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บทคัดย่อ  
 

การวิจยัเร่ืองการพฒันารูปแบบการจดัการโรงเรียนเชิงสร้างสรรค์และผลิตภาพใน
ประเทศไทย มีวตัถุประสงค์เพื่อ 1)  พฒันารูปแบบการจดัการโรงเรียนเชิงสร้างสรรค์และผลิต
ภาพในประเทศไทย  2)  ประเมินรูปแบบการจดัการโรงเรียนเชิงสร้างสรรค์และผลิตภาพใน
ประเทศไทย การด าเนินการวิจยัประกอบดว้ย 3 ขั้นตอน ไดแ้ก่ 1)  ศึกษาสภาพการจดัการโรงเรียน
เชิงสร้างสรรค์และผลิตภาพในประเทศไทยโดยสัมภาษณ์ผูบ้ริหารโรงเรียนกรณีศึกษา  4 โรง   
2) พัฒนารูปแบบโดยการสัมภาษณ์ผู ้ทรงคุณวุฒิจ านวน 11 คน และสอบถามคิดเห็นของ
ผูอ้  านวยการ รองผูอ้  านวยการ และครูในสถานศึกษา ขั้นพื้นฐาน จ านวน 440 คน 3) ประเมินความ
เหมาะสมและความเป็นไปไดโ้ดยผูท้รงคุณวุฒิโดยการสนทนากลุ่ม (Focus Group) สถิติการ
วิเคราะห์ขอ้มูลไดแ้ก่ การวิเคราะห์เน้ือหา สรุปสาระส าคญั แจกแจงความถ่ี หาค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย 
(Mean) ค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ผลการวจิยัสรุปไดด้งัน้ี 

1. สภาพการจดัการโรงเรียนเชิงสร้างสรรคแ์ละผลิตภาพในประเทศไทยประชาชนและ
ผูป้กครองยงัไม่เขา้ใจในการจดัการเรียนรู้แนวใหม่ มีการบูรณาการดว้ยวิชาและเทคโนโลยีภายใต้
ความเป็นไทยมีวิธีคิดแยกส่วนผูบ้ริหาร ครู และบุคลากรตอ้งมีความพร้อมสูงในการทุ่มเทเวลาใน
การสอนแบบวิเคราะห์ มีเหตุผล รู้จกัวิจยัและพิสูจน์ครูตอ้งน าไดใ้นดา้นปรัชญา และหลกัการ  
โรงเรียนเนน้ใหน้กัเรียนกลา้คิด กลา้ท า กลา้แสดงออก สามารถพฒันาตนเองได ้ หลกัการจดัองคก์ร
ไม่มีโครงสร้างแน่นอนเป็นองค์กรที่ผูบ้ริหารใกลช้ิดผูป้ฏิบตัิงาน แต่ละองค์กรจดัการตนเอง 
หลกัการจดัหลกัสูตรยืดหยุ่น เน้นผูเ้รียนมีส่วนร่วมในการออกแบบแผนกิจกรรมการเรียนทั้งใน
และนอกห้องเรียน แนวทางการจดัการเรียนรู้ มีการออกแบบการเรียนรู้ให้สอดคลอ้งกบัธรรมชาติ 
เรียนรู้ผ่านการปฏิบติัจากการท าโครงงาน จดัการเรียนรู้เป็นหน่วยบูรณาการ แนวทางการบริหาร

ฆ 
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จดัการโรงเรียนจะตอ้งส่ือสารให้สาธารณชนและบุคลากรเขา้ใจแนวคิดของโรงเรียน  แนวทางการ
มีส่วนร่วมผูป้กครองมีส่วนร่วมกบัทางโรงเรียน โดยการท ากิจกรรมร่วมกนั 

2. รูปแบบโรงเรียนเชิงสร้างสรรคแ์ละผลิตภาพในประเทศไทยท่ีไดจ้ากการพฒันาใน
การวิจยัคร้ังน้ี พบว่าเป็นโรงเรียนคุณภาพท่ีเช่ือว่าการสร้างคนตอ้งมีความยืดหยุ่น มีกระบวนการ
เรียนการสอนให้นกัเรียนคิดเป็น คิดเอง ท าเอง ครูมีบทบาทเป็นพี่เล้ียง ช้ีแนะตามศกัยภาพเด็ก  
มีปรัชญาและหลกัการเน้นการศึกษาตลอดชีวิต แนวทางการจัดองคก์รจดัโครงสร้างเองเป็นอิสระ 
หลกัการจดัหลกัสูตรมีหลกัสูตรเชิงสร้างสรรค์ให้คิดทุกวิชา เน้นท ากิจกรรมเป็นหลกัสูตรท่ี
เทียบเคียงนานาชาติได ้แนวทางการจดัการเรียนรู้ จดัการเรียนรู้เป็นหน่วยบูรณาการ ผูเ้รียนมีโอกาส
เป็นผูเ้ลือกเรียนรู้ผา่นการปฏิบติัจากการท าโครงงาน แนวทางการบริหารจดัการเป็นแบบสมยัใหม่ 
ครูและบุคลากรเขา้ใจแนวคิดของโรงเรียน แนวทางการมีส่วนร่วม จดัการศึกษา ผูบ้ริหาร ครู 
ผูป้กครอง มีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาในฐานะผูส้นบัสนุนทรัพยากรและเป็นแหล่งเรียนรู้  

3. การประเมินผลความเหมาะสมและความเป็นไปได้ พบว่ารูปแบบการจัดการ
โรงเรียนเชิงสร้างสรรคแ์ละผลิตภาพในประเทศไทยในดา้นท่ีมาของรูปแบบและองคป์ระกอบของ
รูปแบบมีความเหมาะสมและมีความเป็นไปได้อยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.00, 3.83 และ 
3.67,3.82 ตามล าดบั) ส่วนเง่ือนไขและการน ารูปแบบไปใชมี้ความเหมาะสมและมีความเป็นไปได้
อยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.50 และ 3.20 ตามล าดบั) 
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ABSTRACT 

 
This research on The Development of Management Model for Creative and 

Productive School in Thailand has the objective to 1. To develop the Management Model for 
Creative and Productive School in Thailand 2. To assess the Management Model for Creative and 
Productive School in Thailand. 

The research is composed in 3 steps. (1.) Study the condition of management for 
Creative and Productive School in Thailand by interviewing the executives in 4 schools’ case 
studies. (2.) Develop the model by interviewing 11 experts and asking for the opinion of school 
directors, deputy directors of schools and teachers in the basic education for 440 people. (3) 
Assess the suitability and the possibility by the experts. By the method of focus groups in the 
statistical analysis of the data, there is content analysis, summary, distribution frequency, 
percentage, mean and standard deviations. The result of this research can conclude as follows:- 

1. The condition of the management for creative and productive School in Thailand, 
the people and the parents still do not understand the new knowledge management. It includes the 
integration of sciences and technologies under the Thai approach. The separated opinion of the 
executives, teachers and staff must have the dedicated time to analyze this new teaching 
approach. They must make the research and take the research to practice in philosophy and 
principles. The schools insist on the students being confident, self-assured and self- developed.  
The principle for managing the structure in the organization, the executives have to work closely 
with teachers, each organization can organize itself. The principles organize the flexible courses 
and insist on the learner’s participation for designing the educational activities both inside and 

DPU



ฉ 

outside class. The way for knowledge management and the design for knowledge that is 
harmonious with the nature and practicing from the project. The Learning management is the 
integrated unit and the approach of school management will have to communicate with the public 
and the personal to understand the idea of school. The idea of participation is between parents and 
schools by the joint activities. 

2. The model of creative and productive school in Thailand society that developed 
from this research. This research realizes that the high quality school must have the flexible 
people’s development. It has the learning process to create students to think and do by 
themselves. The main role of teachers will be the mentor in order to assess the children’s ability. 
They must have the philosophy and the principle that insist on Life Long Learning, the way of 
organization and independent self- management in structure. The principle of the curriculum 
management has the creative curriculum in every subject. The curriculums insist on the activities 
as internationalization. The approach of knowledge management organizes the integrated unit. 
The learners have the opportunities to learn through practicing from projects and the approach of 
the new management. The teachers and the personal understand the school’s idea, participatory 
approach and educational management. On behalf of the supporters in the area and the learning 
resources, the executives, the teachers and the parents must have the participation for the 
educational management. 

3. From the assessment on the suitability and the possibility, it realizes that the 
Development of Management Model for Creative and Productive School in Thailand from the 
aspect of model and the component of the model is suitable and possible in the high-level (the 
mean is 4.00, 3.83 and 3.67, 3.82 respectively). The condition and the application model are 
suitable and possible in the medium-level (the mean is 3.50 and 3.20 respectively.) 
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บทที ่ 1 
บทน ำ 

 
1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ   

การศึกษาเป็นเคร่ืองมือของรัฐในการพฒันาทรัพยากรมนุษยใ์ห้มีความรู้ความสามารถ
ในการด ารงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข ท่ามกลางการเปล่ียนแปลงทางดา้นเศรษฐกิจ สังคม 
วฒันธรรมและการใช้เทคโนโลยีท่ีไร้พรมแดน ท าให้มนุษยต์อ้งพฒันาการศึกษาอย่างต่อเน่ืองเพื่อ
คิดค้นวิทยาการใหม่ๆ และปรับเปล่ียนแนวคิด รูปแบบกระบวนการและวิธีการให้การศึกษาท่ี
สอดคลอ้งกบักระแสการเปล่ียนแปลงของสังคมโลก ดว้ยเหตุน้ีการจดัการศึกษาจึงถูกก าหนดให้
เป็นนโยบายท่ีส าคญัของรัฐ มีการสนบัสนุนการศึกษาในรูปแบบต่างๆ โดยปรับเปล่ียนกระบวนทศัน์
ใหม่ เพื่อใหก้ารจดัการศึกษาเป็นไปในทิศทางท่ี พึงประสงคแ์ละมีเป้าหมายอยา่งชดัเจน 

การจัดการ ศึกษาในประ เทศไทยมีการ เป ล่ียนแปลงอย่า งมากภายหลัง ท่ี มี
พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 ท าให้มีการ
พฒันาคุณภาพการศึกษา โดยปฏิรูปการศึกษาทั้งระบบปรับเปล่ียนแนวคิดและกระบวนการจดั
การศึกษาใหม่ โดยก าหนดให้การจดัการศึกษาตอ้งส่งเสริมให้ผูเ้รียนไดพ้ฒันาตามธรรมชาติและ
เตม็ตามศกัยภาพและตอ้งเปิดโอกาสใหทุ้กส่วน ในสังคม ทั้งบุคคล ครอบครัว ชุมชน สถาบนัต่างๆ 
ได้เขา้มามีส่วนร่วมด้วยการจดัการศึกษาเชิงสร้างสรรค์ เป็นการจดักระบวนการเรียนรู้ท่ีท าให้
ผูเ้รียนไดเ้ตรียมตวัส าหรับอนาคตเขา้ใจความจริงของส่ิงแวดลอ้มรอบตวั สามารถคิดจินตนาการ 
วิเคราะห์สังคมสถานการณ์ ตามสภาวะของปัญหาท่ีเกิดข้ึนและหาทางแก้ไขอย่างเหมาะสม 
สถานศึกษาและผูเ้ก่ียวขอ้งจึงจ าเป็นตอ้งส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ท่ีน าไปสู่การสร้างสรรค์ได้
อยา่งต่อเน่ืองตลอดชีวติ (ส านกังานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2546) 

ดงันั้น เพื่อให้สอดคลอ้งกบัพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไ้ข
เพิ่มเติม (ฉบบัที่ 2) พ.ศ.2545 การมุ่งเน้นการปฏิรูปการเรียนการสอนเพื่อพฒันาคุณภาพดา้น
กระบวนการคิดเชิงสร้างสรรคจึ์งนบัวา่เป็นกระบวนการส าคญัท่ีจ าเป็นตอ้งเร่งปรับปรุงและพฒันา
กนัอยา่งจริงจงั และพบวา่การพฒันาผูเ้รียนในดา้นการคิดเชิงสร้างสรรค ์ยงัท าไดใ้นเขตท่ีจ ากดัและ
ยงัไปไม่ถึงเป้าหมายท่ีตอ้งการ ดงัท่ี สุเทพ พงศศ์รีวฒัน์ (2551) กล่าววา่ ในขณะท่ีทัว่โลกกา้วเขา้สู่
ศตวรรษท่ี 21 แต่บรรดาโรงเรียนและวธีิสอนท่ีมีอยูน่ั้น ถูกออกแบบมาเพื่อยุคศตวรรษท่ี 19 เท่านั้น  

DPU



 2 

โรงเรียนแบบเก่าส่วนใหญ่ยงับริหารจดัการแบบรวมศูนย ์ตดัสินใจสั่งการจากบนสู่ล่าง (Top-
Down) และให้คุณค่าความส าคญัสูงในเร่ือง “ความมีประสิทธิภาพ” (Doing things right) มากยิ่ง
กวา่เร่ือง “ความมีประสิทธิผล” (Doing the right thing) ซ่ึงสอดคลอ้งกบั ศิริชยั กาญจนวาสี (2550) 
ท่ีกล่าวว่าปัญหาและอุปสรรคในการบริหารสถานศึกษาคือ ผูบ้ริหาร มีแนวคิดและการบริหาร
แบบเดิม เนน้การบริหารคนและงบประมาณ ไม่สามารถบริหารวิชาการเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตาม
แนวพระราชบญัญติัได้ นอกจากน้ี การประมวลสภาพและปัญหาในการจดัการศึกษาของประเทศ
ไทย พบวา่ ปัญหาท่ี ตอ้งเร่งพฒันา มี ดงัน้ี 

1. ปัญหาดา้นคุณภาพการศึกษา ไดแ้ก่ 
1) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน จากการประเมินความสามารถและการปฏิบติังานของ

นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 จ านวน 11,467 คน จาก 199 โรงเรียน โดยคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั (อมรวิชช์ นาครทรรพ, 2547) พบวา่ คะแนนเฉล่ียความสามารถดา้นวิชาการ ทกัษะ
การคิดของนกัเรียนต ่ากวา่เกณฑร้์อยละ 60 และในดา้นวชิาการมีคะแนนผลสัมฤทธ์ิวชิาคณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาองักฤษ ต ่ากว่าเกณฑ์ ส่วนผลการวดัความถนดัทางการเรียน (SAT) 
ของนักเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 พบว่า นกัเรียนมีคะแนนเฉล่ียความสามารถรวม 3 ด้าน  
ต ่ากว่าเกณฑ์ เช่นกนั และจากรายงานสภาวะการศึกษาไทยปี 2547/2548 ยงัพบว่า ผลสัมฤทธ์ิ
การศึกษาของนกัเรียนระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐานอยูใ่นเกณฑ์ต ่า และรายงานการสัมมนาเร่ือง “6 ปี 
กับการปฏิรูปการศึกษา” พบว่า ผลสัมฤทธ์ิในการทดสอบระดับชาติในวิชาหลัก ระดับชั้ น
ประถมศึกษาปีท่ี 6 ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 และชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 ส่วนใหญ่ไม่สูงข้ึนและบางวิชามี
แนวโน้มต ่าลง ซ่ึงสอดคล้องกบัผลการประเมินภายนอกด้านผูเ้รียนท่ีพบว่า ผลสัมฤทธ์ิต ่ากว่า
ศกัยภาพท่ีมีอยู่ โดยเฉพาะ เร่ือง ความสามารถในการคิด การใฝ่รู้และผลสัมฤทธ์ิตามหลกัสูตร 
(ส านกังานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2548) 

ในดา้นการพฒันาคุณภาพผูเ้รียนและสถานศึกษา พบว่ามีสถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่ียงั
ไม่ได ้มาตรฐานตามเกณฑ์ประเมินของ สมศ.  จากการประเมินรอบแรก  ถึงร้อยละ 65  
จากสถานศึกษาท่ีมีกว่า สามหม่ืนแห่งทั่วประเทศ ในส่วนท่ีเก่ียวกับคุณภาพผู ้เรียน พบว่า
สัมฤทธิผลในวิชาหลกัไดแ้ก่ ภาษาองักฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสังคมศาสตร์มีค่าเฉล่ีย
ต ่ากวา่ร้อยละ 50 ผูส้ าเร็จอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา มีความสามารถและสมรรถนะยงัไม่สอดคลอ้ง
กบัความตอ้งการของผูใ้ชแ้ละขาดทกัษะความรู้พื้นฐานท่ีจ าเป็น อยา่งไรก็ตาม ในการประเมินรอบ
สองของ สมศ. พบวา่สถานศึกษาท่ีจดัการศึกษาระดบัประถมศึกษาและมธัยมศึกษา จ านวน 22,425 
แห่ง มีถึงร้อยละ 79.7 ท่ีได้มาตรฐาน และร้อยละ 20.3 ท่ีตอ้งการได้รับ การพฒันา (ส านักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา, 2552)  
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2) ศกัยภาพและความสามารถในการแข่งขนักับประชาคมโลก จากรายงานของ 
IMD ไดท้  าการเปรียบเทียบจดัอนัดบัความสามารถในการแข่งขนัของประเทศต่างๆ 46 ประเทศ 
พบว่าศกัยภาพดา้นการศึกษาของประเทศไทยดอ้ยกวา่ประเทศอ่ืนๆ แมจ้ะเป็นประเทศในภูมิภาค
เดียวกนัหรือประเทศเพื่อนบา้น 

2. ปัญหาดา้นการบริหารการศึกษา พบวา่ ความลม้เหลวของระบบการศึกษาไทยท่ีผา่น
มามีสาเหตุจากระบบบริหารการศึกษาและการจดัการศึกษาท่ีออกแบบไวไ้ม่เหมาะสมกบัยุคสมยั 
คือ 1) การจดัโครงสร้างและอ านาจหนา้ท่ีของหน่วยงานยงัขาดเอกภาพ 2) มีการรวมศูนยอ์  านาจไว้
ที่ส่วนกลาง 3) มีสายการบงัคบับญัชาที่ซับซ้อน ท าให้การบริหารเกิดความล่าช้า 4) อ านาจการ
ตดัสินใจและการก าหนดนโยบายยงัรวมศูนยไ์วท่ี้ส่วนกลาง 5) ระดบัปฏิบติัการขาดการมีส่วนร่วม
ท าใหก้ารแกปั้ญหาต่างๆ ไม่ทนัต่อเหตุการณ์และไม่สนองความตอ้งการของสังคมในยุคโลกาภิวตัน์ท่ี
มีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว 6) การบริหารจดัการระหว่างหน่วยงานมีความทบัซ้อน ขาด
ความสัมพนัธ์เช่ือมโยงซ่ึงกนัและกนั และ 7) การบริหารในระดบัสูงไม่เน้นคุณภาพการเรียนการ
สอน 

3. ปัญหาดา้นครูและบุคลากรเกิดจาก 1)ปัญหาความไม่เขา้ใจในหลกัสูตรการศึกษาขั้น
พื้นฐาน 2) ความล่าชา้ในการปฏิรูปการเรียนการสอน 3) ความล่าชา้ในการผลกัดนัพระราชบญัญติั
ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 4) ความไม่ชดัเจนของระบบประเมินวิทยฐานะ 5) การลด
ความนิยมในอาชีพครู 6) ครูขาดการพฒันาตนเอง 7) ค่าตอบแทนต ่า 8) ขาดเสรีภาพทางวิชาการ 
และ 9) ผลกระทบจากเทคโนโลยสีารสนเทศ (ICT) ต่อกระบวนการเรียนรู้ยงัไม่ชดัเจน 

นอกจากน้ี จากการสัมภาษณ์ผูบ้ริหารโรงเรียนเชิงสร้างสรรคแ์ละผลิตภาพพบวา่สภาพ
การจดัการโรงเรียนเชิงสร้างสรรคแ์ละผลิตภาพ ประชาชนและผูป้กครองยงัไม่เขา้ใจในการจดัการ
เรียนรู้ในโรงเรียนเชิงสร้างสรรค์และผลิตภาพ ซ่ึงเป็นการจดัการเรียนรู้แนวใหม่ มีการบูรณาการ
ดว้ยวิชาและเทคโนโลยีภายใตค้วามเป็นไทย มีวิธีคิดแยกส่วน ผูบ้ริหาร ครู และบุคลากรตอ้งมี
ความพร้อมสูง ในการทุ่มเทเวลาในการสอนแบบวิเคราะห์ มีเหตุผล มีขอ้สงสัย รู้จกัวิจยัและพิสูจน์ 
ครูตอ้งน าได ้ในดา้นปรัชญาและหลกัการ โรงเรียนเนน้ให้นกัเรียนกลา้คิด กลา้ท า กลา้แสดงความ
คิดเห็น สามารถพฒันาตนเองได ้หลกัการจดัองคก์รไม่มีโครงสร้างแน่นอน เป็นองค์กรท่ีผูบ้ริหาร
ใกลชิ้ดกบัผูป้ฏิบติังาน แต่ละองค์กรจดัการตวัเอง หลกัการจดัหลกัสูตร ยืดหยุน่ เนน้ผูเ้รียนมีส่วน
ร่วมในการออกแบบแผนกิจกรรมการเรียนทั้ งในและนอกห้องเรียน มีการจัดกิจกรรมเสริม 
แนวทางการจัดการเรียนรู้ มีการออกแบบการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับธรรมชาติ เรียนรู้ผ่าน 
การปฏิบัติโดยการท าโครงงานจดัการเรียนรู้เป็นหน่วยบูรณาการ แนวทางการบริหารจดัการ 
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โรงเรียนจะตอ้งส่ือสารใหส้าธารณชนเขา้ใจ บุคลากรตอ้งเขา้ใจแนวคิดของโรงเรียน แนวทางการมี
ส่วนร่วม ผูป้กครองมีส่วนร่วมกบัโรงเรียน และผูป้กครองดว้ยกนัในการท ากิจกรรมร่วมกนั 

จากการศึกษารูปแบบสถานศึกษาตามแนวคิดเชิงสร้างสรรค์ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ พบวา่มีการพฒันาสถานศึกษาตามรูปแบบแนวคิดเชิงสร้างสรรค ์เป็นโรงเรียนแห่งการ
เรียนรู้ สามารถจดัการเรียนรู้ได้อย่างดีในด้านการบริหารจดัการ นักเรียนได้รับประสบการณ์
หลากหลายในการเรียนรู้ มีการประเมินผล การเรียนรู้ตามรูปแบบแนวคิดเชิงสร้างสรรค์ มีการ
พฒันาการเรียนรู้ การสอน การมีส่วนร่วม การเรียนรู้ดว้ยตนเอง ส่วนส าคญัท่ีสุดคือนโยบาย วิธี
ปฏิบติั และคุณค่า การปฏิบติัทางการเรียนรู้ตามแนวคิดเชิงสร้างสรรค์ นอกจากน้ีศาสตราจารย ์ 
ดร.ไพฑูรย ์สินลารัตน์ได้มีแนวคิดเก่ียวกบัโรงเรียนเชิงสร้างสรรค์และผลิตภาพในประเทศไทย 
สืบเน่ืองจากปัจจุบนัโลกเขา้สู่ยุคโลกาภิวตัน์ การตามอย่างประเทศตะวนัตกมีมากข้ึน ก่อให้เกิด
ปัญหาการจดัการศึกษาไม่สอดคลอ้งกบัสังคมไทย การอบรมคนบนพื้นฐานวฒันธรรมไทยไม่ไดรั้บ
การวิจยัเท่าท่ีควร ท าให้ระบบการศึกษาไทยเป็นระบบบริโภคนิยม การคิดใหม่ สร้างใหม่จึงไม่
เกิดข้ึน เพื่อให้มีการพฒันาประเทศทดัเทียมกบัประเทศต่างๆ จึงควรพฒันารูปแบบการจดัการ
โรงเรียนเชิงสร้างสรรค์และผลิตภาพในประเทศไทย โดยก าหนดคุณลกัษณะของผูเ้รียนใหม่ จดั
หลกัสูตรกระบวนการเรียนการสอน เนน้ผลผลิต ปรับองคก์รใหเ้ป็นองคก์รแห่งการสร้างสรรคแ์ละ
ผลิตภาพ 

จากสภาพปัญหาดงักล่าว จึงควรเปล่ียนกระแสการศึกษาใหม่ให้เป็นไปในทิศทางท่ี
ก่อให้เกิดผลในทางปฏิบติั ก่อให้เกิดรูปธรรมในการศึกษาและก่อให้เกิดผลผลิตในทางสร้างสรรค ์
เป็นผลผลิตใหม่ๆ ท่ีเกิดจากความคิด สติปัญญา วิธีการของการศึกษานั้นๆ ซ่ึงสถานศึกษาควร
ส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพของผูเ้รียนทุกระดับการศึกษา มีการก าหนดหลักสูตรการศึกษาท่ี
เหมาะสมกบัศกัยภาพของผูเ้รียน เพื่อให้การพฒันาความคิดเชิงสร้างสรรคแ์ละผลิตภาพเป็นไปใน
ลกัษณะค่อยเป็นค่อยไป ปฏิบติัไดจ้ริง และมีประสิทธิภาพสูงสุด อนัน าไปสู่การจดัการโรงเรียน 
เชิงสร้างสรรคแ์ละผลิตภาพในสังคมไทย 

ดงันั้นการจดัการโรงเรียนสร้างสรรคแ์ละผลิตภาพในประเทศไทยจึงเป็นส่ิงส าคญัและ
จ าเป็น โรงเรียนเชิงสร้างสรรคใ์นประเทศไทยมีอยูน่อ้ยมากและไม่มีการจดัการเรียนการสอนอยา่ง
จริงจงัต่อเน่ือง จึงควรพฒันารูปแบบการจดัการโรงเรียนเชิงสร้างสรรค์แผลผลิตภาพในประเทศ
ไทย โดยน าแนวคิดของศาสตราจารย ์ดร.ไพฑูรย ์สินลารัตน์ มาพฒันาต่อ อนัจะเป็นประโยชน์ต่อ
การก าหนดนโยบาย การวางแผน การบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานทั้งภาครัฐและเอกชน หรือ
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งไปเป็นแนวทางหรือตน้แบบในการจดัการศึกษา หรือประยุกตใ์ชใ้นหน่วยงาน
ได ้
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1.2  ปัญหำกำรวจัิย  
1. รูปแบบการจดัการโรงเรียนเชิงสร้างสรรคแ์ละผลิตภาพในประเทศไทยเป็นอยา่งไร 
2. รูปแบบการจดัการโรงเรียนเชิงสร้างสรรค์และผลิตภาพในประเทศไทยท่ีเหมาะสมและ

เป็นไปไดค้วรเป็นอยา่งไร 
 
1.3  วตัถุประสงค์ของกำรวจัิย  

1.  เพื่อพฒันารูปแบบการจดัการโรงเรียนเชิงสร้างสรรคแ์ละผลิตภาพในประเทศไทย 
2.  เพื่อประเมินรูปแบบการจดัการโรงเรียนเชิงสร้างสรรคแ์ละผลิตภาพในประเทศไทย 

 
1.4  ขอบเขตของกำรวจัิย 

การวจิยัคร้ังน้ีก าหนดขอบเขตของการวจิยั ดงัน้ี 
1.4.1 พื้นท่ี 

ผูว้ิจยัศึกษารูปแบบการจดัการโรงเรียนเชิงสร้างสรรคแ์ละผลิตภาพในประเทศไทยใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานในระดับประถมศึกษาและมธัยมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน  

1.4.2 เน้ือหา 
ผูว้ิจยัศึกษารูปแบบการจดัการโรงเรียนเชิงสร้างสรรคแ์ละผลิตภาพในสถานศึกษาขั้น

พื้นฐาน โดยศึกษาองค์ประกอบต่างๆ เช่น ปรัชญาและหลกัการ หลกัการจดัองค์กร หลกัการจดั
หลกัสูตร แนวทางการจดัการเรียนรู้  แนวทางการบริหารจดัการ แนวทางการมีส่วนร่วมจดั
การศึกษา 

1.4.3 กรอบแนวคิด 
กรอบแนวคิดในการวิจยัคร้ังน้ี ไดศึ้กษาวิเคราะห์ประมวลจากแนวคิดเก่ียวกบัรูปแบบ

การจดัการโรงเรียนเชิงสร้างสรรคแ์ละผลิตภาพและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง น ามาสรุปเป็นกรอบแนวคิด
ในการวจิยั เพื่อพฒันารูปแบบการจดัการโรงเรียนเชิงสร้างสรรคแ์ละผลิตภาพในประเทศไทยดงัน้ี 

1) แนวคิดเก่ียวกบัการจดัการสถานศึกษา ศึกษาจากแนวทางพระราชบญัญติัการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 

2) รูปแบบการจัดการโรงเ รียนเ ชิงสร้างสรรค์และผลิตภาพในประเทศไทย
ประกอบดว้ยองคป์ระกอบ ดงัน้ี 

2.1)  ปรัชญาและหลกัการ 
2.2)  หลกัการจดัองคก์ร 
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2.3)  หลกัการจดัหลกัสูตร 
2.4)  แนวทางการจดัการเรียนรู้ 
2.5)  แนวทางการบริหารจดัการ 
2.6)  แนวทางการมีส่วนร่วมจดัการศึกษา 

3) แนวคิดเก่ียวกับการจดัการโรงเรียนเชิงสร้างสรรค์และผลิตภาพในประเทศและ
ต่างประเทศ โดยศึกษาวิเคราะห์จากแนวคิดของนกัวิชาการ ไดแ้ก่ศาสตราจารย ์ดร.ไพฑูรย ์สินลารัตน์ 
และจากประเทศสิงคโปร์ มาเลเซีย นิวซีแลนด ์และองักฤษ ดงัน้ี 

3.1) การจดัการโรงเรียนเชิงสร้างสรรค์และผลิตภาพเป็นการเตรียมตัวผูเ้รียนสู่
อนาคตเขา้ใจความจริงส่ิงแวดลอ้ม สามารถคิดจินตนาการ วเิคราะห์ สังเคราะห์ จากสภาวะปัญหาท่ี
เกิดข้ึน 

3.2) การจดัหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอน เน้นผลวิชาปรับองค์กรให้เป็น
องคก์ร แห่งการสร้างสรรคแ์ละผลิตภาพ 

3.3) การคิดในวธีิใหม่ๆ แกปั้ญหาและสร้างโอกาสใหม่ใหก้บัอนาคต 
3.4) เป็นการเตรียมตวัสู่อนาคต สร้างนวตักรรมและการคิดสร้างสรรค ์
3.5) เนน้ประสิทธิภาพของโรงเรียน ชุมชนมีส่วนร่วมเป็นการเรียนรู้ตลอดชีวติ 

4) แนวคิดเก่ียวกบัรูปแบบและการพฒันารูปแบบ โดยศึกษาแนวคิดของ Brown and 
Moberg (1980) ซ่ึงกล่าวว่ารูปแบบส่วนใหญ่ขององค์ประกอบ ประกอบดว้ย 4 องค์ประกอบ คือ  
1) สภาพแวดลอ้ม (Environment) 2) เทคโนโลยี (Technology) 3) โครงสร้าง (Structure) 4) กระบวนการ
จดัการ (Management Process) และการตดัสินใจสั่งการ (Decision Making) 

5) แนวคิดเก่ียวกบัโรงเรียนเชิงสร้างสรรคแ์ละผลิตภาพไดศึ้กษาแนวคิดของ Guilford ซ่ึง
กล่าวว่าความคิดสร้างสรรค์เป็นความสามารถทางสมองท่ีคิดได้กวา้งไกลหลายทิศทางหรือเรียกว่า 
ลกัษณะการคิดอเนกนยั หรือการคิดแบบกระจาย (Divergent Thinking) ซ่ึงประกอบดว้ย 

5.1) ความคิดคล่องแคล่ว (Fluency) หมายถึงความสามารถในการคิดตอบสนองต่อ
ส่ิงเร้าให้ไดม้ากที่สุดเท่าที่จะมากได ้หรือความสามารถคิดหาค าตอบที่เด่นชดัและตรงประเด็น
มากท่ีสุด ซ่ึงจะนบัปริมาณความคิดท่ีไม่ซ ้ ากนัในเร่ืองเดียวกนั 

5.2) ความคิดยืดหยุ่น (Flexibility) หมายถึง ความสามารถในการปรับสภาพของ
ความคิดในสถานการณ์ต่างๆ ได ้ความคิดยนืหยุน่เนน้ในเร่ืองของปริมาณท่ีเป็นประเภทใหญ่ๆ ของ
ความคิดแบบคล่องแคล่ว นัน่เอง เป็นตวัเสริมและเพิ่มคุณภาพของความคิดคล่องแคล่วให้มากข้ึน
ดว้ยการจดัเป็นหมวดหมู่และมีหลกัเกณฑย์ิง่ข้ึน 
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5.3) ความคิดริเร่ิม (Originality) หมายถึง ความสามารถคิดแปลกใหม่ แตกต่างจาก
ความคิดธรรมดาหรือความคิดง่ายๆ ความคิดริเร่ิมอาจจะเกิดจากการน าเอาความรู้เดิมมาคิดหกัเหลง
และประยกุต ์ใหเ้กิดเป็นส่ิงใหม่ข้ึน  

5.4) ความคิดละเอียดลออ (Elaboration) หมายถึงความสามารถในการมองเห็น
รายละเอียด ในส่ิงที่คนอื่นมองไม่เห็น และยงัรวมถึงการเชื่อมโยงสัมพนัธ์ส่ิงต่างๆ อย่างมี
ความหมาย (อารี พนัธ์มณี, 2540) 

ผูว้ิจยัสรุปความสัมพนัธ์ของกรอบแนวคิดในการวิจยัดังกล่าวขา้งตน้กับการพฒันา
รูปแบบการจดัการโรงเรียนสร้างสรรคแ์ละผลิตภาพในประเทศไทย โดยน าเสนอในแผนภาพกรอบ
แนวคิดในการวจิยั ดงัน้ี 
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1.5  กรอบแนวคิดกำรวจัิย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 1.1  กรอบแนวคิดในการวจิยั 
 

ศึกษำเอกสำรและงำนวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 
* แนวคิดการจดัการโรงเรียนเชิงสร้างสรรค์

และผลิตภาพในประเทศไทย 
* ความจ าเป็นท่ีจะตอ้งมีการจดัการโรงเรียน

เชิงสร้างสรรคแ์ละผลิตภาพในประเทศไทย 
* ศึ กษ าสภาพการจัด กา รโร ง เ รี ยน เ ชิ ง

สร้างสรรค์และผลิตภาพในประเทศไทย 
โดยการสมัภาษณ์ผูท้รงคุณวฒิุ 

ศึกษาความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญโดยการสมัภาษณ์
และตอบแบบสอบถาม 

* ผูเ้ช่ียวชาญดา้นนโยบายและการวางแผน 
* นกัวชิาการท่ีมีความรู้และประสบการณ์ใน

การบริหารโรงเรียน 
* ผูอ้  านวยการ รองผูอ้  านวยการ และครู 

ก าหนดองคป์ระกอบของรูปแบบ 
การจดัการโรงเรียนเชิงสร้างสรรคแ์ละผลิต
ภาพในประเทศไทย ประกอบดว้ยปรัชญา
และหลกัการ 
1. หลกัการจดัองคก์ร 
2. หลกัการจดัหลกัสูตร 
3. แนวทางการจดัการเรียนรู้ 
4. แนวทางการบริหารจดัการ 
5. แนวทางการมีส่วนร่วมจดัการศึกษา 

ประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปไดโ้ดย 
การสนทนากลุ่ม (Focus Group) 

พฒันาองคป์ระกอบของรูปแบบการจดัการ
โรงเรียนเชิงสร้างสรรคแ์ละผลิตภาพใน
ประเทศไทย (ฉบบัร่าง) 
   * ผลจากการสงัเคราะห์เอกสาร แนวคิด 
ทฤษฎี งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
   * ผลจาการศึกษาสภาพการจดัการโรงเรียน
เชิงสร้างสรรคแ์ละผลิตภาพในประเทศไทย 
   * ผลจากการศึกษาความคิดเห็นของ
ผูเ้ช่ียวชาญ  ผูอ้  านวยการ  รองผูอ้  านวยการ 

ประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้
ของรูปแบบการจดัการโรงเรียนเชิง
สร้างสรรคแ์ละผลิตภาพในประเทศไทย 

รูปแบบการจดัการโรงเรียนเชิงสร้างสรรค์
และผลิตภาพในประเทศไทย 
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1.6 นิยำมศัพท์ 
รูปแบบหมายถึงส่ิงที่แสดงโครงสร้างและความสัมพนัธ์ขององค์ประกอบของ

รูปแบบโรงเรียนเชิงสร้างสรรคแ์ละผลิตภาพในประเทศไทย และใชเ้ป็นแนวทางในการด าเนินงาน 
มีองค์ประกอบ ดังน้ี 1) ปรัชญาและหลกัการ 2) หลักการจดัองค์กร 3) หลกัการจดัหลักสูตร  
4) แนวทางการจดัการเรียนรู้ 5) แนวทางการบริหารจดัการ 6) แนวทางการมีส่วนร่วมจดัการศึกษา 

กำรพัฒนำรูปแบบ หมายถึง การสร้างหรือปรับปรุงโครงสร้างและความสัมพนัธ์ของ
องค์ประกอบของรูปแบบโรงเรียนเชิงสร้างสรรค์และผลิตภาพในประเทศไทยให้มีคุณสมบติัท่ี
น าไปสู่การเปล่ียนแปลงท่ีดีข้ึน และใชเ้ป็นแนวทางในการด าเนินการ 

กำรจัดกำร หมายถึง กระบวนการท างานร่วมกนัของผูบ้ริหารและผูป้ฏิบติัประสาน
สัมพนัธ์กนัให้บรรลุตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพดว้ยการวางแผนการจดั
องคก์ร การน า และการควบคุมอยา่งต่อเน่ือง 

ควำมคิดสร้ำงสรรค์ หมายถึง การเปล่ียนแปลงวิธีคิด และวิธีด าเนินการทางการศึกษา 
เพื่อการสร้างการพฒันาใหไ้ดม้าซ่ึงผลผลิตใหม่ๆ กบัตวัผูเ้รียน 

ผลติภำพ หมายถึง ประสิทธิภาพของระบบการศึกษา ซ่ึงอาจวดัจากขั้นตอนการจดัการ
เรียนการสอนท่ีน าไปสู่การส าเร็จการศึกษา เพื่อน าไปประกอบการวางแผนและก าหนดนโยบายการ
จดัการศึกษาต่อไป 

โรงเรียนเชิงสร้ำงสรรค์และผลติภำพ หมายถึงโรงเรียนท่ีเนน้การจดักระบวนการเรียนรู้
ให้ผูเ้รียน เรียนรู้ดว้ยตนเอง ผ่านการปฏิบติัจากการท าโครงงาน ผูเ้รียนมีความสามารถในการคิด
อยา่งกวา้งไกลหลายทิศทาง ไดแ้ก่คิดคล่องแคล่ว คือ คิดหาค าตอบท่ีเด่นชดั ตรงประเด็นมากที่สุด 
คิดยืดหยุน่คือ ปรับสภาพความคิดในสถานการณ์ต่างๆ ได ้คิดริเร่ิมสามารถคิดแปลกใหม่ และ คิด
ละเอียดลออ สามารถมองเห็นรายละเอียดในส่ิงท่ีคนอ่ืนมองไม่เห็น นอกจากน้ียงัมีรูปแบบแนวคิด 
เชิงระบบและหลกัการบริหารตามสถานการณ์ ประกอบดว้ยสภาพแวดลอ้ม ซ่ึงจะปฏิสัมพนัธ์กนัอย่าง
ต่อเน่ืองกบัระบบย่อย โครงสร้างหรือแบบแผนท่ีสร้างข้ึนเพื่อแสดงความสัมพนัธ์ของส่วนต่างๆ 
ภายในองค์การ เทคโนโลยีคือการจดัการเรียนการสอนที่จะน าไปประยุกตใ์ช ้ให้เกิดสัมฤทธิผล
ตามวตัถุประสงคข์ององคก์าร การบริหารจดัการและการตดัสินใจสั่งการ อนัไดแ้ก่แนวทาง หรือ
เทคนิคการบริหารจดัการท่ีผูบ้ริหารใชใ้นการปฏิบติัภารกิจใหส้ าเร็จตามวตัถุประสงค ์หรือเป้าหมาย 

องค์ประกอบของรูปแบบการจดัการโรงเรียนเชิงสร้างสรรค์และผลิตภาพในประเทศ
ไทย ประกอบดว้ย 
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ปรัชญำและหลักกำร หมายถึง แนวทางในการด าเนินการคน้หาค าตอบท่ีมีเหตุและ 
ผลน าไปสู่การตดัสินใจท่ีจะเลือกใชแ้นวทางในการจดัการศึกษา และเพื่อใหบุ้คคลท่ีไดรั้บการศึกษา
เป็นคนท่ีสังคมมุ่งหวงัหรือควรจะเป็น 

หลักกำรจัดองค์กร หมายถึงรูปแบบท่ีสร้างข้ึนเพื่อแสดงความสัมพนัธ์ของส่วนต่างๆ 
ภายในองค์การอนัก่อให้เกิดความชดัเจนแก่ผูป้ฏิบติัภารกิจในองค์การ ท าให้สามารถด าเนินการ
ไปสู่เป้าหมายขององคก์ารไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 

หลกักำรจัดหลกัสูตร หมายถึง การจดัหลกัสูตรการเรียนการสอนให้มีความยืดหยุน่และ
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูเ้รียน มีทั้งส่วนท่ีเป็นเอกสาร หลกัฐาน กระบวนการท่ีใช้ในการ
เรียนการสอน การจดักิจกรรม ส่ือวสัดุต่างๆ ท่ีจดัข้ึนเพื่อใหผู้เ้รียนไปสู่เป้าหมายท่ีพึงปรารถนา 

แนวทำงกำรจัดกำรเรียนรู้ หมายถึง วิธีการในการจดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเน้น
ผูเ้รียนเป็นส าคญั ผูเ้รียนสามารถแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตและเป็น 
การเรียนรู้ท่ีมีความสุข 

แนวทำงกำรบริหำรจัดกำร หมายถึง แนวทาง เทคนิคการบริหารจัดการหรือวิธีท่ี
ผูบ้ริหารใชใ้นการปฏิบติัภารกิจใหป้ระสบความส าเร็จตามวตัถุประสงค ์หรือเป้าหมาย 

กำรมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำ  หมายถึง การท่ีบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเข้ามามี 
ส่วนร่วมในกิจกรรมการจดัการศึกษาไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางออ้มในลกัษณะการร่วมรับรู้ 
ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมตดัสินใจ ร่วมติดตามผล เป็นการน าเอาความรู้ ความสามารถและทกัษะของคน
ในองคก์ารมาใชใ้หเ้ป็นประโยชน์ต่อสังคม 

กำรประเมินรูปแบบ หมายถึง การตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็นไปไดข้อง
รูปแบบทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณลกัษณะ ซ่ึงจะน าไปสู่การสร้างรูปแบบใหม่หรือปรับปรุงพฒันา
รูปแบบเดิม 
 
1.7 วธีิด ำเนินกำรวจัิย 

1.7.1 ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
1.7.1.1 ประชากรในการวิจยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จ านวน 32,731 แห่ง 

ในส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา 178 เขต สังกดัส านกังานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษา 

1.7.1.2 กลุ่มตวัอยา่ง ในการวจิยัคร้ังน้ี แบ่งเป็น 3 กลุ่ม ดงัน้ี 
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1) กลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นกรณีศึกษาไดแ้ก่สถานศึกษาท่ีมีแนวคิดการจดัการโรงเรียน
เชิงสร้างสรรค์และผลิตภาพจ านวน 4 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนดรุณสิกขาลยั โรงเรียนล าปลายมาศ
พฒันา โรงเรียนรุ่งอรุณ และโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณมหาวทิยาลยั (ฝ่ายมธัยม) 

2) กลุ่มตัวอย่า ง ท่ี เ ป็นผู ้ทรงคุณวุฒิ  11  คน จากผู ้ทรงคุณวุฒิ  2  ก ลุ่ม 
ประกอบดว้ยผูท้รงคุณวุฒิท่ีเป็นผูเ้ช่ียวชาญดา้นนโยบายและการวางแผนการศึกษา จ านวน 6 ท่าน
และผูท้รงคุณวุฒิท่ีเป็นผูบ้ริหารสถานศึกษาจ านวน 5 ท่านท่ีได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง 

3) กลุ่มตัวอย่างท่ี เป็นผู ้บริหารสถานศึกษา รองผู ้อ  านวยการ และครูท่ี
ปฏิบติังานอยู่ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ระดบัความเช่ือมัน่ 95% โดยการเปิดตาราง Yamane 
(1967) จ  านวน 440 โรง ที่ไดม้าจากการสุ่มหลายขั้นตอน (Multistage random sampling) 
ขั้นตอนของการสุ่มเป็นดงัน้ี 

1) สุ่มจากจงัหวดั 76 จงัหวดั ได้ 34 จงัหวดั จบัฉลากเขตพื้นท่ีการศึกษาใน
จงัหวดัท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่งได ้จ านวน 70 เขตดว้ยวธีิการสุ่มอยา่งง่าย 

2) สุ่มตวัอยา่งสถานศึกษาในแต่ละเขตพื้นท่ีการศึกษา โดยการแบ่งสถานศึกษา
ออกเป็นสถานศึกษาระดับประถม และระดับมธัยมศึกษา แล้วเลือกสถานศึกษาทั้ง 2 ประเภท
ออกเป็นสัดส่วน 50% แลว้สุ่มตวัอยา่งอยา่งง่าย โดยจบัฉลากสถานศึกษาตามจ านวน กลุ่มตวัอยา่งท่ี
ไดจ้ากตารางส าเร็จรูปจ าแนกสถานศึกษาออกเป็นขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ตามสัดส่วน 

1.7.2 ขั้นตอนการวิจยั 
การวิจยัคร้ังน้ีก าหนดการด าเนินการเป็น 2 ส่วน คือส่วนท่ีเป็นการพฒันารูปแบบและ

ส่วนท่ีเป็นประเมินความเป็นไปไดใ้นการน ารูปแบบไปปฏิบติัโดยแบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน ดงัน้ี 
ขั้นตอนท่ี 1 ศึกษาสภาพการจดัการโรงเรียนเชิงสร้างสรรค์และผลิตภาพในประเทศ

ไทย ดว้ยวิธีกรณีศึกษามี วิธีการคดัเลือกโรงเรียนทั้ง 4 โรง คือ มีการบริหารจดัการ และการจดัการ
เรียนการสอนสอดคล้องกบัทฤษฎีของ Guilford และทฤษฎีของ Brown และ Moberg ได้แก่
ผูบ้ริหารมีความคิดคล่องแคล่ว  มีหลกัการบริหารตามสถานการณ์และบริหารเชิงระบบ 
กล่าวคือมีสภาพแวดลอ้มท่ีปฏิสัมพนัธ์กนัอยา่งต่อเน่ืองกบัระบบยอ่ย มีโครงสร้างหรือแบบแผนท่ี
สร้างข้ึนเพื่อแสดงความสัมพนัธ์ของส่วนต่างๆ ภายในองค์กร ผูบ้ริหารมีการบริหารและการ
ตดัสินใจสั่งการ อนัไดแ้ก่แนวทางหรือเทคนิคการบริหารจดัการท่ีผูบ้ริหารใช้ในการปฏิบติัภารกิจ
ให้ส าเร็จตามวตัถุประสงคห์รือเป้าหมาย ครู มีการจดัการเรียนการสอน หรือเทคโนโลยีท่ีจะน าไป
ประยกุตใ์ชใ้หเ้กิดสัมฤทธ์ิผลตามวตัถุประสงค์ขององค์การ นกัเรียนมีความสามารถทางสมองท่ี
คิดไดอ้ย่างกวา้งไกล หลายทิศทาง คือ คิดคล่องแคล่ว หาค าตอบไดเ้ด่นชดัตรงประเด็น คิดยืดหยุน่ 
สามารถปรับสภาพความคิดตามสถานการณ์ต่างๆ ได ้คิดริเร่ิม สามารถน าเอาความรู้เดิมมาดดัแปลง
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และประยกุตใ์หเ้กิดส่ิงใหม่ และคิดละเอียดลออ สามารถมองเห็นรายละเอียดในส่ิงท่ีคนอ่ืนมองไม่
เห็นจากเหตุผลดงักล่าวผูว้ิจยัจึงไดพ้ิจารณาโรงเรียนกรณีศึกษา 4 โรง คือ โรงเรียนดรุณสิกขาลยั 
โรงเรียนล าปลายมาศพฒันา โรงเรียนรุ่งอรุณ และโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั (ฝ่าย
มธัยม) โดยการสัมภาษณ์ผูบ้ริหารในเร่ืองสภาพการจดัการโรงเรียนเชิงสร้างสรรคแ์ละผลิตภาพใน
ประเทศไทย ปัจจุบนัมีการจดัการแตกต่างจากโรงเรียนอ่ืนอยา่งไร 

ขั้นตอนท่ี 2 พฒันารูปแบบการจดัการโรงเรียนเชิงสร้างสรรคแ์ละผลิตภาพในประเทศ
ไทยโดย 

1. การสัมภาษณ์ผูท้รงคุณวุฒิ 11 ท่าน ท่ีเป็นผูเ้ช่ียวชาญดา้นนโยบายและการวางแผน
และผูท้รงคุณวุฒิท่ีเป็นผูบ้ริหารสถานศึกษา ในเร่ืองความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะต่อรูปแบบการ
จดัการโรงเรียนเชิงสร้างสรรคแ์ละผลิตภาพในประเทศไทย 

2. สอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับรูปแบบการจัดการโรงเรียนเชิงสร้างสรรค์และ 
ผลิตภาพในประเทศไทยของผูอ้  านวยการสถานศึกษา รองผูอ้  านวยการ และครูท่ีปฏิบติังานอยู่ใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานในระดบัประถมและมธัยมศึกษาขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ ท่ีเป็น
กลุ่มตวัอยา่ง จ านวน 440 โรง 

ขั้นตอนท่ี 3 ประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปไดข้องรูปแบบโดยการตรวจสอบ
รูปแบบของผูท้รงคุณวฒิุจ านวน 6 ท่าน โดยการสนทนากลุ่ม (Focus Group) 
 
1.8 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในกำรวจัิย 

1. แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง ซ่ึงประกอบด้วยข้อค าถามเก่ียวกับสภาพการจัดการ
โรงเรียนเชิงสร้างสรรคแ์ละผลิตภาพในประเทศไทยในปัจจุบนัใชส้ัมภาษณ์ผูบ้ริหาร 4 โรงเรียน 

2. แบบสัมภาษณ์ แบบมีโครงสร้าง ซ่ึงประกอบด้วยข้อค าถามเก่ียวกับความคิดเห็นและ
ขอ้เสนอแนะต่อรูปแบบการจดัการโรงเรียนเชิงสร้างสรรค์และผลิตภาพ ใชส้ัมภาษณ์ผูท้รงคุณวุฒิ
จ านวน 11 ท่าน 

3. แบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนเพื่อสอบถามความคิดเห็นของผูอ้  านวยการ รองผูอ้  านวยการและ
ครู เก่ียวกบัรูปแบบการจดัการโรงเรียนเชิงสร้างสรรคแ์ละผลิตภาพในประเทศไทย 
 
1.9 ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ 

การวจิยัคร้ังน้ีเป็นการศึกษารูปแบบการจดัการโรงเรียนเชิงสร้างสรรคแ์ละผลิตภาพใน
ประเทศไทย ประโยชน์ท่ีคาดวา่จะไดรั้บ ดงัน้ี 
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1) ไดรู้ปแบบการจดัการโรงเรียนเชิงสร้างสรรคแ์ละผลิตภาพในประเทศไทย สามารถ
น าผลวจิยัไปใชป้ระโยชน์ต่อการบริหารในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

2) ด้านการน าผลวิจยัไปใช้ในโรงเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการสถานศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา ส านกังานเลขาธิการสภาการศึกษา สามารถน ารูปแบบ 
การจดัการโรงเรียนเชิงสร้างสรรค์และผลิตภาพในประเทศไทยไปเป็นแนวทางหรือตน้แบบเพื่อ
ก าหนดนโยบายหรือวางแผนพฒันาต่อไปได ้DPU



บทที ่ 2 
แนวคดิ  ทฤษฎ ี และงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

 
การวิจยัเร่ืองการพฒันารูปแบบการจดัการโรงเรียนเชิงสร้างสรรค์และผลิตภาพใน

ประเทศไทยผูว้ิจยัไดศึ้กษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
ดงัน้ี 

2.1 แนวคิดเก่ียวกบัรูปแบบและการพฒันารูปแบบ 
2.1.1  แนวคิดเก่ียวกบัรูปแบบ 

2.1.1.1  ความหมายของรูปแบบ 
2.1.1.2  ประเภทของรูปแบบ 
2.1.1.3  องคป์ระกอบของรูปแบบ 
2.1.1.4  คุณลกัษณะท่ีดีของรูปแบบ 

2.1.2  แนวคิดเก่ียวกบัการพฒันารูปแบบ 
2.1.2.1  การประเมินรูปแบบ 

2.2  องคก์ารและการจดัการ 
2.2.1  แนวคิดพื้นฐานเก่ียวกบัองคก์าร 

2.2.1.1  ความหมายขององคก์าร 
2.2.2  การจดัการ 

2.2.2.1 ความหมายของการจดัการ 
2.2.2.2 หนา้ท่ีของการจดัการ 
2.2.2.3 การจดัการสถานศึกษา 
2.2.2.4  การจดัการศึกษาขั้นพื้นฐานของไทย 
2.2.2.5 ปัญหาการจดัการสถานศึกษาในสภาพปัจจุบนั 
2.2.2.6 แนวโนม้การจดัการสถานศึกษาในอนาคต 
2.2.2.8 สภาพและปัญหาการจดัการในระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
2.2.2.8 ความจ าเป็นท่ีต้องมีการจัดการโรงเรียนเชิงสร้างสรรค์และ  

ผลิตภาพในประเทศไทย 
2.2.2.9 ความเป็นมาของการจดัการศึกษาเชิงสร้างสรรค ์
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2.2.2.10  การจดัการโรงเรียนเชิงสร้างสรรคแ์ละผลิตภาพในประเทศไทย 
2.2.2.11  การจดัการโรงเรียนเชิงสร้างสรรคแ์ละผลิตภาพในต่างประเทศ 

2.3  แนวคิดเก่ียวกบัความคิดสร้างสรรคแ์ละผลิตภาพ 
2.3.1  ความหมายของความคิดสร้างสรรค์ 
2.3.2  แนวคิดเก่ียวกบัผลิตภาพ 
2.3.3  ทฤษฎีความคิดสร้างสรรค ์
2.3.4  องคป์ระกอบของความคิดสร้างสรรค์ 
2.3.5  ประเภทของความคิดสร้างสรรค์ 
2.3.6  กระบวนการคิดสร้างสรรค์ 
2.3.7  ลกัษณะบุคคลท่ีมีความคิดสร้างสรรค์ 
2.3.8  การพฒันาความคิดสร้างสรรค์ 
2.3.9  กิจกรรมท่ีส่งเสริมใหเ้กิดความคิดสร้างสรรค ์
2.3.10  อุปสรรคในการพฒันาความคิดสร้างสรรค์ 
2.3.11  ประโยชน์ของความคิดสร้างสรรค ์

2.4  รูปแบบการจดัการโรงเรียนเชิงสร้างสรรคแ์ละผลิตภาพในประเทศไทย   
2.4.1  ปรัชญาและหลกัการ 
2.4.2  หลกัการจดัองคก์ร 
2.4.3  หลกัการจดัหลกัสูตร 
2.4.4  แนวทางการจดัการเรียนรู้ 
2.4.5  แนวทางการบริหารจดัการ 
2.4.6  แนวทางการมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา 

2.5  งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
2.5.1  งานวจิยัในประเทศ 
2.5.2  งานวจิยัต่างประเทศ 

2.6  สรุปผลการศึกษาเอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
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2.1 แนวคิดเกีย่วกบัรูปแบบและการพฒันารูปแบบ 
2.1.1 แนวคิดเก่ียวกบัรูปแบบ 

2.1.1.1  ความหมายของรูปแบบ 
ค าว่า รูปแบบ (Model) มีผูใ้ห้ความหมายท่ีแตกต่างกนัออกไป เช่น ตวัแบบ รูปแบบ 

แบบจ าลอง ตุ๊กตาแบบแผน วงจรหรือแบบ เป็นตน้ ส าหรับการศึกษาคร้ังน้ีจะใช้ค  าว่า รูปแบบ  
ซ่ึงจากการศึกษารวบรวมแนวคิดของนกัวชิาการ พบวา่ มีการใหค้วามหมายไดห้ลายลกัษณะ ดงัน้ี 

Willer (1967) ได้ให้ความหมายของรูปแบบว่า เป็นการสร้างความคิดรวบยอดของ 
ชุดปรากฏการณ์ ด้วยวิธีการของเหตุผลท่ีมีจุดมุ่งหมาย เพื่อให้เกิดความกระจ่างชัดเจนในนิยาม
ความสัมพนัธ์และขอ้เสนอของระบบรูปนยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

Carter V. Good (1973) ไดนิ้ยามความหมายของรูปแบบสรุปไดด้งัน้ี 
1. เป็นแบบอยา่งของส่ิงใดส่ิงหน่ึง เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างหรือการท าซ ้ า 
2. เป็นตวัอยา่งเพื่อการเลียนแบบ 
3. เป็นแผนภูมิหรือรูปสามมิติ ซ่ึงเป็นตวัแทนของส่ิงใดส่ิงหน่ึง เป็นหลักการหรือ

แนวคิด 
4. เป็นชุดของปัจจยัหรือตวัแปรท่ีมีความสัมพนัธ์ซ่ึงกนัและกนั ซ่ึงรวมเป็นตวัประกอบ

และเป็นสัญลกัษณ์ทางระบบสังคม ซ่ึงอาจจะเขียนเป็นสูตรทางคณิตศาสตร์หรือทางภาษาก็ได ้
Bardo and Hadman (1982) กล่าวว่า รูปแบบหรือแบบจ าลองเป็นส่ิงท่ีไดรั้บการ

พฒันาข้ึน เพื่อบรรยายคุณลกัษณะท่ีส าคญัของปรากฏการณ์อยา่งใดอยา่งหน่ึง เพื่อให้ง่ายต่อการท า
ความเขา้ใจ รูปแบบจึงมิใช่การบรรยายหรืออธิบายปรากฏการณ์อย่างละเอียดทุกแง่ทุกมุม เพราะ
การกระท าเช่นนั้นท าให้รูปแบบนั้นดอ้ยลงไป ส่วนการระบุวา่เป็นรูปแบบใดจะตอ้งประกอบดว้ย
รายละเอียด ซ่ึงจะมากนอ้ยเพียงใด เหมาะสมกบัรูปแบบนั้น ควรมีองคป์ระกอบอะไรบา้ง ไม่มีการ
ก าหนดตายตวั ข้ึนอยูก่บัปรากฏการณ์และวตัถุประสงคข์องผูส้ร้างรูปแบบนั้นวา่ตอ้งการจะอธิบาย
ปรากฏการณ์นั้นอยา่งไร 

Tosi and Carroll (1982) นิยามความหมายของรูปแบบ สรุปไดว้า่ รูปแบบเป็นนามธรรม 
ของของจริง หรือภาพจ าลองของสภาพการณ์อย่างใดอย่างหน่ึง ซ่ึงอาจจะมีรูปร่างง่ายๆ ไปจนถึง
รูปแบบท่ีมีความซบัซอ้น ทั้งในรูปแบบทางกายภาพและรูปแบบเชิงคุณลกัษณะ 

Stoner and Wankel (1986) ให้ทศันะว่า รูปแบบในการจ าลองความจริงของ
ปรากฏการณ์ เพื่ออธิบายความสัมพนัธ์ท่ีซบัซอ้นของปรากฏการณ์นั้นๆ ใหง่้ายข้ึน 

Keeves (1988) กล่าววา่ รูปแบบ คือ การแสดงโครงสร้างเพื่อใชศึ้กษาความสัมพนัธ์ของ
ตวัแปร 
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Mookpwith and Wright (1979) (อา้งถึงใน พรพิมล ทนาบุตร, 2547) ให้ความหมายวา่
เป็นรูปยอ่หรือการแสดงแนวคิดให้เห็นลกัษณะของระบบท่ีเป็นจริงสามารถปฏิบติัได ้จุดมุ่งหมาย
ของรูปแบบคือการแบ่งวธีิการเพื่อวเิคราะห์พฤติกรรมของระบบหรือเพื่อปรับปรุงวิธีการด าเนินงาน
หรือถา้เป็นระบบในอนาคตจะช้ีใหเ้ห็นถึงภารกิจยอ่ยแต่ละองคป์ระกอบท่ีมีความสัมพนัธ์กนั 

Stiener (1988) ไดใ้ห้ความหมายของรูปแบบ หมายถึง ส่ิงของส่ิงหน่ึงท่ีคลา้ยคลึงกบั
ส่ิงของอีกส่ิงหน่ึง และไดจ้  าแนกเป็น 2 ลกัษณะคือ 

1. รูปแบบเชิงกายภาพ  (Physical  Model)  แบ่งออกเป็น  2  ลกัษณะ คือ 
1.1 รูปแบบของส่ิงใดส่ิงหน่ึง (Model of ) หมายถึง รูปแบบหรือแบบจ าลองท่ี

ออกแบบมาจากของจริง 
1.2 รูปแบบเพื่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง (Model for) หมายถึง รูปแบบหรือแบบจ าลองท่ีสร้าง

และออกแบบไวเ้พื่อใชเ้ป็นตน้แบบของส่ิงใดส่ิงหน่ึง 
2. รูปแบบเชิงแนวความคิด (Conceptual Model) แบ่งออกเป็น 2 ลกัษณะคือ 

2.1 รูปแบบเชิงแนวความคิดของส่ิงใดส่ิงหน่ึง (Conceptual Model-of) คือรูปแบบ
ท่ีสร้างข้ึนโดยจ าลองมาจากทฤษฎีท่ีมีอยูแ่ลว้ 

2.2 รูปแบบเชิงแนวความคิดเพื่อสร้างส่ิงใดส่ิงหน่ึง (Conceptual Model-for) คือ 
รูปแบบท่ีสร้างข้ึนเพื่อใชอ้ธิบายตวัสาระของทฤษฎี 

Daft (1992) กล่าววา่ แบบจ าลอง หมายถึง ตวัแทนอยา่งง่ายท่ีใชอ้ธิบายมิติท่ีส าคญัของ
มิติขององคก์าร 

พูนสุข หิงคานนท์ (2540) กล่าวโดยสรุปเก่ียวกับรูปแบบไวว้่า หมายถึง ส่ิงท่ีแสดง
โครงสร้างทางความคิด องคป์ระกอบ และความสัมพนัธ์ขององคป์ระกอบท่ีส าคญัของเร่ืองท่ีศึกษา 

ดิเรก วรรณเศียร (2545) สรุปว่า รูปแบบหรือแบบจ าลอง หมายถึง  ส่ิงท่ีได้รับ 
การพฒันาข้ึน เพื่ออธิบายหรือแสดงให้เห็นถึงองค์ประกอบส าคญัๆ ของเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงให้เขา้ใจ
ไดง่้ายข้ึน เพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินการอยา่งใดอยา่งหน่ึงต่อไป 

วิสุทธ์ิ วิจิตรพัชราภรณ์ (2547) ได้สรุปความหมายของรูปแบบว่า รูปแบบเป็น 
การจ าลองภาพในอุดมคติท่ีน าไปสู่การอธิบายคุณลักษณะส าคญัของปรากฏการณ์ท่ีคาดว่าจะ
เกิดข้ึน เพื่อให้ง่ายต่อการท าความเขา้ใจ ท่ีไม่มีองค์ประกอบตายตวั หรือรายละเอียดทุกแง่มุมโดย
ผา่นกระบวนการทดสอบอยา่งเป็นระบบ เพื่อใหเ้กิดความแม่นตรงและเช่ือถือได ้

พลูยช์ยั ยาวิราช (2550) ไดส้รุปความหมายของรูปแบบ หมายถึง ส่ิงท่ีแสดงโครงสร้าง
ของความเก่ียวข้องระหว่างชุดของปัจจัยหรือตัวแปรต่างๆ หรือองค์ประกอบท่ีส าคัญใน 
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เชิงความสัมพนัธ์หรือเหตุผลซ่ึงกนัและกนั เพื่อช่วยใหเ้ขา้ใจขอ้เท็จจริงหรือปรากฏการณ์ในเร่ืองใด
เร่ืองหน่ึง 

ปรีชา สามคัคี (2552) สรุปความหมายของรูปแบบ หมายถึง แบบจ าลองอย่างง่ายหรือ
ย่อส่วนของปรากฏการณ์ต่างๆ ท่ีผูเ้สนอรูปแบบได้ศึกษาและพฒันาข้ึน เพื่อแสดงหรืออธิบาย
ปรากฏการณ์ให้เขา้ใจง่ายข้ึน หรือในบางกรณีอาจจะใชป้ระโยชน์ในการท านายปรากฏการณ์ท่ีจะ
เกิดข้ึน ตลอดจนอาจใชเ้ป็นแนวทางในการด าเนินการอยา่งใดอยา่งหน่ึงเพียงต่อไป 

จะเห็นไดว้า่ นกัวชิาการไดใ้ห้ความหมายของรูปแบบทั้งในลกัษณะท่ีคลา้ยคลึงกนัและ
แตกต่างกนั จึงสามารถสรุปไดใ้น 4 ลกัษณะ คือ 

1. รูปแบบ หมายถึง รูปแบบของจริง รูปแบบท่ีเป็นแบบอยา่ง และแบบจ าลองท่ีเหมือน
ของจริงทุกอยา่ง แต่มีขนาดเล็กลงหรือใหญ่ข้ึนกวา่ปกติ 

2. รูปแบบ หมายถึง ส่ิงท่ีแสดงโครงสร้างของความเก่ียวขอ้งระหวา่งชุดของปัจจยัหรือ
ตวัแปรต่างๆ หรือองค์ประกอบท่ีส าคญัในเชิงความสัมพนัธ์หรือเหตุผลซ่ึงกนัและกนั เพื่อช่วยให้
เขา้ใจขอ้เทจ็จริงหรือปรากฏการณ์ในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงโดยเฉพาะ 

3. รูปแบบ หมายถึง ลกัษณะท่ีพึงปรารถนา ซ่ึงมีลกัษณะเป็นอุดมคติ หรือเกิดไดย้ากใน
โลกของความเป็นจริง โดยเฉพาะอยา่งยิ่งส่ิงท่ีเราอยากไดก้บัความสามารถท่ีจะหาส่ิงท่ีตอ้งการนั้น
แตกต่างกนัมาก เช่น เมืองในอุดมคติ 

4. รูปแบบ หมายถึง ชุดของทฤษฎีท่ีผ่านการทดสอบความเท่ียงตรง (validity) และ
ความน่าเช่ือถือ (Reliability) แลว้ สามารถระบุและพยากรณ์ความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปร โดย
วธีิการทางคณิตศาสตร์หรือทางสถิติไดด้ว้ย 

สรุปไดว้า่ รูปแบบมี 2 ลกัษณะ คือ เชิงกายภาพและเชิงคุณลกัษณะ ซ่ึงเป็นตวัแทนของ
ความเป็นจริงอยา่งง่าย หรือยอ่ส่วนของปรากฏการณ์ต่างๆ ใหค้วามต่อเน่ืองสัมพนัธ์กนั มีความเป็น
เหตุเป็นผลโดยใช้ขอ้มูลฐานคติมาอธิบายปรากฏการณ์ท่ีเกิดข้ึน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการสร้าง
ทฤษฎีใหม่ 

2.1.1.2  ประเภทของรูปแบบ 
นกัวชิาการไดแ้บ่งประเภทของรูปแบบไวต่้างๆ กนั ดงัน้ี 
Keeves (1988) ไดแ้บ่งประเภทของรูปแบเป็น 4 แบบ โดยยึดแนวทางของ Caplan and 

Tutsuoka ซ่ึงเป็นการแบ่งตามลกัษณะการเขียนรูปแบบ ดงัน้ี 
1. รูปแบบเชิงเปรียบเทียบ (Analogue Model) เป็นรูปแบบความคิดท่ีแสดงออกใน

ลกัษณะของการเปรียบเทียบส่ิงต่างๆ อย่างน้อยสองส่ิงข้ึนไปในลกัษณะรูปธรรม เพื่อใช้อธิบาย
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สร้างความเขา้ใจส่ิงท่ีเป็นนามธรรม รูปแบบลกัษณะน้ีใช้กนัมากทางด้านวิทยาศาสตร์ กายภาพ 
สังคมศาสตร์ และพฤติกรรมศาสตร์ 

2. รูปแบบเชิงภาษา (Semantic Model) เป็นรูปแบบความคิดท่ีแสดงออกผ่านทาง 
การใช้ภาษาด้วยการพูดและการเขียน เพื่อใช้อธิบายโครงสร้างทางความคิด องค์ประกอบและ
ความสัมพนัธ์ขององค์ประกอบของปรากฏการณ์ต่างๆ รูปแบบลักษณะน้ีใช้กันมากทางด้าน
ศึกษาศาสตร์ 

3. รูปแบบเชิงคณิตศาสตร์ (Mathematic Model) เป็นรูปแบบความคิดท่ีแสดงออกผา่น
ทางสมการหรือสูตรทางคณิตศาสตร์ เพื่อเป็นส่ือในการแสดงความสัมพนัธ์ของตัวแปรต่างๆ 
ส่วนมากจะเกิดข้ึนหลงัจากไดรู้ปแบบเชิงภาษาแลว้ รูปแบบลกัษณะน้ีนิยมใชใ้นดา้นจิตวิทยาและ
ทางดา้นการศึกษา 

4. รูปแบบเชิงสาเหตุ (Causal Model) เป็นรูปแบบความคิดท่ีแสดงให้เห็นถึง
ความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุผลแลระหวา่งตวัแปรต่างๆ ของสถานการณ์หรือปัญหาใดๆ โดยใชเ้ทคนิค
การวเิคราะห์วถีิเส้นทางจะช่วยใหเ้ขา้ใจและสามารถศึกษารูปแบบเชิงภาษาท่ีมีตวัแปรสลบัซบัซ้อน
ไดดี้ รูปแบบลกัษณะน้ีนิยมใชใ้นดา้นการศึกษา 

Joyce and Weil (1985) ไดศึ้กษาและจดัแบ่งประเภทของรูปแบบตามแนวคิด หลกัการ
หรือทฤษฎี ซ่ึงเป็นพื้นฐานการพัฒนารูปแบบนั้นๆ และได้แบ่งกลุ่มรูปแบบการสอนเอาไว ้ 
4 รูปแบบ คือ 

1. Information-Processing Model เป็นรูปแบบการสอนท่ียึดหลกัความสามารถใน
กระบวนการประมวลผลขอ้มูลของผูเ้รียน และแนวทางในการปรับปรุงวิธีการจดัการกบัขอ้มูลให้มี
ประสิทธิภาพยิง่ข้ึน 

2.  Personal Model รูปแบบการสอนท่ีจดัไวใ้นกลุ่มน้ี ให้ความส าคญักบัปัจเจกบุคคล
และการพฒันาบุคคลเฉพาะราย โดยมุ่งเนน้กระบวนการท่ีแต่ละบุคคลจดัระบบและปฏิบติัต่อสรรพ
ส่ิง (Reality) ทั้งหลาย 

3.  Social Interaction Model เป็นรูปแบบท่ีให้ความส าคญักบัความสัมพนัธ์ระหว่าง
บุคคล และบุคคลต่อสังคม 

4. Behavior Model เป็นกลุ่มของรูปแบบการสอนท่ีใช้องค์ความรู้ด้านพฤติกรรม
ศาสตร์ เป็นหลกัในการพฒันารูปแบบ จุดเน้นท่ีส าคญั คือ การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมท่ีสังเกตได้
ของผูเ้รียนมากกวา่การพฒันาโครงสร้างทางจิตวทิยา และพฤติกรรมท่ีไม่สามารถสังเกตได ้

สรุปได้ว่า การแบ่งประเภทรูปแบบ ข้ึนอยู่กบัวตัถุประสงค์ในการอธิบายหรือการใช้
รูปแบบนั้นๆ 
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Hersey, Blanchard and  Johnson (1996) กล่าวไวว้า่ รูปแบบกบัทฤษฎีไม่ใช่ส่ิงเดียวกนั 
แต่มีความสัมพนัธ์กนัใน 2 ลกัษณะ คือ 

1. รูปแบบเชิงทฤษฎี (Theoretical Model) คือ โมเดลท่ีสร้างข้ึนจากประสบการณ์ 
งานวจิยัหรือทฤษฎีท่ีมีอยูแ่ลว้ เพื่อหาขอ้สรุปท่ีใชอ้ธิบาย ท านายหรือควบคุมปรากฏการณ์ของเร่ือง
ท่ีศึกษา เม่ือทดสอบโมเดลกบัขอ้มูลท่ีเก็บรวบรวมไวแ้ลว้ ถ้ามีความสอดคลอ้งกนัโมเดลนั้นก็มี
ความน่าเช่ือถือ อนัอาจน าไปสู่การสร้างทฤษฎีในเร่ืองนั้นๆ ต่อไป ดงันั้นการสร้างโมเดลเชิงทฤษฎี
จึงอาจเป็นเพียงขั้นตอนหน่ึงของการสร้างทฤษฎีใหม่ๆ เท่านั้น 

2.  รูปแบบเชิงปฏิบติั (Practical Model) โมเดลท่ีสร้างข้ึนจากทฤษฏีท่ีมีอยูแ่ลว้ เพื่อท า
ให้เขา้ใจทฤษฎีนั้นไดง่้ายยิ่งข้ึน หรือเพื่อน าไปใชอ้ธิบาย ท านายหรือควบคุมปรากฏการณ์ท่ีศึกษา 
ดงันั้น โมเดล จึงเป็นเพียงรูปแบบอยา่งหน่ึงท่ีไดจ้ากการถ่ายทอดจาก ทฤษฎีไปสู่การปฏิบติั 

2.1.1.3  องคป์ระกอบของรูปแบบ 
Brown and Moberg (1980) ไดส้ังเคราะห์รูปแบบข้ึนมาจากแนวคิดเชิงระบบ (Systems 

approach) กบัหลกัการบริหารตามสถานการณ์ (Contingency approach) ซ่ึง Brown และ Moberg 
ไดก้ล่าววา่รูปแบบส่วนใหญ่ประกอบดว้ยองคป์ระกอบ 4 องคป์ระกอบคือ 

1. สภาพแวดลอ้ม (Environment) ไดแ้ก่สภาพแวดลอ้มทัว่ไประดบัสังคม และระดบั
ภารกิจ ซ่ึงจะมีผลกระทบต่อระบบภายในองคก์ารทั้งดา้นการรับรู้และกระบวนการบริหาร 

2. เทคโนโลยี (Technology) หมายถึงเทคโนโลยีท่ีจะน าไปประยุกต์ใช้ให้เกิด
สัมฤทธิผลตามวตัถุประสงค์ขององค์กร โดยเทคโนโลยีมีลกัษณะเป็นรูปธรรม เช่น เคร่ืองมือ 
เคร่ืองจกัร และเป็นนามธรรม เช่น ความรู้ กระบวนการแกปั้ญหา เพื่อให้ไดม้าซ่ึงผลผลิต ซ่ึงการ
เรียนการสอนถือวา่เป็นเทคโนโลย ีองคก์ารดว้ย 

3. โครงสร้าง (Structure) หมายถึงรูปแบบหรือแบบแผนท่ีสร้างข้ึน เพื่อแสดง
ความสัมพนัธ์ของส่วนต่างๆ ภายในองค ์อนัก่อใหเ้กิดความชดัเจนแก่ผูป้ฏิบติัภารกิจในองคก์าร ท า
ให้สามารถด าเนินการไปสู่เป้าหมาย หรือวตัถุประสงค์ขององค์การไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิภาพ 

4. กระบวนการจดัการ (Management Process) และการตดัสินใจสั่งการ (Decision 
Making) เป็นเทคนิคบริหารจดัการ หรือวิธีท่ีผูบ้ริหารใช้ในการปฏิบติัภารกิจให้ประสบผลส าเร็จ
ตามวตัถุประสงค์หรือเป้าหมายภายใต้ข้อก าหนดของระบบองค์ประกอบทั้ง 4 มีระบบท างาน
ร่วมกนั ระบบยอ่ยของระบบใหญ่ ระบบใหญ่สุดมีความสัมพนัธ์ระหวา่งกนัและกนั ดงัภาพท่ี 2.1 
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ภาพท่ี 2.1  ระดบัการวิเคราะห์ขององคก์รและการบริหารจดัการ 
 
ท่ีมา : Brown and Moberg (1980)  

 
จะเห็นได้ว่าสภาพแวดล้อมขององค์กรเป็นส่ิงท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดเป็นระดับของ 

การวิเคราะห์ท่ีกวา้งขวางซ่ึงได้รวมไวท้ั้งหมด กล่าวคือ ระบบใหญ่ท่ีสุด (Super system) ส่วน
เทคโนโลยีและโครงสร้างซ่ึงอยู่ในระดบัวิเคราะห์เดียวกนันั้น จะอยูถ่ดัไปจากระบบใหญ่ (Super 
system) เพื่อเป็นกระบวนการจดัการและตดัสินใจสั่งการเป็นระบบใหญ่ท่ีสุดของส่วนอ่ืนๆ ทุกส่วน 
ซ่ึงส่วนต่างๆ ของระบบทุกส่วนมีความเช่ือมโยงกันทั้งหมด สภาพแวดล้อมได้ถูกเช่ือมโยงกับ
เทคโนโลย ีโครงสร้างและขยายออกไปมากข้ึน นอกจากนั้นจะมีความพึ่งพาอาศยัซ่ึงกนัและกนั คือ
ความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการจัดการ เทคโนโลยี  ซ่ึงเป็นผลลัพธ์ของเทคโนโลยี ท่ี 
มีประสิทธิภาพ อนัมีกระบวนการจดัการ และกระบวนการจดัการท่ีมีประสิทธิภาพ อนัมีเทคโนโลยี
เขา้มาเก่ียวขอ้ง ดงันั้น ความสัมพนัธ์ท่ีมีความเก่ียวขอ้งระหว่างกนัเป็นเส้นลูกศรแบบจบัคู่ และ
รวมถึงทุกๆ ความเป็นไปได ้ดงัภาพท่ี 2.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สภาพแวดลอ้ม 

เทคโนโลยี โครงสร้าง 

กระบวนการจดัการ 

การตดัสินใจสั่งการ 

ระบบใหญ่สุด 

ระบบท างานร่วมกนั 
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ภาพท่ี 2.2  รูปแบบเชิงระบบและสถานการณ์ (Systems / Contingency Model) 
 
ท่ีมา : Brown and Moberg (1980)  
 

Bush (1986) ไดก้ล่าวถึงองคป์ระกอบหลกัของรูปแบบท่ีใชเ้ป็นเกณฑ์ในการพิจารณา
รูปแบบขององคก์ารทางการศึกษา 4 ประการ คือ 

1. เป้าหมาย 
2. โครงสร้างองคก์าร 
3. สภาพแวดลอ้ม 
4. ภาวะผูน้ า 
Getzels and Guba (1957) ไดก้ าหนดองคป์ระกอบของรูปแบบเป็น 2 องคป์ระกอบ คือ 
1. สถาบนั  (Institution) เป็นระบบของสังคมท่ีมีการก าหนดแนวปฏิบติัไวเ้ป็นแนวทาง

และมีการน าเอาแนวปฏิบติัมาใชอ้ยา่งสม ่าเสมอ หน่วยยอ่ยของสถาบนัแบ่งออกเป็นบทบาท (Role) 
และความคาดหวงั (Expectation) ซ่ึงบทบาทจะเก่ียวพนักบับุคลิกภาพของบุคคล ในบทบาทนั้น จะ
หมายถึงลกัษณะของต าแหน่งหนา้ท่ีและสภาพซ่ึงอยูภ่ายใตส้ถาบนั และเป็นตวัก าหนดพฤติกรรม
ของผูส้วมบทบาท ในส่วนของความคาดหวงัเป็นเร่ืองของเกณฑ์มาตรฐานของสังคมหรือสถาบนัท่ี
มุ่งหวงัจะได้รับจากผูส้วมบทบาท  บทบาทท่ีสมบูรณ์ควรก าหนดความสัมพนัธ์กบับทบาทอ่ืนๆ 
ภายในสถาบนั แนวคิดน้ีเองท าใหก้ารก าหนดงานในแต่ละหนา้ท่ีเป็นไปในรูปของ การจดัล าดบัขั้น
โดยก าหนดให้บทบาทหน่ึงมีบทบาทต่อเน่ืองไปกบัอีกบทบาทหน่ึงต่อไปเร่ือยๆ จนท าให้การ
ด าเนินงานของสถาบนับรรลุวตัถุประสงคไ์ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

2. บุคคล (Individual) เป็นองคป์ระกอบท่ีส าคญัของระบบสังคม สถาบนัจะด าเนินการ
ไม่ได้หากไม่มีองค์ประกอบดา้นบุคคล ซ่ึงมีส่วนประกอบย่อยท่ีมีอิทธิพลต่อการด าเนินงานของ

สภาพแวดลอ้ม 

เทคโนโลยี 

กระบวนการจดัการ การตดัสินใจสั่งการ 

โครงสร้าง DPU



23 

สถาบันอยู่ 2 ประการ คือ บุคลิกภาพ (Personality) และความต้องการ (Need Disponsition)  
บุคลิกภาพของบุคคล มีความส าคญัต่อการวางตวั การสวมบทบาท และความตอ้งการในการท างาน 
ในส่วนของความตอ้งการเป็นแนวโน้มในการพยายามท าตวัให้เหมาะสม และปฏิบติัต่อส่ิงใดส่ิง
หน่ึงในลกัษณะท่ีแน่นอนของแต่ละคน โดยมีความคาดหวงับนพื้นฐานในการแสดงออก 

กล่าวโดยสรุป การก าหนดองค์ประกอบของรูปแบบข้ึนอยู่กบัการศึกษาว่า ตอ้งการ
ท านายปรากฏการณ์ดา้นใด เร่ืองอะไร แล้วจึงเลือกใช้ให้สอดคล้องกบัวตัถุประสงค์ เป้าหมายท่ี
ตอ้งการ 

2.1.1.4 คุณลกัษณะท่ีดีของรูปแบบ 
คุณลกัษณะท่ีดีของรูปแบบตามแนวคิดของ Keeves (1988); พูลสุข หิงคานนท์ (2540); 

รุ่งนภา จิตรโรจนรักษ ์(2548) สรุปไดด้งัน้ี 
1. รูปแบบตอ้งมีความสัมพนัธ์อยา่งมีโครงสร้างของตวัแปรท่ีศึกษา 
2. รูปแบบสามารถใชใ้นการพยากรณ์ผลท่ีจะเกิดข้ึนไดด้ว้ยขอ้มูลเชิงประจกัษแ์ละหา

ขอ้สนบัสนุนดว้ยขอ้มูลเชิงประจกัษไ์ด ้
3. รูปแบบควรอธิบายโครงสร้าง ความสัมพนัธ์เชิงเหตุผลของเร่ืองท่ีจะศึกษาไดอ้ยา่ง

ชดัเจน แลว้ยงัใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการอธิบายปรากฏการณ์ไดด้ว้ย 
4. แบบจ าลองควรเป็นเคร่ืองมือในการสร้างความคิดรวบยอด (Concept) ใหม่และ 

การสร้างความสัมพนัธ์ของตวัแปรใหม่ ซ่ึงจะเป็นการเพิ่มองคค์วามรู้ (Body of Knowledge) ใน
เร่ืองท่ีก าลงัศึกษาดว้ย 

5. สอดคลอ้งกบัทฤษฎีของเร่ืองท่ีท าการศึกษา 
สรุปไดว้า่ รูปแบบหรือแบบจ าลองท่ีดี ควรจะตอ้งสามารถอธิบายหรือเป็นตวัแทนของ

เร่ืองหรือสถานการณ์ท่ีตอ้งการศึกษา หรือตอ้งการอธิบายไดอ้ยา่งชดัเจนและสมเหตุสมผล 
2.1.2.  การพฒันารูปแบบ 

รูปแบบเป็นส่ิงท่ีได้รับการพฒันาข้ึน เพื่อบรรยายลกัษณะท่ีส าคญัของปรากฏการณ์
อย่างใดอย่างหน่ึง ในเร่ืองท่ีก าลงัศึกษา ให้เกิดความเขา้ใจเบ้ืองตน้ และน าไปสู่การศึกษาเชิงลึก
ต่อไป ดังนั้นรูปแบบท่ีจะพฒันาจึงควรมีความชัดเจนและเหมาะสม โดยนักวิชาการได้ก าหนด
ขั้นตอนของการพฒันารูปแบบไวต่้างๆ กนั ดงัน้ี 

Willer (1967) กล่าวถึง การพฒันารูปแบบว่า การพฒันารูปแบบ อาจมีขั้นตอน 
การด าเนินงานท่ีแตกต่างกนัไป แต่โดยทัว่ไปอาจแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ การสร้างรูปแบบและการหา
ความเท่ียงตรงของรูปแบบ ส่วนรายละเอียดในแต่ละขั้นตอนวา่ มีการด าเนินการอยา่งไรนั้น ข้ึนอยู่
กบัลกัษณะและกรอบแนวคิด ซ่ึงเป็นพื้นฐานในการพฒันารูปแบบนั้นๆ 
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Keeves (1988) กล่าววา่ การพฒันารูปแบบประกอบดว้ยหลกัการส าคญั ดงัน้ี 
1.  รูปแบบควรประกอบด้วยความสัมพนัธ์อย่างมีโครงสร้าง (ของตวัแปร) มากกว่า

ความสัมพนัธ์เชิงเส้นตรงแบบธรรมดา อยา่งไรก็ตามความสัมพนัธ์แบบเส้นตรงธรรมดาทัว่ไปนั้น 
จะมีประโยชน์เฉพาะช่วงตน้ของการพฒันารูปแบบ 

2.  รูปแบบควรใช้เป็นแนวทางในการพยากรณ์ผลท่ีจะเกิดข้ึนจากการใช้รูปแบบได ้
สามารถตรวจสอบไดโ้ดยการสังเกตและหาขอ้สนบัสนุนดว้ยขอ้มูลเชิงประจกัษไ์ด ้

3.  รูปแบบควรจะตอ้งระบุหรือช้ีให้เห็นถึงกลไกเชิงเหตุผลของเร่ืองท่ีศึกษา ดังนั้น
นอกจากรูปแบบจะเป็นเคร่ืองมือในการพยากรณ์ได ้ควรใชใ้นการอธิบายปรากฏการณ์ไดด้ว้ย 

4.  รูปแบบควรเป็นเคร่ืองมือในการสร้างมโนทศัน์ใหม่ และการสร้างความสัมพนัธ์
ของตวัแปรในลกัษณะใหม่ ซ่ึงเป็นการขยายองคค์วามรู้ในเร่ืองท่ีก าลงัศึกษา 

บุญชม ศรีสะอาด (2546) ได้เสนอแนวคิดและหลกัการในการวิจยัพฒันารูปแบบ  
สรุปไดว้่าการศึกษาวิจยัเก่ียวกบัการพฒันารูปแบบการประเมิน จ าเป็นตอ้งศึกษาเก่ียวกบัการวิจยั
พฒันารูปแบบ เพราะการวิจยัท่ีใช้รูปแบบเป็นการวิจยัแนวใหม่ เป็นแนวทางท าให้ความรู้มีความ
สมบูรณ์ยิ่งข้ึน เป็นการพฒันาความรู้ให้มีความชดัเจนเป็นระบบ รูปแบบเป็นโครงสร้างท่ีแสดงถึง
ความสัมพนัธ์ขององค์ประกอบหรือ ตวัแปรต่างๆ นั้นเอง การวิจยัโดยใช้รูปแบบมีขั้นตอน คือ  
การสร้างหรือพฒันารูปแบบข้ึนมาตามสมมุติฐานและการทดสอบความเท่ียงตรง (Validity) ของ
รูปแบบ โดยการทดลองใช้รูปแบบในสถานการณ์จริงและเก็บขอ้มูลมาวิเคราะห์และปรับปรุง
พฒันารูปแบบใหมี้ความสมบูรณ์ยิง่ข้ึน 

วิสุทธ์ิ วิจิตรพชัราภรณ์ (2547) ไดเ้สนอแนวคิดการพฒันารูปแบบเป็นการสร้างหรือ
ปรับปรุงรูปแบบการด าเนินงานขององค์การ หน่วยงาน สาระหรือองคป์ระกอบท่ีส าคญัในเร่ืองท่ี
ตอ้งการศึกษา ท่ีแสดงถึงแนวคิด วตัถุประสงค์ เป้าหมายและวิธีการ ท่ีน าไปสู่การเปล่ียนแปลง
ในทางท่ีดีข้ึน ด้วยกระบวนการศึกษาหลักการแนวคิด ทฤษฎี การสังเคราะห์ การสร้างรูปแบบ 
การศึกษาความเหมาะสมและความเป็นไปได ้หรือตรวจสอบรูปแบบและการน าเสนอรูปแบบ 

เพลินใจ พฤกษชาติรัตน์ (2549) กล่าวว่า การพฒันารูปแบบการสอนและการพฒันา 
โดยทัว่ไป มีขั้นตอนการด าเนินการ 2 ขั้นตอน คือ ขั้นการพฒันารูปแบบและขั้นการทดสอบ
ประสิทธิผลของรูปแบบนั้นๆ ซ่ึงแต่ละขั้นตอนจะแสดงรายละเอียดอะไรยอ่มข้ึนอยูก่บัลกัษณะและ
กรอบแนวคิดท่ีเป็นพื้นฐานในการพฒันารูปแบบ 

พูลย์ชัย ยาวิราช (2550) กล่าวว่า การพัฒนารูปแบบหรือแบบจ าลอง (Model 
Development) นั้นพบวา่ไม่มีขอ้ก าหนดหรือขั้นตอนท่ีแน่นอนตายตวั โดยทัว่ไปการพฒันารูปแบบ
จะเร่ิมตน้จากการศึกษาองค์ความรู้เก่ียวกบัเร่ืองท่ีจะสร้างหรือต้องการจะพฒันาแบบจ าลองให้

DPU



25 

ชัดเจนจากนั้นจึงก าหนดหลักเกณฑ์ และองค์ประกอบของแบบจ าลองท่ีจะพฒันา แล้วสร้าง
แบบจ าลองข้ึนและน าแบบจ าลองนั้นไปตรวจสอบหาความเหมาะสม ความเป็นไปไดห้รือทดลอง
ใชต่้อไป 

ปรีชา สามคัคี (2552) สรุปวา่ หลกัการพฒันารูปแบบท าให้ทราบวา่ การสร้างรูปแบบ 
(Model) ไม่มีขอ้ก าหนดท่ีตายตวัแน่นอนว่าตอ้งท าอย่างไร แต่โดยทัว่ไปการสร้างรูปแบบมกัเร่ิม
จากการศึกษาองค์ความรู้เก่ียวกบัเร่ืองท่ีเราจะสร้างรูปแบบให้ชดัเจน จากนั้นจึงคน้หาสมมติฐาน
และหลกัการของรูปแบบท่ีจะพฒันา แลว้สร้างรูปแบบตามหลกัการท่ีก าหนดข้ึน และน ารูปแบบท่ี
สร้างข้ึนไปตรวจสอบหาคุณภาพของรูปแบบต่อไป 

สรุปไดว้า่ การพฒันารูปแบบอาจมีขั้นตอนในการด าเนินงานแตกต่างกนัไป โดยทัว่ไป
แล้วอาจแบ่งเป็นตอนๆ คือ การสร้างรูปแบบ (Construct) และการหาความตรง (Validity) ของ
รูปแบบ ส่วนรายละเอียดแต่ละขั้นตอนจะมีการด าเนินการอย่างไรข้ึนอยู่กับลกัษณะและกรอบ
แนวคิดเป็นพื้นฐานในการพฒันารูปแบบนั้น 

2.1.2.1  การประเมินรูปแบบ 
นกัวชิาการไดก้ล่าวถึงการประเมินรูปแบบหรือการทดสอบรูปแบบไวต้่างๆ กนั ดงัน้ี 
Eisner (1976) ไดเ้สนอแนวคิดในการประเมินรูปแบบโดยใช้ผูท้รงคุณวุฒิ ซ่ึงมีวิธีการ

แตกต่างจากการด าเนินการเชิงวทิยาศาสตร์หรือเชิงประมาณ เน่ืองจากการศึกษาในบางเร่ืองตอ้งการ
ความละเอียดอ่อนมากกว่าตวัเลขท่ีน ามาพิจารณาสรุป ดงันั้นจึงได้เสนอแนวทางการประเมิน
รูปแบบโดยผูท้รงคุณวฒิุไว ้ดงัน้ี 

1. การประเมินโดยแนวทางน้ีจะเน้นการวิจารณ์อย่างลึกซ้ึง เฉพาะในประเด็นท่ีถูก
น ามาพิจารณา ซ่ึงไม่จ าเป็นตอ้งเก่ียวโยงกบัวตัถุประสงค์หรือผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจ
เสมอไป แต่อาจจะผสมผสานปัจจัยต่างๆ ในการพิจารณาเข้าด้วยกันตามวิจารณญาณของ
ผูท้รงคุณวฒิุเพื่อใหไ้ดข้อ้สรุปเก่ียวกบัคุณภาพ ประสิทธิภาพและความเหมาะสมของส่ิงท่ีจะท าการ
ประเมิน 

2. รูปแบบการประเมินท่ีเป็นความเฉพาะทาง ในเร่ืองท่ีจะประเมินโดยท่ีพฒันามาจาก
แบบการวิจารณ์งานศิลปะ ท่ีมีความละเอียดอ่อนลึกซ้ึงและตอ้งอาศยัผูเ้ช่ียวชาญระดบัสูงมาเป็นผู ้
วนิิจฉยั แนวคิดน้ีไดน้ ามาประยุกตใ์นวงการอุดมศึกษา ซ่ึงนิยมน ารูปแบบน้ีมาใชใ้นเร่ืองท่ีตอ้งการ
ความลึกซ้ึงและความเช่ียวชาญเฉพาะทางสูง 

3. รูปแบบท่ีใช้ตัวบุคคล คือ ผู ้ทรงคุณวุฒิเป็นเคร่ืองมือในการประเมิน โดยให้ 
ความเช่ือถือว่าผู ้ทรงคุณวุฒินั้ นเ ท่ียงธรรมและมีดุลพินิจท่ีดี มาตรฐานและเกณฑ์มาจาก
ประสบการณ์ของผูท้รงคุณวฒิุนั้นๆ 
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4. เป็นรูปแบบท่ียอมให้มีความยืดหยุ่น ในกระบวนการท างานของผู ้ทรงคุณวุฒิ  
ตามความตอ้งการและความถนัดของแต่ละคน ตั้งแต่การก าหนประเด็นส าคญั การบ่งช้ีขอ้มูลท่ี
ตอ้งการ การเก็บรวบรวม การประมวลผล การวนิิจฉยัขอ้มูลและวธีิการน าเสนอ 

แต่อยา่งไรก็ตาม การประเมินรูปแบบนั้นตอ้งพิจารณาถึงความเหมาะสมสอดคลอ้งกบั
การศึกษางานวิจยัหรือวิทยานิพนธ์ แต่โดยปกติแล้วในการวิจยัทางสังคมศาสตร์และพฤติกรรม
ศาสตร์ จะท าการประเมินรูปแบบด้วยวิธีการทางสถิติหรือวิธีการเชิงปริมาณ ซ่ึงต้องค านึงถึง  
ความถูกตอ้งและความเช่ือมัน่ของขอ้มูลตวัเลข มิฉะนั้นอาจเกิดผลเสียมากกวา่ผลดี ส่วนบางเร่ืองท่ี
ตอ้งการความละเอียดอ่อน ก็อาจจะประเมินโดยแนวทางท่ีเนน้การวเิคราะห์อยา่งลึกซ้ึง 

Joint Committee on Standards for Educational Evaluation (Maduas, Scriven, & 
Stufflebeam, 1983) ไดเ้สนอแนวทางการประเมินรูปแบบ ดงัน้ี 

1. มาตรฐานดา้นความเป็นไปได ้เป็นลกัษณะการประเมินความเป็นไปไดใ้นการน าไป
ปฏิบติัจริง 

2. มาตรฐานด้านความเป็นประโยชน์ เป็นลักษณะการประเมินการสนองตอบต่อ 
ความตอ้งการของผูใ้ชรู้ปแบบ 

3. มาตรฐานด้านความเหมาะสม เป็นลักษณะการประเมินความเหมาะสมทั้ งใน 
ดา้นกฎหมายและคุณธรรม 

4. มาตรฐานดา้นความถูกตอ้งครอบคลุม เป็นลกัษณะการประเมินความน่าเช่ือถือ และ
ไดเ้น้ือหาครอบคลุม ครบถว้นตามความตอ้งการท่ีก าหนดไวอ้ยา่งแทจ้ริง 

Keeves (1988) กล่าวไวว้า่ จุดมุ่งหมายส าคญัของการทดสอบรูปแบบหรือแบบจ าลอง
นั้น เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของแบบจ าลองในการปฏิบติัจริง เช่น 
แบบจ าลองทางวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ จะท าการทดสอบโดยการพิสูจน์ตามสูตรหรือสมการ
หรือตรวจสอบด้วยข้อมูลเชิงประจกัษ์ โดยการประมวลค่าพารามิเตอร์ของแบบจ าลองส าหรับ 
การวจิยัทางสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ มกัจะด าเนินการทดสอบแบบจ าลองดว้ยวิธีการทาง
สถิติ ผลของการทดสอบน าไปสู่การยอมรับหรือปฏิเสธแบบจ าลองนั้นและน าไปสู่การสร้างทฤษฎี
ใหม่ต่อไป แต่การทดสอบแบบจ าลองบางเร่ืองนั้นไม่สามารถกระท าด้วยวิธีการดังกล่าวได ้
เน่ืองจากมีขอ้จ ากดับางประการ 

อุทุมพร  จามรมาน (2541) กล่าวไวว้่า จุดมุ่งหมายท่ีส าคญัของการสร้างรูปแบบก็เพื่อ
ทดสอบ หรือตรวจสอบรูปแบบนั้นดว้ยขอ้มูลเชิงประจกัษ ์การตรวจสอบรูปแบบมีหลายวิธี ซ่ึงอาจ
ใช้การวิเคราะห์จากหลกัฐานเชิงคุณลกัษณะ  (Qualitative) และเชิงปริมาณ (Quantitative) โดยท่ี
การตรวจสอบรูปแบบจากหลักฐานเชิงคุณลกัษณะโดยใช้ผูเ้ช่ียวชาญเป็นผูต้รวจสอบ ส่วนการ
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ตรวจสอบรูปแบบจากหลักฐานเชิงปริมาณ ใช้เทคนิคทางสถิติ  ซ่ึงการตรวจสอบรูปแบบควร
ตรวจสอบคุณลกัษณะ 2 อยา่ง คือ 

1. การตรวจสอบความมากนอ้ยของความสัมพนัธ์/ ความเก่ียวขอ้ง/ เหตุผลระหว่างตวั
แปร 

2. การประมาณค่าพารามิเตอร์ของความสัมพนัธ์ดงักล่าว ซ่ึงการประมาณค่าน้ีสามารถ
ประมาณค่าน้ี สามารถประมาณขา้มกาลเวลา กลุ่มตวัอยา่ง หรือสถานท่ีได ้(Across Time, Samples, 
Sites) หรืออา้งอิงจากกลุ่มตวัอยา่งไปหาประชากรได ้โดยผลการตรวจสอบน าไปสู่ค าตอบ 2 ขอ้ คือ 

2.1 การสร้างรูปแบบใหม่ หรือ 
2.2 การปรับปรุงหรือพฒันารูปแบบเดิม 

สรุปไดว้่า การทดสอบรูปแบบนั้น มีหลายวิธีการ ข้ึนอยู่กบัลกัษณะของรูปแบบหรือ
องคป์ระกอบของรูปแบบนั้นๆ ซ่ึงวธีิการทดสอบท่ีนิยมใชก้นัโดยทัว่ไป ก็คือ การทดสอบทางสถิติ 
ส าหรับรูปแบบเชิงปริมาณและการตรวจสอบโดยผูเ้ช่ียวชาญส าหรับรูปแบบเชิงคุณลกัษณะ 

ส าหรับการวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคก์ารวิจยัเพื่อพฒันารูปแบบการจดัการโรงเรียนเชิง
สร้างสรรค์และผลิตภาพในประเทศไทย ผูว้ิจยัไดใ้ชแ้นวคิดเก่ียวกบัรูปแบบและการพฒันารูปของ 
Brown and Moberg (1980) ซ่ึงใชแ้นวคิดเชิงระบบ (Systems approach) กบัหลกัการบริหารตาม
สถานการณ์ (Contingency approach) ซ่ึงประกอบด้วย 1) สภาพแวดล้อม 2) เทคโนโลยี  
3) โครงสร้าง 4) กระบวนการบริหารจดัการและการตดัสินใจสั่งการและใช้วิธีประเมินความ
เหมาะสม และความเป็นไปได ้โดยผูเ้ช่ียวชาญท่ีมีความรู้ ความเขา้ใจมีประสบการณ์สามารถแสดง
ความคิดเห็น วิเคราะห์ วิจารณ์ เพื่อให้ได้มาซ่ึงขอ้สรุปท่ีมีคุณภาพ ประสิทธิภาพ เหมาะสมและ
ตรวจสอบดว้ยค่าสถิติเชิงปริมาณ 

 
2.2 องค์การและการจัดการ 

2.2.1 แนวคิดพื้นฐานเก่ียวกบัองคก์าร 
ในการท่ีจะท าส่ิงใดใหป้ระสบความส าเร็จนั้นยากท่ีจะใหส้ าเร็จไดเ้พียงล าพงั แต่จ าเป็น

จะตอ้งท างานร่วมมือกบัผูอ่ื้น จึงท าให้เกิดการรวมตวัของบุคคลข้ึนจนเป็นท่ีมาขององค์การ ซ่ึง
องค์การท่ีมีอยู่ในโลกปัจจุบนัมีตั้งแต่องค์การขนาดเล็กท่ีประกอบไปดว้ยสมาชิกจ านวนน้อยไป
จนถึงองค์การขนาดใหญ่ท่ีประกอบด้วยสมาชิกจ านวนมาก อีกทั้งองค์การต่างก็มีภารกิจและ
เป้าหมายท่ีแตกต่างกัน เช่น องค์การธุรกิจมี เป้าหมายหลักมุ่ง เน้นแสวงหาก าไร (Profit 
Organization) องคก์ารของรัฐมุ่งเนน้การให้บริการแก่สังคม เช่นองคก์ารทางการศึกษามีเป้าหมาย
หลกัเพื่อจดัการศึกษาใหเ้ป็นบริการขั้นพื้นฐานแก่สังคม (Koontz & Weihrich, 1988) 
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2.2.1.1 ความหมายขององคก์าร 
ไดมี้นกัวชิาการใหค้วามหมายขององคก์ารไวต่้างๆ กนัดงัน้ี 
อุทยั บุญประเสริฐ (2539) ได้ให้ความหมายขององค์การว่าเป็นหน่วยทางสังคมท่ี

สมาชิกมารวมกนัแลว้ด าเนินกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งและสัมพนัธ์ร่วมกนัเพื่อให้บรรลุเป้าหมายหรือ
วตัถุประสงคท่ี์องคก์ารก าหนดไว ้ประกอบดว้ยส่วนส าคญั 3 ส่วนคือ 1) วตัถุประสงคห์รือเป้าหมาย
ขององคก์าร 2) โครงสร้างระบบงาน 3) กลไกการปฏิบติังานขององคก์าร 

เพียงเพ็ญ จิรชัย (2550) องค์การ หมายถึง การรวมตวักนัของบุคคลจ านวนหน่ึงเพื่อ
ร่วมกนัท างานหรือกิจกรรมต่างๆ ใหบ้รรลุวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้โดยก าหนดโครงสร้างกระบวนการ 
และหลกัเกณฑใ์นการท างานท่ีแน่นอน 

Robbins (1990) องค์การเป็นการท างานร่วมกนัระหวา่งคนสองคนข้ึนไป เพื่อบรรลุ
วตัถุประสงคร่์วมกนับางประการ ท่ีไดมี้การวางแผนประสานงานไวล่้วงหนา้แลว้ การท างานของ
กลุ่มด าเนินไปอย่างสม ่าเสมอติดต่อกนั โดยอาศยัหลกัการแบ่งงานและหลกัการบงัคบับญัชา หรือ
ในอีกความหมายหน่ึงคือกลุ่มสังคม ซ่ึงมีการประสานกนัอยา่งมีจิตส านึกโดยมีขอบเขตชดัเจนและ
ท างานอยา่งต่อเน่ือง เพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคร่์วมกนั 

Scott (1992) ให้ความหมายวา่ องคก์ารคือการรวมกลุ่มคน เพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์
เฉพาะท่ีก าหนดไว ้โดยมีโครงสร้างทางสังคมท่ีมีความเป็นทางการค่อนขา้งสูง 

อย่างไรก็ตาม เม่ือพิจารณาจากความหมายขององค์การตามท่ีนกัวิชาการไดใ้ห้ไวแ้ลว้ 
องคก์ารจะมีองคป์ระกอบท่ีส าคญัดงัต่อไปน้ี 

1.  วตัถุประสงค ์(Objective) หรือจุดมุ่งหมายในการก่อตั้งองคก์าร เพื่อเป็นแนวทางใน
การปฏิบติักิจกรรมหรือผลผลิตขององคก์าร 

2. โครงสร้าง (Structure) องค์การจะตอ้งมีโครงสร้างโดยมีการจดัแบ่งหน่วยงาน
ภายในตามหลกัความช านาญเฉพาะ มีการก าหนดอ านาจหน้าท่ีและความสัมพนัธ์ระหว่างภายใน
องคก์าร 

3. กระบวนการปฏิบติังาน (Process) หมายถึง แบบอยา่ง วิธีปฏิบติัท่ีเป็นแบบแผนคงท่ี 
แน่นอน เพื่อใหทุ้กคนในองคก์ารตอ้งฝึกถือเป็นหลกัในการปฏิบติังาน 

4. บุคคล (Person) องคก์ารจะตอ้งมีความเก่ียวขอ้งกนักบับุคคลทั้งในลกัษณะกลุ่มคนท่ี
เป็นสมาชิกภายในองคก์าร ซ่ึงตอ้งปฏิบติัหนา้ท่ีตามภารกิจท่ีไดรั้บมอบหมาย และยงัตอ้งเก่ียวขอ้ง
กบับุคคลภายนอกองคก์าร ซ่ึงไดแ้ก่ ผูรั้บบริการและผูใ้หก้ารสนบัสนุนอีกดว้ย 

ดงันั้น จึงสรุปไดว้า่ องคก์ารหรือกลุ่มคนท่ีรวมตวักนัเพื่อด าเนินการในกิจกรรมอยา่งใด
อยา่งหน่ึง ใหส้ าเร็จตามวตัถุประสงคท่ี์ก าหนดไวใ้นการรวมตวักนัดงักล่าวจะตอ้งมีการจดัระเบียบ 
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การติดต่อส่ือสาร การแบ่งงานกนัท า การประสานประโยชน์แต่ละบุคคล ทั้งภายในและภายนอก
องคก์าร และมีความสามารถในการตอบสนองต่อความเปล่ียนแปลงทั้งปวง 

2.2.2 การจดัการ 
การแข่งขนักนัในยุคไร้พรมแดน หรือยุคโลกาภิวตัน์ (Globalization) จะตอ้งมีการ

จดัระบบบริหารจดัการองคก์ารให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ผูบ้ริหารองคก์ารตอ้งใชค้วามรู้
เก่ียวกบัการบริหารจดัการเป็นแนวทางปฏิบติัใหบ้รรลุวตัถุประสงคห์รือเป้าหมายขององคก์าร 

2.2.2.1 ความหมายของการจดัการ 
ไดมี้นกัวชิาการใหค้วามหมายของการจดัการไวต้่างๆ กนัดงัน้ี 
Bovee et al. (1993) กล่าววา่ การจดัการ หมายถึง กระบวนการของเป้าหมายองคก์ารท่ี

ไดรั้บความส าเร็จดว้ยการวางแผน การจดัองค์การ การน าและการควบคุมมนุษย ์กายภาพ การเงิน 
แหล่งขอ้มูลขององคก์ารอยา่งมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

Robbins and Coulter (1996) มีความเห็นวา่ การจดัการหมายถึง กระบวนการท างานกบั
บุคคลอ่ืน และผา่นบุคคลอ่ืน ใหบ้รรลุประสิทธิผลอยา่งมีประสิทธิภาพ 

Bartol and Martin (1998) กล่าววา่ การบริหารเป็นกระบวนการท่ีน าไปสู่ความส าเร็จ
ขององค์การ โดยการผูกพนักนัของหน้าท่ี หลกัการบริหาร 4 ประการคือ การวางแผนการจดัการ
การน าและการควบคุม 

สรุปได้ว่า การจดัการ หมายถึง กระบวนการท างานร่วมกนัของผูบ้ริหารและผูป้ฏิบติั
ประสานสัมพนัธ์กันให้บรรลุตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิผล และประสิทธิภาพด้วยการวาง
แผนการจดัองคก์าร การน าและการควบคุมอยา่งต่อเน่ือง 

2.2.2.2 หนา้ท่ีของการจดัการ 
Fayol (อ้างถึงใน Lunenburg et al., 1996) กล่าวถึงหน้าท่ีของการจดัการว่า 

ประกอบดว้ย 
1. การวางแผน คือ การศึกษาอนาคตและควรเตรียมวางแผนปฏิบติังานไวล่้วงหนา้ 
2. การจดัองค์การคือการจดัการเก่ียวกบัคนและวสัดุอุปกรณ์ต่างๆในองคก์ารเพื่อการ

ปฏิบติัตามแผน 
3. การบงัคบับญัชา คือ การสั่งการใหผู้ป้ฏิบติังานท างานตามหนา้ท่ีของตน 
4. การประสานงาน คือ การประสานกิจกรรมต่างๆ ของหน่วยงานเขา้ดว้ยกนั เพื่อให้

งานด าเนินไปสู่เป้าหมายเดียวกนั 
5. การควบคุม คือ การก ากบัดูแลใหมี้การปฏิบติังาน ตามระเบียบขอ้บงัคบัท่ีก าหนดไว้

ใหไ้ดท้ราบวา่ทุกส่ิงทุกอยา่งด าเนินไปไดเ้สร็จเรียบร้อยตามระเบียบกฎเกณฑแ์ละค าแนะน าท่ีใหไ้ว ้
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Sergiobanni et al. (1992) ได้กล่าวถึงหน้าท่ีของการจัดการว่ามีลักษณะของ
กระบวนการไดแ้ก่ การวางแผน การจดัองคก์าร การน าและการควบคุมก ากบั 

Dessler (1998) ไดส้รุปหนา้ท่ีของการบริหารจดัการหรือกระบวนการของการบริหาร
จดัการว่า เป็นหน้าท่ีพื้นฐาน 4 ประการ คือ (1) การวางแผน (Planning) (2) การจดัองค์การ 
(Organizing) (3) การน า (Leading) (4) การควบคุม (Controlling) ทรัพยากรขององคก์าร 

สรุปได้ว่า  หน้า ท่ีของการบริหารและการจัดการมีลักษณะเป็นกระบวนการ 
ประกอบดว้ย การวางแผน การจดัองคก์าร การน าและการควบคุม 

2.2.2.3 การจดัการสถานศึกษา 
1) การจดัการสถานศึกษาตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 

และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 ไดก้  าหนดภารกิจของสถานศึกษา สรุปได้ดงัน้ี (ธีระ  
รุญเจริญ, 2551) 

1.1) จดัการศึกษาให้สอดคลอ้งกบัหลกัการให้การศึกษา เพื่อให้ประโยชน์
ต่อผูเ้รียนและสังคมไดบ้รรลุความมุ่งหมายท่ีก าหนด ซ่ึงเป็นการศึกษาตลอดชีวติ 

1.2) จดัการศึกษาขั้นพื้นฐานให้นักเรียนปกติ นักเรียนพิการ นักเรียนดอ้ย
โอกาส และนกัเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษ 

1.3) จดัการศึกษาโดยใชรู้ปแบบการจดั 3 รูปแบบ คือ ในระบบ นอกระบบ 
และตามอธัยาศยัตามความเหมาะสม 

1.4) ปฏิรูปการเรียนรู้ตามหลกัการและแนวทางท่ีก าหนดไว ้อาทิ เช่น จดั
ตามธรรมชาติและศกัยภาพของผูเ้รียนแต่ละวยั แต่ละคนจากแหล่งต่างๆ ทั้งในและนอกโรงเรียน 
ตลอดทั้งจดัการวดัและประเมินผลตามสภาพจริง 

1.5) จัดท าหลักสูตรสถานศึกษา  โดยปรับใช้หลักสูตรแกนกลางให้
เหมาะสมกบัสภาพปัญหา และความตอ้งการของทอ้งถ่ินท่ีตั้งโรงเรียน 

1.6) จดักระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้แก่ประชาชนในชุมชน โดยให้
การศึกษาอบรมตามความจ าเป็นและเหมาะสม 

1.7) จดัใหมี้การวจิยัเก่ียวกบัการเรียนการสอน และการบริหารจดัการตลอด
ทั้งส่งเสริมใหใ้ชก้ระบวนการวจิยัในการเรียน 

1.8) บริหารจดัการโรงเรียนตามการกระจายอ านาจการบริหาร ทั้งด้าน
วชิาการ ดา้นบุคลากร ดา้นงบประมาณ และดา้นการบริหารทัว่ไป สอดคลอ้งกบัหลกับริหารโดยใช้
โรงเรียน เป็นฐาน การมีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียเตม็ท่ี 
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1.9) จัดการประกันคุณภาพการศึกษาทั้ งคุณภาพภายใน และภายนอก  
ตามเกณฑม์าตรฐานการศึกษาท่ีก าหนด 

1.10) พัฒนาวิชาชีพครูและบุคลากรอ่ืนเพื่อจัดการเ รียนการสอนให้
สอดคลอ้งกบัแนวทาง หลกัการท่ีก าหนดตามการปฏิรูปการศึกษา 

1.11) แสวงหาเทคโนโลยี ภูมิปัญญาไทย และภูมิปัญญาทอ้งถ่ินมาใช้ใน
การจดัการเรียนการสอน 

2) การจดัการสถานศึกษาท่ีเป็นนิติบุคคล 
สถานศึกษามีหน้าท่ีให้บริการการศึกษาแก่ประชาชนและเป็นสถานศึกษาของรัฐซ่ึง

กระทรวงศึกษาธิการ ไดป้ระกาศใหส้ถานศึกษาขั้นพื้นฐานทุกแห่งเป็นนิติบุคคลเพื่อให้มีความเป็น
อิสระ ในการบริหารจดัการและรองรับการกระจายอ านาจ ซ่ึงมีภาระงานท่ีจะตอ้งบริหารจดัการ 4 
งาน คือ งานวชิาการ งบประมาณ บริหารบุคคล และบริหารทัว่ไป ดงัน้ี 

2.1) การบริหารวิชาการ งานวิชาการเป็นงานหลกัของสถานศึกษาท่ีพระราชบญัญติั
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 มุ่งใหก้ระจายอ านาจในการ
บริหารจดัการไปให้สถานศึกษาให้มากท่ีสุด เพื่อให้สถานศึกษาด าเนินการไดโ้ดยอิสระ คล่องตวั 
รวดเร็ว สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูเ้รียน สถานศึกษา ชุมชน ทอ้งถ่ิน และการมีส่วนร่วมจากผู ้
มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ซ่ึงจะเป็นปัจจัยส าคัญท่ีท าให้สถานศึกษาเข็มแข็งในการบริหารจัดการ  
การพฒันาหลกัสูตรและกระบวนการเรียนรู้ การวดัผลประเมินผล รวมทั้งจดัปัจจยัเก้ือหนุนการ
พฒันาคุณภาพนกัเรียน ชุมชน ทอ้งถ่ินไดอ้ย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ มีขอบข่ายหรือภารกิจ
ของงาน 12 ภาระงานดงัน้ี การพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา การพฒันาส่ือนวตักรรม และเทคโนโลยี
เพื่อการพฒันาแหล่งเรียนรู้ การนิเทศการศึกษา การแนะแนวการศึกษา การพฒันาระบบประกนั
คุณภาพภายในสถานศึกษา การส่งเสริมความรู้ดา้นวิชาการแก่ชุมชน การประสานความร่วมมือใน
การพฒันาวิชาการกบัสถานศึกษาอ่ืน การส่งเสริมและสนบัสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว 
องคก์รหน่วยงานและสถาบนัอ่ืนท่ีจดัการศึกษา 

2.2) การบริหารงบประมาณ การบริหารงานงบประมาณของสถานศึกษา มุ่งเนน้ความ
เป็นอิสระในการบริหารจดัการ มีความคล่องตวั โปร่งใส ตรวจสอบได้ ยึดหลกัการบริหารมุ่งเน้น
ผลสัมฤทธ์ิและบริหารงบประมาณแบบมุ่งเนน้ผลงาน ให้มีการจดัผลประโยชน์จากทรัพยสิ์นของ
สถานศึกษา รวมทั้งจดัหารายไดจ้ากบริการมาใช้บริหารจดัการเพื่อประโยชน์ทางการศึกษา ส่งผล
ใหเ้กิดคุณภาพท่ีดีข้ึนต่อผูเ้รียน การบริหารงบประมาณมีขอบข่ายหรือภารกิจของงาน ประกอบดว้ย 
7 ภาระงาน ดงัน้ี การจดัท าและเสนอของบประมาณ การจดัสรรงบประมาณ การตรวจสอบติดตาม
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ประเมินผล และรายงานผลการใช้เงินและผลการด าเนินงาน การระดมทรัพยากร การลงทุนเพื่อ
การศึกษา การบริหารการเงิน การบริหารบญัชี และการบริหารพสัดุและสินทรัพย ์

2.3) การบริหารงานบุคคล การบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา เป็นภารกิจส าคญัท่ี
มุ่งส่งเสริมใหส้ถานศึกษา สามารถปฏิบติังาน เพื่อตอบสนองภารกิจของสถานศึกษา เพื่อด าเนินการ
ด้านการบริหารบุคคล ให้เกิดความคล่องตัว มีอิสระภายใต้กฎหมาย ระเบียบเป็นไปตาม 
หลักธรรมาภิบาล ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ 
ความสามารถ มีขวญัก าลงัใจ ไดรั้บการยกย่อง เชิดชูเกียรติ มีความมัน่คงและกา้วหน้าในวิชาชีพ 
ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของผู ้เรียนเป็นส าคัญ มีขอบข่ายหรือภารกิจของงาน
ประกอบดว้ย 5 ภาระงาน ดงัน้ี การวางแผน อตัราก าลงั และการก าหนดต าแหน่ง การสรรหาและ
การบรรจุแต่งตั้ง การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบติัราชการวนิยั และการรักษาวินยั การออก
จากราชการ 

2.4) การบริหารทัว่ไป การบริหารทัว่ไปเป็นงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัระบบบริหาร
องคก์าร การใหบ้ริการบริหารงานอ่ืนๆ ใหบ้รรลุผลตามมาตรฐานคุณภาพและเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้
โดยมีบทบาทหลกัในการประสานส่งเสริมสนบัสนุนและการอ านวยการ ความสะดวกต่างๆ ในการ
ใหบ้ริการการศึกษาทุกรูปแบบ มุ่งพฒันาสถานศึกษาใหใ้ชน้วตักรรมและเทคโนโลยีอยา่งเหมาะสม 
ส่งเสริมการบริหารและการจดัการของสถานศึกษา ตามหลกัการบริหารงานท่ีมุ่งผลสัมฤทธ์ิของงาน
เป็นหลกั โดยเนน้ความโปร่งใสความรับผิดชอบท่ีตรวจสอบได ้ตลอดจนการมีส่วนร่วมของบุคคล 
ชุมชน และองค์กรท่ี เ ก่ียวข้อง  เพื่อให้การจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
การบริหารงานทัว่ไปมีขอบข่ายหรือภารกิจของงาน ประกอบดว้ย 19 ภาระงานดงัน้ี การด าเนินงาน
ธุรการ งานเลขานุการ คณะกรรมการสถานศึกษา งานพฒันาระบบและเครือข่ายขอ้มูลสารสนเทศ 
การประสานและพฒันาเครือข่ายการศึกษา การจดัระบบบริหารและพฒันาองคก์ร งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ การส่งเสริมและสนับสนุนด้านวิชาการ งบประมาณ บุคลากร และบริหารทั่วไป  
การดูแลอาคารสถานท่ีและสภาพแวดลอ้ม การจดัท าส ามโนผูเ้รียน การรับนกัเรียน การส่งเสริมและ
การประสานงานการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอธัยาศยั การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา 
งานส่งเสริมกิจการนักเรียน การประชาสัมพันธ์งานการศึกษา  การส่งเสริมสนับสนุนและ 
การประสานงานการศึกษาของบุคคล ชุมชน องคก์ร หน่วยงานและสถาบนัสังคมอ่ืนท่ีจดัการศึกษา
งานประสานราชการกบัเขตพื้นท่ีการศึกษาและหน่วยงานอ่ืน การจดัระบบควบคุมในหน่วยงาน 
งานบริการสาธารณะและงานท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นงานอ่ืน 

สรุปไดว้า่ การจดัการสถานศึกษาตามบทบญัญติัแห่งกฎหมายการศึกษาของชาติ และ
การจัดการสถานศึกษาท่ีเป็นนิติบุคคล เป็นหน้าท่ีส าคัญท่ีสถานศึกษาขั้นพื้นฐานต้องใช้เป็น

DPU



33 

แนวทางปฏิบติั โดยประยุกต์ให้เหมาะสมกบับริบท สภาพแวดลอ้มและความพร้อมของโรงเรียน 
ตลอดจนขนาดของโรงเรียน 

2.2.2.4 การจดัการศึกษาขั้นพื้นฐานของไทย 
1) แนวคิดการจดัการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นการจดัการศึกษาเพื่อให้ความรู้และ

ทกัษะพื้นฐานแก่บุคคลให้เกิดการเรียนรู้ สามารถอ่านออก เขียนได้ รู้หนังสือ มีทกัษะในการ
ด ารงชีวติโดยมีผูใ้หค้วามหมาย ดงัน้ี (อมัพร พงษก์งัสนานนัท,์ 2550) 

พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 
ให้ความหมายว่า เป็นการศึกษาก่อนระดบัอุดมศึกษา  สมบติั สุวรรณพิทกัษ์ (2542) ให้นิยามว่า
การศึกษาขั้นพื้นฐานสามารถมองไดใ้น 2 มิติดว้ยกนั คือ 1. ในดา้นเป้าหมาย การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
เป็นการจดัการศึกษาเพื่อใหบุ้คคลมีเคร่ืองมือพื้นฐานท่ีจ าเป็นส าหรับการด ารงชีวิตในสังคม เพื่อให้
สามารถมีชีวติรอดอยูไ่ด ้เม่ือสังคมเปล่ียนแปลงไป เคร่ืองมือพื้นฐานท่ีจ าเป็นก็จะตอ้งเปล่ียนแปลง
ไปดว้ย 2. ในดา้นเน้ือหา การศึกษาขั้นพื้นฐานให้ความส าคญัของการรู้หนงัสือ การคิดค านวณ การ
แสวงหาความรู้ใหม่ๆ และการสร้างคุณลกัษณะท่ีพึงปรารถนาของบุคคลในสังคมโดยเฉพาะการ
รู้จกัคิดและแกปั้ญหาดว้ยตนองในยคุปัจจุบนัและอนาคต 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2545) กล่าวไวว้่า การศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประกอบดว้ยการศึกษาซ่ึงจดัไม่นอ้ยกวา่ 12 ปี ก่อนระดบัอุดมศึกษา 

