 ซ่ึงบรรจุสาระส าคัญในมาตรา 81 ให้มีการออกกฎหมายทางการศึกษา 
จึงเป็นความพยายามของกระทรวงศึกษาธิการ ทบวงมหาวิทยาลัย ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
แห่งชาติ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมด าเนินการจนมีการตราพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.
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2542 ขั้นโดยมีหลักการส าคัญในการลดบทบาทและอ านาจของกระทรวงการศึกษา ศาสนา และ 
วัฒนธรรม ให้ท าหน้าที่ก าหนดนโยบาย แผนและมาตรฐานการศึกษาสนับสนุนทรัพยากร 

9.4.7 ประสบการณ์การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในต่างประเทศ 

จากการได้ศึกษาเอกสารที่กล่าวถึงประสบการณ์การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในประเทศ 
ต่าง ๆ ได้แก่ สหรัฐอเมริกา นิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย สาธารณรัฐเกาหลี สิงคโปร์ อิสราเอล และ  สหราช
อาณาจักร พบว่า 

1) ในประเทศเหล่านั้นต่างประสบปั ญหาความไม่พึงพอใจในคุณภาพการศึกษาจึงได้หาทาง
ปรับปรุงและพัฒนาและต่างใช้วิธีการ ปฏิรูปการศึกษาโดยการกระจายอ านาจการศึกษาไปยังหน่วย
ปฏิบัติที่ใกล้ชิดผู้เรียนมากที่สุด ได้แก่ โรงเรียน ครู ผู้ปกครอง และชุมชน 

2) ในการด าเนินกระจายอ านาจการศึกษาได้ลดบทบาทในส่วนกลาง คื อ รัฐบาลกลาง
กระทรวงศึกษาธิการ หรือมลรัฐ ให้ท าหน้าที่เกี่ยวกับนโยบายการสนับสนุนทรัพยากร ก าหนดมาตรฐาน
และตรวจสอบคุณภาพการศึกษา โดยมอบอ านาจเกือบท้ังหมดไปให้โรงเรียนด าเนินการบริหารและจัด
การศึกษา โดยในบางประเทศมีเขตการศึกษาเป็นหน่วยงานเชื่อมโยงระหว่างส่วนกลางกับสถานศึกษา 

3) ผู้ปกครอง ชุมชน มีความพึงพอใจในการศึกษามากขึ้นเนื่องจากได้มีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษามีขวัญและก าลังใจดีขึ้น มีความรู้สึกเป็นเจ้าของและ
รับผิดชอบต่องานมากขึ้น 

4) ยังไม่ได้มีการศึกษาอย่างจริงจังว่า การบริหารโดยใช้ โรงเรียนเป็นฐานท าให้ผลสมฤทธ์ิ
ทางการเรียนของนักเรียนดีขึ้นมากน้อยเพียงไร แต่ก็พบว่า การบริหารรูปแบบนี้ไม่มีผลทางการเรียน
ลดลงส่ิงท่ีเห็นได้ชัดก็คือ อัตราการออกกลางคันของนักเรียนลดลง อัตราการเรียนต่อสูงขึ้น 

5) ความส าเร็จของการกระจายอ านาจการศึกษา อยู่ที่รัฐบาลให้ความส าคัญและด าเนินการอย่าง
จริงจัง บางประเทศ เช่นออสเตรเลีย นายกรัฐมนตรีได้ด ารงต าแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาด้วย
และทุกประเทศล้วนแต่ใช้การศึกษาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาประเทศทั้งส้ิน 

ผลที่เกิดขึ้น 

1.เกิดการกระจายอ านาจภายในโรงเรียน 

2. ตัวแทนของผู้มีผลประโยชน์ได้เสียเข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 

3. เกิดการพัฒนาระบบสารสนเทศและระบบฐานข้อมูล 

4. มีการจัดโครงสร้างองค์กรให้เป็น ระบบครบวงจรมีเป้าหมายและแผนงานที่ชัดเจน 

5. มีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างโรงเรียนกับ  
6. บุคลากรในโรงเรียนการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

7. โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ 
8. มีการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับหลักสูตร 
9. มีการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
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9.5 บทสรุป 

การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานเป็นกลยุทธ์ในการปรับปรุงการศึกษาโดยเปล่ียนอ านาจ
หน้าที่ในการตัดสินใจจากส่วนกลางไปยังแต่ละโรงเรียนโดยให้คณะกรรมการโรงเรียนซ่ึงประกอบด้วย 
ผู้ปกครอง ครู สมาชิกในชุมชน ผู้ทรงคุณวุฒิ ศิษย์เก่า และผู้บริหารโรงเรียน ได้มีอ านาจในการบริหารจัด
การศึกษาในโรงเรียน มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการตัดสินใจที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณ บุคลากร 
และวิชาการ โดยให้เป็นไปตามความต้องการของนักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนที่จะท าให้การปฏิรูปการ
เรียนและการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนประสบผลส าเร็จยิ่งขึ้น  แนวคิดเรื่องการบริหารโดย
ใช้โรงเรียนเป็นฐานนั้นได้รับอิทธิพลมาจากกระแสการเปล่ียนแปลง ของโลกธุรกิจอุตสาหกรรมที่
ประสบความส าเร็จจาก หลักการ วิธีการ และกลยุทธ์ในการท าให้ องค์การมีประสิทธิภาพและมี
ประสิทธิผล ผลการปฏิบัติงานมีคุณภาพ สร้างก าไรและสร้างความพึง พอใจแก่ลูกค้าและผู้เกี่ยวข้อง
ยิ่งขึ้น ความส าเร็จดังกล่าวนี้ท าให้ประชาชนและผู้เกี่ยวข้องเห็นว่า การ พัฒนาคุณภาพการศึก ษาให้ดีขึ้น
นั้น ต้องปรับกระบวนการและวิธีการที่เคยเน้นแต่เรื่องการเรียนการ สอน ปรับไปสู่การบริหารโดยการ
กระจายอ านาจไปยังโรงเรียนที่เป็น หน่วยปฏิบัติและให้มีส่วนเกี่ยวข้องได้มีส่วน ร่วม  หลักการส าคัญ
ของการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานได้แก่  1) หลักการกระจายอ านา  จ  2) หลักการมีส่วนร่วม   3) 

หลักการคืนอ านาจการจัดการศึกษาให้ประชาชน  4) หลักการบริหารตนเอง  และ 5) หลักการตรวจสอบ
และถ่วงดุล  มีรูปแบบที่ส าคัญอย่างน้อย  4 รูปแบบ ได้แก่  1) รูปแบบที่มีผู้บริหารโรงเรียนเป็นหลัก   

(Administration  Control  SBM)  2) รูปแบบที่มีครูเป็นหลัก  (Professional  Control  SBM)  3) รูปแบบที่
ชุมชนมีบทบาทหลัก   (Community  Control  SBM)  และ  4 ) รูปแบบที่ครูและชุมชนมีบทบาทหลัก   

(Professional  Community  Control  SBM)  การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานจะมีลักษณะดังนี้  1) เป็น
การเน้นลักษณะเฉพาะตัวของแต่ละโรงเรียนที่มีความแตกต่างกัน  2) เป็นการกระจายอ านาจการบริหาร
จัดการไปยังโรงเรียนโดยตรง   3) เป็นการบริหารแบบมีส่วนร่วม (Participation) เป็นหลักส าคัญ   4) มี
ความเชื่อว่าโรงเรียนบริหารจัดการตนเองได้  5) ให้โรงเรียนมีอ านาจและความรับผิดชอบโดยตรงต่อการ
ด าเนินงานของโรงเรียนด้วยตนเอง  6) มีความเชื่อว่าโรงเรียนมิใช่เพียงเป็นหน่วยปฏิบัติตามนโยบายหรือ
ตามแผนงานที่หน่วยเหนือก าหนดเท่านั้น แต่เป็นหน่วยปฏิบัติที่สามารถวิเคราะห์ปัญหา สามารถก าหนด
นโยบาย วางแผน และบริหารจัดการได้ด้วยตนเอง       หลักปฏิบัติที่ส าคัญของการ บริหารโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐานมีดังนี้  1)  กระจายอ านาจการบริหารจัดการไปยังสถานศึกษาหรือโรงเรียนโดยตรง   2) 

ให้โรงเรียนมีอ านาจและต้องรับผิดชอบการบริหารจัดการแบบเบ็ดเสร็จ   3) เน้นการบริหารแบบมีส่วน
ร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน สถาน ศึกษาต้องเกี่ยวข้องกับบุคคล
หลายฝ่าย ท้ังท่ีเกี่ยวข้องในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา อันได้แก่ ผู้บริหาร ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษา คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา  คณะกรรมการสถานศึกษา  ครูและบุคลากร ผู้เรียน  ชุมชน  
ผู้ปกครอง  เป็นต้น  ซ่ึงผู้เกี่ยวข้องเหล่านี้มี ความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
บริหาร โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานว่า มีลักษณะการบริหารอย่างไร  มีการกระจายอ านาจมาให้สถานศึกษา
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อย่างไร  และจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างไร  กลยุทธ์ที่จะน าไปสู่ความส าเร็จสามารถใช้
การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้น  มีดังนี้ คือ  1) การสร้างความตระหนัก / 

ความรู้ความเข้าใจใน SBM  2) การพัฒนาวิชาชีพผู้บริหาร  3) การพัฒนาวิชาชีพครู       4) การมีวิสัยทัศน์  
5) การบริหารจัดการที่เป็นระบบ  6) พัฒนาการมีส่วนร่วมในเรื่องการบริหารหลักสูตร  7) การพัฒนา
ระบบข้อมูลสารสนเทศ  8) การมีวิธีคิดและวิธีปฏิบัติงานที่เป็นระบบ  และ  9) การให้รางวัล   ครูเป็น
บุคลากรหลักของโรงเรียนที่มีส่วนส าคัญในการช่วยให้การบริหารและการจัดการศึกษาประสบ
ความส าเร็จ   ในการจัดการเรียนการสอนโดยโรงเรียนเป็นฐาน  เพ่ือรองรับการกระจายอ านาจจะต้องให้
ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษามากขึ้น  ทั้งด้านการบริหาร  การส่งเสริมสนับสนุนการเรียน
การสอน  และจัดการศึกษา  รวมท้ังเข้าไปมีส่วนร่วมในการตรวจสอบติดตามผลการด าเนินงานของ
โรงเรียน 
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ค าถามท้ายบท 
 

 1.1 ให้ท าผังความคิด (Mind Mapping) เกี่ยวกับหลักการ แนวคิดการใช้โรงเรียนเป็นฐาน พร้อม
น าเสนอ 

 1.2 ให้วิเคราะห์การน าหลักการ แนวคิดการใช้โรงเรียนเป็นฐาน มาใช้ในประเทศไทย โดย
จ าแนกผลดี ผลเสีย และแนวโน้มในอนาคต 

 1.3 ถ้าได้ปฏิบัติการสอนในฐานะ ครูฝึกสอน จะด าเนินการอย่างไรให้สอดคล้องกับหลักการ
แนวคิดการใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ 10 

การประกันคุณภาพการศึกษา 3    ชั่วโมง 

 

หัวข้อเนื้อหา 

10.1 การประกันคุณภาพการศึกษา 
10.1.1 ความหมายและความส าคัญของการประกันคุณภาพการศึกษา 

10.1.2 หลักการและแนวคิดในการประกันคุณภาพการศึกษา 
10.1.3 ระบบและกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษา 

10.1.4 มาตรฐานและตัวบ่งชี้คุณภาพการศึกษา 

10.1.5 บทบาทของผู้บริหารในการประกันคุณภาพการศึกษา 

10.2 บทสรุป 

 

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

1. เพื่อให้ผู้เรียนทราบและมีความเข้าใจแนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา  

2. เพื่อให้ผู้เรียน น าไปประยุกต์ใช้กับการเรียนเป็นกลุ่มและเตรียมการเพื่อฝึกปฏิบัติใน
สถานศึกษา 

 

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอนประจ าบท 

1. บรรยายเนื้อหาในแต่ละหัวข้อ พร้อมยกตัวอย่างประกอบ 

2. ศึกษาจากเอกสารประกอบการสอน 

3. ผู้สอนสรุปเนื้อหา 

4. ท าแบบฝึกหัดเพื่อทบทวนบทเรียน 

5. ผู้เรียนถามข้อสงสัย 

6. ผู้สอนท าการซักถาม 

 

สื่อการเรียนการสอน 

1. เอกสารประกอบการสอนวิชา 

2. ภาพเล่ือน (Slide) 

การวัดผลและการประเมิน 
1. ประเมินจากการซักถามในชั้นเรียน 

2. ประเมินจากความร่วมมือและความรับผิดชอบต่อการเรียน 

3. ประเมินจากการท าแบบฝึกหัดทบทวนท้ายบทเรียน 
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บทที่ 10 

การประกันคุณภาพการศึกษา 
 

ค าว่า  “ประกัน”  ในภาษาอังกฤษมี  2  ค า  คือ  “Insure”  กับ  “Assure” 

Insure  ภาษาไทยใช้ค าว่า  “ประกัน” โดยมุ่งที่ประกันชีวิต  ประกันอุบัติเหตุ  ประกันวินาศภัย 

 Assure  ภาษาไทยใช้ค าว่า  “ประกัน”  เช่นกัน  แต่มุ่งที่ให้ความมัน่ใจแก่เจ้าของเงินว่า  ผลผลิต
ของหน่วยงานน่าจะมีคุณภาพ 
 

10.1 ความหมายและความส าคัญของการประกันคุณภาพการศึกษา 

10.1.1 ความหมายของการประกันคุณภาพการศึกษา 

นักวิชาการได้ให้ความหมายเกี่ยวกับการการประกันคุณภาพการศึกษา (Quality  Assurance)  

ดังนี้  
อ ารุง   จันทวานิช  และ ไพบูลย์   แจ่มพงษ์ (2542:10) ให้ความหมายว่า   “การประกัน คุณภาพ

การศึกษา หมายถึง กระบวนการหรือกิจกรรมที่ด าเนินการเพื่อสร้างความมั่นใจได้ว่าสถานศึกษา    จะสามารถ
จัดการศึกษาได้ตามมาตรฐานโดยนักเรียนหรือ ผู้ส าเร็จการศึกษาจะต้องมีความรู้ความสามารถและคุณลักษณ ะ
ต่างๆ ตามเป้าหมายของการจัดการศึกษาและเป็นที่ยอมรับของสังคม ” 

หน่วยศึกษานิเทศก์  ส านักการศึกษากรุงเทพมหานคร (2543) ได้กล่าวถึงความหมายของการ
ประกันคุณภาพการศึกษาว่าเป็นการด าเนินงานเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐาน ท าให้เกิด
ความมั่นใจและเป็นหลักประกันในการเป็นที่ยอมรับของผู้ปกครอง  ชุมชน  และสังคม  ทั้งนี้ทุกโรงเรียน
จะต้องด าเนินการประเมินตนเอง  ซ่ึงถือว่าเป็นการประเมินภายใน  และจะต้องพัฒนาและเฝ้าระวังรักษา
คุณภาพและมาตรฐานของโรงเรียนให้คงไว้อยู่เสมอ  เพื่อจะรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก 

เฉลิมชัย  หาญกล้า (2543: 3) ให้ความหมายว่า   “ การประกันคุณภาพการศึกษา หมายถึง 
กระบวนการหรือกลไกใดๆ ซ่ึงจะรักษาไว้ซ่ึงคุณภาพของการศึกษาให้ได้มาตรฐานและมีการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง นับว่าเป็นระบบที่สร้างความมั่นใจให้แก่สังคม  ผู้ปกครอง  ลูกค้าว่าสถาบันการศึกษาสามารถ
จัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ  ผู้จบการศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานที่ก าหนดไว ้” 

 วารินทร์   สินสูงสุด (2543: 156) สรุปความหมายว่า  “การประกันคุณภาพการศึกษา (Quality  

Assurance) หมายถึง การให้ความมั่นใจแก่ผู้รับบริการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าโรงเรียนมีแนวทางจัด 
และพัฒนาคุณภาพการศึกษาท่ีชัดเจน และสอดคล้องกับหลักการนโยบาย และจุดเน้นของแผนการศึกษา
ของรัฐและโรงเรียนได้ปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อคุณภาพทางการศึกษาท่ีดีของ
ผู้เรียนแต่ละคนและทุกคน” 
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 อุทุมพร จามรมาน (2544: 1) กล่าวว่า “การประกันคุณภาพการศึกษา (Quality Assurance)  หมายถึง 
การสร้างความมั่นใจให้กับประชาชน (เจ้าของเงินภาษี ) ว่าทุกคนในสถานศึกษาปฏิบัติงานอย่างเต็ม
ความสามารถ  เพื่อผลผลิตจะได้มีคุณภาพ” 

 สงบ  ลักษณะ (2545: 9) สรุปแนวคิดพื้นฐานของการประกันคุณภาพการศึกษา  หมาย ถึง  
“กระบวนการวางแผนและกระบวนการจัดการ ของผู้ที่รับผิดชอบจัดการศึกษา เพื่อรับประกันให้ สังคม
เชื่อมั่นว่า  จะพัฒนาผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้ได้ครบถ้วนตามมาตรฐานคุณภาพท่ีระบุไว้ในหลักสูตรและ
กับความมุ่งหวังของสังคม” 

 ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน ) จัดท า โปสเตอร์
เผยแพร่ความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา (2545: ก)  ให้ความหมายของการประกันคุณภาพการศึกษา
คือ  การบริหารจัดการและการด าเนินกิจกรรมตามภารกิจปกติของสถานศึกษา  เพื่อพัฒนาคุณภาพของ
ผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง สร้างความมั่นใจให้ผู้รับบริการทางการศึกษาโดยตรงได้แก่ ผู้เรียน และ ผู้ปกครอง 
และผู้รับบริการโดยอ้อมได้แก่ สถานประกอบการ ประชาชน   และสังคมโดยรวม 

 สรุปได้ว่าการประกันคุณภาพการศึกษา หมายถึง การบริหารจัดการและการด าเนินกิจกรรมตาม
ภารกิจปกติของสถานศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง สร้างความมั่นใจให้ผู้รับบริการ
ทางการศึกษา ท้ังผู้รับบริการโดยตรง ได้แก่ ผู้เรียน ผู้ปกครอง และผู้รับบริการทางอ้อม ได้แก่ สถาน
ประกอบการ ประชาชน และสังคมโดยรวม 

10.1.2 ความส าคัญของการประกันคุณภาพการศึกษา 

ความต้องการ การศึกษาท่ีมีคุณภาพเป็นกระแสเรียกร้องจากผู้รับผลจากการจัดการศึกษา  จ าเป็นที่
บุคคลในวงการศึกษาจะต้องแสวงหาวิธีการต่างๆ  ท่ีจะสร้างความมั่นใจในคุณภาพของการจัดการศึกษา  
โดยเน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนโดยที่เป็นหน่วยงานที่มีภาระรับผิดชอบต่อผู้รับบริการ
การศึกษาโดยตรง ให้มีการด าเนินการทั้งด้านปัจจัย กระบวนการ และผลผลิตที่มีมาตรฐานการศึกษาตามท่ี
ก าหนดมีความส าคัญ 3 ประการ คือ  

1.ท าให้ประชาชนได้รับข้อมูลคุณภาพการศึกษาท่ีเชื่อถือได้ เกิดความเชื่อมั่นและ
สามารถตัดสินใจเลือกใช้บริการที่มีคุณภาพมาตรฐาน 

2.ป้องกันการจัดการศึกษาท่ีไม่มีคุณภาพ ซ่ึงจะเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคและเกิดความ
เสมอภาคในโอกาสที่จะได้รับการบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพอย่างท่ัวถึง 

3.ท าให้ผู้รับผิดชอบในการจัดการศึกษามุ่งบริหารจัดการศึกษาสู่คุณภาพและมาตรฐาน
อย่างจริงจัง ซ่ึงมีผลให้การศึกษามีพลังท่ีจะพัฒนาประชากรให้มีคุณภาพอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง 

  การประกันคุณภาพการศึกษาจึงเป็นการบริหารจัดการและการด าเนินกิจกรรมตามภารกิจปกติ
ของสถานศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง ซ่ึงจะเป็นการสร้างความมั่นใจให้ผู้รับบริการ
การศึกษา ท้ังยังเป็นการป้องกันการจัดการศึกษาท่ีด้อยคุณภาพและสร้างสรรค์การศึกษาให้เป็นกลไกที่มี
พลังในการพัฒนาประชากรให้มีคุณภาพสูงยิ่งขึ้น 
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 สมศักดิ์  ดลประสิทธ์ิ (2542: 8) ได้กล่าวถึง  ความส าคัญของการประกันคุณภาพ การศึกษา คือ 
การจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตรงตามความมุ่งหมายของประชาชนและชุมชน โดยการตรวจสอบ ทบทวน
ผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา และด าเนินการปรับปรุงแก้ไขตามมาตรฐ านให้มีประสิทธิภาพ  มีการ
ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างเป็นระบบ เป็นลักษณะของการ ประกันคุณภาพการศึกษาท้ัง
ระบบ เพื่อให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเกิดความมั่นใจในคุณภาพการบริหารจัดการของหน่วยงานที่จัดการศึกษา
โดยตรงคือ โรงเรียน   ด้านคุณภาพของผลผลิตเน้นการก ากับ ควบคุมการด าเนินงาน  ทุกขั้นตอน  มีการ
ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการอย่างต่อเนื่อง (Continuous Process  Improvement) เป็นกลไกส าคัญของ
การปฏิรูปการศึกษาอย่างแท้จริง  จึงเป็นความจ าเป็นอย่างยิ่งที่โรงเรียนต้องให้ความส าคัญ   และน าระบบ
การประกันคุณภาพการศึกษามาปฏิบัติอย่างจริงจัง 

 วิจิตร  ศรีสะอ้าน (2544: 12)  กล่าวถึงประเด็นของความส าคัญที่ท าให้สถานศึกษา  ต้องน าระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษาเข้ามาในสถานศึกษา  2  ประการ  คือ 

 ประการที่ 1  การประกันคุณภาพการศึกษาเป็นไปเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยมีจุดมุ่งหมาย 

ของค าว่า  Development และ Improvement 

 ประการที่  2  การประกันคุณภาพการศึกษาจะสะท้อนให้เห็นถึงคุณภาพการจัดการศึกษาตาม
มาตรฐานได้จริง 

 ส านักงานทดสอบทางการศึกษา กรมวิชาการ  (2545: 1-3)   ได้ชี้แจงถึงประเด็นส าคัญที่ท าให้
สถานศึกษาต้องน าการประกันคุณภาพการศึกษาเข้ามาเป็นพันธกิจหนึ่ง  เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาเป็น
หลัก  มีเหตุผล  3  ประการดังนี้ 
 ประการที่ 1  การเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วทางสังคม ท าให้เกิดการแข่งขันสูง ดังนั้นเพื่อพัฒนา
คุณภาพของประชาชนให้มีความรู้  ความสามารถและศักยภาพในด้านต่างๆ อย่างเพียงพออันเป็นการ
สนอง นโยบายตามแผนการศึก ษาแห่งชาติ ฉบับที่ 5 พุทธศักราช 2535  และแผนพัฒนาการศึกษาและ
วัฒนธรรม  ระยะที่ 8 (พ.ศ. 2540-2544)  ของกระทรวงศึกษาธิการซ่ึงให้ความส าคัญต่อคุณภาพการศึกษา 
โดยก าหนดนโยบายปฏิรูปการบริหารจัดการอย่างกว้างขวาง เพื่อพัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพอย่างจริงจัง 

 ประการที่ 2  ความแตกต่างด้านคุณภาพการศึกษา  จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของกรม
วิชาการในระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2535-2540) ในแต่ละพื้นที่ของประเทศมีความแตกต่างกันค่อนข้างสูง  ด้วยเหตุ
นี้กระทรวงศึกษาธิการจึงจ าเป็นต้องเร่งปรับปรุงคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับของ
สังคมโดยเร็ว  โดยน าการประกันคุณภาพเข้ามาประสานกับขบวนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อ
สนับสนุนการด าเนินงานจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ  ซ่ึงสนองตามเจตนารมณ์ในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของรัฐธรรมนูญ  แผนการศึกษาแห่งชาติ  และแผนพัฒนาศาสนาและวัฒนธรรมของ
กระทรวงศึกษาธิการ 
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 ประการที่  3 เป็นการด าเนินภารกิจตามแนวทางในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ   

พุทธศักราช 2542 ก าหนดไว้ในมาตรา 47-51 ระบุให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนา
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับอย่างต่อเนื่อง 
 อาจกล่าวสรุปได้ว่า การประกันคุณภาพมีความส าคัญต่อการจัดการศึ กษาอย่างยิ่ง  เพราะว่า การ
ประกันคุณภาพการศึกษา เป็นการแสดงให้เห็นถึงคุณภาพการศึกษาท่ีทางโรงเรียนจัดให้กับผู้เรียนเพื่อให้
ตอบรับกับกรอบและนโยบายการจัดการศึกษา และเพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา  มีความมั่นใจ
และเชื่อมั่นกับการจัดการศึกษาของโรงเรียนว่าจะมีคุณภาพและประสิทธิภาพสูงสุด 
 

10.2 หลักการและแนวคิดในการประกันคุณภาพการศึกษา 
การประกันคุณภาพการศึกษา ถือเป็นกระบวนการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาปรับปรุงสถานศึกษา 

อย่างเป็นระบบต่อเนื่องให้บรรลุเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ต้องการ   

เพื่อให้การท างานได้ผลและมีคุณภาพดีผลผลิตจากสถานศึกษา คือ คนคุณภาพซ่ึงในการน ากระบวนการ
บริหารเพื่อพัฒนาคุณภาพ   เช่น TQM หรือ ISO 9000 หรือ วงจรควบคุมคุณภาพ  PDCA มาใช้ทางการ
ศึกษาต้องมีการเลือกใช้และปรับให้เหมาะสมกับกระบวนการพัฒนาการศึกษาซ่ึงเป็นการพัฒนาคน ระบบ
บริหารคุณภาพที่สามารถน าแนวคิดมาประยุกต์ใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษาของ สถานศึกษาได้  
ดังนี้ 

การน าระบบคุณภาพ ISO 9000 และ TQM มาใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษาด้าน บริหาร
คุณภาพ ศ.ดร. ฮิโรชิ  คุเม (อ้างในสมศักดิ์  สินธุระเวญช์ , 2542 :159) ได้แยกแยะแนว ทางการบริหาร
คุณภาพสมัยใหม่ (Modern Quality Management) เป็น  2  แนวทาง 

 แนวทางที่ 1 การบริหารคุณภาพโดยใช้มาตรฐาน (Standard-based Quality Management)  แนวทาง
นี้มีกิจกรรมหลัก  2  ประการ  การสร้างระบบคุณภาพตามมาตรฐาน  และการควบคุมไปตามมาตรฐาน 

               ประการที่ 1  การสร้างระบบ คุณภาพตามเอกสารมาตรฐาน ก็คือ การเรียงล าดับ
ขั้นตอนการไหลของการท างานให้เป็นเอกสารแจกจ่ายและฝึกสอนให้ผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติตาม 

              ประการที่ 2  การควบคุม  คือ  การตรวจสอบว่าได้ท าตามข้อก าหนดในเอกสาร
มาตรฐานหรือไม่ และได้ผลการท างานอย่างไร  หากไม่เป็นไปตามก าหนดในเอกสารมาตรฐานก็จะต้อง
มีการปรับปรุงแก้ไขจนกว่ากระบวนการท างานและผลลัพธ์เป็นไปตามข้อก าหนดในเอกสารมาตรฐาน 

แนวทางท่ี 2  การบริหารคุณภาพแบบคนเป็นศูนย์กลาง   (People-centered   Quality  Management)  

แนวทางนี้เน้นการสร้างจิตส านึกให้แก่ทั้งผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานทุกระดับช้ันทั่วทั้งองค์กรว่าคุณภาพเป็น
ส่ิงส าคัญต่อลูกค้ามากพอๆ กับท่ีมันเป็นค่าของคนในตัวของพวกเขาเอง 

การน าวงจรควบคุมคุณภาพ PDCA มาใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษาของส านักงาน
คณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (ม.ป.ป.) น าเสนอแนวคิดของการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของการป้องกัน ผนวกแนวคิดจากระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการและแนวคิดของระบบการประเมินผลภายในที่ยึดการท างานตามปกติ 
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(Built -in Evaluation System) ที่อาศัยวงจรควบคุมคุณภาพ PDCA หรือ วัฏจักรของเดมิ่ง (Deming Cycle) 

ประกอบด้วย  4  ขั้นตอน คือ ขั้นตอนการวางแผน (Plan) ขั้นตอนการปฏิบัติตามแผน (Do) ขั้นตอนการ
ตรวจสอบหรือการประเมิน (Check) และขั้นตอนการน าผลการประเมินย้อนกลับไปปรับปรุงแก้ไข (Act) 

ซ่ึงกระบวนการท างานตามวงจรนี้จะต้องมีการตรวจสอบควบคู่ไปกับการท างานอยู่ตลอดเวลา และเป็นการ
ด าเนินการอย่างมีวินัยครบวงจรหมุนเวียนไปไม่มีหยุดยั้ง  อันเป็นจุดมุ่งหมายที่แท้จริงของวงจร PDCA 

ซ่ึงเป็นกิจกรรมพื้นฐานในการบริหารคุณภาพนั้นมิใช่เพียงแค่การปรับแก้ผลลัพธ์ที่เบี่ยงเบนออกจาก
เกณฑ์มาตรฐานให้กลับมาอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่ต้องการเท่านั้น แต่เพ่ือก่อให้เกิดการปรับปรุงด้วยการ
ป้องกัน  มิให้เกิดผลเสียซ้ าซ้อนเรื้อรัง  พร้อมกับยกระดับมาตรฐานให้สูงขึ้นในแต่ละรอบของวงจร PDCA  

อย่างต่อเนื่องอย่างเป็นระบบ และมีการวางแผนในการประกันคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษาเป็น
กระบวนการที่บุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาร่วมกันวางแผน (Plan) ก าหนดเป้าหมาย  และวิธีการลงมือ
ท าตามแผนในทุกขั้นตอน (Do)  มีการบันทึกข้อมูลเพื่อร่วมกันตรวจสอบ (Check) หาจุดเด่นและจุดที่ต้อง
ปรับปรุง  แล้วร่วมกันปรับปรุงแผนงานนั้นๆ (Act) โดยมุ่งหวังให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
สถานศึกษาท่ีเน้นคุณภาพของผู้เรียนเป็นส าคัญ  ซ่ึงแนวคิดของระบบประกันคุณภาพการศึกษากับ
หลักการบริหารตามวงจร PDCA  มีความสัมพันธ์สอดคล้องกันมีลักษณะการด าเนินงานที่อาศัยการมี
ส่วนร่วมในการด าเนินงานให้ส าเร็จ รวมท้ังมีการปรับปรุงและตรวจสอบความก้าวหน้าตามจุดหมาย 
หรือ เป้าหมายที่ก าหนดไว้ซ่ึงสถานศึกษาสามารถน ามาใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้อย่าง
เหมาะสม 

จากแนวคิดการบริหารคุณภาพ และสาระบัญญัติของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
พุทธศักราช  2542 ที่กล่าวว่าระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเป็นกระบวนการจัดการที่มี การ
พัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง    มีการด าเนิ นการในลักษณะของการผสมผสานระหว่างกระบวนการ
บริหารกับการจัดการเรียนการสอนตามปกติของสถานศึกษา  มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มี
คุณภาพอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา   สะท้อนให้เห็นว่าการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษามีแนวคิด ที่
ตั้งอยู่บนพื้นฐานการป้องกัน  เพื่อให้เกิดการด าเนินการของสถานศึกษามีประสิทธิภาพให้ได้ผล ผลิตอัน
ได้แก่ผู้เรียนที่มีคุณภาพ  แนวคิดการประกันคุณภาพการศึกษาของหน่วยงานแต่ละระดับและการ
ประยุกต์ แนวคิดการน าระบบบริหารคุณภาพมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษานั้น  ทุกฝ่ายที่มี
ส่วนเกี่ยวข้องต้องเข้าใจว่าไม่ว่าจะน าวิธีการในการบริหารคุณภาพใด ๆ    มาใช้ในการพัฒนาการศึกษาต้อง
เข้าใจจุดมุ่งหมายที่แท้จริงของการประกันคุณภาพการศึกษา คือ กระบวนการในการพัฒนา การศึกษาโดย
ใช้แนวคิดในการควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพและการประเมินคุณภาพ  เพื่อก่อให้เกิดการพัฒนา
และปรับปรุงอย่างต่อเนื่องไม่หยุดยั้ง 
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หลักการการประกันคุณภาพการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 

 กระทรวงศึกษาธิการ (2542: 27)  ได้ด าเนินการเพื่อพัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพมี 
ความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางคุณภาพการศึกษาเพื่อให้เป็นมาตรฐาน  มีหลักการส าคัญดังนี้ 
 1.  กระจายอ านาจในการก าหนดนโยบายการบริหาร  งานวิชาการ  งบประมาณ  บุคลากร   และ
ทรัพยากรให้จังหวัดและโรงเรียนทุกระดับและทุกประเภท 

 2.  สนับสนุนผู้ปกครอง   ผู้น าชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินได้มีส่วนร่วมรับผิดชอบใน
การจัดการศึกษา 

 3.  ต้องจัดให้มีการควบคุมคุณภาพการศึกษามีระบบการตรวจสอ บ  และแทรกแซงคุณภาพ
การศึกษาและระบบการประเมินคุณภาพการศึกษา 

 การด าเนินงานในการประกันคุณภาพการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนดให้เป็น กรอบการ
ประกันคุณภาพ  มีการด าเนินงาน  3  ประการดังต่อไปนี้ 
 ประการที่ 1 การควบคุมคุณภาพการศึกษา คือ กระบวนการหรือแนวปฏิบัติที่น า การศึกษาเข้าสู่
คุณภาพ  ประกอบด้วย 

1) การก าหนดมาตรฐานด้านผลผลิต  ปัจจัย  และกระบวนการ 

        2)  การพัฒนาเข้าสู่มาตรฐาน  หมายถึง  การพัฒนาปัจจัยทางการศึกษาและการสนับสนุน
ปัจจัยที่ส่งเสริมการจัดการศึกษาของโรงเรียน 

              ประการที่ 2 การตรวจสอบและการแ ทรกแซงคุณภาพการศึกษา คือ   กระบวนการหรือแนว
ปฏิบัติ ในการด าเนินงานเพื่อปรับปรุงคุณภาพการศึกษา  ประกอบด้วย 

         1) การประเมินความก้าวหน้าของโรงเรียน  และการจัดท ารายงานของโรงเรียนต่อ
ประชาชน  และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  มีลักษณะเป็นการติดตามและตรวจสอบของโรงเรียน 

         2)  มาตรการปรับปรุงคุณภาพของโรงเรียนที่มีคุณภาพไม่ถึงเกณฑ์มาตรฐานของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ประการที่ 3 การประเมินคุณภาพการศึกษา คือ  กระบวนการหรือแนวปฏิบัติในการตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษา  ตามแนวมาตรฐานที่ก าหนด  ประกอบด้วย 

       1) การทบทวนคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 

       2) การประเมินเพื่อรับรองมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน 

       3) การประเมินผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในภาพรวมหรือการประเมินคุณภาพการศึกษา   

   หลักการการประกันคุณภาพการศึกษา   ของส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษา     
แห่งชาติ 
 ส านักงานคณะก รรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (2542: 2-3)  ได้จัดให้มีระบบการ ประกัน
คุณภาพการศึกษา เพื่อพัฒนาการศึกษาไทยให้มีมาตรฐาน  หลักการส าคัญของการประกัน 
คุณภาพการศึกษาก าหนดเป็น  3  ข้อสรุปได้ดังนี้ 
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  1. รัฐกระจายอ านาจในการก าหนดนโยบายและการบริหารงานวิชาการ งบประมาณ  

บุคลากรและทรัพยากรให้จังหวัด  และโรงเรียนทุกระดับทุกประเภท 

  2.  รัฐสนับสนุนให้ผู้ปกครอง ผู้น าชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินได้มีส่วนร่วม
รับผิดชอบในการจัดการศึกษา 

  3. โรงเรียนต้องแสดงภาระหน้าที่ความรับผิดชอบต่อนักเรียน มาตรฐานที่ก าหนดและ
ผู้รับผิดชอบการจัดการศึกษา 

 แนวคิดการประกันคุณภาพการศึกษา  
 การประกันคุณภาพการศึกษามีแนวคิดอยู่บนพื้นฐานของการ  “ป้องกัน”   ไม่ให้เกิดการท างาน 
ที่ไม่มีประสิทธิภาพ และผลผลิตไม่มีคุณภาพ ระบบการประกันคุณภาพทางการศึกษาท่ีได้มีการพัฒนากัน
อยู่ขณะนี้ มีแนวคิดเพื่อส่งเสริมและเสนอแนวทาง เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพทางการ ศึกษาโดยมีการ
ด าเนินการ  3  ขั้นตอน  (ส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ 2543: 7-8)  ดังนี้ 
  1.  การควบคุมคุณภาพการศึกษา เป็นการก าหนดมาตรฐานคุณภาพและการพัฒนา
สถานศึกษาให้เข้าสู่มาตรฐาน 

  2.  การตรวจสอบคุณภาพการศึกษา  เป็นการตรวจสอบ  และติดตามผลการด าเนินงาน
ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนด 

  3.  การประเมินคุณภาพการศึกษา  เป็นการประเมินคุณภาพของโรงเรียน  โดย
หน่วยงานที่ก ากับดูแลในเขตพื้นที่  และหน่วยงานต้นสังกัดในส่วนกลางซ่ึงถึงแม้จะเป็นบุคคลภายนอก  
แต่ก็ยังถือว่าเป็นการภายในเพราะการด าเนินการโดยหน่วยงานที่อยู่ในสายการบริหารของโรงเรียน ซ่ึงจะ
ด าเนินการตรวจเยี่ยมและประเมินโรงเรียนเป็นระยะ ๆ      ตามที่ก าหนดโดยหน่วยงานต้นสังกัดเพื่อให้ความ
ช่วยเหลือและส่งเสริมสนับสนุนให้โรงเรียนมีการพัฒนาคุณภาพ  อันเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนรับการ
ประเมินภายนอก  จากส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาซ่ึงเป็นองค์การมหาชน 

 โดยสรุปแล้วการประกันคุณภาพการศึกษาได้น าแนวคิดและหลักการบริหารคุณภาพ  ท้ัง  ISO 

9000 วงจรควบคุมคุณภาพ PDCA  และสาระของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช  2542 มาใช้
ในการพัฒนาก ารศึกษา โดยใช้แนวคิดในการควบคุมคุณภาพ การตรวจ สอบคุณภาพและ การประเมิน
คุณภาพ  โดยหลักการกระจายอ านาจ  สนับสนุนผู้ปกครอง ชุมชน ให้มีส่วนร่วม รับผิดชอบในการจัด
การศึกษา 
 

10.3 ระบบและกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษา 

ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาไทยตามพระราชบัญญัติการศึก ษาแห่งชาติ พ .ศ. 2542  

มาตรา 47 ประกอบด้วย 2 ระบบ คือ 1.ระบบการประกันคุณภาพภายในและ 2. ระบบการประกันคุณภาพ
ภายนอก 
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10.3.1 กระบวนการประกันคุณภาพภายใน 

  ระบบการประกันคุณภาพภายใน หมายถึง ระบบการประเมินผล และการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาจากภายในโดยบุคลากรของสถานศึกษานั้นเองหรือโดย
หน่วยงานต้นสังกัดที่มีหน้าที่ก ากับดูแลสถานศึกษานั้น (พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ .ศ. 2542 : 

มาตรา 4) 

 สถานศึกษาจะต้องพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในให้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ
บริหารและการปฏิบัติงาน โดยค านึงถึงหลักการและกระบวนการดังต่อไปนี้ 

10.3.1.1 หลักการส าคัญของการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษามี 3 ประการ คือ 

1) จุดมุ่งหมายของการประกันคุณภาพภายใน คือ การที่สถานศึกษาร่วมกัน
พัฒนาปรับปรุงคุณภาพให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา ไม่ใช่การจับผิดหรือท าให้บุคลากรเสียหน้า 
โดยเป้าหมายส าคัญอยู่ที่ การพัฒนาคุณภาพให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน 

2)การที่จะด าเนินการให้บรรลุเป้าหมายตามข้อ 1.1 ต้องท าให้การประกัน
คุณภาพการศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารจัดการและการท างานของบุคลากรทุกคนใน
สถานศึกษาไม่ใช่เป็นกระบวนการที่แยกส่วนมาจากการด าเนินงานต ามปกติของสถานศึกษาโดย
สถานศึกษาจะต้องวางแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติการที่มีเป้าหมายชัดเจน ท าตามแผนตรวจสอบ
ประเมินผลและพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง เป็นระบบท่ีมีความโปร่งใสและมีจิตส านึกในการพัฒนา
คุณภาพการท างาน 

3) การประกันคุณภาพเป็นหน้าที่ของบุคลากรทุกคนในสถานศึกษา ไม่ว่าจะ
เป็นผู้บริหาร ครู อาจารย์และบุคลากรอ่ืนๆ ในสถานศึกษาโดยในการด าเนินงานจะต้องให้ผู้เกี่ยวข้อง เช่น 
ผู้เรียน ชุมชน เขตพื้นที่การศึกษา หรือหน่วยงานที่ก ากับดูแลเข้ามามีส่วนร่วมในการก าหนดเป้าหมาย 
วางแผน ติดตามประเมินผลพัฒนาปรับปรุง ช่วยกันคิด ช่วยกันท า ช่ วยกันผลักดันให้สถานศึกษามี
คุณภาพ เพื่อให้ผู้เรียนได้รับการศึกษาท่ีดีมีคุณภาพ เป็นไปตามความต้องการของผู้ปกครอง สังคม และ
ประเทศชาติ 

10.3.1.2  กระบวนการการประกันคุณภาพภายในตามแนวคิดของการประกันคุณภาพ มี 
3 ขั้นตอนคือ  

1) การควบคุมคุณภาพ เป็นการก าหนดมาตรฐานคุณ ภาพการศึกษาของ
สถานศึกษาเพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้เข้าสู่มาตรฐาน 

2) การตรวจสอบคุณภาพ เป็นการตรวจสอบ และติดตามผลการด าเนินงานของ
สถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนด 

3) การประเมินคุณภาพ เป็นการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาโดย
สถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัดในระดับเขตพื้นที่การศึกษาฯ และระดับกระทรวง 
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10.3.1.3 กระบวนการประกันคุณภาพภายในตามแนวคิดของหลักการบริหารที่เป็น
กระบวนการครบวงจร (PDCA) ประกอบด้วย 4 ขั้นตอนคือ  

1) การร่วมกันวางแผน (Planning) 

2) การร่วมกันปฏิบัติตามแผน (Doing) 

3) การร่วมกันตรวจสอบ (Checking) 

4) การร่วมกันปรับปรุง (Action) 

เมื่อพิจารณากระบวนการการประกันคุณภาพภายในตามแนวคิดของการประเมินคุณภาพและ
แนวคิดของการบริหารแบบครบวงจรจะเห็นว่ามีความสอดคล้องกัน ดังนี้  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 25 กระบวนการประกันคุณภาพภายในตามแนวคิด 

ของหลักการบริหารที่เป็นกระบวนการครบวงจร (PDCA) 
 

จากภาพ การควบคุมคุณภาพและการตรวจสอบคุณภาพก็คือกระบวนการบริหารเพื่อพัฒนา
คุณภาพตามหลักการบริหารนั่นเอง โดยการควบคุมคุณภาพ คือ การที่สถานศึกษาต้องร่วมกันวางแผน
และด าเนินการตามแผน เพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามเป้าหมายและมาตรฐานการศึกษา ส่วน
การตรวจสอบคุณภาพ คือ การที่สถานศึกษาต้องร่วมกันตรวจสอบเพื่อพัฒนาปรับปรุงคุณภาพให้เป็นไป
ตามเป้าหมายและมาตรฐานการศึกษาเมื่อสถานศึกษามีการตรวจสอบตนเองแล้วหน่วยงานในเขตพื้นที่
การศึกษาและต้นสังกัดก็เข้ามาช่วยติดตามและประเมินคุณภาพเพื่อให้ความช่วยเหลือในการพัฒนา
ปรับปรุงสถานศึกษา ซ่ึงจะท าให้สถานศึกษามีความอุ่นใจ และเกิดความตื่นตัวในการพัฒนาคุณภาพอยู่
เสมอ 

10.3.1.4 ขั้นตอนการด าเนินงานตามกระบวนการประกันคุณภาพภายใน การด าเนินการ
ประกันคุณภาพภายในตามกระบวนการที่กล่าวมาแล้ว มีแนวทางและขั้นตอน ดังแผนภาพต่อไปนี้  
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ภาพที่ 26 ขั้นตอนการด าเนินการประกันคุณภาพภายใน 
 

ขั้นตอนการด าเนินการประกันคุณภาพภายในมีรายละเอียด ดังนี้ 
 ขั้นการเตรียมการ ซ่ึงการเตรียมการที่มีความส าคัญ คือ การเตรียมความพร้อมของบุคลากร โดย
ต้องสร้างความตระหนักถึงคุณค่าของการประกันคุณภาพภายในและการท าง านเป็นทีม ซ่ึงจะจัดท าการ
ชี้แจงท าความเข้าใจโดยใช้บุคลากรภายในสถานศึกษาหรือวิทยากรมืออาชีพจากภายนอก โดยบุคลากร
ทุกคนในสถานศึกษาได้มีโอกาสเข้าร่วมประชุมรับทราบพร้อมกัน และต้องพัฒนาความรู้ ทักษะเกี่ยวกับ
การประกันคุณภาพภายในให้บุคลากรทุกคนเกิดความมั่นใจในการด าเนินงานประกันคุณภาพด้วยการจัด
ประชุมเชิงปฏิบัติการ โดยเน้นเนื้อหาเกี่ยวกับการจัดท าแผนพัฒนาสถานศึกษาและแผนปฏิบัติการในแต่
ละปี ต่อมาเน้นเนื้อหาการก าหนดกรอบและแผนการประเมิน การสร้างเครื่องมือประเมินและการ
รวบรวมข้อมูล ในช่วงท้ายเน้นเรื่องเกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูล การน าเสนอผลการประเมินและการเขียน
รายงานผลการประเมินตนเอง (Self Study  Report)  



327 

 

การแต่งตั้งคณะกรรมการผู้รับผิดชอบในการประสานงาน ก ากับดูแล ช่วยเหลือสนับสนุนให้ทุก
ฝ่ายท างานร่วมกันและเชื่อมโยงเป็นทีม โดยการตั้งคณะกรรมการควรพิจารณาตามแผนภูมิโครงสร้างการ
บริหารซ่ึงฝ่ายท่ีรับผิดชอบงานใดควรเป็นกรรมการรับผิดชอบการพัฒนาและประเมินคุณภาพงานนั้น 

ขั้นการด าเนินงานประกันคุณภาพภายใน ประกอบด้วยขั้นตอน หลัก 4 ขั้นตอน 

ขั้นที่ 1 การวางแผน จะต้องมีการก าหนดเป้าหมาย แนวทางการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบงาน 
ระยะเวลาและทรัพยากรที่ต้องใช้  ส าหรับแผนต่างๆ ท่ีควรจัดท าคือ แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี แผนการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรซ่ึงสอดคล้องกับ
เป้าหมายของสถานศึกษา แผนการประเมินคุณภาพและแผนงบประมาณ เป็นต้น 

ขั้นที่ 2 การปฏิบัติตามแผน ซ่ึงในขณะด าเนินการต้องมีการเรี ยนรู้เพิ่มเติมตลอดเวลาและ
ผู้บริหารควรให้การส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรทุกคนท างานอย่างมีความสุข จัดส่ิงอ านวยความ
สะดวก สนับสนุนทรัพยากรเพ่ือการปฏิบัติ ก ากับ ติดตามการท างานทั้งระดับบุคลากร รายกลุ่ม ราย
หมวด และให้การนิเทศ 

ขั้นที่ 3 การตรวจสอบประเมินผล ซ่ึงเป็นกลไกส าคัญที่จะกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาเพราะจะท า
ให้ได้ข้อมูลย้อนกลับท่ีแสดงว่าการด าเนินงานที่ผ่านมาบรรลุเป้าหมายเพียงใด โดยการประเมินต้องจัด
วางกรอบการประเมิน จัดหาหรือจัดท าเครื่องมือ จัดเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล แปลความข้อมูล 
และการตรวจสอบ ปรับปรุงคุณภาพการประเมิน 

ขั้นที่ 4 การน าผลการประเมินมาปรับปรุงงาน เม่ือแต่ละฝ่ายประเมินผลเสร็จแล้วจะส่งผลให้
คณะกรรมการรับผิดชอบน าไปวิเคราะห์ สังเคราะห์และแปลผลแล้วน าเสนอผลต่อผู้เกี่ยวข้องเพื่อน าไป
ปรับปรุงการปฏิบัติงานของผู้บริหารและบุคลากร น าไปวางแผนในระยะต่อไป และจั ดท าเป็นข้อมูล
สารสนเทศหรือการเขียนรายงานประเมินตนเอง 

 ขั้นการจัดท ารายงานประเมินตนเองหรือรายงานประจ าปี เมื่อสถานศึกษาด าเนินการประเมินผล
ภายในเสร็จแล้วจะจัดท ารายงาน โดยเริ่มจากรวบรวมผลการด าเนินงานและผลการประเมินมาวิเคราะห์
จ าแนกตามมาตรฐานการศึกษาและเขียนรายงาน 

บทบาทหน้าที่ของครูในการประกันคุณภาพภายในควรเป็นดังนี้ 
    1.มีการเตรียมความพร้อมของตนเอง โดยท าการศึกษาให้เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
หลักการ วิธีการ ขั้นตอนในการประเมินผลภายใน รวมท้ังพยายามสร้างเจตคติที่ดีต่อการประเมินภายใน 

    2. ให้ความร่วมมือกับสถานศึ กษาในการให้ข้อมูลพื้นฐานทั่วไปท่ีคณะกรรมการ
ประเมินผลภายในต้องการ 

    3 .ให้ความร่วมมือกับสถานศึกษาเมื่อได้รับการแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการในกิจกรรม
ใดกิจกรรมหนึ่งของการประเมินผลภายใน เช่น เข้าร่วมพิจารณาจัดท าปฏิทินการปฏิบัติงานด้านการ
ประเมินผลภายในสถานศึกษา ร่วมกันพิจารณาจัดสร้างเครื่องมือในการจัดเก็บข้อมูลลักษณะต่างๆ ใน
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กระบวนการประเมินผลภายใน ร่วมกันท าการส ารวจเก็บข้อมูลที่คณะกรรมการส ารวจ ร่วมกันท าการ
วิเคราะห์ข้อมูล (หากมีความรู้ด้านการวิเคราะห์) ร่วมกันสรุปผลการประเมิน เป็นต้น 

    4. ให้ความร่วมมือกับสถานศึกษา ในการร่วมกันก าหนดจุดประสงค์ ก าหนดมาตรฐาน
และตัวบ่งชี้ในการประเมินด้านต่าง ๆ ของสถานศึกษาเอง และร่วมกันก าหนดเกณฑ์การตัดสินมาตรฐาน
และตัวบ่งชี้ในด้านต่าง ๆ 

    5. ปฏิบัติหน้าที่หลักหรือหน้าที่ประจ าท่ีรับผิดชอบอย่างมีระบบ ตามกระบวนการและ
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา เช่น ในหน้าที่การสอนต้องมีการพัฒนาหลักสูตรและแผนการสอนที่
เน้นนักเรียนเป็นส าคัญ จัดเตรียมเนื้อหาสาระที่ถูกต้องเหมาะสมกับจุดประสงค์การเรียนการสอน จัดท า
ส่ือการสอนที่มีประสิทธิภาพตรงตามจุดประสงค์การเรียนการสอน จัดกิจกรรม วิธีการเรียนรู้ที่สร้างให้
ผู้เรียนเกิดการค้นคว้าหาความรู้สร้างความรู้ด้วยตนเอง เลือกวิธีการประเมินผลการเรียนหลากหลายและ
เหมาะสมรวบรวมผลสรุปผล ประเมินการเรียนการสอน พฤติกรรมของผู้เรียน น าผลการประเมินมา
ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง เป็นต้น 

10.3.2 การประเมินคุณภาพภายนอก 

การประเมิ นคุณภาพภายนอก คือ การประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา การติดตาม การ
ตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยผู้ประเมินภายนอกที่ได้รับการรับรองจาก
ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา โดยผู้ประเมินภายนอกที่ได้รับการรับรองจาก
ส านักงานรับรองมาตรฐานแล ะประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน ) หรือ สมศ . เพื่อมุ่งให้มี
คุณภาพดียิ่งขึ้น ผู้ประเมินภายนอกหรือคุณหมอโรงเรียนมีความเป็นอิสระ และเป็นกลาง ไม่มี
ผลประโยชน์ขัดแย้งกับการประเมินคุณภาพภายนอกจะน าไปสู่การเข้าถึงคุณภาพการศึกษาด้วยความเป็น
กลาง เพื่อสร้างสรรค์พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาอย่างแท้จริง 
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คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้น ามาตรฐานการศึกษาของ
ชาติไปสู่การปฏิบัติ เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม  2547 

สพฐ. 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

สอศ. 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

สกอ. 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

- กระทรวงท่ีเกี่ยวข้อง 
- ภาคเอกชน 

- องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

ฯลฯ 

มาตรฐานการศึกษาของชาต ิ

ประเมินคุณภาพภายนอก ประเมินคุณภาพภายนอก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพที่ 27 กระบวนการประเมินคุณภาพภายนอก 
 

10.3.2.1 แนวคิดและหลักการของการประเมินคุณภาพภายนอก  การประเมินภายนอก
ของ สมศ. เป็นการประเมินโดยใชรู้ปแบบ "กัลยาณมิตรประเมิน" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 

                1) เพื่อตรวจสอบ ยืนยันสภาพจริงในการด าเนินงานของสถานศึกษาและประเมิน
คุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาท่ีก าหนด 

                2) เพื่อให้ได้ข้อมูลซ่ึงช่วยสะท้อนให้เห็นจุดเด่น-จุดด้อยของสถานศึกษา เงื่อนไขของ
ความส าเร็จ และสาเหตุของปัญหา 

                3) เพื่อช่วยเสนอแนะแนวทางปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาแก่สถานศึกษาและ
หน่วยงานต้นสังกัด 

                4) เพื่อส่งเสริมให้สถานศึกษามีการพัฒนาคุณภาพและประกันคุณภาพภายในอย่าง
ต่อเนื่อง                 

5) เพื่อรายงานผลการประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาต่อ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชน 

สกศ. 

ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 

ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษาประเมินผลการจัดการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ 

สมศ. 

ส านักงานรับรองมาตรฐานและ 
ประเมินคุณภาพการศึกษา 
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10.3.2.2 ความส าคัญของการประเมินคุณภาพภายนอก มีความส าคัญและมีความหมาย
ต่อสถานศึกษาหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสาธารณชน ดังต่อไปนี ้
               ประการที่ 1 เป็นการส่งเสริมให้สถานศึกษาพัฒนาเข้าสู่เกณฑ์มาตรฐานและพัฒนา
ตนเองให้เต็มตามศักยภาพอย่างต่อเนื่อง 

               ประการที่ 2 เพิ่มความมั่นใจและคุ้มครองประโยชน์ให้ผู้รับบริการทางการศึกษาว่า
สถานศึกษาได้จัดการศึกษามุ่งสู่คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาท่ีเน้นให้ผู้เรียนเป็นคนดี มี
ความสามารถ และมีความสุขเพื่อเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม 

              ประการที่ 3 สถานศึกษาและหน่วยงานที่ก ากับดูแล เช่น คณะกรรมการสถานศึกษา 
หน่วยงานต้นสังกัด ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา รวมท้ังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและชุมชน
ท้องถ่ินมีข้อมูลที่จะช่วยตัดสินใจในการวางแผนและด าเนินการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษาให้เป็นไปในทิศทางท่ีต้องการและบรรลุเป้าหมายตามท่ีก าหนด 

               ประการที่ 4 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับนโยบายมีข้อมูลส าคัญในภาพรวมเกี่ยวกับ
คุณภาพและมาตรฐานของสถานศึกษาทุกระดับทุกสังกัด เพื่อใช้เป็นแนวทางในการก าหนด
แนวนโยบายทางการศึกษาและการจัดสรรงบประมาณเพ่ือการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 28  โครงสร้างส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) 

 

กลุ่มงานประเมิน
การศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน 

 

กลุ่มงานประเมิน
การศึกษา

ระดับอุดมศึกษา 

 

กลุ่มงานส่งเสริม
และพัฒนาการ
ประกันคุณภาพ

การศึกษา 

กลุ่มงาน 
สารสนเทศ / 

ระบบ
คอมพิวเตอร์ 

กลุ่มงานอ านวยการ 

- งานบริหารทั่วไป 

- งานบุคคล 

- งานการเงินและกฎหมาย 

- งานพัฒนาสัมพันธ์ 

ผู้อ านวยการ 

นายกรัฐมนตรี 

คณะกรรมการการบริหาร ( 11 คน ) 

คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน 

ผู้ตรวจสอบภายใน 

คณะกรรมการพัฒนาระบบการประเมิน
คุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน( 11 คน ) 

คณะกรรมการพัฒนาระบบการประเมิน
คุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา( 11 คน ) 

รองผู้อ านวยการ ( มีหลาย
คน

ที่ปรึกษา 
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ภาพที่ 29 กระบวนการประเมินคุณภาพภายนอกระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
 

10.3.2.3 การพัฒนาระบบและเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอก 

   ผู้ประเมินภายนอก หมายถึง บุคคลทั้งที่เป็นนักวิชาการ/วิชาชีพ หรือผู้ปกครอง ผู้แทน
ชุมชนที่มีคุณสมบัติตามที่ สมศ. ก าหนด และได้รับการรับรองจาก สมศ.ให้ท าการประเมินคุณภาพ
ภายนอกสถานศึกษา ผู้ประเมินภายนอก คือ คุณหมอโรงเรียนนั่นเอง 

  คุณสมบัติของผู้ประเมินภายนอก การประเมินคุณภาพภายนอกอย่างสร้างสรรค์เพื่อมุ่งพัฒนา
คุณภาพการศึกษาต้องอาศัยความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญหรือคุณวุฒิ พร้อมท้ัง
บุคลิกภาพและเจตคติที่เหมาะสมของผู้ประเมินภายนอก สมศ. จึงก าหนดคุณสมบัติเบ้ืองต้น และ
คุณสมบัติเฉพาะ ส าหรับผู้ที่จะได้รับการรับรองและแต่งตั้งเป็นผู้ประเมินภายนอกดังนี ้

 

 



332 

 

คุณสมบัติเบื้องต้น 

                1) อายุไม่ต่ ากว่า 30 ปีบริบูรณ์ แต่ต้องไม่เกิน 65 ปี ในวันที่ยื่นใบสมัคร 

                2) มีสัญชาติไทย 

                3) สามารถปฏิบัติงานได้เต็มเวลา 

                4) มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ ากว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า หรือมีความรู้ ความสามารถ และ
ประสบการณ์การท างานที่ประสบความส าเร็จในวิชาชีพเป็นที่ยอมรับและไม่เคยถูกลงโทษทางจริยธรรม 

                5) ในกรณีที่เป็นข้าราชการต้องได้รับหนังสืออนุญาตจากผู้บังคับบัญชาระดับกรมขึ้นไป 
ให้สามารถเป็นผู้ประเมินภายนอกและท าการประเมินภายนอกได ้

                6) มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความมุ่งหมาย หลักการ แนวการจัดการศึกษา การจัด
กระบวนการเรียนรู้ ระบบการประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา เพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก
ของระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในระบบ 

                7) มีความรู้ และมีทักษะด้านการประเมินผล ได้แก่ การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์
ข้อมูล การสรุปและให้ข้อเสนอแนะ และการเขียนรายงาน 

                8) มีทักษะในการส่ือสารด้วยวาจา 
                9) มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ รอบคอบและสามารถตัดสินใจได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 

                10) มีบุคลิกภาพ สุภาพเรียบร้อย 

                11) มีเจตคติที่ดีต่อสถานศึกษา เป็นกัลยาณมิตร มีเจตคติที่ดีต่อการท างานร่วมกับผู้อ่ืน
และมีความสามารถในการประสานงาน 

ผู้ประเมินต้องไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี ้
                1) เป็นผู้มีกายพิการหรือจิตบกพร่องอันเป็นเหตุให้เป็นผู้หย่อนสมรรถภาพในการเป็นผู้
ประเมินภายนอก 

                2) เป็นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ 

               3) อยู่ในระหว่างลงโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ าคุก 

                4) เคยได้รับโทษจ าคุก โดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิด
ที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

                5) ในกรณีของผู้ที่เคยรับราชการต้องไม่เคยได้รับโทษทางวินัยอย่างร้ายแรง 

คุณสมบัติเฉพาะ 

                1) ส าเร็จหลักสูตรการฝึกอบรมผู้ประเมินภายนอกของส านักงาน ผ่านการทดสอบและ
การประเมินตามหลักเกณฑ์ท่ีส านักงานก าหนด และได้รับการรับรองให้เป็นผู้ประเมินภายนอก 

                2) มีคุณสมบัติอ่ืน ๆ ตามท่ีส านักงานก าหนด 

 



333 

 

จรรยาบรรณของผู้ประเมินภายนอก 

  ผู้ประเมินภายนอกต้องปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบ โปร่งใส ตรวจสอบได้โดยยึด
จรรยาบรรณต่อไปนี้เป็นหลัก 

                1) มีความเที่ยงตรง เป็นกลาง โปร่งใส มีความรับผิดชอบท่ีตรวจสอบได้รายงานส่ิงท่ี
ค้นพบตามความเป็นจริงอย่างชัดเจน มีเหตุผล มีหลักฐานสนับสนุนและมีความซ่ือสัตย์สุจริต ไม่ยอมให้
อิทธิพลใดเบ่ียงเบนผลการประเมินให้ผิดไปจากความเป็นจริง การรายงานโดยปกปิดข้อความซ่ึงควรต้อง
แจ้ง ถือเป็นการรายงานเท็จด้วย 

                2) ต้องไม่ประพฤติให้เส่ือมเสียแก่ชื่อเสียงของตนหรือแก่ชื่อเสียงของส านักงาน 

                3) รักษาความลับของข้อมูลสารสนเทศส่วนบุคคลและสถานศึกษาท่ีได้รับระหว่างการ
ตรวจเยี่ยมและการประเมินคุณภาพภายนอกอย่างเคร่งครัด 

                4) ไม่รับและไม่เรียกร้องในส่ิงท่ีไม่เกี่ยวข้องกับการประเมินคุณภาพภายนอก
สถานศึกษา เช่น ไม่รับอามิสสินจ้าง รางวัล ของขวัญ ของก านัล การต้อนรับ การรับรองและการอ านวย
ความสะดวกจากสถานศึกษาท่ีเกินความจ าเป็น 

                5) ไม่แสวงหาผลประโยชน์ให้ตัวเองหรือผู้อ่ืนไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมโดยใช้
ข้อมูลใด ๆ ซ่ึงส านักงานยังไม่ได้เผยแพร่ต่อสาธารณะ และไม่ด าเนินการใด ๆ ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อส านักงาน 

                6) ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ ตามมาตรฐานการประเมิน
คุณภาพภายนอกที่ส านักงานก าหนด 

                7) ผู้ประเมินภายนอกต้องไม่น าบุคคลที่ไม่เกี่ยวขอ้งกับการประเมินคุณภาพภายนอกเข้า
ไปในสถานศึกษาท่ีท าการประเมิน 

                8) ผู้ประเมินต้องไม่เป็นที่ปรึกษาหรือวิทยากรให้กับสถานศึกษาเนื่องจากอาจเกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

บทบาทและหน้าที่ของผู้ประเมินภายนอก 

  ในการประเมินคุณภาพภายนอก ผู้ประเมินภายนอกจะต้องปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพโดยยึดถือ
บทบาทในลักษณะ “เพื่อนร่วมวิชาชีพ” และเป็น “กัลยาณมิตร” กับสถานศึกษาและชุมชนที่ต่างฝ่ายต่าง
เรียนรู้จากกันและกัน หน้าท่ีส าคัญของคณะผู้ประเมินภายนอก มีดังนี ้
                1) ตรวจเยี่ยมสถานศึกษา สร้างความเข้าใจและเจตคติที่ถูกต้องเกี่ยวกับการประเมินเพื่อ
พัฒนาคุณภาพ ให้กับบุคลากรของสถานศึกษาและผู้เกี่ยวข้อง 
                2) รวบรวมข้อมูลและตรวจสอบหลักฐานข้อมูลเพื่อยืนยันสภาพความเป็นจริงในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาตามท่ีสถานศึกษาได้รายงานไว้ในรายงานการประเมินตนเอง และตามหลักฐาน
ที่สะท้อนสภาพความเป็นจริงที่ไม่ได้อยู่ในรายงานการประเมินตนเอง 



334 

 

              3) ตรวจสอบกระบวนการและวิธีการที่สถานศึกษาใช้ในการได้มาซ่ึงข้อมูลรวมท้ัง
หลักฐานที่ระบุในรายงานการประเมินตนเองมีความเหมาะสม ครอบคลุม และน่าเช่ือถือเพียงใด 

                4) ตรวจสอบผลการพัฒนาเทียบเคียงกับเป้าหมาย/แผนพัฒนาของสถานศึกษาและ
มาตรฐานการศึกษาท่ี สมศ. ก าหนดเพื่อการประเมินภายนอก รวมท้ังตรวจสอบเป้าหมาย/แผนพัฒนาที่
สถานศึกษาจะด าเนินการต่อไป เพื่อดูความสอดคล้องกับผลการประเมิน 

                5) ประมวล วิเคราะห์ข้อมูล และประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานประเมิน
ภายนอก พร้อมท้ังให้ข้อเสนอแนะแก่สถานศึกษา เพื่อน าไปสู่การพัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ
ยิ่งขึ้น 

                6) รายงานผลการประเมินคุณภาพสถานศึกษาต่อ สมศ. 

