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บทท่ี 1 

สารัตถะทางการศึกษา 
 
 

 มนุษยมีความเช่ือประการหนึ่งวา การศึกษาจะเปนฐานรากที่ดีในการพัฒนาในทุกๆ 
ดาน โดยเฉพาะอยางยิ่งในสถานการณโลกปจจุบัน สังคมตองตกอยูในสภาวะครอบงําจากสิ่ง
สมมุติของสังคม การสรางวาทกรรม (Discourse) ตางๆ ทางการศึกษาจึงเปนเรื่องที่สราง
หลักประกันเพ่ือกอใหเกิดการใฝรูหรือหาแนวทาง  ตลอดจนแนวรวม  โดยการสราง
กระบวนการตางๆ เพ่ือพัฒนาทุกๆ ดานดวย  ความเพิกเฉยทางดานมุมมองของนักการศึกษาดู
เหมือนเปนเสนเชือกที่ผูกติดกับลูกโปง  แตเม่ือใดก็ตามที่ลูกโปงยังไมมีใครมาตัดเชือกที่ผูกติด
ไว  ก็ไมสามารถหลุดพนจากสิ่งยึดได  ฉะนั้นจิตสํานึกในการศึกษาเพื่อพัฒนาเห็นจะเพ่ิมคุณคา
วิถีชีวิตแหงมนุษยชนในทุกๆ ดานตอไป 
  

1.1  หลากหลายความหมายของการศึกษา  (Education : its meanings) 
การศึกษา  (Education)  มีผูที่ใหความหมายมากมายดังตอไปน้ี 
การศึกษาเม่ือพิจารณาตามรากศัพทภาษาอังกฤษ  คําวา Education  เม่ือศึกษาลง

ไปลึกจะพบวาคําน้ีมีรากศัพทมาจากภาษาละติน  (Latin) คือ  educare  ซึ่งในศตวรรษที่  15  
คําศัพทนี้แปลวา 
 1)  การอบรม  (to  bring  up) 
 2)  เลี้ยงดูเอาใจใส  (to care) 
 3)  นําทาง  (to  lead  out) 
 จากความหมายของ  3  คําน้ี  อาจกลาวไดวา  การศึกษา  หมายถึง  การอบรม   
สั่งสอนตลอดจนการดูแลเอาใจใส  ซึ่งนัยของความหมายการศึกษามีอีกประการหนึ่ง  คือ  
การศึกษาจะชวยนําพาชีวิตหรือเปนเครื่องมือในการพิจารณาตางๆ  
 สวนคําวาการศึกษาเม่ือพิจารณาตามภาษาไทย  การศึกษามีรากศัพทมาจากภาษา
บาลีวา  สิกขา  หรือภาษาสันสกฤตวา  สิกษา  ซึ่งหมายความวา  ยังไมรู  เรียนใหรู  รูแลว
พิจารณาใหเขาใจ  เม่ือเขาใจได  ยังไมปฏิบัติ  ก็ใหปฏิบัติ (พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน
, 2525) 
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 อนึ่งพระธรรมโกศาจารย (พุทธทาส
ภิกขุ) ไดกลาวถึงการศึกษาอีกนัยหน่ึงวา  
การศึกษามาจากคําวา  สิกขา  ซึ่งประกอบดวย  
สะกับอิกขะ  รวมกันเปน สิกขา คําวา สะ แปลวา 
เอง ตัวเอง  อิกขะก็คือการเห็น  รวมเปนการเห็น
ซึ่งตนเอง  เห็นโดยตนเองเห็นเพ่ือประโยชนแก   
ตนเอง (พุทธทาสภิกขุ, 2529 : 46) 
 นอกจากนี้ ยั ง มีผู ที่ ใ ห ความหมาย
การศึกษาไวอีกมากมาย  เชน  
 พระราชวรมุนี (ป.ปยุตฺโต, 2518 : 10-
13) ไดใหความหมายของการศึกษาไววาการศึกษา
คือความพยายามแสวงหาจุดมุงหมายใหแกชีวิต  คือ