กระทรวงศึกษาธิการ (2547) กล่าวถึงการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานว่า เป็นการจัด
การศึกษาครอบคลุมตั้งแต่ระดบัประถมศึกษาถึงระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายทั้งสายสามญัและสาย
อาชีพ 

สรุป อาจกล่าวได้ว่า การจดัการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นการจดัการท่ีสนองตอบความ
ตอ้งการขั้นพื้นฐานของบุคคลนบัตั้งแต่การอ่านออกเขียนได ้การส่ือสาร การเรียนรู้ทกัษะ ทั้งสาย
สามญัและวิชาชีพ และสามารถน าส่ิงท่ีไดเ้รียนรู้ไปประยุกต์และปรับใช้ในการด ารงชีวิต ซ่ึงเป็น
การศึกษาท่ีบุคคลไดรั้บจากการศึกษาตั้งแต่ระดบัประถมศึกษาจนถึงการศึกษาในระดบัมธัยมศึกษา 

2) นโยบายและแผนการจดัการศึกษาขั้นพื้นฐาน 12 ปี เพื่อให้การจดัการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 12 ปี ไม่วา่จะเป็นการจดัการศึกษาในระบบการจดัการศึกษานอกระบบ และการศึกษา
ตามอธัยาศยัท่ีสอดคลอ้งกบัจุดมุ่งหมาย หลกัการและแนวทางตามเจตนารมณ์ของพระราชบญัญติั
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 ด าเนินไปในทิศทาง
เดียวกัน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายคือพฒันาคนไทยให้เป็นคนเก่ง ดี และเรียนรู้อย่างมีความสุข 
กระทรวงศึกษาธิการจึงไดจ้ดัท านโยบายและแผนการจดัการศึกษาขั้นพื้นฐาน 12 ปี ท่ีไดก้  าหนด
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ยุทธศาสตร์และมาตรการท่ีส าคญั ออกเป็น 2 ระยะ รวม 11 มาตรการ จึงขอน าเสนอโดยสรุป 
(กระทรวงศึกษาธิการ. 2541) ประกอบดว้ย 

มาตรการท่ี 1 รัฐจดัการศึกษาให้มีรูปแบบหลากหลาย ท่ีผูเ้รียนสามารถเลือกเรียนได้
ตามศกัยภาพและตามสภาพการณ์ทอ้งถ่ิน 

มาตรการท่ี 2 มารดกของสังคมไทยท่ีได้สั่งสมมาหลายร้อยปี ได้ช่วยให้ประเทศพน้
ภาวะวิกฤติมาได้ทุกยุคทุกสมยั ตอ้งจดัให้เป็นแกนของการเรียนรู้ โดยปรับให้เหมาะสมกบัอาย ุ
ระดบั และทอ้งถ่ินของผูเ้รียนการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มาตรการท่ี 3 รัฐสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินร่วมรับผิดชอบในการจดั
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 12 ปี ตามท่ีก าหนดไวต้ามกฎหมายรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 มาตรา 43 และ
มาตรา 289 

มาตรการท่ี 4 ก าหนดบทบาทของรัฐ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในการจดัการศึกษา 
มาตรการท่ี 5 รัฐสนบัสนุนให้ชุมชน เอกชน องคก์รเอกชน ครอบครัว สถาบนั ศาสนา 

มีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา และมีส่วนร่วมในการระดมทุนเพื่อการจดัการศึกษา 
มาตรการท่ี 6 ให้รัฐสนบัสนุนการจดัการศึกษาพระปริยติัธรรม แผนกธรรม-บาลี และ

แผนกสามญัศึกษา ไดเ้รียนอย่างมีคุณภาพเท่าเทียมกนักบัการท่ีรัฐสนบัสนุนการจดัการศึกษาใน
ระบบโรงเรียนปกติของรัฐ 

มาตรการท่ี 7 รัฐจัดและสนับสนุนเอกชน และองค์กรต่างๆ จัดการศึกษาให้กับ
ผูด้้อยโอกาสทุกกลุ่มเป้าหมายเป็นการเฉพาะ ทั้งการศึกษาสงเคราะห์ และการศึกษาพิเศษใน
รูปแบบการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอธัยาศยัตามศกัยภาพและสภาพ
ของผูเ้รียน 

มาตรการท่ี 8 ส าหรับประชาชนวยัแรงงานท่ีพลาดโอกาสทางการศึกษาในระบบปกติ
ให้รับจดัหรือสนับสนุนให้เอกชนหรือองค์กรต่างๆ จดัการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้โดยรูปแบบ
ต่างๆ ทั้งการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอธัยาศยัใหค้รอบคลุมและทัว่ถึงประชากรกลุ่มน้ี 

มาตรการท่ี 9 รัฐจุจดัโครงการเฉพาะกิจ เพื่อจดัการศึกษาขั้นพื้นฐานให้กบัเด็กและ
เยาวชนในทอ้งถ่ินเส่ียงภยั และทุรกนัดารโดยเฉพาะ 

มาตรการท่ี 10 รัฐจดัให้มีการปฏิรูปการศึกษาโดยยึดหลักผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง ทั้งน้ี 
จะมุ่งปฏิรูป 4 ดา้น คือ 1) หลกัสูตรและกระบวนการเรียนการสอน 2) ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
3) การบริหารการจดัการ 4) การประกนัคุณภาพการศึกษา และมาตรฐานการศึกษา 

มาตรการท่ี 11 รัฐก าหนดแนวทางการจดังบประมาณเพื่อการศึกษาขั้นพื้นฐานตาม
ความสามารถทางเศรษฐกิจของรัฐ เฉพาะส่วนท่ีเก่ียวข้องกับการลงทุน การด าเนินงานของ
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สถานศึกษาส่วนท่ีเป็นค่าเล่าเรียนในสถานศึกษาของรัฐ และจะอุดหนุนสถานศึกษาเอกชนเฉพาะ
ส่วนท่ีเป็นค่าเล่าเรียนในอตัราท่ีเท่ากนักบัผูเ้รียนในสถานศึกษาของรัฐ เวน้แต่การจดัการศึกษา
ส าหรับผูพ้ิการและเด็กดอ้ยโอกาส รัฐจะรับผดิชอบค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ตามความเหมาะสม 

3) รูปแบบการจัดการศึกษา ตามแนวพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  
พ.ศ. 2542 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 
นบัเป็นกฎหมายการศึกษาฉบบัแรกของประเทศไทยท่ีมีจุดมุ่งหมายเพื่อพฒันาคนไทยเป็นมนุษยท่ี์
สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา มีความรู้ คุณธรรม จริยธรรม ให้เป็นคนเก่ง เป็นคนดี ดว้ยการ
เรียนรู้อยา่งมีความสุข ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2545) และกระทรวงศึกษาธิการ 
(2547) ไดก้  าหนดรูปแบบของการจดัการศึกษาเพี่อการศึกษาตลอดชีวิตไว ้3 รูปแบบ คือการศึกษา
ในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอธัยาศยั ดงัน้ี 

3.1) การศึกษาในระบบ เป็นการศึกษาท่ีก าหนดจุดมุ่งหมาย วิธีการศึกษา 
หลกัสูตร ระยะเวลาของการศึกษา การวดัและประเมินผล ซ่ึงเป็นเง่ือนไขของการส าเร็จการศึกษาท่ี
แน่นอน โดยการศึกษาในระบบมีสองระดบั คือ การศึกษาขั้นพื้นฐานและการศึกษาระดบัอุดมศึกษา 
ซ่ึงกฎกระทรวงวา่ดว้ยการแบ่งระดบัและประเภทของการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2546 มีรายละเอียด 
ดงัน้ี 

(1) การศึกษาระดบัก่อนประถมศึกษา เป็นการจดัการศึกษาให้แก่เด็กท่ีมีอายุ
สามปีถึงหกปี เพื่อเป็นการวางรากฐานชีวิตและการเตรียมความพร้อมของเด็กทั้งร่างกายและจิตใจ 
สติปัญญา อารมณ์ บุคลิกภาพ และการอยูร่่วมกนัในสังคม 

(2) การศึกษาระดับประถมศึกษา เป็นการศึกษาท่ีมุ่งวางรากฐานเพื่อให้
ผูเ้รียนไดพ้ฒันาคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ทั้งในดา้นคุณธรรม จริยธรรม ความรู้และความสามารถ
ขั้นพื้นฐาน โดยปกติใชเ้วลาเรียนหกปี 

(3) การศึกษาระดบัมธัยมศึกษา แบ่งออกเป็นสอบระดบั ดงัน้ี 
1) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เป็นการศึกษาท่ีมุ่งให้ผูเ้รียนได้พฒันา

คุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ในด้านต่างๆ ต่อจากระดบัประถมศึกษา เพื่อให้รู้ความตอ้งการ ความ
สนใจและความถนัดของตนเองทั้งในด้านวิชาการและวิชาชีพ ตลอดจนความสามารถในการ
ประกอบการงานและอาชีพตามควรแก่วยั โดยปกติใชเ้วลาเรียนสามปี 

2) การศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย เป็นการศึกษาท่ีมุ่งส่งเสริมให้
ผูเ้รียนได้ศึกษาตามความถนัดและความสนใจ เพื่อเป็นพื้นฐานส าหรับการศึกษาต่อหรือการ
ประกอบอาชีพ รวมทั้งพฒันาคุณธรรม จริยธรรม และทกัษะทางสังคมท่ีจ าเป็น โดยปกติใช้เวลา
เรียนสามปี โดยแบ่งเป็นสองประเภท ไดแ้ก่สามญัศึกษา และอาชีวศึกษา 
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(4) การศึกษาระดบัอุดมศึกษาแบ่งเป็นสองระดบัคือ ระดบัต ่ากวา่ปริญญา 
และระดบัปริญญา 

3.2) การศึกษานอกระบบ เป็นการศึกษาท่ีมีความยืดหยุ่นในการก าหนด
จุดมุ่งหมาย รูปแบบ วิธีการจดัการศึกษา ระยะเวลาของการศึกษา การวดัและประเมินผล ซ่ึงเป็น
เง่ือนไขส าคญัของการส าเร็จการศึกษา โดยเน้ือหาและหลกัสูตรจะตอ้งมีความเหมาะสมสอดคลอ้ง
กบัสภาพปัญหาและความตอ้งการของบุคคลแต่ละกลุ่ม และครอบคลุมการจดัการศึกษาสายสามญั
และการฝึกทกัษะอาชีพ โดยการศึกษานอกระบบสายสามญัมุ่งเนน้ใหผู้อ้ยูน่อกระบบโรงเรียนไดรั้บ
การศึกษาท่ีเทียบเท่ากบัในระบบโรงเรียน แบ่งออกเป็นสองระดบั ไดแ้ก่ 

(1) การศึกษาขั้นพื้นฐาน แบ่งเป็นสามระดบั ประกอบดว้ย ก่อน
ประถมศึกษา ประถมศึกษา และมธัยมศึกษาตอนตน้และมธัยมศึกษาตอนปลาย สามารถแบ่งเป็น
สายสามญัศึกษาและอาชีวศึกษา 

(2) การศึกษาระดบัอุดมศึกษา แบ่งออกเป็นสองระดบั คือ การศึกษา
ระดบัต ่ากวา่ปริญญา และการศึกษาระดบัปริญญา 

3.3 การศึกษาตามอธัยาศยั เป็นการศึกษาท่ีให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้ดว้ยตนเอง
ตามความสนใจ ศกัยภาพ และโอกาส โดยศึกษาจากบุคคล ประสบการณ์ สังคม สภาพแวดลอ้ม  
ส่ือ หรือแหล่งความรู้อ่ืนๆ 

สถานศึกษาอาจจดัการศึกษาในรูปแบบใดรูปแบบหน่ึงหรือทั้งสามรูปแบบก็ได ้ให้มี
การเทียบโอนผลการเรียนท่ีผูเ้รียนสะสมไวใ้นระหวา่งรูปแบบเดียวกนัหรือต่างรูปแบบได ้ไม่วา่จะ
เป็นผลการเรียนจากสถานศึกษาเดียวกนัหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งจากการเรียนรู้นอกระบบตามอธัยาศยั 
การฝึกอาชีพ หรือจากประสบการณ์การท างาน 

นอกจากน้ี ยงัก าหนดใหมี้การศึกษาภาคบงัคบัจ านวนเกา้ปี โดยให้เด็กซ่ึงมีอายุยา่งเขา้ปี
ท่ีเจ็ด เขา้เรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจนอายุย่างเขา้ปีท่ีสิบหก เวน้แต่สอบได้ชั้นปีท่ีเก้าของ
การศึกษาภาคบงัคบั หลกัเกณฑแ์ละวธีิการนบัอายใุหเ้ป็นไปตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 

4) การจดัการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามแนวพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ  
พ.ศ. 2542 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545  พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 
และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 ไดก้ าหนดแนวทางในการจดัการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั้งใน
ระบบ นอกระบบ และตามอธัยาศยั สรุปไดด้งัน้ี 

4.1) การจดัการศึกษาตอ้งยดึหลกัวา่ผูเ้รียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และ
พฒันาตนเอง และถือวา่ผูเ้รียนมีความส าคญัท่ีสุด 
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4.2) การจัดกระบวนการเ รียนรู้ต้องส่งเสริมให้ผู ้เ รียนได้เ รียนเต็ม
ความสามารถพฒันาตามธรรมชาติและตามศกัยภาพ 

4.3) การจดักระบวนการเรียนรู้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัตนเอง ครอบครัว ชุมชน ชาติ 
และสังคมโลก ส่งเสริมความรู้และทกัษะทั้งประวติัศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศาสนา 
ศิลปวฒันธรรมภูมิปัญญา คณิตศาสตร์ รวมทั้งทกัษะและประสบการณ์ในการประกอบอาชีพ ความ
เขา้ใจและประสบการณ์เร่ืองการจดัการ การใช้ประโยชน์จากธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม และการ
ด ารงชีวติอยา่งมีความสุข 

4.4) การจัดกระบวนการเรียนรู้ ต้องจัดเน้ือหาสาระและกิจกรรมให้
สอดคลอ้งกบัความสนใจและความถนดัของผูเ้รียน โดยค านึงถึงความแตกต่างระหวา่งบุคคล 

4.5) ฝึกทกัษะและกระบวนการคิด การจดัการ การเผชิญสถานการณ์และ
การประยกุตค์วามรู้มาใชเ้พี่อป้องกนัและแกปั้ญหา จดักิจกรรมใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้จากประสบการณ์
จริง คิดเป็น ท าเป็น ปฏิบัติได้ รักการอ่าน เกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเน่ือง จัดการเรียนการสอนท่ี
ผสมผสานสาระความรู้ดา้นต่างๆ อยา่งสมดุล รวมทั้งอ านวยความสะดอกและจดับรรยากาศ เพื่อให้
ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ 

4.6) การจดัการเรียนรู้ให้เกิดข้ึนไดทุ้กเวลา ทุกสถานท่ี มีการปรุสานความ
ร่วมมือกบัพอ่แม่ ผูป้กครอง และชุมชนเพื่อร่วมกนัพฒันาผูเ้รียน 

4.7) ประเมินผูเ้รียนโดยพิจารณาจากพฒันาการของผูเ้รียน ความประพฤติ
การสังเกตพฤติกรรมการเรียน การร่วมกิจกรรม และการทดสอบควบคู่ไปในกระบวนการเรียนการ
สอนท่ีเหมาะสมกบัระดบัและรูปแบบการศึกษา 

4.8) ให้ใช้วิ ธีการท่ีหลากหลายและให้น าผลการประเมินผู ้เ รียนมา
ประกอบการจดัสรรโอกาสการเขา้ศึกษาต่อ 

4.9) จดัท าหลักสูตรแกนกลางซ่ึงเป็นหลักสูตรระดบัชาติ และหลักสูตร
ระดับท้องถ่ิน โดยสาระของหลักสูตรทั้ ง ท่ี เ ป็นวิชาการและวิชาชีพ ทั้ งความรู้ ความคิด  
ความรับผดิชอบเพื่อใหผู้เ้รียนมีความเป็นไทย เป็นพลเมืองท่ีดีของชาติ การประกอบอาชีพ และการ
ด ารงชีวติ 

4.10) การจดัท าหลกัสูตรระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตอ้งให้เหมาะสมและ
สอดคลอ้งกบับุคคลท่ีมีความบกพร่องทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ สังคม การส่ือสารและ
การเรียนรู้ หรือบุคคลมีร่างกายพิการ หรือทุพพลภาพ บุคคลท่ีไม่สามารถพึ่งตนเองได ้หรือไม่มี
ผูดู้แล และผูท่ี้ดอ้ยโอกาส ซ่ึงมีสิทธิไดรั้บการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นพิเศษ 
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4.11) ใหส้ถานศึกษาร่วมกบับุคคล ครอบครัว ชุมชน องคก์รชุมชน องคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน เอกชน องคก์รเอกชน สถาบนัศาสนา สถานประกอบการ และสถาบนัสังคม
อ่ืนร่วมจดักระบวนการเรียนรู้ เพื่อพฒันาชุมชนใหส้อดคลอ้งกบัสภาพปัญหาและความตอ้งการ 

4.12) สถานศึกษาตอ้งพฒันากระบวนการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ
ส่งเสริมใหผู้ส้อน สามารถวจิยัเพื่อพฒันาการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกบัผูเ้รียนแต่ละระดบัการศึกษา 

สรุปแนวทางในการจัดการขั้นพื้นฐาน 12 ปี ตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 ท่ีต้องการปฏิรูป
กระบวนการเรียนรู้ ให้ความส าคญักบัผูเ้รียนมากท่ีสุด ส่งเสริมให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้จากการปฏิบติั
จริง มีจุดมุ่งหมายเพื่อพฒันาคนไทยทุกคนไดเ้รียนรู้ทั้งวิชาการ วิชาชีพ ได้รับการส่งเสริมทกัษะ
และประสบการณ์ตามความพร้อม ความสามารถและศกัยภาพของตน สามารถน าส่ิงท่ีเกิดจากการ
เรียนรู้ไปปรับและประยุกต์ในการด ารงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข (กระทรวงศึกษาธิการ. 
2541) เพื่อให้ผูส้ าเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐานมีพฒันาการทางร่างกาย สติปัญญา จิตใจ อารมณ์ และ
สังคม เหมาะสมกบัวยั มีความรู้คู่คุณธรรมท่ีจะด ารงชีวิตอยู่ร่วมกนัในสังคมได้อย่างเป็นสุขบน
พื้นฐานความเป็นไทยอยา่งมีศกัด์ิศรีและภาคภูมิใจ สามารถพึ่งตนเองได ้

5) ลกัษณะการจดัการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐาน อาจแบ่ง
ตามลกัษณะการจดัการศึกษาออกเป็น 4 กลุ่ม ดงัน้ี (ธีระ รุญเจริญ, 2533) 

5.1) โรงเรียนปกติ โดยปกติการศึกษาขั้นพื้นฐานจะจดัการศึกษาเป็น 12 ปี 
คือ ระดบัประถมศึกษา 6 ปี และระดบัมธัยมศึกษา 6 ปี 

5.2) โรงเรียนโครงการพิ เศษ  นอกเหนือจากโรงเรียนปกติแล้ว 
กระทรวงศึกษาธิการจะจดัใหมี้โรงเรียนโครงการพิเศษต่างๆ เช่น  

(1) โรงเรียนอิงวิถีพระพุทธศาสนาหรือโรงเรียนแนวพุทธ ซ่ึงจะใช้
พระสงฆเ์ป็นผูด้  าเนินการสอน 

(2) โรงเรียนในก ากบัของรัฐ (Charter School) ซ่ึงทางโรงเรียนจะ
บริหารจดัการเร่ืองต่างๆ ไดด้ว้ยตนเอง เช่นเดียวกบัมหาวทิยาลยัในก ากบัของรัฐ 

(3) โรงเรียนเด็กอัจฉริยะท่ีเน้นการสอนใน 5 วิชาหลัก ได้แก่ 
วทิยาศาสตร์คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาองักฤษ และดนตรีศิลปะกีฬา 

(4) โรงเรียนสองภาษาเป็นโรงเรียนท่ีใช้ทั้ งภาษาไทย และภาษา 
ต่างประเทศ เป็นส่ือในการสอน (Medium of Instruction) ซ่ึงอาจเป็นภาษาองักฤษ ภาษาญ่ีปุ่น 
ภาษาจีน ภาษาฝร่ังเศส เป็นตน้ 

 

DPU



39 

5.3) โรงเรียนพิเศษเฉพาะ 
โรงเรียนพิเศษเฉพาะเป็นการจดัข้ึนเพื่อใหเ้หมาะกบัลกัษณะเฉพาะของ

นกัเรียนบางกลุ่ม  
เช่น โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์ 
  โรงเรียนท่ีบา้น (Home School) ตามมาตรา 11 
  โรงเรียนคนตาบอด 
  โรงเรียนโครงการเรียนร่วม 
  โรงเรียนส าหรับผูพ้ิการทางสมอง 
  ฯลฯ 

การจดัการศึกษาของโรงเรียนในกลุ่มน้ีเป็นการจดัตามมาตรา 10 แห่ง พ.ร.บ.การศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 ซ่ึงก าหนดให้จดัการศึกษาส าหรับบุคคล ซ่ึงมีความบกพร่องทางร่างกาย จิตใจ 
สติปัญญา อารมณ์ สังคม การส่ือสารและการเรียนรู้ หรือมีร่างกายพิการ หรือทุพพลภาพ หรือบุคคล 
ซ่ึงไม่สามารถพึ่งพาตนเองได ้หรือไม่มีผูดู้แล หรือดอ้ยโอกาส โดยตอ้งจดัให้บุคคลดงักล่าวมีสิทธิ
และโอกาสไดรั้บการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นพิเศษ 

ทั้งน้ีให้จดัตั้งแต่แรกเกิดหรือพบความพิการโดยไม่เสียค่าใชจ่้ายและให้บุคคลดงักล่าว 
ไดรั้บส่ิงอ านวยความสะดวกคือ บริการและความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา ซ่ึงกระทรวงศึกษาธิการ
จะไดก้ าหนดไวใ้นกฎกระทรวงต่อไป 

นอกจากน้ีย ังก าหนดให้กรทรวงศึกษาธิการจัดการศึกษาส าหรับบุคคลซ่ึง มี
ความสามารถพิเศษในรูปแบบท่ีเหมาะสมตามความสามารถของบุคคลนั้น 

5.4) โรงเรียนนานาชาติ (International School) เป็นโรงเรียนท่ีเปิดสอน
ใหแ้ก่นกัเรียนต่างประเทศ ซ่ึงติดตามผูป้กครองมาปฏิบติังานหรือประกอบอาชีพธุรกิจต่างๆ ใน
ประเทศไทย ซ่ึงกระทรวงศึกษาธิการมีระเบียบการควบคุมดูแลโดยเฉพาะ 

6) หลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 ค าสั่งกระทรวงศึกษาท่ี 
สพฐ. 293/2551 ลงวนัท่ี 11 กรกฎาคม 2551 (กระทรวงศึกษาธิการ. 2551) ประกาศใช้หลกัสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐานตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี
2) พ.ศ. 2545 ก าหนดให้มีการจดัท าหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อให้เขตพื้นท่ีการศึกษา 
หน่วยงานระดบัทอ้งถ่ินและสถานศึกษาทุกสังกดัท่ีจดัการศึกษาขั้นพื้นฐานใชเ้ป็นกรอบและทิศทาง
ในการพฒันาหลกัสูตรและจดัการเรียนการสอน เพื่อพฒันาเด็กและเยาวชนไทย ทุกคนในระดบั
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานหลกัสูตร รวมทั้งดา้นความรู้และทกัษะท่ีจ าเป็น 
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ส าหรับใช้เป็นเคร่ืองมือในการด ารงชีวิตในสังคมท่ีมีการเปล่ียนแปลงและแสวงหาความรู้เพื่อ
พฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ืองตลอดชีวติ โดยมีสาระส าคญั ดงัน้ี (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) 

6.1) ลกัษณะเด่นของหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 
2551 หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 มีลกัษณะเด่น สรุปไดด้งัน้ี 

(1) เป็นหลกัสูตรท่ีสถานศึกษาและทอ้งถ่ินน าไปใชเ้ป็นกรอบทิศทาง
ในการจดัท าหลกัสูตรสถานศึกษาและการจดัการเรียนรู้ 

(2) มีมาตรฐานการเรียนรู้และตวัช้ีวดัเป็นเป้าหมายของการพฒันาการ
เรียนรู้ของผูเ้รียนตลอดแนว 

(3) ใช้เป็นกรอบทิศทางส าหรับการจดัการศึกษาทุกรูปแบบและ 
ทุกกลุ่มผูเ้รียนในระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ส่วนประกอบส าคญัของหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 
ไดแ้ก่วสิัยทศัน์ เป้าหมาย สมรรถนะของผูเ้รียนคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์มาตรฐานการเรียนรู้และ
ตวัช้ีวดั กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน และการวดัประเมินผล ซ่ึงมีความสัมพนัธ์กนัเป็นระบบ ส่งผลต่อ
คุณภาพผูเ้รียน การศึกษาต่อการประกอบอาชีพ และการเรียนรู้ตลอดชีวติ ดงัแผนภาพต่อไปน้ี 

 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 

ภาพท่ี 2.3  ส่วนประกอบส าคญัของหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 
 
ท่ีมา : วชิยั วงษใ์หญ่ (2552) 

คุณลกัษณะ 
อนัพึงประสงค ์

วสิยัทศัน์ 
 

เป้าหมาย 
 

สมรรถนะ 
ของผูเ้รียน 

 

67 มาตรฐานการเรียนรู้ 2,190 ตวัช้ีวดั 
8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 
-  กิจกรรมแนะแนว 
-  กิจกรรมนกัเรียน 
- กิจกรรมสาธารณะประโยชน์ 

การวดัและประเมินผล 
-  คุณภาพผูเ้รียน 
-  ศึกษาต่อ 
- ประกอบอาชีพ 
- การเรียนรู้ต่อตลอดชีวติ 
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6.2) วสิัยทศัน์ 
มุ่งพฒันาผูเ้รียนทุกคน ซ่ึงเป็นก าลงัของชาติให้เป็นมนุษยท่ี์มีความสมดุลทั้งร่างกาย 

ความรู้ คุณธรรม มีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ยึดมัน่ในการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข มีความรู้และทกัษะพื้นฐาน รวมทั้งเจตคติท่ี
จ  าเป็นต่อการศึกษาต่อการประกอบอาชีพ และการศึกษาตลอดชีวิต โดยมุ่งเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญั 
บนพื้นฐานความเช่ือวา่ทุกคนสามารถเรียนรู้และพฒันาตนเองไดเ้ตม็ตามศกัยภาพ 

6.3) หลกัการ 
(1) เป็นหลกัสูตรท่ีมุ่งเนน้ความเป็นเอกภาพของชาติมีจุดหมายและมาตรฐานการ

เรียนรู้เป็นเป้าหมายส าหรับพฒันาผูเ้รียนทั้งดา้นความรู้ ทกัษะ เจตคติและคุณธรรมบนพื้นฐานของ
ความเป็นไทยควบคู่กบัความเป็นสากล 

(2) เป็นหลกัสูตรส าหรับปวงชนท่ีทุกคนมีโอกาสไดรั้บการศึกษาอยา่งเสมอภาค
และมีคุณภาพ 

(3) เป็นหลักสูตรการศึกษาท่ีส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาให้
สอดคลอ้งกบัสภาพและความตอ้งการของทอ้งถ่ิน 

(4) เป็นหลกัสูตรท่ีมีโครงสร้างยืดหยุ่นทั้งด้านสาระการเรียนรู้ เวลา และการ
จดัการเรียนรู้ 

(5) เป็นหลกัสูตรท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 
(6) เป็นหลกัสูตรส าหรับการจดัการศึกษาทุกระบบครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย 

สามารถเทียบโอนผลการเรียนรู้และประสบการณ์ 
6.4) จุดหมาย 

(1) มีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค์เห็นคุณค่าของตนเอง มีวินัย
และปฏิบติัตนตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาท่ีตนนับถือ ยึดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

(2) มีความรู้ความสามารถในการส่ือสารการคิดและการแก้ปัญหา การใช้
เทคโนโลยแีละมีทกัษะชีวติ 

(3) มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี มีสุขนิสัย และรักการออกก าลงักาย 
(4) มีความรักชาติ มีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ยึดมัน่ในวิถี

ชีวติและการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข 
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(5) มีจิตส านึกในการอนุรักษ์วฒันธรรมและภูมิปัญญาไทย การอนุรักษ์และพฒันา
ส่ิงแวดลอ้มมีจิตสาธารณะท่ีมุ่งท าประโยชน์ และสร้างส่ิงท่ีดีงามในสังคม และอยูร่่วมกนัในสังคม
อยา่งมีความสุข 

6.5) สมรรถนะส าคญัของผูเ้รียน 
สมรรถนะเป็นส่ิงท่ีผูเ้รียนสามารถปฏิบติัได ้(ability to do) ซ่ึงหลกัสูตรไดก้ าหนดไว ้5

ด้าน ได้แก่ความสามารถในการส่ือสารความสามารถในการคิด ความสามารถในการแก้ปัญหา
ความสามารถในการใชท้กัษะชีวติ และความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยมีีสาระส าคญัดงัน้ี 

(1) ความสามารถในการส่ือสาร ไดแ้ก่ 
- รับและส่งสารอยา่งมีประสิทธิภาพ 
- ใชภ้าษาและการส่ือสารอยา่งมีวฒันธรรม 
- ใชก้ารส่ือสารเพื่อการถ่ายทอดความคิด ความรู้ ความเขา้ใจ ความรู้สึกและ

ทศันะ 
- แลกเปล่ียนความรู้ ความคิด ประสบการณ์ 
- เจรจาต่อรองเพื่อขจดัและลดปัญหาความขดัแยง้ต่างๆ  
- เลือกรับหรือไม่รับขอ้มูลข่าวสาร ดว้ยหลกัเหตุผลและความถูกตอ้ง 
- เลือกใช้วิธีการส่ือสารท่ีมีประสิทธ์ิภาพ โดยค านึงถึงผลกระทบท่ีมีต่อ

ตนเองและสังคม 
(2) ความสามารถในการคิด ไดแ้ก่ 

- คิดวเิคราะห์ 
- คิดสังเคราะห์ 
- คิดสร้างสรรค ์
- คิดอยา่งมีวจิารณญาณ 
- คิดอยา่งเป็นระบบ 

(3) ความสามารถในการแกปั้ญหา ไดแ้ก่ 
- แกปั้ญหาและอุปสรรคต่างๆ ท่ีเผชิญไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสม 
- เขา้ใจความสัมพนัธ์และการเปล่ียนแปลงของเหตุการณ์ต่างๆ ในสังคม 
- แสวงหาความรู้ ประยกุตค์วามรู้มาใชใ้นการป้องกนัและแกไ้ขปัญหา 
- ตดัสินใจท่ีมีประสิทธิภาพ โดยค านึงถึงผลกระทบท่ีเกิดข้ึนต่อตนเอง สังคม 

และส่ิงแวดลอ้ม 
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(4) ความสามารถในการใชท้กัษะชีวติ ไดแ้ก่ 
- น ากระบวนการต่างๆ ไปใชใ้นการด าเนินชีวิตประจ าวนั การเรียนรู้การ

ท างาน และการอยูร่่วมกนัในสังคม 
- สร้างเสริมความสัมพนัธ์อนัดีระหวา่งบุคคล 
- จดัการปัญหาและความขดัแยง้ต่างๆ อยา่งเหมาะสม 
- ปรับตวัใหท้นักบัการเปล่ียนแปลงของสังคมและสภาพแวดลอ้ม 
- หลีกเล่ียงพฤติกรรมไม่พึงประสงคท่ี์ส่งผลกระทบต่อตนเองและผูอ่ื้น 

(5) ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลย ีไดแ้ก่ 
-  เลือกและใชเ้ทคโนโลยดีา้นต่างๆ ไดอ้ยา่งเหมาะสม 
- ใชท้กัษะกระบวนการทางเทคโนโลยีเพื่อการพฒันาการเรียนรู้ การส่ือสาร 

การท างาน การแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์ถูกตอ้งเหมาะสมและมีคุณธรรม 
6.6) คุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์
หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 ก าหนดคุณลกัษณะอนัพึง

ประสงคข์องผูเ้รียนไว ้8 ประการ ดงัน้ี 
(1) รักชาติ ศาสน์ กษตัริย ์
(2) ซ่ือสัตยสุ์จริต 
(3) มีวนิยั 
(4) ใฝ่เรียนรู้ 
(5) อยูอ่ยา่งพอเพียง 
(6) มุ่งมัน่ในการท างาน 
(7) รักความเป็นไทย 
(8) มีจิตสาธารณะ 

6.7) สาระการเรียนรู้ 
หมายถึง สาระส าคญัหรือแก่นของความรู้ (strand) จดัสาระการเรียนรู้ตามพฒันาการ

ทางสมอง และพหุปัญญาของผูเ้รียน ดงัน้ี 
(1) ภาษาไทย 
(2) คณิตศาสตร์ 
(3) วทิยาศาสตร์ 
(4) สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม 
(5) สุขศึกษาและพลศึกษา 
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(6) ศิลปะ 
(7) การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
(8) ภาษาต่างประเทศ 

6.8) มาตรฐานการเรียนรู้ 
หมายถึง ส่ิงท่ีผูเ้รียนรู้และสามารถท าอะไรไดต้ามท่ีก าหนดไว ้มาตรฐานการเรียนรู้มี 2 

ประเภท ไดแ้ก่ 
(1) มาตรฐานวชิาการ (academic standard) เป็นส่ิงท่ีผูเ้รียนตอ้งรู้และเขา้ใจอยา่ง 
(2) ลึกซ้ึงและสามารถท าไดใ้นช่วงเวลาท่ีก าหนด 
(3) มาตรฐานการปฏิบติั (performance standard) เป็นผลการปฏิบติัหรือระดบั 
(4) ความสามารถท่ีผู ้เรียนจะต้องแสดงออกซ่ึงแต่ละกลุ่มสาระจะเขียนใน

ลกัษณะรวมกบัมาตรฐานวชิาการหรือบางกลุ่มสาระจะเขียนแยกเฉพาะ เช่น กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ 
ในสาระท่ี 6 คือ ทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 

หลกัสูตรแกนกลางฯ ไดก้  าหนดมาตรฐานการเรียนรู้ไว ้จ  านวน 67 มาตรฐานการเรียนรู้ 
ดงัตารางต่อไปน้ี 
 
ตารางท่ี 2.1  มาตรฐานการเรียนรู้ของหลกัสูตรแกนกลาง 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ จ านวนสาระ จ านวนมาตรฐาน 

  (strand) การเรียนรู้ 

ภาษาไทย 5 5 

คณิตศาสตร์ 6 14 

วทิยาศาสตร์ 8 13 

สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม 5 11 

สุขศึกษาและพลศึกษา 5 6 

ศิลปะ 3 6 

การงานอาชีพและเทคโนโลยี 4 4 

ภาษาต่างประเทศ 4 8 
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6.9) ตวัช้ีวดั 
ตวัช้ีวดัมีลกัษณะการเขียนเป็นค ากิริยา และประเด็นของสาระหลกั (main concept) ดงัน้ี 

(1) ระบุส่ิงท่ีผูเ้รียนตอ้งรู้ และปฏิบติัไดร้วมทั้งคุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์อง 
(2) ผูเ้รียนในแต่ละระดบัชั้น 
(3) มีความสอดคลอ้งกบัมาตรฐานการเรียนรู้ 
(4) มีความเฉพาะเจาะจงและเป็นรูปธรรม 
(5) น าไปใช้ก าหนดเน้ือหาสาระการจดัท าหน่วยการเรียนรู้การจดัการเรียนรู้ และ

เป็นเกณฑส์ าหรับการวดัประเมินผล เพื่อตรวจสอบคุณภาพผูเ้รียน 
ตวัช้ีวดัแบ่งเป็น 2 ประเภท ไดแ้ก่ 
(1) ตัวช้ีว ัดชั้ นปี เป็นเป้าหมายในการพัฒนาผู ้เ รียน แต่ละชั้ นปีในระดับ

การศึกษาภาคบงัคบั (ป.1-ม.3) 
(2) ตวัช้ีวดัช่วงชั้น เป็นเป้าหมายในการพฒันาผูเ้รียนในระดบัมธัยมศึกษาตอน

ปลาย (ม.4-ม.6) 
6.10) กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 
กิจกรรมพฒันาผูเ้รียนเป็นกิจกรรมท่ีมุ่งให้ผูเ้รียนพฒันาตนเองตามศกัยภาพอย่างรอบ

ด้าน เพื่อความเป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ทั้ งร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคม เสริมสร้างให้มี
ศีลธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย ปลูกฝังและสร้างจิตส านึกของการท าประโยชน์เพื่อสังคม 
สามารถจดัการตนเองได ้และอยู่ร่วมกบัผูอ่ื้นอย่างมีความสุข กิจกรรมพฒันาผูเ้รียนมี 3 กิจกรรม 
เนน้ความสอดคลอ้งกบัคุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์องโรงเรียน ดงัน้ี 

(1) กิจกรรมแนะแนว 
(2) กิจกรรมนกัเรียน ประกอบดว้ย 

- กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยวุกาชาด ผูบ้  าเพญ็ประโยชน์ และนกัศึกษาวิชา
ทหาร 

- กิจกรรมชุมนุม ชมรม 
(3) กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ เป็นกิจกรรมท่ีมุ่งปลูกฝังให้

ผูเ้รียนเกิดจิตอาสา โดยผ่านกระบวนการกิจกรรมท่ีส่งเสริมให้ผูเ้รียนบ าเพญ็ตนให้เป็นประโยชน์
ต่อสังคม ชุมชน และทอ้งถ่ิน ตามความสนใจ แสดงถึงความรับผิดชอบและเสียสละต่อชุมชนและ
สังคม เวลาท่ีผูเ้รียนปฏิบติักิจกรรมเป็นดงัน้ี 
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ก)  ระดบัประถมศึกษา   รวม  6  ปี  60  ชัว่โมง 
ข)  ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้  รวม 3 ปี  45 ชัว่โมง 
ค)  ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย รวม 3  ปี  60 ชัว่โมง 

6.11) ระดบัการศึกษาและเวลาเรียน 
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 แบ่งระดับการศึกษา

ออกเป็น 3 ระดบั ไดแ้ก่ ระดบัประถมศึกษา ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ และระดบัมธัยมศึกษาตอน
ปลาย และมีเวลาเรียน ดงัน้ี 

(1) ระดบัประถมศึกษา (ป.1-ป.6) จดัหลกัสูตรเป็นรายปี มีเวลาเรียนวนัละไม่เกิน 5 
ชัว่โมง 

(2) ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ (ม.1-ม.3) จดัหลกัสูตรเป็นรายภาค มีเวลาเรียนวนัละไม่
เกิน 6 ชัว่โมง คิดน ้ าหนกัของรายสาระการเรียนรู้ท่ีเรียนเป็นหน่วยกิต ใชเ้กณฑ์ 40 ชัว่โมงต่อภาค
เรียน มีค่าน ้าหนกัเท่ากบั 1 หน่วยกิต 

(3) ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-ม.6) จดัหลกัสูตรเป็นรายภาค มีเวลาเรียนวนัละ
ไม่น้อยกว่า 6 ชัว่โมง คิดน ้ าหนกัของรายวิชาเป็นหน่วยกิต ใช้เกณฑ์ 40 ชัว่โมง ต่อภาคเรียน มีค่า
น ้าหนกัเท่ากบั 1 หน่วยกิต 

6.12) หลกัการจดัการเรียนรู้ 
(1) ยึดหลกัผูเ้รียนมีความส าคญั เช่ือวา่ทุกคนสามารถเรียนรู้และพฒันาตนเอง

ได ้
(2) กระบวนการเรียนรู้ เน้นการเรียนรู้ไดด้ว้ยตนเองเป็นหลกั ใชว้ิธีการสอนท่ี

หลากหลาย เหมาะสมกบัผูเ้รียนรายบุคคล 
(3) การออกแบบการจดัการเรียนรู้ใช้วิธีการ กิจกรรม ส่ือ/แหล่งเรียนรู้ การวดั

และประเมินผลท่ีเหมาะสมกบัผูเ้รียน 
6.13) บทบาทผูส้อนและผูเ้รียน 

บทบาทผูส้อน 
(1) วิเคราะห์ผูเ้รียนและน าขอ้มูลมาวางแผนการจดัการเรียนรู้ ให้สอดคล้องกบั

ความตอ้งการและความสนใจของผูเ้รียน 
(2) ก าหนดผลการเรียนรู้ ดา้นความรู้ การคิด ทกัษะ กระบวนการ และคุณลกัษณะ

อนัพึงประสงค ์
(3) ออกแบบและจดัการเรียนรู้ท่ีสอดคลอ้งกบัการพฒันาสมอง และความแตกต่าง

ระหวา่งบุคคล 
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(4) จดับรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ และระบบการดูแลช่วยเหลือผูเ้รียน 
(5) เลือกใชส่ื้อเทคโนโลยภีูมิปัญญาทอ้งถ่ินท่ีเหมาะสมกบักิจกรรมการเรียนรู้ 
(6) ใชว้ธีิการประเมินตามสภาพจริง 
(7) น าผลการประเมินมาพฒันาผูเ้รียน และปรับปรุงการจดัการเรียนรู้ 
บทบาทผูเ้รียน 
(1) ก าหนดเป้าหมายการเรียนรู้ วางแผนและรับผดิชอบการเรียนรู้ของตนเอง 
(2) แสวงหาความรู้จากแหล่งการเรียนรู้ วิเคราะห์ สังเคราะห์ความรู้ ตั้งค  าถาม

และหาแนวทางแกปั้ญหาดว้ยวธีิการต่างๆ 
(3) ลงมือปฏิบัติ  สรุปส่ิง ท่ี เ รียนรู้ด้วยตนเองและน าไปประยุกต์ใช้ใน

สถานการณ์ต่างๆ 
(4) ปฏิสัมพนัธ์ในการเรียนรู้และร่วมกิจกรรมกบักลุ่มเพื่อและผูส้อน 
(5) ประเมินและพฒันาการเรียนรู้ของตนเองอยา่งต่อเน่ือง 

6.14) ส่ือการเรียนรู้ 
ส่ือการเรียนรู้เป็นตวักลางส าหรับส่งเสริมและสนบัสนุนกระบวนการเรียนรู้ของผูเ้รียน

อยา่งมีประสิทธิภาพ เช่น ส่ือธรรมชาติ ส่ือส่ิงพิมพ ์ส่ือเทคโนโลยี ตลอดจนเครือข่ายการเรียนรู้ท่ีมี
ในทอ้งถ่ิน การใชส่ื้อการเรียนรู้จะตอ้งเลือกใหมี้ความเหมาะสมกบัระดบัพฒันาการและรูปแบบการ
เรียนรู้ท่ีหลากหลายของผูเ้รียนแต่ละคน 

6.15) การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ 4 ระดบั ไดแ้ก่ 
(1)  การประเมินระดบัชั้นเรียน 
เป็นการวดัและประเมินผลท่ีอยู่ในกระบวนการจดัการเรียนรู้ เน้นการวดัและ

ประเมินผลตามสภาพจริง 
(2)  การประเมินระดบัสถานศึกษา 
เป็นการวดัและประเมินผลการเรียนเป็นรายปี รายภาค รวมทั้ งการอ่าน คิด

วเิคราะห์และเขียน คุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์และกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 
(3)  การประเมินระดบัเขตพื้นท่ีการศึกษา 
เป็นการประเมินคุณภาพผูเ้รียนตามมาตรฐานการเรียนรู้ เพื่อใช้เป็นข้อมูล

พื้นฐานส าหรับการพฒันาคุณภาพการศึกษาของเขตพื้นท่ีการศึกษา 
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(4)  การประเมินระดบัชาติ 
เป็นการประเมินคุณภาพผู้เ รียนในระดับชาติ ตามมาตรฐานการเรียนรู้ท่ี

สถานศึกษาตอ้งจดัให้ผูเ้รียนทุกคนท่ีเรียนในชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 3 และชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 เขา้รับการประเมิน 

6.16)  เกณฑก์ารจบการศึกษา 
(1) ระดบัประถมศึกษา 

1. ผูเ้รียนเรียนสาระพื้นฐาน และสาระ/กิจกรรมเพิ่มเติม ตามโครงสร้าง
เวลาเรียนท่ีหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานก าหนด 

2. ผูเ้รียนตอ้งมีผลการประเมินสาระพื้นฐานผ่านเกณฑ์การประเมินตามท่ี
สถานศึกษาก าหนด 

3. ผูเ้รียนผลการประเมินการอ่าน วเิคราะห์ และเขียน ในระดบัท่ีผา่นเกณฑ์
การประเมินตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 

4. ผูเ้รียนมีผลการประเมินคุณลกัษณะอนัพึงประสงคใ์นระดบัท่ีผา่นเกณฑ์
การประเมินท่ีสถานศึกษาก าหนด 

5. ผูเ้รียนเขา้ร่วมกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนและมีผลการประเมินผา่นเกณฑ์การ
ประเมินตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 

(2) ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ 
1. ผูเ้รียนเรียนสาระพื้นฐานและเพิ่มเติมไม่เกิน 81 หน่วยกิต โดยเป็นสาระ

พื้นฐาน 63 หน่วยกิต และสาระเพิ่มเติมตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 
2. ผูเ้รียนตอ้งไดห้น่วยกิตตลอดหลกัสูตรไม่นอ้ยกวา่ 77 หน่วยกิต โดยเป็น

สาระพื้นฐาน 63 หน่วยกิต และเพิ่มเติมไม่นอ้ยกวา่ 14 หน่วยกิต 
3. ผูเ้รียนมีผลการประเมินการอ่าน วิเคราะห์ และเขียน ในระดับท่ีผ่าน

เกณฑก์ารประเมินท่ีสถานศึกษาก าหนด 
4. ผูเ้รียนมีผลการประเมินคุณลกัษณะอนัพึงประสงคใ์นระดบัท่ีผา่นเกณฑ์

การประเมินตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 
5. ผูเ้รียนเขา้ร่วมกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนและมีผลการประเมินผา่นเกณฑ์การ

ประเมินตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 
(3) ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย 

1. ผูเ้รียนเรียนสาระพื้นฐานและเพิ่มเติมไม่เกิน 81 หน่วยกิต โดยเป็นสาระ
พื้นฐาน 39 หน่วยกิต และสาระเพิ่มเติมตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 
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2. ผูเ้รียนตอ้งไดห้น่วยกิตตลอดหลกัสูตรไม่นอ้ยกวา่ 77 หน่วยกิต โดยเป็น
สาระพื้นฐาน 39 หน่วยกิต และเพิ่มเติมไม่นอ้ยกวา่ 38 หน่วยกิต 

3. ผูเ้รียนมีผลการประเมินการอ่าน วิเคราะห์ และเขียน ในระดับท่ีผ่าน
เกณฑก์ารประเมินท่ีสถานศึกษาก าหนด 

4. ผูเ้รียนมีผลการประเมินคุณลกัษณะอนัพึงประสงคใ์นระดบัท่ีผา่นเกณฑ์
การประเมินตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 

5. ผูเ้รียนเขา้ร่วมกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนและมีผลการประเมินผา่นเกณฑ์การ
ประเมินตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 

6.17)  การเทียบโอนผลการเรียน สามารถด าเนินการได ้ดงัน้ี 
(1) พิจารณาจากหลกัฐานการศึกษาและเอกสารอ่ืนๆ ท่ีให้ขอ้มูลแสดงความรู้ 

ความสามารถของผูเ้รียน 
(2) พิจารณาจากความรู้ ความสามารถของผูเ้รียน โดยการทดสอบด้วยวิธีการ

ต่างๆ ทั้งภาคความรู้และภาคปฏิบติั 
(3) พิจารณาจากความสามารถและการปฏิบติัในสภาพจริง 

6.18)  การบริหารจดัการหลกัสูตร 
สถานศึกษามีหน้าท่ีส าคญัในการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา การวางแผนและการ

ด าเนินการใช้หลกัสูตร การเพิ่มพูนคุณภาพดว้ยกระบวนการวิจยัและพฒันา จดัท าระเบียบการวดั
และประเมินผล การพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษาตอ้งพิจารณาให้สอดคลอ้งกบัหลกัสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

สรุปได้ว่าจากวิสัยทัศน์ หลักการ จุดหมาย โครงสร้างหลักสูตร สาระการเรียนรู้ 
มาตรฐานการเรียนรู้ และการวดัประเมินผล หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 
ส่งเสริมให้ประชาชนคนไทยทุกคนต้องได้รับการศึกษาอย่างเสมอภาคและเท่าเทียบกันอย่าง
ต่อเน่ืองเป็นเวลา 12 ปี เพื่อพัฒนาให้เป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ มีศักยภาพในการศึกษาต่อและ 
การประกอบอาชีพ 

2.2.2.5 การจดัการสถานศึกษาในสภาพปัจจุบนั 
สภาพการจดัการศึกษาในปัจจุบนัแม้ว่าจะมีการพฒันาในด้านต่างๆ ข้ึนมามากเม่ือ

เปรียบเทียบกบัในอดีต แต่ก็ยงัมีปัญหาอีกมาก ดงัท่ี ศาสตราจารย ์นายแพทยป์ระเวศ วะสี ไดก้ล่าว
ไวว้า่ “ระบบการศึกษาไทยลา้สมยั ไม่สร้างพลงัทางปัญญาให้คนไทยเต็มศกัยภาพของคน เป็นเหตุ
ให้ชาติอ่อนแอทางปัญญาและเป็นระบบการศึกษาท่ีก่อความทุกข์ยากให้แก่ผูค้นทั้ งประเทศ 
จนกระทัง่มีการล้ีภยัทางการศึกษาคือ การท่ีคนท่ีมีความสามารถส่งลูกหลานของตนไปศึกษาท่ีอ่ืนท่ี
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เช่ือว่าเป็นการศึกษาท่ีดีกว่าในประเทศ ท าให้เราไม่สร้างระบบการศึกษาท่ีดีทดัเทียม หรือดีกว่า
การศึกษาท่ีดีๆ ในต่างประเทศ น่ีคือโจทยท่ี์ใหญ่ท่ีสุดท่ีคนไทยทุกคนตอ้งช่วยกนัตีให้แตกและท า
ใหไ้ด ้ถา้เราไม่ปฏิรูปหรือปฏิวติัการศึกษาไทย คนไทยจะไม่พน้จากความทุกขย์าก และวิกฤตการณ์
นานาประการท่ีจะทบัถมมากข้ึน ทั้งเศรษฐกิจ การเมือง สังคม ส่ิงแวดล้อม วฒันธรรม และจิต
วญิญาณ” นัน่ยอ่มแสดงใหเ้ห็นวา่ การจดัการศึกษาไทยในปัจจุบนัยงัไม่สอดคลอ้งกบัความตอ้งการ
ของบุคคล สังคม และประเทศ ยิ่งเม่ือตอ้งเผชิญกบักระแส ความคาดหวงัของสังคมท่ีจะให้การ
แข่งขนัในสังคมโลกดว้ยแลว้ ก็ยิง่เป็นความสับสน ความลม้เหลวและความลา้หลงัท่ีเป็นปัญหาของ
การศึกษามากข้ึน (รุ่ง แกว้แดง, 2541) 

นอกจากน้ี ธนาคารกสิกรไทย ยงัได้ศึกษาปัญหาวิกฤติของการศึกษาไทย โดย
ศาสตราจารย ์ดร.สิปปนนท ์เกตุฑตั ไดส้รุปปัญหาวกิฤตของการศึกษาไทย ดงัน้ี 

1. ความไม่เป็นเอกภาพของการจดัการศึกษาไทย 
2. การกระจายโอกาสทางการศึกษายงัมีนอ้ย 
3. การศึกษาไทยเป็นการศึกษาแบบรวมศูนยไ์ม่กระจายอ านาจ 
4. หลกัสูตรทางการศึกษา ตลอดจนต าราเรียนขาดความยืดหยุ่นไม่สอคลอ้งกบัสภาพ

ของทอ้งถ่ิน 
5. หลกัสูตรขาดเร่ืองคุณธรรม จริยธรรม ความรู้เก่ียวกบัเร่ืองครอบครัว 
6. หลกัสูตรลา้สมยั ขาดคุณภาพ เน้ือหาสาระไม่ส่งเสรมให้ผูเ้รียนรู้จกัการคิดอยา่งเป็น

ระบบ 
7. เน้ือหาสาระการศึกษา ขาดความเป็นไทย 
8. ความเหล่ือมล ้าของคุณภาพสถานศึกษา อนัเน่ืองมาจากการไม่กระจายครูท่ีมีคุณภาพ 

ความไม่พร้อมดา้นอุปกรณ์การเรียนการสอน อาคารสถานท่ี ส่ิงแวดลอ้มอ่ืนๆ เป็นเหตุให้คุณภาพ
ของนกัเรียนไม่เท่าเทียมกนั 

9. ครูขาดคุณภาพ โดยเฉพาะในทอ้งถ่ินท่ีห่างไกลและทุรกนัดาร เพราะยงัขาดระบบ
การสร้างแรงจูงใจ ใหค้นเก่ง คนดีมาเป็นครู 

10. การขาดการสนบัสนุนเร่ืองการพฒันาคุณภาพบุคลากรทางการศึกษา เช่น เงินทุน 
สนบัสนุนงานวจิยันอ้ย เป็นตน้ 

11. การให้ความส าคญัเร่ือง การจดัการศึกษาระดบัต่างๆ ไม่สมดุล เช่น สนบัสนุน
งบประมาณใหก้ารอุดมศึกษามากกวา่การศึกษาของเด็กเล็ก เป็นตน้ 

12. รัฐบาลและนกัการเมืองขาดความจริงใจในการพฒันาการศึกษาอยา่งต่อเน่ือง 
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13. รัฐบาลไม่มีวิสัยทัศน์ทางการศึกษา ไม่ให้ความส าคัญกับการวิจัยและพฒันา 
ทางการศึกษา 

14. รัฐบาลไม่ลงทุนเพื่อการศึกษาอย่างจริงจัง และเอกชนมีส่วนร่วมสนับสนุน
การศึกษานอ้ย 

15. ผูบ้ริหารการศึกษาขาดความถนดัดา้นการบริหารจดัการศึกษา 
16. การขาดหน่วยงานท่ี รับผิดชอบในการพัฒนาผู ้อยู่ ในตลาดแรงงานให้ มี

ความสามารถเพิ่มข้ึน และมีปริมาณเพียงพอกบัความตอ้งการ 
17. การแข่งขนัในระบบการศึกษา มีความรุนแรงเกินไป ท าให้เกิดภาวะเครียดแก่

เยาวชนของชาติ  
18. การขาดการสนบัสนุนในดา้นการศึกษาแก่ภิกษุ สามเณร และแม่ชี 
19. ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 
20. ผูป้กครองขาดจิตส านึกในคุณค่าของการศึกษา 
จากรายงานการวิจยัเร่ือง สภาพและปัญหาการบริหารและการจดัการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ของสถานศึกษาในประเทศไทย (ธีระ รุญเจริญ, 2545) รายงานสภาวะการศึกษาไทยต่อประชาชน  
ปี 2546 : ผ่าปมปฏิรูป (อมรวิชช์ นาครทรรพ, 2547) ภาพการศึกษาไทยในอนาคต 10-20 ปี  
(พิณสุดา สิริธรังศรี, 2552) และขอ้เสนอการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง (พ.ศ. 2552-2561) 
(ส านกังานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2552) พบว่า ประเทศไทยก าลงัเผชิญปัญหาและวิกฤติการณ์
ทางดา้นการศึกษาท่ีจะตอ้งด าเนินการเร่งด่วนดงัน้ี 

1.  ดา้นคุณภาพการศึกษา 
คุณภาพการศึกษาไทยย ังอยู่ในภาวะท่ีน่าเป็นห่วงแม้ว่าจะมีความพยายามและ

ความกา้วหนา้ ในการด าเนินการเพื่อพฒันาคุณภาพการศึกษาก็ตาม ดงัดชันีช้ีวดัภายในประเทศและ
ดชันีช้ีวดัระดบันานาชาติ ดงัน้ี 

1) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ไดแ้ก่ ผลการประเมินวิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์
ในโครงการ Program for International Student Assessment (PISA) ซ่ึงเป็นโครงการความร่วมมือ
กบัองค์การร่วมมือทางการคา้และการพฒันา (Organization for Economic Co-operation and 
Development (OECD) โดยประเมินผลสัมฤทธ์ิใน ปี พ.ศ. 2546 ผลการประเมินพบว่าไทยได้
คะแนนต ่ ากว่าค่าเฉล่ียของ OECD จากข้อมูลน้ีช้ีให้เห็นว่าผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนจะมี
ความสัมพนัธ์กบัระดบัการศึกษาของผูป้กครองดว้ย 

2) จากผลการทดสอบความสามารถและการปฏิบติังานของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษา
ปีท่ี 3 จ านวน 11,467 คน จาก 199 โรงเรียน ในปี พ.ศ. 2546 พบวา่คะแนนเฉล่ียความสามารถดา้น
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วชิาการ ทกัษะการคิดของนกัเรียนต ่ากวา่เกณฑ์ร้อยละ 60 และในดา้นวิชาการมีคะแนนผลสัมฤทธ์ิ
วิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาองักฤษ ต ่ากวา่เกณฑ์ ส่วนการวดัผลความถนดัทาง
การศึกษา (SAT) ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 พบวา่นกัเรียนมีคะแนนเฉล่ียความสามารถทาง
ภาษา การคิดค านวณ ความสามารถเชิงวเิคราะห์ และความสามารถรวม 3 ดา้น ต ่ากวา่เกณฑเ์ช่นกนั 

นอกจากน้ีจากรายงานสภาวะการศึกษาไทย ปี 2547-2548 พบวา่ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนของนกัเรียนระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐานอยู่ในเกณฑ์ต ่าและรายงานการสัมมนา “ 6 ปี กบัการ
ปฏิรูปการศึกษา” พบวา่ผลสัมฤทธ์ิในการทดสอบระดบัชาติในวิชาหลกัระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 
และชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 ส่วนใหญ่ไม่สูงข้ึน และบางวิชามีแนวโนม้ต ่าลง ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการ
ประเมินภายนอกดา้นผูเ้รียนท่ีพบว่าผลสัมฤทธ์ิต ่ากว่าศกัยภาพท่ีมีอยู่โดยเฉพาะความสามารถใน
การคิด การใฝ่รู้ และผลสัมฤทธ์ิตามหลกัสูตร (ส านกังานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2548; สมหวงั พิ
ริยานุวฒัน์, 2548) และในปีการศึกษา 2548-2549 ผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน 
(O-NET) ของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 พบว่าวิชาภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ 
คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์นักเรียนได้คะแนนเฉล่ียต ่ากว่าร้อยละ 50 ทั้งส้ินแสดงให้เห็นว่า
คุณภาพการจดัการศึกษายงัไม่น่าพึงพอใจ สอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของภารดี อนนัต์นาวี (2545) 
พบว่าประสิทธิผลของโรงเรียนในสังกดัส านักงานคณะกรรมการประถมศึกษาแห่งชาติ ในด้าน
ความส าเร็จในการผลิตนกัเรียนมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง 

3) ผลการประเมินภายนอก โดยส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (องคก์รมหาชน) ในรอบแรกพบวา่ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน จ านวน 35,159 โรงเรียน 
โดยพิจารณาจากมาตรฐาน 3 ด้าน คือ ดา้นผูเ้รียน ครูและผูบ้ริหารพบว่า โรงเรียนท่ีได้มาตรฐาน
ระดบัดี ร้อยละ 34.61 และโรงเรียนท่ีไม่ไดม้าตรฐานของ สมศ. ร้อยละ 65.39 ช้ีให้เห็นวา่คุณภาพ
ของสถานศึกษาในภาพรวมของประเทศยงัไม่เป็นท่ีน่าพอใจ โดยมีสถานศึกษาท่ีไดม้าตรฐานไม่ถึง
ร้อยละ 50 และในการประเมินรอบสองของ สมศ. พบว่าสถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาระดับ
ประถมศึกษาและระดบัมธัยมศึกษา จ านวน 22,425 แห่ง มีถึงร้อยละ 79.7 ท่ีไดม้าตรฐานและร้อยละ 
20.3 ท่ีตอ้งไดรั้บการพฒันา (ส านกังานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2552) 

1) ศกัยภาพและความสามารถในการแข่งขนักบัประชาคมโลก  
จากรายงานขอ้มูลของ IMD ไดจ้ดัอนัดบัความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ

ไทยในช่วง 3 ปี (2549-2551) พบว่าประเทศไทยมีอนัดบัความสามารถไม่แน่นอน ค่อนข้างต ่า 
กล่าวคือ อยูใ่นล าดบัท่ี 32, 33 และ 27 ตามล าดบั โดยเฉพาะ 2 ปีท่ีผา่นมาการศึกษาไทยอยูล่  าดบัท่ี 
46 และ 48 จาก 61 ประเทศ และต ่ากวา่ประเทศในเอเชียดว้ยกนั คือ สิงคโปร์ ไตห้วนั จีน มาเลเซีย 
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และญ่ีปุ่น ซ่ึงเป็นประเทศคู่แข่งทางการค้าและการพฒันาของไทย (ส านักงานเลขาธิการสภา
การศึกษา, 2552) 

2.  ดา้นโครงสร้างและการบริหารสถานศึกษา 
การจดัโครงสร้างและระบบบริหารโรงเรียน แต่เดิมตั้งอยู่บนพื้นฐานของระบบ

ราชการ (Bureaucratic model) โดยแบ่งเป็นหน่วยหรือแผนกยอ่ยต่างหากไม่เก่ียวเน่ืองกนั มีจุดเนน้
ในการรักษารูปแบบการจดัการศึกษาเดิม เพื่อความมัน่คง มีการใช้กฎระเบียบและวิธีต่างๆ เพื่อ
ก่อใหเ้กิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย สามารถคาดการณ์ผลท่ีจะเกิดข้ึนได ้โครงสร้างระบบโรงเรียน
แบบระบบราชการน้ีสะทอ้นแนวคิดของการบริหารหน่วยงานขนาดใหญ่ แต่ไม่สอดคล้องกับ 
การด าเนินงาน การจดัการศึกษาโดยวชิาชีพหรืออยา่งมืออาชีพท่ีตอ้งการความรู้ และความเช่ียวชาญ
ท่ีผ่านการศึกษาอบรมมาเป็นการเฉพาะ ทั้ งน้ี เพราะระบบโรงเรียนสมัยใหม่จะเป็นสถานท่ี 
ท่ีบุคคลากรแต่ละคนเป็นทรัพยากรท่ีมีค่าต่อการจดัการเรียนการสอน รูปแบบของระบบโรงเรียน 
ส่ิงต่างๆ ในระบบโรงเรียนจะไดรั้บการพิจารณาในฐานะท่ีเป็นบริบทขององคก์ารในส่วนรวม และ
แนวคิดในการบริหารจะรวบรวมจากแหล่งต่างๆ และประมวลเขา้ด้วยกนัเป็นส่ิงท่ีมีความหมาย 
และเป็นแนวคิดขององคก์าร (Kanter, 1983) โครงสร้างองคก์ารจะมีการยืดหยุน่และสนองตอบต่อ
การเปล่ียนแปลงไดอ้ยา่งดี (Wildy & Wallace, 1994) 

ตามแนวคิดเ ดิมโครงสร้างองค์การของโรง เ รียนแบ่งตามสายบังคับบัญชา 
(Hierarchical) อ านาจและฐานะต าแหน่งจะข้ึนอยูก่บัผูท่ี้อยู่ในระบบโรงเรียนนานท่ีสุด ตามระบบ
อาวโุสขณะเดียวกนัแบบของภาวะผูน้ าท่ีใชก้็จะแตกต่างกนัไป ความสามารถของผูบ้ริหารแต่ละคน
จะข้ึนอยู่กบัการควบคุมดูแลโรงเรียนตามโครงสร้าง  การตดัสินใจจะรวมศูนยแ์ละเป็นระบบจาก
ขา้งบนสู่ขา้งล่าง (Top-down)  การด าเนินกิจกรรมต่างๆ  ของโรงเรียนเป็นการกระท าของกลุ่มเล็กๆ  
หรือกลุ่มท่ีไดรั้บมอบหมายใหจ้ดัท าเป็นการจดัท าในกรอบความคิดของผูบ้ริหาร   และบุคลากรใน
โรงเรียน  ผูป้กครองนักเรียนไม่มีส่วนร่วมในกระบวนการตดัสินใจเพราะโครงสร้างของระบบ
โรงเรียนไม่อ านวยใหมี้ส่วนร่วมได ้

ในระบบโรงเรียนสมยัใหม่ จะมีการจดัโครงสร้างท่ีหลากหลาย การตดัสินใจจะไม่เป็น
ภารกิจความรับผิดชอบของผูบ้ริหารแต่เพียงผูเ้ดียวอีกต่อไป (Hallinger,1992) โรงเรียนจะเป็น
องค์กรวิชาชีพท่ีมีการจดัตั้งทีมงาน และกลุ่มท างานตั้งแต่ตน้จนส าเร็จ แบบของภาวะผูน้ าจะเป็น
การท างานร่วมกนั ของกลุ่มนกัวชิาการและเป็นประชาธิปไตย การคิดคน้นวตักรรมและการทดลอง
จะมาจากผูเ้ก่ียวขอ้งกบักระบวน การเรียนการสอนโดยตรง โครงสร้างของการเปิดโอกาสให้ชุมชน
ของโรงเรียนไดพ้ฒันาและด าเนินการไดใ้นส่ิงท่ีโรงเรียนตอ้งการ  การจดักิจกรรมใดจะค านึงถึง
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เป้าหมายและนโยบายของโรงเรียน กลุ่มอ่ืนในโรงเรียนจะตอ้งยอมรับ และเขา้ไปมีส่วนร่วมในการ
ตดัสินใจและพฒันาโครงการ  

ระบบโรงเรียนสมัยใหม่จะมีแนวคิดแตกต่างไปจากระบบโรงเรียนแต่เดิมโดยมี 
การพิจารณา ในแง่มุมต่างๆ ท่ีมีเป้าหมายหลากหลาย มีกระบวนการต่อรอง (Negotiated) เพื่อให้เกิด
ความพึงพอใจของผูเ้ก่ียวขอ้งของโรงเรียนท่ีมีอยูอ่ยา่งหลากหลาย (Multiple Staksholders) เจตคติ
ต่อการสอนเป็นส่ิงท่ีเปล่ียนแปลงจากการมีวิธีสอนแบบเดียว มีการยอมรับว่ามีวิธีสอนหลายวิธีท่ี
เหมาะสมในแต่ละสถานการณ์ ส่ิงส าคญัท่ีสุดคือ มีการเปล่ียนแปลงเก่ียวกบัอ านาจในการบริหาร
โรงเรียน กล่าวคือแมจ้ะมีกฎหมายระเบียบกฎเกณฑ์ก าหนดให้เป็นภาระรับผิดชอบของผูบ้ริหาร
ระดบัสูง แต่ปัจจุบนัจะเป็นการตดัสินใจ ท่ีมีอยูทุ่กระดบัของโครงสร้างระบบงานบริหารองคก์าร  

การเปล่ียนแปลงเจตคติดังกล่าว สะท้อนการขับเคล่ือนแนวการบริหารจากเพื่อ 
ความมัน่คง และเป็นส่ิงท่ีคาดการณ์ผลท่ีจะเกิดข้ึนไดไ้ปสู่ความหลากหลาย และการเลือกสรรจาก
ผูบ้ริหารแต่ผูเ้ดียวเป็นหลายคน และจากความง่ายไปสู่ความซบัซอ้นหลากหลาย (Niabilt, 1982) 

นอกจากน้ี รุ่ง แกว้แดง (2541) ไดก้ล่าวถึงปัญหาการบริหารโรงเรียนในประเทศไทย 
ท่ีมีปัญหาและอุปสรรคต่อประสิทธิภาพการบริหาร คือ  

1) ปัญหาการรวมอ านาจเขา้สู่ส่วนกลาง สถานศึกษาทุกแห่ง ตอ้งข้ึนตรงต่อกรม
หรือ ส านกังานในส่วนกลาง ซ่ึงเป็นนิติบุคคล สถานศึกษาไม่มีอ านาจในการบริหารตนเอง ทั้งดา้น
วิชาการ งบประมาณและบุคคล การด าเนินการทุกอย่างตอ้งรายงานและขออนุมติัตามสายบงัคบั
บญัชาท่ียาวถึง 6 -7 ล าดบัขั้น สถานศึกษาเป็นหน่วยงานท่ีอยูร่ะดบัล่างสุด ถูกควบคุมตรวจสอบ 
และบงัคบับญัชาจากส่วนกลางในทุกๆ เร่ือง 

2) ผูบ้ริหารไม่มีอ านาจในการตดัสินใจ ท าหน้าท่ีเป็นเพียงตวัแทนของส่วนกลาง 
เป็นผูป้ระสานงานมากกวา่จะเป็นผูบ้ริหาร 

3) ผูบ้ริหารให้ความส าคญักบัผูบ้งัคบับญัชามากกวา่ผูเ้รียน ในเวลาท่ีผูบ้งัคบับญัชา
ระดบัสูงเดินทางไปราชการต่างจงัหวดั จะมีผูบ้ริหารโรงเรียนเดินทางมาคอยตอ้นรับ ติดตามดูแล 
เป็นสาเหตุหน่ึงท่ีท าใหบ้ริหารไม่อยูส่ถานศึกษา 

4) ชุมชนและผูป้กครองไม่มีบทบาทในการจดัการศึกษา แมจ้ะมีแนวคิดในการให้
ชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา เน่ืองจากการบริหารการศึกษา จะสั่งตรงจากส่วนกลาง 
โรงเรียนยงัไม่ค่อยเปิดโอกาสให้ชุมชนไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา ไม่ว่าจะเป็นเร่ือง
การจดัหลกัสูตร การพฒันาการเรียนการสอน 

5) การเรียนไม่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนในท้องถ่ิน การบริหารด้านวิชาการ 
กระทรวง ศึกษาธิการจะคุมเขม้ทั้งเน้ือหาในหลกัสูตร การเลือกใชส่ื้อการเรียนการสอน ระยะเวลาท่ี
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ใช้ในการเรียน การวดัผล ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินไม่ไดรั้บการ เอาใจใส่ให้เขา้มาอยู่ในระบบการศึกษา 
นกัเรียนเรียนส่ิงท่ีไม่สอดคลอ้งกบัชีวติในชุมชน น าไปใชใ้นชีวติประจ าวนัไม่ได ้

3.  ดา้นหลกัสูตรและการสอน  
จากรายงานสภาวะการศึกษาไทย พ.ศ. 2546 สรุปวา่หลกัสูตรและการสอนแมจ้ะได้

ด าเนินการได้ส าเร็จและบงัเกิดผลดีในหลายๆเร่ือง แต่ยงัมีปัญหาท่ีต้องแก้ไขอีกหลายเร่ือง คือ 
(มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช, 2551) 

1) ความไม่เขา้ใจในการประยุกตใ์ชห้ลกัสูตรของครูแทบทุกระดบั ตลอดจนการใช้
หลักสูตรสถานศึกษาท่ีให้สถานศึกษาจัดท าใช้เอง ซ่ึงต่อมาได้ปรับเปล่ียนเป็นใช้หลักสูตร
แกนกลาง ร้อยละ 70 และใชห้ลกัสูตรท่ีสถานศึกษาก าหนดเองร้อยละ 30 โดยต่างกงัวลวา่หลกัสูตร
ท่ีก าหนดจะมีความเหมาะสมในดา้นเน้ือหาเพียงใด ตลอดจนความพร้อมของครูท่ีจะใชห้ลกัสูตร 

2) ความล่าช้าในการปฏิบัติการเ รียนการสอน เ น่ืองจากความเคยชินและ 
ความสับสนของครูและขาดการนิเทศติดตามผลตลอดจนมาตรฐานการพฒันาครูประจ าการ ยงัเนน้
การฝึกอบรมระยะสั้นอย่างผิวเผิน และยึดการพฒันาท่ีใชห้น่วยงานเป็นผูจ้ดัเป็นฐานมากกวา่จะใช้
โรงเรียนเป็นฐาน 

3) ผลกระทบจากเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) ต่อกระบวนการเรียนรู้ยงัไม่ปรากฏ
ชดัเจนแมว้่าการน าเทคโนโลยีสารสนเทศไปสู่สถานศึกษาทัว่ประเทศจะประสบผลส าเร็จในเชิง
โครงสร้างพื้นฐานแต่ยงัขาดการติดตามประเมินผลเชิงลึกอยา่งจริงจงั เครือข่ายดงักล่าวมีผลกระทบ
ในแง่บวกและแง่ลบต่อการเรียนรู้ของนกัเรียนเพียงใด เพื่อจะไดรั้บขอ้มูลส าหรับการวางแผนใช้
ประโยชน์จากเทคโนโลยสีารสนเทศอยา่งสร้างสรรคไ์ดม้ากยิง่ข้ึน 

4.  ดา้นคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา  
สังคมไทยในอดีต คนท่ีมีความรู้และประสบการณ์มากท่ีสุด จะเป็นผูถ้่ายทอดความรู้

และประสบการณ์ให้กบัคนรุ่นต่อไป ซ่ึงเราเรียกวา่ “ครู” จุดอ่อนของครูยุคแรกคือ ไม่มีความรู้ทาง
วิชาการศึกษา ต่อมาไดมี้การพฒันาการศึกษา เป็นระบบมากข้ึน ครูในสังคมไทย จึงหมายถึง ครูท่ี
สอนในระบบโรงเรียน หรือครูอาชีพ ซ่ึงประสบผลส าเร็จอยา่งสูงในระยะแรก สามารถคดัเลือกคน
เก่ง คนดี มีความรู้เข้าสู่อาชีพครู ครูเกือบทุกคนนอกจากจะมีความรู้ในเน้ือหาวิชาแล้ว ต้องมี
ความสามารถในกระบวนการเรียนการสอน มีความประพฤติดี มีการคดัเลือกนกัเรียนท่ีเก่งท่ีสุดของ
แต่ละจงัหวดัเขา้เรียนฝึกหดัครู จึงกล่าวไดว้า่ ครูคือคนท่ีเก่งท่ีสุดของประเทศ 

ต่อมาความตอ้งการครูเพิ่มมากข้ึน การผลิตครูในระบบเดิม จึงไม่สามารถตอบสนอง
ความตอ้งการได้จึงผลิตครูจ านวนมากเพื่อเร่งปริมาณแต่ไม่อาจควบคุมคุณภาพได ้ ต่อมาสภาพ
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ความตอ้งการเปล่ียนไป ท าให้ครูท่ีผลิตออกมาหางานท าไม่ไดจึ้งเป็นยุคท่ีมีปัญหาเก่ียวกบัครู ดงัน้ี 
(รุ่ง แกว้แดง, 2541) 

1) การลดความนิยมในอาชีพครู 
ในช่วงหน่ึงเราผลิตครูออกมาจ านวนเกินกวา่ท่ีจะบรรจุ เป็นครูไดท้ั้งหมด จึงท าให้ครู

วา่งงานเป็นจ านวนนานมาก  เม่ือเป็นเช่นน้ีคนท่ีเรียนครูก็ไม่แน่ใจวา่จะมีโอกาสไดท้  างาน หรือแม้
จะเลือกเรียนครูก็ไม่ไดเ้ลือกดว้ยความตั้งใจจะเป็นครู และมกัจะเลือกเป็นอนัดบัสุดทา้ย จนกระทัง่
มีค  ากล่าววา่ คนท่ีเรียนครูก็คือคนท่ีเรียนอะไรไม่ไดแ้ลว้จึงมาเป็นครู  

2) ครูขาดการพฒันาตนเอง  
เน่ืองจากเน้ือหาวชิาในหลกัสูตรไดเ้ปล่ียนแปลงไปอยา่งรวดเร็ว แต่ครูส่วนใหญ่ไม่ค่อย

ไดรั้บการอบรมหลงัจากจบการศึกษาจากสถาบนัการฝึกหัดครู และครูเองก็ไม่ไดพ้ยายามท่ีจะใฝ่
ศึกษาเพื่อพฒันาตนเอง จึงท าใหต้ามไม่ทนัความกา้วหนา้ทางวทิยาการ  

3) วชิาการศึกษาขาดการวิจยัและพฒันา 
แมว้า่ทัว่โลกจะไดพ้ฒันาวิชาการศึกษาไปมาก แต่ตอ้งยอมรับว่า ศาสตร์วิชาการศึกษา 

ในประเทศไทยนั้นมีการวจิยัและพฒันาค่อนขา้งนอ้ย การเรียนการสอนยงัคงเป็นไปในลกัษณะเดิม 
ไม่มีการคน้พบนวตักรรมใหม่ๆ ต่างกบัวงการแพทย ์วงการสารสนเทศ วิศวกรรม ฯลฯ ท่ีมีการวิจยั
และพฒันาอยูต่ลอดเวลา จนเป็นอาชีพท่ีไดรั้บความนิยมและมีรายไดดี้  

4) การใหค้วามส าคญักบัสายงานบริหารมากกวา่  
ปัจจุบนัโอกาสและความกา้วหน้าของผูท่ี้เป็นครูมีน้อยกว่าต าแหน่งสายงานผูบ้ริหาร 

เช่น ผูบ้ริหารสถานศึกษา ผูช่้วย และหวัหนา้หมวดวิชา ท าให้สูญเสียครูจ านวนมากท่ีสอนเก่ง จาก
การเปล่ียนบทบาทหนา้ท่ีไปเป็นผูบ้ริหารระดบักลาง  

นอกจากน้ีการท่ีเรามีระบบการบริหารท่ีรวมอ านาจเขา้สู่ส่วนกลาง และมีขั้นตอนการ
บงัคบับญัชายาว ก็ท  าใหค้รูกลายเป็นคนชั้นล่างสุดของระบบราชการผูบ้ริหารการศึกษาส่วนใหญ่ก็
สนใจแต่เร่ืองท่ีท าให้มีอ านาจมากกวา่ เช่น เร่ืองการยา้ย การเงิน วินยั ไม่ไดใ้ห้ความสนใจกบัการ
เรียนการสอนหรืองานดา้นวิชาการ โดยมกัจะมองเห็นงานสอนของครูมีความส าคญัเป็นอนัดบั
สุดทา้ยในระบบการศึกษาเสมอ 

5) ค่าตอบแทนต ่า  
ครูเป็นกลุ่มท่ีท างานหนักแต่มีรายได้ต ่า เม่ือเปรียบเทียบกับเพื่อร่วมรุ่นท่ีมีระดับ

การศึกษาเท่ากนัท่ีประกอบอาชีพอ่ืนๆ โดยเฉพาะครูท่ีตั้งใจสอนจนไม่มีเวลาออกไปประกอบอาชีพ
รอง การมีรายได้ต ่าท าให้อาชีพครูด้อยกว่าอาชีพอ่ืน ทั้งในเร่ืองเกียรติและศกัด์ิศรี ไม่สามารถมี
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ฐานะความเป็นอยู่ท่ีดีในสังคมท่ีนบัวนัจะยิ่งเป็นวตัถุนิยมมากข้ึน และยิ่งด้ินรนเท่าไร ครูจ านวน
หน่ึงก็มีแต่หน้ีสินลน้พน้ตวัจนกลายเป็นปัญหาระดบัชาติ  

6) ขาดเสรีภาพทางวชิาการ  
ในอดีตครูเป็นคนท่ีไดรั้บการยกยอ่งและให้เกียรติ ในฐานะผูมี้สติปัญญายอดเยี่ยมท่ีสุด

ของสังคม ส่ิงท่ีครูสอนก็ เ กิดจากภู มิปัญญาของครู ครูในอดีตจึงมีอิสระและเสรีภาพใน 
การเรียนการสอน จะสอนอะไรก็ได ้ต่อมาหลกัสูตรไดว้างกฎระเบียบไวอ้ยา่งมากมาย ดว้ยความ
เช่ือว่า การให้ครูท าจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมจะเป็นเคร่ืองมือควบคุมให้การสอนเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ เป็นเหตุให้เสรีภาพการสอนของครูถูกจ ากดัและเป็นการท าลายความสามารถของครู
ควรกลบัไปสู่หลกัสูตรท่ีเคยใช ้คือส่งเสริมให้ครูและนกัเรียนมีความคิดสร้างสรรคร่์วมกนัก าหนด
เร่ืองท่ีจะเรียนเอง  

นอกจากน้ียงัสรุปรายงานสภาวะการศึกษาไทยเก่ียวกับปัญหาด้านครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ดงัน้ี (มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช, 2551) 

1. ปัญหาความไม่เขา้ใจในหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็น
ส าคญั ท าให้กระบวนการจดัการเรียนการสอน ยงัเป็นแนวเดิมๆ ท่ีครูยงัมีบทบาทในการบอก
ความรู้แก่ นกัเรียนและถึงแมจ้ะมีการปรับกระบวนการจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั
ไปไดบ้า้ง แต่ก็ยงัไม่ครอบคลุมทัว่ถึงและมากพอ เม่ือเปรียบเทียบกบัช่วงเวลาท่ีใชไ้ปกบัการปฏิรูป
การศึกษา 

2. ความล่าชา้ของการผลกัดนัพระราชบญัญติัขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ท าใหก้ารบริหารบุคลากรชะงกังนั ส่งผลต่อการปฏิบติังานและบัน่ทอนก าลงัใจของครู 

3. ความไม่ชัดเจนของระบบประเมินวิทยฐานะ ท าให้ครูและบุคลากรเกิดความไม่
มัน่ใจในสถานภาพและความมัน่คงในวชิาชีพ และส่งผลต่อคุณภาพของการปฏิบติังานดว้ย 

4. ความล่าช้าในการปฏิรูปสถาบนัฝึกหัดครู และความล่าช้าในการตั้งสถาบนัการ
พฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษา ส่งผลให้กระบวนการผลิตครูและพฒันาวิชาชีพครูล่าช้า ไม่
ชดัเจน ย่อมมีผลท าให้เสียโอกาสต่อการไดค้รูท่ีมีความรู้ ความเขา้ใจ ตลอดจนมีความสามารถใน
การจดักระบวนการเรียนการสอน ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาท่ีถูกตอ้ง 

กล่าวโดยสรุป จากสภาพปัจจุบนัของการจดัการสถานศึกษา แสดงให้เห็นว่าการจดั
การศึกษาของไทย ยงัมีปัญหาด้านต่างๆ อีกมากมาย ทั้งปัญหาดา้นคุณภาพ ด้านโครงสร้างและ
บริหารการศึกษา ดา้นหลกัสูตรและการสอนดา้นคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ซ่ึงปัญหา
ต่างๆเหล่าน้ีมีความเก่ียวเน่ืองเช่ือมโยงกนั การเขา้ใจสาเหตุแห่งปัญหา ระดบัความยากง่ายและ
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ความซับซ้อนของปัญหาจะช่วยให้ผูบ้ริหารและบุคลากรในสถานศึกษาจดัการสถานศึกษาให้
เป็นไปตามเป้าหมายไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากข้ึน  

2.2.2.6 แนวโนม้ของการจดัการสถานศึกษาในอนาคต 
ในยุคโลกาภิวตัน์เป็นยุคแห่งการสร้างโอกาสของการพฒันาส่ิงใหม่ๆ เป็นโลกไร้

พรมแดนท่ีไม่สามารถคดัสรรขอ้มูลสารสนเทศท่ีเหมาะสมได ้หากไม่มีระบบการจดัการขอ้มูลและ
การจดัการความรู้ท่ีดี ซ่ึงอาจจะน าไปสู่การบัน่ทอนคุณค่าทางวฒันธรรม และจารีตประเพณีอนัดี
งาม ชุมชนจึงตอ้งสร้างสมดุลกบัแรงผลกักระแสโลกโดยการเพิ่มสมรรถนะในการจดัการชีวิตของ
ตนเอง ด้วยการเสริมสร้างพลงัอ านาจชุมชนให้พึ่งพาตนเอง อนัจะท าให้เกิดภูมิคุม้กนัให้ชุมชน
เขม้แข็ง โดยส่งเสริมบทบาทของชุมชนให้สามารถพฒันาสู่การเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ ซ่ึงเป็น
รากฐานส าคญัของการพฒันาเศรษฐกิจยุคใหม่ท่ีมีเทคโนโลยีและการใช้ความรู้เป็นฐานในการ
พฒันา สถานศึกษาจึงมีบทบาทส าคญัในการส่งเสริมและพฒันาองค์กรแห่งการเรียนรู้ โดยการ
ปรับเปล่ียนทั้งวธีิการและรูปแบบการบริหารจดัการโดยใชส่ื้อเทคโนโลยีท่ีทนัสมยั สามารถบริหาร
จดัการความรู้จากกระแสโลกาภิวตัน์ไดอ้ยา่งเหมาะสม 

จากสภาวการณ์ของโลกปัจจุบนั ท าให้ประเทศต่างๆ พยายามพฒันาขีดความสามารถ
ในการแข่งขนัในเวทีโลก ทุกประเทศให้ความส าคญักบัการพฒันาศกัยภาพคน เน่ืองจากจะน าไปสู่
การพฒันาดา้นอ่ืนและสามารถเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนัได ้การศึกษาเป็นปัจจยัส าคญัใน
การพฒันาศกัยภาพคนรอบดา้น เพื่อให้มีคุณภาพสามารถพฒันาประเทศได้ จากการรายงานของ 
International Institute for Management Development (IMD) ไดจ้ดัอนัดบัขีดความสามารถดา้น
การศึกษาของประเทศไทยอยูใ่นอนัดบัท่ี 21 จาก 30 ประเทศ โดยประเมินจากเกณฑช้ี์วดัเชิงปริมาณ
และเชิงคุณภาพการจดัการศึกษามีขอ้สรุปดงัน้ี (ส านกังานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2547) 

ดา้นปริมาณ เด็กอาย ุ3-5 ปี ไดรั้บการเตรียมความพร้อมระดบัก่อนประถมศึกษา ร้อยละ 
85 อายุ 6-14 ปี มีอตัราเขา้เรียนร้อยละ 98 อายุ 15-17 ปี ร้อยละ 59 และผูจ้บระดบัมธัยมศึกษาตอน
ปลาย ร้อยละ 86 อตัราส่วนครูต่อนกัเรียนในภาพรวมอยูใ่นเกณฑ์ดี ปัจจยัสนบัสนุนการเรียนรู้ของ
นักเรียน เช่น คอมพิวเตอร์และการเช่ือมต่ออินเตอร์เน็ทระดับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา และ
อุดมศึกษา สามารถเช่ือมต่อไดท้ั้งหมด 

ดา้นคุณภาพ จากการพิจารณาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา
ในระดับประเทศพบว่า ค่าเฉล่ียของคะแนนวิชาภาษาไทย ภาษาองักฤษ และคณิตศาสตร์ ชั้ น
มธัยมศึกษา ปีท่ี 3 มีค่าเฉล่ียต ่ากว่า 50 ส่วนผลด้านการอ่าน ด้านคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ 
พบว่าไทยได้คะแนนต ่ากว่าค่าเฉล่ียของนักเรียนในกลุ่มประเทศท่ีเขา้ร่วมกบัองค์การเพื่อความ
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ร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพฒันา (Organization for Economic Co-operation and Development : 
OECD) 

จากรายงานดงักล่าวไดมี้ขอ้เสนอแนะให้มีการจดัแหล่งเรียนรู้กระจายอยูท่ ัว่ทุกชุมชน
และกระตุ้นให้คนในชุมชนมีความต้องการท่ีจะเรียนรู้  รวมทั้งลดช่องว่างในการเข้าถึงข้อมูล 
ข่าวสารและการเรียนรู้ดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศในชุมชน เร่งพฒันาคุณภาพและมาตรฐานการ
เรียนรู้ของนกัเรียนทุกระดบัและประเภทการศึกษา เร่งพฒันาครูให้มีความรู้ความสามารถในการ
พฒันาตนเอง และสามารถส่งเสริมผูเ้รียนใหมี้มาตรฐานความรู้ในระดบัสากล 

ในการด าเนินการใหบ้รรลุเป้าหมายและเป็นไปตามเจตนารมยข์องการปฏิรูปการศึกษา
และสอดคลอ้งกบัทิศทางการจดัการศึกษาภายใตส้ภาวการณ์ท่ีประเทศตอ้งพฒันาขีดความสามารถ
ให้สามารถแข่งขันในเวทีโลกได้ ผู ้บริหารจะต้องปรับกระบวนทัศน์ในการบริหารจัดการ
สถานศึกษา โดยจะตอ้งเน้นทั้งการบริหารจดัการศึกษาในสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ กล่าวคือ
ตอ้งเนน้การกระจายอ านาจตามท่ีกฎหมายก าหนด ท่ีเนน้การบริหารในรูปขององคค์ณะบุคคล และ
การเปล่ียนสถานะของโรงเรียนตามพระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
พ.ศ. 2546 มาตรา 35 ให้สถานศึกษาท่ีจดัการศึกษาขั้นพื้นฐานมีฐานะเป็นนิติบุคคล ซ่ึงเป็นการ
บริหารรูปแบบใหม่ท่ีจะตอ้งสร้างสรรคค์วามเขา้ใจใหผู้เ้ก่ียวขอ้งไดป้ฏิบติัอยา่งถูกตอ้ง 

นอกจากน้ี การจดัการสถานศึกษายงัจ าเป็นตอ้งใช้ส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศในการ
บริหารเพื่อให้ระบบบริหารจัดการมีความถูกต้อง รวดเร็ว  เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ มีการใช้ส่ือ
เทคโนโลยีเพื่อการจดัการเรียนการสอนมากยิ่งข้ึน เพื่อหวงัผลให้เกิดกบัคุณภาพของนกัเรียน ซ่ึง
เป็นเป้าหมายสูงสุดของการจดัการสถานศึกษา 

ในการด าเนินการใหบ้รรลุเป้าหมายและเป็นไปตามเจตนารมยข์องการปฏิรูปการศึกษา
และสอดคลอ้งกบัทิศทางการจดัการศึกษาภายใตส้ภาวการณ์ท่ีประเทศตอ้งพฒันาขีดความสามารถ
ให้สามารถแข่งขันในเวทีโลกได้ ผู ้บริหารจะต้องปรับกระบวนทัศน์ในการบริหารจัดการ
สถานศึกษา โดยจะตอ้งเน้นทั้งการบริหารจดัการศึกษาในสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ กล่าวคือ
ตอ้งเนน้การกระจายอ านาจตามท่ีกฎหมายก าหนด ท่ีเนน้การบริหารในรูปขององคค์ณะบุคคล และ
การเปล่ียนสถานะของโรงเรียนตามพระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
พ.ศ. 2546 มาตรา 35 ให้สถานศึกษาท่ีจดัการศึกษาขั้นพื้นฐานมีฐานะเป็นนิติบุคคล ซ่ึงเป็นการ
บริหารรูปแบบใหม่ท่ีจะตอ้งสร้างสรรคค์วามเขา้ใจใหผู้เ้ก่ียวขอ้งไดป้ฏิบติัอยา่งถูกตอ้ง 

นอกจากน้ี การจดัการสถานศึกษายงัจ าเป็นตอ้งใช้ส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศในการ
บริหารเพื่อให้ระบบบริหารจัดการมีความถูกต้อง รวดเร็ว  เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ มีการใช้ส่ือ
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เทคโนโลยีเพื่อการจดัการเรียนการสอนมากยิ่งข้ึน เพื่อหวงัผลให้เกิดกบัคุณภาพของนกัเรียน ซ่ึง
เป็นเป้าหมายสูงสุดของการจดัการสถานศึกษา 

แนวทางการบริหารจดัการสถานศึกษาในอนาคต 
1. การกระจายอ านาจการจดัการศึกษา เป็นแนวทางการบริหารและจดัการศึกษาท่ี

ตอ้งการใหมี้การกระจายอ านาจการตดัสินใจไปยงัหน่วยปฏิบติัและบริหารโดยองคค์ณะบุคคล เพื่อ
เปิดโอกาสใหป้ระชาชนเขา้มามีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาเนน้ให้มีการกระจายอ านาจการบริหาร
และจดัการศึกษาไปสู่เขตพื้นท่ีการศึกษา สถานศึกษาและองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ทั้งในดา้น
วิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารทัว่ไป และกระทรวงศึกษาธิการ มี
หนา้ท่ีก ากบัดูแลเฉพาะดา้นก าหนดนโยบาย แผน และมาตรฐานการศึกษา สนบัสนุนทรัพยากรและ
ติดตามตรวจสอบและประเมินผลการศึกษาเท่านั้น 

2. การบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน (School-Based Management) เป็นรูปแบบการ
กระจายอ านาจการตดัสินใจรูปแบบหน่ึงท่ีได้รับการยอมรับและน ามาใช้ในการบริหารจดัการ
สถานศึกษา จากการวิจยัเร่ืองการศึกษา แนวทางการบริหารและการจดัการของสถานศึกษาใน
รูปแบบการบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐานของ อุทยั บุญประเสริฐ (2542) สรุปไดว้่า การบริหาร
โดยใชโ้รงเรียนเป็นกลยทุธ์ใน การปรับปรุงการศึกษา โดยเปล่ียนอ านาจหนา้ท่ีในการตดัสินใจจาก
ส่วนกลางไปยงัแต่ละโรงเรียนโดยให้คณะกรรมการโรงเรียน ซ่ึงประกอบด้วย ผูป้กครอง ครู
สมาชิกในชุมชน ผูท้รงคุณวฒิุ ศิษยเ์ก่า และผูบ้ริหารโรงเรียนไดมี้อ านาจในการบริหารจดัการศึกษา
ในโรงเรียน มีหน้าท่ีและความรับผิดชอบใน การตดัสินใจท่ีเก่ียวข้องกบังบประมาณ บุคลากร 
วชิาการ โดยใหเ้ป็นไปตามความตอ้งการของนกัเรียน ผูป้กครอง และชุมชน 

3. การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจดัการสถานศึกษาในอนาคตการบริหาร
จดัการส่ือเทคโนโลยเีพื่อการศึกษาในอนาคต มีความส าคญัและมีบทบาทมากข้ึนในดา้นการพฒันา
ส่ือการเรียนรู้และเป็นเคร่ืองมือในการแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ทั้งน้ี พระราชบญัญติั
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 ก าหนดให้รัฐตอ้งส่งเสริม
และสนบัสนุนให้มีการผลิตและพฒันาแบบเรียน วสัดุอุปกรณ์ และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา โดย
เร่งรัดพฒันาขีดความสามารถในการผลิตและพฒันาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา พฒันาบุคลากรให้มี
ความรู้ความสามารถและทกัษะในการผลิต และการใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม มีคุณภาพ ทั้งน้ี
จะตอ้งมีหน่วยงานกลางท าหนา้ท่ีพิจารณาเสนอนโยบายส่งเสริมประสานการใช ้ตลอดจนมีการวิจยั
และพฒันา รวมทั้งประเมินคุณภาพ และประสิทธิภาพของการผลิตและการใช้เทคโนโลยีเพื่อ
การศึกษาและในการบริหารจดัการสถานศึกษานั้น สถานศึกษาตอ้งพฒันาขีดความสามารถของ
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ผูเ้รียนในการใช้เทคโนโลยี เพื่อให้มีความรู้และทกัษะเพียงพอท่ีจะใชเ้ทคโนโลยีเพื่อการศึกษาใน
การแสวงหาความรู้ดว้ยตนเองไดอ้ยา่งต่อเน่ืองตลอดชีวติ 

สรุปไดว้า่ การจดัการสถานศึกษาในอนาคตของประเทศไทยมุ่งให้ความส าคญัทั้งใน
ดา้นคุณภาพและประสิทธิภาพ และเน้นการบริหารจดัการโดยองค์คณะบุคคลท่ีมีตวัแทนจากผูมี้
ส่วนเก่ียวข้องเพื่อให้มีส่วนร่วมในการก าหนดทิศทางการจดัการศึกษาให้สอดคล้องกับความ
ตอ้งการของชุมชน เป็นการบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน และมีการออกกฎหมายรองรับให้มีการ
กระจายอ านาจไปยงัสถานศึกษา เพื่อให้มีอ านาจการตดัสินใจตามภารกิจของสถานศึกษาไดเ้อง อีก
ทั้งกระบวนการบริหารสถานศึกษาอยู ่บนฐานของการใชส้ารสนเทศท่ีถูกตอ้ง รวดเร็ว ทนัสมยั 

โดยอาศยัส่ือเทคโนโลยสีารสนเทศมากข้ึน นอกเหนือจากท่ีสถานศึกษาจะตอ้งพฒันา
ขีดความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาและการแสวงหาความรู้ของผูเ้รียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

2.2.2.7  สภาพและปัญหาการจดัการในระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
1) สภาพและปัญหาดา้นผูเ้รียน 

เกรียงศกัด์ิ เจริญวงศศ์กัด์ิ และคณะ (2548) ไดส้ังเคราะห์องคค์วามรู้เก่ียวกบัการจดัการ
เรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญัตั้งแต่พ.ศ. 2542-2547 พบวา่ผูเ้รียนท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้ตามแนว
การจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู ้เรียนเป็นส าคัญจะได้รับการพฒันาทางวิชาการมากข้ึนแต่มีข้อมูล 
เชิงประจกัษบ์างส่วนท่ีแสดงวา่ผูเ้รียนยงัไม่ไดรั้บการพฒันาทกัษะการคิดในระดบัท่ีมีความซบัซ้อน
ไดม้ากนกั กลุ่มผูเ้รียนไดรั้บมอบหมายงานมากเกินควรผูเ้รียนไม่ไดรั้บการพฒันาดา้นลกัษณะชีวิต 
การตรงต่อเวลา การท างานร่วมกบัผูอ่ื้น 

ศกัด์ิชยั นิรัญทวี (2550) ไดท้  าการสังเคราะห์สภาวการณ์ และปัจจยัท่ีส่งผลต่อคุณภาพ
การศึกษาไทย พบว่าผูเ้รียนคือปัจจยัหน่ึงของปัจจยัดา้นคนท่ีส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาไทยโดย
ผูเ้รียนทุกระดบัตอ้งพบกบัความเปล่ียนแปลงทางสังคมท่ีมีลกัษณะรุนแรง และมีทั้งความขาดและ
ความเกิน กล่าวคือ ขากแคลนความสุขความอบอุ่นทางใจ ขาดความอบอุ่นทางครอบครัว ขาดตวั
แบบหรือผูช้ี้ในทางท่ีถูกท่ีควร ส่วนท่ีมากเกินไป คือ มีตวัแบบท่ีย ัว่ยุให้ติดกบัความฟุ้งเฟ้ือฟุ่มเฟือย
ตามอย่างวฒันธรรมบริโภคมากเกินไป มีแหล่งหรือพื้นท่ีมัว่สุม กระท ากิจกรรมในทางเส่ือมเสีย
มากข้ึน 

ส านกังานเลขาธิการสภาการศึกษา (2552) ไดด้ าเนินการจดัท ายุทธศาสตร์การพฒันา
คุณภาพการศึกษา โดยไดร้ะบุประเด็นปัญหาคุณภาพผูเ้รียนไวด้งัน้ี 

(1) สัมฤทธิผลทางการเรียนอยูใ่นเกณฑต์ ่าโดยมีคะแนนเฉล่ียต ่ากวา่ร้อยละ 50 ในวิชา
หลกั ทั้ง 5 วิชา คือ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาองักฤษ ภาษาไทย และสังคมศึกษา จากการ
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ทดสอบความถนัดทางการเรียน (SAT) ด้านความสามารถทางภาษา การคิดค านวณ และ
ความสามารถเชิงคิดวิเคราะห์ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2543-2547 พบว่า
ความสามารถทั้ง 3 ดา้น ในภาพรวมมีคะแนนเฉล่ียต ่ากวา่ร้อยละ 50 เช่นกนั 

(2) ผูเ้รียนขาดคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์
จากผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐานรอบ

แรก (พ.ศ. 2544-2548) ของส านกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) พบวา่ 
สัดส่วนสถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีไดรั้บการประเมินคุณภาพภายนอกระดบัดีในมาตรฐานดา้นผูเ้รียน
เก่ียวกับการมีความรู้ความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิด
สร้างสรรค ์และคิดอยา่งมีวจิารณญาณ มีความรู้ท่ีจ  าเป็นตามหลกัสูตร เพียงประมาณร้อยละ 12 และ
มีทกัษะในการแสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง รักการเรียนรู้ และพฒันาตนเองอย่างต่อเน่ืองประมาณ
ร้อยละ 24 เท่านั้น 

2) สภาพและปัญหาดา้นครู 
ส านกังานเลขาธิการสภาการศึกษา (2550) ไดร้ายงานการสังเคราะห์สภาวการณ์และ

ปัจจยัท่ีส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาไทย พบว่าปัจจุบนัครูในสถานศึกษาตอ้งรับผลกระทบจากการ
เปล่ียนแปลงโครงสร้างระบบบริหารและแนวคิดการจดัการเรียนการสอน ครูตอ้งมีภารกิจเพิ่มข้ึน 
จากงานวิจยัพบวา่ ปัญหาท่ีเกิดจากครู คือ ครูมีภารกิจการสอนมากท าให้ครูไม่มีเวลาในการพฒันา
และจดัการเรียนรู้มากนัก ครูต้องใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่กับเอกสารรายงานการจัดการศึกษา ครู
บางส่วนไม่ยอมปรับเปล่ียนพฤติกรรมการสอน ครูบางส่วนท าผลงานเพื่อขอต าแหน่งโดย
เบียดเบียนเวลาของผูเ้รียน นอกจากน้ี พฤทธ์ิ ศิริบรรณพิทกัษ์ และคณะ (2549) ไดท้  าการศึกษาวิจยั
เร่ืองคุณวุฒิของครูและคุณภาพงานครูพบว่า ครูท่ีสอนระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้และตอนปลาย 
ส่วนใหญ่สอนตรงตามวฒิุวชิาเอกและวชิาโท ร้อยละ 77 

นอกจากน้ี ยงัมีปัญหาวิกฤตการขาดแคลนครูทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพและจากการ
ติดตามและประเมินผลการจดัการเรียนรู้ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่าตวัแปรท่ีมีอิทธิพลต่อ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียนทุกระดบัชั้น คือ คุณลกัษณะของครู การขาดแคลนครูผูส้อนใน
วชิานั้นๆ โรงเรียนมีครูขาดตามเกณฑร้์อยละ 61 ครูมีภาระงานสอนเฉล่ีย 22 ชัว่โมงต่อสัปดาห์ ครูมี
ภาระงานดา้นธุรการรวมทั้งมีภาระงานในชุมชน ภาระท่ีครูหนกัใจท่ีสุดคือ การท าฐานขอ้มูล การ
จดัท ารายงานต่างๆ ให้กบัโรงเรียนและส่วนกลาง เช่น รายงานการประเมินผล รวมทั้งครูมากกว่า
ร้อยละ 70 มีภาระในการผอ่นบา้นและรถยนตร้์อยละ 6 เป็นหน้ีสหกรณ์และหน้ีนอกระบบ และร้อย
ละ 49 อยากเปล่ียนไปท าอาชีพอ่ืน (สถาบนัพฒันาครู คณาจารย ์และบุคลากรทางการศึกษา, 2550) 
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3) สภาพและปัญหาดา้นการจดัการเรียนการสอน 
ส. วาสนา ประวาลพฤกษ์ (2548) ได้ศึกษาสถานภาพการใช้หลกัสูตรการศึกษาขั้น

พื้นฐานความส าเ ร็จ ปัญหา อุปสรรค พบว่าในปี 2546-2547 โรงเรียนในกลุ่มตัวอย่างมี
ความสามารถในการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษาแตกต่างกนัตามความพร้อมของโรงเรียน 

โรงเรียนขนาดใหญ่สามารถด าเนินการไดดี้กวา่โรงเรียนขนาดเล็ก โดยเฉพาะโรงเรียน
ขยายโอกาสมกัประสบปัญหามากในช่วงชั้นท่ี 3 ปัญหาการด าเนินงานส่วนใหญ่เป็นเร่ืองบุคลากร
และงบประมาณการจดัท าเอกสารหลกัสูตรไม่เพียงพอ การเปล่ียนแปลงผูบ้ริหารบ่อยมาก ท าให้
การบริหารงานขาดความต่อเน่ือง ส าหรับปัญหาอุปสรรคในการจดัการเรียนรู้พบว่าโรงเรียนขาด
แคลนครู ส่งผลกระทบต่อผลสัมฤทธ์ิของนักเรียนโดยรวมและจากรายงานวิจัยเชิงลึกพบว่า 
สถานศึกษาประสบปัญหาในการจดัท าหลกัสูตรและการเรียนการสอนตามหลกัสูตร เน่ืองจากขาด
แนวทางในการจดัท าหลกัสูตรสถานศึกษาท่ีชดัเจน ผูเ้ก่ียวขอ้งมีความรู้ความเขา้ใจไม่ตรงกนั ครู
ขาดทกัษะในการสอนให้นกัเรียนมีความสามารถในการคิด (ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 
2549) 

นงลกัษณ์ วรัิชชยั และสุวมิล วอ่งวานิช (2549) ไดป้ระเมินผลการปฏิรูปการเรียนรู้ตาม
พระราชบัญญัติการศึกษา พ.ศ. 2542 จากพหุกรณีศึกษาพบว่า โรงเรียนเกือบทั้ งหมดจัด
กระบวนการเรียนรู้โดยใชว้ิธีการให้นกัเรียนคน้หาความรู้ดว้ยตนเอง ครูมีการจดัการเรียนการสอน
ตามตวัอย่างท่ีไดจ้ากการศึกษาดูงานหรือโดยการช้ีแนะจากผูเ้ก่ียวขอ้งแต่ความรู้ท่ีไดรั้บจากแหล่ง
ต่างๆ ไม่ค่อยสอดคลอ้งกบัแนวปฏิบติัท าใหค้รูสับสนในการด าเนินงานสถาบนัพฒันาครู คณาจารย ์
และบุคลากรทางการศึกษา (2550) ไดติ้ดตามสภาวการณ์ครูรายจงัหวดัและการสร้างตวัแบบการ
พฒันาครูท่ีสนองตอบสภาการณ์และปัญหาในการท างานของครูพบว่า ครูเห็นว่าตนเองมีความรู้
ดา้นการเรียนการสอนพอเพียง มีความเขา้ใจในดา้นหลกัสูตร สามารถจดัการเรียนรู้แบบบูรณาการ
ได ้ใชเ้ทคโนโลยีในการเรียนการสอนได้ และใชก้ารประเมินตามสภาพจริง และคิดวา่การวิจยัใน
ชั้นเรียนเป็นเร่ืองท่ีท าไดง่้ายโดยทุกดา้นมีค่าร้อยละมากกว่าร้อยละ 90 ข้ึนไป เม่ือพิจารณาระดบั
ความมัน่ใจมากถึงมากท่ีสุดมีครูเพียงร้อยละ50 ท่ีสามารถจดัการเรียนรู้แบบบูรณาการและประเมิน
ตามสภาพจริงได้ ส่วนการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษาและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
สอนการท าวจิยัในชั้นเรียนนั้น มีครูต ่ากวา่ร้อยละ 50 ท่ีมีความมัน่ใจในระดบัมากถึงมากท่ีสุด 

4) สภาพและปัญหาดา้นการวดัและประเมินผลการเรียน 
ส. วาสนา ประวาลพฤกษ์ (2548) ได้ศึกษาสถานภาพการใช้หลกัสูตรการศึกษาขั้น

พื้นฐาน : ความส าเร็จ ปัญหา อุปสรรคระดบัปฏิบติั พบว่าในช่วง พ.ศ. 2546-2547 การวดัและ
ประเมินผลในชั้นเรียนครูส่วนใหญ่ยงัสับสนไม่มัน่ใจในวธีิการปฏิบติั โดยเฉพาะเทคนิคการวดัและ
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ประเมินผลตามสภาพจริง ท าให้การวดัและประเมินผลผูเ้รียนไม่เป็นรูปธรรมท่ีชัดเจน ผูเ้รียนไม่
เขา้ใจและไม่เห็นคุณค่าของการวดัผลการเรียนโดยเฉพาะอยา่งยิง่ในการปฏิบติังาน การสร้างผลงาน
ดว้ยคิดว่าสุดทา้ยครูให้ผ่านทั้งหมด ปัญหาอุปสรรคในการวดัและประเมินการเรียนรู้ท่ีพบไดแ้ก่ 
ความสับสนในร่างการเปล่ียนแปลงระบบระเบียบวิธีปฏิบติัในกระบวนการประเมินการเรียนรู้จาก
กระทรวงศึกษาธิการ เคร่ืองมือการประเมินผลไม่มีคุณภาพในดา้นความเท่ียงตรง เน่ืองจากครูไม่
เขา้ใจเก่ียวกบัมาตรฐานการเรียนรู้ และผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั ซ่ึงไม่ชดัเจนและมีมากเกินไป ขาด
เคร่ืองมือในการวดัและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และ
ความคิดสร้างสรรคท์  าใหก้ารวดัและประเมินผูเ้รียนเป็นรูปธรรมท่ีชดัเจน 

5) สภาพและปัญหาดา้นการส่งเสริมและสนบัสนุนของผูเ้ก่ียวขอ้ง 
จากผลการประเมินคุณภาพภายนอกของส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน

คุณภาพการศึกษา (สมศ.) รอบแรก ดา้นผูบ้ริหาร พบว่า สถานศึกษาท่ีมีผูบ้ริหารมีภาวะผูน้ าและมี
ความสามารถในการบริหารอยูใ่นระดบัดี ร้อยละ 82 รองลงมาคือ การส่งเสริมความสัมพนัธ์และ
ความร่วมมือกับชุมชนในการพฒันาการศึกษาระดับดี ร้อยละ 77 (ส านักงานเลขาธิการสภา
การศึกษา, 2549) และจากการติดตามและประเมินผลการจดัการเรียนรู้ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พบวา่ บทบาทการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจดัการเรียนการสอนส่วนใหญ่เป็นลกัษณะของการ
ส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้ของผูเ้รียนและปัจจยัท่ีเอ้ือและเป็นอุปสรรคต่อการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนในการจดักระบวนการเรียนรู้ของสถานศึกษา ไดแ้ก่ ปัจจยัเก่ียวกบัสถานศึกษา ประกอบดว้ย 
ผูบ้ริหาร ครู การปฏิบติังานของสถานศึกษา ท่ีสร้างความศรัทธาในตวัผูบ้ริหารและครู รวมทั้งการ
ด าเนินงานของสถานศึกษา สภาพทางเศรษฐกิจของชุมชน ความสัมพนัธ์ระหว่างสถานศึกษาและ
ชุมชนและนโยบายของรัฐ (ส านกังานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2551) 

สรุปได้ว่า สภาพและปัญหาการจดัการในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีสภาพและ
ปัญหาในดา้นผูเ้รียน ด้านครู ด้านการจดัการเรียนการสอน ด้านการวดัและประเมินผลการเรียน 
รวมทั้งปัญหาดา้นการส่งเสริมและสนบัสนุนของผูเ้ก่ียวขอ้ง 

2.2.2.8 ความจ าเป็นท่ีจะต้องมีการจัดการโรงเรียนเชิงสร้างสรรค์และผลิตภาพใน
สังคมไทย 

พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 
นบัเป็นพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติท่ีให้ความส าคญัในการจดัการศึกษาเชิงสร้างสรรค์ ใน
มาตรา 22 ก าหนดวา่ การจดัการศึกษาตอ้งยึดหลกัวา่ผูเ้รียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพฒันา
ตนเองได้ และถือว่าผูเ้รียนมีความส าคญัท่ีสุด กระบวนการจดัการศึกษาตอ้งส่งเสริมให้ผูเ้รียน
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สามารถพฒันาตามธรรมชาติและเต็มศกัยภาพ และในมาตรา 24 ก าหนดว่า การจดักระบวนการ
เรียนรู้ใหส้ถานศึกษาและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งด าเนินการดงัต่อไปน้ี  (ถวลัย ์มาศจรัส, 2553) 

1) จดัเน้ือหาสาระและกิจกรรมให้สอดคลอ้งกบัความสนใจและความถนดัของผูเ้รียน
โดยค านึงถึงความแตกต่างระหวา่งบุคคล 

2) ฝึกทกัษะกระบวนการคิด การจดัการ การเผชิญสถานการณ์ และการประยุกตค์วามรู้
มาใชเ้พื่อป้องกนัและแกไ้ขปัญหา 

3) จดักิจกรรมให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบติัให้ท าได ้คิดเป็น 
ท าเป็น รักการอ่าน และเกิดการใฝ่รู้อยา่งต่อเน่ือง 

4) จดัการเรียนการสอนให้ผสมผสานสาระความรู้ดา้นต่างๆ อยา่งไดส้ัดส่วนสมดุลกนั 
รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมท่ีดีงาม และคุณลกัษณะอนัพึงประสงคไ์วใ้นทุกวชิา 

5) ส่งเสริมสนบัสนุนใหผู้ส้อน สามารถจดับรรยากาศ สภาพแวดลอ้ม ส่ือการเรียนและ
อ านวยความสะดวกเพื่อให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้และมีความรอบรู้ รวมทั้งสามารถใช้การวิจยัเป็น
ส่วนหน่ึงของกระบวนการเรียนรู้  ทั้งน้ีผูส้อนและผูเ้รียนอาจเรียนรู้ไปพร้อมกนั จากส่ือการเรียน
การสอนและแหล่งวทิยาการประเภทต่างๆ 

6) จดัการเรียนรู้ให้เกิดข้ึนไดทุ้กเวลาทุกสถานท่ี มีการประสานความร่วมมือกบับิดา 
มารดา ผูป้กครองและบุคคลในชุมชนทุกฝ่าย เพื่อร่วมกนัพฒันาผูเ้รียนตามศกัยภาพ 

7) ในส่วนของความคิดเชิงสร้างสรรค์นั้นได้ก าหนดไวใ้นมาตรา 7 ว่ากระบวนการ
เรียนรู้ตอ้งมุ่งใหมี้ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์ใฝ่รู้ และเรียนรู้ดว้ยตนเองอยา่งต่อเน่ือง 

สรุปไดว้า่พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 เป็นพระราชบญัญติัท่ีมุ่งเนน้ให้
มีการปรับเปล่ียนวฒันธรรมการเรียนรู้ใหม่ของคนไทย ทั้งการปรับการเรียนของผูเ้รียนท่ีเน้นการ
เรียนจากภาคทฤษฎี เป็นหลักและเปล่ียนการสอนของผูส้อนจากการเป็นผูบ้อกความรู้ให้เป็น
ผูอ้  านวยการ ให้เกิดความรู้ด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย เพื่อส่งเสริมให้ผูเ้รียนเกิดความคิดริเร่ิม
สร้างสรรคใ์นการเรียนรู้ท่ีหลากหลายมุมมองมากยิง่ข้ึน 

ไพฑูรย ์สินลารัตน์ (2553) กล่าววา่ โลกปัจจุบนัเป็นโลกแห่งการเปล่ียนแปลง ซ่ึงเรียก
กนัว่า ยุคหลงัความทนัสมยั (Post Modernity)  จากสภาวะการแข่งขนัของโลกโดยเฉพาะการ
แข่งขนัทางเศรษฐกิจ  ประกอบกบัความเจริญกา้วหน้าทางเทคโนโลยี ท าให้เกิดขอ้มูลข่าวสารท่ี
แพร่กระจาย เช่ือมโยงทัว่ถึงทัว่โลกท าให้เกิดโลกไร้พรมแดน  สังคมตอ้งมีการปรับเปล่ียนอย่าง
หลีกเล่ียงไม่ได้ สังคมท่ีด ารงอยู่โดยขาดการศึกษาคน้ควา้ ไม่มีการสร้างหรือจดัการให้เกิดองค์
ความรู้ใหม่ หรือสังคมท่ีมีแต่การเลียนแบบ จะถูกครอบง าทางความคิดทางเศรษฐกิจ การเมือง ไม่มี
เอกลกัษณ์ของตนเอง จะเป็นสังคมท่ีมีขีดความสามารถในการแข่งขนัต ่า และอยูร่อดไดย้าก ดงันั้น 
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จึงมีความจ าเป็นตอ้งเปล่ียนแปลงสังคมใหม่ ใหเ้ป็นสังคมฐานความรู้ มีผูค้นท่ีรู้จกัคิด สามารถสร้าง
หรือผลิตงานใหม่ มีการพฒันาเช่ือมโยงความรู้ เป็นสังคมท่ีมีเหตุมีผลและเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 
(Learning Society) 

นอกจากน้ีสภาพสังคมปัจจุบนัไดส้ะทอ้นภาพความอ่อนดอ้ยของสังคมและการศึกษา 
คือ สภาพสังคมเต็มไปด้วยระบบบริโภคนิยม (Consumerism) อยู่ทัว่ไปทั้งในค่านิยมและแนว
ปฏิบติัของผูค้นในสังคม และระบบการศึกษาก็ส่งเสริมด าเนินการไปในแนวของบริโภคนิยม 
เช่นเดียวกนั ดงัจะเห็นไดช้ดัเจนในหลกัสูตรและการสอน ยงัเป็นระบบบริโภคความรู้ บริโภคความ
เขา้ใจ และบริโภคค่านิยมต่างๆ ตามครู หรือตามท่ีก าหนดไวใ้นสังคม โดยไม่ไดส่้งเสริมให้ผูเ้รียน
สร้าง ประดิษฐ ์และพฒันาส่ิงต่างๆ ข้ึนมาใหม่ใหก้บัตวัเองและสังคม ในกระบวนการเรียนการสอน 
ครูจะเป็นผูใ้ห้เป็นผูบ้อกให้กบันกัเรียนในขณะท่ีนกัเรียนท าหน้าท่ีเป็นผูบ้ริโภคความรู้จากครู ไม่
สอนให้ผูเ้รียนคิด ประดิษฐ์สร้างส่ิงต่างๆ ผูเ้รียนจึงขาดการคิดส่ิงใหม่ๆ ให้กบัตวัเองและสังคม 
ดงันั้นภาพการศึกษาท่ีเป็นอยู่จึงเป็นไปเพื่อระบบบริโภคนิยม บริโภคตามแบบอย่างคนอ่ืน และ
บริโภคตามต่างประเทศเป็นส าคญั ดงัตารางท่ี 2.1 
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รูปแบบท่ี 1 : บริโภคต่างอยา่งคนอ่ืน   รูปแบบท่ี 3 :  สร้างผลผลิตตามอยา่งคนอ่ืน 
รูปแบบท่ี 2 : บริโภคตามอยา่งสร้างสรรค ์         รูปแบบท่ี 4 :  สร้างผลผลิตอยา่งสร้างสรรค ์

 
ภาพท่ี 2.4  รูปแบบบริโภคนิยมในสังคมไทย 
 
ท่ีมา : ไพฑูรย ์ สินลารัตน์ (2553) 
 

ดงันั้นเพื่อใหก้ารศึกษาเป็นไปในทิศทางท่ีมีคุณค่าต่อผูเ้รียน ต่อสังคมในทางสร้างสรรค ์
รวมทั้งเป็นประโยชน์ในการพฒันาประเทศให้ด ารงอยูใ่นภาวะสังคมโลกท่ีแข่งขนักนัอยา่งรุนแรง
ได ้จึงควรเปล่ียนกระแสการศึกษาใหม่ให้เป็นไปในทิศทางท่ีก่อให้เกิดผลในทางปฏิบติั ก่อให้เกิด
รูปธรรมในการศึกษา ก่อให้เกิดผลผลิตข้ึนในวงการศึกษา แล้วให้ผลผลิตนั้นเป็นผลผลิตในทาง
สร้างสรรค์ (Creative) เป็นผลผลิตใหม่ๆ ท่ีเกิดจากความคิดสติปัญญา วิธีการของการศึกษานั้นๆ 
โดยเปล่ียนกระแสการศึกษาจากการบริโภคตามคนอ่ืน ให้เป็นกระแสท่ีสร้างผลผลิตอย่าง
สร้างสรรค์ ให้การศึกษาเป็นไปเพื่อการคิด  การประดิษฐ์ การสร้างส่ิงใหม่ๆ อย่างมีความคิด
สร้างสรรค ์เพื่อให้ผูเ้รียนมีความคิดใหม่ๆ สังคมมีคนคิดใหม่ๆ สร้างสรรคผ์ลงานใหม่ๆ โดยเหตุน้ี
ลกัษณะของคนรุ่นใหม่ในสังคมไทยจึงตอ้งมีคุณลกัษณะ ดงัน้ี 

 

1 2 

3 4 

บริโภคนิยม 
 บริโภค/ตามอยา่ง บริโภค/

สร้างสรรค ์

ตามอยา่ง สร้างสรรค ์

ผลผลิต/ตามอยา่ง ผลผลิต/
สร้างสรรค ์ผลผลิตนิยม 
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1) การคิดวิเคราะห์ (Critical Mind) ผูเ้รียนมีความคิดวิเคราะห์  เพื่อเขา้ใจ เรียนรู้ และ
เขม้แขง็ 

2) การคิดสร้างสรรค ์(Creative Mind) คิดส่ิงใหม่ๆใหก้บัตนเองและสังคม 
3) การมีผลผลิต (Productive Mind) การมีผลผลิตใหม่ๆ ดว้ยค่าของคนตอ้งมีผลงาน 
4) การมีความรับผิดชอบ (Responsible Mind) ต่อตนเองและสังคมและส่ิงแวดลอ้ม

ภายนอก 
นอกจากน้ีเกรียงศกัด์ิ เจริญวงศ์ศกัด์ิ (2549) ได้กล่าวถึงความจ าเป็นท่ีตอ้งมีความคิด

ริเร่ิมสร้างสรรคเ์น่ืองจาก 
1) ความคิดริเร่ิมสร้างสรรคช่์วยให้เราแกปั้ญหาไดล้งตวักบัปัญหา ซ่ึงในโลกปัจจุบนัมี

การเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว การแกปั้ญหาดว้ยวิธีการเดิมๆ มกัจะใชไ้ม่ไดผ้ล ความคิดสร้างสรรค์
จึงเขา้มามีบทบาทส าคญั ทั้งในระดบัโลก ระดบัชาติ ระดบัองค์กร ระดบัสถานศึกษา คนถึงระดบั
ปัจเจกบุคคล ความคิดสร้างสรรคช่์วยใหเ้ราแกปั้ญหาเดิมดว้ยวธีิการใหม่ ท าใหไ้ดส่ิ้งท่ีดีกวา่ 

2) ความคิดสร้างสรรค์ก่อให้เกิดนวตักรรมท่ีไม่หยุดย ั้ง ในโลกของการแข่งขนัท าให้
ตอ้งมีการพฒันาอย่างไม่หยุด หากหยุดเม่ือใด เท่ากบัเดินถอยหลงัทนัที เทคโนโลยีปัจจุบนัมีการ
แข่งขนักนัในดา้นความคิดสร้างสรรคเ์พื่อผลิตส่ิงใหม่ๆ 

3) ความคิดสร้างสรรค์ช่วยให้เราได้ส่ิงท่ีดีกว่า แทนการจมอยู่กบัส่ิงเดิมๆ ความคิด
สร้างสรรค์ช่วยให้ประสบความส าเร็จในการด าเนินชีวิตได ้ถา้พยายามพฒันาตนเอง มองปัญหาท่ี
เกิดข้ึนในบริบทท่ีเป็นอยูจ่ะท าใหแ้กปั้ญหา และพฒันาอาชีพของตนเองไดอ้ยา่งต่อเน่ือง 

4) ความคิดสร้างสรรคเ์ป็นองค์ประกอบส าคญัของความฉลาด Sternberg (1996) ได้
เสนอแนวคิดเก่ียวกบัความเฉลียวฉลาดท่ีประสบความส าเร็จ โดยกล่าววา่ คนเราจะเฉลียวฉลาดได้
นั้น ตอ้งประกอบไปดว้ยความฉลาด 3 ดา้น คือ 