บทบาทของครูในการรับการตรวจสอบและประเมินจากภายนอก 

 การประกันคุณภาพภายนอกเป็นงานที่ ต่อเนื่องจากการประกันคุณภาพภายใน ซ่ึงสถานศึกษา
จะต้องจัดท ารายงานการประเมินตนเองเป็นประจ าทุกปี เพื่อเสนอส านักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา เพื่อรับการประเมินคุณภาพภายนอก (ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา 2544: 7) บทบาทของครูในการรับการตรวจสอบและการประเมินคุณภาพจากภายนอก 
มี 3 บทบาท คือ 

  1.  ร่วมจัดท ารายงานการศึกษาตนเอง (SSR) ของสถานศึกษา 

  2.  รับการตรวจเยี่ยมของผู้ประเมินจากภายนอก 

  3.  รับข้อเสนอแนะจากส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษามา
ด าเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไข 

วิธีการประเมินคุณภาพภายนอกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

กระบวนการประเมินคุณภาพภายนอกเป็นกระบวนการที่คณะผู้ประเมินภายนอกจะรวบรวม
และศึกษาข้อมูลจากรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาซ่ึงเสนอต่อส านักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน ) แล้วเข้าไปตรวจ สอบและประเมินคุณภาพของ
สถานศึกษา รวมท้ังให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากการประเมินเพื่อให้สถานศึกษาใช้เป็นแนวทางใน
การปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง และจัดท ารายงานผลการประเมินเผยแพร่
ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชน การประเมินคุณภาพภายนอกประ กอบด้วยขั้นตอนใหญ่ๆ 3 

ขั้นตอน คือ  
(1) ขั้นตอนก่อนการตรวจเยี่ยมสถานศึกษา  
(2) ระหว่างการตรวจเยี่ยมสถานศึกษา และ 

            (3) หลังการตรวจเยี่ยมสถานศึกษา  
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ภาพที่ 30 ขั้นตอนก่อนการตรวจเยี่ยมสถานศึกษา 
 

เมื่อคณะผู้ประเมินภายนอกได้รับมอบหมายให้ ประเมินสถานศึกษาแต่ละแห่งจะท าการศึกษา
รายงานการประเมินตนเอง (SSR,SAR) ของสถานศึกษา ซ่ึงสถานศึกษาจัดส่งมาให้ส านักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ล่วงหน้า   แล้วนัดวันที่จะไปตรวจเยี่ยม   และแจ้ง
ก าหนดการตรวจเยี่ยมต่อสถานศึกษา     พร้อมท้ังขอเอกสา รข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม    ในกรณีรายงาน
การประเมินตนเองไม่ชัดเจน  หรือไม่สมบูรณ์แล้วส่งคืนเม่ือศึกษาข้อมูลเสร็จแล้ว 

 คณะผู้ประเมินภายนอกท าการศึกษาและวิเคราะห์รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา
และเอกสารข้อมูลอ่ืนๆ ประกอบแล้วก าหนดประเด็น   และรายการข้อมูลที่ จะตรวจสอบ โดยใช้
มาตรฐานเพ่ือการประเมินภายนอกของส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาเป็น
กรอบเพื่อก าหนดว่าระหว่างการตรวจเยี่ยมจะต้องรวบรวมข้อมูลอะไรบ้าง จากแหล่งใด  ด้วยวิธีอะไร
เพื่อให้มีหลักฐานครบถ้วนเพียงพอในการสรุปผลการประเมินอย่างถูกต้องชัดเจน 

 หลังจากนั้นร่วมกันวางแผนการตรวจเยี่ยมและแผนการประเมิน ก าหนดตารางการปฏิบัติงาน
และมอบหมายภาระงานให้ผู้ประเมินภายนอกแต่ละคนให้ชัดเจน แล้วแจ้งก าหนดการตรวจเยี่ยมต่อ
สถานศึกษาอย่างน้อย 2 สัปดาห์ล่วงหน้า โดยขอให้สถานศึกษาช่วยเตรียมสถานที่ในสถานศึกษาท่ีคณะผู้
ประเมินภายนอกจะสามารถท างานและมีโอกาสประชุมปรึกษาหารือกันอย่างเป็นอิสระและไม่รบกวน
ผู้อ่ืนในระหว่างตรวจเยี่ยม รวมท้ังจัดเตรียมเอกสารต่างๆ ท้ังในส่วนที่ได้แจ้งไว้ล่วงหน้าและส่วนที่อาจ
ขอเพิ่มเติม ตลอดจนนัดหมายผู้ที่เกี่ยวข้อง เช่น ผู้บริหาร ครู บุคลากรในสถานศึกษา คณะกรรมการ
สถานศึกษา คณะกรรมการนักเรียน ผู้ปกครอง ผู้แทนชุมชน เพื่อให้คณะผู้ประเมินภายนอกได้พบปะ
หรือสัมภาษณ์ตามก าหนดการ  ในตารางการปฏิบัติงานของคณะผู้ประเมินภายนอก 
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ภาพที่ 31 ขั้นตอนระหว่างการตรวจเยี่ยมสถานศึกษา 
 

ระหว่างการตรวจเยี่ยมซ่ึงมีก าหนดเวลาประมาณ 3 วันคณะผู้ประเมินภายนอกจะท าการประเมิน
คุณภาพสถานศึกษา ทั้งด้านการบริหารจัดการ  การจัดการเรียนการสอนและอ่ืนๆ ตามรายมาตรฐาน
การศึกษา    เพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก   ทั้งนี้การตรวจเยี่ยมมิใช่การสร้างแรงกดดันให้กับ
สถานศึกษา คณะผู้ประเมินจะเข้าไปยังสถานศึ กษาในลักษณะผู้ร่วมงานกับสถานศึกษาในการค้นหา
สภาพความเป็นจริงของการพัฒนา  รวมท้ังให้ค าแนะน ามากกว่าท่ีจะเข้าไปในลักษณะผู้ตัดสินชี้ขาด   ส่ิง
ที่คณะผู้ประเมินตรวจสอบไม่ใช่ส่ิงท่ีเป็นความลับของสถานศึกษา เนื่องจากจะใช้รายงานการประเมิน
ตนเองท่ีสถานศึกษาส่งให้ สมศ. เป็นเอกสารหลักในการตรวจเยี่ยมตลอดเวลา 

 ในระหว่างท่ีคณะผู้ประเมินอยู่ที่สถานศึกษา สถานศึกษาจะจัดเตรียมห้องให้ 1 ห้องเป็นห้อง
ท างานของคณะประเมิน รวมท้ังจัดเตรียมเอกสารต่างๆ ท้ังในส่วนที่ได้แจ้งไว้ล่วงหน้าและส่วนที่ขอ
เพิ่มเติม ตลอดจนจะต้องให้โอกาสแก่คณะประเมินในการพบปะหรือสัมภาษณ์บุคลากรและผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 

 กล่าวโดยสรุป การไปตรวจเยี่ยมของคณะผู้ประเมินภายนอกเป็นการไปท าหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
1.สร้างความเข้าใจในการตรวจเยี่ยมสถานศึกษาให้กับบุคคลที่เกี่ยวข้องทุกกลุ่มในสถานศึกษา 

ได้แก่ คณะผู้บริหาร คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ ปกครอง /สมาคมผู้ปกครองและครู นักเรียน /สภา
นักเรียน พนักงาน เจ้าหน้าที่/บุคลากรสนับสนุนของสถานศึกษา 

2.ตรวจสอบหลักฐานเพ่ือยืนยันสภาพความเป็นจริงในการพัฒนาตามที่สถานศึกษาได้รายงาน
การประเมินตนเอง รวมท้ังหลักฐานที่สะท้อนสภาพความเป็นจริงที่ไม่ได้อยู่ในรายงานการป ระเมิน
ตนเอง 

3.ตรวจสอบกระบวนการและวิธีการที่สถานศึกษาใช้ในการได้มาซ่ึงข้อมูลหลักฐานว่าได้ใช้
วิธีการที่หลากหลาย เหมาะสม น่าเชื่อถือ ครอบคลุมเพียงใด 
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4.ตรวจสอบผลการพัฒนาเทียบเคียงกับแผนของสถานศึกษา และมาตรฐานการศึกษาท่ี    สมศ. 

ก าหนดเพื่อการพัฒนา และตรวจสอบจุดที่สถานศึกษาจะพัฒนาต่อไป เพื่อดูความสอดคล้องของแผนกับ
ผลการประเมิน 

5.ประมวลและสรุปผลการตรวจเยี่ยมและให้ข้อเสนอแนะแก่สถานศึกษาเพื่อน าไปพัฒนาการจัด
การศึกษาให้มีคุณภาพมากขึ้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 32 ขั้นตอนหลังการตรวจเยี่ยมสถานศึกษา 
 

 เมื่อเสร็จภารกิจในการไปตรวจ เยี่ยมสถานศึกษาแล้ว คณะผู้ประเมินภายนอกจะต้องร่วมกัน
จัดท าร่างรายงานผลการประเมินสถานศึกษา โดยน าข้อมูลทั้งหมดมาเขียนให้ตรงตามหลักฐานข้อมูล
ต่างๆ ท่ีรวบรวมได้และตรงตามที่รายงานให้สถานศึกษาทราบด้วยวาจา ไม่ใช่จากความรู้สึกหรือความ
คิดเห็นส่วนตัวของผู้ประเมินแล้วจัดส่งให้สถานศึกษาตรวจสอบและโต้แย้งภายใน 15 วันนับจากวันที่
ได้รับร่างรายงานฯ ผู้ประเมินพิจารณาแล้วอาจมีการปรับปรุงแก้ไขหรือยืนยันตามรายงานแล้วแต่กรณี 
เมื่อเสร็จส้ินขั้นตอนนี้แล้วจึงน าเสนอต่อส านักงาน เพื่อให้ผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับการแต่งตั้งจาก 

สมศ.พิจารณาความถูกต้อง ชัดเจน ครอบคลุมสาระที่ก าหนดในแต่ละมาตรฐาน ครบถ้วน และมีความ
เชื่อถือได้ หากรายงานยังขาดคุณภาพให้ผู้ประเมินท าการปรับปรุงแก้ไขตามค าพิจารณาของผู้ทรงคุณวุฒิ
และส่งให้สถานศึกษาพิจารณาตรวจสอบโต้แย้งอีกครั้งหนึ่ง ตามระยะเวลาท่ีก าหนดเมื่อทั้งหมดเรียบร้อย
แล้ว สมศ.จึงให้การรับรองและเผยแพร่ต่อไป 
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10.4 มาตรฐานและตัวบ่งชี้คุณภาพการศึกษา 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ .ศ. 2542 มาตรา 9 (3) บัญญัติให้มีการก าหนดมาตรฐาน
การศึกษาและให้สภาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมแห่งชาติ มีหน้าที่พิจารณาเสนอนโยบาย แผนและ
มาตรฐานการศึกษาของชาติ (พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 : มาตรา 33) 

มาตรฐานการศึกษา 

 มาตรฐานการศึกษา คือ ข้อก าหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะ คุณภาพท่ีพึงประสงค์และมาตรฐานที่
ต้องการให้เกิดขึ้นในสถานศึกษาทุกแห่ง เพื่อใช้เป็นหลักในการเทียบเคียงส าหรับการส่งเสริม และก ากับ
ดูแล การตรวจสอบ การประเมินผล และการประกันคุณภาพทางการศึกษา (พระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 : มาตรา 4) 

 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 34 บัญญัติให้คณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐานมีหน้าที่พิจารณาเสนอนโยบาย แผนพัฒนา มาตรฐานและหลักสูตรแก นกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐานที่สอดคล้องกับแผนการศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมแห่งชาติ โดยให้คณะกรรมการและ
ส านักงานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมเขตพื้นที่การศึกษาก ากับดูแลสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและ
สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับต่ ากว่าปริญญา ให้สามารถจัดการศึกษาสอดคล้องกับ นโยบายและ
มาตรฐานการศึกษา (พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 : มาตรา 38) 
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ตารางที่ 9 เปรียบเทียบมาตรฐานการศึกษาของชาติ  มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน และมาตรฐานเพ่ือ
การประเมินภายนอก 

มาตรฐาน 

การศึกษาของชาต ิ
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐานเพื่อการ 

ประเมินคุณภาพภายนอก 

มาตรฐานที่ ๑  
คุณลักษณะของคนไทยที่พึง
ประสงค์  
ทั้งในฐานะพลเมืองไทยและพล
โลก 

 

มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน 

มาตรฐานที่ ๑ ผู้เรียนมีคุณธรรม 
จริยธรรมและค่านิยมที่พึง
ประสงค์ 
มาตรฐานที่ ๒ ผู้เรียนมีจิตส านึก
ในการอนุรักษ์และพัฒนา
ส่ิงแวดล้อม 

มาตรฐานที่ ๓ ผู้เรียนมีทักษะใน
การท างาน รักการท างาน 
สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต 

มาตรฐานที่ ๔ ผู้เรียนมี
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 
คิดสังเคราะห์ มีวิจารณญาณมี
ความคิดสร้างสรรค์ คิดไตร่ตรอง
และมีวิสัยทัศน์ 
มาตรฐานที่ ๕ ผู้เรียนมีความรู้
และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร 

มาตรฐานที่ ๖ ผู้เรียนมีทักษะใน
การแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่อง 

มาตรฐานที่ ๗ ผู้เรียนมีสุขนิสัย 

สุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ด ี

มาตรฐานที่ ๘ ผู้เรียนมี
สุนทรียภาพและลักษณะนิสัย
ด้านศิลปะ ดนตรีและกีฬา 

 

มาตรฐานด้านผู้เรียน 

มาตรฐานที่ ๑ ผู้เรียนมีคุณธรรม 
จริยธรรมและค่านิยมที่พึง
ประสงค์ 
มาตรฐานที่ ๒ ผู้เรียนมีสุขนิสัย 
สุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ด ี

มาตรฐานที่ ๓ ผู้เรียนมี
สุนทรียภาพและลักษะนิสัยด้าน
ศิลปะ ดนตรีและกีฬา 

มาตรฐานที่ ๔ ผู้เรียนมี
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 
คิดสังเคราะห์ มีวิจารณญาณ มี
ความคิดสร้างสรรค์ คิดไตร่ตรอง
และมีวิสัยทัศน์ 
มาตรฐานที่ ๕ ผู้เรียนมีความรู้
และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร 

มาตรฐานที่ ๖ ผู้เรียนมีทักษะใน
การแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่อง 

มาตรฐานที่ ๗ ผู้เรียนมีทักษะใน
การท างาน รักการท างาน 
สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้
และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต 
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ตารางที่ 9 เปรียบเทียบมาตรฐานการศึกษาของชาติ  มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน และมาตรฐานเพ่ือ
การประเมินภายนอก ( ต่อ ) 

มาตรฐาน 

การศึกษาของชาต ิ
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐานเพื่อการ 

ประเมินคุณภาพภายนอก 

มาตรฐานที่ ๒ 

แนวการจัดการศึกษา 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มาตรฐานที่ ๓  
แนวการสร้างสังคมแห่งการ
เรียนรู้ / สังคมแห่งความรู ้

มาตรฐานด้านการเรียนการสอน 

มาตรฐานที่ ๙ ครูมีคุณธรรม 
จริยธรรม มีวุฒิ / ความรู้
ความสามารถตรงกับงานที่
รับผิดชอบ หมั่นพัฒนาตนเอง 
เข้ากับชุมชนได้ดี และครูมี
เพียงพอ 

มาตรฐานที่ ๑๐ ครูมี
ความสามารถในการจัดการเรียน
การสอนอย่างมีประสิทธิภาพ
และเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

 

มาตรฐานด้านการบริหารและ
การจัดการศึกษา 

มาตรฐานที่ ๑๑ ผู้บริหารมี
คุณธรรมจริยธรรม  มีภาวะผู้น า 
และมีความสามารถในการ
บริหารจัดการ 

มาตรฐานที่ ๑๒ สถานศึกษามี
การจัดองค์กร โครงสร้าง ระบบ
การบริหารงานและพัฒนาองค์กร
อย่างเป็นระบบและครบวงจร 

มาตรฐานที่ ๑๓ สถานศึกษามี
การบริหารและจัดการศึกษาโดย
ใช้สถานศึกษาเป็นฐาน 

 

มาตรฐานด้านครู 

มาตรฐานที่ ๘ ครูมีคุณวุฒิ / 
ความรู้ ความสามารถตรงกับงาน
ที่รับผิดชอบและครูมีเพียงพอ 

มาตรฐานที่ ๙ ครูมีความสามารถ
ในการจัดการเรียนการสอนอย่าง
มีประสิทธิภาพ และเน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ 

 

 

 

 

มาตรฐานด้านผู้บริหาร 

มาตรฐานที่ ๑๐ ผู้บริหารมีภาวะ
ผู้น า และมีความสามารถในการ
บริหารจัดการ 

มาตรฐานที่ ๑๑ สถานศึกษามีการ
จัดองค์กรโครงสร้างและการ
บริหารงานอย่างเป็นระบบครบ
วงจร ให้บรรลุเป้าหมาย
การศึกษา 

มาตรฐานที่ ๑๒ สถานศึกษามี
การจัดกิจกรรมและการเรียนการ
สอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
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ตารางที่ 9 เปรียบเทียบมาตรฐานการศึกษาของชาติ  มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน และมาตรฐานเพ่ือ
การประเมินภายนอก ( ต่อ ) 
 

มาตรฐาน 

การศึกษาของชาต ิ
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐานเพื่อการ 

ประเมินคุณภาพภายนอก 

 มาตรฐานที่ ๑๔ สถานศึกษามีการ
จัดหลักสูตร และกระบวนการ
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

มาตรฐานที่ ๑๕ สถานศึกษามีการ
จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพผู้เรียน
อย่างหลากหลาย 

มาตรฐานที่ ๑๖ สถานศึกษามีการจัด
สภาพแวดล้อมและการบริการที่
ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาตาม
ธรรมชาติเต็มศักยภาพ 

มาตรฐานด้านการพัฒนาชุมชนแห่ง
การเรียนรู้ 

มาตรฐานที่ ๑๗ สถานศึกษามีการ
สนับสนุนและใช้แหล่งเรียนรู้และ
ภูมิปัญญาในท้องถ่ิน 

มาตรฐานที่ ๑๘ สถานศึกษามีการ
ร่วมมือกันระหว่างบ้าน องค์กรทาง
ศาสนา สถาบันทางวิชาการ และ
องค์กรภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนา
วิถีการเรียนรู้ในชุมชน 

 

 

มาตรฐานที่ ๑๓ สถานศึกษามี
หลักสูตร ท่ีเหมาะสมกับผู้เรียนและ
ท้องถ่ิน มีส่ือการเรียนการสอนที่
เอ้ือต่อการเรียนรู ้
มาตรฐานที่ ๑๔ สถานศึกษา
ส่งเสริมความสัมพันธ์และความ
ร่วมมือกับชุมชนในการพัฒนา
การศึกษา 
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10.5 บทบาทของผู้บริหารในการประกันคุณภาพการศึกษา 
บทบาทและหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษา 

สงบ  ประเสริฐพันธ์ุ (2543: 90) ได้กล่าวถึงบทบาทของผู้บริหาร  ท้ังครูใหญ่ อาจารย์ใหญ่ 
หรือผู้อ านวยการ  ท่ี มีต่อการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนหรือสถานศึกษาไว้ว่า ยุคโลกาภิวัตน์ “ความรู้ คือ
อ านาจ” ดังนั้นผู้บริหารโรงเรียนในยุคปัจจุบันจะต้องสร้างภาพลักษณ์ใหม่ให้เป็นผู้น าทางวิชาการมหีน้าที่
ในการน าแนวคิดใหม่ๆ ไปสู่การปฏิบัติเพื่อพัฒนาคุณภาพโรงเรียนด้านต่างๆ ต้องท าตัวเป็นผู้จุดประกาย
ความคิดในการพัฒนาคุณภาพงานวิชาการโรงเรียน   ผู้บริหารโรงเรียนยุคใหม่จะต้อง ท าให้บุคลากรใน
โรงเรียนได้ตระหนักและให้ความส าคัญทั้งงานวิชาการ งานวิจัย การศึกษาค้นคว้าหาความรู้ 
 พนัส  หันนาคินทร์ (2524: 62) ได้กล่าวถึงบทบาทและหน้าที่ของผู้บริหารโรงเรียนมดีังนี้ 
 1. งานที่เกี่ยวกับตัวครู ได้แก่ การจัดหาครูมาสอน   การมอบหมายงานต่างๆ ให้ครูตามความ
เหมาะสม  การสร้างขวัญ ก าลังใจ  การพัฒนาตัวครู  การนิเทศ การพิจารณาความดี ความชอบ 

 2. งานเกี่ยวกับตัวนักเรียน ได้แก่ การแบ่งกลุ่มนักเรียน การส่งเสริมนักเรียนทางวิช าการ  การ
บริการต่างๆ  การสอนซ่อมเสริม   การติดต่อกับผู้ปกครอง 

 3.  งานจัดหาเครื่องมืออุปกรณ์การสอนและเทคโนโลยีทางการศึกษา ได้แก่  จัดหาอุปกรณ์ ต่างๆ  
จัดหาเจ้าหน้าที่เพื่อบริการด้านอุปกรณ์การสอนแก่ครู     การสร้างมาตรฐานการเก็บรักษาอุปกรณ์การสอน
และการน าไปใช้ 

4.   การจัดโปรแกรมการสอน ได้แก่  การใช้หลักสูตรและการประเมินผลนักเรียน 

 ผู้บริหารโรงเรียนมีบทบาทในฐานะผู้น าโรงเรียน   จะต้องมีบทบาทบริหารงานทุกด้าน  กิติมา   

ปรีดีดิลก (2529: 265) ได้กล่าวถึงบทบาทผู้น าไว้ว่า ผู้น าแต่ละคนย่อมจะมีบทบาทของตนแตกต่างกันออกไป 
แล้วแต่สถานการณ์  ความถนัดของผู้น า และความต้องการของสมาชิกในกลุ่มหรือผู้ร่วมงาน 

 สมพงษ์  เกษมสิน (2526: 403) ได้ให้ทัศนะเกี่ยวกับบทบาทและหน้าที่ของผู้น าไว้ดังนี้ 
1.  เป็นผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ 

2.  เป็นผู้ช่วยเสริมสร้างให้ปริมาณและคุณภาพของงานสูงสุด 

3.  เป็นผู้สอนและแนะน าวิธีการท างานให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา 

4.  เป็นผู้ติดต่อประสานงานในองค์การ 

5.  เป็นผู้ส่ังงาน  ควบคุม  และตัดสินใจ 

 กอร์ตัน (Gorton, 1983, p. 71) ได้ก าหนดบทบาทของผู้บริหารโรงเรียนไว้ 6 ประการ  คือ 

 1.  ผู้บริหารโรงเรีย นต้องเป็นผู้จัดการ   ได้แก่  การคาดหวังว่าผู้บริหารโรงเรียนจะต้องเป็นผู้
จัดหา  จัดท าโครงการบริหาร   โดยก าหนดหน้าที่ต าแหน่งงานต่างๆ  ประสานงานทรัพยากรที่เป็นมนุษย์
เข้าด้วยกัน เพ่ือให้เป้าหมายของหน่วยงานบรรลุผลอย่างมีประสิทธิภาพ 
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 2.  ผู้บริหารโรงเรียนต้องเป็นผู้น าทางการศึกษา 

 3. ผู้บริหารโรงเรียนต้องเป็นผู้มีวินัยและรักษาวินัย  บทบาทของครูใหญ่ในเรื่องระเบียบวินัย นับว่า
เป็นบทบาทท่ีส าคัญที่สุดของผู้บริหารโรงเรียนในสายตาของผู้ปกครองและนักเรียน 

  4.  ผู้บริหารโรงเรียนจะต้องมีมนุษย์สัมพันธ์    จะสามารถสร้างสภาพแวดล้อมในโรงเรียน 

ได้ 2 ประเภท  คือ การสร้างขวัญให้แก่บุคลากรในโรงเรียนและสภาพในโรงเรียนจะเต็มไปด้วยการ 

อยู่ร่วมกันอย่างมนุษย์  

5. ผู้บริหารโรงเรียนต้องเป็นผู้ริเริ่มให้มีการเปล่ียนแปลง ผู้บริหารโรงเรียนสมัยใหม่ต้องมี
ลักษณะเป็นผู้น าให้มีการเปล่ียนแปลงต่างๆ  เพื่อความจ าเป็นในการเปล่ียนแผนงานหรือก าหนดเกี่ยว กับ
การศึกษาของโรงเรียนเพื่อสนองความต้องการของผู้เรียนมากที่สุด 

 6. ผู้บริหารโรงเรียนจะต้องเป็นคนกลางท่ีจะขจัดหรือประสานงาน  ในเรื่องขัดแย้งต่างๆ  

ผู้บริหารโรงเรียนต้องกล้าเผชิญปัญหาขัดแย้งต่างๆ ท่ีเกี่ยวกับคร ู   นักเรียน   ผู้ปกครอง  และชุมชน
ผู้บริหารจะต้องยึดมั่นในความเป็นกลางรักษาความเที่ยงตรง  จากที่กล่าวมาพอสรุปได้ว่า   ผู้บริหาร
โรงเรียนต้องมีบทบาทในการเป็นผู้น าทางวิชาการ  เป็นผู้ประสานงาน    ส่ังงาน   ควบคุม   และตัดสินใจ
เกี่ยวกับงานในโรงเรียนในทุกๆ ด้าน    นอกจากนี้ยังเป็นผู้น าแนวคิดใหม่ๆ ไปสู่การปฏิบัต ิ

 บทบาทและหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษาในการประกันคุณภาพการศึกษา 

 บทบาทในการประกันคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษาของผู้บริหาร ได้มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ
การประกันคุณภาพการศึกษา  ได้กล่าวถึงบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารไว้ดังนี้ 

ส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (ม.ป.ป.)ได้กล่าวถึงหน้าที่ของผู้บริหารใน
การเตรียมโรงเรียนเพื่อรองรับการประเมินจากองค์กรภายนอก  ดังนี้ 

1.   สร้างความตระหนักให้แก่บุคลากรทั้งในและนอกโรงเรียน ได้แก ่คณะกรรมการสถานศึกษา  
 ผู้ปกครอง  ชุมชน องค์กรท้องถ่ินและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา  เพื่อให้เห็นความส าคัญของ
การประเมินภายนอก  และการเตรียมตัวเพื่อรองรับการประเมินจากองค์กรภายนอก 

 2. ให้ความรู้ความเข้าใจในสาระวิธีการประเมิน ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  การจัดท าเอกสาร  
หลักฐาน  ตลอดจนการน าเสนอผลงานในหน้าที่ของตน 

3.  วางแผนการด าเนินงานร่วมกับคณะครู  คณะกรรมการสถานศึกษา  เช่น 

     3.1  การวางแผนการด าเนินงานเพื่อเตรียมตัวรองรับการประเมินจากองค์กรภายนอก 

     3.2  การก าหนดบทบาทหน้าที่ของบุคลากรที่เกี่ยวข้อง 

     3.3  การจัดเตรียมข้อมูลสารสนเทศ  เอกส าร  หลักฐานที่จ าเป็นและสอดคล้องกับ
มาตรฐานและตัวบ่งชี้  

     3.4  ก าหนดรูปแบบและส่ือในการน าเสนอ  
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ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2545, หน้า 12-49) กล่าวว่าในการพัฒนาระบบ การ
ประกันคุณภาพการศึกษา ให้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารและการท างานจะต้องค านึง  ถึง
เงื่อนไขส าคัญที่จะท าให้ประสบความส าเร็จในการด าเนินงาน ซ่ึงผลที่จะได้จากการวิจัยในสถานศึกษาน าร่อง 
ได้แก่ ผู้บริหารจะต้องมีความตระหนัก  เข้ามามีส่วนร่วมส่งเสริม  สนับสนุน และร่วมคิด ร่วมท า รวมท้ัง
จะต้องมีการท างานเป็นทีม โดยบุคลากรทุกคนในสถานศึกษาต้องรับการเตรียมความพร้อมให้เห็นคุณค่า
และมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา และด าเนินการอย่างต่อเนื่องกับทุกฝ่ายที่
เกี่ยวข้อง ท้ังภายในและภายนอกสถาน ศึกษา โดยมีการติดตามและก ากับดูแลการด าเนินงานการประกัน
คุณภาพภายในอย่างเป็นระบบ ดังนั้นผูบ้ริหารจึงมีบทบาทในการด าเนินการประกันคุณภาพภายในดังนี้ 

1.  การเตรียมการ 

       1.1  การเตรียมความพร้อมของบุคลากร ปัญหาส าคัญในการด าเนินการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา คือการที่บุคลากรในสถานศึกษายังไม่เข้าใจชัดเจนว่าการประกันคุณภาพภายใน ก็คือ
การบริหารคุณภาพท่ีเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนก ารท างานตามปกติ และเป็นงานที่ต้องท าอยู่ แล้ว 
นอกจากนั้น บุคลากรในสถานศึกษาส่วนใหญ่ยังไม่คุ้นกับการเน้นคุณภาพและวิธีการท างานที่มีการ
ตรวจสอบ บางครั้งจึงเกิดการต่อต้าน จึงจ าเป็นต้องสร้างความตระหนักและพัฒนาความรู้ความเข้า ใจ
ให้กับบุคลากรเป็นอันดับแรก  โดยอาจด าเนินการดังนี้ 
  1.1.1 การสร้างความตระหนักถึงคุณค่าของการประกันคุณภาพภายในและการท างานเป็น
ทีม  การประกันคุณภาพภายในเป็นเรื่องท่ีบุคลากรในสถานศึกษาทุกคนต้องท างานร่วมกันเป็น ทีม  จึง
จ าเป็นที่ผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องปลุกจิตส านึกและสร้างความตระหนักให้บุคลากรทุกฝ่ายม องเห็น
คุณค่า  และมีความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกันเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน   
              1.1.2  การพัฒนาความรู้และทักษะเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน   บุคลากร ส่วน
ใหญ่ยังไม่เข้าใจวิธีการประกันคุณภาพภายในค่อนข้างน้อยและไม่รู้ว่าจะด าเนินการอย่างไรใน แต่ละ
ขั้นตอน รวมท้ังยังขาดทักษะในการประเมินตนเอง  จึงควรฝึกอบรมให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจ 

      1.2  การแต่งตั้งคณะกรรมการถึงแม้ว่าการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาจะเป็นภารกิจของ
บุคลากรทุกคนในสถานศึกษา แต่ในการด าเนินงานจ าเป็นต้องมีผู้รับผิดชอบในการประสาน  ก ากับ 
ดูแล ช่วยเหลือ สนับสนุนให้ทุกฝ่ายท างานร่วมกันและเชื่อมโยงกันเป็นทีมโดยผู้ที่มีส่วนร่วมรับผิดชอบ
ที่ส าคัญที่สุด คือ ผู้บริหารสถานศึกษา ซ่ึงควรด าเนินการร่วมกับบุคลากรหลักที่ได้รับ มอบหมายในรูป
ของคณะกรรมการหรือคณะท างาน 

 2.  การด าเนินการประกันคุณภาพ ประกอบด้วยขั้นต อนหลัก 4 ขั้นตอน คือ การวางแผน การ
ปฏิบัติตามแผน การตรวจสอบประเมินผล และการพัฒนาปรับปรุง ซ่ึงทุกฝ่ายจะต้องด าเนินการร่วมกัน
ในทุกขั้นตอน  ดังนี้ 
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     2.1 การวางแผน เป็นการคิดเตรียมการไว้ล่วงหน้าเพ่ือจะท างานให้ส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ  ใน
การวางแผนจะประกอบด้วยขั้นตอนดังนี้ 
  2.1.1 การก าหนดเป้าหมาย การวางแผนควรเริ่มจากการก าหนดเป้าหมาย ที่แสดงถึง
คุณลักษณะหรือคุณภาพท่ีต้องการให้เกิดขึ้นในสถานศึกษา ซ่ึงควรระบุให้ชัดเจนในธรรมนูญ
สถานศึกษา และใช้เป็นหลักหรือทิศทางในการด าเนินงานของสถานศึกษา หลังจากนั้นก็จัดท าแผน พัฒนา
สถานศึกษาและแผนปฏิบัติการให้เป็นไปตามเป้าหมายหรือมาตรฐานการศึกษา ซ่ึงครอบคลุมลักษณะหรือ
คุณสมบัติของผู้เรียนที่พึงประสงค์ การบริหารจัดการ หลักสูตรและการเรียนการสอน ทรัพยากร 
สภาพแวดล้อม การประเมินผล การก ากับตรวจสอบ และการรายงาน 

  2.1.2 การจัดล าดับความส าคัญของเป้าหมาย การจัดล าดับความส าคัญของเป้าหมายจะช่วย
ให้การวางแผนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น   เพราะสถานศึกษาจะได้ทราบว่าเป้าหมายต่างๆ ท่ีต้องการนั้น 
เป้าหมายใดส าคัญมากน้อยกว่ากันเพียงใด เพื่อก าหนดกิจกรรม บุคลากร ทรัพยากร และช่วงระยะเวลาท่ี
จะด าเนินการ ในการพัฒนาเป้าหมายนั้นให้เหมาะสม  
  2.1.3  การก าหนดแนวทางในการด าเนินงานหรือวิธีปฏิบัติงาน  การก าหนดแนวทางหรือ
วิธีปฏิบัติงานคือ การน าเป้าหมายที่มีลักษณะเป็นความคิดเชิงนามธรรม  มาท าให้เป็นรูปธรรมในทาง
ปฏิบัติ โดยคิดโครงการหรือกิจกรรมที่จะท าให้บรรลุเป้าหมายที่ต้องการ รวมท้ั งก าหนดตัวชี้วัด
ความส าเร็จหรือตัวบ่งชี้ให้มีความชัดเจนด้วย 

  2.1.4  การก าหนดระยะเวลา    ในการท าแผนควรมีการก าหนดระยะเวลาท่ีเหมาะสม
ส าหรับการด าเนินงานของโครงการหรือกิจกรรมต่างๆ ในแผนด้วย การก าหนดระยะเวลาจะช่วยให้การ
ท างานมี ประสิทธิภาพเพราะผู้ปฏิบัติจะได้ทราบว่าง านใดควรจะต้องด าเนินการให้เสร็จเมื่อไร ต้องเร่ง
ด าเนินการก่อนหรืออาจรอได้ และยังเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหาร หรือผู้ท่ีมีหน้าที่ก ากับดูแลจะได้ติดตามงาน
ได้ว่ามีความก้าวหน้าตามแผนเพียงใด  
  2.1.5 การก าหนดงบประมาณ ควรคิดงบประมาณที่ต้องใช้ในการจัดซ้ือวัสดุ อุปกรณ์ 
รวมท้ังค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีจ าเป็นในการด าเนินโครงการหรือกิจกรรมต่างๆ ตามแผน อย่าง
รอบคอบและใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อผู้เรียนมากที่สุด โดยค านึงถึงความพอเพียงและความเหมาะสมระหว่าง
รายรับ-รายจ่าย เพื่อให้สามารถด าเนินงานได้บรรลุตามเป้าหมาย โดยมีการใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า 

  2.1.6  การก าหนดผู้รับผิดชอบ การก าหนดผู้รับผิดชอบท่ีเหมาะสมในการด าเนินการแต่ละ
ขั้นตอนหรือกิจกรรมและโครงการต่าง ๆ     เป็นปัจจัยส าคัญที่จะช่วยให้แผนดังกล่าวสามารถด าเนินการ
ให้บรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงควรก าหนดไว้ในแผนให้ชัดเจนว่าเรื่ องใดเป็ นหน้าที่ความ
รับผิดชอบของใครบ้าง 
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       2.2  การปฏิบัติตามแผน   เมื่อสถานศึกษาได้วางแผนการปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว 
บุคลากรก็ร่วมกันด าเนินการตามแผนที่จัดท าไว้ โดยในระหว่างการด าเนินงานต้องมีการเรียนรู้เพ่ิม เติม
ตลอดเวลา และควรมุ่งเน้นประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับผู้เรียนเป็นส าคัญ นอกจากนี้ผู้บริหารสถานศึกษาควร
ด าเนินการ ดังนี้ 
                         2.2.1  ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรทุกคนท างานอย่างมีความสุข 

              2.2.2  จัดส่ิงอ านวยความสะดวก สนับสนุนทรัพยากรเพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ  
  2.2.3  ก ากับ ติดตาม (Monitoring) ทั้งระดับรายบุคคล รายกลุ่ม รายหมวด /ฝ่าย เพื่อ
กระตุ้นและส่งเสริมให้มีการด าเนินงานตามแผน 

  2.3.4 ให้การนิเทศผู้บริหารควรให้การนิเทศเพื่อให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพท้ังในเรื่องการจัดการเรียนการสอน การประเมินตนเองและทักษะในด้านต่าง ๆ  โดยผู้บริหาร
อาจใช้การนิเทศเอง หรือเชิญวิทยากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญแต่ละด้านมาให้การนิเทศ หรือส่งบุคลากร
ไปฝึกอบรม 

      2.3 การตรวจสอบประเมินผล การประเมินผล เป็นกลไกส าคัญที่จะกระตุ้นให้เกิดการ พัฒนา
เพราะจะท าให้ได้ข้อมูลย้อนกลับท่ีจะสะท้อนให้เห็นถึงการด าเนินงานที่ผ่านมาว่าบรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้
เพียงใด  ต้องปรับปรุงแก้ไขเรื่องใดบ้าง     โดยมีขั้นตอนดังนี้ 
  2.3.1 การวางกรอบการประเมิน  คณะกรรมการควรร่วมกันกับผู้เชี่ยวชาญในการวาง
กรอบการประเมิน เพื่อก าหนดแนวทางในการ ประเมินว่าจะประเมินอะไร ใครเป็นผู้ประเมิน และมี
รูปแบบในการประเมินเป็นอย่างไร  กรอบการประเมินควรจะต้องเชื่อมโยงกับเป้าหมายคุณภาพหรือมาตรฐาน
การศึกษาท่ีระบุไว้ในแผนการพัฒนาและแผนปฏิบัติการด้วย 

  2.3.2  การจัดหา /จัดท าเครื่องมือ   คณะกรรมการควรประชุมร่วมกับผู้เ กี่ยวข้อง  เพื่อ
ก าหนดเครื่องมือที่จะใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลว่าจะใช้เครื่องมือชนิดใด จัดหา/จัดท าเครื่องมือ  

  2.3.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล สถานศึกษาควรวางแผนการจัดเก็บข้อมูลให้สอดคล้องกับการ
ท างานตามปกติของสถานศึกษาให้มากที่สุด  ส่ิงท่ีไม่ควรท าคือ ระดมเก็บข้อมู ลทุกอย่างในช่วงเวลา
เดียวกันจ านวนมาก จนเป็นภาระของผู้เก็บข้อมูลและผู้ให้ข้อมูล และสถานศึกษาควรวางระบบการเก็บ
ข้อมูลให้ดี ทั้งข้อมูลที่มีอยู่แล้วและข้อมูลที่เก็บใหม่ เพื่อง่ายต่อการน ามาใช้ การเก็บข้อมูลอาจยุ่งยากในปี
แรกๆ แต่ปีต่อๆไปจะสะดวกขึ้น  
  2.3.4 การวิเคราะห์ข้อมูล ในการวิเคราะห์ข้อมูลของสถานศึกษานั้น ผู้รับผิดชอบควร
ร่วมกันพิจารณากรอบการวิเคราะห์ว่าข้อมูลแต่ละประเด็นจะวิเคราะห์ในระดับใด  ระดับบุคคล ระดับ
ห้องเรียน หรือระดับภาพรวมของสถานศึกษา ใครเป็นผู้วิเคราะห์ วิเคราะห์ในช่วงเวลาใดเพื่อน าผลมาใช้  
  2.3.5 การแปลความหมาย ข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์จะน ามาใช้ประโยชน์ได้ก็
ต่อเมื่อสถานศึกษาได้แปลความหมายของข้อมูล  โดยมีการเปรียบเทียบกับเกณฑ์ท่ีก าหนด 
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               2.3.6 การตรวจสอบ/ปรับปรุงคุณภาพการประเมิน  เมื่อสถานศึกษาได้ด าเนินการตาม
แผนที่ก าหนดไว้แล้ว ก็จะต้อ งมีการตรวจสอบกระบวนการและผลการประเมินว่า มีความ เหมาะสม 
ถูกต้องและน่าเช่ือถือเพียงใด ซ่ึงผู้เกี่ยวข้องควรมีการประชุมร่วมกันเป็นระยะๆ โดยผู้ บริหาร ควรมีการ
ติดตามตรวจสอบในระหว่างการนิเทศ และประชุมร่วมกับคณะกรรมการเพื่อให้ค าปรึกษาแนะน าในการ
ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการประเมินคุณภาพให้มีประสิทธิภาพ  มีความถูกต้องและเชื่อถือได้ 
      2.4 การน าผลการประเมินมาปรับปรุงงาน  ผลการประเมินสามารถน ามาใช้เป็นข้อมูลในการ
ปรับปรุงการปฏิบัติงานในด้านต่างๆ ได้แก่ 
  2.4.1 การปรับปรุงการปฏิบัติงานของผู้บริหารและบุคลากรในระหว่างการด าเนินงานและมี
การตรวจสอบประเมินผลทั้งในระดับรายบุคคล หรือระดับช้ัน/หมวดวิชา ผู้บริหารและบุคลากรสามารถ
น าผลการประเมินไปใช้ปรับปรุงการท างานของตนเองและปรับปรุงแผนการด าเนินงานได้เลย เพื่อให้
การด าเนินงานเป็นไปตามแผนและเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
  2.4.2  การวางแผนในระยะต่อไป การน าผลการประเมินไปใช้ในการจัดท าแผนในภาค
เรียนต่อไปหรือปีการศึกษาต่อไป ควรมีการวิเคราะห์จุดเด่น และจุดที่ต้องปรับปรุงของสถานศึกษา หา
สาเหตุของปัญหาและแนวทางแก้ไข โดยให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเข้ามามีส่วนร่วม เพื่อน าไปพัฒนาปรับปรุง
การจัดการศึกษาของสถานศึกษาต่อไป 

  2.4.3 การจัดท าข้อมูลสารสนเทศ ถ้าสถานศึกษาน าผลที่ได้จากการประเมินมาพัฒนาเป็น
ข้อมูลสารสนเทศท่ีสามารถใช้ได้สะดวก รวดเร็ว และเป็นปัจจุบัน ก็จะเป็นประโยชน์ในการบริหารงาน   
และประกอบการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ รวมท้ังเมื่อหน่วยงานภายนอกเข้ามาประเมิน สถานศึกษากพ็ร้อม
ที่จะน าเสนอข้อมูลและสารสนเทศท่ีผู้ประเมินต้องการได้ง่ายขึ้นในทุกๆ ด้าน 

 3.  การจัดท ารายงานประเมินตนเองหรือรายงานประจ าปี 
 เมื่อสถานศึกษาได้ด าเนินการตามแผนและมีการประเมินผลภายในเสร็จเรียบร้อยแล้ว  ในช่วง 
ปลายปีการศึกษาจะต้องจัดท ารายงานการประเมินตนเองหรือรายงานประจ าปี   เพื่อเผยแพร่ให้ผู้เกี่ยวข้อง ทุก
กลุ่มได้รับทราบ ไม่ว่าจะเป็นบุคลากรภายในสถานศึกษา   ผู้ปกครอง  หรือชุมชน   หน่วยงานต้น สังกัด 
และผู้ประเมินภายนอก เพื่อแสดงความรับผิดชอบในการจัดการศึกษา และพร้อมท่ีจะรับการประเมินจาก
ภายนอก โดยด าเนินการดังนี้ 
      3.1  รวบรวมผลการด าเนินงานและผลการประเมิน 

      3.2  วิเคราะห์และสังเคราะห์จ าแนกตามมาตรฐานการศึกษา  
     3.3  เขียนรายงาน 

 หน่วยศึกษานิเทศก์ กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (2542, หน้า 4-13) ได้กล่าวถึง การ
ด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน ให้เป็นไปตามโครงสร้างของระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียน ซ่ึงผู้บริหารเป็นผู้มีบทบาทส าคัญมากในกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาของ
โรงเรียนในฐานะผู้น าของโรงเรียน โดยมีขั้นตอนการด าเนินการอยู่ 6 ขั้นตอนดังนี้ 
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 1.  การศึกษาและการเตรียมการ  มีแนวด าเนินการดังนี้ 
     1.1  แต่งตั้งคณะท างานศึกษาและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 

     1.2 ให้การศึกษาแก่ครู และบุคลากรที่เกี่ยวข้องให้มีความรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา 

     1.3  แต่งตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการในการด าเนินการประเมินคุณภาพการศึกษา 

 2. การวางแผนการประกันคุณภาพการศึกษา  มีองค์ประกอบในการด าเนินการ ดังนี้ 
     2.1  การจัดท าข้อมูลพื้นฐานการศึกษาของโรงเรียน 

     2.2  การจัดท ามาตรฐานคุณภาพการศึกษา 

     2.3  การจัดท าธรรมนูญโรงเรียน 

     2.4  การจัดท าแผนปฏิบัติการ 

     2.5  การจัดท ามาตรฐานการปฏิบัติงาน 

 3.  การด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษา  ผู้บริหารควรมียุทธศาสตร์ในการน าแผนการ
ประกันคุณภาพการศึกษาไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ  ตามแนวทางดังนี้ 
      3.1  ทบทวนแผนการประกันคุณภาพการศึกษา  ซ่ึงประกอบด้วย 

      3.1.1  ธรรมนูญโรงเรียน 

  3.1.2  มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน 

  3.1.3  มาตรฐานการปฏิบัติงาน 

  3.1.4  ข้อมูลพื้นฐานการศึกษา 

  3.1.5  แผนปฏิบัติการประจ าปี 
      3.2  พัฒนาบุคลากร  เตรียมบุคลากรให้เกิดคุณลักษณะดังนี้ 
  3.2.1  มีความรู้  ความเข้าใจในการประกันคุณภาพการศึกษา 

  3.2.2  มีจิตส านึก ความรู้สึกที่ดี 
  3.2.3  มีการท างานเป็นทีม 

  3.2.4  มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 

  3.2.5  มีการจัดท ามาตรฐานการปฏิบัติและปฏิบัติตามมาตรฐาน 

  3.2.6  มีระบบการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ 

  3.2.7  มีภาวะผู้น า เพื่อการท างานที่มีประสิทธิภาพ 

      3.3  จัดส่ิงอ านวยความสะดวก  ได้แก่ 
  3.3.1  เอกสาร/ส่ือ วัสดุ อุปกรณ์ 
    3.3.2  นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา 

  3.3.3  แหล่ง/ศูนย์บริการทางวิชาการ 

  3.3.4  ระบบข้อมูล สารสนเทศ 

  3.3.5  อาคารสถานที่ห้องประชุม 
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  3.3.6  บรรยากาศ สภาพแวดล้อม 

  3.3.7  งบประมาณ 

      3.4  ด าเนินการประกันคุณภาพ 

  3.4.1  ก าหนดนโยบาย 

  3.4.2  ก าหนดโครงสร้างการปฏิบัติงาน 

  3.4.3  ก าหนดระบบมาตรฐานควบคุมการปฏิบัติงาน 

  3.4.4  ก าหนดระบบตรวจสอบประเมินผล  
  3.4.5  ก าหนดปฏิทินปฏิบัติงาน 

       3.5  นิเทศ ก ากับ ติดตาม และประเมินผล 

  3.5.1 สร้างความรู้ ความเข้าใจและความตระหนักในการนิเทศ ก ากับ ติด ตาม และ
ประเมินผล 

  3.5.2  การมีส่วนร่วมของบุคลากรในการวางแผน และด าเนินการนิเทศ ติดตาม 

  3.5.3  นิเทศ ก ากับ ติดตาม และประเมินผล 

  3.5.4 ให้ข้อมูลย้อนกลับ สร้างขวัญก าลังใจ และการปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง 

 4. การตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน  การตรวจสอบและทบทวน
คุณภาพการศึกษา เป็นระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาวิธีหนึ่ง  ซ่ึงต้องด าเนินการด้วย
ตนเอง ถือเป็นการประเมินภายในของสถานศึกษา เพื่อน าผลการประเมินมาพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพ
การศึกษาและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

 5. การพัฒนาและปรับปรุง  การพัฒนาและปรับปรุงจะเกิดขึ้นหลังจากสถานศึกษาได้ท าการ
ประเมินภายในหรือท าการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาแล้ว แล้วน าผลการ
ประเมินมาตรฐานและตัวชี้วัดใดที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนด จะต้องมีการพัฒนาและปรับปรุงให้
ได้มาตรฐาน ถ้าเป็นไปตามมาตรฐานแล้ว โรงเรี ยนควรยกระดับมาตรฐานคุณภาพของ โรงเรียนให้
สูงขึ้น 

 6.  การเตรียมรับการประเมินจากหน่วยงานที่รัฐก าหนด เป็นขั้นตอนสุดท้ายของการด าเนิน การ
ประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน ซ่ึงเป็นส่วนหนึ่งของการประเมินและรับรองมาตรฐานโดย
หน่วยงานภายนอกที่รัฐก าหนดขึ้น โรงเรียนจึงต้องให้ความร่วมมือในการจัดเตรียมเอกสารหลักฐานต่างๆ 
ที่มีข้อมูลเกี่ยวกับโรงเรียน ตลอดจนให้บุคลากรคณะกรรมการโรงเรียน รวมท้ังผู้ปกครอง และผูเ้กี่ยวข้อง
กับโรงเรียนให้ข้อมูลด้วย 
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 สรุป  ได้ว่าผู้บริหารมีบทบาทมากในการประกันคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา  เพราะผู้บริหารถือ
ว่าเป็นผู้น าของโรงเรียนจึงมีหน้าที่ในการบริหารจัดการ ส่งเสริม สนับสนุน อ านวยความสะดวก  ให้
ค าปรึกษาแนะน า  ดูแลให้มีการประกันคุณภาพภายในที่ทุกฝ่ายเข้ามามีส่วนร่วม  โดยผู้บริหารควรจะ
เป็นแกนน าในการจัดท าแผน  รวมท้ังก ากับติดตามให้มีการด าเนินการตามแผน  การน าผ ลจากการ
ประเมินตนเองมาใช้ในการปรับปรุงสถานศึกษา  โดยผู้บริหารควรมีบทบาทในการประกันคุณภาพ
การศึกษาใน  3  ขั้นตอน ดังนี้ 

1.  ขั้นเตรียมการประกันคุณภาพการศึกษา ได้แก่ การเตรียมความพร้อมของบุคลากรและแต่งตั้ง
คณะกรรมการที่รับผิดชอบ 

2.  ขั้นการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษา ได้แก่ การวางแผนการปฏิบัติงาน การด าเนินการตาม
แผน  การตรวจสอบประเมินผล  และการน าผลการประเมินมาปรับปรุงงาน  

3.  ขั้นการรายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษา  ได้แก่  การจัดท ารายงานประเมินตนเองหรือ
รายงานประจ าปีเพื่อให้ผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษารับทราบ 

 

 

 



351 

 

10.6 บทสรุป  
การประกันคุณภาพการศึกษา ของโรงเรียนเป็นการให้หลักฐาน  ข้อมูล  แก่ประชาชนว่าบุคคล

ในโรงเรียนท างานอย่างเต็มความสามารถเพื่อให้ผู้ปกครอง  นักเรียน  และสาธารณะชนมั่นใจว่านักเรียน
น่าจะมีคุณภาพตามที่ระบุไว้ในหลักสูตรและมาตรฐานคุณภาพการศึกษา และสามารถด าเนินการให้เกิด
คุณภาพการศึกษาตามบทบาทหน้าที่ของครูในระบบการประกันคุณภาพภายใน และระบบการประกัน
คุณภาพภายนอก พร้อมท้ังมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
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ค าถามท้ายบท 
 

 1. ให้สรุปหลักการของการการประกันคุณภาพการศึกษา พร้อมยกตัวอย่างแนวปฏิบัติที่ดี (Best 

Practice) 1 โรงเรียน และน าเสนอเป็นกลุ่ม (5 คน) 

 2. ให้อธิบายบทบาทของครู และผู้บริหารในการมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษา ท้ัง
ภายในและภายนอก พร้อมยกตัวอย่างประกอบ 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ 11 

การจัดโครงการและการจัดกิจกรรมเพื่อการศึกษา  3    ชั่วโมง 
 

หัวข้อเนื้อหา 

11.1 การจัดโครงการ 

11.2 การวางระบบการจัดการโครงการ  
11.3 กิจกรรมเพื่อการศึกษา 

11.4 บทสรุป 
 

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

1. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถอธิบายเกี่ยวกับการจัดโครงการและการจัดกิจกรรมเพื่อการศึกษา 

2.   เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติการเขียนโครงการและการจัดกิจกรรมเพื่อการศึกษา 
 

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอนประจ าบท 

1. บรรยายเนื้อหาในแต่ละหัวข้อ พร้อมยกตัวอย่างประกอบ 

2. ศึกษาจากเอกสารประกอบการสอน 

3. ผู้สอนสรุปเนื้อหา 

4. ท าแบบฝึกหัดเพื่อทบทวนบทเรียน 

5. ผู้เรียนถามข้อสงสัย 

6. ผู้สอนท าการซักถาม 
 

สื่อการเรียนการสอน 

1. เอกสารประกอบการสอนวิชา บทท่ี 11 การจัดโครงการและการจัดกิจกรรมเพื่อการศึกษา 

2. Power Point เรื่อง การจัดโครงการและการจัดกิจกรรมเพื่อการศึกษา 
 

การวัดผลและการประเมิน 
1. ประเมินจากการซักถามในชั้นเรียน 

2. ประเมินจากความร่วมมือและความรับผิดชอบต่อการเรียน 

3. ประเมินจากการท าแบบฝึกหัดทบทวนท้ายบทเรียน 
 



บทที่ 11 

การจัดโครงการและการจัดกิจกรรมเพื่อการศึกษา 
 

11.1 การจัดโครงการ 

11.1.1 ความหมายของโครงการ 

 พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พุทธศักราช 2525 ได้ให้ความหมายของค าว่า  
“โครงการ”หมายถึงแผนหรือเค้าโครงตามท่ีก าหนดไว้ 
  นักการศึกษา นักการตลาด และนักกฎหมายมีการให้ค าจ ากัดความของความหมายของ 

โครงการไว้มากมายทั้งซ่ึงเป็นไปในแนวทางเดียวกันพอสรุปได้ว่าโครงการคือ กิจกรรมหรือ 

แผนงานที่เป็นหน่วยอิสระหนึ่งท่ีสามารถท าการวิเคราะห์วางแผนและน าไปปฏิบัติพร้อมท้ังมี 

ลักษณะแจ้งชัดถึงจุดเริ่มต้นและจุดส้ินสุด โดยแผนส าหรับกิจการต่างๆต้องระบุวัตถุประสงค์ตาม 

ระยะเวลาท่ีก าหนด 

โครงการคือ การวางแผนล่วงหน้าที่จัดท าขึ้นอย่างมีระบบประกอบด้วยกิจกรรมย่อยหลาย 

กิจกรรมที่ต้องใช้ทรัพยากรในการด าเนินงาน  และคาดหวังที่จะได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่า  แต่ละ 

โครงการมีเป้าหมายเพื่อการผลิตหรือการให้บริการเพื่อเพิ่มพูนสมรรถภาพของแผนงาน  
โครงการ หมายถึง แผนงานย่อย แผนการด าเนินงานหรือกิจกรรมที่จะน าไปปฏิบัติได้โดย 

มีวัตถุประสงค์ในการด าเนินงานอย่างชัดแจ้ง มีระยะเวลาเริ่มต้น มีระเบียบแบบแผนในการปฏิบัติ 
เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติ ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด 

สรุป โครงการ หมายถึง รูปแบบของการบริหารรูปแบบหนึ่ง ซ่ึงมีความเป็นเอกเทศและ 

ประกอบด้วยกลุ่มของกิจกรรมที่มีความสอดคล้องสัมพันธ์กัน มีการวางแผนด าเนินการอย่าง 

ต่อเนื่อง เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์เฉพาะท่ีก าหนดไว้ โดยมีระยะเวลาเริ่มต้น และระยะเวลาส้ินสุด 

โครงการที่แน่นอน ดังนั้นโครงการจึงเป็นส่วนส าคัญส่วนหนึ่งของการวางแผนที่จะท าให้องค์กรบรรลุ 
วัตถุประสงค์ตามเป้าหมาย 

11.1.2 คุณลักษณะโครงการที่ส าคัญ  
11.1.2.1 ประกอบด้วยกิจกรรมย่อยๆที่เกี่ยวข้องพึ่งพิงและสอดคล้องกันภายใต้

วัตถุประสงค์เดียวกัน 

11.1.2.2 มีการก าหนดวัตถุประสงค์  (Objective) ที่ชัดเจน วัดได้ และปฏิบัติได้ ทั้งนี้เพื่อ
เป็นแนวทางในการด าเนินงานและติดตามประเมินผลได้ โครงการหนึ่งๆอาจมีมากกว่าหนึ่ง 

วัตถุประสงค์ก็ได้ กล่าว คือมีวัตถุประสงค์หลัก และวัตถุประสงค์รองและต้องก าหนดวัตถุประสงค์ 
ที่สมารถปฏิบัติได้ มิใช่วัตถุประสงค์ที่เล่ือนลอย / เพ้อฝัน หรือเกินความเป็นจริง 

11.1.2.3 มีการก าหนดจุดเริ่มต้นและจุดส้ินสุดของกิจกรรม (Scheduled Beginning and 

Terminal Points) การเขียนโครงการโดยทั่วไปจะต้องมีการก าหนดระยะเวลาว่าจะเริ่มต้นเมื่อไร         
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และส้ินสุดเมื่อไร ถ้าหากมีการด าเนินกิจกร รมไปเรื่อยๆไม่มีการก าหนดขอบเขตของเวลา (Time 

Boundary) ไว้จะไม่ถือว่าเป็นงานโครงการเพราะมีลักษณะเป็นงานประจ า (Routine) หรืองานปกติ 
11.1.2.4 มีสถานที่ตั้ง (Location) ของโครงการ ผู้เขียนโครงการต้องระบุให้ชัดเจนว่า

โครงการนี้พื้นที่ด าเนินการหรือหัวงานอยู่ที่ใด เพื่อสะดวกในการด าเนินงาน ถ้าเลือกสถานที่ตั้งโครงการ
ไม่เหมาะสมแล้วย่อมท าให้เสียค่าใช้จ่ายหรือลงทุนมาก ผลประโยชน์ตอบแทนที่ได้อาจไม่คุ้มค่า การ 

ติดตามและการประเมินผลโครงการก็อาจท าได้ยาก 

11.2.5 มีบุคลากรหรือองค์กรที่เฉพาะเจาะจง (Organization) งานโครงการจะต้องมี
หน่วยงานหลักรับผิดชอบ ส่วนหน่วยงานอ่ืนถือว่าเป็นหน่วยงานเสริมหรือร่วมมือด าเนินงานเท่านั้น และ
ควรระบุบุคลากรผู้รับผิดชอบโครงการนั้นให้ชัดเจน เพื่อเป็นหลักประกันว่าบุคคล /องค์กรนั้นจะปฏิบัติ
อย่างจริงจังและจริงใจ 

11.2.6 มีการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์ (Resource) การเขียนโครงการจะต้องระบุ
แหล่งทรัพยากรโดยเฉพาะแหล่งงบประมาณให้ชัดเจน เช่น งบประมาณแผ่นดิน หรือเงินกู้ หรือเงินทุน
ส ารอง หรือเงินบริจาค ฯลฯ และจะต้องระบุเงินที่ใช้ว่าเป็นหมวดวัสดุ หมวดค่าใช้สอย หมวด
ค่าตอบแทน หมวดค่าครุภัณฑ์ หมวดค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ฯลฯ ทั้งนี้จะท าให้ง่ายในการ 

ด าเนินการและควบคุมตรวจสอบการใช้งบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้ 
11.1.3 ลักษณะของโครงการที่ดี 
โครงการเป็นการจัดกิจกรรมที่เป็นระบบ เพื่อการปฏิบัติหน้าที่องค์การให้บรรลุถึง 

เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ซ่ึงโครงการที่ดีย่อมท าให้ประสิทธิภาพของการด าเนินงาน และ 

ผลตอบแทนที่องค์การหรือหน่วยงานจะได้รับอย่างคุ้มค่า อันจะน ามาซ่ึงการพัฒนาของหน่วยงาน 

นั้นๆ ซ่ึงลักษณะของโครงการที่ดี มีดังต่อไปนี้ 
11.1.3.1 สามารถตอบสนองความต้องการหรือแก้ปัญหาขององค์การหรือหน่วยงานได้ 
11.1.3.2 มีวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ชัดเจน สามารถด าเนินงานและปฏิบัติได้ 
11.1.3.3 รายละเอียดของโครงการต้องสอดคล้องและสัมพันธ์กัน กล่าวคือ วัตถุประสงค์