ความเปนอยูอยางดีที่สุด  หรือการมีอิสรภาพ  ทั้งอิสระภายนอก  อันหมายถึงการหลุดพนจาก
อํานาจครอบงําของสิ่งแวดลอม   และอิสระภายใน  คือความหลุดพนจากอํานาจของกิเลสตัณหา 

 สุลักษณ  ศิวรักษ  (2524 : 6)  ไดกลาวถึงความหมายของการศึกษาวาการศึกษา  
หมายถึง 
 (1)  วิธีการตางๆ ที่ถายทอดความรู  ทักษะและทัศนคติ   
 (2)  ทฤษฎีตางๆ ที่พยายามอธิบายหรือใหเหตุผลในการถายทอดนั้นๆ 
 (3) คุณคาหรืออุดมคติตางๆ ที่มนุษยพยายามจะเขาใหถึงโดยอาศัยความรู ทักษะ     
ทัศนคติ  เพราะวาวิธีการฝกหรือการถายทอดขึ้นอยูกับคุณคาหรืออุดมคติที่ตองประสงคนั้นเปน
ผลบั้นปลาย 
 วิทย  วิศทเวทย  (2523 : 27)  ไดกลาวถึงความหมายของการศึกษาไว 2  ลักษณะ 
คือ ความหมายอยางกวางและอยางแคบ สรุปไดวาในความหมายอยางกวาง  การศึกษา 
หมายถึง  อิทธิพลทุกอยางที่มีตอส่ิงมีชีวิตบุคลิกภาพและความรูสึกนึกคิดของมนุษย  การศึกษา
ในแงนี้ไมมีวันสิ้นสุด  ตั้งแตเกิดจนตาย  คือการศึกษาจากประสบการณทั้งหมดของชีวิต  สวน
ในความหมายอยางแคบ  การศึกษา  คือ  กระบวนการท่ีสังคมถายทอดวัฒนธรรม  ความรู  
ความชํานาญ  คานิยมจากคนรุนหนึ่งไปสูคนอีกรุนหนึ่ง  โดยผานโรงเรียนหรือสถาบันสังคมอ่ืน  
มีการกําหนดแนวทางอยางเปนระบบ  เปนกิจจะลักษณะเพื่อที่จะปนใหเด็กเปนไปตามมโนภาพ
ของสังคม 
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มุมมองของนักการศึกษาตางชาติบางทานที่เก่ียวกับการศึกษา  
อริสโตเติ้ล (Aristotle): การศึกษาจะชวยสรางจิตใจที่ดียอมอยูใน 

รางกายที่เขมแข็ง  (Creation  of  a  sound  mind  in  a  sound  body)   
 จอหน  ดิวอ้ี (John Dewey): การศึกษาคือชีวิต  การศึกษาคือ 
ความเจริญงอกงาม  การศึกษาคือกระบวนการทางสังคม (Education is life., 
 Education is growth., Education  is  social  process.) 
 ขงจ้ือ  (Confucius):  การศึกษาคือ  การตระหนักถึงคุณธรรม  
 (Realization  of  the  illustrious  virtue) 
 คานธี  (Gandhi):  การศึกษา  คือ  ความสมบูรณที่เพียบพูนดวย 
ปญญา  (All – round  drawing  out  the  best) 

 รามกฤษณะ (Ramakishna)  การศึกษา  คือ  การพัฒนาจิตใจให
บริสุทธิ์  (Purification  of  the  mind  and  heart.)  (Aggarwal , J.C , 
1985 : 4-5) 
 แตโดยภาพรวมแลว  ความหมายการศึกษาเหมือนกับเพชรที่มี
ความแวววาวในแตละดานไม เหมือนกัน  ขึ้นอยู กับแสงที่มากระทบ  
นอกจากนี้การศึกษายังเปรียบเทียบกับตาบอดคลําชาง  (Elephant  and  the  

blind  man)  ซึ่งการตีความกับความหมายการศึกษาทั้งของนักการศึกษาไทยและนักการศึกษา
ตางชาติมีผลมาจาก 