(1) ความฉลาดในการสร้างสรรค ์(Creative intelligence) หมายถึง ความสามารถใน
การไปไกลกวา่ส่ิงท่ีก าหนดมาแลว้ แต่สร้างสรรคแ์นวคิดท่ีแปลกใหม่ และน่าสนใจให้เกิดข้ึนอยา่ง
สมดุล และประยุกต์เขา้กบัความฉลาดในการวิเคราะห์และฉลาดในการปฏิบติัจริง จึงนับว่าเป็น
ความเฉลียวฉลาดท่ีประสบความส าเร็จอยา่งแทจ้ริง  

(2) ความฉลาดในการวิเคราะห์ (Analytical Intelligence) ความสามารถในการ
วิเคราะห์และประเมินแนวคิดท่ีคิดข้ึนนั้น ความสามารถในการแก้ปัญหา การตดัสินใจ นักคิด
สร้างสรรคต์อ้งมีความสามารถในการวิเคราะห์ความคิดของตนเอง และประเมินขอ้ดี แทนท่ีจะไล่
ตามความคิดท่ีใชก้ารไม่ได ้
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(3) ความฉลาดในการปฏิบติัจริง (Practical Intelligence) คือความสามารถในการ
แปลทฤษฎีสู่การปฏิบติั และแนวคิดท่ีเป็นนามธรรมสู่การบรรลุผลส าเร็จภาคปฏิบติั 

สรุปวา่ กระบวนความคิดสร้างสรรคเ์ปรียบเสมือนสะพานเช่ือมระหวา่งความฉลาดใน
การวเิคราะห์ และความฉลาดในการปฏิบติั ซ่ึงการจะเป็นนกัคิดสร้างสรรคท่ี์ดีไดน้ั้น  จ  าเป็นตอ้งมี
ความสมดุลระหว่างเกณฑ์ทั้ ง 2 ด้าน  เพื่อจะเป็นคนท่ีมีความคิดสร้างสรรค์สูงท่ีสามารถคิด
นวตักรรมใหม่ๆ ได ้ขณะเดียวกนัก็สามารถเลือกวา่ ความคิดใดเป็นความคิดท่ีดีกวา่ และรู้วา่จะท า
อยา่งไร จึงจะสามารถขายความคิดนั้นได ้ 

สรุปได้ว่า การพฒันาทกัษะการคิดสร้างสรรค์ เป็นส่ิงจ าเป็นส าหรับทุกคน เพราะ
ความคิดสร้างสรรคจ์ะช่วยใหเ้ราเห็นโอกาสใหม่ๆ ความเป็นไปไดใ้หม่ๆ พบโอกาสความส าเร็จใน
การแกปั้ญหาและการท าส่ิงต่างๆ แทนการติดยึดรูปแบบเดิมๆ ซ่ึงไม่ไดช่้วยให้กา้วหนา้แต่อยา่งใด 
หากการพฒันาศกัยภาพของสมองในส่วนของความคิดริเร่ิมสร้างสรรคใ์ห้มีประสิทธิภาพ จะพบวา่
ทุกๆปัญหามีค าตอบดีๆ สามารถปฏิบติัไดอ้ยา่งเหมาะสม   

2.2.2.9  ความเป็นมาของการจดัการศึกษาเชิงสร้างสรรค์ 
แนวคิดเร่ืองการจดัการศึกษาเชิงสร้างสรรค์น้ี รัฐบาลของสหราชอาณาจกัร (องักฤษ) 

ไดเ้ป็นผูริ้เร่ิมข้ึนในปี พุทธศกัราช 2540 รัฐบาลขององักฤษไดด้ าเนินการจดัท าสมุดปกขาว เร่ือง
ความเป็นเลิศในโรงเรียนข้ึน เพื่อใช้เป็นแนวทางการจดัการศึกษาของชาติ ด าเนินการโดยมคณะ
กรรมาธิการท่ีปรึกษาแห่งชาติดา้นการศึกษาเชิงสร้างสรรคแ์ละวฒันธรรม (The National Advisory 
Committee on Creative and Cultural Education) ซ่ึงรัฐมนตรีวา่การกระทรวงศึกษาธิการและการ
จ้างงานร่วมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวฒันธรรมส่ือและการกีฬา เพื่อให้ข้อเสนอแนะแก่
รัฐมนตรีในดา้นการพฒันาเชิงสร้างสรรคแ์ละเชิงวฒันธรรมของเยาวชน ดว้ยการเรียนในระบบและ
นอกระบบ เพื่อพิจารณาเก่ียวกบัการจดัการศึกษาเชิงสร้างสรรคแ์ละเชิงวฒันธรรมในปัจจุบนัและ
เพื่อใหข้อ้เสนอส าหรับหลกัการนโยบายและการปฏิบติั 

จุดมุ่งหมายส าคญัของการจดัท าสมุดปกขาวเดิมเป็นเร่ืองของการยกระดบัมาตรฐาน
ของความสามารถในการอ่าน การเขียน และการค านวณ เป็นฐานคิดส าคญั แต่เม่ือเห็นว่ากรอบ
ความคิดดงักล่าวอาจจะไม่เพียงพอกบัส่ิงทา้ทายใหม่ๆ ทางดา้นการศึกษาจึงให้ความเห็นวา่หากจะ
เตรียมพร้อมรับคริสตศ์ตวรรษท่ี 21 แลว้จะตอ้งท ามากกวา่ปรับปรุงทกัษะการอ่านออกเขียนไดแ้ละ
การค านวณ การศึกษาจะตอ้งกวา้งไกล ยืดหยุน่ไดแ้ละมีแรงจูงใจ ตอ้งตระหนกัถึงความสามารถท่ี
ต่างกนัและใหผ้ลเลิศกบัทุกคน 

ในปีพุทธศกัราช 2542 คณะกรรมาธิการท่ีปรึกษาแห่งชาติดา้นการศึกษาเชิงสร้างสรรค์
และวฒันธรรมของประเทศองักฤษช้ีให้เห็นถึงความส าคญัของการศึกษาเชิงสร้างสรรค ์(Creative  

DPU



70 

Education) ยุทธวิธีท่ีจะช่วยปรับเปล่ียนการเรียนให้เป็นเร่ืองสนุกส าหรับเด็ก และพฒันาศกัยภาพ
การสร้างสรรค์น าไปสู่การด าเนินชีวิตอย่างเท่าทนัในแห่งความเป็นจริง เพราะการสร้างสรรค์จะ
ช่วยใหเ้ด็กสามารถปรับตวัและแกไ้ขปัญหาท่ีผา่นมาในชีวิต แมก้ารสร้างสรรคก์บัการแกปั้ญหาจะ
ไม่ใช่ส่ิงเดียวกนั และไม่ใช่ทุกปัญหาตอ้งอาศยัการสร้างสรรค์เสมอไป แต่การสร้างสรรคเ์ป็นการ
รวมถึงการมองเห็นปัญหาท่ีไม่คาดคิด และน าไปสู่ความรู้ความเขา้ใจใหม่ๆได ้

2.2.2.10  การจดัการโรงเรียนเชิงสร้างสรรคแ์ละผลิตภาพในประเทศไทย 
1) โครงการน าร่องการจัดการโรงเรียนเชิงสร้างสรรค์และผลิตภาพของ

ส านกังานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
การจดัการศึกษาเชิงสร้างสรรค์เป็นยุทธศาสตร์ส าคญัของการจดักระบวนการเรียนรู้ 

เพื่อให้ผูเ้รียนไดเ้พิ่มพูนทกัษะ ความคิด จินตนาการ เกิดความคิดริเร่ิมใหม่ๆ ท่ีมีคุณค่า สามารถน า
ความรู้และทกัษะท่ีไดม้าปรับใชใ้นการสร้างสรรคผ์ลงานและการด าเนินชีวิต รูปแบบ และวิธีการ
จดัการศึกษาเชิงสร้างสรรค์ นอกจากจะเป็นการเพิ่มพูนการเรียนรู้ให้กบัผูเ้รียนแลว้ยงัเป็นการสร้าง
ความสมดุลระหว่างหลกัสูตร วิธีการจดัการเรียนรู้ การวดัและประเมินผล รวมทั้งการเช่ือมโยง
สถาบนัการศึกษาและแหล่งเรียนรู้ภายนอกอย่างมีประสิทธิภาพน าไปสู่การเรียนรู้ตลอดชีวิต 
(ส านกังานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2546) 

รูปแบบสถานศึกษาตามแนวคิดเชิงสร้างสรรคใ์นประเทศไทย ไดมี้การจดัท าโครงการ
น าร่องการศึกษาเชิงสร้างสรรค์ โดยมีสถานศึกษาและพิพิธภณัฑ์สถาน จ านวน 7 แห่ง เขา้ร่วม
โครงการของส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา  ได้แก่ 1) โรงเรียนจิรศาสตร์วิทยา จังหวดั
พระนครศรีอยธุยา 2) โรงเรียนสตรีวิทยา กรุงเทพมหานคร 3) โรงเรียนสตรีมหาพฤฒาราม ในพระ
บรมราชินูปถมัภ์ กรุงเทพมหานคร 4) โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กรุงเทพมหานคร  
5) พิพิธภณัฑส์ถานแห่งชาติพระนคร กรุงเทพมหานคร 6) พิพิธภณัฑ์สถานแห่งชาติ เจา้สามพระยา 
จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา และ 7) พิพิธภณัฑ์หุ่นข้ีผึ้งไทย จงัหวดันครปฐม ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 
(ส านกังานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2546) 

(1) แนวคิดและหลักการการจัดการศึกษาเชิงสร้างสรรค์  การจัดการศึกษาเชิง
สร้างสรรคเ์ป็นการจดักระบวนการเรียนรู้ท่ีท าให้ผูเ้รียนไดเ้ตรียมตวัส าหรับอนาคต เขา้ใจความจริง
ของส่ิงแวดลอ้มรอบตวั สามารถคิดจินตนาการการวเิคราะห์และสังเคราะห์สถานการณ์ ตามสภาวะ
ของปัญหาท่ีเกิดข้ึน และหาทางแก้ไขได้อย่างเหมาะสม สถาบันการศึกษาและผูเ้ก่ียวข้องจึง
จ าเป็นตอ้งส่งเสริมใหเ้กิดกระบวนการเรียนรู้ท่ีน าไปสู่การสร้างสรรคไ์ดอ้ยา่งต่อเน่ืองตลอดชีวติ 
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(2) ปัจจยัท่ีมีผลต่อการจดัการศึกษาเชิงสร้างสรรคอ์ยา่งมีประสิทธิภาพ 
(2.1) ผูบ้ริหารสถานศึกษา/แหล่งเรียนรู้ ผูบ้ริหารมีบทบาทส าคญัในการก าหนด

นโยบายเก่ียวกบัการจดัการศึกษาเชิงสร้างสรรค ์ผูบ้ริหารตอ้งเป็นผูน้ าทางวิชาการ สามารถก าหนด
วสิัยทศัน์ในการจดัการศึกษาเชิงสร้างสรรค ์การบริหารจดัการดา้นหลกัสูตร เวลา และกระบวนการ
เรียนรู้ให้มีการปฏิบติัจริงและนิเทศให้ผูส้อนทั้งในสถานศึกษา และแหล่งเรียนรู้พฒันารูปแบบ
วธีิการท่ีส่งเสริมกระตุน้ใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้อยา่งกวา้งขวาง รวมทั้งส่งเสริมสนบัสนุนให้ผูส้อน
ไดรั้บการพฒันาและประสานความร่วมมือกบัชุมชนและองค์กรต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อให้การจดั
การศึกษาเชิงสร้างสรรคบ์รรลุผลตามเป้าหมาย  

(2.2) ผูส้อนตอ้งมีความรู้ความเขา้ใจเร่ืองการศึกษาเชิงสร้างสรรค์ สามารถจดัการ
เรียนรู้ดว้ยกิจกรรมท่ีหลากหลาย เพื่อกระตุน้ให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้โดยเน้นความรู้ จินตนาการ 
การเช่ือมโยงเปรียบเทียบวิเคราะห์และสังเคราะห์เพื่อน าไปสู่การสร้างสรรค์ส่ิงใหม่ๆไดใ้นท่ีสุด 
โดยผูส้อนจะตอ้งตระหนกัในเร่ืองดงัต่อไปน้ี 

1. การกระตุน้ใหผู้เ้รียนเกิดการสร้างสรรค ์
2.  ยทุธศาสตร์ส าคญัท่ีก่อใหเ้กิดการเรียนรู้และการสร้างสรรค ์
3. องค์ประกอบของการเป็นผูส้อนท่ีดีและปัจจยัท่ีช่วยให้ผูส้อนมีการจดั

การศึกษาเชิงสร้างสรรค ์
4. การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีกระตุน้ให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้และ

การสร้างสรรค ์
(2.3) ผูเ้รียน ผู ้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมายมีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมการศึกษา 

เชิงสร้างสรรค์ มีความสนใจใฝ่เรียน ใฝ่รู้ เขา้ใจถึงความหลากหลายทางวฒันธรรมในการท่ีจะอยู่
ร่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ย่างเป็นสุข สามารถใช้เทคโนโลยีไดอ้ย่างเหมาะสม เขา้ถึงขอ้มูลไดอ้ย่างรวดเร็ว  
มีประสิทธิภาพ มีอิสระทางความคิด และท างานไดอ้ยา่งสร้างสรรค ์

(2.4) หลกัสูตร มีความเหมาะสมดา้นเน้ือหาสาระและเวลาในการจดัการเรียนรู้  
มีความสัมพนัธ์ทางดา้นวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาศิลปวฒันธรรมภูมิปัญญาและกีฬา มีความ
สอดคลอ้งกบัความสนใจของผูเ้รียน และความตอ้งการของชุมชน 

(2.5) การบริหารจดัการ เพื่อให้การบริหารจดัการศึกษาเชิงสร้างสรรคด์ าเนินไป
อยา่งมีประสิทธิภาพ สถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้ตอ้งสร้างความร่วมมือทั้งดา้นการบริหารและการ
จดัการจากองคก์รภายนอก  
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(2.6) การระดมทรัพยากรและการสร้างเครือข่าย การด าเนินงานในการจัด
การศึกษาเชิงสร้างสรรค์ให้บรรลุเป้าหมาย ตอ้งเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนของสังคม สนับสนุน
ส่งเสริมงบประมาณ องคค์วามรู้ ความช านาญการ บุคลากรส่ือรวมทั้งการสร้างเครือข่าย 

(2.7) การประเมินผลโครงการ 
(3) เป้าหมายของการจดัการศึกษาเชิงสร้างสรรค์  เพื่อให้เกิดนวตักรรมการสร้าง

กระบวนการเรียนรู้ท่ีหลากหลายไปสู่จินตนาการการคิดสร้างสรรค ์ทกัษะการคิดวิเคราะห์ เป็นการ
เพิ่มพนูศกัยภาพการเรียนรู้ของผูเ้รียนใหเ้กิดข้ึนอยา่งต่อเน่ืองตลอดชีวติ 

(4) ยุทธศาสตร์ในการพฒันาการสร้างสรรค์ ยุทธศาสตร์ในการพฒันาการสร้างสรรค์
แก่ผูเ้รียน ประกอบดว้ย 

(4.1) การสอนอยา่งสร้างสรรคแ์ละการสอนเพื่อการสร้างสรรค ์ผูส้อนควรมี
บทบาทและคุณสมบติั ดงัน้ี 

ก. บทบาท 
1. จดัท าแผนการเรียนการสอน การวดัและประเมินผลผูเ้รียน ให้มีความสมดุล

ระหวา่งเน้ือหาสาระตามหลกัสูตรก าหนดและการจดัการเรียนการสอนเชิงสร้างสรรค ์
2. จดักระบวนการเรียนรู้ดว้ยรูปแบบท่ีหลากหลายเพื่อกระตุน้ให้ผูเ้รียนเกิด

การเรียนรู้ เช่ือมัน่ และแสดงออกทางความคิดหรือสร้างผลงานสร้างสรรคข์องตน โดยดูแลผูเ้รียน
ทั้งชั้น/กลุ่ม แต่ขณะเดียวกนัก็ใหค้วามเอาใจใส่ผูเ้รียนแต่ละคน 

3. กระตุ้นและให้ก าลังใจผู ้เ รียนให้เ กิดความอยากรู้อยากเห็น มีความ
กระตือรือร้น คน้พบศกัยภาพและเกิดความภูมิใจในการท างานท่ีทา้ทาย 

4. จัดกิจกรรม/เวทีท่ี เปิดโอกาสให้ผู ้เ รียนได้แสดงออกในผลงานการ
สร้างสรรค์เพื่อให้ผูเ้รียนเกิดความภาคภูมิใจพร้อมทั้งเป็นการรับฟังความคิดเห็น/ค าติชมของผูอ่ื้น
เพื่อน ามาพฒันาผลงานการสร้างสรรคใ์หมี้คุณภาพสูงยิง่ข้ึนต่อไป 

5. อ านวยความสะดวกใหผู้เ้รียนคน้ควา้และแสวงหาค าตอบดว้ยตนเอง 
6. ประสานและน าองค์ความรู้จากแหล่งการเรียนรู้ท่ีหลากหลายมาใช้ในการ

จดักระบวนการเรียนการสอนเพื่อให้ผูเ้รียนได้รับประสบการณ์ตรง  รวมทั้งแนะน าผูเ้รียนได้ใช้
ประโยชน์จากแหล่งการเรียนรู้เหล่านั้นดว้ยตนเอง 

ข. คุณสมบติั   
คุณสมบติัทัว่ไป 
1. มีความรู้ในเน้ือหาตามหลกัสูตร 
2. มีจิตวทิยา เขา้ใจเร่ืองสมอง และพฒันาการของผูเ้รียน 
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3. รู้จกัผูเ้รียน เขา้ใจความสามารถของผูเ้รียนเป็นรายบุคคล 
4. มีวนิยัในตนเอง มีความอดทน เสียสละ ให้ความอบอุ่นและเป็นแบบอยา่งท่ี

ดีแก่ผูเ้รียน 
5. มีแรงจูงใจ มีพลงั มีความกระตือรือร้น และมีความมุ่งมัน่ 
6. มีการส่ือสารท่ีดีและเป็นผูฟั้งท่ีดี 
คุณสมบติัเฉพาะ 
1. มีความรู้และเขา้ใจแนวคิดการศึกษาเชิงสร้างสรรค์และประโยชน์ของการ

สร้างสรรคท่ี์จะเกิดข้ึนกบัผูเ้รียนและสังคมโดยรวม 
2. มีความเช่ือมัน่และคาดหวงัสูงในตวัผูเ้รียนทุกคน มิใช่เฉพาะผูเ้รียนท่ีมี

ความสามารถสูงเท่านั้น ทั้งน้ีโดยค านึงถึงศกัยภาพของผูเ้รียนแต่ละคนเป็นส าคญั 
3. ยอมรับในความคิดเห็นท่ีหลากหลายโดยการตั้งค  าถามแบบเปิดกวา้ง 
4. มีความสามารถในการ 

4.1 จดัท าแผนการเรียนการสอน การวดัและประเมินผลท่ีมีความสมดุล 
4.2 จดักระบวนการเรียนการสอนดว้ยรูปแบบท่ีหลากหลาย 
4.3 กระตุน้และให้ก าลงัใจผูเ้รียนให้เกิดความอยากรู้อยากเห็นและมีส่วน

ร่วมในงานท่ีทา้ทาย 
4.4 จดักิจกรรม/เวทีท่ีเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนไดแ้สดงออกในผลงาน 
4.5 อ านวยความสะดวกและใหค้ าปรึกษาท่ีดี 
4.6 ประสานและสร้างเครือข่ายเพื่อน าองค์ความรู้จากแหล่งการเรียนรู้มา

ใชจ้ดัการเรียนการสอนและการแสวงหาความรู้ดว้ยตนเองของผูเ้รียน 
2) การพฒันาความคิดสร้างสรรคข์องผูเ้รียน  สามารถพฒันาให้เกิดข้ึนไดโ้ดย

มีองคป์ระกอบ 
2.1) การเรียนรู้ดว้ยตนเอง 
2.2) การแสวงหาค าตอบ 
2.3) รู้จกัการคิดวเิคราะห์ 
2.4) การสังเคราะห์สร้างสรรคแ์ละประเมินค่า 

การพฒันา “ความคิดสร้างสรรค์” ให้เกิดแก่ผูเ้รียนตอ้งการก าหนดรูปแบบการสอนท่ี
แตกต่างไปจากวิธีการสอนเดิมท่ีผูส้อนเป็นผูก้  าหนด ผูส้อนต้องให้ผูเ้รียนมีอิสระในการคิด 
สามารถปลดปล่อยพลังทางปัญญาให้ผูเ้รียนคิดเป็น ท าเป็น และแก้ปัญหาเป็น มิใช่ก ากับตาม
แนวทางท่ีผูส้อนวางไว ้แนวคิดน้ีน าไปสู่บริเวณท่ีท าใหเ้กิดการเรียนรู้จากนอ้ยไปหามากท่ีมีลกัษณะ
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แตกต่างกนัในบริเวณ 3 บริเวณ (3 Zones) ไดแ้ก่ (ส านกังานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2546, น. 13-
15)  

1. บริเวณท่ีผูเ้รียนเป็นผูรั้บความรู้ โดยไม่ต้องคิดวิเคราะห์แก้ไขปัญหา เป็นผลให้
ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้และการสร้างสรรคน์อ้ย ในลกัษณะน้ีผูเ้รียนอาจรู้สึกสบายเพราะไม่ตอ้งมีภาระ
ในการคิด จึงเรียกการเรียนรู้ในบริเวณน้ีว่า “เขตสบาย” แต่ไม่ไดเ้รียนรู้และสร้างสรรค์ (Comfort 
Zone) 

2. บริเวณท่ีผูเ้รียนเป็นผูรั้บความรู้และแสวงหาความรู้ด้วยตนเองบา้ง  เม่ือน าส่ิงท่ีได้
คน้พบมาคิดวเิคราะห์ แกไ้ขปัญหา ผูเ้รียนจึงเกิดการเรียนรู้และการสร้างสรรคเ์พิ่มข้ึน ในลกัษณะน้ี
ผูเ้รียนอาจรู้สึก “อึดอดั” ไม่สบายใจนกัเพาะมีภาระท่ีตอ้งคิดและแสวงหาความรู้ดว้ยตนเองเพิ่มข้ึน 
จึงเรียกการเรียนรู้ในบริเวณน้ีว่า “เขตอึดอดัใจ” แต่ได้เรียนรู้และสร้างสรรค์บ้าง (Intermediate 
Zone)  

3. บริเวณท่ีผูเ้รียนเป็นผูเ้รียนรู้และสร้างสรรคด์ว้ยตนเอง ดว้ยการคิด วิเคราะห์ แกไ้ข
ปัญหา และสังเคราะห์ขอ้มูลท่ีไดรั้บ เพื่อน ามาสร้างสรรคส่ิ์งใหม่ ในลกัษณะน้ี ผูเ้รียนอาจรู้สึกอึด
อดั และเคร่งเครียดในการคิดแกไ้ขปัญหา (Discomfort Zone) แต่ส่ิงท่ีไดรั้บจะน าไปสู่การทา้ทายใน
การเรียนรู้ สามารถสร้างสรรคส่ิ์งใหม่ดว้ยตนเอง จึงเรียกการเรียนรู้ในบริเวณน้ีวา่ “เขตทา้ทาย” เกิด
ความภูมิใจไดเ้รียนรู้และสร้างสรรค์ อนัเป็นเป้าหมายส าคญัของการจดัการศึกษาเชิงสร้างสรรค์ 
บริเวณการเรียนรู้ท่ีเกิดข้ึน สรุปเป็นแผนภูมิ ดงัน้ี  
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ภาพท่ี 2.5  บริเวณการเรียนรู้ท่ีเกิดข้ึน 
 
ท่ีมา : ส านกังานเลขาธิการสภาการศึกษา (2546) 
 

(5) สถาบนัการศึกษา มีขั้นตอนการด าเนินงาน  ดงัน้ี 
1. ตรวจสอบความพร้อมของสถาบนัการศึกษาในการด าเนินงาน 
2. ก าหนดวสิัยทศัน์ นโยบาย และแผนปฏิบติัการประจ าปี 
3. สร้างความรู้ความเขา้ใจในแนวคิด หลกัการ และวิธีการในการจดัการศึกษาเชิง

สร้างสรรคโ์ดยก าหนดยทุธศาสตร์การด าเนินงาน ดงัน้ี 
3.1 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
3.2 ส ารวจแหล่งการเรียนรู้และวทิยากรทอ้งถ่ิน 
3.3 ประสานความร่วมมือกบัหน่วยงานภายนอกในการจดักระบวนการเรียนรู้ 
3.4 พฒันาหลกัสูตรเชิงบูรณาการโดยสร้างเป็นหน่วยการเรียนรู้ 

 

เขตแห่งความทา้ทาย  นกัเรียนคิดวิเคราะห์ดว้ยตนเอง 
เกิดความภูมิใจในตนเอง  มีการเรียนรู้และสร้างสรรคส่ิ์งใหม่ 

เกดิการเรียนรู้ส่ิงใหม่มาก 
 เขตเกิดการเรียนรู้บา้ง  =  ผูส้อนยงัคงเป็นผูก้  ากบั 

การเรียนรู้แต่ใหผู้เ้รียนไดคิ้ดวเิคราะห์ดว้ย 
ผูเ้รียนอึดอดั  แต่ไดเ้รียนรู้และสร้างสรรค ์

เกดิการเรียนรู้ใหม่บ้าง 
 เขตแห่งการก ากบัดูแล  ผูส้อนเป็นผูใ้ห้ 

ผูเ้รียนเป็นผูรั้บ  ไม่มีการคิดวิเคราะห์ 
เพิ่มเติม  ผูเ้รียนสบาย  ท าใหไ้ม่ไดเ้รียนรู้

และสร้างสรรค ์

เกดิการเรียนรู้น้อย 

DPU



76 

3.5 ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเนน้การฝึกให้ผูเ้รียนไดใ้ช้จินตนาการและ
ความคิดริเร่ิมเพื่อสร้างสรรคผ์ลงาน 

3.6 เนน้การใชส่ื้อและแหล่งการเรียนรู้ท่ีหลากหลายในการสร้าง
ประสบการณ์การเรียนรู้โดยใหผู้เ้รียนมีอิสระในการคิดและแสดงออก อยา่งเหมาะสม 

3.7 ออกแบบเคร่ืองมือวดัและประเมินผลการเรียนรู้ท่ีช่วยพฒันา
ความสามารถและทกัษะดา้นการคิด การเช่ือมโยง  และการสร้างสรรค ์ผลงานท่ีเป็นประโยชน์ 

3.8 พฒันาบุคลากรอยา่งสม ่าเสมอและต่อเน่ือง 
3.9 สร้างขวญัและก าลงัใจใหแ้ก่บุคลากรในการปฏิบติังาน 
3.10 วจิยัพฒันาหลกัสูตรและกระบวนการจดัการเรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง 
3.11 จดันิทรรศการเผยแพร่ผลงาน  สร้างและขยายเครือข่าย 

4. ประเมินผลโครงการ 
ข. แหล่งการเรียนรู้ เพื่อสร้างการเรียนรู้ให้กบัผูเ้รียน แหล่งการเรียนรู้จะตอ้งมีการ

เตรียมตวัดงัน้ี 
1. จัดท าแผนงานประจ าปีของการจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ร่วมกับ

สถาบนัการศึกษา 
2. เตรียมความพร้อมในการรองรับผูเ้รียนท่ีมาศึกษาหาความรู้ 
3. พฒันาบุคลากรของแหล่งการเรียนรู้ 
4. ระดมทรัพยากรจากภายนอกมาสนบัสนุน  และสร้างเครือข่าย 

(6) ขั้นตอนการด าเนินงานของสถาบนัการศึกษาร่วมกับแหล่งการเรียนรู้ จะต้อง
ด าเนินการตามหลกัการบริหารโครงการอยา่งเป็นระบบ  โดยใชก้ระบวนการ  PDCA (P-Plan, D-
DO, C-Chec , A-Action) 
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ขั้นตอนการด าเนินงานสรุปเป็นแผนภูมิดงัน้ี 

 
 
ภาพท่ี 2.6  ขั้นตอนการด าเนินงานของสถาบนัการศึกษาร่วมกบัแหล่งเรียนรู้ 

DPU



78 

(7) ดชันีช้ีวดัความส าเร็จของการจดัการศึกษาเชิงสร้างสรรค ์ตอ้งสามารถวดัไดท้ั้งเชิง
ปริมาณและเชิงคุณภาพ  จากผูจ้ดัและผูเ้รียนดงัน้ี 

ก. ดชันีช้ีวดัจากผูจ้ดั  พิจารณาไดจ้าก 
1. ความเขา้ใจและเห็นความส าคญัในการจดัการศึกษาเชิงสร้างสรรค์ของผูบ้ริหาร

สถาบนัการศึกษาและบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งและการไดรั้บการสนบัสนุน 
2. การประสานความร่วมมือท่ีดีระหวา่งสถาบนัการศึกษาและแหล่งการเรียนรู้

ในชุมชนในทุกขั้นตอน นบัแต่การวางแผน การจดักิจกรรม และการประเมินผล 
3. หลกัสูตรมีการบูรณาการระหว่างกลุ่มสาระการเรียนรู้ และเช่ือมโยงกบัวิถี

ชีวติของผูเ้รียน 
4. ทกัษะความสามารถของครู/ผูส้อน/เจา้หนา้ท่ี ในการน าสาระการเรียนรู้และ

เทคนิคต่างๆ มาใช้ในการถ่ายทอดความรู้ และจดักระบวนการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

5. ผูเ้รียนมีความสุขในการเรียนรู้ ตระหนักถึงความส าคญัของการแสวงหา
ความรู้โดยใชแ้หล่งการเรียนรู้ 

6. ผูเ้รียนมีพฒันาการทางดา้นความรู้ ทกัษะ กระบวนการ และเจตคติในการ
เรียนรู้เชิงสร้างสรรค ์

ข. ดัชนีช้ีวดัผูเ้รียน ผูเ้รียนเม่ือได้รับการสอนเชิงสร้างสรรค์แล้วจะต้องมีการ
ปรับเปล่ียนพฤติกรรม ดงัน้ี 

1. มีความคิดริเร่ิม และแสดงออกอยา่งสร้างสรรค ์
2. มีภาวะผูน้ าและผูต้ามท่ีดี มีทกัษะในการท างานเป็นทีม 
3. มีการบูรณาการทางความคิดแบบองค์รวม สามารถคิดอย่างเป็นระบบ รู้

วธีิแกไ้ขปัญหา 
4. มีความสามารถในการแสวงหาทางเลือกท่ีเหมาะสม สามารถจ าแนกความ

แตกต่าง เปรียบเทียบและคิดคน้ส่ิงใหม่ๆ 
5. การศึกษา คน้คว ้า เพื่อสร้างสรรค์ส่ิงใหม่ โดยการปรับปรุงส่ิงท่ีมีอยู่เดิม 

แลว้น ากลบัมาใชใ้หม่ใหเ้หมาะสมกบัสภาพปัจจุบนั 
6. มีการเรียนรู้อย่างเป็นกระบวนการและน าไปสู่ความส าเร็จมีความสามารถ

บริหารเวลาในการท ากิจกรรมไดส้ าเร็จ ตามระยะเวลาท่ีก าหนด 
7. รู้จกัใชแ้หล่งการเรียนรู้อยา่งเหมาะสม และคุม้ค่า 
8. รู้จกัและภาคภูมิใจในตนเองและน าตนเองไปปฏิสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้น 
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9. น าเสนอผลงานไดอ้ยา่งภาคภูมิใจ 
10. มีผลการเรียนดีข้ึน ใฝ่เรียนใฝ่รู้ และเรียนรู้อยา่งมีความสุข 

(8) การวดัและประเมินผล ตอ้งใชเ้ทคนิคท่ีหลากหลายในการวดัและประเมินผลตาม
สภาพจริงอย่างต่อเน่ืองและครอบคลุมศกัยภาพของผูเ้รียนทั้งดา้นความรู้ ทกัษะ กระบวนการและ
เจตคติและก าหนดให้ผูเ้ก่ียวขอ้งไดม้าร่วมประเมินจะท าให้การประเมินมีความเท่ียงตรง เกิดการ
ยอมรับและพฒันาความคิดสร้างสรรคอ์ยา่งต่อเน่ือง 

(9) ขั้นตอนการด าเนินงานสู่การปฏิบติั 
1. ขั้นตอนการจดักิจกรรมการศึกษาเชิงสร้างสรรคข์องสถานศึกษา 

ขั้นท่ี 1 จุดประกาย 
ขั้นท่ี 2 ขยายเพื่อพฒันา 
ขั้นท่ี 3 คน้หาเพื่อแบ่งปัน 
ขั้นท่ี 4 สร้างสรรคอ์ยา่งรู้คุณค่า 

2. ขั้นตอนการจดักิจกรรมการศึกษาเชิงสร้างสรรคข์องแหล่งการเรียนรู้ 
ขั้นท่ี 1 การวางแผน 
ขั้นท่ี 2 จดัท าเน้ือหา 
ขั้นท่ี 3 ดชันีช้ีวดั 

(10) การวดัและประเมินผล 
สถาบนัการศึกษาและแหล่งการเรียนรู้จะมีการวดัและประเมินผลการด าเนินโครงการ

ร่วมกนั ผูป้ระเมินจะตอ้งมีความรู้ ความเขา้ใจถึงแนวคิด ลกัษณะและบทบาทของการจดัการศึกษา
เชิงสร้างสรรค์อยา่งลึกซ้ึง เพื่อให้การประเมินเป็นเคร่ืองมือในการพฒันาการเรียนรู้ของผูเ้รียนได้
อยา่งแทจ้ริง 

กล่าวโดยสรุป การจดัการศึกษาเชิงสร้างสรรคเ์ป็นการจดักระบวนการเรียนรู้บูรณาการ 
ระหว่างศิลปหัตถกรรม ภูมิปัญญาและวิทยาศาสตร์ เปิดโอกาสให้ทุกส่วนของสังคมทั้งบุคคล
ครอบครัว ชุมชน ไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาในทุกรูปแบบ ทั้งการศึกษาในระบบ นอก
ระบบ และการศึกษาตามอธัยาศยั ซ่ึงจะส่งผลให้ผูเ้รียนสามารถเรียนรู้ไดเ้ต็มตามศกัยภาพ โดยมีครู
เป็นผูช่้วย เป็นผูอ้  านวยการใหเ้กิดการเรียนรู้ กระตุน้ใหเ้กิดกระบวนการสร้างสรรคข้ึ์นในกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ต่างๆ ผูเ้รียนสามารถน าความรู้และทกัษะท่ีไดม้าปรับใช้ในการสร้างสรรคผ์ลงาน และ
การด าเนินชีวิต อีกทั้ งยงัน ามาซ่ึงความสมดุลระหว่างหลักสูตร วิธีจัดการเรียนรู้ การวดัและ
ประเมินผล รวมทั้ งเป็นการเช่ือมโยงระหว่างสถาบันการศึกษา และแหล่งการเรียนรู้อย่างมี
ประสิทธิภาพ น าไปสู่การเรียนรู้ตลอดชีวติอีกดว้ย 
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บทเรียนส าหรับโรงเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการการศึกษาเชิงสร้างสรรค์ (Creative 
Education) กบัการเรียนรู้ศิลปะ และวฒันธรรมพบวา่ 

1. ชีวิตจริงของผูเ้รียนตอ้งเผชิญกบัส่ิงต่างๆ ท่ีทา้ทายไม่คาดคิดมาก่อนมีอยู่มากมาย 
ผูบ้ริหารต้องเน้นความจ าเป็นเร่งด่วนในการพฒันาผูเ้รียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการส่งเสริม
ความคิดสร้างสรรค ์สามารถปรับตนใหเ้หมาะสมและมีความสามารถในการส่ือสารมากข้ึน 

2. การพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษาทุกโรงเรียนควรมีการทบทวนขอ้ก าหนดเก่ียวกบั
การศึกษาเชิงสร้างสรรค ์(Creative Education) กบัการเรียนรู้ศิลปะและวฒันธรรมใหม้ากข้ึน 

3. การจดักระบวนการเรียนรู้ บทบาทของครูผูส้อนคือการรับรู้ความสามารถในการ
สร้างสรรคข์องผูเ้รียนและช่วยส่งเสริมสนบัสนุนใหผู้เ้รียนไดรั้บการพฒันาอยา่งเตม็ศกัยภาพ 

4. การใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชน/ท้องถ่ิน เช่น วดัโบสถ์ มสัยิด พิพิธภณัฑ์เป็นแหล่ง
ศึกษาเรียนรู้ศิลปวฒันธรรม ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินให้เกิดประโยชน์อย่างคุม้ค่า และสร้างจิตส านึกให้
ผูเ้รียนเกิดความรัก ความหวงแหนในการอนุรักษ ์และพฒันาสืบไป 

5. การประเมินและพฒันา การตรวจสอบและประเมินตามสภาพจริง  มีส่วนช่วย
ยกระดบัมาตรฐานความส าเร็จ ความกา้วหนา้ของผูเ้รียนและไดรั้บการพฒันาอยา่งเตม็ศกัยภาพ 

6. การอบรมพฒันาบุคลากรในระยะเร่ิมตน้ การปรับเปล่ียนพฤติกรรม การสอนของครู
เป็นส่ิงทา้ทายและจ าเป็นตอ้งมียุทธศาสตร์ใหม่ๆ ในการฝึกอบรมเพื่อให้ครูผูส้อนสามารถน าไป
ประยกุตใ์ชใ้นการจดัการศึกษาเชิงสร้างสรรค์ 

7. การระดมสรรพก าลงัความส าเร็จของการจดัการศึกษาเชิงสร้างสรรคจ์ะเกิดข้ึนไม่ได้
เลย หากไม่ได้รับความร่วมมือจากผูบ้ริหาร ครูอาจารย ์ผูป้กครอง ชุมชนภูมิปัญญาทอ้งถ่ินและ
นกัเรียน 

สรุปไดว้่าการจดัการศึกษาของไทย เพื่อให้เด็กและเยาวชนซ่ึงจะเป็นก าลงัส าคญัของ
ชาติในอนาคตเป็นผูท่ี้มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรคแ์ละสามารถแข่งขนักบันานาอารยประเทศไดอ้ยา่ง
เต็มภาคภูมิ ต้องสร้างความเข้าใจให้ความส าคญัและผลกัดันคุณภาพอย่างจริงจงัจึงจะประสบ
ความส าเร็จ 

2)  สัตตศิลา : หลกั 7 ประการในการเปล่ียนผา่นการศึกษา 
สังคมไทยปัจจุบนัมีลกัษณะเป็นสังคมบริโภค มีการรับขอ้มูลข่าวสารตามโลก ติดรอบ

ตามรูปแบบของส่ิงต่างๆ เช่น การศึกษา การท างาน การตั้งมาตรฐานการท างานหรือผลผลิตไวท่ี้
ระดบัธรรมดา ชอบท างานคนเดียว ตามแบบตะวนัตก เน่ืองจากเห็นวา่ทนัสมยัและเจริญกวา่ ให้เป็น
สังคมเศรษฐกิจ ฐานความรู้ท่ีเน้นการเรียนรู้เพื่อสร้างความรู้ น าความรู้ไปใช้ในการท างาน หรือ
สร้างผลงานท่ีมีประสิทธิภาพ มีคุณภาพ สามารถแข่งขนัในระดบันานาชาติได ้ในขณะเดียวกนัก็
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คงไวซ่ึ้งความเป็นไทยไวไ้ด้อย่างภาคภูมิ มีการจดัการความรู้อย่างเป็นระบบ มีการแพร่กระจาย
ขอ้มูลข่าวสารและเทคโนโลยีอยา่งเป็นแบบแผนและมีค่าใช้จ่ายในการถ่ายทอดความรู้ลดลง เพื่อ
น าไปสู่แนวทางการท างาน ผลผลิตการบริโภคและการศึกษาแบบใหม่ เพื่อให้ทรัพยากรบุคคลของ
ประเทศ เป็น Knowledge Workers หรือเป็นผูท่ี้มีความรู้ และทกัษะท่ีสามารถสร้างผลิตผลท่ีมีความ
เป็นนานาชาติ สามารถลงทุนร่วมกบัต่างประเทศได้อย่างทดัเทียม ดงันั้น การศึกษาจึงมีบทบาท
หน้าท่ีอย่างมากในการพฒันาทรัพยากรบุคคลให้เป็นผูมี้ความรู้และทกัษะ เพื่อน าไปสู่การพฒันา
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 

การจดัการศึกษาท่ีจะสามารถพฒันาทรัพยากรบุคคลไดเ้ต็มศกัยภาพนั้น จ าเป็นตอ้งมี
การเปล่ียนผ่านกระบวนทศัน์ เพื่อให้สนองต่อความตอ้งการของประเทศ และเพื่อให้ไดห้ลกัการ
แนวคิด และนวตักรรมทางการศึกษาท่ีจะน าไปสู่การพฒันาทรัพยากรบุคคลให้มีคุณลกัษณะท่ีพึง
ประสงค์ อาจารย์และนักวิจัยของคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ร่วมกันพฒันา
โครงการวิจัยและพัฒนา เร่ืองการเปล่ียนผ่านการศึกษาเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจฐานความรู้ โดย
โครงการวิจยัและพฒันาน้ีได้ด าเนินการในโรงเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาใน 5 
ภูมิภาค คือ ภาคเหนือ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ กรุงเทพมหานคร ภาคตะวนัออกและภาคใต ้โดยมี
โรงเรียนแกนน าภูมิภาคละ 2 โรงเรียน มีโรงเรียนเครือข่าย และมีการร่วมมือกบัมหาวิทยาลยัใน
ภูมิภาคต่างๆ อีก 9 มหาวทิยาลยั โดยแบ่งโครงการวจิยัออกเป็น 7 ดา้น คือ (ไพฑูรย ์สินลารัตน์ และ
คณะ, 2550)  

หลกัท่ี 1 คุณลกัษณะบุคคลท่ีพึงประสงค ์(4ร.)  
ร. 1 : รู้ทนั รู้น าโลก (Smart Consumer) มีคุณลกัษณะ คือ  
1. มีทกัษะในการแสวงหา/คดัสรร/สร้างความรู้ โดยมีเจตคติท่ีดีต่อการเรียน ซ่ึงเป็น

ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการแสวงหา/คดัสรรและสร้างความรู้ ตลอดจนการแสวงหาประสบการณ์
ใหม่ๆ อยูเ่สมอ 

2. มีทกัษะการใช้และการจดัการความรู้ คือ การน าส่ิงท่ีเรียนรู้และขอ้มูลท่ีรวบรวมมา
ใช้ในการประกอบการตดัสินใจโดยใช้ไหวพริบ การคิดวิเคราะห์พิจารณาและประมวลความรู้มา
ปรับใช ้เพื่อใหบ้รรลุตามวตัถุประสงค ์

3. มีทักษะทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี คือ สามารถใช้เทคโนโลยีได้อย่าง
เหมาะสมและคุม้ค่ากบังาน  

4. มีทกัษะการวิเคราะห์และแกปั้ญหา กล่าวคือ มีความสามารถในการจ าแนกแยกแยะ
ความคิดและความรู้สึก อีกทั้งยงัสามารถแสดงออกทางพฤติกรรมไดส้อดคลอ้งเหมาะสมกบัวยัและ
สถานการณ์และตระหนักถึงผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนทั้ งแก่ตนเอง และผูอ่ื้น ตลอดจนยอมรับ
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ขอ้ผดิพลาดหรือผลการกระท าของตนเองไดอ้ยา่งมีสติ นอกจากน้ีตอ้งสามารถแกปั้ญหาซ่ึงนบัเป็น
ทกัษะท่ีส าคญัในการด าเนินชีวติ  

5. มีทกัษะทางภาษาและการส่ือสาร ซ่ึงเป็นคุณลกัษณะท่ีเปรียบไดก้บั Know –What 
หมายถึงทกัษะ ความสามารถด้านการฟัง การพูด การอ่าน การเขียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้ง
ภาษาแม่ และภาษาต่างประเทศ รวมทั้งสามารถแสดงความคิดไดห้ลากหลาย เสนอขอ้คิดเห็น หรือ
ใหค้  าตอบไดอ้ยา่งชดัเจนมีประสิทธิภาพ บรรลุวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้

ร.2 : เรียนรู้ช านาญเช่ียวชาญการปฏิบติั (Breakthrough Thinker) ซ่ึงประกอบด้วย
คุณลกัษณะยอ่ยท่ีเทียบไดก้บั know- Why และ Know-How ) ซ่ึงไดแ้ก่  

1. การคิดใหม่ /การคิดสร้างสรรค์ /การคิดแจง้แทงตลอด คือเป็นผูท่ี้มีความคิดใหม่ๆ 
สร้างสรรค ์และคิดแจง้แทงตลอดท าใหส้ามารถคิดนอกกรอบ มองเห็นส่ิงต่างๆ ในแง่มุมต่างๆ โดย
ไม่ยึดติดอยู่ภายใตก้ฎเกณฑ์ หรือความคุน้เคยเดิม มีกระบวนการคิดท่ีเป็นประโยชน์ทั้งต่อตนเอง
และสังคม  

2. จิตมุ่งคุณภาพ มาตรฐาน และความเป็นเลิศ บุคคลท่ีมีจิตมุ่งคุณภาพเป็นผูมี้ความ
ตั้งใจหรือมีแรงบนัดาลใจในการท างาน จนไดผ้ลงานท่ีมีมาตรฐาน หรือมีความเป็นเลิศ ซ่ึงตอ้งใช้
ความสามารถ ความตั้งใจ และความรู้สึกทางบวกท่ีมีต่อการสร้างงาน การแกไ้ขปัญหาและอุปสรรค
และการรู้จกัรักษาคุณภาพของงาน 

ร.3 :  รวมพลงัสร้างสรรคส์ังคม (Social Concerns) การรวมพลงัเป็นยุทธศาสตร์หน่ึงท่ี
ส าคญัต่อการพฒันาสังคม หรือชาติบา้นเมือง ให้เป็นปึกแผ่นมัน่คง ความร่วมมือร่วมใจในการ
ท างาน ยอ่มน ามาซ่ึงประโยชน์ของสังคม ประกอบดว้ย  

1. การท างานแบบร่วมมือเป็นทีมและสร้างเครือข่าย ความราบร่ืนและความส าเร็จ
เบ้ืองตน้ในการติดต่อส่ือสารในโลกไร้พรมแดน ตอ้งอาศยัการท างานของบุคคลท่ีมีมนุษยสัมพนัธ์ท่ี
ดี ซ่ึงการพฒันาบุคคลให้มีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดี เป็นงานทางศิลปะอนัแยกคาย และละเอียดอ่อนท่ี
บุคคลจ าเป็นตอ้งไดรั้บการพฒันา ตั้งแต่แรกเร่ิมของชีวติอยา่งต่อเน่ือง เพื่อให้ท างานร่วมกนัเป็นทีม
ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  

2. การบริหารจดัการ คือ ความสามารถในการจดัระบบและวางแผนการท างานในการ
บรรลุผลได้ดีเยี่ยม ตามเป้าหมายท่ีวางไว ้โดยมุ่งเน้นประโยชน์สูงสุดภายใต้เง่ือนไขของเวลา 
การเงิน และขอ้จ ากดัทางทรัพยากรต่างๆ  

3. การแข่งขนั/อดทน/สู้ส่ิงยาก คือการสนบัสนุนให้บุคคลเรียนรู้ถึงการแข่งขนัอยา่งมี
น ้ าใจเป็นนักกีฬา เน่ืองจากสภาวการณ์ปัจจุบนัมีการแข่งขนัสูง แมว้่าบุคคลมีเป้าหมายในชีวิตท่ี
ชดัเจนแต่ในการปฏิบติัจริง ทุกคนตอ้งแข่งขนักนั ดงันั้นการแข่งขนักบัผูอ่ื้นตอ้งค านึงถึงการเรียนรู้
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ถึงคุณค่าและศกัด์ิศรีของความเป็นมนุษยท่ี์เท่าเทียมกนั ให้โอกาสผูอ่ื้นได้แข่งขนักบัตนเองอย่าง
เสมอภาค สะอาด โปร่งใส และตรงไปตรงมา รู้แพ ้รู้ชนะ รู้อภยั ซ่ึงเป็นคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์
ของบุคคลในการอยูร่่วมสังคมเดียวกนัอยา่งสงบสุข 

4. การเห็นแก่ส่วนรวม เป็นธรรม และย ัง่ยืน หมายถึง การท่ีบุคคลมีจิตส านึกต่อ
ประโยชน์ส่วนรวมเป็นส าคญั และตระหนกัถึงการรวมพลงัของมนุษยท่ี์ช่วยผลกัดนัให้เกิดความ
เจริญ ดงันั้นจึงยอมท่ีจะเสียสละผลประโยชน์เล็กน้อยส่วนบุคคล ซ่ึงส่วนน้ีเป็นส่วนส าคญัในการ
ปลูกฝังความคิดและความเช่ือท่ีเป็นประชาธิปไตย 

ร.4 : รักษว์ฒันธรรมไทยใฝ่สันติ (Thai Pride) คือ การบุคคลท่ีอนุรักษว์ฒันธรรมไทย
ไวด้ว้ยความภาคภูมิใจ เห็นคุณค่าของความเป็นไทย รู้ถึงภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน โดยเฉพาะทอ้งถ่ินของ
ตน และสมารถน าภูมิปัญญาเหล่านั้นมาใชใ้ห้เป็นประโยชน์ ในการพฒันาทอ้งถ่ินของตน โดยการ
สร้างผลผลิตท่ีมีมูลค่า และคงความเป็นไทยไดอ้ย่างสมบูรณ์ ตลอดจนด ารงไวซ่ึ้งขนบธรรมเนียม
ประเพณี และวฒันธรรมของบรรพบุรุษ ซ่ึงจะเป็นรากฐานในการพฒันาอนาคตท่ีแข็งแกร่งอยา่งมี
เอกลกัษณ์ ซ่ึงเป็นคุณลกัษณะเฉพาะท่ีสังคมไทยตอ้งการและแตกต่างจากส่ิงท่ีก าหนดไวใ้นสังคม
ตะวนัตก 

หลกัท่ี 2 การจดัหลกัสูตรท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญัรายบุคคล (4F) 
แนวคิดหลักของการจัดการเรียนการสอนต้องให้ความส าคัญกับผูเ้รียนเป็นหลัก 

โดยเฉพาะตอ้งสอดคลอ้งกบัลกัษณะธรรมชาติ ศกัยภาพ ความสนใจ และความตอ้งการของผูเ้รียน 
แนวทางการจัดการศึกษาจึงมีหลักส าคัญ 4 ประการ คือ Fun-Find-Focus-Fulfillment หมายถึง
ผูเ้รียนจะไดเ้รียนรู้จากกิจกรรมหรือประสบการณ์ท่ีมีความสนุกสนาน ไดเ้รียนในส่ิงท่ีท าให้ตนเอง
ไดค้น้พบตนเอง จากกิจกรรมท่ีโรงงเรียนหรือผูเ้ก่ียวขอ้งจดัให้ ไดเ้รียนในส่ิงท่ีสนองตอบต่อความ
ตอ้งการของตนเองและได้รับการเติมเต็มจนเป็นบุคคลคุณภาพในยุคเศรษฐกิจฐานความรู้ การ
น าเสนอแนวคิดส าคญัน้ีจ าแนกออกเป็น 2 ส่วน คือ แนวคิดของ Fun-Find-Focus ซ่ึงเป็นหลกัการท่ี
ใช้กบัผูเ้รียนในระดบัประถมศึกษา และเม่ือกา้วสู่ระดบัมธัยมศึกษาก็มีการใช้แนวคิด Fulfillment 
เพื่อต่อยอดศกัยภาพของผูเ้รียนใหส้มบูรณ์โดยพื้นฐานการเรียนการสอนยงัมีฐานของหลกัการ Fun-
Find-Focus เหมือนเดิม หลกัสูตรท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญัเป็นรายบุคคล (4F) ประกอบดว้ย  

1) Fun เป็นการเรียนรู้ของนกัเรียนระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1-2 เด็กจะเรียนอย่าง
สนุกสนานและมีความสุขในการเรียนรู้ โดยสัมผสัความสนุกสนานและความสุขจากกิจกรรม
สัปดาห์แสนสนุกสุขหรรษา (ตลาดนดัวิชา) คิดเป็นร้อยละ 5 ของเวลาเรียนทั้งหมด โดยเป็นการ
สอนทกัษะชีวติ เช่น วชิาสนุกกบัตน้ไม ้ห้องสมุดมหศัจรรย ์และหน่ึงสมองสองมือ เป็นตน้ โดยครู
และผูป้กครองของเด็กจะเป็นแกนหลกัในการจดัหลกัสูตรสถานศึกษาของเด็ก เพื่อให้เด็กสามารถ
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เล่าเรียนส่ิงใหม่ๆ รอบตวั (Explore) ไดอ้ยา่งสนุกสนานและมีความสุขในการเรียนรู้ผา่นกิจกรรม
ต่างๆ ท่ีไดเ้ขา้ร่วมนอกเหนือจากการเรียนในหอ้งเรียน 

2) Find เป็นการเรียนของนกัเรียนระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3-4 ซ่ึงจะไดมี้โอกาสเลือก
เพื่อน เลือกวนั และเลือกเวลาเรียน โดยท่ีเด็กจะเร่ิมมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์หลักสูตร
สถานศึกษาของตนร่วมกบัครู และผูป้กครอง โดยเป็นหลกัสูตรการเรียนและกิจกรรมท่ีท าให้เด็กได้
คน้พบ (Find) ศกัยภาพ ความถนดั ความชอบ ความสนใจของตนเองไดบ้างส่วน (Experiment) โดย
เด็กสามารถเลือกเรียนในวิชาต่างๆ เช่น ดนตรี ห้องสมุด คอมพิวเตอร์ และศิลปะ เป็นตน้ คิดเป็น
ร้อยละ15 ของเวลาเรียนทั้ งหมด เพื่อเปิดโลกกว้างให้แก่เด็กได้เรียนรู้จากส่ิงใหม่ๆ ว่าตนมี
ความชอบหรือสนใจในเร่ืองใดๆ รอบตวั เม่ือเด็กเร่ิมรับรู้ถึงความสนใจและความตอ้งการของ
ตนเองในการเรียนรู้ เพื่อต่อยอดให้เขารู้จกั Find ตอ้งให้เขาเร่ิมคน้หาตวัเองจากแหล่งขอ้มูลความรู้
ต่างๆ โดยเปิดโอกาสให้เด็กในการเรียนรู้วิธีการจดัการกบัความรู้ (Learn How to Learn) ศึกษา
คน้ควา้หาขอ้มูลความรู้ต่างๆ ท่ีตนเองตอ้งการ เหมือนกบัการสอนให้นกัเรียนรู้จกัเรียนรู้และท า
อยา่งไรท่ีจะเขา้ถึงขอ้มูลความรูท่ีตนตอ้งการ หรือร่วมกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้เขารู้จกัคน้หาตวัเองวา่
จริงๆ แล้วเขาชอบ หรือมีความสนใจด้านไหน จากนั้ นจึงมาบริหารจัดการความรู้ของตน 
(Knowledge Portfolio)  

3) Focus เป็นการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5-6 เด็กจะมีโอกาสคน้หา
จุดเด่นท่ีตนเองมีความสามารถและความถนดัไดม้ากข้ึน โรงเรียนจะจดัหลกัสูตรซ่ึงเป็นวิชาบงัคบั
เลือกและวชิาเลือกเสรีใหเ้ลือกเรียนคิดเป็นร้อยละ 30 ของเวลาเรียนทั้งหมด ในระดบัน้ี นกัเรียนจะ
เร่ิมรู้วา่ ตนเองมีความสนใจหรือความชอบในดา้นใด ดงันั้นเด็กจึงเป็นผูจ้ดัหลกัสูตรการเรียนรู้ของ
ตนเอง มีครูและผูป้กครองร่วมพิจารณา และให้ขอ้คิดเห็น หลกัจากคน้พบตวัเองโดยการเลือกเรียน
วิชาท่ีชอบและไม่ชอบแล้ว นักเรียนจะสามารถหาจุดเด่นหรือศกัยภาพท่ีแท้จริงของตนเองได ้
(Focus) โดยเลือกเรียนในส่ิงท่ีตนเองถนดั สนใจและชอบจริงๆ และเร่ิมเรียนรู้การต่อยอดความรู้
เพิ่มเติม (Extend) ให้มีความรู้ลึกมากข้ึน (Deepening) หรืออาจจะศึกษาเล่าเรียนวิชาใหม่ๆ ท่ี
น่าสนใจลอง (Broadening) เพื่อให้ความรู้ท่ีตนเองสนใจนั้นแผ่ขยายไปทั้งในเชิงลึกและเชิงกวา้ง  
เพื่อสร้างจุดเด่นของตนเอง  เช่น  นกัเรียนอาจจะเขา้เรียนวิชาพฒันาคณิตศาสตร์  และโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ใหม่ๆ เป็นต้น เพื่อขยายความรู้เชิงลึกในด้านคณิตศาสตร์ และเชิงกว้างด้าน
คอมพิวเตอร์  

4) Fulfillment เป็นการเรียนรู้ของนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษา นกัเรียนจะมีโอกาสศึกษา
หลายแนวท่ีแตกต่างกนั เพื่อเปิดโอกาสให้นกัเรียนแต่ละคนท่ีมีศกัยภาพ ความสามารถ ความถนดั 
และความสนใจท่ีแตกต่างกนัไดรั้บการส่งเสริมพฒันาตนเองให้สมบูรณ์ยิ่งข้ึน และมีความสุขสนุก
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กบัการเรียน รายวิชาของสาระการเรียนรู้จ าแนกเป็น (1) กลุ่มวิชาพื้นฐาน (2) กลุ่มวิชาเพิ่มเติมตาม
ความถนดั ความสนใจ ตลอดจนการแกไ้ขขอ้บกพร่องของนกัเรียน โดยเด็กจะเป็นแกนหลกัในการ
สร้างหลกัสูตรในลกัษณะเติมเตม็ศกัยภาพของเขาเป็นรายบุคคลตามความสามารถ ความสนใจ และ
ความถนัดท่ีเขาค้นพบ (Excel) เพื่อเติมเต็มศกัยภาพของเขาเป็นรายบุคคล ท าให้เขามีโอกาส
ตดัสินใจท่ีจะเติมเตม็ โดยเลือกกิจกรรมรายวิชาเพิ่มเติมให้แก่ตวัเอง (Self Fulfillment) ภายใตค้วาม
เห็นชอบของผูป้กครอง มีครูผูส้อน ครูประจ าชั้น และครูแนะแนวร่วมให้ค  าแนะน าดว้ย โรงเรียน
จดัหลกัสูตรเติมเต็มให้นกัเรียนในระดบัต่างๆ ทั้งระดบัโรงเรียน ระดบักลุ่ม ระดบักลุ่มสาระการ
เรียนรู้ /กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน และระดบัผูส้อน/ รายวิชา การเติมเต็มให้นักเรียนจะเพิ่มข้ึนตาม
ระดบัช่วงชั้นจากมธัยมศึกษาปีท่ี 1-3 ไปสู่มธัยมศึกษาปีท่ี 4-6  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัความสามารถ ความ
ถนัดและความสนใจของเขา อย่างไรก็ตาม หลกัสูตรแนวน้ีมีความยืดหยุ่นสามารถปรับเปล่ียน
กิจกรรมรายวิชาเพิ่มเติมต่างๆ ได ้หากพบว่านกัเรียนมีความสามารถ ความถนดั และความสนใจ
เปล่ียนไป เพื่อให้ตนเองมีความพร้อมก่อนท่ีจะเขา้ศึกษาต่อในระดบัอุดมศึกษาหรืออาชีวศึกษา
ต่อไป 

หลกัท่ี 3 : รูปแบบการจดัการเรียนการสอนแบบ CRP  
องค์ประกอบท่ีส าคญัอีกประการหน่ึงในการพฒันาระบบการศึกษา คือการพฒันา

รูปแบบนวตักรรมการศึกษาแบบใหม่ท่ีจะส่งผลใหมี้การพฒันาบุคคลใหมี้คุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์
แบบ 4ร. ซ่ึงรูปแบบท่ีจะพฒันาครอบคลุมทั้งรูปแบบการผลิตครู (Pre-service Training) และ
รูปแบบการพฒันาครูประจ าการ (In-service Training) ในดา้นการจดัการเรียนรู้ซ่ึงประกอบดว้ย 
ระบบการคดัสรรบุคคลเข้าสู่สถาบนัครุศึกษา ระบบการจดัการเรียนรู้ในหลกัสูตรครุศึกษา แนว
ทางการคดัสรรครูเขา้สู่วิชาชีพ และการพฒันาครูประจ าการ และระบบการบริหารจดัการครุศึกษา
แบบ CPTE  

ซ่ึงระบบการจดัการเรียนรู้ในหลกัสูตร CPTE เป็นหวัใจส าคญัท่ีส่งผลโดยตรงต่อการ
จดัการเรียนการสอนให้บรรลุเป้าหมายหลัก นั่นคือ การพฒันานักเรียนให้มีคุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค์แบบ 4ร. การพฒันาครูประจ าการดา้นการเรียนการสอนนบัเป็นประเด็นหลกัท่ีควรไดรั้บ
การพฒันาก่อนส่วนอ่ืนๆ เน่ืองจากเป็นการพฒันาท่ีมีผลในทางปฏิบติักบัโรงเรียนระดบัการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน รูปแบบการจดัการเรียนการสอนแบบ CRP ท่ีพฒันาข้ึนมุ่งให้เป็นรูปแบบการเรียนการ
สอนท่ีเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัเน้ือหารายวิชาต่างๆ ในแต่ละระดบัชั้นของนกัเรียน มีขั้นตอน
การเรียนการสอนท่ีชดัเจน และสะดวกต่อการวางแผนอยา่งรอบคอบของครู 

แนวคิดของรูปแบบการจดัการเรียนการสอนแบบ CPR ประกอบดว้ยรูปแบบการเรียน
การสอน 3 รูปแบบ คือ รูปแบบการเรียนการสอนแบบตกผลึก (Crystal-Based Instructional Model) 
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รูปแบบการเรียนการสอนดว้ยวิธีวิจยั (Research –Based Instructional Model) และ รูปแบบการ
เรียนการสอนเชิงผลิตภาพ (Productivity-Based Instructional Model) ซ่ึงแนวคิดดงักล่าวนบัเป็น
พื้นฐานส าคญัของการพฒันารูปแบบการเรียนการสอนแบบ CRP ให้เป็นรูปแบบการสอนเชิงรุกท่ี
เสมือนกลไกในการขบัเคล่ือนใหก้ารเปล่ียนผา่นกระบวนการเรียนการสอนเขา้สู่ยุคสังคมเศรษฐกิจ
ฐานความรู้ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  

รูปแบบการเรียนการสอนแบบตกผลึก (Crystal-Based Instructional Model) รูปแบบน้ี
เป็นวิธีการเรียนท่ีผูเ้รียนต้องมีบทบาทเชิงรุกในด้านการคน้หาความรู้ด้วยตนเองตามประเด็นท่ี
ผูส้อนไดใ้ห้แนวทางไวก้วา้งๆ ภายใตค้วามเช่ือท่ีว่ากระบวนการถ่ายทอดความรู้ในลกัษณะการ
เขียน การพิจารณา การไตร่ตรอง การอภิปราย และการวิเคราะห์วิจารณ์ ผลงานร่วมกนักบัเพื่อน ซ่ึง
เป็นส่ือส าคญัท่ีช่วยให้ผูเ้รียนสามารถกลัน่กรองความนึกคิดจนเกิดการตกผลึกทางความคิดไดด้ว้ย
ตนเอง และได้ผลผลิตท่ีเป็นงานเชิงวิชาการ รูปแบบน้ีมีการเรียนการสอน 4 ขั้นตอน คือ  
1) การวางแผนและเรียนรู้ 2) การน าเสนอและอภิปราย 3) การประมวลและปรับแก ้และ 4) การตกผลึก  

รูปแบบการเรียนการสอนดว้ยวิธีวิจยั (Research –Based Instructional Model) รูปแบบ
น้ีเป็นวธีิการเรียนท่ีใชก้ารวจิยัเป็นแก่นของกระบวนการเรียนซ่ึงสอดคลอ้งกบักระบวนการแสวงหา
ความรู้ดว้ยกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ (Scientific Method) นัน่คือ วิธีการคน้หาความรู้/ความจริง
โดยอาศยัพื้นฐานการคิดแบบอนุมานและอุปมาน (Deductive-Inductive Method) และวิธีการคิด
แบบใคร่ครวญรอบคอบ ดงันั้น การเรียนรู้แบบใช้การวิจยัเป็นฐาน การเรียนรู้แบบใช้ปัญญาเป็น
ฐาน การเรียนรู้ตามสถานการณ์จริง การเรียนรู้แบบร่วมแรกรวมพลงั และการเรียนรู้แบบน าตนเอง 
จึงเป็นฐานความคิดและทฤษฎีท่ีจดัอยูใ่นตระกูลเดียวกนั ส่ิงท่ีส าคญัของรูปแบบการเรียนการสอน
น้ีน าไปสู่การพฒันาคุณลกัษณะด้านการเรียนรู้ช านาญ เช่ียวชาญการปฏิบติั มีการเรียนการสอน  
4 ขั้นตอน  คือ  

1) การตีความ/ ก าหนดปัญหาหรือประเด็นท่ีจะศึกษา 2) การวางแผนงาน 3) การด าเนินการ
ตามแผน และ 4) การน าผลท่ีไดไ้ปใชแ้กปั้ญหา  

รูปแบบการเรียนการสอนเชิงผลิตภาพ (Productivity-Based Instructional Model) 
รูปแบบน้ีเป็นรูปแบบการเรียนการสอนท่ีเน้นการเรียนรู้อย่างมีความหมาย การเรียนรู้จึงตอ้งถูก
สร้างข้ึนโดยผูเ้รียน นั้นคือ ให้ผูเ้รียนได้ฝึกฝนและปฏิบติังานจากกิจกรรมการเรียนท่ีมีคุณค่าต่อ
สังคม ภายใตค้วามคิดแหล่งการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย และแนวทางปฏิบติัในการแกปั้ญหาท่ีแตกต่าง
กนัตามความสนใจ ดงันั้น การเรียนรู้ตามสถานการณ์จริง การเรียนรู้แบบน าตนเอง การเรียนรู้แบบ
ร่วมมือ การเรียนรู้แบบร่วมแรงร่วมพลงั และการเรียนรู้แบบโครงงาน จึงเป็นฐานแนวคิดและ
ทฤษฎีท่ีส าคญัของรูปแบบการเรียนการสอนน้ี ซ่ึงจะน าไปสู่การพฒันาคุณลกัษณะดา้นรวมพลงั
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สร้างสรรค์สังคม มีการเรียนการสอน 4 ขั้ นตอน คือ 1) การเตรียมบริบทตามสภาพจริง  
2) การตั้งเป้าหมาย 3) การวางแผนและด าเนินการ และ 4) การติดตามและประเมินผลงาน และ
เพื่อให้บรรลุถึงการพฒันานกัเรียนให้มีคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคแ์บบ 4ร. จึงจ าเป็นตอ้งมีรูปแบบ
การเรียนการสอนท่ีเหมาะสม รูปแบบการเรียนการสอนแบบ  CPR จึงถูกพฒันาข้ึนโดย
วธีิด าเนินการ 3 รูปแบบ  

หลกัท่ี 4 : บทบาทของผูเ้ก่ียวขอ้งในการสร้างโอกาสการเรียนรู้ (3M)  
แม้ว่าครูจะมีบทบาทส าคัญในการพฒันาการเรียนรู้ของนักเรียน แต่ก็ใช่ว่าครูจะมี

อ านาจเพียงฝ่ายเดียวในการจดัการศึกษา การพฒันาการเรียนรู้ของนกัเรียนตอ้งอยูบ่นฐานแนวคิด
การท างานแบบรวมพลงั คือ รูปแบบการท างานท่ีผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่ายช่วยกนั การสร้างโอกาสการ
เรียนรู้ผูเ้ก่ียวขอ้งในการสร้างโอกาสการเรียนรู้จดัเป็นกลุ่มได ้3 กลุ่มใหญ่ ไดแ้ก่ กลุ่มครู/โรงเรียน 
กลุ่มครอบครัว/พ่อแม่ และกลุ่มชมชน แต่ละกลุ่มจะมีบทบาทหน้าท่ีของตนเองท่ีแตกต่างกนั แต่มี
เป้าหมายร่วมกนัคือ การสร้างโอกาสการเรียนรู้ให้กบันกัเรียน ซ่ึงหมายรวมถึงโอกาสการเรียนรู้
ของตนเองดว้ย  

สภาพปัญหาท่ีเกิดข้ึนในสังคมปัจจุบนั คือการท างานแบบแยกส่วนโรงเรียนท าหน้าท่ี
เป็นผูจ้ดัการเรียนรู้ส าหรับนกัเรียนในโรงเรียน พ่อแม่ผูป้กครองมีหน้าทีเล้ียงดูบุตรหลานท่ีบา้น 
โอกาสการเรียนรู้เกิดข้ึนท่ีโรงเรียนมากกว่าเกิดนอกโรงเรียน การเรียนรู้ของนักเรียนจึงอยู่ใน
วงจ ากดั ท่ีไดรั้บการตีกรอบท่ีแคบมาก แมว้า่แนวคิดการสร้างโอกาสการเรียนรู้จะเกิดข้ึนมานาน แต่
ระดบัความกา้วหนา้ก็ยงัไปไม่ไดไ้กล เน่ืองจากผูเ้ก่ียวขอ้งยงัไม่ปรับเปล่ียนวธีิคิดของตนเอง  

การมีส่วนร่วม (Involvement) และการรวมพลงั (Collaboration) ของครอบครัวและ
ชุมชนจะตอ้งได้รับการส่งเสริมมากข้ึน บทบาทของผูเ้ก่ียวขอ้งจะเปล่ียนไปเป็น “ผูร่้วมพฒันา
ผูเ้รียน” (Co-Creators) โดยทุกฝ่ายจะต้องมีการสร้างปฏิสัมพนัธ์ร่วมกันในการสร้างโอกาส 
การเรียนรู้ให้กบันกัเรียนทั้งในและนอกห้องเรียน และทั้งในและนอกระบบการศึกษา เน่ืองจาก 
การเรียนรู้ของนกัเรียนจะเกิดข้ึนในโลกกวา้ง และเอกิข้ึนโดยไม่มีระยะเวลาส้ินสุด 

บทบาทของผูเ้ก่ียวขอ้งตามแนวคิด 3M 
บทบาทท่ีพฒันาให้เกิดข้ึนกบัผูเ้ก่ียวขอ้งอยู่ภายใตห้ลกัการท่ีเรียกวา่แนวคิด 3M คือ 

บทบาทของการเป็นผูใ้หก้  าลงัใจ (Moral Supporter) บทบาทของการเป็นผูเ้อาใจใส่ก ากบั (Monitor) 
และบทบาทของการเป็นผูส้นบัสนุนส่งเสริม (Mentor) ทั้งน้ีผูเ้ก่ียวขอ้งไม่วา่จะเป็นพ่อแม่ผูป้กครอง 
ครูและชุมชนจะตอ้งแสดงบทบาทตามแนวคิด 3M โดยมีระดบัความเขม้ของการแสดงบทบาททั้ง 3 
ดา้น จากระดบันอ้ยไปหามาก 
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แนวคิดการจดักิจกรรมการส่งเสริมโอกาสการเรียนรู้  
บทบาทในการสร้างโอกาสการเรียนรู้โดยผูป้กครองตอ้งอาศยักระบวนการส่งเสริมจาก

โรงเรียนเป็นผูก้ระตุน้ให้เกิดการท ากิจกรรมภายใตบ้ทบาทแต่ละบทบาท กิจกรรมดงักล่าวจ าแนก
ได้เป็น 6 ประเภท ดงัต่อไปน้ี  1. การเล้ียงดูบุตร (Parenting) การมีส่วนร่วมประเภทน้ีช่วยให้
ครอบครัวมีความเขา้ใจในทกัษะความช านาญของเด็ก เขา้ใจเก่ียวกบัพฒันาการเด็ก และการก าหนด
เง่ือนไขของท่ีบ้านท่ีจะช่วยสนับสนุนให้เด็กในแต่ละระดับอายุและชั้นเรียน รวมทั้งยงัช่วยให้
โรงเรียนท าความเขา้ใจครอบครัวไดอี้กดว้ย  2. การส่ือสาร (Communicating) พ่อแม่ผูป้กครองและ
โรงเรียนควรมีการส่ือสารเก่ียวกบัการกก าหนดหลกัสูตรหรือโปรแกรมการเรียนของโรงเรียน และ
ความกา้วหน้าของเด็กโดยควรมีการวางระบบการส่ือสารระหวา่งบา้นกบัโรงเรียน 3. อาสาสมคัร 
(Volunteering) พ่อแม่ผูป้กครองควรอาสาสมคัรช่วยพฒันาโรงเรียนโรงเรียนมีการจดักิจกรรมให้มี
อาสาสมคัรและผูเ้ก่ียวขอ้งในการสนบัสนุนโรงเรียนและนกัเรียน 4. การเรียนรู้ท่ีบา้น (Learning at 
Home)พอ่แม่ผูป้กครองหรือครอบครัวควรมีส่วนเก่ียวขอ้งในการดูแลการบา้นของลูก และกิจกรรม
อ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัหลกัสูตร รวมถึงการตดัสินใจเก่ียวกบัการพฒันาเด็ก 5. การตดัสินใจ (Decision 
Making) พ่อแม่ผูป้กครองควรมีส่วนร่วมในการตดัสินใจต่างๆ ท่ีน าไปสู่การพฒันาโรงเรียนในท่ีน้ี
หมายรวมถึงการมีส่วนร่วมของครอบครัวในการตดัสินใจกิจการของโรงเรียน การพฒันาผูน้ าและ
ตวัแทน  6. การร่วมมือรวมพลงักบัชุมชน (Collaborating with the Community) การร่วมมือรวม
พลังกับชุมชนเป็นการประสานทรัพยากรและการบริจาคชุมชนไปยงัครอบครัว นักเรียนและ
โรงเรียนรวมทั้งใหบ้ริการแก่ชุมชน 

รูปแบบของกิจกรรมเพื่อสร้างความตระหนกัและส่งเสริมบทบาทของผูเ้ก่ียวขอ้ง  
รูปแบบท่ี 1 การส ารวจและพฒันาตนเองผ่านกิจกรรมการบนัทึกพฤติกรรมประจ าวนั

ของพ่อแม่ ผูป้กครองและนักเรียนใน “สมุดบนัทึกประจ าวนั” ท่ีจดัท าข้ึนส าหรับให้พ่อแม่
ผูป้กครองบนัทึกพฤติกรรมของตนเองในการแสดงบทบาทตามแนวคิด 3M และการสร้างโอกาส
การเรียนรู้ส าหรับผูเ้รียน 

รูปแบบท่ี 2 การเรียนรู้ร่วมกนัผ่านกิจกรรมใบงานท่ีเรียกว่า “พ่อแม่-ลูกร่วมแกโ้จทย์
ปัญหา” ซ่ึงเป็นสถานการณ์สมมติเพื่อให้พ่อแม่และบุตรหลานไดฝึ้กวิเคราะห์ปัญหา หรือเรียนรู้
ผ่านสถานการณ์ท่ีก าหนดให้ตอบค าถามท่ีน าไปสู่การพฒันาคุณลักษณ์ 4ร. คือ รู้ทนั รู้น าโลก 
เรียนรู้ช านาญเชียวชาญการปฏิบติั รวมพลงัสร้างสรรคส์ังคม และรักษว์ฒันธรรมไทยฝาสันติ 

รูปแบบท่ี 3 กิจกรรมการส่งเสริมเพื่อพฒันาความมีส่วนร่วมในการสร้างโอกาสการ
เรียนรู้ส าหรับนกัเรียนเป็นกิจกรรมท่ีโรงเรียนน าร่องจดัข้ึนมีทั้งหมด 6 ประเภท  

รูปแบบการมีส่วนร่วมในกิจกรรมประเภทต่างๆ 
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ตารางท่ี 2.2  หลกัท่ี 5 : การเสริมสร้างการเรียนรู้สารสนเทศส าหรับสังคมไทย (NET) 
 

การเลีย้งดู การส่ือสาร 
การ

อาสาสมัคร 
การจัดการ

เรียนรู้ทีบ้่าน 
การมีส่วนร่วม 
ในการตัดสินใจ 

การร่วมมือรวม
พลงักบัชุมชน 

- การบนัทึก 
ประจ าวนั 

- กระบวน  
การกลุ่ม 

- การอบรม 
ใหค้วามรู้ 

- การ
ประกวด /
แข่งขนั  

- ส่ือสารผา่น 
  รายงาน/   
  เอกสาร 
- การเยีย่ม 
  บา้น นกัเรียน 
- การจดั 
  ประชุม 
  ผูป้กครอง  

- วทิยากร/ 
ภูมิปัญญา 

- การเขา้ร่วม 
จดักิจกรรม
เฉพาะกิจ  
ของโรงเรียน  
เช่น ค่าย 

- การสร้าง
เครือข่าย
ผูป้กครอง  

- เสริมการเรียน 
- สร้างเสริม
ลกัษณะนิสยั 

- สร้างเสริม
ความเป็นคน
ดี  

- การเปิดโอกาส
ใหพ้อ่แม่เลือก 
รายวชิาใหลู้ก
ตามความสนใจ 
และถนดั 

- การตั้งกรรมการ
ในโครงการ
ต่างๆ  

- การมีส่วนร่วม
พฒันาโรงเรียน 

- การสร้างความ 
เขม้แขง็แก่
ครอบครัวไดพ้ึง
พาตนเองได ้ 

- การช่วยระดม
ความช่วยเหลือ
ทางการศึกษา  

 
หลกัท่ี 5 : การเสริมสร้างการเรียนรู้สารสนเทศส าหรับสังคมไทย (NET) 
แนวคิดหลกัของการเสริมสร้างความรู้นอกห้องเรียนจากส่ือสารสนเทศต่างๆ ทัว่ทุกมุม

โลก จากเดิมท่ีเด็กจะเรียนจากบทเรียนเดิมๆ ท่ีซ ้ าซาก จ าเจ เด็กๆ สามารถหาความรู้ใหม่ๆ เพิ่มเดิมท่ี
มีเสรีภาพในการเรียนรู้ (free to learn for everyone) ในการเขา้ถึงส่ือสารสนเทศต่างๆ ในเร่ืองท่ีตน
สนใจไดทุ้กท่ีทุกเวลาจากโลกอินเทอร์เนตท่ีมีส่ือต่างๆ มากมายให้คน้หา ท าให้เด็กนกัเรียนยุคใหม่
สามารถเพิ่มพนูความรู้ หรือภาษาต่างๆ ควบคู่กบัความสนุกสนานเพลิดเพลิน 

เด็กยุคใหม่จึงตอ้งเรียนรู้ถึงสารสนเทศ (information literacy) เพื่อเพิ่มทกัษะในการ
เขา้ถึงสารสนเทศ และดึงสารสนเทศท่ีไดอ่้านเป็น “ความรู้” และน ามาใชป้ระโยชน์ได ้เด็กแต่ละคน
มีความสนใจ พฤติกรรม ความชอบ งานอดิเรกท่ีแตกต่างกนั ท าให้ตอ้งการขอ้มูลความรู้ใหม่ๆ ท่ี
แตกต่างกนั เช่น เด็กท่ีสนใจกีฬาตอ้งการรู้ข่าวสารกีฬาใหม่ๆ หรือเกมกีฬาใหม่ๆ ขณะท่ีเด็กท่ีสนใจ
ประวติัศาสตร์อาจจะสนใจเขา้หาขอ้มูลดา้นโบราณสถาน หรือขอ้มูลประวติัศาสตร์ เป็นตน้ ส่ือ
อินเทอร์เน็ต จึงเป็นส่ือการเรียนรู้ท่ีสามารถตอบสนองความตอ้งการของเด็กท่ีแตกต่างกนัไดเ้ป็น
อย่างดี ขั้นตอนการเรียนรู้สารสนเทศ คือ 1) ก าหนดโจทยว์่าตนเองตอ้งการรู้อะไร หรือมีปัญหา
หรือขอ้สงสัยคืออะไร 2) รู้ว่าจะเขา้ไปหาขอ้มูลจากแหล่งขอ้มูลอะไร ค าตอบท่ีตอ้งการอยู่ท่ีไหน  
3) คดัเลือกขอ้มูลท่ีตนเองพบว่าตรงกบัส่ิงท่ีตอ้งการรู้ และมีความน่าเช่ือถือเพียงไร ตอ้งการหา
ขอ้มูลอ่ืนๆ เพิ่มเติมเพื่อยืนยนัขอ้มูลน้ี 4) น าขอ้มูลท่ีตนเองหาไดม้าสรุป หรือรวมเขา้กบัขอ้มูลท่ีมี 
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เพื่อน าเสนอ หรืออธิบายให้คนอ่ืนเขา้ใจได้ หรือน ามาใช้ปรับเป็นวิธีแกปั้ญหาของตนได้อย่างมี
จรรยาบรรณและถูกกฎหมาย 

การเสริมสร้างการรู้สารสนเทศ (NET) ประกอบไปดว้ย 
1. Networking (N) การสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ ซ่ึงอาจจะเป็นกลุ่มเพื่อนท่ีโรงเรียน

กลุ่มครู กลุ่มผูป้กครอง กลุ่มผูรู้้ หรือกลุ่มภูมิปัญญา หรือองคก์รต่างๆ ในชุมชน ในสังคมเศรษฐกิจ 
ฐานความรู้ตอ้งพึ่งพาเครือข่ายการเรียนรู้ในการแผข่ยายองคค์วามรู้ท่ีมีอยูใ่นตวับุคคลแต่ละคน หรือ
ในแต่ละฐานขอ้มูลให้กระจายไปยงับุคคลอ่ืนท่ีอยู่ในกลุ่มและนอกกลุ่มเพื่อสร้างหรือพฒันาเป็น
องคค์วามรู้ใหม่ๆ ท่ีเช่ือมโยงกนัในกลุ่มและนอกกลุ่ม 

2. Edutainment (E) การน ากิจกรรมเรียนรู้หลากหลายรูปแบบ หรือ Learn + Do + 
Pleasure เด็กสามารถหาความรู้ในส่ิงท่ีตนสนใจควบคู่กบัความสนุก เพลิดเพลินไดใ้นเวลาเดียวกนั 
หรือท่ีเรียกวา่ Edutainment  ซ่ึงถือวา่เป็นการเปล่ียนมุมมองการเรียนรู้แบบเดิมๆ ท่ีมีอยูใ่นห้องเรียน
มาสู่การเรียนรู้ท่ีสนุกสนานไปกบักิจกรรมต่างๆ ท่ีน่าสนใจใหม่ๆ 

3. Tailor-Made (T) การจดัรูปแบบการเรียนรู้สารสนเทศให้เหมาะสมกบัเด็กแต่ละคน 
โดยค านึงถึงความแตกต่างของเด็กในดา้นบุคลิกภาพ สติปัญญา ความสนใจ และพื้นฐานความรู้ 
สร้างอิสระการเรียนรู้ให้กบัเด็กในการเลือกรูปแบบการเรียนท่ีเหมาะสม เช่น การจดัเรียงล าดบั
เน้ือหา การฝึกปฏิบัติหรือการทดสอบ พฒันาแนวทางการเรียนแบบใหม่ท่ีสามารถปรับให้
เหมาะสมกบัผูเ้รียนแต่ละคน ส่งผลใหเ้กิดนวตักรรมการศึกษาหลากหลายรูปแบบท่ีเหมาะกบัความ
สนใจและความตอ้งการของเด็กแต่ละคน 

หลกัท่ี 6 : รูปแบบของระบบการบริหารจดัการศึกษาแบบบูรณาการส าหรับเขตพื้นท่ี
การศึกษา และสถานศึกษา (iEMS) 

แนวคิดหลกัการเปล่ียนผา่นการบริหารจดัการ และสถานศึกษาใหม่ เพื่อให้สอดคลอ้ง
กบัคุณลกัษณะของผูเ้รียนท่ีพึงประสงคส์ าหรับสังคมเศรษฐกิจฐานความรู้ 

4ร ท าใหจ้  าเป็นตอ้งมีการเปล่ียนการบริหารจดัการใหม่ ดงัน้ี ระบบการบริหารจดัการท่ี
ดี (Good Governance) การบริหารแบบมีส่วนร่วม (Participatory-Based Management) การบริหาร
จดัการท่ีเน้นผลลพัธ์ (Resulted-Based Management) การบริหารจดัการท่ีใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
(School-Based Management) การเนน้ลูกคา้ (Customer-Oriented) และการมีองคก์ารแห่งการเรียนรู้ 
(Learning Organization) เพื่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงจากการบริหารระบบเดิม ท่ีมีการแบ่งงานท า
อยา่งเด็ดขาด (Isolation) การท างานตามกิจวตัร (Routine) การท างานท่ีขาดการมีส่วนร่วม (Non-
participation) และการท างานตามค าสั่ง (Dependency) ไปสู่การบริหารท่ีมี  การระดมทรัพยากร 
(Mobilization) 
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การใชก้ลยุทธ์ (Strategy) การมีส่วนร่วม (Participation) และความเป็นอิสระท่ีมีบารมี
ทางวชิาการ (Autonomy) 

การพฒันาประเทศสู่สังคมเศรษฐกิจฐานความรู้ เป็นสังคมท่ีประชาชนมีความรู้และ
ความสามารถหาความรู้ เรียนรู้ ใช้ความรู้เพื่อสร้างผลงานใหม่ๆ หรือพฒันาคุณภาพในงานของ
ตนเองอยา่งต่อเน่ือง โดยนกัเรียนจะตอ้งมีคุณลกัษณะ 4ร. คือ การรู้ทนั รู้น าโลก มีทกัษะเช่ียวชาญ
การปฏิบติัรวมพลงัสร้างสรรคส์ังคม และรักษว์ฒันธรรม ใฝ่สันติเพื่อเป็นพลงัในการขบัเคล่ือนการ
พฒันาประเทศให้สามารถแข่งขนัไดใ้นระบบเศรษฐกิจของโลกยุคใหม่ เพื่อให้การพฒันาบุคลากร
ของประเทศสามารถรองรับโครงการพฒันาประเทศในรูปแบบใหม่แล้ว ระบบการศึกษาของ
ประเทศจะต้องสามารถด าเนินไปในทิศทางท่ีสอดคล้องกับแนวทางการพฒันาบุคคลกรท่ีมี
คุณลกัษณะ 4ร.ได้อีกด้วย โดยอาศยัระบบการบริหารจดัการท่ีเหมาะสม ท่ีพิจารณาข้ึนมาตั้งแต่
ระดบัการบริหารจดัการชั้นเรียน การบริหารจดัการระดบัสถานศึกษา และการบริหารส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษา รวมเป็น ระบบการบริหารจดัการแบบบูรณาการ ท่ีเป็นกลไกขบัเคล่ือนให้เกิดการ
พฒันาผูเ้รียนเขา้สู่สังคมเศรษฐกิจฐานความรู้ เป็นพลเมืองท่ีด ารงตนอยูใ่นสังคมดว้ยปัญญา 

ดงันั้น จึงจ าเป็นตอ้งมีกระบวนการเปล่ียนผา่นการบริหารจดัการศึกษา ในรูปแบบของ
ระบบการบริหารจดัการแบบบูรณาการส าหรับเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษา โดนอาศยัการ
ระดมทรัพยากร การบริหารเชิงกลยทุธ์ การมีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย และมีความเป็นอิสระ
คล่องตวัในการบริการงาน  โดยด าเนินการแบบบูรณาการขบัเคล่ือนการพฒันาคุณภาพผูเ้รียนให้มี
คุณลกัษณะ 4ร. และด ารงตนอยูใ่นสังคมเศรษฐกิจฐานความรู้ไดอ้ยา่งมีความสุข 

หลกัท่ี 7 แนวทางการจดัการศึกษาของโรงเรียนปฏิบติัการดีเลิศ (Best  Practices) 
แนวคิดการพฒันาโรงเรียนในประเทศให้มีระดับมาตรฐานการเรียนการสอนและ

คุณภาพการศึกษาท่ีเท่าเทียมกนั เพื่อลดช่องว่าง หรือ gap  ระหว่างโรงเรียนในด้านคุณภาพและ
ประสิทธิภาพทางการศึกษาดงักล่าว คือ การเรียนรู้วธีิการจดัการศึกษาจากโรงเรียนปฏิบติัดีเลิศ หรือ
อีกนยัหน่ึงคือ ให้โรงเรียนปฏิบติัดีเลิศท่ีประสบความส าเร็จในการพฒันานกัเรียนให้มีคุณลกัษณะ
พึงประสงคไ์ดเ้ป็นตวัอย่างในการพฒันานกัเรียน และน าแนวทางการปฏิบติัของโรงเรียนเหล่านั้น
มาปรับใชก้บัโรงเรียนอ่ืนๆ ทัว่ไป เพื่อให้สามารถพฒันานกัเรียนให้มีคุณลกัษณะพึงประสงค ์“4ร” 
ไดใ้นทุกโรงเรียน 

จากการศึกษาวจิยัในโรงเรียนท่ีมีการปฏิบติัดีเลิศ (best practices) โดยศึกษาในส่วนของ   
1)โรงเรียนปฏิบติัดีเลิศจดัการศึกษาอยา่งไรในการพฒันานกัเรียนให้มีคุณลกัษณะ “4ร” โดยเฉพาะ
ด้านหลกัสูตร การเรียนการสอนเทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษาและแหล่งเรียนรู้ การวดัและ
ประเมินผลและการบริหารจดัการ 2)คุณลักษณะและบทบาทของครู นักเรียน ผูป้กครอง และ
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หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งโรงเรียนปฏิบติัดีเลิศเป็นอยา่งไรจึงไดส้ร้างโอกาสการเรียน  รู้และการพฒันา
นกัเรียนใหมี้คุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์

แนวทางการจดัการศึกษาจากกรณีตวัอยา่งโรงเรียนท่ีมีการปฏิบติัเป็นเลิศ 
ผลการวิจยัแนวทางการจดัการศึกษาเพื่อเขา้สู่ยุคเศรษฐกิจฐานความรู้มีองค์ ประกอบ

ส าคญัท่ีโรงเรียนทัว่ไปควรน ามาใชเ้ป็นกรณีตวัอยา่งของการจดัการศึกษา 
ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 
1. หลกัสูตร 
ผลการวจิยัไดช้ี้ถึงลกัษณะเด่นของหลกัสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนปฏิบติัการดีเลิศท่ี

พฒันาให้บทเรียนมีคุณลกัษณะพึงประสงค์ “4ร” หรือ “12 ลกัษณะ” ลกัษณะเด่นท่ีชัดเจน
ดงัต่อไปน้ี 

1.1 หลกัสูตรมีความยดืหยุน่และหลากหลาย 
หลกัสูตรมีความยืดหยุ่นและมีความหลากหลายสูงทั้งระดบัประถมศึกษา และระดบั

มัธยมศึกษา ทั้ งจัดหลักสูตรให้สามารถสนองความแตกต่างรายบุคคลของนักเรียนในระดับ
มธัยมศึกษา ซ่ึงไดแ้ก่หลกัสูตรส าหรับนกัเรียนทุกคน หลกัสูตรส าหรับผูมี้ความสามารถพิเศษสูง
เฉพาะดา้น (วทิยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ หรือภาษา เป็นตน้) หลกัสูตรน้ีมีสามแบบ  

1) หลกัสูตรลดเวลาเรียน 
2) หลกัสูตรเพิ่มพนูประสบการณ์ 
3) หลกัสูตรขยายประสบการณ์ 

ผลการจัดหลักสูตรน้ีย ังประโยชน์ต่อผลการเรียนรู้ของผู ้เรียนสูงมาก และเป็น 
การเรียนรู้ท่ีสนุกและมีความสุข ส าหรับนกัเรียนทุกคนท่ีมีความสามารถแตกต่างกนั 

1.2 หลกัสูตรเนน้การคิดทั้งระดบัประถมศึกษาและมธัยมศึกษา  
1) มีวชิาเฉพาะเก่ียวกบัการคิด เช่น การคิดแกปั้ญหา (Future Problem Solving) 
2) วิชาวิจยัเน้นการฝึกใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการแก้ปัญหาใน

ระดบัประถมศึกษา 
3) ระดบัมธัยมใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการแก้ปัญหาในระดบัท่ี

กวา้งหรือลึก เช่น การแก้ปัญหาในหลักกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการแสวงหาความรู้ 
อภิปรายปรากฏการณ์โดยการประยกุตใ์ชค้วามรู้ในวชิาต่างๆ  ท่ีเก่ียวขอ้ง  
อาจเป็นลกัษณะบูรณาการหรือมิใชบู้รณาการก็ ไดห้ลกัสูตรลกัษณะน้ีเป็นหลกัสูตร 
ท่ีใหป้ระสบการณ์สูงแก่นกัเรียน เป็นพื้นฐานส าคญัในการเรียนรู้ในระดบัสูงต่อไป 
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1.3 การประยกุตใ์ชค้วามรู้ 
โรงเรียนปฏิบติัดีเลิศเน้นการประยุกต์ใช้ความรู้ในดา้นต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ

ประยกุตใ์ชค้วามรู้ในการออกแบบงานศิลปะในการออกแบบผลิตภณัฑ์ ซ่ึงสามารถน าไปประกอบ
อาชีพ ธุรกิจ SME (Small and Medium Enterprise) ได ้โครงงานเป็นอีกหน่ึงรายวิชาหรือกิจกรรมท่ี
หลกัสูตรของทุกโรงเรียนปฏิบติัเลิศมีเปิดโอกาสให้นกัเรียนท างานกลุ่มตามความสนใจอาจเป็น
โครงงานแบบบูรณาการหรือไม่ใช่บูรณาการ การท าโครงงานทั้ งในระดับประถมศึกษาและ
มธัยมศึกษาจะเป็นโครงงานในหวัเร่ืองท่ีนกัเรียนสนใจ และมีความยากง่ายเหมาะสมกบัวยั 

การพฒันาบทเรียนทั้งตวับุคคล (Whole child development)  
ทุกโรงเรียนปฏิบติัดีเลิศเนน้กีฬาเป็นส าคญั หลายโรงเรียนปฏิบติัดีเลิศและทุกโรงเรียน

ปฏิบติัดีเลิศในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนเนน้ดนตรีในขณะเดียวกนับางโรงเรียนปฏิบติัดีเลิศ
เนน้ศิลปะ มีโรงเรียนปฏิบติัดีเลิศท่ีเนน้ทั้งกีฬา ดนตรีหรือศิลปะ และกิจกรรมเสริม โดยให้เวลาการ
เรียนในส่วนน้ีโดยรวมเป็นหน่ึงในสามของเวลาเรียนทั้งหมด  

เม่ือพิจารณาหลกัสูตรของโรงเรียนปฏิบติัดีเลิศโดยอาศยัภาพรวมเปรียบเทียบกบัการจดั
หลักสูตรของประเทศต่างๆ ท่ีเป็นสังคมเศรษฐกิจฐานความรู้ พบว่าหลกัสูตรสถานศึกษาของ
โรงเรียนปฏิบติัดีเลิศในงานวิจยัน้ี มีลกัษณะเช่นเดียวกนัหรือไปในท านองเดียวกนักบันโยบายโดย
ภาพรวมการจดัหลกัสูตร 

2. การเรียนการสอน  
ผลการวจิยัการจดัการเรียนการสอนในโรงเรียนปฏิบติัดีเลิศในงานวิจยัน้ีโดยภาพรวมท่ี

พบว่า  การจัดการเรียนการสอนได้ผลตรงกับแนวนโยบายการจัดการเรียนการสอนตาม
พระราชบญัญติัใหม่ทางการศึกษาของไทยและตามแนวนโยบายการจดัการเรียนการสอนตาม
พระราชบญัญติัใหม่ทางการศึกษาของไทยและตามแนวนโยบายของประเทศสาธารณรัฐประชาชน
จีน  

ใชว้ธีิการสอนท่ีหลากหลายและเนน้ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลางทั้งในระดบัประถมศึกษาและ
มธัยมศึกษา  

วธีิการเรียนการสอนท่ีใชไ้ดแ้ก่ การใหน้กัเรียนอ่าน เขา้ถึง และใชแ้หล่งเรียนรู้ต่างๆ  ทั้ง
ท่ีเป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์ การปฏิบติัจริง การประยุกตใ์ชค้วามรู้และบูรณาการความรู้จากวิชาการ
ต่างๆ การสอนใหน้กัเรียนรู้จกัการวางแผนการท างาน และคิดอยา่งเป็นระบบ การเรียนรู้การท างาน
เป็นทีม และสร้างมนุษยสัมพนัธ์ การวจิยั  
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การน าเสนอผลงาน คิดวเิคราะห์ อภิปราย และแลกเปล่ียนประสบการณ์ 
วธีิการเรียนการสอนเหล่าน้ีตรงกบัวธีิการเรียนการสอนท่ีใชใ้นโรงเรียนระดบัการศึกษา

ขั้นพื้นฐานในประเทศสหรัฐอเมริกา คือ การจดัการเรียนการสอนแบบบูรณาการท่ีมีลกัษณะเป็นสห
วิชาการ เน้นการสอนการท างานเป็นทีม กิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือการเน้นทกัษะการอ่าน 
เขียนและศิลปะ ภาษา การเรียนการสอนโดยใชปั้ญหาเป็นฐาน จดัการเรียนรู้ท่ีมีการเปิดโอกาสให้มี
การแลกเปล่ียนประสบการณ์ แต่วิธีการจดัการเรียนการสอนท่ีตรงกบัท่ีจดัในประเทศสิงคโปร์ คือ 
การเรียนการสอนแบบการคิดวิเคราะห์ และตั้ งค  าถาม และใช้การวดัและประเมินผลเพื่อการ
ทบทวนความเช่ือถือได ้ 

3. เทคโนโลยแีละส่ือสารการศึกษาและแหล่งการเรียนรู้ 
เทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษาและแหล่งการเรียนรู้ท่ีใช้ในโรงเรียนปฏิบติัดีเลิศใน

งานวิจยัน้ี ซ่ึงมีทั้ งภายในและภายนอกโรงเรียนนั้นเม่ือเปรียบเทียบกับเทคโนโลยีและส่ือสาร
การศึกษาและแหล่งการเรียนรู้ท่ีใช้ในประเทศสิงคโปร์ ประเทศสหราชอาณาจกัร และประเทศ
สหรัฐอเมริกาเป็นไปท านองเดียวกนั  

4. การวดัและการประเมินผล 
การวดัและการประเมินผลท่ีใชใ้นโรงเรียนปฏิบติัดีเลิศในงานวจิยัน้ีมีรูปแบบเคร่ืองมือ

และวธีิการเช่นเดียวกนักบัท่ีก าหนดเป็นแนวปฏิบติัในโรงเรียนประเทศสหรัฐอเมริกา ซ่ึงเป็นการ
วดัและประเมินผลเพื่อปรับปรุงและตดัสินผล ขณะเดียวกนัการวดัและประเมินผลดว้ยวธีิการหลาย
รูปแบบช่วยใหเ้กิดความเช่ือมัน่ 

5. การบริหารจดัการ 
การริหารจดัการในโรงเรียนปฏิบติัดีเลิศในงานวจิยัน้ีมีขอ้คน้พบส าคญัท่ีควรพิจารณา 4 

ประเด็นดงัต่อไปน้ี 
5.1 การจดัชั้นเรียน โรงเรียนปฏิบติัดีเลิศมีการจดัชั้นเรียนแบบคละความสามารถ

จ านวนนกัเรียนต่อชั้นประมาณ 24-55 คน โดยภาพรวมมีจ านวนนกัเรียนต่อชั้นสูงกว่าในประเทศ
สหรัฐอเมริกา ประเทศสหราชอาณาจกัร และประเทศสิงคโปร์ ซ่ึงนักเรียนต่อชั้ นในประเทศ
สหรัฐอเมริกาประมาณ 20 คน ในประเทศสหราชอาณาจกัรและสาธารณรัฐสิงคโปร์ประมาณ 30 
คน  

5.2 การพฒันาหลกัสูตรและการเรียนการสอน โรงเรียนท่ีปฏิบติัดีเลิศมีการประชุม
เพื่อปรับปรุงหลกัสูตรความตอ้งการและความสนใจของนกัเรียนเป็นส าคญัโดยจะรับทราบจากการ
แจง้ความประสงค์ล่วงหนา้ก่อนปิดภาคการศึกษา และข้ึนอยู่กบัความตอ้งการของครูและนโยบาย
ของโรงเรียน ความตอ้งการของผูป้กครอง ในระหวา่งภาคการศึกษา จะมีการประชุมครูภายในกลุ่ม
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สาระการเรียนรู้ทุกสัปดาห์ อน่ึงส าหรับวชิาเปิดใหม่ ครูเขียนต าราเรียนข้ึนใชป้ระกอบการเรียนการ
สอน 

5.3 แหล่งการเรียนรู้ภายในโรงเรียน โรงเรียนท่ีปฏิบติัดีเลิศมีความพร้อมของแหล่ง
เรียนรู้ภายในโรงเรียนสูง ทั้งทางดา้นประสิทธิภาพเทคโนโลย ีประเภทและจ านวน ตลอดจนการใช้
ใหเ้กิดคุณค่าสูงทางวชิาการอยา่งทัว่ถึงทั้งโรงเรียน  

5.4 การพฒันาครู ครูของโรงเรียนปฏิบติัดีเลิศมีการพฒันาตนเองอยู่ตลอดเวลาทั้ง
ทางดา้นวชิาการและการใชเ้ทคโนโลยี โรงเรียนพฒันาดีเลิศท่ีก าหนดให้ครูมีการพฒันาตนเองมาก
ท่ีสุด คือก าหนดให้มีเวลาพฒันาตนเอง 2-150 ชั่วโมงต่อปีการศึกษา นอกจากน้ีครูท าการวิจยั
สม ่าเสมอและเขียนต ารา  

บทบาทของผูเ้ก่ียวขอ้งในโรงเรียนท่ีปฏิบติัเป็นเลิศ ประกอบดว้ย 4 บทบาท 
1. บทบาทและลกัษะของครู 
บทบาทและลกัษณะของครูในโรงเรียนปฏิบติัดีเลิศมีความรู้ความสามารถพร้อมท่ีจะ

เป็นตวัอยา่ง ผูน้  า ผูช้ี้แนะ สนบัสนุน ให้ก าลงัใจ และส่งเสริมนกัเรียน บทบาทท่ีส าคญัของครูคือ 
ช่วยค้นหาความสามารถพิเศษหรือความถนัดของนักเรียนตั้ งแต่เป็นนักเรียนชั้นเด็กเล็กและ
สนบัสนุนและส่งเสริมให้นกัเรียนแต่ละคนประสบความส าเร็จในการเรียนอนัน ามาสู่ความส าเร็จ
ในชีวติในท่ีสุด ครูตอ้งพฒันาตนเองอยูเ่สมอใหเ้ป็นผูรู้้ลึก รู้กวา้งในศาสตร์ท่ีตนสอน 

2. บทบาทของนกัเรียน 
บทบาทท่ีส าคัญของนักเรียน คือ (1) เรียนรู้ด้วยตนเองอย่างตั้ งใจและเข้าใจ  

(2) ตั้งค  าถามเป็นและหาค าตอบดว้ยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ได ้(3) เลือกอ่านเป็น ศึกษา
คน้ควา้เป็น (4) หาความรู้เป็น (5) รู้จกัประยุกตใ์ชค้วามรู้ (6) ร่วมกิจกรรมต่างๆ (7) ท างานท่ีไดรั้บ
มอบหมายอยา่งเตม็ความสามารถ 

3. บทบาทของเขตพื้นท่ีการศึกษา 
บทบาทของเขตพื้นท่ีการศึกษาท่ีมีต่อนกัเรียนปฏิบติัดีเลิศในงานวิจยัน้ีมีนอ้ยหรือเกือบ

ไม่มี ยกเวน้ในกรณีประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ซ่ึงมีมากและตลอดเวลา กล่าวคือเจา้หน้าท่ี
ของเขตพื้นท่ีการศึกษาสามารถเขา้ตรวจเยี่ยมโรงเรียนไดต้ลอดเวลา ทั้งโดยการเขา้เยี่ยมดว้ยตนเอง
หรือผา่นระบบเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ท าใหโ้รงเรียนมีการต่ืนตวัตลอดเวลา 

ขอ้เสนอแนะในการน าแนวคิดการเปล่ียนผา่นการศึกษาไปสู่การปฏิบติั 
ข้อเสนอแนะท่ีจะท าให้แนวคิดการเปล่ียนผ่านการศึกษาไปสู่การปฏิบัติได้ แบ่ง

ออกเป็น 2 กลุ่มหลกั คือ 1) ขอ้เสนอในส่วนของกลุ่มหน่วยงานนโยบาย (Policy Level)ซ่ึงแบ่งเป็น 
4 ส่วนไดแ้ก่ รัฐบาล สถาบนัอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ และส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา และ 
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2) ขอ้เสนอส าหรับกลุ่มหน่วยงานปฏิบติังาน (Managerial Level) ซ่ึงแบ่งเป็น 3 ส่วน ไดแ้ก่ 
สถานศึกษา ครู และพอ่แม่ผูป้กครอง 

2.2.2.11 การจดัการโรงเรียนเชิงสร้างสรรคแ์ละผลิตภาพในต่างประเทศ 
1)  การจัดการโรงเรียนเชิงสร้างสรรค์และผลิตภาพในประเทศสิงคโปร์

การศึกษาของประเทศสิงคโปร์นัน่ถือว่า ความมัง่คัง่ของประเทศข้ึนอยู่กบัประชาชนการอุทิศตน
ของประชาชนต่อประเทศชาติ และสังคม ความพากเพียรไม่ย่นย่อ ความสามารถในการคิดและ 
การประสบความส าเร็จ อนาคตของประเทศข้ึนอยูก่บัความเป็นผูน้ า การสร้างจากพื้นฐานของอดีต 
มีการเรียนรู้จากสภาพการณ์ปัจจุบนั และการเตรียมการต่อการท้าทายของอนาคต ภารกิจของ 
การบริการการศึกษาคือ ความเจริญเติบโตของอนาคตของประเทศ ท าให้ประชาชนผูซ่ึ้งจะเป็น 
ผูก้  าหนดอนาคตของประเทศเติบโต การบริการทางการศึกษา เพื่อให้การศึกษาท่ีรู้รอบ พฒันา
ศกัยภาพอย่างเต็มท่ี และอบรมให้เป็นประชากรท่ีดี มีความรับผิดชอบต่อครอบครัว สังคม และ
ประเทศชาติ ระบบการศึกษาของประเทศสิงคโปร์จะมีความยืดหยุน่ท่ีเอ้ือต่อความสามารถของเด็ก 
ความสนใจและทศันคติ เพื่อให้มีการพฒันาศกัยภาพของแต่ละคนได้สูงสุด มุ่งเน้นการพฒันา
ทรัพยากรมนุษยเ์พื่อสนองตามความตอ้งการของประเทศทางดา้นก าลงัแรงงานท่ีมีความรู้ ทกัษะ 
และค่านิยมท่ีดีงาม 

เด็กทุกคนจะไดรั้บการศึกษาทัว่ไปอยา่งนอ้ย 10 ปี ซ่ึงประกอบดว้ย ประถมศึกษา 6 ปี 
และมธัยมศึกษา 4 ปี ระบบการศึกษาของประเทศสิงคโปร์มุ่งเนน้การอ่านออกเขียนได ้คิดเลขเป็น 
การรู้สองภาษา (bilingualism) พลศึกษาและศีลธรรม ตลอดจนความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์

นโยบายการรู้สองภาษา คือ การใหเ้ด็กแต่ละคนเรียนภาษาองักฤษและภาษาแม่ (mother 
tongue) เพื่อช่วยให้เด็กแต่ละคนมีความสามารถทางภาษาองักฤษ ซ่ึงเป็นภาษาท่ีสืบทอดทาง
วฒันธรรม นอกจากน้ีโปรแกรมการศึกษาทางคอมพิวเตอร์ไดน้ ามาใช้ในโรงเรียน เพื่อว่านกัเรียน
พร้อมท่ีจะเผชิญกบัการทา้ทายของศตวรรษท่ี 21 

ทกัษะการคิดสร้างสรรค์ (creative thinking) และทกัษะการเรียนรู้เป็นส่ิงจ าเป็นต่อ
อนาคต ให้มีความตอ้งการเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง นอกจากน้ีเทคโนโลยีข่าวสาร (IT) จะเป็นแหล่ง
ทรัพยากรของการเรียนการสอนเพื่อพฒันาทกัษะของการติดต่อและการเรียนรู้อย่างกวา้งขวาง 
การศึกษาของชาติยงัมุ่งเนน้ความสัมพนัธ์ระหวา่งนกัเรียนนกัศึกษาและพฒันาความรับผดิชอบ และ
การอุทิศตนต่อครอบครัว ชุมชน และประเทศชาติ 
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วสิัยทศัน์ทางการศึกษา 
ในปัจจุบนั สิงคโปร์ไดก้ าหนดให้ “Thinking Schools, Learning Nation” เป็นวิสัยทศัน์

ทางการศึกษาส าหรับศตวรรษท่ี 21 ซ่ึงหมายถึง การท่ีสิงคโปร์ต้องการฟูมฟักให้เด็กรุ่นใหม่มี
เจตนารมณ์ท่ีจะคิดในวถีิใหม่ๆ แกปั้ญหาใหม่ๆ และสร้างโอกาสใหม่แก่อนาคต 

ปรัชญาทางการศึกษา 
การศึกษาท าหน้าท่ี 2 ประการ คือ พฒันาปัจเจกชน และให้พลเมืองมีการศึกษา ทั้งน้ี 

ความคิดสร้างสรรค์ ทกัษะในการคิดวิเคราะห์ ความรับผิดชอบและสายสัมพนัธ์อนัแข็งแกร่งต่อ
ครอบครัว ชุมชน และประเทศชาติ เป็นหวัใจส าคญัของอนาคตในยคุศตวรรษท่ี 21 

หลกัสูตร การศึกษาภาคบงัคบั ประกอบดว้ย 
1. ระดับประถมศึกษา 6 ปี และระดบัมธัยมศึกษาอีก 4 ปี รวมเป็น 10 ปี หลักสูตร 

ประกอบดว้ย 
2. หลกัสูตรแกนกลางโดยรัฐก าหนด 
3. หลกัสูตรสถานศึกษา 
นอกจากหลกัสูตรโรงเรียนท่ีเป็นทางการแลว้ มีกิจกรรมเสริมหลกัสูตร เช่น การถ่ายรูป 

คอมพิวเตอร์ การท าสวน เป็นตน้ เพื่อการใชเ้วลาวา่งให้เป็นประโยชน์ ความมีระเบียบวินยั สุขภาพ
ร่างกายท่ีแขง็แกร่ง นกัเรียนตอ้งร่วมอยา่งนอ้ย 1 หลกัสูตรในระดบัมธัยม 

การเรียนการสอน 
1.  จดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ทกัษะการคิด 
2. จดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ทกัษะการเรียนรู้ท่ีจ  าเป็นต่ออนาคต 
3. จดัใหมี้ความตอ้งการเรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง 
4. เนน้ให้ครูสอนนอ้ยลงแต่ให้นกัเรียนเรียนรู้ดว้ยตนเองให้มากข้ึน (teach less, learn 

more) สนบัสนุนให้ผูเ้รียนเรียนรู้อยา่งกระตือรือร้น และอิสระ จดัหลกัสูตรให้นกัเรียนมีเวลามาก
ข้ึน เนน้ท่ีความรู้หลกัๆ (core knowledge) และทกัษะท่ีจ าเป็น 

5. โรงเรียนสนบัสนุนให้นกัเรียนพฒันาทกัษะท่ีเป็นนวตักรรมใหม่และท่ีเป็นลกัษณะ
เฉพาะตวัของนกัเรียน 

6. จดัการสอนเนน้การพฒันาความเขา้ใจ การตั้งค  าถามและการคิดวเิคราะห์ 
7. มีการวดัประเมินผลท่ีเป็นการทบทวนความรู้ท่ีเช่ือถือไดแ้ละสนับสนุนการเรียนรู้

ดว้ยตนเองอยา่งอิสระและประสบการณ์ท่ีไดรั้บ 
8. ใช ้IT เป็นแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ภายใตน้โยบาย IT Masterplan เทคโนโลยีและ

ส่ือการศึกษาและแหล่งการเรียนรู้ มีห้องสมุด ห้องทดลองวิทยาศาสตร์ ห้องศิลปะ ห้อง
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โสตทศันูปกรณ์ ห้องคอมพิวเตอร์ สนามกีฬาต่างๆ มี IT Masterplan ท่ีก าหนดให้ทุกโรงเรียน
เช่ือมโยงถึงกนัภายในปี 2002 ครูและนกัเรียนเขา้ถึงแหล่งคอมพิวเตอร์มลัติมีเดีย อินเตอร์เน็ตและ
ส่ือต่างๆ จดัให้มีคอมพิวเตอร์ 1 เคร่ือง ต่อนกัเรียนทุก 2 คน จากประถม 1 ถึง junior college ให้ใช ้
IT ร้อยละ 30 ของระยะเวลาหลกัสูตรทั้งหมด 

การวดัและการประเมินผล 
เม่ือนกัเรียนจบประถม 6 จะมีการสอบท่ีเรียกวา่ Primary School Leaving Examination 

(PSLE) เพื่อศึกษาต่อในระดบัมธัยมศึกษา 
ผลสอบมีผลต่อการศึกษาในหลกัสูตรพิเศษ (Special course) หลกัสูตรเร่งรัด (Express 

course) และหลกัสูตรปกติ (Normal course) เม่ือจบแต่ละหลกัสูตรจะมีการสอบโดยท่ีหลกัสูตร
พิเศษและหลกัสูตรเร่งรัดจะตอ้งผา่นประกาศนียบตัร GCE (General Certificate of Education) ใน
ระดบั “O” Level ส่วนหลกัสูตรปกติตอ้งผา่น GCE “N” Level แต่ถา้ตอ้งการศึกษาต่อระดบัเตรียม
อุดมศึกษา ตอ้งผา่น “O” Level ผูท่ี้สนใจอาชีวศึกษาก็แยกไปเรียน ส่วนผูท่ี้จะต่อมหาวิทยาลยั ตอ้ง
เรียน Junior college อีก 2 ปี เม่ือจบแลว้จะตอ้งสอบ GCE “A” Level เพื่อน าผลคะแนนไปตดัสิน
การเขา้มหาวทิยาลยัต่อไป 

การบริหารจดัการ 
1. การจดัชั้นเรียนลดขนาดชั้นเรียน (smaller class size) ใหมี้นกัเรียน 30 คนต่อหอ้ง 
2.  การพฒันาครู 

2.1 โรงเรียนจะมีครูมากข้ึน มีท่ีปรึกษาเตม็เวลา มีการใชค้รูร่วมกนัในทุกๆ โรงเรียน 
เพิ่มข้ึน (Pool of teachers) 

2.2 ครูมีโอกาสมากข้ึนในการพฒันาตนเองให้เป็นครูผูเ้ช่ียวชาญโดยกระทรวง 
ศึกษาธิการร่วมกบัสถาบนัผลิตครูส่งเสริมให้ครูมีโอกาสไดรั้บประกาศนียบตัรผูเ้ช่ียวชาญ ตั้งแต่
ระดบัอนุปริญญาถึง สูงกวา่ปริญญาตรี 

2) การจดัการโรงเรียนเชิงสร้างสรรค์และผลิตภาพในประเทศมาเลเซีย  
Smart Schools (ยพุิน วรพุทธานนท,์ 2541 ; สุรศกัด์ิ หลาบมาลา, 2552)  

มาเลเซียเป็นประเทศหน่ึงท่ีสร้างโรงเรียนเตรียมเด็กเขา้สู่ศตวรรษท่ี 21 และอาศยั
หลกัการของ Multiple Intelligence และแนวโนม้ของอนาคต เพื่อพฒันาสังคมมาเลเซียให้กบัสังคม
โลก Data Seri Dr. Mahathir Mohamad นายกรัฐมนตรีของมาเลเซียไดก้ าหนดวิสัยทศัน์มุ่งพฒันา
ประเทศให้เป็นประเทศอุตสาหกรรมอยา่งเต็มรูปแบบ ในคศ.2020 มุ่งสร้างชาติให้เป็นสังคมท่ีเป็น
หน่ึงอนัเดียวกนั พฒันาทรัพยากรมนุษยใ์ห้มีคุณภาพโดยใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เขา้ช่วยจึงได้
จัดตั้ งแผนสัมพันธ์ทางด้านเศรษฐกิจระหว่างบริษัทในประเทศมาเลเซีย และกลุ่มธุรกิจใน
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ต่างประเทศเรียกว่า MSC (Multimedia Super Corridor) เพื่อเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนเขา้มามี
บทบาทในการพฒันาประเทศกบันานาประเทศไดอ้ยา่งรวดเร็ว และทนัสถานการณ์โลก โดยมีเมือง
คอมพิวเตอร์ซ่ึงมีพื้นท่ีขนาดใหญ่เทียบเท่าประเทศสิงคโปร์ทั้งประเทศ ตั้งอยูท่ี่เมือง Cyber Java มี
บริษทั Multimedia Development Corporation Sdn. Bhd. (MDC) เป็นตวัแทนรัฐบาลเพื่อให้เป็นไป
ตามนโยบายของรัฐบาล เป็น Smart School ท่ีสมบูรณ์ในปี 2563 (Vision 2020)  

Smart Schools เป็นการศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศมาเลเซีย ใชเ้วลาเรียน 9 ปี ใน
ระดบัประถมศึกษา และมธัยมศึกษาตอนตน้ มีทั้งหมด 8,500 โรงเรียน มีลกัษณะดงัน้ี  

1. โรงเรียนประถมของชาวมาเลเซีย จีน รับนกัเรียนเช้ือสายจีนทั้งหมด ใชภ้าษาจีนเป็น
ภาษาส่ือสารในการสอน 

2. โรงเรียนประถมของชาวมาเลเซียรับนกัเรียนมุสลิมเขา้เรียนใชภ้าษาบาฮาซามาเลเซีย
เป็นภาษาส่ือสารการเรียนการสอน 

3. โรงเรียนประถมของชาวทมิฬ รับนักเรียนชาวฮินดู ซิกซ์ ท่ีอยู่ในประเทศมาเลเซีย
ทั้งหมดใชภ้าษา Tamil เป็นภาษาส่ือสารในการเรียนการสอน  

4. โรงเรียนระดบัมธัยมศึกษา ทุกโรงเรียนตอ้งสอนทุกวิชาเป็นภาษาบาฮาซามาเลเซีย
ทั้งหมดยกเวน้วชิาภาษาองักฤษ 

เพื่อใหเ้กิดวสิัยทศัน์ 2020  จึงตอ้งปฏิรูปการศึกษา โดยมีแนวทางดงัน้ี 
1. ส่งเสริมใหภ้าคเอกชนเขา้มามีส่วนร่วมในการจดัการศึกษามากข้ึน 
2. ส่งเสริมใหเ้ยาวชนเขา้ศึกษาต่อในระดบัอุดมศึกษาเพิ่มข้ึน 
3. ใหม้หาวทิยาลยัในต่างประเทศเป็นวทิยาเขตในประเทศมาเลเซีย  
4. มีคณะกรรมการรับรองมาตรฐานแห่งชาติ (National Accreditation Board) เพื่อ

ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาใหเ้ป็นท่ียอมรับของนานาชาติ 
5. ส่งเสริมการวจิยัและพฒันาในสาขาท่ีขาดแคลน 
6. จดัการศึกษาทางไกลเพื่อพฒันาการศึกษาต่อและพฒันาทกัษะการท างาน  
นอกจากน้ี ไดจ้ดัตั้งศูนยเ์ทคโนโลยีแห่งชาติ ( Technology Park Malaysia) เพื่อเนน้การ

พฒันาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี( S & T) และส่งเสริมการวจิยัและพฒันา (R & D) 
เป้าหมายของโครงการ Smart Schools มีดงัน้ี  
1. เพื่อเตรียมทรัพยากรมนุษยท่ี์มีทกัษะในการใช้ ICT เพื่อสังคมท่ีมีเศรษฐกิจบนพื้น

ฐานความรู้ (K-economy society)  
2. เพื่อลดช่องวา่งทางดิจิตอลระหวา่งในเมือง ชนบท และพื้นท่ีห่างไกลของประเทศ  
3. เพื่อสร้างสังคม สร้างสรรคน์วตักรรมและการคิดวเิคราะห์ 
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4. เพื่อสร้างวฒันธรรมการเรียนรู้ตลอดชีวติโดยใช ้ICT 
บทบาทของกระทรวงศึกษาธิการ  
ปรับเปล่ียนโรงเรียนแบบเดิมให้เป็น Smart Schools เป็นกิจกรรมต่อเน่ือง เพื่อให้เกิด

วฒันธรรมการใช ้ICT ให้เกิดคุณภาพการใชใ้นการเรียนการสอน การบริหารและจดัการและเพิ่ม
สมรรถภาพของครู กระทรวงศึกษาธิการด าเนินการตามขั้นตอนดงัน้ี  

1. ใหอุ้ปกรณ์และโครงสร้าง ICT แก่โรงเรียน 
2. ให ้Broadband Internet และเช่ือมต่อ internet 
3. ใหก้ารอบรมครูในการบูรณาการ ICT ในการเรียนการสอน  
4. เร่ิมตน้โครงการน าร่อง 88 โรงเรียน ให้เป็นมาตรฐานแก่โรงเรียนอ่ืน และก าหนด

เป้าหมายทุกโรงเรียนเป็น Smart Schools ใน ค.ศ. 2010 
5. บูรณาการ ICT เขา้ไปในหลกัสูตรของประเทศ 
6. เร่ิมตน้น า ICT เขา้สู่โรงเรียนระดบัก่อนประถมศึกษา  
7. สะสม courseware, multimedia, materials, education TV programmers และส่ือการ

สอนอ่ืนๆมากมาย 
8. ด าเนินการตามโครงการความร่วมมือกบัหน่วยงานต่างๆ เพื่อเร่งกระบวนการสร้าง 

Smart Schools ใหเ้ร็วยิง่ข้ึน 
9. ติดตามและประเมินโครงการ ICT ท่ีเก่ียวกบัการเรียนการสอนและการบริหาร

จดัการโรงเรียนพร้อมใหค้วามช่วยเหลือ  
หลกัการของ Smart Schools  
1. เปล่ียนการสอนจากครูเป็นศูนยก์ลางใหเ้ป็นนกัเรียนเป็นศูนยก์ลาง  
2. น าเทคโนโลยสีมยัใหม่ เช่น บทเรียน โปรแกรมต่างๆ มาช่วยสอน 
3. ครูเปล่ียนบทบาทจากผูส้อนมาเป็นผูอ้  านวยการความสะดวกในหอ้ง 
4. ผูบ้ริหารโรงเรียนมีประสิทธิภาพสูงข้ึน โดยใชโ้ปรแกรมท่ีเหมาะสม 
5. ผูป้กครองจะมีความใกลชิ้ดกบัโรงเรียนและการเรียนของบุตรหลานมากข้ึน โดย

เช่ือมขอ้มูลจากคอมพิวเตอร์ของผูป้กครอง  
6. นกัเรียนเรียนรู้และคน้หาความรู้ดว้ยตนเอง 
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ลกัษณะของ Smart Schools  
Smart Schools ตอ้งมีลกัษณะของอุปกรณ์ต่างๆ ดงัน้ี 
1. Hardware 

1.1 อตัราส่วนคอมพิวเตอร์ต่อนกัเรียนทั้งโรงเรียน 1:20 เป็นอยา่งนอ้ย 1.2 
อตัราส่วนคอมพิวเตอร์ต่อครู 1 : 2 เป็นอยา่งนอ้ย 