ของโครงการต้องสอดคล้องกับหลักการและเหตุผล และวิธีการด าเนินงานต้องสอดคล้องกับ 

วัตถุประสงค์ 
11.1.3.4 รายละเอียดของโครงการสามารถเข้าใจได้ง่า ย สะดวกต่อการด าเนินงานตาม

โครงการ 

11.1.3.5 เป็นโครงการที่สามารถน าไปปฏิบัติได้ สอดคล้องกับแผนงานหลักของ
องค์การและสามารถติดตามประเมินผลได้ 

11.1.3.6 โครงการต้องก าหนดขึ้นจากข้อมูลที่มีความเป็นจริง และเป็นข้อมูลที่ได้รับการ 

วิเคราะห์อย่างรอบคอบ 
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11.1.3.7 โครงการต้ องได้รับการสนับสนุนในด้านทรัพยากร และการบริหารอย่าง
เหมาะสม 

11.1.3.8 โครงการต้องมีระยะเวลาในการด าเนินงาน กล่าวคือต้องระบุถึงวันเวลาท่ี
เริ่มต้น และส้ินสุดโครงการ 

11.1.3.9 สามารถติดตาม ประเมินผลได้ 
11.1.4 ส่วนประกอบของโครงการ จ าแนกได้ 3 ส่วน ดังต่อไปนี้ 

11.1.4.1 ส่วนน า หมายถึง ส่วนที่ให้ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับโครงการนั้นๆ ส่วนน าของ
โครงการมุ่งตอบค าถามต่อไปนี้ คือ โครงการนั้นคือโครงการอะไร เกี่ยวข้องกับใคร ใครเป็นผู้เสนอหรือ
ด าเนินโครงการ โครงการนั้นมีความเป็นมา หรือความส าคัญอย่างไร ท าไมจึงจัดโครงการนั้นขึ้นมา  
และมีวัตถุประสงค์อย่างไร 

11.1.4.2 ส่วนเนื้อความ หมายถึง ส่วน ที่เป็นสาระส าคัญของโครงการ ได้แก่ 
วิธีด าเนินการซ่ึงกล่าวถึงล าดับขั้นตอนต่าง ๆ ในการปฏิบัติงาน รวมท้ังพื้นที่การปฏิบัติงาน ซ่ึงครอบคลุม
ปริมาณและคุณภาพ ตลอดจนการด าเนินงานตาม วัน เวลา และสถานที่ ส่วนเนื้อความของโครงการ 

ประกอบด้วย หัวข้อต่อไปนี้ 
1) เป้าหมายของโครงการ (Goal) 

2) ขั้นตอนการด าเนินงาน (Work Procedure) 

3) วัน เวลา และสถานที่ในการด าเนินงาน (Duration and Place) 

11.1.4.3 ส่วนขยายความ  หมายถึง ส่วนประกอบท่ีให้รายละเอียดอ่ืน ๆ เกี่ยวกับ
โครงการได้แก่ ประโยชน์ หรือผลที่คาดว่าจะได้รับงบประมาณด าเนินการ หรือแหล่งเงินทุนสนับสนุน
ตลอดจนการติดตามและประเมินผล ส่วนขยายเนื้อความของโครงการ ประกอบด้วยหัวข้อต่อไปนี้ 

1) งบประมาณที่ใช้ (Budgets) 

2) การประเมินโครงการ (Project Evaluation)  

3) ผลที่คาดว่าจะได้รับ (Benefits) 

11.1.5 เทคนิคการเขียนโครงการตอบค าถามเกี่ยวกับการเขียนโครงการ (6W2H) 

11.1.5.1 ท าท าไม (WHY) หมายถึง หลักการและเหตุผลที่จะต้องด าเนินการเรื่องนั้นโดย
ค านึงถึงความสัมพันธ์ระหว่างข้อก าหนดเชิงกลยุทธ์กับปัญหาและสาเหตุ 

11.1.5.2 ท าอะไร (WHAT) หมายถึงการคิดกิจกรรมที่จะต้องปฏิบัติโดยค านึงถึงเทคนิค
ที่ถูกต้องหรือเหมาะสมของโครงการนั้น 

11.1.5.3 ท าที่ไหน (WHERE) หมายถึงการก าหนดสถานที่ในการด าเนินงานที่เหมาะสม 

11.1.5.4 ท าเมื่อไร (WHEN) หมายถึงการก าหนดเวลาท่ีใช้ในการด าเนินงานหรือ
กิจกรรมต่างๆ 
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11.1.5.5 ท าโดยใคร (WHO) หมายถึงการก าหนดผู้รับผิดชอบหรือองค์กรที่เหมาะสมใน
การด าเนินงาน 

11.1.5.6 ท าเพื่อใคร (WHOM) หมายถึงกลุ่มคนหรือพื้นที่เป้าหมายที่ต้องการให้ได้
ประโยชน์โดยค านึงถึงและระมัดระวังผลกระทบท่ีจะเกิดขึ้นต่อผู้ท่ีไม่ได้รับประโยชน์ 

11.1.5.7 ท าอย่างไร (HOW) หมายถึงรูปแบบกฎเก ณฑ์และกรรมวิธีในการด าเนิน
กิจกรรมรวมท้ังการใช้ KNOW HOWและมาตรฐานการด าเนินงานต่างๆ 

11.1.5.8 จ่ายเท่าไร (HOW MUCH) หมายถึงการคิดค านวณค่าใช้จ่ายต่างๆในการด าเนิน
กิจกรรมตามท่ีก าหนด 

11.1.6 วิธีการเขียนโครงการ  มีหลายรูปแบบ แต่หัวข้อส าคัญจะประกอบด้วย ดังนี้ 
  11.1.6.1 ชื่อโครงการ  ชื่อโครงการ หมายถึง โครงการที่ด าเนินการนั้น ให้ชื่อว่าอะไร 

อาจ ระบุชื่อทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษโดยมีลักษณะการเขียนโดยศึกษาจากวัตถุ ประสงค์ หรือ
สภาพแห่งความส าเร็จที่เราต้องการให้เกิด โดยพิจารณาจาก สภาพปัญหา แล้วก าหนดเป็นสภาพแห่ง 

ความส าเร็จ ก็จะได้ชื่อโครงการออกมาเช่น สภาพปัญหา เกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน เพราะคนดื่มสุรา  
ก็ น าปัญหามาก าหนดเป็นส่ิงท่ีต้องการให้เกิดก็คือ คนไม่ดื่ม สุรา ขณะขับรถ ก็จะได้ชื่อโครงการว่า  
"โครงการ รณรงค์ ลด ละ เลิก ดื่มสุรา ระหว่างขับรถ เป็นต้น  

11.1.6.2 หลักการและเหตุ ผล  ให้ระบุหลักการ ความเป็ นมา ความส าคัญของการ
ด าเนินการ ตลอดจนปัญหาและความจ าเป็นที่จะต้องด าเนินการ และระบุด้วยว่าเป็นโครงการที่ได้
ด าเนินการมาแล้ว และมีแผนจะด าเนินการต่อไป หรือเป็นโครงการที่เพิ่งริเริ่มด าเนินการและโครงการ
นั้นได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาฯ แล้ว ลักษณะการเขียนต้องเน้นให้เห็นความส าคัญของโครงการ โดยอาจ
ใช้ค าถามน าทางเช่นท าไมถึงท า(Why) ท าแล้วจะได้อะไร ถ้า...ไม่ท าจะส่งผลกระทบหรือเกิดผลเสีย 

อะไรหรือเปล่า หรือถ้าไม่ท าได้ไหม เพื่อ เป็นการเพิ่มน้ าหนักและความส าคัญของโครงการซ่ึงจะมี 
ผลต่อการอนุมัติโครงการ การเขียนหลักการและเหตุผล ควรเขียนให้ส้ันกระชับ เข้าใจง่ายถึง สภาพ 

ปัญหา ผลกระทบ ที่คาดว่าจะเกิดมากขึ้น และแนวทางแก้ไข โดยใช้โครงการนี้เข้าไปช่วย 

11.1.6.3 วัตถุประสงค์โครงการคือ ส่ิงท่ีบอกให้ทราบว่า การด าเนินการตามโครงการ
นั้น มีความต้องการท าอะไรและต้องการให้อะไรเกิดขึน้ ควรเป็นวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนเข้าใจง่าย สามารถ
ปฏิบัติได้ไม่เล่ือนลอย วัดและประเมินผลได้ มีลักษณะเฉพาะเจาะจงในเรื่องท่ีเกี่ยวข้องโดยตรงกับส่ิงท่ี
โครงการต้องการ ซ่ึงโครงการบางโครงการอาจมีมากกว่า  1 วัตถุประสงค์ แต่ไม่ควรมีมากเกินกว่า  5 

วัตถุประสงค์ การเขียนวัตถุประสงค์ ต้องให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา และผลที่คาดว่าจะได้รับด้วย  
 11.1.6.4 เป้าหมาย  

1) เป้าหมายการด าเนินการ  เป็นการก าหนดขอบเขตในการด าเนินการ 
ประกอบด้วยเป้าหมายเชิงปริมาณ เช่น จะผลิตบุคลากรระดับใด ปีใด จ านวนเท่าใด และเป้าหมายเชิง
คุณภาพ หรือเชิงเนื้อหา เช่นในด้านใด หรือเรื่องอะไรบ้าง อย่างไร  
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2) เป้าหมายของโครงการ เป็นการการคาดหวังล่วงหน้าในส่ิงท่ีเกิดขึ้นหลังจาก
ที่ส้ินสุดโครงการ  (ผล ท่ีคาดว่าจะได้รับ ) สามารถเขียนได้ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เป้าหมายเชิง
ปริมาณจะระบุตัวเลขตามหน่วยที่ต้องการ เช่น ความถ่ี ร้อยละ อัตราส่วน หรือเป็นจ านวนตัวเลขธรรมดา
ก็ได้ ส่วนเป้าหมายเชิงคุณภาพเช่นความรู้ ทักษะ ทัศคติ ความเห็น ความสามารถ ความสะอาด เรียบร้อย 
ความสวยงาม ความคงทนถาวร ความสมบูรณ์ ความยั่งยืน เป็นต้น 

11.1.6.5 ระยะเวลาด าเนินการโครงการ จะเริ่มด าเนินงานตามโครงการเมื่ อใด          

(วัน เดือน ปี) และแผนการด าเนินในปีต่อ ๆ ไป และส้ินสุดการด าเนินการโครงการเมื่อใด 

11.1.6.6 วิธีด าเนินการอธิบายให้เห็นถึงวิธีการและขั้นตอนการด าเนินการโครงการ 

11.1.6.7 สถานที่ด าเนินการระบุสถานที่ด าเนินการโครงการ 

11.1.6.8 ผู้รับผิดชอบโครงการ หมายถึ ง ผู้ท่ีจะท าหน้าที่จัดตั้งหรือบริหารงาน
รับผิดชอบในโครงการนั้น ซ่ึงอาจได้แก่ บุคคล คณะบุคคล หรือหน่วยงาน ซ่ึงจ าแนกเป็นบุคคล คณะ
บุคคล หรือหน่วยงานผู้รับผิดชอบในโครงการ 

11.1.6.9 งบประมาณระบุว่างบประมาณที่จะด าเนินการโครงการทั้งส้ินจะใช้เงินเท่าใด 
โดยให้ระบุรายละเอียดของค่าใช้จ่าย และแหล่งงบประมาณที่จะใช้ด าเนินการโครงการด้วย 

11.1.6.10 ผลที่คาดว่าจะได้รับ ให้ระบุ ผลงานที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเม่ือได้ด าเนินการ
โครงการ ถ้าเป็นโครงการที่ขยาย/ปรับปรุง ยกฐานะจากเดิมให้แสดงผลงานของโครงการที่ผ่านมา เช่น 
จ านวนผู้ส าเร็จ หรือผลงานอ่ืน ๆ ซ่ึงจะต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการด าเนินโครงการ 

11.1.6.11 การประเมินโครงการ ให้ระบุกิจกรรมการประเมินโครงการ เพื่อให้ทราบถึง 
วิธีการประเมินผลการด าเนินการโครงการ 

11.1.6.12. เอกสารอ้างอิงเป็นเอกสารที่ใช้ในการค้นคว้าเพื่อจะจัดท าโครงการมีเอกสาร
อะไรบ้างท่ีเกี่ยวข้อง และสามารถค้นคว้าเพิ่มเติมได้ 

11.1.7 ประเภทของโครงการ  
โครงการมีลักษณะที่หลากหลายท้ังในเรื่องของขนาด ขอบข่าย เวลา กลุ่มลูกค้าหรือ 

ผู้รับบริการ รวมท้ังอายุการใช้งานโครงการ (Project life) การแบ่งประเภทโครงการจึงเป็นเรื่องยาก  
แต่เพ่ือให้ง่ายในการท าความเข้าใจ ในที่นี้ผู้เขียนจะแบ่งประเภทของโครงการ ตามลักษณะของ 

สถานการณ์ที่จะเผชิญรวมสามประเภทคือ 

11.1.7.1 โครงการปรับปรุงหรือแก้ไขปัญหาต่างๆ  (Improvement Project) ซ่ึงในที่นี้ 
หมายความรวมถึง โครงการปรับสมรรถนะด้านต่างๆขององค์การ  (Competency Improvement) เพื่อ
น าไปสู่การท างานที่กระตือรือร้นมากยิ่งขึ้นด้วย  

11.1.7.2 โครงการริเริ่มหรือพัฒนานวัตกรรม (Innovative Project) ด้านต่างๆทั้งในส่วน
ของทุนอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักร เทคโนโลยี ความรู้ วิทยากร และปัญญาประดิษฐ์ ท้ังหลายท่ีมีคุณค่า
อย่างสูงยิ่งต่อองค์การ  
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11.1.7.3 โครงการวิจัยและพัฒนา  (Research and Development Project) ทั้งนี้เพื่อทุ่มเท
หรืออุทิศให้กับการค้นคว้า การท าการทดลอง การฝึกปฏิบัติ การบุกเบิกหรือน าร่อง  (Pilot) ในพื้นที่หรือ
กลุ่มคน เพื่อหาข้อสรุปท่ีเหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อการจัดการในระยะยาว  

ผูเ้ขียนมีข้อสังเกตว่า ในบางสถานการณ์ โครงการทั้งสามประเภทอาจจะแยกขาดจาก
กันอย่างเป็นอิสระได้ ในขณะที่บางสถานการณ์ ผู้บริหารที่เกี่ยวข้องอาจจะคิดโครงการทั้งสามประเภทท่ี
มีความสัมพันธ์กันก็ได้ ในอีกนัยหนึ่ง การคิดโครงการเพียงโครงการเดียว ท่ีสามารถรับมือกับ
สถานการณ์ต่างๆมากกว่าหนึ่งสถานการณ์ ย่อมจะบังเกิดผลดี เปรียบได้กับวลีที่ว่า “ยิงปืนนัดเดียวได้นก
หลายตัว” ในขณะที่บางสถานการณ์ที่มีความสลับซับซ้อนสูง อาจจะต้องคิดโครงการหลายโครงการ เพื่อ
แก้ไขปัญหาหรือตอบสนองความต้องการที่เกิดขึ้นก็ได้ 
 

11.2 การวางระบบการจัดการโครงการ  
หลังจากที่ผู้บริหารได้แต่งตั้งผู้จัดการโครงการแล้ว หรือในกรณีที่เป็นโครงการที่ 

ด าเนินการโดยผู้รับจ้าง เมื่อมีการคัดสรรองค์กรผู้รับจ้างแล้ว ผู้รับจ้างจึงแต่งตั้งผู้จัดการโครงการ)  

ผู้จัดการโครงการจะเป็นผู้พิจารณาจัดวางระบบการจัดการโครงการ ด้วยการศึกษาสาระส าคัญของ 

โครงการจากเอกสารแผนโครงการ ระบบการจัดการที่ดี มีองค์ประกอบท่ีส าคัญดังนี้  
1)จุดมุ่งหมายในระดับแผนงาน หรือ ระดับกลยุทธ์ (Program Goal)  

2)วัตถุประสงค์ของโครงการ (Project Objectives)  

3)ขอบข่ายงานโครงการ  (Project Scope) อันประกอบด้วย ผลงานหรือ ผลผลิตของ
โครงการ (Project Outcomes) และกิจกรรมและทรัพยากรที่จะใช้ในการด าเนินโครงการ (Project Inputs)  

4) การก าหนดรูปแบบขององค์กรโครงการ  (Project Organization) รูปแบบใดรูปแบบ
หนึ่งที่เหมาะสมกับขอบข่ายงานโครงการ 

ในการจัดองค์กรโครงการ สามารถจัดได้สามรูปแบบ คือ  ) การจัดองค์กร โครงการตาม
ภาระหน้าที่ (Functional Organization) คือ การมอบหมายให้หน่วยงานที่ปฏิบัติภาระหน้าที่ประจ าเป็น
องค์กรที่รับผิดชอบในการจัดการโครงการ 2) การจัดองค์กรโครงการโดยเฉพาะ  (Project of Task Force 

Organization) คือ การจัดตั้งหน่วยงานเฉพาะกิจที่ จะท าหน้าที่รับผิดชอบเป็นองค์กรโครงการ                 

ที่ผู้ปฏิบัติงานไม่ต้องปฏิบัติงานด้านอ่ืน และบุคลากรทั้งหมดจะท างานในโครงการนั้นร่วมกัน ตั้งแต่
เริ่มต้นจนแล้วเสร็จ 3) การจัดองค์กรโครงการผสมผสาน  (Matrix Organization) คือ เป็นการจัดองค์กร
โครงการเป็นการเฉพาะเช่นกัน แต่บุคลากรและทรัพยากรโครงการแยกเป็นสองส่วน ส่วนแรกจะท างาน
ร่วมกันในโครงการโดยตลอด ส่วนที่สอง จะเป็นการยืมตัวบุคลากรจากฝ่ายประจ ามาท างานในโครงการ 
ตามภารกิจ เวลา และความสามารถที่ก าหนด เมื่อแล้วเสร็จในภารกิจนั้นแล้ว บุคลากรเหล่านั้นจะกลับไป 
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11.2.1 โครงสร้างของโครงการ 

การเขียนโครงการจะต้องรู้และเข้าใจโครงสร้างของโครงการเสียก่อนว่าประกอบไปด้วยส่วน
ใดบ้าง ซ่ึงโดยทั่วไปโครงสร้างของโครงการประกอบด้วย 

11.2.1.1 ชื่อโครงการ ส่วนใหญ่มาจากงานที่ต้องการปฏิบัติ โดยจะต้องมีความชัดเจน
เหมาะสมเฉพาะเจาะจง กะทัดรัด และส่ือความหมายได้อย่างชัดเจน เช่น 

1) โครงการส่งเสริมการเกษตรแบบผสมผสานในเขตสหกรณ์นิคม 

2) โครงการส่งเสริมเกษตรกรผสมปุ๋ยเคมีเพื่อลดต้านทุนการผลิต 

3) โครงการฝึกอบรมธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก 

4) โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเขียนแผนและโครงการ 

5) โครงการส่งเสริมระบบการผลิตแบบยั่งยืนตามแนวพระราชด าริ 
6) โครงการเล้ียงวัวพันธ์ุเนื้อ 

7) โครงการส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพร 

อย่างไรก็ดีบางหน่วยงานนอกจากจะมีช่ือของโครงการแล้ว ผู้เขียนโครงการอาจระบุช่ือของแผนงานไว้
ด้วยก็ได้ ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความชัดเจนมากยิ่งขึ้น และเป็นการชี้ ให้ทราบว่าโครงการที่ก าหนดขึ้นอยู่ใน
แผนงานอะไร 

11.2.1.2 หลักการและเหตุผล เป็นการกล่าวถึงปัญหาและสาเหตุและความจ าเป็นที่ต้อง
มีการจัดท าโครงการ โดยผู้เขียนโครงการจะต้องพยายามพรรณนาความ โดยหาเหตุผล หลักการ ทฤษฎี 
แนวทางนโยบายของรัฐบาล นโยบายของกระทรวง / กรม ตลอดจนความต้องการในการพัฒนาทั้งนี้เพื่อ
แสดงข้อมูลที่มีน้ าหนักน่าเช่ือถือและให้เห็นความส าคัญของสถานการณ์ที่เกิดขึ้น โดยมีการอ้างอิง
แหล่งท่ีมา ของข้อมูลด้วยเพื่อที่ผู้อนุมัติโครงการจะได้ตัดสินใจสนับสนุนโครงการต่อไป 

11.2.1.3 วัตถุประสงค์ เป็นการระบุถึงเจตจ านงในกา รด าเนินงานของโครงการ โดย
แสดงให้เห็นถึงผลที่ต้องการจะบรรลุไว้อย่างกว้างๆมีลักษณะเป็นนามธรรม แต่ชัดเจนและไม่คลุมเครือ 
โดยโครงการหนึ่งๆอาจมีวัตถุประสงค์มากกว่า 1 ข้อก็ได้ คือ มีวัตถุประสงค์หลัก และวัตถุประสงค์รอง
หรือวัตถุประสงค์ทั่วไป และวัตถุประสงค์เฉพาะก็ได้  หลักการเขียนวัตถุประสงค์ที่ดีซ่ึงในที่นี้จะเรียกว่า   

หลัก SMART คือ 

1) Sensible and Specific คือ ต้องมีความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจงใน
การด าเนินการโครงการ 

2) Measurable คือ ต้องสามารถวัดและประเมินผลระดับของความส าเร็จได้ 
3) Attainable คือ ต้องระบุถึงการกระท าท่ีสามรถปฏิบัติได้ มิใช่ส่ิงเพ้อฝัน 

4) Reasonable and Realistic คือ ต้องระบุให้มีความเป็นเหตุเป็นผล และ
สอดคล้องกับความเป็นจริง 

5) Time ต้องมีการก าหนดขอบเขตของเวลาท่ีจะกระท าให้ส าเร็จได้อย่างชัดเจน 
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11.2.2 ขั้นตอนของการประเมินผลโครงการ 

นักวิชาการด้านกา รประเมินผลโครงการ แบ่งขั้นตอนการประเมินผลแตกต่างกัน แล้วแต่
ประเภทของการประเมินผลว่าจะท าในขั้นตอนใดของโครงการ National Science Foundation (USA) 

แบ่งออกเป็น 2 ช่วงตอน (Phases) แต่ละช่วงตอนแบ่งออกเป็นห้าหรือส่ีขั้นตอน ดังต่อไปนี้ 
11.2.2.1 ช่วงตอนเริ่มต้น ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ 

1) พัฒนากรอบแนวความคิดเกี่ยวกับโครงการ 

2) ระบุประเด็นหลักๆ ท่ีจะประเมิน 

3) พัฒนาข้อค าถาม และผลลัพธ์ที่สามารถวัดได้ 
4) ออกแบบประเมินผล แนวทางการประเมิน และบุคคลที่จะศึกษา เวลาท่ีจะ

ปฏิบัติ และ เอกสารอ้างอิง 

11.2.2.2 ช่วงตอนกระบวนการประเมิน (Process) การลงมือศึกษาและรายงาน  
1) การเก็บข้อมูล 

2) การวิเคราะห์ข้อมูล 

3) รายงาน ซ่ึงประกอบด้วย ความเป็นมา ค าถามที่ศึกษากระบวนการวิจัย การ 

วิเคราะห์ข้อมูล ข้อค้นพบข้อสรุป และข้อเสนอแนะ 

4) การเผยแพร่ 
Rodiguez ระบุว่า จ านวนขั้นตอนขึ้นอยู่กับประเภทของการ ประเมินผล เช่น กา

ประเมินผลหลังโครงการ (Post-Projectevaluation) มี 6 ขั้นตอน คือ 

1) ประกาศความตั้งใจ (intent) 

2) เลือกผู้เข้าร่วม (participants) 

3) เตรียมการสัมมนาปฏิบัติการ 

4) ด าเนินการสัมมนาปฏิบัติการ 

5) เสนอผลงาน 

6) น าข้อเสนอแนะไปใช้ปฏิบัติ 
ซารินพอชร์ (Zarinpoush, 2006) ระบุว่าการประเมินผลมี 4 ตัวแบบ (Modules) แต่ละ

ตัวแบบมีหลายขั้นตอน 

ตัวแบบที่ 1 ประกอบด้วยการระบุขั้นตอนทุกขั้นตอนที่จะใช้วางแผนการ
ประเมินผลโครงการ 

ตัวแบบที่ 2 ก าหนดกระบวนการในการน าแผนประเมินผลไปใช้รวบรวมข้อมูล 

ตัวแบบที่ 3 ระบุการวิเคราะห์ข้อมูลและการตีความหมายผลที่ได้จากการวิเคราะห์ 

ตัวแบบที่ 4 ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการส่ือสาร ผลที่ได้จากการประเมิน 
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11.2.3 ท าไมถึงต้องมีการประเมินผลโครงการ 

11.2.3.1 ทุกโครงการมีความไม่แน่นอน (Uncertainty)ว่าจะประสบความส าเร็จ ความ
ไม่แน่นอนเกิดจากสาเหตุต่างๆความ ไม่เหมาะสมของการออกแบบโครงการตั้งแต่การคิดท าโครงการ
(Projectformulation) การออกแบบโครงการ (Projectdesign) 

11.2.3.2 เพื่อแสดงให้เห็นถึงความรับผิดชอบ (Accountability) และความเป็ นผู้บริหาร
และการจัดการที่ดีหรือการมีธรรมาภิบาล (Good Governance) 

11.2.3.3 เพื่อให้มาซ่ึงข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อการตัดสินใจ ว่า ควรจะท าโครงการหรือไม่ 
ควรปรับปรุงแก้ไขกระบวนการ ขั้นตอนและกิจกรรมของโครงการให้มีประสิทธิภาพ (Efficiency) และ
ประสิทธิผล (Effectiveness) 

11.2.3.4 โครงการกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) เจ้าของโครงการ (ผู้บริหาร
และผู้จัดการโครงการ) เจ้าของงบประมาณ ผู้รับเหมาผู้ใช้ คู่ปรับ (Oppon Ents) เจ้าหน้าที่ของรัฐ ผู้เสีย
ภาษี นักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญ/ช านาญในเรื่องของโครงการ 

11.2.4 ประโยชน์ของโครงการ/การวางแผนโครงการ  

ประโยชน์ต่อการฝึกอบรมในด้านต่าง ๆ ดังนี้ คือ 

11.2.4.1 แผนหรือโครงการจะช่วยในการพิจารณาทางเลือกที่ดีและเหมาะสมท่ีสุด 

       11.2.4.2 แผนช่วยให้สามารถด าเนินการฝึกอบรมได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยใช้
ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดให้คุ้มค่า 

          11.2.4.3 แผนช่วยให้ผู้บริหารมีเครื่องมือในการตัดสินใจ ด าเนินการ ส่ังการ ค วบคุม
และก ากับการด าเนินการ ตลอดจนตรวจสอบผลการปฏิบัติงานด้วย ท าให้เกิดความมั่นใจในการบริหาร 

แผนช่วยให้ความผิดพลาดในการท างานน้อยลง 

         11.2.4.4 แผนช่วยลดการท างานที่ซ้ าซ้อนกัน และการผลักภาระของงาน 

         11.2.4.5 แผนช่วยลดการไม่ประสานงานกันช่วยให้บุคลาก รผู้เกี่ยวข้องร่วมมือกัน
ท างานอย่างมีระบบและเกิดประสิทธิผล 

        11.2.4.6 แผนช่วยควบคุมสภาพแวดล้อมในการท างานให้เป็นไปตามที่ต้องการ 

11.2.5 ตัวอย่างโครงการ 

โครงการส่งเสริมการเรียนรู้  

โครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนาโรงเรียนล าปลายมาศพัฒนา  
หลักการและเหตุผล 

เนื่องจากประเทศไทยมีพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจ าชาติ และคนไทยต่างให้ 

ความส าคัญและมีศาสนา เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ และนักเรียนโรงเรียนล าปลายมาศพัฒนาทุกคนต่าง 

นับถือศาสนาพุทธ ดังนั้นนักเรียนทุกคนควรจะได้รู้จักและเข้าใจหลักธรรมค าสอนและการปฏิบัติ 
ตนตามหลักการของพระพุทธศาสนามากขึ้น  การจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาให้นักเรียนได้          
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เข้าร่วม จะท าให้นักเรียนได้เรียนรู้หลักธรรมเบื้องต้นของพระพุทธศาสนา และได้ปฏิบัติตามหลักธรรม 

ค าสอน ตลอดจนได้น าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาใช้ในชีวิตประจ าวัน ซ่ึงจะก่อให้เกิด 

ประโยชน์ต่อตนเองและผู้อ่ืนดังนั้นทางโรงเรียนล าปลายมาศพัฒนา จึงได้จัดสัปดาห์ส่งเสริม 

พระพุทธศาสนาขึ้น โดยมีการน ากิจกรรมเข้าพรรษา ได้แก่ กิจกรรมการหล่อเทียนน าเข้าสู่การเรียน 

การสอน ซ่ึงนักเรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์ในการท าเทียน สถานะของสาร ขั้นตอนการท า 

เทียน และการแกะสลักเทียนตามจินตนาการของตัวเอง ซ่ึงจะน าไปสู่การพัฒนาสติปัญญาและ 

ความคิดต่อไป และที่ส าคัญนักเรียนทุกคนจะได้ร่วมกันสืบสานขนบธรรมเนียมการแห่เทียนพรรษา 

วัตถุประสงค์ 
1) เพื่อให้นักเรียน ผู้ปกครอง ครู และชุมชนได้ร่วมกันสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา 

2) เพื่ออบรมพัฒนาจิตใจให้สูงขึ้นโดยใช้แนวทางของพุทธศาสนา 
             3) เพื่อบ าเพ็ญประโยชน์และเสียสละต่อส่วนรวม 

4) เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน ์

เป้าหมาย 

               1) ครูได้น าวิธีการหล่อเทียนมาจัดเป็นการเรียนการสอนในชั้นเรียนทั้งระดับอนุบาล 
และประถม 

                2) นักเรียนได้ศึกษาขั้นตอนและวิธีการหล่อเทียน และได้ร่วมกันหล่อเทียนด้วยตัวเอง 
                3) ครู ผู้ปกครอง นักเรียนโรงเรียนล าปลายมาศพัฒนาทุกคนได้ร่วมกันท ากิจกรรมแห่
เทียนพรรษา 

                4) นักเรียนมีทัศนคติที่ดีต่อการบ าเพญ็ประโยชน์ต่อส่วนรวม 

ระยะเวลาด าเนินการ 

จัดกิจกรรมในช่วงวันที1่6-26 กรกฎาคม2556 

ผู้เข้าร่วมโครงการ 

               1) นักเรียนโรงเรียนล าปลายมาศพัฒนา จ านวน 203 คน 

               2) ครูและเจ้าหน้าที่โรงเรียนล าปลายมาศพัฒนา จ านวน 20 คน 

               3) ผู้ปกครองโรงเรียนล าปลายมาศพัฒนา จ านวน 300 คน 

               4) ชาวบ้านในต าบลโคกกลาง จ านวน 5 หมู่บ้าน 

สถานที ่
               1) สถานที่จัดกิจกรรมรับบริจาคเทียน ผ้าอาบน้ าฝน ฯลฯ จัดที่อาคารประถมศึกษา 
               2) สถานที่จัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษา จัดที่วัดหนองขวาง อ. ล าปลายมาศ จ. บุรีรัมย ์
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งบประมาณ 

รายการจัดซ้ืออุปกรณ์ , เทียนพรรษาผ้าอาบน้ าฝน  500 บาท, อุปกรณ์ส าหรับบ าเพ็ญ
ประโยชน์  500 บาท, อุปกรณ์แต่งรถแห่เทียนพรรษา  2,000 บาท, อุปกรณ์สาธิตการสอนหล่อเทียน /

แกะสลักเทียน 1,000 บาท, รวมท้ังส้ิน 4,000 บาท 

การวัดและการประเมินผล 

แบบสอบถาม 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 

                นายชาญณรงค์ วิเศษสัตย์ นางสาวอุมาพร ไวยารัตน์ คณะครูโรงเรียนล าปลายมาศพัฒนา 

บทสรุป 

เมื่อกลุ่มนักเรียนที่จะปฏิบัติงานโครงการอาชีพร่วมกัน ได้พิจารณาตัดสินใจเลือกอาชีพ 

เพื่อปฏิบัติโครงการตลอดภาคเรียนแล้วการด าเนินการของนักเรียนในขั้นต่อไป คือการลงมือเขียน 

โครงการอาชีพท่ีเลือกซ่ึงโครงการนี้เป็นหัวใจส าคัญในการด าเนินงานของนักเรียนต่อไป ทั้งนี้เพราะ 

โครงการจะเป็นแผนงานแม่บทที่ส าคัญที่นักเรียนจะต้องปฏิบัติในการเขียนโครงการอาชีพสมาชิก 

ของกลุ่มควรจะได้ปรึกษาหารือกัน แล้วช่วยกันเขียนโดยให้พิจารณาจากภาพรวมก่อนแล้วจึงลงมือ 

เขียนทีละหัวข้อซ่ึงแต่ละหัวข้อเมื่อเขียนแล้วจะต้องตอบค าถามต่อไปนี้ให้ชัดเจน 

1) ชื่อโครงการ (ท าอะไร) 

2) ชื่อผู้ด าเนินโครงการ (ใครเป็นผู้ท า) 

3) อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ (ใครเป็นผู้คอยช่วยเหลือให้ค าปรึกษา) 

4) หลักการและเหตุผล (ท าไมจึงเลือกประกอบงานอาชีพนี้) 
5) วัตถุประสงค์ (ท าแล้วจะได้อะไร มากน้อยเพียงใด) 

6) เป้าหมาย (ท าแล้วมีผลงานอะไร) 

7) ระยะเวลาด าเนินโครงการ (ท าเมื่อใด) 

8) สถานที่ประกอบการ (ท าที่ไหน) 

9) งบประมาณ (ใช้ทรัพยากรอะไรบ้าง จ านวนเท่าใด) 

10) ขั้นตอนด าเนินงาน (ท าอย่างไร มีขั้นตอนในการท าอย่างไร) 

11) ปัญหาและแนวทางแก้ไข (คาดว่าจะมีปัญหาอะไรบ้าง จะแก้ปัญหาอย่างไร) 

12) ผลที่คาดว่าจะได้รับ (เมื่อท าโครงการแล้วจะเกิดประโยชน์อย่างไร) 
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11.3 กิจกรรมเพื่อการศึกษา 

11.3.1. กิจกรรมเสริมหลักสูตรการเรียน 

หมายถึง กิจกรรมนอกชั้นเรียนซ่ึงโรงเรียนได้จัดขึ้นเพื่อสร้างโอกาสการเรียนรู้ ให้แก่ 
นักเรียนในโรงเรียนโดยไม่ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของ การเรียนตามหลักสูตร การศึกษามุ่งเน้นให้ 

กิจกรรมดังกล่าว เป็นส่วนเสริมสร้างประสบการณ์ ทักษะความรู้ความสามารพัฒนาการทาง 

บุคลิกภาพสุขภาพ ตลอดจนคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่นิสิต ซ่ึงกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่จัดขึ้น     

11.3.1.1 ประเภทกิจกรรมเสริมหลักสูตรการเรียน 

                   1) บ าเพ็ญประโยชน์ 
2)วิชาการ 

3) ศิลปวัฒนธรรม 

4) กิจกรรมกีฬา 

5) กิจกรรมอ่ืนๆ 

กิจกรรมเสริมหลักสูตรประเภทเลือกเข้าร่วม ก าหนดวัตถุประสงค์ไว้ 5 ด้านนักศึกษา 

ต้องเข้าร่วมกิจกรรมอย่างน้อย 2 กิจกรรมต่อวัตถุประสงค์ 
1) กิจกรรมเสริมสร้างจิตส านึกสาธารณะ พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และความ

มีวินัย ได้แก่ กิจกรรมในลักษณะเสริมสร้างจิตส านึกเพื่อสังคมส่วนร่วมโดยเน้นสังคมผู้ขาดโอกาส 

จิตส านึกด้านคุณธรรม จริยธรรม ความมีวินัย และความมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ                               
2) กิจกรรมเสริมทักษะทางสังคม วิชาการหรือวิชาชีพ และเสริมสร้างสมรรถ

สากลบนพื้นฐานความเป็นไทย ได้แก่ กิจกรรมในลักษณะส่งเสริมพัฒนาบุคลิกภาพ ความเป็นผู้น า การ
เปิดโลกทัศน์สู่สากล การแสดงออก ทักษะทางภาษา/คอมพิวเตอร์ และส่งเสริมประสบการณ์ทางวิชาชีพ               

3) กิจกรรมเสริมสร้างความภาคภูมิใจในสถาบัน ความเป็นลูกพระบิดา เป็น
หนึ่งเดียวไม่แยกวิทยาเขต /การศึกษา ได้แก่ กิจกรรมในลักษณะปลูกฝังการปฏิบัติตามแนวพระบรม
ราโชวาท พระบิดา และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวความภาคภูมิใจในสถาบัน การแต่งกายท่ีถูกระเบียบ
และกิจกรรมการแสดงออกถึงความเป็นหนึ่งเดียวในลูกสงขลานครินทร์        

4) กิจกรรมเสริมสร้างความเข้าใจในพหุวัฒนธรรมความเป็นประชาธิปไตยโดย
มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ได้แก่ กิจกรรมที่เสริมสร้ างความเข้าใจในความแตกต่างทางศาสนา 
เชื้อชาติ เผ่าพันธ์ุภาษาและวัฒนธรรม กิจกรรมหลอมรวมพหุวัฒนธรรมและกิจกรรมส่งเสริมความเป็น
ประชาธิปไตย 

5) กิจกรรมเสริมสร้างและพัฒนาสุขภาพ ได้แก่  กิจกรรมการออกก าลังกาย
นันทนาการ การพัฒนาสมาธิ และพัฒนาจิต     

11.3.1.2 โครงสร้างการจัดกิจกรรมผู้เรียนตามหลักสูตร โครงสร้างเวลาการจัดกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนในแต่ละระดับช้ันตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  ตาม
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หลักการของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551ได้ก าหนดโครงสร้างเวลาในการ
จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในชั้ นประถมศึกษาปีที่ 1  ถึงช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีละ 120  ชั่วโมง และชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 จ านวน  360  ชั่วโมง เป็นเวลาส าหรับจัดกิจกรรมแนะแนว กิจกรรมนักเรียน และ
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ส าหรับกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ให้
สถานศึกษาจัดเวลาให้ผู้เรียน ได้ปฏิบัติกิจกรรม ดังนี้  

ระดับประถมศึกษา (ป.1-6)              รวม  6  ปี          จ านวน  60  ชั่วโมง 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น(ม.1-3)        รวม  3  ปี          จ านวน  45  ชั่วโมง 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.4-6)     รวม  3  ปี          จ านวน  60  ชั่วโมง 

การจัดสรรเวลาของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้ดีขึ้นกับการบริหารจัดการของสถานศึกษา  
ทั้งนี้ให้เป็นไปตามโครงสร้างเวลาของหลักสูตร และผู้เรียนต้องได้รับการพัฒนาและฝึกปฏิบัติ 
กิจกรรมทั้ง  3  ลักษณะ อย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่องทุกปีจนจบการศึกษาตามหลักสูตร 

11.3.1.3 ประโยชน์ของกิจกรรมเสริมหลักสูตร จากการเข้าร่วมกิจกรรม  
1) นักเรียนสามารถปรับตัวและบริหารจัดการตนเองได้ 
2) นักเรียนมีพฤติกรรมที่เหมาะสมในการใช้ชีวิตทางการศึกษาในโรงเรียนและ

ภายหลังจากส าเร็จการศึกษาจากโรงเรียน 

3) ศักยภาพในตนเองของนักเรียนได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ท้ังด้านทักษะ 

ความสามารถบุคลิกภาพ สุขภาพและคุณธรรม จริยธรรม 

4) นักเรียนเกิดความประทับใจ มีความภาคภูมิใจ และมั่นใจในความเป็น
นักเรียนของโรงเรียนการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร  

นักเรียนนักศึกษา จะส าเร็จการศึกษาได้ ต้องเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร และได้รับ  
การประเมินผลได้เกรด “ผ่าน” ทุก ภาคเรียน ถึงแม้ว่านักเรียนนักศึกษา จะเรียนได้เกรด เฉล่ียสะสม 

มากเท่าใด แต่ถ้าไม่ผ่านกิจกรรมในภาคเรียนใดภาคเรียนหนึ่ง ก็จะไม่สามารถ ส าเร็จการศึกษาได้  
การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรจึงมีความส าคัญมาก 

การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร เป็นการฝึกประสบการณ์ให้กับนักเรียนนักศึกษา เป็นผู้มี 

ความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองตาม ระบอบ 

ประชาธิปไตย การปลูกฝังค่านิยมที่ดีงาม ส่งเสริมการท างานเป็นกลุ่ม บ าเพ็ญตนเป็น ประโยชน์ต่อ 

ส่วนรวม ต่อชุมชน ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม เสริมสร้างคุณธรรม  
จริยธรรม ฝึกการมีวินัยในตนเอง ฝึกกระบวนการคิด วิเคราะห์ รู้จักการ วางแผนท างาน การ 

ปฏิบัติงาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการปรับปรุงพัฒนางาน โดยก าหนดหลักการในการ 

จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรไว้ ดังนี้  
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1. นักเรียนนักศึกษา ต้องลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร ภาคเรียนละ 1 

กิจกรรม 

2. ต้องเข้าปฏิบัติกิจกรรม ไม่น้อยกว่าสัปดาห์ละ 2 ชั่วโมง ถ้าคนใดมีเวลาเข้าร่วม 
กิจกรรมไม่ถึงร้อยละ 60 จะได้เกรดเป็น “ไม่ผ่าน” ทันท ี

3. การเข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง จะนับเป็นเวลาเข้าร่วมกิจกรรมให้วันละ 0.5 ชั่วโมง  
และมีผลต่อการประเมินให้ผ่านกิจกรรมที่นักเรียนนักศึกษาลงทะเบียนไว้ 

4. จะมีอาจารย์ที่ปรึกษากิจกรรม เป็นที่ปรึกษาและประเมินผลการจัดกิจกรรม 

5. ผู้ท่ีมีเวลาเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 จะได้รับการประเมินผลการปฏิบัติ  
กิจกรรม และได้เกรดเป็น “ผ่าน” หรือ “ไม่ผ่าน” 

6. ผู้ไม่ผ่านกิจกรรม จะต้องลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมเดิมซ้ า หรือลงทะเบียน เข้าร่วม 

กิจกรรมอ่ืนแทนก็ได้ แต่ต้องไม่ซ้ ากับกิจกรรมที่เคยได้ผล “ผ่าน” ไว้แล้ว 

 11.3.2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

11.3.2.1 ความหมาย กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เป็นกิจกรรมที่จัดอย่างเป็นกระบวนการด้าน
รูปแบบ วิธีการที่หลากหลาย ในการพัฒนาผู้เรียนด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์และสังคม มุ่ง
ส่งเสริมเจตคติคุณค่าชีวิต ปลูกฝังคุณธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ ส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักแ ละเข้าใจ
ตนเอง สร้างจิตส านึกในธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อม ปรับตัวและปฏิบัติตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม
ประเทศชาติ และด ารงชีวิตได้อย่างมีความสุข 

11.3.2.2 เป้าหมาย การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนมุ่งพัฒนาให้บุคคลรู้จักและเห็นคุณค่า
ในตนเองและผู้อ่ืนมีวุฒิภาวะทางอารมณ์ มีก ระบวนการคิด มีทักษะในการด าเนินชีบิตอย่างเหมาะสม 
และมีความสุข มีจิตส านึกในการรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว สังคมและประเทศชาติ โดยก าหนด
เป้าหมายในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ดังนี้ 

1) ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ที่หลากหลาย เกิดความรู้ความช านาญ ทั้งวิชาการ
ดูแลวิชาชีพอย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้น 

2) ผู้เรียนค้นพบความสนใจ ความถนัด และพัฒนาความสามารถพิเศษ
เฉพาะตัวมองเห็นช่องทางในการสร้างงาน อาชีพในอนาคตได้เหมาะสมกับตนเอง 

3) ผู้เรียนเห็นคุณค่าขององค์ความรู้ต่างๆ สามารถน าความรู้และประสบการณ์
ไปใช้ในการพัฒนาตนเอง และประกอบอาชีพ 

4) ผู้เรียนพัฒนาบุคลิกภาพ เจตคติ ค่านิยมในการด ารงชีวิต และสร้างศีลธรรม
จริยธรรม 

5) ผู้เรียนมีจิตส านึกและท าประโยชน์เพ่ือสังคมและประเทศชาติ 
 



369 

11.3.2.3 ความส าคัญ  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ก าหนดแนวการจัด
การศึกษา โดยยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามา รถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมี
ความส าคัญที่สุดกระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็ม
ตามศักยภาพ โดยจัดเนื้อหาสาระ และกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียน 
ค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลฝึกทักษะกระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ และการ 

ประยุกต์ความรู้มาใช้ในการป้องกันแก้ปัญหาและเรียนรู้จากประสบการณ์จริง กอปรกับ มีการ 

เปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วของสังคมและเทคโนโลยี ก่อให้เกิดทั้งผลดีและผลเสียต่อการด าเนินชีวิต 

ในปัจจุบันของบุคคล ท าให้เกิดความยุ่งยาก ซับซ้อนมากยิ่งขึ้น จ าเป็นต้องปรับเปล่ียนวิถากรด าเนิน 

ชีวิตให้สามารถด ารงอยู่ในสังคมได้อย่างมีคุณค่ามีศักดิ์ศรี และมีความสุข 

หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ก าหนดให้มีสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่ม และกิจกรรมพัฒนา 

ผู้เรียนซ่ึงเป็นกิจกรรมที่จัด ให้ผู้เรียนได้พัฒนาความสามารถของตนเองตามศักยภาพ มุ่งเน้นเพิ่มเติม 

จากกิจกรรมที่ได้จัดให้ผู้เรียนตามกลุ่มสาระที่ 8 กลุ่ม การเข้าร่วมและปฏิบัติกิจกรรมที่เหมาะสม 

ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุข กับกิจกรรมที่เลือกด้วยตนเอง ตามความถนัด และความสนใจอย่าง 

แท้จริง การพัฒนาที่ส าคัญ คือ การพัฒนาองค์รวมของความเป็นมนุษย์ให้ครบทุกด้าน ท้ังร่างกาย  
สติปัญญา อารมณ์ และสังคม ให้เป็นผู้มีศีลธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย และมีคุณภาพ ปลูกฝัง 

และสร้างจิตส านึกของการท าประโยชน์เพ่ือสังคม และประเทศชาติ 
11.3.2.4 วิสัยทัศน์ วิสัยทัศน์ของกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เป็นกิจกรรมที่จัดอย่างเป็น

กระบวนการ ด้วยรูปแบบ วิธีการที่หลากหลาย ให้ได้รับประสบการณ์จากการปฏิบัติจริง มีความหมาย 
และมีคุณค่าในการพัฒนา ผู้เรียนทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ และสังคม มุ่งเสริมเจตคติ 
คุณค่าชีวิต ปลูกฝังคุณธรรมและค่านิยมที่พ่ึงป ระสงค์ ส่งเสริมให้รู้เรียนรู้จักและเข้าใจตนเอง สร้าง
จิตส านึกในธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมปรับตัวและปฏิบัติตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมประเทศชาติ 

11.3.2.5 ธรรมชาติและลักษณะวิชา กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เน้นการจัดกิจกรรมใน
ลักษณะของการบูรณาการองค์ความรู้ต่างๆ ท่ีเกื้อกูลส่งเสริมการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระให้มีความกว้างขา
วงลึกซ้ึงยิ่งขึ้น อีกทั้งให้ผู้เรียนได้ค้นพบและใช้ศักยภาพท่ีมีในตนอย่างเต็มที่ เลือก ตัดสินใจ ได้อย่างมี
เหตุผลเหมาะสมกับตนเอง สามารถวางแผนชีวิตและอาชีพได้อย่างมีคุณภาพ เน้นการเสริมสร้างทักษะ
ชีวิต วุฒิภาวะท างอารมณ์ ศีลธรรม และ จริยธรรม กิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิต กิจกรรมสร้างเสริม
ประสิทธิภาพทางการเรียน เป็นต้น 
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11.3.2.6 หลักการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  มีหลักการจัด ดังนี้ 
1) มีการก าหนดวัตถุประสงค์และแนวปฏิบัติทีชัดเจนเป็นรูปแบบ 

2) จัดให้เหมาะสมกับวัย วุฒิภาวะ ความสนใจ ความถนัด และความสามารถ
ของผู้เรียน 

3) บูรณาการวิชาการกับชีวิตจริง ให้เรียนได้ตระหนักถึงความส าคัญของการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต 

4) ใช้กระบวนการกลุ่มในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ฝึกให้คิดวิเคราะห์ 
สร้างสรรค์จิตนาการ ท่ีเป็นประโยชน์และสัมพันธ์กับชีวิตในแต่ละช่วงวัยอย่างต่อเนื่อง 

5) จ านวนสมาชิกมีความเหมาะสมกับลักษณะของกิจกรรม 

6) มีการก าหนดเวลาในการจัดกิจกรรมให้เหมาะสม สอดคล้องกับวิสัยทัศน์
และเป้าหมายของสถานศึกษา 

7) ผู้เรียนเป็นผู้ด าเนินการมีครูเป็นที่ปรึกษาถือเป็นหน้าที่และงานประจ าโดย
ค านึงถึงความปลอดภัย 

8) ยึดหลักการมีส่วนร่วม โดยเปิดโอกาสให้ครู พ่อแม่ ผู้ปกครอง ชุมชน 
องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน มีส่วนร่วมในการจักกิจกรรม 

9) มีการประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมโดยวิธีการที่หลากหลายและสอดคล้อง
กับกิจกรรมอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง โดยให้ถือว่าเป็นเกณฑ์การประเมินผลการผ่านช่วงช้ันเรียน 

11.3.2.7 โครงสร้างกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและเวลาเรียน 

1) กิจกรรมแนะแนว  เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนาความสามารถของ
ผู้เรียนให้เหมาะสมกับความแตกต่างระหว่างบุคคลสามารถค้นพบและพัฒนาศักยภาพของตนเสริมสร้าง 

ทักษะชีวิตวุฒิภาวะทางอารมณ์ การเรียนรู้เชิงปัญญา และการสร้างสัมพันธภาพท่ีดี ซ่ึงผู้สอนทุกคน 

ต้องท า หน้าที่แนะแนวให้ค าปรึกษาด้านชีวิตการศึกษาต่อและพัฒนาตนสู่โลกอาชีพ 

2) กิจกรรมนักเรียน  เป็นกิจกรรมที่ผู้เรียนเป็นผู้ท่ีปฏิบัติด้วยตนเอง ตั้งแต่ศึกษา
วิเคราะห์วางแผน ปฏิบัติตามแผน ประเมินและปรับปรุงการท างาน โดยเน้นการท างานร่วมกันเป็นกลุ่ม 
เช่นลูกเสือ – เนตรนารี โครงงาน ฯลฯ 

11.3.2.8 การจัดเวลาเรียน ในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตลอดปีการศึกษา ต้องมีเวลา
เรียนประมาณ 20/ของ เวลา เรียนทั้งหมด บางกิจกรรมสามารถด าเนินการนอกเวลาเรียนก็ได้ เช่น
โรงเรียนขจรทรัพย์อ ารุง ก าหนดเวลาเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนดังนี้ 

1) กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

         (1.1) กิจกรรมแนะแนว 

         (1.2) กิจกรรมนักเรียน 

         (1.3) ลูกเสือ – เนตรนารี 
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         (1.4) กิจกรรมตามความถนัด ความสนใจ 

      (1.5) กิจกรรมอ่ืน ๆ 

2) การประเมินผลการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เป็นเงื่อนไขส าคัญประการหนึ่ง 
ส าหรับการผ่านช่วงช้ันหรือจบหลักสูตร ผู้เรียนต้องเข้าร่วมและปฏิบัติกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ตลอดจน 
ผ่านการประเมินตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนดตามแนวประเมิน ดังนี้ 

      (2.1) ประเมินการร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามวัตถุประสงค์ ด้วยวิธีการที่
หลากหลาย ตามสภาพจริงให้ได้ผลการประเมินที่ถูกต้อง ครบถ้วน 

           (2.2) ครูที่ปรึกษากิจกรรม ผู้เรียนและผู้ปกครอง จะมีบทบาทในการ
ประเมินดังนี้ 

(2.2.1)ครูที่ปรึกษากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

   (2.2.2) ต้องดูแลและพัฒนาผู้เรียนให้เกิดคุณลักษะตามวัตถุป ระสงค์
ของกิจกรรม 

(2.2.3) ต้องรายงานเวลา และพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรม 

(2.2.4) ต้องศึกษาติดตาม และพัฒนาผู้เรียนในกรณีผู้เรียนไม่เข้าร่วม
กิจกรรม 

3) ปฏิบัติกิจกรรมให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ 
ผู้เรียน 

(3.1) มีหลักฐานแสดงการเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 80% หรือตามเกณ ฑ์ท่ี
สถานศึกษาก าหนด พร้อมท้ังแสดงการปฏิบัติกิจกรรม และพัฒนาการด้านต่างๆ 

(3.2) ถ้าไม่เกิดคุณลักษณะตามวัตถุประสงค์ ต้องปฏิบัติกิจกรรมเพิ่มเติมตามท่ี
ครูที่ปรึกษากิจกรรมอบรม หรือให้ความเห็นชอบตามที่ผู้เรียนเสนอ 

(3.3) ประเมินตนเองและเพื่อนร่วมกิจกรรม 

ผู้ปกครอง 

   (3.4)ผู้ปกครองให้ความร่วมมือในการติดตามพัฒนาการของผู้เรียนกับ
สถานศึกษาเป็นระยะๆ 

(3.5) ผู้ปกครองบันทึกความเห็น สรุปพัฒนาการและการปฏิบัติกิจกรรมของ
ผู้เรียน 

4) เกณฑ์การผ่านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

(4.1) ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมอย่างน้อย 80% หรือตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 

(4.2) ผู้เรียนผ่านจุดประสงค์ที่ส าคัญของแต่ละกิจกรรม 
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11.3.2.9 แนวการจัดกิจกรรม สถานศึกษาจัดให้ผู้เรียนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมโดยมีแนว
การจัดกิจกรรม  ดังนี้ 

1) ให้ผู้เรียนปฏิบัติกิจกรรมตามความสนใจ 

2) ให้ ผู้เรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมผ่านประสบการณ์ที่หลากหลาย ฝึ กการท างานที่
สอดคล้องกับชีวิตจริง ตลอดจนสะท้อนความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ของผู้เรียน 

3) จัด กิจกรรมอย่างสมดุลทั้ง 3 ลักษณะ คือ กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมนักเรียน และ 

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ โดยจัดกิจกรรมรายบุคคล กิจกรรมกลุ่ม ท้ังในและนอก 

สถานศึกษาอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง 

              4) จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนเป็นผู้ด าเนินการ โดยการศึกษาและใช้ข้อมูลประกอบการ
วางแผนอย่างเป็นระบบ เน้นการคิดวิเคราะห์และใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการด าเนินกิจกรรม 

5) ใช้กระบวนการมีส่วนร่วมและการเรียนรู้แบบร่วมมือมากกว่าเน้นการแข่งขันบน 

พื้นฐานกรปฏิบัติตามวีถีประชาธิปไตย 

6) จัดให้มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และเผยแพร่กิจกรรม 

11.3.2.10 ขอบข่ายการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  สถานศึกษาต้องจัดกิจกรรมให้ครบท้ัง 3 

ลักษณะ คือ กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมนักเรียนและกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ โดย
สามารถจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนได้หลากหลาย 

รูปแบบและวิธีการ โดยมีขอบข่ายดังนี้ 
1) เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมความเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ให้กว้างขวางลึกซ้ึงยิ่งขึ้น

ในลักษณะเป็นกระบวนการเชิง บูรณาการโดยยึดหลักคุณธรรมจริยธรรม ตลอดจนสามารถบูรณาการ
ระหว่างกิจกรรมแนะแนว กิจกรรมนักเรียน และกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์  

2) เป็นกิจกรรมที่ตอบสนองความสนใจ ความถนัด และความต้องการของผู้เรียนตาม
ความแตกต่างระหว่างบุคคล เน้นการให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าของวิชาความรู้ อาชีพ และการด าเนินชีวิตที่ดี
งาม ตลอดจนเห็นแนวทางในการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ 

3) เป็นกิจกรรมที่ปลูกฝัง  และส่งเสริมจิตส านึกการท าประโยชน์ต่อสังคมในลักษณะ
ต่าง ๆ สนับสนุนค่านิยมที่ดีงามและเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

4) เป็นกิจกรรมที่ฝึกการท างานและการให้บริ การด้านต่าง ๆ ท้ังท่ีเป็นประโยชน์ต่อ
ตนเองและต่อส่วนรวม เพื่อเสริมสร้างความมีน้ าใจ ความเอ้ืออาทร ความเป็นพลเมืองดีและความ
รับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว และสังคม    
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11.3.2.11 การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนการ ประเมินการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 เป็นการประเมินโดยผู้เรียนต้องมีเวลาเข้า
ร่วมกิจกรรม ปฏิบัติกิจกรรมและมีผลงาน/ชิ้นงาน/คุณลักษณะผ่านการประเมินตามเกณฑ์ท่ีสถาน ศึกษา
ก าหนด มีดังนี้ 

1) หลักการประเมิน  การประเมินการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตร
แกนกลางการศึก ษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เป็นการประเมินการปฏิบัติกิจกรรมหรือผลงาน /

ชิ้นงาน/คุณลักษณะของผู้ เรียนเป็นระยะอย่างต่อเนื่อง มุ่งเน้นให้ผู้เรียนค้นหาศักยภาพของตน สะท้อน
แนวคิดจากการปฏิบัติกิจกรรม การท างานกลุ่ม และการมีจิตสาธารณะ โดยให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องมีส่ว น
ร่วมในการประเมิน 

2) แนวทางการประเมิน การ ประเมินกิจกรรมพัฒน าผู้เรียน มีแนวทางในการ
ประเมิน 

3)สถานศึกษาควรก าหนดแนวทางท่ีชัดเจนในการประเมินกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 2 ประการ คือ การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนรายกิจกรรม และการประเมินกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนเพื่อการตัดสิน 

 

11.3.2.12 การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนรายกิจกรรม 

               1) ตรวจสอบเวลาเข้าร่วมกิจกรรมของผู้เรียนให้เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษา
ก าหนด 

2) ประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนจากการปฏิบัติกิจกรรมและผลงาน /ชิ้นงาน /

คุณลักษณะของผู้เรียนตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหน ดด้วยวิธีการหลากหลาย เน้นการมีส่วนร่วมของ
ผู้เกี่ยวข้องในการปฏิบัติกิจกรรม 

3) ผู้ เรียนมีเวลาเข้าร่วมกิจกรรมมีการปฏิบัติกิจกรรมและมีผลงาน /ชิ้นงาน /

คุณลักษณะตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด เป็นผู้ผ่านการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนรายกิจกรรม 
และน าผลการประเมินไปบันทึกในระเบียนแสดงผลการเรียน 

4) ผู้เรียนที่มีผลการประเมินไม่ผ่านในเกณฑ์เวลาเข้าร่วมกิจกรรมการปฏิบัติ
กิจกรรม และผลงาน/ชิ้นงาน/คุณลักษณะตามท่ีสถานศึกษาก าหนด ครูหรือผู้รับผิดชอบต้องด าเนินการ
ซ่อมเสริมและประเมินจนผ่าน ทั้งนี้ควรด าเนินการให้เสร็จส้ินในปีการศึกษานั้น  ๆ ยกเว้นมีเหตุสุดวิสัย
ให้อยู่ในดุลพินิจของสถานศึกษา 

11.3.2.13 การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเพื่อการตัดสิน การประเมินกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนเพื่อตัดสินเล่ือนชั้นและจบระดับการศึกษาเป็นการประเมินการผ่านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเป็นราย
ปี/รายภาค เพื่อสรุปผลการผ่านในแ ต่ละกิจกรรม สรุปผลรวมเพื่อเล่ือนชั้นและประเมินผลรวมในปี
สุดท้ายเพื่อการจบแต่ละระดับการศึกษา โดยการด าเนินการดังกล่าวมีแนวปฏิบัติ ดังนี้ 
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1) ก าหนดให้มีผู้รับผิดชอบในการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการร่วมกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนของผู้เรียนทุกคนตลอดระดับการศึกษา 

2) ผู้รับผดิชอบสรุปและตัดสินผลการร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของผู้เรียนเป็น
ราย บุคคลตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด เกณฑ์การจบแต่ละระดับการศึกษาท่ีสถานศึกษาก าหนดนั้น 
ผู้เรียนจะต้องผ่านกิจกรรม 3 กิจกรรมส าคัญ  ดังนี้ 

(2.1) กิจกรรมแนะแนว 

(2.2) กิจกรรมนักเรียน ได้แก่กิจกรรมลูกเสื อ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้
บ าเพ็ญประโยชน์ และนักศึกษาวิชาทหาร โดยเลือกเพียง 1 กิจกรรม 

(2.3) กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 
3) ผู้รับผิดชอบเสนอผลการประเมินต่อคณะอนุกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้

และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเพื่อให้ความเห็นชอบ 

4) ผู้รับผิดชอบเสนอผูบ้ริหารสถานศึกษาพิจารณาเพื่ออนุมัติผลการประเมิน
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนผ่านเกณฑ์การจบแต่ละระดับการศึกษา 

11.3.2.14 เกณฑ์การตัดสิน  ผู้เรียนจะต้องได้รับการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและ
ผ่านเกณฑ์ตามที่สถานศึกษาก าหนด โดยก าหนดเกณฑ์ในการประเมินอย่างเหมาะสม  ดังนี้ 

1) ก าหนดคุณภาพหรือเกณฑ์ในการประเมินตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐานก าหนดไว้ 2 ระดับ คือ ผ่านและไม่ผ่าน 

2) ก าหนดประเด็นการประเมินให้สอดคล้องตามวัตถุประสงค์ในแต่ละ
กิจกรรมและก าหนดเกณฑ์การผ่านการประเมิน  ดังนี้ 

(2.1) เกณฑ์การตัดสินผลการประเมินรายกิจกรรมผ่าน หมายถึง ผู้เรียน
มีเวลาเข้าร่วมกิจกรรมครบตามเกณฑ์ ปฏิบัติกิจกรรม และมีผลงาน /ชิ้นงาน /คุณลักษณะตามเกณฑ์ท่ี
สถานศึกษาก าหนด  ไม่ผ่าน หมายถึง ผู้เรียนมีเวลาเข้าร่วมกิจกรรมไม่ครบตามเกณฑ์ไม่ผ่านการปฏิบัติ
กิจกรรมหรือมีผลงาน/ชิ้นงาน/คุณลักษณะไม่เป็นไปตามที่สถานศึกษาก าหนด 

(2.2) เกณฑ์การตัดสินผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนรายปี /ราย
ภาค ผ่านหมายถึง ผู้เรียนมีผลการประเมินระดับ “ผ่าน”ในกิจกรรมส าคัญทั้ง 3 กิจกรรม คือกิจกรรมแนะ
แนว กิจกรรมนักเรียน และกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ไม่ผ่านหมายถึง ผู้เรียนมีผลการ
ประเมินระดับ “ไม่ผ่าน” ในกิจกรรมส าคัญกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งจาก 3 กิจกรรม คือ กิจกรรมแนะแนว 
กิจกรรมนักเรียน และกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 