1) บุคลิกภาพของนักการศึกษาเอง  (Complex  nature  of  human  personality) 
2) สิ่งแวดลอม  (Complexity  of  human  environment) 
3) ความแตกตางทางแนวปฏิบัติในการดํารงชีวิต  (Different philosophies of  life) 
4) ความแตกตางจากทฤษฎีการศึกษาและการปฏิบัติที่นักการศึกษาไดนําไปใช 

(Different  educational  theories  and  practices)    (Aggarwal, J.C, 1985 : 4) 
 ในมุมมองผูเขียนเอง  การศึกษา (Education) หมายถึงกระบวนการอะไรก็ไดที่ถูก
สรางขึ้นทั้งจะเปนระบบระเบียบ  หรือปราศจากระบบระเบียบก็ตาม  แตสามารถนําพาชีวิตให
ไปสูความเปนอยูที่ปราศจากอวิชชา  (การไมรูจริง)  และสามารถอยูในสังคมไดอยางปกติสุข
หรือไมปกติสุข 
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1.2 องคประกอบทางการศึกษา (Educational  Components) 
ในฐานะที่ “การศึกษา” ถูกตีคาและประเมินวาเปนพื้นฐานและเปนเคร่ืองมือที่สําคัญ

ของการพัฒนาบุคคลและสังคมสวนรวม ฉะน้ันจึงตองมีองคประกอบที่สําคัญเชนเดียวกันกับ
สถาบันอ่ืน องคประกอบทางการศึกษาจะเปนหางเสือตอแนวทางการปฏิบัติของการศึกษาตอไป 
 องคประกอบทางการศึกษาสวนมากเม่ือพิจารณาทางดานมิติของปรัชญาการศึกษา  
นั้นจะมี 6 ดาน  ซึ่งไดแก 

1) จุดมุงหมาย 
2) หลักสูตร 
3) ผูสอน 
4) ผูเรียน 
5) กระบวนการจัดการเรียนการสอน 
6) การบริหารและการจัดการทางการศึกษา 
 
1.2.1  จุดมุงหมาย (Aims) 

 จุดมุงหมายทางการศึกษา นับวาเปนสิ่งสําคัญอยางยิ่งในการที่จะพัฒนา
การศึกษา  เพ่ือนําไปสูการพัฒนาคุณภาพของคนในการที่จะพัฒนาประเทศชาติตอไป  เพราะ
ถาขาดจุดมุงหมายทางการศึกษาแลว  ก็จะไมรูทิศทางในการจัดการศึกษาไปสูเปาหมายได 
 เชน สมพงษ  สิงหะพล (2528 : 23) ไดเสนอเก่ียวกับแนวคิด จุดมุงหมาย
ทางการศึกษาวาเปนฐานในการพัฒนาการศึกษา  พัฒนาหลักสูตร  เพ่ือใหการศึกษามีเปาหมาย
ที่ชัดเจนวาตองการใหเกิดอะไรบางที่เปนผลมาจากการศึกษาและการเรียนรู 
 แตอยางไรก็ตาม จุดมุงหมายทางการศึกษา จึงเปนฐานคิดแหงการพัฒนา         
คุณภาพของคน เพ่ือนําไปสูการพัฒนาประเทศ ซึ่งการที่จะดําเนินการทางการศึกษาใหบรรลุ             
จุดมุงหมายทางการศึกษาสูงสุดที่ไดตั้งไว ควรจะไดดําเนินการดานการศึกษาทั้งในระดับบุคคล
และระดับสังคมใหบรรลุเปาหมายกอน  จึงจะสามารถดําเนินการใหบรรลุจุดมุงหมายทาง
การศึกษาของประเทศ 