1.3 สามารถเขา้ถึง broad and internet access  
1.4 มีเครือข่าย ICT infrastructure Equipments  

2. Application การประยกุต ์
2.1 อยา่งนอ้ยท่ีสุด 5 กิจการของการจดัการโรงเรียนตอ้งใชร้ะบบคอมพิวเตอร์ 
2.2 สามารถเขา้ถึง online information 
2.3 มี Web pages ของตวัเอง 

3. Teaching and Learning การเรียนการสอน  
3.1 ใชก้ระบวนการจดัการเรียนรู้ 
3.2 บูรณาการส่ือหลากหลายชนิดในการเรียนการสอน 
3.3 ครูมีความสามารถบูรณาการ ICT ในบทเรียน 
3.4 นกัเรียนใช ้ICT ในการเรียนและการท างานท่ีไดรั้บมอบหมาย 

4. School Administration การบริหารโรงเรียน  
4.1 ใช ้ICT ในการบริหารจดัการโรงเรียน 

ตวัช้ีวดัความส าเร็จของ Smart Schools  
กระทรวงศึกษาธิการมีการติดตามประเมิน และสนบัสนุนโรงเรียนให้บรรลุเป้าหมาย

ของ Smart Schools  ทุกโรงเรียนน าร่อง จะมีผูเ้ช่ียวชาญดา้น ICT ประจ าคอยช่วยเหลือครูและ
ผูบ้ริหาร การประเมินจะเนน้ตวัช้ีวดั ดงัน้ี 

1. Utilization (การใช)้ หมายถึง ขอบเขตท่ีโรงเรียนใช ้ICT ในกิจกรรมการด าเนินงาน
จดัการสอนและเรียน 

2. Human Capital (ทรัพยากรมนุษย)์ หมายถึง สมรรถภาพการบูรณาการ ICT เขา้ไป
ในการสอน การเรียนและการบริหาร  

3. Application (ประยุกต์) หมายถึง การประยุกต์ใชโ้ปรแกรมหรือรายการต่างๆ ของ
โรงเรียนตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานอ่ืนๆ จดัให ้
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4. Technology Infrastructure (โครงสร้างเทคโนโลย)ี หมายถึง ความสามารถในการใช้
เทคโนโลยี ท่ีกระทรวงศึกษาธิการจดัให้การบ ารุงรักษา และการสนบัสนุนโครงสร้างเทคโนโลยี
เหล่าน้ีในระดบัโรงเรียน  

การจดัการโรงเรียน 
วตัถุประสงคข์องการจดัการ Smart Schools คือ การจดัการทรัพยากร และกระบวนการ

อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล เพื่อสนบัสนุนการเรียนการสอน จดับุคคลให้เหมาะสมกบั
งาน มีความประหยดัในระยะยาว ปรับปรุงคุณภาพของการตดัสินใจโดยการเขา้ถึงสาระสนเทศมาก
ข้ึน และตดัสินใจเร็วข้ึน ทั้งฝ่ายบริหารตอ้งเขา้ใจเป้าหมายแจ่มชดั น ามาใชใ้นการสอน และไดรั้บ
การสนับสนุนจากผูป้กครองและชุมชน โดยการรักษาการส่ือสารกบัผูเ้ก่ียวขอ้งอย่างเปิดกวา้ง 
จดัสรรทรัพยากรอย่างมีเหตุผล และเท่าเทียม เปรียบเทียบผลงานของโรงเรียนกบังบประมาณท่ีใช้
และวตัถุประสงค์ท่ีก าหนด และสร้างบรรยากาศโรงเรียนให้เอ้ือต่อการเรียนการสอนเป็นลกัษณะ
เมืองเด็กโดยเฉพาะ 

งานท่ีตอ้งบริหารจดัการ คือ อาคารสถานท่ี อุปกรณ์ต่างๆ ทรัพยากรภายนอก ทรัพยากร
การศึกษา กิจการนกัเรียน งานธุรการ ความมัน่คง หอพกั ทรัพยากรมนุษย ์การเงินและเทคโนโลย ี
อาจารยใ์หญ่ ติดต่อกบัครูและผูป้กครอง On-line ได ้ 

หลกัสูตร 
ลกัษณะเด่นของ Smart Schools คือสภาพแวดลอ้มการเรียนการสอน มีรากฐานจากแนว

ปฏิบติัท่ีดีท่ีสุด ระดบันานาชาติ นัน่คือ จดัหลกัสูตรการสอนการประเมินและส่ือการสอนให้เสริม
ซ่ึงกนัและกนั และเอ้ือต่อการเรียนการสอน หลกัสูตรตอ้งมีความหมายและตอบสนองต่อสังคม 
หลากหลายวฒันธรรม การคิดไตร่ตรอง การมองภาพรวม ระดบันานาชาติ การเปิดกวา้ง การยึด
เป้าหมายเป็นหลัก และใช้เทคโนโลยีทันสมยั เด็กได้รับการเรียนรู้ท่ีมีทักษะการคิดวิเคราะห์ 
สร้างสรรค ์มีค่านิยมท่ีเหมาะสม และพฒันาดา้นภาษา หลกัสูตรจึงออกแบบไวใ้หมี้ลกัษณะดงัน้ี 

1. ช่วยใหเ้ด็กเกิดการพฒันาอยา่งสมดุลทั้งร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา 
2. บูรณาการความรู้ ทกัษะค่านิยม และการใชภ้าษาท่ีถูกตอ้ง 
3. ก าหนดผลของการเรียนของเด็กท่ีมีความสามารถแต่ละระดบัไวช้ดัเจน  
4. เน้ือหาวิชาเน้นลกัษณะสหวิทยาการ เป็นหัวขอ้ (Theme) และมีการเรียนรู้อย่าง

ต่อเน่ือง  
5. สร้างเสริมความรู้ ทกัษะ และทัศนคติท่ีเหมาะสมต่อการประสบความส าเร็จในยุค

สารสนเทศ 
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วธีิสอน 
Smart Schools ใช้วิธีสอนท่ีท าให้การเรียนการสอนเป็นท่ีสนใจ จูงใจ กระตุน้ และมี

ความหมาย เด็กมีส่วนร่วมทั้งทางจิตวิญญาณและร่างกาย สร้างทกัษะพื้นฐาน เพื่อความทา้ทายใน
ศตวรรษท่ี 21 สอดคลอ้งกบัความตอ้งการ และความสามารถของเด็กของเด็กแต่ละคน กระบวนการ
เรียนการสอนมุ่งเนน้ 

1. การใชส้หยทุธวธีิการสอนเพื่อก่อให้เกิดสมรรถภาพพื้นฐาน และส่งเสริมการพฒันา
โดยองคร์วมของเด็ก 

2. สอดคลอ้งกบัความแตกต่างในรูปแบบการเรียนรู้ เพื่อให้เด็กทุกคนพฒันาไปไดต้าม
ศกัยภาพของตนอยา่งสมบูรณ์ 

3. ส่งเสริมบรรยากาศหอ้งเรียน ซ่ึงเอ้ือต่อยทุธวธีิการเรียนการสอนหลายรูปแบบ 
4. ส่งเสริมกิจกรรมการเรียนท่ีน าไปสู่การคิดสร้างสรรค์ และทดลองท่ีเป็นอิสระจาก

เน้ือหาของวชิา ขณะเดียวกนัก็รักษาความเขม้ของเน้ือหาวชิาได ้
5. ในภาพรวมส่งเสริมการเรียนการสอนแบบเด็กเป็นศูนยก์ลางเพิ่มข้ึนตามอายเุด็ก 
การประเมินผล 
การประเมินผลจะข้ึนอยู่บนพื้นฐานของเน้ือหาวิชา และเกณฑ์ท่ีก าหนดเพื่อให้เห็น

ภาพรวมและเท่ียงตรงของผลงานเด็ก มีความยดืหยุน่ ไม่เกิดความเครียด มีแต่คุณภาพ โดยใชว้ิธีการ
และเคร่ืองมือท่ีหลากหลายเป็นการเพิ่มพูนความรู้ และโอกาสการเรียนรู้ตลอดชีวิต ครู เด็ก และ
ผูป้กครองสามารถเขา้ถึงขอ้สอบได ้โดยวธีิ On-line ลกัษณะทัว่ไปของการประเมินมีดงัน้ี 

1. ประเมินภาพรวม 
2. ประเมินเน้ือหาวชิาแต่ละรายการ 
3. มีเกณฑม์าตรฐานของประเทศ 
4. ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง 
5. On-line 
6. ใชว้ธีิประเมินผลหลากหลายรูปแบบ 
7. ใชห้ลากหลายเคร่ืองมือ และประเมินไดใ้นหลายโอกาส 
8. ประเมินอยา่งต่อเน่ือง 
ส่ือการเรียนการสอน 
ส่ือการเรียนการสอนได้ออกแบบไวใ้ห้เหมาะกบัยุทธวิธีการสอนแบบใหม่ ซ่ึงสนอง

ความแตกต่างในความต้องการ และความสามารถของเด็กเป็นรายบุคคล ท าให้เด็กเข้าใจใน
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ความสามารถและศกัยภาพของตนไดอ้ยา่งเตม็ท่ี และให้โอกาสเด็กมีความรับผิดชอบต่อการจดัการ 
และควบคุมการเรียนของตนเองมากข้ึน ลกัษณะส าคญัของส่ือมีดงัน้ี 

1. สนองความตอ้งการของหลกัสูตรและการสอน มีความคุม้ค่า มีความสวยงาม และ
เทคนิคเพียงพอ 

2. ทา้ทายสติปัญญาเป็นท่ีน่าสนใจ จูงใจใหเ้ด็กเรียนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเด็ก
ร่วมเอาส่วนท่ีดีของ Network-based, teacher-based, และ courseware 

Smart Schools ครบวงจรในพ.ศ.2563 (Vision 2020) โรงเรียนหน่ึงในโครงการจะ
ประกอบไปดว้ย 

1. หอ้งเรียน (Classroom) จะมีคอมพิวเตอร์ส าหรับนกัเรียน 7 เคร่ือง (นกัเรียน 5คน : 1 
เคร่ือง) ครู 1 เคร่ือง เคร่ืองพิมพ ์1 เคร่ือง ระบบ Multimedia เคร่ืองฉายภาพโทรทศัน์และวีดีโอและ
ส าหรับระบบเช่ือมเครือข่าย 

2. ห้องครู (Teacher’s Room) จะมีคอมพิวเตอร์เท่ากบัจ านวนครู และเคร่ืองพิมพ ์1 
เคร่ือง ระบบเช่ือมเครือข่าย 

3. ห้องสมุด (Library / Media  Center) จะมีคอมพิวเตอร์ 35 เคร่ือง พร้อมหูฟัง 
เคร่ืองพิมพ์ 1 เคร่ือง เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับครู 1 เคร่ือง  พร้อมเคร่ืองบนัทึกระบบเช่ือม
เครือข่าย 

4. ห้องปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ (Computer Laboratory) มีคอมพิวเตอร์ 35 เคร่ือง 
(อตัราส่วน 1 : 1) พร้อมหูฟัง ส าหรับครู 1 เคร่ือง เคร่ืองพิมพ ์1 เคร่ือง พร้อมระบบ MIDI ระบบ
เช่ือมเครือข่าย 

5. ห้องเคร่ืองเสียงและภาพยนตร์ (Studio/ Theatre) มี Video Audio-Video และเคร่ือง
บนัทึกระบบเช่ือมเครือข่าย 

6. ห้องผูบ้ริหาร (Administration Office) มีคอมพิวเตอร์เท่ากบัจ านวนเจา้หน้าท่ี 
เคร่ืองพิมพ ์2 เคร่ือง อุปกรณ์ส านกังาน ระบบเครือข่าย 

7. ศูนยพ์ฒันามลัติมีเดีย (Multimedia Development Centre) มีเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 10 
เคร่ือง จุดเช่ือมเครือข่าย 5 จุด เคร่ือง Scanner 1 เคร่ือง เคร่ืองพิมพสี์ 2 เคร่ือง เคร่ืองผลิต CD-ROM 
เคร่ืองบนัทึกขอ้มูลส ารอง เคร่ืองมือพฒันาต่างๆ ระบบเช่ือมเครือข่าย 

8. ศูนยเ์ครือข่าย (Server Room) ประกอบดว้ย จุดเช่ือมโยงขอ้มูล แหล่งโปรแกรม 
แหล่งข้อมูล ระบบจดัการ ระบบจดัการฐานข้อมูล ระบบความปลอดภยั จุดรับสัญญาณ ISDN 
Modern โดยมีระบบป้องกนัไฟแรงแบบติดผนงั 

9. โปรแกรมน าร่องในโครงการ Smart Schools มี 3 ส่วน คือ 
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9.1 Teaching –Learning Materials เนน้ความเขา้ใจในการเรียนการสอนวิชาภาษา
มาเลเซีย ภาษาองักฤษ วทิยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ 

9.2 Assessment System เน้นการตอบสนองต่อความกา้วหน้าของนักเรียนเป็น
คลงัขอ้มูลการบริหารยดืหยุน่ไดต้ามความเหมาะสม 

9.3 Management System ระบบพฒันาการบริการการจดัการ 
ตวัอยา่งโรงเรียนท่ีเขา้ร่วมพฒันาการศึกษาร่วมกบัรัฐบาล 
โรงเรียนซินหมิง เป็นโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก มีนกัเรียนทั้งหมด 200 คน ครู 12 

คน รวมครูใหญ่ เปิดสอนระดบัประถมตน้ ป.1-ป.6 นกัเรียนเป็นชาวมาเลเซีย เช้ือสายจีนทั้งหมด มี
ระบบการบริหารโดยให้คณะกรรมการการศึกษา ซ่ึงเป็นชาวบา้นอยูใ่นชุมชนเขา้มาช่วยสนบัสนุน
กิจการของโรงเรียนเช่น หาเงินอุดหนุนการศึกษา ร่วมกิจกรรมวนัส าคญั กิจกรรมพิเศษท่ีโรงเรียน
จดัมี 2 วนัคือ วนัครูและวนัเด็ก ผลกัดนัใหโ้รงเรียน เขา้ร่วมในโครงการ Smart Schools 

เน่ืองจากเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก ครูใหญ่จึงไม่มีผูช่้วย ต้องท างานธุรการทั้ งหมด 
ครูใหญ่ไดแ้บ่งเวลาในการบริหารโรงเรียน ดงัน้ี 

60% ใชใ้นการปรับปรุงพฒันาคุณภาพการเรียนการสอน 
20% ท าฝ่ายดา้นบริหารและงานธุรการ 
10% พบปะกบัชุมชน คณะกรรมการชุมชน 
10% ไปประชุมรับนโยบาย 
กล่าวโดยสรุป Smart Schools ใชว้ิธีผสมผสานเร่ืองเนน้ให้คิด ให้ใชภ้าษาร่วมกบัการ

พฒันาหลกัสูตร ภายใตเ้ทคโนโลยี มีการน า Education TV, Computer Laboratory, School Net, 
Internet มาใช้ ครูได้รับการฝึกอบรมโดยเฉพาะและสอนคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และ
ภาษาองักฤษ เป็นภาษาองักฤษโดยใช้การปฏิบติังานของโรงเรียนน าร่อง 88 แห่ง เป็นโรงเรียน
ตวัอย่าง (benchmark school) สภาพแวดลอ้มภายในโรงเรียนท าให้ดูมีบรรยากาศเป็นเมืองของ
นกัเรียน ถนน และทางเดิน ตั้งช่ือตามคนส าคญัทางวชิาการของประเทศ มีการส่ือสารให้ขอ้มูล ออก
วารสาร On-line และอากาศทาง TV วงจรปิด โดยนกัเรียนและอ่ืนๆ อีกมากมาย 

3) การจดัการโรงเรียนเชิงสร้างสรรค์และผลิตภาพในประเทศนิวซีแลนด์
ระบบการศึกษาขั้นพื้นฐานของนิวซีแลนด์ เป็นระบบการศึกษาท่ีจดัโดยรัฐ ประกอบดว้ย โรงเรียน
ประถมศึกษา 2,350 โรงเรียน และโรงเรียนมธัยมศึกษา 350 โรงเรียน ในจ านวนโรงเรียนทั้งหมด มี
โรงเรียนเอกชนเพียงร้อยละ 4 จ านวนนกัเรียนระดบัประถมศึกษาและมธัยมศึกษามีจ านวน 740,000 
คน โรงเรียนประถมศึกษาส่วนใหญ่มีขนาดเล็ก มีจ  านวนนักเรียนโดยเฉล่ีย 200 คนนักเรียนใน
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โรงเรียนประกอบดว้ย นกัเรียนเช้ือชาติออสเตรเลีย เมารี แปซิฟิค และเอเชีย ผลการเรียนโดยเฉล่ีย
พบวา่ นกัเรียนเกรด 4 และ 9 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกวา่ค่าเฉล่ียระดบันานาชาติ 

นิวซีแลนด์ระบบการบริหารและจดัการศึกษาแบบกระจายอ านาจ  ลดทอนหน่วยงาน
และขั้นตอนท่ีไม่จ าเป็น และปรับโครงสร้างองคก์รในกระทรวงศึกษาธิการทั้งหมด เนน้การมีส่วน
ร่วมของประชาชน มีการท าสัญญาและวดัผลการปฏิบติัและเป็นการปรับปรุงโอกาสและสัมฤทธิผล
ทางการศึกษา เพื่อกลุ่มท่ีไม่ไดรั้บประโยชน์และเด็กจากครอบครัวท่ีมีรายไดต้  ่า 

โครงการ ‘Tomorrow’s School’ เป็นโครงการปฏิรูปโรงเรียน ท่ีเนน้ความส าคญัของ
การเพิ่มประสิทธิภาพของโรงเรียน โดยการกระตุน้ให้ผูป้กครองและชุมชนเห็นความส าคญัเร่ือง
คุณภาพของโรงเรียน และเขา้มามีส่วนร่วมในการด าเนินงานของโรงเรียนมากข้ึน ทั้งโดยตรงและ
โดยออ้ม หวัใจส าคญัของการด าเนินงาน คือ 

การพฒันาคุณภาพนกัเรียนโดยการพฒันาคุณภาพครู การพฒันาหลกัสูตร การพฒันา
วธีิการประเมินผลการเรียนรู้ ผลจากการด าเนินงานปรากฏความเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัอยา่งชดัเจนใน
ประเด็นต่อไปน้ี 

1) ดา้นการบริหารจดัการโรงเรียน ในช่วงของการปฏิรูปโรงเรียนโดยคณะกรรมการ
โรงเรียน ซ่ึงแต่งตั้งจากผูป้กครองและผูน้ าชุมชนรับภาระการบริหารจดัการโรงเรียนเต็มตวัตามท่ี
กฎหมายก าหนด ผูบ้ริหารโรงเรียนมีภาระเพิ่มข้ึนในดา้นการเงินการงบประมาณ การตลาด และการ
จดัการทรัพยสิ์นของโรงเรียนในช่วงหลงัของการปฏิรูป จุดเน้นด้านการบริหารจดัการอยู่ท่ีการ
บริหารบุคลากร และการบริหารเพื่อเพิ่มคุณภาพผลการเรียนรู้ของนักเรียน แต่ยงัคงลกัษณะการ
บริหารจดัการโดยโรงเรียนร่วมกบัชุมชน 

2) ด้านการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ  หัวใจของการปฏิรูปโรงเรียน คือ การเพิ่ม
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลดา้นการสอนของครูให้สามารถตอบสนองผูเ้รียนท่ีมีภูมิหลงั  และ
ความตอ้งการท่ีแตกต่างกนัหลากหลายได ้กระทรวงศึกษาธิการนิวซีแลนด์ ตระหนกัถึงความส าคญั
ของบทบาทดา้นการสอนของครูในการปฏิรูปโรงเรียนไดจ้ดัท าโครงการวิจยัเพื่อสังเคราะห์วิธีการ
สอนท่ีดีท่ีสุดซ่ึงท าใหน้กัเรียนมีผลการเรียนรู้เพิ่มข้ึน ผลการวิจยัไดข้อ้สรุปวา่ในโรงเรียนท่ีประสบ
ความส าเร็จในการปฏิรูปโรงเรียน การพฒันาครูท่ีไดผ้ลท่ีสุดมิใช่การพฒันาเน้นดา้นวิชาการและ
เน้ือหาสาระ แต่เป็นการพัฒนาเน้นวิธีการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ  กระบวนการพัฒนาครู
ประกอบดว้ย การสร้างเจตคติท่ีถูกตอ้งในการสอนให้ครู การช่วยให้ครูเห็นคุณค่าของทรัพยากร
ครอบครัวและชุมชน ท่ีจะช่วยส่งเสริมคุณภาพการเรียนการสอน แทนท่ีจะเห็นเป็นจุดอ่อนของ
ผูเ้รียน การให้ความรู้เก่ียวกบัการประเมินผลการเรียนการสอนให้ครู การให้ขอ้มูลเก่ียวกบัผลการ
ประเมินและการเปิดโอกาสให้ครูเขา้ถึงแหล่งขอ้มูล ใช้ขอ้มูลผลการประเมินให้เป็นประโยชน์ใน
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การก าหนดมาตรฐานเปรียบเทียบ (benchmarking) ได ้การพฒันาให้ครูสามารถสร้างเคร่ืองมือ
วนิิจฉยัขอ้บกพร่องของนกัเรียน และสนบัสนุนส่งเสริมพฒันาการของนกัเรียนได ้การพฒันาให้ครู
สามารถใชป้ระโยชน์ผลการประเมินในการพฒันาตนเอง เนน้การใชผ้ลการประเมินเพื่อการเรียนรู้ 
การส่งเสริมใหค้รูไดเ้รียนรู้จากผลงานวจิยั และลงมือท าวจิยัเพื่อพฒันาตนเอง ขอ้คน้พบจากการวิจยั
ดงักล่าวไดถู้กน ามาใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันาครู 

3) จุดเนน้ของการปฏิรูปการเรียนรู้ การด าเนินการปฏิรูปโรงเรียนเนน้ความส าคญัของ
การปฏิรูปการเรียนรู้สามระยะ ระยะแรก เป็นการสร้างพื้นฐานการเรียนรู้ ให้นกัเรียนมีความรู้และ
ทกัษะพื้นฐานท่ีจ าเป็น ระยะท่ีสอง เป็นการสร้างผูส้ าเร็จการศึกษาท่ีประสบความส า เร็จในการ
เรียนรู้ ใหผู้ส้ าเร็จการศึกษามีความรู้และทกัษะเพียงพอท่ีจะประกอบอาชีพหรือเรียนต่อได ้รวมทั้งมี
คุณสมบติัการเรียนพลเมืองดี และระยะท่ีสาม เป็นการสร้างผูเ้รียนท่ีเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อท่ีจะไดมี้
ส่วนในการสร้างสรรคส์ังคมและพฒันาชาติ 

4) ความส าคญัของการเล่าเรียน (Schooling) กระทรวงศึกษาธิการนิวซีแลนด์ เห็น
ความส าคญัของการเล่าเรียนนอกโรงเรียน และสนบัสนุนส่งเสริมการจดัการศึกษานอกระบบโดยมี
โรงเรียนเป็นศูนยก์ลาง โดยเร่งด าเนินการแบบร่วมมือรวมพลงักบัองคก์รภาครัฐและเอกชนพฒันา
เครือข่าย ICT ให้ประชาชนไดมี้โอกาสเรียนรู้จากแหล่งความรู้ท่ีหลากหลายมากข้ึน ผลจากการ
ด าเนินการปรากฏว่าโรงเรียนหลายโรงเรียนมีการรวมกลุ่มด าเนินงานร่วมกบัสถาบนัอุดมศึกษา  
เพื่อขยายขอบเขตแหล่งความรู้ ท่ีหลากหลายสนองความตอ้งการของนักเรียนและผูเ้รียนทัว่ไป
ไดม้ากข้ึน  มีการด าเนินการในลกัษณะเครือข่ายกวา้งขวางมากข้ึน 

นอกจากน้ีประเทศนิวซีแลนดมี์สภาพการจดัการศึกษาในระดบัชั้นมธัยมศึกษาโดยสรุป
มีดงัน้ี 

การบริหารดา้นวชิาการ 
1. หลกัสูตร มีเป้าหมายในการเสริมสร้างให้นักเรียนเกิดทกัษะเพื่อการเรียนรู้ตลอด

ชีวิต โดยให้ความสนใจกบัความรู้ดา้นสังคมและเศรษฐกิจส่งเสริมให้นกัเรียนตั้งเป้าหมายในการ
เรียนดว้ยตนเองและเรียนรู้ดว้ยตนเอง เนน้การพฒันาทกัษะการใชภ้าษาเป็นอนัดบัแรก รองลงมาคือ
ทกัษะทางคณิตศาสตร์ หลกัสูตรจะมีการแปลงอยูเ่สมออยา่งนอ้ย 3 ปีต่อคร้ัง 

กิจกรรมการเรียนการสอน วชิาส่วนใหญ่ท่ีสอนไดแ้ก่ ภาษาองักฤษ คณิตศาสตร์ สังคม
วทิยาและเทคโนโลย ีมีการเนน้การเรียนรู้ดว้ยตนเองและประเมินตนเอง มีการจดักิจกรรมการเรียน
การสอนเฉพาะส าหรับกลุ่มเด็กพิเศษ หรือกลุ่มเด็กมีปัญหาโดยอาจใช้การช่วยเหลือกนัระหว่าง
เพื่อนการช่วยเหลือจากครูผูช่้วยหรือการใช้โปรแกรมจดัการดา้นพฤติกรรม เช่น โปรแกรมสร้าง
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เสริมระเบียบวนิยัภายในโรงเรียน โปรแกรมส าหรับกลุ่มเด็กอนัธพาล โปรแกรมเพื่อลดหรือจดัการ
กบัการหนีโรงเรียน เป็นตน้ 

มาตรฐานการศึกษา (ผูเ้รียน) รัฐบาลนิวซีแลนด์ไดพ้ฒันากรอบการพิจารณาคุณสมบติั
และการรับรองผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษา ซ่ึงยึดมาตรฐานการเรียนรู้เป็นหลกัในการประเมิน และ
จดัท ารายงานผลการเรียนรู้ของนกัเรียน 

การรับนกัเรียน มีการจดัแบ่งพื้นท่ีในการรับนกัเรียน (จดั Zoning) ใหบ้ริการรับนกัเรียน
จากครอบครัวท่ีมีรายได้ต ่า เช่น นักเรียนท่ีมาจากชนพื้นเมืองเมารี นักเรียนท่ีมาจากหมู่เกาะใน
มหาสมุทรแปซิฟิก หอ้งเรียนบางหอ้งมีนกัเรียนมากกวา่ 30 คน 

2. การบริหารงบประมาณและทรัพยากร 
งบประมาณท่ีไดรั้บจดัสรรจากรัฐ ซ่ึงประกอบดว้ย ค่าใช้จ่ายพื้นฐานและงบรายหัวซ่ึง

ประมาณร้อยละ 25 ทั้งน้ีไม่รวมเงินเดือน ซ่ึงคิดเป็นประมาณร้อยละ 66 งบลงทุนประมาณร้อยละ 9 
ซ่ึงส่วนใหญ่ผูบ้ริหารบอกวา่ไม่เพียงพอ มีการระดมทรัพยากรจากแหล่งอ่ืนๆ ไดแ้ก่ เงินพฒันาจาก
พอ่แม่ ผูป้กครอง ค่าลงทะเบียนเขา้ร่วมกิจกรรม เงินรายไดท่ี้โรงเรียนจดัหาเอง เป็นตน้ 

3. การบริหารงานบุคคล 
มาตรฐานครู ยงัไม่พบการก าหนดมาตรฐานท่ีชดัเจน แต่เนน้ให้ครูสามารถท่ีจะส่งเสริม

ใหน้กัเรียนเกิดการเรียนรู้ดว้ยตนเองได ้ยงัขาดผูเ้ช่ียวชาญดา้นเทคโนโลยแีละทางสังคม 
การสรรหา ผูบ้ริหารมองว่ายงัขาดบุคลากรท่ีมีความรู้ดา้นเทคโนโลยีและผูเ้ช่ียวชาญ

เฉพาะ การสรรหาบุคลากรมีการร้องขอจากกระทรวงหรือผา่นหน่วยงานยอ่ของกระทรวง 
สวสัดิการ สวสัดิการได้รับทั้งจากกระทรวงศึกษาเอง และจากหน่วยงานย่อยของ

กระทรวง ท่ีคอยให้ความช่วยเหลือ และให้ค  าแนะน า ทั้ งในเร่ืองของงบประมาณการเงิน และ
ทรัพยากรบุคคล โดยส่วนใหญ่ ครูใหญ่จะติดต่อผา่นหน่วยงานยอ่ยของกระทรวง มากกวา่จะติดต่อ
โดยตรงกบักระทรวง หรือขอความช่วยเหลือจากองคก์รวิชาชีพ หรือจากผูแ้ทนสภาในทอ้งถ่ิน เป็น
ตน้ 

การประเมินผลการปฏิบติังาน มีการประเมินผลการปฏิบติังานโดยผูบ้ริหารโดยส่วน
ใหญ่ท าทุกปี มีการน ารูปแบบการประเมินผลมาใช้อย่างต่อเน่ือง และน าเสนอต่อกระทรวง 
ศึกษาธิการ เพื่อหาแนวทางปรับปรุงและช่วยเหลือดา้นทรัพยากรบุคคล 

ผูบ้ริหารมองวา่ปัญหาการขาดแคลนงบประมาณ และบุคลากรในบางส่วนมีผลต่อการ
พฒันาหลกัสูตร บางโรงเรียนไม่มีโปรแกรมพิเศษ ขาดค าแนะน าจากหน่วยงานภายนอกท่ีเก่ียวขอ้ง 
และยงัมีบางโรงเรียนท่ียงัด าเนินการตามแบบชุมชนดั้ งเดิม แต่ครูมองว่าเวลาเป็นส่วนส าคัญ 
นอกจากนั้นยงัมี ขนาดของชั้นเรียน และพฤติกรรมของนกัเรียนยงัเป็นอุปสรรค 
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4. การบริหารทัว่ไป 
โรงเรียนส่วนมาก (ร้อยละ 99) มีกระบวนการพิจารณาทบทวนตนเอง (self-review) มี

ส่วนน้อยท่ีก าลังพฒันากระบวนการน้ีอยู่ โรงเรียนร้อยละ 91 ได้พฒันากระบวนการพิจารณา
ทบทวนตนเองเพื่อใช้แทนท่ีแผนพฒันาโรงเรียนคณะกรรมการสถานศึกษา มีการติดต่อผูป้กครอง
เป็นรายบุคคลมากกวา่เป็นกลุ่ม 

5. บทบาทหนา้ท่ีของผูบ้ริหารสถานศึกษา  
รับนโยบายจากรัฐ ท าความเข้าใจกับแนวนโยบายและหลักสูตร ก าหนดแนวทาง

บริหารภายในโรงเรียน โดยเนน้การตอบสนองความตอ้งการของชุมชน มีการประชุมปรึกษาหารือ
กับคณะกรรมการสถานศึกษา และครู เพื่อก าหนดแนวนโยบาย แนวทางบริหาร หรือการจัด
กิจกรรม การเรียนการสอนภายในโรงเรียน มีการประสานความร่วมมือด้านขอ้มูลข่าวสารทาง
การศึกษา ระหวา่งโรงเรียนดว้ยกนั และระหวา่งโรงเรียนและชุมชน 

6. การก ากบัดูแล 
การก ากบัดูแลจะใช้การตรวจสอบประเมินผลเป็นระยะอย่างต่อเน่ือง โดยการประเมิน

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนทุกปี มีการประเมินหลกัสูตรประมาณ 3 ปีต่อคร้ัง โดยผูบ้ริหารจะคอย
ตรวจสอบและรายงานผลต่อกระทรวงศึกษาธิการ หรือหน่วยงานยอ่ยของกระทรวงศึกษาธิการ มี
การตรวจสอบปัญหา และร่วมประชุมปรึกษาหารือกบักรรมการบริหาร เพื่อหาแนวทางปรับปรุง 
รวมทั้งมีการติดต่อกบัผูป้กครองเก่ียวกบัปัญหาของนักเรียน ซ่ึงโดยส่วนใหญ่เป็นหน้าท่ีของครู
ผูรั้บผดิชอบการก ากบัดูแลจากการประเมินผล ครูส่วนใหญ่ยงัมีมุมมองวา่การประเมินผล ท าให้เกิด
ภาระงานท่ีมากข้ึน ในขณะท่ีเวลามีไม่เพียงพอ โดยเฉพาะกบัขนาดของห้องเรียนท่ีรับผิดชอบ คือ
ครูต้องรับผิดชอบนักเรียนจ านวนมาก ท าให้การพฒันาการเรียนการสอนโดยเฉพาะการเน้น
กิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ดว้ยตนเอง หรือการเรียนรู้ตลอดชีวิตเป็นไปไดย้าก 
หรือการประเมินผลไม่น าไปสู่การปรับปรุงเปล่ียนแปลงเท่าไรนัก แต่ผูบ้ริหารค่อนข้างเห็น
ความส าคญัของการก ากบัดูแลโดยการประเมินผลเป็นระยะๆ เพราะท าให้ทราบปัญหาและน าไปสู่
การปรับเปล่ียนแนวทางบริหารหลกัสูตรใหเ้หมาะสมกบับริบทของสถานศึกษาและชุมชน แมว้า่จะ
ยงัมีปัญหาอุปสรรคในเร่ืองการสรรหาทรัพยากรท่ีทนัสมยัหรือทรัพยากรบุคคลท่ีเช่ียวชาญเฉพาะ 

คณะกรรมการบริหารมีหนา้ท่ีโดยส่วนใหญ่เก่ียวกบัการจดัการดา้นนโยบาย หรือมีส่วน
ร่วมในการตัดสินใจในการก าหนดหรือปรับเปล่ียนนโยบายของสถานศึกษา การตัดสินใจท่ี
ค่อนขา้งเป็นปัญหาจะพบมากในสถานศึกษาท่ีก าลงัมีการปรับโครงสร้างการบริหาร บทบาทหนา้ท่ี
โดยทัว่ไป ไดแ้ก่ การแสวงหาความช่วยเหลือจากกระทรวงศึกษาธิการ การให้ค  าปรึกษาหรือรับ
ค าแนะน าร้องทุกข์จากครอบครัวหรือผูป้กครองนกัเรียน การให้ค  าปรึกษา การปรึกษาหารือหรือ
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แจง้ขอ้มูลข่าวสารแก่ผูป้กครองนกัเรียน การเจรจาต่อรองกบัโรงเรียนอ่ืนๆ หรือกบักลุ่มผูบ้ริหาร
โรงเรียนอ่ืนๆ เป็นตน้ 

4) การจดัการโรงเรียนเชิงสร้างสรรคแ์ละผลิตภาพในประเทศองักฤษ ระบบ
การศึกษาขั้นพื้นฐานขององักฤษ ประกอบดว้ย การศึกษาระดบัประถมศึกษาและระดบัมธัยมศึกษา 
โดยมีการศึกษาภาคบงัคบั 9 ปี หลกัการส าคญัในการจดัการศึกษามี 3 ประการคือ 

1. การจดัการศึกษาตอ้งให้ความส าคญักบัการศึกษาเพื่อมวลชน และเป็น
การศึกษาท่ีสนองความตอ้งการของผูเ้รียนแต่ละคน 

2. การจดัการศึกษาตอ้งให้ความส าคญัทั้งความเป็นเลิศทางวิชาการและ
ความเสมอภาคทางการศึกษา โดยใชเ้ป้าหมายความเป็นเลิศทางวิชาการเป็นกลไก ลดความไม่เสมอ
ภาคทางการศึกษา 

3. โรงเรียนตอ้งเป็นศูนยก์ลางการปฏิรูปการศึกษา สร้างความร่วมมือรวม
พลงักนัทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง ความร่วมมือรวมพลงัในระดบัทอ้งถ่ินน าไปสู่ความร่วมมือรวมพลงัใน
ระดบัชาติ 

โครงการ Education Act Zone (EAZ) 
โครงการ Education Act Zone (EAZ) เป็นโครงการความร่วมมือรวมพลงัท่ีให้การ

สนับสนุนการด าเนินงานโดยกระทรวงศึกษาธิการของอังกฤษ  มีหลักการด าเนินงานท่ีให้
ความส าคัญกับงานท่ีเป็นความคิดริเร่ิม มีความยืดหยุ่น เป็นนวตักรรมและมีความปลอดภัย 
(creative, flexible, innovative and safe work) โดยความร่วมมือ รวมพลงัจากทุกฝ่าย รูปแบบการ
ด าเนินงานพฒันาจากระดบัล่าง (bottom up) โดยความเห็นชอบของคณะครูและบุคลากรของ
โรงเรียน โดยโรงเรียนมีพี่เล้ียงท่ีเป็น critical friend คอยให้ความช่วยเหลือเม่ือทางโรงเรียนตอ้งการ 
โรงเรียนแต่ละโรงเรียนท่ีเขา้ร่วมโครงการถูกจดัให้อยูใ่นเขตปฏิบติัการทางการศึกษา (EAZ) โดย
ผูบ้ริหารโรงเรียนในเขตปฏิบติัการทางการศึกษา ตอ้งประชุมเพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้จากกนั เพื่อ
ร่วมกนัสร้างแผนกลยุทธ์การด าเนินงาน และเพื่อวางแผนการด าเนินงานการฝึกอบรมร่วมกนั เป็น
ระยะๆ อยา่งสม ่าเสมอและต่อเน่ือง 

ลกัษณะกิจกรรมความร่วมมือรวมพลงัในโครงการแยกไดเ้ป็นสามรูปแบบ แบบแรก 
คือ soft-edged activities ไดแ้ก่ กิจกรรมการจดัประชุมร่วมกนั 3-4 วนั การจดังานฉลองเทศกาล
ส าคญั แบบท่ีสอง คือ medium-edge activities ไดแ้ก่ การจดัสรรงบประมาณรวมกลุ่มโรงเรียน การ
พฒันา web site ส าหรับหน่วยงานใชร่้วมกนั โครงการเรียนรู้วิธีการเรียนรู้ท่ีจดัข้ึนระหวา่งโรงเรียน
ในเขต EAZ และแบบท่ีสามคือ hard-edge activities ไดแ้ก่ การตั้งคณะกรรมการร่วมเพื่อด าเนินการ
โครงการการศึกษาของชุมชน การตั้งคณะกรรมการประเมินผลการด าเนินงานโครงการในภาพรวม 
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และการพฒันารูปแบบการประเมินและรับรองคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนทั้งหมดโนโครงการ 
นอกจากน้ีโครงการ EAZ ยงัไดใ้ห้ค  าจ  ากดัความของความร่วมมือรวมพลงั 3 ระดบั ไวด้งัน้ี คือ 
ความร่วมมือรวมพลงัแบบสหวิทยาลยั (collegiality) หมายถึง ความสัมพนัธ์ท่ีเกิดข้ึนจากการมี
ค่านิยมในการท างานและเรียนรู้ร่วมกนั ความร่วมมือ รวมพลงัแบบสหพนัธ์ (federations) หมายถึง 
การท่ีโรงเรียนตั้งแต่สองโรงเรียนข้ึนไปท างานร่วมกนัเพื่อพฒันาศกัยภาพของโรงเรียนและความ
ร่วมมือรวมพลงัแบบเครือข่าย (networks) หมายถึง การท างานท่ีมีการติดต่อสัมพนัธ์โดยไม่มี
กฎเกณฑท่ี์เขม้งวดมากนกั มีจุดประสงคเ์พื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนั 

จากการประเมินผลการด าเนินงานของโรงเรียนในเขตการปกครองการศึกษาทอ้งถ่ิน 
(LEA) รวม 12 เขต และการตรวจเยี่ยมโงเรียน 42 โรงเรียน พบว่าความร่วมมือรวมพลังให้
ประโยชน์หลายประการ ประการแรก ความร่วมมือรวมพลงัช่วยสร้างและขยายโอกาสการเรียนรู้
ของผูเ้รียนทุกกลุ่มทุกระดบั โดยเฉพาะนกัเรียนช่วงอายุ 11 ปี มีโอกาสศึกษาต่อมากข้ึน ประการท่ี
สอง นกัเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดีข้ึน ประการท่ีสาม ผลการสร้างเครือข่ายเพื่อแลกเปล่ียนผล
การปฏิบติังานยอดเยีย่ม (best practices) ระหวา่งครูท าใหค้รูมีความมัน่ใจเพิ่มข้ึน ไม่รู้สึกวา้เหวแ่ละ
โดดเด่ียว ประการท่ีส่ี ความร่วมมือรวมพลงัท าให้โรงเรียนมีหุ้นส่วน และมีทรัพยากรด าเนินงาน
เพิ่มข้ึน และประการท่ีห้า ผลการด าเนินงานเป็นประโยชน์ต่อชุมชน ถึงแม้จะไม่เห็นหลักฐาน
ชดัเจนแต่เป็นท่ีรับรู้ทัว่กนั ในขณะเดียวกนัความร่วมมือรวมพลงัตามโครงการน้ีมีประเด็นท่ีตอ้ง
พิจารณาแยกไดเ้ป็นสองประเด็น ประเด็นแรก คือ ขอ้จ ากดัในทางปฏิบติั แมว้่าความร่วมมือรวม
พลงัจะท าให้เกิดประโยชน์หลายประการ แต่กระบวนการด าเนินงานแบบร่วมมือรวมพลงัใชเ้วลา
มาก บางโรงเรียนร้องทุกขว์า่ผูบ้ริหารใชเ้วลาในการประชุมกบัหุ้นส่วนมากเกินไป จนเสียงานของ
โรงเรียน การจดัสรรงบประมาณให้โรงเรียนยงัไม่ทัว่ถึงและเป็นธรรม เพราะบุคลากรในโรงเรียน
ยงัไม่มีส่วนร่วมในการจดัสรรงบประมาณ ตามหลกัการรวมพลงั ประการท่ีสอง คือ ประเด็นทาง
วฒันธรรม ไดแ้ก่ ความวติกกงัวลในส่ิงท่ีไม่เคยท ามาก่อนเก่ียวกบัความร่วมมือรวมพลงั และความ
ตอ้งการระบบงานท่ียดืหยุน่และไม่เป็นทางการ 

จากกรณีศึกษา ครูใหญ่ (Elizabeth Owens โรงเรียน Charles Dickens Primary School 
ในเขต Southwark Education Action Zone (IPPR, 2003) สรุปไดว้่า โครงการ EAZ ประสบ
ความส าเร็จในระดบัสูงมาก จากการประเมินคุณภาพโรงเรียนทุกโรงเรียนใน Southwark Education 
Action Zone พบวา่ทุกโรงเรียนมีความส าเร็จในการปฏิรูป มีค่าตวับ่งช้ีส าหรับการประเมินสูงข้ึน
ทุกโรงเรียน ปัจจยัส าคญัท่ีท าให้โครงการ EAZ ประสบความส าเร็จไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นการบริหาร
จดัการและปัจจยัด้านความใกล้ชิดกับแหล่งการเรียนรู้ในชุมชน ซ่ึงช่วยให้โรงเรียนประหยดั
งบประมาณด าเนินการ และบุคลากรของโรงเรียนมีความสะดวกในการใชป้ระโยชน์แหล่งเรียนรู้ 
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สรุปได้ว่าการจดัการโรงเรียนเชิงสร้างสรรค์และผลิตภาพในประเทศไทย ผูว้ิจยัได้
ศึกษาแนวคิดตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 
2545 ในเร่ืองกระบวนการเรียนรู้ท่ีมุ่งให้ผูเ้รียนมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์เรียนรู้จากประสบการณ์
จริง ฝึกปฏิบติัให้ท าได ้คิดเป็น ท าเป็น และเรียนรู้ดว้ยตนเองอย่างต่อเน่ือง นอกจากน้ียงัไดศึ้กษา
แนวคิดของศาสตราจารย ์ดร.ไพฑูรย ์สินลารัตน์ ในเร่ืองการจดัหลกัสูตร กระบวนการเรียนการ
สอน ให้ผูเ้รียนมีความคิดใหม่ๆ สร้างสรรค์ผลงานใหม่ๆ เป็นองคก์รแห่งการสร้างสรรคแ์ละผลิต
ภาพ ส่วนแนวคิด การจดัการโรงเรียนเชิงสร้างสรรคแ์ละผลิตภาพในต่างประเทศคร้ังน้ี ผูว้ิจยัจะใช้
ขอ้มูลเพื่อเป็นขอ้มูลพื้นฐานเบ้ืองตน้ และเป็นแนวทางส าหรับการประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับ
บริบทไทย โดยใช้รูปแบบการจดัการโรงเรียนเชิงสร้างสรรค์และผลิตภาพในประเทศสิงคโปร์ 
มาเลเซีย นิวซีแลนด์ และองักฤษท่ีสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Guilford คือ นกัเรียนมีความสามารถ
ในการคิดไดก้วา้งไกลหลายทิศทาง ประกอบดว้ย คิดคล่องแคล่ว หาค าตอบไดเ้ด่นชดัตรงประเด็น 
คิดยืดหยุน่สามารถปรับสภาพความคิดตามสถานการณ์ต่างๆ ได ้คิดริเร่ิมสามารถน าเอาความรู้เดิม
มาดดัแปลงและประยกุตใ์หเ้กิดส่ิงใหม่ และคิดละเอียดลออ สามารถมองเห็นรายละเอียดในส่ิงท่ีคน
อ่ืนมองไม่เห็น และแนวคิดของ Brown and Moberg (1980) ในเร่ืองสภาพแวดลอ้ม เทคโนโลย ี
โครงสร้าง กระบวนการบริหารจดัการ และการตดัสินใจสั่งการ ซ่ึงเป็นเทคนิคท่ีผูบ้ริหารใชใ้นการ
ปฏิบติัภารกิจใหป้ระสบความส าเร็จตามวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมาย 
 
2.3 แนวคิดเกีย่วกบัความคิดสร้างสรรค์และผลติภาพ 

2.3.1 ความหมายของความคิดสร้างสรรค ์ (Creative  Thinking) 
ความคิดสร้างสรรค์เป็นส่ิงท่ีมีอยู่ในตวับุคคลทุกคน มากบา้งน้อยบา้งแตกต่างกนัไป 

นกัการศึกษา และนกัจิตวทิยาไดใ้หค้วามหมายของความคิดสร้างสรรคไ์วห้ลายทศันะ ดงัน้ี 
1) ความคิดสร้างสรรค์เป็นจินตนาการประยุกต์ (Applied Imagination) คือเป็น

จินตนาการท่ีมนุษยส์ร้างข้ึนเพื่อแกปั้ญหายุ่งยากท่ีมนุษยป์ระสบอยู่มิใช่เป็นจินตนาการท่ีฟุ้งซ่าน 
เล่ือนลอย โดยทัว่ไปความคิดจินตนาการจึงเป็นลกัษณะส าคญัของความคิดสร้างสรรค์ ในการ
น าไปสู่ผลผลิตท่ีแปลกใหม่และเป็นประโยชน์ (Osborn, 1957) 

2) ความคิดสร้างสรรค์เป็นสมรรถภาพทางสมองท่ีมีลักษณะความคิดแบบอเนกนัย 
Divergent Thinking) คือ สามารถคิดไดห้ลายทิศทางหลายแง่หลายมุมคิดไดก้วา้งไกล ความคิดแบบ
อเนกนยั ประกอบดว้ย ความคิดริเร่ิม (Originality) ความคิดคล่องตวั (Fluency)ความยืดหยุน่ในการ
คิด (Flexibility) และความคิดละเอียดลออ (Elaboration) (Guilford, 1959) 
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3) ความคิดสร้างสรรค์คือความสามารถของบุคคลในการคิดแกปั้ญหา ด้วยความคิด
ลึกซ้ึงท่ีนอกเหนือไปจากการคิดอยา่งปกติธรรมดา เป็นลกัษณะภายในตวับุคคลท่ีสามารถจะคิดได้
หลายแง่หลายมุมผสมผสานจนไดผ้ลิตผลใหม่ท่ีถูกตอ้งสมบูรณ์กวา่ (Anderson, 1959) 

4) ความคิดสร้างสรรคเ์ป็นลกัษณะการคิดท่ีหาค าตอบหลายๆค าตอบในการตอบสนอง
ต่อส่ิงเร้า ซ่ึงลกัษณะเช่นน้ีมกัจะเกิดข้ึนกบับุคคลท่ีมีอิสระในการตอบสนองจึงจะสามารถตอบได้
มาก (Getzels & Jackson, 1962) 

5) ความคิดสร้างสรรค์ หมายถึง ความสามารถเช่ือมโยงความสัมพนัธ์ กล่าวคือ เม่ือ
ระลึกถึงส่ิงหน่ึงไดก้็จะเป็นสะพานช่วยใหร้ะลึกถึงส่ิงอ่ืนท่ีมีความสัมพนัธ์กนัไดต่้อไปอีก (Wallach 
& Kogan, 1965) 

6) ความคิดสร้างสรรคคื์อ ความสามารถเช่ือมโยงสัมพนัธ์องคป์ระกอบในแบบใหม่ๆ 
ได ้และถา้ส่ิงท่ีน ามาเช่ือมโยงกนันั้น มีความห่างไกลกนัมากเพียงใด การเช่ือมโยงสัมพนัธ์ก็มีความ
สร้างสรรคม์ากข้ึนเพียงนั้น (Mednick,1970) 

7) ความคิดสร้างสรรคเ์ป็นความรู้สึกท่ีไวต่อปัญหาและสามารถรวบรวมประสบการณ์
ทั้งหมดท่ีผา่นมา เพื่อสร้างรูปแบบใหม่ ความคิดใหม่ๆ หรือผลผลิตใหม่ๆได ้(Torrance,1972) 

8) ความคิดสร้างสรรค์หมายถึง ความสามารถในการจินตนาการและรวบรวมความรู้ 
ความคิดเดิมอยา่งหลากหลายและรวดเร็ว แลว้สร้างเป็นความรู้ ความคิดใหม่ของตนเอง สามารถคิด
นอกกรอบได้ มีผลงานการคิด สามารถริเร่ิมและสร้างสรรคผ์ลงาน หรือส่ิงใหม่ๆได ้(ประพนัธ์ศิริ 
สุเสารัง, 2551) 

9) ความคิดสร้างสรรค์  เป็นการสร้างสรรค์ส่ิงใหม่ ท่ีแตกต่างไปจากเดิมและใช้
ประโยชน์ไดอ้ยา่งเหมาะสม (เกรียงศกัด์ิ เจริญวงศศ์กัด์ิ, 2549) 

10) ความคิดสร้างสรรค ์หมายถึง กระบวนการปัญญาท่ีสามารถขยายขอบเขตความคิด
ท่ีมีอยู่เดิมสู่ความคิดท่ีแปลกใหม่ แตกต่างไปจากความคิดเดิมและเป็นความคิดท่ีใช้ประโยชน์ได้
อยา่งเหมาะสม (สุวทิย ์มูลค า, 2550) 

11) ความคิดสร้างสรรคเ์ป็นกระบวนการทางสมองท่ีคิดในลกัษณะอเนกนยัอนัน าไปสู่
การคิดคน้พบส่ิงแปลกใหม่ดว้ยการคิดดดัแปลง ปรุงแต่งจากความคิดเดิม ผสมผสานกนัให้เกิดส่ิง
ใหม่ ความคิดสร้างสรรค์จะเกิดข้ึนได ้มิใช่เพียงแต่คิดในส่ิงท่ีเป็นไปได ้หรือส่ิงท่ีเป็นเหตุเป็นผล
เพียงอย่างเดียวเท่านั้น หากแต่ความคิดจินตนาการ ก็เป็นส่ิงส าคญัท่ีจะก่อให้เกิดความแปลกใหม่ 
ควบคู่กนัไปกบัความพยายามท่ีจะสร้างความคิดฝันหรือจินตนาการใหเ้ป็นไปไดเ้รียกวา่ จินตนาการ
ประยกุตน์ัน่เอง จึงจะท าใหเ้กิดผลงานจากความคิดสร้างสรรคข้ึ์น (อารี พนัธ์มณี, 2545) 
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จากนิยามและความหมายข้างต้นสรุปได้ว่า ความคิดสร้างสรรค์ หมายถึง การ
เปล่ียนแปลงวิธีคิดและวิธีด าเนินการทางการศึกษา เพื่อการสร้างการพฒันาการได้มาซ่ึงผลผลิต
ใหม่ๆ ใหก้บัตวัผูเ้รียน 

2.3.2 แนวคิดเก่ียวกบัผลิตภาพ (Productivity)  
1) ความหมายทัว่ไปของค าวา่ “ผลิตภาพ” และวธีิวดั 
องค์กรแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) (1969) ไดใ้ห้ความหมายค าว่า “ผลิตภาพ” คือ 

อตัราส่วนระหวา่งผลผลิต (output) ต่อส่ิงป้อน (total input) ของปัจจยัท่ีตอ้งใชเ้พื่อบรรลุผลนั้น 
Kopelman (1986) ค าวา่ “ผลิตภาพ” มาจากการสร้างมโนทศัน์เชิงกระบวนการกายภาพ

ท่ีนกัเศรษฐศาสตร์ส่วนใหญ่ใช ้กล่าวคือ เป็นความสัมพนัธ์ระหวา่งผลผลิต (physical output) และ
ส่ิงป้อนหน่ึงอยา่งหรือมากกวา่หน่ึงอยา่ง (Physical inputs) ในกระบวนการผลิต โดยภาพรวมผลิต
ภาพเป็นมโนทศัน์เชิงระบบ (Systems Concept) 

Weihrich (1987) กล่าววา่ ผลิตภาพคือ อตัราส่วนระหวา่งส่ิงป้อน-ผลผลิตภายใน ช่วง
ระยะเวลาหน่ึงโดยค านึงถึงคุณภาพ ถ้าใช้ส่ิงป้อนทีละตวัจะได้ “ผลิตภาพย่อย” ถ้าใช้ส่ิงป้อน
ทั้งหมดจะได ้“ผลิตภาพรวม” 

2) ภาพและมโนทศัน์อ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 
โดยท่ีผลิตภาพเป็นมโนทัศน์เ ชิงระบบ จึงมีค า ท่ี เ ก่ียวข้องเช่น ประสิทธิภาพ 

(Efficiency) ประสิทธิผล (Effectiveness) ระบบท่ีมีประสิทธิภาพคือ ระบบท่ีสามารถท าให้ไดผ้ล
ผลิตตามจ านวนโดย ใชท้รัพยากรนอ้ยท่ีสุด ในขณะท่ีประสิทธิผลจะตอ้งพิจารณาต่อไปวา่ ไดบ้รรลุ
วตัถุประสงคห์รือไม่ 

นกัวิชาการบางท่านได้จ  าแนกความแตกต่างระหว่างผลผลิต (Output) กบัผลลพัธ์
(Outcome) โดยท่ีผลผลิต คือผลโดยตรงหรือผลทนัทีของกระบวนการ เช่น ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
ส่วนผลลพัธ์ไดแ้ก่ผลท่ีไม่บงัเกิดผลทนัทีของปฏิสัมพนัธ์ระหว่างผลผลิตกบัสภาพแวดลอ้ม เช่น 
การมีงานท า รายไดข้องผูส้ าเร็จการศึกษา 

Sergiovanni et al. (1987) ไดป้ระเมินตวัแปรเกณฑ์ในการวดัประสิทธิผลของระบบ 
(องคก์าร/โรงเรียน) ท่ีปรากฏบ่อยไดถึ้ง 24 มิติ ผลิตภาพเป็นมติหน่ึงท่ีเก่ียวกบัเป้าหมายของระบบ 
(องคก์าร/โรงเรียน) 

สรุปไดว้า่ ผลิตภาพเป็นมิติหน่ึงของผลลพัธ์ของระบบ การวดัผลิตภาพนอกจากจะดูท่ี
ผลสุดทา้ย (ผลผลิตหรือผลลพัธ์) อาจวดัไดจ้ากขั้นตอนท่ีจะน าไปสู่ผลลพัธ์สุดทา้ย เช่น พฤติกรรม
การท างาน ผลการปฏิบติังาน 
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2.3.2.1 “ผลิตภาพ” ในเศรษฐศาสตร์ 
ความหมาย 
“ผลิตภาพ” เป็นมโนทศัน์ท่ีใชก้นัเป็นปกติวิสัยในวงการเศรษฐศาสตร์ เป็นค าท่ีนิยมส่ือ

ความหมายดว้ยอตัราส่วนระหว่าง “ผลผลิต”/ “ปัจจยัผลิต” (Output-Input Ratio) อตัราส่วนน้ี ให้
ขอ้สรุปในรูปของตวัเลขวา่ปัจจยัผลิตหน่ึงหน่วยนั้นไดผ้ลิต “ผลผลิต” ก่ีหน่วย ในกระบวนการผลิต
หน่ึงๆ หรือในกระบวนการผลิตขององคก์รหน่ึงๆ 

ในการวดัผลิตภาพของปัจจยัผลิตชนิดนั้นๆ ดว้ยอตัราส่วนเองก็เพียงระบุค่าของ ผลิต
ภาพของปัจจยัผลิต โดยยงัไม่สามารถส่ือความหมายวา่ ผลิตภาพของปัจจยัผลิตชนิดนั้นๆ เป็นผลิต
ภาพท่ีต ่าหรือสูง ดีข้ึนหรือเลวลง การใช้ค่าของผลิตภาพของปัจจยัผลิต ให้มีความหมายในเชิง
สร้างสรรคจ์ะเกิดข้ึนเม่ือเป็นการเปรียบเทียบภาวะผลิตภาพของปัจจยัผลิต (ชนิดเดียวกนั) ระหวา่ง 
(อย่างน้อย ) 2 จุดเวลา หรือระหว่างระดบัค่ามาตรฐาน (ท่ีคาดหวงัไวต้ามหลกัการหรือทฤษฎีท่ี
น ามาใช)้ กบัระดบัค่าผลิตภาพของปัจจยัผลิตท่ีค านวณออกมาส าหรับปัจจยัผลิตชนิดนั้นๆ 

อตัราส่วนในลกัษณะท่ีเสนอขา้งตน้ จดัเป็นผลิตภาพเฉล่ียของปัจจยัผลิตชนิดหน่ึง (ต่อ
หน่ึงหน่วย) และเป็นผลิตภาพท่ีอา้งถึงเสมอ แมไ้ม่มีค าว่า “เฉล่ีย” ต่อทา้ยไวด้ว้ยก็ตามแต่ ในบาง
โอกาสนกัเศรษฐศาสตร์ก็มีมโนทศัน์ “ผลิตภาพเพิ่ม” (Marginal Productivity) ของปัจจยัผลิตชนิด
หน่ึงๆ ดว้ย นัน่คืออตัราส่วนท่ีส่ือความหมายวา่ เม่ือเพิ่มปัจจยัผลิตชนิดนั้นๆ หน่ึงหน่วย ผลผลิตท่ี
ผลิตไดเ้พิ่มข้ึนนั้นเป็นก่ีหน่วย “ผลิตภาพเพิ่ม” เป็นมโนทศัน์ท่ีส าคญัเม่ือตอ้งการวินิจฉยัวา่สมควร
เพิ่มปัจจยัผลิตชนิดหน่ึงดี หรือเพิ่มปัจจยัผลิตอีกชนิดหน่ึงแทน 

ส าหรับผูท่ี้รู้จกัเศรษฐศาสตร์อยา่งผวิเผนิแลว้ ค าวา่ “ผลผลิต” (output) ก็เป็นมโนทศัน์ท่ี
ง่าย และนึกภาพออกได้ทนัที โดยสามารถมองเห็นตวัอย่างผลผลิตในตลาดสินคา้ท่ีมีอยู่ดาษด่ืน 
ผลผลิตเหล่าปรากฏเป็นหน่วยๆ เป็นช้ิน เป็นอนั เป็นกระสอบ เป็นกิโล เป็นตน้ ฯลฯ ถา้ผลผลิตท่ี
น ามาเป็น “ตวัเศษ”ของอตัราส่วน เป็นผลิผลิตเช่นเดียวกัน การใช้หน่วยเชิงกายภาพ (Physical 
Unit) ก็กระท าไดเ้ลย ซ่ึงในกรณีท่ีราคาค่างวดของผลผลิตเปล่ียนแปลงไประหว่างปี การวดัผลิต
ภาพของปัจจยัผลิตเป็นหน่วยกายภาพก็สะดวกส าหรับการเปรียบเทียบ แต่ถา้ปัจจยัผลิตท่ีน ามาวดั
ผลิตภาพนั้นมีส่วนผลิตผลผลิตหลายๆ ชนิด ซ่ึงมีหน่วยกายภาพไม่เหมือนกนั การรวมเป็นผลผลิต
รวมยอ่มท าอยา่งตรงไปตรงมาไม่ได ้จ  าเป็นตอ้งหนัไปใช้มูลค่าของผลผลิตแทนท าให้รวมค่าของ
ผลผลิตทุกชนิดได ้ในกรณีเช่นน้ีการเปรียบเทียบผลิตภาพของปัจจยัผลิตระหว่างสองจุดเวลา ซ่ึง
ตอ้งใชมู้ลค่าแท ้(ในรูปท่ีเรียกวา่ Constant Price Money Value) ของผลผลิตเพื่อให้ไดภ้าพท่ีถูกตอ้ง
วา่ ผลิตภาพของปัจจยัผลิตชนิดนั้นๆ ไดเ้พิ่มข้ึนหรือลดลง 
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ปัจจยัผลิตท่ีนิยมน ามาวดัค่าผลิตภาพในวงการเศรษฐศาสตร์ก็คือ แรงงาน (labor) และ
ทุน (capital) ทั้งน้ีเพราะว่าปัจจยัผลิตทั้งสองชนิดน้ีจดัเป็นปัจจยัหลกัในการะบวนการผลิต ถา้คน 
(แรงงาน) มีผลิตภาพท่ีสูงข้ึนเร่ือยๆ ก็ส่ือความหมายว่า คนในฐานะปัจจยัผลิตในประเทศนั้น 
สามารถผลิตผลผลิตได้มากข้ึน ผลผลิตของประเทศโดยรวมก็ย่อมสูงข้ึนด้วย แม้นว่าจ านวน
แรงงานท่ีใชอ้ยูย่งัเท่าเดิม จ านวนแรงงานน้ีนิยมวดัในรูปของ “จ านวนชัว่โมงแรงงาน” หรือบางทีก็
วดัในรูปของ “จ านวนคน” (Number of Workers) อนัเป็นการวดัท่ีหยาบกวา่ เช่นเดียวกบัทุนซ่ึงเป็น
ปัจจยัผลิตท่ีขาดไม่ไดเ้ลยในระบบการผลิตยุคปัจจุบนั เม่ือผลิตภาพของทุนสูงข้ึนจากเดิม ผลผลิต
รวมของประเทศก็จะสูงข้ึนโดยนยั เม่ือยงัคงใช้ทุนในจ านวนท่ีเท่าเดิม แน่นอนถ้าผลิตภาพของ
แรงงาน และของทุนต่างก็สูงข้ึนจากระดบัของปีก่อนๆ ผลผลิตรวมของประเทศก็ย่อมเพิ่มข้ึนเป็น
นยักนัและกนั 

ในกระบวนการผลิตของหน่วยผลิตหน่ึงๆ มีการใช้ปัจจยัผลิตหลายชนิด ดงันั้น การ
กล่าวถึงผลิตภาพของแรงงาน (Labor Productivity) โดยใชผ้ลผลิตท่ีเกิดจากการใช้ปัจจยัผลิตทั้ง
สองชนิด มาเป็นตวัเศษในการค านวณ ผลผลิตภาพของแรงงานท่ีค านวณไดน้ั้นก็เป็นผลิตภาพของ
แรงงานท่ีมีส่วนช่วยเสริมจากทุนดว้ย จดัเป็นการวดัผลิตภาพของแรงงานท่ีหยาบพอสมควร แต่ก็
ไม่เป็นปัญหามากนักในการใช้ เน่ืองจากผลิตภาพท่ีวดัได้ ในปีก่อนๆ ก็เป็นการวดัในลกัษณะ
เดียวกนั แมใ้นกรณีน้ีก็ตอ้งสรุปดว้ยความระมดัระวงัโดยเฉพาะ เม่ือตอ้งการวิเคราะห์ว่าผลิตภาพ
ของปัจจยัผลิตท่ีเปล่ียนแปลไปนั้น เกิดจากสาเหตุอะไรบา้ง ขอ้สังเกตน้ีก็ใชไ้ดก้บัผลิตภาพของทุน
เช่นกนั และเม่ือตอ้งการวดัผลิตภาพของปัจจยัผลิตต่างชนิดรวมกนัก็จะไดภ้าพของ “ผลิตภาพรวม” 
(Total Productivity)เป็นการใช้ผลผลิตทั้งหมดท่ีเกิดจากระบวนการผลิตอาหาร ด้วยปัจจยัผลิต
ทั้งหมดทุกชนิดแน่นอน ในระดบัการค านวณจริง ปัจจยัผลิตท่ีมีกายภาพต่างกนัยอ่มตอ้งมีวิธีการวดั
และวธีิการรวม ท่ีตอ้งพฒันากนัเพื่อการค านวณเป็นการเฉพาะ 

ความสนใจใน “ผลิตภาพ” 
ถ้ามองข้ามตัวเลขและอัตราส่วน แล้วมานิยามผลิตภาพของปัจจยัผลิตในลักษณะ

หยาบๆ ความหมายท่ีไดก้็คือ ดชันีความสามารถผลิต “ผลผลิต” ของ “ปัจจยัผลิต” ในกระบวนการ
ผลิตหน่ึงๆ เวลาจุดหน่ึง ความสนใจท่ีจะวดั ผลิตภาพของปัจจยัการผลิตเกิดจากแรงกระตุน้ของ
เจา้ของปัจจยัผลิต (หรือผู ้ว่าจ้างปัจจยัผลิต) ซ่ึงตอ้งการรู้ประสิทธิภาพ (efficiency) ของการใช้
ปัจจยัผลิตชนิดนั้นๆ การท่ีจะรู้วา่ประสิทธิภาพของการใชปั้จจยัผลิตระหวา่งสองจุด เวลาไดเ้พิ่มข้ึน
หรือไม่ ก็ตอ้งมีดชันีอะไรสักอยา่งหน่ึงท่ีจะช่วยให้ไดค้  าตอบนั้น มโนทศัน์ผลิตภาพจึงเป็นส่ิงท่ีถูก
สร้างสรรค์ข้ึนมาเพื่อเป็นดชันีดงักล่าว ดงันั้นการพูดถึงผลิตภาพส่ือความสนใจเร่ืองผลิตภาพของ
การใช้ทรัพยากรในกระบวนการผลิตและประสิทธิภาพของกระบวนการผลิตเอง การวดัผลิตภาพ
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ของปัจจยัการผลิตก็เป็นรูปแบบหน่ึงของการประเมินผล (evaluation) ของการใชปั้จจยัผลิตนัน่เอง 
การวดัผลิตภาพของปัจจยัการผลิตไม่ใช่ส่ิงท่ีน่าสนใจในตวัมนัเอง แต่เพื่อเป็นจุดเร่ิมตน้ของการ
ประเมิน ของการใช้ปัจจัยผลิตและการเรียนรู้สาเหตุของการเพิ่ม (ลด) ประสิทธิภาพของการใช้
ปัจจยัผลิต ตลอดจนการแสวงหามาตรการและวิธีการท่ีจะส่งเสริมให้มีการเพิ่มประสิทธิภาพของ
การใชปั้จจยัการผลิต นัน่คือ การช่วยเพิ่มผลิตภาพของปัจจยัการผลิตนัน่เอง 

2.3.2.2  ผลิตภาพการศึกษา 
ในการวางแผนทางการศึกษา (educational planning) ให้มีประสิทธิภาพและเกิด

ประสิทธิผลนั้น ควรจะค านึงถึงผลิตภพการศึกษา ซ่ึงพิจารณาไดจ้ากคุณภาพของผูส้ าเร็จการศึกษา 
และประสิทธิภาพของระบบการศึกษาในแง่ของเวลาและค่าใชจ่้ายท่ีใชไ้ป โดยการวเิคราะห์เก่ียวกบั
ผลิตภาพการศึกษา อาจกระท าได้หลายแนวทาง เช่น การวิเคราะห์ผลิตภาพของนกัเรียนนกัศึกษา 
(student productivity) ผลิตภาพของครูอาจารย์ (teacher productivity) การลงทุนทางการศึกษา 
(educational investment ) เป็นตน้  

ส าหรับการวิเคราะห์ผลผลิตภาพการศึกษา ไดมี้การศึกษาในลกัษณะท่ีเรียกวา่ การวิจยั
สถาบนั โดยการศึกษาประสิทธิภาพของระบบการศึกษาดว้ยวิธีการต่าง ๆ เพื่อน าไปประกอบการ
วางแผน และก าหนดนโยบายการจดัการศึกษาต่อไป อย่างไรก็ตาม การวิจยัสถาบนัมกัจะศึกษา
ภายใตช่้วงเวลาใดเวลาหน่ึงเท่านั้น ซ่ึงไม่เหมาะสมกบัระบบการศึกษาท่ีมีลกัษณะเปล่ียนแปลงตาม
เวลาหรือพลวตั (dynamic) 

การจดัการเรียนกานสอนเชิงผลิตภาพ 
รูปแบบการเรียนการสอนเชิงผลิตภาพ (Productivity-Based instructional Model) เป็น

รูปแบบการเรียนการสอนท่ีเน้นการเรียนรู้อย่างมีความหมาย ความหมายในการเรียนรู้จึงตอ้งถูก
สร้างข้ึนโดยผูเ้รียน นั่นคือให้ผูเ้รียนได้ฝึกฝนและปฏิบติังานจากกิจกรรมการเรียนท่ีมีคุณค่าต่อ
สังคมภายใตแ้นวคิดแหล่งการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย และแนวทางปฏิบติัในการแกปั้ญหาท่ีแตกต่าง
กนัตามความสนใจ ดงันั้น การเรียนรู้แบบร่วมแรงรวมพลงัและการเรียนรู้แบบโครงงาน จึงเป็นฐาน
แนวคิดและทฤษฎีท่ีส าคญัของรูปแบบฯ รูปแบบการเรียนการสอนน้ีน าไปสู่การพฒันาคุณลกัษณะ
ดา้นรวมพลงัสร้างสรรคส์ังคม ขั้นตอนของรูปแบบฯ มีดงัน้ี (ไพฑูรย ์สินลารัตน์, 2543) 

1. การเตรียมบริบทตามสภาพจริง : การเรียนรู้ตามสถานการณ์จริง (Prepare Learning 
Context : Situated Learning) 

เตรียม (Prepare) ผูส้อนจดัหาแหล่งการเรียนรู้ ขอ้มูลกรณีศึกษาหรือผูเ้ช่ียวชาญ เพื่อให้
ขอ้ความรู้ตามสภาพจริงในประเด็นท่ีจะเรียนรู้แบบสร้างสรรคผ์ลงาน โดยแสวงหาบุคคล องค์กร 
และชุมชนภายนอกมาสนับสนุนการพฒันาการเรียนการสอน โดยจัดหลักสูตรท่ีทันสมัย มี
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โครงสร้างหลกัสูตรท่ีท าให้ผูเ้รียนมีความรู้และทกัษะท่ีน าไปใชใ้นการปฏิบติัและหลกัสูตรท่ีท าให้
ผูเ้รียนมีความรู้และทกัษะท่ีน าไปใชใ้นการปฏิบติัและสร้างสรรคผ์ลงานไดจ้ริง โดยร่วมมือกบับุคล 
องคก์ร และชุมชนภายนอก 

2. การตั้งเป้าหมาย : การเรียนรู้แบบน าตนเองและการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Set Goals : 
Self-Directed Learning / Co-operative learning) 

2.1 ก าหนด (Set)  ผูส้อนช่วยผูเ้รียนในการก าหนดจุดมุ่งหมายและขอบข่ายการ
เรียนรู้ โดยการเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนมีอิสระในการคน้ควา้วจิยัในรูปโครงการวิจยัส่วนบุคคล การจดั
ให้มีชั่วโมงเรียนในภาคปฏิบติัในห้องปฏิบติัการ รวมทั้งมีการฝึกประสบการณ์ภาคสนามอย่าง
พอเพียง มีการเรียนการสอนทางเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Internet) เป็นตน้ 

2.2 เลือก (Choose) ผูเ้รียนเลือกกิจกรรม / โครงงานท่ีตนสนใจ ซ่ึงอาจมาจากโจทย์
ตามแผนพฒันาของประเทศในสาขาต่างๆ 

2.3 น าเสนอ (Present) ผูเ้รียนน าเสนอโครงการต่อผูส้อนและผูเ้ช่ียวชาญเพื่อ
ปรับแกโ้ดยมีการจดัสัมมนา จดัประชุมเชิงปฏิบติัการ จดัท าโครงงาน 

3. การวางแผนและด าเนินการ : การเรียนรู้แบบร่วมกนั (Plan Working Process : 
Collaborative Learning) 

3.1 ท างานกลุ่ม (Group Work)  ผูเ้รียนแบ่งกลุ่มการท างาน 
3.2 เรียนรู้ (Learn)  ผูเ้รียนปฏิบติัการเรียนรู้ร่วมแรงรวมพลงั โดยมีผูส้อนและ

ผูเ้ช่ียวชาญก ากบัดูแลให้ค  าแนะน า โดยใช้กระบวนการจดัการเรียนการสอนท่ีมุ่งเน้นผูเ้รียนเป็น
ส าคญั เช่นการเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนไดค้น้ควา้วิจยั โดยอิสระในรูปโครงการวิจยัส่วนบุคคล การจดั
ให้มีชั่วโมงเรียนในภาคปฏิบติัในห้องปฏิบติัการ รวมทั้งมีการฝึกประสบการณ์ภาคสนามอย่าง
พอเพียง มีการจดัสัมมนา จดัประชุมเชิงปฏิบติัการ จดัท าโครงงาน มีการเรียนการสอนทางเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ (Internet) และมีห้องสมุดและระบบสืบคน้ขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส์ท่ีเพียงพอท่ีจะศึกษา
หาความรู้ ตามแนวปฏิบติัท่ีดี ดงัน้ี (ส านกังานคณะกรรมการอุดมศึกษา, 2551) 

1) พฒันารูปแบบการเรียนการสอนท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญัพร้อมทั้งมีการจดัสรร
ทรัพยากรสนบัสนุน การจดัการเรียนการสอนอาจมีรูปแบบใดรูปแบบหน่ึง ดงัต่อไปน้ี การเรียนรู้
จากกรณีปัญหา (Problem-Based Learning : PBL) การเรียนรู้เป็นรายบุคคล (Individual Study) การ
เรียนรู้แบบสรรคนิยม (Constructivism) การสอนแบบเอสไอพี การเรียนรู้แบบแสวงหาความรู้ได้
ดว้ยตนเอง (Self-Study) การเรียนรู้จากการท างาน (Work-Based Learning) การเรียนรู้ท่ีเนน้การวิจยั
เพื่อสร้างองคค์วามรู้ (Research-Based Learning) การเรียนรู้ท่ีใชว้ิธีสร้างผลงานจากการตกผลึกทาง
ปัญญา (Crystal-Based Approach) 
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2) การเรียนการสอนยึดหลกัการมีปฏิสัมพนัธ์ทางวิชาการระหวา่งผูเ้รียนกบัผูส้อน 
และระหวา่งผูเ้รียนกบัผูเ้รียนทั้งในและนอกห้องเรียนอย่างสม ่าเสมอ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้อย่าง
กระตือรือร้น 

3) มีรูปแบบการจัดการเรียนการสอนท่ีมีคุณภาพ แต่ยืดหยุ่นและหลากหลาย
สามารถตอบสนองความตอ้งการเรียนรู้ของผูเ้รียน ทั้งความยดืหยุน่ดา้นช่วงเวลาเรียน และหรือดา้น
ต าแหน่งและสถานท่ีเรียน และหรือดา้นวิธีการจดัการเรียนการสอนและการประเมินผล และหรือ
ดา้นอ่ืนๆ 

4) มีการติดตามผลการเรียน ความพึงพอใจของผูเ้รียนต่อคุณภาพการสอนและส่ิง
สนบัสนุนการเรียนรู้เป็นรายบุคคลอยา่งต่อเน่ืองและน ามาใชใ้นการพฒันาผูเ้รียนให้สามารถเรียนรู้
ไดเ้ตม็ศกัยภาพ 

4. การติดตามและประเมินผลงาน : การเรียนรู้แบบโครงงาน (Follow up and Assess : 
Project-Based Learning) 

4.1 ตรวจสอบ (Check) ผูส้อนและผูเ้ช่ียวชาญร่วมกันตรวจสอบกระบวนการ
ท างาน 

4.2 ติดตาม (Follow Up) ผูส้อนและผูเ้ช่ียวชาญร่วมกนัติดตามความกา้วหนา้ของ
ผลงาน 

4.3 ปรับปรุง (Revise) ผูเ้รียนปรับปรุงแผนงาน 
4.4 ผลิต (Produce) ผูเ้รียนด าเนินการจนไดผ้ลงาน 
4.5 ประเมิน (Assess) ผูส้อนและผูเ้ช่ียวชาญประเมินผลงานเทียบกบัเป้าหมายท่ี

ก าหนด 
กระบวนการบริหารคุณภาพของสถานศึกษาเพื่อใหไ้ดผู้เ้รียนเชิงผลิตภาพ 
เพื่อให้การเกิดประสิทธิผลในการสร้างบณัฑิตเชิงผลิตภาพมีกระบวนการน าไปปฏิบติั

ในสถานศึกษา (ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2551ก) ดงัน้ี 
1. การวางแผนระดบัสถานศึกษา โดยก าหนดไวใ้นแผนยุทธศาสตร์ระดบัสถาบนั มี

การก าหนดเป้าประสงคเ์ชิงผลิต โดยมีการก าหนดตวับ่งช้ี (KPI) ของการด าเนินงานสร้างบณัฑิตเชิง
ผลิตภาพตลอดจนก าหนดเป้าหมาย (Target) ของแต่ละตัวบ่งช้ีเพื่อวดัความส าเร็จของการ
ด าเนินงานตามแผนการผลิตบณัฑิตเชิงผลิตภาพ 

2. การจดัการเรียนการสอน มีระบบและกลไกการพฒันาและบริหารหลกัสูตรในการ
สร้างบณัฑิตเชิงผลิตภาพโดยพฒันาหลกัสูตรให้สอดคลอ้งกบัวิสัยทศัน์ พนัธกิจและความพร้อม
ของสถาบนัตลอดจนสอดคลอ้งกบัความตอ้งการทางดา้นวิชาการและวิชาชีพ การเปล่ียนแปลงใน
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นวตักรรมของสังคมโดยมีการประเมินหลกัสูตรอยา่งสม ่าเสมอ มีการวางระบบและกลไกบริหาร 
หลักสูตรอย่างมีประสิทธิภาพและมีการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันต่อการเปล่ียนแปลง โดย
จดัรูปแบบการจดัการเรียนการสอนท่ีเหมาะสมและยืดหยุ่น ตลอดจนการจดักระบวนการเรียนรู้ท่ี
ค  านึงถึงความแตกต่างเฉพาะตวัของผูเ้รียน  สมรรถนะในการแสวงหาความรู้ของผูเ้รียน เช่นการ
เปิดโอกาสใหผู้เ้รียนไดค้น้ควา้วจิยัโดยอิสระในรูปโครงการวจิยัส่วนบุคคล การจดัให้มีชัว่โมงเรียน
ในภาคปฏิบติัในห้องปฏิบติัการ มีการจดัสัมมนา จดัประชุมเชิงปฏิบติัการ จดัท าโครงงาน มีการ
เรียนการสอนทางเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Internet) และมีห้องสมุดและระบบสืบค้นข้อมูล
อิเล็คทรอนิกส์ท่ีเพียงพอท่ีจะศึกษาหาความรู้เพื่อสร้างองคค์วามรู้เชิงผลิตภาพ 

3. การพฒันากิจกรรมนกัเรียน ผูเ้รียน โดยจดัให้มีการบริการแก่ผูเ้รียน ไดแ้ก่ (1) การ
บริการส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีเอ้ือต่อการเรียน เช่น การจดัส่ือเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา (2) การ
บริการดา้นกายภาพท่ีส่งเสริมคุณภาพชีวติของผูเ้รียน เช่น ห้องปฏิบติัการนวตักรรม (3) การบริการ
ดา้นการแนะแนวและการให้ค  าปรึกษา (4) การบริการดา้นขอ้มูลข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์ต่อผูเ้รียน 
เช่น ทุนกูย้มืการศึกษาแหล่งทุนการศึกษาต่อ การบริการจดัหางาน แหล่งขอ้มูลการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ ขอ้มูลข่าวสารความเคล่ือนไหวในและนอกสถาบนัท่ีจ าเป็นแก่ผูเ้รียนและศิษยเ์ก่า และ  
(5) การจดัโครงการเพื่อพฒันาประสบการณ์ทางวชิาชีพแก่ผูเ้รียนและศิษยเ์ก่าในรูปแบบต่างๆ 

1. การวิจัยและการพฒันา มีการพฒันาระบบและกลไกในการสนับสนุนการผลิต
งานวจิยัและงานสร้างสรรค ์โดยตอ้งมีการบริหารจดัการงานวิจยัและงานสร้างสรรคเ์ชิงผลิตภาพท่ี
มีคุณภาพโดยมีแนวทางการด าเนินงานท่ีเป็นระบบและมีกลไกส่งเสริมสนบัสนุนครบถว้นเพื่อให้
สมารถด าเนินการไดต้ามแผนท่ีก าหนดไว ้ทั้งการสนับสนุนดา้นการจดัหาแหล่งทุนวิจยัและการ
จดัสรรทุนวิจยั การส่งเสริมพฒันาสมรรถนะแก่นักวิจยัและทีมวิจยั การสนับสนุนทรัพยากรท่ี
จ าเป็นซ่ึงรวมถึงทรัพยากรบุคคล ทรัพยากรการเงิน เคร่ืองมืออุปกรณ์ท่ีเก่ียวขอ้งต่างๆ ตลอดจน
จดัระบบสร้างขวญัและก าลงัใจแก่นกัวจิยัอยา่งเหมาะสม 

2. การบริการวชิาการพึงใหบ้ริการวชิาการแก่ชุมชน สังคม และประเทศชาติในรูปแบบ
ต่างๆ ตามความถนัดและในด้านท่ีมีความเช่ียวชาญตามความเหมาะสมแก่องค์การภาครัฐและ
เอกชน องคก์ารอิสระ องคก์ารสาธารณะชุมชน และสังคมโดยกวา้ง รูปแบบการให้บริการวิชาการมี
ความหลากหลาย เช่น การอนุญาตใหใ้ชป้ระโยชน์ทรัพยากรของสถาบนั เป็นตน้ 

แหล่งอา้งอิงทางวิชาการให้ค  าปรึกษา ให้การอบรม จดัประชุมหรือสัมมนา วิชาการ
ท างานวิจยัเพื่อตอบค าถามต่างๆ หรือเพื่อช้ีแนะสังคม การให้บริการวิชาการนอกจากเป็นการท า
ประโยชน์ให้สังคมแล้ว สถาบันย ังได้รับประโยชน์ในด้านต่างๆ คือ เพิ่มพูนความรู้และ
ประสบการณ์ของอาจารย์อนัจะน ามาสู่การพฒันาหลักสูตร มีการบูรณาการเพื่อใช้ประโยชน์
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ทางด้านการจดัการเรียนการสอนและการวิจยั พฒันาต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ สร้าง
เครือข่ายกบัองคก์ารต่างๆ ซ่ึงเป็นแหล่งงานของผูเ้รียนและเป็นการสร้างรายไดข้องสถาบนัจากการ
ใหบ้ริการวชิาการดว้ย 

ระบบและกลไกดงักล่าวเป็นมิติของการบริหารในระดบัองค์กรท่ีจะสร้างผลผลิตหรือ
ผูเ้รียนท่ีมีคุณลกัษณะเชิงผลิตภาพ ซ่ึงครอบคลุมตั้งแต่กระบวนการวางแผนดา้นผูเ้รียนเชิงผลิตภาพ
และน าเขา้สู่กระบวนการจดัการเรียนการสอนผนวกกบัการเสริมสร้างพฒันาผูเ้รียนผ่านกิจกรรม
นอกหลกัสูตรท่ีหลากหลาย พร้อมกนัน้ีครู อาจารย ์ตอ้งผลิตผลงานวิจยั โดยผูเ้รียนมีส่วนร่วมและ
น าองคค์วามรู้ท่ีไดรั้บไปใหบ้ริการทางวชิาการแก่ชุมชน สังคมและประเทศชาติต่อไป 

2.3.3 แนวคิดเชิงสร้างสรรคแ์ละผลิตภาพในสังคมไทย ของ ศาสตราจารย ์ดร.ไพฑูรย ์สินลารัตน์ 
ปัจจุบนัเขา้สู่ยุคโลกาภิวตัน์ การตามอยา่งต่างประเทศมีมากข้ึนโดยเฉพาะแรงผลกัดนั

ของเทคโนโลยีท่ีท าให้การติดต่อส่ือสารทางวิชาการเป็นไปอย่างรวดเร็ว การเรียนรู้แนวคิดของ
ต่างประเทศจึงกวา้งขวางและหลากหลายข้ึน ก่อให้เกิดปัญหาของการศึกษาไทย ท าให้การจดั
การศึกษาของไทยไม่สอดคลอ้งกบัพื้นเพธรรมชาติและวฒันธรรมไทย จิตวิทยาการเรียนรู้ของไทย
ไม่ไดรั้บการพฒันาข้ึนมากพอ หลกัการสอนตามหลกัพระพุทธศาสนาขาดการคน้ควา้ให้ชดัเจนข้ึน 
การอบรมคนบนพื้นฐานวฒันธรรมไทยไม่ไดรั้บการวิจยัคน้ควา้เท่าท่ีควร ปัญหาการจดัการศึกษา
จึงไม่สอดคลอ้งกบัชุมชนไทย 

จากการด าเนินการตามอยา่งประเทศมาโดยตลอดท าให้ระบบการศึกษาไทยเป็นระบบ
บริโภคนิยม นัน่คือ โรงเรียนจะคอยรับและติดตามความรู้และวิชาการของต่างประเทศมาถ่ายทอด
ให้นกัเรียน การคิดใหม่ สร้างใหม่จึงไม่เกิดข้ึน ความคิดวิเคราะห์จึงได้รับการพิจารณาน้อย เกิด
ปัญหาตามอย่าง สั่งซ้ือ กินใช้ตามค่านิยมของต่างประเทศอย่างกวา้งขวาง เพื่อให้มีการพฒันา
ประเทศทดัเทียมกบัประเทศต่างๆ ทั้งในทางเศรษฐกิจ สังคม และเป็นประโยชน์ มีส่วนร่วมแก่วง
การศึกษานานาชาติได้ จึงตอ้งพฒันาโรงเรียนเชิงสร้างสรรค์และผลิตภาพในสังคมไทย นั่นคือ 
จะต้องก าหนดคุณลักษณะของผูเ้รียนใหม่ให้มีลักษณะก้าวหน้ามากข้ึน จัดหลักสูตรในแนว
สร้างสรรค์ จดักระบวนการเรียนการสอนให้เน้นผลผลิต และปรับองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการ
สร้างสรรค์และผลิตภาพ ไพฑูรย์ สินลารัตน์ (2545) ได้เสนอแนวคิดเก่ียวกับการจดัการศึกษา 
ระดบัอุดมศึกษาในอนาคต ท่ีมุ่งเปล่ียนกระบวนทศัน์การผลิตบณัฑิต จากการเป็นบณัฑิตท่ีเป็นผู ้
เลียนแบบ (Copier) และผูบ้ริโภค (Consumer) อยา่งท่ีเคยเป็นมาในอดีตจนถึงปัจจุบนั ท่ีเป็นผูต้าม 
เป็นผูเ้สียเปรียบมาโดยตลอด มาสู่บณัฑิตท่ีเป็นผูน้ าท่ีเป็นผูคิ้ดใหม่ (Creator) และผูผ้ลิตหรือผูส้ร้าง
ใหม่ (Product) ดงัแสดงในรูปต่อไปน้ี 
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ภาพท่ี 2.7  คุณลกัษณะของบณัฑิตในอนาคต 
 
ท่ีมา : ไพฑูรย ์สินลารัตน์ (2545) 

 
จากรูปน้ีสามารถแบ่งกลุ่มคนไดเ้ป็นส่ีกลุ่มไดแ้ก่ กลุ่มท่ี 1 คือกลุ่มท่ีเป็นทั้งผูบ้ริโภค

และผูเ้ลียนแบบ (Consumer/Copier) กล่าวคือเป็นฝ่ายรับและตามอย่างคนอ่ืนมาโดยตลอด เช่น  
การรับและตามอย่างองค์ความรู้ วฒันธรรม หรือแนวคิดของชาติตะวนัตก กลุ่มท่ี 2 นั้น คือกลุ่มท่ี
เป็นผูรั้บผูบ้ริโภคแต่มีความคิดใหม่ ๆ มีความฉลาดในการเลือกใช้ (Consumer/Creator) ส่วนกลุ่มท่ี 
3 คือกลุ่มท่ีเป็นผูผ้ลิตผลงานออกมาแต่ยงัคงเลียนแบบตามหลงัเขาอยู ่(Product/Copier) และกลุ่มท่ี 
4 คือกลุ่มท่ีเป็นทั้งผูคิ้ดใหม่และผูท้  าใหม่ข้ึนมาอยา่งสร้างสรรค ์(Product/Creator) ซ่ึงกลุ่มคนท่ี 4 น้ี
ถือเป็นกลุ่มคนในอุดมคติท่ีสังคมตอ้งการ ดงันั้นเพื่อให้การศึกษาของเราเป็นไปในทิศทางท่ีมีค่าต่อ
ตวัผูเ้รียน ต่อสังคมในทางสร้างสรรค์มากยิ่งข้ึน และเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาประเทศให้ด ารง
อยู่ในภาวะสังคมโลกท่ี  แข่งขนัอย่างรุนแรงเช่นในปัจจุบนั เราจึงควรจะเปล่ียนกระแสการศึกษา
ใหม่ ให้เป็นไปในทิศทางท่ีก่อให้เกิดผลในทางปฏิบติั ก่อให้เกิดรูปธรรมในการศึกษา ก่อให้เกิด
ผลผลิตข้ึนในวงการศึกษา แลว้ให้ผลผลิตนั้นเป็นผลผลิตในทางสร้างสรรค ์(Creative) เป็นผลผลิต

2 

4 3 

1 

ผูผ้ลิต (Producer) + 

ผูบ้ริโภค (Consumer) - 

ผูคิ้ดใหม่  

(Creator) + 

ผูเ้ลียนแบบ 

(Copier) - 

(-,-) (+,-) 
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ใหม่ๆ ท่ีเกิดจากความคิด สติปัญญา วธีิการของการศึกษานั้นๆ โดยการเปล่ียนกระแสการศึกษาจาก
กระแสท่ี 1 ระบบบริโภค/ตามอย่างคนอ่ืนให้เป็นกระแสท่ี 4 คือ กระแสท่ีสร้างผลผลิต/อย่าง
สร้างสรรค์ ให้การศึกษาเป็นไปเพื่อการคิด การประดิษฐ์ การสร้างส่ิงใหม่ๆ อย่างมีความคิด
สร้างสรรค ์เพื่อผูเ้รียนมีความคิดใหม่ๆ สังคมมีคนคิดใหม่ๆ สร้างสรรคผ์ลงานใหม่ๆ ข้ึน ไม่ใช่คอย
แต่ตามอยา่ง คอยแต่บริโภคจนท าใหเ้กิดวกิฤตการณ์อยา่งท่ีเป็นมา 

เพื่อให้เกิดผลผลิตอยา่งสร้างสรรค ์เราจ าเป็นจะตอ้งก าหนดคุณลกัษณะของผูเ้รียนข้ึน
ใหม่โดยใหผู้เ้รียนมีคุณลกัษณะท่ีจะตา้นทานกบักระแสบริโภคนิยมไดห้รือเป็นผูบ้ริโภคอยา่งฉลาด
ในขณะเดียวกนัก็จะตอ้งใหเ้ขาคิดและสร้างผลงานใหม่ข้ึนมาดว้ย 

 
 

คุณลกัษณะผู้เรียนและการสอนเชิงสร้างสรรค์ 
 

 คุณลกัษณะของผูเ้รียน                   กระบวนการสอน 
 
 C   ritical Mind Criticality -Based Instruction 
 C   reative Mind Creativity-Based Instruction 
 P   roductive Mind Productivity-Based Instruction 
 R   esponsible Mind  Responsibility-Based Instruction 
 
ภาพท่ี 2.8  คุณลกัษณะผูเ้รียนและการสอน 
 
ท่ีมา : ไพฑูรย ์สินลารัตน์ (2554) 
 

โดยเหตุน้ีลกัษณะของคนรุ่นใหม่ในสังคมไทยจึงตอ้งมองขา้มความเป็นคนท่ีสมบูรณ์
ไปสู่ความเป็นคนคิดและสร้างส่ิงใหม่ให้กบัสังคมไทยไดอ้ย่างดีและมากพอนั่นคือ  คุณลกัษณะ  
CCPR ในตวัของผูเ้รียน   

ก.  ลกัษณะคนรุ่นใหม่ : CCPR 
ลกัษณะแรกคือ การคิดวิเคราะห์ (Critical Mind) ในสังคมบริโภคนิยมเราจะตอ้งให้

ผูเ้รียนมีความคิดวเิคราะห์ให้ไดเ้พื่อเขาจะไดเ้ขา้ใจ เรียนรู้ และเขม้แข็งและไม่ตกเป็นเหยื่อของการ
โฆษณาชวนเช่ือทั้งเศรษฐกิจ การเมืองและสังคมก็ตาม 
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ลกัษณะท่ีสองคือ การคิดสร้างสรรค์ (Creative Mind) เม่ือวิเคราะห์วิจารณ์ส่ิงใดแลว้ก็
ควรจะต้องมีความคิดสร้างสรรค์ คิดส่ิงใหม่ๆ ให้กับตนเองและสังคมด้วย เพราะถ้าเพียงแต่
วเิคราะห์วจิารณ์ก็จะไม่มีอะไรเกิดข้ึนใหม่ 

ลกัษณะท่ีสามคือ การมีผลผลิต (Productive Mind) เม่ือคิดส่ิงใหม่ๆ แลว้ก็จะตอ้งน าเอา
ความคิดนั้นไปสู่รูปธรรมคือ การมีผลผลิตใหม่ๆ ดว้ยค่าของคนตอ้งใหมี้ผลงานเป็นท่ีประจกัษ ์

ลกัษณะท่ีส่ีคือ การมีความรับผิดชอบ (Responsible Mind) ไม่วา่จะคิดจะวิเคราะห์จะ
สร้างส่ิงใหม่อะไรก็ตามจะตอ้งมีความรับผิดชอบต่อตนเอง ต่อสังคม ต่อส่ิงแวดลอ้มภายนอกดว้ย 
ซ่ึงจะเป็นพื้นฐานส าคญัของคุณธรรม จริยธรรมต่อไป 

ข.  การสอนเชิงกา้วหนา้ 
เม่ือเป้าหมายของการสอนเน้นท่ี CCPR แลว้ กระบวนการสอนก็จะตอ้งเปล่ียนไปดว้ย

นั่นคือ การสอนตอ้งสอดคล้องกนักบัจุดมุ่งหมายด้วยพร้อมกนัไป นั่นคือ ถ้าอยากให้ผูเ้รียนคิด
วิเคราะห์ เราจะตอ้งจดัสภาพแวดล้อมและกิจกรรมให้เขาไดว้ิเคราะห์กนัตลอดเวลา (Criticality-
Based Instruction) ไม่ใช่ครูวิเคราะห์ให้ดูเท่านั้น เช่นเดียวกนัถา้เราตอ้งการให้ผูเ้รียนเขามีความคิด
สร้างสรรค์ เราต้องจัดเง่ือนไขการเรียนรู้ให้ได้พฒันาความคิดสร้างสรรค์อยู่อย่างสม ่าเสมอ 
(Creativity-Based Instruction) รวมถึงการจดัสภาพการเรียนการสอนและเง่ือนไขให้ผูเ้รียนไดผ้ลิต
หรือสร้างผลงานออกมาเป็นรูปธรรมท่ีชดัเจน (Productivity-Based Instruction) เช่นเดียวกบัการฝึก
ความรับผดิชอบท่ีผูส้อนจะตอ้งฝึกให้เขามีความรับผิดชอบต่อตนเอง และสังคมในสภาพท่ีเป็นจริง 
(Responsibility-Based Instruction) และหล่อหลอมใหเ้กิดเป็นตวัตนของเขาเองดว้ย 

ในระบบการศึกษาแนวผลผลิตนิยมเชิงสร้างสรรคแ์ละการเนน้ให้ผูเ้รียนมีคุณลกัษณะ 
CCPR น้ี ถือได้ว่าเป็นการเปล่ียนแปลงวิธีคิด และวิธีด าเนินการทางการศึกษา เป็นการเปล่ียน
กระบวนการทศัน์ใหม่ โดยการท าให้การศึกษามีเป้าหมายท่ีชัดเจนข้ึน ว่าเราจะจดัการศึกษาเพื่อ
อะไร ซ่ึงเป้าหมายของเรา คือ การท่ีจะให้การศึกษาเป็นไปเพื่อการวิเคราะห์วิจารณ์แลว้น าไปสู่การ
สร้าง การพฒันา การได้มาซ่ึงผลผลิตใหม่ๆ และตอ้งเป็นผลผลิตท่ีมีความคิดใหม่ และความคิด
สร้างสรรคอ์ยูใ่นตวัดว้ย (ไพฑูรย ์สินลารัตน์, 2549) 

ค.  การบริหารโรงเรียนแบบ CPO 
ในการท่ีเราจะเน้นให้การศึกษามีบทบาทและแนวทางในการสร้างสรรค์ผูเ้รียนให้มี

ความคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ มีผลงานและมีความรับผิดชอบไดน้ั้นการบริหารจดัการควรจะมี
ลกัษณะท่ีสอดคลอ้งกบัเป้าหมายคือ เป็นองคใ์นลกัษณะท่ีเรียกวา่ “องคก์รสร้างสรรคแ์ละผลิตภาพ 
(Creative and Productive Organization, (CPO) โดยอาจารยจ์ะตอ้งมีเป้าหมายเพื่อสร้างผลงาน
ใหม่ๆ ข้ึน (Product Emphasis) บริการเพื่อการเปล่ียนแปลง (Change Management) และการเขา้ใจ
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วฒันธรรมและบุคคลขององค์กรอย่างดี (Organization Culture) และท่ีส าคญัผูบ้ริหารต้องมี 
Creative and Productive Mind และกระตุน้ใหบุ้คลากรทุกคนในองคก์รมีลกัษณะน้ีดว้ย 

สรุปไดว้่าจุดเร่ิมตน้แรกของการศึกษาจึงตอ้งพฒันาปัญญาของผูเ้รียนเป็นตวัตั้งให้เขา
รู้จกัคิดวเิคราะห์ และสร้างสรรค์ แนวทางดงักล่าวน้ีจะตอ้งเนน้ให้มีผลงานเกิดข้ึนจากผูเ้รียน ไม่วา่
ผลงานนั้นจะเป็นผลงานวิชาการ ผลงานประดิษฐ์ ผลงานสร้างสรรคต่์างๆ ดงันั้นไม่วา่จะเป็นการ
สอนภาษา ก็ตอ้งมีผลงานทางภาษา ถา้สอนคณิตศาสตร์ก็ตอ้งมีผลงานทางคณิตศาสตร์ ถา้เป็นงาน
ศิลปะก็ตอ้งมีงานศิลปะออกมาเช่นกนั ถา้เป็นงานทางเกษตร ก็จะตอ้งมีผลงานเกษตรชดัเจน ไม่วา่
จะเป็นการเรียนวชิาใดเร่ืองใด เป้าหมายจะตอ้งมีผลผลิตออกมาโดยชดัเจน 

นอกจากนั้น ผลผลิตท่ีออกมาจะตอ้งเป็น ผลผลิตท่ีก่อเกิดส่ิงใหม่ๆ ดว้ยพร้อมกนัไป 
ไม่ใช่เพียงแต่ลอกเลียนคนอ่ืนมาเท่านั้น 

ในขณะท่ีรู้จกัคิดสร้างสรรคแ์ละมีผลงานแลว้นั้นก็จะตอ้งมีความรับผดิชอบดว้ย ซ่ึงเป็น
พื้นฐานท่ีส าคญัของการใชชี้วติและพฒันาสังคมควบคู่กนัไป 

นัน่ก็คือ การศึกษาจะตอ้งเป็นไปเพื่อการคิดวิเคราะห์และการสร้างส่ิงใหม่ๆ ให้กบัตวั
ผูเ้รียนให้กบัสังคมอยู่ตลอดเวลา กระบวนการของการศึกษาจึงตอ้งเน้นไปท่ีการสร้างและพฒันา
ความคิดสร้างสรรค์ และสร้างสรรค์อย่างมีความรับผิดชอบอยู่ตลอดเวลา ไม่ว่าศูนย์กลางของ
การศึกษาจะอยูท่ี่ไดก็ตามโลกไดเ้ปล่ียนไปแลว้ สังคมไดเ้ปล่ียนไปแลว้ เราตอ้งเปล่ียนกระแสของ
การศึกษาใหม่ เพื่อใหก้ารศึกษาเป็นเคร่ืองมือของการสร้างและสร้างอยา่งสร้างสรรคแ์ทจ้ริง 

การสร้างผูเ้รียนใหมี้ความคิดสร้างสรรค์ 
จุดเร่ิมตน้ในการวิเคราะห์ว่าผูเ้รียนมีความคิดสร้างสรรค์มีวิธีการอย่างไร ท าโดยการ

วเิคราะห์แบบยอ้นกลบั (Backward Analysis) ดงัน้ี 
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ภาพท่ี 2.9  กระบวนการสร้างผูเ้รียนท่ีมีความคิดสร้างสรรค ์
 
ท่ีมา : CCPR กรอบคิดใหม่ทางการศึกษา (2554) 
 

Creative  Students 
ไดมี้นกัคิดและผูส้นใจในการพฒันาแนวคิด เช่น Howard Gardner ไดเ้สนอแนวคิด

ใหม่ ช่ือ Five Minds for the Future ไดก้ล่าววา่การพฒันาเยาวชนให้มีความคิดสร้างสรรคส์ามารถ
เร่ิมต้นได้อย่างง่ายคือการ เปิดโอกาส ให้กับเด็กปฐมวยัได้เห็นและเรียนรู้ประสบการณ์ท่ี
หลากหลาย และสร้าง ความทา้ทาย ให้กบัเขาเม่ืออยู่ในช่วงวยัรุ่นผ่านเกมและกิจกรรมต่างๆ ก็จะ
เป็นการกระตุ้นให้เกิดการสร้างความคิดสร้างสรรค์ได้เป็นอย่างดี โดยการพัฒนาความคิด
สร้างสรรค์จะต้องพฒันาจากองค์ความรู้ท่ีตกผลึกแล้ว (Crystallizations) มาต่อยอดให้เกิดเป็น
ผลิตภณัฑ์ใหม่ๆ ซ่ึงจะตอ้งอาศยักระบวนการวิจยัเป็นตวัช่วย (ไพฑูรย ์สินลารัตน์, 2549) ความคิด
สร้างสรรคน์ั้นไม่ใช่พรสวรรคแ์ต่ถูกหล่อหลอมจากความรู้และความช านาญท่ีเพิ่มทวีตามปัจจยัดา้น
เวลา  นอกจากน้ีความคิดสร้างสรรคย์งัตอ้งอาศยัปัจจยัภายนอกดา้นสภาพแวดลอ้มและบริบทของ
สังคม ร่วมกบัปัจจยัภายในดา้นสภาวะทางอารมณ์จนเกิดการคิดท่ี ล่ืนไหล หรือ Flow ไดใ้นท่ีสุด 
(Csikszentmihaly, 1991) 

Michael Michalko (1998) ไดว้ิเคราะห์เคล็ดลบัความคิดสร้างสรรคจ์ากบุคคลส าคญั
ทางประวติัศาสตร์นับร้อยคน ไดข้อ้สรุปกวา้งๆ คือ 1) ความคิดสร้างสรรค์เกิดจากการมองมุมท่ี
แตกต่าง 2) ความคิดสร้างสรรคต์ั้งตน้มาจากการส่ือสารความคิดท่ีเป็นนามธรรม แลว้น ามาสร้างให้
เป็นส่ิงท่ีมองเห็นได้ด้วยสายตาเป็นรูปธรรม และ 3) การไม่ยึดติดกับเป้าหมายท่ีก าหนดไวใ้น
ตอนตน้ เพราะบางคร้ังกระบวนการคิดหรือหาค าตอบในส่ิงหน่ึง อาจน ามาซ่ึงอีกส่ิงหน่ึงโดยท่ี
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ไม่ได้ตั้งใจก็เป็นได้ ดงัท่ี Skinner (1966) นกัวิชาการดา้นจิตวิทยาจากมหาวิทยาลยัฮาวาร์ด ใช้
หลกัการน้ีสอนทุกคนเสมอวา่  “หากก าลงัท าอะไรบางอยา่งอยูแ่ต่กลบัคน้พบส่ิงใหม่ท่ีน่าสนใจก็ให้
หยดุและละทิ้งเร่ืองอ่ืนๆ ทั้งหมดไวก่้อน แลว้หนัมาศึกษาส่ิงท่ีคน้พบนั้นอยา่งจริงจงั” 

Creative Teachers 
ยงัไม่มีขอ้สรุปว่าครูหรือผูป้กครองมีผลต่อการเรียนรู้ของนกัเรียนสูงกว่ากนั ยงัไม่มี

งานวิจยัท่ีสามารถบอกไดอ้ย่างชัดเจน เพราะข้ึนอยู่กบับริบทของแต่ละพื้นท่ี อย่างไรก็ตามทั้งครู
และผูป้กครองถือเป็นหลกัในการเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ให้กบันกัเรียน ดงันั้นถา้จะสร้าง
นักเรียนท่ีเป็นนักคิดสร้างสรรค์ ครูต้องเป็นนักคิดสร้างสรรค์ก่อนเพื่อให้เป็นแบบอย่างท่ีดีต่อ
นกัเรียนในดา้นวธีิคิด ไม่ใช่เป็นแบบอยา่งใหน้กัเรียนลอกแบบเฉพาะความรู้ของครู เพราะท่ีผา่นมา
สถาบนัฝึกหัดครูในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นคณะครุศาสตร์/คณะศึกษาศาสตร์ ส่วนใหญ่ต่าง
ปฏิบติัตนเป็นผูต้ามและลอกเน้ือหาความรู้เชิงวชิาการมาจากต่างประเทศเป็นส่วนมาก (ไพฑูรย ์สิน
ลารัตน์, 2549) ซ่ึงยงัคงเป็นปัญหาท่ีจะตอ้งเร่งแกไ้ขโดยสามารถท าไปพร้อมๆ กบัการเสริมสร้าง
กิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ ไดแ้ก่ 

1. ส่งเสริมให้นกัเรียนสร้างองคค์วามรู้ดว้ยตนเอง จากกระบวนการท างาน การคน้หา
ค าตอบ และการสรุปผ่านกิจกรรมการเรียนการสอนซ่ึงเนน้นกัเรียนเป็นศูนยก์ลางจึงสอดคลอ้งกบั
กระบวนการพฒันาความคิดสร้างสรรค ์

2. ใชค้  าถามท่ีมีค าตอบหลากหลายเพื่อกระตุน้นกัเรียน เพื่อทกัทายย ัว่ย ุเช่น 
2.1  นกัเรียนคิดวา่ส่ิงน้ี จะน าไปใชป้ระโยชน์อะไรไดบ้า้ง บอกมาใหม้ากท่ีสุด 
2.2  สองส่ิงน้ีมีอะไรเหมือนกนับา้ง หรือมีอะไรต่างกนับา้ง บอกมาใหม้ากท่ีสุด 
2.3  ส่ิงน้ีควรไดรั้บการปรับปรุงใหดี้ข้ึนไดอ้ยา่งไร 
2.4  จะเพิ่มอะไรไดอี้กบา้ง 

3. ส่งเสริมการเรียนแบบร่วมมือกนั (Cooperative Learning) เพราะการระดมสมองเป็น
ลู่ทางส าคญัท่ีจะกระตุน้ความคิดสร้างสรรคใ์ห้เกิดข้ึน มีงานวิจยัท่ียืนยนัไดว้า่ ความคิดเห็นจ านวน
มากท่ีปรากฏข้ึนจะน าไปสู่ความคิดสร้างสรรค ์โดยความคิดเห็นแรกจะกระตุน้ให้ความคิดขยายตวั
ในเวลาต่อมา และส่งผลให้ความคิดท่ีผลิตข้ึนในตอนสุดทา้ยของการหารือร่วมกนั เป็นความคิด
สร้างสรรคท่ี์ดี 

4. รับฟังค าถามและค าตอบของนกัเรียน โดยไม่สกดักั้น แสดงให้นกัเรียนเป็นจุดสนใจ 
ไม่ต าหนิหรือวจิารณ์ค าตอบหรือความคิดของนกัเรียนแมค้รูจะยงัไม่เห็นดว้ย 

ขอ้ส าคญัท่ีสุดคือครูจะตอ้งพฒันาตนเอง ให้เป็นคนท่ีมีความคิดสร้างสรรคก่์อน เพราะ
การฝึกฝนตนเองใหมี้ความคิดสร้างสรรคจ์ะท าใหแ้นวทางปฏิบติัท่ีกล่าวมาเกิดข้ึนเองโดยธรรมชาติ 
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และยงัเป็นแบบอย่างท่ีดีต่อการเสริมสร้างบรรยากาศในการพูดคุยอย่างสร้างสรรค์ จนไปถึงการ
กระตุน้แนวคิดของเพื่อนครูเพื่อให้เกิดความคิดสร้างสรรคใ์นเชิงของนวตักรรมการเรียนการสอน
ไดอี้กดว้ย 

Creative Parents 
ผูป้กครองมีบทบาทในการเรียนรู้ของบุตรหลานตนเองสูงไม่แพค้รู โดยเฉพาะเด็กก่อน

วยัเรียนช่วงหกปีแรก เพราะเป็นยคุทองของการเรียนรู้ของเด็ก ซ่ึงเป็นหวัใจส าคญัในการพฒันาการ
เรียนรู้ของมนุษยต์ามหลกัทางจิตวิทยา แต่เป็นท่ีน่าเสียดายวา่ผูป้กครองส่วนใหญ่มองวา่การศึกษา
คือการรับภาระดา้นการเรียนรู้ของนกัเรียนไปครบถว้น ส่งผลให้ผูป้กครองคาดหวงัผลลพัธ์ทางการ
เรียนรู้ของบุตรหลานจากการศึกษามากเกินไป จึงควรมีการท าความเขา้ใจในบทบาทของผูป้กครอง
ใหม่ว่าผูป้กครองมีส่วนส าคญัในการช่วยส่งเสริมความคิดสร้างสรรคข์องเด็ก เร่ิมตั้งแต่ผูป้กครอง
ควรมุ่งให้ความสนใจไปท่ีกระบวนการการคิดสร้างสรรค์ให้มากกว่าผลงานรวมถึงพิจารณา
พฤติกรรมของเด็ก เช่น การตั้งค  าถาม อารมณ์ขนั หรือการแสดงออกอ่ืนๆ ซ่ึงสะทอ้นความคิด
สร้างสรรค์ของเด็กทั้งส้ิน ผูป้กครองตอ้งท าความเขา้ใจและช่วยกนัส่งเสริมความคิดสร้างสรรค ์
หากเป็นไปได้มากกว่านั้น ผูป้กครองควรช่วยให้เด็กได้คิดและแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ โดย
อนุญาตใหเ้ด็กมีเสรีภาพท่ีจะท าผดิพลาดและโดยยอมรับในความคิดของเด็ก ให้โอกาสท่ีจะทดลอง
หรือท าอะไรไดอ้ยา่งเสรีโดยไม่ตอ้งกลวัผดิพลาดหรือไม่ประสบความส าเร็จ เพียงแต่ช่วยแนะน าให้
อยูใ่นขอบเขตของจริยธรรม ไม่รบกวนผูอ่ื้นหรือเป็นอนัตราย แนวทางปฏิบติัท่ีดีไดแ้ก่ 

1. ใหโ้อกาสเด็กไดเ้ลือก การเลือกไดจ้ะแสดงวา่เด็กมีความคิดสร้างสรรคม์ากกวา่เด็กท่ี
ตอ้งรอการเลือกจากคนอ่ืนตลอดเวลา 

2. กระตุน้เด็กใหคิ้ดอยา่งสร้างสรรคผ์า่นประสาทสัมผสัทั้ง 5 เช่นการจดัส่ิงแวดลอ้มท่ี
มีส่ิงแปลกใหม่ มีความหลากหลายจะช่วยกระตุน้ความคิดสร้างสรรคใ์หเ้ด็กไดอ้ยา่งดี 

3. ให้เวลาและอิสระในการเล่นกบัเด็กอย่างเพียงพอ การใช้จินตนาการและบทบาท
สมมติก่อนเพื่อท าการแกปั้ญหาเป็นการกระตุน้ให้เด็กคิดสร้างสรรคไ์ดเ้ป็นอยา่งดี ผูป้กครองไม่ได้
มีหน้าท่ีช้ีน าแต่มีหน้าท่ีสร้างขอบเขตและขอ้ตกลงต่างๆ ไวล่้วงหน้า โดยให้ประการณ์เสริม เช่น 
ประสบการณ์ในเชิงวฒันธรรม การกินอยู ่การปฏิบติัตน การเคารพในสิทธิของผูอ่ื้น การแกปั้ญหา
ร่วมกนัเป็นกลุ่ม โดยสามารถท่ีจะแสดงความคิดเห็นอย่างเสรี โดยไม่ตอ้งกลัวผิดหรือกลวัการ
ลงโทษ 

4. ให้การสนบัสนุนและก าลงัแก่เด็ก เม่ือเด็กแสดงความสามารถหรือความถนดัไม่ว่า
จะเป็นการตั้งค  าถาม ความจ า การอ่าน ทกัษะทางศิลปะ หรือความสามารถพิเศษอ่ืนๆ ความภูมิใจ
ของเด็กจะสนบัสนุนท าให้เด็กมีพฒันาการความถนดันั้นต่อไป รวมถึงส่งเสริมให้เด็กประเมินผล
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งานของตนเอง ผูป้กครองควรจดัสภาพแวดลอ้มและกิจกรรมท่ีเด็กไม่รู้สึกวา่ทุกปัญหามีค าตอบท่ี
หลากหลายและสามารถแกปั้ญหาไดห้ลายวิธี ขอ้ส าคญัคือผูป้กครองจะตอ้งให้เวลาท่ีเพียงพอ ไม่
เร่งรีบ ซ่ึงเป็นแนวทางท่ีผูป้กครองทั้งหลายจะไดป้รับเพื่อสร้างพฒันาการดา้นความคิดสร้างสรรค์
อยา่งเหมาะสมใหก้บัลูกหลานของตนเอง 

Creative School 
จากองค์ประกอบดา้นครูและดา้นผูป้กครองซ่ึงเป็นองค์ประกอบท่ีใกลชิ้ดกบัเด็กมาก

ท่ีสุด มาถึงส่ิงแวดลอ้มในโรงเรียนท่ีจะท าให้นกัเรียนเกิดการเรียนรู้และพฒันาความคิดสร้างสรรค์
ไดอ้ยา่งเหมาะสม นัน่คือโรงเรียนท่ีจะเสริมสร้างความคิดสร้างสรรคใ์หก้บันกัเรียนคือโรงเรียนท่ี 

1. มีพื้นท่ีท่ีเหมาะสมเพียงพอ เช่น พื้นท่ีจดัเก็บผลงานสร้างสรรค์ท่ีนกัเรียนยงัท าไม่
เสร็จเพื่อจะมาต่อเติมไดใ้นวนัต่อไป พื้นท่ีท่ีจะช่วยส่งเสริมให้เด็กท างานให้ไดดี้ท่ีสุดควรมีแสง
สวา่งตามธรรมชาติ สีท่ีไม่ฉูดฉาดไม่ลายตา มีพื้นท่ีเด็กๆ จะสามารถท างานไดอ้ยา่งสะดวกสบาย มี
ผลงานตวัอย่างของเด็กๆ กนัเองและของครู รวมถึงของจิตรกรช่ือดงัด้วยก็ไดติ้ดอยู่ในห้องเรียน 
และท่ีส าคญัคือครูควรจดัให้มีส่ือท่ีหลากหลาย เชิญชวนให้อยากส ารวจ สืบคน้ ใชท้  าการทดลอง 
หรือประดิษฐห์รือท างานในรูปแบบต่างๆ 

2. มีส่ือท่ีเหมาะสม  ไม่จ  าเป็นตอ้งเป็นส่ือการสอนราคาแพง แต่อาจจะเป็นส่ือท่ีสะสม
มาเร่ือยๆ เช่น ส่ือท่ีท าจากกระดาษทุกอย่าง เคร่ืองมือ ในการเขียนและในการวาดภาพต่างๆ 
กระดาษสี เศษผา้ต่างๆ กระดุม หิน กรวด เปลือกหอย ลูกปัด เมล็ดพืช แป้งโด กาว ดินเหนียว ครีม
โกนหนวด เป็นตน้ เด็กๆ สามารถน าส่ือเหล่าน้ีไปใช้ไดห้ลายๆ รูปแบบ ทั้งน้ีส่ือเหล่าน้ีจะเป็นท่ี
สนใจของเด็กๆ และถูกใชอ้ยา่งหลากหลายวธีิการมากข้ึน เม่ือเด็กๆ มีส่วนร่วมในการสะสม จดัวาง 
แยกประเภท เก็บเขา้ท่ีเป็นระเบียบดว้ย 

3. มีบรรยากาศ หอ้งเรียนตอ้งมีบรรยากาศท่ีเต็มไปดว้ยการส่งเสริมให้เด็กๆ รู้สึกไดถึ้ง
การยอมรับความผดิพลาดและการสนบัสนุนให้เด็กๆ เส่ียงท่ีจะท าผิดพลาดและไม่ส าเร็จ ไดโ้ดยไม่
ถูกต่อว่าหรือประเมินโดยผูอ่ื้นการส่งเสริมให้คิดคน้ส่ิงใหม่ๆ วิธีใหม่ๆ ท่ีมีเอกลกัษณ์โดดเด่นไม่
เหมือนเดิม รวมถึงการยอมรับกันได้ ครูต้องเป็นตวัอย่างท่ีดีในการแสดงความคิดสร้างสรรค ์
เช่นเดียวกบัผูป้กครอง ผูช่้วยครูและบุคคลอ่ืนๆ ท่ีเขา้มาช่วยในหอ้งเรียน 

4. มีโอกาส เด็กๆ จะมีผลงานท่ีน่าสนใจได้ต่อเม่ือเด็กๆ ไดรั้บการกระตุน้หรือรู้สึกมี
ส่วนร่วมอยา่งมากในการคน้พบส่ิงต่างๆ ทั้งในชีวิตประจ าวนั และนอกเหนือจากชีวิตประจ าวนัท่ี
น่าสนใจ น่าต่ืนเตน้ส าหรับเด็กๆ ไดรั้บโอกาสดงักล่าวน้ี เช่น การพาเด็กไปชมละคร หรือการแสดง
ต่างๆ หรือการพาไปทศันศึกษา การส ารวจสืบคน้นอกสถานท่ี หรือส ารวจสังเกตตน้ไมท่ี้น่าสนใจ
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หรือสัตวท่ี์น ามาในห้องเรียนเป็นตน้ ทั้ งน้ีเด็กๆ อาจจะพิจารณาส่ิงท่ีเด็กๆ วาดกับของจริงและ
ประเมินแกไ้ขเพิ่มเติมดว้ยตวัเด็กเอง ครูตอ้งงดใหค้วามเห็นใดๆ กบัผลงานของเด็กๆ ดว้ย 

Creative Principals 
องค์ประกอบสุดทา้ยและถือเป็นตน้เร่ืองของทั้งหมดก็คือ ผูบ้ริหารจะไดน้ักเรียนท่ีมี

ความคิดสร้างสรรค์ ครูท่ีมีความคิดสร้างสรรค์และสภาพแวดล้อมในโรงเรียนท่ีเอ้ือต่อความคิด
สร้างสรรค์แลว้ ผูบ้ริหารจะตอ้งเป็นผูบ้ริหารท่ีมีความคิดสร้างสรรคก่์อน นิสัยและพฤติกรรมของ
ผูบ้ริหารจะส่งผลต่อการท างานโดยรวมหรือมีผลกบัพนกังานโดยตรง ดงันั้นผูบ้ริหารควรมีพื้นฐาน
ความคิดในเชิงบวก ไม่กลวัท่ีจะตอ้งเผชิญกบัความยุง่ยาก ปัญหาซบัซอ้น และหมัน่พฒันาตนเองให้
เป็นผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีมีความคิดสร้างสรรค์อยู่เสมอ แนวทางในการปฏิบติัของผูบ้ริหารท่ีจะ
สร้างความคิดสร้างสรรคใ์หเ้กิดข้ึนกบัทุกๆ องคป์ระกอบท่ีกล่าวมา ไดแ้ก่ 

1. คน้หาส่ิงใหม่ท่ีดีกวา่อยูเ่สมอ ไม่กลวัการเปล่ียนแปลง มีความกระตือรือร้นท่ีจะทา้
ทายตนเองให้เขา้ไปคน้หาอยู่เสมอ ผูบ้ริหารจะเป็นผูจุ้ดประกายความคิดสร้างสรรคใ์ห้กบัตนเอง
และบุคลากรผูร่้วมงาน อีกทั้งต้องเป็นคนช่างสังเกตส่ิงต่างๆ รอบตวั รับฟังข้อมูลข่าวสารจาก
ภายในและภายนอก เปิดรับความรู้หลากหลายประเภท ทั้ งทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม 
วทิยาศาสตร์ บนัเทิง กีฬา ฯลฯ 

2. กลา้ลองผดิ ลองถูก และไม่กลวัความลม้เหลว เปิดโอกาสให้บุคลากรในสถานศึกษา
มีส่วนร่วมในการตดัสินใจแกปั้ญหาและจดัท าแนวทางการด าเนินการร่วมกนั เพื่อเป็นการเปิดรับ
ฟังความคิดใหม่ๆ ท่ีแตกต่างออกไป และน ามาซ่ึงทางเลือกท่ีหลากหลายยิง่ข้ึน ตอ้งมีการวดัและการ
ประเมินแผนงานเป็นระยะเพื่อเตรียมรับมือกบัสภาพการณ์ท่ีพร้อมจะเปล่ียนไปไดต้ลอดเวลา 

3. เรียนรู้จากความผิดพลาดและไม่กลวัประสบการณ์ในอดีต เพื่อน าส่ิงท่ีไดเ้รียนรู้จาก
ความผิดพลาดมาสร้างสรรค์ส่ิงใหม่ๆ ท่ีดีกว่า เป็นการต่อยอดการท างานของเดิมเพื่อพฒันาให้ดี
ยิง่ข้ึน 

4. ตดัสินใจบนพื้นฐานของขอ้มูลและความคิดเห็นของผูร่้วมงานมองให้กวา้งและลึก
กบัขอ้มูลทุกท่ีตนมีในทุกดา้น ทั้ง 360 จากนั้นพิสูจน์ขอ้เท็จจริงของขอ้มูลและประมวลผลวา่จะใช้
ประโยชน์จากความคิดนั้นไดอ้ยา่งไร เพื่อจะใชป้ระโยชน์จากความคิดนั้นใหม้ากท่ีสุด 