(2.3) เกณฑ์การตัดสินผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเพื่อจบ
ระดับการศึกษาผ่าน หมายถึง  ผู้เรียนมีผลการประเมินระดับ “ผ่าน” ทุกชั้นปีในระดับการศึกษานั้นไม่
ผ่าน หมายถึง ผู้เรียนมีผลการประเมินระดับ “ไม่ผ่าน” บางช้ันปีในระดับการศึกษานั้น 
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3) แนวทางการแก้ไขนักเรียนกรณีไม่ผ่านเกณฑ์  กรณีที่ผู้เรียนไม่ผ่านกิจกรรม
ให้เป็นหน้าที่ของครูหรือผู้รับผิดชอบกิจกรรมนั้นๆ ท่ีจะต้องซ่อมเสริมโดยให้ ผู้เรียนด าเนินกิจกรรมจน
ครบตามเวลาท่ีขาดหรือ ปฏิบัติกิจกรรมให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมนั้น แล้วจึงประเมินให้
ผ่านกิจกรรมเพื่อบันทึกในระเบียนแสดงผลการเรียน ยกเว้นมีเหตุสุดวิสัยให้รายงานผู้บริหารสถานศึกษา
ทราบเพื่อด าเนินการช่วย เหลือผู้เรียนอย่างเหมาะสมเป็นรายกรณีไป 

11.3.2.15.ข้อเสนอแนะ  การประเมินการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนนั้น จะต้อง
ค านึงถึงส่ิงต่อไปนี้ 

1) ผู้เรียนมีเวลาเข้ร่วมกิจกรรมของผู้เรียนตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนดโดย
สถานศึกษาควรก าหนดเวลาไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนแต่ละกิจกรรม ส าหรับกิจกรรม เพื่อ
สังคมและสาธารณประโยชน์ผู้เรียนจะต้องปฏิบัติกิจกรรมครบตามโครงสร้างเวลา 

2) ผู้เรียนมีผลการปฏิบัติกิจกรรม และมีผลงาน/ชิ้นงาน /คุณลักษณะตามเกณฑ์
ที่สถานศึกษาก าหนด โดยอาจจัดให้ผู้เรียนแสดงผลงาน แฟ้มสะสมงาน หรือจัดนิทรรศการ 

3) การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน หากสถานศึกษามีบุคลากรไม่เพียงพอหรือไม่
สามารถจัดกิจกรรมได้อย่างหลากหลาย สถานศึกษาอาจจัดกิจกรรมในลักษณะบูรณาการในกิจกรรมหรือ
โครงการต่างๆเช่น กิจกรรมโฮมรูม กิจกรรมวันส าคัญ กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ เป็นต้น ซ่ึงสถานศึกษา
สามารถประเมินผลการเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวและน ามาเป็นส่วน หนึ่งในการประเมินกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนได้ 

4) การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนควรมีองค์ประกอบในการด าเนินงาน ดังนี้ 
(4.1) มีครูที่ปรึกษากิจกรรม และมีแผนการด าเนินกิจกรรม 

(4.2) มีหลักฐาน ชิ้นงาน หรือแฟ้มสะสมงาน 

(4.3) มีผู้รับรองผลการเข้าร่วมกิจกรรม 

(4.4) มีรายงานแสดงการเข้าร่วมกิจกรรม 

11.3.2.16 บทบาทของบุคลากรที่เกี่ยวข้อง 

1) บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษา 

(1.1) ก าหนดแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนไว้ในหลักสูตร
สถานศึกษาและโดยการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 

(1.2) ผู้บริหารชี้แจง ท าความเข้าใจ และสร้างความตระหนักใ ห้
บุคลากรและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคนเห็นคุณค่าและ ร่วมมือในกรจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

(1.3) พัฒนาและส่งเสริมสนับสนุนให้ครูมีความรู้ความสามารถความ
เชี่ยวชาญ และมีความทันสมัยในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่หลากหลายสอดคล้องกับความ ต้องการ
ของผู้เรียนและสถานการณ์ปัจจุบันอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ 
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(1.4) สร้างเครือข่ายและประสานความร่วมมือและความเข้าใจอันดี
ระหว่างสถานศึกษากับผู้เรียน ผู้ปกครอง ชุมชน องค์กรภาครัฐ และภาคเอกชนเพื่อสนับสนุนการจัด
กิจกรรม 

(1.5) นิเทศติดตามให้ค าปรึกษาประเมินผล และสร้างขวัญก าลังใจแก่
ผู้ปฏิบัติงานในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

(1.6) แลกเปล่ียนเรียนรู้และเผยแพร่ผลงานที่ประสบผลส าเร็จกับ
หน่วยงานและบุคลกรที่เกี่ยวข้อง 

   2) บทบาทของครูผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

(2.1) ศึกษาหลักการ วัตถุประสงค์ ขอบข่าย แนวการจัดกิจกรรม การ
ประเมินผลพัฒนาผู้เรียน และจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุตามเป้าหมาย 

(2.2) ชี้แจงและท าความเข้าใจกับผู้เรียนและผู้ปกครองเกี่ยวกับการจัด
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

(2.3) ร่วมกับผู้เรียนออกแบบกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสามารถ 
ความถนัด ความสนใจของผู้เรียนและเป็นไปตามหลักการ ปรัชญา และแนวการจัดกิจกรรมพั ฒนา
นักเรียน 

(2.4) ส่งเสริมกระตุ้นและอ านวยการความสะดวกให้ผู้เรียนแสดง
ความคิดเห็นอย่างอิสระในการจัดท าแผนงาน โครงการ ร่วมปฏิบัติกิจกรรม และการประเมินผล 

(2.5) ให้ค าปรึกษาดูแล ติดตาม ประสานงาน และอ านวยความ
สะดวกให้แก่ผู้เรียนในการร่วมกิจกรรมให้เป็นไปตามแผน 

(2.6) ประเมินผลการเข้าร่วมกิจกรรมของผู้เรียน และซ่อมเสริมกรณี
ที่ผู้เรียนไม่ผ่านเกณฑ์ พร้อมจัดท าเอกสารหลักการฐานการประเมินผล 

(2.7) รายงานผลการด าเนินกิจกรรมให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ แล้วน าผล
การจัดกิจกรรมมาพัฒนาและปรับปรุงแก้ไข 

(2.8) แลกเปล่ียนเรียนรู้และเผยแพร่ผลงานที่ ประสบผลส าเร็จกับ
หน่วยงานและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง 

3) บทบาทของผู้เรียน 

(3.1) ศึกษาข้อมูล วิเคราะห์ตนเอง และเข้าร่วมกิจกรรมตามความ
สนใจ ความถนัดและความสามารถ หรือตามข้อเสนอแนะของสถานศึกษา 

(3.2) เข้ารับการปฐมนิเทศจากครูผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

(3.3) ร่วมประชุมเลือก ตั้งคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ ตามลักษณะของ
กิจกรรม 
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(3.4) ร่วมประชุมจัดท าแผนงานโครงการ ปฏิทินงาน และปฏิบัติ
กิจกรรม ด้วยความเอาใจใส่อย่างสม่ าเสมอ 

(3.5) ร่วมประเมินการปฏิบัติกิจกรรมและน าผลมาพัฒนาตนเองและ
น าเสนอผลการปฏิบัติกิจกรรมต่อครูผู้รับผิดชอบ 

(3.6) แลกเปล่ียนเรี ยนรู้ ถอดประสบการณ์ ทบทวน และสะท้อน
ความรู้สึกภายหลังการปฏิบัติกิจกรรม (AAR) รวมท้ังสร้างเครือข่ายจิตอาสาและขยายผลต่อยอดสู่ความ
ยั่งยืน 

   4) บทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษา 

(4.1) ให้ความเห็นชอบและมีส่วนร่วมในการก าหนดวางแผนด าเนิน
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศึกราช 2551  

(4.2) ส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตาม
ความเหมาะสม 

5) บทบาทของผู้ปกครองและชุมชน 

(5.1) มีส่วนร่วมในการวางแผนการจัดกิจกรรม และอาสาร่วม
กิจกรรมต่างๆของสถานศึกษาและชุมชุน 

(5.2) ยอมรับในศักยภาพของผู้เ รียนให้โอกาสให้ผู้เรียนได้ส ารวจ
ตนเองเพื่อประกอบการตัดสอนใจในการเลือกแผนการ เรียน การศึกษาต่อ และการประกอบอาชีพ 

(5.3) ดูแลเอาใจใส่ผู้เรียนและให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา 
ป้องกันและแก้ไขปัญหาของผู้เรียน 

(5.4) เป็นที่ปรึกษาหรือแนะแนวทางการด าเนินชีวิตที่ดีงาม 

(5.5) ร่วมมือกับสถานศึกษาเพื่อติดตามประเมินผลพัฒนาและการ
ปฏิบัติกิจกรรม 

11.3.2.17 คุณภาพของผู้เรียน 

1) คุณภาพของผู้เรียนเมื่อจบหลักสูตร  กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน มุ่งพัฒนา
ผู้เรียนให้รู้จักและเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อ่ืน มีวุฒิภาวะทางอาร์ม มีกระบวนการคิ ด มีทักษะในการ
ด าเนินชีวิตอย่างเหมาะสม และมีความสุข มีจิตส านึกในการรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว สังคม และ
ประเทศชาติ 

2) คุณภาพของผู้เรียนเมื่อจบแต่ละช่วงชั้น 

ช่วงชั้นที่ 1  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3  รู้ความต้องการ จุดเด่นจุดด้อยของ
ตนเองตลอดจนตัดสินใจแก้ไขปัญ หาง่ายๆ ของตนเองได้ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 
แสดงออกทางอารมณ์ได้เหมาะสมกับวัย สามารถค้นหาข้อมูลจากแหล่งใกล้ตัวและเลือกใช้ข้อมูลให้เป็น
ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน 
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ช่วงชั้นที่ 2 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 รู้ความต้องการและความสนใจของ
ตนเอง พัฒนาจุดเด่นและปรับปรุงจุดด้อย รู้และเข้าใจปัญหาท่ีซับซ้อน มีการควบคุมอารมณ์และมีการ
แสดงออกได้เหมาะสมกับวัยและสถานการณ์ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข ตัดสินในแก้ปัญหา
ตนเอง ครอบครัว โรงเรียน สามารถค้นหาข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ด้วยวีการที่หลากหลายและเลือกใช้
ข้อมูลให้เป็นประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน  

ช่วงชั้นที่ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 รู้และเข้าใจความรู้สึกของตนเอง แสวงหา
แบบอย่างท่ีดีและเหมาะสม รู้และเข้าใจสาเหตุของปัญหาและมีแนวทางในการแก้ปัญหา เข้าใจและ
ยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคลมีความสามารถจัดการกับอารมณ์และแสดงออกได้ อย่างเหมาะสม มี
ความสามารถในการท างานในฐานะผู้น าและผู้ตามที่ดี มีความสามารถในการตัดสินใจแก้ปัญหาของ
ตนเอง ครอบครัวโรงเรียนและสังคม สามารถค้นหา รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ด้วยวิธีการ
ที่หลากหลายทันสมัย และสามารถเลือกใช้ข้อมูลสารสนเทศให้เป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคม 
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11.4 บทสรุป 

การจัดโครงการและการจัดกิจกรรมเพื่อการศึกษา  เป็นรูปแบบของการบริหารรูปแบบหนึ่ง ซ่ึง
มีความเป็นเอกเทศและประกอบด้วยกลุ่มของกิจกรรมที่มีความสอดคล้องสัมพันธ์กัน มีการวางแผน
ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์เฉพาะท่ีก าหนดไ ว้ โดยมีระยะเวลาเริ่มต้น และ
ระยะเวลาส้ินสุด โครงการที่แน่นอน ดังนั้นโครงการจึงเป็นส่วนส าคัญส่วนหนึ่งของการวางแผนที่จะท า
ให้องค์กรบรรลุ วัตถุประสงค์ตามเป้าหมาย  ซ่ึงโรงเรียน ต้องจัดขึ้นเพื่อสร้างโอกาสการเรียนรู้ ให้แก่
นักเรียนในโรงเรียนโดยไม่ถือว่าเป็นส่วนหนึ่ งของ การเรียนตามหลักสูตร อันเป็นการพัฒนาองค์รวม
ของความเป็นมนุษย์ให้ครบทุกด้าน ท้ังร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคม ให้เป็นผู้มีศีลธรรม 
จริยธรรม มีระเบียบวินัย และมีคุณภาพ ปลูกฝังและสร้างจิตส านึกของการท าประโยชน์เพ่ือสังคม และ
ประเทศชาติ 
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ค าถามท้ายบท 
 

 1.1 ให้สรุปหลักการในการการจัดโครงการและการจัดกิจกรรมเพื่อการศึกษา   พร้อมน าเสนอ
เป็นกลุ่ม (5 คน) 

 1.2 ให้เขียนโครงการ 1 โครงการ เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียน 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ 12 

การจัดระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ  3    ชั่วโมง 
 

หัวข้อเนื้อหา 

 12.1 ระบบสารสนเทศ 

 12.2 ความส าคัญของระบบสารสนเทศ 

 12.3 ระบบสารสนเทศและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ในการบริหารการศึกษา 

12.4 การน าข้อมูลสารสนเทศไปใช้ประโยชน์ 
12.5 บทสรุป 

 

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

1. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถอธิบายเกี่ยวกับการจัดระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ 

2.   เพื่อให้ผู้เรียน น าไปประยุกต์ใช้กับการเรียนเป็นกลุ่มและเ ตรียมการเพื่อฝึกปฏิบัติใน
สถานศึกษา 

 

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอนประจ าบท 

1. บรรยายเนื้อหาในแต่ละหัวข้อ พร้อมยกตัวอย่างประกอบ 

2. ศึกษาจากเอกสารประกอบการสอน 

3. ผู้สอนสรุปเนื้อหา 

4. ท าแบบฝึกหัดเพื่อทบทวนบทเรียน 

5. ผู้เรียนถามข้อสงสัย 

6. ผู้สอนท าการซักถาม 
 

สือ่การเรียนการสอน 

1. เอกสารประกอบการสอนวิชา บทท่ี 12 การจัดระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ 

2. Power Point เรื่อง การจัดระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ 
 

การวัดผลและการประเมิน 
1. ประเมินจากการซักถามในชั้นเรียน 

2. ประเมินจากความร่วมมือและความรับผิดชอบต่อการเรียน 

3. ประเมินจากการทดสอบแบบทดสอบและ ท าแบบฝึกหัดทบทวนท้ายบทเรียน 

 



บทที่ 12 

การจัดระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ 
 

12.1 ระบบสารสนเทศ 

 12.1.1 ระบบสารสนเทศ (Information System) หมายถึง กระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูล 
การประมวลผลให้อยู่ในรูปสารสนเทศท่ีเป็นประโยชน์สูงสุดและการจัดเก็บรักษาอย่างมีระบบเพื่อ
สะดวกต่อการน าไปใช้ สารสนเทศ ที่ถูกจัดเก็บอย่างเป็นระบบจะสามารถน าไปใช้สนับสนุน การ
บริหารและการตัดสินใจทั้งในระดับผู้ปฏิบัติและระดับผู้บริหารเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่
ตรงกันยิ่งขึ้นขอน าเสนอความหมายของค าท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดระบบสารสนเทศในสถานศึกษา 

12.1.2 ข้อมูล (Data) หมายถึง ข้อเท็จจริง ต่าง ๆ ซ่ึงอาจแสดงเป็นตัวเลข ตัวหนังสือ หรือ
สัญลักษณ์ ข้อเท็จจริงเหล่านี้เป็นส่ิงท่ีเก็บรวบรวมมาโดยยังไม่ผ่านการประมวลผลหรือการ
วิเคราะห์จัดกระท า จึงท าให้ส่วนมากไม่มีความหมายสมบูรณ์พอที่จะน าไปใช้ประกอบ การ
ตัดสินใจตัวอย่างของข้อมูล เช่น จ านวนห้องเรียน จ านวนนักเรียน น้ าหนัก ส่วนสูงเกรดเฉล่ียคะแนน
สอบ NT คะแนนสอบ O-NET ผลการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรฐานหลักสูตรสถานศึกษาเป็นต้น 

12.1.3 สารสนเทศ (Information) หมายถึง ข้อมูลที่ได้ผ่านการประมวลผลหรือการ
วิเคราะห์ด้วยวิธีการต่าง ๆ จนอยู่ในรูปแบบที่มีความหมาย สามารถน าไปใช้ประกอบการตัดสินใจ
หรือน าไปใช้ในเรื่องต่าง ๆ ได้ตามวัตถุประสงค์เช่นอัตราส่วนครูต่อนักเรียนการเปรียบเทียบผลการ
ด าเนินงานตั้งแต่เริ่มด าเนินการการจัดเรียงล าดับคะแนนของนักเรียนร้อยละของนักเรียนที่มีผลการ
เรียนตั้งแต่ระดับ ๓ ขึ้นไป ร้อยละของนักเรียนที่ผ่านการประเมิน คุณลักษณะที่พึงประสงค์ตาม
หลักสูตรสถานศึกษาในระดับดีเยี่ยมดีผ่าน ไม่ผ่านเป็นต้น 

 12.1.4 องค์ประกอบของระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์ 

  12.1.4.1 ฮาร์ดแวร์ (Hardware)  หมายถึง  เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
เพื่อใช้ในการจัดท าสารสนเทศ 

 12.1.4.2 ซอฟต์แวร์  (Software)  เป็นชุดค าส่ังเพื่อส่ังให้เครื่องคอมพิวเตอร์หรือ
ฮาร์ตแวร์ท างาน 

 12.1.4.3 ข้อมูล (Data) เป็นส่วนส าคัญอย่างหนึ่งของระบบเพื่อใช้ในการ
ประมวลผลให้ได้สารสนเทศในการตัดสินใจ อาจอยู่ในรูปของตัวอักษร ตัวเลข รูปภาพ และเสียง 

     12 .1.4.4 การส่ือสารและเครือข่าย (Telecommunication) เป็นการเชื่อมต่อ
คอมพิวเตอร์เพ่ือการส่ือสารและแลกเปล่ียนโปรแกรมและข้อมูลโดยผ่านส่ือน าข้อมูลต่าง ๆ 
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     12.1.4.5 กระบวนการท างาน (Procedure)  เป็นกฎหรือข้อปฏิบัติ  ค าแนะน าในการ
ใช้โปรแกรมฮาร์ดแวร์  และการกระท ากับข้อมูล 

     12 .1.4.6 บุคลากร (People) บุคคลที่จัดการให้คอมพิวเตอร์ท างานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  และท างานร่วมกับผู้ใช้ เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศให้ตรงกับความต้องการ 
 

12.2 ความส าคัญของระบบสารสนเทศ 

  12.2.1 การท้าทายของเศรษฐกิจโลก  การเจริญเติบโตของโลกเศรษฐกิจอุตสาหกรรมท าให้
ระบบสารสนเทศมีความ จ าเป็นเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ  เพื่อช่วยขยายโอกาสทางเศรษฐกิจไม่เพียงแต่
เศรษฐกิจระดับท้องถ่ินหรือระดับประเทศเท่านั้น  แต่ยังรวมไปถึงเศรษฐกิจระดับโลกด้วย  ดังนั้น
การที่จะด าเนินงานธุรกิจให้ประสบความส าเร็จในตลาดโลก  องค์การจ าเป็นจะต้องมีระบบ
สารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพเพื่อให้เหมาะสมกับยุคของระบบเศรษฐกิจฐานความรู้ 

12.2.2 การแข่งขันทางการค้า เนื่องจากการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมที่ไร้
ขีดจ ากัด  การท าธุรกิจมีความเป็นอิสระและเสรีมากขึ้นส่งผลให้การแข่งขันทางการค้ามีความ
รุนแรงมากขึ้นเช่นกัน  และในการที่จะแข่งขันให้ชนะคู่แข่งขันได้นั้น  ระบบสารสนเทศท่ีถูกต้อง
และทันสมัยเป็นปัจจัยส าคัญอย่างหนึ่งในการแข่งขัน 

12.2.3 การขยายเครือข่ายทางการค้า  รูปแบบธุรกิจที่แต่เดิมมีการซ้ือ- ขายและให้บริการ
ภายในประเทศท่ีผลิตสินค้าเท่านั้น  ปัจจุบันได้มีการขยายตลาดไปยังสาขาต่าง ๆ  รูปแบบที่ได้ รับ
ความนิยมอย่างแพร่หลายคือ  ธุรกิจ แฟรนไชส์และธุรกิจออนไลน์ในลักษณะของพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์  ซึ่งระบบสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพจะช่วยส่งเสริมและสนับสนุนการตัดสินใจและ
ท าให้การขายการบริหารงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

12.2.4 ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ความ เจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
สารสนเทศมีบทบาทส าคัญต่อการด าเนินชีวิตประจ าวันของมนุษย์ใน  ด้วยความก้าวหน้าของ
เทคโนโลยีที่ช่วยให้สารสนเทศกระจายไปยังผู้บริโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพ  สะดวกรวดเร็ว  ท า
ให้องค์การต่าง ๆ  ได้น าเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาประยุกต์ใช้เพื่อการพัฒนา ระบบสารสนเทศให้มี
คุณภาพ  เพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจ  ให้บริการลูกค้า  และเพิ่มประสิทธิภาพการท างานของ
พนักงาน 

 12.2.5 ประโยชน์ของระบบสารสนเทศ 

  12.2.5.1 ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน 

     12.2.5.2 ช่วยสร้างทางเลือกในการแข่งขัน 

     12.2.5.3 ช่วยสนับสนุนการตัดสินใจ 

     12.2.5.4 ช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิต 
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 จากความหมายที่กล่าวมาข้างต้น สารสนเทศของสถานศึกษา จึงเกิดจากการน าข้อมูล 

ต่าง ๆ ท่ีเกิดจากการปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบของครู บุคลากรในสถานศึกษาและผู้ท่ี
เกี่ยวข้อง มาจัดกระท า /ประมวลผลหรือวิเคราะห์ด้วยวิธีการ ต่าง ๆ เช่นการจัดหมวดหมู่ การ
เรียงล าดับ การแจงนับ การวิเคราะห์ ฯลฯ ตลอดจนการใช้สูตรทางคณิตศาสตร์ต่างๆ (ค านวณหาค่า
ร้อยละค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าความแปรปรวน ฯลฯ ) ผลที่ได้จากการจัดกระท าด้วย
วิธีการต่าง ๆ จะเป็นสารสนเทศ ซ่ึงสามารถน าเสนอได้ในหลายรูปแบบ เช่น ตาราง แผนภาพ กราฟ 
หรือการบรรยายเป็นความเรียง เป็นต้น  

 

 

 

 

 

 

  

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพที ่33  กระบวนการพัฒนาระบบสารสนเทศของสถานศึกษา 
 

 การจัดให้มีระบบสารสนเทศท่ีดีในสถานศึกษานั้น ต้องเป็นไปตามกระบวนการหรือขั้นตอนที่
มีคุณภาพ ตรงกับความต้องการของ ผู้ใช้ โดยทั่วไปการจัดระบบสารสนเทศ มีขั้นตอนการ
ด าเนินงานหลัก ๆ จ านวน  ๕  ขั้นตอน มีรายละเอียดดังนี้ 
 

 

การประมวลผลหรือการวิเคราะห์ข้อมูล 

เก็บรวบรวมข้อมูล 

การจัดท าสารสนเทศตามมาตรฐาน 

การน าขอมูลสารสนเทศไปใช้ประโยชน์ 

ศึกษาและวิเคราะห์ความต้องการข้อมูล
สารสนเทศตามมาตรฐานการศึกษา  

ตรวจสอบ 

รายงานผลระบบ
สารสนเทศ

การจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ 

ปรับปรุง /

พัฒนา 

ไม่ผ่าน 

ผ่าน 
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      1) การรวบรวมข้อมูล  การเก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ นั้น จะต้อง
ก าหนดรายการข้อมูลที่ต้องการ ก าหนดวิธีการจัดเก็บ สร้างหรือจัดหาเครื่องมือในการจัดเก็บ ให้
สอดคล้องกับลักษณะของข้อมูลและแหล่งข้อมูล เช่น แบบส ารวจ แบบสัมภาษณ์ แบบสอบถาม 
แบบบันทึก แบบสังเกต เป็นต้นนอกจากนั้นควรก าหนดเวลาในการจัดเก็บหรือผู้รับผิดชอบในการ
จัดเก็บโดยต้องค านึงถึงข้อมูลที่ตรงกับความต้องการที่ก าหนดไว้และมีความเชื่อถือได้  ใน
การก าหนดรายการข้อมูลที่ต้องการนั้น อาจด าเนินการโดยศึกษาจากมาตรฐานการศึกษาในระบบ
การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพ่ือการประเมินคุณภาพ
ภายในของกระทรวงศึกษาธิการ มาตรฐานการศึกษาเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ . 

มาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ฯลฯ จากนั้น
จึงก าหนดวิธีการและเครื่องมือส าหรับรวบรวมข้อมูลให้มีความสอดคล้องกัน เช่น ก าหนดวิธีการ
รวบรวมข้อมูลด้วยการสอบถาม เครื่องมือที่ใช้ควรเป็นแบบสอบถามหรือใช้วิธีการรวบรวมข้อมูล
ด้วยการสังเกต เครื่องมือที่ใช้ก็ควรเป็นแบบสังเกต เป็นต้น 

      2) การตรวจสอบข้อมูล  ข้อมูลที่เก็บรวบรวมมาได้ก่อนที่จะน าไป
ประมวลผล ควรมีการตรวจสอบ ความถูกต้องของข้อมูลก่อน โดยพิจารณาจากความถูกต้อง ความ
สมบูรณ์และความเป็นปัจจุบันของข้อมูล 

      3) การประมวลผลข้อมูล  ขั้นนี้ เป็นการน าข้อมูลมาประมวลผลให้เป็น
สารสนเทศ หรือเป็นการเปล่ียนแปลงข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบที่น าไปใช้ประโยชน์ได้ ข้อมูลใดที่เป็น
สารสนเทศอยู่แล้ว ก็น ามาจัดกลุ่ม แยกแยะ ตามลักษณะและประเภทของสารสนเทศ ซ่ึงการ
ประมวลผลนั้นอาจเป็นการจัดหมวดหมู่ การเรียงล าดับ การแจงนับ ส าหรับการใช้สูตรทาง
คณิตศาสตร์ การด าเนินการอาจใช้วิธีการง่าย ๆ ท่ีเรียกว่าท าด้วยมือใช้เครื่องค านวณเล็กๆ มาช่วย 
จนกระทั่งใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่คือคอมพิวเตอร์ก็ได้ในการวิเคราะห์ข้อมูลควรใช้ค่าสถิตที่ง่าย
และตรงท่ีสุด ค่าสถิติที่นิยมน ามาใช้ เช่น ค่าร้อยละ อัตราส่วน สัดส่วน ค่าเฉล่ีย คา่เบี่ยงเบน
มาตรฐาน หรือแม้กระทั่งการแจกแจงความถ่ี ท่ีเป็นการหาค่าสถิติที่ง่ายที่สุด 

      4) การน าเสนอข้อมูลและสารสนเทศ  ข้อมูลที่ผ่านการประมวลผลหรือ
จัดท าเป็นสารสนเทศท่ีมีความหมายชัดเจน มีความกะทัดรัด ตรงกับความต้องการและสะดวกต่อ
การน าไปใช้ อาจน าเสนอในรูปของ ตาราง แผนภาพ กราฟ หรือการบรรยายเป็นความเรียง ก็ได้ 
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของการน าไปใช้และลักษณะของสารสนเทศนั้น ๆ  
      5) การจัดเก็บข้อมูลและสารสนเทศ  การจัดเก็บส่วนที่เป็นข้อมูลและส่วน
ที่เป็นสารสนเทศไว้ในส่ือต่าง ๆ อย่างมีระบบ สะดวกต่อการค้นหาเพื่ อน ามาใช้ประโยชน์ อาจ
จัดเก็บเป็นแฟ้มเอกสารหรือแฟ้มอิเล็กทรอนิกส์ ตามศักยภาพของสถานศึกษา แต่ต้องค านึงถึง
ระบบของการค้นหาให้สะดวกต่อการเปล่ียนแปลง ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน การน าข้อมูลไป
ประมวลผลใหม่ รวมทั้งการน าสารสนเทศไปใช้ประโยชน์ในงานต่าง ๆ สถานศึกษาท่ี มีระบบ
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สารสนเทศท่ีสมบูรณ์ครบถ้วนเป็นปัจจุบัน ใช้ได้สะดวกและตรงตามความต้องการ จะช่วยให้
สถานศึกษาสามารถด าเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
เป็นการสร้างความมั่นใจที่ตั้งอยู่บนรากฐานของหลักวิชา หลักฐานข้อเท็จจริงที่สามารถตรวจสอบได้
มีกระบวนการวิเคราะห์ประมวลผลที่เป็นวิทยาศาสตร์มีความสมเหตุสมผลเพราะสารสนเทศท้ังหลาย
นั้น นอกจากจะใช้ในการวางแผนการด าเนินงานและประกอบการตัดสินใจแล้ว ยังน าไปสู่การพัฒนา
แนวความคิดและสร้างทางเลือกใหม่ ๆ ในการด าเนินการต่าง ๆ ด้วยซ่ึงการจัดระบบสารสนเทศอาจ
จ าแนกตามวิธีด าเนินการออกเป็น ๓ ระบบ มีจุดเด่นและจุดด้อย พอสรุปได้ดังนี้ 
 ระบบท าด้วยมือ (Manual System) เป็นระบบท่ีเก็บโดยการใช้เอกสารในรูปแบบ ต่าง ๆ 
ระบบนี้มีข้อดี คือค่าใช้จ่ายน้อย ส่วนข้อเสียคือ การเรียกใช้ไม่สะดวกและไม่ทันการหากจัดระบบ
แฟ้มเอกสารไม่เหมาะสมเท่าที่ควร 

 ระบบกึ่งอัตโนมัติ (Semi – Automation) ระบบนี้ใช้มือท าส่วนหนึ่งและใช้เครื่องกลส่วนหนึ่ง 
กล่าวคือ ส่วนที่เป็นเอกสารต่าง ๆ ท าด้วยมือ และส่วนที่สร้างระบบสารสนเทศใช้เครื่อง
คอมพิวเตอร์เข้ามาช่วย ระบบนี้มีข้อดีคือ ค่าใช้จ่ายไม่สูง การฝึกอบรมบุคลากรไม่มากนัก  แต่มี
ข้อเสียคือ ถ้ารูปแบบเอกสารและการปฏิบัติงานไม่เหมาะสม การกรอกข้อมูลผิดพลาด จะท าให้การ
ด าเนินการล่าช้าระบบนี้จะท าได้ดีต่อเมื่อส่วนที่ท าด้วยมือท าได้สมบูรณ์แบบ ได้แก่ การกรอกข้อมูล
ครบถ้วน ถูกต้อง มีระบบควบคุม ตรวจสอบอย่างดี 
 ระบบอัตโนมัติ (Full – Automation) เป็นระบบท่ีใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ด าเนินงาน ระบบ
นี้ต้องมีการออกแบบให้เข้ากับลักษณะงาน เนื่องจากเครื่องคอมพิวเตอร์ที่สร้างมาจะมีลักษณะและ
ขนาดของเครื่องแตกต่างกัน การจัดระบบสารสนเทศท่ีครบถ้วน ถูกต้องและเรียกใช้ได้ทันเวลาใน
ทุกสถานการณ์ของสถานศึกษา นอกจากจะใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการจัดเก็บข้อมูลแล้ว สถานศึกษา
ไม่ว่าขนาดใหญ่ กลาง หรือเล็ก อยู่ในเมืองหรือชนบทหากจัดเก็บข้อมูลและสารสนเทศโดยใช้ แฟ้ม
เอกสารไว้ด้วยก็จะท าให้กระบวนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในด้านต่าง ๆ ด าเนินไป
ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น การจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศโดยใช้แฟ้มเอกสาร อาจจัดแบ่งได้ดังนี้ 
 แฟ้มข้อมูลหลัก:  เป็นข้อมูลพื้นฐานซ่ึงแบ่งเป็นหลายแฟ้มตามโครงสร้างของงาน 
 แฟ้มข้อมูลย่อย:   เป็นแฟ้มข้อมูลใหม่ ๆ ของแฟ้มข้อมูลหลักแต่ยังอาจต้องปรับ 

         ให้เป็นปัจจุบัน 

 แฟ้มดัชนี:  เป็นแฟ้มเลขดัชนีที่ระบุว่าข้อมูลใดอยู่ส่วนไหนของข้อมูลหลัก 

 แฟ้มตารางอ้างอิง:  เป็นรวบรวมข้อมูลในลักษณะตารางซ่ึงใช้ประโยชน์ในการ 
         อ้างอิง 

 แฟ้มข้อมูลสรุป:   เป็นแฟ้มที่รวบรวมข้อมูลในรูปแบบของการสรุปผล 

 แฟ้มข้อมูลส ารอง:  เป็นการสร้างแฟ้มส ารองข้อมูลส าคัญ ๆ เพื่อประโยชน์ 
  ในกรณีที่ข้อมูลเดิมสูญหาย 
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12.3 ระบบสารสนเทศและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ในการบริหารการศึกษา 

 การบริหารการศึกษา เกี่ยวข้องกับการหาวิธีการ ใช้ทรัพยากรบุคคล งบประมาณ วัสดุ
อุปกรณ์ อย่างฉลาดให้เกิดสัมฤทธิผลคุ้มค่ามากที่สุด เม่ือระบบสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ และ
เครือข่ายสารสนเทศ  สามารถช่วยผู้บริหารท างานได้ดียิ่งขึ้น จึงเห็นกันโดยทั่วไปว่า เรื่องนี้เป็น
องค์ประกอบส าคัญที่จะช่วยให้การท างานด้านต่างๆส าเร็จลุล่วงได้ อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วย 

 โดยรวมแล้ว วัตถุประสงค์ในการใช้ระบบสารสนเทศและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ในการ
บรหิารการศึกษา แยกเป็นงานกว้างๆ 3 ด้าน คือ 

 1. ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา (Management Information Systems : MIS) 

 2. ระบบคอมพิวเตอร์เพ่ือช่วยสอน (Computer-Assisted Instruction : CAI) 

 3. การรู้คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน (Computer Literacy : CL). 

 ดังนั้น การใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษาในที่นี้ จึงขอกล่าวให้ครอบคลุม
เรื่องหลัก 3 ประการดังกล่าว ซ่ึงจะเห็นว่า ระบบสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ มีการพัฒนาอย่างมาก 
ในเรื่องของ ประสิทธิภาพของระบบ  ความเร็วของการประมวลผล ความจุในการเก็บข้อมูล
สารสนเทศ ความสามารถในกา รเช่ือมโยงเครือข่ายโดยระบบอินเทอร์เน็ตทั้งใช้สายและไร้สาย 
ความเร็วในการเชื่อมโยงระดับระหว่างประเทศ ระดับท้องถ่ิน และราคาท่ีถูกลงมาก  รวมท้ัง
สมรรถนะในการท างานที่มีสูงมากกว่าเดิมหลายเท่าด้วย เมื่อเปรียบเทียบกับระยะแรกที่มีการใช้
เทคโนโลยีนี้ 

12.3.1  ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (Management Information System :MIS) 

ระบบสารสนเทศท่ีใช้เป็นประโยชน์ในเรื่องนี้แยกกว้างๆได้ 2 ส่วนคือ 

    12.3.1.1 การบริหารส่วนกลาง ในส่วนกลาง โดยเฉพาะท่ีกระทรวงศึกษาธิการได้มี
การจัดซ้ือจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ (Mainframe) ที่มีศักยภาพสูงในการจัดเก็บข้อมูลและ
การประมวลผลไว้ที่ ศูนย์สารสนเทศ  ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อใช้ในการประมวล
ข้อมูล บริหารจัดการ การก าหนดนโยบาย การทราบสภาพปัญหาและความต้องการจ าเป็น การ
วางแผนพัฒนาการศึกษา การจัดสรรงบประมาณ และการติดตามผลการท างาน  ต่อมาเมื่อระบบ
คอมพิวเตอร์มีการพัฒนามากขึ้น ก็เปล่ียนเป็นระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ท่ีเป็นศูนย์กลางและ
สามารถเชื่อมโยงไป ยังลูกข่ายท่ีอยู่ ณ สถานที่ต่าง ๆ ได้ ส าหรับระบบสารสนเทศท่ี
กระทรวงศึกษาธิการพัฒนาใช้เพื่อช่วยในการบริหารการศึกษามีหลายระบบ อาทิ ข้อมูลนักเรียนใน
ภาพรวม ระบบสา รสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม ระบบเงินเดือน ระบบสารบรรณ ระบบ
ผูกพันงบประมาณ ระบบทะเบียนทรัพย์สินระบบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ระบบการลา เป็นต้น 
โดยรวมแล้ว การใช้ระบบต่างๆ และการใช้เทคโนโลยีนี้ เพื่อบรรลุหลักการ 3 เรื่อง คือใช้คนเท่าเดิม 
ท างานได้มากขึ้น, งานเท่าเดิม แต่ใช้คนน้อยลง และ คุณภาพของงานต้องดีเท่าเดิมหรือดีกว่า 
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 ส าหรับระบบเพื่อการบริหารดังตัวอย่างท่ีกล่าวข้างต้น ผู้บริหารระดับนโยบาย ระดับ
ปฏิบัติ และผู้เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ สามารถเรียกใช้ข้อมูลสารสนเทศ เพื่อการท างาน
ดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น บนฐานความคิดว่าสารสนเทศท่ีดีนั้นควรมีลักษณะ ถูกต้อง 
รวดเร็ว ทันสมัย และใช้ประโยชน์ได้ ซ่ึงระบบสารสนเทศท่ีมีนั้นสามารถเรียกใช้ ส่งผ่าน 
แลกเปล่ียน เช่ือมโยงไปยังหน่วยงานระดับรัฐบาล มหาวิทยาลัย หรือส่วนองค์การที่เกี่ยวข้องได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งยังประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายอย่างมากด้วย 

    12.3.1.2 การบริหารในระดับสถานศึกษา ในระดับสถานศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ได้จัดสรรงบประมาณ เพื่อจัดซ้ือคอมพิวเตอร์และจัดหาจากการรับบริจาคให้แก่สถานศึกษา ด้วย
วัตถุประสงค์ให้ใช้ในการบริหารจัดการส่วนหนึ่งส่วนใหญ่ให้ใช้ในการเรีย นการสอนของแต่ละ
สถานศึกษา ในส่วนของการบริหารจัดการ กระทรวงศึกษาธิการได้จัดให้มีการพัฒนาซอฟท์แวร์
ระบบต่างๆ และพัฒนาเครือข่ายส าหรับติดต่อกับส านักงานในระดับจังหวัด ระดับเขตการศึกษา 
และส่วนกลาง เช่น ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาท้ังระดับประถมและมัธยม ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน การอาชีวศึกษา การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
การศึกษาเอกชน รวมท้ังสามารถเชื่อมโยงเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ได้ด้วย 

 ซอฟท์แวร์หรือชุดค าส่ังหรือเรียกทั่วไปว่าโปรแกรม (Program) ที่มีใช้ในการบริหารจัดการ
ในสถานศึกษาท่ีมีหลายระบบ ได้แ ก่ ระบบระเบียนนักเรียน ทะเบียนประวัติบุคลากร เครือข่าย
ผู้ปกครอง การรับส่งเอกสาร ห้องสมุดและการยืมการคืน ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน งบประมาณ 
การติดตามงาน สารสนเทศของโรงเรียน การประเมินผลการเรียนรู้ งานธุรการสารบรรณ การสอบ
คัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัย เป็นต้น 

 การใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา ช่วยท าให้เกิดประสิทธิภาพในการท างาน
มากขึ้น ในด้านความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง ทันเหตุการณ์ ประหยัดเวลา บุคลากรและงบประมาณ 
ค่าใช้จ่าย นอกจากนั้น ยังช่วยให้เกิดการเชื่อมโยงแลกเปล่ียนข้อมูลสารสนเทศระหว่างส่วนกลาง
และส่วนภูมิภาคเป็นระบบการส่งผ่านข้อมูล 2 ทาง (Two-way Communication) ต่างจากแต่เดิมซ่ึง
แต่ละฝ่ายส่งหรือรับเพียงอย่างเดียว 

 โดยสรุป ระบบคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ ช่วยเป็นอย่างมากในการประมวลผล เก็บ
รวบรวมข้อมูลที่จ าเป็นจ านวนมหาศาลได้ สามารถเรียกมาใช้งานได้ ดูจ านวนรวมของข้อมูล ต่างๆ
ได้ แยกแยะได้รวมท้ังเชื่อมโยงแลกเปล่ียนข้อมูลสารสนเทศกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้โดยสะดวก 
และสามารถลดงานที่ต้องท าเหมือนๆกัน  ลดค่าใช้จ่าย ค่ากระดาษ ค่าส่งเอกสาร โดยการให้เป็น
การส่ือสารผ่านจอคอมพิวเตอร์ (Paperless Office) และมีการสร้างเว็บไซด์ เพื่อเป็น ศูนย์กลางการ
แจ้งข่าวสาร รับฟังความคิ ดเห็น และแลกเปล่ียนข้อมูลที่ส าคั ญและจ าเป็น  ของส่วนกลางและ
สถานศึกษาท้ังของรัฐและเอกชน ได้อย่างสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้นมาก 
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13.3.2  ระบบคอมพิวเตอร์เพื่อช่วยการสอน (Computer-Assisted Instruction: CAI) 

 หน้าที่หนึ่งของสถานศึกษาและของผู้บริหาร คือการเอ้ือโอกาสให้เด็กหรือผู้เรียนได้เรียนรู้
อย่างเต็มตามศักยภาพของแต่ละคน เม่ือเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์สามารถเป็นเครื่องมือช่วยค้นคว้า
หาข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนา การเรียนการสอน การท าวิจัยได้ดี ดังนั้น ครู อาจารย์ผู้สอนจึงสามารถ
ศึกษาค้นคว้า ท าส่ือการสอน และน าเสนอผ่านจอ (Screen) หน้าห้องเรียน หรือห้องประชุม หรือ 
ผ่านจอคอมพิวเตอร์(Monitor) ของผู้เรียนได้โดยสะดวกโปรแกรมของบางวิชา ผู้เรียนสามารถน า
แผ่นโปรแกรมซ่ึงบรรจุไว้ในจานบันทึกโปรแกรม (Disc) น าไปเรียนหรือศึกษาด้วยตนเองท่ีบ้าน
หรือที่อ่ืนได้ด้วย ติดขัดบางเรื่องก็สามารถน ามาถามอาจารย์ผู้สอนได้ โปรแกรมลักษณะนี้มีทั้งที่ครู 
อาจารย์ ผู้สอนพัฒนาขึ้นมาเอง และที่มีผู้ทรงคุณวุฒิร่วมงานกับภาคเอกชนจัดท ามาจ าหน่าย นับว่า
เป็นการให้โอกาสผู้เรียน อีกทางหนึ่งด้วย  ในการเรียนการสอน ได้ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และ
เครือข่ายการส่ือ สาร (Communication Technology) โดยเฉพาะผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต มา
ช่วย โดยรวมแล้วเป็น 2 รูปแบบ คือ 

     13.3.2.1 ห้องเรียนปกติ  (Classroom Mode) ครู อาจารย์ผู้สอน สามารถค้นคว้า
เนื้อหาสาระนอกเหนือจากเอกสารการสอน พัฒนาโปรแกรมเพื่อการสอน ทดสอบ และใช้ช่วยสอน
ในรูปโปรแกรมน าเสนอ เช่น โปรแกรมพาวเวอร์พอยท์ (Power Point) ที่สามารถมีข้อความชัดเจน 
มีสีสัน มีรูปภาพประกอบ เป็นทั้งภาพนิ่ง หรือภาพเคล่ือนไหว มีเสียงประกอบ หรือสอนในรูปของ
การทดลอง การสาธิตที่ผู้เรียนไม่สามารถเห็นด้วยตาเปล่าปกติได้ เช่น การแสดงการไหลเวียนขอ ง
โลหิต การท างานของหัวเทียนกับการเคล่ือนไหวของลูกสูบรถยนต์ หรือการจ าลองการท างาน 
(Simulation) ของของบางอย่างท าให้บทเรียนที่สอนในห้อง เข้าใจง่าย น่าสนใจยิ่งขึ้น 

 ครู อาจารย์บางท่านอาจจะมีความสามารถพัฒนาบทเรียนส าเร็จรูปซ่ึงมีเนื้อหาสาระ มี
ค าอธิบาย มีภาพและเสีย งประกอบให้ผู้เรียนเข้าศึกษาด้วยตนเอง และมีการประเมินผลตอนท้าย
บทเรียน ก่อนที่จะเข้าเรียนบทเรียนต่อๆไป ผู้เรียนจะสามารถรู้ผลการประเมินหรือผลคะแนนได้
ทันที ซ่ึงหากยังไม่เข้าใจชัดเจนก็สามารถย้อนกลับไปเรียนบทเรียนเดิมหรือบทเรียนก่อนหน้านั้น
ได้ รวมท้ังสามารถน าโปร แกรมกลับไปศึกษาด้วยตนเองท่ีบ้านได้ด้วย  บทเรียนทุกวิชา เช่น 
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ ดนตรี พลศึกษา สังคมศึกษา การงานอาชีพ 
ฯลฯ จัดท าโดยใช้ระบบการน าเสนอที่ช่วยให้เข้าใจได้ดีขึ้น 

 บริษัทเอกชนจ านวนมากได้จัดท าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอนส าเร็จรูป เพื่อจ าหน่ายใน
รูปแผ่นดิสก์ (Disc) และมีคู่มือการใช้แก่ ครู อาจารย์ ที่ยังไม่มีทักษะหรือเวลาพอในการพัฒนา
เอง ซ่ึงหากมีเนื้อหาสาระตรง หรือใกล้เคียงกับหลักสูตร ก็สามารถประชุมหารือกันและน ามาใช้
ช่วยในการเรียนการสอนได้ 
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 อย่างไรก็ตาม ท้ังการค้นคว้าท าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน หรือท าวิจัยในชั้นเรียน หรือ
วิจัยพัฒนางานต่าง ๆ ควรอ้างอิงท่ีมาของแหล่งข้อมูล ภาพ เสียง หรือ ส่วนที่เกี่ยวข้องอ่ืน ๆ เพื่อเป็น
การให้เกียรติเจ้าของผลงานเสมอ 

    13.3.2.2 การเรียนทางไกล (e-Learning mode) เป็นการเรียนที่ผู้เรียนไม่จ าเป็นต้อง
ไปศึกษาท่ีสถานศึกษาด้วยตนเอง โดยศึกษา ณ สถานที่ท่ีตนเองสะดวก เวลามีว่างพอ (Bowless, 

2004) ซ่ึงปัจจุบันมีการศึกษาท่ีสถานศึกษากับผู้เรียนอยู่คนละประเทศ เรียกว่าการเรียนทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Learning : eLearning) ผู้เรียนสามารถเรียนได้ตามความถนัด ความ
สนใจ แต่ต้องศึกษาเนื้อหาสาระ ท าแบบฝึกหัด หรือ ท างานส่งทางระบบการเรียนนั้นๆ ผู้สอนจะให้
ค าชมเชยหรือข้อวิจารณ์เพื่อแก้ไข รวมท้ังมีการวัดและประเมินผล เพื่อให้ได้ตามมาตรฐานที่
สถาบันก าหนด เรื่องนี้มีเปิดสอนมากในระดับมหาวิทยาลัย และระดับบัณฑิตศึกษาถึงระดับ
ปริญญาเอก  
 การเรียนระบบนี้ ผู้เรียนสามารถติดต่อ ปรึกษาหารือกับผู้เรียนด้วยกันหรืออาจารย์ผู้สอน
ได้ตลอดเวลาเนื่องจากระบบเช่นนี้จะมีการเก็บข้อมูล ข้อซักถาม ข้ออภิปราย   หรือข้อสังเกตต่าง ๆ 
ในระบบคอมพิวเตอร์ของผู้เรียน หรือ ครู อาจารย์ผู้สอน เพ่ือจะได้โต้ตอบกันเม่ือเปิดเข้าสู่ระบบได้
ตลอดเวลาโดยสะดวก ซ่ึงเชื่อว่าแนวโน้มจะมีในระดับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา และการศึกษานอก
ระบบโรงเรียน ของประเทศไทยมากยิ่งขึ้นด้วย 

13.3.3  การรู้คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน (Computer Literacy) 

 ระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เข้ามามีส่วนส าคัญในชีวิตประจ าวัน ของคน
ทั่วไป รวมท้ังองค์การของรัฐหรือเอกชน จะเห็นว่า ประชาชนทั่วไปใช้ประโยชน์จากเครื่องมือ
เครื่องใช้ท่ีเป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์  และคอมพิวเตอร์มากขึ้น เด็กและเยาวชนปัจจุบัน คุ้นเคยกับ
การใช้เครื่องมือสมัยใหม่ ใช้โทรศัพท์มือถือ เล่นเกมออนไลน์ พูดคุยบนเครือข่าย ซ้ื อสินค้าผ่าน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต ค้นหาข้อมูลข่าวสาร ขอรับบริการต่างๆ สมัครสอบคัดเลือก ฯลฯ ผ่าน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต  
 ดังนั้น ในการบริหารการศึกษาจึงจ าเป็นต้องเตรียมผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะเพียงพอที่จะ
สามารถใช้ระบบดังกล่าวอย่างเท่าทัน มีประสิทธิภาพ และกอ่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด สถานศึกษา
ต้องจัดให้ผู้เรียน ได้เรียนรู้ ได้สัมผัส และได้ใช้คอมพิวเตอร์ (Hands-on) รวมท้ังต้องสามารถ เลือกรู้ 
เลือกรับ และเลือกทิ้งข้อมูลสารสนเทศท่ีไม่ถูกต้อง บิดเบือน หลอกลวงหรือส่งผลร้ายหากรู้ไม่เท่าทัน  
 ในสถานศึกษาโดยทั่วไปฝ่ายบริ หารสถานศึกษาจะจัดคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตให้ผู้เรียนได้ศึกษา ฝึกฝน และใช้ประโยชน์ให้เกิดความคุ้มค่ามากที่สุด (Value for 

money) โดยแบ่งกว้างเป็นระดับการเรียน 2 ระดับ ดังนี้ 
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     13.3.3.1 การเรียนคอมพิวเตอร์เพ่ือมีความรู้ขั้นพื้นฐาน (Computer Literacy)  

การเรียนระดับนี้เรียนให้พอใช้งานได้ ท างานได้ ให้ผู้เรียนรู้จักแป้นพิมพ์ การเปิดปิดเครื่อง การ
ป้อนข้อมูล การประมวลผล การพิมพ์ถ้อยค าหรือข้อความ การแก้ไข การจัดเก็บข้อมูล การใช้
โปรแกรมหรือชุดค าส่ังส าเร็จรูป รวมถึงการเข้าใช้ในโปรแกรมอินเทอร์เน็ต การสืบค้นข้อมูลและ
การวิเคราะห์ น าข้อมูลมาใช้ประโยชน์ น าเสนอข้อมูลผ่านโปรแกรมส าเร็จรูป ใช้ในการเรียนรู้วิชา
ต่าง ๆ หรือเรื่องต่าง ๆเรื่องนี้จะครอบคลุมถึง การให้ผู้เรียนรู้จักการใช้บริการเครือข่ายสังคม (Social 

Network Service) ที่เป็นแหล่งการแลกเปล่ียนความเห็น แบ่งปันความคิดของกลุ่มผู้ที่มีความสนใจ
ในเรื่องคล้าย ๆ กัน ผ่านอินเทอร์เน็ต เช่น การส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) หรือแลกเปล่ียน 
ความคิดเห็น แจ้งข่าวสารผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Online Network Service) ที่นิยมกัน
เช่น Hi5, Facebook, Myspace, nLinkeln,  Bebo, Orkut, หรือ Friendster เป็นต้น  
     13 .3.3.2 การเรียนคอมพิวเตอร์ให้มีสมรรถนะสูง  (Computer Competency)      

เป็นการเรียนเพื่อจะเรียนรู้วิธีการเขียนชุดค าส่ัง การใช้ภาษาคอมพิวเตอร์ การพัฒนาซอฟท์แวร์หรือ
ชุดค าส่ัง ซ่ึงผู้เรียนส่วนหนึ่งอาจสนใจทางฮาร์ดแวร์ การท างานของระบบคอมพิวเตอร์ หรือระบบ
เครือข่าย ภาษาคอมพิวเตอร์ ที่ใช้บนเครือข่าย ซ่ึงเป็นรากฐานในการเรียนวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
ต่อไป ซ่ึงในส่วนนี้จะเป็นการเรียนที่มีความยากและซับซ้อนมากขึ้นกว่าการเรียนรู้เพ่ือใช้งาน แต่
เป็นการเรียนรู้ที่ลึกซ้ึงกว่า การเรียนการสอนระดับนี้ส่วนหนึ่งจะอยู่ในระดับอุดมศึกษา 

 เมื่อศึกษาจบและไปท างานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศช่วงเวลาหนึ่ง ผู้เรียนบางคนก็จะมี
ความรู้ระดับผู้เชี่ยวชาญ (Computer Expert) ที่เกิดจากการส่ังสมประสบการณ์ในการท างานกับ
ระบบคอมพิวเตอร์มาเป็นเวลายาวนาน มีความรู้ทั้งซอฟท์แวร์และฮาร์ดแวร์ รวมท้ังระบบเครือข่าย 
สามารถดูแล ควบคุมกระบวนการท างานของระบบการให้ค าปรึกษาเพื่อการแก้ปัญหาท่ีเกิดขึ้น 

 อนึ่ง ในการเรียนการสอนในสถานศึกษา ฝ่ายผู้บริหารและครูอาจารย์จะต้องเอาใจใส่ใน
เรื่องจริยธรรมในการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ (Computer Ethics) ซ่ึงเกี่ยวข้องกับการรู้จักเลือกเข้าไป
ใช้ข้อมูลจากที่ตั้งเครือข่ายข้อมูล (Website) ที่มีความถูกต้อง รู้จักวิเคราะห์ใคร่ครวญ เลือกรับ เลือก
รู้ และหลีกเล่ียง การเข้าไปในฐานข้อมูลหรือระบบข้อมูลที่บิดเบือน หลอกลวง (Fraud) หรือข้อมูล
ที่ไม่สมควรอ่ืน ๆ นอกจากนี้ควรต้องสอน การอ้างแหล่งต้นตอของข้อมูล (Reference) เพื่อมิให้เป็น
การลอกเลียนข้อมูลทางวิชาการ ท้ังข้อความ ภาพ เสียง ฯลฯ  (Plagiarism) โดยไม่ให้เกียรติเจ้าของ
ความคิด ต้นแบบ เรื่องราว งานค้นคว้าทดลอง งานวิจัย ฯลฯ ด้วย 
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12.4 กระบวนการจัดระบบบริหารและสารสนเทศของสถานศึกษา 

 ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการได้ออกกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกัน
คุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 โดยได้ระบุให้มีการจัดระบบบริหารและสารสนเทศ     ไว้เป็น 1 ใน 8 

ประการของหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติของการด าเนินการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน แล้วนั้นสถานศึกษาอาจมีแนวด าเนินการจัดระบบบริหารและสารสนเทศ ดังนี้ 
    1)จัดโครงสร้างหรือระบบบริหารงานของสถานศึกษาท่ีเอ้ือต่อการพัฒนาระบบการ
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

2)ก าหนดผู้รับผิดชอบและจัดระบบสารสนเทศให้เป็นหมวดหมู่ ครอบคลุม เป็นปัจจุบัน
สะดวก ต่อการเข้าถึงและการให้บริการ 

  3)น าข้อมูลสารสนเทศไปใช้ประโยชน์ในการบริหารและการพัฒนาการเรียนการสอน 

12.4.1 การจัดโครงสร้างหรือระบบบริหารงาน ที่เอื้อต่อการพัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษา 

    12.4.1.1 ภารกิจในการบริหารสถานศึกษา พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 

และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545มาตรา 39 และกฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
กระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ. 2550 ให้กระทรวงกระจายอ านาจการบริหารและ
การจัดการศึกษาท้ังด้านวิชาการ  งบประมาณ การบริหารงานบุคคลและการบริหารทั่วไป  ไปยัง
คณะกรรมการ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาโดยตรง ดังนั้น สถานศึกษาจึงมีภารกิจ
ดังนี้ 
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ตารางที่ 10  ภารกิจในการบริหารสถานศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การพัฒนาหรือการด าเนินการ
เก่ียวกับการให้ความเห็นการ
พัฒนาสาระหลักสูตรท้องถ่ิน 

การวางแผนงานด้านวิชาการ 

การจัดการเรียนการสอนใน
สถานศึกษา 

การพัฒนาหลักสูตรของ
สถานศึกษา 

) การพัฒนากระบวนการเรียนรู ้
การวัดผล ประเมินผล และ

ด าเนินการเทียบโอนผลการ
เรียน 

การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาในสถานศึกษา 

การนิเทศการศึกษา 
การแนะแนว 

การพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
ภายในและมาตรฐานการศึกษา 

การส่งเสริมชุมชนให้มีความ
เข้มแข็งทางวิชาการ 

การประสานความร่วมมือใน
การพัฒนาวิชาการกับ
สถานศึกษาและองค์กรอื่น 

การส่งเสริมและสนับสนุนงาน
วิชาการแก่บุคคล ครอบครัว 
องค์กร หน่วยงานสถาน
ประกอบการและสถาบันอื่นที่
จัดการศึกษา 

การจัดท าระเบียบและแนว
ปฏิบัติเก่ียวกับงานด้านวิชาการ
ของสถานศึกษา 

การคัดเลือกหนังสือ แบบเรียน
เพ่ือใช้ในสถานศึกษา 

การพัฒนาและใช้ส่ือเทคโนโลยี
เพ่ือการศึกษา 

การพัฒนาและส่งเสริมให้มี
แหล่งเรียนรู้  ฯลฯ 

 

การจัดท าแผนงบประมาณและค าขอตั้ง
งบประมาณเพื่อเสนอต่อปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ หรือเลขาธิการ
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
แล้วแต่กรณี 

การจัดท าแผนปฏิบัติการใช้จ่ายเงิน 
ตามที่ได้รับจัดสรรงบประมาณจาก
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้น
พื้นฐานโดยตรง 

การอนุมัติการใช้จ่ายงบประมาณที่
ได้รับจัดสรร 

การขอโอนและการขอเปลี่ยนแปลง
งบประมาณ 

การรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 

การตรวจสอบติดตามและรายงานการ
ใช้งบประมาณ 

การตรวจสอบติดตามและรายงานการ
ใช้ผลผลิตจากงบประมาณ 

การระดมทรัพยากรและการลงทุน 

การปฏิบัติงานอื่นใดตามที่ได้รับ
มอบหมายเกี่ยวกับกองทุนเพื่อการศึกษา 

การบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อ
การศึกษา 

การวางแผนพัสด ุ

การก าหนดรูปแบบรายการ หรือ
คุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ หรือ
ส่ิงก่อสร้างที่ใช้เงินงบประมาณเพื่อ
เสนอต่อปลัดกระทรวงศึกษาธิการ หรือ
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน แล้วแต่กรณี 

การพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศ
เพื่อการจัดท าและจัดหาพัสด ุ

การจัดหาพัสด ุ

การควบคุมดูแล บ ารุงรักษาและ
จ าหน่ายพัสด ุ

การจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สิน 

การเบิกเงินจากคลัง 
การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน และการ

จ่ายเงิน 

การน าเงินส่งคลัง 

การจัดท าบัญชีการเงิน 

การจัดท ารายงานทางการเงิน 

 

การวางแผนอัตราก าลัง 

การจัดสรรอัตราก าลังข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

การสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 

การเปลี่ยนต าแหน่งให้สูงขึ้น 
การย้ายข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

การด าเนินการเกี่ยวกับการเลื่อน
ขั้นเงินเดือน 

การลาทุกประเภท 

การประเมินผลการปฏิบัติงาน 

การด าเนินการทางวินัยและการ
ลงโทษ 

การส่ังพักราชการและการส่ังให้
ออกจากราชการไว้ก่อน 

การรายงานการด าเนินการทาง
วินัยและการลงโทษ 

การอุทธรณ์และการร้องทุกข ์

การออกจากราชการ 

การจัดระบบและการจัดท า
ทะเบียนประวัต ิ

การจัดท า บัญชีรายชื่อและให้
ความเห็นเกี่ยวกับการเสนอขอ
พระราชทาน
เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ 

การส่งเสริมการประเมินวิทยฐานะ
ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

การส่งเสริมและยกย่องเชิดชู
เกียรติ 

การส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพ
และจรรยาบรรณวิชาชีพ 

การส่งเสริมวินัย คุณธรรมและ
จริยธรรมส าหรับข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา 

การริเร่ิมส่งเสริมการขอรับ
ใบอนุญาต 

การพัฒนาข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาการ
ด าเนินการที่เกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคล ให้เป็นไปตาม
กฎหมายว่าด้วยการน้ัน  ฯลฯ 

 

 การพัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูล
สารสนเทศ 

 การประสานงานและพัฒนาเครือข่าย
การศึกษา 

 การวางแผนการบริหารงานการศึกษา 
 งานวิจัยเพื่อพัฒนานโยบายและแผน 

 การจัดระบบการบริหารและพัฒนา
องค์กร 

 การพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน 

 งานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
 การด าเนินงานธุรการ 

 การดูแลอาคารสถานที่และ
สภาพแวดล้อม 

 การจัดท าส ามะโนผู้เรียน 

 การรับนักเรียน 

 การเสนอความเห็นเกี่ยวกับเร่ืองการ
จัดตั้ง ยุบ รวมหรือเลิกสถานศึกษา 

 การประสานการจัดการศึกษาในระบบ 
นอกระบบและตามอัธยาศัย 

 การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา 
 การทัศนศึกษา 
 งานกิจการนักเรียน 

 การประชาสัมพันธ์งานการศึกษา 
 การส่งเสริม สนับสนุนและประสาน

การจัดการศึกษาของบุคคล ชุมชน 
องค์กร หน่วยงานและสถาบันสังคม
อื่นที่จัดการศึกษา 

 งานประสานราชการกับส่วนภูมิภาค
และส่วนท้องถิ่น 

 การรายงานผลการปฏิบัติงาน 

 การจัดระบบการควบคุมภายใน
หน่วยงาน 

 แนวทางการจัดกิจกรรมเพื่อ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการลงโทษ
นักเรียน 

ฯลฯ 

 

บุคคล วิชาการ งบประมาณ บริหารท่ัวไป 
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เมื่อพิจารณาภารกิจของสถานศึกษาท้ัง 4 งาน พบว่าแม้จะมีการก าหนดภารกิจเกี่ยวกับ 

ข้อมูลสารสนเทศไว้อย่างชัดเจนในงานบริหารทั่วไปแล้วก็ตามเพื่อให้การบริหารและจัดการของ
สถานศึกษามีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นสถานศึกษาควรจัดให้ทุกงานมีระบบข้อมูลสารสนเทศของแต่ละ
งานไว้ด้วย 

    12.4.1.2 ความสัมพันธ์ระหว่างระบบบริหารและสารสนเทศกับระบบประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา การจัดระบบบริหารและสารสนเทศของสถานศึกษานับว่ามีความส าคัญและ
จ าเป็นอย่างยิ่งในการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษา ซ่ึงจะน าไปสู่การบรรลุเป้าหมายในการ
พัฒนาคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานที่ต้องการและครอบคลุมภารกิจ ด้านการบริหารจัดการของ
สถานศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ สถานศึกษาจงึต้องมีระบบการบริหารและการจัดการศึกษาท่ีน าไปสู่
คุณภาพของผู้เรียน รวมถึงระบบสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพ เป็นระบบ ถูกต้อง สมบูรณ์ เป็น
ปัจจุบันและสามารถเรียกใช้ข้อมูลสารสนเทศได้ตลอดเวลา โดยผู้บริหารสถานศึกษาสามารถ
น าไปใช้ในการตัดสินใจด าเนินการต่าง ๆ ตามระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 ในการด าเนินการจัดระบบบริหารและสารสนเทศ เพื่อให้ได้ข้อมูลสารสนเทศท่ีมีคุณภาพ 
ส าหรับการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาให้ได้ตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษานั้น ผู้ที่เกี่ยวข้องควรศึกษาแนวคิดและด าเนินการทั้ง สองส่วนควบคู่กันไป ใน
ขณะเดียวกันเพื่อน าไปจัดโครงสร้างหรือระบบบริหารงานของสถานศึกษาให้เอ้ือและเกิด
ประโยชน์สูงสุดในการบริหารและการจัดการศึกษา เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพท้ังภายในและ
ภายนอกดังภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



396 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่34  ความสัมพันธ์ระหว่างระบบบริหารและสารสนเทศ 

          กับระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

 

ระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

น าไปใช้พัฒนาคุณภาพให้ได้ตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา 

การบริหารงานวิชาการ
วิชาการ
การบริหารงานบุคคล 

การบริหารงบประมาณ 

การบริหารงานทั่วไป 

 

การประมวลผลหรือการวิเคราะห์ข้อมูล 

เก็บรวบรวมข้อมูล 

การจัดท าสารสนเทศตามมาตรฐาน 

การน าขอมูลสารสนเทศไปใช้ประโยชน์ 

ศึกษาและวิเคราะห์ความต้องการ
ข้อมูลสารสนเทศตามมาตรฐาน

การศึกษา

ตรวจสอบ 

รายงานผลระบบสารสนเทศ 

การจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ 

ปรับปรุง /
พัฒนา 

ไม่ผ่าน 

 

 

ปัจจัย 

กระบวนการ 

ผลผลิต 

ผลลัพธ ์

 

ข้อมูล 

SBM 

PMQA 

PDCA 

RBM 

อื่น ๆ 

ระบบบริหาร ระบบสารสนเทศ 

- โรงเรียน 

- ห้องเรียน 

- นักเรียน 

กฎ 

หมาย 

ที่ 
เก่ียว 

ข้อง 

ผ่าน 
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12.5 การก าหนดผู้รับผิดชอบและจัดระบบสารสนเทศ 

การจัดระบบบริหารและสารสนเทศท่ีเอ้ือต่อการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษา จ าเป็นต้องมีการก าหนดให้มีผู้รับผิดชอบและจัดระบบสารสนเทศให้เป็นหมวดหมู่ 
ครอบคลุม เป็นปัจจุบันสะดวกต่อการเข้าถึงและการให้บริการ การด าเนินการดังกล่าว ควรค านึงถึง
หลักการมีส่วนร่วม โดยเฉพาะการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน องค์กรหรือหน่วยงานใน
ท้องถ่ิน นอกจากนี้ ควรค านึงถึง หลักธรรมาภิบาล การกระจายอ านาจ ความโปร่งใสตรวจสอบได้ 
รวมท้ังบุคลากรทุกกลุ่มงานควรมีการรับรู้หรือร่วมงานอย่างท่ัวถึง (School wide) ดังนั้น ผู้บริหาร
จึงควรมีบทบาทหน้าที่ส าคัญในการขับเคล่ือนให้การบริหารงานข้อมูลสารสนเทศเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ ซ่ึงมีแนวทางดังนี้ 

คัดเลือกบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในด้านการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีข้อมูล 
สารสนเทศให้มีหน้าที่จัดท าข้อมูลตามระบบการใช้โปรแกรมข้อมูลสารสนเทศให้เข้ารับการอบรมใน
โปรแกรมต่าง ๆ ท่ีหน่วยงานต้นสังกัดจัดขึ้น บุคลากรในด้านนี้จะต้องเป็นผู้ท่ีมีความรับผิดชอบและมี
ความตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที ่
  1) จัดให้มีระบบติดตามการปฏิบัติงานของบุคลากรที่ได้รับการแต่งตั้งให้ด าเนินการ
กรอกข้อมูลและปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน 

  2) ให้การสนับสนุนบุคลากรในสถานศึกษาให้ได้รับการอบรมพัฒนาทักษะด้านการใช้ 
นวัตกรรมและเทคโนโลยีข้อมูลสารสนเทศในด้านต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง 

  3) มีบทบาทในการตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลสารสนเทศท่ีทาง
สถานศึกษาได้จัดท าขึ้นก่อนน าไปใช้ เพื่อให้เกิดผลดีต่อภาพพจน์ของสถานศึกษา 

  4) สนับสนุนให้บุคลากรในสถานศึกษาทุกคนมีความรู้และสามารถสืบค้นข้อมูล
สารสนเทศท่ีทางสถานศึกษาจัดท าขึ้นไดด้้วยตนเอง โดยมีการจัดท าห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  ไว้
ให้บริการและให้ผู้ท่ีเป็นเจ้าหน้าที่จัดท าข้อมูลสารสนเทศในด้านต่าง ๆ เป็นผู้แนะน าขั้ นตอนการ
สืบค้นข้อมูลสารสนเทศ 

 การก าหนดผู้รับผิดชอบเพื่อน าไปสู่การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในนั้น 
สถานศึกษาทุกขนาดไม่ว่าขนาดเล็ก ขนาดปานกลาง หรือขนาดใหญ่ ควรจัดท าค าส่ังมอบหมายงาน
ให้ชัดเจน ให้เป็นไปตามความเหมาะสมกับบริบท สภาพแวดล้อม และจ านวนบุคลากร ส่วนในการ
ด าเนินการนั้น สถานศึกษาท่ีมีบุคลากรจ ากัด อาจเชิญบุคลากรในท้องถ่ิน ได้แก่ ผู้แทนชุมชน 
ผู้ปกครอง ผู้ที่มีความสามารถเฉพาะด้ านหรือผู้ท่ีสนใจเข้ามามีส่วนร่วม  ตามหลักการมีส่วนร่วม
ดังกล่าวแล้วข้างต้น ทั้งนี้ บุคลากรหนึ่งคนอาจต้องรับผิดชอบงานมากกว่า1 หรือ 2 งานก็ได้ 
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 การจัดแบ่งผู้รับผิดชอบดังกล่าวแล้วนั้น สามารถจัดได้หลายรูปแบบ ในที่นี้ ขอเสนอเป็น 2 

ระดับ ได้แก่ ระดับห้องเรียน และระดับสถานศึกษา โดยใช้หลัก PDCA และความสอดคล้องกับ
ภาระงาน 4 งานของสถานศึกษา (งานวิชาการ งานบุคลากร งานงบประมาณ และงานบริหารทั่วไป) 

รวมท้ังภารกิจหน้าที่ของบุคลากรและงานประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ.