 1) จุดมุงหมายระดับบุคคล เปนจุดมุงหมายทางการศึกษาระดับพ้ืนฐานที่   
มุงใหเกิดความเจริญใน “ตัวคน” แตละคน เปนจุดมุงหมายทางการศึกษาโดยตรง  
(Pedagogical  Objective  of  Education) โดยพิจารณาความเจริญงอกงามทางปญญาของแต
ละคนในดานตางๆ แลวแตวาจะยึดทฤษฎีใดเปนหลัก  ซึ่งรายละเอียดจะแตกตางไปตามระดับ
การศึกษาและประเภทการศึกษา  เพ่ือใหแตละคนมีความเจริญงอกงามอยางเหมาะสมครบถวน 
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 2) จุดมุงหมายระดับสังคม เปนจุดมุงหมายทางการศึกษาที่ทําหนาที่เปน
กรอบใหจุดหมายทางการศึกษาระดับบุคคลวาควรจะมีรายละเอียดเชนไร จึงจะกอใหเกิดความ
เจริญในดานตางๆ ตอสวนรวมได โดยเฉพาะดานเศรษฐกิจ การเมืองและสังคม  

 จุดมุงหมายระดับสังคม สามารถแยกรายละเอียดยอยๆ ไดดังนี้ 
 2.1 จุดมุงหมายเชิงการเมือง (Political Objective)  คือ  การที่บุคคล

เจริญขึ้นน้ัน  จะตองไปสูการมีวัฒนธรรมทางการเมือง (Political  Culture) ที่เหมาะสมจะสงผล
ใหการเมือง  การปกครองและการบริหารระดับตางๆ ของประเทศ มีความม่ันคงเปนปกแผน  
และมีประสิทธิภาพ  ซึ่งหมายถึงการที่ผูมีการศึกษาจะตองทําหนาที่ทั้งในฐานะผูนําหรือผูตาม 
หรือผูรวมงานไดอยางเหมาะสม  นําความสําเร็จในการจัดการหรือการบริหาร  ทั้งระดับองคกร
ยอย  องคกรใหญ  ชุมชน  รัฐบาล  และประเทศชาติโดยสวนรวม 

 2.2 จุดมุงหมายเชิงเศรษฐกิจ (Economic Objective) เปนจุดหมายท่ี
บุคคลพัฒนาขึ้นสูการเปนผูมีความรูความสามารถของผูประกอบอาชีพไดอยางแทจริง สามารถ
ออกไปประกอบอาชีพ  มีรายไดมาดํารงชีวิตอยางมีคุณภาพ  หรือกลาวไดวาเปนผู มี
ความสามารถทั้งการผลิตและบริโภคไดอยางเหมาะสม  มีสวนรวมในการสรางความม่ันคง
กาวหนาทางเศรษฐกิจของสวนรวมดวย 

 2.3 จุดมุงหมายเชิงสังคม  (Social Objective) หมายความวา บุคคลที่
ผานการศึกษา  จะตองมีสวนรวมในความเขาใจอันดีระหวางบุคคล  จะตองทําหนาที่ที่ดี  ใน
ฐานะพลเมือง เสริมสรางความเปนธรรมในสังคม เพื่อนําสังคมไปสูการเปนสังคมที่ม่ันคง 
กาวหนามีสันติภาพและสงบสุข 

ซึ่งจุดมุงหมายการศึกษาในความหมายนี้  ทั้งระดับบุคคลและระดับสังคมนี้จําเปนที่  
นักวางแผนและนักบริหารการศึกษา  จะตองทําความกระจางเปนอันดับแรกทั้งในแงประเภท
และรายละเอียด  เพราะจะทําใหองคประกอบทางการศึกษาสวนอ่ืนๆ มีแนวปฏิบัติใหบรรลุ
จุดมุงหมายไดตอไป 

1.2.2  หลักสูตร 
  หลักสูตรจัดเปนองคประกอบทางการศึกษา และเปนแนวทางหนึ่งที่

ผูเก่ียวของในการจัดการศึกษาและบริหารการศึกษาที่จะสามารถทําใหการดําเนินงานทาง
การศึกษาใหมีทิศทางที่จะบรรลุเปาหมายได 

  ใจทิพย  เชื้อรัตนพงศ  (2539 : 1)  ไดใหนิยามของหลักสูตรวาเปน
ตัวกําหนดหรือกรอบของแนวปฏิบัติที่จะทําใหการจัดการเรียนการสอนบรรลุตามความมุงหมาย
ที่วางไว  หลักสูตรจึงเปนเสมือนแผนที่เดินเรือ  ซึ่งแสดงทิศทางที่จะไปใหถึงจุดหมายปลายทาง