สรุปได้ว่าความคิดสร้างสรรค์เป็นกุญแจดอกส าคญัของการน าพาประเทศไปสู่การ
แข่งขนัท่ีย ัง่ยืนและการศึกษาก็เป็นก าลงัส าคญัในการผลิตประชากรให้มีขีดความสามารถต่อความ
ตอ้งการดงักล่าว ดงันั้นการก าหนดเป้าหมายทางการศึกษาของไทยในการปฏิรูปการศึกษาทศวรรษ
ท่ีสองน้ียงัไม่สาย หากสร้างเป้าหมายเชิงรุกในด้าน Creativity พร้อมๆ กบัการส่ือสารและการ
พฒันาบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบตามแนวทางท่ีได้เสนอ ประสานกบัการท าวิจยัและพฒันา 
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เพื่อเก็บขอ้มูลมาใช้ในการปรับปรุงแผนการด าเนินการเป็นระยะ ก็น่าจะเป็นอีกความหวงัหน่ึงท่ี
การศึกษาไทยจะไดมี้ส่วนร่วมกบัการพฒันาประเทศอย่างเป็นรูปธรรม ดงันั้นความคิดสร้างสรรค์
จึงถือวา่เป็นไมต้ายของการศึกษาไทยท่ีน่าจบัตาวา่จะท าไดดี้แค่ไหน 

2.3.4  แนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัความคิดสร้างสรรค ์
2.3.4.1 ทฤษฎีโครงสร้างทางสติปัญญาของกิลฟอร์ด 
กิลฟอร์ด (Guilford, 1967:60-64) นกัจิตวทิยาชาวอเมริกนั และคณะไดท้ าการศึกษาและ

วิจยัการวิเคราะห์ตวัประกอบ (Factor Analysis) ของสติปัญญา โดยเน้นศึกษาเร่ืองความคิด
สร้างสรรค ์ความมีเหตุผลและแกปั้ญหา ในท่ีสุดเขาไดเ้สนอทฤษฎีโครงสร้างเชาวปั์ญญา (Structure 
of intellect theory) อธิบายความสามารถทางสมองของมนุษย์เป็นแบบจ าลองมิติ  (Three  
dimensional  model)  ดงัน้ี (ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2545) 
 

 
 

ภาพท่ี 2.10  แสดงโครงสร้างทางสติปัญญาของกิลฟอร์ด : การคิด 3 มิติ 
 
ท่ีมา : ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2545) 
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จากทฤษฎีโครงสร้างทางสติปัญญาของกิลฟอร์ด ไดแ้บ่งสมรรถภาพทางสมองออกเป็น 
3 มิติ ดงัน้ี 

มิติท่ี 1 วิธีคิด (Operations) มิติท่ีแสดงถึงลกัษณะกระบวนการท างานของสมองแบ่ง
ออกได ้5 ลกัษณะ ดงัน้ี 

1. การรู้และการเขา้ใจ (Cognition : C) หมายถึง ความสามารถของสมองในการเขา้ใจ
ส่ิงต่างๆ ไดอ้ย่างรวดเร็ว เช่น เม่ือเห็นของเล่นรูปร่างกลมๆ ท าดว้ยยางผิวเรียบ ก็บอกไดว้่าเป็นลูก
บอล 

2. การจ า (Memory : M) หมายถึง ความสามารถของสมองในการสะสมขอ้มูลต่างๆ ท่ี
ไดเ้รียนรู้มา และสามารถระลึกออกมาไดต้ามท่ีตอ้งการ เช่น การท่องสูตรคูณ การร้องเพลง 

3. การคิดแบบอเนกนยั (Divergent : D) หมายถึง ความสามารถของสมองในการ
ตอบสนองได้หลายๆ อย่างจากส่ิงเร้าท่ีก าหนดให้โดยไม่จ  ากัดจ านวนค าตอบ ซ่ึง กิลฟอร์ดได้
อธิบายวา่ ความคิดอเนกนยัก็คือ ความคิดสร้างสรรคน์ัน่เอง เช่น ให้บอกส่ิงท่ีข้ึนตน้ดว้ยค าวา่ “ใจ” 
มาใหม้ากท่ีสุด 

4. การคิดแบบเอกนยั (Convergent : N) หมายถึง ความสามารถของสมองในการให้
การตอบสนองท่ีถูกตอ้งและดีท่ีสุดจากขอ้มูลท่ีก าหนดให้ เช่น การเลือกค าตอบในการท าขอ้สอบ
แบบเลือกตอบ 

5. การประเมินค่า (Evaluation : E) หมายถึง ความสามารถของสมองในการตดัสิน
ขอ้มูลท่ีก าหนดใหต้ามเกณฑท่ี์ตั้งไว ้เช่น การตดัสินใจการประกวดต่างๆ 

มิติท่ี 2 ผลของการคิด (Products) มิติท่ีแสดงถึงผลท่ีไดรั้บจากการท างานของสมอง เม่ือ
สมองไดรั้บขอ้มูลมากมิติดา้นเน้ือหา และใชค้วามสามารถในการตอบสนองต่อขอ้มูลหรือส่ิงเร้าท่ี
ไดรั้บในมิติดา้นวธีิการคิดแลว้ ผลท่ีไดจ้ะออกมาเป็นมิติดา้นผลการคิด ซ่ึงผลของการคิดแบ่งเป็น 6 
ลกัษณะ ดงัน้ี 

1. หน่วย (Unit : U) หมายถึง ส่ิงท่ีมีคุณสมบติัเฉพาะตวัและแตกต่างไปจากส่ิงอ่ืนๆ 
เช่น คน แมว นก เป็นตน้ 

2. จ าพวก (Classes : C) หมายถึง ประเภทหรือจ าพวกหรือกลุ่มของหน่วยท่ีมีคุณสมบติั
ร่วมกนั เช่น คน แมว ปลาวาฬ เป็นจ าพวกเดียวกนั เพราะต่างก็เล้ียงลูกดว้ยนม 

3. ความสัมพนัธ์ (Relations : R) การเช่ือมโยงผลท่ีไดจ้ากการจบัคู่เขา้ดว้ยกนั โดยอาศยั
ลกัษณะบางประการเป็นเกณฑ์ อาจอยูใ่นรูปของหน่วยกบัหน่วย จ าพวกกบัจ าพวก หรือระบบ กบั
ระบบ ก็ได ้เช่น พระกบัวดั คนกบับา้น นกกบัรัง เป็นความสัมพนัธ์ระหวา่งส่ิงมีชีวติกบัท่ีอยูอ่าศยั 
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4.  ระบบ (Systems : S) หมายถึง การเช่ือมโยงความสัมพนัธ์ของผลท่ีไดห้ลายๆ คู่เขา้
ดว้ยกนัอยา่งมีระบบแบบแผนอยา่งใดอยา่งหน่ึงแน่นอน เช่น 1 3 5 7 9 เป็นระบบเลขค่ี 

5. การแปลงรูป (Transformation : T) การเปล่ียนแปลง ปรับปรุง หรือการจดั
องคป์ระกอบของส่ิงเร้า หรือขอ้มูล ออกมาในรูปใหม่ เช่น การแปลงรูปส่ีเหล่ียมเป็นเส้นตรงส่ีเส้น 
ดงัรูป 

 

 
             แปลงรูป 
 
 

6. การประยกุต ์(Implication : I) หมายถึง ความเขา้ใจในการน าขอ้มูลไปใชข้ยายความ
เพื่อพยากรณ์หรือคาดคะเนขอ้ความในตรรกวทิยา เช่น “ประเภทถา้...แลว้...” ก็เป็นพวกใชค้ะเนโดย
อาศยัเหตุและผล 

มิติท่ี 3 เน้ือหา (Contents) มิติท่ีเป็นขอ้มูลหรือส่ิงเร้าท่ีเป็นส่ือในการคิด ซ่ึงแบ่ง
ออกเป็น 4 ลกัษณะ คือ 

1. ภาพ (Figural : F) หมายถึง ขอ้มูลหรือส่ิงเร้าท่ีเป็นรูปธรรม หรือรูปท่ีแน่นอน ซ่ึง
บุคคลสามารถรับรู้ และท าใหเ้กิดความรู้สึกนึกคิดได ้เช่น ภาพเขียน ภาพป้ัน เป็นตน้ 

2. สัญลกัษณ์ (Symbolic : S) หมายถึง ขอ้มูลซ่ึงอยู่ในรูปเคร่ืองหมายต่างๆ เช่น 
ตวัอกัษร ตวัเลข โน๊ตดนตรี รวมทั้งสัญญาณต่างๆ 

3. ภาษา (Semantic : M) หมายถึง ขอ้มูลท่ีอยูใ่นรูปของถอ้ยค าท่ีมีความหมายต่างๆกนั 
สามารถใชติ้ดต่อส่ือสารได ้เช่น พอ่แม่ เพื่อน ชอบ โกรธ เสียใจ เป็นตน้ 

4. พฤติกรรม (Behavior : B) หมายถึง ขอ้มูลท่ีเป็นการแสดงออกกิริยาอาการ การ
กระท าท่ีสามารถสังเกตเห็น รวมทั้งทศันคติ การรับรู้ การคิด เป็นตน้ เช่น การยิม้ การสั่นศีรษะ การ
แสดงความคิดเห็น เป็นตน้ 

2.3.4.2 ทฤษฎีของทอแรนซ์ 
Torrance (1964) ไดก้ล่าวถึงทฤษฎีความคิดสร้างสรรคข์องทอแรนซ์ไว ้ดงัน้ี ความคิด

สร้างสรรค์เป็นกระบวนการของความรู้สึกไวต่อปัญหาหรือส่ิงท่ีบกพร่อง ขาดหายไป แล้วจึง
รวบรวมความคิดหรือตั้งเป็นสมมติฐานท าการทดสอบสมมติฐาน และเผยแพร่ผลท่ีได้จากการ
ทดสอบสมมติฐานนั้น ซ่ึงแบ่งออกเป็นขั้นๆ ดงัน้ี 
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ขั้นท่ี 1 การพบความจริง (Fact-finding) ในขั้นน้ีเร่ิมตั้งแต่เกิดความรู้สึกกงัวล มีความ
สับสน วุน่วาย เกิดข้ึนในจิตใจ แต่ไม่สามารถบอกไดว้า่เป็นอะไร จากจุดน้ีก็พยายาม ตั้งสติ และหา
ขอ้มูลพิจารณาดูวา่ความยุง่ยาก วุน่วาย สับสน หรือส่ิงท่ีท าใหเ้กิดกงัวลในนัน่คืออะไร 

ขั้นท่ี 2 การคน้พบปัญหา (Problem-finding) ขั้นน้ีเกิดจากขั้นท่ี 1 เม่ือไดรั้บพิจารณาโดย
รอบคอบแลว้ จึงเขา้ใจและสรุปว่าความกงัวลใจ ความสับสนวุน่วายใจนั้นก็คือการเกิดปัญหาข้ึน
นัน่เอง 

ขั้นท่ี 3 การตั้งสมมติฐาน (Idea-finding) ขั้นน้ีก็ต่อจากขั้นท่ี 2 เม่ือรู้วา่มีปัญหาเกิดข้ึนก็
จะพยายามคิดและตั้งสมมติฐานข้ึนและรวบรวมขอ้มูลต่างๆ เพื่อน าไปใชใ้นการทดสอบสมมติฐาน
ในขั้นต่อไป 

ขั้นท่ี 4 การคน้พบค าตอบ (Solution-finding) ในขั้นน้ีจะพบค าตอบจากการทดสอบ
สมมติฐานในขั้นท่ี 3 

ขั้นท่ี 5 ยอมรับผลจากการคน้พบ (Acceptance-finding) ขั้นน้ีก็จะเป็นการยอมรับ
ค าตอบท่ีได้จากการพิสูจน์เรียบร้อยแล้วว่าจะแก้ปัญหาให้ส าเร็จได้อย่างไร และต่อจากจุดน้ีการ
แกปั้ญหาหรือการคน้พบยงัไม่จบตรงน้ี แต่ผลท่ีไดจ้ากการคน้พบจะน าไปสู่หนทางท่ีจะท าให้เกิด
แนวคิดหรือส่ิงใหม่ต่อไป ท่ีเรียกวา่ New Challenge 

ซ่ึงทฤษฎีของ ทอแรนซ์ น้ี อาจขยายความไดว้่า ผูท่ี้มีความคิดสร้างสรรค์เม่ือเห็นและ
เขา้ใจปัญหาจะรวบรวมประสบการณ์และขอ้มูลต่างๆ เขา้ดว้ยกนั เพื่อแสวงหาวิธีการใหม่ๆ เพื่อ
เผชิญหรือแกปั้ญหา 

2.3.4.3 ทฤษฎีของวอลลาซและโคแกน 
ทฤษฎีความคิดสร้างสรรคใ์นรูปของการโยงสัมพนัธ์ 
Waallach and Kogan (1975) ไดเ้สนอทฤษฎีวา่ความคิดสร้างสรรค ์คือ กระบวนการ

อนัหน่ึงซ่ึงอยูร่ะหวา่งส่ิงเร้ากบัการตอบสนองการท่ีส่ิงเร้ากบัการตอบสนองแสดงปฏิกิริยาต่อกนั 
ท าให้เกิดการระลึกได้ ซ่ึงถา้เกิดส่ิงเร้าและการตอบสนองแสดงปฏิกิริยา ต่อเน่ืองกนัไปได้มากก็
ย่อมจะระลึกได้มาก ผูท่ี้มีความคิดสร้างสรรค์สูงจะระลึกได้มากหลายแง่หลายมุม หลายทิศทาง 
(Divergent Thinking) ผูท่ี้มีความคิดสร้างสรรคต์ ่าจะระลึกไดน้อ้ย การระลึกไดม้าก ยอ่มจะมีโอกาส
ระลึกในส่ิงท่ีผูอ่ื้นระลึกไม่ได้ บางทีส่ิงท่ีระลึกได้นั้นอาจสัมพนัธ์เขา้เป็นส่ิงใหม่ ความสัมพนัธ์
ดงักล่าวอาจเป็นไปไดโ้ดยความบงัเอิญหรือจงใจก็ได ้

ตามทฤษฎีน้ี ความคิดสร้างสรรค์เกิดจากการโยงสัมพนัธ์ระหว่างมโนทศัน์ต่างๆ ท่ี
บุคคลสร้างสมมาจากการเรียนรู้นั่นเอง การท่ีบุคคลจะมีความคิดสร้างสรรค์มากน้อยเพียงใด 
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ยอ่มข้ึนอยู่กบัความสามารถในการเช่ือมโยงมโนทศัน์ของตนเขา้กบัส่ิงใหม่ให้มากท่ีสุด แสดงว่า
ประสบการณ์และการเรียนรู้มีผลต่อความคิดสร้างสรรคข์องมนุษย ์

วอลลาซ และโคแกน ได้ให้ความส าคัญเก่ียวกับความคิดสร้างสรรค์ในเร่ืองของ 
การเช่ือมโยงความสัมพนัธ์จากประสบการณ์เดิมเข้ากับประสบการณ์ใหม่ท าให้เกิดความคิด
สร้างสรรคใ์นรูปแบบใหม่ๆข้ึน 

2.3.4.4 ทฤษฎีของฟรอยด ์
ศรีเรือน แกว้กงัวาน (2539) ไดก้ล่าวถึงทฤษฎีของฟรอยด ์ไวด้งัน้ี 
Freud เป็นผูน้ าแนวคิดจิตวิเคราะห์แบบคลาสสิก ไดรั้บการเคารพนบัถือวา่เป็นผูริ้เร่ิม

ศึกษาพฤติกรรมและบุคลิกภาพของมนุษย์ด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์  ฟรอยด์ มีความเช่ือว่า 
ลกัษณะพฒันาการ ประสบการณ์ในวยัทารกและวยัเด็ก เป็นรากฐานบุคลิกภาพของมนุษยเ์ม่ือเป็น
ผูใ้หญ่ พฒันาการจะเป็นไปตามล าดบัขั้นตอน เร่ิมตน้จากแรกเกิดจนส้ินสุดในวยัรุ่น พฒันาการน้ี
เรียกวา่ “Psychosexual Developmental Stage” บุคคลไดพ้ฒันาไปตามขั้นตอนดว้ยดี ก็จะท าให้ผูน้ั้น
มีพฒันาการทางบุคลิกภาพท่ีสมบูรณ์ 

Freud ไดอ้ธิบายถึงขั้นตอนทั้ง 5 ขั้นตอน ดงัต่อไปน้ี 
1. ขั้นแสวงหาความสุขจากอวยัวะปาก (Oral Stage) ช่วงน้ีอายุโดยประมาณตั้งแต่

คลอดจนถึง 18 เดือน ทารกมีความสุขในชีวิตโดยท ากิจกรรมต่างๆ ดว้ยปาก เช่น การดูด เค้ียว กดั 
เล่นด้วยเสียง ผูท่ี้มีพฒันาการขั้นน้ีไม่สมบูรณ์ในช่วงวยัน้ีเม่ือใดเป็นผูใ้หญ่ก็ยงัชอบแสวงหา
ความสุขดว้ยปากอยูอี่ก เช่น ชอบกินจุกกินจิบ ชอบพูดคุย ชอบเค้ียวหมากฝร่ัง ชอบนินทา ชอบสูบ
บุหร่ี เป็นตน้ 

2. ขั้นแสวงหาความสุขจากอวยัวะทวารหนกั (Anal Stage) ช่วงอายุโดยประมาณตั้งแต่ 
18 เดือน ถึง 3 ปี เป็นช่วงท่ีทารกหาความสุขโดยท ากิจกรรมท่ีใช้ทวารหนัก หากช่วงเวลาน้ีมี
พฒันาการไม่สมบูรณ์ทารกนั้นจะโตเป็นผูใ้หญ่ท่ีมีบุคลิกภาพเป็นคนเจ้าระเบียบ จู้จ้ีพิถีพิถัน  
รักความสะอาดอยา่งมาก 

3. ขั้นแสวงหาความสุขจากอวยัวะเพศปฐมภูมิ (Phallic Stage) ช่วงน้ีอายุโดยประมาณ
ตั้งแต่ 3 ถึง 6 ปี เด็กมีความพึงพอใจท ากิจกรรมท่ีเน่ืองดว้ยอวยัวะเพศ เช่น เล่นกบัอวยัวะเพศของ
ตน กิจกรรมน้ีอาจท าใหพ้อ่แม่ตกใจ ควรท าความเขา้ใจเสียวา่เป็นการเล่นขั้นหน่ึงในการพฒันาการ
ตามธรรมชาติ เม่ืออายุผ่านพน้ไปแลว้เด็กก็เลิกเล่น การเล่นอวยัวะเพศมีผลต่อพฒันาการดา้นอ่ืน 
ไดแ้ก่ การส านึกรู้ถึงเพศของตนอย่างลึกซ้ึงว่าตนเป็นหญิงหรือชาย ต่อไปก็เลียนบทบาททางเพศ 
คือ เด็กเลียนแบบผูใ้หญ่เพศเดียวกบัตน ซ่ึงตนรู้จกัรัก ใกลชิ้ดสนิทสนม ถา้ตวัแบบนั้นเป็นพ่อแม่
ของตน จะเป็นยคุเด็กชาย “ติดแม่” และ “เอาอยา่งพ่อ” เป็นพิเศษ ในเพศกลบักนั เด็กหญิง “ติดพ่อ” 
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และ “เอาอย่างแม่” เป็นพิเศษเช่นเดียวกนั ช่วงเวลาน้ีฟรอยด์เช่ือว่าเป็นช่วงเวลาวิกฤต (Critical 
Period) ส าหรับเลียนบทบาททางเพศให้คลอ้ยตามเพศของตนเอง เด็กหญิงเด็กชายก็ละเลยการ
เลียนแบบให้ถูกแนวในระยะน้ีจะโตเป็นหญิงสาวชายหนุ่มท่ีนิยมแบบบทบาททางเพศตรงขา้มกบั
เพศทางกายจริงของตน ฟรอยด์ยงัเช่ือว่าการรู้จกัผูกพนักบัเพศตรงขา้ม มีตน้ก าเนิดในช่วงเวลาน้ี
เช่นกนั และเขายงัอธิบายปมเอดิสันไวอ้ย่างละเอียดว่าพฒันาข้ึนในระยะเวลาน้ี พร้อมๆ กบัการ
เลียนบทบาททางเพศ เด็กเร่ิมพฒันาความกา้วร้าว อยากเป็นตวัของตวัเองและเร่ิมแสวงหาอตัลกัษณ์
แห่งตน (Self Identity) 

4. ขั้นแสวงหาความสุขเร่ิมจากส่ิงแวดลอ้มรอบตวั (Latency Stage) ช่วงน้ีอยูร่ะหวา่ง
อายุประมาณ 6 ถึง 11 ปี ซ่ึงเป็นระยะเวลาพกัพฒันาทกัษะใหมๆ (ศพัท์วิชาจิตวิทยาพฒันาการ
เรียกวา่ ระยะ Plateau) พฒันาการส่วนต่างๆ ของร่างกายเป็นไปอยา่งเช่ืองชา้เม่ือเทียบกบัช่วงเวลาท่ี
ผา่นมา  ระยะเวลาน้ีเด็กเร่ิมพฒันาชีวิตสังคมนอกครอบครัว  ดงันั้น จึงแสวงหาความพึงพอใจจาก
การติดต่อกบัผูค้นรอบตวัและเพื่อนร่วมวยั   เพื่อนสนิทเป็นคนเพศเดียวกนัมากกว่าต่างเพศ  ทั้งน้ี 
เป็นการสืบเน่ืองจากการเลียนแบบและเรียนบทบาททางเพศต่อออกไปจากขั้นท่ี 3  ขา้งตน้น้ี 

5. ขั้นแสวงหาความสุขจากแรงกระตุน้ของทุติยภูมิทางเพศ (Genital Stage) เด็กอายุ
ประมาณ 12 ถึง 20 ปี ยา่งเขา้สู่วยัลุ่ยและเร่ิมเป็นผูใ้หญ่ ลกัษณะทุติยภูมิทางเพศบรรลุภาวะสมบูรณ์
ท างานไดเ้ต็มท่ี (เช่น เด็กหญิงมีระดู หนา้อกขยาย รังไข่ผลิตไข่เพื่อสืบพนัธ์ุ เด็กชายถึงวยัผลิตน ้ า
อสุจิ เป็นต้น) เด็กทั้ งสองเพศมีความพอใจคบหาสมาคม รักใคร่ผูกพันกับเพื่อนต่างเพศ 
ขณะเดียวกนัก็พยายามประพฤติตนให้สมบทบาททางเพศ โดยเลียนแบบคนเพศเดียวกนัท่ีตวันิยม 
ระยะน้ีมกัเห็นแจ่มแจง้วา่เด็กคนใดแสดงบทบาททางเพศผิดปกติ พวกน้ีไดแ้ก่ผูนิ้ยมแสดงบทบาท
ทางเพศตรงขา้มจริงของตน อีกพวกหน่ึงคือเด็กท่ีไม่มีเยื่อใยตอ้งใจบุคคลต่างเพศ หรือเป็นเด็ก
เลียนแบบบทบาททางเพศจากคนตน้แบบท่ีผดิ 

ผูมี้อายุตอนปลายในขั้นตอนน้ี ถ้าไม่ติดพนักบัการศึกษาหรือการเร่ิมอาชีพแล้ว มกั
แสวงหาคู่ครองแต่งงานและมีครอบครัว 

Freud ย  ้าวา่ เม่ือเด็กพฒันาถึงขั้นน้ีแลว้ มิไดห้มายความวา่เลิกแสวงหาความสุขจากส่วน
ต่างๆ ของร่างกาย เช่น ทางปาก ทางทวารหนกั ท่ีผา่นมาแลว้ในวยัตน้ ยงัอาจแสวงหาความสุขแบบ
นั้นต่อไป แต่ลดความติดใจและความเขม้ขน้ลง ผูท่ี้พฒันาตามขั้นไม่สมบูรณ์ก็เกิดภาวะติดขอ้งอยู ่
ซ่ึงอาจเปล่ียนเป็นพฤติกรรมแอบแฝงรูปแบบต่างๆ หรือเปล่ียนเป็นรูปแบบอย่างอ่ืนทางออ้ม แต่
แรงจูงใจท่ีเป็นพื้นฐานคือ ภาวะติดขอ้งอยู ่

กล่าวโดยสรุป บุคลิกภาพท่ีดี คือ การประสานการได้รับความพอใจ ตอบสนองแรง
กระตุน้จากส่วนต่างๆ ของร่างกายนั้น ในอตัราส่วนท่ีเหมาะเจาะพอควรตามวยั 
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2.3.4.5 ทฤษฎีของ DeBono (1984) 
DeBono เสนอแนวคิด และเทคนิคในการคิดเก่ียวกบัความคิดสร้างสรรคว์่าเป็นเร่ืองท่ี

สามารถเรียนรู้และถ่ายทอดกนัไดโ้ดยการฝึก การสอนเหมือนกบัทกัษะ หรือความสามารถด้าน
อ่ืนๆ เขาเช่ือว่า การเปล่ียนแปลงของส่ิงต่างๆ โดยเฉพาะความเจริญความกา้วหน้าของศิลปวิทยา
การด้านต่างๆ เกิดมาจากความคิดของมนุษย์ทั้ งส้ิน เขาเสนอว่าการพฒันาความคิดสร้างสรรค์
จะตอ้งสร้างหรือฝึกให้คนไดคิ้ดและเสนอวิธีการวดัความคิดวา่ จะตอ้งวดัท่ีผลผลิตของความคิดท่ี
สามารถน ามาใช้แกปั้ญหาท่ีเผชิญอยู่ได ้ดงัจะเห็นไดจ้ากความกา้วหน้าทางวิทยาการแขนงต่างๆ 
ความเจริญทางเทคโนโลยีท่ีพฒันาต่อไปอยา่งไม่หยุดย ั้ง เป็นผลมาจากความคิด และเป็นความคิด
สร้างสรรคข์องมนุษยท่ี์เกิดข้ึน เดอโบโนอธิบายความคิดของมนุษยไ์ว ้2 ลกัษณะ คือ 

1) Vertical Thinking หมายถึง ลกัษณะของการคิดเชิงเหตุผล เป็นการคิดเชิงตรรก 
(Logical thinking) การคิดวิพากวิจารณ์ คิดพิเคราะห์ (Critical Thinking) และการคิดระเบียบวิธี
วทิยาศาสตร์ (Scientific Method) 

2) Lateral Thinking หมายถึง เป็นลกัษณะของการคิดออกไปจากขอบเขตของความคิด
เดิมซ่ึงปิดกั้นแนวคิดใหม่ การคิดนอกกรอบจะก่อให้เกิดแนวคิดใหม่หลายๆ อย่าง ก่อให้เกิดการ
สร้างสรรคส่ิ์งใหม่ๆ เขาเช่ือวา่นกัคิด นกัประดิษฐ ์นกัเทคโนโลย ีควรเป็นผูท่ี้มีความสามารถในการ
คิดแบบ Lateral thinking จึงจะเป็นบุคคลท่ีสามารถสร้างสรรคผ์ลงานข้ึนมาใชใ้หเ้กิดประโยชน์ได ้

DeBono เสนอวา่ กระบวนการคิดในสองลกัษณะน้ีไม่ไดแ้ยกกนัอย่างอิสระ แต่การคิด
ทั้งสองลกัษณะมีความสัมพนัธ์และสนบัสนุนกนัและกนั ในการน าความคิดไปสร้างสรรคส่ิ์งต่างๆ 
โดยเสนอกระบวนการคิดออกเป็นระยะต่างๆ 2 ระยะ คือ (DeBono, 1984) 

การคิดระยะท่ี 1 (First-Stage Thinking) เป็นระยะของกระบวนการคิดนอกกรอบ 
(Lateral Thinking) เป็นการคิดให้เกิดแนวคิดในการพิจารณาปัญหา เพื่อจะไดก้ าหนดให้ชดัเจนวา่ 
ปัญหาท่ีแทจ้ริงคืออะไร และสามารถแสวงหาแนวคิดมาสร้างหรือก่อก าเนิดความคิด (Generating 
Ideas) ท่ีจะใชแ้กปั้ญหา 

การคิดระยะท่ี 2 (Second-Stage Thinking) เป็นระยะของกระบวนการคิดในกรอบ 
(Vertical Thinking) นัน่หมายถึง เม่ือใชก้ระบวนการคิดระยะท่ี 1 แลว้จะท าให้เกิดการสร้างแนวคิด 
(generating ideas) ท่ีจะน ามาใชแ้กปั้ญหา การคิดระยะน้ีจะเป็นการทดสอบแนวคิดต่างๆ ท่ีไดจ้าก
การวเิคราะห์ระยะท่ี 1 วา่แนวคิดใดมีความเหมาะสม และสามารถน ามาพฒันาใชใ้นการแกปั้ญหาท่ี
ตอ้งการได ้

การอธิบายความคิดสร้างสรรคท์างวทิยาศาสตร์ตามแนวการคิดของเดอโบโนคือ การใช้
กระบวนการคิดระยะท่ี 1 (Lateral Thinking) เพื่อให้เกิดแนวคิดแลว้ใชร้ะเบียบวิธีทางวิทยาศาสตร์
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มาทดสอบแนวคิดเหล่านั้น และพฒันาแนวคิดให้สามารถสร้างผลผลิตท่ีตอ้งการได ้แต่การท่ีคน
ส่วนใหญ่ไม่มีความคิดสร้างสรรค์ และไม่สามารถสร้างสรรค์ส่ิงประดิษฐ์ในดา้นต่างๆ ได ้ก็เป็น
เพราะไม่ไดใ้ช้การคิดระยะท่ี 1 เพื่อสร้างแนวคิด แต่ใช้การคิดระยะท่ี 2 (Vertical Thinking) เลย 
การพฒันาแนวคิดจึงไม่มีการน าแนวคิดหลายๆ แนวคิดมาทดสอบแต่จะน าแนวคิดครอบง าหรือ
แนวคิดท่ีเด่น (Dominant Ideas) ท่ีมีอยูม่าใช ้ท าให้ความคิดอยูใ่นกรอบของความคิดเดิม โอกาสท่ี
จะมีความคิดสร้างสรรค์จึงเกิดไดแ้ต่ไม่มากนกั ดงัตวัอย่างการคิดในเร่ืองการเดินทางทางอากาศ 
ปัญหาคือท าอยา่งไรจะใหค้นเดินทางโดยทางอากาศได ้แนวคิดในช่วง พ.ศ. 2000-2300 คิดวา่จะท า
ให้คนบินได้ กรอบการคิดในขณะนั้นคือ อาศยัเหตุการณ์จริงจากธรรมชาติ  เช่น  นก  โดยคิดว่า
มนุษยจ์ะบินได้ก็จะตอ้งมีปีก และการกระพือของปีกจะเป็นส่วนส าคญัของการบิน แนวคิดเด่น 
(Dominant Ideas) คือ การสร้างปีกให้กระพือได้ ในยุคนั้นใช้การคิดระยะท่ี 2 สร้าง คน้ควา้และ
ทดลอง และพฒันาแต่ไม่ประสบผลส าเร็จ 

กระบวนการคิดในลกัษณะดงักล่าว แสดงใหเ้ห็นวา่ การคิดเพียงระยะใดระยะหน่ึงเพียง
อย่างเดียว โดยเฉพาะการคิดในระยะท่ี 2 ไม่สามารถสร้างสรรค์ได ้ตอ้งใช้การคิดระยะท่ี 1 สร้าง
แนวคิดข้ึนมาก่อน แลว้ใชก้ารคิดระยะท่ี 2 มาทดสอบ และพฒันาแนวคิด ดงัตวัอยา่งแนวคิดในยุค
หลงั เร่ืองปัญหาการเดินทางโดยทางอากาศไดคื้อการลอยไปมาได้เหมือนกบัวตัถุบางชนิดท่ีจดั
กระท าให้มีรูปร่างท่ีเหมาะสม คลา้ยกบัวตัถุส่ิงของบางชนิดท่ีลอยไดใ้นน ้ า แนวคิดดงักล่าวไดรั้บ
การพฒันาแนวคิดไปสร้างบอลลูน เรือเหาะ แต่ก็ยงัประสบปัญหาต่างๆ ตามมาอีก ดงันั้น จึงพฒันา
แนวคิดใหม่มาเป็นการเดินทางโดยทางอากาศได้ คือการใช้พลังงานจากภายนอกมาเป็นส่ิง
ขบัเคล่ือน และออกแบบรูปร่างของยานพาหนะใหส้ามารถมีแรงยกตวั หรือมีแรงพยุงคลา้ยกบัเรือท่ี
ลอยไดใ้นน ้า โดยใชเ้คร่ืองยนตเ์ป็นตวัขบัเคล่ือน 

กล่าวโดยสรุป แนวคิดของเดอโบโนไดมุ้่งเน้นให้ผูคิ้ดไดต้ระหนกัว่า โดยทัว่ไปนั้นมี
กรอบครอบง าแนวคิดอยู่ จึงเป็นตวัปิดกั้นการสร้างแนวคิดท่ีจะน ามาใชแ้กปั้ญหาได ้ดงัจะเห็นได้
จากอดีตท่ีผา่นมาในเร่ืองการประดิษฐคิ์ดคน้ส่ิงต่างๆ ตอ้งใชเ้วลาในการพฒันามากมายหลายสาเหตุ
ก็เพราะนกัคิดนกัประดิษฐ์ ในยุคนั้นไม่ไดต้ระหนกัถึงกรอบท่ีครอบง าแนวคิดท่ีจะใชแ้กปั้ญหา ท า
ให้การสร้างแนวคิดท่ีจะแกปั้ญหาของเขาติดอยู่ในกรอบเสมอมา ขอ้ดีของการคิดนอกกรอบก็คือ 
เป็นการท าให้ผูคิ้ดไดต้ระหนกัถึงการสร้างกรอบครอบง าความคิดจนเป็นอุปสรรคท่ีจะผลิตงาน
ออกมาเป็นอยา่งสร้างสรรคไ์ด ้

2.3.5 องคป์ระกอบของความคิดสร้างสรรค ์
ความคิดสร้างสรรคไ์ม่วา่จะอยู่ในระดบับุคคล ในระดบักลุ่มหรือในระดบัสังคมก็ตาม

จะข้ึนอยู่ กบัองค์ประกอบสองส่วนเสมอคือ องค์ประกอบท่ีเป็นส่วนของความสามารถ (Abilities) 
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หรือทกัษะทางการคิด (Skills) ซ่ึงเป็นศกัยภาพภายในตวับุคคลกบัองค์ประกอบทางแรงจูงใจ 
(Motivation) ท่ีอาจเกิดจากการกระตุน้จากภายนอกอีกส่วนหน่ึง บุคคลท่ีมีความคิดสร้างสรรคสู์ง 
จะตอ้งมีองค์ประกอบดงักล่าวหลายๆ อยา่งท่ีเอ้ือซ่ึงกนัและกนัเสมอ (Torrance, 1979) นัน่คือไม่
เพียงแต่จะมีแรงจูงใจหรือมีทกัษะมีความสามารถท่ีจะคิดสร้างสรรค์อย่างใดอย่างหน่ึงเพียงอย่าง
เดียวเท่านั้น แต่จะตอ้งมีทั้งศกัยภาพทางการคิด (Cognitive) และจะตอ้งมีความอดทน ความอยากรู้
อยากเห็น กลา้เส่ียง ซ่ึงเป็นคุณลกัษณะทางอารมณ์ (Affective) หรือสภาพแรงจูงใจท่ีเอ้ืออ านวยต่อ
การคิดสร้างสรรค์ ควบคู่ไปด้วยเสมอ กล่าวอีกนัยหน่ึง องค์ประกอบท่ีจะก่อให้เกิดความคิด
สร้างสรรค์นั้น จะประกอบไปด้วยความสามารถ (Abilities) ทกัษะ (Skills) และแรงจูงใจ  
(Motivation)  ท่ีจะคิดสร้างสรรค ์ ทั้งสามองคป์ระกอบน้ีจะอยูใ่นลกัษณะท่ีเอ้ือซ่ึงกนัและกนั  จะไม่
เกิดข้ึนโดดเด่ียวหรืออยา่งอิสระ 
 

องคป์ระกอบท่ีส าคญัของความคิดสร้างสรรค์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 2.11  องคป์ระกอบท่ีส าคญัของความคิดสร้างสรรค์ 
 
ท่ีมา : อารี พนัธ์มณี (2540) 
 

องคป์ระกอบท่ีส าคญั 
ของความคิดสร้างสรรค ์

4. ความคิดละเอียดลออ 
(Elaboration) 

     2. ความคิดยดืหยุน่ 
(Flexibility) 

1. ความคิดคล่องแคล่ว 
(Fluency) 

3. ความคิดริเร่ิม 
(Originality) 
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นอกจากน้ี ตามแนวคิดของ Guilford ได้อธิบายว่า ความคิดสร้างสรรค์เป็น
ความสามารถ ทางสมองท่ีคิดไดก้วา้งไกลหลายทิศทางหรือเรียกว่า ลกัษณะการคิดอเนกนยั หรือ
การคิดแบบกระจาย (Divergent Thinking) ซ่ึงประกอบดว้ย 

1. ความคิดคล่องแคล่ว (Fluency) หมายถึง ความสามารถในการคิดตอบสนองต่อส่ิง
เร้าให้ไดม้ากท่ีสุดเท่าท่ีจะมากได ้หรือความสามารถคิดหาค าตอบท่ีเด่นชดัและตรงประเด็นมาก
ท่ีสุด ซ่ึงจะนบัปริมาณความคิดท่ีไม่ซ ้ ากนัในเร่ืองเดียวกนั 

2. ความคิดยดืหยุน่ (Flexibility) หมายถึง ความสามารถในการปรับสภาพของความคิด
ในสถานการณ์ต่างๆ ได ้ความคิดยนืหยุน่เนน้ในเร่ืองของปริมาณท่ีเป็นประเภทใหญ่ๆ ของความคิด
แบบคล่องแคล่ว นัน่เอง เป็นตวัเสริมและเพิ่มคุณภาพของความคิดคล่องแคล่วให้มากข้ึนดว้ยการ
จดัเป็นหมวดหมู่และมีหลกัเกณฑย์ิง่ข้ึน 

3. ความคิดริเร่ิม (Originality) หมายถึง ความสามารถคิดแปลกใหม่ แตกต่างจาก
ความคิดธรรมดาหรือความคิดง่ายๆ ความคิดริเร่ิมอาจจะเกิดจากการน าเอาความรู้เดิมมาคิดดดัแหลง
และประยกุต ์ใหเ้กิดเป็นส่ิงใหม่ข้ึน 

4. ความคิดละเอียดลออ (Elaboration) หมายถึง ความสามารถในการมองเห็น
รายละเอียด ในส่ิงท่ีคนอ่ืนมองไม่เห็น และยงัรวมถึงการเช่ือมโยงสัมพนัธ์ส่ิงต่างๆ อย่างมี
ความหมาย (อารี พนัธ์มณี, 2540, น. 33-41) 

Daltion (1988) กล่าวว่าความคิดสร้างสรรค์ ควรมีองค์ประกอบ 8 ประการ โดย 4 
องค์ประกอบแรกเป็นความสามารถทางสติปัญญา และ 4 องค์ประกอบหลังเป็นความสามารถ
ทางดา้นจิตใจและความรู้สึกดงัน้ี 

1. ความคิดริเร่ิม (Originality) 
2.  ความคิดคล่องแคล่ว (Fluency) 
3. ความคิดยดืหยุน่ (Flexibility) 
4. ความประณีต หรือความละเอียดลออ (Elaboration) 
5. ความอยากรู้อยากเห็น (Curiosity) 
6. ความสลบัซบัซอ้น (Complexity) 
7. ความกลา้เส่ียง (Risk-taking) 
8. ความคิดค านึงหรือจินตนาการ (Imagination) 
สรุปได้ว่า องค์ประกอบท่ีจะก่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์นั้น จะประกอบไปด้วย

ความสามารถ (Abilities) ทกัษะ (Skills) และแรงจูงใจ (Motivation) ซ่ึงจะอยูใ่นลกัษณะท่ีเอ้ือซ่ึงกนั
และกนัไม่เกิดข้ึนอยา่งโดดเด่ียว และตามทฤษฎีโครงสร้างทางสติปัญญาของกิลฟอร์ด (Guildford) 
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องค์ประกอบของความคิดสร้างสรรค์ประกอบดว้ย ความคิดริเร่ิม ความคิดคล่องตวั ความคิดยืน
หยุน่ และความคิดละเอียดลออ ซ่ึง เดลตนั (Dalton) กล่าววา่ นอกจากน้ียงัมีองคป์ระกอบทางดา้น
จิตใจและความรู้สึกไดแ้ก่ ความอยากรู้อยากเห็น ความสลบัซับซ้อน ความกลา้เส่ียง และความคิด
ค านึงหรือจินตนาการ 

2.3.6 ประเภทของความคิดสร้างสรรค์ 
จากการศึกษาประเภทของความคิดสร้างสรรคห์ลายๆ ทศันะแลว้ สามารถวิเคราะห์และ

สังเคราะห์ไดว้า่ ความคิดสร้างสรรคอ์าจจะแบ่งแยกได ้4 ประเภทดว้ยกนั คือ 
1. ความคิดสร้างสรรคป์ระเภทความเปล่ียนแปลง (Innovation) คือ แนวคิดท่ีเป็นการ

สร้างสรรคส่ิ์งใหม่ข้ึน เช่น ทฤษฎีใหม่ การประดิษฐ์ใหม่ เป็นตน้ เป็นการคิดโดยภาพรวมมากกว่า
แยกเป็นส่วนยอ่ย บางคร้ังเรียกวา่ “นวตักรรม” ท่ีเป็นการน าเอาส่ิงประดิษฐ์ใหม่มาใช้ เพื่อให้การ
ด าเนินงานมีประสิทธิภาพดียิง่ข้ึน เช่น การใชส้มองกล เป็นตน้ 

2. ความคิดสร้างสรรคป์ระเภทการสังเคราะห์ (Synthesis) คือ การผสมผสานแนวคิด
จากแหล่งต่างๆ เข้าด้วยกัน แล้วก่อให้เกิดแนวคิดใหม่อันมีคุณค่า เช่น การน าความรู้ทาง
คณิตศาสตร์ไปใช้ในการแก้ปัญหาการบริหาร เช่น การใช้หลักการค านวณของลูกคิดและหลัก
ทฤษฎีทางวทิยาศาสตร์มาผสมผสานเป็นคอมพิวเตอร์ซ่ึงกลายเป็นศาสตร์อีกสาขาหน่ึง 

3. ความคิดสร้างสรรค์ประเภทต่อเน่ือง (Extension) เป็นการผสมผสานกนัระหว่าง
ความคิดสร้างสรรค์ประเภทเปล่ียนแปลงกับความคิดสร้างสรรค์ประเภทสังเคราะห์ คือ เป็น
โครงสร้างหรือกรอบท่ีได้ก าหนดไวก้วา้งๆ แต่ความต่อเน่ืองเป็นรายละเอียดท่ีจ าเป็นในการ
ปฏิบติังานนั้น เช่น งานอุตสาหกรรมการสร้างรถยนต์ ซ่ึงในแต่ละปีจะมีการปรับปรุงอยา่งต่อเน่ือง
จากตน้แบบเดิม 

4. ความคิดสร้างสรรค์ประเภทการลอกเลียน (Duplication) เป็นลกัษณะการจ าลอง
หรือลอกเลียนแบบจากความส าเร็จอ่ืนๆ โดยอาจจะปรับปรุงเปล่ียนแปลงให้แปลกไปจากเดิมเพียง
เล็กนอ้ยแต่ส่วนใหญ่ยงัคงแบบเดิมอยู ่(อุษณีย ์โพธิสุข, 2537) 

2.3.7 กระบวนการคิดสร้างสรรค์ 
นกัการศึกษาไดเ้สนอแนวคิดกระบวนการคิดสร้างสรรค์ สรุปได ้6 ขั้นตอน  

(สุวทิย ์มูลค า, 2547) ดงัน้ี  
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ภาพท่ี 2.12  กระบวนการคิดสร้างสรรค์ 
 

ท่ีมา : สุวทิย ์มูลค า (2547) 
 

ขั้นท่ี 1 คน้พบปัญหา เป็นขั้นเร่ิมตน้ตั้งแต่รู้สึกกงัวลใจ มีความสับสน เกิดข้ึนในใจ 
พิจารณาอยา่งรอบคอบ คน้หาสาเหตุดงักล่าวเกิดจากปัญหาอะไร 

ขั้นท่ี 2 เตรียมการและรวบรวมขอ้มูล เป็นขั้นเตรียมการของผูคิ้ดท่ีจะศึกษาขอ้มูล
พื้นฐาน และเตรียมขอ้มูลต่างๆ ท่ีเป็นขอ้เทจ็จริงของเร่ืองท่ีคน้พบปัญหาเพื่อใชใ้นการคิดแกปั้ญหา 

ขั้นท่ี 3 วิเคราะห์ เม่ือได้ขอ้มูลจากขั้นตอนท่ี 2 จะเป็นขั้นคิดพิจารณา ขอ้มูลอย่าง
ละเอียด หาความสัมพนัธ์เชิงเหตุผล 

ขั้นท่ี 4 ฟูมฟักความคิด เป็นขั้นท่ีอยูใ่นความวุน่วายของขอ้มูลต่างๆ ท่ีไดม้าทั้งเก่าและ
ใหม่ ปราศจากความเป็นระเบียบเรียบร้อย ยงักระจดักระจาย ไม่สามารถขมวดความคิดได้ จึง
จ าเป็นตอ้งมีสมาธิ ท าจิตใจใหว้า่ง รอโอกาสใหค้วามคิดแวบข้ึนมา 

ขั้นท่ี 5 ความคิดกระจ่างชดั เป็นขั้นตอนของความคิดสับสน กระจดักระจาย วุน่วายได้
ผา่นการเรียบเรียงเช่ือมโยงความสัมพนัธ์เขา้ดว้ยกนั มีความกระจ่างชดั และมองเห็นภาพเกิดข้ึนใน
ใจ ความคิดแวบข้ึนมา 

ขั้นท่ี 6 ทดสอบความคิด เป็นขั้นท่ีน าความคิดท่ีคิดได้ของขั้นท่ี 5 ท่ียงัไม่มัน่ใจไป
พิสูจน์ใหเ้ห็นจริงและถูกตอ้ง 

สรุปไดว้่า กระบวนการคิดสร้างสรรค์จะมีลกัษณะเป็นล าดบัข้ึน โดยเร่ิมจากการรับรู้
ปัญหา การใช้ความคิดวิเคราะห์ ทดสอบสมมติฐานจะค้นพบค าตอบ และผลผลิตความคิด
สร้างสรรคจ์ะอยูใ่นขั้นใดนั้นข้ึนอยูก่บัการใชท้กัษะและความสามารถในการคิดของบุคคล 

    ขั้นที ่6    ทดสอบ
ความคิด 
 

     ขั้นที ่ 5     ความคิดกระจ่าง
ชัด 
 

      ขั้นที่  4     ฟูมฟักความคิด 
         ขั้นที ่ 3     วิเคราะห์ 

           ขั้นที ่ 2      เตรียมการและรวบรวมข้อมูล 
          ขั้นที ่ 1      ค้นพบปัญหา 
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2.3.8 ลกัษณะของบุคคลท่ีมีความคิดสร้างสรรค ์
อุษณี โพธ์ิสุข (2544) กล่าววา่ ความคิดสร้างสรรคเ์ป็นศกัยภาพของแต่ละบุคคล บุคคล

ท่ีไดรั้บการพฒันาศกัยภาพดา้นน้ี จึงไดช่ื้อวา่ เป็นผูท่ี้มีความคิดสร้างสรรค์ ซ่ึงจะมีลกัษณะแตกต่าง
ไปจากบุคคลอ่ืน คือ 

1) ไม่ยอมใหค้วามร่วมมือถา้ไม่เห็นดว้ย 
2) ไม่ร่วมกิจกรรมท่ีไม่ชอบ 
3) ชอบท างานคนเดียวเป็นเวลานาน 
4) มีความสนใจอยา่งกวา้งขวางในเร่ืองต่างๆ 
5) ชอบซกัถาม 
6) ชอบพดูเก่ียวกบัส่ิงประดิษฐห์รือวธีิการคิดแบบใหม่ 
7) เบ่ือหน่ายความซ ้ าซากจ าแจ 
8) กลา้ทดลองท าเพื่อพิสูจน์ความคิดของตนเองถึงแมจ้ะไม่แน่ใจในผลท่ีเกิดข้ึน 
9) มีอารมณ์ขนัอยูเ่นืองนิตย ์
10) มีอารมณ์อ่อนไหวง่าย 
11) ซาบซ้ึงกบัสุนทรียภาพ เช่น ซาบซ้ึงในดนตรีและศิลปะต่างๆ เป็นตน้ 
12) ไม่หงุดหงิดกบัความไร้ระเบียบหรือความยุง่เหยงิท่ีคนอ่ืนทนไม่ได ้
13) ไม่สนใจวา่ตนเองจะแปลกกวา่คนอ่ืน 
14) มีปฏิกิริยาโตแ้ยง้ไม่เห็นดว้ย 
15) ช่างสังเกต ช่างจดช่างจ ารายละเอียดส่ิงต่างๆ เป็นอยา่งดี 
16) ไม่ชอบการบงัคบั ก าหนดกฎเกณฑ ์ตีกรอบความคิดใหท้ าตามกติกาต่างๆ 
17) ถา้เป็นส่ิงท่ีตนเองไม่สนใจหรือไม่เห็นดว้ยจะหมดความสนใจง่ายๆ 
18) ชอบเหม่อลอยสร้างจินตนาการ 
19) ยอมรับความคิดเห็นของผูอ่ื้นได ้ถา้อธิบายเหตุผล 
20) มีความคิดท่ีเป็นอิสระ ไม่ชอบท าตามผูอ่ื้น 
21) มีความคิดยืดหยุน่ คิดไดห้ลายทิศหลายทาง เช่น สามารถคิดแกปั้ญหาเดียวกนัได้

หลายวธีิ เป็นตน้ 
22) สามารถคิดหรือท าไดห้ลายๆ อยา่งในเวลาเดียวกนั 
23) แสดงความคิดเห็นไดห้ลากหลายในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง 
24) ชอบสร้างแลว้ร้ือ ร้ือแลว้สร้างใหม่เพื่อความแปลกใหม่ 
25) ชอบมีค าถามแปลกๆ ทา้ทายใหคิ้ด 
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26) ชอบคิดหรือริเร่ิมสร้างสรรคส่ิ์งใหม่ๆ มากกวา่คนอ่ืน 
27) ชอบเป็นคนแรกท่ีคิดหรือท าเร่ืองใหม่ 
28) มีความรู้สึกรุนแรงเก่ียวกบัอิสรภาพและความเป็นอิสระทางความคิด 
29) ชอบหมกมุ่นอยูก่บัความคิด 
30) ในสายตาของคนทัว่ไปดูวา่เป็นคน “แปลก” กวา่คนอ่ืน 
31) เห็นความเช่ือมโยง เห็นความสัมพนัธ์ระหวา่งส่ิงต่างๆ ท่ีคนทัว่ไปมองไม่เห็น 
32) มีความวจิิตรพิสดารในการท าส่ิงต่างๆ 
33) ช่างสังเกต สามารถเห็นรายละเอียดต่างๆ ท่ีคนอ่ืนมองไม่เห็น 
34) สามารถผสมผสานความคิดหรือส่ิงท่ีแตกต่างเขา้ดว้ยกนั โดยไม่มีใครคิดและท ามา

ก่อน 
จะเห็นไดว้า่ ลกัษณะของบุคคลท่ีมีความคิดสร้างสรรคน์ั้นจะมีลกัษณะท่ีหลากหลายอยู่

ในคนๆ เดียวกนัมิใช่วา่จะมีลกัษณะดงักล่าวครบถว้นอยูใ่นคนคนเดียวกนัเลยทีเดียว 
2.3.9 การพฒันาการคิดสร้างสรรค ์

การคิดสร้างสรรค์จะประสบความส าเร็จได้ เกิดจากการเตรียมพร้อมของผูป้กครองและ 
การส่งเสริมของครู ทั้ งการท าตนเป็นแบบอย่างและการสร้างบรรยากาศโดย (ประพนัธ์ศิริ สุเสารัจ, 
2551) 

1. เปิดโอกาสใหเ้ด็กไดเ้ลือกและตดัสินใจในส่ิงต่างๆ ดว้ยตนเอง 
2. ผูใ้หญ่ตอ้งไวว้างใจและยอมรับการตดัสินใจของเด็กให้เด็กดูแลรับผิดชอบส่ิงต่างๆ 

ดว้ยตนเอง 
3. สนบัสนุนให้ก าลงัใจเด็กท าส่ิงต่างๆ ดว้ยตนเอง ไม่ควรเขา้ไปท าให้หรือช่วยเหลือ

ทุกอยา่ง ควรเสนอแนะและใหก้ าลงัใจเม่ือเด็กท าผดิพลาดหรือไม่ประสบความส าเร็จ 
4. ยกยอ่ง ชมเชยเด็กเสมอ ทั้งต่อหนา้และลบัหลงั เม่ือเด็กพบความส าเร็จ พยายามจดั

กิจกรรมท่ีง่ายข้ึนเพื่อใหเ้ด็กประสบความส าเร็จ 
5. เม่ือเด็กเกิดค าถาม หรือพบขอ้สงสัย จะส่งเสริมให้เด็กคน้พบแสวงหาค าตอบดว้ย

ตนเองและแกปั้ญหาต่างๆ ไดด้ว้ยตนเอง พอ่แม่คอยใหก้ าลงัใจ และสนบัสนุน 
6. สนบัสนุนให้เด็กคน้พบและแสวงหาค าตอบในส่ิงท่ีตนเองตอ้งการและสนใจ เพื่อ

หาทางเลือกใหม่ๆ ผูใ้หญ่ควรจดัประสบการณ์ให้เด็กอย่างหลากหลาย เพื่อคน้หาความสามารถ
พิเศษท่ีซ่อนอยู่ในตวัของเด็ก อนัจะพฒันาให้เขาไปสู่ศกัยภาพสูงสุดตามความตอ้งการและความ
สนใจ 
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7. ฝึกฝนให้เด็กท างาน สร้างผลงาน หาประสบการณ์จากการท างาน เพื่อช่วยสร้าง
ทศันคติท่ีดีต่อการท างาน และสร้างผลงาน 

8. กระตุน้ให้เด็กกระตือรือร้น กระฉับกระเฉง ดว้ยวิธีการอย่างหลากหลาย และขจดั
ความเฉ่ือยชา เกียจคร้านของเด็ก 

ศูนยอิ์นโนเทค (Innotech) ไดเ้สนอแนะกิจกรรมท่ีสามารถน ามาใชใ้นการฝึกทกัษะการ
คิดสร้างสรรค ์ดงัน้ี 

1. ฝึกเสนอแนะความคิดเห็นเก่ียวกบัสาเหตุและแนวทางแกปั้ญหาหลายๆ แนวทาง 
2. ฝึกมองขอ้เสนอของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลจากหลายๆ มุมมอง 
3. ฝึกเสนอความคิดเห็นเพิ่มเติมจากความคิดเห็นของคนอ่ืน 
4. ฝึกเสนอความคิดเห็นใหแ้ตกต่างจากความคิดเห็นของคนอ่ืน 
5. หาโอกาสเขา้ร่วมกิจกรรมระดมสมอง 
6. ฝึกมองหาและตรวจสอบอิทธิพลขององค์ประกอบกิจกรรมย่อย ท่ี มีผลต่อ

องคป์ระกอบใหญ่ หรือกิจกรรมหลกั 
7. ฝึกติดตามและและหาขอ้มูลท่ีมาจากการตดัสินใจในเร่ืองส าคญัของบุคคลส าคญั 
8. ฝึกมองหาความสัมพนัธ์ของวตัถุ ส่ิงของ หรือเหตุการณ์หลายๆ เหตุการณ์ 
9. ฝึกเส่ียงเสนอความคิดเห็น กลา้คิดกลา้แสดงความคิด 
10. ฝึกสร้างจินตนาการเก่ียวกบัเร่ืองต่างๆ 
11. ฝึกเปรียบเทียบส่ิงของ เหตุการณ์ และกิจกรรม 
12. ฝึกสร้างภาพ สร้างฝัน และสร้างความส าเร็จ 
13. ฝึกสืบคน้หารากเหงา้ ความเป็นมา และความเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์ของเหตุการณ์ 
14. ฝึกถามค าถามหลายๆ ค าถาม โดยเฉพาะค าถามปลายเปิด 
15. ฝึกแสดงออกซ่ึงความคิด พดู และเขียนเร่ืองราว เขียนนวนิยาย 
16. ฝึกคิดหาทางเลือก แนวทางท่ีจะเป็นไปได้ และตวัเลือกเพื่อแก้ปัญหาเหตุการณ์

และสถานการณ์ต่างๆ 
William ไดส้ังเคราะห์งานวจิยัเก่ียวกบัความคิดสร้างสรรคแ์ลว้ สรุปเป็นกลวิธีการสอน

ไว ้17 วธีิ ดงัน้ี 
1. คิดเหลือเช่ือ (Paradoxes) หมายถึง การสอนให้พิจารณาขอ้มูลในอีกแง่มุมหน่ึงท่ี

ผดิปกติไปจากธรรมดา คา้นกบัสามญัส านึกของคน หรือคา้นกบัความเช่ือเดิมยากท่ีจะเช่ือ 
2. คิดแตกต่าง (Attributes) หมายถึง การสอนใหคิ้ดพิจารณาในมุมมองท่ีแปลกแตกต่าง

ไปจากเดิม เป็นส่ิงท่ีเกิดข้ึนไดแ้ต่คิดไม่ถึง 
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3. คิดอุปมาอุปไมย (Analogies) หมายถึง การอุปมาอุปไมย เปรียบเทียบเทียบเคียงส่ิง
ต่างๆ ท่ีมีความสัมพนัธ์กนั 

4. พิจารณาส่ิงผิดปกติ (Discrepancies) หมายถึง การพิจารณาความคลาดเคล่ือน หรือ
ส่ิงของ ท่ีหายไปจากความจริง ความผดิปกติ ความไม่สมบูรณ์ของส่ิงต่างๆ 

5. ปริศนาอะไรเอ่ย (Provocation Questions) หมายถึง การใชค้  าถาม ย ัว่ยุ กระตุน้ ให้
พยายามแสวงหาค าตอบหรือแนวคิดใหม่ๆ 

6. หาวิธีการใหม่ (Example of Change) หมายถึง การคิดวิธีการหรือโอกาสท่ีจะท าให้
เกิดการเปล่ียนแปลง หรือหาแนวทางใหม่ๆ ท่ีแปลกไปจากเดิม 

7. หดัลองท าส่ิงใหม่ๆ ท่ีไม่เคยชิน (Example of Habit) หมายถึง การฝึกท าส่ิงใหม่ๆ ท่ี
ไม่ท าแบบเดิมๆ ใหค้ลายความยดึมัน่จากนิสัยท่ีเคยชิน 

8. ให้คิดค้นส่ิงใหม่ๆ ท าส่ิงใหม่ๆ ท่ีแตกต่างไปจากท่ีเคยท าเป็นประจ า (Organize 
Random Search) หมายถึง การคิดส่ิงใหม่ท่ีมีประโยชน์ มีคุณค่ากวา่ส่ิงเดิม เช่น คิดเขียน ค าขวญัใน
วนัต่างๆ ใหมี้ความหมายมากกวา่เดิม 

9. ฝึกคิดจากส่ิงท่ีคลุมเครือ (Tolerance for Ambiguity) หมายถึง การคน้หาขอ้มูล หรือ
คิดเพิ่มเติมจากส่ิงต่างๆ ท่ีไม่ชดัเจน คลุมเครือ หรือยงัไม่สมบูรณ์ใหค้รบถว้นสมบูรณ์ 

10. ฝึกจินตนาการ การหยัง่รู้หย ัง่คิด (Intuitive Expression)หมายถึง การฝึกฝน การ
แสดงออก ซ่ึงการหยัง่รู้ การรู้สึกนึกคิดจากการจินตนาการใตส้มอง 

11. ฝึกปรับปรุงตนเอง (Adjustment to Development) หมายถึง ฝึกปรับเปล่ียนตนเอง
ใหเ้หมาะสมกบัการพฒันา ฝึกคิดพิจารณาขอ้มูลต่างๆ เพื่อน ามาเป็นแง่คิดพฒันาตนเองให้มีแนวคิด
หลากหลาย ยิง่ข้ึน ฝึกปรับปรุงตนเองใหดี้ข้ึน 

12. ศึกษาบุคคลท่ีมีความคิดสร้างสรรค ์(Study Creative People and Process) หมายถึง 
ศึกษาบุคคลต่างๆ ท่ีมีความคิดสร้างสรรค ์โดยพิจารณาถึงกระบวนการคิด บุคลิกลกัษณะของบุคคล
เหล่านั้นท่ีท าใหเ้ขาสามารถสร้างสรรคผ์ลงานดีเด่น 

13. ฝึกประเมินสถานการณ์ (Evaluate Situation) หมายถึง การฝึกคิดเพื่อประเมิน
สถานการณ์ต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนและแนวโนม้ของส่ิงท่ีจะเกิดตามมา 

14. ฝึกทกัษะการอ่านสร้างสรรค ์(Creative Reading Skills) หมายถึง การพฒันาทกัษะ 
การอ่านอยา่งสร้างสรรค ์เพื่ออ่านจบัใจความ และขยายความคิดสร้างสรรคใ์หก้วา้งขวาง 

15. ฝึกการฟังสร้างสรรค ์(Creative Listening Skills) หมายถึง การพฒันาทกัษะการฟัง
อยา่งสร้างสรรคเ์พื่อใหคิ้ด ติดตาม และจดัระบบขอ้มูลไดใ้นแนวทางกวา้งขวางและลึกซ้ึงกวา่เดิม 
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16. ฝึกการเขียนสร้างสรรค์ (Creative Writing Skills) หมายถึง การคิดริเร่ิมในการ
เขียน โดยใชจิ้นตนาการและประสบการณ์มาเช่ือมโยงให้เกิดการพฒันาการเขียนอยา่งสร้างสรรค ์
เกิดความรู้สึกนึกคิด และจินตนาการในการเขียน 

17. ฝึกการมองสร้างสรรค์ (Visualzation Skills) หมายถึง การพฒันาทกัษะทาง
จินตนาการ มองเห็นภาพในมิติต่างๆ ท่ีแปลกไปกวา่เดิม ใหแ้สดงความคิดจากมุมมองท่ีแปลกใหม่ 

สรุปไดว้า่ การพฒันาความคิดสร้างสรรค์เกิดจากการเตรียมความพร้อมของผูป้กครอง 
และการส่งเสริมของครู ทั้งความสามารถทางการคิด สภาพแวดลอ้มทางสังคม และวฒันธรรม 

2.3.10 กิจกรรมท่ีส่งเสริมใหเ้กิดความคิดสร้างสรรค ์
1. การฝึกการแกปั้ญหาในทางสร้างสรรคเ์ป็นวิธีการท่ีครูกระตุน้ให้เด็กคิดแบบอเนก

นยั ครูอาจจะเป็นคนป้อนปัญหาใหห้รือจากการเสนอของนกัเรียนก็ได ้เทคนิคในการแกปั้ญหาท่ีจะ
กระตุ้นความคิดสร้างสรรค์มีหลายประการ เช่น เทคนิคในการระดมพลังสมอง เทคนิคการใช้
ค  าถาม รวมทั้งการท่ีครูดดัแปลงวธีิการท่ีใชใ้นแบบทดสอบความคิดสร้างสรรคท่ี์ใชฝึ้กกบันกัเรียน 

2. การระดมพลังสมอง เป็นวิธีการหน่ึงท่ีจะได้มาจากแนวทางในการแก้ปัญหา 
จุดประสงค์ของการระดมพลังสมอง มี 2 ประการ ประการแรก เป็นจุดประสงค์ระยะยาวเพื่อ
แกปั้ญหาท่ีส าคญั ประการท่ีสอง เป็นจุดประสงคร์ะยะสั้นเพื่อให้ไดค้วามคิดต่างๆ ท่ีอาจจะมีคุณค่า
ในการแกปั้ญหา 

3. การใชบ้ทเรียนส าเร็จรูปหรือชุดการฝึกความคิดสร้างสรรค์ รวมทั้งแผนการสอน 
และคู่มือครูในชุดการฝึก ซ่ึงทั้งหมดน้ีเนน้คุณลกัษณะ 8 ประการ คือ ความคิดคล่องแคล่ว ความคิด
ยดืหยุน่ ความคิดไม่ซ ้ าแบบ ความคิดแตกต่าง ความกลา้เส่ียง ความซบัซ้อน ความกระตือรือร้นและ
จินตนาการ 

2.3.11 อุปสรรคในการพฒันาความคิดสร้างสรรค ์
อุปสรรคดา้นการรับรู้ไดแ้ก่ การท่ีคนเราไม่สามารถมองเห็นปัญหาท่ีแทจ้ริงได ้เป็นเหตุ

ใหก้ารแกปั้ญหานั้นด าเนินไปโดยปราศจากเป้าหมายท่ีชดัเจน และแน่นอน 
อุปสรรคด้านวัฒนธรรม ซ่ึงจะเป็นผลเน่ืองจากกฎเกณฑ์ทางสังคม  ซ่ึงเป็นส่ิง

ก าหนดให้บุคคลตอ้งมีพฤติกรรมอยูใ่นกรอบระเบียบแบบแผน ท าให้มีผลต่อการสกดักั้นความทา้
ทายต่อการคิดคน้ และความเปล่ียนแปลง อนัเป็นคุณลกัษณะของความคิดสร้างสรรค์ 

อุปสรรคดา้นอารมณ์ เป็นอุปสรรคท่ีส าคญัประการหน่ึง ทั้งน้ีเพราะอารมณ์ของบุคคล 
อนัได้แก่ ความกลวั ความโกรธ ความรัก และความเกลียด เป็นตน้ นับว่ามีความส าคญัมากต่อ
ปัญหาและเหตุผล เช่นเดียวกบับุคคลถา้มีอารมณ์เกิดข้ึนสูง ความสามารถทางปัญญาและเหตุผลของ
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บุคคลนั้นก็จะต ่าลง นัน่คือ อารมณ์เป็นตวัสกดักั้นความคิดและเหตุผล ตลอดจนความคิดสร้างสรรค์
ของบุคคล 

นอกจากน้ี สุวทิย ์มูลค า (2547) ไดก้ล่าวถึงอุปสรรคการพฒันาความคิดสร้างสรรค ์ดงัน้ี 
1. อุปสรรคการรับรู้ ฟังแลว้ไม่วเิคราะห์ ขาดขอ้มูลท่ีน าไปใชป้ระกอบการคิด 
2. อุปสรรคเชิงกลยุทธ์ ขาดทกัษะกระบวนการคิด อนัท่ีจะน ามาสนับสนุนความคิด

สร้างสรรค ์และคิดหาค าตอบท่ีถูกเพียงค าตอบเดียว 
3. อุปสรรคทางความเช่ือ เช่ือโหราศาสตร์ เช่ือผดิๆ ไม่กลา้ถามเม่ือสงสัย 
4. อุปสรรคทางสังคมและวฒันธรรม เน้นช่ืนชมความส าเร็จและประณามความ

ลม้เหลว ไม่ทนต่อค าวิจารณ์ ค าปฏิเสธ ต่อตา้นจากสังคม มีการเอาอย่างกนัหรือท าตามกนั เน้น
บทบาทและความแตกต่างระหว่างเพศมากเกินไป กฎเกณฑ์ทางสังคมก าหนดให้อยู่ในกรอบ
ระเบียบ ท าใหส้กดักั้นความทา้ทายการคิดคน้ 

5. อุปสรรคจากผูใ้หญ่ อบรมสั่งสอนใหเ้ช่ือฟังไม่ชอบใหถ้าม 
6. ความมีอตัตา สรุปความคิดเร็วเกินไป ไม่เปิดใจกวา้งรับส่ิงใหม่ ยดึความคิดของ

ตนเองเป็นหลกั มีอคติหรือความล าเอียง 
7. อุปสรรคทางอารมณ์ ปล่อยใหอ้ารมณ์ ความรู้สึกต่างๆ อยูเ่หนือเหตุผล บรรยากาศ

เคร่งเครียดเอาจริงเอาจงัมากเกินไป 
8. อุปสรรคจากความกลวั กลวัผดิ / ลม้เหลว / พา่ยแพ ้กลวัเป็นคนขลาด / โง่ไม่เหมือน

ชาวบา้น 
9. อุปสรรคจากความเฉ่ือยชา อืดอาดล่าชา้ไม่ทนัการ/ไม่ทนัสมยั ไม่สนใจส่ิงทา้ทาย

หรือเส่ียง 
10. อุปสรรคจากความเกียจคร้าน ไม่รับผดิชอบ ไม่จริงจงั/หลบหลีก ท าไม่เตม็ท่ี/ไม่

เตม็ใจ 
สรุปได้ว่า ปัญหาและอุปสรรคในการพฒันาความคิดสร้างสรรค์เกิดจากบรรยากาศ 

และ ส่ิงแวดล้อมเป็นส่วนใหญ่ บางทีผูใ้หญ่เองเป็นอุปสรรคของการคิดสร้างสรรค์โดยไม่รู้ตวั 
นอกจากน้ี ความกลวั ความมีอคติ ความเฉ่ือยชา การเลียนแบบ วฒันธรรมท่ีช่ืนชมความส าเร็จ และ
ประณามความลม้เหลว เหล่าน้ีลว้นเป็นอุปสรรคท่ีตอ้งขจดัให้หมดไป จะท าให้การพฒันาความคิด
สร้างสรรคป์ระสบความส าเร็จ 
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2.3.12 ประโยชน์ของความคิดสร้างสรรค ์
นิพาดา เทวกุล (2552) ไดส้รุปประโยชน์ของความคิดสร้างสรรคไ์วด้งัน้ี 
1. ท าใหเ้กิดความเปล่ียนแปลง ท าให้เกิดแนวทางใหม่ๆในการด าเนินชีวิตและหนทาง

ใหม่ๆ 
2. ก่อให้เกิดความสนุก เป็นธรรมดาของมนุษย์ท่ีต้องค้นหาวิธีการคิดใหม่ๆ ข้ึนมา

ทดแทนความคิดเก่าๆ ส าหรับโลกท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว การท่ีมนุษยต์อ้งคิดอะไรใหม่ๆ 
อยูเ่สมอ ยอ่มเป็นเร่ืองสนุก เพราะท าใหชี้วติไม่จ  าเจ 

3. พฒันาสมองของคนให้มีความฉลาดเฉียบคม การฝึกการคิดหรือพยายามคิดเร่ืองท่ี
แปลกๆ ใหม่ๆ เป็นประจ า จะท าใหเ้กิดความเฉียบแหลมในการคิดแกปั้ญหาต่างๆ เพิ่มข้ึน 

4. สร้างความเช่ือมัน่ ความน่านบัถือ และความพอใจในตวัเองข้ึนมา เม่ือใดก็ตามท่ีเรา
พฒันาขีดความสามารถในการคิดสร้างสรรค์จนสามารถเผชิญหน้าและแก้ปัญหาต่างๆ ได้อย่าง
ราบร่ืนก็จะกลายเป็นผูน้ าทางดา้นความคิด และเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง 

นอกจากน้ี ความคิดสร้างสรรคย์งัช่วยยกระดบัความสามารถ ความอดทน และความคิด
ริเร่ิมของผูน้ าให้เพิ่มมากข้ึน และยงัเป็นการพฒันาความสนใจในงาน พฒันาการใชเ้วลาวา่งให้เป็น
ประโยชน์ และพฒันาชีวติใหท้นัสมยัมากข้ึน 

สรุปได้ว่า แนวคิดเก่ียวกบัความคิดสร้างสรรค์และผลิตภาพ ผูว้ิจยัได้ใช้แนวคิดของ 
Guilford ท่ีเนน้ใหผู้เ้รียนมีความสามารถในการคิดอยา่งกวา้งไกล หลายทิศทาง ไดแ้ก่คิดคล่องแคล่ว 
คือคิดหาค าตอบท่ีเด่นชัด และตรงประเด็นมากท่ีสุด คิดยืดหยุ่น เป็นการปรับสภาพความคิดใน
สถานการณ์ต่างๆ ได้ คิดริเร่ิม คือสามารถคิดแปลกใหม่ และคิดละเอียดลออ สามารถคิดใน
รายละเอียดท่ีคนอ่ืนมองไม่เห็น 
 
2.4 รูปแบบการจัดการโรงเรียนเชิงสร้างสรรค์และผลติภาพในสังคมไทย 

2.4.1 ปรัชญาและหลกัการ 
ปรัชญาการศึกษาเป็นการผสมผสานแนวคิดเชิงปรัชญากบัแนวคิดทางการศึกษาเขา้

ดว้ยกนั เป็นปรัชญาการศึกษา เพื่อใชเ้ป็นเคร่ืองแสดงความเช่ือ และแนวทางจดัการศึกษาของแต่ละ
สถานศึกษา หากสถานศึกษาท่ีมีความเช่ือทางปรัชญาการศึกษาแตกต่างกัน ก็จะมีแนวทางจดั
การศึกษา การจดัหลกัสูตรและเน้ือหาสาระของการเรียนรู้แตกต่างกนัไปดว้ย 
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ความหมายของปรัชญา 
กิติมา ปรีดีดิลก (2521) ปรัชญากับการศึกษาเป็นเร่ืองท่ีมีความสัมพันธ์กันมาก 

การศึกษาเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัมนุษย ์มนุษยจ์ะเจริญข้ึนเป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์ไดส่ิ้งหน่ึงท่ีมนุษยจ์ะ
ไดรั้บคือการศึกษา 

Good (1973) (อา้งถึงใน ศกัด์ิชยั นิรัญทวี, 2541) ให้นิยามปรัชญากบัการศึกษาวา่เป็น
การใชปั้ญญาอยา่งระมดัระวงั และอยา่งเป็นระบบ เพื่อท่ีจะเขา้ใจการศึกษาโดยรวมในฐานะท่ีเป็น
องคร์วมทางวฒันธรรมของมนุษย ์และอาจหมายถึง ปรัชญาทัว่ไปท่ีประยุกตใ์ชใ้นระบบการศึกษา 
หมายถึง หลกัการพื้นฐานท่ีใชเ้ป็นหลกัของการอธิบายความของการประเมินปัญหาการศึกษา ซ่ึงใน
ส่วนท่ีเก่ียวข้องกับเป้าหมายการปฏิบัติ ผลผลิต เด็ก ความต้องการของสังคม วสัดุประสงค ์
ตลอดจนแง่มุมต่างๆ ทางการศึกษา 

รุจิร์ ภู่สาระ (2551) ค าวา่ “ปรัชญา” หมายถึง ความรู้อนัประเสริฐ ปรัชญาการศึกษาเป็น
ปรัชญาประยกุตม์าจากปรัชญาทัว่ไป และเนน้หนกัทางดา้นการศึกษาโดยเฉพาะ 

ไพฑูรย ์สินลารัตน์ (2552) ค าว่า ปรัชญา เป็นค าท่ีพระเจา้วรวงศ์เธอกรมหม่ืนนราธิป
พงศ์ ประพันธ์ทรงบัญญัติข้ึนตามรากศัพท์ปรัชญาเป็นค าสันสกฤต หมายถึง ความรอบรู้ รู้
กวา้งขวาง หรือความรู้อนัประเสริฐ ส่วนตามรูปศพัทใ์นภาษาองักฤษเก่ียวขอ้งกบัความรู้และความ
รักในความรู้ แต่โดยเน้ือหาแลว้ ความรู้ของปรัชญาไม่ใช่ความรู้อยา่งวิทยาศาสตร์ หรือศาสนา แต่
เป็นความรู้ท่ีใช้ความรู้อ่ืนๆ มาประกอบกนัและเป็นความรู้แบบท่ีให้ค่าหาความหมายจากความรู้
ต่างๆ ท่ีมีอยู ่จึงอาจกล่าวไดว้า่ ปรัชญาเป็นวธีิการมองหรือวธีิการพิจารณาความรู้ต่างๆ นัน่เอง 

สรุปไดว้่า ปรัชญา หมายถึง วิธีการพิจารณาความรู้อย่างเป็นระบบ เพื่อใช้เป็นเคร่ือง
แสดงความเช่ือและแนวทางจดัการศึกษาของแต่ละสถานศึกษา 

ปรัชญาการศึกษามีพื้นฐานมาจากปรัชญากรีก สามารถแบ่งออกได ้3 สาขา ดงัน้ี 
1. อภิปรัชญา (Metaphysics) เป็นการศึกษาเก่ียวกบัความจริง แบ่งเป็น 2 แขนงยอ่ย คือ 

ภววทิยา (Ontology) ซ่ึงเป็นการคน้หาส่ิงทั้งหลายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธรรมชาติ หรือส่ิงท่ีมีอยูห่รือเป็นอยู่
กบัจกัรวาลวทิยา (Cosmology) เป็นปรัชญาท่ีเก่ียวขอ้งกบัธรรมชาติและจุดเร่ิมตน้ของจกัรวาล 

2. ญาณวิทยา (Epistemology) เป็นการศึกษาเก่ียวกบัธรรมชาติของความรู้ หรือเรารู้ส่ิง
ต่างๆ ไดอ้ยา่งไร เราพฒันาความรู้เก่ียวกบัความจริง ดว้ยการคิดจากการสังเกต และจากตรรกวิทยา
ดว้ยการหาเหตุผลแบบนิรนยั (deductive) นอกจากน้ีคนเรายงัพฒันาความรู้โดยกระบวนการทาง
วทิยาศาสตร์ การหยัง่รู้ (intuition) และการสัมผสั (senses) 

3. คุณวิทยา (Axiology) เป็นปรัชญาท่ีมุ่งค้นควา้หรือวิเคราะห์คุณค่า หรือค่านิยม
เก่ียวกบัความดี ความงาม เป็นปรัชญาท่ีมุ่งศึกษาแนวความคิดและความเช่ือของมนุษยเ์ก่ียวกบัส่ิงดี
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งามและมีคุณค่าใน 2 ด้าน คือ ดา้นจริยศาสตร์ (Ethics) ซ่ึงเป็นการคน้หาหรือวิเคราะห์เก่ียวกบั
คุณธรรมและความประพฤติ ขณะท่ีสุนทรียศาสตร์ (Aesthetics) เป็นส่ิงท่ีเก่ียวขอ้งกบัความงาม 

หนา้ท่ีของปรัชญา 
1. การพรรณนามุ่งท่ีจะอธิบาย บรรยายให้ทราบว่า นกัปรัชญาคนใดเขาพูดอะไร ท า

อะไรบา้ง แต่ละแนวความคิดของปรัชญามีอะไรบา้ง ช้ีให้เห็นถึงรูปแบบและแนวคิดทางปรัชญามี
อะไรบา้ง มีประวติัความเป็นมาอยา่งไร เนน้ท่ีการศึกษาดูวา่นกัปรัชญาเขาพูดไดว้า่อยา่งไรมากกวา่
สร้างปรัชญาข้ึนเอง 

2. เก่ียวขอ้งโดยตรงกบัคุณค่า ปรัชญาหรือนกัปรัชญาจะช้ีวา่ส่ิงท่ีควรเนน้และส่ิงท่ีควร
ท านั้น มีอะไรบา้ง หน้าท่ีน้ีจะช่วยช้ีว่า เป้าหมาย หรือจุดมุ่งหมายของการกระท าส่ิงต่างๆ นั้นมี
อะไรบา้ง ดว้ยเหตุผลอะไร 

3. การวิเคราะห์ เน้นการท าความกระจ่าง การท าความเข้าใจในเร่ืองของค า ภาษา 
แนวคิด และทฤษฎีต่างๆ ค าบางค าใชใ้นท่ีหน่ึงมีความหมายหน่ึง แต่ใชอี้กท่ีหน่ึงก็มีความหมายอีก
อยา่งหน่ึง หนา้ท่ีของปรัชญาในลกัษณะน้ีคือ การท าความเขา้ใจใหช้ดัเจนต่อค าค านั้น 

ประโยชน์ของปรัชญา 
ปรัชญาไม่มีประโยชน์ในแง่ของการท ามาหากิน แต่ปรัชญาจะช่วยให้การท ามาหากิน 

หรือการปฏิบติังานต่างๆ ชดัเจน เหมาะสม ถูกตอ้งยิ่งข้ึน ไดค้วามมุ่งหมายอนัแทจ้ริงของปรัชญา
นั้น คือ การตั้งปัญหาและตอบปัญหาใหก้บัความอยากรู้ อยากเห็น ของมนุษยเ์ป็นหลกัส าคญั 

หลกัการ 
ทองอยู ่แกว้ไทรฮ (2544) ให้ความหมายของหลกัการวา่ หมายถึง แนวด าเนินการโดย

หลกัการของปรัชญาคือ ศึกษาคน้ควา้ทัว่ไป 
สรุปไดว้า่ ปรัชญาและหลกัการเป็นแนวทางในการด าเนินการคน้หาค าตอบท่ีมีเหตุและ

ผล เพื่อน าไปสู่การตดัสินใจท่ีจะเลือกใชแ้นวทางในการจดัการศึกษาอยา่งไร เพื่อใหบุ้คคลท่ีไดรั้บ
การศึกษาเป็นคนท่ีสังคมมุ่งหวงัหรือควรจะเป็น 

2.4.2 โครงสร้างองคก์าร 
โครงสร้างองคก์ารโดยทัว่ๆ ไป หมายถึง รูปแบบของงานและกลุ่มของงานในองคก์าร 

ซ่ึงเป็นส่ิงส าคัญท่ีก่อให้เกิดพฤติกรรมของบุคคลและกลุ่มบุคคลในองค์การ ดังนั้ น การจัด
โครงสร้างขององค์การจึงเป็นกระบวนการท่ีส าคญั  และจ าเป็นอย่างยิ่งในการบริหารงาน ซ่ึง
ผูบ้ริหารจะ ต้องออกแบบโครงสร้างขององค์การให้เหมาะสมสอดคล้องกับภารกิจ หน้าท่ี 
วตัถุประสงค์ นโยบาย และเป้าหมาย ในการท างาน เพราะหากวา่การจดัโครงสร้างขององคก์ารไม่
เอ้ืออ านวยต่อการปฏิบติังานแล้ว ย่อมเป็นส่ิง ท่ีจะท าให้ผลการปฏิบติังานมีประสิทธิภาพและ
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ประสิทธิผลไดใ้นการจดัโครงสร้างขององค์การ หากเป็นองค์การขนาดใหญ่ก็จะมีความซับซ้อน
มากข้ึน เพราะมีความหลากหลายของงาน จึงตอ้งมีการจดัระเบียบรูปแบบเพื่อใช้ก ากบัพฤติกรรม
ของบุคคลใหเ้ป็นระบบท่ีเป็นทางการ (Formalization) ให้มากข้ึน แต่กฎระเบียบก็ตอ้งมีไม่มากเกิน
ความจ าเป็น เพราะจะท าให้เกิดความไม่คล่องตวั และหากมีการรวมศูนยอ์  านาจการตดัสินใจไวท่ี้
ศูนยก์ลาง ปัญหาต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนในองคก์ารก็จะมีทิศทางไหลไปหาผูบ้ริหารระดบัสูงเพียงทางเดียว 
ลกัษณะของโครงสร้างองค์การในยุคใหม่จึงขจดัปัญหาความซับซ้อนโดยการกระจายอ านาจการ
ตดัสินใจ เพื่อความคล่องตวัใหท้นัต่อความเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนอยา่งรวดเร็วในยคุน้ี 

การจดัโครงสร้างขององค์การท่ีดีเพื่อให้เกิดประสิทธิผลนั้น มีผูใ้ห้ทฤษฎีและแนวคิด
ไวม้ากมาย แต่แนวคิดท่ียอมรับกนัโดยทัว่ไปคือ รูปแบบ การจดัโครงสร้าง ระบบราชการของ
แมกซ์ เวบเบอร์ (Weberian Medel of Bureaueracy) ซ่ึงประกอบดว้ยหลกัการท่ีส าคญั 5 ประการ
ดงัน้ี (Weber, 1947) (อา้งถึงใน Hoy & Miskel, 2005) 

1. การแบ่งส่วนงาน และการก าหนดความช านาญเฉพาะทาง (Division of Labor and 
Specialization) แม็กซ์ เวบเบอร์ (Max Weber) มีแนวคิดวา่การแบ่งส่วนงานและการก าหนดความ
ช านาญเฉพาะทาง หมายถึง กิจกรรมท่ีถูก าหนดไว ้ตามความต้องการ ตามวตัถุประสงค์ของ
โครงสร้างของการปกครองในระบบราชการ ท่ีกระจายส่วนต่างๆ ออกไปในรูปแบบท่ีแน่นอน 

ตามหนา้ท่ีของทางราชการ เน่ืองจากงานขององคก์ารต่างก็มีความซบัซ้อนเกินกวา่ท่ีจะ
ถูกจัดกระท าได้โดยบุคคลเพียงคนเดียว การแบ่งส่วนงานตามต าแหน่งจะช่วยให้เกิดความมี
ประสิทธิภาพได ้

2. การมุ่งความไม่เป็นส่วนตวั (Impersonal Orientation) แม็กซ์ เวบเบอร์ (Max Weber) 
ให้ความเห็นว่าบรรยากาศของการท างานในระบบราชการ ควรมุ่งให้เกิดความไม่เป็นส่วนตวั 
(Impersonal) โดยกล่าวว่า “จิตใจของบุคคลท่ีมีบุคลิกภาพของความไม่เป็นส่วนตวั จะปรากฏให้
เห็นไดจ้ากการแสดงพฤติกรรม” บุคคลในระบบราชการจึงถูกคาดหวงัว่า จะตดัสินใจต่อส่ิงต่างๆ 
บนพื้นฐานของความเป็นจริง (On Fects) ไม่ใช่บนพื้นฐานของความรู้สึก (Not on Feeling) 

ในองค์การสถานศึกษาความไม่เป็นส่วนตัวจะมีอยู่ทั้ งในส่วนของผู ้บริหารและ
ครูผูส้อน ซ่ึงสามารถรับประกนัไดถึ้งความเท่าเทียมกนัของการปฏิบติัและการอ านวยความสะดวก
วา่ จะเป็นไปอยา่งสมเหตุสมผล (Hoy & Miskel, 2005) 

3. การมีขั้นตอนของอ านาจบงัคบับญัชา (Hierarchy of Authority) ในสถานศึกษาทุก
แห่งต่างก็มีการก าหนดสายการบงัคบับญัชาใหเ้ป็นไปตามระบบราชการ แผนกท่ีมีฐานะต ่ากวา่ก็จะ
อยู่ภายใตก้ารก ากบัดูแลและนิเทศงานจากผูมี้ฐานะสูงกวา่ ส่ิงเหล่าน้ีก่อให้เกิดขั้นตอนของอ านาจ
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บงัคบับญัชา (Hierarchy of Authority) คุณลกัษณะท่ีเป็นทางราชการน้ี สามารถเห็นไดใ้นแผนภูมิ
การบริหารขององคก์ารทุกแห่ง 

4. การมีกฎและระเบียบปฏิบติั (Rules and Regulations) แมกซ์ เวบเบอร์ (Max Weber) 
มีความเห็นว่า องค์การในระบบราชการทุกแห่งจ าเป็นจะตอ้งมีระบบของกฎเกณฑ์และระเบียบ
ปฏิบติั (Rules and Regulations) ซ่ึงระบบของกฎเกณฑ์และระเบียบปฏิบติัน้ีตั้งข้ึนอยา่งมีเป้าหมาย
หรือวตัถุประสงค์ ระบบของกฎเกณฑ์จะครอบคลุมถึงสิทธิและหนา้ท่ี (Right and Duties) ของแต่
ละต าแหน่งช่วยให้การติดต่อประสานงานในการปฏิบติักิจกรรมต่างๆ ตามขั้นตอนของการบงัคบั
บญัชา ซ่ึงจะช่วยใหก้ารปฏิบติังานเป็นไปอยา่งต่อเน่ือง แมจ้ะมีการเปล่ียนแปลงตวับุคคลก็ตาม 

5. การมุ่งความเป็นวิชาชีพ (Career Orientation) เน่ืองจากการจา้งงานในองค์การ
ราชการ จะข้ึนอยู่กบัคุณสมบติัทางเทคนิคของพนกังาน ซ่ึงทุกคนคิดวา่งานท่ีท าเป็นงานอาชีพ จึง
มุ่งไปสู่การเป็นวชิาชีพ (Career Orientation) ของงานท่ีท า เวบเบอร์ (Weber) ให้ขอ้เสนอแนะวา่ ใน
เม่ือเป็นงานอาชีพจึงตอ้งมีระบบของการเล่ือนขั้นเล่ือนต าแหน่ง (Promotion) ในการจะไดเ้ล่ือนขั้น
เล่ือนต าแหน่งจะตอ้งเป็นผูอ้าวุโส (Seniority) หรือ เป็นผูท่ี้ประสบความส าเร็จ (Achievement) ใน
อยา่งใดอยา่งหน่ึงหรือทั้งสองอยา่ง 

นอกจากน้ี Fayol ได้ให้ข้อเสนอในการจดัโครงสร้างองค์การทางการศึกษาว่างาน
การศึกษามีลกัษณะเป็นองค์การพิเศษแตกต่างจากองคก์ารทัว่ๆ ไป เพราะจะตอ้งมีความเป็นอิสระ
ทางวชิาการ มีลกัษณะค่อนขา้งเป็นองคก์ารวชิาชีพเพื่อใหเ้กิดแนวความคิดใหม่ๆในการจดักิจกรรม
การเรียนการสอน และเพื่อให้เกิดการบริหารงานท่ีมีประสิทธิผล จึงควรจดัองค์การให้มีลกัษณะ
ดงัน้ี (Sergiovanni et al. 1992) 

1. มีการแบ่งงานกนัท าตามลกัษณะงานเฉพาะอยา่งท่ีควรปฏิบติั (division of work) 
2. มีการก าหนดอ านาจหนา้ท่ีในการปฏิบติังาน (Authority) อยา่งชดัเจน และสอดคลอ้ง

สัมพนัธ์กบัความรับผิดชอบของผูป้ฏิบติังานแต่ละคน โดยถือว่าอ านาจเป็นปัจจยัส าคญัใน การ
สั่งงานและเป็นประโยชน์ในการบงัคบับญัชาลูกนอ้ง 

3. มีกฎระเบียบวินัย  (Discipline) ต้องให้ผู ้บริหารใช้โดยชอบธรรมเพื่อให้
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาถือปฏิบติัและเช่ือฟัง 

4. มีเอกภาพในการก าหนดทิศทาง (Unity of direction) วตัถุประสงคข์อแต่ละเร่ืองควร
จะสอดคลอ้งกนัเพื่อใหเ้กิดผลส าเร็จและสามารถตรวจสอบได ้

5. มีเอกภาพในการก าหนดทิศทาง (Unity of direction) วตัถุประสงคข์องแต่ละเร่ือง
ควรจะสอดคลอ้งกนัเพื่อใหเ้กิดผลส าเร็จ และสามารถตรวจสอบได ้
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6.  กลุ่มคนในองคก์ารแต่ละคน ตอ้งไม่ถือประโยชน์ส่วนบุคคลมากกวา่ผลประโยชน์
ขององคก์าร (Subordination of individual interest) โดยจะตอ้งประสานประโยชน์ซ่ึงกนัและกนั 

7. มีระบบการตอบแทนใหร้างวลัท่ีมีความยุติธรรม (Remuneration) และสอดคลอ้งกบั
สภาพแวดลอ้ม 

8. มีการรวมอ านาจในการตัดสินใจอยู่ ท่ีศูนย์กลาง (Centralization) และใน
ขณะเดียวกนั ก็ใหมี้การกระจายอ านาจท่ีสามารถควบคุมไดด้ว้ย 

9. มีสายการบงัคบับญัชาและการติดต่อส่ือสารจากระดบัสูงสุดไปสู่ระดบัต ่าสุด (Scalar 
chain) ควรจะใหเ้กิดการปฏิบติัอยา่งคล่องตวั 

10. มีการก าหนดระเบียบบรรทดัฐานของสังคมโดยการออกค าสั่ง ระเบียบขอ้บงัคบั
ของบุคคลและท่ีเก่ียวขอ้งกบัวสัดุ (Material and social order) 

11. มีความเสมอภาคเท่าเทียมกนั (equity) 
12. มีความคิดริเร่ิมน าส่ิงใหม่ๆ เขา้มาปรับปรุงการบริหารงาน (Initiative) 
13. มีความมัน่คงในต าแหน่งหนา้ท่ีการงาน  (stability) 
14. ทุกคนในองคก์ารมีความสามคัคีกลมเกลียวเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนัในการท างาน  

(Espirit decons & harmony) 
สรุปได้ว่าการจดัโครงสร้างองค์การทางการศึกษายงัคงใช้หลกัการพื้นฐานในการจดั

โครงสร้างเช่นเดียวกบัการจดัองค์การโดยทัว่ไป กล่าวคือ มีการแบ่งงาน การจดัแผนกงาน การ
ก าหนดช่วงการบงัคบับญัชา ซ่ึงควรมีการปรับให้ยืดหยุ่นต่อการด าเนินงาน การมอบอ านาจหน้าท่ี 
มีแนวทางการปฏิบติัท่ีชดัเจน ท่ีช่วยในการสร้างมาตรฐานการท างาน แต่ให้อิสระในการท างานได้
อยา่งคล่องตวัในฐานะท่ีเป็นองคก์ารวชิาชีพท่ีบุคลากรมีความเช่ียวชาญช านาญการต่างกนั 

2.4.3 หลกัสูตร 
ความหมายของหลกัสูตร 
นกัวชิาการไดใ้หค้วามหมายไวแ้ตกต่างกนัดงัน้ี 
เอกวิทย ์ณ ถลาง (2521) หลกัสูตร หมายถึง มวลประสบการณ์ทั้งหลายท่ีจดัให้เด็กได้

เรียนเน้ือหาวิชา ทศันคติ แบบพฤติกรรม กิจวตัร ส่ิงแวดล้อม เม่ือประมวลเขา้กันแล้วก็จะเป็น
ประสบการณ์ ท่ีผา่นเขา้มาในการรับรู้ของเด็ก 

สงดั อุทรานันท์ (2532) หลกัสูตร คือ ส่ิงท่ีจะสร้างข้ึนใหม่ในลกัษณะรายวิชา ซ่ึง
ประกอบดว้ย เน้ือหาสาระท่ีจดัล าดบัความยากง่ายหรือมีขั้นตอนอยา่งดีแลว้ 

ธ ารง บวัศรี (2543) หลกัสูตร หมายถึง ประสบการณ์ทุกๆ อย่างท่ีโรงเรียนจดัให้แก่
นกัเรียน 
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สรุปไดว้่า หลกัสูตร หมายถึง มวลประสบการณ์ทุกอย่างท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเรียนการ
สอน มีทั้งส่วนท่ีเป็นเอกสาร หลกัฐาน กระบวนการท่ีใชใ้นการเรียนการสอน การจดักิจกรรม ส่ือ
วสัดุต่างๆ ท่ีจดัข้ึนเพื่อใหผู้เ้รียนไปสู่เป้าหมายท่ีพึงปรารถนา 

องคป์ระกอบของหลกัสูตร 
องคป์ระกอบของหลกัสูตร หมายถึง ส่วนท่ีอยูภ่ายในและประกอบกนัเขา้เป็นหลกัสูตร 

เป็นส่วนส าคญัท่ีจะท าให้ความหมายของหลกัสูตรสมบูรณ์ เป็นแนวทางในการจดัการเรียนการ
สอน การประเมินผลและการปรับปรุงพฒันาหลกัสูตรไปดว้ย (รุจิร์ ภู่สาระ, 2551) 

ตามแนวคิดของนกัการศึกษาไดก้ล่าวถึงองคป์ระกอบดงัน้ี 
1. Tyler (1968)  กล่าววา่  โครงสร้างหลกัสูตร มี  4  ประการ คือ 

1) จุดมุ่งหมายท่ีโรงเรียนตอ้งการใหผู้เ้รียนเกิดผล 
2) ประสบการณ์ท่ีโรงเรียนจดัข้ึนเพื่อให้จุดมุ่งหมายบรรลุผล 
3) วธีิการจดัประสบการณ์เพื่อใหก้ารสอนเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 
4) วธีิการประเมินเพื่อตรวจสอบจุดมุ่งหมายท่ีตั้งไว ้

2. Hilda  Taba (1962)  กล่าวถึงองคป์ระกอบหลกัสูตรไว ้ 4  องคป์ระกอบคือ 
1) วตัถุประสงคท์ัว่ไป  และวตัถุประสงคเ์ฉพาะ 
2) เน้ือหาและจ านวนชัว่โมงสอนแต่ละวชิา 
3) วธีิการจดักิจกรรมการเรียนการสอน 
4) วธีิการประเมินผล 

3. องคป์ระกอบของหลกัสูตรในเชิงระบบ 
Beaucham (1968) กล่าวถึง องคป์ระกอบของหลกัสูตรในเชิงระบบคือ ส่วนท่ีป้อนเขา้ 

(Input) กระบวนการ (Process) และผลลพัธ์ท่ีได ้(Out put) ดงัภาพ 
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ภาพท่ี 2.13  โครงสร้างของหลกัสูตรเชิงระบบ 
 

รูปแบบของหลกัสูตร 
ประเภทของหลกัสูตรมีหลายรูปแบบ แต่ละรูปแบบจะมีแนวคิด จุดมุ่งหมาย โครงสร้าง

แตกต่างกนัออกไป ซ่ึงจ าแนกกวา้งๆ ไดด้งัน้ี 
1. หลกัสูตรแบบเนน้เน้ือหาวชิา (Subject-Matter-Curriculum) 
2. หลกัสูตรแบบหมวดวชิา (Broad-Field-Curriculum) 
3. หลกัสูตรท่ียึดกระบวนการทางสังคมและการด ารงชีวิต (Social Process and Life 

Function) 
4. หลกัสูตรแบบแกนกลาง (The Core Curriculum) 
5. หลักสูตรท่ียึดกิจกรรมและประสบการณ์ (The Activity and Experience 

Curriculum) 
6. หลกัสูตรบูรณาการ (Integrated Curriculum) 
7. หลกัสูตรแบบสหสัมพนัธ์ (Correlate Curriculum) 
8. หลกัสูตรแบบเอกตับุคคล (Individualized Curriculum) 
9. หลกัสูตรแบบส่วนบุคคล (Personalized Curriculum) 
10. หลกัสูตรอิงมาตรฐาน (Standard-based Curriculum) 
ความส าคญัของหลกัสูตร 
หลกัสูตรเปรียบเสมือนหวัใจส าคญัของการจดัการศึกษา สามารถสรุปไดด้งัน้ี 
1. หลกัสูตรเปรียบเสมือนแม่พิมพข์องประชาชนในประเทศ ซ่ึงคนท่ีจบการศึกษาใน

แต่ละระดบัในประเทศ หลกัสูตรจะเป็นตวัก าหนดคุณลกัษณะของคนท่ีจบการศึกษาในระดบันั้น 
2. หลกัสูตรเป็นมาตรฐานของการศึกษา ถา้ประเทศหรือการศึกษาระดบัใดมีหลกัสูตร

ท่ีมีประสิทธิภาพ จะสะทอ้นถึงการจดัการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพตามมา 

ส่วนท่ีป้อนเขา้ 

เน้ือหาวิชา 

ผูเ้รียน 

ชุมชน 

พื้นฐานการศึกษา 

กระบวนการ 

ลกัษณะการใช ้
ส่ือ อุปกรณ์ 
ระยะเวลา 
การวดัผล 

ผลลพัธ์ 

ความรู้ 
ทกัษะ 
เจตคติ 
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3. หลกัสูตรเป็นแนวทางในการให้การศึกษา ซ่ึงผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งทุกคนสามารถใช้
เป็นเคร่ืองมือในการก ากบั ดูแล ติดตามผลของการศึกษา ไดท้ั้งผูบ้ริหาร ครู ผูป้กครอง ตลอดทั้ง
ผูเ้ก่ียวขอ้งทุกคน 

4. หลกัสูตรเป็นแนวปฏิบติัในการจดัการเรียนการสอนของครู เน่ืองจากตวัหลกัสูตรจะ
เป็นตวัก าหนดคุณลกัษณะของผูเ้รียนในระดบัมาตรฐานเดียวกนั ซ่ึงครูสามารถออกแบบกิจกรรม
การเรียนรู้อยา่งหลากหลาย ใหส้ะทอ้นและบรรลุเป้าหมายของหลกัสูตรท่ีตั้งไว ้

5. หลักสูตรเป็นเคร่ืองก าหนดแนวทางความรู้ ตลอดทั้ งการจัดประสบการณ์ของ
ครูผูส้อน ซ่ึงการศึกษาในแต่ละระดบั จะมีองคค์วามรู้และประสบการณ์ท่ีแตกต่างกนัไป 

6. หลกัสูตรเป็นเคร่ืองท านายอนาคตการศึกษาของชาติ หลกัสูตรท่ีมีวิสัยทศัน์ มีการ
วางกรอบเน้ือหาท่ีเท่าทนัการเปล่ียนแปลงของสังคม 

หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 
หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 จดัท าข้ึนเพื่อให้เขตพื้นท่ี

การศึกษา หน่วยงาน ระดบัทอ้งถ่ิน และสถานศึกษาทุกสังกดั ท่ีจดัการศึกษาขั้นพื้นฐาน ใช้เป็น
กรอบและทิศทางในการพฒันาหลกัสูตร และจดัการเรียนการสอน เพื่อพฒันาเด็กและเยาวชนไทย
ทุกคนในระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานหลกัสูตร รวมทั้งดา้นความรู้และ
ทกัษะท่ีจ าเป็น ส าหรับใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการด ารงชีวิตในสังคมท่ีมีการเปล่ียนแปลง และแสวงหา
ความรู้เพื่อพฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ืองตลอดชีวติ (วชิยั วงษใ์หญ่, 2552) 

หลกัสูตรเชิงสร้างสรรค ์
กระแสแนวโนม้การเปล่ียนแปลงท่ีก าลงัปรับเปล่ียนอย่างรวดเร็วจากโลกท่ีกวา้งใหญ่

กลบักลายเป็นโลกใบจ๋ิวท่ีติดต่อกนัไดอ้ย่างเสรี การศึกษาไทยจึงตอ้งเร่งด าเนินพฒันาคุณภาพให้
เหมาะสมกับประเทศ และสอดคล้องกับการพัฒนาโลก สังคมไทยก าลังต้องการนโยบาย
ยุทธศาสตร์ และหลกัสูตรการศึกษาแบบมุ่งอนาคต แนวโน้มการจดัการศึกษาในอนาคตท่ีส าคญั 
ต้องเป็นไปในรูปแบบการจดัการศึกษาเพื่อตอบสนองต่อกระแสยุคหลังโลกาภิวฒัน์ และการ
แข่งขนัทางเศรษฐกิจ รวมไปถึงแนวโน้มการเป็นสังคมเศรษฐกิจฐานความรู้ (Knowledge-based 
economy) แต่ส าหรับประเทศไทยยงั “คลุมเครือ” (สยามธุรกิจ : 6 มกราคม 2553) เพราะยงัสับสน
วุน่วายกบัการปฏิรูปการศึกษาท่ียงัไม่รู้วา่จะเป็นการพฒันา หรือท าใหคุ้ณภาพลดลง 

การศึกษาไทยท่ีผา่นมาช้ีให้เห็นวา่ในการการจดัการศึกษาและพฒันาหลกัสูตรเป็นการ
ลอกเลียนแบบตะวนัตกเป็นส่วนใหญ่ อาจมีแนวคิดมาจากความเช่ือท่ีวา่ฝร่ังมีความฉลาด ทนัสมยั
กวา่คนไทย ถา้คนไทยตอ้งการเป็นประเทศท่ีทนัสมยั หรือเป็นประเทศท่ีพฒันาตอ้งมีแนวความคิด
แบบตะวนัตกไปด้วย อาทิ ด้านเศรษฐกิจแบบทุนนิยม ด้านการศึกษา ด้านเทคโนโลยี ด้าน
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วฒันธรรม เป็นตน้ การศึกษาของไทยจึงเป็นแบบการศึกษาท่ีเดินตามการเปล่ียนแปลงของประเทศ
ท่ีมีการปรับเปล่ียนอย่างรวดเร็ว โดยท่ีไม่ไดเ้ตรียมการตั้งรับส่ิงท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต โดยเฉพาะ
เร่ืองของหลกัสูตรท่ียงัไม่ส่งเสริมให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้อย่างแทจ้ริง จุดมุ่งหมายของหลกัสูตร
ตอ้งการพฒันาศกัยภาพของคนให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของสังคมการเรียนรู้จึงเป็นการวิ่ง
ตามการเปล่ียนแปลงท่ีปรับเปล่ียนอย่างรวดเร็วท่ีส าคญัหลกัสูตรเองก็ไม่ไดบู้รณาการความคิดอตั
ลกัษณ์ของไทยเขา้ไปดว้ย การพฒันาจึงเนน้ความเป็นตะวนัตก เป็นส่วนใหญ่จนคนไทยเร่ิมหลงลืม
ในวฒันธรรมของตนเอง โครงสร้างของสังคมไทยจึงเร่ิมอ่อนแอลง และความมัน่คงทางวฒันธรรม
ของชาติไทยได้เร่ิมสูญส้ิน การศึกษาจึงตอ้งเปล่ียน หลกัสูตรจึงตอ้งปรับจากท่ีมีจุดมุ่งหมายเพื่อ
สร้างความสอดคลอ้งให้แก่สังคม หรือเป็นการศึกษาแบบตามสังคม ถึงเวลาเปล่ียนเป็นการศึกษา
ตอ้งน าสังคม น าเศรษฐกิจ น าเทคโนโลยีบนพื้นฐานของความเป็นไทย หลกัสูตรท่ีมีตอ้งเป็นเชิงรุก
สร้างคนใหเ้ขา้ใจในอดีต และมองเห็นอนาคตไดอ้ยา่งถูกตอ้งเพื่อผลิตคนท่ีมีคุณภาพและช้ีน าสังคม
อยา่งแทจ้ริง (สุรีรัตน์ จีนพงษ,์ 2553) 

ประการท่ี 1 หลกัสูตรตอ้งมีเป้าหมายเพื่อพฒันาตวัผูเ้รียนให้มีทกัษะความคิดวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ขอ้มูลท่ีมีอยู่อย่างหลากหลายไดอ้ยา่งถูกตอ้ง มีความคิดเป็นของตนเองท่ีเนน้การบูรณา
การแบบไทย 

ประการท่ี 2 หลกัสูตรตอ้งมีเป้าหมายการพฒันาศกัยภาพความสามารถของผูเ้รียน และ
เติมเต็มในความสามารถท่ียงับกพร่อง ให้ผูเ้รียนมีความภาคภูมิใจในตนเอง รวมทั้งมีความเช่ือมัน่
ในความสามารถของตนเองท่ีมีอยูน่อกจากน้ียงัตอ้งปลูกฝังใหรั้กการเรียนรู้อยา่งต่อเน่ืองตลอดชีวติ 

ประการท่ี 3 หลกัสูตรตอ้งมีเป้าหมายให้ผูเ้รียนมีความคิดสร้างสรรค์ คิดใหม่ และมี
การต่อยอดทางความคิดในการพฒันาใหเ้ป็นนวตักรรม หรือผลงานข้ึนมาได ้

ประการท่ี 4 หลกัสูตรตอ้งมีเป้าหมายปลูกจิตส านึก และตอ้งสร้างใหผู้เ้รียนมีความเป็น
ผูน้ าดา้นวฒันธรรมไทยในเร่ืองต่างๆ อาทิ วฒันธรรม ภาษา มารยาท ค่านิยม ภูมิปัญญาไทย และยึด
มัน่ในคุณธรรม จริยธรรม เพื่อสร้างให้ผูเ้รียนเป็นพลเมืองท่ีมีคุณภาพ สามารถสืบทอดความเป็น
อารยธรรมของชาติไดเ้ป็นอยา่งดี รวมทั้งพฒันาความเป็นไทยสู่ความเป็นสากล 

ประการท่ี 5 หลัก สู ตรต้อง มี เ ป้ าหมายในการยึ ดมั่น ในหลักของความ เ ป็น
ประชาธิปไตยท่ีให้ความเคารพสิทธิ และเสรีภาพของคนตามท่ีกฎหมายไดก้ าหนดไวใ้ห้เกียรติใน
ศกัด์ิศรีความเป็นมนุษยท่ี์เท่าเทียมกนั ไม่เอาเปรียบคนอ่ืน ท่ีส าคญัตอ้งเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม
มากกวา่ส่วนตน เพื่อการพฒันาประเทศอยา่งย ัง่ยนื 
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ทิศทางและแนวโนม้หลกัสูตรไทย 
จากการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนอย่างรวดเร็ว ส่งผลกระทบโดยตรงต่อการเปล่ียนแปลง

ของสภาพทางสังคมอยา่งเห็นไดช้ดั โดยเกิดจากความเร่งรีบในการพฒันาอยา่งเร่งด่วนของประเทศ 
ส่งผลให้สังคมไทยเกิดความอ่อนแอไม่สามารถแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนไดอ้ย่างแทจ้ริง การศึกษาจึง
ถูกมองวา่เป็นเคร่ืองมือในการแกไ้ขปัญหาต่างท่ีเกิดข้ึนไดอ้ยา่งมีคุณภาพ และเป็นการเตรียมความ
พร้อมของคนให้รู้เท่าทนัการเปล่ียนแปลงท่ีก าลังจะมาได้เป็นอย่างดีในการพฒันาหลักสูตรท่ี
สอดคลอ้งกบัอนาคตส่ิงท่ีตอ้งค านึงคือ 

1. การพฒันาความคิด การวเิคราะห์หาเหตุผล และสร้างสรรคเ์ป็นเป้าหมายส าคญัไปสู่
การพฒันาท่ีสมดุล ระหวา่งความเจริญทางจิตใจ และความเจริญทางวตัถุท่ีส่งเสริมให้มีความเขา้ใจ
ในปัญหาของโลก 

2. การเรียนรู้วฒันธรรมของตนเองอยา่งลึกซ้ึง เขา้ใจอยา่งถ่องแท ้และบูรณา 
3. การวฒันธรรมไดอ้ย่างเหมาะสม รวมทั้งมีความเขา้ใจในวฒันธรรมประเทศเพื่อน

บา้น เพื่อความเขา้ใจในวฒันธรรมและเห็นคุณค่าความเป็นมนุษยท่ี์อยูใ่นสังคมโลกเดียวกนั 
4. การสอนให้รู้จกัการพึ่งพาตนเอง โดยเน้นการประสานความร่วมมือระหวา่งบุคคล 

ชุมชน สังคม ประเทศชาติ และนานาชาติ เนน้ประสานความร่วมมือกนัเพื่อสร้างเครือข่ายพนัธมิตร
ทางสังคม 

5. การเรียนรู้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม น าเทคโนโลยีมาใช้อย่างเหมาะสมในการ
เรียนรู้คน้ควา้ สร้างสรรคส่ิ์งใหม่ท่ีทนัต่อการเปล่ียนแปลงของโลก 

6. การสร้างความตระหนกัเช่ือมัน่ในความสามารถของตนเอง และท่ีมีความรับผิดชอบ
สูงทั้งต่อตนเองและสังคม ตอ้งค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกวา่ส่วนตน อนัเป็นพื้นฐานท่ีส าคญั
ในการด ารงชีวติ 

หลกัสูตรจึงตอ้งทนัการเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็วเพื่อการแข่งขนัในดา้นเศรษฐกิจและ
อุตสาหกรรม ส่งผลให้คนในสังคมตอ้งการเพิ่มความรู้ความสามารถในหลายสาขา เพื่อให้ตนเอง
รู้เท่าทนัและอยูร่อดตามกระแสดการเปล่ียนแปลงของสังคมในทุกดา้น ดงันั้นหลกัสูตรการศึกษาใน
อนาคตจะเป็นหลกัสูตรการศึกษาท่ีใหค้วามรู้ตั้งแต่สองศาสตร์ข้ึนไป หรือหลกัสูตรใหม่แบบบูรณา
การศาสตร์ในยุคหลงัโลกาภิวตัน์ท่ีมีการเช่ือมโยงต่อการเปล่ียนแปลงในสังคมไทยในหลายๆ ดา้น 
รวมถึงด้านการศึกษาการพฒันาหลักสูตรการศึกษาจะกลายมาเป็นก าลังส าคัญในการพฒันา
ประเทศชาติในอนาคต การพฒันาหลักสูตรให้ทนักระแสโลกหลงัยุคโลกาภิวตัน์ทุกฝ่ายต้องมี
การศึกษาบริบทของการเปล่ียนแปลงให้รอบคอบ ทั้งน้ีท าได้โดยสนับสนุนการพฒันาศกัยภาพ
บุคลากรของสถาบนัอุดมศึกษา การพฒันาหลักสูตร การสนับสนุนทุนวิจยัเพื่อพฒันาหลกัสูตร
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อุดมศึกษา และการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนเพื่อร่วมมือกันพฒันาหลกัสูตรการศึกษาให้มี
คุณภาพอยา่งแทจ้ริง 

รูปแบบหลกัสูตร 
กระบวนการการศึกษาของไทยตอ้งปรับหลกัสูตรอย่างเร่งด่วน โดยเน้นการพฒันา

หลกัสูตรให้เขา้กบัพื้นฐานทางวฒันธรรมของสังคมไทยเป็นหลกัแลว้จึงบูรณาการแนวความคิด
ของตะวนัตกเขา้ไปเพื่อสร้างความเป็นสากล เพราะปัญหาหลกัสูตรยงัมีความไม่เป็นตวัเอง ยงัเป็น
หลกัสูตรการศึกษาของตะวนัตกเป็นส่วนมาก และขาดการบูรณาการใหส้อดคลอ้งกบัความเป็นไทย 
การพฒันาหลักสูตรจึงเป็นส่ิงส าคัญในการท่ีนักการศึกษาต้องช่วยกันคิดหาวิธีการท่ีจะสร้าง
หลกัสูตรท่ีเหมาะสมกบัความเป็นไทยและเตรียมความพร้อมสู่การเป็นสากลโครงสร้างหลกัสูตรใน
ยุคปัจจุบนัต้องเน้นการเช่ือมโยงความรู้จากฐานเดิมของไทยเป็นแนวคิดพื้นฐานท่ีส าคัญ เพื่อ
น าไปสู่การพฒันาบนพื้นฐานของความเป็นไทยในสังคมยคุใหม่ 

โครงสร้างของหลกัสูตรตอ้งมีการศึกษาอยา่งลึกซ้ึงของความเป็นภูมิปัญญาไทยท่ีเป็น
หลกัพื้นฐานส าคญัของคนไทย การเรียนรู้จึงตอ้งสร้างความเขา้ใจในตนเองให้แก่ผูเ้รียนก่อน เพื่อ
น าไปบูรณาการในศาสตร์สาขาวิชาต่างๆ ท่ีมีความก้าวหน้า การจัดหลักสูตรยุคปัจจุบันจึง
จ าเป็นต้องเน้นเร่ืองนวตักรรม เทคโนโยลี การวิจัย รวมทั้ งการเรียนรู้ในโลกแห่งความเป็น
นานาชาตินบัแระแสแห่งความรู้ท่ีไหลหลากเขา้มาอยา่งไม่หยุดย ั้ง การศึกษาจึงเนน้การเรียนรู้อยา่ง
ลึกซ้ึงเข้าใจปัญหาท่ีเกิดข้ึนอย่างชัดเจนและสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้อง ท่ีส าคญัต้อง
เช่ือมโยงไปสู่อนาคตไดอ้ยา่งมีคุณภาพ 

จากความทา้ทายในอนาคตท่ีตอ้งเผชิญ ลกัษณะของหลกัสูตรตอ้งสอดคล้องกบัการ
พฒันาผูเ้รียนให้อยู่ในสังคมอนาคตอย่างมีคุณภาพ หลกัสูตรในอนาคตตอ้งมีการคิด สังเคราะห์ 
และวพิากษก์นัอยา่งเขม้ขน้ เพื่อให้ผูเ้รียนไดพ้ฒันาอยา่งไปในทิศทางท่ีเหมาะสมสอดคลอ้งกบัการ
เปล่ียนแปลงาของโลกท่ีมีความผนัแปรท่ีมากยิ่งข้ึนให้พฒันาผูเ้รียนไดอ้ยา่งมีคุณภาพลกัษณะของ
หลกัสูตรจึงมีดงัน้ี 

1. หลักสูตรตอ้งพฒันาของผูเ้รียนอย่างแท้จริง โดยปลูกฝังให้ผูเ้รียนเป็นบุคคลท่ีมี
ความกระตือรือร้นในการคน้ควา้หาความรู้เพิ่มเติมเสมอ เพื่อพฒันาฐานความรู้เดิมของตนให้กวา้ง
มากข้ึนและสามารถบูรณาการความรู้จากหลายศาสตร์วิชาดได้ และเป็นผูท่ี้ตระหนักในการคิด 
วิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมิน และสร้างสรรคไ์ดอ้ย่างถูกตอ้ง โดยมีความเขา้ใจท่ีตกผลึกชดัเจน มี
ความเขา้ใจในสภาพของอดีตท่ีส่งต่อมายงัปัจจุบนัและเช่ือมโยงไปสู่อนาคตไดอ้ยา่งทนัโลก 

2. รูปแบบหลักสูตรจะหลากหลายมากข้ึน เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ผูเ้รียน ผูป้กครอง ผูป้ระกอบการ หรือชุมชนเป็นตน้ ให้เป็นทางเลือกท่ีหลายสอดคลอ้งกบัความ
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ตอ้งการของแต่ละคน เช่น หลกัสูตรเฉพาะกิจ หลกัสูตรส าหรับคนท างาน หลกัสูตรฝึกอบรมเฉพาะ
ทาง 

3. หลักสูตรสร้างสรรค์ต้องเป็นแบบบูรณาการรวมหรือผสมผสานรายวิชาท่ีมี
ความสัมพนัธ์กนั รวมเป็นสาขาวิชาเดียว หรือแบบสหพนัธ์ มีความสัมพนัธ์กนัระหวา่งรายวิชานั้น 
โดยมีผูส้อนท่ีรับผดิชอบเขา้ร่วมสอนในรายวิชาเดียวหลายๆ คน เพื่อให้เด็กไดรั้บความรู้ในศาสตร์
ทุกสาขาอยา่งถูกตอ้งลึกซ้ึง (เกรียงศกัด์ิ เจริญวงศศ์กัด์ิ, 2550) 

4. โครงสร้างของหลักสูตรควรปรับให้มีอิสระมากข้ึน ในการก าหนดโครงสร้าง
หลกัสูตรน่าจะมีการวางกรอบไวเ้ท่านั้น ส่วนในตวัของรายวิชาควรมีการปรับเปล่ียนไดต้ลอดเวลา 
มีความยดืหยุน่ปรับเปล่ียนได ้เพื่อความเหมาะสมในการเรียนรู้ 

5. หลกัสูตรตอ้งเน้นท่ีตวัเด็กแทนท่ีการเน้นเน้ือวิชา ปล่อยให้นักเรียนเป็นอิสรเสรีมี
ความคิดสร้างสรรค ์ใหเ้รียนตามความสามารถของตวัเอง ไม่ตั้งจุดมุ่งหมาย เนน้คุณธรรม จริยธรรม 
อารมณ์ ให้ผูเ้รียนไดเ้ปิดเผยตวัเอง รวมทั้งเป็นการบูรณาการเน้ือหาให้เป็นเร่ืองของประสบการณ์
หรือปัญหาสังคม 

6. หลกัสูตรเน้นสภาพชีวิต เน้นทางสังคม ชีวิต ความเป็นอยู ่เรียนรู้โดยการแกปั้ญหา 
ใชป้ระสบการณ์ของผูเ้รียนในอดีตและปัจจุบนัมาช่วยในการวิเคราะห์ดา้นต่างๆ ของชีวิต มีการบูร
ณาการ เน้ือหาจากหลายสายวชิา ขอ้บกพร่อง กิจกรรมท่ีท าในปัจจุบนัจะถือวา่เป็นกิจกรรมท่ีส าคญั
ในอนาคตได้หรือไม่ ท่ีส าคญัเน้นการแก้ปัญหาสังคมและการปฏิรูปสังคม สนใจท่ีจะเช่ือมโยง
หลกัสูตรเขา้กบัการพฒันาสังคมทางการเมืองและเศรษฐกิจ (จนัทร์เพญ็ เช้ือพานิชและคณะ, 2536) 

7. พฒันาเครือข่ายทางวิชาการ และวิชาชีพท่ีสร้างความร่วมมือทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศในการสร้าง พฒันาองค์ความรู้ หรือการสร้างสรรค์นวตักรรมใหม่ท่ีเป็นประโยชน์ต่อ
วชิาชีพสังคม และโลก 

8. มีการเรียนรู้ภาษาต่างชาติมากข้ึนท่ีเป็นประโยชน์ต่อผูเ้รียนในการน าไปใช้ใน
อนาคตเพื่อการประกอบอาชีพ และใช้ในการติดต่อส่ือสารในอนาคตการมีความรู้ทางภาษาท่ี
หลากหลายเป็นการสร้างความไดเ้ปรียบในการส่ือสาร สร้างสัมพนัธภาพกบันานาชาติได ้

9. มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมากข้ึน การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเคร่ืองมือ
ส าคญัในการท างานเป็นองค์ประกอบส าคญัท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ เกิดความเขา้ใจมากยิ่งข้ึน มีการ
คน้ควา้ท่ีกวา้งขวาง และสามารถคน้ควา้ขอ้มูลไดท้ัว่โลก การใชเ้ทคโนโลยีจึงมีความส าคญัในการ
พฒันาใหท้นัโลกท่ีเปล่ียนแปลงไปอยา่งรวดเร็ว 

10. หลกัสูตรและการเรียนการสอนตอ้งมีพื้นฐานความรู้ของความเป็นไทยให้ผูเ้รียน
ไดศึ้กษาและมีความตระหนกัถึงศิลปวฒันธรรมของไทยเป็นหลกัส าคญัแลว้บูรณาการภูมิปัญญา
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ไทยให้เป็นภูมิปัญญาสากล หรือสร้างสรรค์ใหม่ให้ทนัต่อการปรับเปล่ียนของสังคมโลกบน
รากฐานความคิดของความเป็นไทยใหเ้ป็นสังคมแห่งคุณภาพ 

หลกัสูตรเชิงสร้างสรรคจึ์งเป็นรูปแบบของหลกัสูตรแนวใหม่ท่ีพยายามคน้หารูปแบบ
การเรียนรู้ท่ีแทจ้ริง เพื่อตอบสนองความตอ้งการของผูเ้รียน สังคม และสร้างพลเมืองท่ีมีความ
เหมาะสมต่อการพฒันาประเทศ การเรียนรู้จึงมีวธีิการหลายแบบให้สอดคลอ้งกบัความแตกต่างของ
ผูเ้รียน ส่งผลต่อแนวโนม้เศรษฐกิจ การเมือง สังคม วทิยาศาสตร์ และเทคโนโลยใีนอนาคต 

เพื่อใหก้ารศึกษาเป็นไปตามหลกัการและมีความเหมาะสมเน่ืองจากสังคมก าลงัตอ้งการ
ท่ีมีคุณภาพจากการศึกษา โครงสร้างหลักสูตรต้องมีความเหมาะสมกับผูเ้รียน ควรปรับให้
โครงสร้างของหลกัสูตรมีอิสระมากข้ึน ในการก าหนดโครงสร้างหลกัสูตรน่าจะมีการวางกรอบไว้
เท่านั้น ส่วนในตวัของรายวิชาควรมีการปรับเปล่ียนได้ตลอดเวลา มีความยืดหยุ่นปรับเปล่ียนได ้
เพื่อความเหมาะสมในการเรียน เพราะความตอ้งการของสังคม โลกมีการผนัแปรอยา่งรวดเร็วการ
ก าหนดโครงสร้างไวอ้ย่างตายตวัจะเป็นกรอบท่ีมดัไม่ให้หลกัสูตรเกิดความสร้างสรรค์ ทนัสมยั 
เน่ืองจากหลกัสูตร 5 ปี จึงมีการปรับปรุงซ่ึงไม่ทนัต่อการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน เช่น นกัศึกษาวิศวะ
เรียนตามหลกัสูตร 4 ปี พอจบการศึกษาไม่สามารถไปท างานได ้เพราะเคร่ืองจกัรกลในสมยัเรียน
คนละอย่างกบัตอนท างาน จึงไม่สามารถท างานได้ทนัทีต้องเสียเวลาเรียนรู้งานใหม่ รวมทั้งมี
การบูรณาการทั้งวิชาการ และวิชาชีพ ท่ีรวมศาสตร์หลายแขนงร่วมในหลกัสูตรดว้ย เพราะความรู้
เพียงศาสตร์เดียวไม่เพียงพอกบัการท างานในยคุปัจจุบนั 