2554) ดังนี้ 
ตารางที่ 11 ความสัมพันธ์ระหว่างงานกับผู้รับผิดชอบระดับห้องเรียน 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

ตารางที่ 12 ความสัมพันธ์ระหว่างงานกับผู้รับผิดชอบระดับสถานศึกษา 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระดับสถานศึกษา 

2.จัดท าแผนพัฒนา /แผนปฏิบัติการประจ าป/ีโครงการ/กิจกรรม 

3.ด าเนินการตามแผน/โครงการ/กิจกรรม 

4.นิเทศติดตาม ประเมิน 

5.สรุป/จัดท ารายงานประจ าปี 

 

ผู้รับผิดชอบแต่ละงาน 

งาน ผู้รับผิดชอบหลัก 

1.ข้อมูลสารสนเทศ 

- งานวิชาการและ มฐ. ด้านผู้เรียน (มฐ. ๑-๖ )  
   มฐ.ด้านจัดการศึกษา ( มฐ.๑๐-๑๑) 

- งานบุคลากรและมฐ.ด้านการจัดการศึกษา (มฐ.๗-๙)  

- งานงบประมาณและ มฐ.๑๒-๑๕   
- งานบริหารทั่วไปและ มฐ.๙, มฐ.๑๑ และ  มฐ.๑๓ สรุปผล/จัดท า

รายงานวิจัยในช้ันเรียน 

ผู้บริหารสถานศึกษาและผู้รับผิดชอบ
แต่ละงาน 

ระดับห้องเรียน 

งาน ผู้รับผิดชอบหลัก 

1.ข้อมูลสารสนเทศผู้เรียน ด้านผลสัมฤทธิ ์
  ทางการเรียน ด้านสุขภาพอนามัย ด้านคุณลักษณะ 

อันพึงประสงค์แหล่งเรียนรู้/ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น 

2.จัดท าแผนการจัดการเรียนรู ้
3.จัดท า/จัดหาสื่อและแหล่งเรียนรู ้
4.จัดการเรียนรู ้
5.วัดและประเมินการจัดการเรียนรู ้
6. สรุปผล/จัดท ารายงานวิจัยในช้ันเรียน สรุปผล/จัดท ารายงานวิจัย
ในช้ันเรียน 

ครูประจ าช้ัน /กลุ่มสาระการเรียนรู ้
 

 

 

ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู/้สาระ
การเรียนรู ้
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หมายเหตุ :  1. ข้อมูลสารสนเทศทุกด้านควรรวบรวมย้อนหลังอย่างน้อย3 ปี 

  2. มาตรฐานการประกันคุณภาพภายในหลายมาตรฐานอาจใช้ข้อมูลสัมพันธ์กัน 

  3. ควรระบุชื่อ สกุลผู้รับผิดชอบไว้ให้ชัดเจนด้วย 

12.5.1 การจัดระบบสารสนเทศให้เป็นหมวดหมู่ 
 สถานศึกษามีข้อมูลมากมาย กระจัดกระจายอยู่ในส่วนต่าง ๆ ตามภาระหน้าท่ี ความ 

รับผิดชอบของครู บุคลากรในสถานศึกษาและผู้ท่ีเกี่ยวข้องหากไม่มีการจัดระบบข้อมูลสารสนเท ศ
ให้เป็นระบบระเบียบแล้ว จะเกิดความไม่สะดวกหรือเกิดความยุ่งยากในการน าไปใช้ หรือมีข้อมูล
สารสนเทศท่ีไม่ตรงกับความต้องการของผู้ใช้ ซ่ึงไม่เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพของ
สถานศึกษา   
 การปฏิบัติงานตามภาระ หน้าที่ความรับผิดชอบของครู บุคลากรในสถานศึกษาและผู้ท่ี
เกี่ยวข้อง อันส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน ในการประเมินคุณภาพผู้เรียนเพื่อจัดท าข้อมูลสารสนเทศ นั้น 
สถานศึกษาควรจัดเก็บผลการด าเนินงานของสถานศึกษาให้ครอบคลุมมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา และควรจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศย้อนหลังอย่างน้อย 3 ปี ซ่ึงจะท าให้ได้ข้อมูล
สารสนเทศท่ีสมบูรณ์ มีความเป็นอัตลักษณ์ของสถานศึกษา น าไปสู่ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษา และเตรียมความพร้อมในการรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกอย่างแท้จริง โดยไม่
แยกส่วนจากภารกิจประจ าหรือเพิ่มภาระงาน ท้ังนี้ สถานศึกษาต้องเริ่มต้นจากการน าผลประเมิน
ของการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี และผลการ
ด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามนโยบายพิเศษมาวิเคราะห์หาจุดเด่น จุดควรพัฒนา ท้ังนี้ ลักษณะ
หรือรูปแบบการจัดเก็บระบบข้อมูลสารสนเทศอาจจัดท าได้หลายรูปแบบ ดังนี้ 
 รูปแบบที่ 1 จัดระบบตามลักษณะข้อมูล ได้แก่ 
   1) ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา ได้แก่ ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา สภาพการบริหาร
และการจัดการตามโครงสร้างการบริหารและภารกิจ ศักยภาพของสถานศึกษา ความ ต้องการของ
สถานศึกษา แนวโน้มในการพัฒนาท้องถ่ิน แนวทางการจัดการศึกษา การมีส่วนร่วม ของ
คณะกรรมการสถานศึกษา/ชุมชน/คณะนักเรียน 

   2) ข้อมูลสารสนเทศท่ีเกิดจากการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา  ได้แก่ 
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียน สุขภาพอนามัยของผู้เรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 
ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน ผลงานและการแสดงออกของผู้เรียนและรูปแบบการ
เรียนรู้ของผู้เรียน เป็นต้น 

   3) ข้อมูลสารสนเทศท่ีเกิดจากการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี  ได้แก่ ผล
การด าเนินงานตามเป้าหมายของโครงการ /กิจกรรมต่าง ๆ ผลการประเมินคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา (SAR) เป็นต้น 
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 รูปแบบที่2 จัดระบบเพื่อเตรียมพร้อมรับการประเมินภายนอก ได้แก่ 
    1) ผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา (ผลจากรายงานประจ าปีของ 

สถานศึกษาย้อนหลังอย่างน้อย3 ปีติดต่อกัน) 

    2) ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีย้อนหลังอย่างน้อย 3 ปีติดต่อกัน 

3) ผลการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษาย้อนหลังอย่างน้อย 3 ปีติดต่อกัน 

 รูปแบบที่ 3 จัดระบบตามลักษณะข้อมูลสารสนเทศที่จ าเป็นเพื่อการพัฒนาคุณภาพ 

การศึกษา 

 1) ข้อมูลสารสนเทศพ้ืนฐานของสถานศึกษา ได้แก่ ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษาสภาพ
การบริหารและการจัดการตามโครงสร้างการบริหารและภารกิจศักยภาพของสถานศึกษา ความต้องการ
ของสถานศึกษา  แนวโน้มในการพัฒนาท้องถ่ิน แนวทางการจัดการศึกษาการมีส่วนร่วมของ
คณะกรรมการสถานศึกษา/ชุมชน/คณะนักเรียน 

   2) ข้อมูลสารสนเทศท่ีเกี่ยวข้องกับผู้เรียน ได้แก่ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียน  
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ผลงานและการแสดงออกของนักเรียนรูปแบบ การเรียนรู้ของ
ผู้เรียน 

   3) ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิชาการ ได้แก่ หลักสูตรสถานศึกษาและการ 

จัดการเรียนการสอน  การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การจัด
กิจกรรมแนะแนว การวิจัยในชั้นเรียน 

  4) ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ ได้แก่ สภาพและบรรยากาศการเรียนรู้  
ทรัพยากรและส่ิงอ านวยความสะดวก การพัฒนาบุคลากร ความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับ
ผู้ปกครองและชุมชน 

  5) ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการรายงาน ได้แก่ คุณภาพผู้เรียน คุณภาพด้านการจัดการ 

เรียนการสอน คุณภาพด้านการบริหารจัดการ ความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับชุมชน 

 รูปแบบที่ 4  จัดระบบตามภารกิจการบริหารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษาและ 

บุคลากร  
   1) งานวิชาการ ข้อมูลที่ส าคัญ ได้แก่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมด้านวิชาการ  
การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถ่ิน การพัฒนาการเรียนรู้ การวัดและ
ประเมินผล การวิจัยในชั้นเรียน การนิเทศการเรียนการสอน การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและ
มาตรฐานการศึกษา การพัฒนาส่ือ เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา การพัฒนางานวิชาการ ข้อมูลเกี่ยวกับผู้เรียน
ทุกด้าน (สรุปรวบรวมมาจากครูประจ าช้ัน/กลุ่มสาระการเรียนรู้) รายงานโครงการ/กิจกรรม เป็นต้น 
   2) งานบุคลากร ข้อมูลทีส่ าคัญ ได้แก่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมด้านบุคลากร ข้อมูลทุก 
ด้านของครู เช่น อายุตัว อายุราชการ วุฒิการศึกษา การศึกษาต่อการพัฒนาวิชาชีพ การศึกษาต่อ การเข้ารับ
การพัฒนาหรือฝึกอบรม รายงานโครงการ/กิจกรรม เป็นต้น 
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   3) งานงบประมาณ ข้อมูลที่ส าคัญ ได้แก่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมด้านแผนและ 
งบประมาณ การจัดสรรงบประมาณ การด าเนินงานตามแผน รายงานการเบิก-จ่ายหรือใช้งบประมาณ การ
จัดซ้ือจัดจ้าง การเบิกจ่ายพัสดุ ครุภัณฑ์ การจัดท าบัญชี รายงานประจ าปี เป็นต้น 

   4) งานบริหารทั่วไป ข้อมูลที่ส าคัญ ได้แก่ แผนงาน /โครงการ/กิจกรรมด้านงานบริหาร
ทั่วไป ระบบและเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ ระบบการบริหารและพัฒนาองค์กร ข้อมูลเกี่ยวกับอาคาร 
สถานที่ ส่ิงอ านวยความสะดวกและสภาพแวดล้อม งานกิจการนักเรียน ข้อมูลระบบสารบรรณ ข้อมูล
เกี่ยวกับคณะกรรมการสถานศึกษา การบันทึกการประชุมของสถานศึกษา รายงานโครงการ/กิจกรรม  
   5) งานจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอน ข้อมูลที่ส าคัญ ได้แก่ ข้อมูลนักเรียนทุกด้าน 

รายภาค /รายปี (ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน สุขภาพอนามัย คุณลักษณะอันพึงประสงค์ การอ่านคิด
วิเคราะห์และเขียน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สถิติการมาเรียน) แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถ่ิน การ
จัดท า/จัดหาส่ือ เทคโนโลยี การวดและประเมินผล รายงานวิจัยในชั้นเรียน เป็นต้น 

 รูปแบบการจัดเก็บระบบข้อมูลสารสนเทศท่ีกล่าวข้างต้นนี้ เป็นเพียงแนวทางหนึ่งในการ
ด าเนินการเท่านั้น สถานศึกษาสามารถน าไปพิจารณาจั ดท าหรือจัดหมวดหมู่แบบใดก็ได้
นอกเหนือจากรูปแบบที่กล่าวข้างต้น ตามที่เห็นว่าสะดวกและเหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา 

12.5.2 การน าข้อมูลสารสนเทศไปใช้ประโยชน์ 
 การใช้ประโยชน์จากการใช้เทคโนโลยีในการจัดการระบบสารสนเทศในสถานศึกษาในรูป
ของโปรแกรมประยุกต์  พัฒนาโดยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซ่ึงเป็นรูปแบบหนึ่ง
ของการน าข้อมูลสารสนเทศไปใช้ประโยชน์ ประมวลได้ ดังนี้  
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ตารางที่ 13 การน าโปรแกรมไปใช้ประโยชน ์
 

โปรแกรม การใช้ประโยชน์  
O-BEC  เป็นโปรแกรมเพื่อการจัดเก็บบันทึกประมวลผลและรายงานข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ณ 

วันที่ 10 มิถุนายน ของทุกปี เน้นการจัดเก็บข้อมูลที่เป็นความต้องการในการบริหารจัด
การศึกษาการจัดต้ังการจัดสรรงบประมาณการวางแผนทางการศึกษาและการเช่ือมโยงข้อมูลกับ
โปรแกรม B-OBEC, M-OBEC, P-OBEC และโปรแกรมอื่น  ๆการด าเนินการก าหนดเป็น๒ระยะ
ได้แก่ระยะที่ 1 ข้อมูลต้นปีการศึกษาระยะที่  2 ข้อมูลสิ้นปีการศึกษา 

SMIS เป็นโปรแกรมระบบบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศพื้นฐานของสถานศึกษา (School 

Management Information System : SMIS) พัฒนาขึ้นเพื่อจัดเก็บข้อมูลในระดับ
สถานศึกษาประกอบด้วยทะเบียนโรงเรียนข้อมูลนักเรียนรายบุคคลข้อมูลบุคลากร
รายบุคคลและข้อมูลงานวิชาการ ก าหนดจัดเก็บเป็น 2

ระยะ ได้แก่ ข้อมูล ณ วันที ่10 มิถุนายน และข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายนของทุกปี 
M-OBEC  

 

เป็นโปรแกรมเพื่อบันทึกประมวลผลและรายงานข้อมูลครุภัณฑ์รายโรงเรียนโดยให้โรงเรียน
หรือส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นผู้บันทึกปรับปรุงข้อมูลทุกปีงบประมาณ 

B-OBEC  

 

เป็นโปรแกรมเพื่อบันทึกประมวลผลและรายงานข้อมูลสิ่งก่อสร้างรายโรงเรียนโดยให้
โรงเรียนหรือส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา  เป็นผู้บันทึกข้อมูล  ปรับปรุงข้อมูลทุก
ปีงบประมาณ Data On Web เป็นการรายงานข้อมูลจ านวนนักเรียน และบุคลากรในโรงเรียน
ผ่านเว็บไซต์ของ สพฐ . www.obec.go.th ซึ่งก าหนดรายงานข้อมูลเป็นระยะ  ได้แก่  ครั้งที่ 1 

ข้อมูล ณ วันที่ 16พฤษภาคม ของทุกปี  ครั้งที่ 2ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน ของทุกปีและ
ปรับปรุงข้อมูลในทุกวันที1่0 ของเดือน  

P-OBEC เป็นโปรแกรมเพื่อบันทึกประมวลผลและรายงานข้อมูลเกี่ยวกับบุคลากรในส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษากลุ่มบริหารงานบุคคล ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นผู้บันทึกข้อมูล 

ระบบ
สารสนเทศ 
ทางภูมิศาสตร์ 
(GIS) 

เป็นระบบที่น าเอาระบบแผนที่กราฟฟิค (Geographic) มาท างานร่วมกับฐานข้อมูล (Database)      

ที่มีความสามารถในการจัดเก็บแก้ไขปรับปรุงสืบค้นจัดการวิเคราะห์แสดงผลและรายงานผล
ข้อมูลเชิงพื้นที่ด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยอาศัยความสัมพันธ์ทางภูมิศาสตร์เป็นตัวเช่ือมโยง
ความสัมพันธ์กับข้อมูลอื่น  ๆ

e-office ด้านงานธุรการ , การบริหารงานการเงินใช้โปรแกรมต้นทุนผลผลิต 

Student ๔๔ การบริหารงานวิชาการในด้านงานทะเบียนและวัดผลซึ่งข้อมูลสารสนเทศที่จัดท าขึ้น
จะต้องน าไปใช้ในการให้บริการหน่วยงานอื่นและผู้ขอรับบริการจากสถานศึกษา 

 

 

 

 

 

http://www.obec.go.th/
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12.5.3 การใช้ประโยชน์จากระบบข้อมูลสารสนเทศทั่วไป 

12.5.3.1 ในกรณีที่ ประมวลจากการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศด้านตัวบุคคล 
สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ 

    12.5.3.2 ในกรณีที่ประมวลจากการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศตามภารกิจการ
บริหารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษา สามารถน าไปใช้ประโยชน์ ได้ดังนี้ 
     12.5.3.2 การใช้ประโยชน์จากระบบข้อมูลสารสนเท ศของแต่ละงานหรือแต่ละ
ด้านมิได้แยกส่วนขาดจากกัน หลายงานอาจใช้ข้อมูลสารสนเทศร่วมกันและข้อมูลสารสนเทศ
ระบบหนึ่งก็อาจใช้ได้กับงานหลายงานทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับการวิเคราะห์และการมองเห็นประโยชน์ของ
ผู้ใช้ นอกจากนี้ ยังขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์และการออกแบบการจัดเก็บข้อมูลของสถานศึกษาอีกด้วย 

ตารางที่ 14 การใช้ประโยชน์จากระบบข้อมูลสารสนเทศท่ัวไป 
 

 

 

 

 

ระบบข้อมูลสารสนเทศ  การใช้ประโยชน์  
ด้านผู้เรียน ได้แก่ ข้อมูลผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน  สุขภาพอนามัย 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ การอ่านคิด
วิเคราะห์และเขียน กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน ข้อมูลนักเรยีนรายบุคคล  

การจัดท าแผน /โครงการ/กิจกรรมด้านวิชาการ /กิจการนักเรียน /การ
บริหารจัดการศึกษา 

การจัดต้ังการจัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนการวางแผน
ทางการศึกษา 

การประกันคุณภาพภายใน การประเมินคุณภาพภายนอก  

การนิเทศติดตามผล รายงานประจ าปี  

การพัฒนาผู้เรยีน การพัฒนาการเรียนการสอน (การจัดท าแผนการจัดการ
เรียนรู้ การวัดและประเมินตามสภาพจริง การหา/จัดท าสื่อ เทคโนโลยี 
แหล่งเรียนรู้ 

การจัดท าผลงานทางวิชาการ เป็นต้น 

ด้านครู ได้แก่ ข้อมูลทุกด้านของครู 
เช่น อายุตัว อายุราชการ วุฒิการศึกษา 
การศึกษาต่อ การพัฒนาวิชาชีพ 
การศึกษาต่อ การเข้ารับการพัฒนาหรือ
ฝึกอบรมแหล่งเรียนรู้และ ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น การจัดท า/จัดหาสื่อ 
เทคโนโลยี รายงานวิจัยในช้ันเรียน 

แผนงาน /โครงการ /กิจกรรมด้านบุคลากร (การ พัฒนาวิชาชีพการ
อบรมเพื่อพัฒนาการพัฒนาการจัดการเรียนรู้)  

ด้านวิชาการ (การพัฒนาการจัดการ เรียนรู้การนิเทศติดตามผล การ
ประกันคุณภาพภายใน การประเมินคุณภาพภายนอก การบริหารจัด
การศึกษา)  

ด้านงบประมาณ(การจัดต้ังจัดสรรงบประมาณ) 
ด้านบริหารทั่วไป (การวางแผนทางการศึกษารายงานโครงการ/กิจกรรม 

การจัดสภาพแวดล้อม/บรรยากาศการเรียนการสอน) เป็นต้น 

ด้านผู้บริหาร การวางแผนทางการศึกษา 

การประกันคุณภาพภายใน การประเมินคุณภาพภายนอก   

งานความสัมพันธ์ชุมชนการนิเทศติดตามผล รายงานประจ าปี เป็นต้น 
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ตารางที่ 14 การใช้ประโยชน์จากระบบข้อมูลสารสนเทศท่ัวไป ( ต่อ ) 
 

ระบบข้อมูลสารสนเทศ การใช้ประโยชน์  
งานด้านวิชาการ  การจดัท าแผน/โครงการ/กิจกรรมด้านวิชาการ/กิจการนักเรียน /

การบริหารจัดการศึกษา 
 การจัดต้ังการจัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนการ

วางแผนทางการศึกษา 
 การประกันคุณภาพภายใน การประเมินคุณภาพภายนอก  

 การนิเทศติดตามผล รายงานประจ าปี  

 การพัฒนาผู้เรียนการพัฒนาการเรียนการสอน (การจัดท าแผนการ
จัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินตามสภาพจริง การหา/จัดท าสื่อ
เทคโนโลยี แหล่งเรียนรู้ 

 การจัดท าผลงานทางวิชาการ เป็นต้น 

งานบริหารบุคคล  แผนงาน /โครงการ /กิจกรรมด้านบุคลากร (การพัฒนาวิชาชีพ 
การอบรมเพื่อพัฒนา การพัฒนาการจัดการเรียนรู้)  

 ด้านวิชาการ (การพัฒนาการจัดการเรียนรู้การนิเทศติดตามผล
การประกันคุณภาพภายใน การประเมินคุณภาพภายนอก การ
บริหารจัดการศึกษา)  

 ด้านงบประมาณ ( การจัดต้ังจัดสรรงบประมาณ) 
 ด้านบริหารทั่วไป (การวางแผนทางการศึกษารายงานโครงการ /

กิจกรรม การจัดสภาพแวดล้อม/บรรยากาศการเรียนการสอน ) 

เป็นต้น 

งานงบประมาณ  แผนงาน /โครงการ /กิจกรรมด้านงบประมาณ การจัดต้ัง 
จัดสรรงบประมาณของงาน ๔ งาน  

 การนิเทศติดตามผล การประกันคุณภาพภายใน การประเมิน
คุณภาพภายนอก การบริหารจัดการศึกษา 

งานบริหารทั่วไป  การจัดท าแผน/โครงการ/กิจกรรมด้านบริหารทั่วไป  
 งานด้านวิชาการ (การจัดสภาพแวดล้อมอาคาร สถานที่ เพื่อ

เอื้อต่อการเรียนรู้ )การประกันคุณภาพภายใน การประเมิน
คุณภาพภายนอก การนิเทศติดตามผล รายงานประจ าปี เป็นต้น 
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12.6 บทสรุป 

การจัดระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา  เป็นกระบวนการเก็บรวบรวม
ข้อมูล การประมวลผลให้อยู่ในรูปสารสนเทศท่ีเป็นประโยชน์สูงสุดและการจัดเก็บรักษาอย่างมี
ระบบเพื่อสะดวกต่อการน าไปใช้ สารสนเทศท่ีถูกจัดเก็บอย่างเป็นระบบจะสามารถน าไปใช้
สนับสนุน การบริหารและการตัดสินใจทั้งในระดับผู้ปฏิบัติและระดับผู้บริหารเพื่อให้เกิด
ความเข้าใจที่ ตรงกันยิ่งขึ้นขอน าเสนอความหมายของค าท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดระบบสารสนเทศใน
สถานศึกษา ซ่ึงในการปฏิบัติจริง ต้องใช้ความช านาญทางเทคนิคประสานกับความเข้าใจเชิงการ
บริหาร จึงจะสอดประสานและเกิดประสิทธิผลต่อสถานศึกษาในอนาคต 
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ค าถามท้ายบท 
 

 1.1 ให้อธิบายลักษณะหรือรูปแบบการจั ดเก็บระบบข้อมูลสารสนเทศพร้อมยกตัวอย่าง
ประกอบในแต่ละรูปแบบ 

  1.2 ให้อธิบายถึงความจ าเป็นและแนวทางในการน าระบบสารสนเทศไปใช้ในสถานศึกษา
ที่ห่างไกล พร้อมน าเสนอ โดยน าเสนอเป็นกลุ่ม (8-10 คน) 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ 13 

การศึกษาเพื่อพัฒนาชุมชน   3    ชั่วโมง 

 

หัวข้อเนื้อหา 

 13.1 การศึกษาเพื่อการพัฒนาชุมชน 
13.2 ขั้นตอนของกระบวนการพัฒนาชุมชน 
13.3 บทสรุป 

 

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

1. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถอธิบายเกี่ยวกับการศึกษาเพื่อพัฒนาชุมชน 

2. เพื่อให้ผู้เรียนน าไปประยุกต์ใช้กับการเรียนเป็นกลุ่ม 

 

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอนประจ าบท 

1. บรรยายเนื้อหาในแต่ละหัวข้อ พร้อมยกตัวอย่างประกอบ 

2. ศึกษาจากเอกสารประกอบการสอน 

3. ผู้สอนสรุปเนื้อหา 

4. ท าแบบฝึกหัดเพื่อทบทวนบทเรียน 

5. ผู้เรียนถามข้อสงสัย 

6. ผู้สอนท าการซักถาม 

 

สื่อการเรียนการสอน 

1. เอกสารประกอบการสอนวิชา บทท่ี 13 การศึกษาเพื่อพัฒนาชุมชน 

2. Power Point เรื่อง การศึกษาเพื่อพัฒนาชุมชน 

 

การวัดผลและการประเมิน 
1. ประเมินจากการซักถามในชั้นเรียน 

2. ประเมินจากความร่วมมือและความรับผิดชอบต่อการเรียน 

3. ประเมินจากการท าแบบฝึกหัดทบทวนท้ายบทเรียน 
 

 

 

 



บทที่ 13 

การศึกษาเพื่อการพัฒนาชุมชน 
 

13.1 การศึกษาเพื่อการพัฒนาชุมชน 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่   2) พ.ศ.  2545(ฉบับที่ 3 ) 

พ.ศ. 2553 ซ่ึงเป็นแผนแม่บทด้านการศึกษาของประเทศ และในมาตรา 4 ของ พระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 ได้ให้ความหมายของการศึกษาไว้ดังนี้  

การศึกษา หมายถึงกระบวนการเรียนรู้ และกระบวนการเรียนรู้นั้นเกิดกับบุคคล และสังคม      

ถ้าเราถือว่าคนเป็นส่วนหนึ่งของสังคม ดังนั้น การเรียนรู้ ก็คือการเรียนรู้ของคนในสังคมนั่นเอง 

การศึกษา เป็นกระบวนการให้ส่งเสริมให้บุคคลเจริญเติบโตและมีความเจริญงอกงามทางกาย 
อารมณ์ สังคม และสติปัญญาจนเป็นสมาชิกของสังคมท่ีมีคุณธรรมสูง 

การพัฒนาชุมชน หมายถึง การเสริมสร้างความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม 

ให้แก่ท้องถ่ินชนบททุกแห่งทุกส่วน โดยการด าเนินการและการริเริ่มจากประชาชนเอง การพัฒนา 

ชุมชนต้องอาศัยความสามารถของรัฐบาลที่เป็นผู้แทนเข้าไปบริหารในด้านเครื่องมือ เครื่องใช้   
ตลอดจนกระตุ้นและเร่งเร้าให้ประชาชนมองเห็นปัญหาของตนเอง 

การพัฒนาชุมชน เป็นขบวนการส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้น โดย 

ประชาชนเข้าร่วมมือหรือริเริ่มเอง  ถ้าประชาชนไม่รู้จักริเริ่มการใช้เทคนิคกระตุ้นเตือนให้เกิดการ 

ริเริ่ม เมื่อประชาชนเข้าร่วมมือกับรัฐจึงท าให้เกิดบทบาทและกรรมวิธีขึ้นอีกเพราะประชาชนต้อง 

ปรึกษาหารือกันเอง ก าหนดความต้องการ วางโครงการเองแล้วก็ร่วมมือกันเอง แล้วร่วมมือกัน 

ปฏิบัติตามโครงการนั้นๆ เพราะว่าวิธีที่ประชาชนคิดท าเอง มีความส าคัญยิ่งกว่าผลงานเสียอีก   
ตลอดจนความเชื่อมั่นในตนเอง 

การพัฒนาชุมชน หมายถึง ขบวนการที่ก าหนดขึ้นเพื่อส่งเสริมและปรับปรุงภาวะต่างๆ   
ทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมของท้องถ่ินต่างๆ ให้ดีขึ้น ซ่ึงเป็นการกระท าร่วมกันของผู้คนใน 

ท้องถ่ินนั้นเอง 

13.1.1 จุดมุ่งหมายของการพัฒนาชุมชน 

ก าลังท่ีส าคัญจะส าเร็จได้สมความมุ่งหมาย ก็คือ ประชาชน โดยที่ประชาชนมีความ 

ต้องการมีความสามารถอยู่ในตัวประชาชนเอง  ซ่ึงจัดได้ว่าเป็นทรัพยากรที่ส าคัญ เช่น ความคิด  
ก าลังกาย  ฝีมือ  เป็นส่ิงท่ีซ่อนเร้นอยู่ในตัวบุคคลหรือประชาชน ดังนั้น จุดมุ่งหมายของการพัฒนา 

ชุมชนก็คือ 

13.1.1.1 เพื่อยกฐานะความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีกว่าท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบันโดยวิธีการ
น าทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถ่ินมาใช้ให้เป็นประโยชน์กับสังคม และให้มีผลมากที่สุดเพื่อเป็นการผลิต
รายได้ของประชาชนให้สูงขึ้น 
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13.1.1.2 เพื่อเปล่ียนแปลงแก้ไขปรับปรุงชีวิตจิตใจ และความรู้สึกของประชาชนให้มี
ความรู้สึกที่จะยกมาตรฐานความเป็นอยู่ของตน 

13.1.1.3 เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีความกระตือรือร้นสนใจการท างานในชุมชนและ
พยายามช่วยตนเองให้มากที่สุด 

13.1.2 ประโยชน์ของการพัฒนาชุมชน 

           13.1.2.1 ด้านการเมือง 

  1) ท าให้ประชาชนจงรักภักดีต่อรัฐบาล เห็นว่ารัฐบาลไม่ทอดทิ้ง ส านึกบุญคุณ
และเห็นความส าคัญของรัฐบาล เพราะงานพัฒนารัฐบาลมุ่งช่วยเหลือประชาชนในทางตรงและเข้าถึงตัว 

2) ท าให้ประชาชนมีความรู้สึกรับผิดชอบ รู้สึกเป็นเจ้าของประเทศยิ่งขึ้น เพราะ
งานพัฒนาชุมชนเป็นงานที่ประชาชนช่วยเหลือตนเอง โดยความสนับสนุนช่วยเหลือของรัฐบาล 

3) อ านวยผลประโยชน์ในการปกครอง เพราะงานพัฒนาชุมชนส่งเสริมงาน
ด้านการปกครองช่วยลดและขจัดความแตกแยกห่างเห็น ความกินแหนงแคลงใจ 

4) งานพัฒนาชุมชนส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถ่ิน เพราะเป็นงานที่ส่งเสริม
ให้ประชาชนรู้จักช่วยเหลือและสร้างสรรค์ความเจริญในท้องถ่ินร่วมกันเป็นแบบอาสาสมัคร 

5) ช่วยให้ประชาชนเป็นฝ่ายรัฐบาล ท าให้การรุกรานแทรกซึมของฝ่ายตรงข้าม
ไม่ได้ผลเพราะปัจจุบันไทยเรามีภัยทางการเมืองเป็น สงครามจิตวิทยา ต่อสู้กันในทางแย่ งชิงประชาชน 
ฝ่ายใดมีประชาชนสนับสนุนมากก็ได้เปรียบ 

6) การพัฒนาชุมชนเป็นการสร้างสรรค์การอยู่ดีกินดีให้บังเกิดแก่ชุมชน ถ้าทุก
คนอยู่ดีมีสุขย่อมเป็นหลักประกันของความส าเร็จของการปกครองและความมั่นคงของชาติ 

13.1.2.2 ด้านเศรษฐกิจ 

1) เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต 

2) การด ารงชีพดีขึ้น มีรายได้มากขึ้น มีข้าวของใช้มากขึ้น ให้ความสะดวก การ
หมุนเวียนของกระแสเงินดีขึ้น 

3) รายได้ประชาชาติสูงขึ้น 

13.1.2.3 ด้านสังคม 

1) ผลส าเร็จของการพัฒนาชุมชนจะส่งเสริมความเป็นอยู่ทางด้านอนามัย 

2) ผลส าเร็จของการพัฒนาชุมชน จะช่วยลดความเหล่ือมล้ าแตกต่างในเ รื่องชน
ชั้นในสังคมให้น้อยลง มีความเสมอภาคเป็นธรรมแก่สังคม 

3) ผลส าเร็จของการพัฒนาชุมชน จะส่งเสริมฐานะของสังคม ทางการศึกษา
โรงเรียนมีบทบาทท่ีส าคัญยิ่งนัก โรงเรียนในโครงการพัฒนาชุมชนสร้างด้วยความร่วมมือของประชาชน
ในท้องถ่ินนั้นท าให้ประชาชนมีส่วนรับผิดชอบในการศึกษายิ่งขึ้น มีความรู้สึกว่าตนเป็นเจ้าของ ให้ 

การสนับสนุนดีขึ้น 
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13.1.3 หลักการพัฒนาชุมชน 

13.1.3.1 ทุกคนในชุมชนต้องให้ความร่วมมือให้เกิดประโยชน์ได้มากที่สุดในการสร้าง
ความเจริญหรือเปล่ียนแปลงสภาพของท้องถ่ินนั้นให้ดี 

13.1.3.2 ทุกคนในชุมชนควรจะได้รับการส่งเสริม ให้ได้เข้าร่วมในการปฏิบัติงานตาม
แผนการปฏิบัติต่างๆ ตามโครงการพัฒนาชุมชน 

13.1.3.3 จะต้องเปิดโอกาสให้ทุกคนได้แสดงความคิดเห็นของตนโดยเสรี เพื่อจะได้รับ
ความคิดเห็นต่างๆ ตลอดจนความต้องการของผู้คนในท้องถ่ิน 

13.1.3.4 ผู้น าชุมชนควรที่จะได้รับการเปล่ียนตัวกันบ้างตามสถานการณ์ที่เปล่ียนไปและ
จะต้องมีการเตรียมตัวบุคคลที่จะท าหน้าที่เป็นผู้น าชุมชนไว้หลายๆ คน 

13.1.3.5 พึงให้การศึกษาแก่คนในชุมชน เพ่ือให้ทันต่อสถานการณ์ต่างๆที่เปล่ียนแปลง
ไป 

13.1.3.6 หากจะต้องมีการจัดตั้งหน่วยงานหรือองค์การนั้นจะต้องสามารถท าหน้าที่ได้
อย่างดีไม่ใช่ว่าจัดตั่งหน่วยงานนั้นขึ้นเพื่อแสดงผลของการพัฒนาชุมชน 

13.1.3.7 การปฏิบัติตามแผนการปฏิบัติต่าง ควรให้เป็นไปตามหลักประชาธิปไตย
เพื่อให้ผู้คนในท้องถ่ินได้รับรู้และเข้าใจวิธีการต่างๆ ของระบอบนี้ได้ถูกต้อง 

13.1.4 วิธีการพัฒนาชุมชน 

13.1.4.1 เกี่ยวกับด้านคว ามคิดเห็นของผู้คนที่มีส่วนร่วมในการพัฒนา การพัฒนา
หมายถึง การแก้ไขปรับปรุงปัญหาหากท้องถ่ินนั้นมีจารีตประเพณีที่กีดกัน การพัฒนาก็ด าเนินไปไม่ได้ 
ต้องให้การศึกษาให้คนในท้องถ่ินรู้เข้าใจและยอมรับวามีปัญหาอะไรบ้าง มีวิธีการแก้ไขอย่างไร จากนั้น
จะได้วางโครงการปฏิบัติงานต่อไป 

13.1.4.2 เกี่ยวกับด้านผู้มีอาชีพท่ีจะเป็นผู้น าของชุมชนมีหน้าที่ช่วยเหลือแก่คนที่มีส่ว น
ร่วมในทางการพัฒนาชุมชนให้สามารถด าเนินไปได้ ผู้น าต้องให้ประสบการณ์เป็นการเรียนรู้ แก่คนใน
ชุมชนมากกว่าเป็นผู้วางแผน ไม่เพ่งเล็งหนักไปในทางสร้างสะพาน ขุดบ่อ จัดร ะเบียบสังคม แต่ต้องให้
คนในชุมชนรู้ตัวหรือเกิดความเข้าใจว่าเขามีหน้าที่และความส าคัญที่จะต้องเข้าร่วมมืออย่างจริงใจในการ
พัฒนาชุมชนของตน 

13.1.4.3 เกี่ยวกับด้านนักส ารวจ นักวิจัย ค้นหาวิธีการต่างๆ ท่ีจะให้เข้าใจกระบวนการ
ในการให้การศึกษาแก่ผู้น าชุมชน 

13.1.5 กระบวนการพัฒนาชุมชน 

ขั้นแรก ประชุมปรึกษาหารือร่วมกันตามแนวทางท่ีได้จัดวางไว้ เป็นการปรึกษาเกี่ยวกับ 

ความจ าเป็นของสมาชิกในชุมชนจะได้รู้ว่ามีอะไรที่มีความต้องการบ้าง คนในชุมชนมาแลกเปล่ียน 

ความคิดเห็นร่วมกันจัดขึ้นเพื่อช่วยเหลือตนเอง 
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ขั้นที่สอง วางแผนไว้อย่างเป็นระเบียบส าหรับงานที่คนในชุมชนตกลงเลือก ส่ิงส าคัญต้องรู้งาน
นั้น ต้องอยู่ในลักษณะที่ชุมชนนั้นช่วยตัวเองได้ เช่น ต้องการท าเพื่อการกสิกรรม ก็เพียงระบายน้ าจาก
คลองคูไม่ถึงกับคิดสร้างเขื่อนใหญ่กักน้ าหรือกรณีต้องการปุ๋ย  ก็มิได้คิดไกลถึงตั้งโรงงานท าปุ๋ย  เปิด
ตลาดซ้ือขายไม่อยู่ในลักษณะคนในชุมชนจะช่วยกันท าให้เป็นเรื่องของรัฐบาลมากกว่า 

ขั้นที่สาม การสนับสนุนให้คนในชุมชนท าประโยชน์ให้ได้มากที่สุดตามที่แต่ละคนจะมีทาง 

ท าได้ 
ขั้นที่สี่ สร้างความปรารถนาและความตกลงใจในดันหนึ่งอันที่จะด าเนินการ เพื่อปรับปรุง 

ของชุมชนต่อไป ให้เกิดขึ้นในจิตใจของคนในชุมชนแห่งนั้น ผู้คนที่จะมาร่วมพัฒนาท้องถ่ินของตน 

โดยแท้จริงนั้นจะเข้าใจและรู้ได้ว่ายังมีการปรับปรุงอย่างอ่ืนจะต้องท าอีก ผู้ที่มีส่วยช่วยย่อม 

ภาคภูมิใจในผลส าเร็จของงาน ถ้าไม่มีกระบวนการพัฒนานี้ขึ้น การพัฒนาก็ไม่มีผล เช่น รัฐบาลเสนอให้
คนท าตาม 

13.1.6 สิ่งที่พึงกระท าก่อนในการพัฒนาชุมชน 

ส่ิงใดที่จะพึงกระท าก่อนหลัง ย่อมต้องเป็นไปตามความต้องการของผู้คนในท้องถ่ินเป็นส าคัญ
ย่อมแล้วแต่สภาพของท้องถ่ิน ความต้องการพื้นฐานนั้นผู้คนจะแสดงออกให้เห็นได้แจ้งชัด  ถือว่าเป็น
ปัญหาสังคม ซ่ึงผู้คนเหล่านั้นต้องการให้หมดไป หรือปรับปรุงให้ดีขึ้น และส่ิงท่ีพึงกระท าก่อนในการ
พัฒนาชุมชน คือ 1) การป้องกัน ได้แก่ การรักษาความสงบสุขของผู้คนในท้องถ่ิน 2) การอนามัยเบื้องต้น 
ได้แก่ ความสะอาด สุขภาพ ร่างกาย โภชนาการที่เหมาะสม 3)การเศรษฐกิจ ให้มีกินมีใช้มากกว่าเดิม  4) 

การศึกษา ท้ังเด็กและผู้ใหญ่ 5)นันทนาการ มีสถานที่และอุปกรณ์เพื่อพักผ่อนหย่อนใจ หาความส าราญ
และใช้เวลาว่าให้เป็นประโยชน์ 6)การให้บริการทางสังคมและส่ิงอ านวยความสุข มีการสังคมสงเคราะห์
และบริการที่จ าเป็น 

13.1.7 การศึกษาเพื่อพัฒนาชุมชน 

เป็นการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาความสามารถของประชาชนในการแสวงหาความรู้ สร้าง 

เสริมกระบวนการเรียนรู้เพ่ือแก้ปัญหาและพัฒนาชุมชนโดยใช้หลักการจัดการความรู้ และการวิจัย 

ชุมชนบูรณาการอยู่ในกระบวนการเรียนรู้ เพื่อน าไปสู่การแก้ปัญหาและพัฒนาชุมชนและสังคม 

โดยรวม ช่วยส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน โดยให้ประชาชน  
ชุมชนร่วมกันรับผิดชอบและเห็นถึงความส าคัญในการฟื้นฟูพัฒนาสังคมและชุมชนของตนเอง เพื่อ 

ส่งเสริมให้ประชาชนเกิดการเรียนรู้ บูรณาการความรู้ ประสบการณ์ และทักษะอาชีพ เข้ามาใช้ให้ 

เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาสังคมและชุมชนโดยรวม ท าให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้ น าไปสู่สังคมท่ี 

เข้มแข็ง มีความเอ้ืออาทรต่อกัน และพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน  ที่มาและความส าคัญของการศึกษาเพื่อ
พัฒนาชุมชน 
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จากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ที่ให้สถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีหน้าที่จัดท าสาระ
ของหลักสูตรตามวัตถุประสง ค์ในวรรคหนึ่งในส่วนที่เกี่ยวกับสภาพปัญหาในชุมชนและสังคม ภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน คุณลักษณะอันพึงประสงค์เพื่อเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว ชุมชน สังคม และ
ประเทศชาติ 

มาตรา 28 หลักสูตรการศึกษาระดับต่างๆรวมท้ังหลักสูตรการศึกษาส าหรับบุคคลตามมาตรา 
10 วรรคสอง วรรคสาม และวรรคส่ี ต้องมีลักษณะหลากหลาย ท้ังนี้ ให้จัดตามความเหมาะสมของแต่ละ
ระดับโดยมุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคลให้เหมาะสมแก่วัยและศักยภาพ 

สาระของหลักสูตร ท้ังท่ีเป็นวิชาการ และวิชาชีพ ต้องมุ่งพัฒนาคนให้มีความสมดุล ท้ังด้าน
ความรู้ ความคิด ความสามารถ ความดีงาม และความรั บผิดชอบต่อสังคมส าหรับหลักสูตรการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา นอกจากคุณลักษณะในวรรคหนึ่ง และวรรคสองแล้วยังมีความมุ่งหมายเฉพาะท่ีจะ
พัฒนาวิชาการ วิชาชีพชั้นสูงและการค้นคว้า วิจัย เพื่อพัฒนาองค์ความรู้และพัฒนาสังคม 

มาตรา 29 ให้สถานศึกษาร่วมกับบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์ก รชุมชนองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืน 
ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนโดยจัดกระบวนการเรียนรู้ภายในชุมชน เพ่ือให้ชุมชนมีการจัดการศึกษา
อบรม มีการแสวงหาความรู้ ข้อมูล ข่าวสาร และรู้จักเลือกสรรภู มิปัญญาและวิทยาการต่างๆ เพื่อพัฒนา
ชุมชนให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการ รวมท้ังหาวิธีการสนับสนุนให้มีการแลกเปล่ียน
ประสบการณ์การพัฒนาระหว่างชุมชน 

จากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ .ศ.2542 สะท้อนให้เห็นว่าการศึกษามีบทบาทส าคัญ
ในการพัฒนาสังคมและชุมชนทั้งในทางตรงและทางอ้อม 

ความส าคัญและความจ าเป็นในการพัฒนาชุมชน 

การพัฒนาชุมชนเป็นวิธีการแก้ปัญหาสังคมท่ีประเทศต่างๆได้น ามาใช้จนประสบผลส าเร็จ
มาแล้ว ซ่ึงไม่เพียงแต่จะยกฐานะความเป็นอยู่ของประชาชนให้สูงขึ้น แต่เป็นการพัฒนาคุณภาพของคน
ให้เกิดการพัฒนา อันจะน ามาซ่ึงความก้าวหน้าทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและความมั่นคงของประเทศ 

 

13.2 ขั้นตอนของกระบวนการพัฒนาชุมชน 

การจ าแนกขั้นตอนของกระบวนการพัฒนาชุมชนเอาไว้หลายขั้นตอน  และมีความแตกต่างกัน
ออกไป  แต่อาจกล่าวได้ว่ากระบวนการพัฒนาชุมชนมีขั้นตอนที่ส าคัญ  8  ประการ  คือ 

13.2.1 ขั้นตอนที่  1 : การศึกษาชุมชน 

 การพัฒนาชุมชนเป็นงานที่ละเอียดอ่อน เพราะในขั้นตอนการด าเนินงานพัฒนาชุมชนนั้น         

การพัฒนาชุมชนต้องไปท าร่วมกับประชาชน  ต้องอาศัยยุทธศาสตร์และปัจจัยต่างๆ อย่างมากมาย 

จึงจะประสบความส าเร็จ  ดังนั้น  ก่อนจะด าเนินงานพัฒนาชุมชนจึงต้องท า การศึกษาส ารวจชุมชนเพื่อ
เตรียมข้อมูลพื้นฐานส าหรับใช้ในการพัฒนาต่อไป  การศึกษาชุมชนจึงเป็นขั้นตอนแรกของ
กระบวนการพัฒนาชุมชนที่จะน าไปสู่ขั้นตอนอ่ืนๆ ต่อไป 
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การศึกษาชุมชน  หมายถึง  “การส ารวจและการศึกษาวิเคราะห์หาความจริงเกี่ยวกับสภาวะสังคม  
เศรษฐกิจ  วัฒนธรรม  ความต้องการและปัญหาในชุมชนนั้น ๆ เพื่อที่จะก่อให้เกิดการปรับปรุง
เปล่ียนแปลงให้ดีขึ้น  อันจะเป็นประโยชน์ในการด ารงชีวิตของคนที่อาศัยอยู่ในชุมชนนั้นๆ ต่อไป ” หรือ
กล่าวได้ว่า  “การศึกษาชุมชน  คือ การศึกษาเรียนรู้ข้อมูลด้านต่าง ๆ ของชุมชนทั้งในด้านการด ารงชีวิต
ประจ าวันของคนในชุมชน  ส่ิงแวดล้อม  ทรัพยากรธรรมชาติ  ค่านิยม  ทัศนคติ  ความเชื่อ  ประชากร  
เป็นต้น  ให้ละเอียดและลึกซ้ึง  จนสามารถมองเห็นปัญหาหรือความต้องการของ ชุมชนนั้นได้  โดยใช้
วิธีการต่างๆ นั่นเอง  ข้อมูลต่าง ๆ เหล่านี้จะเป็นพื้นฐานส าคัญในการวางแผนและโคร งการ  เพื่อแก้ไข
ปัญหาของชุมชนต่อไป” 

13.2.1.1 ส่ิงท่ีต้องส ารวจในการศึกษาชุมชน ในการศึกษาชุมชนนั้นนักพัฒนาชุมชนต้อง
ท าการส ารวจส่ิงต่าง ๆ ท่ีมีอยู่ในชุมชนหลายประการ  คือ 

1) ประวัติชุมชน 

2) สภาพภูมิศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติในชุมชน 

3) ประชากรในชุมชน 

4) สภาพเศรษฐกิจในชุมชน 

5) สภาพบ้านเรือนในชุมชน 

6) การอนามัยและความปลอดภัยในชุมชน 

7) องค์การต่าง ๆ ท่ีมีอยู่ในชุมชน 

8) การศึกษาในชุมชน 

9) สวัสดิการในชุมชน 

10) ความเจริญก้าวหน้าของชุมชน 

11) ความสนใจด้านการเมืองของชุมชน 

12) วิวัฒนาการของการพัฒนาชมชนจากอดีตถึงปัจจุบัน  

13.2.1.3 วิธีการศึกษาชุมชน  การศึกษาชุมชนมีวิธีการศึกษาหลายวิธี  แต่ที่นิยมใช้กัน
โดยทั่วไป  มีดังต่อไปนี้ 
   1) การสังเกต  (Observation) การสังเกตเป็นการศึกษาชุมชนเพื่อทราบถึงข้อมูล
เบื้องต้นโดยตรงของชุมชนด้วยการบันทึกสภาวการณ์ที่เป็นจริงตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้ นในขณะนั้นหรือ
รวบรวมเอาเหตุการณ์ที่เกิดขั้นโดยบังเอิญมาบันทึกไว้เป็นข้อมูลเบื้องต้นอีกด้วย  โดยใช้วิธีการสังเกต
แบบง่าย ๆ โดยผู้สังเกตไม่เข้าไปมีส่วนร่วมในสภาวการณ์  (Non – Participant  Observation)  หรือผู้
สังเกตเข้าไปมีส่วนร่วมในสภาวการณ์  (Participant  Observation)  ก็ได้ 
ในการสังเกตชุมชนอาจใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ต่าง ๆ ช่วยในการสังเกตด้วยก็ได้  เช่น  สมุดบันทึก
ประจ าวัน  ภาพถ่าย  แผนที่  เป็นต้น 
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2) การสัมภาษณ์ (Interview) การสัมภาษณ์เป็นกระบวนการส่ือสารระหว่าง
บุคคลด้วยวิธีการพบปะกับผู้ให้ข่าวโดยตรง ซ่ึงอาจจะโดยการใช้ค าพูด ท่าทาง สัญลักษณ์  และความรู้สึก
ที่แสดงออกก็ได้เป็นวิธีการที่เหมาะสมในการศึกษาชุมชนจากเด็กๆ และผู้ไม่รู้หนังสือมาก 

โดยทั่วไปการสัมภาษณ์มี  3  รูปแบบ  คือ  การสัมภาษณ์เป็นรายบุคคลและรายลุ่ม  (Individual  

or  Grouped Interview) การสัมภาษณ์แบบมาตรฐาน (Standardized or Structured  Interview)   ซ่ึง
ก าหนดค าถามไว้อย่างแน่นอนล่วงหน้า  และการสัมภาษณ์แบบไม่มีค าถามที่แน่นอน  (Unstructured  

Interview)  ในการสัมภาษณ์ที่ดีนั้นผู้สัมภาษณ์ต้องเตรียมการล่วงหน้าทั้งความรู้ในเรื่องท่ีจะถาม  การ
เลือกและเตรียมผู้ที่จะให้สัมภาษณ์ ค าถามและภาษาท่ีใช้ บรรยากาศในขณะที่สัมภาษณ์  แต่ข้อจ ากัดของ
การสัมภาษณ์ก็คือส้ินเปลืองค่าใช้จ่ายแรงงานและเวลามาก  ผู้ศึกษายุ่งยากในการเตรียมการ  เกิดการอคติ
หรือล าเอียงได้และถ้าใช้ผู้สัมภาษณ์หลายๆ คนแล้ว  จะควบคุมให้อยู่ในมาตรฐานเดียวกันไดย้าก 
   3) การใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) แบบสอบถามเป็นค าถามหรือชุด
ค าถาม  ซ่ึงสร้างขึ้นอย่างมีกฎเกณฑ์  เพื่อใช้รวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ท่ีต้องการศึกษา  ซ่ึงผู้ซ่ึงผู้ศึกษาอาจจะ
ท าการศึกษาด้วยตนเอง  ให้คนอ่ืนไปศึกษาแทนหรือส่งแบบสอบถามไปให้ตบก็ได้  ดังนั้น  การศึ กษา
ชุมชนโดยใช้วิธีนี้จึงใช้ได้กับคนอ่านหนังสือออกและเขียนหนังสือได้เท่านั้น  อาจเป็นแบบสอบถาม
แบบปลายปิด  (Closed end  Question)  คือ  ให้ตอบค าถามตามท่ีก าหนดค าตอบไว้ให้เลือกเท่านั้น  หรือ
อาจจะเป็นค าถามแบบปลายเปิด  (Open  end Question)  คือ  เปิดโอกาสให้ผู้ต อบได้ตอบค าถามเองโดย
แสระเสรีก็ได้  ถ้าต้องการทราบทัศนคติหรือความคิดเห็นเป็นส าคัญ 

ในการใช้แบบสอบถามเพื่อท าการศึกษาชุมชนนั้น  ข้อที่ควรระมัดระวังเป็นอย่างยิ่ง  คือ  การ
สร้างแบบสอบถามซ่ึงต้องให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ  และครอบคลุมในส่ิงท่ีจะศึกษาท้ังหมด  เนื่องจ าก
ผู้ท าการศึกษาชุมชนอาจจะไม่มีโอกาสได้พบกับกลุ่มประชากรที่ศึกษาเลยก็ได้  
   4) การศึกษาจากผู้รู้และแหล่งวิชาการต่าง ๆ ท้ังเป็นบุคคล  เช่น นักวิชาการ  
หรือผู้ท่ีมีความรู้  ผู้ที่เกี่ยวข้องในเรื่องนั้น ๆ และจากเอกสารข้อมูลต่าง ๆ ท่ีหน่วยราชการต่าง ๆ ได้ศึกษา
ไว้แล้ว  เช่น  รายงานผลการศึกษาวิจัยในเรื่องนั้น ๆ ผลการส ารวจข้อมูลของหน่วยราชการต่าง ๆ เป็นต้น 

   5) การส ารวจ  (Survey) เป็นการศึกษาชุมชนโดยใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์เข้า
ช่วยและอย่างมีระบบ  ซ่ึงอาจใช้วิธีอ่ืน ๆ ร่วมกัน  เช่น  การท าแผนที่  การถ่ายรูป  การสัม ภาษณ์  การ
บันทึก  การสืบประวัติ  การขุดค้นทางโบราณคดี  เป็นต้น 

   6) การวิจัย  (Research)  การวิจัยเป็นการความรู้ความจริงที่เชื่อถือได้โดยใช้
วิธีการที่เป็นระบบแบบแผนทางวิทยาศาสตร์  เพื่ออธิบายความรู้ความจริงที่ท าการศึกษานั้นและน าผลที่
ได้ไปสร้างกฎเกณฑ์  ทฤษ ฎีต่าง ๆ เพื่อน าไปใช้ในการอ้างอิง  และเป็นผลท าให้สามารถท านายและ
ควบคุมการเกิดปากฎการณ์ต่าง ๆ ได้ การวิจัยมีขั้นตอนที่จะด าเนินงานเป็นล าดับ  คือ 
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(1) การเลือกหัวข้อปัญหา 

(2) หารศึกษาค้นคว้าทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้อ 

(3) การให้ค าจ ากัดความปัญหาท่ีศึกษา 

(4) การสร้างสมมุติฐานในการศึกษา 

(5) การพิจารณาขัดเกลาปัญหาและสมมุติฐาน 

(6)การพิจารณาแหล่งท่ีมาของข้อมูล 

(7) การวางรูปแบบการวิจัย 

(8) การสร้างเครื่องมือในการวิจัย 

(9) การทดลองและตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ 

(10) การเลือกลุ่มตัวอย่างและขนาดของตัวอย่าง 

(11) การเก็บรวบรวมข้อมูล 

(12) การจัดกระท าข้อมูล 

(13) การเขียนรายงานการวิจัย  
ในการศึกษาชุมชนเพื่อการพัฒนาชุมชนนั้น การวิจัยที่สามารถน าไปใช้ได้ดี  คือ  การวิจัย 

ทางพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ข้อควรค านึงในการเลือกวิธีการศึกษาชุมชน ในการศึกษาชุมชนนั้น  นักพัฒนาชุมชนจะต้อง 

รู้จักเลือกวิธีการศึกษาท่ีเหมาะสมมากที่สุด มาใช้ในการศึกษา  ซ่ึงมีข้อควรค านึงดังต่อไปนี้ 
1) เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของเรื่องท่ีจะศึกษา 

2) เป็นวิธีที่สามารถเข้าถึงความจริงของข้อมูลที่ท าการศึกษาได้มากที่สุด 

3) ทันต่อความต้องการใช้ข้อมูล 

4) ต้องประหยัดทั้งก าลังคน  เวลา  และค่าใช้จ่าย 

5) ผู้ศึกษามีความปลอดภัยเพียงพอในระหว่างท าการศึกษา 

ประโยชน์ของการศึกษาชุมชน การศึกษาชุมชนมีประโยชน์ต่อการพัฒนาชุมชน  ดังนี้ 
   1)ช่วยให้ทราบข้อมูลที่ถูกต้องในการตัดสินใจก าหนดนโยบาย  วัตถุประสงค์  
เป้าหมาย  แผนงาน  ตลอดจนโครงการที่จะปฏิบัติ 
   2) ช่วยให้ทราบข้อมูลที่ถูกต้องต่อการก าหนดหรือเลือกก าหนดวิธีปฏิบัติและ
วิธีท างานได้อย่างเหมาะสม  มีประสิทธิภาพ  ตรงกับความต้องการของชุมชุน 

   3) ท าให้มีความรู้ความเข้าใจในปัญหาต่าง ๆ ของชุมชนว่าปัญหาใดเป็นปัญหา
ส าคัญเร่งด่วน  ซ่ึงเป็นประโยชน์อ ย่างมากในการจัดล าดับความส าคัญของโครงการและการวางแผน
แก้ปัญหาของชุมชน 