ฉะน้ันจะเห็นไดวา  หลักสูตร  คือแนวทางในการจัดการเรียนการสอน  ที่กําหนดไว
ตามปรัชญาการศึกษา  ซึ่งจะเปนแนวปฏิบัติในการจัดการศึกษาและบริหารการศึกษาให
สอดคลองกับความมุงหมายการศึกษาที่ไดกําหนดไว  นอกจากน้ีหลักสูตรจะเปนการประมวล
กิจกรรมและประสบการณ 

1.2.3  ผูสอน 
  ผูสอนเปนองคประกอบทางการศึกษาที่สําคัญอีกดานหนึ่ง ที่มีบทบาทตอ

การศึกษาในการใหความรู ปลูกฝงคุณธรรมและจัดประสบการณการเรียนรูใหแกนักเรียนเพ่ือ
บรรลุจุดมุงหมายทางการศึกษาตามความตองการของหลักสูตร  ฉะนั้นผูสอน คือ  ผูที่มีบทบาท
ในการใหการศึกษาหรือใหเกิดการเรียนรูแกผูเรียนและเปนผูที่มีความรับผิดชอบตอผูเรียน  ตอ
สถาบันการศึกษา  ซึ่งผูสอนจะตองไดมีโอกาสเรียนรูจากแหลงอ่ืนๆ เพ่ิมมากขึ้น  นอกจากนี้ยัง
มีบทบาททางสังคมดวย  ผูสอนจึงเปนองคประกอบสําคัญในการศึกษา  เปนผูที่มีหนาที่
เก่ียวของกับการใหการศึกษา เปนผูนําการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผูเรียน ทําหนาที่อบรม
และบริการแกผูเรียนผูสอน   จึงตองเปนผูที่มีความสามารถและไดรับการฝกฝนมาโดยเฉพาะ 
และนําความรูความสามารถและทักษะที่มีไปใชในการแกปญหาการเรียนรูของผูเรียนได  (ปรีชา  
เศรษฐีธร, 2533 : 13 - 14) 

นอกจากน้ี  ผูสอน  หมายถึง  ผู จัดและนําแหลงวิทยากรตางๆ มาใชใหเกิด
ประโยชนในการเรียนรูของผูเรียน  โดยจัดทํา  จัดหาส่ือการ
เรียน  จัดประสบการณตางๆ มาเสริมสรางเพื่อผลดีแกการ
เรียนรูของผูเรียน เปนผูแนะนํา เปนผูรวมงานกับผูเรียน ใน
การเลือกประสบการณที่ถูกตอง  เหมาะสมในการเรียนรูเปน
ผูนําในการกระตุนสงเสริม จูงใจใหมีความคิดริเร่ิมสรางสรรค
ในตัว  ผูเรียน  เพ่ือใหผูเรียนไดคิด  พิจารณา  วางแนวทาง
ไปสูผลการเรียนรูตามจุดมุงหมายที่วา งไว 
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  เม่ือเปนเชนนี้จึงสามารถกลาวไดวา ผูสอน คือ ผูที่ทําหนาที่ถายทอดวิชา 
ตลอดจนการอบรมคุณธรรม ศีลธรรม ใหแกผูเรียนดวยวิธีการสอนที่ดีที่สุดเหมาะสมที่สุดเทาที่
จะทําได ในอันที่จะทําใหผูเรียนไดรับประสบการณ 

1.2.4  ผูเรียน   
 ผูเรียน  หมายถึง  ผูที่กําลังเรียนหรือศึกษาหาความรู  โดยมีผูสอน  แตทั้งน้ี       

ผูเรียนสามารถที่จะพัฒนาความรูทั้งในโรงเรียนและความรูจากส่ิงแวดลอม 
 อน่ึง ผูเรียน  หมายถึง  ผูที่มีความกระตือรือรนในการที่จะพัฒนาสติปญญา