การบริหารจดัการการเรียนการสอน เน้ือหาสาระของวิชาควรลดลงในการเยนด้าน
ทฤษฎี และเพิ่มการเรียนภาคปฏิบติัเสริมใหม้ากยิง่ข้ึน โดยให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้จากประสบการณ์จริง
ให้สัมผสักับของจริงในขณะท่ีเรียน ส่งผลให้ผูเ้รียนสามารถน าความรู้ท่ีได้จากการเรียนน าไป
ประยกุตใ์ชไ้ดใ้นทนัที ท่ีส าคญัควรใหผุ้เ้รียนมีส่วนร่วมในการจดัการเรียนสอน เพื่อสร้างให้ผูเ้รียน
มีความมัน่ใจมีความรู้สึกร่วมกนัเป็นเจา้ของในวิชาเรียนและการเรียนรู้ รวมทั้งมีความสุขสนุกจาก
การเรียน นอกจากน้ีอาจารยต์อ้งมีความเขา้ใจในตวัผูเ้รียนเป็นอย่างดี ตอ้งมีความเขา้ใจในความ
แตกต่างของแต่ละบุคคล การเรียนจึงตอ้งมีวิธีการสอนท่ีหลากหลายให้เหมาะสมกบัผูเ้รียนเน้น
กระตุน้ใหผู้เ้รียนเกิดกระบวนการคิด วเิคราะห์สังเคราะห์ และสร้างสรรคไ์ดอ้ยา่งอิสระ 

การวดัประเมินผล ท่ีเน้นกระบวนการคิดท่ีสร้างสรรค์ของผูเ้รียนเป็นส าคญั โดยให้
ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในการประเมินไม่ใช่เป็นหนา้ท่ีของผูส้อนเพียงอยา่งเดียว การประเมินตอ้งเนน้ท่ี
พฒันาการของผูเ้รียน และมีวิธีการประเมินท่ีหลากหลายเหมาะสมกบัการเรียน วตัถุประสงค ์และ
ผูเ้รียนดว้ย 
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หลักสูตรท่ีดีในอนาคตจึงต้องค านึงถึงอีกหลากหลายเ ร่ืองเพื่อตอบค าถามท่ีสังคม
ตอ้งการค าตอบ อาทิ การจดัศึกษาเพื่ออะไร จดัการศึกษาเพื่อใคร หลกัสูตรเป็นอย่างไร เน้ือหามี
อะไรบา้ง เรียนแลว้ไดอ้ะไร หรือการลงทุนทางการศึกษาคุม้ค่าหรือไม่ เป็นตน้ ค าถามเหล่าน้ีลว้น
เป็นโจทยท่ี์นกัการศึกษาตอ้งคิดแลว้พฒันาหลกัสูตร เพื่อตอบค าถามท่ีสังคมไดต้ั้งไว ้ดงันั้นการ
พฒันาตอ้งเป็นไปอย่างต่อเน่ือง ชดัเจน จริงใจ และมัน่คง เพื่อให้การพฒันาส าเร็จไปตามท่ีทุกคน
ไดค้าดหวงัไว ้

2.4.4 การจดัการเรียนรู้ 
แนวคิดพื้นฐานเก่ียวกบัการจดัการเรียนรู้ 
การเรียนรู้ท่ีแทจ้ริงเป็นการเรียนรู้ท่ีก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนภายในตน เม่ือ

โลกภายในเปล่ียนโลกภายนอกก็จะเปล่ียนไปตาม แนวคิดส าคัญของการจัดการเรียนรู้ 
ประกอบดว้ย (วชิยั วงษใ์หญ่, 2552) 

1) การจดัการศึกษาและกิจกรรมท่ีส่งเสริมใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้ตลอดชีวติ 
2) ความรู้ตอ้งมาจากการปฏิบติัจริง ส่วนทฤษฎีหลกัการเป็นส่ิงเสริม 
3) การเรียนรู้เร่ิมท่ีตวัผูเ้รียนจากสภาพจริง 
4) ความกา้วหนา้ทางการเรียนรู้ข้ึนอยูก่บัความสามารถของผูเ้รียนและเวลาท่ีเหมาะสม 
5) การเรียนรู้คือเวลาท่ีผูเ้รียนตอ้งการส่ิงนั้น 
6) การเรียนรู้ตอ้งมีจุดมุ่งหมาย มีระบบการด าเนินงานท่ีชดัเจน 
7) ความสุขจะเกิดข้ึนในขณะท ากิจกรรม ดว้ยบรรยากาศเป็นกนัเอง สร้างสรรคส์ังคม

แห่งการเรียนรู้ สร้างโอกาสให้ผูเ้รียนมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ กระตุน้ให้ผูเ้รียนปฏิบติักิจกรรมและ
คน้พบความรู้ดว้ยตนเอง 

การจดัการเรียนรู้ หมายถึง การออกแบบแผนการจดักิจกรรมและประสบการณ์การ
เรียนรู้ ซ่ึงสามารถบูรณาการไดต้ั้งแต่ 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้หรือมากกว่า รวมทั้งการจดักิจกรรม
พฒันาผูเ้รียน ผูส้อนมีบทบาทเป็นผูเ้อ้ืออ านวยความสะดวกในการเรียนรู้ ส่งเสริมและสนบัสนุนให้
ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ไดเ้ตม็ตามศกัยภาพของแต่ละบุคคล ซ่ึงมีความแตกต่างกบัการสอน 

ส่ิงท่ีผูส้อนจะตอ้งใหค้วามส าคญัในการท่ีจะเป็นผูเ้อ้ืออ านวยความสะดวกในการเรียนรู้
ท่ีดี คือ จะตอ้งปรับเปล่ียนวธีิคิดและมุมมองท่ีมีต่อการศึกษาในมิติใหม่ท่ีส าคญั 3 ประเด็น ไดแ้ก่ 

1. วฒันธรรมการเรียนรู้ ปรับเปล่ียนจากการเรียนรู้แบบรังเป็นแบบรุก การสร้างความรู้
การจดัการความรู้ เป็นความรู้ท่ีมีพลงัก่อเกิดมาจากการเรียนรู้ดา้นใน 

2. ปรับเปล่ียนฐาน คิดว่าทุกคนมีศกัยภาพท่ีจะเรียนรู้และพฒันาได้ทุกรูปแบบ การ
เรียนรู้และผูเ้รียนช่วยเหลือตนเอง ช่วยเหลือผูอ่ื้นและสังคมไดห้รือไม่ 
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3. ปรับเปล่ียนบรรยากาศการเรียนรู้ไปสู่การเรียนรู้ในสถานการณ์จริง สามารถเรียนรู้
ได ้ทุกเวลา ทุกสถานท่ี เรียนรู้จากการปฏิบติั เกิดการเปล่ียนแปลง ไม่ยึดต าราเป็นหลกั การจดัการ
ศึกษาตอ้งมีวิสัยทศัน์ท่ีชดัเจน ตอ้งการให้บุคคลท าอะไรได้ พฒันาส่ิงใดไปแกไ้ขปัญหา รวมทั้งท า
ประโยชน์แก่สังคม 

พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พุทธศกัราช 2542 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) 
พุทธศกัราช 2545 มาตรา 22 เป็นหลกัการจดัการเรียนรู้วา่ ตอ้งยึดหลกัวา่ผูเ้รียนส าคญัท่ีสุด สามารถ
เรียนรู้และพฒันาตนเองไดเ้ตม็ตามศกัยภาพ มาตรา 23 เป็นเร่ืองของการบูรณาการความรู้ คุณธรรม 
จริยธรรม กระบวนการเรียนรู้และตวัผูเ้รียน มาตรา 24 เป็นเร่ืองการจดักระบวนการเรียนรู้โดยใช้
ผลการวิจยัมาสนบัสนุนและมาตรา 26 การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง และใช้ผล
การประเมินเพื่อพฒันาผูเ้รียน 

ประเด็นหลกัของการจดัการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญัอยูท่ี่เป้าหมาย นัน่คือ คุณภาพ
ผูเ้รียน ผูส้อนจะใชว้ิธีการจดัการเรียนรู้แบบใดก็ได ้ข้ึนอยูก่บัความเหมาะสม แต่ส่ิงท่ีตอ้งยึดถือไว้
คือ เป้าหมายคุณภาพผูเ้รียนตามตวัช้ีวดั 4 ประการคือ 

1. มีวธีิคิดระดบัสูง เช่น คิดวเิคราะห์ คิดสังเคราะห์ มีวจิารณญาณ ความคิดสร้างสรรค ์
2. มีวิธีการเรียนรู้หรือเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ สามารถสืบเสาะแสวงหาความรู้ดว้ย

วธีิการต่างๆ จากแหล่งขอ้มูลท่ีเหมาะสม 
3. มีทกัษะการแลกเปล่ียนเรียนรู้ตลอดจนมีทกัษะทางสังคม 
4. มีสมรรถนะและคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์
การพฒันาผูเ้รียนบรรลุศกัยภาพ ผูเ้รียนตอ้งมีความรู้ ความเขา้ใจในความคิดรวบยอด

หลกัต่างๆ แลว้น ามาเช่ือมโยงถกัทอกนัจนเกิดความสามารถในการปฏิบติังานอยา่งใดอยา่งหน่ึงได ้
และความสามารถหลายๆ ดา้นจะเช่ือมโยงและถกัทอเป็นสมรรถภาพ สมรรถภาพหลายๆ ดา้นจะ
เช่ือมโยงและถกัทอเป็นศกัยภาพในท่ีสุด 

นอกจากน้ี ส่ิงท่ีผูส้อนจะตอ้งให้ความส าคญัเป็นอย่างยิ่งในการจดัการเรียนรู้คือ เร่ือง
สิทธิและศกัด์ิศรีของผูเ้รียน ไดแ้ก่ 

1. ในฐานะท่ีผูเ้รียนเป็นมนุษย ์
2. มีความสามารถเฉพาะตน 
3. มีเกียรติ ศกัด์ิศรี 
4. มีสิทธิ หนา้ท่ี ความรับผดิชอบ 
5. มีโอกาสพฒันาศกัยภาพของตนเอง 
6. มีโอกาสเขา้ถึงระบบการศึกษาในบริบทสังคมวฒันธรรม 
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7. มีการเรียนรู้เป็นหุน้ส่วนระหวา่งผูส้อนและผูเ้รียน 
สรุปไดว้่า หัวใจของการจดัการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั คือ การดึงศกัยภาพของ

ผูเ้รียน ออกมาจากความโง่เขลา ความเห็นแก่ตวั ความวติกกงัวล ไม่เช่ือมัน่ในตนเอง 
2.4.5 การบริหารจดัการ 

การบริหารและการจดัการศึกษา ส านักงานปฏิรูปการศึกษา (2545) ได้กล่าวถึงแนว
ทางการบริหารและการจดัการศึกษาในสถานศึกษา ท่ีสามารถจะสนองเจตนารมณ์พระราชบญัญติั
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 ไว ้5 ประการ ดงัน้ี 

1. สถานศึกษา ควรมีบทบาทหลกัเป็นหน่วยบริการทางการศึกษาท่ีสอดคลอ้งกบัความ
ตอ้งการจ าเป็นของทอ้งถ่ิน และควรเป็นหน่วยน าสังคมของชุมชนนั้น โดยอาศยักรอบนโยบายท่ี
ก าหนดในระดบัชาติเป็นแนวทาง ไม่ควรก าหนดบทบาทใหเ้ป็นเพียงหน่วยงานรองรับนโยบายและ
สนองความตอ้งการของศูนยอ์  านาจส่วนกลางเพียงอยา่งเดียว 

2. สถานศึกษามีคุณภาพและศกัยภาพเพียงพอท่ีจะด าเนินการตามวตัถุประสงคใ์นการ
จดัการศึกษาได้ดว้ยตวัเอง ดงันั้น จึงเป็นหน้าท่ีของเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษาท่ีจะตอ้ง
พฒันาสถานศึกษาทุกแห่งให้มีคุณภาพ และศกัยภาพเพียงพอท่ีจะด าเนินการไดด้ว้ยตนเองอย่างมี
คุณภาพ สถานศึกษาใดท่ีพฒันาไม่ได ้คุณภาพมาตรฐานจ าเป็นตอ้งยบุรวมหรือแปรสภาพเป็นแหล่ง
บริการทางการศึกษาในรูปแบบอ่ืน 

3. สถานศึกษามีอิสระในการบริหารจดัการศึกษาภายใตก้รอบนโยบายท่ีก าหนดดว้ย
ตนเอง ดงันั้น การตดัสินใจโดยสมบูรณ์ในการบริหารวิชาการ งานงบประมาณ งานบริหารบุคคล 
และงานบริหารทัว่ไป ท่ีเป็นส่วนของสถานศึกษาจึงมีความเบด็เสร็จอยูท่ี่สถานศึกษา 

4. สถานศึกษาทุกแห่งสามารถประกันคุณภาพได้ ดงันั้น สถานศึกษาจึงมีวิสัยทศัน์ 
พนัธกิจ เป้าหมาย แผนการด าเนินงาน และการปฏิบติังานท่ีเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน และดชันี
ตวัช้ีวดัคุณภาพท่ีสามารถตรวจสอบและเปิดเผยต่อสาธารณชนได ้

5. สถานศึกษามีการรวมพลงักันในการด าเนินงาน ดังนั้น การสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือกบัหน่วยงาน องคก์รและบุคคลทั้งภาครัฐและเอกชน และการรวมกลุ่มสถานศึกษา จึงเป็น
แนวทางหลกัในการเพิ่มประสิทธิภาพและเสริมพลงัให้สถานศึกษาสามารถจดับริหารไดก้วา้งขวาง
หลายรูปแบบ 

สรุปได้ว่า ในการบริหารและการจดัการศึกษาตามเจตนารมณ์ของพระราชบญัญติั
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 และพระราชบญัญติั
ระเบียบบริหารราชการ กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 ไดก้ระจายอ านาจให้สถานศึกษามีความ
เป็นอิสระในการจดัการดา้นวิชาการ การเงิน และบุคลากร โดยเนน้การมีส่วนร่วมของชุมชนเขา้มา
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ส่งเสริมและสนบัสนุนให้โรงเรียนสามารถจดัการศึกษา  โดยมีการจดัสภาพแวดลอ้มให้เกิดความ
เพียงพอ  และเหมาะสมทั้งด้านอาคาร  สถานท่ี  งบประมาณ  บุคคลและการบริหารทัว่ไป  ให้
เอ้ืออ านวยต่อการจัดการเรียนรู้  เพื่อให้การจดัการศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล  โดยมีเป้าหมายคือ  ตวัผูเ้รียนไดรั้บการพฒันาอยา่งเตม็ศกัยภาพ 

2.4.6 การมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา 
ความหมายของการมีส่วนร่วม 
นกัวชิาการใหค้วามหมาย “การมีส่วนร่วม” ไวต่้างกนัดงัน้ี 
เสริมศกัด์ิ วิศาลาภรณ์ (2537) ไดใ้ห้ความหมายของการมีส่วนร่วม (Participation) เป็น

การท่ีบุคคลหรือคณะบุคคลเขา้มาช่วยเหลือ สนบัสนุนท าประโยชน์ในเร่ืองหรือกิจกรรมต่างๆ อาจ
เป็นการมีส่วนร่วมในกระบวนการตดัสินใจหรือกระบวนการบริหาร 

เอกชยั ก่ีสุขพนัธ์ (2538) การมีส่วนร่วม หมายถึง รูปแบบของความเก่ียวขอ้งผูกพนั
ร่วมกนั (Involvement) ของสมาชิกในการประชุมหรือเพื่อตดัสินใจและควบคุมการท างานร่วมกนั 

ชูชาติ พว่งสมจิตต ์(2540) การมีส่วนร่วม หมายถึง การเปิดโอกาสให้ประชาชนเขา้มามี
ส่วนร่วมตดัสินใจในกิจกรรมต่างๆ ท่ีมีผลกระทบถึงตวัประชาชน 

สรุปไดว้า่ การมีส่วนร่วมเป็นการเปิดโอกาสให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลเขา้มามีส่วนร่วม
ในกิจกรรม ไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางออ้มในลกัษณะของการร่วมรับรู้ ร่วมคิด ร่วมท า ร่วม
ตดัสินใจ ร่วมติดตามผล การเปิดโอกาสให้เขา้ร่วมกิจกรรมจะไดรั้บประโยชน์ในด้านการน าเอา
ความรู้ความสามารถ และทกัษะของตนในองคก์ารมาใชใ้หเ้ป็นประโยชน์ต่อสังคม 

การมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา 
ถา้พิจารณาถึงเร่ืองการมีส่วนร่วมจะเห็นวา่ มีหลายลกัษณะ หลายรูปแบบ วิธีการ บาง

คนเพียงบริจาคเงินช่วยเหลือโรงเรียน ให้ค  าปรึกษาแก่โรงเรียน หรือแมแ้ต่ช่วยประชาสัมพนัธ์
กิจการของโรงเรียนก็ถือวา่มีส่วนร่วม แต่จะมีส่วนร่วมในการศึกษา หรือบริหารและจดัการศึกษา
หรือไม่ มีขอ้สังเกตดงัน้ี 

1. การมีส่วนร่วมในการศึกษา เช่น การบริจาคเงินช่วยเหลือ การ่วมแรงซ่อมแซม
โรงเรียน การเขา้ประชุม การบริจาคท่ีดินสร้างโรงเรียน เป็นตน้ 

2. การมีส่วนร่วมในการบริหารและจัดการศึกษา ในหลักการบริหารจัดการจะมี
กระบวนการและขอบเขตท่ีแน่นอน เช่น มีการใช้ทรัพยากร ใช้เทคนิคในกระบวนการบริหาร 
ดงันั้น จึงตอ้งพิจารณาวา่กิจกรรมของผูเ้ขา้ร่วมมีลกัษณะใด 
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ท าไมประชาชนตอ้งมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา 
การศึกษาน่าจะเป็นเร่ืองของครู ของสถานศึกษาหรือของทางราชการ ประชาชน หรือ

ผูป้กครอง ควรมีหนา้ท่ีเพียงส่งบุตรหลานเขา้ไปเรียนเท่านั้น หรือถา้หากสถานศึกษาขอให้บริจาค
ทรัพยสิ์นหรือขอแรงใหช่้วยอะไรก็ช่วยเท่าท่ีจะช่วยได ้แต่การศึกษาไม่ใช่เร่ืองของคนใดคนหน่ึงท่ี
จะรับผิดชอบแต่เป็นเร่ืองของทุกคน จะตอ้งร่วมกนัสร้างสรรคใ์ห้เจริญกา้วหนา้ เพราะการศึกษามี
ความหมายกวา้งไกล เป็นกระบวนการในการพฒันาคนให้มีความเจริญงอกงามทั้งทางร่างกาย 
สังคม อารมณ์ สติปัญญา มีความเป็นมนุษยโ์ดยสมบูรณ์ 

สรุปได้ว่า รูปแบบการจดัการโรงเรียนเชิงสร้างสรรค์และผลิตภาพในประเทศไทย 
ผูว้ิจยัไดก้  าหนดองค์ประกอบเป็น 6 องคป์ระกอบ คือ 1) ปรัชญาและหลกัการ เป็นการด าเนินการ
คน้หาค าตอบท่ีมีเหตุผลน าไปสู่การตดัสินใจท่ีจะเลือกใชแ้นวทางในการจดัการศึกษา 2) หลกัการ
จดัองคก์ร เป็นรูปแบบท่ีสร้างข้ึน เพื่อแสดงความสัมพนัธ์ของส่วนต่างๆ ภายในองคก์รอนัก่อให้เกิด
ความชัดเจนแก่ผูป้ฎิบติัภารกิจในองค์กร 3) หลักการจดัหลกัสูตร จดัหลกัสูตรให้ยืดหยุ่น และ
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูเ้รียน 4) แนวทางการจดัการเรียนรู้ ไดแ้ก่วิธีการในการจดักิจกรรม
การเรียนการสอนท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญั เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต และเรียนรู้อย่างมีความสุข 5) 
แนวทางการบริหารจดัการ เป็นเทคนิคท่ีผูบ้ริหารใชใ้นการปฏิบติัภารกิจให้ประสบผลส าเร็จ ตาม
วตัถุประสงค ์หรือเป้าหมาย 6) การมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลในการ
เข้ามามีส่วนร่วมในการจดักิจกรรมการจดัการศึกษาในลักษณะร่วมรับรู้ ร่วมคิด ร่วมท า ร่วม
ตดัสินใจ และร่วมติดตามผล ทั้งน้ีองค์ประกอบทั้ง 6 มีความสอดคลอ้งกบัองค์ประกอบความคิด
สร้างสรรค์ของ Guilford ในเร่ืองผูเ้รียนสามารถคิดได้อย่างอเนกนัย คือ คิดแบบกระจาย 
ประกอบด้วยความคิดคล่องแคล่ว (Fluency) ความคิดยืดหยุ่น (Flexibility) ความคิดริเร่ิม 
(Originality) และความคิดละเอียดลออ (Elaboration) นอกจากน้ียงัสอดคล้องกบัแนวคิดของ 
Brown amd Moberg (1980) ในแนวคิดเชิงระบบและหลักการบริหารตามสถานการณ์ ได้แก่ 
สภาพแวดลอ้ม (Environment) เทคโนโลยี (Technology) โครงสร้าง (Structure) กระบวนการ
จดัการ (Management Process) และการตดัสินใจสั่งการ (Decistion Making) 
 
2.5 งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

2.5.1 งานวจิยัในประเทศ 
อุทยั บุญประเสริฐ และจิราภรณ์ จนัทร์สุพฒัน์ (2545) ศึกษาวิจยัเร่ือง ภารกิจโครงสร้าง

และอตัราก าลงัของสถานศึกษาตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 วตัถุประสงคก์าร
วิจยั เพื่อน าเสนอภารกิจ โครงสร้าง องค์กรและกรอบอตัราก าลงัของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและ
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การบริหารสถานศึกษาท่ีสอดคลอ้งกบัขอ้ก าหนดในพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 
เก็บขอ้มูลโดยการสอบถามและสัมภาษณ์ผูบ้ริหารสถานศึกษาและผูเ้ก่ียวขอ้ง การรับฟังความเห็น
จากการประชุม สัมมนาผูบ้ริหารสถานศึกษาและผูบ้ริหารการศึกษา การศึกษาวจิยัพบวา่ ภารกิจของ
สถานศึกษาตามท่ีไดร้ะบุไวใ้นพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 คือ ส่ิงท่ีตอ้งถือปฏิบติั 
ต้องถือเป็นแนวทางหลักส าหรับก าหนดการด าเนินงานของสถานศึกษาในอนาคต ในด้าน
โครงสร้างของสถานศึกษา การออกแบบจะค านึงถึงระบบบริหารและการจดัการท่ีคล่องแคล่ว เป็น
อิสระทั้ งด้านวิชาการ งบประมาณ งานบุคคลและการบริหารทัว่ไป งานวิจัยได้เสนอรูปแบบ
โครงสร้างท่ีแตกต่างกนัถึง 4 แบบ เพื่อใหพ้ิจารณาเลือกใชไ้ด ้โดยค านึงถึงขนาดของสถานศึกษา 

ธีระ รุญเจริญ (2545) ศึกษาวิจยัเร่ืองสภาพและปัญหาการบริหารและการจดัการศึกษา
ขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาในประเทศไทย วตัถุประสงค์การวิจยั เพื่อการศึกษาสภาพปัญหาการ
บริหารและการจดัการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา ระดบัประถมศึกษาและมธัยมศึกษาสังกดั
รัฐในการรองรับการกระจายอ านาจการบริหารและการจดัการศึกษา ตามมาตรา 39 พระราชบญัญติั
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 โดยการศึกษาเจาะลึกภาคสนามและการส ารวจโดยใชแ้บบสอบถามท่ี
สร้างข้ึน ผลการวิจยัพบว่า 1) โรงเรียนเห็นว่าการกระจายอ านาจการบริหารจะเกิดประโยชน์ต่อ
นกัเรียนมากกวา่ท่ีผ่านมา และคาดว่าพอท าได้ 2) การปฏิรูปการศึกษาของโรงเรียนมกัยึดนโยบาย
และแนวทางท่ีกรมเจา้สังกดั ก าหนดเป็นหลกัการริเร่ิมสร้างสรรคแ์ละการเป็นตวัของตวัเองยงัมีไม่
มาก 3) ผูบ้ริหารโรงเรียนและคณะครู อาจารยย์อมรับและเห็นด้วยในระดบัมากกบัแนวทางการ
ปฏิรูปการบริหารจดัการศึกษาตามแนวทางท่ีพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ก าหนด
ไวแ้ละโรงเรียนไดจ้ดักิจกรรมตามแนวทางดงักล่าว “ค่อนขา้งมาก” 4) โรงเรียนมีศกัยภาพในการ
รองรับการกระจายอ านาจดา้นการบริหารงานวิชาการ อยู่ในล าดบัสุดทา้ย 5) ผลงานของโรงเรียน
ข้ึนอยู่กับผูบ้ริหารโรงเรียนเป็นส่วนใหญ่ โรงเรียนท่ีนักเรียนมีคุณภาพดี มกัจะเป็นโรงเรียนท่ี
ผูบ้ริหารสนใจงานวชิาการและอยูป่ฏิบติัหนา้ท่ีความรับผดิชอบท่ีโรงเรียนมาก 

วิสุทธ์ิ วิจิตรพชัราภรณ์ (2547) ไดพ้ฒันารูปแบบการจดัการศึกษาแบบกระจายอ านาจ
ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามแนวทางพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 โดยใชรู้ปแบบ
การวิจยัเชิงพรรณนา ใช้วิธีเก็บรวบรวมขอ้มูลด้วยการวิเคราะห์เอกสาร การสัมภาษณ์และการ
สอบถามผูบ้ริหารสถานศึกษา การวเิคราะห์ขอ้มูลใชส้ถิติการบรรยายเพื่อน าผลมาเป็นขอ้มูลในการ
สร้างรูปแบบ และประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของรูปแบบโดยการสัมมนา
ผูท้รงคุณวุฒิ ผลการวิจยัพบว่า รูปแบบการจดัการศึกษาแบบกระจายอ านาจในสถานศึกษาตาม
แนวทางพระราชบญัญติัการศึกษา แห่งชาติ พ.ศ. 2542 ประกอบดว้ย 3 ส่วน คือ ส่วนท่ี 1 ความน า 
ประกอบดว้ย แนวคิด หลกัการ วตัถุประสงคแ์ละอ านาจหนา้ท่ี ส่วนท่ี 2 องคป์ระกอบของรูปแบบ
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และสาระส าคญัของแบบการกระจายอ านาจ ประกอบดว้ย มิติดา้นการจดัการสถานศึกษา ไดแ้ก่ 
การวางแผน การจดัองค์การ การน าและการควบคุม และมิติด้านภารกิจการบริหารสถานศึกษา 
ไดแ้ก่ การบริหารวชิาการ การบริหารงบประมาณ การบริหารบุคคลและการบริหารทัว่ไป และส่วน
ท่ี 3 ยทุธศาสตร์การด าเนินงานและเง่ือนไขความส าเร็จ 

สมาคมผูบ้ริหารโรงเรียนมธัยมศึกษาแห่งประเทศไทย (2548) ได้ศึกษาสภาพและ
ปัญหาการบริหารโรงเรียนมธัยมศึกษา สังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในดา้น
การบริหารวชิาการ การบริหารงบประมาณ การบริหารบุคคลและการบริหารทัว่ไป โดยประชากรท่ี
ใชใ้นการวจิยั คือ ผูบ้ริหารสถานศึกษาในโรงเรียนมธัยมศึกษาท่ีจดัการสอนช่วงชั้นท่ี 3 และช่วงชั้น
ท่ี 4 จ านวน 2,170 คน ผลการวิจยัพบวา่ ภายหลงัจากท่ีมีการปรับเปล่ียนโครงสร้างการบริหาร ส่ิง
ต่างๆ ท่ีมีการด าเนินการท่ีดีไดข้าดหายไป ปัญหา อุปสรรคท่ีเด่นชดัและส่งผลกระทบต่อการพฒันา
คุณภาพผูเ้รียน ไดแ้ก่ ปัญหาการบริหารวชิาการ คือ ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาขาดความเขา้ใจใน
การพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษาระดบัมธัยมศึกษา ขาดการนิเทศการศึกษาเก่ียวกบักระบวนการ
เรียนรู้ การจดักิจกรรมการเรียนรู้ การวิจยัเพื่อพฒันาคุณภาพการศึกษา การพฒันาบุคลากรมีน้อย 
การบริหารวิชาการไม่มีผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะท่ีรับผิดชอบโดยเฉพาะของโรงเรียนมธัยมศึกษา ท าให้
โครงการ / งาน / กิจกรรมทางวชิาการไม่กา้วหนา้ข้ึน 

ปัญหาการบริหารงบประมาณ คือ การจดัสรรงบประมาณล่าช้ามีขั้นตอนซับซ้อน 
เพราะมีแนวปฏิบัติท่ีแตกต่างกัน เกณฑ์การจัดสรรงบประมาณ การจัดสรรงบประมาณของ
คณะกรรมการ โดยการลงคะแนนเสียงและใชเ้สียงขา้งมากเป็นเกณฑ์  ท าให้เกิดความไม่เป็นธรรม 
ระบบการจดัสรรงบประมาณ การเบิกจ่ายยงัล่าช้า การพิจารณาจดัสรรงบประมาณโดยไม่ค  านึงถึง
บริบทของโรงเรียนและขาดความรอบรู้และขาดความรอบคอบท าให้การจดัสรรงบประมาณ เพื่อ
จดัซ้ือครุภณัฑไ์ร้ประสิทธิภาพ การจดัสรรงบประมาณไม่สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของโรงเรียน
ในระดบัมธัยมศึกษาเพราะใช้ฐานขอ้มูลของการจดัสรรระดบัประถมศึกษามาใช้ในการบริหาร
จดัการ 

ปัญหาการบริหารบุคคล คือ การบรรจุแต่งตั้งครูใหม่ไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ วิธีการ
และความตอ้งการของโรงเรียน การจดัสรรอตัราก าลงัครูไม่ตรงตามความขาดแคลนของโรงเรียน 
การยา้ยครูและบุคลากรเป็นอ านาจของเขตพื้นท่ีการศึกษา ท าใหก้ารยา้ยครูและบุคลากรอยูใ่นกรอบ
และความต้องการของเขตพื้นท่ีเป็นหลัก การบริหารบุคลากรทั้งในส่วนของผูบ้ริหาร ครู และ
ศึกษานิเทศก ์ไม่สอดคลอ้งกบัการบริหารท่ีเนน้ความสามารถเฉพาะดา้น และการพฒันาบุคลากรใน
ระดบัมธัยมศึกษามีนอ้ยและไม่ตรงกบัความตอ้งการของครู 
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ปัญหาการบริหารทัว่ไป คือ ปัญหาจิตวทิยาการเรียนรู้ของนกัเรียน ช่วงอายุของนกัเรียน
มีความห่างกนัมากจากวยัเด็กถึงวยัรุ่น การจดัการดูแลนกัเรียนจึงตอ้งใชผู้เ้ช่ียวชาญ และเขา้ใจ การ
ด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและการแก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียนท่ีโรงเรียน
มธัยมศึกษาได้ด าเนินการมาอย่างต่อเน่ืองและพฒันาเป็นล าดบัแต่ในปัจจุบนัไม่ไดมี้การก าหนด
แนวทางการด าเนินงานในเร่ืองระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและการแก้ไขปัญหายาเสพติดท่ี
ต่อเน่ือง เขตพื้นท่ีการศึกษามีขนาดใหญ่เกินไป ไม่สามารถดูแล ประสานงาน ส่งเสริมสนบัสนุน
สถานศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ สถานศึกษาขนาดเล็กมีสภาพความไม่พร้อมในหลายด้าน เช่น 
บุคลากร ส่ืออุปกรณ์ อาคารสถานท่ี การจดัโครงสร้างการบริหารภายในโรงเรียนของแต่ละเขต
พื้นท่ีการศึกษาแตกต่างกนั ขาดเอกภาพท าใหเ้กิดความสับสน และในบางเขตพื้นท่ียงัไม่มีการจดัท า
กรอบโครงสร้างการบริหารภายในโรงเรียน 

จากสภาพปัญหาดงักล่าวสมาคมผูบ้ริหารโรงเรียนมธัยมศึกษาแห่งประเทศไทย จึง
เสนอแนวทางแก้ไขโดยการขอแก้ไขกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการส านักงานคณะกรรมการ 
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยใหมี้การขยายงานในส านกังานคณะกรรมการการศึกษา ขั้น
พื้นฐาน โดยเสนอให้เพิ่ม 2 หน่วยงาน คือ ส านกัการศึกษาขั้นพื้นฐานฝ่ายประถมศึกษาและส านกั
การศึกษาขั้นพื้นฐานฝ่ายมธัยมศึกษา โดยก าหนดให้มีกลุ่มงานในส านกัทั้งสองส านกัเหมือนกนั 
ส่วนโครงสร้างในระดบัเขตพื้นท่ีให้มีกลุ่มงานรับผิดชอบในฝ่ายประถมศึกษาและมธัยมศึกษา
เช่นเดียวกนั และมีรองผูอ้  านวยการเขตพื้นท่ีฝ่ายประถมศึกษาและมธัยมศึกษา 

ลัดดา ศิลาน้อย (2550) ศึกษาวิจัยเร่ือง การพฒันาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
นกัศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ดว้ยรูปแบบการเรียนการสอนเชิงผลิตภาพ วตัถุประสงคข์องการวิจยั
เพื่อพฒันาคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ 4 ประการ ไดแ้ก่ รู้ทนั รู้น าโลก เรียนรู้ช านาญการ เช่ียวชาญ 
ปฏิบติัรวมพลงัสร้างสรรคส์ังคม รักษ์ความเป็นไทยใฝ่สันติของนกัศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ ระดบั
ปริญญาตรี มหาวทิยาลยัขอนแก่น จ านวน 38 คน ท่ีลงทะเบียนวชิา 23414 ประวติัศาสตร์ส าหรับครู 
เร่ือง การอนุรักษโ์บราณสถาน โบราณวตัถุ และมรดกของชาติ โดยใชรู้ปแบบการเรียนการสอนเชิง
ผลิตภาพ การวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ จากการศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง การใช้
แบบสอบถาม การสังเกต การสัมภาษณ์ โดยการพูดคุยอย่างไม่เป็นทางการ การสนทนากลุ่ม การ
ประชุมอภิปรายร่วมกันและการสรุปข้อความรู้กับการสะท้อนผลการเรียนรู้ และความรู้สึก 
ผลการวิจยัพบว่า การใช้รูปแบบการเรียนการสอนเชิงผลิตภาพ สามารถพฒันาคุณลกัษณะท่ีพึง
ประสงคท์ั้ง 4 ประการได ้

ไพฑูรย ์สินลารัตน์และคณะ (2550) ศึกษาวิจยัเร่ือง การพฒันารูปแบบการจดัการเรียน
การสอนแบบ CRP วตัถุประสงค์ของการวิจยั 1) พฒันารูปแบบการเรียนการสอนแบบ CRP 2) 
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ศึกษาแนวทางการเปล่ียนผา่นการจดัการเรียนรู้โดยใชรู้ปแบบการเรียนการสอนแบบ CRP และ 3) 
เพื่อศึกษาผลการเปล่ียนผ่านการจดัการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบ CRP ต่อ
คุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์แบบ 4 ร. โดยมีการด าเนินการวิจยัเป็น 3 ตอน คือ 1) การพฒันารูปแบบ
การเรียนการสอนแบบ CRP 2) การพฒันาแนวทางการเปล่ียนผา่นการจดัการเรียนรู้ โดยใชรู้ปแบบ
การเรียนการสอนแบบ CRP และ 3) การศึกษาผลการเปล่ียนผา่นการจดัการเรียนรู้ โดยใชรู้ปแบบ
การเรียนการสอนแบบ CRP ต่อคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์แบบ 4 ร. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 
ประกอบด้วย 1) แบบวิเคราะห์แผนการจดัการเรียนรู้ 2) แบบบนัทึกกัลยาณมิตรนิเทศ 3) แบบ
ส ารวจผูเ้รียน และ 4) แบบส ารวจผูเ้รียนตามคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคแ์บบ 4 ร. ผลการวิจยัพบวา่ 1) 
รูปแบบการเรียนการสอนแบบ CRP ประกอบด้วย รูปแบบการเรียนการสอน 3 รูปแบบ คือ 1. 
รูปแบบการเรียนแบบการเรียนการสอนแบบตกผลึก (C) เน้นการพฒันาคุณลกัษณะรู้ทนัรู้น าโลก 
เพื่อให้นักเรียนตกผลึกทางความรู้ มีทกัษะการแสวงหา / คดัสรร / สร้างความรู้ และทกัษะการ
ส่ือสาร ซ่ึงเป็นรูปแบบการเรียนการสอนท่ีเหมาะส าหรับการน าไปใชใ้นรายวิชาท่ีเนน้เน้ือหาสาระ
เชิงวิชาการ 2) รูปแบบการเรียนการสอนดว้ยวิธีวิจยั (R) เนน้การพฒันาคุณลกัษณะเรียนรู้ช านาญ
เช่ียวชาญปฏิบติั เน้นการลงมือปฏิบติัเพื่อตอบค าถามท่ีตนสนใจ และเพื่อแกไ้ขปัญหาท่ีตนพบจาก
การเรียนรู้ในรายวิชาต่างๆ โดยให้นักเรียนฝึกทกัษะปฏิบติั และวางแผนการศึกษาคน้ควา้ด้วย
ตนเองเพื่อตอบค าถามหรือแกไ้ขปัญหา และ 3) รูปแบบการเรียนการสอนเชิงผลิตภาพ (P) เนน้การ
พฒันาคุณลกัษณะรวมพลงัสร้างสรรคส์ังคม สามารถท างานร่วมกนัเป็นทีม โดยน าความรู้ท่ีไดจ้าก
รายวชิามาผลิตเป็นช้ินงานท่ีเป็นรูปธรรม ใหเ้กิดประโยชน์เป็นการน าขอ้ความรู้ทางวิชาการมาผลิต
เป็นช้ินงานท่ีใช้ประโยชน์ไดจ้ริง 2) แนวทางการเปล่ียนผา่นการจดัการเรียนรู้โดยใชรู้ปแบบการ
เรียนการสอนแบบ CRP ประกอบด้วย 3 ยุทธศาสตร์ คือ ยุทธศาสตร์การสร้างเครือข่ายนกัวิจยั
ยทุธศาสตร์การจดัการเรียนรู้ และยทุธศาสตร์การสร้างความย ัง่ยืนและการขยายเครือข่าย 3) ผลของ
การเปล่ียนผา่นการจดัการเรียนรู้โดยใชรู้ปแบบการเรียนการสอนแบบ CRP ท่ีมีต่อคุณลกัษณะท่ีพึง
ประสงค์ของผู ้เรียนแบบ 4 ร. ปรากฎว่า นักเรียนในโรงเรียนแกนน าทั้ ง 4 แบบ ท่ีเข้าร่วม
โครงการวิจยัเป็นระยะเวลา 2 ภาคการศึกษามีคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องผูเ้รียนแบบ 4 ร. สูงข้ึน
อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี .05ในทุกด้าน ยกเวน้โรงเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการ วิจยัเพียง 1 ภาค
การศึกษา 

นกัเรียนของโรงเรียนไดโ้อกาส-ในเมืองและโรงเรียนไดโ้อกาส-นอกเมืองมีคุณลกัษณะ
ท่ีพึง ประสงค์ของผูเ้รียนแบบ 4 ร. ในเกณฑ์สูงทั้ง 4 ดา้น นกัเรียนของโรงเรียนปกติ-นอกเมืองมี
คุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องผูเ้รียนแบบ 4 ร. ดา้นรู้ทนัรู้น าโลก และรวมพลงัสร้างสรรคส์ังคมใน
เกณฑ์สูง และดา้นเรียนรู้ช านาญเช่ียวชาญปฏิบติัและรักษ์วฒันธรรมไทย ใฝ่สันติ มีเกณฑ์สูงมาก 
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นกัเรียนของโรงเรียนปกติ-ในเมืองมีคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ของผูเ้รียนแบบ 4 ร. ทั้ง 4 ดา้นใน
เกณฑป์านกลาง นกัเรียนของโรงเรียนดอ้ยโอกาส-นอกเมืองมีคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องผูเ้รียน
แบบ 4 ร. ทั้ง 4 ดา้นในเกณฑ์สูง ยกเวน้โรงเรียนระดบัประถมศึกษาท่ีมีคุณลกัษณะรักษว์ฒันธรรม
ไทยใฝ่สันติในเกณฑป์านกลาง 

ไพฑูรย์ สินลารัตน์ และคณะ (2550) ศึกษาวิจยัเร่ือง คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของ
ผูเ้รียนในสังคมเศรษฐกิจฐานความรู้ วตัถุประสงคก์ารวิจยั 1) ศึกษาสภาพคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์
ของผูเ้รียน แบบ 4 ร. ของนกัเรียนในโรงเรียนระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐานเรียนก่อนเรียนตามหลกั
สัตตศิลา และ 2) เพื่อศึกษาคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องผูเ้รียน แบบ 4 ร. ของนกัเรียนในโรงเรียน
ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐานหลงัเรียนตามหลกัสัตตศิลาโดยมีขั้นตอนการด าเนินการวิจยัท่ีส าคญั คือ 
(1) การพฒันาเคร่ืองมือ วดัคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ของผูเ้รียนแบบ 4 ร.ฉบบัผูเ้รียนและฉบบั
ผูส้อน (2) การส ารวจคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องผูเ้รียน แบบ 4 ร. ของนกัเรียนในโรงเรียนระดบั
การศึกษาขั้นพื้นฐานใน 5 จงัหวดั ก่อนเรียนรู้ตามหลกัสัตติศิลา โดยเลือกโรงเรียนตวัอยา่งเจาะจง
เป็นตวัแทนของแต่ละจงัหวดั จ านวนทั้งส้ิน 25 โรงเรียน คละแบบของโรงเรียนทั้ง 4 แบบ คือ แบบ 
A โรงเรียนไดโ้อกาส-ในเมือง แบบ B โรงเรียนไดโ้อกาส-นอกเมือง แบบ C โรงเรียนปกติ และ 
แบบ D โรงเรียนดอ้ยโอกาส และ (3) เลือกโรงเรียนแกนน าจงัหวดัละ 2 โรงเรียน รวมเป็นจ านวน 
10 โรงเรียน เป็นระดบัประถมศึกษา 5 โรงเรียน และระดบัมธัยมศึกษา 5 โรงเรียน คละแบบของ
โรงเรียนทั้ง 4 แบบ เพื่อทดลองจดัการศึกษาตามหลกัสัตตศิลา 5 หลกั จาก 7 หลกั ซ่ึงไดแ้ก่ การจดั
หลกัสูตรแบบ 4F การจดัการเรียนการสอนในชั้นเรียนโดยใชรู้ปการเรียนการสอนแบบ CRP การ
เสริมสร้างโอกาสการเรียนรู้แก่ผูเ้รียนแบบ 3M การเสริมสร้างการเรียนรู้สารสนเทศแบบ NET และ
การบริหารจดัการศึกษาของผูบ้ริหารสถานศึกษาและเขตพื้นท่ีการศึกษาแบบ MSPA ผลการวิจยั
พบวา่ 

1) ผลของสภาพคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องผูเ้รียนแบบ 4 ร. ก่อนการด าเนินการตาม
หลักสัตตศิลา โดยเฉพาะด้านรักษ์วฒันธรรมไทย ใฝ่สันติ ของนักเรียนในโรงเรียนจ านวน 25 
โรงเรียน อยูใ่นระดบัสูง ท่ีค่าเฉล่ีย 3.68 โดยคุณลกัษณะอีก 3 ดา้น คือ ดา้นรู้ทนัรู้น าโลก 

ดา้นเรียนรู้ช านาญเช่ียวชาญปฏิบติั และดา้นรวมพลงัสร้างสรรคส์ังคม อยูใ่นระดบัปาน
กลาง ท่ีค่าเฉล่ีย 3.26 3.43 และ 3.33 ตามล าดบั โรงเรียนแบบ A พบวา่ นกัเรียนมีคุณลกัษณะในดา้น
รักษ์วฒันธรรมไทย ใฝ่สันติ อยู่ในระดับสูงท่ีค่าเฉล่ีย 3.83 โดยมีคุณลักษณะรู้ทนัรู้น าโลกทุก
ลกัษณะย่อย อยู่ในระดบัปานกลาง ท่ีค่าเฉล่ีย 3.36 โรงเรียนแบบ B C และ D พบว่า นกัเรียนมี
คุณลกัษณะรักษว์ฒันธรรมไทย ใฝ่สันติ อยูใ่นระดบัสูง ท่ีค่าเฉล่ีย 3.60 ,3.63 และ 3.63 ตามล าดบั
โดยมีคุณลกัษณะอีก 3 ดา้น อยูใ่นระดบัปานกลาง 
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2) ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของระดบัคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องผูเ้รียนแบบ 4 ร. 
ก่อนและหลงัการด าเนินการตามหลกัสัตติศิลา ของนกัเรียนในโรงเรียนแกนน า จ านวน 10 โรงเรียน 
พบว่า นกัเรียนมีคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ของผูเ้รียนแบบ 4 ร. ในทุกดา้น สูงข้ึนอย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั .05 โรงเรียน A พบวา่ นกัเรียนมีคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องผูเ้รียนแบบ 4 ร.ทั้ง 
4 ด้าน สูงข้ึนอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โรงเรียนแบบ B และ C พบว่า นักเรียนมี
คุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องผูเ้รียนแบบ 4 ร. สูงข้ึนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี .05 ทุกดา้น ยกเวน้
คุณลกัษณะย่อยด้านการท างานร่วมกนัเป็นทีมและสร้างเครือข่ายท่ีสูงข้ึน แต่ไม่แตกต่างอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติ โรงเรียนแบบ D พบวา่ นกัเรียนมีคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องผูเ้รียนแบบ 4 ร. 
สูงข้ึน อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ทุกดา้น ยกเวน้คุณลกัษณะย่อยดา้นการคิดใหม่ / คิด
สร้างสรรค์ / คิดแจ้งแทงตลอด ในด้านเรียนรู้ช านาญเช่ียวชาญปฏิบติั ท่ีผลการเปรียบเทียบไม่
แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ ส่วนคุณลกัษณะย่อยดา้นจิตมุ่งคุณภาพ มาตรฐาน และความ
เป็นเลิศพบวา่ ต ่าลง 

อินทิรา พรมพนัธ์ุ (2550) ศึกษาวจิยัเร่ือง การพฒันารูปแบบการเรียนการสอนบเวบ็ไซด์
โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบเบรนเบสตใ์นวิชาการออกแบบเพื่อพฒันาความคิดสร้างสรรค์ของ
นิสิตนักศึกษาในระดบัปริญญาบณัฑิต วตัถุประสงค์การวิจยัเพื่อ 1) พฒันารูปแบบการเรียนการ
สอนบนเวบ็ไซดโ์ดยใชก้ระบวนการเรียนรู้แบบเบรนเบสตใ์นวิชาการออกแบบ เพื่อพฒันาความคิด
สร้างสรรคข์องนิสิตนกัศึกษา ในระดบัปริญญาบณัฑิต 2) ศึกษาผลของการใชรู้ปแบบการเรียนการ
สอนบนเว็บโดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบเบรนเบสต์ในวิชาการออกแบบ เพื่อพฒันาความคิด
สร้างสรรคข์องนิสิตนกัศึกษาในระดบัปริญญาบณัฑิตท่ีพฒันาข้ึน 3) น าเสนอรูปแบบการเรียนการ
สอนบนเว็บโดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบเบรนเบสต์ในวิชาการออกแบบเพื่อพฒันาความคิด
สร้างสรรค์ของนิสิตนักศึกษา ในระดบัปริญญาบณัฑิต การด าเนินการวิจยัแบ่งเป็น 3 ระยะ คือ 
ระยะท่ี 1 การพฒันารูปแบบการเรียนการสอนโดยการวิเคราะห์และสังเคราะห์เอกสาร ระยะท่ี  2 
การทดสอบประสิทธิภาพของรูปแบบท่ีพฒันาข้ึน โดยน ารูปแบบการเรียนการสอนท่ีพฒันาข้ึนไป
ทดลองใชก้บักลุ่มตวัอยา่ง วดัความคิดสร้างสรรคก่์อนและหลงัเรียนเปรียบเทียบความแตกต่างโดย
ใช้ t-test ระยะท่ี 3 การน าเสนอรูปแบบการเรียนการสอนบนเว็บในวิชาการออกแบบ โดยใช้
กระบวนการเรียนรู้แบบเบรนเบสต์เพื่อพฒันาความคิดสร้างสรรค์ของนิสิตนักศึกษาในระดับ
ปริญญาบณัฑิต ผลการวิจยัพบว่า (1) รูปแบบการเรียนการสอนท่ีพฒันาข้ึน หลกัการของรูปแบบ
เน้นสนบัสนุนสภาพแวดล้อมท่ีกระตุน้ให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ไดดี้ท่ีสุด โดยกระบวนการเรียนรู้
แบบเบรนเบสต์ กิจกรรมการแก้ปัญหาในงานออกแบบ และภาระงานท่ีท้าทายส าหรับผูเ้รียน 
วตัถุประสงค์ของรูปแบบมุ่งพฒันาความคิดสร้างสรรคข์องนิสิตนกัศึกษาในระดบัปริญญาบณัฑิต 
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กระบวนการเรียนการสอนแบ่งออกเป็น 7 ขั้นตอน คือ 1) เตรียมความพร้อม 2) ก าหนด เป้าหมาย
การเรียนรู้ 3) เรียนรู้และเช่ือมโยง 4) ก าหนดความคิดรวบยอดและประยุกต์ใช้ 5) ขดัเกลาและ
ปรับปรุงผลงาน 6) น าเสนอผลงาน 7) ประเมินผลงานและฉลองการเรียนรู้ (2) ผลการทดลองใช้
รูปแบบท่ีพฒันาข้ึนพบว่า นักเรียนมีระดบัความคิดสร้างสรรค์หลงัการทดลองสูงกว่าก่อนการ
ทดลองอย่างมีนัยส าคญัท่ีระดับ .05 (3) ผูท้รงคุณวุฒิด้านเทคโนโลยีการศึกษา มีความเห็นว่า 
รูปแบบท่ีพฒันาข้ึน มีความเหมาะสมและสามารถน าไปใช้กบันิสิตนักศึกษา ในระดบัปริญญา
บณัฑิตได ้

พรวฒันา ศิริค  าภา (2550) ไดศึ้กษาเร่ืองการพฒันาความคิดสร้างสรรคข์องนกัเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผลการวิจยัพบว่า นักเรียนท่ีได้รับ
การศึกษาความคิดสร้างสรรค์ตามแนวคิดของกิลฟอร์ด มีคะแนนความคิดสร้างสรรค์สูงกว่ากลุ่ม
ควบคุมอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และนกัเรียนท่ีไดรั้บการฝึกความคิดสร้างสรรค์ตาม
แนวคิดของกิล ฟอร์ด มีคะแนนความคิดสร้างสรรค์สูงกว่าก่อนไดรั้บการฝึกอย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั .05 

ศิริพงษ์ เพียศิริ (2550) ได้ศึกษาเร่ืองการพฒันาหลกัสูตรฝึกอบรมส าหรับนักศึกษา
ปริญญาบณัฑิต ด้วยกิจกรรมศิลปะเพื่อพฒันาความคิดสร้างสรรค์และทกัษะการผลิตผลงาน 
ผลการวจิยัพบวา่หลกัสูตรฝึกอบรมนกัศึกษาดว้ยกิจกรรมศิลปะ เพื่อพฒันาความคิดสร้างสรรคแ์ละ
ทกัษะการผลิตผลงาน ประกอบดว้ย หลกัการ จุดมุ่งหมาย เน้ือหาสาระ การจดักิจกรรมการเรียนการ
สอน และการวดัและประเมินผล โดยสร้างข้ึนให้สอดคล้องกับคุณลักษณะของนักศึกษาท่ีมี
ความคิดสร้างสรรค์และมีทกัษะใน การผลิตผลงาน และแนวการจดัการศึกษาดว้ยกิจกรรมศิลปะ
เพื่อพฒันาความคิดสร้างสรรคแ์ละทกัษะการผลิตผลงาน รูปแบบ IBCPA Model ประกอบดว้ย 

1. ขั้นกระตุน้จินตนาการ (Imagine) 2. ขั้นระดมสมอง (Brainstorming) สามารถแสดง
เป็นภาพดงัน้ี 3. ขั้นสร้างสรรคผ์ลงาน (Creating) 4. ขั้นน าเสนอผลงาน (Presenting) และ 5. ขั้น
ประเมินผล (Assessing) เป็นพื้นฐานส าคญัในการจดัการฝึกอบรม ซ่ึงผลของการพฒันาท าให้ได้
เอกสารหลกัสูตรฝึกอบรม ซ่ึงประกอบดว้ย แผนการสอน จ านวน 16 แผน คู่มือผูส้อน คู่มือผูเ้รียน
และแบบประเมินต่างๆ คะแนนเฉล่ียความคิดสร้างสรรคข์องนกัศึกษาหลงัการฝึกอบรมสูงกวา่ก่อน
การฝึกอบรมอยา่ง มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 คะแนนเฉล่ียความคิดสร้างสรรคข์องนกัศึกษาท่ี
ได ้รับการฝึกอบรมสูงกว่านกัศึกษาท่ีไม่ได้รับการฝึกอบรมอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
คะแนนเฉล่ียดา้นทกัษะการผลิตผลงานของนกัศึกษาท่ีไดรั้บการฝึกอบรม ผา่นเกณฑ์ท่ีก าหนดไวท่ี้
ร้อยละ 70 
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เพียงเพญ็ จิรชยั (2550) ศึกษาวจิยัเร่ืองการพฒันารูปแบบการจดัโครงสร้างองคก์ารตาม
แนวการกระจายอ านาจของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน วตัถุประสงค์การวิจยัเพื่อพฒันารูปแบบการจดัโครงสร้างองค์การตามแนวการกระจาย
อ านาจของสถานศึกษาขั้ นพื้นฐาน สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้ นพื้นฐาน 
วธีิด าเนินการวจิยัมี 4 ขั้นตอน คือ 1) ศึกษาสภาพ ปัญหาและแนวทางการจดัโครงสร้างองคก์ารตาม
แนวการกระจายอ านาจของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 2) สร้างรูปแบบการจดัโครงสร้างองคก์ารตาม
แนวการกระจายอ านาจของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 3) ประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้
ของรูปแบบ และปรับปรุงและน าเสนอรูปแบบการจัดการโครงสร้างองค์กร กลุ่มตวัอย่างในการ
วิจยั คือ ผูอ้  านวยการ รองผูอ้  านวยการ และครู ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เก็บรวบรวมขอ้มูล โดย
การวิเคราะห์เอกสาร การสัมภาษณ์ และการใช้แบบสอบถาม วิเคราะห์ขอ้มูลโดยการวิเคราะห์
เน้ือหา แจกแจงความถ่ี หาค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ผลการวจิยัสรุปไดด้งัน้ี 

1. สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ส่วนใหญ่แบ่งโครงสร้างองคก์ารออกเป็น 4 กลุ่มงาน 
ตามแนวทางของพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ 2542 คือ กลุ่มงานวิชาการ กลุ่มงาน

บริหารงบประมาณ กลุ่มงานบริหารบุคคล และ กลุ่มงานบริหารทัว่ไป 
2. แนวทางการจดัโครงสร้างองคก์ารท่ีเหมาะสมคือควรเป็นรูปแบบท่ียดืหยุน่ตาม 
ขนาดของสภาพศึกษาโดยใหค้วามส าคญักบัการบูรณาการ การปฏิบติัของกลุ่มงาน การ

จดัทีมงานท่ีมีคุณภาพ และเน้นการมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ ซ่ึงตรงกับลักษณะของรูปแบบ
โครงสร้างองคก์ารระบบราชการแบบวชิาชีพ 

3. รูปแบบการจัดโครงสร้างองค์การท่ีมีความเหมาะสม ประกอบด้วย 4 ส่วนคือ  
1) ท่ีมาของรูปแบบ ประกอบด้วยหลกัการและเหตุผล แนวคิดและหลักการของรูปแบบและ
วตัถุประสงคข์องรูปแบบ 2) องคป์ระกอบของรูปแบบการจดัโครงสร้างองคก์าร ประกอบดว้ย มิติ
ดา้นหลกัการจดัโครงสร้างและกลไกการขบัเคล่ือนการท างานตามโครงสร้าง มิติดา้นภารกิจการ
บริหารสถานศึกษา และมิติด้านการก าหนดผูรั้บมอบอ านาจ 3) วิธีการจดัโครงสร้างองค์การของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบดว้ยขั้นตอนการจดัโครงสร้าง 4 ขั้นตอน และ 4) การน ารูปแบบไป
ใชป้ระกอบดว้ยเง่ือนไข และขอ้แนะน า ส าหรับการน ารูปแบบไปใช ้

อมัพร พงษก์งัสนานนัท ์(2550) ศึกษาวิจยัเร่ืองการพฒันารูปแบบการจดัการศึกษานอก
ระบบในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิต จุดมุ่งหมายการวิจยัเพื่อ 1) สร้าง
รูปแบบการจดัการศึกษานอกระบบในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และ 2) ประเมินความเป็นไปไดใ้น
การน ารูปแบบไปปฏิบติั การด าเนินการวิจยัประกอบดว้ย 2 ขั้นตอน ไดแ้ก่ 1. สร้างรูปแบบ ไดว้ิจยั
ตามกระบวนการ เทคนิค เดลฟาย แบบปรับปรุง (Modified Delphi Techniques) กบัผูเ้ช่ียวชาญ 
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จ านวน 22 คน และ 2. ประเมินความเป็นไปได้ในการน ารูปแบบไปปฏิบติัโดยสอบถามความ
คิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จ านวน 124 คน และเปรียบเทียบความคิดเห็นของ
ผูเ้ช่ียวชาญและผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีมีต่อรูปแบบ สถิติการวเิคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ค่ามธัย
ฐาน (Median) ค่าพิสัยระหวา่งคลอไทล์ (Interquartile Range) ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย (Mean) 
ค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และค่าสถิติ T-test ระดบันยัส าคญัท่ี 0.1 

ผลการวิจยัพบวา่ ขั้นตอนสร้างรูปแบบผูเ้ช่ียวชาญมีความเห็นสอดคลอ้งกนัระดบัมาก
ท่ีสุด และขั้นตอนประเมินความเป็นไปไดใ้นการน ารูปแบบไปปฏิบติั พบวา่มีความแตกต่างของค่า
คะแนนเฉล่ียของทั้ง 2 กลุ่ม โดยผูเ้ช่ียวชาญมีความเห็นว่ารูปแบบมีความเหมาะสมในระดบัมาก
ท่ีสุด สูงกวา่ผูบ้ริหารท่ีมีความคิดเห็นในระดบัมาก และเม่ือพิจารณาทุกองคป์ระกอบ พบวา่มีความ
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 จ านวน 138 ขอ้ และมีจ านวน 1 ขอ้ท่ีไม่แตกต่าง
กนั 

รูปแบบการจดัการศึกษานอกระบบในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อส่งเสริมการศึกษา
ตลอดชีวิต ท่ีพฒันาข้ึนประกอบด้วย 8 องค์ประกอบ ประกอบด้วย 1) ปรัชญาและหลักการจดั
การศึกษา เป็นผสมผสานความเช่ือและความคิดของปรัชญาเพื่อเป็นกรอบและแนวทางในการ
ก าหนดทิศทางในการจัดการศึกษานอกระบบในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 2) หลักสูตร มีความ
ยืดหยุน่สอดคลอ้งกบัสภาพปัญหาผูเ้รียน เนน้คุณธรรม จริยธรรม 3) การจดัการเรียนรู้ โดยในดา้น
การจดัวธีิการเรียนรู้ สถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีความพร้อมในการจดัแบบชั้นเรียนมากกวา่วิธีอ่ืนๆ 4) 
การประเมินผลการเรียนรู้ ประเมินทั้งด้านความรู้ ทกัษะ ประสบการณ์ คุณธรรม จริยธรรม และ
ผูเ้รียนต้องได้รับการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน 5) การเทียบโอนความรู้และ
ประสบการณ์และการเทียบระดบัการศึกษา ให้ผูเ้รียนน าความรู้ประสบการณ์ท่ีสะสมไวม้าเทียบ
โอน เพื่อศึกษาต่อในระดบัเดียวกนัหรือระดับท่ีสูงข้ึน 6) การบริหารและการจดัการศึกษาต้อง
พฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการจดัการศึกษานอกระบบ 
และใชท้รัพยากรท่ีมีอยูใ่หเ้อ้ือต่อการจดัการศึกษานอกระบบ 7) กลุ่มเป้าหมายเป็นผูเ้รียนในวยัเรียน
ท่ีมีปัญหาในดา้นต่างๆ ผูท่ี้ออกจากโรงเรียนกลางคนัดว้ยเหตุใดก็ตาม 8) การมีส่วนร่วมของพ่อแม่ 
ผูป้กครองและชุมชน ตอ้งใหก้ารสนบัสนุนการเรียนรู้ของบุตรหลานร่วมกิจกรรมและสนบัสนุนส่ือ
การเรียนการสอน 

ส่วนปัจจยัและเง่ือนไขท่ีสนบัสนุนให้การจดัการศึกษานอกระบบในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานส าเร็จ หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ได้แก่ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา และส านกับริหารงานการศึกษา
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นอกโรงเรียน ตอ้งร่วมกนัก าหนดนโยบาย ให้ความรู้ความเขา้ใจ จดัท าหลกัเกณฑ์และคู่มือการ
ปฏิบติั 

นอกจากน้ีผลวิจยัยงัพบวา่สถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีสามารถน ารูปแบบท่ีพฒันาข้ึนคร้ัง
น้ีไปประยุกต์ให้สอดคลอ้งกบับริบทของโรงเรียน ซ่ึงมีความพร้อมทั้งอาคาร สถานท่ี บุคลากรคิด
เป็นร้อยละ 61.90 โดยโรงเรียนขนาดเล็กมีความพร้อมมากท่ีสุด โดยผูบ้ริหารให้ความคิดเห็นวา่ ครู
และบุคลากรทางการศึกษาตอ้งการความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัแนวทางการจดัการศึกษานอกระบบ 

2.5.2 งานวจิยัในต่างประเทศ 
Delcourt, M.A.B. (1988) ไดศึ้กษาพฤติกรรมการคิดเชิงสร้างสรรคแ์ละผลิตภาพใน

ระดบัสูงของนกัเรียนในโรงเรียนมธัยม จุดมุ่งหมายในการศึกษาเพื่อแสดงให้เห็นวา่ผูเ้รียนสามารถ
เป็นผู ้ผลิตข้อมูลได้ดีเท่ากับเป็นผู ้บริโภคท่ีดี และเพื่อตรวจสอบพฤติกรรมของผู ้เรียนตาม
ส่ิงแวดลอ้มท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคิดเชิงสร้างสรรค์และผลิตภาพ จากนกัเรียน 18 คน ในระดบั 9-12 
จาก 4 ต าบลในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ การด าเนินการตามวิธีการของแหล่งขอ้มูล มีการรวบรวม
ขอ้มูลวเิคราะห์เอกสาร แบบสอบถาม และสัมภาษณ์ผูเ้รียน พ่อแม่เป็นผูต้อบแบบสอบถามภูมิหลงั
ของครอบครัว พฤติกรรมความคิดเชิงสร้างสรรคแ์ละผลิตภาพของลูก นกัเรียนมีการประเมินตนเอง 
ผลท่ีไดพ้บวา่นกัเรียนไดแ้สดงความคิดเห็นเชิงสร้างสรรคแ์ละผลิตภาพของความเป็นผูผ้ลิตขอ้มูล
รายละเอียดต่างๆ ไดเ้ท่ากบัผูบ้ริโภคขอ้มูลท่ีดีและคุณสมบติัของกระบวนการเรียนรู้อยู่ในระดบัดี 
ถ้าพวกเขาได้รับความเขา้ใจจากพ่อแม่ หรือผูท่ี้อบรมสั่งสอนให้การศึกษาแก่พวกเขา จะท าให้
ความสามารถของพวกเขามีคุณสมบติัท่ีดีกวา่เดิม 

Kim and Michael (1995) ได้ศึกษาความสัมพนัธ์ของการคิดสร้างสรรค์ท่ีมีต่อ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ความใฝ่รู้ และรูปแบบของการคิดของนักเรียนไฮสคูลในเกาหลี  โดยมี
จุดมุ่งหมายเพื่อน าไปใช้ในการเลือกเคร่ืองมือในการวดัความคิดสร้างสรรค์ทั้งทางการศึกษาและ
การท างาน โดยคดัเลือกเคร่ืองมือท่ีน ามาศึกษา คือ TTCT (Torrance Test of Creative Thinking) 
และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีระบุเป็นเปอร์เซ็นต ์และเพื่อศึกษาถึงความแตกต่างระหวา่งเพศท่ีมีต่อ
ความคิดสร้างสรรค์ ผลการศึกษา พบว่า คะแนนท่ีได้จาก TTCT มีความสัมพนัธ์เล็กน้อยกับ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและนกัเรียนหญิงจะมีความสามารถทางความคิดสร้างสรรคสู์งกวา่นกัเรียน
ชาย โดยนกัเรียนหญิงจะมีการเรียนรู้และรูปแบบการคิดท่ีใชส้มองซีกขวาเด่นชดั จึงท าให้มีคะแนน
ความคิดสร้างสรรคสู์งกวา่เพศชาย 

Anderson and Yates (1999) ไดศึ้กษาผลของการสอน แบบมีส่วนร่วมท่ีมีต่อความคิด
สร้างสรรค์ในการท างานศิลปะ ผลการวิจัยพบว่าการสอนแบบมีส่วนร่วมมีผลต่อความคิด
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สร้างสรรค ์ในการท างานของนกัเรียนอยา่งมีนยัส าคญัโดยการสอนแบบมีส่วนร่วมมีผลทางบวกต่อ
ความคิดสร้างสรรคใ์นการท างานศิลปะ 

Hoy and Sweetland (2001) ไดศึ้กษาเร่ือง การออกแบบโรงเรียนท่ีดีข้ึน : ความหมาย
และการวดัโครงสร้างโรงเรียนท่ีเอ้ือใหบ้รรลุผล โดยมีวตัถุประสงคข์องการศึกษาเพื่อตรวจสอบผล
ทางบวกและทางลบของโครงสร้างโรงเรียนท่ีเป็นระบบราชการ ทั้งน้ีเพราะโครงสร้างแบบระบบ
ราชการถูกวิพากษ์วิจารณ์กนัมากวา่มีขอ้เสีย กล่าวคือ เป็นระบบท่ีล่าชา้ มีกฎเกณฑ์มากเกินไป แต่
เน่ืองจากองค์การบางขนาด รวมทั้งโรงเรียนด้วยท่ีมีโครงสร้างระบบราชการ เพราะตอ้งมีการ
ออกแบบวิธีการปฏิบติัท่ีเป็นแบบแผนอย่างเหมาะสมและโครงสร้างสายการบงัคบับญัชาเพื่อ
ป้องกนัความไร้ระเบียบและส่งเสริมให้เกิดประสิทธิภาพ ดงันั้น การศึกษาเพื่อตรวจสอบแนวคิด
โครงสร้างองคก์ารท่ีเอ้ือใหบ้รรลุผลจึงเกิดข้ึนกลุ่มตวัอยา่งในการศึกษาคร้ังน้ีเป็นโรงเรียนมธัยมใน
รัฐโอไฮโอ จ านวน 97 โรงเรียน เก็บรวบรวมขอ้มูลโดยใช้แบบสอบถาม วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชค้่า
สหสัมพนัธ์และสมการถดถอย ผลการศึกษาพบว่า โรงเรียนท่ีมีโครงสร้างระบบราชการท่ีเอ้ือให้
บรรลุผลจะมีระดบัความไวว้างใจของหมู่คณะต่อผูบ้ริหารสูง ความย ัว่ยุให้เกิดความไม่ไวว้างใจต่อ
กนัมีนอ้ย และมีความขดัแยง้ในบทบาทนอ้ย 

Sinden (2002) ไดศึ้กษาเร่ืองพฤติกรรมและโครงสร้างองค์การระบบราชการท่ีท าให้
บรรลุผลในโรงเรียน วตัถุประสงค์ของการศึกษาคร้ังน้ีเพื่อแสดงโครงสร้างท่ีท าให้บรรลุผลและ
พฤติกรรมท่ีเอ้ือให้บรรลุผลในองค์การระบบราชการของการศึกษา นกัทฤษฎีสมยัใหม่ไดก้ าหนด
แนวคิดองค์การระบบราชการท่ีเอ้ือให้บรรลุผลให้เป็นระบบท่ีช่วยบุคลากรท่ีเก่ียวข้องกบัการ
ท างานในระบบ องค์การระบบราชการท่ีเอ้ือให้บรรลุผลให้ข้อมูลและรากฐานความทรงจ าท่ี
แข็งแกร่งจ านวนมาก เพื่อเตรียมพื้นฐานการแกปั้ญหาและนวตักรรมท่ีเขม้แข็ง โดยผลการวิจยัท่ี
ผา่นมาแสดงวา่ ระบบราชการท่ีเป็นอุปสรรคและระบบราชการท่ีเอ้ือให้บรรลุผล สามารถแสดงให้
เห็นและวัดได้  การวิจัยคร้ัง น้ี จึงเป็นการเติมเต็มเ ก่ียวกับการก าหนดลักษณะทั่วไปและ
ลกัษณะเฉพาะของกฎโครงสร้าง และพฤติกรรมท่ีเอ้ือให้บรรลุผล วิจยัเชิงคุณภาพ มีการสัมภาษณ์
คณะกรรมการและผูบ้ริหาร ใช้การสังเกตปฏิสัมพนัธ์ของผูป้ฏิบติังานหลักและการวิเคราะห์
เอกสารเพื่อพฒันาเป็นเอกสารพรรณนาโครงสร้าง พฤติกรรม และวิธีการปฏิบติัท่ีเอ้ือให้บรรลุผล 
ผลการวิจยัแสดงให้เห็นถึงการรับรู้ของผูป้ฏิบติังานเก่ียวกบัพฤติกรรมและโครงสร้างท่ีเอ้ือให้
บรรลุผล 

สรุปไดว้า่ จากการศึกษางานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการโรงเรียนเชิงสร้างสรรค์และ
ผลิตภาพ ทั้ งในส่วนแนวคิดเก่ียวกับรูปแบบและการพฒันารูปแบบ องค์การ และการจัดการ 
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ความคิดสร้างสรรค์ และผลิตภาพนั้น จะเป็นประโยชน์ในการน าองคค์วามรู้ท่ีไดม้าประยุกตใ์ชใ้น
การพฒันารูปแบบการจดัการโรงเรียนเชิงสร้างสรรคแ์ละผลิตภาพในประเทศไทย 
 
2.6  สรุปผลการศึกษาเอกสารและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

ผลจากการศึกษาวิเคราะห์ และสังเคราะห์เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง ผูว้ิจยัได้
สรุปผลใน 2 เร่ือง คือ 1) กรอบแนวคิดในการพฒันารูปแบบการจดัการโรงเรียนเชิงสร้างสรรคแ์ละ
ผลิตภาพในประเทศไทย และ 2) ผลการวิเคราะห์และสังเคราะห์ขอ้มูลตามกรอบแนวคิดการวิจยั 
ดงัน้ี 

1. กรอบแนวคิดในการพฒันารูปแบบการจดัการโรงเรียนสร้างสรรคแ์ละ 
ผลิตภาพในประเทศไทย แนวคิดท่ีใชเ้ป็นแนวทางก าหนดกรอบแนวคิดในการวิจยัคร้ัง

น้ี อาศยัแนวคิด 5 ประการ ไดแ้ก่ 
1.1 แนวคิดเก่ียวกบัรูปแบบและการพฒันารูปแบบ 
การก าหนดองค์ประกอบของรูปแบบ ผูว้ิจ ัยใช้กรอบแนวคิดของ Brown and 

Moberg (1980) เป็นหลกัซ่ึง Brown and Moberg ไดส้ังเคราะห์รูปแบบข้ึนมาจากแนวคิดเชิงระบบ 
(Systems approach) กบัหลกัการบริหารตามสถานการณ์ (Contingency approach) ซ่ึง Brown และ 
Moberg ได้กล่าวว่ารูปแบบส่วนใหญ่ ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ คือ 1) สภาพแวดล้อม 2) 
เทคโนโลย ี3) โครงสร้างและ 4) กระบวนการจดัการ และการตดัสินใจสั่งการ ซ่ึงภายใตข้อ้ก าหนด
ของระบบองค์ประกอบจะท างานร่วมกนัระหวา่งระบบย่อยของระบบใหญ่ จะมีความสัมพนัธ์กนั
โดยสภาพแวดลอ้มขององคก์รเป็นระบบใหญ่ท่ีสุด (Super system) ส่วนเทคโนโลยีและโครงสร้าง
จะอยู่ในระดบัเดียวกนั กระบวนการจดัการและการตดัสินใจสั่งการเป็นระบบใหญ่ท่ีสุดของทุก
ส่วนซ ้ าองค์ประกอบทั้งหมดจะมีความเช่ือมโยงกนั ส่ิงแวดล้อมจะถูกเช่ือมโยงกบัเทคโนโลย ี
โครงสร้างจะขยายออกไปในแต่ละองคป์ระกอบจะมีความพึ่งพาอาศยัซ่ึงกนัและกนั 

2.2 แนวคิดเก่ียวกบัโรงเรียนเชิงสร้างสรรคแ์ละผลิตภาพในประเทศไทย 
ผูว้จิยัไดศึ้กษาแนวคิดของ Guilford (1967) ซ่ึงกล่าววา่ความคิดสร้างสรรคเ์ป็นความ

สามารทางสมองท่ีคิดไดก้วา้งไกล หลายทิศทาง หรือเรียกว่า ลกัษณะการคิดอเนกนยั หรือการคิด
แบบกระจาย (Divergent Thinking) ซ่ึงประกอบดว้ย 1) ความคิดคล่องแคล่ว (Fluency) 2) ความคิด
ยดืหยุน่ (Flexibility) 3) ความคิดริเร่ิม (Originality) 4) ความคิดละเอียดลออ (Elaboration) 

2.3 แนวคิดเก่ียวกบัการจดัการโรงเรียนเชิงสร้างสรรคแ์ละผลิตภาพในประเทศและ
ต่างประเทศ โดยศึกษาวิเคราะห์จากแนวคิดของศาสตราจารย ์ดร.ไพฑูรย ์สินลารัตน์ และประเทศ
สิงคโปร์ มาเลเซีย นิวซีแลนด ์และองักฤษ ดงัน้ี 
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2.3.1 แนวคิดของศาสตราจารย์ ดร.ไพฑูรย์ สินลารัตน์ (2553) จากการ
ด าเนินการตามอยา่งต่างประเทศมาโดยตลอดท าให้ระบบการศึกษาไทย เป็นระบบบริโภคนิยม นัน่
คือโรงเรียนจะคอยรับและติดตามความรู้และวชิาการของต่างประเทศมาถ่ายทอดใหน้กัเรียน การคิด
ใหม่ สร้างใหม่จึงไม่เกิดข้ึน ความคิดวิเคราะห์จึงได้รับการพิจารณาน้อย เพื่อให้มีการพฒันา
ประเทศทดัเทียมประเทศต่างๆ จึงตอ้งพฒันาโรงเรียนเชิงสร้างสรรค์และผลิตภาพในประเทศไทย 
นั่นคือต้องก าหนดคุณลักษณะของผูเ้รียนใหม่ให้มีลักษณะก้าวหน้าข้ึน จัดหลักสูตรในแนว
สร้างสรรค์ จดักระบวนการเรียนการสอนให้เน้นผลผลิต และปรับองค์กรให้ เป็นองค์กรแห่งการ
สร้างสรรคแ์ละผลิตภาพ 

2.3.2 แนวคิดการจัดการโรงเรียนเชิงสร้างสรรค์และผลิตภาพในประเทศ
องักฤษ (2546) การจดัการศึกษาเชิงสร้างสรรค์ เป็นการจดักระบวนการเรียนรู้ท่ีท าให้ผูเ้รียนได้
เตรียมตวัส าหรับอนาคต เขา้ใจความจริงของส่ิงแวดลอ้มรอบตวั สามารถคิดจินตนาการ วิเคราะห์
และสังเคราะห์สถานการณ์ตามสภาวะของปัญหาท่ีเกิดข้ึน และหาทางแก้ไขได้อย่างเหมาะสม 
สถานศึกษาและผูเ้ก่ียวขอ้งจึงจ าเป็นตอ้งส่งเสริมให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ท่ีน าไปสู่การสร้างสรรค์
ได้อย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิต การพฒันาความคิดสร้างสรรค์ของผูเ้รียนสามารถพฒันาข้ึนโดยการ
เรียนรู้ดว้ยตนเอง การแสวงหาค าตอบ การรู้จกัคิดวิเคราะห์ และการสังเคราะห์สร้างสรรค ์ประเมิน
ค่า 

2.3.3 แนวคิดการจัดการโรงเรียนเชิงสร้างสรรค์และผลิตภาพในประเทศ
สิงคโปร์ ปัจจุบนัสิงคโปร์ก าหนดให้ “Thinking Schools Learning Nation” เป็นวิสัยทศัน์ทาง
การศึกษา ซ่ึงหมายถึงการท่ีสิงคโปร์ตอ้งการฟูมฟักให้เด็กรุ่นใหม่มีเจตนารมณ์ท่ีจะคิดในวิธีใหม่ๆ 
แกปั้ญหาใหม่ๆ และสร้างโอกาสใหม่แก่อนาคต สิงคโปร์มีปรัชญาทางการศึกษา 2 ประการ คือ 
พฒันาปัจเจกชนและให้พลเมืองมีการศึกษา มีความคิดสร้างสรรค์ มีทกัษะในการคิดวิเคราะห์   
ความรับผิดชอบและสายสัมพนัธ์อนัแข็งแกร่งต่อครอบครัว ชุมชน และประเทศชาติ เป็นหัวใจ
ส าคญัของอนาคตในยุคศตวรรษท่ี 21 การจดัการเรียนการสอนในสิงคโปร์จะเน้นทกัษะการคิด  
การเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง นักเรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง สนับสนุนให้นักเรียนพฒันาทกัษะท่ีจะเป็น
นวตักรรมใหม่ ใช ้IT เป็นแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ 

2.3.4 แนวคิดการจัดการโรงเรียนเชิงสร้างสรรค์และผลิตภาพในประเทศ
มาเลเซีย (2552)“Smart School” เป็นการศึกษาขั้นพื้นฐานของมาเลเซีย มีหลกัการส าคญัคือเปล่ียน
การสอนจากครูเป็นศูนย์กลางให้นักเรียนเป็นศูนย์กลาง น าเทคโนโลยีสมยัใหม่ เช่น บทเรียน 
โปรแกรมต่างๆ มาช่วยสอน ครูเปล่ียนบทบาทจากผูส้อนมาเป็นผูอ้  านวยความสะดวก นกัเรียน
เรียนรู้และคน้หาความรู้ด้วยตนเอง ผูบ้ริหารมีประสิทธิภาพสูงข้ึน ผูป้กครองมีความใกล้ชิดกบั
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โรงเรียนและการเรียนของบุตรหลานมากข้ึน นกัเรียนไดรั้บการเรียนรู้ท่ีมีทกัษะการคิดวิเคราะห์ คิด
สร้างสรรค์ มีค่านิยมท่ีเหมาะสม เน้ือหาวิชา เน้นลกัษณะสหวิทยาการเป็นหวัขอ้ (Theme) และมี
การเรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง 

2.3.5 แนวคิดการจัดการโรงเรียนเชิงสร้างสรรค์และผลิตภาพในประเทศ
นิวซีแลนด์ “Tomorrow’s School” เป็นโครงการปฏิรูปโรงเรียนท่ีเน้นความส าคญัของการเพิ่ม
ประสิทธิภาพของโรงเรียน โดยการกระตุน้ให้ผูป้กครองและชุมชนเห็นความส าคญัเร่ืองคุณภาพ
ของโรงเรียนและเขา้มามีส่วนร่วมในการด าเนินงานของโรงเรียนมากข้ึน ทั้งโดยตรงและโดยออ้ม 
หวัใจส าคญัของการด าเนินงาน คือการพฒันาคุณภาพนกัเรียนโดยการพฒันาครู พฒันาหลกัสูตร วิธี
ประเมินผลการเรียนรู้ หลกัสูตร มีเป้าหมายในการเสริมสร้างให้นกัเรียนเกิดทกัษะเพื่อการเรียนรู้
ตลอดชีวิต ส่งเสริมให้นักเรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง เน้นการพฒันาทกัษะใช้ภาษาเป็นอนัดับแรก 
รองลงมาคือทกัษะทางคณิตศาสตร์ 

2.4 แนวคิดเก่ียวกับการจดัการสถานศึกษา ศึกษาจากแนวทางพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พงศ. 2545 ได้ก าหนดภารกิจของ
สถานศึกษา สรุปไดด้งัน้ี (ธีระ รูญเจริญ, 2551) จดัการศึกษาให้สอดคลอ้งกบัหลกัการให้การศึกษา
เป็นการศึกษาตลอดชีวติ โดยใชรู้ปแบบการจดั 3 รูปแบบคือ ในระบบ นอกระบบ และตามอธัยาศยั
ตามความเหมาะสม มีการปฏิรูปการเรียนรู้ จดัตามธรรมชาติและศกัยภาพของผูเ้รียนแต่ละวยั จดัท า
หลกัสูตรสถานศึกษา โดยปรับใชห้ลกัสูตรแกนกลางใหเ้หมาะสมกบัความตอ้งของทอ้งถ่ิน จดัให้มี
การวิจยัเก่ียวกบัการเรียนการสอน บริหารจดัการโรงเรียนตามการกระจายอ านาจ จดัการประกนั
คุณภาพทั้งภายและภายนอก พฒันาครูเพื่อจดัการเรียนการสอน แสวงหาเทคโนโลยีและภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ินมาจดัการเรียนการสอน นอกจากน้ีพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ี
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 ยงัได้ให้ความส าคญัในการจดัการศึกษาเชิงสร้างสรรค์ใน
มาตรา 22 ก าหนดวา่การจดัการศึกษาตอ้งยึดหลกัวา่ผูเ้รียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพฒันา
ตนเองได้ และถือว่า ผูเ้รียนมีความส าคญัท่ีสุด กระบวนการจดัการศึกษาตอ้งส่งเสริมให้ผูเ้รียน
สามารถพฒันาตามธรรมชาติ และเต็มศกัยภาพ มาตรา 24 ก าหนดว่าการจดักระบวนการเรียนรู้ให้
สถานศึกษาเป็นหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งด าเนินการจดัเน้ือหาสาระกิจกรรมให้สอดคล้องกบัความ
สนใจ และความถนัดของผูเ้รียน โดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ฝึกทกัษะความคิด  
การจดัการ การเผชิญสถานการณ์ ประยุกต์ใช้ความรู้ เพื่อป้องกนัและแกไ้ขปัญหา จดักิจกรรมให้
ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกปฏิบติัให้ท าได ้คิดเป็น ท าเป็น รักการอ่าน เกิดการใฝ่รู้
อย่างต่อเน่ือง ส่งเสริมสนบัสนุนให้ผูส้อนจดับรรยากาศ สภาพแวดลอ้ม ให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้
และมีความรอบรู้ จดัการเรียนรู้ให้เกิดข้ึนไดทุ้กเวลา ทุกสถานท่ี ผูป้กครอง บิดามารดา บุคคลใน
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ชุมชนทุกฝ่าย ร่วมกนัพฒันาผูเ้รียนตามศกัยภาพในส่วนของความคิดสร้างสรรค ์ไดก้  าหนดไวใ้น
มาตรา 7 ว่ากระบวนการเรียนรู้ตอ้งมุ่งให้มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ ใฝ่รู้ และเรียนรู้ดว้นตนเอง
อยา่งต่อเน่ือง 

2.5 จากแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง จึงได้ก าหนดองค์ประกอบของ
รูปแบบการจดัการโรงเรียนเชิงสร้างสรรคแ์ละผลิตภาพในประเทศไทยดงัน้ี 

1) ปรัชญาและหลกัการ 
2) หลกัการจดัองคก์ร 
3) หลกัการจดัหลกัสูตร 
4) แนวทางการจดัการเรียนรู้ 
5) แนวทางการบริหารจดัการ 
6) แนวทางการมีส่วนร่วมจดัการศึกษา 
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บทที ่ 3 
วธีิด ำเนินกำรวจิยั 

 
การวจิยั เร่ือง การพฒันารูปแบบการจดัการโรงเรียนเชิงสร้างสรรคแ์ละผลิตภาพใน

ประเทศไทย มีวตัถุประสงคก์ารวจิยัและวธีิด าเนินการวิจยั ดงัน้ี 
วตัถุประสงคก์ารวจิยั 
1. เพื่อพฒันารูปแบบการจดัการโรงเรียนเชิงสร้างสรรคแ์ละผลิตภาพในประเทศไทย 
2. เพื่อประเมินรูปแบบการจดัการโรงเรียนเชิงสร้างสรรคแ์ละผลิตภาพในประเทศไทย 
วธีิด าเนินการวจิยั 
การวิจยัคร้ังน้ีใช้วิธีการวิจยัเชิงพรรณนาในการออกแบบการวิจยั มี 3 ขั้นตอนและใน

การ ออกแบบวิธีการเก็บรวบรวมขอ้มูลเพื่อตอบค าถามวิจยัจะใชว้ิธีการเก็บขอ้มูลหลายแห่ง หลาย
วธีิการ เพื่อตรวจสอบและยืนยนัความถูกตอ้งของขอ้มูล ขอ้มูลการวิจยัคร้ังน้ีมีทั้งขอ้มูลเชิงปริมาณ 
(quantitative data) และขอ้มูลเชิงคุณภาพ (qualitative data) ผูว้ิจยัไดก้  าหนดกรอบแนวคิดในการ
วิจยั โดยการศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกับการจดัการโรงเรียนเชิง
สร้างสรรคแ์ละผลิตภาพในประเทศไทย และ แนวทางการจดัการโรงเรียนเชิงสร้างสรรคแ์ละผลิต
ภาพทั้งในประเทศและต่างประเทศ น าขอ้มูลท่ีวิเคราะห์และสังเคราะห์แล้วมาประมวลสรุปเพื่อ
ก าหนดเป็นกรอบแนวคิดในการวจิยั และด าเนินการตามวธีิการวจิยั 3 ขั้นตอน ดงัน้ี 

3.1 ขั้นตอนท่ี 1 ศึกษาสภาพการจัดการโรงเรียนเชิงสร้างสรรค์  และผลิตภาพใน
ประเทศไทย 

3.2 ขั้นตอนท่ี 2 พฒันารูปแบบการจดัการโรงเรียนเชิงสร้างสรรค์และผลิตภาพใน
ประเทศไทย 

3.3 ขั้นตอนท่ี 3 ประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปไดข้องรูปแบบแต่ละขั้นตอน

การวจิยัมีการด าเนินการวจิยัตามล าดบั ดงัน้ี 
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3.1 ขั้นตอนที ่1 ศึกษำสภำพ กำรจัดกำรโรงเรียนเชิงสร้ำงสรรค์และผลติภำพในประเทศไทย 
การด าเนินการขั้นตอนน้ี เป็นการศึกษาสภาพการจดัการโรงเรียนเชิงสร้างสรรค์และ

ผลิตภาพในประเทศไทย โดยสัมภาษณ์ผูท้รงคุณวุฒิ โรงเรียนท่ีมีรูปแบบการจดัการเชิงสร้างสรรค์
และผลิตภาพ 4 แห่ง ท่ีไดม้าจากการพิจารณาตามองคป์ระกอบท่ีไดก้ าหนดไวต้ามกรอบแนวคิดใน
การวจิยัโดยมีวธีิการศึกษา ประชากรท่ีใชใ้นการวจิยั เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั ดงัน้ี 

1. วธีิการศึกษา ไดแ้ก่ การสัมภาษณ์ 
2. ตวัแปรท่ีศึกษา พิจารณาตามกรอบแนวคิดการวจิยั ดงัน้ี 

2.1 แนวคิดการจดัการโรงเรียนเชิงสร้างสรรคแ์ละผลิตภาพในประเทศไทย 
1) เป็นการเตรียมตวัผูเ้รียนสู่อนาคต เขา้ใจความจริง ส่ิงแวดลอ้ม สามารถคิด

จินตนาการวเิคราะห์ สังเคราะห์ ตามสภาวะปัญหาท่ีเกิดข้ึน 
2) การจดัหลกัสูตรกระบวนการเรียนการสอน เนน้ผลผลิต ปรับองคก์รให้เป็น

องคก์รแห่งการสร้างสรรคแ์ละผลิตภาพ 
3) การคิดในวธีิใหม่ๆ แกปั้ญหาและสร้างโอกาสใหม่ใหก้บัอนาคต 
4) เป็นการเตรียมตวัสู่อนาคต สร้างนวตักรรมและการคิดสร้างสรรค ์
5) เนน้ประสิทธิภาพของโรงเรียน ชุมชน มีส่วนร่วม เป็นการเรียนรู้ตลอดชีวติ 

2.2 ความจ าเป็นท่ีจะต้องมีการจัดการโรงเรียนเชิงสร้างสรรค์และผลิตภาพใน
ประเทศไทย 

1) มาตรา 22 ผูเ้รียนสามารถเรียนรู้และพฒันาตนเองได้ 
2) มาตรา 24 การจดักระบวนการเรียนรู้ตอ้งสอดคลอ้งกบัความถนัดความ

สนใจ และความแตกต่างระหวา่งบุคคล 
3) มาตรา 7 มุ่งใหมี้ความริเร่ิมสร้างสรรคแ์ละเรียนรู้ดว้ยตนเอง 
4) เป็นการเปล่ียนแปลงสังคมใหม่ให้เป็นสังคมฐานความรู้และสังคมแห่ง  

การเรียนรู้ 
2.3 สภาพการจดัการโรงเรียนเชิงสร้างสรรคแ์ละผลิตภาพในประเทศไทย 

1) ความพร้อมของผูบ้ริหาร ครู และบุคลากร ความไม่เขา้ใจของประชาชน
และผูป้กครองในการจดัการเรียนรู้แนวใหม่ 

2) มีการก าหนดปรัชญาและหลกัการท่ีส่งผลให้ผูเ้รียนเป็นคนกลา้คิด กลา้ท า 
กลา้แสดงออก มีความคิดสร้างสรรค ์เรียนรู้ดว้ยตนเอง 

3) หลกัการจดัองคก์ร ไม่มีโครงสร้างแน่นอน ยืดหยุน่ปรับเปล่ียนได ้ผูบ้ริหาร
ใกลชิ้ดกบัผูป้ฏิบติังาน 
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4) หลักการจัดหลักสูตร จัดให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง มีความ
ยดืหยุน่ เนน้ผูเ้รียนมีส่วนร่วม จดัเป็นหน่วยบูรณาการ 

5) แนวทางการจดัการเรียนรู้ ออกแบบการเรียนรู้ท่ีสอดคล้องกบัธรรมชาติ 
เรียนรู้ผา่นการปฏิบติัจากการท าโครงงาน 

6) แนวทางการบริหารจัดการต้องพฒันาบุคลากรให้เข้าใจและส่ือสารให้
สาธารณชนเขา้ใจดว้ย 

7) แนวทางการมีส่วนร่วมจดัการศึกษา ทุกภาคีมีส่วนร่วม มีหลกัสูตรส าหรับ
ผูป้กครอง 

3. ประชากรและกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยั 
3.1 ประชากร ในการวิจยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จ านวน 32,731 แห่ง

ในส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 178 เขต สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

3.2 กลุ่มตวัอยา่ง ในการวจิยัคร้ังน้ี แบ่งเป็น 3 กลุ่ม ดงัน้ี 
3.2.1 กลุ่มตวัอย่างท่ีเป็นกรณีศึกษา ไดแ้ก่ สถานศึกษาท่ีมีแนวคิดการจดัการ

โรงเรียนเชิงสร้างสรรค์และผลิตภาพ จ านวน 4 แห่ง คือ โรงเรียนดรุณสิกขาลยั โรงเรียนล าปลาย
มาศพฒันาโรงเรียนรุ่งอรุณ และสาธิตจุฬาลงกรณมหาวทิยาลยั (ฝ่ายมธัยม) มีวิธีการศึกษา ตวัแปรท่ี
ใชใ้นการศึกษาประชากรท่ีใชใ้นการวจิยั และเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั ดงัน้ี 

1) วธีิการศึกษา ไดแ้ก่ การสัมภาษณ์ 
2) ตวัแปรท่ีศึกษา พิจารณาตามกรอบแนวคิดการวิจยั ไดแ้ก่การจดัการ

โรงเรียนเชิงสร้างสรรค์และผลิตภาพในประเทศไทย ในดา้นปรัชญาและหลกัการ หลกัการจดั
องค์กร หลกัการจดัหลกัสูตร แนวทางการจดัการเรียนรู้ แนวทางการบริหารจดัการ แนวทางการมี
ส่วนร่วมจดัการศึกษา 

3) ประชากรและกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการสัมภาษณ์ ประชากรเป็น
ผูบ้ริหารโรงเรียนเชิงสร้างสรรค์และผลิตภาพในประเทศไทยในสถานศึกษา สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นศึกษาพื้นฐาน จ านวน 4 แห่ง โดยเลือกแบบเจาะจง ผูใ้ห้ขอ้มูลเป็น
ผูอ้  านวยการสถานศึกษา จ านวน 4 คน 

4) เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั เป็นแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างท่ีผูว้ิจยั 
สร้างข้ึนเพื่อสอบถามสภาพปัญหา การจดัการโรงเรียนเชิงสร้างสรรคแ์ละผลิตภาพในประเทศไทย
ท่ีเป็นกลุ่มตวัอย่าง โดยสร้างข้ึนตามกรอบแนวคิดการวิจยั มีขั้นตอนในการสร้างแบบสัมภาษณ์ 
ดงัน้ี 
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4.1 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเ ก่ียวข้องกับการจัดการ
โรงเรียนเชิงสร้างสรรคแ์ละผลิตภาพในประเทศไทย เพื่อก าหนดเป็นกรอบแนวคิดในการวจิยั 

4.2 ก าหนดประเด็นหลกัในการสัมภาษณ์ตามกรอบแนวคิดในการ
วจิยั ระบุรายการขอ้มูลท่ีตอ้งการของแต่ละประเด็น 

4.3 จดัท าร่างแบบสัมภาษณ์และรายการขอ้ค าถามแต่ละประเด็น 
4.4 ตรวจสอบคุณภาพของแบบสัมภาษณ์ โดยน าเสนออาจารย์ท่ี

ปรึกษาและอาจารยท่ี์ปรึกษาร่วม เพื่อตรวจสอบความถูกตอ้งดา้นการใชภ้าษา และความตรงของขอ้
ค าถามกบัวตัถุประสงค ์

4.5 น าแบบสัมภาษณ์ไปทดลองสัมภาษณ์ผูบ้ริหารสถานศึกษาใน
สถานศึกษา สังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่ง จ านวน 2 คน 
เพื่อตรวจสอบความถูกตอ้งในการใชภ้าษา ความเขา้ใจในขอ้ค าถาม และความตรงของขอ้ค าถามกบั
วตัถุประสงค ์

4.6 ผู ้วิจ ัยน าข้อมูลท่ีได้จากการทดลองสัมภาษณ์มาแก้ไขและ
ปรับปรุงเป็นแบบสัมภาษณ์ฉบบัสมบูรณ์แลว้น าไปเก็บรวมรวมขอ้มูลจริง 

5) การเก็บรวบรวมขอ้มูล ผูว้ิจยัด าเนินการรวบรวมข้อมูล โดยการ
สัมภาษณ์กลุ่มตวัอยา่งท่ีให้การสัมภาษณ์ในประเด็นสภาพการจดัการโรงเรียนเชิงสร้างสรรคแ์ละ
ผลิตภาพในประเทศไทยตามกรอบแนวคิดการวจิยัดว้ยตนเองและบนัทึกเทปไวด้ว้ยทุกคร้ัง 

6) การวเิคราะห์ขอ้มูลใชก้ารวิเคราะห์เน้ือหา สรุปสาระส าคญั แจกแจง
ความถ่ีของผูต้อบแต่ละรายการ 

3.2.2 กลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นผูท้รงคุณวุฒิจ านวน 11 คน จากผูท้รงคุณวฒิุ 2 กลุ่ม 
ประกอบดว้ยผูท้รงคุณวุฒิดา้นนโยบายและการวางแผนการศึกษา จ านวน 6 คน ผูท้รงคุณวฒิุท่ีเป็น
ผูบ้ริหารสถานศึกษา จ านวน 5 คน ท่ีไดม้าโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) มีวธีิการ
ศึกษา ตวัแปรท่ีใชใ้นการศึกษาประชากรท่ีใชใ้นการวจิยั และเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั ดงัน้ี 

1) วธีิการศึกษา ไดแ้ก่ การสัมภาษณ์ 
2) ตวัแปรท่ีศึกษา พิจารณาตามกรอบแนวคิดการวิจยั ไดแ้ก่การจดัการ

โรงเรียนเชิงสร้างสรรค์และผลิตภาพในประเทศไทย ในด้านปรัชญาและหลกัการ หลักการจดั
องค์กร หลกัการจดัหลกัสูตร แนวทางการจดัการเรียนรู้ แนวทางการบริหารจดัการ และแนวทาง
การมีส่วนร่วมจดัการศึกษา 
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3) ประชากรและกลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการสัมภาษณ์ ประชากรเป็น
ผูท้รงคุณวุฒิด้านนโยบายและการวางแผนการศึกษาจ านวน 6 คน ผูท้รงคุณวุฒิท่ีเป็นผูบ้ริหาร
สถานศึกษา จ านวน 5 คน รวม 11 คน โดยเลือกแบบเจาะจง 

4) เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั เป็นแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างท่ีผูว้ิจยั
สร้างข้ึนเพื่อสอบถามสภาพการจดัการโรงเรียนเชิงสร้างสรรค์และผลิตภาพในประเทศไทย ท่ีเป็น
กลุ่มตวัอยา่ง โดยสร้างข้ึนตามกรอบแนวคิดการวจิยั มีขั้นตอนในการสร้างแบบสัมภาษณ์ ดงัน้ี 

4.1) ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับการจัดการ
โรงเรียนเชิงสร้างสรรคแ์ละผลิตภาพในประเทศไทย 

4.2) ก าหนดประเด็นหลกัในการสัมภาษณ์ตามกรอบแนวคิดการวิจยั 
ระบุรายการขอ้มูลท่ีตอ้งการของแต่ละประเด็น 

4.3) จดัท าร่างแบบสัมภาษณ์และรายการขอ้ค าถาม แต่ละประเด็น 
4.4) ตรวจสอบคุณภาพของแบบสัมภาษณ์ โดยน าเสนออาจารย์ท่ี

ปรึกษา และอาจารยท่ี์ปรึกษาร่วม เพื่อตรวจสอบความถูกตอ้งดา้นการใช้ภาษา และความตรงของ
ขอ้ค าถามกบัวตัถุประสงค ์

4.5) น าแบบสัมภาษณ์ไปทดลองสัมภาษณ์ผูบ้ริหารสถานศึกษาใน
สถานศึกษา สังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่ง จ านวน 5 คน 
เพื่อตรวจสอบการใชภ้าษา ความเขา้ใจในขอ้ค าถาม และความตรงของขอ้ค าถามกบัวตัถุประสงค ์

4.6) ผูว้ิจ ัยน าข้อมูลท่ีได้จากการทดลองสัมภาษณ์มาแก้ไข และ
ปรับปรุงเป็นแบบสัมภาษณ์ ฉบบัสมบูรณ์แลว้น าไปเก็บรวบรวมขอ้มูลจริง 

5) การเก็บรวบรวมข้อมูล ผูว้ิจ ัยด าเนินการรวบรวมข้อมูล โดยการ
สัมภาษณ์กลุ่มตวัอยา่งท่ีให้การสัมภาษณ์ในประเด็นสภาพการจดัการโรงเรียนเชิงสร้างสรรคแ์ละ
ผลิตภาพในประเทศไทยตามกรอบแนวคิดการวจิยัดว้ยตนเองและบนัทึกเทปไวด้ว้ยทุกคร้ัง 

6) การวเิคราะห์ขอ้มูล ใชก้ารวเิคราะห์เน้ือหา สรุปสาระส าคญั แจกแจง
ความถ่ีของผูต้อบแต่ละรายการ 

3.2.3 กลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นผูบ้ริหารสถานศึกษา รองผูอ้  านวยการ และครูท่ี
ปฏิบติังานอยูใ่นสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยใชแ้บบสอบถามมีขั้นตอน ดงัน้ี 

1) วธีิการศึกษา ไดแ้ก่ การใชแ้บบสอบถาม 
2) ประชากรและกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย ประชากรท่ีใช้ใน

การศึกษาความคิดเห็นเก่ียวกบัรูปแบบการจดัการโรงเรียนเชิงสร้างสรรคแ์ละผลิตภาพในประเทศ
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ไทย คือสถานศึกษาในสังกดัส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีจดัการศึกษาระดบั
ประถมศึกษา และมธัยมศึกษา 32,731 แห่ง 

กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาความคิดเห็นเก่ียวกับรูปแบบการจัดการโรงเรียน 
เชิงสร้างสรรค์และผลิตภาพในประเทศไทย เป็นผูบ้ริหารสถานศึกษา รองผูอ้  านวยการ และครูท่ี
ปฏิบติังานอยู่ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีระดับความเช่ือมัน่ 95% โดยการเปิดตารางยามาเน 
(Yamane : 1967) จ านวน 440 โรง ซ่ึงไดม้าจากการสุ่มหลายขั้นตอน (Multistage random sampling) 
ขั้นตอนของการสุ่มเป็นดงัน้ี 

2.1) สุ่มจากจงัหวดั 76 จงัหวดั ได ้34 จงัหวดั จบัฉลากเขตพื้นท่ีการศึกษาในจงัหวดัท่ี
เป็นกลุ่มตวัอยา่งไดจ้  านวน 70 เขต ดว้ยวธีิการสุ่มอยา่งง่าย 

2.2) สุ่มตวัอยา่งสถานศึกษาในแต่ละเขตพื้นท่ีการศึกษา โดยแบ่งสถานศึกษาออกเป็น
สถานศึกษาระดบัประถม และระดบัมธัยม แล้วเลือกสถานศึกษาทั้ง 2 ประเภทออกเป็นสัดส่วน 
50% แลว้สุ่มตวัอย่างอย่างง่าย โดยจบัฉลากสถานศึกษาตามจ านวนกลุ่มตวัอย่างท่ีไดจ้ากตาราง
ส าเร็จรูป จ าแนกสถานศึกษาออกเป็นขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ ตามสัดส่วน ดงัปรากฏ
รายละเอียดจ านวนกลุ่มตวัอยา่งตามตารางต่อไปน้ี 
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ตารางท่ี 3.1  จ  านวนโรงเรียนท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่งของแบบสอบถาม การจดัการโรงเรียนเชิงสร้างสรรคแ์ละผลิตภาพในประเทศไทย 
 

 
จ ำนวน
จังหวัด 

50% เขตสพม. 

โรงเรียนประถม โรงเรียนมัธยม 
ภำค ขนำดเล็ก ขนำดกลำง ขนำดใหญ่ 

รวม 
ขนำดเล็ก ขนำดกลำง ขนำดใหญ่ 

รวม 
 ประชำกร กลุ่มตัวอย่ำง ประชำกร กลุ่มตัวอย่ำง ประชำกร กลุ่มตัวอย่ำง ประชำกร กลุ่มตัวอย่ำง ประชำกร กลุ่มตัวอย่ำง ประชำกร กลุ่มตัวอย่ำง 
 

9 4 

เชียงรำย เขต 1  87   4   1   -   -   -   4   29   2   6   1   2   -   3  

 เชียงรำย เขต 4  118   6   -   -   -   -   6   40   2   7   1   -   -   3  

เหนือ เชียงใหม่ เขต 1  89   4   2   -   2   -   4   32   2   6   1   1   -   3  
 เชียงใหม่ เขต 2  123   6   2   -   -   -   6   67   3   10   1   -   -   4  

 เชียงใหม่ เขต 4  84   4   2   -   -   -   4   51   3   5   -   -   -   3  
 น่ำน เขต 2  119   6   1   -   -   -   6   46   2   4   -   -   -   2  

 พะเยำ เขต 2  111   5   -   -   -   -   5   42   2   8   1   -   -   3  

 แพร่ เขต 1  108   5   2   -   -   -   5   29   2   3   -   2   -   2  
 อุตรดิตถ์ เขต 2  80   4   1   -   -   -   4   27   2   2   -   -   -   2  

 

19 10 

กำฬสินธุ์ เขต 1  149   7   1   -   1   -   7   48   2   6   1   2   -   3  

 ขอนแก่น เขต 2  161   8   1   -   -   -   8   62   3   5   -   -   -   3  
 ขอนแก่น เขต 3  153   7   -   -   -   -   7   59   3   3   -   -   -   3  

 ขอนแก่น เขต 5  186   9   9   1   -   -   10   93   5   4   -   1   -   5  
 นครพนม เขต 1  218   10   5   -   -   -   10   60   3   8   1   -   -   4  

 นครรำชสีมำ เขต 1  101   8   2   -   4   -   8   38   2   8   1   6   1   4  
 นครรำชสีมำ เขต 2  127   6   3   -   -   -   6   49   3   3   -   1   -   3  

ตะวันออก นครรำชสีมำ เขต 3  122   6   2   -   -   -   6   61   3   5   -   1   -   3  

เฉียงเหนือ นครรำชสีมำ เขต 4  126   6   2   -   -   -   6   54   3   5   -   1   -   3  
 บุรีรัมย์ เขต 3  133   6   4   -   -   -   6   89   4   12   1   -   -   5  

 บุรีรัมย์ เขต 4  137   7   2   -   -   -   7   60   3   9   1   1   -   4  
 มหำสำรคำม เขต 2  175   8   2   -   -   -   8   54   3   2   -   2   -   3  

 มุกดำหำร  187   9   2   -   -   -   9   78   4   10   1   -   -   5  

 เลย เขต 1  126   6   2   -   -   -   6   51   3   2   -   2   -   3  
 สุรินทร ์เขต 2  165   8   2   -   -   -   8   73   4   6   1   -   -   5  

 สุรินทร ์เขต 3  152   7   1   -   -   -   7   89   4   15   1   -   -   5  
 หนองบัวล ำภู เขต 2  71   4   -   -   -   -   4   33   2   9   1   -   -   3  
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       ตารางท่ี 3.1  (ต่อ) 
 

 
จ ำนวน
จังหวัด 

50% เขตสพม. 