   4) ท าให้การแก้ปัญหาและการพัฒนาชุมชนเป็นไปอย่างมีระบบ  สอดคล้อง
ต่อเนื่องและสนับสนุนซ่ึงกันและกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
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   5) เป็นจุดเริ่มต้นของการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในก ารพัฒนา
ชุมชน 

   6) จะได้ข้อมูลพื้นฐานของการวิจัยประเมินผลการพัฒนาชุมชน  ซ่ึงเป็น
ประโยชน์ต่อการพัฒนาในครั้งต่อ ๆ ไป 

13.2.2 ขั้นตอนที่  2  : การวิเคราะห์ปัญหาชุมชน 

 การพัฒนาชุมชนที่แท้จริงต้องเป็นการแก้ไขปัญหาหรือการบ าบัดทุกข์บ ารุงสุขให้แก่สมาชิกใน
ชุมชน  การที่จะได้ทราบถึงปัญหาดังกล่าวนี้  และอย่างถูกต้องตามความต้องการที่แท้จริงของสมาชิกใน
ชุมชนนั้น  นักพัฒนาชุมชนจะต้องน าข้อเท็จจริงที่ได้จากการศึกษาชุมชนในขั้นตอนแรกมาวิเคราะห์
อย่างละเอียด  เพื่อน าไปใช้ในขั้นตอนต่อไปตามล าดับ 

13.2.2.1 ความหมายของปัญหาชุมชน  ปัญหาชุมชน  หมายถึง  “สภาวการณ์หรือความ
เดือดร้อนที่เกิดขึ้นหรือมีแนวโน้มท่ีจะเกิดขึ้นแก่สมาชิกส่วนใหญ่ในชุมชน  เป็นอุปสรรคต่อความ
เจริญก้าวหน้าของชุมชน  และจะต้องป้องกันแก้ไขหรือก าจัดให้หมดส้ินไป” 
 สาเหตุของ ปัญหาต่าง ๆ ในชุมชนอาจเกิดจากสาเหตุหลายประการ  แต่สรุปไ ด้ได้ว่าปัญหา
เหล่านี้เกิดจากความต้องการของคนในชุมชน  4  ประการ  คือ 

 

 

  1)  ความต้องการข้อมูลพื้นฐานที่จ าเป็นหรือปัจจัย  4  คือ  อาหาร  ท่ีอยู่อาศัย  
เครื่องนุ่งห่ม  และยารักษาโรค  ซ่ึงเป็นความต้องการที่จ าเป็นขาดไม่ได้ 
  2) ความต้องการที่เกี่ยวกับเงิน  เพราะเงินเป็นส่ือกลางในการซ้ือขายแลกเปล่ียนส่ิงของ
เครื่องใช้ท่ีจ าเป็น 

  3) ความต้องการทางสังคม  เช่น  การให้สังคมยอมรับ  ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

  4) ความต้องการทางจิตใจ  เช่น  การยอมรับการยกย่องนับถือจากบุคคลอ่ืน  เกียรติยศ  

ชื่อเสียง  เป็นต้น  
 ประเภทของปัญหาต่าง ๆ ในชุมชนนั้นมีมากมายหลายปัญหา  แต่อาจจะจ าแนกตามลักษณะของ
ปัญหาได้ 5  ประเภท  คือ 

1) ปัญหาด้านเศรษฐกิจ 

2) ปัญหาด้านสังคม 

3) ปัญหาด้านวัฒนาธรรม 

4) ปัญหาด้านการเมืองการปกครอง 

5) ปัญหาด้านส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 
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ระดับของปัญหาต่าง ๆ ในชุมชนนั้น  อาจจะจัดล าดับความรุนแรงหรือความจ าเป็นเร่งด่วนได้  3  

ระดับ  คือ 

  1) ปัญหาท่ีเกิดจากความต้องการที่แท้จริง  (Felt  Needs)  คือ  ส่ิงท่ีชาวบ้านรู้สึกว่ามี
ความเดือดร้อนมากที่สุดต้องขจัดให้หมดไป  นักพัฒนาควรจะเริ่มแก้ไขปัญหาท่ีมาจากความต้องการที่
แท้จริงของชุมชนก่อน  จึงจะได้รับการสนับสนุนจากชาวบ้านด้วยดี 
  2) ปัญหาท่ีเกิดจากความต้องการที่มีความรุนแรงน้อยลงมา  (Unfelt  Needs)  เป็นปัญหา
ซ่ึงเกิดจากความต้องการของชุมชนที่อาจจะรู้ว่าเป็นข้อขัดข้องเดือดร้อนบ้าง  แต่ยังไม่เห็นถึงความจ าเป็น
ที่จะท าการแก้ไขในทันทีทัน ใด  นักพัฒนาต้องให้การศึกษา  แนะน าให้เห็นถึงคุณและโทษของส่ิง
เหล่านั้น  จนชาวบ้านยอมรับว่าเป็นความต้องการที่จ าเป็นที่สุดก่อน  จึงจะได้รับความร่วมมือในการ
พัฒนาเป็นอย่างดี 
  3) ปัญหาท่ีเกิดจากความต้องการที่ชาวบ้านยังไม่รู้สึกเดือดร้อน  (Unawares  Needs)  

เป็นปัญหาท่ีชาวบ้านประสบอยู่  แต่ไม่รู้ว่าเป็นปัญหาและควรแก้ไข  นักพัฒนาต้องให้การศึกษา  แนะน า
อย่างมาก  ต้องอดทนและใช้เวลานานจึงจะสามารถท าให้ชาวบ้านยอมรับว่าเป็นปัญหาและร่วมกันก าจัด
ให้หมดไป  
 ขั้นตอนของการวิเคราะห์ปัญหาชุมชน การวิเคราะห์ปัญหาท่ีแท้จริงของชุมชน  อาจมีขั้นตอนใน
การวิเคราะห์ที่ส าคัญ  3 ขั้นตอน  คือ 

การค้นหาปัญหาที่แท้จริงของชุมชน ในขั้นตอนของการวิเคราะห์ปัญหาชุมชนนั้น  เม่ือพบ
ปัญหาแล้วจะต้องน ามาวิเคราะห์อย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งว่าเป็นปัญหาท่ีแท้จริงที่ก่อให้เกิดความ
เดือดร้อนหรือความไม่สะดวกสบายให้แก่ชุมชนหรือไม่  เพราะปัญหาท่ีแท้จริงจะต้องเป็นข้อเดือดร้อนที่
ชุมชนส่วนรวมประสบอยู่จริง ๆ และมีความเห็นพ้องกันว่ามีความจ าเป็นที่จะต้องช่วยกันแก้ไขหรือก าจัด
ให้หมดไปนั่นเอง 

 สาเหตุที่ต้องค้นหาปัญหาท่ีแท้จริงของชุมชน  การค้นหาปัญหาท่ีแท้จริง เนื่องจากสาเหตุส าคั ญ  
คือ 

 

  1)  ปัญหาบางปัญหาเป็นปัญหาใหญ่สลับซับซ้อน  หรือเป็นปัญหาท่ีหลายปัญหาแฝง
รวมอยู่  จ าเป็นต้องท าการแยกแยะปัญหาท่ีแท้จริงให้ถูกต้องชัดเจน  จะได้พิจารณาแก้ไขได้ง่ายขึ้น 

  2) ปัญหาบางปัญหาอาจจะยังคลุมเครือ  ไม่รู้ว่าปัญหาท่ีแท้จริงเป็นอย่างไร  เป็นความ
เดือดร้อนหรืออุปสรรคต่อการพัฒนาแค่ไหน  เพียงไร  จึงต้องหาปัญหาท่ีแท้จริงให้ได้ว่าคือ “อะไร” แน่  
เพื่อจะได้พิจารณาหาแนวทางแก้ไขได้อย่างถูกต้อง 

  3) ปัญหาบางปัญหาเป็นปัญหาเพ้อฝันหรือเป็นข้อเรียกร้องต้องการที่เกินกว่าขีด
ความสามารถที่ชุมชนจะช่วยแกไขได้  ถ้าหากน ามาด าเนินการแก้ไขก็จะเสียเวลาโดยเปล่าประโยชน์ 8
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 วิธีการค้าหาปัญหาท่ีแท้จริงของชุมชน ในการค้นหาปัญหาท่ีแท้จริงของชุมชนอาจจะใช้วิธีการ
ได้  3  วิธี ดังนี้ ใช้หลักเกณฑ์ช่วยในการพิจารณา  ซ่ึงมี  4  หลักเกณฑ์  คือ 

  1)  ความร้ายแรงเร่งด่วน  กล่าวคือ  เป็นปัญห าท่ีอยู่ในสภาพหนักมีผลเสียร้ายแรงและ
เป็นอันตราย  ต้องแก้ไขโดยรีบด่วน 

  2) ผลกระทบต่อคนส่วนมาก  ปัญหาท่ีแท้จริงจะต้องเป็นปัญหาท่ีกระทบสร้างความ
เดือดร้อนให้กับคนในชุมชนเป็นจ านวนมากไม่ใช่เพียงไม่กี่คนเท่านั้น 

  3) การยอมรับของชุมชน  ปัญหาท่ีแท้จริงจะต้องเป็นที่ ยอมรับของคนส่วนมากว่าเป็น
ปัญหาของชุมชน  ต่างตระหนักว่าต้องรวมกันแก้ไขให้หมดส้ินไป 

  4) ผลเสียหายในอนาคต  ปัญหาท่ีแท้จริงเป็นปัญหาซ่ึงถ้าปล่อยไว้  โดยไม่ท าการแก้ไข
แล้วจะมีผลกระทบท าให้เกิดความเสียหายต่อชุมชนในอนาคตเป็นอย่างมาก 

ข้อมูลตัวชี้วัด  เป็นการน าข้อมูลตัวเลขซ่ึงเป็นสถิติต่าง ๆ มาเปรียบเทียบสภาวะปัญหากับสภาวะ
ปกติ  ซ่ึงอาจจะแสดงเป็นอัตราส่วน  เช่น  อัตราส่วนครูกับนักเรียนในชุมชนเท่ากับ  1 : 60  หรือแสดง
เป็นอัตราส่วนร้อยละก็ได้  เช่น  ผลผลิตทางการเกษตรของชุมชนในรอบปีที่ผ่านมาลดลงร้อยละ  20  

หรืออาจจะแสดงให้เห็นเป็นตัวเลขจ านวนปริมาณก็ได้  เช่น  สถิติผู้ประสบอุบัติเหตุบนท้องถนนในรอบ
ปีท่ีผ่านมาของชุมชนนี้เพิ่มขึ้นเป็น  53  ราย  เป็นต้น 

 เกณฑ์ความจ าเป็นพื้นฐาน  (จ.ป.ฐ.)  ขั้นต่ าเป็นข้อมูลเปรียบเทียบ  เช่น  ประเทศไทยก าหนด
ความจ าเป็นฐานของประชาชนไว้  9  ประการ  คือ 

    1) ประชาชนได้กินอาหารที่ถูกสุขลักษณะ เพียงพอกับความต้องการของร่างกาย 

      2) ประชาชนมีท่ีอยู่อาศัยและสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสม 

     3) ประชาชนมีโอกาสเข้าถึงบริการสังคมขั้นพื้นฐานที่จ าเป็นแก่การด ารงชีวิต 

      4) ประชาชนมีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

      5) ประชาชนมีการประกอบอาชีพและมีรายได้เพียงพอต่อการด ารงชีพ 

      6) ครอบครัวสามารถควบคุมช่วงเวลาและจ านวนของการมีลูกได้ตามต้องการ 

      7) ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาความเป็นอยู่ การก าหนดวิถีชีวิตของตนเองและชุมชน 

      8) ประชาชนมีการพัฒนาจิตใจตนเองให้ดีขึ้น 

      9) ประชาชนมีจิตส านึกและร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

 หลักในการวิเคราะห์ปัญหาท่ีแท้จริงของชุมชนในการวิเคราะห์ปัญหาชุมชนนั้น  นักพัฒนา
ชุมชนควรด าเนินการดังต่อไปนี้ 
  1) ต้องวิเคราะห์ด้วยความเป็นธรรมและมองการณ์ไกล  คือ  ปร าศจากการอคติและ
ค านึงถึงส่ิงท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคตอีกด้วย  
  2) ต้องระบุปัญหาท่ีจะท าการศึกษาวิเคราะห์ให้ชัดเจนและจะต้องไม่กว้างเกินไปเพื่อ
ความสะดวกในการวิเคราะห์และวางแผนแก้ไขปัญหาต่อไป 
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  3) การค้นหาและระบุปัจจัยที่เห็นอย่างชัดเด่นที่เป็นสาเหตุท าให้เกิดปัญหานั้นๆ  

  4) การค้นหาปัจจัยที่ซ้อนเร้นซ่ึงเป็นขั้นตอนที่ส าคัญที่สุด  ในการวิเคราะห์ความ
ต้องการและปัญหาของชุมชน  ซ่ึงต้องน าเอาทฤษฎีทางสังคมศาสตร์  เช่น  สังคมวิทยา  จิตวิทยา  
มานุษยวิทยา  เศรษฐศาสตร์  รัฐศาสตร์  เป็นต้น  มาใช้เป็นแนวทางในการค้นหาปัจจัยดังกล่าว  
  5) การวิเคราะห์ระบบ  (Systemic  Analysis)  คือ  ปัญหาของชุมชนมีมากมายหลาย
ปัญหา  แต่ละปัญหามีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน  บางปัญหาจะแก้ไขได้ต่อเมื่อได้แก้ปัญหาอ่ืนก่อนแล้ว  
และบางปัญหาเมื่อแก้ไขแล้วอาจก่อให้เกิดปัญหาอ่ืน ๆ ตามมา  ดังนั้น  จึงต้องท าการวิเคราะห์ปัญหาของ
ชุมชนโดยการวิเคราะห์ระบบเป็นส าคัญ  

การค้นหาสาเหตุของปัญหาชุมชน นอกจากการค้นหาปัญหาท่ีแท้จริงของชุมชนที่กล่าวมาแล้ว  
ในขั้นตอนการวิเคราะห์ปัญหาของชุมชนยังท าการศึกษาวิเคราะห์ปัญหาของชุมชนยังท าการศึกษา
วิเคราะห์เพื่อหาสาเหตุของการเกิดขึ้นของปัญหาชุมชนเหล่านั้นด้วย  ซ่ึงการหาสาเหตุของปัญหาชุมชน  
อาจจะกระท าได้ดังนี้ 
      1) การพิจารณาเป็นล าดับแรกว่าส่ิงท่ีเป็นปัญหาเหล่านั้นมาสภาพอย่างไรจึงท าให้เกิด
ปัญหานั้น ๆ ขึ้นมา 

     2) การพยายามค้นหาสาเหตุของปัญหาให้ได้ครบถ้วยทุกแง่ทุกมุม 

      3) การพิจารณาเพื่อหาว่าสาเหตุต่าง ๆ ท่ีค้นหามาได้นั้นอะไรเป็นสาเหตุที่แท้จริงที่ท าให้
เกิดปัญหาขึ้น 

      4) การสืบสาวจากผลของปัญหาท่ีเกิดขึ้นลงไปจนถึงต้นตอของปัญหาท่ีแท้จริงใน
ระหว่างการค้นหาสาเหตุของปัญหานั้น  นักพัฒนาชุมชนมีข้อควรระมัดระวังบางประการ  คือ 

การแสวงหาแนวทางแก้ไขปัญหาชุมชน เมื่อนักพัฒนาชุมสามารถค้นพบปัญหาของชุมชน  และ
สาเหตุของการเกิดขึ้นของปัญหาเหล่านั้นแล้ว  ขั้นตอนสุดท้ายของการวิเคราะห์ปัญหาของชุมชนก็คือ  
การแสวงหาแนวทางเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาเหล่านั้นให้หมดไป  ซ่ึงสามารถด าเนินการได้  ดังต่อไปนี้ 

1) การศึกษารายละเอียดต่างๆ ของปัญหาอย่างรอบคอบ เช่น สาเหตุของปัญหา 

อุปสรรคที่ขัดขวางการแก้ไขปัญหาท่ีอาจจะเกิดขึ้น  ควรจะเริ่มลงมือแก้ไขปัญหาท่ีจุดใด  สถาบันต่าง ๆ 
ในชุมชน  เช่น  สถาบันครอบครัว  การเมือง  เศรษฐกิจ  ศาสนา  เป็นต้น  สามารถน ามาใช้ประโยชน์ใน
การแก้ไขปัญหาได้อย่างไรบ้าง ทัศนคติ  ความรู้  ทักษะต่าง ๆ ท่ีชาวบ้านมีอยู่  จะน ามาใช้ประโยชน์ได้
อย่างไร  ทรัพยากรธรรมชาติ  และส่ิงประดิษฐ์ที่มีอยู่ในชุมชน  สามารถน ามาใช้ประโยชน์ได้อย่างไร  
มากน้อยเพียงใด สามารถใช้การติดต่อส่ือสารให้เป็นประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาได้หรือไม่  อย่า งไร 

สามารถน าพลังของชุมชนมาใช้ในการกไขปัญหาได้หรือไม่  อย่างไร  และมากน้อยเพียงใด  เป็นต้น  
  2) น าปัญหาท่ีสามารถค้นหาสาเหตุที่แท้จริงได้แล้วมาพิจารณาจะมีวิธีการแก้ไขได้
อย่างไรบ้าง  สาเหตุหนึ่งอาจมีวิธีแก้ไขได้หลายทาง 

  3) พยายามค้นหาวิธีการแก้ไขปัญหาจากสาเหตุที่หาได้หลาย ๆ วิธี 
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  4) พิจารณาคัดเลือกวิธีการแก้ไขปัญหาจากสาเหตุที่หาได้ว่าวิธีใดเป็นวิธีที่ดี ที่สุ ด เช่น 
ประหยัดมากที่สุด  มีประโยชน์มากที่สุด  ใช้ระยะเวลาน้อยที่สุด  มีประสิทธิภาพมากที่สุด  อยู่ในขีด
ความสามารถของชาวบ้านที่จะแก้ไขเองได้  
  5) การเสนอปัญหาต่อชุมชนเพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงปัญหาต่าง ๆ ในชุมชนและ
ทราบถึงแนวทางในการแก้ไขปัญหาเหล่านั้น  เช่น  โดยการสาธิต  การน าไปทัศนศึกษา  การใช้
โสตทัศนูปกรณ์  การอภิปรายกลุ่ม  การอบรมสัมมนา  การใช้สถานีวิทยุโทรทัศน์  หนังสือพิมพ์เผยแพร่
ภาพและข่าว    

6) การให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาชุมชนของตนเองให้มากที่สุดทั้งการ
ร่วมพลังในการคิด  การจัดแจงแบะการกระท าหรือตั้งแต่ขั้นตอนแรกสุดจนถึงขั้นตอนสุดท้าย 

  ในการวิเคราะห์ปัญหาของชุมชนนั้นเป็นขั้นตอนหนึ่งของกระบวนการพัฒนาชุมชนที่มี
ความส าคัญยิ่ง  เพราะเป็นการค้นหาปัญห า  สาเหตุ  และแนวทางแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้นในชุมชน  
นักพัฒนาชุมชนจะต้องด าเนินการอย่างรอบคอบด้วยความระมัดระวัง  ต้ องใช้ท้ังหลักวิชาการและ
ประสบการณ์ภาคปฏิบัติผสมผสานเข้าด้วยกัน  จึงจะสามารถประสบความส าเร็จในขั้นตอนนี้ได้ 

13.2.3 ขั้นตอนที่  3 : การจัดล าดับความต้องการและปัญหาของชุมชน 

เมื่อท าการวิเคราะห์ปัญหาของชุมชนในขั้นตอนที่  2  เรียบร้อยแล้ว  นักพัฒนาชุมชนควรน า
ข้อมูลที่ได้มาจากการวิเคราะห์แล้วนั้นมาจัดเรียงล าดับก่อนหลังตามความส าคัญของปัญหาท่ีมีอยู่เพื่อเป็น
ประโยชน์ในการวางแผนและโครงการ อันเป็นขั้นตอนต่อไปของกระบวนการพัฒนาชุมชน 

 ประโยชน์ของการจัดล าดับความต้องการและปัญหาของชุมชน  การจัดล าดับความต้องการและ
ปัญหาของชุมชนมีประโยชน์หลายประการ  ดังนี้ 

1) ท าให้ทราบว่าปัญหาใดท าให้ชาวบ้านเดือดร้อนมากที่สุดและต้องด าเนินการแก้ไข
ก่อนปัญหาอ่ืน ๆ 

  2) ถ้าในชุมชนมีปัญหาหลายปัญหาจนไม่สามารถแก้ไขพร้อม ๆ กันได้  จ าเป็นจะต้อง
จัดล าดับก่อนหลัง  เพื่อน าไปพิจารณาหาแนวทางแก้ไขในโอกาสต่อไป 

3) ท าให้ทราบปัญหาท่ีเกี่ยวพันกัน จะได้น าไปแก้ไขปัญหาไม่ต้องเสียเวลาท าทีละครั้ง 

4) ท าให้สามารถวางแผนแก้ไขปัญหาท้ังหมดของชุมชนได้อย่างถูกต้อง 

 หลักเกณฑ์การจัดท าล าดับความต้องการและปัญหาของชุมชน ในการจัดล าดับความต้องการและ
ปัญหาของชุมชนนั้นปัญหาใดจะได้รับการจัดล าดับความส าคัญเป็นอันดับแรกและลดหล่ันกันไป
ตามล าดับนั้นให้ค านึงถึงลักษณะส าคัญ  3  ประการ  คือ 

  1) เป็นปัญหาท่ีคนในชุมชนส่วนใหญ่ได้รับความเดือดร้อนมากที่สุด  ถ้าปล่อยทิ้งไว้จะ
ก่อให้เกิดปัญหาอ่ืน ๆ ติดตามมา 

  2) เป็นปัญหาท่ีแก้ไขแล้วจะน าไปสู่การแก้ปัญหาอ่ืนได้ง่ายขึ้น 

  3) เป็นปัญหาท่ีมีอยู่ในขีดความสามารถของชาวบ้านที่จะร่วมกันแก้ไขได้ 
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13.3 บทสรุป 

เป็นการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาความสามารถของประชาชนในการแสวงหาความรู้ สร้าง 

เสริมกระบวนการเรียนรู้เพ่ือแก้ปัญหาและพัฒนาชุมชนโดยใช้หลักการจัดการความรู้ และการวิจัย 

ชุมชนบูรณาการอยู่ในกระบวนการเรียนรู้ เพื่อน าไปสู่การแก้ปัญหาและพัฒนาชุมชนและสังคม 

โดยรวม ช่วยส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน โดยให้ประชาชน  
ชุมชนร่วมกันรับผิดชอบและเห็นถึงความส าคัญในการฟื้นฟูพัฒนาสังคมและชุมชนของตนเอง เพื่อ 

ส่งเสริมให้ประชาชนเกิดการเรียนรู้ บูรณาการความรู้ ประสบการณ์ และทักษะอาชีพ เข้ามาใช้ให้ 

เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาสังคมและชุมชนโดยรวม ท าให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้ น าไปสู่สังคมท่ี 

เข้มแข็ง มีความเอ้ืออาทรต่อกัน และพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน 

 

 

 

 

ค าถามท้ายบท 
 

 1.ให้อธิบายขั้นตอนของการวิเคราะห์ปัญหาชุมชน พร้อมยกตัวอย่างประกอบ 

 2.ให้ยกตัวอย่างปัญหาชุมชน 1 แห่ง พร้อมส่งรายงาน 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ 14 

การบริหารจัดการชั้นเรียน   3    ชั่วโมง 
 

หัวข้อเนื้อหา 

 14.1 ความหมายและความส าคัญในการบริหารจัดการชั้นเรียน 

14.2 องค์ประกอบของการจัดการในชั้นเรียน 

14.3 หลักการและรูปแบบการจัดการในชั้นเรียน 

14.4 กระบวนการของการจัดการในชั้นเรียน 

14.5 บทสรุป 

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

1. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถอธิบายเกี่ยวกับการบริหารจัดการชั้นเรียนได้ 
2. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถแสดงพฤติกรรมในการบริหารจัดการชั้นเรียนได้ 

 

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอนประจ าบท 

1. บรรยายเนื้อหาในแต่ละหัวข้อ พร้อมยกตัวอย่างประกอบ 

2. ศึกษาจากเอกสารประกอบการสอน 

3. ผู้สอนสรุปเนื้อหา 

5. ผู้เรียนสาธิต 
6. ผู้สอนท าการซักถาม 
 

สื่อการเรียนการสอน 

1. เอกสารประกอบการสอนวิชา บทท่ี 14 การบริหารจัดการชั้นเรียน 
2. Power Point เรื่อง การบริหารจัดการชั้นเรียน 
 

การวัดผลและการประเมิน 
1. ประเมินจากการซักถามในชั้นเรียน 

2. ประเมินจากความร่วมมือและความรับผิดชอบต่อการเรียน 

3. ประเมินจากการท าแบบฝึกหัดทบทวนท้ายบทเรียน 

 



 

 

บทที่ 14 

การบริหารจัดการชั้นเรียน 
 

14.1 ความหมายและวิธีการบริหารจัดการชั้นเรียน 

14.1.1 ความหมายของการจัดการชั้นเรียน 

มานะ อุนารัตน์ (2532) กล่าวว่า การจัดการในชั้นเรียน เป็นกระบวนการวางแผนแล้วน ามา
ปฏิบัติในห้องเรียน โดยที่ครูเตรียมการและด าเนินการปฏิบัติเกี่ยวกับสภาพห้องเรียน พฤติกรรมนักเรียน 
การสอนของครู ซ่ึงรากฐานส าคัญของการจัดการในชั้นเรียนของครูก็คือ การเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้
ของนักเรียนให้มากที่สุด 

โบริช (Gray D.Borich, 1994) กล่าวว่า การจัดการในชั้นเรียนเกี่ยวข้องกับทักษะหลายด้านที่
แตกต่างกัน ซ่ึงเกี่ยวข้องกับ การจัดห้องเรียน การสร้างข้อตกลงในการเรียน การตอบสนองการการ
ประพฤติผิดของเด็ก การดูแลเด็กในการด าเนินกิจกรรม การเลือกรางวัลและแรงเสริมทางบวก รวมท้ัง
การปฏิบัติตามตารางกิจกรรมประจ าวัน เพื่อดูแลเด็กอย่างเหมาะสม เด็กเกิดการเรียนรู้จากสภาพแวดล้อม
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ฟีเนย์ และคณะ (Feeney and others, 1987) กล่าวว่าเป้าหมายของการจัดการในชั้นเรียน คือการ
ช่วยเหลือให้เด็กเกิดการเรียนรู้ที่ดี ซ่ึงมีความเกี่ยวข้องในทางบวกกับบุคคล ประสบการณ์ และวัสดุ
อุปกรณ ์

เลมเลข (Lemlech, 1979) ให้ความหมายของการจัดการชั้นเรียนว่า หมายถึงการดัดแปลง 
ปรับปรุงสภาพของห้องเรียน การวางแผนการใช้หลักสูตร การจัดวัสดุอุปกณ์ การวางแผนพัฒนาเด็กเล็ก 
การคาดคะเนปัญหาท่ีจะเกิดขึ้น และการเตรียมการแก้ไขปัญหา 

ซันฟร์อด และคณะ (Sunford and others, 1983 อ้างถึงใน Jones and Jones,1990) กล่าวว่าแนวคิด
เกี่ยวกับการจัดการในชั้นเรียน กว้างขวางกว่าเรื่องของวิจัย แต่เกี่ยวข้องกับส่ิงต่าง  ๆที่ครูต้องท าในการส่ัง
สอนเด็ก เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการท ากิจกรรมในชั้นเรียนภายใต้สภาพแวดล้อมท่ีส่งเสริมให้เกิดการ
ท างานจนบรรลุผลส าเร็จ 

 Scickedanz ( 1983 ) กล่าวไว้ว่า การจัดห้องเรียน ( Classroom Management) หมายถึง 
ภาระหน้าที่ต่างๆ ท่ีครูจะต้องท า เช่น การจัดวางวัสดุ อุปกรณ์ การวางแผนการใช้เวลา หรือการจัดตาราง
อย่างเหมาะสม ซ่ึงจะเป็นเครื่องมือที่สะท้อนให้เห็นสมมติฐานของครูเกี่ยวกับวิธีการเรียนของนักเรียน 
และบทบาทของครู นอกจากนี้ การจัดการห้องเรียนยังรวมถึง การจัดพฤติกรรมของเด็กให้เขาได้ใช้
พลังงานไปในการเรียนรู้ แทนการไปท ากิจกรรมที่ไม่มีประโยชน์ในทาง ปฏิบัติไว้แล้ว เป้าหมายของ 
การจัดการห้องเรียนจะไม่ใช่เพียงแต่การควบคุมเฉพาะอย่างเท่านั้นแต่เป็นการ  “จัดเตรียมและด ารง
สภาพห้องเรียนที่นักเรียนให้ความร่วมมือในกิจกรรมการเรียนรู้ต่าง ”ๆ  (1983,  อ้างถึงใน  หรรษา        
นิลวิเชียร, 2535) 
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 การจัดการชั้นเรียน หมายถึง กระบวนการในการจัดเตรียมสภาพห้องเรียน วัสดุ อุปกรณ์ และ
กิจกรรม รวมท้ังวิธีการในจัดการพฤติกรรมของเด็ก เพื่อรักษาสภาพบรรยากาศในห้องเรียน ช่วยให้การ
เรียนการสอนด าเนินไปอย่างราบรื่น เด็กเกิดความร่วมมือในกิจกรรม การเรียนรู้ (ปราณี สาระจิตต,์2538 ) 

 กล่าวโดยสรุป การบริหารจัดการชั้นเรียน หมายถึง วิธีการในการจัดการพฤติกรรมของเด็ก และ
รวมถึงภาระหน้าที่ท่ีสามารถท าได้ ในการดูแลชั้นเรียน การสร้างบรรยากาศในการเรียน ท่ีช่วยให้การ
เรียนการสอนด าเนินไปด้วยดีมีประสิทธิภาพสูง สนับสนุนส่งเสริมให้เด็กเกิดความพร้อมท่ีจะร่วมท า
กิจกรรมการเรียนการสอน 

 14.1.2 วิธีการจัดการชั้นเรียน ที่เหมาะสมกับเด็กอนุบาล 

  วิธีที่ 1 การสร้างบรรยากาศทางอารมณ์และสังคม เป็นวิธีการสร้างสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน
ระหว่างครูกับเด็กและระหว่างเด็กกับเด็ก ช่วยให้เด็กมีความรู้สึกที่ดีต่อตนเองและผู้อ่ืน การมี
สัมพันธภาพท่ีดีต่อกันจะช่วยให้เด็กรูสึ้กอบอุ่น มีความสุข มีความรู้สึกที่ดีต่อตนเองและผู้อ่ืน รักและ
ผูกพันกับครูเพื่อนและโรงเรียน วิธีการนี้จะช่วยให้เด็กอนุบาลปรับตัวได้อย่างรวดเร็ว อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
พร้อมท่ีจะร่วมกิจกรรมการเรียนรู ้
  หลักการ 

1) มีความจริงใจ 

2) ยอมรับและเห็นคุณค่าของเด็ก 

3) เข้าใจเด็ก และไวต่อความรู้สึกของเด็ก 

วิธีที่ 2 การสร้างวินัยในชั้นเรียน หมายถึง การสร้างกฎระเบียบหรือ การสร้างข้อตกลง
ในชั้นเรียน เพื่อดูแลพฤติกรรมเด็กและอาจป้องกันปัญหาท่ีอาจเกิดขึ้นได้ เพื่อให้เด็กปฏิบัติตาม แบ่งเป็น 
3 ขั้นตอน ดังนี ้

1) การสร้างกฎระเบียบ หรือข้อตกลงในชั้นเรียน 

2) การใช้ความนุ่มนวลอ่อนโยน พูดกับเด็ก ให้เด็กพูดเบาๆ ทีละคน 

3) การให้ค าส่ังและการบังคับเด็ก เช่น ช่วงพักกลางวันห้ามขึ้นมาเล่นบนห้อง 
ขอให้เล่นที่สนาม 

ข้อตกลงในชั้นเรียน ทุกคนต้องเข้าใจยอมรับและปฏิบัติตามอย่างสม่ าเสมอเพื่อความ
ปลอดภัย ความสุขและแต่ละคนมีความเป็นอยู่ที่ดีภายในกลุ่ม ข้อตกลงท่ีมีเหตุผลจะช่วยให้เด็กเข้าใจดี
ขึ้นเม่ือมีปัญหา การใช้ความนุ่มนวลอ่อนโยน จะแก้ไขปัญหาได้ดีที่สุด ส่วนค าส่ังและการบังคับใช้
บางครั้งที่จ าเป็นซ่ึงต้องใช้ง่ายชัดเจน ตรงไปตรงมา 
  หลักการ 

1) สามารถน าไปบังคับใช้ได้จริง 

2) มีเหตุผลเข้าใจง่าย 

3) เหมาะสมกับพัฒนาการ 
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4) มีการอธิบายชัดเจน 

5) มีขอบเขต 

6) ควรเริ่มใช้วันแรกที่เปิดภาคเรียน 

วิธีที่ 3 การจัดการเรียนการสอน หมายถึง กระบวนการที่มีการเรียนการสอนที่มีการ
วางแผนไว้อย่างรอบคอบ มีบทเรียนที่เหมาะสม มีส่ือการสอนประกอบบทการเรียนที่เหมะสม มีส่ือการ
สอนประกอบบทเรียนอย่างดี แล้วปฏิบัติตามแผนการสอนอย่างราบรื่น จะช่วยป้องกันปัญหาพฤติกรรม
ของเด็กได ้

การใช้เทคนิคต่างๆ เพื่อให้บทเรียนน่าสนใจ จะสร้างเจตคติที่ดีต่อการเรียน อีกทั้งสร้าง
ความสนใจใฝ่รู้ มีพฤติกรรมการเรียนที่พึงปรารถนา ช่วยสร้างพื้นฐานให้เด็กเป็นผู้ท่ีคิดเป็นท าเป็นและ
แก้ไขปัญหาเองเป็น 

 หลักการ 

1) มีการวางแผนการสอนอย่างด ี

2) มีการเตรียมบทเรียนที่ดี มีกิจกรรมหลากหลายอย่าง 

3) มีส่ือการเรียนที่เหมาะสม 

4) กระตุ้นเร้าความสนใจ 

5) เปล่ียนกิจกรรมอย่างราบรื่น 

6) ใช้ค าอธิบายชัดเจนและเหมาะสมกับวัย 

วิธีที่ 4 การปรับพฤติกรรม เป็นการดูแลให้เด็กมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ ในชั้นเรียน
ด้วยการเสริมแรงบวก ตามความเชื่อที่ว่า เด็กที่พฤติกรรมดีในชั้นเรียนจะประพฤติดีในสถานการณ์อ่ืน
ด้วย หากครูเลือกใช้วิธีเสริมแรงอย่างมีประสิทธิภาพ ครูเสริมแรงเมื่อเด็กมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ เช่น
ท างานได้เสร็จ แบ่งปันของเล่นของใช้ให้เพื่อน ครูแสดงการชื่นชมด้วยการพูด รอยยิ้ม โอบไหล่ เป็นต้น 
ครูเพิกเฉยเมื่อเด็กมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม บางพฤติกรรมครูไม่ควรเพิกเฉย ควรใช้เทคนิค 4 วิธีดังนี ้

1) ถ้าปัญหาเกิดขึ้นในเวลาส้ันๆ และส้ินสุดลงแล้วไม่ควรรื้อฟื้นอีก 

2) ถ้าปัญหาไม่รุนแรงหรือไม่อันตรายครูควรเพิกเฉยเสีย 

3) หากการปฏิบัติของครูดึงความสนใจของเด็กในห้องจนขาดสมาธิ ควรหยุดเสีย 

4) หากเด็กที่ประพฤติดีมาตลอดเกิดท าผิด เมื่อครูพิจารณาแล้วเห็นว่าเด็กไม่คิดจะ
ท าผิดอีกก็ควรปล่อยผ่านไป 

 หลักการเสริมสร้างแรงบวก 

1) ความจริงใจจากคร ู

2) เด็กยอมรับและเห็นคุณค่า 

3) สอดคล้องกับพฤติกรรมที่พึงประสงค ์
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การปรับพฤติกรรมของเด็ก ถ้าครูใช้การลงโทษอาจเกิดผลเสียต่อเด็ก คือ ท าให้เด็กเข้าใจลักษณะ
ในการลงโทษในทางท่ีผิด เกิดการย่อท้อ เกิดการก้าวร้าว ขาดความมั่นใจในตนเอง  การดูแลเด็กอนุบาล
ในหนึ่งวันนั้นไม่ใช่ง่ายๆ อย่างท่ีใครๆ คิด กว่าจะผ่านพ้นไปได้ตลอดวัน ครูต้องเหน็ดเหนื่อยมาก 
เนื่องจากเด็กยังเล็กมาก การจัดเตรียมส่ิงใดๆ ส าหรับเด็กต้องละเอียดรอบคอบ พิถีพิถัน ปัญหาอาจเกิดขึ้น
ได้เสมอทั้งๆ ท่ีเตรียมการเอาไว้แล้วก็ตาม ครูต้องจัดเตรียมห้องเรียน วัสดุ อุปกรณ์ ให้พร้อมก่อนที่เด็ก
คนแรกจะเดินก้าวเข้าในประตูห้องเรียน ยิ่งเด็กเล็กเท่าไหร่ วัสดุ อุปกรณ์และกิจกรรมก็ต้องจัดเตรียมให้
มากขึ้น เพ่ือตอบสนองตามความต้องการตามวัยของเด็ก ต้องการเล่น และช่วยให้เขาปรับตัวได้ดีกับ
สภาพแวดล้อม ซ่ึงรวมถึงวัสดุ อุปกรณ์ สถานที่และบุคคล 

 

14.2 ความส าคัญของการบริหารการจัดการชั้นเรียน 

การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ในห้องเรียนให้แก่เด็กปฐมวัย จะประสบผลส าเร็จเพียงใดนั้น
ขึ้นอยู่กับเทคนิควิธีการจัดการห้องเรียนของครูเป็นส าคัญ วิธีการจัดการห้องเรียนจะเป็นเครื่องบ่งช้ีการ
ใช้เวลาอย่างมีประสิทธิภาพของท้ังครูและทั้งนักเรียน ถ้าหากว่าครูใช้เวลาส่วนใหญ่กับการตักเตือนหรือ
ส่ังสอนเด็กให้อยู่ในระเบียบวินัย ยอ่มหมายถึงเวลาส าหรับการสอนจะลดน้อยลงเพราะการประพฤติผิด
ของเด็กแม้แต่คนหนึ่ง จะส่งผลกระทบต่อครูและนักเรียนทั้งชั้น เด็กปฐมวัยในห้องเรียนชั้นอนุบาล ชั้น
เด็กเล็ก หรือศูนย์เด็กเล็กต่างๆ มีปัญหาในการปรับตัวให้เข้ากับความต้องการของกลุ่มไม่เหมือนกัน เด็ก
บางคนปรับตวัได้ง่าย ในขณะที่เด็กบางคนปรับตัวยาก นักศึกษาต่างตระหนักดีว่า พฤติกรรมบางอย่าง
เป็นส่ิงจ าเป็นต่อการเรียนรู้ต่อความส าเร็จทางการศึกษาในโรงเรียน เด็กๆ จะต้องเรยีนรู้การให้ความ
ร่วมมือ การเป็นสวนหนึ่งของกลุ่ม มีความรับผิดชอบ รู้จักการรอคอย การท างานโดยไม่รบกวนผูอ่ื้น รู้จัก
เก็บของให้เป็นที่ครูจะต้องหาวิธีช่วยเด็กให้เรียนรู้ทักษะทางสังคม ระบบการจัดการห้องเรียนของครจูะ
แตกต่างกันไปตามลักษณะระบบของการสอน ถ้าหากระบบการสอนมีความยุ่งยากซับซ้อน รับการ
จัดการห้องเรียนมีความยุ่งยากวุ่นวายสับสน ระบบการจัดการจะต้องปรับให้สอดคล้องกับความต้องการ 
การเรียนการสอนจะไม่สัมฤทธิผลถ้าหากห้องเรียนมีความวุ่นวาย เด็กไมรู้จักวิธีการประพฤติตนที่
เหมาะสม และครูไม่รู้จักวิธีการจัดการที่มีประสิทธิภาพ แนวความคิดที่ว่าการจัดการห้องเรียนที่มี
ประสิทธิภาพ เป็นส่ิงท่ีจ าเป็นส าหรับการสอนของครูและการเรียนของเด็ก แสดงให้เห็นได้อย่างชัดเจน
ในผลการวิจัยที่ว่า ครูที่มีวิธีการจัดการห้องเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ มีแนวโน้มประสบความส าเร็จใน
การช่วยให้เด็กเกิดการเรียนรู้  

การเตรียมสถานการณ์ในห้องเรียนเด็กปฐมวัย จะต้องเป็นการจัดการให้เด็กเกิดการเรียนรู้ทั้ง
ทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ในการจัดห้องเรียน จะต้องพิจารณาท้ังลักษณะวัสดุเครื่อง
ตกแต่ง และลักษณะของกิจกรรมโดยวัสดุเครื่องตกแต่งต่างๆ ควรเลียนแบบชีวิตจริงที่มีขนาดเหมาะสม
กับเด็ก มีการวางแผนในการจัดการอย่างรอบคอบ ใช้พ้ืนที่อย่างคุ้มค่าท่ีสุดส่วนกิจกรรมที่ส่งเสริม
พัฒนาการเด็กได้ดี จะจัดในลักษณะของศูนย์การเรียนรู้หรือมุมกิจกรรม การจัดห้องเรียนเด็กปฐมวัย อัน
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ได้แก่ การจัดวางครุภัณฑ์และการจัดหาวัสดุ เพื่อจัดเตรียมประสบการณ์เรียนรู้ให้แก่เด็ก ขึ้นอยู่กับ
เป้าหมายของการจัดการศึกษาให้แก่เด็กวัยนี้ในขณะเดียวกัน สภาพการจัดเนื้อที่ภายในห้องเรียนจะเป็น
เครื่องหมายของการจัดการศึกษาให้แก่เด็กวัยนี้ในขณะเดียวกัน สภาพการจัดการเนื้อที่ภายในห้องเรียน
จะเป็นเครื่องบ่งบอกวัตถุประสงค์ หรือความความหวังของครูอย่างชัดเจน เช่นเนื้อที่กว้างและเปิดโปร่ง
เหมาะสมส าหรับนักเรียนกลุ่มใหญเ่คล่ือนไหวโดยสะดวก เนื้อที่แคบจ ากัด เหมาะสมส าหรับการท า
กิจกรรมคนเดียวหรือกลุ่มย่อยเนื้อที่มีพรมหรือเส่ือและหมอน หมายถึง ท่ีส าหรับการพักผ่อนหรืออ่าน
หนังสือ โต๊ะที่มีเก้าอ้ีเหมาะส าหรับให้เด็กนั่ง เป็นต้น พฤติกรรมของเด็กภายในห้องเรียน จะบอกว่าครูได้
วางแผนและจัดเตรียมประสบการณก์ารเรียนรู้มากน้อยเพียงใด ถ้าเด็กกลุ่มใหญ่เดินมาอยู่ทั้งห้องไม่มี
จุดมุ่งหมายอาจหมายถึงว่า มีพื้นที่ว่างมากเกินไป หรือไม่มีพื้นที่กิจกรรมมากเพียงพอ หรือถ้าเด็กวิ่งกัน
มากอาจหมายถึงครูจ าเป็นต้องใช้อุปกรณ์มากั้นแบ่งห้อง ถ้าเด็กสนใจท ากิจกรรมตามศูนย์ต่างๆ เป็นอย่าง
ดีแสดงว่า การจัดเตรียมได้ผล 

 

14.3 องค์ประกอบของการจัดการในชั้นเรียน 

โจนส์และโจนส์ (Jones and Jones,1990) กล่าวถึงการจัดการในชั้นเรียนปี ค.ศ.1990 ควรมี
องค์ประกอบท่ีส าคัญ ดังนี ้

1) การจัดการในชั้นเรียน ควรมีพื้นฐานที่ความเข้าใจงานวิจัยปัจจุบัน ทฤษฎีการจัดการ
ในชั้นเรียน และจิตวิทยาพัฒนาการเด็ก 

2) การจัดการในชั้นเรียน ขึ้นอยู่กับการสร้างความสัมพันธ์ทางบวกระหว่างครูกับเด็ก  
และเด็กกับเด็ก จะช่วยให้ครูสามารถค้นพบวิธีการ และช่วยให้เข้าใจความต้องของเด็กเล็ก 

3) การจัดการในชั้นเรียนที่มีประสิทธิภาพ เกี่ยวข้องกับวิธีการสอนของครูที่ช่วยให้เด็ก 

เรียนรู้ได้ดีที่สุด ด้วยการตอบสนองเด็กเป็นรายบุคคลและเป็นกลุ่ม 

4) การจัดการในชั้นเรียน เกี่ยวข้องกับการใช้องค์กร และวิธีการจัดการของกลุ่มท่ีช่วยให้ 

เด็กมีพฤติกรรมการท างานสูงสุด 

5) การจัดการในชั้นเรียน เกี่ยวข้องกับความสามารถในการแนะแนวและการปรับ 

พฤติกรรมอย่างเหมาะสม 

การจัดการในชั้นเรียน เป็นเทคนิควิธีที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานด้านจิตวิทยาเด็กและจิตวิทยาการศึกษา 
ครูอนุบาลต้องพยายามศึกษาหาความรูแ้ละพัฒนาตนเองอยู่เสมอ เพื่อให้เป็นผู้สอนที่มีความสามารถและ
เป็นนักแนะแนวที่ดี ครูเป็นทั้งผู้น า ผู้ริเริ่ม และเป็นแบบอย่างท่ีดีส าหรับเด็ก การที่ครูมีความรู้ ความ
เข้าใจ เกี่ยวกับองค์ประกอบต่างๆ ท่ีจ าเป็นส าหรับการจัดการในชั้นเรียน จะเป็นเครื่องช่วยในการ
ตัดสินใจเลือกใช้วิธีการจัดการในชั้นเรียนได้อย่างเหมาะสมทุกสถานการณ ์
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14.4 หลักการและรูปแบบการจัดการในชั้นเรียน 

14.4.1 หลักการจัดการในชั้นเรียน 

เด็กและครูจะต้องเรียนรู้ ท าความตกลงเกี่ยวกับกฎระเบียบของช้ันเรียนและปฏิบัติตามอย่าง
เคร่งครัด ครูและเด็กจะต้องรู้สึกว่าเป็นหน้าทีท่ี่จะต้องกระท า ไม่ใช่ เป็นการบังคับ   

แนช(Nash:1978) ได้ค้นพบจากการศึกษาเด็กในประเทศอังกฤษ เกี่ยวกับระเบียบในห้องเรียน 
ผลปรากฏว่าเด็กคาดหวังว่าครูจะเป็นผู้รักษาความเป็นระเบียบ แต่ครูไม่ได้ท าตามที่เขาคาด ท าให้เด็กขาด
ความนับถือครู เด็กคาดว่าครูควรรักษาระเบียบ ท าการสอน อธิบาย เป็นบุคคลที่น่าสนใจ ยุติธรรมและ
เป็นมิตร เด็กๆ ได้สรุปว่า ครูควรมีระบบการจัดการที่ใช้ได้ผลด ีการวางแผนการจัดการระบบ ควรเริ่มที่
การมีจุดประสงค์ที่แน่นอนและชัดเจน   ชิคเดคเคน และคณะ (Schickendanz and others, 1983) กล่าวว่า 
ในการวางแผนการจัดการในชั้นเรียนที่ดี ควรเริ่มต้นที่มีจุดประสงค์ที่แน่นอน ชัดเจน และมีหลักการ
พื้นฐานที่ส าคัญของการจัดการในห้องเรียน ดังนี ้

1) ครูควรมีระบบการจัดการที่ได้ผล 

2) กฎข้อห้ามควรสอดคล้องกับเป้าหมายของโปรแกรม 

3) เป้าหมายของวินัยคือ การที่เด็กมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู ้
4) การจัดการห้องเรียน คือ การจัดการเกี่ยวกับพฤติกรรมของเด็ก  เพื่อให้มี      

การเรียนการสอน 

5) ครูจะต้องริบผิดชอบท่ีจะพัฒนา และคงสภาพระบบการจัดการที่มี
ประสิทธิภาพ 

กู๊ด และโบรฟรี่ (Thomas R.Good and E.Broopphy, 1984) ได้เสนอหลักการทั่วไปของการ
จัดการในชั้นเรียน ไว้ดังต่อไปนี ้

1) เด็กพอใจที่จะท าตามข้อตกลง ซ่ึงเขามีความพอใจและยอมรับ 

2) การจัดการในชั้นเรียน ควรจะเป็นวิธีการที่มองเห็นด้วยสายตายยาวไกล       
ที่เด็กใช้เวลาในการท าผลงาย มากกว่าท่ีจะมองเห็นภาพโดยเน้นการควบคุมความประพฤต ิ

3) เป้าหมายของครู คือ การพัฒนาให้เด็กควบคุมตนเอง ไม่เพียงแต่ครูพยายาม
ทีจ่ะควบคุมเขา 

4) ปัญหาวินัย คือ ปัญหาระยะส้ัน เม่ือเด็กผูกพันกับกฎเกณฑ์ในการท างาน
อย่างมีความหมาย ด้วยส่ือและอุปกรณ์ที่เขามีความถนัดและสนใจ   

การจัดการในชั้นเรียน มีหลักการในการด าเนินงานที่มีเป้าหมายเพื่อให้การสอนและการเรียนรู้
ด าเนินไปได้ด้วยดี มุ่งที่จะปรับเปล่ียนพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของเด็กด้วยวิธีการที่มีประสิทธิภาพ 
โดยครูจะต้องมีระบบการจัดการในชั้นเรียนของตนที่มีความเหมาะสมท้ังต่อครแูละเด็ก 
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 14.4.2 รูปแบบการจัดการชั้นเรียน 
ทฤษฎีพ้ืนฐานที่ใช้เป็นหลักการ หรือแนวทางการจัดการชั้นเรียนมีหลายทฤษฎีด้วยกันแต่ละ

ทฤษฎีต่างก็มีจุดเด่นและจุดด้อยในตัวเอง ประเด็นส าคัญจึงอยู่ที่การเลือกน ามาใช้ให้เหมาะสมกับ
สภาพการณ์ รูปแบบการจัดการในชั้นเรียนปฐมวัยศึกษาที่เป็นที่แพร่หลายขณะนี้ มี 3 รูปแบบคือ รูปแบบ
พฤติกรรม (Behaviorist) รูปแบบจิตวิทยา (Psychological Model) และรูปแบบการจัดการแบบกลุ่ม 
(Group Management Model)  

14.4.2.1รูปแบบพฤติกรรม 

  การใช้ทฤษฎีการปรับพฤติกรรมในการจัดการชั้นเรียนนั้น ตั้งอยู่บนพื้นฐานความเชื่อ
ที่ว่า ครูสามารถควบคุมทุกส่ิงทุกอย่างท่ีเกิดขึ้นได้ ในห้องเรียนด้วยวิธีการเสริมแรงครูให้ความส าคัญกับ
ส่ิงท่ีเกิดขึ้นในห้องเรียนว่า เป็นผลจากการกระท าของเด็ก แทนที่เขาจะค้นหาสาเหตุอาจเป็นผลจากที่บ้าน
หรือชุมชน ครูจะดูเฉพาะพฤติกรรมเด็กที่เกิดขึ้นในชั้นเรียน เท่านั้นครูจะแยกแยะพฤติกรรมที่ต้องการให้
เด็กเปล่ียน และสังเกตพฤติกรรมที่ครูต้องการให้เด็กประพฤติแล้วจึงวางแผนขั้นตอนต่อไปเพื่อควบคุม
พฤติกรรมของเด็ก โดยเด็กจะได้รับการบอกอย่างชัดเจนถึงพฤติกรรมที่เปล่ียนไปเป็นที่พึงประสงค์ และ
ท าตามอย่างเคร่งครัด เมื่อครูและเด็กรู้ว่าพฤติกรรมที่พึงประสงค์เป็นเช่นใด ครูจะไม่สนใจพฤติกรรมที่
ไม่เหมาะสมและให้รางวัลกับพฤติกรรมที่เหมาะสม Tanner (1978 อ้างถึงใน หรรษา นิลวิเชียร,2535) ให้
ข้อเสนอแนะว่าเนื่องจากครูไม่อาจเมินเฉยต่อพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมทุกพฤติกรรมได้ จึงใช้เทคนิค 4 

วิธี ดังต่อไปนี้ 
1) ถ้าปัญหาเกิดที่เกิดขึ้น เป็นส่ิงท่ีเกิดขึ้นชั่วคราวและหยุดไปแล้ว ครูไม่ควรให้

ความส าคัญกับมันอีกต่อไป 

2) ถ้าปัญหานั้นไม่ร้ายแรงและอันตราย ครูควรเมินเฉยเสีย แต่ควรใชเ้วลา และ
พลังงานกับพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย ที่สามารถเมินเฉยได ้

3) ปฏิกิริยาของครูที่มีต่อเด็ก ท าให้ดึงสนใจของเด็กคนอ่ืนๆ และท าให้
บรรยากาศการเรียนหยุดชะงัก ครูก็ไม่น่าจะให้ความสนใจกับพฤติกรรมนั้น 

4) ถ้าเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นกับเด็กอีก ซ่ึงประพฤติดีเป็นปกติอยู่แล้ว และไม่ท่าทีวา
จะกระท าผิดอีกต่อไป ครูก็ควรจะเมินเฉยเสีย 

อย่างไรก็ตามมีข้อสงสัยว่า การเมินเฉยพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ จะไม่ช่วยการ
แก้ปัญหาการประพฤติผิด จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องสร้างแรงเสริมพฤติกรรมที่น าไปสู่พฤติกรรมที่พึง
ประสงค์ การให้แรงเสริมท่ีอยู่ในรูปธรรม ได้แก่ ของกิน รูปดาว หน้ายิ้ม แรงเสริมทางด้านสังคม ได้แก่ 
การให้ความสนใจเป็นพิเศษ ค าชม ยิ้ม อยู่ใกล้ ฯลฯ 
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 O’Leary ( 1977 อ้างถึงใน หรรษา นิลวิเชียร,2535 ) ได้กล่าวว่าแรงเสริมจะไม่ได้ผลถ้า
หากใช้ไม่เป็น ดังต่อไปนี ้

1) ความจริงใจจากคร ู

2) เด็กยอมรับและให้คุณค่า 
3) สอดคล้องกับพฤติกรรมที่พึงประสงค ์

วิจารณ์รูปแบบพฤติกรรม การน ารูปแบบการปรับพฤติกรรมไปใช้ในชั้นเรียน มีปัญหา
เกิดขึ้นหลายอย่าง ปัญหาท่ีส าคัญที่สุดก็คือ รูปแบบการปรับพฤติกรรมเป็นรูปแบบที่ใช้ไม่ได้ผล ซ่ึง
ได้แก่การน าวธีิการใช้การเสริมแรงกับนักเรียนทั้งชั้น การปรับพฤติกรรมที่เหมาะสมส าหรับใช้กับคน
เดียวในส่ิงแวดล้อมท่ีการควบคุม ไม่ใช้ในห้องเรียนที่ซ่ึงมีครูผู้สอนที่ต้องรับผิดชอบต่อนักเรียนจ านวน
มาก จึงไม่สามารถควบคุมส่ิงแวดล้อมได้อย่างส้ินเชิง ยิ่งไปกว่านั้นคือ การใช้แรงเสริมชนิดรูปธรรมท า
ให้เกิดปัญหาด้านงบประมาณ นอกจากนี้แล้ว มีนักการศึกษาจ านวนมากที่มองว่าการปรับพฤติกรรมนิยม
เป็นส่ิงที่ไม่เหมาะสมเป็นการกระท าท่ีไม่บริสุทธ์ิใจและไม่ค านึงถึงความเป็นมนุษย ์

ส่วนเด็กที่ประพฤติผิดแล้วถ้าครูเมินเฉย ท าให้เกิดค าถามว่าเด็กเหล่านั้นจะเปน็อย่างไร
ในอนาคต ถ้าหากไม่ได้รับค าแนะน าส่ังสอนถึงการกระท าของตนเอง ซ่ึงอาจจะน าไปสู่การกระท า
ความผิดร้ายแรงต่อไปได ้ถึงแม้รูปแบบการปรับพฤติกรรม จะเป็นวิธีการส่งเสริมการใช้แรงจูงใจจาก
ภายนอกและมีลักษณะการควบคุมคล้ายเครื่องจักรแต่วิธีการนี้ก็ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง
โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากครูผู้สอนเด็กระดับปฐมวัยทั้งในต่างประเทศและในประเทศไทย 

  การจัดการชั้นเรียน ปฐมวัยศึกษา ควรใช้วิธีการจูงใจภายใน และการใช้เหตุผลกับเด็ก 
ข้อคิดที่ได้จากกลุ่มพฤติกรรมนิยม และสามารถน ามาใช้ประโยชน์ได้ น่าจะเป็นแนวทางการป้องกัน 
หรือการแก้ไขปัญหาการจัดการชั้นเรียน โดยคิดถึงสาเหตุแห่งปัญหา การป้องกันและวิธีการแก้ปัญหา 
มากกว่าการมองอิทธิพลจากภายนอก ซ่ึงนอกเหนือจากการควบคุมของคร ู

14.4.2.2 รูปแบบจิตวิทยา 

แนวคิดการจัดการชั้นเรียน ตามรูปแบบจิตวิทยาตั้งอยู่บนพื้นฐานความคิดที่ว่า การ
เปล่ียนพฤติกรรมจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อครูเข้าใจถึงสาเหตุของพฤติกรรมของเด็ก เข้าใจว่าอะไรเป็นแรงจูงใจ 
ท าให้เด็กมีพฤติกรรมเช่นนั้น เข้าใจถึงความคิด ความรู้สึก ความต้องการและความตั้งใจ 
  ผู้ท่ีมีช่ือเสียงคนหนึ่งที่สนับสนุนแนวคิดข้างต้นคือ Rogers ( 1969  อ้างถึงใน หรรษา 
นิลวิเชียร,2535 ) ซ่ึงเชื่อว่า เจตคติที่ดีต่อกันระหว่างครูและนักเรียน เป็นพื้นฐานส าคัญของการสอน เขา
สนับสนุนให้ครูมีความสัมพันธ์กับนักเรียนด้วยความจริงใจ ครูตระหนักและยอมรับความรู้สึกของ
ตนเอง และยินดีที่จะแสดงความรู้สึกนั้นต่อชั้นเรียน นอกจากนี้แล้ว ครูก็ควรตระหนักต่อความรูสึ้กของ
เด็กด้วย ซ่ึงจะท าให้เกิดความเข้าใจที่ดีต่อกัน 
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 แนวคิดด้านจิตวิทยาเกี่ยวกับการจัดการชั้นเรียน อีกแนวคิดหนึ่งคือแนวคิดของ Glasser 

( 1965 อ้างถึงใน หรรษา นิลวิเชียร,2535 ) ในหนังสือ Reality Therapy ของเขาได้เสนอแนะวิธีการ
แก้ปัญหาพฤติกรรมในชั้นเรียน ดว้ยความร่วมมือกันระหว่างครูและนักเรียน ซ่ึงอาศัยความจ าเป็น
พื้นฐาน ทางด้านจิตวิทยาสองประการคือ ความรักและความรู้สึกประหม่า หมายถึงว่า ครูจะต้องช่วยขจัด
ปัญหาทางอารมณ์ของเด็กที่มีปัญหาด้านการปกครองอันจะส่งผลต่อความประพฤติของเด็กคือ ท าให้เด็ก
มีความรับผิดชอบ และได้รับการศึกษาดีขึ้น William เสนอแนะวิธีการสนทนา และท าให้นักเรียนช่วยกัน
คิด หาวิธีแก้ไขปัญหา 

 Gordon (1974 อ้างถึงใน หรรษา นิลวิเชียร,2535) เป็นอีกผู้หญิงท่ีมีแนวคิดสอดคล้อง
เข้ากัน เขาสนใจบรรยากาศที่เน้นด้านสังคม อารมณ์ของช้ันเรียน ความสัมพันธ์ระหว่างครูกบันักเรียนที่
ตั้งอยู่บนพื้นฐานของการพูดคุยกัน แทนการใช้อ านาจ จะช่วยให้การแก้ไขปัญหาเป็นไปด้วยดี ตรงตาม
ความต้องการของครูและนักเรียนและจะมีความรับผิดชอบ และรู้จักสิทธิของตนเอง ในการพูดถึงปัญหา
และความยุ่งยากของตน 

วิจารณ์รูปแบบจิตวิทยา  Phillip Jackson (1968 อ้างถึงใน หรรษา นิลวิเชียร,2535) 

ชี้ให้เห็นถึงปัญหาของครูผู้น ารูปแบบจิตวิทยาไปใช้เป็นแนวทางในการจัดการชั้นเรียน ว่า ปัญหาของครู
คือ ไม่มีความสามารถในการค้นหาปัญหาของพฤติกรรมเด็กเช่นเดียวกับนักจิตวิทยาที่มองเห็น ส่วนใหญ่
ครูมักจะใช้ป้องกันการรบกวนชั้น หรือควบคุมการมีระเบียบ เพื่อให้การสอนเป็นไปอย่างราบรื่น 

  นอกจากนี้ ครูยังต้องรับผิดชอบนักเรียนทั้งชั้นพร้อมๆ กับต้องรับผิดชอบเด็กเป็น
รายบุคคล ซ่ึงผิดกับ ซ่ึงผิดกับนักจิตวิทยาที่ท างานกับเด็กทีละคน และถึงแม้ว่าครูจะเข้าใจสาเหตุของ
พฤติกรรมของเด็ก แต่ครูก็ไม่ทราบว่าจะท าเช่นไร ถึงจะช่วยแก้ปัญหาให้เด็กได ้อย่างไรก็ตาม ครูก็ได้
เรียนรู้จากแนวคิดทางจิตวิทยาว่า บรรยากาศที่อบอุ่นจะช่วยให้หลักสูตรประสบผลส าเร็จ รู้ว่าครูที่ดีควร
เข้าใจเหตุผลของการประพฤติผิด รู้ว่าการพบปะพูดคุยกันเรื่องนี้ ช่วยให้นักเรียนค้นพบวิธีการแก้ปัญหา 
ผลประโยชน์อีกประการหนึ่งของแนวคิดของกลุ่มมนุษย์นิยม หรือ รูปแบบจิตวิทยา ซ่ึงยึดความรักและ
การยอมรับเด็กเป็นพื้นฐานของยุทธศาสตร์การสอนคือ การสร้างบรรยากาศที่อบอุ่นเป็นกันเองในชั้น
เรียน โดยเป็นที่เข้าใจกันว่า ถ้าเด็กรักและไว้ใจครูแล้วเด็กจะมีแนวโน้มว่าจะประพฤตดิี ไม่เกี่ยวกับว่าจะ
น าวิธีการใดๆ มาใช ้

14.4.2.3 รูปแบบการจัดแบบกลุ่ม 

 ชั้นเรียนจะเปรียบเสมือนตัวอย่างกลุ่มเฉพาะกลุ่มหนึ่ง ที่เด็กมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคม 
และเปล่ียนแปลงตามสถานการณ์ของชีวิตในห้องเรียน (Cartwright and Zander : 1962 ) พลวัตของกลุ่ม
เป็นกลไกส าคัญส าหรับชีวิตสังคมในโรงเรียนของนักเรียน ครูและนักเรียนจะถูกมองเป็นส่วนหนึ่งของ
ระบบสังคมภายในห้องเรียน 
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 Kounin (1970 อ้างถึงใน พรรณี ช.เจนจิต,2541) ได่ศึกษาการจัดการชั้นเรียน แบะได้
เสนอแนะแนวทางท่ีเป้นปรระโยชน์ต่อการมองระบบสังคมในห้องเรียน Kounin พบว่าพฤติกรรม 4 ชนิด 
ของครูที่สัมพันธ์กับประสิทธิภาพในการจัดการชั้นเรียน มีดังต่อไปนี ้