ของตนเอง  เพื่อจะนําไปสูการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมใหมๆ ของตนเองในทางที่เหมาะสม  
สามารถที่จะใชความรูเปนแนวทางในการพัฒนาการประกอบอาชีพของตนเองได โดยการเรียนรู
นั้น ผูเรียนสามารถที่จะเรียนรูไดดวยตนเอง  หรือมีผูอ่ืนแนะนํากระตุนใหเกิดความรู  หรือ
เรียนรูรวมกับผูอ่ืน 

1.2.5  กระบวนการเรียนการสอน 
   กระบวนการเรียนการสอน  เปนองคประกอบทางการศึกษาที่สําคัญอีก

ประการหนึ่งของการศึกษาที่ตองจัดใหมีขึ้น  เปนวิธีการที่จะใหไดมาซึ่งความรู  และสงเสริมให
องคประกอบทางการศึกษาดานอ่ืนๆ โดยเฉพาะดานผูเรียน  ใหสามารถพัฒนาตนเองได  ดังจะ
เห็นไดจากความหมายของ  ใจทิพย  เชื้อรัตนพงศ (2539 : 12)  ที่ไดกลาวถึงกระบวนการเรียน
การสอนวา  เปนกระบวนการ หรือวิธีการ (means) ประกอบดวยกิจกรรมการเรียนรูและ
เน้ือหาวิชา  ซึ่งจะทําใหผูเรียนบรรลุจุดหมายหรือจุดประสงคตามที่หลักสูตรระบุไว  
กระบวนการเรียนการสอน  เปรียบไดกับกระบวนการกอสรางบาน   

 แตอยางไรก็ตาม กระบวนการเรียนการสอน จะเปนการจัดสภาพการเรียน          
การสอนใหสอดคลองกับโครงสรางของแตละวิชา และจัดใหเหมาะสมกับสภาพความตองการ
ของผูเรียนและสอดคลองกับลักษณะของสังคม  โดยใหบรรลุตามจุดมุงหมายการศึกษาที่วางไว   

 กระบวนการเรียนการสอน หมายถึง การจัดประสบการณ สถานการณหรือ       
กิจกรรมอยางมีจุดมุงหมายเพ่ือสงเสริมใหผูเรียนเกิดประสบการณ อันจะเปนผลใหผูเรียนเกิด       
การเรียนรูไดงายขึ้นและเร็วขึ้น นอกจากนี้ยังสงเสริมหรืออํานวยใหผูเรียนไดเจริญงอกงามทั้ง       
รางกาย  อารมณ  สังคม  และสติปญญา  และสามารถปรับตนเองใหอยูในสังคมไดอยางมี
ความสุข  โดยผูสอนจะเปนผูที่จัดวิธีการในการใหการศึกษาแกผูเรียนในรูปแบบตางๆ ที่
เหมาะสมกับสภาพของผูเรียนและสามารถนําพาผูเรียนไปสูจุดมุงหมายได 
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1.2.6  การบริหารและการจัดการทางการศึกษา 
 การบริหารและการจัดการทางการศึกษาเปนองคประกอบทางการศึกษาที่จัด

วามีความสําคัญอยางยิ่งในการที่จะนําทางใหการจัดการศึกษามุงสูเปาหมายได 
 สําหรับคําจํากัดความของ คําวา การบริหารและการจัดการทางการศึกษา มี       

นักวิชาการไดใหคําจํากัดความ  ไวดังนี้ 
  อบรม  สินภิบาล  (2524 : 49-51)  ไดแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับการบริหาร

และการจัดการศึกษาไววา 
  การบริหารและการจัดการศึกษา  หมายถึง  การท่ีบุคคลท่ีมีหนาที่เก่ียวของ

กับการศึกษาไดรวมกันจัดหลักสูตรและประมวลการเรียนการสอน  วิธีดําเนินการสอน  การ
จัดหาอุปกรณการเรียนการสอน  การวัดผล  การปกครอง  การจัดกิจกรรมพิเศษ  การบริหาร
และการจัดการ  เพ่ือชวยใหผูเรียนไดเจริญงอกงามในทุกๆ ดาน  จนเต็มความสามารถที่ผูเรียน
มีอยู 

  ดิลก  บุญเรืองรอด  (2537 : 14)  ไดใหความหมายของคําวา  การบริหารและ
การจัดการศึกษาไว  ดังตอไปน้ี 