โรงเรียนประถม โรงเรียนมัธยม 
ภำค ขนำดเล็ก ขนำดกลำง ขนำดใหญ่ 

รวม 
ขนำดเล็ก ขนำดกลำง ขนำดใหญ่ 

รวม 
 ประชำกร กลุ่มตัวอย่ำง ประชำกร กลุ่มตัวอย่ำง ประชำกร กลุ่มตัวอย่ำง ประชำกร กลุ่มตัวอย่ำง ประชำกร กลุ่มตัวอย่ำง ประชำกร กลุ่มตัวอย่ำง 
 

22 10 

กรุงเทพมหำนคร เขต 1  5   -   10   1   1   -   1   4   -   26   1   14   1   2  

 กรุงเทพมหำนคร เขต 2  2   -   2   -   -   -   -   1   -   6   1   32   2   3  

 ชัยนำท  129   6   1   -   1   -   6   65   3   4   -   1   -   3  
 นครนำยก  103   5   4   -   -   -   5   38   2   4   -   1   -   2  

 นนทบุร ีเขต 2  42   2   8   1   -   -   3   13   1   9   1   4   -   2  
กลำง ปทุมธำนี เขต 1  66   3   8   1   -   -   4   19   1   10   1   3   -   2  

 ปทุมธำนี เขต 2  44   2   3   -   -   -   2   12   1   9   1   5   -   2  

 พระนครศรีอยุธยำ เขต 2  115   6   1   -   -   -   6   56   3   8   1   -   -   4  
 เพชรบูรณ ์เขต 1  155   7   -   -   1   -   7   50   3   7   1   -   -   4  

 เพชรบูรณ ์เขต 3  138   7   -   -   -   -   7   78   4   11   1   -   -   5  
 ลพบุรี เขต 1  154   7   -   -   1   -   7   38   2   9   1   2   -   3  

 สระบุร ีเขต 2  109   5   1   -   -   -   5   34   2   9   1   1   -   3  

 

7 4 

ชลบุรี เขต 1  57   3   2   -   2   -   3   22   1   7   1   5   -   2  
 ชลบุร ีเขต 3  56   3   2   -   -   -   3   16   1   16   1   3   -   2  

ตะวันออก ปรำจีนบุรี  104   5   1   -   -   -   5   34   2   8   1   1   -   3  

 ระยอง เขต 2  64   3   4   -   -   -   3   19   1   6   1   1   -   2  
 สระแก้ว เขต 1  112   5   2   -   -   -   5   30   2   9   1   1   -   3  

 

5 2 
กำญจนบุรี เขต 1  111   5   -   -   1   -   5   43   2   6   1   2   -   3  

ตะวันตก กำญจนบุรี เขต 2  75   4   1   -   -   -   4   30   2   6   1   -   -   3  
 รำชบุร ีเขต 1  154   7   1   -   1   -   7   29   2   9   1   3   -   3  

 

8 4 

กระบี ่  172   8   10   1   -   -   9   51   2   12   1   1   -   3  

 ชุมพร เขต 2  95   5   3   -   -   -   5   32   2   7   1   -   -   3  
ใต้ ตรัง เขต 1  117   6   3   -   -   -   6   28   2   6   1   1   -   3  

 สุรำษฎร์ธำนี เขต 2  156   7   1   -   -   -   7   57   3   9   1   -   -   4  

 70 34 
 

      282       158 
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3) เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั เคร่ืองมือท่ีใช้ศึกษาความคิดเห็นเก่ียวกบั
รูปแบบการจดัการโรงเรียนเชิงสร้างสรรคแ์ละผลิตภาพในประเทศไทย จ าแนกเป็น 2 ชุด ดงัน้ี 

ชุดท่ี 1 แบบสอบถามท่ีสร้างข้ึน สอบถามความคิดเห็นเก่ียวกบัรูปแบบ
การจดัการโรงเรียนเชิงสร้างสรรค์และผลิตภาพในปร ะเทศไทย ส าหรับผูอ้  านวยการ และ 
รองผูอ้  านวยการ เป็นผูต้อบ ประกอบดว้ย 

ตอนท่ี 1 เป็นขอ้มูลเก่ียวกบัสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม 
ตอนท่ี 2 เป็นการสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกบัรูปแบบการจดัการ

โรงเรียนเชิงสร้างสรรคแ์ละผลิตภาพในประเทศไทย 
ชุดท่ี 2 แบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนเพื่อสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับ

รูปแบบการจดัการโรงเรียนเชิงสร้างสรรค์และผลิตภาพในประเทศไทย ส าหรับครู เป็นผูต้อบ 
ประกอบดว้ย 

ตอนท่ี 1 เป็นขอ้มูลเก่ียวกบัสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม 
ตอนท่ี 2 เป็นการสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกบัรูปแบบการจดัการ

โรงเรียนเชิงสร้างสรรคแ์ละผลิตภาพในประเทศไทย 
4) การสร้างเคร่ืองมือในการวจิยัและการหาคุณภาพเคร่ืองมือ เคร่ืองมือ

ท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบัสภาพและปัญหาการจดัการโรงเรียนเชิงสร้างสรรคแ์ละผลิต
ภาพในประเทศไทย ด าเนินการโดย 

4.1) ศึกษา คน้ควา้ และวเิคราะห์แนวคิดทฤษฎี เอกสาร และงานวิจยั
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการโรงเรียนเชิงสร้างสรรคแ์ละผลิตภาพในประเทศไทย ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการ
สัมภาษณ์ผูบ้ริหารโรงเรียนตวัอยา่ง และการสัมภาษณ์ผูท้รงคุณวุฒิ 11 ท่าน รวบรวมขอ้มูลมาสร้าง
เป็นขอ้ค าถาม โดยขอค าแนะน าจากอาจารยท่ี์ปรึกษา และอาจารยท่ี์ปรึกษาร่วมเพื่อเป็นแนวทางใน
การสร้างเคร่ืองมือวจิยั 

4.2) ด าเนินการสร้างเคร่ืองมือในการวิจยัเป็นแบบสอบถาม จ านวน 
2 ชุด 

4.3) น าเคร่ืองมือวิจยัท่ีสร้างเสร็จแล้วไปให้ผูท้รงคุณวุฒิ จ  านวน 6 
ท่าน พิจารณาตรวจสอบความถูกตอ้ง ความตรงเชิงเน้ือหา ไดค้่าดชันีความสอดคลอ้งระหว่างขอ้
ค าถามกบัวตัถุประสงค ์(IOC) อยูร่ะหวา่ง 0.50 – 1.00 

4.4) ด าเนินการปรับปรุงแกไ้ขเคร่ืองมือให้มีความสมบูรณ์ยิ่งข้ึน น า
เคร่ืองมือท่ีปรับปรุงแลว้ไปใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษาตรวจสอบอีกคร้ัง 
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4.5) น าเคร่ืองมือไปทดลองใชก้บัผูอ้  านวยการ รองผูอ้  านวยการ และ
ครูในสถานศึกษาท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอย่าง จ  านวน 50 โรงเรียน เพื่อตรวจสอบการใช้ภาษาในการส่ือ
ความ ไดม้าปรับปรุง แกไ้ข จดัท าเป็นแบบสอบถามฉบบัสมบูรณ์ เพื่อน าไปเก็บรวบรวมขอ้มูลกบั
กลุ่มตวัอยา่ง 

5) การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู ้วิจ ัยขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัยถึง
โรงเรียนท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่งเพื่อขอความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม โดยส่งแบบสอบถามและ
รับคืนทางไปรษณีย์ ได้รับแบบสอบถามคืน จ านวน 398 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 90.45 จากกลุ่ม
ตวัอยา่ง 440 โรงเรียน มีผูต้อบแบบสอบถาม 1,147 คน 

6) การวิเคราะห์ข้อมูล ผูว้ิจยัประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้
โปรแกรมส าเร็จรูป SPSS 11.0 for Windows โดยสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูลคือค่าความถ่ี  
ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานและหาค่าความแตกต่างของค่าเฉล่ียดว้ยการทดสอบค่า 
F-test 

การก าหนดค่าคะแนนของตวัเลือกแต่ละระดบั มีดงัน้ี 
ระดบั 5 หมายถึง มากท่ีสุด ก าหนดใหค้่าคะแนนเท่ากบั 5 คะแนน 
ระดบั 4 หมายถึง มาก  ก าหนดใหค้่าคะแนนเท่ากบั 4 คะแนน 
ระดบั 3 หมายถึง ปานกลาง ก าหนดใหค้่าคะแนนเท่ากบั 3 คะแนน 
ระดบั 2 หมายถึง นอ้ย  ก าหนดใหค้่าคะแนนเท่ากบั 2 คะแนน 
ระดบั 1 หมายถึง นอ้ยท่ีสุด ก าหนดใหค้่าคะแนนเท่ากบั 1 คะแนน 
การแปลความหมายของค่าเฉล่ียท่ีไดก้  าหนดเป็น 5 ระดบั ดงัน้ี 
ค่าเฉล่ียระหวา่ง 4.50 – 5.00 หมายถึง  มากท่ีสุด 
ค่าเฉล่ียระหวา่ง 3.50 – 4.49 หมายถึง  มาก 
ค่าเฉล่ียระหวา่ง 2.50 –3.49 หมายถึง  ปานกลาง 
ค่าเฉล่ียระหวา่ง 1.50 – 2.49 หมายถึง  นอ้ย 
ค่าเฉล่ียระหวา่ง 1.00 – 1.49 หมายถึง  นอ้ยท่ีสุด 

 
3.2 ขั้นตอนที ่2 สร้ำงรูปแบบกำรจัดกำรโรงเรียนเชิงสร้ำงสรรค์และผลติภำพในประเทศไทย 

ขั้นตอนน้ีเป็นการสร้างรูปแบบการจดัการโรงเรียนเชิงสร้างสรรค์และผลิตภาพใน
ประเทศไทย ตามกรอบแนวคิดในการวิจยั และผลท่ีไดจ้ากการสังเคราะห์ในขั้นตอนท่ี 1 น ามายก
ร่างรูปแบบโดยด าเนินการ ดงัน้ี 
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1. ด าเนินการน าผลจากการสังเคราะห์เอกสาร ทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งเก่ียวกบั 
การจดัการโรงเรียนเชิงสร้างสรรค์และผลิตภาพในประเทศไทย ผลการศึกษา สภาพ การจดัการ
โรงเรียนเชิงสร้างสรรคแ์ละผลิตภาพในประเทศไทย จากการสัมภาษณ์ผูท้รงคุณวุฒิและผลจากการ
สอบถามความคิดเห็นของผูอ้  านวยการ รองผูอ้  านวยการ และครูในโรงเรียนมธัยมศึกษา จากกลุ่ม
ตวัอย่างทัว่ประเทศมาสังเคราะห์สาระส าคญัเพื่อก าหนดกรอบการร่างรูปแบบการจดัการโรงเรียน
เชิงสร้างสรรคแ์ละผลิตภาพ ในประเทศไทย 

2. วิเคราะห์สาระส าคญัท่ีควรน าไปเป็นข้อมูลประกอบการร่างรูปแบบการจดัการ
โรงเรียนเชิงสร้างสรรคแ์ละผลิตภาพในประเทศไทย 

3. ก าหนดองคป์ระกอบและสาระส าคญัของรูปแบบการจดัการโรงเรียนเชิงสร้างสรรค์
และผลิตภาพในประเทศไทย พร้อมทั้งก าหนดวธีิการในการจดัการโรงเรียนเชิงสร้างสรรคแ์ละผลิต
ภาพ ในประเทศไทย เพื่อเป็นแนวทางในการน าหลกัการและกลไกในการขบัเคล่ือนการท างานใน
โรงเรียน เชิงสร้างสรรคแ์ละผลิตภาพในประเทศไทยมาใช ้

4. จัดท าร่างรูปแบบโดยก าหนดความสัมพันธ์ขององค์ประกอบต่าง ๆ ท่ีจะเป็น
ส่วนประกอบของรูปแบบการจดัการโรงเรียนเชิงสร้างสรรค์และผลิตภาพในประเทศไทย ตาม
กรอบแนวคิดในการวจิยั 

5. ก าหนดขั้นตอน รายละเอียดวิธีการในการจดัการโรงเรียนเชิงสร้างสรรค์และผลิต
ภาพในประเทศไทย ซ่ึงประกอบดว้ยตวัอยา่งการด าเนินการการจดัการโรงเรียนเชิงสร้างสรรคแ์ละ
ผลิตภาพ ในประเทศไทย จ าแนกตามขนาดของโรงเรียน 
 
3.3 ขั้นตอนที ่3 ประเมินควำมเหมำะสมและควำมเป็นไปได้ของรูปแบบ 

ขั้นตอนน้ีเป็นการประเมินความคิดเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมและความเป็นไปได ้
ของรูปแบบการจดัการโรงเรียนเชิงสร้างสรรคแ์ละผลิตภาพในประเทศไทย (ฉบบัร่าง) วา่มีความ
เหมาะสม และความเป็นไปไดม้ากนอ้ยเพียงใด และเพื่อรวบรวมขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะ น ามา
ปรับปรุงรูปแบบใหส้มบูรณ์ยิ่งข้ึน โดยการตรวจสอบรูปแบบของผูท้รงคุณวุฒิโดยใชแ้บบประเมิน
ความเหมาะสมและความเป็นไปไดแ้ละสนทนากลุ่ม (Focus Group) ด าเนินการ ดงัน้ี 

1. การตรวจสอบโดยผูท้รงคุณวุฒิ เพื่อเป็นการศึกษาความตรงตามเน้ือหาของรูปแบบ 
โดยใช้วิธีการคัดเลือกแบบเจาะจงจากผูมี้ความรู้และประสบการณ์ด้านการจัดการโรงเรียน 
เชิงสร้างสรรคแ์ละผลิตภาพในประเทศไทย 

2. การสนทนากลุ่ม (Focus Group) ผูว้ิจยัไดจ้ดัท าประเด็นเพื่อใชใ้นการสนทนาพร้อม
ดว้ยแบบบนัทึกการสนทนากลุ่ม 
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3. เคร่ืองมือในการวิจยัเป็นแบบประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของร่าง
รูปแบบการจดัการโรงเรียนเชิงสร้างสรรคแ์ละผลิตภาพในประเทศไทย ท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึนเพื่อใชเ้ก็บ
รวบรวมขอ้มูล จ าแนกเป็น 3 ตอน ดงัน้ี 

ตอนท่ี 1 ขอ้มูลส่วนบุคคล 
ตอนท่ี 2 ความคิดเห็นเก่ียวกบัรูปแบบการจดัการโรงเรียนเชิงสร้างสรรคแ์ละผลิต

ภาพในประเทศไทย ในดา้นความเหมาะสมและความเป็นไปไดข้องรูปแบบ 
ตอนท่ี 3 ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม 
การแปลความหมายของมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั มีดงัน้ี 
5 หมายถึง  ผูต้อบแบบสอบถามมีความเห็นวา่ มีความเหมาะสมและมีความเป็นไป

ไดม้ากท่ีสุด  
4 หมายถึง  ผูต้อบแบบสอบถามมีความเห็นวา่ มีความเหมาะสมและมีความเป็นไป

ไดม้าก  
3 หมายถึง  ผูต้อบแบบสอบถามมีความเห็นวา่ มีความเหมาะสมและมีความเป็นไป

ไดป้านกลาง 2 หมายถึง ผูต้อบแบบสอบถามมีความเห็นวา่ มีความ
เหมาะสมและมีความเป็นไปไดน้อ้ย  

1 หมายถึง ผูต้อบแบบสอบถามมีความเห็นวา่ มีความเหมาะสมและมีความเป็นไป
ไดน้อ้ยท่ีสุด 

4. การหาคุณภาพของเคร่ืองมือท่ีใช้ประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปไดโ้ดย
การน าแบบประเมินท่ีสร้างข้ึนเสนออาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพื่อขอค าแนะน า น าขอ้เสนอแนะ
มาปรับปรุงแกไ้ข จากนั้นจึงน าไปใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล 

5. ส่งแบบประเมินกับรูปแบบการจดัการโรงเรียนเชิงสร้างสรรค์และผลิตภาพใน
ประเทศไทย (ฉบบัร่าง) ไปยงัผูท้รงคุณวุฒิด้วยตนเอง ติดต่อนัดหมาย วนั เวลาในการรับแบบ
ประเมินตลอดจนรับฟังขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะ 

6. วเิคราะห์ขอ้มูลและประมวลผล ขอ้มูลส่วนบุคคล ประเมินความเหมาะสมและความ
เป็น ไปได้ของรูปแบบการจดัการโรงเรียนเชิงสร้างสรรค์และผลิตภาพในประเทศไทย โดยใช้
โปรแกรมส าเร็จรูป SPSS for Windows โดยสถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูลคือ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ 
ค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบน มาตรฐาน ด าเนินการดงัน้ี 

6.1 วิเคราะห์ข้อมูลสถานภาพของผูท้รงคุณวุฒิ  โดยการแจกแจงความถ่ี และหา 
ค่าร้อยละ 
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6.2 วิเคราะห์ขอ้มูลการประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้รูปแบบการ
จดัการโรงเรียนเชิงสร้างสรรค์และผลิตภาพในประเทศไทย (ฉบบัร่าง) ดว้ยการหาค่าเฉล่ีย และค่า
เบ่ียงเบนมาตรฐาน 

การก าหนดค่าคะแนนของตวัเลือกแต่ละระดบั มีดงัน้ี 
ระดบั 5 หมายถึง มากท่ีสุด ก าหนดใหค้่าคะแนนเท่ากบั 5 คะแนน 
ระดบั 4 หมายถึง มาก ก าหนดใหค้่าคะแนนเท่ากบั 4 คะแนน 
ระดบั 3 หมายถึง ปานกลาง ก าหนดใหค้่าคะแนนเท่ากบั 3 คะแนน 
ระดบั 2 หมายถึง นอ้ย  ก าหนดใหค้่าคะแนนเท่ากบั 2 คะแนน 
ระดบั 1 หมายถึง นอ้ยท่ีสุด ก าหนดใหค้่าคะแนนเท่ากบั 1 คะแนน 
 
การแปลความหมายของค่าเฉล่ียท่ีได ้ก าหนดเป็น 5 ระดบั ดงัน้ี 
ค่าเฉล่ียระหวา่ง 4.50 - 5.00 หมายถึง มากท่ีสุด 
ค่าเฉล่ียระหวา่ง 3.50 - 4.49 หมายถึง มาก 
ค่าเฉล่ียระหวา่ง 2.50 - 3.49 หมายถึง ปานกลาง 
ค่าเฉล่ียระหวา่ง 1.50 - 2.49 หมายถึง นอ้ย 
ค่าเฉล่ียระหวา่ง 1.00 - 1.49 หมายถึง นอ้ยท่ีสุด 
6.3 ขอ้มูลเก่ียวกบัความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะและการวิพากยรู์ปแบบการจดัการ

โรงเรียน เชิงสร้างสรรคแ์ละผลิตภาพในประเทศไทย ใชก้ารวเิคราะห์เน้ือหาและสรุปสาระส าคญั 
6.4 ประมวลผลสรุปการวิเคราะห์ขอ้มูลจากการประเมินความเหมาะสมและความ

เป็นไปไดข้องรูปแบบการจดัการโรงเรียนเชิงสร้างสรรคแ์ละผลิตภาพในประเทศไทย น าเสนอเป็น
ตารางประกอบการบรรยาย 

6.5 น าเสนอรูปแบบการจดัการโรงเรียนเชิงสร้างสรรค์และผลิตภาพในประเทศ
ไทยฉบบัสมบูรณ์ โดยการเขียนรายงานการวิจยั จ  านวน 5 บท คือ บทท่ี 1 บทน า บทท่ี 2 แนวคิด
ทฤษฎีและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง บทท่ี 3 วิธีด าเนินการวิจยั บทท่ี 4 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูล และบทท่ี 5 
สรุปผลการวจิยั อภิปรายผลและขอ้เสนอแนะ 
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ภาพท่ี 3.1  ขั้นตอนการด าเนินการวจิยั 
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บทที ่ 4 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 
การวิจยัเร่ือง “การพฒันารูปแบบการจดัการโรงเรียนเชิงสร้างสรรค์และผลิตภาพใน

ประเทศไทย” เป็นงานวจิยัประเภทวจิยัและพฒันา(Research and Development) โดยมีวตัถุประสงค์
การวิจยัเพื่อ 1) เพื่อพฒันารูปแบบการจดัการโรงเรียนเชิงสร้างสรรค์และผลิตภาพในประเทศไทย 
2) เพื่อประเมินรูปแบบการจดัการโรงเรียนเชิงสร้างสรรคแ์ละผลิตภาพในประเทศไทย การน าเสนอ
ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลในงานวจิยัน้ีแบ่งออกเป็น 4 ตอน คือ 

4.1 ตอนท่ี 1 ผลการวเิคราะห์สภาพการจดัการโรงเรียนเชิงสร้างสรรคแ์ละผลิตภาพใน
ประเทศไทย 

4.2 ตอนท่ี 2 ผลการวิเคราะห์รูปแบบการจดัการโรงเรียนเชิงสร้างสรรค์และผลิตภาพ
ในประเทศไทย 

4.3 ตอนท่ี 3 ผลการประเมินรูปแบบการจดัการโรงเรียนเชิงสร้างสรรค์และผลิตภาพ
ในประเทศไทย 

4.4 ตอนท่ี 4 การน าเสนอรูปแบบการจดัการโรงเรียนเชิงสร้างสรรค์และผลิตภาพใน
ประเทศไทย 

โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 
 
4.1 ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์สภาพการจัดการโรงเรียนเชิงสร้างสรรค์และผลิตภาพใน ประเทศ
ไทย พบวา่ 

1. สภาพการจดัการโรงเรียนเชิงสร้างสรรค์และผลิตภาพในประเทศไทย ส่วนใหญ่มี
สภาพปัญหาเร่ืองของบุคลากร ความพร้อมของผูบ้ริหารและครู ความไม่เขา้ใจของประชาชนและ
ผูป้กครองในการจดัการเรียนรู้แนวใหม่ การพฒันาระบบ วธีิคิดท่ีแยกส่วน 

2. แนวคิด หลกัการการจดัการโรงเรียนเชิงสร้างสรรคแ์ละผลิตภาพ ควรให้ผูเ้รียนรู้จกั
วธีิคน้หาความรู้ดว้ยตนเอง เนน้ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง เห็นคุณค่าในตวัเอง 
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3. การจดัการจดัการโรงเรียนเชิงสร้างสรรค์และผลิตภาพในปัจจุบันแตกต่างจาก
โรงเรียนอ่ืนคือเนน้ให้ผูเ้รียนเรียนรู้ดว้ยตนเองผา่นโครงงาน หรือการปฏิบติัโดยมีครูเป็นผูแ้นะน า
เท่านั้น 

4. สถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีจดัการโรงเรียนเชิงสร้างสรรคแ์ละผลิตภาพ ควรด าเนินการ
ในแต่ละประเด็น ดงัต่อไปน้ี 

4.1 การก าหนดปรัชญาและหลักการท่ี ส่งผลต่อการการจัดการโรง เ รียน 
เชิงสร้างสรรคแ์ละผลิตภาพท่ีเหมาะสม คือ พฒันาผูเ้รียนให้เป็นคนกลา้คิด กลา้ท า กลา้แสดงออก 
หาประสบการณ์ดว้ยตนเอง มีความคิดสร้างสรรค ์เรียนรู้ดว้ยตนเอง สามารถพฒันาตนเองได ้

4.2 โครงสร้างองค์การของสถานศึกษาในปัจจุบนั ส่งเสริมการจดัการการจดัการ
โรงเรียนเชิงสร้างสรรคแ์ละผลิตภาพมากและมีผลกระทบต่อการบริหารงานในปัจจุบนั ในแง่ดีคือ
ผูบ้ริหารใกลชิ้ดกบัผูป้ฏิบติังาน เน้นความร่วมมือจากการท างานร่วมกนั ในขอ้อ่อนคือ เร่ืองเวลา 
ทั้งน้ีไม่มีโครงสร้างท่ีแน่นอน ยดืหยุน่ปรับเปล่ียนได ้

4.3 การจดัหลกัสูตรให้สอดคล้องกบัการเรียนการสอนในปัจจุบนัคือจดัหลกัสูตร
ใหส้อดคลอ้งกบัหลกัสูตรแกนกลาง ใหมี้ความยดืหยุน่เนน้ใหผู้เ้รียนมีส่วนร่วม เรียนโดยปฏิบติัจริง 
จดัหน่วยการเรียน เนน้บูรณาการเช่ือมโยงกนั มีการประมวลความรู้ ไม่มีการสอบ 

4.4 การจดัการเรียนรู้ท่ีจะส่งเสริมและพฒันาผูเ้รียนทั้งด้านกระบวนการ วิธีการ
จดัการเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้ คือ มีการออกแบบการเรียนรู้ท่ีสอดคลอ้งกบัธรรมชาติ การเรียนรู้
ผา่นการปฏิบติัจากการท าโครงงาน การสอนเพื่อพฒันาการคิด โดยออกแบบการเรียนรู้เป็นหน่วย
บูรณาการ ให้ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในการเลือกหวัขอ้การเรียนรู้ร่วมกนั บรรยากาศในห้องเรียนไม่ตึง
เครียด ยืดหยุ่นเป็นกนัเอง มีความเท่าเทียมกนั แหล่งเรียนรู้มีทั้งภายใน และภายนอกโรงเรียนท่ี
เก่ียวขอ้งกบัหน่วยการเรียนรู้นั้น 

4.5 ปัญหาเก่ียวกบัการบริหารจดัการโรงเรียนเชิงสร้างสรรค์และผลิตภาพ พบว่า
ส่วนใหญ่มีเร่ืองบุคลากร ถา้บุคลกรไม่เขา้ใจอย่างถ่องแท ้ก็ไม่สามารถด าเนินการได ้ตอ้งฝึกให้
เขา้ใจ นอกจากน้ีตอ้งส่ือสารใหส้าธารณชนเขา้ใจดว้ย 

4.6 การมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาเป็นแบบ 360 องศา ทุกภาคีมีส่วนร่วม มี
หลกัสูตรส าหรับผูป้กครอง ให้ผูป้กครองเขา้ใจวา่โรงเรียนท าอะไร ผูป้กครองจะมีส่วนร่วมในการ
คิด การวางแผน การท า มีการเสนอผา่นสมาคมและคณะกรรมการสถานศึกษา 

4.7 ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะ   
- อยากให้โรงเรียนทัว่ไปทุกแห่งไดจ้ดัหลกัสูตรเชิงสร้างสรรค์และผลิตภาพ 

นกัเรียนมีคุณภาพ รู้จกัคิด สามารถแข่งขนักบัประเทศต่างๆ ทัว่โลกได ้
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- เลิกวธีิการบริหารแบบเก่า ควบคุมกนัดว้ยเวลา ประเมินกนัดว้ยดชันี 
- ปัญหาระบบการประกนัคุณภาพมีมาตรฐานเดียวเป็นปัญหาคอขวด ถา้คลาย

ไดก้็ดี 
ผลการสังเคราะห์ประเด็นส าคญัท่ีไดจ้ากการศึกษาสภาพปัจจุบนัและปัญหาโรงเรียน

เชิงสร้างสรรคแ์ละผลิตภาพในประเทศไทย ประเด็นท่ีส าคญัท่ีจะน าไปใชใ้นการร่างรูปแบบ 
 

ตารางท่ี 4.1  ผลการสังเคราะห์ประเด็นส าคญัท่ีไดจ้ากการศึกษาสภาพปัจจุบนัและปัญหาโรงเรียน 
เชิงสร้างสรรคแ์ละผลิตภาพในสังคมไทย 

 

รายการ ประเด็นท่ีน าไปพิจารณาในการร่างรูปแบบ 
1.  ปรัชญาและหลกัการ 1. เนน้การเรียนรู้ตลอดชีวิต 

 
2. ฝึกหาประสบการณ์ดว้ยตนเอง มีความคิดสร้างสรรค ์สร้าง
ผลงาน 

 
3. ความเป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์ ประกอบดว้ย ร่างกาย การคิด 
อารมณ์ 

 4. พฒันาผูเ้รียนใหเ้ป็นคนกลา้คิด รักในการเรียนรู้ 
 5. ใชห้ลกัการศึกษาวถีิพุทธ 
 6. มนุษยส์ามารถพฒันาตนไปถึงศกัยภาพสูงสุดได ้

 
7. เนน้ความเป็นธรรมชาติเป็นพื้นฐานให้นกัเรียนใช้
หอ้งเรียนธรรมชาติ เพื่อบูรณาการเรียนรู้ไดด้ว้ยตนเอง 

 
8. ความรู้คู่คุณธรรม เนน้กลา้คิด กลา้ท า กลา้แสดงออก มี
เหตุผลรู้จกัคิดวิเคราะห์ สามารถฒันาตนเองได ้

 
9. ส่งเสริมนกัเรียนท ากิจกรรม คิดสร้างสรรค ์โดยมีครูเป็นผู ้
แนะน า 

2.  โครงสร้างองคก์ร 1. เป็นองคก์รท่ีผูบ้ริหารใกลชิ้ดกบัผูป้ฏิบติังาน 
 2. ความเห็นของครูส าคญักวา่นโยบาย 

 
3. แผนงานและกรอบนโยบายเป็น Button up ไม่ใช่ Top 
down 

 4. ไม่มีโครงสร้างแน่นอน ยืดหยุน่ ปรับเปล่ียนทนัการ 
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ตารางท่ี 4.1  (ต่อ) 
 

รายการ ประเด็นท่ีน าไปพิจารณาในการร่างรูปแบบ 

 
5. เป็นแบบเบ็ดเสร็จใหจ้ดัการตนเอง แบ่งเป็น
โรงเรียนเล็กๆ เป็น Small is beautiful 

 6. การใชเ้วลาในการส่ือสารกบักลุ่ม 

 
7. ผูบ้ริหาร บุคลากรครู ร่วมมือกนัพร้อมเสียสละทั้ง
เวลาและการจดักิจกรรม 

3.  หลกัสูตร 
1. มีความยดืหยุน่ เนน้ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในการ
ออกแบบแผนกิจกรรมและการเรียน 

 2. จดัหลกัสูตรใหส้อดคลอ้งกบัหลกัสูตรแกนกลาง 

 
3. ยดึผูเ้รียนเป็นส าคญั ประเมินตามสภาพจริง จดั
หน่วยเรียนเป็นบูรณาการ ไม่มีการสอบ 

 
4. ใชก้รอบหลกัสูตรแกนกลางมาปรับเป็นหลกัสูตร
สถานศึกษา 

 
5. มีความเช่ือเร่ืององคค์วามรู้ การปฏิบติั การ
ติดต่อส่ือสาร 

 
6. เรียน โดยปฏิบติัจริง แสดงความเขา้ใจโดยการ
ประมวลความรู้ในงาน หยอดน ้าของความรู้ 

 

7. ท าไดดี้ในระดบัประถมศึกษา เพราะไม่ตอ้งไป
สอบแข่งขนัท่ีไหน พอถึงระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย
แลว้สอนไม่ครบเน้ือหา ตอ้งจดักิจกรรมเสริม 

4.  การจดัการเรียนรู้ 1. การจดัการเรียนรู้ใหย้ดืหยุน่ปรับเปล่ียนง่าย 

 
2. บรรยากาศในห้องเรียนไม่ตึงเครียด เป็นกนัเอง มี
ความเท่าเทียม 

 
3. สภาพในหอ้งเรียนชวนให้เด็กเกิดการสงสัย อยากรู้
อยากเห็น 

 
4. มีการออกแบบการเรียนรู้ใหส้อดคลอ้งกบัธรรมชาติ 
เรียนรู้ผา่นการปฏิบติัจากการท าโครงงาน 
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ตารางท่ี 4.1  (ต่อ) 
 

รายการ ประเด็นท่ีน าไปพิจารณาในการร่างรูปแบบ 

 

5. สอนเพื่อพฒันาการคิดหลายระดบั ออกแบบการ
เรียนรู้ โดยจดัท าเป็นหน่วยการเรียนแบบบูรณาการ ให้
ผูเ้รียนมีโอกาสเป็นผูเ้ลือกหวัขอ้ท่ีจะเรียนรู้ร่วมกนั 

 

6. จิตศึกษา จดัข้ึนเพื่อพฒันาความฉลาดดา้นอารมณ์ 
จิตวิญญาณเนน้การปลูกฝังวินยัและคุณธรรมแบบลึก
ใหเ้ห็นคุณค่าของตนเอง เป็นการเตรียมความพร้อม
ผูเ้รียนในการเรียนรู้ 
7. แบ่งเป็นช่วงเวลา ไม่มีการสอบ ประมวลความรู้โดย
การเขียนสังเกตจุดเด่นในตวันกัเรียน 
8. แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนตาม
ลกัษณะอายขุองเด็ก ตามเร่ืองราวท่ีเรียนท่ีเก่ียวขอ้งกบั
หน่วยเรียนรู้นั้น 

5.  การบริหารจดัการ 1. การส่ือสารใหส้าธารณชนเขา้ใจ 
 2. ปัญหาทัว่ๆ ไป น ้าไม่ไหล ไฟดบั หญา้ข้ึนสูง 

 

3. ปัญหาบุคลากรในดา้นการสอน หาบุคลากรท่ีมี
แนวคิดกลมกลืนกบัแนวคิดของโรงเรียนยาก ตอ้ง
น ามาฝึกก่อน 

 
4. บุคลกรไม่เขา้ใจอยา่งถ่องแท ้ไม่สามารถด าเนินการ
ได ้

6.  การมีส่วนร่วมจดัการศึกษา 1. เป็นแบบ 360 องศา ทุกภาคีมีส่วนร่วม 

 
2. ปัญหาเวลาในการจดัการศึกษาและวางแผนจะใช้
เวลานานทุกภาคส่วนรับรู้ทุกกระบวนการ 

 
3. ดึงผูป้กครองเขา้มามีส่วนร่วม มีหลกัสูตรส าหรับ
ผูป้กครอง 

 
4. ผูป้กครองจะมีส่วนร่วมคิด ร่วมท า ร่วมวางแผนจึง
ไม่มีปัญหา 

 
5. ผูป้กครองเสนอผา่นสมาคมและคณะกรรมการ
สถานศึกษา 
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4.2 ตอนที ่2 ผลการวิเคราะห์รูปแบบการจัดการโรงเรียนเชิงสร้างสรรค์และผลติภาพในประเทศไทย 
1. ผลการวเิคราะห์ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะท่ีมีต่อรูปแบบการจดัการโรงเรียนเชิง

สร้างสรรคแ์ละผลิตภาพในประเทศไทย  ของผูท้รงคุณวุฒิ 11 คน พบวา่ 
1.1 องคป์ระกอบของรูปแบบการจดัการโรงเรียนเชิงสร้างสรรคแ์ละผลิตภาพใน

ประเทศไทย ควรเป็นดงัน้ี 
1.1.1 ปรัชญา หลกัการ วิสัยทศัน์ ส่วนใหญ่ มีความเช่ือว่าการสร้างคนตอ้งมี

ความยืดหยุ่น ดูจากความเช่ือมโยงขององค์ประกอบการด าเนินงานและผลผลิตท่ีเกิดข้ึนเป็น
เป้าหมายสุดทา้ยวา่มีภาพลกัษณ์เป็นอยา่งไร 

1.1.2 ก า รบ ริห า รจัด ก า ร เ ป็ น ระบบ คุณค่ า ม า กกว่ า ร ะบบร าชก า ร  
มีคณะกรรมการของโรงเรียนเป็นกลุ่มบุคคลส าคญั มีกระบวนการบริหารจดัการเป็นรูปแบบใด
รูปแบบหน่ึง เช่น ใชโ้รงเรียนเป็นฐาน เนน้การมีส่วนร่วมกบัชุมชนแบบ MSPA เป็นตน้ มีบุคลากร
ท่ีมีความเขา้ใจกระบวนการจดัการ มีแหล่งงบประมาณ ผูบ้ริหารใจกวา้งไม่เอากฎระเบียบมาเป็น
อุปสรรค มองเชิงรุก มีวฒันธรรมโรงเรียนหรือจิตวญิญาณของโรงเรียน 

1.1.3 การจัดการเรียนการสอน หลักสูตรและสาระการเรียนรู้อิงหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน มีกระบวนการสอนท่ีแปลกใหม่ไม่ซ ้ าแบบใคร มีการสอดแทรกกิจกรรมเสริม
หลกัสูตรเป็นรายวิชาเลือกเสรี หลากหลายตามความสนใจ การเรียนมีทั้งในห้องเรียนและนอก
ห้องเรียน การศึกษา อยูก่บัตวัตนอยู่กบัชีวิต ไม่ทิ้งวิถีชีวิต เนน้หลกัธรรมทางพระพุทธศาสนาเป็น
ตวัน าทางการเรียนการสอน ไม่เนน้ความรู้ ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง ครูท างานแบบบูรณาการมีความคิด
ริเร่ิมสร้างสรรค์ สอนให้นักเรียนคิดเป็น คิดเอง ท าเอง โดยครูมีบทบาทเป็นพี่เล้ียงช้ีแนะตาม
ศกัยภาพของเด็กและเป็นผูอ้  านวยความสะดวก มีรูปแบบพัฒนาหลักสูตรการประเมินผลเชิง
ประจกัษ ์

1.1.4 ไม่เช่ือวา่โรงเรียนเชิงสร้างสรรคแ์ละผลิตภาพมีรูปแบบใดรูปแบบหน่ึง
เป็นสูตรส าเร็จเพราะในแต่ละภูมิสังคมแตกต่างกนั ตอ้งเร่ิมจากเป้าหมายวา่ นกัเรียนจากโรงเรียน 
เชิงสร้างสรรคแ์ละผลิตภาพตอ้งมีลกัษณะอยา่งไร คิดวางแผนกลยุทธ์ร่วมกนัแลว้วิเคราะห์หาความ 
ส าคญั เช่น คุณภาพครู แหล่งเรียนรู้ หลกัสูตร กิจกรรมเสริม ระบบบริหารจดัการ เป็นตน้ 

1.2 โดยภาพรวมโรงเรียนเชิงสร้างสรรค์และผลิตภาพในประเทศไทย  ควรเป็น
โรงเรียนคุณภาพท่ีแปลกใหม่ มีประโยชน์ เหมาะสม คนทัว่ไปยอมรับ มีค่าเล่าเรียนแพงกวา่ปกติ มี
ครูดีมีคุณภาพ เน้นนักเรียนเป็นส าคญั มีการจดัหลักสูตร กิจกรรมเสริม อาคารสถานท่ี Internet 
สภาพแวดล้อมท่ีดีเอ้ือให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ ไม่ติดกรอบ ทุนในการพฒันามาจากมูลนิธิ 
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สนับสนุนหรือจากภาครัฐและเอกชน โรงเรียนควรอยู่ทุกท่ีทุกเวลา เรียนท่ีบ้านก็ได้ การไป 
ทศันศึกษาส าคญัมากเป็นการเปิดโอกาสให้นกัเรียนคิดนอกกรอบ มีวิสัยทศัน์ มีการบริหารแบบมี
ส่วนร่วมโดยโรงเรียนจะมีปฏิสัมพนัธ์กบัชุมชน ไม่แปลกแยกจากชุมชน ผูป้กครองมีส่วนในการ
คดัเลือกนกัเรียน 

1.3 องค์ประกอบของรูปแบบการจดัการโรงเรียนเชิงสร้างสรรค์และผลิตภาพท่ี
เหมาะสม ควรเป็น ดงัน้ี 

1.3.1 ปรัชญาและหลกัการ พบว่าส่วนใหญ่เน้นให้เด็กได้เรียนรู้ตลอดชีวิต  
มีระบบประกนัคุณภาพการศึกษา มีคุณภาพประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการสัมภาษณ์นกัเรียน
ท่ีเขา้มาตอ้งมีแนวคิดสอดคลอ้งกบัปรัชญาของโรงเรียน เป็นโรงเรียนท่ีมีลกัษณะการบริหารท่ีไม่
ติดกรอบทางราชการ มีอิสระเป็นตวัตนเองสูง มีความชัดเจนในการพฒันาเด็กให้เต็มศกัยภาพ  
คิดเป็น ท าเป็น แก้ปัญหาเป็นมีการจัดการศึกษาแบบบูรณาการเพื่อทักษะการเรียนรู้  การคิด  
การแกปั้ญหา เป็นการให้โอกาสการเรียนรู้อย่างทัว่ถึงเป็นปัจเจกบุคคล เนน้ความแตกต่างระหวา่ง
บุคคล หลกัการเรียนรู้เน้นผูเ้รียนเป็นส าคญั คิดสร้างสรรค์ คิดวิเคราะห์ เก่งดี มีความสุข ผูเ้รียน
สามารถน าองคค์วามรู้และทรัพยากรในทอ้งถ่ินมาประยกุตใ์ชอ้ยา่งสร้างสรรคภ์ายใตห้ลกัคุณธรรม 

1.3.2 หลักการจดัองค์กร พบว่าส่วนใหญ่ใช้โครงสร้างเดียวกับการบริหาร
โรงเรียนโดยทัว่ไป แต่ควรมีฝ่ายรับผิดชอบกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์และผลิตภาพท่ีชัดเจน เปิด
โอกาสใหจ้ดัโครงสร้างเองเป็นอิสระ มีคณะกรรมการท่ีไม่ใช่คนในโรงเรียน มีกรรมการอ านวยการ
เป็นผูท้รงคุณวุฒิภายนอก มีองค์กรเอกชนเครือข่ายผูป้กครองท่ีเขม้แข็ง มีการบริหารแบบมีส่วน
ร่วมโครงสร้างไม่แข็งตวัเหมือนของรัฐตามมาตรา 39 มีการสอดแทรกศิลปะไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวนั เป็นการเตรียมความพร้อมในการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มีคณะกรรมการ
สถานศึกษาท่ีมีส่วนร่วมในการคดัเลือกผูบ้ริหารและครู 

1.3.3 หลกัการจดัหลกัสูตร พบวา่ส่วนใหญ่อิงหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศกัราช 2551 มีหลกัสูตรเพื่อพฒันาสมรรถนะเด็กในแต่ละช่วงวยั หลกัสูตรเชิงสร้างสรรคใ์ห้
คิดทุกวิชา เน้นท ากิจกรรม เป็นหลกัสูตรท่ีเทียบเคียงกบันานาชาติได ้เด็กท่ีจบไปแลว้มีศกัยภาพ 
เพิ่มหลกัสูตรท่ีนกัเรียนเรียนรู้แลว้มีความสุข 

1.3.4 แนวทางการจดัการเรียนรู้ พบว่าส่วนใหญ่เน้นผูเ้รียนเป็นส าคญัจดัการ
เรียนรู้อย่างหลากหลาย ครูมีการปรับเปล่ียนพฤติกรรม นักเรียนมีส่วนร่วมในการวางแผนการ
เรียนรู้และแหล่งเรียนรู้ ร่วมคิดร่วมท า ร่วมประเมินและร่วมรับผิดชอบผลท่ีเกิดข้ึน ครูเป็น
ผูส้นับสนุนอ านวยการเรียนรู้ เด็กได้รับการกระตุน้ให้สร้างส่ิงใหม่ คิดนอกกรอบโดยมีครูเป็นผู ้
ช้ีแนะ 
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1.3.5 แนวทางการบริหารจดัการ พบว่าส่วนใหญ่ ผูบ้ริหารเป็นบุคคลท่ีส าคญั
ท่ีสุดตอ้งใจกวา้ง โปร่งใสเขา้ใจและเป็นกลไกส าคญัในการขบัเคล่ือนการจดัการเรียนการสอน 
เชิงสร้างสรรค์ มีการบริหารแบบมีส่วนร่วมของครู ผูป้กครอง ชุมชน องค์กรอิสระ เป็นผูน้ าการ
เปล่ียนแปลงเป็นนักจัดการท่ีดี กระจายงานให้ครบทุกกลุ่มสาระ ประสานงานกับชุมชนเพื่อ
แลกเปล่ียนความรู้และร่วมมือในการจดัการเรียนการสอน การบริหารมีเอกชนมาสนบัสนุน มีการ
ก าหนดแนวปฏิบติัและพฒันาครูให้ชดัเจน มีการนิเทศครูและบุคลากรทางการศึกษาให้พฒันาการ
สอนการจดัการเรียนรู้ 

1.3.6 แนวทางการมีส่วนร่วมจัดการศึกษา พบว่าส่วนใหญ่ ผู ้บริหาร ครู 
ผูป้กครองวางแผนช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัเป็นพหุภาคี ทวภิาคี ตอ้งยืดหยุน่ไดโ้ดยหน่วยงานองคก์ร
ภาครัฐเอกชนร่วมกนัสนบัสนุน ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมวางแผน ร่วมประเมินติดตามและร่วมรับผลท่ี
เกิดข้ึนจากการกระท า มีการน าบุคลากรและทรัพยากรรวมทั้งสถานประกอบการร่วมจดักิจกรรม
การเรียนการสอน มีระบบดูแลนกัเรียนท่ีจบไปแลว้ มีการติดตามประเมินผลว่าส าเร็จหรือไม่ดูท่ี
เง่ือนไขความส าเร็จ 

1.4 การก าหนดองค์ประกอบของรูปแบบการจดัการโรงเรียนเชิงสร้างสรรค์และ 
ผลิตภาพใหเ้หมาะสม พบวา่ส่วนมากตอ้งการเพิ่มเติมองคป์ระกอบของรูปแบบการจดัการโรงเรียน
เชิงสร้างสรรค์และผลิตภาพให้เหมาะสม ดงัน้ี เช่นเง่ือนไขความส าเร็จ การติดตามประเมินผล  
การนิเทศ เป็นตน้ นอกจากน้ียงัเสนอแนะให้รวมองค์ประกอบเขา้ดว้ยกนั เช่น การบริหารจดัการ 
และการมีส่วนร่วมจดัการศึกษา 

1.5 ขอ้เสนอแนะอ่ืน ๆ 
- ควรศึกษาจุดแข็ง จุดอ่อน มีการประเมินหลักสูตรท่ีใช้ ความส าเร็จของ

โครงการ สัมฤทธ์ิผลของผูส้ าเร็จการศึกษา การประเมินค่าใชจ่้าย 
- ดูบริบทความเหมาะสม เง่ือนไขความส าเร็จ 
- คุณลกัษณะของผูเ้รียน 
- โรงเรียนรุ่งอรุณเป็นตวัอยา่งในการจดัการโรงเรียนเชิงสร้างสรรค ์
- การจะท าใหเ้กิดโรงเรียนเชิงสร้างสรรคไ์ดจ้ะตอ้ง 
1. ควรเช่ือมโยงระหว่างการจัดการโรงเรียนเชิงสร้างสรรค์กับแนวคิด

คุณภาพโรงเรียน 
2. ตอ้งสร้างตวัช้ีวดัคุณภาพโรงเรียน เกณฑ์ท่ีจะคดัเลือก ความพร้อมท่ีจะ

พฒันาไปสู่โรงเรียนเชิงสร้างสรรคแ์ละผลิตภาพ 
3. เป้าหมายสุดทา้ยของโรงเรียนเชิงสร้างสรรคแ์ละผลิตภาพควรเป็นอยา่งไร 
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- คุณภาพครู หรือครูดีมีคุณภาพ ควรมีการพฒันาครู 
- เป้าหมายของโรงเรียนเชิงสร้างสรรค์และผลิตภาพต้องการได้เด็กท่ี

ออกมามีลกัษณะเป็นเบญจคุณ คือ มีคุณลกัษณ์ มีคุณค่า มีคุณประโยชน์ มีคุณธรรม และมีคุณภาพ
ด าเนินชีวติอยา่งพอเพียง 

ผลการสังเคราะห์ประเด็นส าคญัท่ีไดจ้าการสัมภาษณ์ผูท้รงคุณวุฒิ 11 คน ในเร่ืองความ
คิดเห็นและขอ้เสนอแนะท่ีมีต่อรูปแบบการจดัการโรงเรียนเชิงสร้างสรรคแ์ละผลิตภาพในประเทศ
ไทย มีประเด็นส าคญัท่ีจะน าไปใชใ้นการสร้างรูปแบบ ดงัน้ี 
 

ตารางท่ี 4.2  ผลการสังเคราะห์ประเด็นส าคญัท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์ผูท้รงคุณวุฒิ 11 คน 
 

 8.  มีความชดัเจนในการพฒันาเด็กใหเ้ตม็ศกัยภาพ  คิดเป็น ท าเป็น  
 แกปั้ญหาเป็น 
9.  เนน้ให้เด็กไดเ้รียนรู้ตลอดชีวติ 
10.  หลกัการเรียนรู้  เนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั  คิดสร้างสรรค ์ 
 คิดวเิคราะห์  เก่งดี  มีความสุข 

 
 
 
 

รายการ ประเด็นท่ีน าไปพิจารณาในการร่างรูปแบบ 
1.  ปรัชญาและหลกัการ 1.  มีคุณภาพ ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

2.  มีระบบประกนัคุณภาพการศึกษา 
3.  มีการจดัการศึกษาแบบบูรณาการเพื่อฝึกทกัษะการเรียนรู้ การคิด 
การแกปั้ญหา 
4.  สามารถน าองคค์วามรู้และทรัพยากรในทอ้งถ่ินมาประยกุตใ์ช ้
 อยา่งสร้างสรรคภ์ายใตห้ลกัคุณธรรม 
5.  ควรมีการสัมภาษณ์นกัเรียนท่ีเขา้มาตอ้งมีแนวคิดสอดคลอ้งกบั 
 ปรัชญาของโรงเรียน 
6.  เป็นการให้โอกาสการเรียนรู้อยา่งทัว่ถึง  เป็นปัจเจกบุคคล   
 เนน้ความแตกต่างระหวา่งบุคคล 
7.  เป็นโรงเรียนท่ีมีลกัษณะการบริหารท่ีไม่ติดกรอบทางราชการ  
 มีอิสระเป็นตวัตนเองสูง 
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ตารางท่ี 4.2  (ต่อ) 
 

2.  โครงสร้างองคก์ร 1.  มีความคิดท่ีแปลกใหม่ 
2.  ใชโ้ครงสร้างเดียวกบัการบริหารโรงเรียนทัว่ไป แต่ควรมีฝ่าย 
 รับผดิชอบกิจกรรมเชิงสร้างสรรคแ์ละผลิตภาพท่ีชดัเจน 
3.  มีบอร์ดท่ีไม่ใช่คนในโรงเรียน  มีกรรมการอ านวยการเป็น 
 ผูท้รงคุณวุฒิภายนอก 
4.  มีการสอดแทรกศิลปะไปประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจ าวนั  มีครูเป็น 
 พี่เล้ียงและผูอ้  านวยความสะดวก 
5.  เปิดโอกาสใหจ้ดัโครงสร้างเองเป็นอิสระ 

3.  หลกัสูตร 1.  อิงหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 
2.  เพิ่มหลกัสูตรท่ีนกัเรียนเรียนรู้และมีความสุข 
3.  เป็นหลกัสูตรท่ีเทียบเคียงกบันานาชาติได ้ เด็กท่ีจบไปแลว้มี  
 ศกัยภาพสูง 
4.  มีหลกัสูตรเพื่อพฒันาสมรรถนะเด็กในแต่ละช่วงวยั 
5.  มีหลกัสูตรเชิงสร้างสรรคใ์หคิ้ดทุกวชิา เนน้ท ากิจกรรม 

4.  การจดัการเรียนรู้ 
 
 
 
 

1.  เนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั  จดัการเรียนรู้อยา่งหลากหลาย 
2.  นกัเรียนมีส่วนร่วมในการวางแผนการเรียนรู้ และเลือกแหล่ง  
 เรียนรู้ 
3.  นกัเรียนและผูเ้ก่ียวขอ้งมีส่วนร่วมคิด  ร่วมท า  ร่วมประเมิน และ 
 ร่วมรับผดิชอบผลท่ีเกิดข้ึน 
4.  สอดแทรกกิจกรรมหลกัสูตรซ่อมเสริม วชิาเลือกนอกหลกัสูตร  
 กิจกรรมพิเศษ 
5.การจดัการเรียนรู้ประกอบดว้ยผูเ้รียนผูบ้ริหารครูและบุคลากร
อ่ืนๆ 

 
 
 
 

รายการ ประเด็นท่ีน าไปพิจารณาในการร่างรูปแบบ DPU
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ตารางท่ี 4.2  (ต่อ) 
 

 
 

รายการ ประเด็นท่ีน าไปพิจารณาในการร่างรูปแบบ 
 6.  ครูเป็นผูส้นบัสนุนอ านวยการเรียนรู้  เด็กไดรั้บการกระตุน้ให้

สร้าง ส่ิงใหม่ 
7.  ครูกระตุน้ใหเ้ด็กคิดนอกกรอบ  มีใจกวา้ง  เด็กแสดงความ
คิดเห็นครูเป็นผูช้ี้แนะ 
8.  เป็นการเรียนนอกโรงเรียน ทวภิาคี  พหุภาคี  สหกิจศึกษา  มีการ
พฒันาและดึงศกัยภาพเด็กออกมาไม่ครอบง าจิตวญิญาณ 

5.  การบริหารจดัการ 1.  ผูบ้ริหารเป็นบุคคลส าคญัท่ีสุดท่ีจะตอ้งเขา้ใจและเป็นกลไก
ส าคญัในการขบัเคล่ือนการจดัการเรียนการสอนเชิงสร้างสรรค์ 
2.  ก าหนดแนวปฏิบติัและพฒันาครูใหช้ดัเจนพร้อมสร้างความ
เขา้ใจกบันกัเรียนอยูเ่สมอ 
3.  กระจายงานใหค้รบทุกกลุ่มสาระใหส้ามารถจดักิจกรรมเชิง 
 สร้างสรรคไ์ด ้
4.  ประสานงานกบัชุมชนเพื่อแลกเปล่ียนความรู้และความร่วมมือ  
 จดัการเรียนการสอน 
5.  การบริหารเอกชนมาสนบัสนุน  เก็บเงินค่าเล่าเรียนแพงกวา่ปกติ 
6.  การบริหารจดัการและการมีส่วนร่วม  ถา้ใชอ้งคก์รอิสระชุมชน
เขา้มาช่วยจะไดเ้ปรียบ 
7.  ผูบ้ริหารตอ้งใจกวา้ง โปร่งใสเป็นพื้นฐานท าใหผู้เ้ก่ียวขอ้ง
ท างานไดอ้ยา่งสนิทใจ 
8.  การบริหารจดัการเป็นแบบสมยัใหม่  เป็นนกัจดัการท่ีดี  เป็น
ผูน้ าการเปล่ียนแปลงไปสู่ทิศทางท่ีดีข้ึน 
9.  มีการนิเทศครูและบุคลากรทางการศึกษาใหพ้ฒันาการสอน 
 การจดัการเรียนรู้ 
10.  การบริหารจดัการมีความยดืหยุน่ เปิดโอกาสให ้ครู  ผูบ้ริหาร   
 ผูป้กครอง  ชุมชน  มีส่วนร่วม 
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ตารางท่ี 4.2  (ต่อ) 
 

 
2. ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลจากแบบสอบถามโดยผูบ้ริหารสถานศึกษา รองผูอ้  านวยการ 

และครู จากแบบสอบถาม 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลรูปแบบการจัดการโรงเรียนเชิงสร้างสรรค์และผลิตภาพใน

ประเทศไทย ประกอบดว้ยผลการวเิคราะห์ขอ้มูล 2 ส่วน คือ 
1. ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม น าเสนอเป็น

ตารางความถ่ี และค่าร้อยละประกอบค าบรรยาย 
2. ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัรูปแบบการจดัการโรงเรียนเชิงสร้างสรรค์และ

ผลิตภาพในประเทศไทย น าเสนอเป็นตารางแสดงค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และค่า F-test 
ปรากฏผลดงัน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายการ ประเด็นท่ีน าไปพิจารณาในการร่างรูปแบบ 
6. การมีส่วนร่วมจดั
การศึกษา 

1.  ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง ร่วมคิดร่วมท า ร่วมวางแผน ร่วมประเมิน 
ติดตามและร่วมรับผลท่ีเกิดข้ึนจากการกระท า 
2.  มีการน าบุคลากรและทรัพยากร รวมทั้งสถานประกอบการร่วม 
 จดักิจกรรมการเรียนการสอน 
3.  ผูป้กครองคนในพื้นท่ีหน่วยงานองคก์รภาครัฐเอกชน ร่วมกนั 
 สนบัสนุน มีระบบดูแลนกัเรียนท่ีจบไปแลว้ 
4.  การมีส่วนร่วมการจดัการศึกษา การติดตามประเมินผลจะดูวา่
ส าเร็จหรือไม่ ดูท่ีเง่ือนไขความส าเร็จเม่ือน ารูปแบบไปใช ้
5.  ผูบ้ริหาร ครู ผูป้กครอง วางแผนช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั และ
เป็นหลกัในการควบคุมคุณภาพของนกัเรียน 
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ตารางท่ี 4.3  ความถ่ีและร้อยละของสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม 
 

สถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม ความถ่ี ร้อยละ 
เพศ ชาย 628 54.80 
  หญิง 519 45.20 
อาย ุ ต ่ากวา่ 30 ปี 70 6.10 
 30-40 ปี 177 15.40 
 41-50 ปี 344 30.00 
  51 ปีข้ึนไป 556 48.50 
วฒิุการศึกษาสูงสุด ต ่ากวา่ปริญญาตรี 5 0.40 
 ปริญญาตรี 630 54.90 
 ปริญญาโท 506 44.10 
  ปริญญาเอก 6 0.50 
ประสบการณ์ในการ
ท างาน ต ่ากวา่ 10 ปี 133 11.60 
 11-19 ปี 187 16.30 
 20-29 ปี 314 27.40 
  30 ปีข้ึนไป 513 44.70 
ต าแหน่ง ผูอ้  านวยการ 395 34.40 
 รองผูอ้  านวยการ 356 31.00 
 ครูผูช่้วย 83 7.20 
 ครูช านาญการ 130 11.30 
 ครูช านาญการพิเศษ 182 15.90 
  ครูเช่ียวชาญ 1 0.10 
ประเภทของโรงเรียน ประถมศึกษา 680 59.30 
 มธัยมศึกษาตอนตน้ 36 3.10 
 ประถมศึกษาและมธัยมศึกษาตอนตน้ 333 29.00 
  มธัยมศึกษาตอนตน้และมธัยมศึกษาตอนปลาย 98 8.50 
  รวม 1147 100.00 
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ผลการวิเคราะห์ตามตารางท่ี 4.3 พบว่า มีผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด 398 โรงเรียน 
(1,147 ชุด) จาก 440 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 90.45 ของกลุ่มตวัอย่างทั้งหมด และเม่ือจ าแนกตาม
สถานภาพแล้ว พบว่า เป็นเพศชายจ านวน 628 คิดเป็นร้อยละ 54.80 ของผูต้อบแบบสอบถาม
ทั้งหมด และหญิง 519 คน คิดเป็นร้อยละ 45.20 ของผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด อายุ ต  ่ากวา่ 30 ปี 
70 คน คิดเป็นร้อยละ 6.10 ของผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด 30-40 ปี 177 คน คิดเป็นร้อยละ 15.40 
ของผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด 41-50 ปี 344 คน คิดเป็นร้อยละ 30.00 ของผูต้อบแบบสอบถาม
ทั้งหมด และ51 ปีข้ึนไป 556 คน คิดเป็นร้อยละ 48.50 ของผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด วุฒิ
การศึกษาสูงสุด ต ่ากว่าปริญญาตรี 5 คน คิดเป็นร้อยละ 0.40 ของผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด 
ปริญญาตรี 630 คน คิดเป็นร้อยละ 54.90 ของผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด ปริญญาโท 506 คน คิด
เป็นร้อยละ 44.10 ของผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด และปริญญาเอก 6 คน คิดเป็นร้อยละ 0.50 ของ
ผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด ประสบการณ์ในการท างาน ต ่ากวา่ 10 ปี 133 คน คิดเป็นร้อยละ 11.60 
ของผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด 11-19 ปี 187 คน คิดเป็นร้อยละ 16.30 ของผูต้อบแบบสอบถาม
ทั้งหมด 20-29 ปี 314 คน คิดเป็นร้อยละ 27.40 ของผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด และ 30 ปีข้ึนไป 
513 คน คิดเป็นร้อยละ 44.70 ของผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด ต าแหน่งผูอ้  านวยการ 395 คน คิด
เป็นร้อยละ 34.40 ของผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด รองผูอ้  านวยการ 356 คน คิดเป็นร้อยละ 31.00 
ของผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด ครูผูช่้วย 83 คน คิดเป็นร้อยละ 7.20 ของผูต้อบแบบสอบถาม
ทั้งหมด ครูช านาญการ 130 คน คิดเป็นร้อยละ 11.30 ของผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด ครูช านาญ
การพิเศษ 182 คน คิดเป็นร้อยละ 15.90 ของผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมดและครูเช่ียวชาญ 1 คน คิด
เป็นร้อยละ 0.10 ของผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด ประเภทของโรงเรียน ประถมศึกษา 680 คน คิด
เป็นร้อยละ 59.30 ของผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด มธัยมศึกษาตอนตน้ 36 คน คิดเป็นร้อยละ 3.10 
ของผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด ประถมศึกษาและมธัยมศึกษาตอนตน้ 333 คน คิดเป็นร้อยละ 
29.00 ของผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด และมธัยมศึกษาตอนตน้และมธัยมศึกษาตอนปลาย 98 คน 
คิดเป็นร้อยละ 8.50 ของผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด 
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ตารางท่ี 4.4  ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของรูปแบบการจดัการโรงเรียนเชิงสร้างสรรคแ์ละ
ผลิตภาพโดยรวมและรายองคป์ระกอบ 

 

รูปแบบการจัดการโรงเรียนเชิงสร้างสรรค์และผลติภาพ x

 
SD ระดบัความคิดเห็น 

องคป์ระกอบท่ี 1 ปรัชญาและหลกัการ 4.31 0.50 มาก 

องคป์ระกอบท่ี 2 หลกัการจดัองคก์ร 4.16 0.57 มาก 

องคป์ระกอบท่ี 3 หลกัการจดัหลกัสูตร 4.19 0.61 มาก 

องคป์ระกอบท่ี 4 แนวทางการจดัการเรียนรู้ 4.16 0.63 มาก 

องคป์ระกอบท่ี 5 แนวทางการบริหารจดัการ 4.17 0.59 มาก 

องคป์ระกอบท่ี 6 แนวทางการมีส่วนร่วมจดัการศึกษา 4.20 0.65 มาก 

โดยรวม 4.20 0.52 มาก 

 
ผลการวิเคราะห์ตามตารางท่ี 4.4 พบว่ารูปแบบการจดัการโรงเรียนเชิงสร้างสรรคแ์ละ

ผลิตภาพโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.20 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.52) และเม่ือพิจารณาเป็น
รายองค์ประกอบแล้ว พบว่า ทั้ง 6 องค์ประกอบ ได้แก่ ปรัชญาและหลกัการ หลกัการจดัองค์กร
หลกัการจดัหลกัสูตร แนวทางการจดัการเรียนรู้ แนวทางการบริหารจดัการ และแนวทางการมีส่วน
ร่วมจัดการศึกษา มีรูปแบบการจัดการโรงเรียนเชิงสร้างสรรค์และผลิตภาพอยู่ในระดับมาก 
(ค่าเฉล่ียอยูร่ะหวา่ง 4.16-4.31 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานอยูร่ะหวา่ง 0.50-0.65) 
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ตารางท่ี 4.5  ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของรูปแบบการจดัการโรงเรียนเชิงสร้างสรรคแ์ละ 
    ผลิตภาพดา้นปรัชญาและหลกัการ 
 

ดา้นปรัชญาและหลกัการ x  SD ระดบัความคิดเห็น 

เนน้การเรียนรู้ตลอดชีวิต 4.41 0.68 มาก 
มีลกัษณะการบริหาร มีอิสระและมี  อตัลกัษณ์ชดัเจน
ไม่ติดกรอบทางราชการ 

4.01 0.79 มาก 

มีแนวคิดสอดคลอ้งกบัปรัชญาของโรงเรียน 4.35 0.63 มาก 
พฒันาผูเ้รียนใหเ้ป็นคน มีเหตุผล กลา้คิด กลา้ท า  
กลา้แสดงออก  

4.45 0.63 มาก 

มีหลกัการเรียนรู้เนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั คิดสร้างสรรค ์
คิดวเิคราะห์ เก่ง ดี มีความสุข 

4.50 0.64 มากท่ีสุด 

ใหโ้อกาสการเรียนรู้อยา่งทัว่ถึงเป็นปัจเจกบุคคล เนน้
ความแตกต่างระหวา่งบุคคล 

4.35 0.64 มาก 

มีความชดัเจนในการพฒันาเด็กใหคิ้ดเป็น ท าเป็น 
แกปั้ญหาเป็นเตม็ตามศกัยภาพ 

4.36 0.68 มาก 

มีการส่งเสริมใหผู้เ้รียนเกิดกระบวนการคิดวเิคราะห์
ปฏิบติัจริงและแกปั้ญหาได ้

4.37 0.70 มาก 

เนน้ความเป็นธรรมชาติ เป็นพื้นฐานนกัเรียน ใช้
หอ้งเรียนธรรมชาติ เพื่อบูรณาการการเรียนรู้ ดว้ย
ตนเอง 

4.29 0.72 มาก 

มีการน าองคค์วามรู้และทรัพยากรในทอ้งถ่ินมา
ประยกุตใ์ชอ้ยา่งสร้างสรรคภ์ายใตห้ลกัคุณธรรมอนัดี 

4.27 0.65 มาก 

มีการก าหนดส่ิงท่ีเป็นผลิตภาพตอ้งอยูใ่นระดบัเหนือ
เกณฑข์ั้นต ่า และความพึงพอใจขั้นต ่า 

4.06 0.71 มาก 

มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล มีระบบประกนั
คุณภาพ 

4.31 0.71 มาก 

โดยรวม 4.31 0.50 มาก 
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ผลการวิเคราะห์ตามตารางท่ี 4.5 รูปแบบการจดัการโรงเรียนเชิงสร้างสรรคแ์ละผลิต
ภาพด้านปรัชญาและหลักการ พบว่า หลักการเรียนรู้เน้นผูเ้รียนเป็นส าคญั คิดสร้างสรรค์ คิด
วิเคราะห์ เก่ง ดี มีความสุข มีระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย=4.50 ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน=0.64) ส่วนขอ้อ่ืนๆ มีระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ียอยูร่ะหวา่ง 4.01 - 4.45 
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานอยูร่ะหวา่ง 0.63 - 0.79) 

 
ตารางท่ี 4.6  ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของรูปแบบการจดัการโรงเรียนเชิงสร้างสรรคแ์ละ 
                     ผลิตภาพดา้นหลกัการจดัองคก์ร 
 

ดา้นโครงสร้างองคก์ร x  SD ระดบัความคิดเห็น 

มีโครงสร้างองคก์รเหมือนโรงเรียนทัว่ไป แต่มีฝ่ายท่ี
รับผดิชอบกิจกรรมเชิงสร้างสรรคแ์ละผลิตภาพท่ีชดัเจน 

4.19 0.82 มาก 

มีคณะกรรมการท่ีไม่ใช่บุคลากรในโรงเรียน  มีกรรมการ
อ านวยการเป็นผูท้รงคุณวุฒิภายนอก 

3.87 0.98 มาก 

โครงสร้างองคก์รมีการผสมผสานระหวา่งปรัชญาและ
หลกัการ 

4.04 0.75 มาก 

โครงสร้างองคก์รมีความคิดแปลกใหม่ 3.95 0.84 มาก 
ผูบ้ริหารเปิดโอกาสใหบุ้คลากรมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ 
ร่วมแสดงความคิดเห็นอยา่งทัว่ถึงโดยผลการตดัสิน
ออกมาเป็นมติกลุ่ม 

4.43 0.70 มาก 

การจดัโครงสร้างองคก์รมีความยดืหยุน่ สามารถ
ปรับเปล่ียนตามสภาพแวดลอ้มได ้

4.37 0.67 มาก 

เปิดโอกาสใหจ้ดัโครงสร้างโดยเป็นอิสระ 4.04 0.79 มาก 
ใหค้วามส าคญักบักรรมการสถานศึกษาในการเขา้มามี
ส่วนร่วมในการคดัเลือกผูบ้ริหารและครู 

4.07 0.89 มาก 

มีองคก์รเอกชน เครือข่ายผูป้กครอง กรรมการสถานศึกษา
ท่ีเขม้แขง็ 

4.12 0.81 มาก 

การเตรียมความพร้อมในการเป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ 
กระบวนการเรียนรู้ของบุคลากรทั้งหมดเป็น KM 

4.13 0.78 มาก 

เป็นองคก์รท่ีผูบ้ริหารมีความใกลชิ้ดกบัผูป้ฏิบติังาน 4.33 0.73 มาก 
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ตารางท่ี 4.6  (ต่อ) 
 

ดา้นโครงสร้างองคก์ร x  SD ระดบัความคิดเห็น 

มีระบบ ICT และแผนการประเมินการท างาน พฒันา
บุคลากรเป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ 

4.12 0.86 มาก 

ผูบ้ริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาใหค้วามร่วมมือ
และเสียสละเวลาในการจดักิจกรรม 

4.41 0.69 มาก 

โดยรวม 4.16 0.57 มาก 

 
ผลการวิเคราะห์ตามตารางท่ี 4.6 รูปแบบการจดัการโรงเรียนเชิงสร้างสรรคแ์ละผลิตภาพ

ดา้นหลกัการจดัองคก์ร พบวา่ ทุกขอ้มีระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ียอยูร่ะหวา่ง 3.87 
- 4.43 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานอยูร่ะหวา่ง 0.67 - 0.98) 

 
ตารางท่ี 4.7  ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของรูปแบบการจดัการโรงเรียนเชิงสร้างสรรคแ์ละ 
                     ผลิตภาพดา้นหลกัการจดัหลกัสูตร 
 

ดา้นหลกัสูตร x  SD ระดบัความคิดเห็น 

จดัหลกัสูตรใหส้อดคลอ้งกบัหลกัสูตรแกนกลางอิง
หลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 

4.49 0.64 มาก 

เป็นหลกัสูตรท่ีมีวชิาการกระตุน้ใหคิ้ดในเชิงสร้างสรรค์
ทุกวชิา เนน้การปฏิบติักิจกรรม 

4.30 0.69 มาก 

มีรายวชิาท่ีส่งเสริมใหน้กัเรียนลงมือปฏิบติักิจกรรมเพื่อให้
ไดม้าซ่ึงผลผลิตใหม่ ๆในตวัผูเ้รียน 

4.27 0.69 มาก 

จดัหลกัสูตรท่ีนกัเรียนเรียนรู้แลว้มีความสุข 4.15 0.81 มาก 
จดัหลกัสูตรท่ีเทียบเคียงกบันานาชาติเม่ือเรียนจบหลกัสูตร 
ท าใหมี้ศกัยภาพในการแข่งขนั 

3.75 0.94 มาก 

มีความยดืหยุน่เนน้ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในการออกแบบแผน
กิจกรรมและการเรียน 

4.07 0.81 มาก 

บูรณาการสาระของหลกัสูตรไดค้รอบคลุมสาระการเรียนรู้
และสอดคลอ้งกบัสภาพปัญหา วถีิชีวติ บริบทของชุมชน 
ตลอดจนภูมิปัญญาทอ้งถ่ินและแหล่งการเรียนรู้ในชุมชน 

4.25 0.75 มาก 
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ตารางท่ี 4.7  (ต่อ) 
 

ดา้นหลกัสูตร x  SD ระดบัความคิดเห็น 

เรียนรู้โดยการปฏิบติัจริง แสดงความเขา้ใจโดยการ
ประมวลความรู้ 

4.23 0.74 มาก 

โดยรวม 4.19 0.61 มาก 

 
ผลการวิเคราะห์ตามตารางท่ี 4.7  รูปแบบการจดัการโรงเรียนเชิงสร้างสรรคแ์ละผลิต

ภาพด้านหลักการจดัหลักสูตร พบว่า ทุกข้อมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉล่ียอยู่
ระหวา่ง 3.75 - 4.49 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานอยูร่ะหวา่ง 0.64 - 0.94) 
 
ตารางท่ี 4.8  ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของรูปแบบการจดัการโรงเรียนเชิงสร้างสรรคแ์ละ 
                     ผลิตภาพดา้นแนวทางการจดัการเรียนรู้ 
 

ดา้นแนวทางการจดัการเรียนรู้ x  SD ระดบัความคิดเห็น 

มีการออกแบบการเรียนรู้ให้สอดคลอ้งกบัธรรมชาติ 
เรียนรู้ผา่นการปฏิบติัจากการท าโครงงาน 

4.15 0.73 มาก 

ออกแบบการเรียนรู้โดยจดัท าเป็นหน่วยการเรียนรู้แบบ
บูรณาการใหผู้เ้รียนมีโอกาสเป็นผูเ้ลือกหวัขอ้ท่ีจะเรียนรู้
ร่วมกนั 

4.12 0.78 มาก 

การจดัการเรียนรู้ยดืหยุน่ปรับเปล่ียนง่าย บรรยากาศใน
หอ้งเรียนไม่ตึงเครียดมีความเป็นกนัเองและมีความเท่า
เทียมกนั 

4.27 0.69 มาก 

สภาพหอ้งเรียนท าใหเ้ด็กเกิดการสงสัย อยากรู้ ครูเป็น
ผูส้นบัสนุนอ านวยการเรียนรู้ นกัเรียนไดรั้บการกระตุน้ให้
สร้างส่ิงใหม่ 

4.13 0.81 มาก 

นกัเรียนมีส่วนร่วมในการวางแผนการเรียนรู้ และเลือก
แหล่งเรียนรู้ 

4.01 0.83 มาก 

การจดัการเรียนรู้ประกอบดว้ยผูเ้รียน ผูบ้ริหาร ครู และ
บุคลากรอ่ืน ๆ 

4.20 0.73 มาก 
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ตารางท่ี 4.8  (ต่อ) 
 

ดา้นแนวทางการจดัการเรียนรู้ x  SD ระดบัความคิดเห็น 

มีการสอดแทรกกิจกรรมหลกัสูตรซ่อมเสริมวชิาเลือกนอก
หลกัสูตรกิจกรรมพิเศษ 

4.13 0.79 มาก 

ครูกระตุน้ใหน้กัเรียนคิดนอกกรอบใจกวา้ง นกัเรียนแสดง
ความคิดเห็น ครูเป็นผูช้ี้แนะ 

4.25 0.72 มาก 

ใชปั้ญหาของผูเ้รียนหรือชุมชนเป็นตวัตั้ง จดัสถานการณ์
จริง ปฏิบติัจริงฝึกกระบวนการคิด วิเคราะห์ให้เกิดองค์
ความรู้ใหม่ 

4.10 0.79 มาก 

ครูมีการปรับเปล่ียนพฤติกรรม เนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั
จดัการเรียนรู้อยา่งหลากหลาย 

4.25 0.75 มาก 

โดยรวม 4.16 0.63 มาก 

 
ผลการวิเคราะห์ตามตารางท่ี 4.8  รูปแบบการจดัการโรงเรียนเชิงสร้างสรรคแ์ละผลิต

ภาพดา้นแนวทางการจดัการเรียนรู้ พบว่า ทุกขอ้มีระดบัความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ียอยู่
ระหวา่ง 4.01 - 4.27 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานอยูร่ะหวา่ง 0.69 - 0.83) 

 
ตารางท่ี 4.9  ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของรูปแบบการจดัการโรงเรียนเชิงสร้างสรรคแ์ละ 
                     ผลิตภาพดา้นแนวทางการบริหารจดัการ 
 

ดา้นแนวทางการบริหารจดัการ x  SD ระดบัความคิดเห็น 

การบริหารจดัการมีความยดืหยุน่ เปิดโอกาสใหค้รู 
ผูบ้ริหาร ผูป้กครอง ชุมชน มีส่วนร่วม 

4.42 0.68 มาก 

การบริหารจดัการเป็นแบบสมยัใหม่ เป็นนกัจดัการท่ีดี 
เป็นผูน้ าการเปล่ียนแปลง 

4.28 0.77 มาก 

ผูบ้ริหารตอ้งใจกวา้ง มีความโปร่งใสเป็นพื้นฐาน 4.44 0.72 มาก 
ผูบ้ริหารเป็นกลไกส าคญัในการขบัเคล่ือนการจดัการ
เรียนการสอนเชิงสร้างสรรค์ 

4.37 0.72 มาก 
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ตารางท่ี 4.9  (ต่อ) 
 

ดา้นแนวทางการบริหารจดัการ x  SD ระดบัความคิดเห็น 

การพฒันาครูใหส้ามารถจดักระบวนการเรียนรู้ท่ี
สอดคลอ้งกบัความสนใจและความถนดัของผูเ้รียน
รายบุคคล 

4.34 0.69 มาก 

การบริหารจดัการและการมีส่วนร่วม สามารถใชอ้งคก์ร
อิสระชุมชนเขา้มาสนบัสนุน 

4.11 0.85 มาก 

การบริหารเอกชนมาสนบัสนุนเก็บเงินค่าเล่าเรียนสูงกวา่
ปกติ 

3.02 1.43 ปานกลาง 

ก าหนดแนวปฏิบติัและพฒันาครูใหช้ดัเจนพร้อมสร้าง
ความเขา้ใจกบันกัเรียนอยูเ่สมอ 

4.18 0.77 มาก 

จดัการใหทุ้กกลุ่มสาระจดักิจกรรมการเรียนการสอนและ
กิจกรรมเสริมท่ีมุ่งใหเ้กิดผลงานท่ีเช่ือมโยงกบัชีวติจริง 

4.26 0.71 มาก 

ประสานงานกบัชุมชนเพื่อแลกเปล่ียนความรู้และความ
ร่วมมือในการจดัการเรียนการสอน 

4.24 0.74 มาก 

โดยรวม 4.17 0.59 มาก 

 
ผลการวิเคราะห์ตามตารางท่ี 4.9 รูปแบบการจดัการโรงเรียนเชิงสร้างสรรค์และผลิต

ภาพดา้นแนวทางการบริหารจดัการ พบวา่ มีเพียงการบริหารเอกชนมาสนบัสนุนเก็บเงินค่าเล่าเรียน
แพงกว่าปกติท่ีมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉล่ียอยู่= 3.02 ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน=1.43) ส่วนขอ้อ่ืน ๆ มีระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ียอยูร่ะหวา่ง 4.11 - 4.44 
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานอยูร่ะหวา่ง 0.68 - 0.85) 
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ตารางท่ี 4.10  ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของรูปแบบการจดัการโรงเรียนเชิงสร้างสรรค ์
                       และผลิตภาพดา้นแนวทางการมีส่วนร่วมจดัการศึกษา 
 

ดา้นการมีส่วนร่วมจดัการศึกษา x  SD ระดบัความคิดเห็น 

ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งร่วมคิด ร่วมท า ร่วมวางแผน ร่วมประเมิน
ติดตามและร่วมรับผลท่ีเกิดข้ึนจากการด าเนินการ 

4.27 0.71 มาก 

ผูป้กครองนกัเรียนเป็นบุคคลคนในพื้นท่ีหน่วยงานองคก์ร 
ภาครัฐ เอกชนร่วมกนัสนบัสนุนมีระบบดูแลนกัเรียนท่ี 
จบไปแลว้ 

3.99 0.85 มาก 

ชุมชนมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาในฐานะผูส้นบัสนุน
ทรัพยากรการเรียนรู้และเป็นแหล่งเรียนรู้ 

4.22 0.76 มาก 

ผูบ้ริหาร ครู ผูป้กครอง วางแผนช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั 
และเป็นหลกัในการควบคุมคุณภาพของนกัเรียน 

4.32 0.76 มาก 

ควรจดัการศึกษาร่วมกบัชุมชนในทุกกลุ่มสาระ มีการน า
บุคลากรและทรัพยากร รวมทั้งสถานประกอบการมาร่วม
ในการจดักิจกรรมการเรียนการสอน 

4.22 0.75 มาก 

โดยรวม 4.20 0.65 มาก 

 
ผลการวิเคราะห์ตามตารางท่ี 4.10 รูปแบบการจดัการโรงเรียนเชิงสร้างสรรค์และ 

ผลิตภาพดา้นแนวทางการมีส่วนร่วมจดัการศึกษา พบวา่ ทุกขอ้มีระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก 
(ค่าเฉล่ียอยูร่ะหวา่ง 3.99 - 4.32 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานอยูร่ะหวา่ง 0.71 - 0.85) 
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ตารางท่ี 4.11  ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของรูปแบบการจดัการโรงเรียนเชิงสร้างสรรคแ์ละผลิตภาพโดยรวมและรายองคป์ระกอบจ าแนกตาม 
ขนาดของโรงเรียน 

 

รูปแบบการจดัการโรงเรียนเชิงสร้างสรรคแ์ละผลิตภาพ 
ขนาดเล็ก (1022) ขนาดกลาง (113) ขนาดใหญ่ (12) 

x  SD 
ระดบั

ความเห็น  x  SD 
ระดบั

ความเห็น  x  SD 
ระดบั

ความเห็น 

องคป์ระกอบท่ี 1 ปรัชญาและหลกัการ 4.31 0.50 มาก 4.27 0.51 มาก 4.20 0.47 มาก 

องคป์ระกอบท่ี 2 หลกัการจดัองคก์ร 4.16 0.57 มาก 4.13 0.54 มาก 4.19 0.45 มาก 

องคป์ระกอบท่ี 3 หลกัการจดัหลกัสูตร 4.19 0.62 มาก 4.19 0.59 มาก 4.31 0.42 มาก 

องคป์ระกอบท่ี 4 แนวทางการจดัการเรียนรู้ 4.16 0.63 มาก 4.14 0.61 มาก 4.42 0.39 มาก 

องคป์ระกอบท่ี 5 แนวทางการบริหารจดัการ 4.17 0.59 มาก 4.13 0.55 มาก 4.38 0.47 มาก 

องคป์ระกอบท่ี 6 แนวการมีส่วนร่วมจดัการศึกษา 4.20 0.65 มาก 4.21 0.60 มาก 4.38 0.42 มาก 

โดยรวม 4.20 0.52 มาก 4.18 0.50 มาก 4.30 0.30 มาก 

 
ผลการวิเคราะห์ตามตารางท่ี 4.11 พบวา่ รูปแบบการจดัการโรงเรียนเชิงสร้างสรรค์และผลิตภาพโดยรวมทุกขนาดโรงเรียนเฉล่ียอยูใ่นระดบั

มาก (ค่าเฉล่ียอยู่ระหว่าง 4.18-4.30 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานอยูร่ะหวา่ง 0.30-0.52) และเม่ือพิจารณาเป็นรายองคป์ระกอบแลว้ พบว่า ทั้ง 6 องคป์ระกอบ 
ไดแ้ก่ ปรัชญาและหลกัการ หลกัการจดัองคก์ร หลกัการจดัหลกัสูตร แนวทางการจดัการเรียนรู้ แนวทางการบริหารจดัการ และแนวทางการมีส่วนร่วมจดั
การศึกษา มีรูปแบบการจดัการโรงเรียนเชิงสร้างสรรคแ์ละผลิตภาพทุกขนาดโรงเรียนมีระดบัความเห็นอยูใ่นระดบัมาก มาก (ค่าเฉล่ียอยูร่ะหวา่ง 4.13-4.42  
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานอยูร่ะหวา่ง 0.39-0.65) 
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ตารางท่ี 4.12  ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของรูปแบบการจดัการโรงเรียนเชิงสร้างสรรคแ์ละผลิตภาพดา้นปรัชญาและหลกัการจ าแนกตามขนาดของ
โรงเรียน 

 

ดา้นปรัชญาและหลกัการ 
ขนาดเล็ก (1022) ขนาดกลาง (113) ขนาดใหญ่ (12) 

x  SD ระดบัความเห็น x  SD ระดบัความเห็น x  SD ระดบัความเห็น 

เนน้การเรียนรู้ตลอดชีวิต 4.41 0.67 มาก 4.35 0.72 มาก 4.42 0.67 มาก 

มีลกัษณะการบริหาร มีอิสระและมีอตัลกัษณ์ชดัเจน ไม่
ติดกรอบทางราชการ 

4.01 0.79 มาก 3.93 0.76 มาก 3.92 1.17 มาก 

มีแนวคิดสอดคลอ้งกบัปรัชญาของโรงเรียน 4.36 0.64 มาก 4.27 0.61 มาก 4.25 0.62 มาก 

พฒันาผูเ้รียนใหเ้ป็นคนมีเหตุผล กลา้คิด กลา้ท า กลา้
แสดงออก  

4.46 0.63 มาก 4.43 0.64 มาก 4.25 0.75 มาก 

มีหลกัการเรียนรู้เนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั คิดสร้างสรรค ์คิด
วเิคราะห์ เก่ง ดี มีความสุข 

4.51 0.64 มากท่ีสุด 4.45 0.67 มาก 4.17 0.58 มาก 

ใหโ้อกาสการเรียนรู้อยา่งทัว่ถึงเป็นปัจเจกบุคคล เนน้
ความแตกต่างระหวา่งบุคคล 

4.36 0.64 มาก 4.30 0.65 มาก 4.25 0.62 มาก 

มีความชดัเจนในการพฒันาเด็กใหคิ้ดเป็น ท าเป็น 
แกปั้ญหาเป็นเตม็ตามศกัยภาพ 

4.36 0.68 มาก 4.33 0.70 มาก 4.33 0.49 มาก 

มีการส่งเสริมใหผู้เ้รียนเกิดกระบวนการคิดวเิคราะห์
ปฏิบติัจริงและแกปั้ญหาได ้

4.37 0.70 มาก 4.35 0.69 มาก 4.25 0.62 มาก 
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ตารางท่ี 4.12  (ต่อ) 

 

ดา้นปรัชญาและหลกัการ 
ขนาดเล็ก (1022) ขนาดกลาง (113) ขนาดใหญ่ (12) 

x    SD ระดบัความเห็น x  SD ระดบัความเห็น x  SD ระดบัความเห็น 

เนน้ความเป็นธรรมชาติ เป็นพื้นฐานนกัเรียน ใช้
หอ้งเรียนธรรมชาติ เพื่อบูรณาการการเรียนรู้ ดว้ยตนเอง 

4.29 0.73 มาก 4.27 0.71 มาก 4.00 0.60 มาก 

          

มีการน าองคค์วามรู้และทรัพยากรในทอ้งถ่ินมา
ประยกุตใ์ชอ้ยา่งสร้างสรรคภ์ายใตห้ลกัคุณธรรมอนัดี 

4.28 0.65 มาก 4.24 0.69 มาก 4.33 0.65 มาก 

มีการก าหนดส่ิงท่ีเป็นผลิตภาพตอ้งอยูใ่นเอาระดบัเหนือ
เกณฑข์ั้นต ่า และความพึงพอใจขั้นต ่า 

4.06 0.72 มาก 4.06 0.69 มาก 4.08 0.52 มาก 

มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล มีระบบประกนั
คุณภาพ 

4.31 0.71 มาก 4.32 0.72 มาก 4.17 0.58 มาก 

โดยรวม 4.31 0.50 มาก 4.27 0.51 มาก 4.20 0.47 มาก 
 

ผลการวิเคราะห์ตามตารางท่ี 4.12 รูปแบบการจดัการโรงเรียนเชิงสร้างสรรคแ์ละผลิตภาพดา้นปรัชญาและหลกัการ พบวา่ หลกัการเรียนรู้เนน้
ผูเ้รียนเป็นส าคญั คิดสร้างสรรค์ คิดวิเคราะห์ เก่ง ดี มีความสุข โรงเรียนขนาดเล็กมีระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย=4.51 ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน=0.64) ส่วนขอ้อ่ืนๆ ในทุกขนาดโรงเรียนมีระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ียอยูร่ะหวา่ง 3.92-4.46 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานอยูร่ะหวา่ง 
0.49-1.17) 
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ตารางท่ี 4.13  ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของรูปแบบการจดัการโรงเรียนเชิงสร้างสรรคแ์ละผลิตภาพดา้นหลกัการจดัองคก์รจ าแนกตามขนาดของ
โรงเรียน 

 

ดา้นปรัชญาและหลกัการ 
ขนาดเล็ก (1022) ขนาดกลาง (113) ขนาดใหญ่ (12) 

x  SD 
ระดบั

ความเห็น x  SD 
ระดบั

ความเห็น x  SD ระดบัความเห็น 

มีโครงสร้างองคก์รเหมือนโรงเรียนทัว่ไป แต่มีฝ่ายท่ี
รับผดิชอบกิจกรรมเชิงสร้างสรรคแ์ละผลิตภาพท่ีชดัเจน 

4.19 0.84 มาก 4.20 0.73 มาก 4.17 0.72 มาก 

มีคณะกรรมการท่ีไม่ใช่บุคลากรในโรงเรียน มีกรรมการ
อ านวยการเป็นผูท้รงคุณวุฒิภายนอก 

3.87 0.99 มาก 3.79 0.89 มาก 4.17 0.58 มาก 

โครงสร้างองคก์รมีการผสมผสานระหวา่งปรัชญาและ
หลกัการ 

4.05 0.76 มาก 3.95 0.67 มาก 4.17 0.58 มาก 

โครงสร้างองคก์รมีความคิดแปลกใหม่ 3.95 0.85 มาก 3.92 0.77 มาก 4.25 0.62 มาก 

ผูบ้ริหารเปิดโอกาสใหบุ้คลากรมีส่วนร่วมในการ
ตดัสินใจ ร่วมแสดงความเห็นอยา่งทัว่ถึงโดยผลการ
ตดัสินออกมาเป็นมติกลุ่ม 

4.43 0.70 มาก 4.39 0.70 มาก 4.25 0.75 มาก 

การจดัโครงสร้างองคก์รมีความยดืหยุน่ สามารถ
ปรับเปล่ียนตามสภาพแวดลอ้มได ้

4.37 0.67 มาก 4.38 0.67 มาก 4.33 0.65 มาก 

เปิดโอกาสใหจ้ดัโครงสร้างโดยเป็นอิสระ 4.05 0.79 มาก 4.03 0.74 มาก 3.75 0.62 มาก 
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ตารางท่ี 4.13  (ต่อ) 
 

ดา้นปรัชญาและหลกัการ 
ขนาดเล็ก (1022) ขนาดกลาง (113) ขนาดใหญ่ (12) 

x  SD 
ระดบั

ความเห็น x  SD 
ระดบั

ความเห็น x  SD ระดบัความเห็น 

ใหค้วามส าคญักบักรรมการสถานศึกษาในการเขา้มามี
ส่วนร่วมในการคดัเลือกผูบ้ริหารและครู 

4.09 0.89 มาก 3.96 0.93 มาก 4.00 0.74 มาก 

มีองคก์รเอกชน เครือข่ายผูป้กครอง กรรมการ
สถานศึกษาท่ีเขม้แขง็ 

4.13 0.81 มาก 4.01 0.86 มาก 4.17 0.58 มาก 

มีองคก์รเอกชน เครือข่ายผูป้กครอง กรรมการ
สถานศึกษาท่ีเขม้แขง็ 

4.13 0.81 มาก 4.01 0.86 มาก 4.17 0.58 มาก 

การเตรียมความพร้อมในการเป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ 
กระบวนการเรียนรู้ของบุคลากรทั้งหมดเป็น KM 

4.14 0.78 มาก 4.09 0.79 มาก 4.00 0.60 มาก 

เป็นองคก์รท่ีผูบ้ริหารมีความใกลชิ้ดกบัผูป้ฏิบติังาน 4.33 0.72 มาก 4.33 0.77 มาก 4.50 0.80 มากท่ีสุด 

มีระบบ ICT แผนการประเมินการท างาน พฒันา
บุคลากรเป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ 

4.11 0.87 มาก 4.19 0.74 มาก 4.33 0.65 มาก 

ผูบ้ริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาใหค้วามร่วมมือ
และเสียสละในการจดักิจกรรม 

4.41 0.68 มาก 4.41 0.74 มาก 4.42 0.67 มาก 

โดยรวม 4.16 0.57 มาก 4.13 0.54 มาก 4.19 0.45 มาก 
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ผลการวิเคราะห์ตามตารางท่ี 4.13 รูปแบบการจดัการโรงเรียนเชิงสร้างสรรค์และ 
ผลิตภาพด้านหลักการจดัองค์กร พบว่า เป็นองค์กรท่ีผูบ้ริหารมีความใกล้ชิดกับผูป้ฏิบัติงาน 
โรงเรียนขนาดใหญ่มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย=4.50 ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน=0.80) ส่วนขอ้อ่ืน ๆ ในทุกขนาดโรงเรียนมีระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย
อยูร่ะหวา่ง 3.75-4.43 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานอยูร่ะหวา่ง 0.58-0.99) DPU
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ตารางท่ี 4.14  ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของรูปแบบการจดัการโรงเรียนเชิงสร้างสรรคแ์ละผลิตภาพดา้นหลกัการจดัหลกัสูตรจ าแนกตามขนาด

ของโรงเรียน 
 

หลกัการจดัหลกัสูตร 
ขนาดเล็ก (1022) ขนาดกลาง (113) ขนาดใหญ่ (12) 

x  SD 
ระดบั

ความเห็น  x  SD 
ระดบั

ความเห็น   x  SD 
ระดบั

ความเห็น 
จดัหลกัสูตรใหส้อดคลอ้งกบัหลกัสูตรแกนกลางอิง
หลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 

4.49 0.63 มาก 4.50 0.68 มากท่ีสุด 4.50 0.52 มากท่ีสุด 

เป็นหลกัสูตรท่ีมีวชิาการกระตุน้ใหคิ้ดในเชิง
สร้างสรรคทุ์กวชิา เนน้การปฏิบติักิจกรรม 

4.30 0.69 มาก 4.32 0.74 มาก 4.17 0.58 มาก 

มีรายวชิาท่ีส่งเสริมใหน้กัเรียนลงมือกิจกรรมเพื่อให้
ไดม้าซ่ึงผลผลิตใหม่ ๆในตวัผูเ้รียน 

4.27 0.69 มาก 4.33 0.69 มาก 4.25 0.45 มาก 

จดัหลกัสูตรท่ีนกัเรียนเรียนรู้แลว้มีความสุข 4.15 0.82 มาก 4.19 0.74 มาก 4.33 0.65 มาก 

จดัหลกัสูตรท่ีเทียบเคียงกบันานาชาติ เม่ือเรียนจบ
หลกัสูตรท าใหมี้ศกัยภาพในการแข่งขนั 

3.75 0.95 มาก 3.71 0.82 มาก 4.17 0.84 มาก 

มีความยดืหยุน่เนน้ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในการออกแบบ
แผนกิจกรรมและการเรียน 

4.07 0.81 มาก 4.01 0.80 มาก 4.50 0.52 มากท่ีสุด 
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ตารางท่ี 4.14  (ต่อ) 
 

หลกัการจดัหลกัสูตร 
ขนาดเล็ก (1022) ขนาดกลาง (113) ขนาดใหญ่ (12) 

x  SD 
ระดบั

ความเห็น  x  SD 
ระดบั

ความเห็น   x  SD 
ระดบั

ความเห็น 
บูรณาการสาระของหลกัสูตรไดค้รอบคลุมสาระการ
เรียนรู้และสอดคลอ้งกบัสภาพปัญหา วถีิชีวติ บริบท
ของชุมชน ตลอดจนภูมิปัญญาทอ้งถ่ินและแหล่งการ
เรียนรู้ในชุมชน 

4.26 0.75 มาก 4.21 0.71 มาก 4.33 0.65 มาก 

เรียนรู้โดยการปฏิบติัจริง แสดงความเขา้ใจโดยการ
ประมวลความรู้ 

4.22 0.74 มาก 4.27 0.73 มาก 4.25 0.62 มาก 

โดยรวม 4.19 0.62 มาก 4.19 0.59 มาก 4.31 0.42 มาก 

 
ผลการวิเคราะห์ตามตารางท่ี 4.14 รูปแบบการจดัการโรงเรียนเชิงสร้างสรรค์และผลิตภาพดา้นหลกัการจดัหลกัสูตร พบว่า หลกัการจดั

หลกัสูตรใหส้อดคลอ้งกบัหลกัสูตรแกนกลางอิงหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 โรงเรียนขนาดกลางและขนาดใหญ่ มีระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบั
มากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย=4.50 เท่ากนั ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน=0.68 และ 0.52 ตามล าดบั) และมีความยืดหยุน่เน้นผูเ้รียนมีส่วนร่วมในการออกแบบแผน
กิจกรรมและการเรียน โรงเรียนขนาดใหญ่มีระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย=4.50 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน=0.52) ส่วนขอ้อ่ืน ๆ ในทุก
ขนาดโรงเรียนมีระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ียอยูร่ะหวา่ง 3.71-4.49 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานอยูร่ะหวา่ง 0.45-0.95) 
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ตารางท่ี 4.15  ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของรูปแบบการจดัการโรงเรียนเชิงสร้างสรรคแ์ละผลิตภาพดา้นแนวทางการจดัการเรียนรู้จ าแนก 
ตามขนาดของโรงเรียน 

 

ดา้นแนวทางการจดัการเรียนรู้ 
ขนาดเล็ก (1022) ขนาดกลาง (113) ขนาดใหญ่ (12) 

x  SD 
ระดบั

ความเห็น x  SD 
ระดบั

ความเห็น x  SD 
ระดบั

ความเห็น 
มีการออกแบบการเรียนรู้ให้สอดคลอ้งกบัธรรมชาติ เรียนรู้ผา่น
การปฏิบติัจากการท าโครงงาน 

4.15 0.73 มาก 4.15 0.71 มาก 4.25 0.62 มาก 

ออกแบบการเรียนรู้โดยจดัท าเป็นหน่วยการเรียนรู้แบบบูรณา
การใหผู้เ้รียนมีโอกาสเป็นผูเ้ลือกหวัขอ้ท่ีจะเรียนรู้ร่วมกนั 

4.12 0.79 มาก 4.09 0.74 มาก 4.42 0.52 มาก 

การจดัการเรียนรู้ยดืหยุน่ปรับเปล่ียนง่าย บรรยากาศใน
หอ้งเรียนไม่ตึงเครียดมีความเป็นกนัเองและมีความเท่าเทียมกนั 

4.26 0.69 มาก 4.27 0.67 มาก 4.50 0.52 มากท่ีสุด 

สภาพหอ้งเรียนท าใหเ้ด็กเกิดการสงสัย อยากรู้ ครูเป็น
ผูส้นบัสนุนอ านวยการเรียนรู้ นกัเรียนไดรั้บการกระตุน้ให้
สร้างส่ิงใหม่ 

4.13 0.81 มาก 4.12 0.78 มาก 4.25 0.75 มาก 

นกัเรียนมีส่วนร่วมในการวางแผนการเรียนรู้ และเลือกแหล่ง
เรียนรู้ 

4.01 0.84 มาก 4.00 0.79 มาก 4.17 0.72 มาก 

การจดัการเรียนรู้ประกอบดว้ยผูเ้รียน ผูบ้ริหาร ครู และบุคลากร
อ่ืน ๆ 

4.21 0.74 มาก 4.15 0.68 มาก 4.50 0.52 มากท่ีสุด 
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ตารางท่ี 4.15  (ต่อ) 
 

ดา้นแนวทางการจดัการเรียนรู้ 
ขนาดเล็ก (1022) ขนาดกลาง (113) ขนาดใหญ่ (12) 

x  SD 
ระดบั

ความเห็น x  SD 
ระดบั

ความเห็น x  SD 
ระดบั

ความเห็น 
มีการสอดแทรกกิจกรรมหลกัสูตรซ่อมเสริมวชิาเลือกนอก
หลกัสูตรกิจกรรมพิเศษ 

4.12 0.80 มาก 4.11 0.76 มาก 4.58 0.52 มากท่ีสุด 

ครูกระตุน้ใหน้กัเรียนคิดนอกกรอบใจกวา้ง นกัเรียนแสดง
ความเห็น ครูเป็นผูช้ี้แนะ 

4.24 0.72 มาก 4.26 0.72 มาก 4.58 0.52 มากท่ีสุด 

ใชปั้ญหาของผูเ้รียนหรือชุมชนเป็นตวัตั้ง จดัสถานการณ์จริง 
ปฏิบติัจริงฝึกกระบวนการคิด วเิคราะห์ใหเ้กิดองคค์วามรู้ใหม่ 

4.10 0.80 มาก 4.06 0.78 มาก 4.42 0.52 มาก 

ครูมีการปรับเปล่ียนพฤติกรรม เนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญัจดัการ
เรียนรู้อยา่งหลากหลาย 

4.25 0.74 มาก 4.24 0.81 มาก 4.50 0.67 มากท่ีสุด 

โดยรวม 4.16 0.63 มาก 4.14 0.61 มาก 4.42 0.39 มาก 

 
ผลการวเิคราะห์ตามตารางท่ี 4.15 รูปแบบการจดัการโรงเรียนเชิงสร้างสรรคแ์ละผลิตภาพดา้นแนวทางการจดัการเรียนรู้ พบวา่ การจดัการเรียนรู้

ยืดหยุน่ปรับเปล่ียนง่าย บรรยากาศในห้องเรียนไม่ตึงเครียด มีความเป็นกนัเอง และมีความเท่าเทียมกนั การจดัการเรียนรู้ประกอบดว้ยผูเ้รียน ผูบ้ริหาร ครู 
และบุคลากรอ่ืน ๆ มีการสอดแทรกกิจกรรมหลกัสูตรซ่อมเสริมวิชาเลือกนอกหลกัสูตรกิจกรรมพิเศษ ครูกระตุน้ให้นกัเรียนคิดนอกกรอบใจกวา้ง นกัเรียน
แสดงความเห็น ครูเป็นผูช้ี้แนะ และครูมีการปรับเปล่ียนพฤติกรรม เน้นผูเ้รียนเป็นส าคญัจดัการเรียนรู้อยา่งหลากหลาย โรงเรียนขนาดใหญ่ มีระดบัความ
คิดเห็นอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ียอยูร่ะหว่า 4.50-4.58 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานอยู่ระหวา่ง 0.52-0.67) ส่วนขอ้อ่ืน ๆ ในทุกขนาดโรงเรียนมีระดบัความ
คิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ียอยูร่ะหวา่ง 4.00-4.42 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานอยูร่ะหวา่ง 0.52-0.84) 
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ตารางท่ี 4.16  ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของรูปแบบการจดัการโรงเรียนเชิงสร้างสรรคแ์ละผลิตภาพดา้นแนวทางการบริหารจดัการ 
จ าแนกตามขนาดของโรงเรียน 
 

ดา้นการบริหารจดัการ 
ขนาดเล็ก (1022) ขนาดกลาง (113) ขนาดใหญ่ (12) 

x  SD 
ระดบั

ความเห็น x  SD 
ระดบั

ความเห็น x  SD 
ระดบั

ความเห็น 
การบริหารจดัการมีความยดืหยุน่ เปิดโอกาสใหค้รู ผูบ้ริหาร 
ผูป้กครอง ชุมชน มีส่วนร่วม 

4.42 0.69 มาก 4.41 0.66 มาก 4.58 0.52 มากท่ีสุด 

การบริหารจดัการเป็นแบบสมยัใหม่ เป็นนกัจดัการท่ีดี เป็นผูน้ า
การเปล่ียนแปลง 

4.27 0.78 มาก 4.29 0.73 มาก 4.58 0.52 มากท่ีสุด 

ผูบ้ริหารตอ้งใจกวา้ง มีควาโปร่งใสเป็นพื้นฐาน 4.44 0.72 มาก 4.38 0.78 มาก 4.58 0.52 มากท่ีสุด 

ผูบ้ริหารเป็นกลไกส าคญัในการขบัเคล่ือนการจดัการเรียนการ
สอนเชิงสร้างสรรค ์

4.37 0.73 มาก 4.38 0.69 มาก 4.50 0.52 มากท่ีสุด 

การพฒันาครูใหส้ามารถจดักระบวนการเรียนรู้ท่ีสอดคลอ้งกบั
ความสนใจและความถนดัของผูเ้รียนรายบุคคล 

4.34 0.69 มาก 4.37 0.67 มาก 4.33 0.65 มาก 

การบริหารจดัการและการมีส่วนร่วมสามารถใชอ้งคก์รอิสระ
ชุมชนเขา้มาสนบัสนุน 

4.11 0.84 มาก 4.09 0.89 มาก 4.17 0.72 มาก 

การบริหารเอกชนมาสนบัสนุนเก็บเงินค่าเล่าเรียนสูงกวา่ปกติ 3.03 1.43 ปานกลาง 2.79 1.35 ปานกลาง 3.67 1.16 มาก 

 
 

DPU



230 

 

 
ตารางท่ี 4.16  (ต่อ) 

 

ดา้นการบริหารจดัการ 
ขนาดเล็ก (1022) ขนาดกลาง (113) ขนาดใหญ่ (12) 

x  SD 
ระดบั

ความเห็น x  SD 
ระดบั

ความเห็น x  SD 
ระดบั

ความเห็น 
ก าหนดแนวปฏิบติัและพฒันาครูใหช้ดัเจนพร้อมสร้างความ
เขา้ใจกบันกัเรียนอยูเ่สมอ 

4.18 0.78 มาก 4.16 0.75 มาก 4.42 0.67 มาก 

จดัการใหทุ้กกลุ่มสาระจดักิจกรรมการเรียนการสอนและ
กิจกรรมเสริมท่ีมุ่งใหเ้กิดผลงานท่ีเช่ือมโยงกบัชีวติจริง 

4.25 0.72 มาก 4.28 0.63 มาก 4.42 0.52 มาก 

ประสานงานกบัชุมชนเพื่อแลกเปล่ียนความรู้และความ
ร่วมมือในการจดัการเรียนการสอน 

4.25 0.74 มาก 4.14 0.72 มาก 4.50 0.67 มากท่ีสุด 

โดยรวม 4.17 0.59 มาก 4.13 0.55 มาก 4.38 0.47 มาก 
 

ผลการวเิคราะห์ตามตารางท่ี 4.16 รูปแบบการจดัการโรงเรียนเชิงสร้างสรรคแ์ละผลิตภาพดา้นแนวทางการบริหารจดัการ พบวา่ การบริหาร
จดัการมีความยืดหยุ่น เปิดโอกาสให้ครู ผูบ้ริหาร ผูป้กครอง ชุมชน มีส่วนร่วม การบริหารจดัการเป็นแบบสมยัใหม่ เป็นนกัจดัการท่ีดี เป็นผูน้ าการ
เปล่ียนแปลง ผูบ้ริหารตอ้งใจกวา้ง มีความโปร่งใสเป็นพื้นฐาน ผูบ้ริหารเป็นกลไกส าคญัในการขบัเคล่ือนการจดัการเรียนการสอนเชิงสร้างสรรค ์และ
ประสานงานกบัชุมชนเพื่อแลกเปล่ียนความรู้และความร่วมมือจดัการเรียนการสอน โรงเรียนขนาดใหญ่ มีระดบัความคิดเห็นอยู่ในระดบัมากท่ีสุด 
(ค่าเฉล่ียอยูร่ะหวา่ 4.50-4.58 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานอยูร่ะหว่าง 0.52-0.67) การบริหารเอกชนมาสนบัสนุนเก็บเงินค่าเล่าเรียนแพงกว่าปกติ โรงเรียน
ขนาดเล็กและขนาดกลาง มีระดบัความคิดเห็นอยู่ในระดบั (ค่าเฉล่ียอยู่ระหว่า 3.03 และ 2.79 ตามล าดบั ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 1.43 และ 1.35 
ตามล าดบั) ส่วนขอ้อ่ืน ๆ ในทุกขนาดโรงเรียนมีระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ียอยูร่ะหวา่ง 3.67-4.44 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานอยูร่ะหวา่ง 
0.52-1.16) 
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ตารางท่ี 4.17  ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของรูปแบบการจดัการโรงเรียนเชิงสร้างสรรคแ์ละผลิตภาพดา้นแนวทางการมีส่วนร่วมจดัการศึกษา 
                               จ าแนกตามขนาดของโรงเรียน 
 

ดา้นแนวทางการมีส่วนร่วมจดัการศึกษา 
ขนาดเล็ก (1022) ขนาดกลาง (113) ขนาดใหญ่ (12) 

x  SD 
ระดบั

ความเห็น x  SD 
ระดบั

ความเห็น x  SD 
ระดบั

ความเห็น 
ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งร่วมคิด ร่วมท า ร่วมวางแผน ร่วมประเมิน
ติดตามและร่วมรับผลท่ีเกิดข้ึนจากการด าเนินการ 

4.26 0.71 มาก 4.30 0.69 มาก 4.50 0.52 มากท่ีสุด 

ผูป้กครองนกัเรียนเป็นบุคคลในพื้นท่ีหน่วยงานองคก์ร 
ภาครัฐ เอกชนร่วมกนัสนบัสนุนมีระบบดูแลนกัเรียนท่ีจบไป
แลว้ 

3.99 0.86 มาก 3.96 0.78 มาก 4.25 0.45 มาก 

ชุมชนมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาในฐานะผูส้นบัสนุน
ทรัพยากรการเรียนรู้และเป็นแหล่งเรียนรู้ 

4.23 0.77 มาก 4.19 0.71 มาก 4.50 0.52 มากท่ีสุด 

ผูบ้ริหาร ครู ผูป้กครอง วางแผนช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั และ
เป็นหลกัในการควบคุมคุณภาพของนกัเรียน 

4.32 0.76 มาก 4.29 0.75 มาก 4.42 0.67 มาก 
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ตารางท่ี 4.17  (ต่อ) 

 

ดา้นแนวทางการมีส่วนร่วมจดัการศึกษา 
ขนาดเล็ก (1022) ขนาดกลาง (113) ขนาดใหญ่ (12) 

x  SD 
ระดบั

ความเห็น x  SD 
ระดบั

ความเห็น x  SD 
ระดบั

ความเห็น 
ควรจดัการศึกษาร่วมกบัชุมชนในทุกกลุ่มสาระ มีการน า
บุคลากรและทรัพยากร รวมทั้งสถานประกอบการมาร่วมใน
การจดักิจกรรมการเรียนการสอน 

4.21 0.76 มาก 4.32 0.70 มาก 4.25 0.62 มาก 

โดยรวม 4.20 0.65 มาก 4.21 0.60 มาก 4.38 0.42  

 
ผลการวเิคราะห์ตามตารางท่ี 4.17 รูปแบบการจดัการโรงเรียนเชิงสร้างสรรคแ์ละผลิตภาพดา้นแนวทางการมีส่วนร่วมจดัการศึกษา พบวา่ ผูมี้

ส่วนเก่ียวขอ้งร่วมคิด ร่วมท า ร่วมวางแผน ร่วมประเมินติดตามและร่วมรับผลท่ีเกิดข้ึนจากการด าเนินการ และชุมชนมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาใน
ฐานะผูส้นบัสนุนทรัพยากรการเรียนรู้และเป็นแหล่งเรียนรู้ โรงเรียนขนาดใหญ่ มีระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ียอยูร่ะหวา่ 4.50 เท่ากนั  
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานอยูร่ะหวา่ง 0.52 เท่ากนั) ส่วนขอ้อ่ืน ๆ ในทุกขนาดโรงเรียนมีระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ียอยูร่ะหวา่ง 3.96-4.42 
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานอยูร่ะหวา่ง 0.45-0.86) 
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ตารางท่ี 4.18  เปรียบเทียบระดบัความคิดเห็นต่อรูปแบบการจดัการโรงเรียนเชิงสร้างสรรคแ์ละผลิต
ภาพโดยรวมและรายองคป์ระกอบของผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อนจ าแนกตาม
ขนาดโรงเรียน 

 

รูปแบบการจดัการโรงเรียนเชิง
สร้างสรรคแ์ละผลิตภาพ 

แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

องคป์ระกอบท่ี 1 ปรัชญาและ
หลกัการ 
  

Between Groups .31 2 0.15 0.62 .54 

Within Groups 286.35 1,144 0.25   

Total 286.66 1,146    

องคป์ระกอบท่ี 2 หลกัการจดั
องคก์ร 
  

Between Groups .14 2 0.07 0.22 .80 

Within Groups 365.88 1,144 0.32   

Total 366.02 1,146    

องคป์ระกอบท่ี 3 หลกัการจดั 
หลกัสูตร 
  

Between Groups .19 2 0.09 0.25 .78 

Within Groups 429.89 1,144 0.38   

Total 430.07 1,146    

องคป์ระกอบท่ี 4 แนวทาง 
การจดัการเรียนรู้ 
  

Between Groups .82 2 0.41 1.04 .36 

Within Groups 451.78 1,144 0.40   

Total 452.60 1,146    

องคป์ระกอบท่ี 5 แนวทาง 
การบริหารจดัการ 
  

Between Groups .68 2 0.34 0.99 .37 

Within Groups 392.85 1,144 0.34   

Total 393.53 1,146    

องคป์ระกอบท่ี 6 แนวทาง 
การมีส่วนร่วมจดัการศึกษา 
  

Between Groups .41 2 0.20 0.49 .62 

Within Groups 478.02 1,144 0.42   

Total 478.43 1,146    

โดยรวม Between Groups .17 2 0.09 0.33 .72 

 Within Groups 305.14 1,144 0.27   

  Total 305.31 1,146    
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ผลการวเิคราะห์ตามตารางท่ี 4.18 พบวา่ ผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อนท่ีปฏิบติังาน
อยู่ในโรงเรียนท่ีมีขนาดแตกต่างกันมีความคิดเห็นเก่ียวกับรูปแบบการจัดการโรงเรียนเชิง
สร้างสรรค์และผลิตภาพโดยรวมไม่แตกต่างกนั (F=0.33, Sig.=.72) และเม่ือพิจารณาเป็นราย
องค์ประกอบแล้วพบว่า ทุก ๆ องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบท่ี 1 ปรัชญาและหลักการ 
องคป์ระกอบท่ี 2 หลกัการจดัองคก์ร องคป์ระกอบท่ี 3 หลกัการจดัหลกัสูตร องคป์ระกอบท่ี 4 แนว
ทางการจดัการเรียนรู้ องค์ประกอบท่ี 5 แนวทางการบริหารจดัการ และองค์ประกอบท่ี 6 แนว
ทางการมีส่วนร่วมจดัการศึกษา ผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อนท่ีปฏิบติังานอยูใ่นโรงเรียนท่ีมี
ขนาดแตกต่างกนัมีความคิดเห็นเก่ียวกบัรูปแบบการจดัการโรงเรียนเชิงสร้างสรรคแ์ละผลิตภาพราย
องคป์ระกอบไม่แตกต่างกนั(F= 0.617, Sig.= 0.54, F= 0.221, Sig.= 0.802, F= 0.247, Sig.= 0.781, 
F= 1.036, Sig.= 0.355, F= 0.985, Sig.= 0.374 และ F= 0.485, Sig.= 0.616 ตามล าดบั) 
 

ตารางท่ี 4.19  เปรียบเทียบระดบัความคิดเห็นต่อรูปแบบการจดัการโรงเรียนเชิงสร้างสรรคแ์ละผลิต
ภาพองคป์ระกอบดา้นปรัชญาและหลกัการของผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อน
จ าแนกตามขนาดโรงเรียน  

 

ดา้นปรัชญา
และหลกัการ 

แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

A01 Between Groups .46 2 0.23 0.50 .61 

 Within Groups 524.03 1,144 0.46   

  Total 524.49 1,146       

A02 Between Groups .84 2 0.42 0.67 .51 

 Within Groups 721.13 1,144 0.63   

  Total 721.97 1,146       

A03 Between Groups .97 2 0.48 1.21 .30 

 Within Groups 458.93 1,144 0.40   

  Total 459.90 1,146       

A04 Between Groups .54 2 0.27 0.68 .51 

 Within Groups 455.52 1,144 0.40   

  Total 456.07 1,146       
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ตารางท่ี 4.19  (ต่อ) 
 

ดา้นปรัชญา
และหลกัการ 

แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

A05 Between Groups 1.66 2 0.83 2.02 .13 

 Within Groups 471.09 1,144 0.41   

  Total 472.75 1,146       

A06 Between Groups .44 2 0.22 0.54 .58 

 Within Groups 468.66 1,144 0.41   

  Total 469.11 1,146       

A07 Between Groups .11 2 0.05 0.12 .89 

 Within Groups 524.76 1,144 0.46   

  Total 524.87 1,146       

A08 Between Groups .19 2 0.09 0.19 .83 

 Within Groups 562.02 1,144 0.49   

  Total 562.21 1,146       

A09 Between Groups 1.06 2 0.53 1.02 .36 

 Within Groups 597.14 1,144 0.52   

  Total 598.20 1,146       

A10 Between Groups .19 2 0.10 0.23 .80 

 Within Groups 481.85 1,144 0.42   

  Total 482.04 1,146       

A11 Between Groups .01 2 0.00 0.01 1.00 

 Within Groups 582.35 1,144 0.51   

  Total 582.35 1,146       

A12 Between Groups .26 2 0.13 0.26 .77 

 Within Groups 570.00 1,144 0.50   

  Total 570.26 1,146       
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ผลการวเิคราะห์ตามตารางท่ี 4.19 พบวา่ ผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อนท่ีปฏิบติังาน
อยู่ในโรงเ รียนท่ีมีขนาดแตกต่างกันมีความคิดเห็นเก่ียวกับรูปแบบการจัดการโรงเรียน 
เชิงสร้างสรรคแ์ละผลิตภาพองคป์ระกอบดา้นปรัชญาและหลกัการในทุก ๆ ขอ้ ไม่แตกต่างกนั 
 
ตารางท่ี 4.20  เปรียบเทียบระดบัความคิดเห็นต่อรูปแบบการจดัการโรงเรียนเชิงสร้างสรรคแ์ละ 

ผลิตภาพองคป์ระกอบดา้นหลกัการจดัองคก์รของผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อน
จ าแนกตาม ขนาดโรงเรียน 

 

โครงสร้างองคก์ร แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

B01 Between Groups .03 2 0.01 0.02 .98 

 Within Groups 778.54 1,144 0.68   

 Total 778.57 1,146    

B02 Between Groups 1.80 2 0.90 0.94 .39 

 Within Groups 1,095.52 1,144 0.96   

 Total 1,097.32 1,146    

B03 Between Groups 1.22 2 0.61 1.08 .34 

 Within Groups 645.09 1,144 0.56   

 Total 646.31 1,146    

B04 Between Groups 1.18 2 0.59 0.84 .43 

 Within Groups 804.99 1,144 0.70   

 Total 806.17 1,146    

B05 Between Groups .55 2 0.28 0.56 .57 

 Within Groups 563.82 1,144 0.49   

 Total 564.38 1,146    

B06 Between Groups .03 2 0.01 0.03 .97 

 Within Groups 513.76 1,144 0.45   

 Total 513.78 1,146    
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ตารางท่ี 4.20  (ต่อ) 
 

โครงสร้างองคก์ร แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

B07 Between Groups 1.10 2 0.55 0.89 .41 

 Within Groups 708.72 1,144 0.62   

 Total 709.82 1,146    

B08 Between Groups 1.59 2 0.80 1.01 .37 

 Within Groups 905.11 1,144 0.79   

 Total 906.70 1,146    

B09 Between Groups 1.50 2 0.75 1.14 .32 

 Within Groups 753.61 1,144 0.66   

 Total 755.11 1,146    

B10 Between Groups .46 2 0.23 0.38 .68 

 Within Groups 690.66 1,144 0.60   

 Total 691.12 1,146    

B11 Between Groups .35 2 0.18 0.33 .72 

 Within Groups 603.08 1,144 0.53   

 Total 603.43 1,146    

B12 Between Groups 1.33 2 0.67 0.91 .40 

 Within Groups 838.54 1,144 0.73   

 Total 839.87 1,146    

B13 Between Groups .00 2 0.00 0.00 1.00 

 Within Groups 539.23 1,144 0.47   

 Total 539.23 1,146    
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ผลการวเิคราะห์ตามตารางท่ี 4.20 พบวา่ ผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อนท่ีปฏิบติังาน
อยู่ในโรงเรียนท่ีมีขนาดแตกต่างกันมีความคิดเห็นเก่ียวกับรูปแบบการจัดการโรงเรียนเชิง
สร้างสรรคแ์ละผลิตภาพองคป์ระกอบดา้นหลกัการจดัองคก์รในทุก ๆ ขอ้ ไม่แตกต่างกนั 
 
ตารางท่ี 4.21  เปรียบเทียบระดบัความคิดเห็นต่อรูปแบบการจดัการโรงเรียนเชิงสร้างสรรคแ์ละผลิต

ภาพ องคป์ระกอบดา้นหลกัการจดัหลกัสูตรของผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อน
จ าแนกตาม ขนาดโรงเรียน 

 

ดา้นหลกัสูตร 
แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

C01 Between Groups .02 2 0.01 0.03 .97 

 Within Groups 464.63 1,144 0.41   

 Total 464.65 1,146    

C02 Between Groups .25 2 0.13 0.26 .77 

 Within Groups 544.17 1,144 0.48   

 Total 544.42 1,146    

C03 Between Groups .37 2 0.18 0.39 .68 

 Within Groups 539.68 1,144 0.47   

 Total 540.04 1,146    

C04 Between Groups .53 2 0.26 0.40 .67 

 Within Groups 757.16 1,144 0.66   

 Total 757.69 1,146    

C05 Between Groups 2.29 2 1.14 1.30 .27 

 Within Groups 1,006.89 1,144 0.88   

 Total 1,009.17 1,146    

C06 Between Groups 2.63 2 1.32 2.01 .13 

 Within Groups 747.47 1,144 0.65   

 Total 750.10 1,146    
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ตารางท่ี 4.21  (ต่อ) 
 

ดา้นหลกัสูตร แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

C07 Between Groups .28 2 0.14 0.25 .78 

 Within Groups 638.89 1,144 0.56   

 Total 639.17 1,146    

C08 Between Groups .21 2 0.10 0.19 .83 

 Within Groups 628.31 1,144 0.55   

 Total 628.52 1,146    

 
ผลการวเิคราะห์ตามตารางท่ี 4.21 พบวา่ ผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อนท่ีปฏิบติังาน

อยู่ในโรงเ รียนท่ีมีขนาดแตกต่างกันมีความคิดเห็นเก่ียวกับรูปแบบการจัดการโรงเรียน 
เชิงสร้างสรรคแ์ละผลิตภาพองคป์ระกอบดา้นหลกัการจดัหลกัสูตรในทุกๆ ขอ้ ไม่แตกต่างกนั 

 
ตารางท่ี 4.22  เปรียบเทียบระดบัความคิดเห็นต่อรูปแบบการจดัการโรงเรียนเชิงสร้างสรรคแ์ละ 

ผลิตภาพองคป์ระกอบดา้นแนวทางการจดัการเรียนรู้ของผูบ้ริหารสถานศึกษาและ
ครูผูส้อนจ าแนก ตามขนาดโรงเรียน 

 

ดา้นการจดัการเรียนรู้ แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

D01 Between Groups .12 2 0.06 0.11 .89 

 Within Groups 608.79 1,144 0.53   

 Total 608.91 1,146    

D02 Between Groups 1.17 2 0.58 0.96 .38 

 Within Groups 698.23 1,144 0.61   

 Total 699.40 1,146    

D03 Between Groups .68 2 0.34 0.72 .49 

 Within Groups 543.22 1,144 0.48   

 Total 543.90 1,146    
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ตารางท่ี 4.22  (ต่อ) 
 

ดา้นการจดัการเรียนรู้ แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

D04 Between Groups .20 2 0.10 0.15 .86 

 Within Groups 742.47 1,144 0.65   

 Total 742.67 1,146    

D05 Between Groups .31 2 0.15 0.22 .80 

 Within Groups 790.59 1,144 0.69   

 Total 790.90 1,146    

D06 Between Groups 1.39 2 0.69 1.31 .27 

 Within Groups 607.47 1,144 0.53   

 Total 608.85 1,146    

D07 Between Groups 2.56 2 1.28 2.05 .13 

 Within Groups 714.11 1,144 0.62   

 Total 716.67 1,146    

D08 Between Groups 1.37 2 0.68 1.34 .26 

 Within Groups 585.32 1,144 0.51   

 Total 586.69 1,146    

D09 Between Groups 1.37 2 0.68 1.09 .34 

 Within Groups 716.90 1,144 0.63   

 Total 718.27 1,146    

D10 Between Groups .76 2 0.38 0.68 .51 

 Within Groups 638.92 1,144 0.56   

 Total 639.69 1,146    
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ผลการวเิคราะห์ตามตารางท่ี 4.22 พบวา่ ผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อนท่ีปฏิบติังาน
อยู่ในโรงเ รียนท่ีมีขนาดแตกต่างกันมีความคิดเห็นเก่ียวกับรูปแบบการจัดการโรงเรียน 
เชิงสร้างสรรคแ์ละผลิตภาพองคป์ระกอบดา้นแนวทางการจดัการเรียนรู้ในทุก ๆ ขอ้ ไม่แตกต่างกนั 

 
ตารางท่ี 4.23  เปรียบเทียบระดบัความคิดเห็นต่อรูปแบบการจดัการโรงเรียนเชิงสร้างสรรคแ์ละผลิต

ภาพ องคป์ระกอบดา้นการบริหารจดัการของผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อน
จ าแนกตามขนาดโรงเรียน 

 

ดา้นการบริหารจดัการ แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

E01 Between Groups .34 2 0.17 0.36 .70 

 Within Groups 535.74 1,144 0.47   

 Total 536.08 1,146    

E02 Between Groups 1.19 2 0.59 1.01 .37 

 Within Groups 676.20 1,144 0.59   

 Total 677.39 1,146    

E03 Between Groups .65 2 0.33 0.63 .54 

 Within Groups 597.76 1,144 0.52   

 Total 598.42 1,146    

E04 Between Groups .22 2 0.11 0.21 .81 

 Within Groups 601.30 1,144 0.53   

 Total 601.52 1,146    

E05 Between Groups .13 2 0.07 0.14 .87 

 Within Groups 536.94 1,144 0.47   

 Total 537.07 1,146    

E06 Between Groups .09 2 0.05 0.07 .94 

 Within Groups 820.07 1,144 0.72   

 Total 820.16 1,146    
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ตารางท่ี 4.23  (ต่อ) 
 

ดา้นการบริหารจดัการ แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

E07 Between Groups 11.32 2 5.66 2.79 .06 

 Within Groups 2,317.37 1,144 2.03   

 Total 2,328.69 1,146    

E08 Between Groups .73 2 0.36 0.61 .55 

 Within Groups 685.70 1,144 0.60   

 Total 686.43 1,146    

E09 Between Groups .41 2 0.21 0.41 .67 

 Within Groups 582.23 1,144 0.51   

 Total 582.64 1,146    

E10 Between Groups 2.03 2 1.01 1.86 .16 

 Within Groups 623.11 1,144 0.55   

 Total 625.14 1,146    

 
ผลการวเิคราะห์ตามตารางท่ี 4.23 พบวา่ ผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อนท่ีปฏิบติังาน

อยู่ในโรงเ รียนท่ีมีขนาดแตกต่างกันมีความคิดเห็นเก่ียวกับรูปแบบการจัดการโรงเรียน 
เชิงสร้างสรรคแ์ละผลิตภาพองคป์ระกอบดา้นแนวทางการบริหารจดัการในทุกๆ ขอ้ ไม่แตกต่างกนั 
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ตารางท่ี 4.24  เปรียบเทียบระดบัความคิดเห็นต่อรูปแบบการจดัการโรงเรียนเชิงสร้างสรรคแ์ละ 
ผลิตภาพองคป์ระกอบดา้นแนวทางการมีส่วนร่วมจดัการศึกษาของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาและครูผูส้อนจ าแนกตามขนาดโรงเรียน 

 

ดา้นการมีส่วนร่วม
จดัการศึกษา 

แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

F01 Between Groups .78 2 0.39 0.77 .46 

 Within Groups 575.44 1,144 0.50   

 Total 576.22 1,146    

F02 Between Groups .94 2 0.47 0.65 .52 

 Within Groups 831.81 1,144 0.73   

 Total 832.75 1,146    

F03 Between Groups 1.01 2 0.51 0.87 .42 

 Within Groups 666.96 1,144 0.58   

 Total 667.97 1,146    

F04 Between Groups .20 2 0.10 0.17 .84 

 Within Groups 665.01 1,144 0.58   

 Total 665.21 1,146    

F05 Between Groups 1.27 2 0.63 1.13 .32 

 Within Groups 642.80 1,144 0.56   

 Total 644.07 1,146    

 
ผลการวิเคราะห์ตามตารางท่ี 4.24 พบว่า ผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อนท่ีปฏิบติังาน

อยู่ในโรงเ รียนท่ีมีขนาดแตกต่างกันมีความคิดเห็นเก่ียวกับรูปแบบการจัดการโรงเรียน 
เชิงสร้างสรรค์และผลิตภาพองคป์ระกอบดา้นแนวทางการมีส่วนร่วมจดัการศึกษาในทุกๆ ขอ้ ไม่
แตกต่างกนั 
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ภาพท่ี 4.1  รูปแบบการจดัการโรงเรียนเชิงสร้างสรรคแ์ละผลิตภาพในสังคมไทย (ฉบบัร่าง) 

ส่วนท่ี  1 ท่ีมาของรูปแบบ 
 

1.1   หลักการและเหตุผล 
1.2   แนวคิดและหลักการของรูปแบบ 
1.3   วัตถุประสงค์ของรูปแบบ 

ส่วนท่ี  2  องคป์ระกอบของรูปแบบการจดัการโรงเรียนเชิงสร้างสรรคแ์ละผลิตภาพใน
สงัคมไทย 

 

 

 

 

 

การจดัการ 
โรงเรียนเชิง

สร้างสรรคแ์ละ
ผลิตภาพใน
สงัคมไทย 

2.1 ปรัชญาและหลกัการ 

2.2 หลกัการจดัองคก์ร 

2.4 แนวทางการจดัการเรียนรู้ 

2.3 หลกัการจดัหลกัสูตร 

2.6 แนวทางการมีส่วนร่วม
ในการจดัการศึกษา 

2.5 แนวทางการบริหาร
จดัการ 

ส่วนท่ี  3  การน ารูปแบบไปใช ้
3.1   เง่ือนไขของรูปแบบ 
3.2 แนวทางการน ารูปแบบไปใช ้
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4.3 ตอนที ่3 ผลการประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของรูปแบบการจัดการโรงเรียน
เชิงสร้างสรรค์และผลติภาพในสังคมไทยของผู้ทรงคุณวุฒิ 

การประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของรูปแบบการจัดการโรงเรียน  
เชิงสร้างสรรคแ์ละผลิตภาพในสังคมไทย โดยผูท้รงคุณวุฒิจ านวน 6 คน โดยผูว้ิจยัใชแ้บบประเมิน
ความเหมาะสมและความเป็นไปไดแ้ละน าเสนอผลในภาพรวมเป็นการบรรยายประกอบตาราง แบ่ง
ออกเป็น 

ตอนท่ี 1 ผลการวเิคราะห์สถานภาพของผูท้รงคุณวุฒิ ปรากฏผลดงัตารางต่อไปน้ี 
 

ตารางท่ี 4.25 แสดงจ านวนและร้อยละของผูท้รงคุณวฒิุจ าแนกตามสถานภาพทัว่ไป 
 

สถานภาพ จ านวน ร้อยละ 

ต าแหน่งปัจจุบนั 
   1. นกัวชิาการ 6 100.00 

รวม 6 100.00 

คุณวฒิุทางการศึกษา 
   ปริญญาเอก 6 100.00 

รวม 6 100.00 

สาขาวชิา 
   1.  บริหารการศึกษา 4 66.67 

 2.  หลกัสูตรและการสอน 2 33.33 

รวม 6 100.00 
 

จากตารางท่ี 4.25 พบว่าสถานภาพของผู ้ทรงคุณวุฒิเป็นนักวิชาการในระดับ
มหาวิทยาลยั คิดเป็นร้อยละ 100 วุฒิทางการศึกษาระดบัปริญญาเอก จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ
100 ผูท้รงคุณวุฒิส่วนใหญ่ จบการศึกษาสาขาบริหารการศึกษา จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 66.67 
และจบสาขาหลกัสูตรและการสอน จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 33.33 
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ตอนท่ี  2 ผลการประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของรูปแบบการจดัการ
โรงเรียนเชิงสร้างสรรคแ์ละผลิตภาพในสังคมไทย เป็นการประเมินองค์ประกอบและสาระส าคญั
ของรูปแบบท่ีประกอบดว้ยท่ีมาของรูปแบบ องคป์ระกอบของรูปแบบ กระบวนการจดัโครงสร้าง
องคก์าร และการน าไปใช ้ปรากฏผลดงัตารางต่อไปน้ี 

 
ตารางท่ี 4.26  ค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของผลการประเมินรูปแบบการจดัการโรงเรียน 

เชิงสร้างสรรคแ์ละผลิตภาพในสังคมไทย 
 

รายการประเมิน ความเหมาะสม ความเป็นไปได ้

  x  SD x  SD 

1. ท่ีมาของรูปแบบ 
      1.1  หลกัการและเหตุผล 4.17 0.75 3.60 0.55 

 1.2  วตัถุประสงคข์องรูปแบบ 4.00 0.00 3.80 0.45 

 1.3  แนวคิดและทฤษฎีท่ีใชใ้นการพฒันารูปแบบ 3.83 0.75 3.60 0.55 

รวม 4.00 0.47 3.67 0.47 

2. องคป์ระกอบของรูปแบบ 
     2.1 ปรัชญาและหลกัการ 4.00 0.89 3.80 0.45 

 2.2 โครงสร้างองคก์ร 3.67 0.82 4.00 0.00 

 2.3  หลกัสูตร 3.50 0.55 3.80 0.45 

 2.4  การจดัการเรียนรู้ 3.83 0.41 3.80 0.45 
 2.5  การบริหารจดัการ 3.83 0.41 3.50 1.00 

 2.6  การมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา   4.17 0.41 4.00 0.71 

รวม 3.83 0.39 3.82 0.39 

3. รายการประเมิน 
     3.1  เง่ือนไขของรูปแบบ 3.50 0.55 3.20 0.84 

 3.2  แนวทางในการน ารูปแบบไปใช ้ 3.50 0.55 3.20 0.84 

รวม 3.50 0.55 3.20 0.84 
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ผลการวเิคราะห์ตามตารางท่ี 4.26 พบวา่ความเหมาะสมของรูปแบบการจดัการโรงเรียน
เชิงสร้างสรรค์และผลิตภาพ จากการประเมินของผู ้เ ช่ียวชาญ พบว่า ท่ีมาของรูปแบบ และ
องค์ประกอบของรูปแบบ มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.00 และ 3.82 
ตามล าดบั) ส่วนเง่ือนไขและการน ารูปแบบไปใช ้มีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 3.50) ส าหรับความเป็นไปไดข้องรูปแบบการจดัการโรงเรียนเชิงสร้างสรรค์และผลิตภาพ 
จากการประเมินของผูเ้ช่ียวชาญ พบว่า ท่ีมาของรูปแบบ และองค์ประกอบของรูปแบบ มีความ
เหมาะสมอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.67 และ 3.80 ตามล าดบั) ส่วนเง่ือนไขและการน า
รูปแบบไปใช ้มีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.20) 
 
4.3 ตอนที่ 3 สรุปผลความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับความเหมาะสมและความเป็นไป
ได้ของรูปแบบการจัดการโรงเรียนเชิงสร้างสรรค์และผลติภาพในประเทศไทย  

1. ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมเก่ียวกบัท่ีมาของรูปแบบ 
1.1 ควรมีการอา้งอิงขอ้ความท่ีเป็นเชิงลบ หรือปัญหาท่ีน าเสนอดว้ย 
1.2 ยงัไม่ชดัเจนว่าท าไมตอ้งมีรูปแบบน้ี เดิมมีรูปแบบอะไร เกิดปัญหาหรือขาด

คุณภาพอยา่งไร จึงตอ้งมีรูปแบบใหม่ 
1.3 น่าจะเพิ่มเติมดา้นการสร้างสรรคแ์ละผลิตภาพ 
1.4 ควรขยายความประเด็นท่ีกล่าวถึงปัญหาของการจดัการศึกษาท่ีผ่านมาในบาง

ประเด็น เช่นขาดเสรีภาพทางวชิาการ การลดความนิยมในอาชีพครูฯ เป็นตน้ 
1.5 ควรกล่าวถึงข้อดีของการจัดการศึกษาท่ีผ่านมา ตามท่ีมีผลการวิจัยของ

กระทรวงศึกษาหรือแหล่งอ่ืนๆ ดว้ย 
1.6 ควรมีการพิจารณาประเทศท่ีประสบความส าเร็จในดา้นการศึกษาเพิ่มเติม อาทิ 

ฟินแลนด ์ซ่ึงไดรั้บการยกยอ่งวา่มีโรงเรียนดีท่ีสุดในโลก 
1.7 ท่ีมาของรูปแบบ ยกมาจาก พรบ. อย่างเดียว น่าจะเพิ่มเติมให้เห็นว่าการจดั

โรงเรียนเชิงสร้างสรรค์และผลิตภาพในประเทศไทยท่ีมีมาในอดีตให้ผลิตผลท่ีแตกต่างออกไป
อยา่งไร จึงควรจดัแนวน้ี 

1.8 ควรมีรูปตวัหลักการท่ีน ามาเป็นแกนหลักของกรอบแนวคิดในการพฒันา
รูปแบบท่ีชดัเจน เช่น 

- สังคมในอนาคต 
- ยคุหลงัความทนัสมยั (Post Modernity) 
- สังคมแห่งการเรียนรู้ (Learning Society) 
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2. ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมเก่ียวกบัองคป์ระกอบของรูปแบบ 
2.1 องคป์ระกอบดา้นการบริหารจดัการควรเขียนให้เห็นกระบวนการท่ีชดัเจนวา่มี

ขั้นตอนอยา่งไร และเป็นรูปธรรมมากกวา่น้ี 
2.2 องคป์ระกอบของรูปแบบยงัขาดความเป็นรูปธรรมให้น าสู่การปฏิบติัและภาษา

ท่ีใช้ในการอธิบายองค์ประกอบย่อยๆ ยงัใช้ภาษไม่เหมาะสมหลายแห่ง ตวัอย่างเช่นหน้า 14)        
2.2 โครงสร้างองค์กร ไม่ได้แสดงรายละเอียดโครงสร้างว่าให้จดัองค์กรอย่างไร ควรมีแผนภูมิ
ประกอบ เช่น Top  Down หรือล่างข้ึนบนเป็น Chart 

2.3 ดา้นหลกัสูตร  ควรจดัโครงสร้างหลกัสูตรท่ีส่งเสริมการสร้างสรรค์และผลิต
ภาพเป็น 2 แบบ คือ 

1) ช่องเน้ือหาวิชาแยกออกมาให้ความรู้ในเร่ืองการสร้างสรรค์และผลิตภาพ
โดยตรง โดยเน้ือหาประเภทน้ีจะไม่อิงกบัเน้ือหาท่ีเรียนโดยทัว่ไป แต่เนน้สภาพปัญหาในปัจจุบนั 

2) จดับูรณาการด้านการสร้างสรรค์และผลิตภาพเขา้ไปในรายวิชาหรือกลุ่ม
สาระต่างๆ ทุกวิชา ตอ้งบูรณาการส่วนน้ีเขา้ไป ผลงานนักเรียนในแต่ละวิชาจะสะทอ้นด้านการ
สร้างสรรค์และผลิตภาพออกมา  ดา้นการจดัการเรียนการสอน ส่ือ แหล่งเรียนรู้ให้สอดคลอ้งกบั
หลกัสูตร 

2.4 ควรระบุองคป์ระกอบยอ่ยขององคป์ระกอบหลกั ของรูปแบบใหช้ดัเจน 
2.5 ควรเขียนประเด็นขององคป์ระกอบต่างๆ ใหเ้ห็นภาพดว้ย 
2.6 ควรเพิ่มกลยทุธ์ดา้นการจดัการเรียนการสอน 
2.7 ประเด็นส าคญับางอนัยงัซ ้ าซอ้นกนัอยู ่
2.8 องคป์ระกอบของรูปแบบควรมีการสังเคราะห์สรุปจากผลท่ีสรุปประเด็นส าคญั