1) ความรู้รอบ (Wittiness)  ครูที่รู้รอบคือ ครูผู้ท่ีเปรียบเสมือนมีตาอยู่ข้างหลัง จะ
มองเห็นทุกส่ิงทุกอย่างท่ีเกิดขึ้นภายในห้องเรียนตลอดเวลา ใครจะท าอะไร เมื่อไร กับใคร ที่ไหน ครูรู้ว่า
อะไรก าลังเกิดขึ้นและนักเรียนรู้ว่าไม่มีอะไรจะลอกสายตาครูได ้

2) ความคาบเกี่ยว (Overlapping ness)  ความคาบเกี่ยว มีความส าคัญมาก
โดยเฉพาะในห้องเรียนเล็กๆ ความคาบเกี่ยว คือ ความสามารถของครูที่จะให้ความสนใจต่อเหตุการณ์
มากกว่าอย่างหนึ่งในเวลาเดียวกันจ าเป็นมากเพราะ ครูสามารถมองเห็นหรือรับรู้ ถ้าหากมีการประพฤติ
ผิดเกิดขึ้นในส่วนใดส่วนหนึ่งของห้องเรียน จะได้หาทางป้องกันได้ทัน ตัวอย่างเช่น ครูรับทราบ
พฤติกรรมของเด็กๆ ท่ีก าลังเล่นอิสระอยู่ในศูนย์การเรียนต่างๆ รับทราบว่าบางคนอ่านหนังสือ บางคน
ก าลังเล่นไม้บล็อก บางคนก าลังเล่นละครสมมติ บางคนก าลังวาดรูป ระบายสี เป็นต้น 

3) ความราบรื่น (Transition Smoothness) ความราบรื่นระหว่างท ากิจกรรมและ
การเปล่ียนกิจกรรมแต่ละกิจกรรม มีความส าคัญมากในกระบวนการจัดการห้องเรียน ความราบรื่น 
หมายถึง ประสิทธิภาพในการเริ่มต้นและการด ารงสภาพแวดการท ากิจกรรม จนกระทั่งเสร็จส้ิน 

ตัวอย่างเช่น การขอให้เด็กผู้ก าลังท ากิจกรรมอิสระมารวมตัวกันเพื่อท ากิจกรรมวงกลม โดยไม่ให้เด็ก
รู้สึกว่าถูกบังคับให้ละจากส่ิงท่ีเขาก าลังสนใจอยู่ทันทีทันใด 

4) ความหลากหลาย (Learning – relate Variety) คุณสมบัติอีกประการหนึ่งที่ โค
นิน สังเกตเห็นคือ ความสามารถของครูในการจัดการเตรียมกิจกรรมหลายๆ อย่าง การค้นพบของ โคนิน 
ยังไม่อาจเป็นข้อสรุปได้ แต่อย่างไรก็ตาม การสังเกตห้องเรียนแสดงให้เห็นว่า ความเบื่อและการไม่อยู่นิ่ง
ของเด็ก เป็นต้นเหตุของความระพฤติที่ผิด นอกจากนี้ ข้อมูลก็แสดงให้เห็นชัดเจนว่า เด็กที่ท ากิจกรรม
น้อยอย่าง มักจะเบื่อง่าย ขาดความสนใจ อยู่ไม่สุข และประพฤติผิดในที่สุด หรือไม่เช่นนั้นเด็กก็จะแสดง
อาการเกียจคร้าน เหม่อลอย ไปห้องน้ าบ่อยๆ เป็นต้น 

ข้อคิดในการจัดเตรียมกิจกรรมหลายๆ อย่างมาให้เดก็ท าก็คือ ประการแรกกิจกรรม
เหล่านั้นเหมาะสมกับระดับความสามารถทางสติปัญญาของเด็กหรือไม่ ประการที่สอง รูปแบบการสอน
ของครู มีการอนุญาตให้เด็กท ากิจกรรมแบบอิสระตามความสนใจหรือเปล่า รวมท้ังเด็กได้มีโอกาสเลือก
ท ากิจกรรมที่ลักษณะเป็นรูปธรรม คือ มีวัสดุอุปกรณ์ที่เขาสามารถหยิบจับ สัมผัสได้ 
  องค์ประกอบอีกประการหนึ่งในการจัดเตรียมกิจกรรมหลายๆ อย่างส าหรับเด็กคือ การ
วางแผนจัดวางวัสดุ อุปกรณ์ และครุภัณฑ์ภายในห้องเรียน รวมท้ังการวางแผนจัดสถานที่ให้สอดคล้อง 
และเหมาะสมกับการท ากิจกรรมของเด็ก 
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 วิจารณ์รูปแบบการจัดการแบบกลุ่ม  แนวคิดการจัดการแบบกลุ่ม ต่างจากรูปแบบ
พฤติกรรมและรูปแบบจิตวิทยาคือ การมองพฤติกรรมทางสังคมของเด็กทั้งกลุ่ม ในขณะที่สองรูปมอง
พฤติกรรมเด็กเป็นรายบุคคลแนวคิดนี้จะไม่ให้ความสนใจต่อภาวะทางอารมณ์ของเด็กแต่ละคน และ
ไม่ให้ความส าคัญต่อการเสริมแรงว่าเป็นองค์ประกอบส าคัญภายในห้องเรียน 

 การจัดการแบบกลุ่มนี้มีข้อดีหลายประการคือ แทนที่ครูจะเสียเวลากับการจัดการเรื่อง
วินัยของเด็ก ครูใช้เวลานั้นมาพัฒนาทักษะการจัดกลุ่ม  ในขณะเดียวกันก็จะส่งอิทธิพลต่อความประพฤติ
ของเด็กไปในตัว การจัดการชั้นเรยีน ช่วยให้ครูมีความสามารถจัดเตรยีมห้องเรียนให้ทุกคนได้เรียนรู้ 
และเด็กแต่ละคนได้เรียนไปตามความสนใจ ความสามารถอีกด้วย ข้อที่ดีสุดของการจัดการแบบกลุ่ม 
น่าจะเป็นการแยกตัวจากการจัดการกับการสอนออกจากกัน การเปรียบเทียบการจัดการกับการสอนพบว่า 
การที่ครูมีประสิทธิภาพนั้น จะต้องรอบรู้ทักษะการจัดการ และการสอนเท่าๆ กัน การจัดการห้องเรียน
ควรจัดให้รวดเร็วและให้ประสิทธิผลมากที่สุด ทั้งนี้เพื่อช่วยให้นักเรียนมีพัฒนาการการเรียนรู้ได้มาก
ยิ่งขึ้น 

 

14.5 กระบวนการของการจัดการในชั้นเรียน 

การจัดการในชั้นเรียน มีลักษณะเป็นกระบวนการ เช่นเดียวกับการเรียนการสอนและกิจกรรม
อ่ืนๆ เวเบอร์ (Weber, 1982) กล่าวว่า กระบวนการจัดการในชั้นเรียนมี 4 ขั้นตอน ดังต่อไปนี ้
 ขั้นตอนที่ 1 การก าหนดเป้าหมายสภาพท่ีพึงปรารถนา (Specifying Desirable Classroom 

Condition) การจัดการในชั้นเรียนที่มีประสิทธิภาพ คือ การท าให้ชั้นเรียนอยู่ในสภาพท่ีมีการเรียนรู้สูงสุด 
โดยเริ่มต้นจากความคิดและความรู้สึกของครูว่า สภาพบรรยากาศแบบใดที่ครูต้องการอยากให้เป็น ครู
จะต้องมองให้เห็นแจ่มชัด ซ่ึงสภาพท่ีครูต้องการจะสะท้อนให้เห็นปรัชญาของตนเองการที่ครูก าหนด
เป้าหมาย 2 ประการ คือ 

1) ครูจะไม่หลงทาง 

2) ครูจะมีพฤติกรรมที่มุ่งไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ และสามารถประเมินผลได ้

ขั้นตอนที่ 2 การวิเคราะห์สภาพช้ันเรียน ในปัจจุบัน (Analyzing Existing Classroom 

Conditions)  เป็นการเปรียบเทียบแบะการจ าแนกระหว่าง “ชั้นเรียน ในอุดมคต”ิ และ “ชั้นเรียน ในความ
เป็นจริง” ตามแนวทางนี ้

1) ความขัดแย้งระหว่างสภาพช้ันเรียน ปัจจุบันกับสภาพห้องเรียนที่พึงปรารถนา 
ครูจะต้องรวมรวบแล้วตัดสินใจว่า อะไรที่ต้องได้รับความสนใจในทันทันใด อะไรที่ต้องจับตาดูจนถึง
ขั้นสุดท้าย 

2) ปัญหาท่ีมีศักยภาพสูง อาจเกิดขึ้นได้ถ้าครูมีมาตรการป้องกันปัญหาท่ีไม่ดีพอ 

3) สภาพท่ีดีที่ปรากฏในชั้นเรียน เป็นสภาพท่ีควรด ารงรักษาไว้ให้มีอยู่ตลอดไป 
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ขั้นตอนที่ 3 การเลือกวิธีการจัดการในชั้นเรียน (Selecting and Utilizing Managerial Strategies)  

เมื่อวิเคราะห์สถานการณ์ในชั้นเรียนที่เป็นอยู่แล้ว ครูจะพบว่ายจ าเปน็ต้องใช้เทคนิคของการจัดการใน 

ชั้นเรียน ต้องเลือกวิธีการอย่างระมัดระวังและมีประสิทธิภาพสูงสุด ตรงตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ซ่ึงอาจ
เป็น การแก้ปัญหา การป้องกันปัญหา หรือการด ารงสภาพท่ีพึงปรารถนาให้คงอยู ่
 ขั้นตอนที่ 4 การประเมินผลวิธีการจัดการในชั้นเรียน (Assessing Managerial  Effectiveness)    

ครูจ าเป็นต้องประเมินผลอยู่ตลอดเวลา โดยพิจารณาจากพฤติกรรมของเด็กและครู ดังนี ้
1) พฤติกรรมของครู จะพิจารณาพฤติกรรมจากการจัดการมนชั้นเรียนที่ครูก าลัง

ใช้อยู่กับพฤติกรรมการจัดการในชั้นเรียน ท่ีครูต้องการใช้ แล้วประเมินว่าวิธีการที่ครูใช้อยู่นั้นเป็นไป
ตามความหวังหรือไม ่

2) พฤติกรรมของเด็ก พิจารณาพฤติกรรมของเด็ก ท่ีแสดงออกมาในสภาพจริงว่า
เป็นไปตามความคาดหวัง (สภาพท่ีพึงปรารถนา) หรือไม่ โดยไม่เน้นจุดที่ความแตกต่างของพฤติกรรมที่
เขาก าลังท าอยู่และส่ิงท่ีเขาคาดหวังวา่จะท า 

3) ข้อมูลพฤติกรรมของครูและเด็ก รวบรวมจาก 3 แหล่ง คือ ครู เด็ก และ
บุคคลภายนอก 

ฉะนั้น การจัดการมนชั้นเรียนมีลักษณะที่เป็นกระบวนการที่มีความชัดเจน ท่ีครูสามารถปฏิบัติ
ได้ ตรวจสอบได้ ครูที่มีประสิทธิภาพ สามารถที่จะก าหนดเป้าหมายอย่างชัดเจน มีช านาญในการ
วิเคราะห์ปฏิสัมพันธ์ในชั้นเรียน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ครูต้องมีความรู้สึกไวที่จะรู้ว่าอะไรเกิดขึ้น เด็ก
ต้องการอะไร เด็กจะท าอะไร ไม่ท าอะไร และก าลังจะท าอะไร ต้องระวังว่าอะไรจะเกิดขึ้น แล้วสามารถ
เลือก หรือประยุกต์ใช้วิธีการจัดการห้องเรียนได้อย่างเหมาะสมท่ีสุดกับสถานการณ์ที่ครูได้วิเคราะห์ไว ้

หลังจากนั้นครูสามารถที่จะประเมินผลได้ โดยประเมินตนเองและประเมินเด็ก 

 

14.6 สาเหตุที่เด็กมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมที่โรงเรียน  
สมพร สุทัศนีย์ (2541) ได้กล่าวถึงสาเหตทุี่เด็กมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม ดังนี ้

1) ตัวนักเรียนซ่ึงเป็นคนที่มีปัญหาดังกล่าวมาแล้ว ตัวนักเรียนหมายความรวมถึงเพื่อน
ร่วมช้ันที่ประพฤติไม่ดีด้วย 

2) ครูคือผู้ท่ีท าหน้าที่ส่ังสอน อบรม และขัดเกลานิสัยของเด็กในสภาพแวดล้อมท่ีเป็น
ห้องเรียน ครูย่อมมีอ านาจมีสิทธ์ิขาดในการควบคุมชั้นเรียน แต่ควบคุมชั้นเรยีน แต่บางครั้งจะเห็นว่าครู
เข้าสอนเด็กจะไม่ซุกซนแต่ครูอีกคนเข้าสอนเด็กจะสนใจฟัง และมีพฤติกรรมแปลกๆ ส่วนใหญ่ครูคิดว่า
เด็กประพฤติไม่ดี เพราะตัวเด็กและสาเหตทุางบ้าน ครูไม่เคยคิดว่าเพราะตัวครูเอง เป็นสาเหตุที่ท าให้เด็ก
มีพฤติกรรมที่ไม่พึงปรารถนา สาเหตุที่ครูท าให้เด็กมีพฤติกรรมที่ไม่พึงปรารถนา 
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จากการวิเคราะห์สถานการณ์ในโรงเรียน ท่ีท าให้เกิดพฤติกรรมที่เป็นปัญหานักจิตวิทยาหลาย
ท่านได้แนะน าให้พิจารณาถึงสาเหตุให้เกิดปัญหา ดังนี ้

1) สอนไม่ดี ไม่เตรียมการสอน พูดจาไม่ชัดเจน ท าให้เด็กเรียนไม่รู้เรื่อง ไม่สนใจเรียน 
ซุกซน หยอกล้อกันเล่น ฯลฯ 

2) ไม่ยุติธรรม ครูบางคนมักจะเลือกที่รักมักที่ชัง เช่น ครูผู้หญิงรักเด็กผู้ชาย ครูผู้ชายรัก
เด็กผู้หญิง ท าให้เด็กมีอาการกระด้างกระเดื่อง ดื้อดึง ก้าวร้าว 

3) แต่งตัวไม่เหมาะสม เช่น นุ่งกระโปรงส้ันเกินไป ใส่เส้ือบาง พูดจาหยาบคาย
ไม่น่าเชื่อถือ 

4) ไม่น่าสนใจ ไม่สนในการสอน มักชอบท้ิงห้องเรียน จับกลุ่มคุยกัน บางทีละทิ้งหน้าที่
ไปท าธุระส่วนตัว มาโรงเรียนสาย กลับก่อนเวลา ท าให้เด็กขาดศรัทธาไม่เชื่อฟัง 

5) มีอารมณ์ไม่คงเส้นคงวา โมโหร้าย ชอบดุด่าและลงโทษเมื่อเด็กท าผิดเล็กๆ น้อย  ๆ จึง
ท าให้เด็กแข็งกร้าว ดื้อดึงและขัดขืน 

6) ไม่ยอมรับพฤติกรรมบางอย่างของเด็กที่ติดมาจากบ้าน เช่น ภาษาท่ีพูด การกระท า
บางอย่างท่ีเด็กเคยท าที่บ้าน เมื่อเด็กท าที่โรงเรียนจะไม่ยอมรับและแยกเด็กออกจากกลุ่มเมื่อเป็นเช่นนี้เด็ก
จะรู้สึกขับข้องใจ ท าให้กลายเป็นเด็กก้าวร้าว และก่อกวนในชั้นเรียนได ้ 

7) ไม่สนใจและไม่ให้ความส าคัญแก่เด็ก ตอนแรกเด็กคิดว่าตนเองส าคญั ต้องการให้คน
อ่ืนและครูเห็นคุณค่า แต่ครูก็ไม่สนใจ ไม่เอาใจใส่ เด็กจะเรียกร้องความสนใจด้วยการพูดคุยเสียงดัง พูด
โพล่งออกมาโดยไม่ได้รับอนุญาต ซุกซนจนมากกว่าเหตุ แหย่เพื่อน ฯลฯ โดยเฉพาะในชั่วโมงแรกที่ครู
เข้าสอน หรือเปล่ียนครูคนใหม่ ถ้าเด็กเห็นว่าครูไม่เอาใจใส่ตนจะเรียกร้องความสนใจลองภูมิครู เป็นต้น 

วิธีการปกครองในชั้นเรียน วิธีการปกครองในชั้นเรียนมีหลายๆ แบบที่ก่อให้เกิดพฤติกรรมที่
เป็นปัญหา เพราะการปกครองช้ันเรียนก่อให้เกิดบรรยากาศที่มีผลต่อความประพฤติของเด็กมาก เช่น  

1) การปกครองแบบเผด็จการ เนื่องจากาครูเป็นคนเอาแต่ใจตนเอว ชอบ 

ใช้อ านาจจนเกินเหตุ เด็กล้อเลียนครู แทนที่ครูจะลงโทษด้วยเหตุผล ครูกลับใช้อ านาจ โดยการผลักเด็ก
กระแทกกับผนังห้อง ด่าว่าขู่กรรโชก จะไล่ออกจากโรงเรียน แต่ครูไม่เคยสืบหาสาเหตุหรือตั้งปัญหาถาม
ตนเองเลยว่า เพราะเหตุใดเด็กจึงท าเช่นนั้น การใช้อ านาจอ านาจจนเกินเหตุ จะท าให้เด็กเกิดความโกรธ
แค้น เก็บกด ไม่ยอมรับผิดและมักจะแสดงออกลับหลังครู เช่น ทุบกระจกห้องเรียนในวันหยุด รื้อค้นโต๊ะ
ครู ขโมยของครู หรือกระท าอย่างอ่ืนเพื่อเป็นการแก้แค้น 

2) การปกครองท่ีเข้มงวดมากเกินไป เช่น ให้ส่งการบ้านตามเวลาท่ีก าหนดให้งานยาก
และเยอะเกินไป ก าหนดกิจกรรมให้ท าโดยไม่ค านึงถึงความต้องการและความสนใจ ท าให้เด็กเกิดความ
ขับข้องใจ เพราะไม่สามารถท างานเสร็จทันเวลาสักครั้ง ท าให้เกิดความไม่กล้า ไม่มั่นใจเพราะท าอะไรก็
ถูกลงโทษอยู่เสมอ ท าให้เด็กมีปฏิกิริยาก้าวร้าวในสถานการณ์ที่เด็กทนไม่ได ้
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3) การปกครองตามสบาย เด็กจะเรียนก็ได้ไม่เรียนก็ได้ เวลาสอนเด็กกฟ็ังหรือไม่ฟังครูก็
ไม่สนใจ ครจูะตั้งใจสอนอย่างเดียว ครูบางคนก็ปล่อยปะละเลย เมื่อเด็กท าผิดก็ไม่ลงโทษหรือดุว่า เพราะ
ถือว่าเด็กสมัยใหม่ไม่ต้องบังคับเฆ่ียนตี การปกครองเช่นนี้ท าให้เด็กขาดความมีระเบียบ ซุกซน ชอบเย้า
แหย่เพื่อนจนเด็กคนอ่ืนในชั้นเรียนได้รับความเดือนร้อน 

กฎระเบียบ ส่วนใหญ่ผู้บริหารเป็นผู้ก าหนดระเบียบกฎเกณฑ์ต่างๆ โดยเด็กมิได้มีส่วนร่วมใน
การรับรู้ เช่น ห้ามขาดโรงเรียน ห้ามมาสาย ห้ามพูดคุยกันในห้องเรียน ฯลฯ กฎระเบียบที่ท าให้เด็ก 
ประพฤติได้แก ่

1) กฎระเบียบที่ขัดกับพัฒนาการของเด็ก เช่น ห้ามพูดคุยในห้องเรียน ห้ามลุกจากที่ขณะ
ท างาน ซ่ึงเป็นการขัดกับธรรมชาติของเด็ก โดยเฉพาะวัย 6 -12 ขวบ นอกจากกฎระเบียบเหล่านี้จะขนัด
กับพัฒนาการแล้วยังเป็นกฎท่ีล้าสมัยอีกด้วย เพราะขัดกับกระบวนการเรียนการสอนในปัจจุบนั ที่มุ่งให้
เด็กเป็นผู้ท่ีแสดง และท ากิจกรรมด้วยตนเอง 

2) กฎระเบียบที่เข้มงวดมากจนเกินไป ไม่มีการยืดหยุ่น กฎระเบียบเช่นนี้มักจะท าให้
สัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียนขาดสะบั้นลง เช่น ห้ามพูดคุยขณะท างาน ให้ส่งการบ้านตรงเวลา ห้ามมา
โรงเรียนสาย ฯลฯ การที่มีกฎเกณฑ์ท่ีเข้มงวดเช่นนี้ท าให้เด็กชอบฝ่าฝืนกฎระเบียบและดื้อรั้นกว่าเดิม 

3) กฎระเบียบที่ไม่คงเส้นคงวา เด็กเกิดความสงสัย ไม่มั่นใจขลาดกลัวและวิตกกังวล 
เพราะการกระท าอย่างเดียวกันบางครั้งก็ถูก 

 ตามหลักจิตวิทยาซ่ึงเป็นวิทยาศาสตร์แห่งพฤติกรรม มีข้อยึดถือทัว่ไปข้อหนึ่งในหมู่นักจิตวิทยา
ว่า “พฤติกรรมทุกชนิดย่อมมีสาเหต”ุ เช่นเดียวกับนักวิทยาศาสตร์ที่ยึดถือกันว่าปรากฏการณ์ต่างๆ ท่ี
เกิดขึ้นย่อมมีเหตุผล ดังนั้น พฤติกรรมการเรียนในชั้นเรียนของนักเรียนซ่ึงเป็นปรากฏการณ์อย่างหนึ่งที่
เกิดขึ้นในชั้นเรียนย่อมต้องมีสาเหตดุ้วย 

 

14.7 การจัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมในชั้นเรียน 

14.7.1 การจัดบรรยากาศในชั้นเรียน 

 บรรยากาศในชั้นเรียนมีส่วนส าคัญในการส่งเสริมความสนใจ ใคร่รู้ใคร่เรียนให้แก ่

ผู้เรียน   ชั้นเรียนที่มีบรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น ความเห็นอกเห็นใจ และความเอ้ือเฟื้อเผื่อแผ่ต่อ
กันและกัน ย่อมเป็นแรงจูงใจภายนอกที่กระตุ้นให้ผู้เรียนรักการเรียน รักการอยู่ร่วมกันในชั้นเรียน และ
ช่วยปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ความประพฤติอันดีงามให้แก่นักเรียน นอกจากนี้การมีห้องเรียนที่มี
บรรยากาศแจ่มใส สะอาด สว่าง กว้างขวางพอเหมาะ มีโต๊ะเก้าอ้ีที่เป็นระเบียบเรียบร้อย มีมุมวิชาการ
ส่งเสริมความรู้ มีการตกแต่งห้องให้สดใส ก็เป็นอีกส่ิงหนึ่งที่ส่งผลท าให้ผู้เรียนพอใจมาโรงเรียน เข้า
ห้องเรียน และพร้อมท่ีจะมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน ดังนั้น ผู้เป็นครูจึงต้องมีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับความหมาย ความส าคัญ หลักการจัดการและรูปแบบการจัดการห้องเรียน ตลอดจนการ
สร้างระเบียบวินัยในชั้นเรียน เพื่อเอ้ืออ านวยให้การเรียน การสอนด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
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14.7.1.1 ความหมายของการจัดบรรยากาศในชั้นเรียน การจัดบรรยากาศในชั้น
เรียน   หมายถึง   การจัดสภาพแวดล้อมในชั้นเรียนให้เอ้ืออ านวยต่อการเรียนการสอน เพื่อช่วยส่งเสริม
ให้กระบวนการเรียนการสอนด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ และช่วยสร้างความสนใจใฝ่รู ้ใฝ่
ศึกษา ตลอดจนช่วยสร้างเสริมความมีระเบียบวินัยให้แก่ผู้เรียน 

14.7.1.2 ความส าคัญของการจัดบรรยากาศในชั้นเรียน  จากการส ารวจเอกสาร
งานวิจัย (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน. 2531: ค) ได้ค้นพบว่าบรรยากาศในชั้นเรียนเป็นส่วน
หนึ่งที่ส่งเสริมให้นักเรียนเกิดความสนใจในบทเรียนและเกิดแรงจูงใจในการเรียนรู้เพ่ิมมากขึ้น การสร้าง
บรรยากาศที่อบอุ่น ที่ครูให้ความเอ้ืออาทรต่อนกัเรียน ที่นักเรียนกับนักเรียนมีความสัมพันธ์ฉันท์มิตรต่อ
กันที่มีระเบียบ มีความสะอาด เหล่านี้เป็นบรรยากาศที่นักเรียนต้องการ ท าให้นักเรียนมีความสุขที่ได้มา
โรงเรียนและในการเรียนร่วมกับเพื่อนๆ ถ้าครูผู้สอนสามารถสร้างความรู้สึกนี้ให้เกิดขึ้นต่อนักเรียนได ้ก็
นับว่าครูได้ท าหน้าที่ในการพัฒนาเยาวชนของประเทศชาติให้เติบโตขึ้นอย่างสมบรูณ์ทั้งทางด้าน
สติปัญญา ร่างกาย อารมณ ์และสังคม โดยแท้จริง ดังนั้น การสร้างบรรยากาศในชั้นเรียนจึงมีความส าคัญ
อย่างยิ่ง ซ่ึงประมวลได้ดังนี ้

1) ช่วยส่งเสริมให้การเรียนการสอนด าเนินไปอย่างราบรื่น เช่น ห้องเรียนที่ไม่คับ
แคบจรเกินไป ท าให้นักเรียนเกิดความคล่องตัวในการท ากิจกรรม 

2) ช่วยสร้างเสริมลักษณะนิสัยที่ดีงามและความมีระเบียบวินัยให้แก่ผู้เรียน เช่น 
ห้องเรียนที่สะอาด ที่จัดโต๊ะเก้าอ้ีไว้อย่างเป็นระเบียบ มีความเอ้ือเฟื้อเผื่อแผ่ต่อกัน นักเรียนจะซึมซับส่ิง
เหล่านี้ไว้โดยไม่รู้ตัว 

3) ช่วยส่งเสริมสุขภาพท่ีดีให้แก่ผู้เรียน เช่น มีแสงสว่างท่ีเหมาะสม มีท่ีนั่งไม่ใกล้
กระดานด ามากเกินไป มีขนาดโต๊ะและเก้าอ้ีที่เหมาะสมกับวัย รูปร่างของนักเรียนนักศึกษา ฯลฯ 

4) ช่วยส่งเสริมการเรียนรู ้และสร้างความสนใจในบทเรียนมากยิ่งขึ้น เช่น การจัด
มุมวิชาการต่าง ๆ การจัดป้ายนิเทศ การตกแต่งห้องเรียนด้วยผลงานของนักเรียน 

5) ช่วยส่งเสริมการเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม เช่น การฝึกให้มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
ต่อกัน การฝึกให้มีอัธยาศัยไมตรีในการอยูร่่วมกัน ฯลฯ 

6) ช่วยสร้างเจตคติที่ดีต่อการเรียนและการมาโรงเรียน เพราะในชั้นเรียนมีครูที่
เข้าใจนักเรียน ให้ความเมตตาเอ้ืออารีต่อนักเรียน และนักเรียนมีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน  

สรุปได้ว่า การจัดบรรยากาศในชั้นเรียนจะช่วยส่งเสริมและสร้างเสริมผู้เรียนใน 

ด้านสติปัญญา ร่างกาย อารมณ์ และสังคมได้เป็นอย่างด ี
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14.7.1.3  บรรยากาศที่พึงปรารถนาในชั้นเรียน ในการจัดการเรียนการสอน ผู้สอนต่าง
ปรารถนาให้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนด าเนินไปอย่างราบรื่น และผู้เรียนเกิดพฤติกรรมตาม
จุดประสงค์ที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร บรรยากาศในชั้นเรียนมีส่วนส าคัญในการส่งเสริมให้ความปรารถนา
นี้เป็นจริง พรรณ ีชูทัย (2522 : 261 – 263) 

กล่าวถึงบรรยากาศในชั้นเรียนที่จะน าไปสู่ความส าเร็จในการสอน จัดแบ่งได ้6 ลักษณะ สรุปได้ดังนี ้
 1) บรรยากาศที่ท้าทาย (Challenge)   เป็นบรรยากาศที่ครูกระตุ้นให้ก าลังใจ

นักเรียนเพื่อให้ประสบผลส าเร็จในการท างาน นักเรียนจะเกิดความเชื่อมั่นในตนเองและพยายามท างาน
ให้ส าเร็จ 

2) บรรยากาศที่มีอิสระ (Freedom) เป็นบรรยากาศที่นักเรียนมีโอกาสได้คิด ได้
ตัดสินใจเลือกส่ิงท่ีมีความหมายและมีคุณค่า รวมถึงโอกาสที่จะท าผิดด้วย โดยปราศจากความกลัวและ
วิตกกังวล บรรยากาศเช่นนี้จะส่งเสริมการเรียนรู ้ผู้เรียนจะปฏิบัติกิจกรรมด้วยความตั้งใจโดยไม่รู้สึกตึง
เครียด 

3) บรรยากาศที่มีการยอมรับนับถือ (Respect) เป็นบรรยากาศที่ครูรู้สึกว่านักเรียน
เป็นบุคคลส าคัญ มีคุณค่า และสามารถเรียนได้ อันส่งผลให้นักเรียนเกิดความเชื่อมั่นในตนเองและเกิด
ความยอมรับนับถือตนเอง 

4) บรรยากาศที่มีความอบอุ่น (Warmth) เป็นบรรยากาศทางด้านจิตใจ ซ่ึงมีผลต่อ
ความส าเร็จในการเรียน การที่ครูมีความเข้าใจนักเรียน เป็นมิตร ยอมรับให้ความช่วยเหลือ จะท าให้
นักเรียนเกิดความอบอุ่น สบายใจ รักครู รักโรงเรียน และรักการมาเรียน    

5) บรรยากาศแห่งการควบคุม (Control) การควบคุมในที่นี ้หมายถึง การฝึกให้
นักเรียนมีระเบียบวินัย มิใช่การควบคุม ไม่ให้มีอิสระ ครูต้องมีเทคนิคในการปกครองช้ันเรียนและฝึกให้
นักเรียนรู้จักใช้สิทธิหน้าที่ของตนเองอย่างมีขอบเขต 

6) บรรยากาศแห่งความส าเร็จ (Success) เป็นบรรยากาศที่ผู้เรียนเกิดความรู้สึก
ประสบความส าเร็จในงานที่ท า ซ่ึงส่งผลให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดีขึ้น ผู้สอนจึงควรพูดถึงส่ิงท่ีผู้เรียน
ประสบความส าเร็จให้มากกว่าการพูดถึงความล้มเหลว เพราะการที่คนเราค านึงถึงแต่ส่ิงท่ีล้มเหลวเพราะ
การที่คนเราค านึงถึงแต่ความล้มเหลวจะมีผลท าให้ความคาดหวังต่ า ซ่ึงไม่ส่งเสริมให้การเรียนรู้ดีขึ้น 

  14.7.2 การจัดสภาพแวดล้อมในชั้นเรียน 

  เด็กอนุบาลเป็นวัยที่มีความอยากรู้อยากอยากเห็น อยากลอง มีความสนใจในส่ิงต่างๆ รอบตัว  
แต่เป็นช่วงส้ันๆ คล่องแคล่วว่องไวในการเดิน วิ่งจับ หยิบและช่วยเหลือตัวเอง หรือที่เรียกว่า ยึดตนเอง
เป็นศูนย์กลาง ส่วนการเรียนรู้ของเด็กอนุบาล เรียนรู้ได้ดีจากประสบการณ์ตรงท่ีเป็นรูปธรรมโดยมีอิสระ
ในการเล่น และท ากิจกรรมต่างๆ ด้วยตนเอง ดังนั้นการจัดการสภาพแวดล้อมส าหรับเด็กทั้งในห้องเรียน
และนอกห้องเรียน จึงเป็นส่ิงท่ีส าคัญมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในห้องเรียนเด็กต้องอยู่ในห้องเรียนอย่าง
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น้อยวันละ 5 ชั่วโมง การจัดห้องเรียนอย่างเหมาะสม มีส่วนส าคัญที่ช่วยให้เด็กปรับตัวได้ดี มีความสุข
เป็นอยู่ที่ดี และสามารถที่จะตอบสนองความต้องการ ความสนใจของเด็กแต่ละคนได ้

14.7.2.1 การจัดการแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู ้ มนุษย์เรียนรู้ได้ โดยอาศัยสมองและ
ระบบประสาทที่รับความรู้สึกจากอวัยวะรับความรู้สึก ได้แก่ ตา หู จมูก กาย ล้ิน ดังนั้นการพัฒนามนุษย์ก็
คือการพัฒนาระบบประสาทแห่งการเรียนรู้ให้เต็มประสิทธิภาพท่ีมีอย่างสูงสุด ซ่ึงก็เป็นการพัฒนาสมอง 
สมองมนุษย์มีเซลล์สมองประมาณร้อยล้านเซลล์ เซลล์สมองจะไม่เพิ่มจ านวน แต่จะเพิ่มขนาด และ
เปล่ียนรูปร่าง ซ่ึงจะใช้ระยะเวลาเต็มที่ ที่ 6-8 ปี หรือตั้งแต่เกิดจนถึงอายุ 8 ปี การพัฒนาเซลล์สมองท้ัง
สมองท้ังหมดให้มีคุณภาพต้องใช้กิจกรรมหลายอยา่งที่กระตุ้นระบบประสาททุกส่วนของเด็กปฐมวัย 
หากพ้นวันนี้ การกระตุ้นจะท าให้เซลล์สมองมีคุณภาพน้อยกว่า (อัมพิกา ภูเดช,2542)  

 นั่นคือ เด็กปฐมวัยต้องการประสบการณ์จากการกระท า ได้แก่การปฏิบัติด้วยตนเองจาก
ของจริง หรือสถานการณ์จริง ส่ิงจ าลองจากของจริง และการแสดง ซ่ึงเป็นรากฐานของการศึกษา ก่อน
ประสบการณ์ที่ได้รับจากการสังเกต และประสบการณ์ที่เกี่ยวกับสัญลักษณ์การเรียนรู้เชิงปฏิบัติต้องอาศัย
ส่ือที่หลากหลาย การที่จะให้เด็กแต่ละคนได้รับและเกิดการเรียนรู้ และพัฒนาทุกด้านอย่างรวดเร็ว มี
ความสุข แต่ประหยัดทรัพยากรตบอดจนพลังงาน ครูจะต้องจัดส่ิงแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้เชิงปฏิบัต ิ

 ส่ิงแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ หมายถึง ส่ิงแวดล้อมท้ังทางกายภาพได้แก่ สภาพ
ห้องเรียน โรงเรียน และส่ิงแวดล้อมทางด้านจิตใจ ได้แก่ปฏิสัมพันธ์ระหว่างเด็กกับบุคคลที่เกีย่วข้องกับ
อุปกรณ์ซ่ึงครูต้องพัฒนาและด ารงส่ิงแวดล้อมการเรียนรู้ทางบวก ครูจะต้องจัดส่ิงแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการ
เรียนอย่างสร้างสรรค์ เอาใจใส่ความปลอดภัยของเด็ก 

อัมพิกา ภูเดช (2542) กล่าวถึง ส่ิงแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้เชิงปฏิบัติว่าจะกระตุ้น   

ให้เด็กเป็นดังนี ้
1) ส ารวจอย่างกระฉับกระเฉง ด้วยประสาททั้งหมด 

2) ค้นพบความสัมพันธ์ต่างๆ ผ่านประสบการณ ์

3) จับต้อง เปล่ียนรูป และประกอบวัสดุอุปกรณ์ต่าง  ๆ

4) เดินวิ่งและปีน ขณะเดียวกันก าลังพัฒนากล้ามเนื้อมัดต่าง  ๆ

5) ระวัง เอาใจใส่ความต้องการต่างๆ ของตนเอง 

6) เลือกวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ กิจกรรมต่างๆ จุดมุ่งหมายต่างๆ  
7) เกิดทักษะต่างๆ ด้วยการใช้เครื่องมือ และอุปกรณ์ต่างๆ  
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นอกจากนี้ อัมพิการ ภูเดช ได้กล่าวถึง การจัดการส่ิงแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ ซ่ึงควร
จะมีดังนี ้

1) มีท่ีว่างเพื่อท างานมากเพียงพอ สามารถเข้าไปใช้ได้ง่ายและปลอดภัย 

2) มีความแตกต่างระหว่างพ้ืนที่ท างานต่างๆ  
3) จัดวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ อย่างหลากหลาย 

4) มีพ้ืนที่ท างานต่างๆ และวัสดุอุปกรณ์ที่ดึงดูดความสนใจ 

5) มีการพิจารณาต าแหน่งของพื้นที่ท างาน 

6) จัดเก็บของอย่างเพียงพอ และเด็กสามารถเข้าไปเก็บของได้ง่าย 

7) จัดที่ว่างนอกห้องเรียนอย่างเพียงพอ สามารถเข้าไปใช้ได้ง่ายปลอดภัย 

 14.7.2.2 หลักการจัดชั้นเรียน ท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้เชิงปฏิบัต ิ

1) จัดอย่างมีความหมาย ทุกอย่างท่ีจัดวางไว้ในห้องอย่างมีเหตุผลสามารถอธิบาย 

ได้ว่าจัดเพื่ออะไรเพราะเหตุใด เช่น มุมน้ าและมุมศิลปะต้องอยู่ใกล้ห้องน้ า (เพราะเป็นมุมที่เลอะเทอะ 
ต้องอยากที่ท าคามสะอาดได้ง่าย) มีพ้ืนที่ที่เห็นชัดเจนว่า เพื่อการเรียนรู้อะไร (เช่น พื้นที่ส าหรับงานกลุ่ม
เล็ก พื้นที่เล่นกลางแจ้ง) 

2) ค านึงถึงการใช้ของเด็ก ซ่ึงต้องเหมาะสมกับพัฒนาการและความสนใจของเด็ก  
เช่น รูปภาพ หรือตัวหนังสือต้องอยู่ในระดับสายตาของเด็ก เพื่อให้เด็กจะได้ดูและสัมผัสอย่างใกล้ชิดไม่
ต้องฝืนสรีระของร่างกาย ให้มีของจ าเป็นเพื่อพัฒนาการทุกด้าน และของท่ีเด็กต้องสนใจจะเล่น 

3) มีการเคล่ือนไหว และปรับเปล่ียนตลอดเวลา การจัดห้องเรียนต้องสอดคล้อง
กับวัย ความต้องการของเด็ก และวัตถุประสงค์ของรายวิชาที่สอน จึงต้องมีการปรับเปล่ียนตลอกเวลาเพื่อ
กระตุ้นความสนใจของเด็ก เด็กควรมีส่วนร่วมในการปรับเปล่ียนตัวเอง เช่น การเปล่ียน เฟอร์นิเจอร์ การ
ตกแต่งฝาผนัง ฯลฯ ควรให้เด็กอภิปรายร่วมกันว่าจะปรับเปล่ียนอย่างไร 

4) จัดให้สวยงามดึงดูดสายตาให้เด็กอยากเรียน อยากใช้ อยากชมการจัดวางข้าง 
ของเครื่องใช้ ต้องค านึงถึงความสะดวกที่เด็กจะหยิบใช้ ท าความสะอาด และเก็บเข้าท่ี 

14.7.2.3 แนวทางการจัดชั้นเรียน การจัดชั้นเรียน ควรด าเนินการโดยครูที่สอนห้องนี้
อย่างน้อย 2 คน อภิปรายร่วมกันเพื่อวางแผน การจัดห้องก่อนซ้ือของ น าเฟอร์นิเจอร์และวัสดุอุปกรณ์
ออกจากห้องให้เหลือห้องว่างเปล่า เพื่อจะได้จัดเฉพาะส่ิงท่ีจ าเป็นเท่านั้น วัดขนาดของห้อง วาดแผนผัง
ของห้อง ยืนดูห้องเรียนขณะวางแผนการจัดห้องเรียน โดยยึดหลักการดังนี ้

1) การจัดห้องสามารถเปล่ียนแปลงได้เพื่อกระตุ้นเด็ก 

2) มุมทีจ่ัดต้องเปิดโอกาสให้เด็กสามารถเล่นคนเดียวได้อย่างอิสระ เล่นเป็นคู่ 
และเล่นเป็นกลุ่มเล็กได้ 

3) แต่ละมุมมีจุดประสงค์ต่างกัน เช่น มุมคณิตศาสตร์ มุมวิทยาศาสตร์ ตามเนื้อหา
ในหลักสูตรบ้าง หมุนเวียนตามความสนใจของเด็กบ้าง 
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4) วัสดุอุปกรณ์ที่วางไว้ได้รับการเลือกแล้วว่าสามารถกระตุ้นให้เด็กสัมผัสของ
จริง เกิดปฏิสัมพันธ์ระหว่างคนและวัสดุอุปกรณ์มีช่ือและวัตถุประสงค์เฉพาะกลุ่ม 

5) ครูอ านวยความสะดวกให้แก่เด็ก กระตุ้นด้วยค าถามอย่างเหมาะสมในการ
ขยายและต่อความคิดของเด็ก 

การจัดการ (Organization) นับว่าเป็นส่ิงส าคัญอย่างมากในการช่วยให้การสอนและการ
เรียนรู้บรรลุผล ห้องเรียนที่สกปรกรุงรัง ย่อมท าให้เด็กสับสนและไม่สนใจในกิจกรรมหรือของเล่นที่มี 
ครูที่จัดการวางแผนและล าดับกิจกรรมไม่ถูกต้องย่อมก่อให้เกิดผลเสียมากกว่าผลดี  วัสดุหรือเครื่องเล่น
บางอย่างอาจก่อให้เกิดความวุ่นวาย สับสนแก่ครูและนักเรียนอย่างมาก ดังนั้นครูและเด็กควรจะทราบว่า
อะไรก่อให้เกิดความวุ่นวาย สับสนกาครูและนักเรียนอย่างมาก ดังนั้นและและครูควรทราบว่าอะไรก าลัง
จะเกิดขึ้นในชั้นเรียนและวัสดุอะไรหมดหรือไม่พอ เครื่องเล่นอะไรส่วนไหนช ารุดต้องซ่อมด่วน เป็นต้น 
(หรรษา นิลวิเชียร,2535) 

 การจัดรวบรวมวัสดุ เครื่องเล่น และกิจกรรม เป็นหนทางน าไปสู่ความส าเร็จบั้นปลาย
แต่ทั้งนี้มิได้ความหมายว่า การวางแผนการสอนที่เขียนอย่างสวยงามประณีต หรือห้องเรียนที่สะอาดหมด
จด จะเป็นเครื่องแระกันว่าห้องเรียนอนุบาลนัน้ๆ จะมีสภาพแวดล้อมท่ีส่งเสริมการเรียนรู้เป็นเยี่ยม แต่
ความเป็นเยี่ยมหรือความมีประสิทธิภาพ จะขึ้นอยู่กับการวางแผน นั้นคือ ครูจะต้องมีความเข้าใจถึงวิธีที่ดี
ที่สุดจะสนองความต้องการของเด็ก 

 การจัดชั้นเรียน ของเด็กปฐมวัย ท าได้หลายลักษณะ ทั้งการเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์และ
กรรมวิธีในการจัดห้องเรียนจะให้ความรู้สึกแตกต่างกันตามลักษณะของการจัดการออกแบบการจัดการ
ใช้พ้ืนที่ในชั้นเรียนนั้น บางครั้งท าให้ห้องนั้นดูเรียบ หรือในบางครั้งก็ท าให้ดูแล้วเกิดความตื่นเต้นจาก
การจัดการสภาพแวดล้อม บางครั้งก็ท าให้ห้องนั้นดูเรียบเฉย หรือในบางครั้งก็ท าให้ดูแล้วเกิดความ
ตื่นเต้นการจัดสภาพแวดล้อม เช่น การถูกบังคับให้นั่งเก้าอ้ีใหญ่เกินสัดส่วนของร่างกายของเด็กเองก็จะ
ท าให้ผลให้การพัฒนาของเด็กไม่ดีเท่าที่ควร Chair and Callender (1980 อ้างถึงใน ปราณี สารจิตต,์2538) 

กล่าวว่าการจัดห้องเรียนให้อยู่ในสภาพแวดล้อมท่ีดีนั้นจะมีผลให้การศึกษาของเด็กบรรลุเป้าหมาย แต่ถ้า
การจัดสภาพแวดล้อมได้ไม่ดีเท่าที่ควรจะเกิดผลเสียแก่เด็ก เช่น เด็กจะไม่ตั้งใจเรียน หรือไม่ท าตัวให้
เรียบร้อย ในห้องท่ีมีเสียงอึกอัก และเด็กอาจจะยับยั้งการพัฒนาความเชื่อมั่นในตัวเอง ถ้าสภาพแวดล้อม
ของห้องเรียนท าให้ครูต้องดูแลเด็กทุกฝีก้าว ดังนั้น ถ้าจัดสภาพแวดล้อมในชั้นเรียน ท่ีทีให้เด็กได้
เคล่ือนไหว ได้อย่างอิสระ ในห้องมีเครื่องเรือนี่ได้สัดส่วนกับร่างกายเด็ก มีความยืดหยุ่นในการจัดหอ้ง 
และสร้างพ้ืนที่ที่สนองประโยชน์ใช้สอย เด็กจะมีการพัฒนาและสร้างสรรค์ในทุกด้าน 

การจัดชั้นเรียน จะมีผลทางตรงต่อความประพฤติของเด็กด้วย เช่น ห้องท่ีจัดเครื่องเรียน
ใช้ชิดผนังหมดทุกด้าน จะท าให้เด็กเดินหรืออาจจะวิ่งไปรอบๆ ห้องนั้นโดยไม่ให้ความสนใจกับกิจกรรม
เลยถ้าในชั้นเรียน นั้นมีการวางแผนผังรวบรวมวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ เข้าเป็นพวกเป็นกลุ่ม และวางอยู่ใน
พื้นที่ท่ีมีการจ ากัดวงเอาไว้อย่างดีแล้ว จะช่วยให้เด็กได้เลือกและลงมือท ากิจกรรมที่เขาเลือกอย่างตั้งอก
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ตั้งใจการจัดการพื้นที่อย่างดีแล้ว จะช่วยให้เด็กได้เลือกและลงมือท ากจิกรรมที่เขาเลือกแบ่งออกเป็นมุม
หรือศูนย์การเรียนนั้น จะส่งเสริมให้เด็กได้ค้นหา ศึกษาและตั้งอกตั้งใจท างานของเขามากขึ้น และท าให้
เด็กได้เคล่ือนย้ายจากกิจกรรมหนึ่งไปยังกิจกรรมหนึ่งได้อย่างคล่องตัว เครื่องเรือนเหล่านี้ควรสูงไม่เกิน 4 

ฟุตหรือมีลักษณะโปร่งใส เพื่อครูจะได้เห็นเด็กทั่วห้อง 

 ขนาดของพื้นที่ใช้สอยในห้องเรียนขึ้นอยู่กับความปลอดภัย ขนาดของพื้นที่ของแต่ละ
กิจกรรมที่กว้างพอที่เด็กจะเล่นได้อย่างสะดวกสบาย จ านวนของกิจกรรมภายในห้องเรียนและจ านวนเด็ก
ที่จะท ากิจกรรม รวมท้ังทางสัญจรภายในหอ้งด้วย ที่ตั้งของห้องเรียน ควรอยู่ในต าแหน่งที่รับลมทางทิศ
ใต้และตะวันตกเฉียงใต้ มีการระบายอากาศที่ดี พื้นที่ควรเลือกใช้วัสดุที่มีคุณสมบัติแห้งเร็วท าความ
สะอาดง่าย 

 ชั้นเรียน ควรจัดพื้นที่ให้เด็กได้เคล่ือนไหวอย่างมีอิสระ ใช้เครื่องเรือนแบบเคล่ือนที่ได้
และได้สัดส่วนกับร่างกายเด็กปฐมวัย มีความยืดหยุ่นในการจัดห้องเรียน สร้างสรรค์พื้นที่ท่ีสนอง
ประโยชน์ใช้สอย วางผังรวมวัสดุอุปกรณ์ จ ากัดของพื้นที่กิจกรรม เพื่อให้เด็กเดินมาเมื่อเลิกกิจกรรมได้
อย่างรวดเร็ว 

 การวางแผนและการจัดบริเวณเนื้อที่ เริ่มจากการวางแผนการจัดบริเวณโดยค านึงถึง
ปริมาณเนื้อที่ท่ีเด็กต้องใช้ในการท ากิจกรรม เป้าหมายของสถานศึกษา ความเชื่อและนโยบายของ
สถานศึกษารูปแบบโปรแกรมการเรียน อายุของเด็กและสภาพอากาศและฤดูกาล 

 เมื่อวางแผนแล้วให้น ามาสู่การจัดบริเวณและเนื้อที่ เริ่มจากการวางแผนการจัดบริเวณ
โดยค านึงถึงปริมาณเนื้อที่ท่ีเด็กต้องใช้ในการท ากิจกรรม เป้าหมายของสถานศึกษา ความเชื่อและ
นโยบายของสถานศึกษารูปแบบ ขณะเดียวกันบริเวณในสถานศึกษาต้องสะอาดสวยงาม 

 การบริหารสภาพแวดล้อมในสถานศึกษานั้นส่วนหนึ่งคือ การจัดหา บ ารุงรักษาวัสดุ
อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในสถานศึกษา มีหลายประการดังนี ้

1) ประเภทเครื่องใช้ ได้แก่ เครื่องใช้ประเภทโต๊ะ เก้าอ้ี ตู้ ชั้นเก็บของ ป้ายนิเทศ 
เครื่องเรือนในห้องเรียน 

2) ประเภทวัสดุอุปกรณ์ของเล่น ได้แก่ ของเล่นที่ใช้ในมุมประสบการณ์ใน
ห้องเรียนและห้องกิจกรรมต่างๆ และเครื่องเล่นสนาม 

3) ประเภทวัสดุส้ินเปลืองและเครื่องมือเครื่องใช้ในสถานศึกษา ได้แก่ วัสดุ
อุปกรณ์ที่ใช้ท ากิจกรรม อุปกรณ์เครื่องใช้ส าหรับครู วัสดุที่ใช้ประจ าห้อง เครื่องมือโสตทัศนูปกรณ์ 
เครื่องใช้ต่างๆ และก าหนดตารางเวลาของการบ ารุงรักษา 

 การบ ารุงรักษาอุปกรณ์เครื่องใช้เป็นส่ิงจ าเป็น เพราะจะท าให้ใช้ได้นาน และใช้งานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ การบ ารุงรักษาต้องมีการวางแผนงานที่เป็นระบบ เช่นการเก็บข้อมูลเครื่องมือ
เครื่องใช้ต่าง ๆและก าหนดตารางเวลาของการบ ารุงรักษา 
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 ตารางกิจวัตรประจ าวัน เป็นการก าหนดช่วงเวลาของภารกิจที่เด็กจะต้องกระท าตลอด
ทั้งวัน การก าหนดช่วงเวลาอาศัยพื้นฐาน เกี่ยวกับธรรมชาติและความต้องการของเด็กมาเป็นแนวทาง 
จากนั้นจึงน ามาสู่การจัดบริเวณ สถานที่ และวัสดุอุปกรณ์ เครื่องใช้ต่างๆ ท่ีสอดคล้องกับกิจกรรมที่เด็ก
จะต้องกระท า 

 สภาพแวดล้อมท่ีสัมพันธ์กับกิจวัตรประจ าวันของเด็ก ได้แก่ การจัดห้องน้ า ห้องส้วม 
ห้องอาหาร หารจัดห้องเหล่านี้ ต้องเกี่ยวข้องกับการก าหนดช่วงเวลาการใช้ห้องไว้ด้วย เพื่อกันความ
วุ่นวายและให้ความสะดวกในการใช้งาน 

14.7.3 อิทธิพลของบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมต่อสภาวะการเรียนรู้ 

มนุษย์มีกระบวนการเรียนรู้ที่ต่อเนื่องตลอดชีวิตโดยธรรมชาติ เพื่อเป็นกลไกที่จะช่วยพัฒนา
ควบคุมความสามารถและความรู้สึกนึกคิดให้เกิดการเรียนรู้ เกิดความเข้าใจสามารถวิเคราะห์ แก้ไข
ปัญหา ตลอดจนสร้างสรรค์ส่ิงใหม่ๆและแม้ว่ามนุษย์จะเรียนรู้จากทางตรงและทางอ้อมจากการ
ปฏิสัมพันธ์กับส่ิงแวดล้อม การศึกษาเล่าเรียน และการคิดใคร่ครวญที่เกิดขึ้นภายในตนเอง แต่โดยทั่วไป
มักจะเชื่อว่า การเรียนรู้ในระบบโรงเรียนมีอิทธิพลยิ่งต่อการวางพ้ืนฐานการเรียนรู้ส าหรับเด็กและ
เยาวชน กระบวนการเรียนรู้ในระบบโรงเรียนที่พึงประสงค์จะต้องมีการจัดบรรยากาศและส่ิงแวดล้อมท้ัง
ภายในและภายนอกให้สนับสนุนผู้เรียนทุกคนได้พัฒนาตามศักยภาพ มีการจัดการเรียนการสอนที่
หลากหลายจากปัญหาจริง ประสบการณ์จริงตามธรรมชาติเชื่อมโยงศาสตร์ต่างๆ ท่ีๆได้ศึกษาเล่าเรียนสู่
การปฏิบัติจริงในชีวิตซ่ึงจะต้องเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ใคร่ครวญ ได้ศึกษาแสวงหาความรู้ ความจริงด้วย
ตนเอง ได้ตัดสินใจและแกป้ัญหาอย่างชาญฉลาด รวมท้ังไดร้่วมท างานกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุข และ
พร้อมท่ีจะท าประโยชน์ให้สังคม การจัดบรรยากาศและส่ิงแวดล้อม เป็นองค์ประกอบท่ีส าคัญ
องค์ประกอบหนึ่งในบัญญัติ 10 ประการ ตามนโยบายปฏิรูปโรงเรียนเพื่อยกระดับมาตรฐานการศึกษา
ของโรงเรียนที่กระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนดไว้ ดังนี ้
 “มีบรรยากาศส่ิงแวดล้อมทางโรงเรียน หรือสถานศึกษาท่ีเอ้ือต่อการเรียนการสอนเพื่อให้
นักเรียนได้เรียนอย่างมีความสุข มุ่งเน้นการเรียนการสอนตามธรรมชาติให้เด็กนักเรียนได้ฝึกปฏิบัติจริง
และปลูกฝังเรื่องราวที่สะอาด ความมีวินัย เอ้ือเฟื้อเผื่อแผ่ ความรักสามัคคี จัดให้โรงเรียนมีความร่มรื่น มี
ต้นไม้ แหล่งน้ า บ่อไม้ ไร้ฝุ่น ไร้มลภาวะ” 

 จากแนวนโยบายดังกล่าวจะเห็นว่ามุ่งเน้นที่การใช้ประโยชน์ของพื้นที่และปฏิสัมพันธ์ทางสังคม
ให้เอ้ือต่อการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน บรรยากาศและส่ิงแวดล้อมต่างๆ ท่ีโรงเรียน
จัดขึ้น ไม่ว่าจะจัดในห้องเรียนหน้าห้องเรียนบริเวณโรงเรียน หน้าบริเวณโรงเรียน รวมถึงรอบๆ โรงเรียน 
ล้วนมีผลต่อการปลูกฝังคุณลักษณะนิสัยที่ดีงามให้เกิดขึ้นภายในต่อผู้เรียนทั้งส้ิน เช่นการที่นักเรียนที่ทาสี
สะอาดทาสีอ่อนโยน แสงนุ่มนวล มีต้นไม้ กระถางมีโอนประสบการณ์เหล่านี้เช่ือมโยงสู่การปฏิบัติใน
ชีวิตประจ าวัน ส่ิงแวดล้อมท่ีมีอิทธิพลต่อการพัฒนาผู้เรียนทุกด้านได้มากที่สุดก็คือ “คร”ู แม้ว่าคุณภาพ
ของเด็กและเยาวชนจะมีรากฐานมาจากการอบรมเล้ียงดูตั้งแต่แรกเกิด แต่การที่ครูสามารถประสาน
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เชื่อมโยงการอบรมเล้ียงดูให้มีการพัฒนาต่อเนื่อง และบางครั้งอาจจะต้องมีการแก้ไขบกพร่อง ความเชื่อ
และค่านิยมบางอย่างไม่ถูกต้องเสียก่อน เพ่ือสร้างแนวคิดที่ถูกต้องปลูกฝังค่านิยมที่ดีงามควบคู่ไปกับการ
ให้ความรู้ เกื้อกูลสู่การปฏิบัติจริงตามธรรมชาติของผู้เรียน ดังนั้นครูจึงเป็นกัลยาณมิตรของศิษย์ เป็น
บุคคลที่จะเสริมสร้างบรรยากาศการเรียนใหม่ให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ ให้เกิดความรักและศรัทธาท่ีจะ
เรียนรู้ อยากมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ทุกขั้นอย่างแท้จริง ดังนั้น ครูจึงนับว่าเป็นส่ิงแวดล้อม ท่ีมีอิทธิพล
มากที่สุดต่อการปลูกฝังเจตคต ิค่านิยม และการเปล่ียนแปลงของนักเรียน ความกระตือรือร้นของครู 
ความสนใจ และการเปล่ียนแปลงของพฤติกรรม ทั้งเสียงบุคลิก จะช่วยโน้มน้าวจิตใจของนักเรียนให้เอา
แบบอย่างครู และจะกระตุ้นให้นักเรียนเกิดความสนใจใฝ่รู้เรียนด้วยความกระตือรือร้นมีชีวิตชีวาตามไป
ด้วย “เพื่อน” เป็นส่ิงแวดล้อมท่ีส าคัญมากในการสร้างเจตคติ ค่านิยม และพฤติกรรมของนักเรียนรองจาก
ครู โดยเฉพาะในกลุ่มวัยรุ่น วัยที่ก าลังเปล่ียนทั้งร่างกายและจิตใจ อารมณ์และสังคม นักเรียนที่สุขภาพดี 
เข้ากับเพื่อน ครู ได้ดี มีความรัก ความเข้าใจเพื่อน มีความคิดสร้างสรรค์ และพร้อมท่ีจะเรียนรู้เพ่ือพัฒนา
ตนเองตามศักยภาพ 

การจัด “ศูนย์วิทยาการ” ในห้องเรียน เป็นอีกแนวทางหนึ่งที่สนับสนุนให้ผู้เรียนมีปนสบการณ์
ทางการเรียนมากที่สุด ความสนใจ ความต้องการและความถนัด อีกทั้งยังมีผลต่อการเสริมสร้างเจตคติใน
การเรียนรู้ ตลอดจนสร้างลักษณะนิสัยของการเรียนรู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียน รักการค้นคว้าแสวงหาความรู้ด้วย
ตนเองและสามารถเรียนร่วมกับเพื่อนในชั้นเรียนทั้งเป็นกลุ่มย่อยและกลุ่มใหญ่ และยังเสริมสร้าง
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนได้อีกหลายรูปแบบ อาทิ ความรับผิดชอบในการศึกษาหาความรูไ้ด้
เองจากส่ือและกิจกรรมต่างๆ ในศูนย์ นอกจากนี้ยังมีอิทธิพลต่อความสัมพันธ์อันดีระหว่างครูกับนักเรียน 
และนักเรียนต่อนักเรียน ท าให้กระบวนการเรียนการสอนสมบูรณ์ยิ่งขึ้น 

 “บรรยากาศในชั้นเรียน”  เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่มีอิทธิพลต่อการเรียนรู้ของนักเรียนโดยตรง 
บรรยากาศเรียนที่ดีจะช่วยสนับสนุนให้นักเรียนให้นักเรียนได้เรียนเต็มความสามารถ และส่งเสริมความ
ร่วมมือระหว่างครูกับนักเรียน และระหว่างนักเรียนกับนักเรียนด้วยกัน จะช่วยให้ผู้เรียนสัมฤทธ์ิผลการ
เรียนสูง มีความสามารถในการแก้ไขปัญหา มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีเจตคติทีด่ีต่อตนเองและผู้อ่ืน 
นอกจากนี้มีผลการวิจัยที่บ่งช้ีว่า บรรยากาศส่ิงแวดล้อมในบ้าน มีอิทธิพลต่อการเรียนรู้ของเด็ก 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ความรักความผูกพันระหว่างพ่อ แม่ ลูก จะช่วยให้นักเรียนประสบผลส าเร็จสูงเช่นกัน 
ดังนั้น หากจะให้บรรยากาศการเรียนรู้มีความต่อเนือ่งเชื่อมโยง อาจะต้องมีการให้ความรู้แก่ผู้ปกครอง
ด้วย เนื่องจาก พ่อ แม่ ผู้ปกครองเป็นส่ิงแวดล้อมท่ีอิทธิพล อย่างมากต่อการพัฒนาเจตคติ สุขนิสัยและ
พฤติกรรมต่างๆ ของนักเรียน นอกจากนี้ ส่ือการเรียนการสอน วัสดุอุปกรณ์ที่เหมาะสมกับบทเรียน 
สถานที่ท้ังในและนอกห้องเรียน ตลอดจนบุคลากรในโรงเรียนล้วนมีความส าคัญและมีอิทธิพลต่อการ
เรียนการสอนทั้งส้ิน สร้างบรรยากาศความรัก ความไว้วางใจ ศรัทธา เชื่อมั่น จ าเป็นต้องประสานและ
ร่วมมือกันเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ในลักษณะการบูรณาการ เชื่อมโยงสู่การปฏิบัติในชีวิต 

 



447 

 

14.7.4 การจัดสิ่งแวดลอ้มและการสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ 

ดังได้กล่าวแล้วว่าส่ิงแวดล้อมและบรรยากาศทั้งในและนอกกห้องเรียน มีความส าคัญอย่างยิ่งต่อ
การเสริมสร้างความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้อง การปลูกฝังเจตคติและค่านิยมที่ดีงาม ตลอดจนลักษณะที่
พึงประสงค์ให้เกิดขึ้นกับนักเรียน โรงเรียน จึงควรจัดบรรยากาศส่ิงแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการจัดการเรียนการ
สอน ด้วยการจัดส่ิงแวดล้อมท้ังภายในและภายนอกห้องเรียน ดังต่อไปนี ้

การจัดห้องเรียนส าหรับเด็กปฐมวัยเด็กจะเรียนจากประสบการณ์ตรง และจากการที่ได้
ปฏิสัมพันธ์กับวัตถุ ส่ิงของ กิจกรรม และผู้คนที่อยู่ในสภาพแวดล้อม ดังนั้น เด็กจึงต้องการเรียนที่เต็มไป
ด้วยวัตถุกิจกรรม ผู้คน ซ่ึงส่ิงแวดล้อมเหล่านี้จะมีอิทธิพลต่อการส่งเสริมพัฒนาการของเด็ก เนื่องจาก
สภาพภายในห้องเรียนมีอิทธิพลต่อตัวเด็กโดยตรง การจัดห้องเรียนจึงมีความส าคัญอย่างยิ่งทั้งทางวัสดุ
อุปกรณ์ ในลักษณะที่ส่งเสรมิประสบการณ์ให้แก่เด็ก ตลอดจนการสร้างบรรยากาศในห้องเรียนที่
สอดคล้องกับลักษณะของการจัดห้อง และเป้าหมายของสถานศึกษาท่ีท าให้เด็กเกิดความรู้สึกสบายใจ 
และมีปฏิสัมพันธ์กับวัตถุและบุคคล เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ส่ิงต่าง  ๆส าหรับแนวทาง การจัดเนื้อที่
สภาพแวดล้อมภายในหอ้งเรียนของเด็กปฐมวัยมี ดังต่อไปนี้ 

1) การจัดห้องเรียนให้ตอบสนองปรัชญาของสถานศึกษา ท่ีน ามาสู่การก าหนด 

จุดมุ่งหมายของสถานศึกษา เช่น จุดมุ่งหมายที่ต้องการให้เด็กเป็นผู้รู้จักตัดสินใจด้วยตนเอง มีทักษะการ
ช่วยตนเอง มีความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง มีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมและเน้นการให้เด็กเป็นผู้เริ่มในการท า
กิจกรรมมากกว่าการที่ครูเป็นผู้ริเริ่ม 

2) การค านึงถึงระดับอายุ และพัฒนาการของเด็กในช่วงนั้นๆ รวมท้ังระดับขั้น 

ของพัฒนาการที่เพิ่มขึ้นในแต่ละขั้นด้วย เพราะจะน ามาสู่การจัดสภาพแวดล้อมในห้องเรียน เด็กเล็กๆ  
ต้องการห้องเรียนที่มีเนื้อที่ส าหรับการพัฒนากล้ามเนื้อมัดใหญ่ แต่ถ้าเป็นเล็กที่โตกว่าจะต้องการกิจกรรม
ที่หลากหลาย มีกิจกรรมที่ให้เลือกท ามากมาย จะต้องกว้างขวางและซับซ้อนมาก ขณะเดียวกันกิจกรรม
เหล่านี้จะต้องส่งเสริมให้เด็กเล่นทางสังคมกับกลุ่มให้มากขึ้น 

3) การจัดสภาพแวดล้อมนั้น นอกจากจะส่งเสริมด้านพัฒนาการการเรียนรู้ให้แก ่

เด็กแล้ว จะต้องเน้นในเรื่องของสวยงามควบคู่ไปด้วย โดยการจัดเครื่องเรือนให้วางดเูป็นระเบียบ
เรียบร้อย มีการใช้สีและพื้นผิวเข้ามาช่วยในการตกแต่ง น าผลงานของเด็กมาติดแสดง มีต้นไม้และ
ดอกไม้เพิ่มเติมให้ห้องสวยงามและสดชื่น 

4) ถ้าหากต้องการฝึกให้เด็กตัดสินใจด้วยตัวเอง การจัดสภาพแวดล้อมต้องเอ้ือต่อ 

จุดมุ่งหมายนี้ด้วย โดยจะต้องจัดวัสดุอุปกรณ์ให้เพียงพอ และให้อยู่ในที่ที่เด็กสามารถหยิบและเก็บเองได ้

5) ถ้าต้องการให้เด็กมีทักษะในการช่วยเหลือตนเอง ห้องน้ า ห้องส้วมต้องสะอาด  
มีท่ีเก็บของส่วนตัว 

6) ถ้าต้องการให้เด็กพัฒนาให้มีความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง จะต้องจัดให้เด็กได้เก็บ 

ผลงานตนเอง และจัดแสดงผลงานของเด็ก 
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7) ถ้าต้องการพัฒนาทักษะทางสังคม ความรู้สึกที่เป็นมิตรต่อผู้อ่ืน การจัดสภาพ 

แวดล้อมจึงควรอยู่ในรูปของการจัดให้เด็กท างานกลุ่ม และเล่นเป็นกลุ่มเล็กๆ วัสดุอุปกรณ์และพื้นที่ต้อง
มีเพียงพอส าหรับกิจกรรมเหล่านั้น ต้องไม่ท าให้เด็กเกิดการปะทะหรือถูกรบกวนจากการท ากิจกรรม
อ่ืนๆ 

8) ถ้าต้องการให้เด็กมีโอกาสที่จะตัดสินใจ ควรให้เด็กมีกิจกรรมมากพอทีเ่ด็ก 

ตัดสินใจได้โดยตรง 

9) บางเวลาเด็กอาจต้องการอยู่ตามล าพัง อาจจะต้องจัดที่เงียบๆ ไว้ตอบสนอง 

ความต้องการดังกล่าวนี้ เช่น มุมหนังสือ หรือจัดเป็นมุมเก้าอ้ีโยก หรือปูพรมและมีหมอนวางไว ้

10) การมีท่ีที่มองดูนุ่ม (Soft) เพื่อให้รู้สึกอบอุ่นให้เด็กได้ซุกได้กล้ิงเกลือก 

11) การจัดสภาพแวดล้อมจะต้องส่งเสริมการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นแก่เด็กฉะนั้น 

ทุกมุมจะต้องจัดอย่างดีและต้องจัดอย่างสอดคล้องกับจุดมุ่งหมาย มุ่งหมายนั้นๆ วัสดุอุปกรณ์ เนื้อที่และที่
เก็บของจะต้องเหมาะสมสอดคล้องกัน 

12) เส้นทางเดินไปสู่มุมการเรียนรู้ต่างๆ จะต้องสะดวก และไม่ยุ่งยากจะเข้า 

ไปเล่น 

13) เส้นทางเดินในห้องจะต้องเป็นเส้นทางท่ีจัดไว้ส าหรับการน าไปสู่การท า 
กิจกรรมต่างๆ และจะไม่เป็นเส้นทางผ่านจะเข้าออกไปรบกวนกิจกรรมอ่ืนๆ  

14) ประตูและเส้นทางเข้าออกจะต้องสะดวก ไม่มีส่ิงกีดขวางทางเข้าออก 

15) กิจกรรมที่สงบควรจัดกลุ่มไว้ใกล้ๆ กัน และกิจกรรมที่อึกทึก หรือมีเสียง 
ดังควรอยู่ห่างออกไป เช่น มุมบล็อกต้องอยู่ห่างจากมุมหนังสือ 

16) การจัดกลุ่มมุมการเรียนรู้ที่มีลักษณะต่อเนื่องกันไว้ใกล้ๆ กัน เช่น มุม 

บล็อกจะอยู่ใกล้ชิดกับมุมบทบาทสมมติได้  
17) การจัดพื้นทีก่ารเล่นทั้งส่วนทั้งท่ีจะให้เล่นคนเดียว เล่นเป็น กลุ่มย่อย และ 

กลุ่มใหญ่ โดยการจัดมุมให้มีขนาดต่างกันออกไป 

18) มุมบางมุมต้องการเนื้อที่ในการเล่นกว้างขวางกว่ามุมอ่ืนๆ เช่น มุมบล็อก 

บางครั้งเด็กมีแนวความคิดที่จะสร้างเรื่องต่างๆ อย่างกว้างขวาง การเปิดเนื้อทีใ่ห้มากพอจะท าให้เด็กท า
ตามท่ีนึกคิดไว้ได ้

19) ขนาดของมุมการเรียนรู้จะแตกต่างกัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับลักษณะของ 
กิจกรรมในแต่ละมุมนั้นๆ จะว่าให้เด็กเล่นคราวละกี่คน เล่นอย่างไร 

20) การลดระดับเสียงอึกทึกของการเล่นในมุมท่ีดังให้ลดน้อยลง โดยการป ู

พรมท่ีพื้นที่ของบริเวณเหล่านั้น เช่น มุมบล็อกเป็นต้น  
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21) กิจกรรมที่เลอะเทอะเปรอะเปื้อน ควรอยู่ใกล้ๆอ่างล้างมือ 

 

22) กิจกรรมที่ต้องใช้แสงสว่างจัดให้อยู่ใกล้ๆ หน้าต่าง เพื่อให้ได้แสงสว่าง 

ธรรมชาติ 
23) โต๊ะ เก้าอ้ี จัดไว้ใกล้ๆ มุมการเล่นที่ต้องใช้โต๊ะ เช่น มุมศิลปะ มุมการเล่น  

สัมผัส อาจเคล่ือนย้ายโต๊ะ เก้าอ้ีไม่จ าเป้นออกข้างนอก และน ากลับมาใหม่เมื่อต้องการใช ้

24) บางครั้งอาจมีข้อจ ากัดเกี่ยวกับพ้ืนที่ของห้องท่ีไม่สามารถจัดมุมการเล่น 

ได้มากพอตามต้องการ ซ่ึงอาจแก้ปัญหาโดยการจัดให้มีมุมขนาดใหญ่และมีลักษณะที่มีความสัมพันธ์กัน
ไว้ในบริเวณเดียวกัน เช่น มุมดนตรีในขณะเดียวกันก็จัดพื้นที่ให้เป็นการบริหารกล้ามเนื้อมัดใหญ่ได ้

25) มุมกิจกรรมการเรียนรู้บางอย่าง ไม่จ าเป็นต้องจัดไว้ตายตัวในห้อง เพื่อให้ 

การเล่นอาจจะน าเข้ามาจัดไว้เป็นครั้งคราวตามความต้องการหรือความเหมาะสมกับประสบการณ์การ
เรียนรู้ที่วางเอาไว้ในแต่ละครั้งไป เช่น มุมช่างไม้ มุมการประกอบอาหาร มุมดนตรี เป็นต้น 

26) มุมการเรียนรู้ที่จัดขึ้นจะต้องมีความยืดหยุ่นได้ในแง่ของการเปล่ียนแปลง  
เพื่อให้การเล่นมีความซับซ้อนยิ่งขึ้น ทั้งนี้เพราะเด็กจะมีวุฒิภาวะเพิ่มขึ้นในแต่ละช่วงอายุ ความสนใจ
ของเด็กก็ต้องเปล่ียนแปลงไปด้วย  

27) ความปลอดภัยในสภาพแวดล้อมเป็นส่ิงส าคัญที่สุดในการจัดสภาพแวดล้อม
ส ารับเด็กปฐมวัย 

นอกจากนี้ การจัดห้องเรียนระดับปฐมวัยจะต้องให้มีบรรยากาศแห่งการต้อนรับ อบอุ่นสว่าง
ไสว สะดุดตา และเร้าใจเพื่อให้เด็กเกิดความสนใจต่อสภาพแวดล้อมภายในห้องมีอยู่ ทั้งนี้จะต้อง
จัดเตรียมวัสดุเพื่อการศึกษา เครื่องมือเครื่องใช้ อุปกรณ์ต่างๆ ท่ีเหมาะสม สอดคล้องกับความสนใจของ
เด็กขณะเดียวกันส่ิงเหล่านี้จะต้องมีผลต่อการสนับสนุนพัฒนาการของเด็กด้วยและส าคัญอีกหนึ่งประการ 
คือ จะต้องพิจารณาถึงจ านวนเด็กกับครู ให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกันด้วย ถ้าครูมีจ านวนไม่
เหมาะสมกับเด็ก ท าให้ครูมีการดูแลและสนับสนุนให้เด็กใช้ก าลังกายต่างๆ อย่างท่ัวถึง จะท าให้การจัด
สภาพแวดล้อมในห้องเรียนบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้  

  การจัดสภาพแวดล้อมในห้องเรียน เป็นองค์ประกอบท่ีส าคัญในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กทั้ง
ทางร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมแบะสติปัญญา รวมท้ังความคิดสร้างสรรค์ของเด็ก ดังนั้น การที่ครูจัด
สภาพการณ์ที่เอ้ืออ านวยต่อการเรียนรู้ มีบรรยากาศที่อบอุ่น ปลอดภัยให้โอกาสได้เลือกเล่นและประกอบ
กิจกรรมต่าง เพื่อหาประสบการณ์ด้วยตนเอง ซ่ึงเป็นประสบการณ์ตรงท่ีเป็นรูปธรรมอย่างอิสระโดย
สม่ าเสมอ ตรงตามความสนใจ พอใจ และความต้องการของเด็กแล้ว จะช่วยส่งเสริมให้เด็กมีโอกาส
เพิ่มพูนความรู้ขึ้นทีละน้อย แต่มั่นคง และเกิดความภาคภูมิใจในผลงานที่ประสบความส าเร็จด้วยตัวเอง 
นอกจากนี้ยงัเป็นการเปิดโอกาสให้เด็กท างานร่วมกัน ได้แสวงหาความรู้ และแสดวออกอย่างเต็ม
ความสามารถ ท่ีจะช่วยให้เด็กพัฒนาได้อย่างเต็มที่และสอดคล้องกับความต้องการ วิธีการจัดการของครูมี
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ส่วนส าคัญอย่างยิ่งที่จะสามารถช่วยให้เกิดกิจกรรมการเรียนการสอนประสบความส าเร็จ นักเรียนเกดิการ
เรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ แต่เนื่องจากนักเรียน มีความแตกต่างหลากหลาย ช่วงความสนใจระยะส้ัน ฉะนั้น
การเตรียมการของครูจึงควรมุ่งเน้นที่การป้องกันปัญหาท่ีอาจเกิดขึ้นในชั้นเรียนขณะจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน 

 

14.8 การจัดการในการป้องกันปัญหา (preventing management problems) 

 MC Queen (1992) กล่าวถึง การจัดการชั้นเรียนให้มีประสิทธิภาพกว่า ประการที่หนึ่ง ครูจะต้อง
ยอมรับเด็ก และเป็นที่เคารพของเด็ก ประการที่สอง มีความเชื่อมั่นและเด็กมีความเชื่อถือและไว้วางใจได้ 
ประการที่สาม แสดงความรับผิดชอบการเรียนรู้ของเด็ก ประการที่ส่ี จัดการเรียนรู้อย่างมีคุณค่าและ
สนุกสนานตรงกับความคาดหมายของเด็ก ประการที่ห้า เป็นแบบอย่างในการประพฤติปฏิบัติตัวของเด็ก
ในห้องเรียน คุณลักษณะเหล่านี้เป็นส่ิงจ าเป็นในการจัดการชั้นเรียนให้ประสบความส าเร็จและมีระเบียบ 
แต่บางครั้งอาจไม่เพียงพอ ส่ิงท่ีมีอิทธิพลกว่าคือ การร่วมกัน ความปลอดภัย การสร้างจุดสนใจ และการ
สร้างคุณค่าของตัวเอง ไม่ใช่การเล่าเรียน และการเรียนรู้ ครูมักจะควบคุมคุณลักษณะตามธรรมชาติของ
เด็ก และเรียกร้องให้เด็กเงียบ ให้ความสนใจ ให้ความร่วมมือ แต่บางครั้งเด็กก็ยังคงปฏิเสธการและมีวุฒิ
ภาวะที่เหมาะสมเช่นเด็กไม่สุภาพเรียบร้อย ไม่เคารพย าเกรง ขัดแย้ง ไม่กระตือรือร้นและไม่รอบคอบกับ
ครู นักเรียนบางคน อาจจะทดสอบพลังอ านาจของครูก็ได้ ด้วยเหตุนี้ ครูซ่ึงจะเป็นผู้สามารถจัดการชั้น
เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ จะสร้างแบบอย่าง ของเจตคติที่พึงปรารถนาได้มากกว่านี ้การส ารวจโดย
นักวิจัย ได้แสดงให้เห็นว่า ความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญของการจัดการห้องเรียนที่มีประสิทธิภาพและ
ไม่มีประสิทธิภาพ คือ ครู ซ่ึงสามารถจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ อาจจะมีพฤติกรรมการป้องกันการ
แสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของเด็กมากกว่า พวกเขายอมรับ ปัจจยัของการให้ประสบผลส าเร็จ คือ 
การป้องกัน และการวางแผน จะป้องกันปัญหาท่ีอาจจะเกิด ในการศึกษานี้ มุ่งสนใจไปท่ี พฤติกรรมของ
ครู การวิจัยพบว่า ส่ิงท่ีสนับสนุนการป้องกันพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม คือ การวางแผนการจัดการชั้น
เรียนและการกระตุ้นความสนใจของเด็กในการเรียนรู ้
 14.8.1 การวางแผนการจัดการชั้นเรียน (Planning for Managing Classrooms) 

 เมื่อครูวางแผนการสอน เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดเอาไว้ระยะส้ันและระยะยาว ซ่ึงแผน
ระยะยาวอาจจะเป็น รายสัปดาห์ รายเดือน หรือ รายปี แผนระยะส้ันอาจจะเป็นรายวัน ซ่ึงแต่ละขั้นได้
ก าหนดเป้าหมายเอาไว้ท าให้เกิดเป็นผลส าเร็จ เป้าหมายทั้งระยะส้ัน ระยะยาวจะต้องได้รับการพัฒนาทั้ง
ชั้นเรียน และส าหรับนักเรียนรายบุคคล และรายกลุ่มซ่ึงอาจจ าเป็นต้องแก้ไข หรือเปล่ียนแปลงตลอดเวลา 

เมื่อครูวางแผน เตรียมการสอนตามเป้าหมายทั้งในระยะส้ันและระยะยาว ส าหรับรายกลุ่มและรายบุคคล 
นักการจัดการที่ประสิทธิภาพในการวางแผนการจัดการชั้นเรียนเขาจะมีวิสัยทัศน์มองเห็นบรรยากาศใน
ห้องเรียนตามแบบที่เขาต้องการจะพัฒนาให้เกิดขึ้น และเขาได้ตั้งเป้าหมายตามท่ีคาดไว้ และสนุกสนาน
กับการเรียนรู้ ครูมักจะคาดหวังว่าห้องเรยีนต้องด ีเราฝันถึงห้องเรียนที่เด็กทุกคนเช่ือฟังครู ท าตามค าส่ัง 
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แต่เรามีการวางแผนเพียงเล็กน้อย ถ้าเช่นนั้น ความส าเร็จในการท าให้เด็กเชื่อฟัง การเรียนรู้ปฏิบัติตาม
เป็นส่ิงส าคัญ ครูซ่ึงเป็นนักการจัดการที่มีประสิทธิภาพ จะเข้าใจ และรู้บริบทของการสอนอย่างชัดเจน
แม่นย า ถ้าครูไม่ได้วางแผน เพื่อป้องกัน และจัดการปัญหา อาจพบปัญหาหลากหลายในชั้นเรียน ครูจึง
ควรต้องเห็นถึงความส าคัญของการวางแผนการจัดการชั้นเรียนและระเบียบวินัย สามารถที่จะวาง
แผนการจัดการชั้นเรียนได ้และสามารถใช้เทคนิคได้ประสบความส าเร็จ เพื่อป้องกันปัญหาได้ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งครูที่เตรียมการสอนจะเริ่มต้นต้องปฏิบัติ ดังนี ้

1) พัฒนาและวางรูปแบบการจัดห้องเรียน เพื่อป้องกันปัญหาการจัดการและ
ระเบียบวินัย 

2) วางแผนการใช้อุปกรณ์อย่างมีประสิทธิภาพ 

3) ก าหนดบทบาทหน้าที่ ระเบียบวิธีที่เหมาะสมชัดเจน 

4) พัฒนาแผนส าหรับการสอน บทบาท และระเบียบ 

5) ส่ือให้ทราบถึงบทบาท จุดมุ่งหมาย ความคาดหวัง ผลลัพธ์ของการกระท าอย่าง
เป็นระบบ และอย่างมีประสิทธิภาพ 

6) ใช้ประโยชน์จากทุกแหล่งท่ีมาของข้อมูล เพื่อรู้จักเด็กให้มากขึ้น 

7) เรียนรู้ การใช้ความรอบรู ้
8) ท ารายการรายละเอียด ลักษณะของช้ันเรียน ที่สามารถวางแผนได ้

9) วางแผนส าหรับการป้องกันปัญหา ท้ังรายบุคคลและรายกลุ่ม 

 14.8.2 การจัดชั้นเรียน (Organizing the Classrooms)  

 การเริ่มต้นที่ดี เป็นส่ิงส าคัญของการสร้างรูปแบบของห้องเรียนตามท่ีครูเห็นว่าจะเป็นไปได้ 
บรรยากาศในชั้นเรียน ตั้งแต่วันแรกและสัปดาห์แรกของโรงเรียนจะส่งผลถึงบรรยากาศตลอดทั้งปี ครู
นักจัดการจัดการที่ดี รู้วิธีการประสบความส าเร็จ คือการป้องกันปัญหา และเข้าใจตระหนักถึงความส าเร็จ
ในการป้องกันปัญหาท่ีมาจาก การวางแผนอย่างระมัดระวังและเป็นระบบ (Emmer, Evertson and 

Anderson:1980 อ้างถึงใน Mc Queen,1992 อ้างถึงใน อุทุมพร พรายอินทร,์ 2542) หนึ่งในวิธีการส าคัญ
ประการแรกทีก่ารจัดการที่ดีท าก่อนจะเปิดภาคเรียน คือ การวางแผนห้องเรียนไส้เรียบร้อย และใช้วัสดุ
อุปกรณ์อย่างมีประสิทธิภาพ ทุกส่ิงทุกอย่างในห้องเรียนซ่ึงเป็นสภาพแวดล้อมมีผลกระตุ้นให้เด็กท าใน
ส่ิงท่ีดีบางอย่างชักจูงให้เด็กไม่เอาจริงเอาจัง และไม่สนใจในงานของพวกเขา ครูซ่ึงเป็นผู้มองการณ์ไกล 
เป็นนักการจัดการที่มีประสิทธิภาพ เป็นที่ช่ืนชอบของเด็กนักเรียน คือผู้ท่ีมีระเบียบวินัย วางแผนเพื่อ
พัฒนารูปแบบสภาพแวดล้อมเพื่อท าให้เป้าหมายประสบความส าเร็จ ส่ิงท่ีมีอิทธิพลสูง แต่มักอาจถูก
มองข้าม ท่ีส่งผลต่อบรรยากาศของการเรียนการสอน คือการจัดเตรียมที่นั่ง เก้าอ้ีและโต๊ะของนักเรียน 
ควรถูกครูจัดเตรียมไว้ โดยทั้งครูและนักเรียนสามารถเคล่ือนโต๊ะได้อย่างสะดวกสบาย ครูต้องสามารถ
มองเห็นหน้าเด็กทุกคนได้ และเด็กก็ต้องมองเห็น กระดานด า แผนที่ ฉาก และอุปกรณ์อ่ืนๆ ควร
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ปราศจากการตรึงกับท่ี หรือสามารถเคล่ือนย้ายได้ รูปแบบการจัดการแบบหนึ่งที่พบส่ิงท่ีปฏิบัติกันมาคือ 
เรื่องแถวของท่ีนั่ง กับพ้ืนที่ทางเดินระหว่างแถวนั่งแต่ละแถว 

 รูปแบบที่นั่งพบโดยทั่วไปในโรงเรียนประถม คือโต๊ะของนักเรียนที่จัดเป็นกลุ่ม 2,4 หรือ 6 คน 
การท าเช่นนี้อาจเป็นไปได้ที่นักเรียนทั้งหมดอาจมองไม่เห็นหน้าของครู การจัดในรูปแบบนี้ควรถูกใช้ใน
การท างานแบบกลุ่มเล็กๆ ด้วยกัน อย่างไรก็ตามการสอนทั้งกลุ่มควรแยกกนัตามปฏิสัมพันธ์ เผชิญหน้า
กัน นักเรียนซ่ึงนั่งหลังห้อง ในกรณีเช่นนี้ครูควรทดลอง เลือก วิธีการที่หลากหลาย แล้วเลือกวิธีที่คิดว่า
เหมาะสมกับเป้าหมายของการสอนการจัดระเบียบวินัย การวิเคราะห์อย่างถ่ีถ้วนของรูปแบบการสัญจร 
ห้องน้ า อุปกรณ์ส่ิงของท่ีจ าเป็นในห้องเรียนจะช่วยให้ครู คาดการณ์ถึงปัญหาท่ีอาจเกิดขึ้นได้ 
ตัวอย่างเช่น ที่เหลาดินสอที่ถูกส่งต่อไปตามโต๊ะนักเรียน ส่ิงท่ีอาจเกิดขึ้นคือความวุ่นวายอ่ืน ๆเช่น ที่เดิม
น้ า ห้องน้ า การแสดงผลงาน การจัดวางอุปกรณ์ และการใช้อุปกรณ์อ่ืน  ๆนอกจากการจัดเตรียมที่นั่ง 
ผู้จัดการที่ด ีวางแผนส าหรับการจัดเก็บและวางหนังสือและอุปกรณ์อ่ืนๆ ให้หยิบง่าย ในชั้นเรียนระดับ
ต้นๆ กระดาษ ดินสอ และอุปกรณ์ศิลปะ มักถูกจัดเตรียมไว้โดยโรงเรียน พัสดุเหล่านี้ควรถูกจัดไว้ในที่
สัญจรน้อย และคับแคบ และในที่ที่พวกเขาเอ้ือมหยิบจับได้ง่าย การวางแผนของครูควรรวมถึงการ
พัฒนาการและการเทียบเคียง เนื้อหาของหนังสือที่มีเรื่องราวใกล้เคียงกัน มีเหตุผลสอดคล้องกัน ควรมี
การจัดเตรียมห้องส าหรับนักเรียนด้วยการจัดแสดงป้ายประกาศ รูปภาพ ของเด็กและบรรยากาศในชั้น
เรียนตามท่ีต้องการจะพัฒนาให้เป็นไปซ่ึงจะมองเห็นถึงความเป็นระเบียบ หรือไมเ่ป็น ความ
กระตือรือร้นหรือความเบื่อหน่าย น่าสนใจหรือเรียบเฉย ตามความจริง มันส่ือถึงภาพของครูที่สอนไป
ตามธรรมชาติ และบทบาทของครูเช่นเดียวกับการรับรู้ของนักเรียนและการแสดงบทบาท ครูจะต้อง
วางแผนและสร้างสรรค์บรรยากาศชั้นเรียน อย่างท่ีเขาวางแผนหลักสูตรและวิธีการสอนตามหลักวิชาการ 
นักการจัดการที่มีประวิทธิภาพท้ังในระดับประถมและมัธยม จะต้องมองเห็นภาพ นึกภาพของบรรยากาศ
ห้องเรียนออก และสามารถก าหนดเป้าหมายระยะส้ันหรือระยะยาว ท่ีจะท าให้ประสบความส าเร็จ เขาจะ
วางแผนการจัดการที่นั่งและระเบียบในการใช้อุปกรณ์ พวกเขาพยายามที่จะหลีกเล่ียงส่ิงท่ีท าให้เกิดขึ้น
โดยบังเอิญ ก่อนเปิดเรียนครูควรจัดชั้นเรียน และวิธีการใช้อุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพเหมาะสม คือ 

1) ครูควรเห็นนักเรียนทุกคนจากทุกๆ มุมบริเวณห้องเรียน 

2) ครูสามารถเดินไปรอบห้องได้ ระหว่างท่ีนักของนักเรียน 

3) เด็กทุกคนสามารถมองเห็นครูได ้

4) กิจวัตรปกติ ควรปฏิบัติได้โดยครูไม่ต้องช่วย 

5) หนังสือและวัสดุอุปกรณ์ หยิบใช้ได้ง่าย 

 14.8.3 การสร้างกฎ (Establishing Role and Procedures) 

 กลุ่มคน การรวมกัน กลุ่มเฉพาะกิจ และนักเรียนทั้งชั้นเรียน ล้วนต้องการกฎ ระเบียบและ
แนวทางปฏิบัติที่ดี เพื่อการปฏิบัตติาม และเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย กฎ มาตรฐานส าหรับกลุ่มหรือ
พฤติกรรมของกลุ่ม เป็นส่ิงจ าเป็น เพื่อท าให้การเรียนการสอนและการให้การศึกษาแก่เด็กได้รู้คุณค่าใน
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ตัวเอง ส าหรับการจัดการที่มีความส าเร็จ จะคิดคาดการณ์ล่วงหน้าและเห็นถึงความจ าเป็นของระเบียบ
ของพฤติกรรมนักเรียน เขาพฒันาและสอนกฎและวิธีปฏิบตัิที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม ความรับผิดชอบ
ในการสร้างกฎขึ้นอยู่กับครู ครูบางคนให้นักเรียนมีส่วนร่วมด้วย บางคนพัฒนากฎอย่างอิสระ ครูส่วน
ใหญ่สร้างกฎอย่างน้อยที่สุดด้วยพวกเขาเอง และผู้จัดการที่ได้ผลดี ท าก่อหน้าที่จะเริ่มมีปีการศึกษาใหม ่

จุดเริ่มต้นของกฎคือ วิสัยทัศน์ ของครูที่เกี่ยวกับรูปแบบของห้องเรียนที่พวกเขาต้องการสร้างขึ้น เป็นที่
ทราบกันดีอยู่แล้วว่าครูมีความเชื่อที่แตกต่างกันเกี่ยวกับพัฒนาการของเด็ก ท่ีประกอบบกด้วย
สภาพแวดล้อมของห้องเรียน และวิธีการที่ครูควรปฏิสัมพันธ์กับเด็ก กฎท่ีจะสร้างขึ้นและสะท้อน ความ
หลากหลายในความคิดของครูและในส่ิงท่ีจ าเป็นของกฎ รูปแบบพฤติกรรมของครูประถมก็จะต่างกับครู
มัธยม มาตรฐานในเมืองก็จะต่างจากชานเมืองและมาตรฐานพฤติกรรมในห้องวิทยาศาสตร์ก็จะต่างจาก
ห้องเรียนศิลปะ กฎท่ีพัฒนาโดยครู ไม่ใช่ตัวอย่างของกฎท่ีสมบูรณ์แต่เป็นการยกตัวอย่างเรื่อง รูปแบบ
ของบรรยากาศในห้องเรียนที่เห็นว่าควรจะเป็นไป พัฒนาการอายุ และสภาพเศรษฐกิจสังคมของเด็ก การ
ท างาน การใช้อุปกรณ์เป็นส่ิงอ านวยความสะดวก การฟังและการอยู่ร่วมกันเป็นกลุ่ม จุดมุ่งหมายของกฎ 
คือ การด าเนินการเรียนการสอนที่เป็นไปได้ ด้วยสภาพของร่างกายและจิตใจที่ปลอดภัยใน
สภาพแวดล้อม กฎระเบียบควรอ านวยความสะดวกให้การห้องเรียนได้ผลและมีประสิทธิภาพ เมื่อ
กฎเกณฑ์ท่ีเหมาะสมได้รับการยอมรับจากนักเรียน และยึดถือปฏิบัติอย่างตรงกัน การปฏิบัติกิจกรรม
เป็นไปตามปกติ การอยู่เป็นกลุ่มสามารถดูแลตนเองได ้

 เราควรหลีกเล่ียงการก าหนดกฎเกณฑ์ท่ีเหมาะสม กฎเกณฑ์ท่ีไม่เหมาะสม จะสร้างปัญหาการ
จัดการกับระเบียบวินัยที่ร้ายแรง วิธีที่ดีในการทดสอบกฎ คือ การถาม “มันมีเหตุผลความยุติธรรมพอกับ
เด็ก ท่ีจะต้องพบกับความต้องการเช่นนี้ไหม” ตัวอย่างเช่น ในการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์นั้นมีเหตุผลไหม 
จะมีความเงียบอย่างแท้จริงและไม่มีใครเคล่ือนที่ในห้อง ใครสามารถพูดได้ และเขาเห็นด้วยที่จะยินยอม 
อนุญาตในห้องเรียนมีนักเรียน 30 คน ซ่ึงต้องการใช้ห้องน้ า อุปกรณ์และขอความช่วยเหลือจากครู 
กฎเกณฑ์จะต้องไม่ยากที่จะปฏิบัตติาม แต่ต้องมีเหตุผลเกี่ยวข้อง ครูควรรู้เรื่อง และเข้าใจในล าดับ
ขั้นตอนพัฒนาการสติปัญญาของเด็ก Piaget และคนอ่ืนๆ ซ่ึงล าดับขั้นตอนของพัฒนาการ ซ่ึงจะน ามาใช้
เป็นการสร้างกฎ 

 นอกจากเหมาะสมกับพัฒนาการแล้ว กฎระเบียบจะต้องง่ายและชัดเจน มีการเขียนไว้และ
ยืดหยุ่นได้ มขี้อโต้แย้งท่ีว่าไม่สามารถจะเขียนก าหนดกฎเกณฑ์ได้ทุกอย่าง และอย่างไรก็ตามมันจะชะ
ดีกว่าการบอกด้วยปากเปล่า เพราะนักเรียนไม่มาเขาจะไม่ได้ยินกฎเกณฑ์ และบางครั้งกฎนั้นอาจจะอยู่
เฉพาะในความคิดของรูเท่านั้น  ส่ิงท่ีควรค านึงในการสร้างกฎ คือ 
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14.8.3.1 กฎระเบียบควรมีไว้ ณ ที่ใดที่หนึ่งของช้ันเรียน ตัวอย่างของการปฏิบัติต่อผู้อ่ืน
ด้วยความเคารพ 

1) ขออนุญาตก่อนใช้ของคนอ่ืน 

2) รอให้คนอ่ืนพูดจบก่อนแล้วค่อยพูดต่อ 

3) ร่วมกิจกรรมของช้ันเรียน 

4) ดูแลมือและเท้าของตนเอง 
5) แบ่งอุปกรณ์กันใช ้

  14.8.3.2 กฎข้อตกลง ควรจะต้องชัดเจนและเป็นภาษาท่ีสมบูรณ์แบบเข้าใจง่าย ทั้งกฎ
และข้อตกลงท่ัวไปหรือเฉพาะกาล เช่น 

1) นักเรียนควรใส่ใจฟัง จดจ าส่ิงท่ีเพื่อนพูด ครูพูด ผู้อ่ืนพูด  
2) ฟังเมื่อผู้อ่ืนก าลังพูด จากตัวอย่าง ประโยคแรกยากเกินไป ประโยคที่สอง     

ส้ันง่าย จ าได้ง่าย 

 14.8.3.3 ประโยคในทางบวกและประโยคในทางลบ กฎระเบียบที่เป็นไปในทางบวก ก็
จะสามารถให้อ านาจ ของการแนะน าไปในทางบวกได้ ดังเช่น ประโยคแรกเป็นประโยคในทางลบ 

1) อย่าวิ่งในห้องประชุม 

2) เดินในห้องประชุม 

 14.8.3.4 ประโยคที่เขียนควรให้ยืดหยุ่นได้ ก าหนดกฎเกณฑ์ท่ีเคร่งครัดและตึงเกินไป
อาจสร้างปัญหาได้มากกว่าการแก้ปัญหา เช่น 

1) ต้องไม่ส่งงานช้า 

2) จะต้องได้รับอนุญาตก่อนลุกจากที่นั่ง 

3) ต้องไม่มีพูดระหว่างอาหารกลางวัน 

14.8.3.5 กฎระเบียบควรจะพัฒนาและเขียนขึ้นอย่างเหมาะสม ควรจะเป็น 

1) ควรจะเป็นส่ิงท่ีจ าเป็น 

2) เป็นส่ิงท่ีมีเหตุผล 

3) ตรงกับระดับพัฒนาการทางสติปัญญาและจริยธรรมของเด็ก 

4) มีความสมบูรณ์ชัดเจน 

5) มีความยืดหยุ่น 

6) เป็นวิธีการทางบวก 

7) มีการเขียนไว้ชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร 
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 14.8.3.6 แนวปฏิบัติในการใช้กฎ 

1) ก าหนดกฎ ระเบียบก่อนหรือตั้งแต่เริ่มเปิดเรียน 

2) มีประกาศให้ทราบ 

3)ให้นักเรียนคัดลอกกฎระเบียบ 

4) มีกฎ ระเบียบให้น้อยข้อ     

5) สร้างผลลัพธ์ ท าให้เป็นที่ยอมรับ 

6) สอนกฎ ระเบียบ 

14.8.4 การสอนกฎระเบียบ (Teaching Rules and Procedures) 

 การสอนกฎระเบียบครูควรวางแผนและสอนกฎระเบียบอย่างมีระบบ ขั้นแรกในการสอน
กฎระเบียบ คือการสอนกฎระเบียบในชั้นเรียน โดยค านึงถึง ความแตกต่างของอายุของเด็กระดับความ
เข้าใจในค าศัพท์ นักเรียนจะต้องรู้ว่ากฎระเบียบมีความจ าเป็นอย่างไร่ เมื่อเขาเห็นด้วยและยอมรับและ
น าไปปฏิบัติได ้โดยมีวิธีการสอน ดังนี ้

1) เสนอกฎระเบียบ 

2) อภิปรายเหตุผล 

3) ให้ตัวอย่างและทดสอบ 

4) บอกผลของการไม่ปฏิบัติตาม 

 14.8.5 การรู้จักนักเรียน (Getting to know Student)  

 ในการเปิดภาคเรียนวันแรก มีความส าคัญมากในการสร้างกฎระเบียบและวินัย บรรยากาศของ
ห้องเรียน และส าคัญมากที่จะเรียนรู้จักทุกอย่างเกี่ยวกับเด็ก จุดแรกของการเรียนรู้คือ รู้จักชื่อของเด็กให้
เร็วที่สุดเท่าท่ีเป็นไปได้ ถ้าครูสอนเด็ก ครูควรติดป้ายชื่อที่โต๊ะของเด็กแตล่ะคน ไม่เพียงจะให้คุณครูรู้จัก
เด็กเท่านั้น แต่จะช่วยให้เด็กจ าช่ือของเพื่อนได้ด้วย   

14.8.5.1 วิธีที่ช่วยให้ครูรู้จักเด็ก 

1) มีอารมณ์ขัน หัวเราะเมื่อรู้สึกข า ตามสถานการณ ์

2) กล่าวค าว่าสวัสดีกับเด็ก 

3) พูดคุยกับเด็กในช่วงเวลาพักเที่ยง 

4) อยู่กับเด็ก เมื่อมีโอกาสพิเศษ 

5) บอกเล่าเรื่องราวของครู ให้ดูรูปคร ู

6) บอกเล่าเรื่องราวที่คุณชอบ สถานที่ สี หนังสือ ฯลฯ 

7) เล่าประสบการณ์ต่างๆ 

8) เล่าถึงอดีตในโรงเรียน 

9) ข้อส าคัญอย่าเล่ามากเกินไป ซ่ึงคุณอาจจะบอกเกินกว่าท่ีอยากจะรู ้
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14.8.5.2 ที่มาของข้อมูลเกี่ยวกับตัวเด็กซ่ึงจะท าให้ครูรู้จักดีขึ้น 

1) ตัวเด็ก 

2) การสังเกตของคร ู

3) ครูคนอ่ืน และเพื่อนของเด็ก 

4) พ่อแม่ ผู้ปกครองของเด็ก 

 14.8.5.3 ครูควรใช้วิธีที่หลากหลายในการรู้จักเขา และท าความเข้าใจเด็ก เช่น วิธีการ
ดังต่อไปนี ้

1) เดินไป เคล่ือนไประหว่างการท างานของเด็ก หรือเด็กก าลังเล่น 

2) ให้เด็กได้แลกเปล่ียนกันบอกความรู้สึกกับบางส่ิงบางอย่างท่ีน่านใจ 

3) สร้างความอบอุ่น เป็นมิตรระหว่างการสนทนาพูดคุยกับเด็ก 

4) สร้างความรู้จักกับพ่อแม่ ผู้ปกครอง ช่วยเหลือเด็กในส่ิงท่ีเขาต้องการ 

5) วางแผนวิธีการสอน ที่เด็กยอมรับ 

14.8.5.4 การสังเกตของครูที่จะช่วยให้ครูรู้จักเด็กมากขึ้น ท าให้ครูรู้ว่า 
1) ใครเป็นผู้น า 

2) ครูต้องคอยให้ค าแนะน าช่วยเหลือส่ิงใดบ้าง 

3) ใครที่มักท าตามใจตนเอง 

4) ใครที่มีทีท่าว่าไม่อยู่นิ่ง 

5) ใครที่ดูเหมือนก าลังอยากจะออกไปข้างนอก 

6) ใครที่หมดความสนใจ 

7) ใครที่ท างานแย่เป็นประจ า 
8) ใครที่ท างานได้ดี เยี่ยมเป็นประจ า 
9) ลักษณะของครอบครัว บ้าน และประสบการณ์ที่เด็กได้รับ 

10) ผู้ปกครองของนักเรียนคนใดต้องการให้ครูพูดคุยกับนักเรียน 

11) ใครสามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ได้ง่าย 

12) ใครต้องการได้รับความสนใจ 

13) ใครต้องการอยู่คนเดียว 

14) ใครปฏิบัติตามกฎ 

15) ใครที่จ าเป็นต้องช่วยเหลือ 
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14.8.6 การดูแลเอาใจใส่นักเรียน (Caring about Student) 

 สภาพแวดล้อมในชั้นเรียนที่ครูและนักเรียนเป็นเพื่อหรือเป็นมิตรกัน เคารพกัน เช่ือฟังกัน ครู
ควรสนใจเด็กและเด็กควรรู้ว่าครูสนใจเด็ก โดยสังเกตได้จากพฤติกรรมที่บ่งบอกว่าครูสนใจเด็ก 

1) ยิ้มให้เด็ก 

2) สัมผัสด้วยความรู้สึกที่เกิดขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติและห่วงใย 

3) สบสายตา 

4) ฟังเด็ก 

5) เห็นด้วยกับเด็กและเป็นไปได ้

6) แลกเปล่ียนความรู้สึกและประสบการณ์  

7) บอกส่ิงท่ีคุณก าลังคาดหวังและต้องการ 

8) ให้ก าลังใจและให้การสนับสนุน 

9) ชมเชยเมื่อเห็นสมควร 

10) ยับยั้งความผิด 

 14.8.7การรู้เท่าทันสถานการณ์ (Exhibiting With-it-ness) 

 ครูที่รู้จักนักเรียน สนใจส่ิงท่ีเกิดขึ้นในชั้นเรียน และสามารถคาดการณ์พฤติกรรมได้ คือครูผู้ท่ีมี
ความรอบรู้ เป็นผู้ช่างสังเกต รู้ คาดการณ์ล่วงหน้าได้ และสามารถส่ือสารกับเด็กได้ เขาเป็นศูนย์กลาง 
เหมือนตาเหยี่ยว การรู้เท่าทันสถานการณ์เป็นส่ิงท่ีสามารถป้องกันการประพฤติผิดของนักเรียนได ้

 14.8.8 การเฝ้าดูแล (Monitoring)  

 การเฝ้าระวังสามารถป้องกันพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของเด็กได้พอดีกับพฤติกรรมที่เกิดขึ้น ไม่
เพียงแต่มีความส าคัญและจ าเป็นต้องป้องกันเท่านัน้ แต่ส าคัญมากส าหรับการดึงความสนใจให้เด็กเรียนรู ้
 14.8.9การสร้างความสนใจ (Getting and Holding Student’s Attention) 

 นักวิจัยพบว่า ผู้สอนหลายท่านสร้างกฎเกณฑ์ในการให้คะแนนการเข้าช้ันเรียน แต่ท้ายสุดก็
พบว่ามีปัญหาในเรื่องการตัดสินว่าควรให้คะแนนอย่างไร ควรเข้มงวดหรือยืดหยุ่นเพียงใด และที่ส าคัญ 
คือแน่นอนว่าการเข้าช้ันเรียนไม่ได้บ่งชี้ถึงถึงคุณภาพของการเข้าเรียนได้เลยการที่ผู้สอนตั้งกฎเกณฑ์และ
มีการให้คะแนนมาเกี่ยวข้องกับการท ากิจกรรม อาจกระตุ้นให้นักเรียนบางคนพยายามพูดหรือแสดง
ความคิดเห็นเพื่อแสดงให้ผู้สอนเห็นถึงการมีส่วนร่วม โดยที่พฤติกรรมนั้นไม่ได้มีประโยชน์ต่อการ
อภิปรายกลุ่ม และไม่ได้มีความหมายที่แท้จริงว่าพวกเขาสนใจเรียนรู ้แล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่านักเรียน
สนใจและมีส่วนร่วมในการเรียน (Student Engagement) โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อค าว่า “สนใจและมีส่วน
ร่วม” เป็นความหมายในเชิงกว้างท่ีวัดประเมินได้ยากและโดยทั่วไปเป็นการวัดด้วยการสังเกต ท าอย่างไร
จึงจะวัดประเมินได้อย่างมีมาตรฐานและมีความน่าเช่ือถือ การจัดการที่ได้ผลความส าคัญอยู่ที่การปรับ 
การรวม ความสนใจของเด็ก 
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14.8.10 การบริหารเวลา (Utilizing Time)  

บรรยากาศในชั้นเรียนมีส่วนส าคัญในการส่งเสริมความสนใจใคร่รู้ใคร่เรียนให้แก่ผู้เรียน    

ชั้นเรียนที่มีบรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น ความเห็นอกเห็นใจ และความเอ้ือเฟื้อเผื่อแผ่ต่อกันและกัน 
ย่อมเป็นแรงจูงใจภายนอกที่กระตุ้นให้ผู้เรียนรักการเรียน รักการอยู่ร่วมกันในชั้นเรียน และช่วยปลูกฝัง
คุณธรรม จริยธรรม ความประพฤติอันดีงามให้แก่นักเรียน นอกจากนี้การมีห้องเรียนที่มีบรรยากาศ
แจ่มใส สะอาด สว่าง กว้างขวางพอเหมาะ มีโต๊ะเก้าอ้ีที่เป็นระเบียบเรียบร้อย มีมุมวิชาการส่งเสริมความรู้ 
มีการตกแต่งห้องให้สดใส ก็เป็นอีกส่ิงหนึ่งที่ส่งผลท าให้ผู้เรียนพอใจมาโรงเรียน เข้าห้องเรียนและพร้อม
ที่จะมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน ดังนั้น ผู้เป็นครูจึงต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกบั
ความหมาย ความส าคัญ ประเภทของบรรยากาศ หลักการจัดบรรยากาศในชั้นเรียนและการจัดการเรียนรู้
อย่างมีความสุข เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีลักษณะตามท่ีหลักสูตรได้ก าหนดไว ้การใช้เวลาในการท างานของ
เด็กไม่เพียงแต่เป็นการเพิ่มงาน แต่ยังช่วยลดพฤติกรรมก่อกวน ครู นักจัดการที่ได้ผล มองเวลาเป็น
ทรัพยากรที่คุณค่ามาก ทุกนาทีและชั่วโมงที่ผ่านไปของมองเวลา “พวกเรามีเวลาเพียงเล็กน้อยที่จะเรียนรู้ 
ทักษะและข้อมูลข่าวสาร ฉันวางแผนอย่างระมัดระวังในการใช้เวลาให้คุ้มค่า ในขณะที่ครูคนอ่ืนมอง
เวลา”  

สรุปได้ว่า การเรียนรู้วิธีการเพิ่มความสนใจของเด็กให้มากที่สุด และมีส่วนร่วมการลด
พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมให้น้อยลง โดยเฉพาะคุณได้เรียนจะเพิ่มความสนใจ คุณจ าเป็นต้อง 

1) สร้างและควบคุมความสนใจของเด็ก 

2) ใช้เวลาเพื่อการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพและเกิดแระสิทธิผล 

3) คาดหวังกับนักเรียน โดยยึดหลักความเป็นจริง 
4) สังเกต ควบคุม ดูแล งานอิสระที่เป็นงานที่เหมาะสมกับระดับของนักเรียน 

5) เลือกวิธีการสอนที่สัมพันธ์สอดคล้องกับความสามารถของนักเรียนที่จะท า
อย่างต่อเนื่อง 

6) ให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อความสนใจในงาน 

7) เอาใจใส่ กระตือรือร้นให้ความร่วมมือกับทุกคน 

8) วางแผนเพื่อแก้ปัญหาพฤติกรรมที่เป็นปัญหา 

วิธีการเพิ่มความสนใจของเด็ก 

1) เตรียมแผนการอย่างดี บทเรียนที่น่าสน 

2) เตรียมอุปกรณ์ที่น่าสนใจพร้อมส าหรับการใช้งาน 

3) ใช้อุปกรณ์ให้เกิดประสิทธิภาพ 

4) ใช้เทคนิคการสอนหลายอย่าง 

5) ท างานที่เด็กให้ความร่วมมืออย่างกว้างขวาง 
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6) มอบงานที่เหมาะกับระดับของงานและพฤติกรรมของเด็กเป็นรายบุคคลตาม
ความสนใจ 

7) ใช้กระดาน ชอล์ก แผนที่ และอุปกรณ์ช่วยอ่ืนๆ เสริม 

8) ดูแลการท างานที่สอดคล้องกับความสนใจของเด็ก 

9) เลือกวิธีสอนที่ต่อเนื่อง และท าให้การท างานประสบความส าเร็จ 

10) ให้ความสนใจกับท่ีนั่งท างาน 

11) ให้ข้อมูลป้อนกลับท่ีสร้างและควบคุมความสนใจของเด็กนักเรียน 

14.8.11 ข้อแนะน าส าหรับการป้องกันปัญหา 
1) ให้ความสนใจกับสมาชิกแต่ละคน  
2) พูดอธิบายส่ิงท่ีถูกต้องกับนักเรียนทั้งชั้น 

3) ให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการอธิบาย ตอบ ค าถามก่อนที่จะมีการสรุปผลรวม 

4) พูดในระดับเสียงท่ีน่าเช่ือถือ 

5) ท าตามบทเรียน อย่าลดเป้าหมายของบทเรียน 

6) ใช้ภาษาท่ีเด็กเข้าใจ 

7) ตรวจสอบความคิดรวบยอดของเด็กหลังจากที่ได้เรียนแล้ว 

8) ถามค าถามที่ชัดเจนที่สุด ส้ัน และรัดกุม 

9) สอนกิริยามารยาทท่ีนักเรียนจ าเป็นต้องเตรียมตัวส าหรับห้องเรียนโดยไม่ต้อง
อาศัยครูในสภาพท่ีพอใจ 

10) ให้ข้อมูลป้อนกลับในฉบับพิเศษและเหมาะสมกับข้อคิดเห็นของนักเรียน 

11) การสอนความเข้าใจและความถูกต้องของงาน ถามค าถามก่อนมีการเรียกชื่อ
ให้เด็กตอบ 

12) การสอนและวิธีการพูดและความเรว็การพูดสอนเด็กเหมาะสมกับความเข้าใจ
ของเด็ก 

13) ท าให้งานที่ได้รับมอบหมายมีคุณค่า  
14) ยืนยันให้เด็กรับผิดชอบงาน 

15) ตรวจสอบานให้ครบถ้วน 

16) ใช้การพูดแบบผู้ใหญ่ในขณะการสอน การพูดแบบเด็ก 

17) ให้ค าแนะน าท่ีชัดเจน 

18) รอคอย คาดหวังส่ิงท่ีดีจากเด็ก 

19) วางแผนเฉพาะกาลทั่วไป เมื่อคุณจะสอนวิชาการหรือขอบเขตของพฤติกรรม 
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14.9 การจัดการในการแก้ไขปัญหา (Resolving Management Problems)  

 พฤติกรรมของนักเรียนไม่สามารถท านายได้ และเปล่ียนแปลงได้ ไม่เสมอต้นเสมอปลาย ความ
ต้องการทางสังคมของนักเรียน อิทธิพลจากภายนอก การสร้างเอกลักษณ์เฉพาะตัวและท าได้ง่ายและ
ความถ่ีของพฤติกรรม จ าเป็นต้องสนใจ ความพยายามทุกๆ ครั้ง จะท าให้การป้องกันที่ไม่เหมาะสม มัน
ยังคงเกิดขึ้นในทุกๆ ระดับของความไม่สามารถรับผิดชอบได ้

 แม้ว่าจะมีวิธีการป้องกันพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมและส่งเสริมให้เด็กมีวินัยในตนเอง อย่างไรก็
ตามเด็กก็คือเด็ก และในห้องเรียนส่วนใหญ่เด็กจะประพฤติผิดเป็นครั้งคราวเป็นอีกมุมมองหนึ่งของ
พฤติกรรมที่ไม่เป็นที่ยอมรับของเด็ก เกิดจากความเชื่อว่าเด็กมีประสบการณ์และพัฒนาการที่จ ากัด ระยะ
ปฐมวัยเป็นวัยที่เพิ่งเริ่มเรียนรู้เกี่ยวกับสังคม หากเด็กแสดงพฤติกรรมที่ไม่เป็นที่ยอมรับแล้วผู้ใหญ่มอง
พฤติกรรมของเด็กในลักษณะของการประพฤติผิด ย่อมหมายถึงเด็กรู้ว่าส่ิงใดถูกส่ิงใดผิดและเด็กตั้งใจท า
ผิด หากมองพฤติกรรมเหล่านั้นเป็นข้อผิดพลาดของเดก็ อันเนื่องมาจากยังไม่มีวุฒิภาวะทางสติปัญญา
และอารมณ์ ถือเป็นมุมมองท่ียอมรับในความแตกต่างและความเป็นปัจเจกของเด็กมากกว่า อันจะน าไปสู่
ความช่วยเหลือให้เด็กเรียนรู้และแสดงออกในทางท่ีเหมาะสมยิ่งขึ้น แต่ถ้าเด็กหลายๆ คนพูด การเรียน
การสอนก็จะเสียไป 

 14.9.1 การใช้การเตือน (Utilizing Mild Desists)  

 การคอยดูแลและระวังพฤติกรรม เป็นวิธีที่จะป้องกันปัญหาพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม พฤติกรรม
ที่ไม่เหมาะสมท่ีเกิดจากความตั้งใจในการกระท าของเด็ก เป็นการกระท าท่ีก่อให้เกิดผลเสียต่อตัวเด็กเอง
และต่อผู้ท่ีอยู่รอบข้างทั้งครู เพื่อน พ่อแม่ ผู้ปกครอง อีกทั้งยังท าให้กระบวนการเรียนการสอนไม่เป็นไป
ตามท่ีครูวางแผนไว้ ไม่ว่าจะเป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมท่ีเป็นความก้าวร้าว พฤติกรรมผิดศีลธรรม 
พฤติกรรมการท้าทายอ านาจ พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมรบกวนชั้นเรียนและพฤติกรรมการไม่สนใจเรียน 

(เรียนรู้ได้หรือหามา) ในแต่ละวัน สัปดาห์ หรือปี หลายครั้งใช้ไม่ได้ เตือนกฎระเบียบที่ต้องใช้เวลางาน
และเวลาพัก  
 ถ้าครูช่างสังเกตและใช้การตักเตือน ครูเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดเตรียมการ เพื่อให้มีการเรียนรู้
ที่เกิดขึ้นในห้องเรียน โดยเริ่มตั้งแต่การจัดห้องเรียนล่วงหน้าก่อนเด็กมาถึงโรงเรียน และเตรียมให้เด็กมี
ส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ครูเป็นผู้ให้ความสนใจติดตามพัฒนาการของเด็ก และต้องไม่เป็นเพียงผู้รู้จัก
เด็กเท่านั้นแต่ต้องเข้าใจเด็กด้วย ดังนั้นครูและเด็กจะต้องมีความสัมพันธ์ต่อกันในทางบวก เพื่อแก้ปัญหา
พฤติกรรม 

 เทคนิคการจัดการที่ได้ผล โดยไม่ใช้การลงโทษ ไม่ว่าจะเป็นการเปล่ียนหรือจัดห้องกิจกรรมใหม่ 
การให้ความช่วยเหลือเด็กบางคนหรือทั้งหมด เพิ่มความสนใจของเด็ก ให้ส่ิงใหม่ๆ และใช้อารมณ์ขันเม่ือ
เด็กออกอาการเริ่มเบื่อ ให้ถามความสนใจ เมื่อมีเด็กบางคน บางกลุ่มไม่เข้าใจหรือเริ่มประพฤติไม่
เหมาะสม ให้ความสนใจทันที ให้ท าเรื่องตลก เปล่ียนสถานการณ์และเริ่มสนใจส่ิงท่ีใหม่กว่า 
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 14.9.2 การใช้วิธีการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ (Utilizing Problems Solving) 

 การศึกษาว่าครูแก้ไขพฤติกรรมที่เป็นปัญหาอย่างไร พบว่า ครูที่สามารถจัดการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพส่วนใหญ่เห็นว่า การเข้าไปช่วยแก้ไขปัญหาดีกว่าปล่อยให้เด็กเปล่ียนพฤติกรรมของเขาเอง 
หรือปรับตัวเข้ากับสถานการณ์เพื่อแก้ไขปัญหาและจะลงโทษเด็กน้อยกว่าครูคนอ่ืน  ๆ

 เริ่มตั้งแต่วิธีง่ายๆ และซับซ้อนขึ้น ในการช่วยให้เด็กหยุดและคิดในส่ิงท่ีเขากระท าลงไป หรือ
ก าลังท าอยู่ ซ่ึงเด็กส่วนใหญ่จะกระท าโดยไม่ยั้งคิด วิเคราะห์ ไม่สนใจส่ิงท่ียั่วยุ ท้าทายและแก้ไขปัญหา
แทนที่จะตอบสนองต่อปัญหานั้นอย่างหุนหันพลันแล่นไม่ไตร่ตรอง 

 เด็กจะร่วมมือที่จะแก้ปัญหาเมื่อครูสร้างสถานการณ์แนะน าหรือถามค าถามทีใ่ห้เขาได้คิด หรือ
ก าหนดให้เด็กคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมของเขา และเตือนเขาถึงคุณค่าในตัวเขา และความส าคัญของพวกเขา 
สถานการณ์ต่อไปนี้ให้ข้อมูลแก่นักเรียนคิดว่าถ้าเขาเป็นเด็กคนนั้นจะเลือกปฏิบัติอย่างไร 

 ครูหลายคนสามารถช่วยให้เด็กพยายามแก้ไขปัญหาด้วยวิธีการแลกเปล่ียนความคิดเห็นประชุม
เป็นการส่วนตัว ท่ีสามารถท าให้เด็กได้แสดงพฤติกรรมของเขาในงานที่สนับสนุนบรรยากาศ ครูบางคน
ให้การฝึกอบรมสม่ าเสมอ 

 14.9.3 การใช้สัญญา (Utilizing Contracting)  

 ในหลายตัวอย่าง โดยเฉพาะเด็กที่พฤติกรรมของเขาเปล่ียนไปน้อยมาก แต่เป็นปัญหาท่ีส าคัญก็
คือ ครูบางครั้งต้องเขียนสัญญา 

 การเขียนสัญญา ต้องมีผลบังคับใช้ท่ีเป็นไปได้ เป็นที่ต้องการของครูและนักเรียน มันควรเริ่มต้น
ในส่ิงท่ีง่ายและเห็นผลตามข้อตกลงได้เร็ว เรื่องราวส้ันๆ ในสัญญาจะต้องใช้หลักฐานของความส าเร็จ
มากกว่าส่ิงอ่ืนใด ซ่ึงอาจจะเป็นรางวัลพิเศษ ถ้าข้อตกลงของสัญญาเกิดล้มเหลวและต่อเนื่อง 

 รูปแบบของสัญญามีขั้นตอนในการเจรจาท าสัญญา 3 ขั้นตอนด้วยกัน 
1) ครูจะต้องเข้าใจปัญหา และท าให้เด็กเข้าใจอย่างแจ่มแจ้ง 

2) ครูและนักเรียนจะต้องหาทางเลือกของวิธีปฏิบัติหลายวิธี (อาจจะใช้วิธีระดมสมอง) 

3) เขียนสัญญา คัดลอกเก็บไว้ทั้งครูและนักเรียน 

  การใช้สัญญาส่วนใหญ่เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม 
เช่นเดียวกับการปรับพฤติกรรม 

 14.9.4 การปรับพฤติกรรม 

 การปรับพฤติกรรมเป็นกลวิธีในการน าความรู้เชิงจิตวิทยาเชิงวิทยาศาสตร์มาใช้ประยุกต์อย่างมี
ระบบในการสร้างสรรค์ให้เกิดพฤติกรรมที่พึงประสงค์ ส าหรับการศึกษาเกี่ยวกับการปรับพฤติกรรมนั้น
ได้เริ่มตั้งแต่ Skinner et al. (1930) ได้ศึกษาเกี่ยวกับกลวิธี การวางเงื่อนไขแบบคลาสสิคของ Pavlov นั้น 
จ ากัดอยู่กับพฤติกรรมการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นเป็นจ านวนน้อยของมนุษย์ พฤติกรรมส่วนใหญ่แล้วมนุษย์จะ
เป็นผู้ลงมือปฏิบัติเอง ไม่ใช่เกิดจากการจับคู่ระหว่างส่ิงเร้าใหม่กับส่ิงเร้าเก่าตามการอธิบายของ Pavlov  

โดยเทคนิคการปรับพฤติกรรมที่เน้นแนวคิด พฤติกรรมของส่ิงมีชีวิตไว้ 2 แบบ คือ 
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 1) การลดหรือระพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ ( Respondent Behavior )  ได้แก่ 
การลงโทษ การหยุดยั้ง การงดไม่ควรเสริมแรงหรือให้ความสนใจ  

 2) การเพิ่มพฤติกรรมที่พึงประสงค ์( Operant Behavior ) คือพฤติกรรมที่เกิด
จากส่ิงมีชีวิตเป็นผู้ก าหนด หรือเลือกที่จะแสดงออกมา ส่วนใหญ่จะเป็นพฤติกรรมที่บุคคล  

14.9.6 การให้ตัวแบบ (Modeling) 

  การให้ตัวแบบเป็นกลวิธีในการสร้างหรือสอนพฤติกรรมใหม่วิธีหนึ่ง วิธีการให้ตัวแทน
จะเสนอตัวแบบที่มีลักษณะอันพึงประสงค์ เพื่อให้ผู้สังเกตเห็นผู้ที่พึงประสงค์จะให้เลียนแบบสังเกต
พฤติกรรมของตัวแบบ 

 ข้อดีของวิธีการใช้ตัวแบบ 

1) จะท าให้ความถ่ีของการเกิดพฤติกรรมิเป้าหมายหรือพฤติกรรมที่พึงประสงค์
ค่อยๆ จะเกิดขึ้น และค่อยๆ มีความถ่ีสูงขึ้น และจะคงทนถาวรยิ่งขึ้น 

2) จะท าให้ผู้สังเกตหรอืผู้เลียนแบบพฤติกรรมใหม่ท่ีไม่เคยมีมาก่อน 

3) จะช่วยให้พฤติกรรมที่พึงประสงค์หรือระงับพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของผู้
สังเกตหรือผู้เลียนแบบ 

 

14.10 บทสรุป 
 การจัดชั้นเรียนมีความส าคัญและจ าเป้นอย่างยิ่ง ต้องอาศัยพฤติกรรมการปฏิบัติของครูเป็นหลัก 

วิธีการทั้งหลายจึงจะบรรลุผลได้ โดยที่มีเป้าหมายส าคัญประการประการแรกคือ ป้องกันการประพฤติผิด
วินัยของเด็กได้ทันทีทันใดอย่างเหมาะสมและถูกวิธี โดยไม่กระทบกระเทือนกิจกรรมการเรียนการสอน
ของเด็กนักเรียนทั้งชั้น ซ่ึงจะท าให้ห้องเรียนประสบผลส าเร็จ แนวทางปฏิบัติที่จะช่วยให้เด็กเรียนอย่างมี
ประสิทธิผล คือ การเตรียมการ วิธีปฏิบัติในการป้องกันปัญหาและการแก้ไขปัญหาได้ถูกต้อง 
ความส าคัญในตัวนักเรียน  
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ค าถามท้ายบท 
 

 1.ให้อธิบายความหมาย ความส าคัญของการจัดการชั้นเรียน 
 2.ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มงานเพ่ือสาธิต การจัดบรรยากาศ และกระบวนการในการจัดการชั้นเรียน 

 3.ให้ส ารวจการจัดการชั้นเรียนที่มีประสิทธิภาพ และจัดท ารายงานเพื่อน าเสนอ 
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