ออกมาเป็นหลกัการท่ีมีความชดัเจนและสะทอ้นลกัษณะของรูปแบบเชิงสร้างสรรคท่ี์มีความโดด
เด่นกวา่น้ี อาจน าเสนอเขียน Model ท่ีมี Keyword ส าคญัของรูปแบบ 

3. ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมเก่ียวกบัเง่ือนไข และแนวทางการน ารูปแบบ
ไปใช ้

3.1 เง่ือนไขท่ีก าหนดจะมีวิธีการอย่างไรให้ผูบ้ริหารและครูมีคุณสมบัติตามท่ี
ก าหนดไว ้ควรเขียนในเชิงเสนอแนะดว้ย 

-  กระบวนการน า Model น้ีไปใชท้  าอยา่งไร 
3.2 เง่ือนไขควรระบุตวัแปรต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการศึกษาในโรงเรียนและ

เนน้เร่ืองการจดัการตามหวัขอ้เร่ือง 

DPU



249 

 

- แนวทางการน าไปใช้ยงัขาดความเป็นรูปธรรม ควรมีตวัอย่างเป็นรูปธรรม 
รูปแบบน้ียงัไม่ผา่นการน าไปใชจ้ริง จึงขาดน ้าหนกัสนบัสนุน 

3.3 ผูบ้ริหารสถานศึกษา มีความสามารถในการบริหารตามช่วงเวลาท่ีเหมาะสมกบั
สภาพโรงเรียน   

- ช่วงแรกเน้นการบริหารการเปล่ียนแปลงเพื่อให้โรงเรียนเข้าสู่โรงเรียน 
เชิงสร้างสรรคแ์ละผลิตภาพ 

- ช่วงหลงั เนน้การบริหารเพื่อพฒันาต่อยอดส่งเสริมคุณภาพจากเดิม ตอ้งสร้าง
วฒันธรรมองคก์ร และค่านิยมขององคก์รท่ีเนน้การสร้างสรรคส์ร้าง Creation of Product 

3.4 ควรขยายความขั้นตอนของการน ารูปแบบไปใชใ้หช้ดัเจน เป็นรูปธรรมมากข้ึน 
3.5 เง่ือนไขการน ารูปแบบไปใชค้วรน าไปเสนอแนะในตวัรูปแบบมากกวา่ 
3.6 เง่ือนไข หมายถึง กฎหมาย และกลุ่มเป้าหมายการตลาด อาจน ารูปแบบทาง

ธุรกิจมาเป็น Model วเิคราะห์ก็ได ้
- ประเด็นท่ีจะเป็นเง่ือนไข ผูป้กครองตอ้งยอมรับ สังคมตอ้งยอมรับ ผูส้อนตอ้ง

ปรับตวัใหเ้ขา้กบัระบบใหม่ และระบบการศึกษาตอ้งสอดรับกนัได ้
4. ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมอ่ืนๆ 

4.1 รายละเอียดแต่ละองคป์ระกอบตั้งแต่ปรัชญา หลกัการ  เง่ือนไขและการน า
รูปแบบไปใชย้งัไม่ค่อยชดัเจน ควรเขียนอธิบายแต่ละองคป์ระกอบใหช้ดัเจนและกระชบั 

- การอธิบายวธีิการประเมินรูปแบบวา่ใชว้ธีิใดบา้ง ในเอกสารหนา้ 7 ระบุไว ้2 วธีิ 
- รายการท่ีถามในแบบสอบถาม ควรมีการแสดงให้เห็นว่าไดม้าอย่างไร เช่น 

ในนิยามศพัท ์
- ควรมีการเปรียบเทียบรูปแบบการบริหารโรงเรียนปัจจุบนักบัรูปแบบท่ีจะ

พฒันา 
4.2 หลกัสูตรน้ีส าหรับทุกโรงเรียนหรือใช้เฉพาะโรงเรียนทีเป็นแบบโรงเรียน 4 

โรง เน่ืองจากไม่มีอะไรรับประกนัไดเ้ก่ียวกบัผลการเรียนรู้ของผูเ้รียน ควรมีงานวิจยัสนบัสนุนวา่ถา้
ใชรู้ปแบบน้ีจะเกิดผลดีต่อผูเ้รียนดา้นใดบา้ง 

4.3 การสร้างบรรยากาศของโรงเรียน 
4.4 ในกรอบแนวคิดการวจิยัน่าจะมีการติดตามประเมินผลการน ารูปแบบไปใช ้

- ควรน าเสนอหลกัการ ทฤษฎีของงานวจิยัดว้ย 
- แบบสอบถามท่ีมีความเป็นมาอยา่งไร ควรน าเสนอดว้ย 
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- น่าจะสรุปการบริหารจดัการศึกษาโรงเรียนแบบเดิมเป็นอยา่งไรและแบบใหม่
เป็นอยา่งไร เปรียบเทียบ 

4.5 รูปแบบจริงยงัไม่ออกเป็นแค่ประเด็นข้อคิดเห็น เช่นโครงสร้างองค์กร 
โครงสร้างผูบ้ริหารเป็นอยา่งไร ประกอบดว้ยกรรมการอระไรบา้ง กรรมการมีคุณสมบติัอยา่งไร มี
อ านาจบริหารจดัการอยา่งไร รูปแบบการบริหารจดัการเชิงสร้างสรรคท์  าอย่างไร หลกัสูตรมาจาก
แกนกลางร้อยละเท่าไร เป็นหลกัสูตรสร้างสรรค์ร้อยละเท่าไร และควรมีประเด็นหรือมีกรอบ
อยา่งไร 

4.6 ควรน าเสนอรูปแบบท่ีมีลักษณะเฉพาะของโรงเรียนเชิงสร้างสรรค์และ  
ผลิตภาพ 

 
4.4 ตอนที ่4 การน าเสนอรูปแบบการจัดการโรงเรียนเชิงสร้างสรรค์และผลติภาพในสังคมไทย 

จากผลการศึกษาแนวคิดทฤษฎี จากเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกับการจดัการ
โรงเรียนเชิงสร้างสรรคแ์ละผลิตภาพในประเทศไทยทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งศึกษา
สภาพการจดัการโรงเรียนเชิงสร้างสรรคแ์ละผลิตภาพในประเทศไทย ท่ีเป็นกรณีศึกษา 4 โรง โดย
การสัมภาษณ์ผูบ้ริหารและสัมภาษณ์ผูท้รงคุณวุฒิ 11 คน ในเร่ืองความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะท่ีมี
ต่อรูปแบบการจดัการโรงเรียนเชิงสร้างสรรค์และผลิตภาพในประเทศไทยและสอบถามความ
คิดเห็นเก่ียวกบัรูปแบบการจดัการโรงเรียนเชิงสร้างสรรคแ์ละผลิตภาพในประเทศไทยของผูบ้ริหาร 
รองผูอ้  านวยการ และครู ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จ านวน 440 โรงเรียน 

จากแนวคิดทฤษฎีและผลการศึกษาสภาพการจัดการโรงเรียนเชิงสร้างสรรค์และ  
ผลิตภาพในประเทศไทย 

ผลการสัมภาษณ์ผูท้รงคุณวฒิุและผลจากการสอบถามผูบ้ริหาร รองผูอ้  านวยการและครู
ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผูว้ิจยั ไดร่้างรูปแบบการจดัการโรงเรียนเชิงสร้างสรรคแ์ละผลิตภาพใน
ประเทศไทย และน าเสนออาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ใหค้วามเห็น แลว้จึงปรับปรุงแกไ้ข  จากนั้น
จึงศึกษาความเหมาะสมและความเป็นไดข้องรูปแบบท่ีสร้างข้ึน โดยการจดัสนทนากลุ่ม (Focus 
Group) ผูท้รงคุณวุฒิ จ  านวน 6 คน จากการคดัเลือกแบบเจาะจง แลว้จึงสังเคราะห์ผลการสนทนา
กลุ่ม (Focus Group) และปรับปรุงแกไ้ข และน าเสนอรูปแบบการจดัการโรงเรียนเชิงสร้างสรรค์
และผลิตภาพในประเทศไทย ดงัแผนภาพและสาระส าคญัต่อไปน้ี 
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รูปแบบการจดัการโรงเรียนเชิงสร้างสรรคแ์ละผลิตภาพในประเทศไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ภาพท่ี 4.2  รูปแบบการจดัการโรงเรียนเชิงสร้างสรรคแ์ละผลิตภาพในประเทศไทย 

ส่วนท่ี  1  ท่ีมาของรูปแบบ 
1.1  หลกัการและเหตุผล 
1.2  แนวคิดและหลกัการของรูปแบบ 
1.3   วตัถุประสงคข์องรูปแบบ 

 ส่วนท่ี 2 องคป์ระกอบของรูปแบบการจดัการโรงเรียนเชิงสร้างสรรคแ์ละ 
 ผลิตภาพในประเทศไทย 

 
 
 
 
 

โรงเรียน 

เชิงสร้างสรรคแ์ละ
ผลิตภาพในประเทศ

ไทย 

1 ปรัชญาและหลกัการ 
1) เป็นการศึกษาตลอดชีวิต 
2) ผูเ้รียนกลา้คิด กลา้ท า กลา้แสดงออก 
3) คิดสร้างสรรค ์เก่ง ดี มี สุข 

 

2 หลกัการจดัองคก์ร 
1) เป็นองคก์รอิสระ ยดืหยุน่ ไม่มี
โครงสร้างแน่นอน 

2) ผูบ้ริหารใกลชิ้ด ผูป้ฏิบติังาน 

4.  แนวทางการจดัการเรียนรู้ 
1) ออกแบบการเรียนรู้ท่ี
สอดคลอ้งกบัธรรมชาติ 

2) เรียนรู้ผา่นการปฏิบติัจาก
การท าโครงงาน 

3 หลกัการจดัหลกัสูตร 
1) จดัให้สอดคลอ้งกบั
หลกัสูตรแกนกลาง 
2) มีความยดืหยุน่เนน้ผูเ้รียนมี
ส่วนร่วม 

3) จดัเป็นหน่วยบูรณาการ 

6. แนวทางการมีส่วนร่วมในการจดั
การศึกษา 
1) ทุกภาคีมีส่วนร่วมจดัการศึกษา 
2) มีหลกัสูตรส าหรับผูป้กครอง 

5. แนวทางการบริหารจดัการ 
1) ผูบ้ริหารเป็นนกัจดัการท่ีดี เป็นผูน้ า
การเปล่ียนแปลง 
2) ครูและบุคลากรตอ้งเขา้ใจ แนวคิด
ของโรงเรียน 

3) ตอ้งส่ือสารให้สาธารณชนเขา้ใจ 

ส่วนท่ี  3 การน ารูปแบบไปใช ้
3.1  เง่ือนไขของรูปแบบ 

    3.2 แนวทางการน ารูปแบบไปใช ้
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จากภาพท่ี 4.2  รูปแบบการจดัการโรงเรียนเชิงสร้างสรรคแ์ละผลิตภาพในประเทศไทย 
ประกอบดว้ย 3 ส่วน ดงัน้ี 

ส่วนท่ี 1  ท่ีมาของรูปแบบ 
ท่ีมาของรูปแบบการจัดการโรงเรียนเชิงสร้างสรรค์และผลิตภาพในประเทศไทย  

มีรายละเอียด ดงัน้ี 
1. หลกัการและเหตุผล 
จากผลการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีจากเอกสาร และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกับการจดัการ

โรงเรียนเชิงสร้างสรรค์และผลิตภาพในประเทศไทยทั้ งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้ ง
การศึกษาสภาพการจดัการโรงเรียนเชิงสร้างสรรคแ์ละผลิตภาพในประเทศไทย พบวา่มีการพฒันา
สถานศึกษาตามรูปแบบแนวคิดเชิงสร้างสรรค์และผลิตภาพเป็นโรงเรียนแห่งการเรียนรู้ สามารถ
จัดการเรียนรู้ได้อย่างดีในด้านการบริหารจัดการนักเรียนได้รับประสบการณ์หลากหลายใน 
การเรียนรู้ มีการประเมินผลการเรียนรู้ตามรูปแบบแนวคิดเชิงสร้างสรรค์ มีการพฒันาการเรียนรู้ 
การสอน การมีส่วนร่วมการเรียนรู้ด้วยตนเอง ส่วนส าคญัท่ีสุดคือนโยบายวิธีปฏิบติัและคุณค่า 
การปฏิบติัทางการเรียนรู้ ตามแนวคิดเชิงสร้างสรรค ์นอกจากน้ีจากการสัมภาษณ์ผูบ้ริหารโรงเรียน
เชิงสร้างสรรคแ์ละผลิตภาพ พบวา่สภาพการจดัการโรงเรียนเชิงสร้างสรรคแ์ละผลิตภาพในประเทศ
ไทย ประชาชนและผูป้กครองยงัไม่เขา้ใจในการจดัการเรียนรู้ ซ่ึงเป็นการจดัการเรียนรู้แนวใหม่ มี
การบูรณาการด้วยวิชาและเทคโนโลยีภายใตค้วามเป็นไทย มีวิธีคิดแยกส่วนผูบ้ริหาร ครู และ
บุคลากรตอ้งมีความพร้อมสูง ในการทุ่มเทเวลาในการสอนแบบวิเคราะห์ มีเหตุผล มีขอ้สงสัย รู้จกั
วินยั และพิสูจน์ ครูตอ้งน าไดใ้นดา้นปรัชญาและหลกัการ โรงเรียนเนน้ให้นกัเรียนกลา้คิด กลา้ท า 
กลา้แสดงความคิดเห็น สามารถพฒันาตนเองได ้หลกัการจดัองค์กร ไม่มีโครงสร้างแน่นอน เป็น
องคก์รท่ีผูบ้ริหารใกลชิ้ดกบัผูป้ฏิบติังาน แต่ละองค์กรจดัการตนเอง หลกัการจดัหลกัสูตรยืดหยุ่น
เน้นผูเ้รียนมีส่วนร่วมในการออกแบบแผนกิจกรรมการเรียนทั้งในและนอกห้องเรียน มีการจดั
กิจกรรมเสริม แนวทางการจดัการเรียนรู้ มีการออกแบบการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับธรรมชาติ 
เรียนรู้ผ่านการปฏิบติัโดยการท าโครงงาน จดัการเรียนรู้เป็นหน่วยบูรณาการ แนวทางการบริหาร
จดัการโรงเรียน จะต้องส่ือสารให้สาธารณชนเข้าใจ บุคลากรต้องเข้าใจแนวคิดของโรงเรียน  
แนวทางการมีส่วนร่วม ผูป้กครองมีส่วนร่วมกบัทางโรงเรียนโดยการท ากิจกรรมร่วมกนั 

พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พุทธศกัราช 2542 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) 
พุทธศกัราช 2545 ไดใ้ห้ความส าคญักบัการจดัการโรงเรียนเชิงสร้างสรรคแ์ละผลิตภาพ ในมาตรา 
22 มาตรา 24 และมาตรา 7 โดยมุ่งเนน้ใหมี้การปรับเปล่ียนวฒันธรรมการเรียนรู้ใหม่ของคนไทยทั้ง
การปรับการเรียนของผูเ้รียนท่ีเนน้การเรียนจากภาคทฤษฎีเป็นหลกั และเปล่ียนการสอนของผูส้อน
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เป็นผูบ้อกความรู้ ให้เป็นผูอ้  านวยความสะดวกให้เกิดความรู้ดว้ยวิธีการท่ีหลากหลาย เพื่อส่งเสริม
ใหผู้เ้รียนเกิดความคิดริเร่ิมสร้างสรรคใ์นการเรียนรู้ท่ีหลากหลายมุมมองมากยิง่ข้ึน 

จากความส าคญัดงักล่าวจึงควรเปล่ียนกระแสการศึกษาใหม่ให้เป็นไปในทิศทางท่ี
ก่อให้เกิดผลในทางปฏิบติัก่อให้เกิดรูปธรรมในการศึกษาและก่อให้เกิดผลผลิตในทางสร้างสรรค์
เป็นผลผลิตใหม่ๆ ท่ีเกิดจากความคิดสติปัญญา วิธีการของการศึกษานั้นๆ ซ่ึงสถานศึกษาควร
ส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพของผูเ้รียนทุกระดับการศึกษา มีการก าหนดหลักสูตรการศึกษาท่ี
เหมาะสมกบัศกัยภาพผูเ้รียน เพื่อใหก้ารพฒันาความคิดเชิงสร้างสรรคค์่อยเป็นค่อยไป ปฏิบติัไดจ้ริง
และมีประสิทธิภาพสูงสุดอนัน าไปสู่การจดัการโรงเรียนเชิงสร้างสรรค์และผลิตภาพในประเทศ
ไทย 

2. แนวคิดและหลกัการในการพฒันารูปแบบการจดัการโรงเรียนเชิงสร้างสรรค์และ
ผลิตภาพในประเทศไทย   

แนวคิดในการพฒันารูปแบบ 
โลกปัจจุบนัเป็นโลกแห่งการเปล่ียนแปลง ซ่ึงเรียกกนัว่ายุคหลงัความทนัสมยั (Post 

Modernity) จากสภาวะการแข่งขนัของโลก โดยเฉพาะการแข่งขนัทางเศรษฐกิจประกอบกบัความ
เจริญกา้วหนา้ทางเทคโนโลยีท าให้เกิดขอ้มูลข่าวสารท่ีแพร่กระจาย เช่ือมโยงทัว่ถึง ทัว่โลก ท าให้
เกิดโลกไร้พรมแดน สังคมตอ้งมีการปรับเปล่ียนอย่างหลีกเล่ียงไม่ได้ สังคมท่ีด ารงอยู่โดยขาด
การศึกษาคน้ควา้ไม่มีการสร้างหรือจดัการใหเ้กิดองคค์วามรู้ใหม่ หรือสังคมท่ีมีแต่การเลียนแบบจะ
ถูกครอบง าทางความคิด ทางเศรษฐกิจ การเมือง ไม่มีเอกลักษณ์ของตนเอง เป็นสังคมท่ีมีขีด
ความสามารถในการแข่งขนัต ่าและอยู่รอดไดย้าก ดงันั้นจึงจ าเป็นตอ้งเปล่ียนแปลงสังคมใหม่ ให้
เป็นสังคมฐานความรู้มีผูค้นท่ีรู้จกัคิด สามารถสร้างหรือผลิตงานใหม่ๆ มีการพฒันาเช่ือมโยงความรู้ 
เป็นสังคมท่ีมีเหตุ มีผล และเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ (Learning Society)  นอกจากน้ีสภาพสังคม
ปัจจุบนัไดส้ะทอ้นความอ่อนดอ้ยของสังคมและการศึกษา คือสภาพสังคมเต็มไปดว้ยระบบบริโภค
นิยมอยู่ทั่วไป ทั้ งในค่านิยมและแนวปฏิบติัของผูค้นในสังคม และระบบการศึกษาก็ส่งเสริม
ด าเนินการไปในแนวของบริโภคนิยมเช่นเดียวกนั ดงัจะเห็นไดช้ดัเจนในหลกัสูตร และการสอนยงั
เป็นระบบบริโภคความรู้ บริโภคความเขา้ใจและบริโภคค่านิยมต่างๆ ตามครูหรือตามท่ีก าหนดไว้
ในสังคม โดยไม่ไดส่้งเสริมใหผู้เ้รียนสร้าง ประดิษฐแ์ละพฒันาส่ิงต่างๆ ข้ึนมาใหม่ใหก้บัตวัเองและ
สังคม ในกระบวนการเรียนการสอน ครูจะเป็นผูใ้ห้ เป็นผูบ้อกให้กบันกัเรียน ในขณะท่ีนกัเรียนท า
หนา้ท่ีเป็นผูบ้ริโภคความรู้จากครู ไม่สอนให้ผูเ้รียนคิดประดิษฐ์ สร้างส่ิงต่างๆ ผูเ้รียนจึงขาดการคิด
ส่ิงใหม่ๆ ใหต้วัเองและสังคม 
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ดงันั้นเพื่อใหก้ารศึกษาเป็นไปในทิศทางท่ีมีคุณค่าต่อผูเ้รียน ต่อสังคมในทางสร้างสรรค ์
รวมทั้งเป็นประโยชน์ในการพฒันาประเทศให้ด ารงอยูใ่นภาวะสังคมโลกท่ีแข่งขนักนัอยา่งรุนแรง
ได ้จึงควรเปล่ียนกระแสการศึกษาใหม่ ให้เป็นไปในทิศทางท่ีก่อให้เกิดผลในทางปฏิบติั ก่อให้เกิด
รูปธรรมในการศึกษา ก่อให้เกิดผลผลิตในวงการศึกษา แล้วให้ผลผลิตนั้ นเป็นผลผลิตอย่าง
สร้างสรรค ์ใหก้ารศึกษาเป็นไปเพื่อ 

การคิด การประดิษฐ์ การสร้างส่ิงใหม่ๆ อย่างมีความคิดสร้างสรรค์ เพื่อให้ผูเ้รียนมี
ความคิดใหม่ๆ สังคมมีคนคิดใหม่ๆ สร้างสรรคผ์ลงานใหม่ๆ  

จะเห็นไดว้า่การจดัการโรงเรียนเชิงสร้างสรรคแ์ละผลิตภาพในประเทศไทย เป็นการจดั
กระบวนการเรียนรู้ท่ีท าให้ผูเ้รียนได้เตรียมตวัส าหรับอนาคต เข้าใจความจริงและส่ิงแวดล้อม
รอบตวั สามารถคิด จินตนาการ วิเคราะห์ และสังเคราะห์สถานการณ์ตามสภาวะของปัญหาท่ี
เกิดข้ึน และหาทางแกไ้ขได ้

อย่างเหมาะสม สถานศึกษาและผูเ้ก่ียวขอ้งจึงจ าเป็นตอ้งส่งเสริมให้เกิดกระบวนการ
เรียนรู้ท่ีน าไปสู่การสร้างสรรค์ และผลิตภาพไดอ้ย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิต นอกจากน้ีแนวคิดและ
หลกัการในการพฒันารูปแบบ ประกอบดว้ย 

1) การจดัการสถานศึกษาตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ี
แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี2)  พ.ศ. 2545 ไดแ้ก่ การจดัการศึกษาให้สอดคลอ้งกบัหลกัการศึกษาเพื่อให้
ประโยชน์ต่อผูเ้รียนและสังคมไดบ้รรลุความมุ่งหมายท่ีก าหนด เป็นการศึกษาตลอดชีวติ 

2) การจดัการสถานศึกษาท่ีเป็นนิติบุคคล สถานศึกษามีหนา้ท่ีให้บริการการศึกษา
แก่ประชาชนและเป็นสถานศึกษาของรัฐ ซ่ึงกระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศให้สถานศึกษาขั้น
พื้นฐานทุกแห่งเป็นนิติบุคคล เพื่อให้มีความเป็นอิสระในการบริหารจดัการและรองรับการกระจาย
อ านาจ 

3) แนวคิดการจดัโครงสร้างองคก์ร ประกอบดว้ย องคป์ระกอบในการจดัโครงสร้าง
องคก์ร ไดแ้ก่การแบ่งงาน การจดัแผนกงาน การก าหนดช่วงการบงัคบับญัชา การมอบอ านาจหนา้ท่ี 
และกลไกการจดัโครงสร้างองคก์ร 

4) แนวคิดการพฒันารูปแบบ ว่าด้วยการศึกษาองค์ความรู้ท่ีเก่ียวขอ้ง การก าหนด
หลกัการและองคป์ระกอบของรูปแบบ การร่างรูปแบบ การประเมินรูปแบบ การปรับปรุงและการ
น าเสนอรูปแบบ 

3. วตัถุประสงคข์องรูปแบบ 
เพื่อใหมี้รูปแบบและใชเ้ป็นแนวทางในการจดัการโรงเรียนเชิงสร้างสรรคแ์ละผลิตภาพ

ในประเทศไทย 
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ส่วนท่ี  2 องคป์ระกอบของรูปแบบการจดัการโรงเรียนเชิงสร้างสรรคแ์ละผลิตภาพใน
ประเทศไทย 

2.1 ปรัชญาและหลกัการ 
ปรัชญาและหลกัการศึกษาเป็นแนวทางในการด าเนินการคน้หาค าตอบท่ีมีเหตุและผล 

เพื่อน าไปสู่การตดัสินใจท่ีจะเลือกใช้แนวทางในการจดัการศึกษาอย่างไร เพื่อให้บุคคลท่ีได้รับ
การศึกษาเป็นคนท่ีสังคมมุ่งหวงัหรือควรจะเป็น การศึกษาท่ีเหมาะกบัสังคมในอนาคตจะตอ้งเป็น
การศึกษาท่ีพฒันาคน โดยกระบวนการเรียนรู้และจากส่ิงแวดล้อม เกิดผลอนัไพบูลยต่์อชีวิตและ
สังคม เพื่อใหค้นรู้ดี คิดดี ท าดี มีประโยชน์ต่อตนเองและสังคม บนหลกัการของ 1). ความเสมอภาค
ในโอกาส  2). ประสิทธิภาพในกระบวนการ และ  3). ประสิทธิผลท่ีพฒันาชีวิตและสังคมซ่ึง
สอดคลอ้งกบัพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี2) พ.ศ.
2545 มีปรัชญาในการจดัการศึกษา คือตอ้งเป็นการศึกษาตลอดชีวิตทุกส่วนของสังคมมีส่วนร่วม 
และการพฒันาการศึกษาจะตอ้งเป็นไอย่างต่อเน่ือง เพื่อให้คนไทยเป็นมนุษย์ท่ีสมบรูณ์ทั้งทาง
ร่างกาย สติปัญญา มีคุณธรรมจริยธรรม มีความรู้ ความสามารถท่ีจะด ารงชีวติอยา่งมีความสุข 

ปรัชญาและหลกัการโรงเรียนเชิงสร้างสรรคแ์ละผลิตภาพในประเทศไทย 
1. เป็นการศึกษาตลอดชีวติ 
2. กลา้คิด กลา้ท า กลา้แสดงความคิดเห็น กลา้แสดงออกท าให้นกัเรียนมีเหตุผล 

เป็นผูน้ ากลุ่ม รู้จกัคิดวเิคราะห์สามารถพฒันาตนเองได ้
3. หลกัการเรียนรู้ เนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั คิดสร้างสรรค ์เก่ง ดี มีความสุข 

2.2 หลกัการจดัองคก์ร 
โครงสร้างองค์กรโดยทัว่ไป หมายถึง รูปแบบของงานและกลุ่มของงานในองค์กร ซ่ึง

เป็นส่ิงส าคญัท่ีก่อให้เกิดพฤติกรรมของบุคคลและกลุ่มบุคคลในองค์กร ดงันั้นการจดัโครงสร้าง
องค์กรจึงเป็นกระบวนการท่ีส าคัญ และจ าเป็นอย่างยิ่งในการบริหารงาน ซ่ึงผูบ้ริหารจะต้อง
ออกแบบโครงสร้างขององค์กรให้เหมาะสม สอดคลอ้งกบัภารกิจ หน้าท่ี วตัถุประสงค์ นโยบาย 
และเป้าหมาย ในการท างาน เพราะหากวา่การจดัโครงสร้างองค์กรไม่เอ้ืออ านวยต่อการปฏิบติังาน
แล้ว ย่อมเป็นส่ิงท่ีจะท าให้ผลการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลได้ ในการจัด
โครงสร้างขององค์กร หากเป็นองค์กรขนาดใหญ่ก็จะมีความซับซ้อนมากข้ึน เพราะมีความ
หลากหลายของงาน จึงตอ้งมีการจดัระเบียบ รูปแบบ เพื่อใช้ก ากบัพฤติกรรมของบุคคลให้เป็น
ระบบท่ีเป็นทางการให้มากข้ึน แต่กฎระเบียบก็ตอ้งมีไม่มากเกินความจ าเป็น เพราะจะท าให้เกิด
ความไม่คล่องตวั และหากมีการจดัศูนยอ์  านาจการตดัสินใจไวท่ี้ศูนยก์ลางปัญหาต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนใน
องคก์รก็จะมีทิศทางไหลไปหาผูบ้ริหารระดบัสูงเพียงทางเดียว ลกัษณะโครงสร้างองคก์รยุคใหม่จึง
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ขจดัปัญหาความซับซ้อนโดยการกระจายอ านาจ การตดัสินใจเพื่อความคล่องตวัให้ทนัต่อความ
เปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนอยา่งรวดเร็ว 

หลกัการจดัองคก์รโรงเรียนเชิงสร้างสรรคแ์ละผลิตภาพในประเทศไทย 
1. เป็นองคก์รอิสระ ยดืหยุน่ ไม่มีโครงสร้างท่ีแน่นอน 
2. เป็นองคก์รท่ีมีผูบ้ริหารใกลชิ้ดผูป้ฏิบติังาน 
3. มีคณะกรรมการอ านวยการเป็นผูท้รงคุณวฒิุภายนอก 

2.3 หลกัการจดัหลกัสูตร 
การจดัหลกัสูตรการเรียนการสอนของสถานศึกษาจึงตอ้งการก าหนดเน้ือหาวิชา ทั้ง

วชิาการ การจดักิจกรรมเพิ่มพนูประสบการณ์ตามจุดมุ่งหมายของหลกัสูตรขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 
2551 ซ่ึงเป็นหลักสูตรแกนกลางท่ีจัดอย่างเหมาะสม เพื่อให้ผูเ้รียนได้รับความรู้ ทักษะ และ
ประสบการณ์ท่ีสอดคลอ้งกบัความสามารถและความถนดั ความตอ้งการของผูเ้รียนอยา่งมีคุณภาพ
และมาตรฐานสามารถท่ีจะน าไปประยุกต์ใช้ในการด ารงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุขตาม
วตัถุประสงคข์องหลกัสูตร 

หลกัการจดัหลกัสูตรโรงเรียนเชิงสร้างสรรคแ์ละผลิตภาพในประเทศไทย 
1. มีความยืดหยุ่น เน้นผู ้เรียนมีส่วนร่วมในการออกแบบแผนกิจกรรมและ       

การเรียน 
2. เป็นหลกัสูตรท่ีเทียบเคียงกบันานาชาติได ้
3. เป็นหลกัสูตรเชิงสร้างสรรคใ์หคิ้ดทุกวชิาเนน้การท ากิจกรรม 

2.4  แนวทางการจดัการเรียนรู้ 
การจดัการเรียนรู้ตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 สถานศึกษาขั้น

พื้นฐาน สามารถจดัการเรียนรู้ เพื่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดกบัตวัผูเ้รียน ดงัน้ี 
1) จดัการเรียนรู้ท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญั จดัอย่างหลากหลาย ให้สอดคล้องกับ

ความสามารถและศกัยภาพของผูเ้รียน เกิดการเรียนรู้ไดทุ้กเวลา และสถานท่ี 
2) จดัการเรียนรู้ท่ีเน้นให้ผูเ้รียนไดรู้้เก่ียวกบัตนเอง วิชาการและสภาพแวดล้อม 

รู้จกัแสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง และไดน้ าส่ิงท่ีเรียนรู้มาบูรณาการและเช่ือมโยงกบัการด ารงชีวิตใน
สังคม 

3) ทุกส่วนของสังคมจะตอ้งเขา้มามีส่วนร่วมในการพฒันาผูเ้รียน 
ดงันั้นการจดัการเรียนรู้จึงเป็นวิธีการในการจดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเน้น

ผู ้เรียนเป็นส าคัญ ผู ้เรียนสามารถแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย 
ผสมผสานกบัการเรียนรู้ท่ีไดรั้บการแนะน าจากครูผูส้อน และเป็นการเรียนรู้ท่ีเกิดจาการมีส่วนร่วม
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ของทุกฝ่ายท่ีมุ่งประโยชน์สูงสุดแก่ผูเ้รียนให้ผูเ้รียนไดพ้ฒันาเต็มตามศกัยภาพ รู้จกัแสวงหาความรู้
ท่ีมีอยู่อย่างหลากหลายด้วยตนเอง เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการ
ด ารงชีวติประจ าวนัได ้และเป็นการเรียนรู้ท่ีมีความสุข 

แนวทางการจดัการเรียนรู้โรงเรียนเชิงสร้างสรรคแ์ละผลิตภาพในประเทศไทย 
1) จดัการเรียนรู้เป็นหน่วยบูรณาการผูเ้รียนมีโอกาสเป็นผูเ้ลือก 
2) ออกแบบการเรียนรู้ใหส้อดคลอ้งกบัธรรมชาติ เรียนรู้ผา่นการปฏิบติัจากการท า

โครงการ 
แนวทางการจดัการเรียนรู้ 
2.5 แนวทางการบริหารจดัการ 
การบริหารจดัการและการจดัการศึกษาตามเจตนารมณ์ของพระราชบญัญติัการศึกษา

แห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 และพระราชบญัญติัระเบียบบริหาร
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 ไดก้ระจายอ านาจให้สถานศึกษามีความเป็นอิสระในการ
จดัการด้านวิชาการ การเงินและบุคลากร โดยเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนเขา้มาส่งเสริมและ
สนบัสนุนให้โรงเรียนสามารถจดัการศึกษา โดยมีการจดัสภาพแวดลอ้มให้เกิดความเพียงพอ และ
เหมาะสมทั้งด้านอาคาร สถานท่ี งบประมาณ บุคคลและการบริหารทัว่ไป ให้เอ้ืออ านวยต่อการ
จดัการเรียนรู้ เพื่อให้การจดัการศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล โดยมี
เป้าหมายคือตวัผูเ้รียน ไดรั้บการพฒันาอยา่งเตม็ศกัยภาพ  

แนวทางการจดัการโรงเรียนเชิงสร้างสรรคแ์ละผลิตภาพในประเทศไทย 
1) การบริหารจดัการ ผูบ้ริหารเป็นนกัจดัการท่ีดีมีใจกวา้ง โปร่งใส เป็นผูน้ าการ

เปล่ียนแปลง 
2) บุคลากรตอ้งเขา้ใจแนวคิดของโรงเรียน 

2.6 แนวทางการมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา 
การมีส่วนร่วม เป็นการเปิดโอกาสใหบุ้คคลหรือกลุ่มบุคคลเขา้มามีส่วนร่วมในกิจกรรม 

ไม่วา่จะเป็นทางตรง หรือทางออ้ม ในลกัษณะของการร่วมรับรู้ ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมตดัสินใจ ร่วม
ติดตามผล การเปิดโอกาสให้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับประโยชน์ในด้านการน าเอาความรู้ 
ความสามารถ และทกัษะของคนในองค์กรมาใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม นอกจากน้ีพ่อแม่ 
ผูป้กครอง มีบทบาทในการร่วมมือกบัทางโรงเรียนเพื่อพฒันาการศึกษาลูกมีหลายระดบัคือ 

การมีส่วนร่วมในระดบัปฏิบติั ไดแ้ก่ บทบาทในการเป็นครู ร่วมให้ขอ้มูลเสริมบทเรียน
ต่างๆ 
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การจดักิจกรรมท่ีน่าในใจให้แก่เด็กหรือกลุ่มพ่อแม่ดว้ยกนั การเยี่ยมบา้น การช่วยเหลือ
ครอบครัวท่ีมีลกัษณะพิเศษ การช่วยงานหรือสนบัสนุนงานในหอ้งสมุด 

การมีส่วนร่วมในระดบันโยบายและการบริหาร ไดแ้ก่เป็นคณะกรรมการดา้นต่างๆ ใน
โรงเรียน เช่น เป็นคณะกรรมการการศึกษาวางแผน และพฒันาการเรียนการสอนของโรงเรียน 
คณะกรรมการตรวจสอบ และประเมินผลดา้นต่างๆ ท่ีเหมาะสมและจ าเป็น 

การมีส่วนร่วมของพอ่แม่ในฐานะผูพ้ิทกัษสิ์ทธิ คือการท่ีพอ่แม่เขา้ร่วมในการตรวจสอบ
หนา้ท่ีเป็นปากเป็นเสียงใหแ้ก่กลุ่มเด็กนกัเรียน กลุ่มพอ่แม่ดว้ยกนั หรือกลุ่มครูในโรงเรียน 

แนวทางการมีส่วนร่วมในโรงเรียนเชิงสร้างสรรคแ์ละผลิตภาพในประเทศไทย 
1. ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งร่วมคิด ร่วมท า ร่วมวางแผน ร่วมประเมินติดตามและร่วมรับ

ผลท่ีเกิดข้ึนจากการด าเนินการ 
2. ชุมชนมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาและในฐานะผูส้นบัสนุนทรัพยากรการ

เรียนรู้และเป็นแหล่งเรียนรู้ 
ส่วนท่ี  3 การน ารูปแบบไปใช ้
การน ารูปแบบการจดัการโรงเรียนเชิงสร้างสรรคแ์ละผลิตภาพในประเทศไทยไปใชใ้ห้

เกิดผลส าเร็จบรรลุเป้าหมายได ้ควรท าความเขา้ใจแนวทางการน าไปใชใ้นเร่ืองต่อไปน้ี 
3.1 เง่ือนไขส าหรับการน ารูปแบบการจดัการโรงเรียนเชิงสร้างสรรคแ์ละผลิตภาพใน

ประเทศไทยไปใช ้มีดงัน้ี 
3.1.1 ผูส้อน ตอ้งมีความรู้ ความเขา้ใจเร่ืองการจดัการโรงเรียนเชิงสร้างสรรคแ์ละ

ผลิตภาพ สามารถจดัการเรียนรู้ดว้ยกิจกรรมท่ีหลากหลาย เพื่อกระตุน้ให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ โดย
เน้นความรู้ จินตนาการ การเช่ือมโยง เปรียบเทียบ วิเคราะห์ และสังเคราะห์ เพื่อน าไปสู่การ
สร้างสรรคส่ิ์งใหม่ๆ ไดใ้นท่ีสุด ผูส้อนจะตอ้งตระหนกัในเร่ืองต่อไปน้ี 

1) การกระตุน้ให้ผูเ้รียนเกิดการสร้างสรรค ์คิดส่ิงใหม่ๆ ให้กบัตนเองและ
สังคม ผูเ้รียนมีความคิดวิเคราะห์เพื่อเขา้ใจเรียนรู้และเขม้แข็ง การมีผลผลิตใหม่ๆ ดว้ยค่าของคน
ตอ้งมีผลงาน การมีความผดิชอบต่อตนเอง สังคม และส่ิงแวดลอ้ม 

2) องค์ประกอบของการเป็นผูส้อนท่ีดี และปัจจยัท่ีช่วยให้ผูส้อนมีการจดั
การศึกษาตามแนวคิดเชิงสร้างสรรคแ์ละผลิตภาพ 

3) มีการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีกระตุน้ให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้และ
การคิดเชิงสร้างสรรคแ์ละผลิตภาพ 
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3.1.2 ผูป้กครอง ต้องมีความเข้าใจในการจดัการเรียนรู้แนวใหม่ท่ีเน้นการจัด 
การเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง บูรณาการดว้ยวชิาและเทคโนโลยภีายใตฐ้านความเป็น
ไทย 

3.1.3 สังคม โรงเรียนเชิงสร้างสรรคแ์ละผลิตภาพตอ้งประชาสัมพนัธ์ ส่ือสารให้
สาธารณชนเข้าใจในเร่ืองการจดัการของโรงเรียน ในด้านปรัชญาและหลักการ การจดัองค์กร  
การจดัหลกัสูตร แนวทางจดัการเรียนรู้ แนวทางการบริหารจดัการ และแนวทางการมีส่วนร่วม 

3.1.4 ระบบการศึกษา ระบบการศึกษาใหม่จะตอ้งจดัส่ิงอ านวยความสะดวกให้
คนทุกคนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง สถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีจดัการศึกษาระบบสามารถจดั
การศึกษาให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูเ้รียนและเป็นการจดัท่ียืดหยุน่เพื่อส่งเสริมให้ผูเ้รียน
เขา้ถึงการเรียนรู้มากท่ีสุด 

3.2 การน ารูปแบบไปใช้ เม่ือสถานศึกษามีความประสงค์ท่ีจะใช้รูปแบบควรจะได้
ด าเนินการ ดงัน้ี 

1. ผูบ้ริหาร ครู คณะกรรมการสถานศึกษาและผูท่ี้เก่ียวขอ้ง ควรศึกษาท าความ
เขา้ใจรูปแบบการจดัการโรงเรียนเชิงสร้างสรรค์และผลิตภาพให้ชัดเจน เพื่อความเขา้ใจตรงกนั
ก่อนท่ีจะน ารูปแบบไปใช้ โดยการศึกษาท าความเขา้ใจร่วมกนัในทุกๆ องค์ประกอบ ซ่ึงอาจจะ
ศึกษาจากเอกสารอ่ืนเพิ่มเติม มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ การจดัการความรู้ในองคก์าร เป็นตน้ 

2. ควรน ารูปแบบไปใช้ในสถานศึกษาอย่างสมบูรณ์และใช้ตลอดกระบวนการ 
หมายถึงการน ารูปแบบและองคป์ระกอบทุกส่วนทุกขั้นตอนไปใช ้ไม่ควรเลือกเฉพาะองคป์ระกอบ
ใดองคป์ระกอบหน่ึง หรือขั้นตอนใดขั้นตอนหน่ึง 

3. ควรมีการก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ การน ารูปแบบไปใช้อย่างต่อเน่ือง โดย
แต่งตั้งคณะกรรมการท่ีมาจากผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งหลายๆ ฝ่าย 

4. ควรมีการประเมินและปรับปรุงรูปแบบเพื่อให้เหมาะสมกบับริบทของแต่ละ
สถานศึกษาใหม้ากท่ีสุด 

5. ควรมีการเผยแพร่ความส าเร็จในการน ารูปแบบไปใชเ้พื่อเป็นแนวทางส าหรับ
สถานศึกษาอ่ืนๆ ต่อไป 
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บทที ่ 5 
สรุปผลการวจิยั อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
การวิจยัเร่ือง การพฒันารูปแบบการจดัการโรงเรียนเชิงสร้างสรรค์และผลิตภาพใน

ประเทศไทย มีวตัถุประสงคแ์ละวธีิด าเนินการวจิยั อภิปรายผลการวจิยั และขอ้เสนอแนะ ดงัน้ี 
วตัถุประสงคข์องการวจิยั 
1. เพื่อพฒันารูปแบบการจดัการโรงเรียนเชิงสร้างสรรคแ์ละผลิตภาพในประเทศไทย 
2. เพื่อประเมินรูปแบบการจดัการโรงเรียนเชิงสร้างสรรคแ์ละผลิตภาพในประเทศไทย 
ปัญหาการวจิยั 
1. รูปแบบการจดัการโรงเรียนเชิงสร้างสรรคแ์ละผลิตภาพในประเทศไทยเป็นอยา่งไร 
2. รูปแบบการจดัการโรงเรียนเชิงสร้างสรรคแ์ละผลิตภาพในประเทศไทยท่ีเหมาะสม

และเป็นไปได ้ควรเป็นอยา่งไร 
วธีิด าเนินการวจิยั 
ขั้นตอนท่ี 1 ศึกษาสภาพการจดัการโรงเรียนเชิงสร้างสรรคแ์ละผลิตภาพในประเทศไทย 
ขั้นตอนท่ี 2 พฒันารูปแบบการจดัการโรงเรียนเชิงสร้างสรรคแ์ละผลิตภาพในประเทศไทย 
ขั้นตอนท่ี 3 ประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปไดข้องรูปแบบ 
 

5.1 สรุปผลการวจัิย 
1. สภาพการจดัการโรงเรียนเชิงสร้างสรรค์และผลิตภาพในประเทศไทย จากการ

สัมภาษณ์ผูบ้ริหารในโรงเรียนกรณีศึกษาไดแ้ก่ โรงเรียนดรุณสิกขาลยั โรงเรียนล าปลายมาศพฒันา 
โรงเรียนรุ่งอรุณ และโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณมหาวทิยาลยั (ฝ่ายมธัยม) พบวา่ การจดัการโรงเรียน
เชิงสร้างสรรค์และผลิตภาพในประเทศไทย ประชาชนและผูป้กครองยงัไม่เขา้ใจในการจดัการ
เรียนรู้แนวใหม่ท่ีเน้นการจดัการเรียนการสอนท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง มีการบูรณาการดว้ยวิชา
และเทคโนโลยีภายใตฐ้านคุณธรรม จริยธรรมและความเป็นไทย แนวคิดหลกัการจดัการโรงเรียน
เชิงสร้างสรรค์และผลิตภาพในประเทศไทย ควรให้ผูเ้รียนรู้จกัวิธีคน้หาความรู้ด้วยตนเอง เห็น
คุณค่าในตนเอง การจะไดค้วามรู้ตอ้งผา่นการปฏิบติั การจดัการ 
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โรงเรียนเชิงสร้างสรรค์และผลิตภาพในประเทศไทย ในปัจจุบนัแตกต่างจากโรงเรียน
อ่ืนๆ คือเนน้ให้ผูเ้รียนเรียนรู้ด้วยตนเองผา่นโครงงานหรือการปฏิบติัโดยมีครูเป็นผูแ้นะน าเท่านั้น 
ในดา้นองคป์ระกอบของการจดัการโรงเรียนเชิงสร้างสรรคแ์ละผลิตภาพในประเทศไทย พบวา่ 

ดา้นปรัชญาและหลกัการ การก าหนดปรัชญาและหลกัการส่งผลต่อการจดัการโรงเรียน
เชิงสร้างสรรคแ์ละผลิตภาพท่ีเหมาะสม คือ พฒันาผู ้เรียนให้เป็นคนกลา้คิด กลา้ท า กลา้แสดงออก 
หาประสบการณ์ดว้ยตนเอง มีความคิดสร้างสรรค ์เรียนรู้ดว้ยตนเอง สามารถพฒันาตนเองได ้

ดา้นการจดัองคก์ร การจดัโครงสร้างองคก์รของสถานศึกษาปัจจุบนัส่งเสริมการจดัการ
โรงเรียนเชิงสร้างสรรคแ์ละผลิตภาพในประเทศไทยมาก ผลกระทบในแง่ดีคือผูบ้ริหารใกลชิ้ดกบั
ผูป้ฏิบติังาน บุคลากรมีความเป็นเจา้ของ เน้นความร่วมมือจากการท างานร่วมกนัในขอ้จ ากดั คือ
เร่ืองเวลา 

ดา้นการจดัหลกัสูตร มีการจดัหลกัสูตรให้สอดคลอ้งกบัการเรียนการสอนในปัจจุบนั 
โดยจดัให้มีความยืดหยุน่ เนน้ให้ผูเ้รียนมีส่วนร่วมโดยปฏิบติัจริง จดัหน่วยการเรียนเนน้บูรณาการ
เช่ือมโยงกนั มีการประมวลความรู้ไม่มีการสอน 

ดา้นแนวทางการจดัการเรียนรู้ การจดัการเรียนรู้จะส่งเสริมและพฒันาผูเ้รียนทั้งดา้น
กระบวนการ วิธีการจัดการเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้ มีการออกแบบการเรียนรู้ท่ีสอดคล้องกับ
ธรรมชาติ การเรียนรู้ผา่นการปฏิบติัจากการท าโครงงาน การสอนเพื่อพฒันาการคิด โดยออกแบบ
การเรียนรู้เป็นหน่วยบูรณาการให้ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในการเลือกหวัขอ้การเรียนรู้ร่วมกนั บรรยากาศ
ในห้องเรียนไม่ตึงเครียด ยืดหยุ่นเป็นกนัเอง มีความเท่าเทียมกัน แหล่งเรียนรู้มีทั้ งภายใน และ
ภายนอก โรงเรียนท่ีเก่ียวขอ้งกบัหน่วยการเรียนรู้นั้น 

ดา้นแนวทางการบริหารจดัการ ถา้บุคลากรไม่เขา้ใจอยา่งถ่องแทไ้ม่สามารถด าเนินการ
ไดต้อ้งฝึกใหเ้ขา้ใจ นอกจากน้ียงัตอ้งส่ือสารใหส้าธารณชนเขา้ใจดว้ย 

ดา้นแนวทางการมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา ทุกภาคีมีส่วนร่วม มีหลกัสูตรส าหรับ
ผูป้กครองให้ผูป้กครองเขา้ใจว่าโรงเรียนท าอะไร ผูป้กครองจะมีส่วนร่วมในการคิด การวางแผน 
การท ามีการเสนอผ่านสมาคมและคณะกรรมการสถานศึกษา ขอ้จ ากดัคือเร่ืองเวลา และความไม่
เขา้ใจในการจดัการของโรงเรียน 

ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะ อยากให้โรงเรียนทัว่ไปไดจ้ดัหลกัสูตรเชิงสร้างสรรค์
และผลิตภาพ เพราะนกัเรียนมีคุณภาพรู้จกัคิด สามารถแข่งขนักบัประเทศต่างๆ ทัว่โลกได ้

2. ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะท่ีมีต่อรูปแบบการจดัการโรงเรียน 
เชิงสร้างสรรคแ์ละผลิตภาพในประเทศไทย ของผูท้รงคุณวฒิุ 11 คน พบวา่ 
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องค์ประกอบของรูปแบบการจัดการโรง เรียนเชิงสร้างสรรค์และผลิตภาพใน
ประเทศไทย ควรเป็นดงัน้ี 

1) ปรัชญา หลกัการ วิสัยทศัน์ มีความเช่ือวา่การสร้างคนตอ้งมีความยืดหยุ่น ดูจาก
ความเช่ือมโยงขององค์ประกอบการด าเนินงานและผลผลิตท่ีเกิดข้ึนเป็นเป้าหมายสุดท้ายว่ามี
ภาพลกัษณ์เป็นอยา่งไร 

2) การบริหารจดัการเป็นระบบคุณค่ามากกว่าระบบราชการ คณะกรรมการของ
โรงเรียนเป็นกลุ่มบุคคลส าคญั มีกระบวนการบริหารจดัการเป็นรูปแบบใดรูปแบบหน่ึง เช่นใช้
โรงเรียนเป็นฐานเน้นการมีส่วนร่วมกับชุมชนแบบ MSPA เป็นตน้ มีบุคลากรท่ีมีความเข้าใจ
กระบวนการจดัการ มีแหล่งงบประมาณ ผูบ้ริหารใจกวา้งไม่เอากฎระเบียบมาเป็นอุปสรรค มองเชิงรุก 
มีวฒันธรรมโรงเรียนหรือจิตวญิญาณของโรงเรียน 

3) การจดัการเรียนการสอน หลกัสูตรและสาระการเรียนรู้อิงหลกัสูตรการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน มีกระบวนการสอนท่ีแปลกใหม่ไม่ซ ้ าแบบใคร มีการสอดแทรกกิจกรรมเสริมหลกัสูตร
เป็นรายวิชาเลือกเสรี หลากหลายตามความสนใจ การเรียนมีทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน 
การศึกษา อยู่กับตวัตนอยู่กบัชีวิต ไม่ทิ้งวิถีชีวิต เน้นหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเป็นตวัน า
ทางการเรียนการสอน ไม่เนน้ความรู้ ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง ครูท างานแบบบูรณาการมีความคิดริเร่ิม
สร้างสรรค์ สอนให้นกัเรียนคิดเป็น คิดเอง ท าเอง โดยครูมีบทบาทเป็นพี่เล้ียงช้ีแนะตามศกัยภาพ
ของเด็กและเป็นผูอ้  านวยความสะดวก มีรูปแบบพฒันาหลกัสูตรการประเมินผลเชิงประจกัษ์ 

4) ไม่เช่ือวา่โรงเรียนเชิงสร้างสรรคแ์ละผลิตภาพมีรูปแบบใดรูปแบบหน่ึงเป็นสูตร
ส าเร็จเพราะในแต่ละภูมิสังคมแตกต่างกัน ต้องเร่ิมจากเป้าหมายว่า นักเรียนจากโรงเรียน 
เชิงสร้างสรรค์และผลิตภาพตอ้งมีลักษณะอย่างไร คิดวางแผนกลยุทธ์ร่วมกนัแล้ววิเคราะห์หา 
ความส าคญั เช่น คุณภาพครู แหล่งเรียนรู้ หลกัสูตร กิจกรรมเสริม ระบบบริหารจดัการ เป็นตน้ 

โดยภาพรวมโรงเรียนเชิงสร้างสรรคแ์ละผลิตภาพในประเทศไทย ควรเป็นโรงเรียน
คุณภาพท่ีแปลกใหม่ มีประโยชน์ เหมาะสม คนทัว่ไปยอมรับ มีค่าเล่าเรียนแพงกว่าปกติ มีครูดีมี
คุณภาพ เน้นนักเรียนเป็นส าคัญ  มีการจัดหลักสูตร กิจกรรมเสริม อาคารสถานท่ี Internet 
สภาพแวดล้อมท่ีดีเอ้ือให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ ไม่ติดกรอบ ทุนในการพฒันามาจากมูลนิธิ
สนบัสนุนหรือจากภาครัฐและเอกชน โรงเรียนควรอยู่ทุกท่ีทุกเวลา เรียนท่ีบา้นก็ได ้การไปทศัน
ศึกษาส าคญัมากเป็นการเปิดโอกาสให้นกัเรียนคิดนอกกรอบ มีวิสัยทศัน์ มีการบริหารแบบมีส่วน
ร่วมโดยโรงเรียนจะมีปฏิสัมพันธ์กับชุมชน ไม่แปลกแยกจากชุมชน ผู ้ปกครองมีส่วนใน 
การคดัเลือกนกัเรียน 
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3. องค์ประกอบของรูปแบบการจัดการโรงเรียนเชิงสร้างสรรค์และผลิตภาพท่ี
เหมาะสม ควรเป็น ดงัน้ี 

3.1 ปรัชญาและหลกัการ เน้นให้เด็กไดเ้รียนรู้ตลอดชีวิต มีระบบประกนัคุณภาพ
การศึกษา มีคุณภาพประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการสัมภาษณ์นกัเรียนท่ีเขา้มาตอ้งมีแนวคิด
สอดคลอ้งกบัปรัชญาของโรงเรียน เป็นโรงเรียนท่ีมีลกัษณะการบริหารท่ีไม่ติดกรอบทางราชการ  
มีอิสระเป็นตวัตนเองสูง มีความชดัเจนในการพฒันาเด็กให้เต็มศกัยภาพ คิดเป็น ท าเป็น แกปั้ญหา
เป็น มีการจดัการศึกษาแบบบูรณาการเพื่อทกัษะการเรียนรู้ การคิด การแกปั้ญหา เป็นการให้โอกาส
การเรียนรู้อยา่งทัว่ถึงเป็นปัจเจกบุคคล เนน้ความแตกต่างระหวา่งบุคคล หลกัการเรียนรู้เนน้ผูเ้รียน
เป็นส าคญั คิดสร้างสรรค ์คิดวเิคราะห์ เก่งดี มีความสุข ผูเ้รียนสามารถน าองคค์วามรู้และทรัพยากร
ในทอ้งถ่ินมาประยกุตใ์ชอ้ยา่งสร้างสรรคภ์ายใตห้ลกัคุณธรรม 

3.2 การจดัองค์กร ใช้โครงสร้างเดียวกบัการบริหารโรงเรียนโดยทัว่ไป แต่ควรมี
ฝ่ายรับผิดชอบกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์และผลิตภาพท่ีชดัเจน เปิดโอกาสให้จดัโครงสร้างเองเป็น
อิสระ มีบอร์ดท่ีไม่ใช่คนในโรงเรียน มีกรรมการอ านวยการเป็นผูท้รงคุณวุฒิภายนอก มีองค์กร
เอกชนเครือข่ายผูป้กครองท่ีเขม้แข็ง มีการบริหารแบบมีส่วนร่วมโครงสร้างไม่แข็งตวัเหมือนของ
รัฐตามมาตรา 39 มีการสอดแทรกศิลปะไปประยุกตใ์ชใ้นชีวิตประจ าวนั เป็นการเตรียมความพร้อม
ในการเป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ มีคณะกรรมการสถานศึกษาท่ีมีส่วนร่วมในการคดัเลือกผูบ้ริหาร
และครู 

3.3 หลกัการจดัหลกัสูตร อิงหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 มีหลกัสูตรเพื่อ
พฒันาสมรรถนะเด็กในแต่ละช่วงวยั หลกัสูตรเชิงสร้างสรรค์ให้คิดทุกวิชา เน้นท ากิจกรรม เป็น
หลกัสูตรท่ีเทียบเคียงกบันานาชาติได ้เด็กท่ีจบไปแลว้มีศกัยภาพสู้เขาได้ เพิ่มหลกัสูตรท่ีนกัเรียน
เรียนรู้แลว้มีความสุข 

3.4 แนวทางการจดัการเรียนรู้ เนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญัจดัการเรียนรู้อยา่งหลากหลาย 
ครูมีการปรับเปล่ียนพฤติกรรม นักเรียนมีส่วนร่วมในการวางแผนการเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้  
ร่วมคิดร่วมท า ร่วมประเมินและร่วมรับผิดชอบผลท่ีเกิดข้ึน ครูเป็นผูส้นบัสนุนอ านวยการเรียนรู้ 
เด็กไดรั้บการกระตุน้ใหส้ร้างส่ิงใหม่ คิดนอกกรอบโดยมีครูเป็นผูช้ี้แนะ 

3.5 แนวทางการบริหารจัดการ ผู ้บริหารเป็นบุคคลท่ีส าคัญท่ีสุดต้องใจกว้าง 
โปร่งใสเขา้ใจและเป็นกลไกส าคญัในการขบัเคล่ือนการจดัการเรียนการสอนเชิงสร้างสรรค์ มีการ
บริหารแบบมีส่วนร่วมของครู ผูป้กครอง ชุมชน องค์กรอิสระ เป็นผูน้ าการเปล่ียนแปลงเป็น  
นกัจดัการท่ีดี กระจายงานให้ครบทุกกลุ่มสาระ ประสานงานกบัชุมชนเพื่อแลกเปล่ียนความรู้และ
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ร่วมมือในการจดัการเรียนการสอน การบริหารมีเอกชนมาสนบัสนุน มีการก าหนดแนวปฏิบติัและ
พฒันาครูใหช้ดัเจน มีการนิเทศครูและบุคลากรทางการศึกษาใหพ้ฒันาการสอนการจดัการเรียนรู้ 

3.6 แนวทางการมีส่วนร่วมจดัการศึกษา ผูบ้ริหาร ครู ผูป้กครอง วางแผนช่วยเหลือ
ซ่ึงกันและกันเป็นพหุภาคี ทวิภาคี ต้องยืดหยุ่นได้โดยหน่วยงานองค์กรภาครัฐเอกชนร่วมกัน
สนบัสนุน ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมวางแผน ร่วมประเมินติดตามและร่วมรับผลท่ีเกิดข้ึนจากการกระท า 
มีการน าบุคลากรและทรัพยากรรวมทั้งสถานประกอบการร่วมจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  
มีระบบดูแลนกัเรียนท่ีจบไปแลว้ มีการติดตามประเมินผลวา่ส าเร็จหรือไม่ดูท่ีเง่ือนไขความส าเร็จ 

4. การก าหนดองค์ประกอบของรูปแบบการจัดการโรงเรียนเชิงสร้างสรรค์และ 
ผลิตภาพให้เหมาะสม พบว่า ต้องการเพิ่มเติมองค์ประกอบของรูปแบบการจัดการโรงเรียน 
เชิงสร้างสรรคแ์ละผลิตภาพใหเ้หมาะสม ดงัน้ี 

1.  การติดตามประเมินผล 
2.  เง่ือนไขความส าเร็จ 
3.  ปรัชญา  หลกัการ  วสิัยทศัน์ 
4.  หลกัสูตร  เน้ือหาสาระ  การเรียนรู้ 
5.  การบริหารจดัการครูและบุคลากร 
6.  การมีส่วนร่วมจดัการศึกษา / แหล่งเรียนรู้ 
7.  ทศันคติ หรือทรัพยากรในการบริหารจดัการ 
8.  วตัถุประสงคแ์ละกระบวนการในการจดัการ 
9.  สภาพแวดลอ้มเพื่อการเรียนรู้ 
10.  การนิเทศ 
11.  การกระจายอ านาจ 
12.  ปรัชญา  หลกัการ  และวฒันธรรมโรงเรียน 
13.  การบริหารจดัการและการมีส่วนร่วมการจดัการศึกษา 
14.  การบริหารจดัการเนน้ตามขนาดโรงเรียน เล็ก  กลาง  ใหญ่ 

5. ขอ้เสนอแนะอ่ืนๆ 
- ควรศึกษาจุดแข็ง จุดอ่อน มีการประเมินหลกัสูตรท่ีใช้ ความส าเร็จของโครงการ 

สัมฤทธ์ิผลของผูส้ าเร็จการศึกษา การประเมินค่าใชจ่้าย 
- ดูบริบทความเหมาะสม เง่ือนไขความส าเร็จ 
-  คุณลกัษณะของผูเ้รียน 
-  โรงเรียนรุ่งอรุณเป็นตวัอยา่งในการจดัการโรงเรียนเชิงสร้างสรรค ์
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-  การจะท าใหเ้กิดโรงเรียนเชิงสร้างสรรคไ์ดจ้ะตอ้ง 
1) ควรเช่ือมโยงระหว่างการจดัการโรงเรียนเชิงสร้างสรรค์กบัแนวคิดคุณภาพ

โรงเรียน 
2) ตอ้งสร้างตวัช้ีวดัคุณภาพโรงเรียน  เกณฑ์ท่ีจะคดัเลือก  ความพร้อมท่ีจะพฒันา

ไปสู่โรงเรียนเชิงสร้างสรรคแ์ละผลิตภาพ 
3) เป้าหมายสุดทา้ยของโรงเรียนเชิงสร้างสรรคแ์ละผลิตภาพควรเป็นอยา่งไร  

- คุณภาพครู หรือครูดีมีคุณภาพ ควรมีการพฒันาครู 
- เป้าหมายของโรงเรียนเชิงสร้างสรรค์และผลิตภาพต้องการได้เด็กท่ีออกมามี

ลกัษณะเป็นเบญจคุณ คือ มีคุณลกัษณ์ มีคุณค่า มีคุณประโยชน์ มีคุณธรรม และมีคุณภาพด าเนิน
ชีวติอยา่งพอเพียง 

6. ผลจากการสอบถามผูอ้  านวยการ รองผูอ้  านวยการและครูเก่ียวกบัรูปแบบการจดัการ
โรงเรียนเชิงสร้างสรรคแ์ละผลิตภาพในประเทศไทย 

มีผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด 398 โรงเรียน (1,147 ชุด) จาก 440 โรงเรียน คิดเป็น 
ร้อยละ 90.45 ของกลุ่มตวัอย่างทั้งหมด และเม่ือจ าแนกตามสถานภาพแล้ว พบว่า เป็นเพศชาย
จ านวน 628 คิดเป็นร้อยละ 54.80 ของผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด และหญิง 519 คน คิดเป็นร้อยละ 
45.20 ของผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด อายุ ต  ่ากว่า 30 ปี 70 คน คิดเป็นร้อยละ 6.10 ของผูต้อบ
แบบสอบถามทั้งหมด 30-40 ปี 177 คน คิดเป็นร้อยละ 15.40 ของผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด 41-
50 ปี 344 คน คิดเป็นร้อยละ 30.00 ของผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด และ51 ปีข้ึนไป 556 คน  
คิดเป็นร้อยละ 48.50 ของผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด วุฒิการศึกษาสูงสุด ต ่ากว่าปริญญาตรี 5 คน 
คิดเป็นร้อยละ 0.40 ของผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด ปริญญาตรี 630 คน คิดเป็นร้อยละ 54.90 ของ
ผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด ปริญญาโท 506 คน คิดเป็นร้อยละ 44.10 ของผูต้อบแบบสอบถาม
ทั้งหมด และปริญญาเอก 6 คน คิดเป็นร้อยละ 0.50 ของผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด ประสบการณ์
ในการท างาน ต ่ากวา่ 10 ปี 133 คน คิดเป็นร้อยละ 11.60 ของผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด 11-19 ปี 
187 คน คิดเป็นร้อยละ 16.30 ของผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด 20-29 ปี 314 คน คิดเป็นร้อยละ 
27.40 ของผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด และ 30 ปีข้ึนไป 513 คน คิดเป็นร้อยละ 44.70 ของผูต้อบ
แบบสอบถามทั้งหมด ต าแหน่งผูอ้  านวยการ 395 คน คิดเป็นร้อยละ 34.40 ของผูต้อบแบบสอบถาม
ทั้งหมด รองผูอ้  านวยการ 356 คน คิดเป็นร้อยละ 31.00 ของผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด ครูผูช่้วย 
83 คน คิดเป็นร้อยละ 7.20 ของผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด ครูช านาญการ 130 คน คิดเป็นร้อยละ 
11.30 ของผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด ครูช านาญการพิเศษ 182 คน คิดเป็นร้อยละ 15.90 ของ
ผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมดและครูเช่ียวชาญ 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.10 ของผูต้อบแบบสอบถาม
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ทั้งหมด ประเภทของโรงเรียน ประถมศึกษา 680 คน คิดเป็นร้อยละ 59.30 ของผูต้อบแบบสอบถาม
ทั้ งหมด มัธยมศึกษาตอนต้น 36 คน คิดเป็นร้อยละ 3.10 ของผู ้ตอบแบบสอบถามทั้ งหมด 
ประถมศึกษาและมธัยมศึกษาตอนต้น 333 คน คิดเป็นร้อยละ 29.00 ของผูต้อบแบบสอบถาม
ทั้งหมด และมธัยมศึกษาตอนตน้และมธัยมศึกษาตอนปลาย 98 คน คิดเป็นร้อยละ 8.50 ของผูต้อบ
แบบสอบถามทั้งหมด พบวา่ รูปแบบการจดัการโรงเรียนเชิงสร้างสรรคแ์ละผลิตภาพโดยรวมและ
รายองคป์ระกอบ 

รูปแบบการจัดการโรงเรียนเชิงสร้างสรรค์และผลิตภาพโดยรวมอยู่ในระดับมาก 
(ค่าเฉล่ีย 4.20 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.52) และเม่ือพิจารณาเป็นรายองคป์ระกอบแลว้ พบวา่ ทั้ง 6 
องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ ปรัชญาและหลกัการ โครงสร้างองคก์ร หลกัสูตร การจดัการเรียนรู้ การบริหาร
จดัการ และการมีส่วนร่วมจดัการศึกษา มีรูปแบบการจดัการโรงเรียนเชิงสร้างสรรคแ์ละผลิตภาพอยู่
ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ียอยู่ระหว่าง 4.16-4.31 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานอยู่ระหว่าง 0.50-0.65) เม่ือ
พิจารณาแยกตามขนาดโรงเรียนแลว้ พบวา่ รูปแบบการจดัการโรงเรียนเชิงสร้างสรรคแ์ละผลิตภาพ
โดยรวมทุกขนาดโรงเรียนเฉล่ียอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉล่ียอยู่ระหว่าง 4.18-4.30 ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐานอยู่ระหว่าง 0.30-0.52) เม่ือพิจารณาเป็นรายองคป์ระกอบแลว้ พบว่า ทั้ง 6 องค์ประกอบ 
ไดแ้ก่ ปรัชญาและหลกัการ โครงสร้างองคก์ร หลกัสูตร การจดัการเรียนรู้ การบริหารจดัการ และ
การมีส่วนร่วมจดัการศึกษา มีรูปแบบการจดัการโรงเรียนเชิงสร้างสรรค์และผลิตภาพทุกขนาด
โรงเรียนมีระดบัความเห็นอยู่ในระดบัมาก มาก (ค่าเฉล่ียอยู่ระหว่าง 4.13-4.42 ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐานอยูร่ะหวา่ง 0.39-0.65) ซ่ึงแต่ละองคป์ระกอบมีรายละเอียด ดงัน้ี 

รูปแบบการจดัการโรงเรียนเชิงสร้างสรรคแ์ละผลิตภาพรายองคป์ระกอบ 
องค์ประกอบด้านปรัชญาและหลักการ พบว่า หลักการเรียนรู้เน้นผูเ้รียนเป็นส าคญั     

คิดสร้างสรรค์ คิดวิ เคราะห์ เก่ง ดี มีความสุข มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
(ค่าเฉล่ีย=4.50 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน=0.64) ส่วนขอ้อ่ืนๆ มีระดบัความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก 
(ค่าเฉล่ียอยูร่ะหวา่ง 4.01-4.45 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานอยูร่ะหวา่ง 0.63-0.79) เม่ือพิจารณาแยกตาม
ขนาดโรงเรียนแลว้ พบวา่ หลกัการเรียนรู้เนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั คิดสร้างสรรค์ คิดวิเคราะห์ เก่ง ดี   
มีความสุข โรงเรียนขนาดเล็กมีระดบัความคิดเห็นอยู่ในระดบัมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย=4.51 ส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน=0.64) ส่วนขอ้อ่ืนๆ ในทุกขนาดโรงเรียนมีระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก 
(ค่าเฉล่ียอยูร่ะหวา่ง 3.92-4.46 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานอยูร่ะหวา่ง 0.49-1.17) 

องค์ประกอบดา้นโครงสร้างองคก์ร พบวา่ ทุกขอ้มีระดบัความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก 
(ค่าเฉล่ียอยูร่ะหวา่ง 3.87-4.43 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานอยูร่ะหวา่ง 0.67-0.98) เม่ือพิจารณาแยกตาม
ขนาดโรงเรียนแลว้ พบวา่ เป็นองคก์รท่ีผูบ้ริหารใกลชิ้ดกบัผูป้ฏิบติังาน โรงเรียนขนาดใหญ่มีระดบั
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ความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย=4.50 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน=0.80) ส่วนขอ้อ่ืนๆ ใน
ทุกขนาดโรงเรียนมีระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ียอยูร่ะหวา่ง 3.75-4.43 ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐานอยูร่ะหวา่ง 0.58-0.99) 

องคป์ระกอบดา้นหลกัสูตร พบวา่ ทุกขอ้มีระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย
อยู่ระหว่าง 3.75-4.49 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานอยู่ระหว่าง 0.64-0.94) เม่ือพิจารณาแยกตามขนาด
โรงเรียนแล้ว พบว่า จัดหลักสูตรให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางอิงหลักสูตรการศึกษา         
ขั้นพื้นฐาน 2551 โรงเรียนขนาดกลางและขนาดใหญ่ มีระดบัความคิดเห็นอยู่ในระดบัมากท่ีสุด 
(ค่าเฉล่ีย=4.50 เท่ากนั ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน=0.68 และ 0.52 ตามล าดบั) และมีความยืดหยุน่เนน้
ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในการออกแบบแผนกิจกรรมและการเรียน โรงเรียนขนาดใหญ่มีระดบัความ
คิดเห็นอยู่ในระดับมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย=4.50 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน=0.52) ส่วนข้ออ่ืนๆ ใน 
ทุกขนาดโรงเรียนมีระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ียอยูร่ะหวา่ง 3.71-4.49 ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐานอยูร่ะหวา่ง 0.45-0.95) 

องค์ประกอบดา้นการจดัการเรียนรู้ พบว่า ทุกขอ้มีระดบัความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก 
(ค่าเฉล่ียอยูร่ะหวา่ง 4.01-4.27 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานอยูร่ะหวา่ง 0.69-0.83) เม่ือพิจารณาแยกตาม
ขนาดโรงเรียนแล้ว พบว่า การจดัการเรียนรู้ยืดหยุ่นปรับเปล่ียนง่าย บรรยากาศในห้องเรียนไม่ 
ตึงเครียดเป็นกนัเองมีความเท่าเทียมกนั การจดัการเรียนรู้ประกอบดว้ยผูเ้รียน ผูบ้ริหาร ครู และ
บุคลากรอ่ืนๆ มีการสอดแทรกกิจกรรมหลกัสูตรซ่อมเสริมวิชาเลือกนอกหลกัสูตรกิจกรรมพิเศษ 
ครูกระตุน้ใหเ้ด็กคิดนอกกรอบใจกวา้ง เด็กแสดงความเห็น ครูเป็นผูช้ี้แนะ และครูมีการปรับเปล่ียน
พฤติกรรม เน้นผูเ้รียนเป็นส าคญัจัดการเรียนรู้อย่างหลากหลาย โรงเรียนขนาดใหญ่ มีระดับ 
ความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ียอยูร่ะหวา่ 4.50-4.58 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานอยูร่ะหวา่ง 
0.52-0.67) ส่วนขอ้อ่ืนๆ ในทุกขนาดโรงเรียนมีระดบัความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ียอยู่
ระหวา่ง 4.00-4.42 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานอยูร่ะหวา่ง 0.52-0.84) 

องค์ประกอบดา้นการบริหารจดัการ พบว่า มีเพียงการบริหารเอกชนมาสนบัสนุนเก็บ
เงินค่าเล่าเรียนแพงกว่าปกติท่ีมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉล่ียอยู่= 3.02  
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน=1.43) ส่วนข้ออ่ืนๆ มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉล่ียอยู่
ระหว่าง 4.11-4.44 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานอยู่ระหว่าง 0.68-0.85) เม่ือพิจารณาแยกตามขนาด
โรงเรียนแลว้ พบวา่ การบริหารจดัการมีความยืดหยุน่ เปิดโอกาสให้ครู ผูบ้ริหาร ผูป้กครอง ชุมชน 
มีส่วนร่วม การบริหารจดัการเป็นแบบสมยัใหม่ เป็นนักจดัการท่ีดี เป็นผูน้ าการเปล่ียนแปลง 
ผูบ้ริหารตอ้งใจกวา้ง มีความโปร่งใสเป็นพื้นฐาน ผูบ้ริหารเป็นกลไกส าคญัในการขบัเคล่ือนการ
จัดการเรียนการสอนเชิงสร้างสรรค์ และประสานงานกับชุมชนเพื่อแลกเปล่ียนความรู้และ 
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ความร่วมมือจดัการเรียนการสอน โรงเรียนขนาดใหญ่ มีระดบัความคิดเห็นอยู่ในระดบัมากท่ีสุด 
(ค่าเฉล่ียอยูร่ะหวา่ง 4.50-4.58 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานอยูร่ะหวา่ง 0.52-0.67) การบริหารเอกชนมา
สนบัสนุนเก็บเงินค่าเล่าเรียนแพงกวา่ปกติ โรงเรียนขนาดเล็กและขนาดกลาง มีระดบัความคิดเห็น
อยู่ในระดบั (ค่าเฉล่ียอยู่ระหวา่ 3.03 และ 2.79 ตามล าดบั ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 1.43 และ 1.35 
ตามล าดบั) ส่วนขอ้อ่ืนๆ ในทุกขนาดโรงเรียนมีระดบัความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ียอยู่
ระหวา่ง 3.67-4.44 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานอยูร่ะหวา่ง 0.52-1.16) 

องค์ประกอบดา้นการมีส่วนร่วมจดัการศึกษา พบว่า ทุกขอ้มีระดบัความคิดเห็นอยู่ใน
ระดบัมาก (ค่าเฉล่ียอยู่ระหว่าง 3.99-4.32 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานอยู่ระหว่าง 0.71-0.85) เม่ือ
พิจารณาแยกตามขนาดโรงเรียนแล้ว พบว่า ผูมี้ส่วนเก่ียวข้องร่วมคิด ร่วมท า ร่วมวางแผน  
ร่วมประเมินติดตามและร่วมรับผลท่ีเกิดข้ึนจากการด าเนินการ และชุมชนมีส่วนร่วมในการจดั
การศึกษาในฐานะผูส้นับสนุนทรัพยากรการเรียนรู้และเป็นแหล่งเรียนรู้ โรงเรียนขนาดใหญ่ มี
ระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ียอยูร่ะหวา่ 4.50 เท่ากนั ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานอยู่
ระหว่าง 0.52 เท่ากนั) ส่วนข้ออ่ืนๆ ในทุกขนาดโรงเรียนมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก 
(ค่าเฉล่ียอยูร่ะหวา่ง 3.96-4.42 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานอยูร่ะหวา่ง 0.45-0.86) 

การเปรียบเทียบระดบัความคิดเห็นต่อรูปแบบการจดัการโรงเรียนเชิงสร้างสรรค์และ
ผลิตภาพโดยรวมและรายองค์ประกอบของผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อนจ าแนกตามขนาด
โรงเรียน 

ผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อนท่ีปฏิบติังานอยู่ในโรงเรียนท่ีมีขนาดแตกต่างกนัมี
ความคิดเห็นเก่ียวกบัรูปแบบการจดัการโรงเรียนเชิงสร้างสรรคแ์ละผลิตภาพโดยรวมไม่แตกต่างกนั 
(F=0.33, Sig.=.72) และเม่ือพิจารณาเป็นรายองค์ประกอบแลว้พบว่า ทุกๆ องค์ประกอบ ไดแ้ก่ 
องค์ประกอบท่ี 1 ปรัชญาและหลักการ องค์ประกอบท่ี 2 โครงสร้างองค์กร องค์ประกอบท่ี 3 
หลกัสูตร องคป์ระกอบท่ี 4 การจดัการเรียนรู้ องคป์ระกอบท่ี 5 การบริหารจดัการ และองคป์ระกอบ
ท่ี 6 การมีส่วนร่วมจดัการศึกษา ผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อนท่ีปฏิบติังานอยู่ในโรงเรียนท่ีมี
ขนาดแตกต่างกนัมีความคิดเห็นเก่ียวกบัรูปแบบการจดัการโรงเรียนเชิงสร้างสรรคแ์ละผลิตภาพราย
องคป์ระกอบไม่แตกต่างกนั(F= 0.617, Sig.= 0.54, F= 0.221, Sig.= 0.802, F= 0.247, Sig.= 0.781, 
F= 1.036, Sig.= 0.355, F= 0.985, Sig.= 0.374 และ F= 0.485, Sig.= 0.616 ตามล าดบั) 

การเปรียบเทียบระดบัความคิดเห็นต่อรูปแบบการจดัการโรงเรียนเชิงสร้างสรรค์และ
ผลิตภาพในแต่ละประเด็นค าถามรายองค์ประกอบของผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อนจ าแนก
ตามขนาดโรงเรียน 
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องค์ประกอบด้านปรัชญาและหลักการ พบว่า ผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อนท่ี
ปฏิบติังานอยู่ในโรงเรียนท่ีมีขนาดแตกต่างกนัมีความคิดเห็นเก่ียวกบัรูปแบบการจดัการโรงเรียน
เชิงสร้างสรรคแ์ละผลิตภาพในทุกๆ ขอ้ ไม่แตกต่างกนั 

องค์ประกอบด้านโครงสร้างองค์กร พบว่า ผู ้บริหารสถานศึกษาและครูผู ้สอนท่ี
ปฏิบติังานอยู่ในโรงเรียนท่ีมีขนาดแตกต่างกนัมีความคิดเห็นเก่ียวกบัรูปแบบการจดัการโรงเรียน
เชิงสร้างสรรคแ์ละผลิตภาพในทุกๆ ขอ้ ไม่แตกต่างกนั 

องคป์ระกอบดา้นหลกัสูตร พบวา่ ผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อนท่ีปฏิบติังานอยูใ่น
โรงเรียนท่ีมีขนาดแตกต่างกนัมีความคิดเห็นเก่ียวกบัรูปแบบการจดัการโรงเรียนเชิงสร้างสรรคแ์ละ
ผลิตภาพในทุกๆ ขอ้ ไม่แตกต่างกนั 

องค์ประกอบด้านการจัดการเรียนรู้ พบว่า ผู ้บริหารสถานศึกษาและครูผู ้สอนท่ี
ปฏิบติังานอยู่ในโรงเรียนท่ีมีขนาดแตกต่างกนัมีความคิดเห็นเก่ียวกบัรูปแบบการจดัการโรงเรียน
เชิงสร้างสรรคแ์ละผลิตภาพในทุกๆ ขอ้ ไม่แตกต่างกนั 

องค์ประกอบด้านการบริหารจัดการ พบว่า ผู ้บริหารสถานศึกษาและครูผูส้อนท่ี
ปฏิบติังานอยู่ในโรงเรียนท่ีมีขนาดแตกต่างกนัมีความคิดเห็นเก่ียวกบัรูปแบบการจดัการโรงเรียน
เชิงสร้างสรรคแ์ละผลิตภาพในทุกๆ ขอ้ ไม่แตกต่างกนั 

องคป์ระกอบดา้นการมีส่วนร่วมจดัการศึกษา พบวา่ ผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อน
ท่ีปฏิบติังานอยูใ่นโรงเรียนท่ีมีขนาดแตกต่างกนัมีความคิดเห็นเก่ียวกบัรูปแบบการจดัการโรงเรียน
เชิงสร้างสรรคแ์ละผลิตภาพในทุกๆ ขอ้ ไม่แตกต่างกนั 

7. ผลการประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปไดข้องผูท้รงคุณวุฒิเก่ียวกบัสาระ
ของการพฒันารูปแบบการจดัการโรงเรียนเชิงสร้างสรรคแ์ละผลิตภาพในประเทศไทย ในดา้นท่ีมา
ของรูปแบบ องคป์ระกอบของรูปแบบมีความเหมาะสมอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.00 และ 
3.83 ตามล าดับ) ส่วนเง่ือนไขและการน ารูปแบบไปใช้มีความเหมาะสมอยู่ในระดบัปานกลาง 
(ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.50) 

ส าหรับความเป็นไปไดข้องรูปแบบการจดัการโรงเรียนเชิงสร้างสรรค์และผลิตภาพใน
ประเทศไทย จากการประเมินของผูท้รงคุณวุฒิ พบว่า ท่ีมาของรูปแบบและองค์ประกอบของ
รูปแบบมีความเหมาะสมอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.67 และ 3.80 ตามล าดบั) ส่วนเง่ือนไข
และการน ารูปแบบไปใชมี้ความเหมาะสมอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.20) 
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5.2 อภิปรายผล 
จากผลการวจิยั ผูว้จิยัพบประเด็นหลกัท่ีควรน ามาอภิราย 3 ประเด็น คือ 
1. สภาพการจดัการโรงเรียนเชิงสร้างสรรคแ์ละผลิตภาพในประเทศไทย 
2. รูปแบบการจดัการโรงเรียนเชิงสร้างสรรคแ์ละผลิตภาพในประเทศไทย 
3. ความเหมาะสมและความเป็นไปไดข้องรูปแบบ 
โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 
1. ผลการศึกษาสภาพการจดัการโรงเรียนเชิงสร้างสรรค์และผลิตภาพในประเทศไทย 

พบว่าโดยภาพรวมประชาชนและผูป้กครองยงัไม่เขา้ใจในการจดัการเรียนรู้แนวใหม่ ท่ีเน้นการ
จดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง มีการบูรณาการดว้ยวิชาและเทคโนโลยีภายใตฐ้าน
คุณธรรมจริยธรรมและความเป็นไทย ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะความลม้เหลวของระบบการศึกษาไทยท่ี
ผา่นมา มีสาเหตุจากระบบบริหารการศึกษาและการจดัการศึกษาท่ีออกระบบไวไ้ม่เหมาะสมกบัยุค
สมัย  ไม่ทันต่อเหตุการณ์  และไม่สนองความต้องการของสังคมในยุคโลกาภิว ัตน์ ท่ี มี                    
การเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว ชุมชน และผูป้กครองไม่มีบทบาทในการจดัการศึกษา แม้จะมี
แนวความคิดให้ชุมชนได้มามีส่วนร่วมในการจดัการศึกษามานานแล้วก็ตาม แต่เน่ืองจากการ
บริหารการศึกษาของไทยสั่งตรงลงไปจากส่วนกลาง งบประมาณทั้ งหมดไปจากส่วนกลาง 
โรงเรียนจึงไม่ค่อยเปิดโอกาสใหชุ้มชนไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาอยา่งจริงจงั ไม่วา่จะ
เป็นเร่ืองการจัดหลักสูตร การพฒันาการเรียนการสอน จากทฤษฎีของตะวนัตกท่ีก าหนดให้
โรงเรียนมีภารกิจด้านความสัมพนัธ์กบัชุมชน จึงเป็นไปไดย้ากส าหรับประเทศไทย บทบาทของ
ชุมชนในการบริหารโรงเรียนมีนอ้ยมาก แมแ้ต่พอ่แม่ ผูป้กครอง ในฐานะผูท่ี้ไดรั้บบริการการศึกษา
โดยตรง ก็ไม่มีสิทธิ ไม่มีเสียงในการจัดการศึกษาของลูกหลาน จะมีก็เฉพาะการบริจาคเงิน
ช่วยเหลือโรงเรียนหรือบริจาคแรงงานเท่านั้น (รุ่ง แกว้แดง, 2541) ซ่ึงสอดคลอ้งกบัไพฑูรย ์สินลารัตน์ 
(2553) ท่ีกล่าวว่า สภาพสังคมปัจจุบนัไดส้ะทอ้นภาพความอ่อนดอ้ยของสังคมและการศึกษา การ
เดินตามอย่างต่างประเทศอยู่เสมอ เช่นน้ีท าให้การจดัการศึกษาของไทย ไม่สอดคล้องกบัพื้นเพ
ธรรมชาติและวฒันธรรมไทยเท่าท่ีควร ดงันั้นโรงเรียนเชิงสร้างสรรค์และผลิตภาพจะตอ้งสร้าง
ความรู้ ความเข้าใจให้กับครู บุคลากรและผูป้กครองได้เข้าใจแนวคิดในการจัดการศึกษาเชิง
สร้างสรรคแ์ละผลิตภาพ 

2. ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นและข้อเสนอท่ีมีต่อรูปแบบการจัดการโรงเรียน 
เชิงสร้างสรรคแ์ละผลิตภาพในประเทศไทย พบวา่โรงเรียนเชิงสร้างสรรคแ์ละผลิตภาพในประเทศ
ไทยเป็นโรงเรียนคุณภาพท่ีเช่ือวา่การสร้างคนตอ้งมีความยืดหยุน่ มีกระบวนการเรียนการสอนให้
นกัเรียนคิดเป็น คิดเองท าเอง ครูมีบทบาทเป็นพี่ล้ียง ช้ีแนะตามศกัยภาพเด็ก มีปรัชญาและหลกัการ
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เนน้การศึกษาตลอดชีวิต แนวทางการจดัองคก์รจดัโครงสร้างเองเป็นอิสระ หลกัการจดัหลกัสูตรมี
หลักสูตรเชิงสร้างสรรค์ให้คิดทุกวิชา เน้นท ากิจกรรมเป็นหลักสูตรท่ีเทียบเคียงนานาชาติได ้ 
แนวทางการจดัการเรียนรู้ จดัการเรียนรู้เป็นหน่วยบูรณาการ ผูเ้รียนมีโอกาสเป็นผูเ้ลือกเรียนรู้ 
ผา่นการปฏิบติัจากการท าโครงงาน แนวทางการบริหารจดัการเป็นแบบสมยัใหม่ครูและบุคลากร 
เขา้ใจแนวคิดของโรงเรียน แนวทางการมีส่วนร่วมจดัการศึกษา ผูบ้ริหาร ครู ผูป้กครอง มีส่วนร่วม
ในการจัดการศึกษาในฐานะผู ้สนับสนุนทรัพยากรและเป็นแหล่งเรียนรู้ ทั้ งน้ีอาจเป็นเพราะ
พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 ให้
ความส าคญักบัการจดัการศึกษาเชิงสร้างสรรค ์โดยก าหนดวา่การจดัการศึกษาตอ้งยึดหลกัวา่ผูเ้รียน
ทุกคนมีความสามารถเรียนรู้ และพฒันาตนเองได ้และถือวา่ผูเ้รียนมีความส าคญัท่ีสุด กระบวนการ
จัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู ้เ รียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติ และเต็มศักยภาพการจัด
กระบวนการเรียนรู้เกิดไดทุ้กเวลาทุกสภาพท่ีจดักิจกรรมให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้จากประสบการณ์จริง
ฝึกการปฏิบติัให้ท าได้คิดเป็นท าเป็น ให้มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ ใฝ่รู้ ใฝ่เรียนดว้ยตนเองอย่าง
ต่อเน่ือง จะเห็นไดว้่าพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติมุ่งเนน้ให้มีการปรับเปล่ียนวฒันธรรมการ
เรียนรู้ใหม่ของคนไทย (ภวลัย ์มาศจรัส, 2553) สอดคลอ้งกบัแนวคิดของไพฑูรย ์สินลารัตน์ (2553) 
ท่ีกล่าวว่าโลกปัจจุบนัเป็นโลกแห่งการเปล่ียนแปลง ซ่ึงเรียกกันว่ายุคหลังความทนัสมยั (Post 
Modernity) ท าให้เกิดโลกไร้พรมแดน สังคมตอ้งมีการปรับเปล่ียนอย่างหลีกเล่ียงไม่ได ้สังคมท่ี
ด ารงอยู่โดยขาดการศึกษาค้นควา้ ไม่มีการสร้างหรือจดัการให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ สังคมมีแต่ 
การเลียนแบบ ไม่มีเอกลกัษณ์ของตนเองจึงอยูร่อดไดย้าก ดงันั้นจึงตอ้งเปล่ียนแปลงสังคมใหม่ให้
เป็นสังคมฐานความรู้ มีผูค้น รู้จกัคิด สามารถสร้างหรือผลิตงานใหม่เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 
ดงันั้นเพื่อให้การศึกษาเป็นไปในทิศทางท่ีมีคุณค่าต่อผูเ้รียน จึงควรเปล่ียนกระแสการศึกษาใหม่ท่ี
ก่อให้เกิดผลผลิตในทางสร้างสรรค์ (Creative) เป็นผลผลิตใหม่ๆ ท่ีเกิดจากความคิดสติปัญญา 
วธีิการของการศึกษานั้นๆ  

3. ผลการสอบถามความคิดเห็นของผูอ้  านวยการ รองผูอ้  านวยการ และครู  เก่ียวกับ 
การจดัการโรงเรียนเชิงสร้างสรรค์และผลิตภาพในประเทศไทย พบวา่รูปแบบการจดัการโรงเรียน
เชิงสร้างสรรคแ์ละผลิตภาพโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายองคป์ระกอบแลว้พบวา่ 6 
องค์ประกอบ ได้แก่ปรัชญาและหลักการ หลักการจัดองค์กร หลักการจัดหลักสูตร แนวทาง 
การจดัการเรียนรู้ แนวทางการบริหารจดัการและแนวทางการมีส่วนร่วมจดัการศึกษา มีรูปแบบ 
การจดัการโรงเรียนเชิงสร้างสรรค์และผลิตภาพในประเทศไทยอยู่ในระดบัมาก ทั้งน้ีเป็นเพราะ
รูปแบบโดยทัว่ไปจะตอ้งมีองคป์ระกอบท่ีส าคญัสามารถน าไปสร้างเคร่ืองมือ เพื่อไปพิสูจน์ทดสอบ
ไดโ้ครงสร้างของรูปแบบจะตอ้งประกอบดว้ยความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุ (Causal relationship) ซ่ึง
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สามารถใช้อธิบายปรากฏการณ์เร่ืองนั้ นได้ รูปแบบจะต้องสามารถช่วยสร้างจินตนาการ 
(Imagination) ความคิดรวบยอด (Concept) และความสัมพนัธ์ (Interrelations) รวมทั้งช่วยขยาย
ขอบเขตของการสืบเสาะความรู้ (Keeves, 1997) สอดคล้องกบัแนวคิดของ Moskpwith and 
Writht.1979) ท่ีกล่าววา่จุดมุ่งหมายของรูปแบบคือการแบ่งวธีิการเพื่อวิเคราะห์พฤติกรรมของระบบ
หรือเพื่อปรับปรุงวิธีการด าเนินงาน หรือถ้าเป็นระบบในอนาคตจะช้ีให้เห็นถึงภารกิจย่อย แต่ละ
องคป์ระกอบท่ีมีความสัมพนัธ์กนั 

เม่ือพิจารณาแยกตามขนาดโรงเรียนแล้วพบว่ารูปแบบการจัดการโรงเรียนเชิง
สร้างสรรค์และผลิตภาพในประเทศไทยโดยรวมทุกขนาดโรงเรียนเฉล่ียอยู่ในระดับมาก เม่ือ
พิจารณาเป็นรายองคป์ระกอบแลว้ พบวา่ทั้ง 6 องคป์ระกอบไดแ้ก่ ปรัชญาและหลกัการ หลกัการจดั
องค์กร หลกัการจดัหลกัสูตร แนวทางการจดัการเรียนรู้ แนวทางการบริหารจดัการ และแนวทาง
การมีส่วนร่วมจดัการศึกษา มีรูปแบบการจดัการโรงเรียนเชิงสร้างสรรค์และผลิตภาพทุกขนาด
โรงเรียน มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก ทั้งน้ีเป็นเพราะรูปแบบได้รับการพฒันาข้ึนเพื่อ
อธิบายหรือแสดงใหเ้ห็นองคป์ระกอบส าคญัของเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง เพื่อเป็นแนวทางด าเนินการอยา่ง
ใดอย่างหน่ึง สอดคลอ้งกบัดิเรก วรรณเศียร (2545) ; พูนสุข หิงคานนท ์(2540) ท่ีกล่าวว่ารูปแบบ
เป็นส่ิงท่ีแสดงโครงสร้างทางความคิด องคป์ระกอบและความสัมพนัธ์ขององคป์ระกอบของเร่ืองท่ี
จะศึกษา 

รูปแบบการจัดการโรง เ รีย นเ ชิงส ร้ างสรรค์และผลิตภาพในประ เทศ ไทย                    
รายองคป์ระกอบ 

องค์ประกอบด้านปรัชญาและหลกัการพบว่า หลกัการเรียนรู้ท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญั   
คิดสร้างสรรค ์คิดวเิคราะห์ เก่ง ดี มีความสุข มีระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ส่วนขอ้อ่ืนๆ 
มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ทั้งน้ีเป็นเพราะการจดัการศึกษาให้มีประสิทธิภาพต้องมี 
ความเช่ือและปรัชญาเป็นรากฐานความคิด การจัดการศึกษาต้องถือว่าผู ้เ รียนส าคัญท่ีสุด 
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) 
พุทธศักราช 2545 ท่ีให้ความส าคัญในการจัดการศึกษาเชิงสร้างสรรค์ มุ่งเน้นให้ปรับเปล่ียน
วฒันธรรมการเรียนรู้ใหม่ของคนไทย ปรับการเรียนของผูเ้รียนท่ีเน้นการเรียนจากภาคทฤษฎีเป็น
หลกัและเปล่ียนการสอนของผูส้อน จากการเป็นผูบ้อกความรู้ให้เป็นผูอ้  านวยการให้เกิดความรู้ดว้ย
วิธีการท่ีหลากหลายให้ผูเ้รียนเกิดความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ ซ่ึงสอดคล้องกบัแนวคิดของไพฑูรย ์ 
สินลารัตน์ (2553) ท่ีกล่าวว่าลกัษณะคนรุ่นใหม่ของสังคมไทยจะตอ้งมีคุณลกัษณะคิดวิเคราะห์  
คิดสร้างสรรค์ มีผลผลิตและมีความรับผิดชอบ เม่ือพิจารณาแยกตามขนาดโรงเรียนแล้วพบว่า
หลกัการเรียนรู้เน้นผูเ้รียนเป็นส าคญั คิดสร้างสรรค ์คิดวิเคราะห์ เก่ง ดี มีความสุข โรงเรียนขนาด
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เล็กมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมากท่ีสุด ส่วนขอ้อ่ืนๆ ในทุกขนาดโรงเรียนมีระดบัความคิดเห็นอยู่
ในระดบัมาก ทั้งน้ีเป็นเพราะโรงเรียนขนาดเล็กสามารถดูแลนักเรียนได้อย่างทัว่ถึง สามารถจดั
กิจกรรมการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย เพื่อกระตุน้ให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้โดยเน้นความรู้ จินตนาการ 
การเช่ือมโยง คิดวเิคราะห์ สังเคราะห์ เพื่อน าไปสู่การสร้างสรรคส่ิ์งใหม่ๆ  

องค์ประกอบด้านโครงสร้างองค์กรพบว่าทุกขอ้มีระดบัความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก 
เม่ือพิจารณาแยกตามขนาดโรงเรียนแล้ว พบว่าเป็นองค์กรท่ีผูบ้ริหารใกล้ชิดกับผูป้ฏิบัติงาน
โรงเรียนขนาดใหญ่ มีระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ส่วนขอ้อ่ืนๆ ในทุกขนาดโรงเรียนมี
ระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก ทั้งน้ีเป็นเพราะโรงเรียนขนาดใหญ่มีการแบ่งงานโดยยึดลกัษณะ
งานเป็นเกณฑ์ตามโครงสร้างหน้าท่ี  นอกจากน้ีมีการแบ่งงานโดยยึดความรู้ความสามารถของ
บุคลากรตลอดจนมีการแบ่งตามกิจกรรมท่ีมีความจ าเป็นของสถานศึกษา ในส่วนการสร้างความเอา
ใจใส่และความไวว้างใจภายในสถานศึกษานั้น ท าให้ครูในโรงเรียนรับรู้ถึงความส าเร็จและเกิด
ความภาคภูมิใจในการท างาน มีส่วนร่วมและรู้สึกเป็นเจา้ขององคก์าร ผูบ้ริหารและครูต่างยอมรับ
และเคารพในความคิดเห็นซ่ึงกนัและกนั บริหารงานอย่างโปร่งใส พฤติกรรมและภาวะผูน้ าของ
ผูบ้ริหารเป็นปัจจยัส าคญัในการสร้างความเอาใจใส่ใกลชิ้ดกบัผูป้ฏิบติังาน สอดคลอ้งกบั Sinden, 
Hoy, and Sweetland (2004) กล่าววา่เม่ือผูบ้ริหารสนบัสนุนครูและเคารพความเป็นวิชาชีพและ
ความเช่ียวชาญของครู ครูมกัจะไวว้างใจและเคารพต่อผูบ้ริหาร ครูปรารถนาให้ผูบ้ริหารดูแลใน
ฐานะเป็นนกัวิชาชีพตอ้งการอิสระในการท างาน และชอบให้ผูบ้ริหารมีปฏิสัมพนัธ์อย่างไม่เป็น
ทางการ ซ่ึงจะน าไปสู่ความเอาใจใส่และความไวว้างใจผูบ้ริหารดว้ย ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ 
Gage (2003) ความเอาใจใส่ต่อองคก์ารสัมพนัธ์กบัความไวว้างใจในองคก์ารและโครงสร้างองคก์าร
โรงเรียนท่ีเอ้ือให้บรรลุเป้าหมาย ความไวว้างใจต่อผูบ้ริหารและเพื่อนร่วมงานจะเกิดข้ึนโครงสร้าง
องคก์ารท่ีเอ้ือใหบ้รรลุเป้าหมาย 

องค์ประกอบด้านหลกัการจดัหลกัสูตรพบว่าทุกขอ้มีระดบัความคิดเห็นอยู่ในระดบั
มากเม่ือพิจารณาแยกตามขนาดโรงเรียนแลว้ พบวา่จดัหลกัสูตรใหส้อดคลอ้งกบัหลกัสูตรแกนกลาง
อิงหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 โรงเรียนขนาดกลางและขนาดใหญ่ มีระดบัความคิดเห็นอยู่
ในระดบัมากท่ีสุด และมีความยืดหยุน่ เนน้ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในการออกแบบแผนกิจกรรมและการ
เรียน โรงเรียนขนาดใหญ่ มีระดบัความคิดเห็นอยู่ในระดับมากท่ีสุด ส่วนข้ออ่ืนๆ ในทุกขนาด
โรงเรียน มีระดบัความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก ทั้งน้ีเป็นเพราะโรงเรียนขนาดใหญ่มีความพร้อม
สามารถด าเนินการไดดี้กวา่โรงเรียนขนาดเล็ก ในการพฒันาหลกัสูตรและจดัการเรียนการสอนให้มี
คุณภาพตามมาตรฐาน หลกัสูตรทั้งดา้นความรู้ และทกัษะท่ีจ าเป็นส าหรับใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการ
ด ารงชีวติในสังคมท่ีมีการเปล่ียนแปลง สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ส.วาสนา ประวาลพฤกษ ์(2548) 
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ไดศึ้กษาสภาพการใชห้ลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พบวา่ โรงเรียนในกลุ่มตวัอยา่ง มีความสามารถ
ในการพฒันาหลกัสูตรแตกต่างกนัตามความพร้อมของโรงเรียน โดยโรงเรียนขนาดใหญ่ สามารถ
ด าเนินการไดดี้กวา่โรงเรียนขนาดเล็ก โดยเฉพาะโรงเรียนขยายโอกาสมกัประสบปัญหามากในช่วง
ชั้นท่ี 3 ปัญหาการด าเนินงานส่วนใหญ่ เป็นเร่ืองบุคลากร และงบประมาณการจดัท าเอกสาร
หลกัสูตรไม่เพียงพอ การเปล่ียนแปลงผูบ้ริหารบ่อยมากท าใหก้ารบริหารงานขาดความต่อเน่ือง 

องค์ประกอบด้านแนวทางการจดัการเรียนรู้ พบว่าทุกขอ้มีระดบัความคิดเห็นอยู่ใน
ระดบัมาก เม่ือพิจารณาแยกตามขนาดโรงเรียนแลว้ พบวา่ ทุกขอ้มีระดบัความคิดเห็นอยู่ในระดบั
มาก เม่ือพิจารณาแยกตามขนาดโรงเรียนแล้ว พบว่า การจดัการเรียนรู้ยืดหยุ่นปรับเปล่ียนง่าย 
บรรยากาศในห้องเรียนไม่ตึงเครียดเป็นกนัเอง มีความเท่าเทียมกนั การจดัการเรียนรู้ประกอบดว้ย
ผูเ้รียน ผูบ้ริหาร ครู และบุคลากรอ่ืนๆ มีการสอดแทรกกิจกรรมหลกัสูตรซ่อมเสริมวิชาเลือกนอก
หลกัสูตร กิจกรรมพิเศษ ครู กระตุน้ให้เด็กคิดนอกกรอบ ใจกวา้ง เด็กแสดงความคิดเห็น ครูเป็นผู ้
ช้ีแนะ และครูมีการปรับเปล่ียนพฤติกรรม เน้นผูเ้รียนเป็นส าคญั จดัการเรียนรู้อย่างหลากหลาย 
โรงเรียนขนาดใหญ่มีระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ส่วนขอ้อ่ืนๆ ในทุกขนาดโรงเรียนมี
ระดบัความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก ทั้งน้ีเป็นเพราะโรงเรียนขนาดใหญ่มีความพร้อมในการจดัการ
เรียนรู้ใหก้บัผูเ้รียน ทั้งสถานท่ี บุคลากร และงบประมาณ สอดคลอ้งกบังานวิจยัของนงลกัษณ์ วิรัช
ชยั และสุวิมล ว่องวานิช (2549) ไดป้ระเมินผลการปฏิรูปการเรียนรู้ตามพระราชบญัญติัการศึกษา 
พ.ศ. 2542 จากพหุกรณีศึกษาพบวา่ โรงเรียนเกือบทั้งหมดจดักระบวนการเรียนรู้ โดยใชว้ิธีการให้
นกัเรียนคน้หาความรู้ดว้ยตนเอง 

องค์ประกอบด้านแนวทางการบริหารจัดการพบว่ามีเพียงการบริหารเอกชนมา
สนบัสนุนเก็บเงินค่าเล่าเรียนแพงกว่าปกติ ท่ีมีระดบัความคิดเห็น อยู่ในระดบัปานกลาง ส่วนขอ้
อ่ืนๆ มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาแยกตามขนาดโรงเรียนแล้ว พบว่า 
การบริหารจัดการมีความยืดหยุ่น เปิดโอกาสให้ครู ผู ้บริหาร ผู ้ปกครอง ชุมชนมีส่วนร่วม  
การบริหารจดัการเป็นแบบสมยัใหม่ เป็นนกัจดัการท่ีดี เป็นผูน้ าการเปล่ียนแปลง ผูบ้ริหารตอ้งใจ
กวา้ง มีความโปร่งใสเป็นพื้นฐาน ผูบ้ริหารเป็นกลไกส าคญัในการขบัเคล่ือนการจดัการเรียน 
การสอนเชิงสร้างสรรค์ และประสานงานกบัชุมชนเพื่อแลกเปล่ียนความรู้และความร่วมมือจดัการ
เรียนการสอน โรงเรียนขนาดใหญ่มีระดบัความคิดเห็นอยู่ในระดบัมากท่ีสุด การบริหารเอกชนมา
สนบัสนุนเก็บเงินค่าเล่าเรียน แพงกวา่ปกติโรงเรียนขนาดเล็กและขนาดกลางมีระดบัความคิดเห็น
อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ส่วนขอ้อ่ืนๆ ในทุกขนาดโรงเรียนมีระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก ทั้งน้ี
เป็นเพราะแนวทางการบริหารจดัการในสถานศึกษาท่ีสามารถสนองเจตนารมณ์พระราชบญัญติั
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 กล่าววา่สถานศึกษาควรมี
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บทบาทหลกัเป็นหน่วยบริการทางการศึกษาท่ีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการจ าเป็นของทอ้งถ่ินและ
ควรเป็นหน่วยน าสังคมของชุมชน อีกทั้งสถานศึกษามีคุณภาพมีศกัยภาพเพียงพอท่ีจะด าเนินการ
ตามวตัถุประสงค์ในการจัดการศึกษาได้ด้วยตนเอง ตลอดจนมีอิสระในการบริหารจัดการ
สถานศึกษา ภายใตก้รอบนโยบายท่ีก าหนดดว้ยตนเองและพระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 ไดก้ระจายอ านาจให้สถานศึกษามีความเป็นอิสระในการจดัการ
ดา้นวิชาการ การเงิน และบุคลากร โดยเนน้การมีส่วนร่วมของชุมชนเขา้มาส่งเสริมและสนบัสนุน
ให้โรงเรียนสามารถจดัการศึกษาโดยมีการจดัสภาพแวดลอ้มให้เกิดความเพียงพอทั้งด้านอาคาร
สถานท่ี งบประมาณ บุคคลและการบริหารทัว่ไป ให้เอ้ืออ านวยต่อการจดัการเรียนรู้ เพื่อให้การจดั
การศึกษาเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล (ส านกังานปฏิรูปการศึกษา. 2545) 

องค์ประกอบด้านการมีส่วนร่วมจดัการศึกษา พบว่าทุกขอ้มีระดบัความคิดเห็นอยู่ใน
ระดบัมาก เม่ือพิจารณาแยกตามขนาดโรงเรียนแล้ว พบว่าผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งร่วมคิด ร่วมท า ร่วม
วางแผน ร่วมประเมินติดตามและร่วมรับผลท่ีเกิดข้ึนจากการด าเนินงาน และชุมชนมีส่วนร่วมใน
การจดัการศึกษาในฐานะผูส้นบัสนุนทรัพยากรการเรียนรู้ และเป็นแหล่งเรียนรู้ โรงเรียนขนาดใหญ่
มีระดบัความคิดเห็นในระดบัมากท่ีสุด ส่วนขอ้อ่ืนๆ ในทุกขนาดโรงเรียนมีระดบัความคิดเห็นอยู่
ในระดบัมาก ทั้งน้ีเป็นเพราะการมีส่วนร่วมมีหลายลกัษณะหลายรูปแบบ วิธีการโรงเรียนขนาด
ใหญ่มีบุคลากรจ านวนมาก จึงเปิดโอกาสให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลเขา้มามีส่วนร่วมคิด ร่วมท า  
ร่วมตดัสินใจ ร่วมติดตามผลการเปิดใหเ้ขา้ร่วมกิจกรรมจะไดรั้บประโยชน์ในดา้นการน าเอาความรู้ 
ความสามารถและทกัษะของคนในองคก์ารมาใชใ้ห้เป็นประโยชน์ต่อสังคม ซ่ึงสอดคลอ้งกบัชูชาติ 
พ่วงสมจิตต์ (2540) ท่ีกล่าวว่าการมีส่วนร่วมเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน 
การตดัสินใจในกิจกรรมต่างๆ  

การเปรียบเทียบระดบัความคิดเห็นต่อรูปแบบการจดัการโรงเรียนเชิงสร้างสรรค์และ
ผลิตภาพโดยรวมและรายองค์ประกอบของผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อนจ าแนกตามขนาด
โรงเรียน 

ผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อนท่ีปฏิบติังานอยู่ในโรงเรียนท่ีมีขนาดแตกต่างกนัมี
ความคิดเห็นเก่ียวกบัรูปแบบการจดัการโรงเรียนเชิงสร้างสรรคแ์ละผลิตภาพโดยรวมไม่แตกต่างกนั 
และเม่ือพิจารณาเป็นรายองค์ประกอบแล้ว พบว่าทุกๆ องค์ประกอบได้แก่ องค์ประกอบท่ี 1 
ปรัชญาและหลกัการ องคป์ระกอบท่ี 2 หลกัการจดัองคก์ร องคป์ระกอบท่ี 3 หลกัการจดัหลกัสูตร 
องค์ประกอบท่ี 4 แนวทางการจัดการเรียนรู้ องค์ประกอบท่ี 5 แนวทางการบริหารจัดการ 
องค์ประกอบท่ี 6 แนวทางการมีส่วนร่วมจัดการศึกษา ผู ้บริหารสถานศึกษาและครูผู ้สอน  
ท่ีปฏิบติังานอยู่ในโรงเรียนท่ีมีขนาดต่างกนั มีความคิดเห็นเก่ียวกบัรูปแบบการจดัการโรงเรียน 
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เชิงสร้างสรรค์และผลิตภาพรายองค์ประกอบไม่แตกต่างกนั ทั้งน้ีเป็นเพราะผูบ้ริหารสถานศึกษา
และครูผูส้อนอยูใ่นสถานศึกษา ตอ้งน ารูปแบบการจดัการโรงเรียนเชิงสร้างสรรคแ์ละผลิตภาพใน
ประเทศไทย ไปใชใ้นการปฏิบติัตามองคป์ระกอบของรูปแบบซ่ึงมีความสัมพนัธ์กนัสอดคลอ้งกบั
บุญชม ศรีสะอาด (2546) ท่ีกล่าวว่ารูปแบบเป็นโครงสร้างท่ีแสดงถึงความสัมพันธ์ของ
องคป์ระกอบการวจิยัโดยใชรู้ปแบบมีขั้นตอนในการสร้างหรือพฒันารูปแบบข้ึน 

4. ผลการประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปไดข้องผูท้รงคุณวุฒิ เก่ียวกบัสาระ
ของการพฒันารูปแบบการจดัการโรงเรียนเชิงสร้างสรรคแ์ละผลิตภาพในประเทศไทย ในดา้นท่ีมา
ของรูปแบบองคป์ระกอบของรูปแบบมีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.00 และ 
3.88 ตามล าดับ) ส่วนเง่ือนไข และการน ารูปแบบไปใช้มีความเหมาะสมอยู่ในระดบัปานกลาง 
(ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.50) 

ส าหรับความเป็นไปไดข้องรูปแบบการจดัการโรงเรียนเชิงสร้างสรรคแ์ละผลิตภาพใน
ประเทศไทย จากการประเมินของผูท้รงคุณวฒิุพบวา่ท่ีมาของรูปแบบและองคป์ระกอบของรูปแบบ
มีความเหมาะสมอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.67 และ 3.80 ตามล าดบั) ส่วนเง่ือนไขและ 
การน ารูปแบบไปใชมี้ความเหมาะสมอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.20)  

จากผลการประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปไดผู้ว้ิจยัพบประเด็นท่ีเห็นวา่ควร
น ามาอภิปรายผลดงัน้ี 

1) รูปแบบโรงเรียนเชิงสร้างสรรค์และผลิตภาพในประเทศไทยท่ีน าเสนอได้ผ่าน
กระบวนการพฒันาเป็นล าดบัขั้นตอน โดยใชว้ิธีการวิจยัเป็นฐานในการพฒันาจึงมีความน่าเช่ือถือ 
ซ่ึงในการพฒันารูปแบบคร้ังน้ี เร่ิมจากการศึกษาสภาพการจดัการโรงเรียนเชิงสร้างสรรคแ์ละผลิต
ภาพในประเทศไทย 4 โรงเป็นกรณีศึกษา มีการสัมภาษณ์ผูบ้ริหาร และผูท้รงคุณวุฒิ สอบถามความ
คิดเห็นเก่ียวกบัรูปแบบการจดัการโรงเรียนเชิงสร้างสรรคแ์ละผลิตภาพโรงเรียนท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่ง 
440 โรงทัว่ประเทศ ซ่ึงเป็นการวิจยัทางสังคมศาสตร์ท่ีมกัจะศึกษากบัประชากรขนาดใหญ่ แต่
สามารถท าการศึกษาโดยการเลือกกลุ่มตวัอยา่งใหค้รอบคลุมได ้ซ่ึงเป็นขอ้ดี คือ  

1.1) ประหยดัค่าใชจ่้าย 2) ประหยดัเวลา 3) ใชว้ิธีเก็บขอ้มูลไดห้ลายวิธี 4) ไดข้อ้มูล
ท่ีน่าเช่ือถือเป็นตวัแทนของประชากรได ้(พิษณุ ฟองสี. 2550) และมีการศึกษาขอ้มูลเชิงคุณภาพ 
โดยใช้วิธีการเชิงคุณภาพ ได้แก่การสัมภาษณ์และการวิเคราะห์เอกสารท่ีเก่ียวขอ้งสอดคล้องกบั
สุภางค ์จนัทวานิช (2537) ซ่ึงสรุปไดว้า่การวิจยัคุณภาพ เป็นการศึกษาปรากฏการณ์ทางสังคมอยา่ง
ลึกซ้ึง ไม่เนน้ตวัเลขทั้งจากการวดัและการวเิคราะห์ขอ้มูลใชว้ธีิเก็บขอ้มูลโดยการสัมภาษณ์ 

รูปแบบท่ีน าเสนอ มีการพัฒนาข้ึนจากกรอบแนวคิดทฤษฎีพื้นฐานท่ีได้จาก
การศึกษาค้นควา้เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง รวมทั้ งได้รับค าแนะน าจากผูเ้ช่ียวชาญใน 
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การพัฒนารูปแบบ มีการตรวจสอบ ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของผู ้ทรงคุณวุฒิ 
ดา้นการบริหาร และนกัวชิาการ ต่างมีความเห็นสอดคลอ้งกนัวา่รูปแบบท่ีน าเสนอมีความเหมาะสม
และมีความเป็นไปไดทุ้กองคป์ระกอบ 

2) เม่ือพิจารณาองคป์ระกอบของรูปแบบท่ีน าเสนอมีประเด็นท่ีน่าสนใจดงัต่อไปน้ี 
องค์ประกอบของรูปแบบการจดัการโรงเรียนเชิงสร้างสรรค์และผลิตภาพในประเทศ

ไทยทุกองคป์ระกอบมีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.00 และ 3.88 ตามล าดบั) 
ส่วนเง่ือนไขและการน ารูปแบบไปใชมี้ความเหมาะสมอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.50) 
ซ่ึงเป็นตวับ่งช้ีใหเ้ห็นวา่ องคป์ระกอบของรูปแบบท่ีพฒันาข้ึนในคร้ังน้ีมีความเหมาะสมและมีความ
เป็นไปได ้เพราะไดรั้บการยอมรับในเชิงวชิาการ ดงัน้ี Eisner (1976) ไดเ้สนอแนวคิดการตรวจสอบ
โดยการใชผู้ท้รงคุณวุฒิในเร่ืองท่ีตอ้งการความละเอียดอ่อนมากกวา่ การวิจยัเชิงปริมาณ โดยเช่ือวา่
การรับรู้ท่ีเท่ากนันั้นเป็นคุณสมบติัพื้นฐานของผูรู้้ และเช่ือว่าผูท้รงคุณวุฒินั้นเท่ียงธรรมและมี 
ดุลยพินิจท่ีดี ทั้งมาตรฐานและเกณฑ์พิจารณานั้นจะเกิดข้ึนจากประสบการณ์และความช านาญของ
ผูท้รงคุณวฒิุ 

3) เง่ือนไขและแนวทางการน ารูปแบบไปใช ้ผูว้จิยัไดก้  าหนดเง่ือนไขของรูปแบบไว ้
3.1) ผู้ปกครองต้องมีความเข้าใจในการจัดการเรียนรู้แนวใหม่ของโรงเรียน 

เชิงสร้างสรรคแ์ละผลิตภาพท่ีเนน้การจดัการเรียนการสอนผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง บูรณาการดว้ยวิชา
และเทคโนโลยีภายใตฐ้านความเป็นไทย มีหลกัสูตรผูป้กครองเฉพาะมีค่าใช้จ่ายต่างจากโรงเรียน
ทัว่ไป 

3.2) สังคม โรงเรียนเชิงสร้างสรรค์และผลิตภาพต้องประชาสัมพนัธ์ส่ือสารให้
สาธารณชนเขา้ใจในเร่ืองการจดัการของโรงเรียน ในดา้นปรัชญาและหลกัการ หลกัการจดัองคก์ร 
หลกัการจดัหลกัสูตร แนวทางการจดัการเรียนรู้ แนวทางการบริหารจดัการและแนวทางการมีส่วน
ร่วมจดัการศึกษา 

3.3) ตวัผูส้อน ตอ้งมีความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองการจดัการโรงเรียนเชิงสร้างสรรค์
และผลิตภาพ ซ่ึงเป็นการจดัการเรียนรู้แนวใหม่ ผา่นการฝึกอบรมและพฒันาก่อนสอนตามแนวคิด
ของโรงเรียน 

3.4) ระบบการศึกษาจะตอ้งจดัการศึกษาให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูเ้รียน 
เป็นการจดัท่ียดืหยุน่ เพื่อส่งเสริมใหผู้เ้รียนเขา้ถึงการเรียนรู้มากท่ีสุด 

3.5) รูปแบบท่ีพัฒนาข้ึนในคร้ังน้ีเป็นรูปแบบส าหรับสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
โดยเฉพาะหากจะน าไปใชก้บัสถานศึกษาในระดบัอ่ืนๆ ควรตอ้งปรับประยกุตใ์หมี้ความเหมาะสม 

DPU



278 

3.6) การน ารูปแบบน้ีไปใช้ผูใ้ช้ตอ้งศึกษารายละเอียดของแต่ละองค์ประกอบให้
ชดัเจนเน่ืองจากองคป์ระกอบแต่ละส่วนมีความสัมพนัธ์กนั เป็นการก าหนดเง่ือนไขท่ีสอดคลอ้งกบั
ลกัษณะของรูปแบบ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัอุทยั บุญประเสริฐ (2526) ซ่ึงไดใ้ห้ค  าจ  ากดัความของรูปแบบ
ว่าหมายถึงส่ิงท่ีแสดงให้เห็นถึงความสัมพนัธ์ขององค์ประกอบท่ีส าคญัๆ ในเร่ืองหน่ึงเร่ืองใด
โดยเฉพาะ 

ส าหรับแนวทางการน ารูปแบบไปใช ้ผูว้จิยัไดเ้สนอแนะแนวทางไว ้ดงัน้ี 
1)  ผูบ้ริหาร ครู บุคลากร ท่ีเก่ียวขอ้งควรศึกษาท าความเขา้ใจรูปแบบการจดัการ

โรงเรียนเชิงสร้างสรรค์และผลิตภาพในประเทศไทยให้ชัดเจน เพื่อความเข้าใจตรงกนัก่อนน า
รูปแบบไปใช ้

2)  ควรน ารูปแบบไปใช้ในสถานศึกษาอย่างสมบูรณ์และใช้ตลอดกระบวนการ 
หมายถึง การน ารูปแบบและองคป์ระกอบทุกส่วนทุกขั้นตอนไปใชไ้ม่ควรเลือกเฉพาะองคป์ระกอบ
ใดองคป์ระกอบหน่ึงหรือขั้นตอนใดขั้นตอนหน่ึง 

3) ควรมีการก ากบัติดตาม ตรวจสอบ การน ารูปแบบไปใชอ้ยา่งต่อเน่ือง โดยแต่งตั้ง
คณะกรรมการท่ีมาจากผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งหลายๆ ฝ่าย 

4) ควรมีการประเมินและปรับปรุงรูปแบบ เพื่อให้เหมาะสมกบับริบทของแต่ละ
สถานศึกษา 

5) ควรมีการเผยแพร่ความส าเร็จในการน ารูปแบบไปใช้เพื่อเป็นแนวทางส าหรับ
สถานศึกษาอ่ืน 
 
5.3 ข้อเสนอแนะ 

ขอ้เสนอแนะจากการวิจยัคร้ังน้ี ประกอบด้วย 1) ขอ้เสนอแนะส าหรับหน่วยงานใน
ระดบันโยบาย 2) ขอ้เสนอแนะส าหรับการน าไปปฏิบติั 3) ขอ้เสนอแนะส าหรับการวิจยัอนาคต 
รายละเอียดมีดงัน้ี 

1. ขอ้เสนอแนะส าหรับหน่วยงานในระดบันโยบาย 
จากการวิจยัคร้ังน้ีพบว่า การจดัการโรงเรียนเชิงสร้างสรรค์และผลิตภาพในประเทศ

ไทยนั้น มีความเก่ียวข้องกับหน่วยงานในระดับนโยบายได้แก่หน่วยงานในระดับกระทรวง 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และส านักงานเขตพื้นท่ีเป็นตน้ ซ่ึงหน่วยงานใน
ระดบันโยบายควรจะไดมี้การส่งเสริมสนบัสนุนให้สถานศึกษามีความรู้ ความเขา้ใจ ท่ีถูกตอ้งโดย
วิธีการต่างๆ เช่น จัดท าคู่มือ จัดท าเอกสาร เผยแพร่ ความรู้ จัดการอบรมสัมมนา จัดระบบ 
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การจดัการความรู้ในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้สถานศึกษาหรือหน่วยงานในระดบัปฏิบติัอ่ืนๆ จะไดน้ า
ปฏิบติัใหป้ระสบความส าเร็จไดอ้ยา่งมีประสิทธ์ิภาพและประสิทธิผล 

2. ขอ้เสนอแนะส าหรับการน าไปปฏิบติั 
จากผลการวิจยัคร้ังน้ีไดมี้การน าเสนอรูปแบบการจดัการโรงเรียนเชิงสร้างสรรค์และ

ผลิตภาพในประเทศไทย ส าหรับสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ซ่ึงถือวา่เป็นหน่วยงานในระดบัปฏิบติัท่ีมี
ความส าคญัท่ีสุด ซ่ึงผูว้จิยั เห็นวา่โรงเรียน ซ่ึงหมายถึง ผูบ้ริหาร ครู และบุคลากร ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง 
นอกจากจะไดมี้การศึกษาท าความเขา้ใจรูปแบบใหช้ดัเจนเพื่อความเขา้ใจท่ีถูกตอ้ง มีการน ารูปแบบ
ไปใช้อย่างสมบูรณ์และตลอดกระบวนการ มีการบูรณาการใช้รูปแบบให้เหมาะสมกบับริบทของ
โรงเรียน มีการก ากับติดตาม ตรวจสอบ การน ารูปแบบไปใช้อย่างต่อเน่ือง มีการประเมิน และ
ปรับปรุงรูปแบบให้เหมาะสม และมีการเผยแพร่ ความส าเร็จในการน ารูปแบบไปใช้เพื่อเป็น
แนวทางส าหรับสถานศึกษาอ่ืน 

3. ขอ้เสนอแนะส าหรับการวจิยัในอนาคต 
จากการวิจยัคร้ังน้ีได้มีการน าเสนอรูปแบบการจดัการโรงเรียนเชิงสร้างสรรค์และ 

ผลิตภาพในประเทศไทย ส าหรับสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ส าหรับการวิจัยในอนาคตควรจะมี
การศึกษาเพิ่มเติมในเร่ืองการพฒันารูปแบบการจดัการโรงเรียนเชิงสร้างสรรค์และผลิตภาพใน
ประเทศไทยในระดบัอ่ืนๆ หรือศึกษาปัจจยัท่ีส่งเสริมหรือปัจจยัท่ีเป็นอุปสรรค์ต่อการน ารูปแบบ
การจดัการโรงเรียนเชิงสร้างสรรคแ์ละผลิตภาพในประเทศไทยไปใช ้เป็นตน้ 
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