  การบริหารและการจัดการศึกษา  หมายถึง  การหาวิธีการในการดําเนินการ
ทางการศึกษา ใหสนองตอบตอสังคมทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพไดอยางกวางขวาง โดยใหเกิด
ประโยชนสูงสุดและประหยัดทรัพยากรไดมากที่สุด  โดยการบริหารและการจัดการศึกษานั้นควร
จะจัดการใหได  ดังนี้คือ 

 1. จัดใหมีเน้ือหาวิชานอยที่สุดแตเกิดประโยชนสูงสุดในแงการศึกษาตอและ
การทํางาน 
  2. จัดกระบวนการเรียนการสอนใหผูเรียนไดเรียนรูเร็วที่สุดและสูงที่สุด ทั้งดาน
ความรู  ทักษะและเจตคติ 
 ทั้งน้ี รวมทั้งการจัดใหมีการวางแผนการจัดองคกรและการพัฒนาองคกร  
(Organization  Development)  อยางตอเน่ือง  มีการจัดระบบติดตามและประเมินผล  ตั้งแต
การจัดเกณฑและดัชนีทางการศึกษา การทําเครื่องมือและดําเนินการติดตามการประเมินผลและ      
ปรับปรุงการศึกษาอยางตอเน่ือง 
 แตอยางไรการบริหารและการจัดการศึกษา  ยอมหมายถึง  การที่บุคคลที่
เก่ียวของกับการศึกษา  นับตั้งแตเก่ียวของกับสถาบันการศึกษา  จุดมุงหมายการศึกษา  ผูเรียน  
ผูสอน  วิธีการจัดการเรียนการสอน  ซึ่งบุคคลเหลาน้ีไดรวมกันจัดรูปแบบขึ้น  เพ่ือใหบรรลุ



 จากความหมายที่นักวิชาการไดใหคําจํากัดความของ  คําวา  การบริหารและการ
จัดการทางการศึกษานั้น  สามารถสรุปได  ดังนี้ 
 การบริหารและการจัดการศึกษา  หมายถึง  การที่บุคคลท่ีเก่ียวของกับกิจกรรม
ทางการศึกษาไดหาวิธีที่จะดําเนินการใหผูเรียน  ซึ่งเปนผูที่จะตองไดรับประโยชนโดยตรงจาก
การใหการศึกษามากที่สุด  ใหเปนผูที่มีคุณภาพตอสังคมมากที่สุด  โดยจะใชวิธีการใดๆ ในการ
จัดการทางการศึกษา  ซึ่งควรจะตองประหยัดทรัพยากรมากที่สุดแตเกิดประโยชนมากที่สุด  
ทั้งน้ีควรจะยึดปรัชญาการศึกษาที่ไดกําหนดไว  จึงจะสามารถบริหารและจัดการศึกษาไปสู
เปาหมายได 
 

1.3  หนาที่ของการศึกษา 
นักการศึกษาชาวเยอรมัน Karl Manheim ไดกลาวถึงหนาที่ของการศึกษาไว 2 

ประการ คือ 
1. หนาที่เชิงสรางสรรค  (Innovative  Function)  การศึกษาทําหนาที่เปนเคร่ืองมือ

สําคัญในการเปลี่ยนแปลงที่จะทําใหสังคมกาวหนาตลอดเวลา  ตลอดจนทําหนาที่เผยแพร
นวัตกรรมใหมๆ เพ่ือใหสอดคลองกับความเปลี่ยนแปลง  (ชนิตา  รักษพลเมือง , 2532 : 95) 

 2.  หนาที่เชิงอนุรักษ  (Conservative  Function)  เปนหนาที่ที่ตองทํานุบํารุง  
รักษา  ถายทอดวัฒนธรรมของสังคมเพ่ือรักษาเสถียรภาพของสังคมไว  โดยมีการถายทอด
ความรู  ความเชื่อ  คานิยมแบบแผนแหงพฤติกรรมจากคนรุนหน่ึงไปยังคนอีกรุนหนึ่ง 
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สําหรับบทบาทและหนาที่ของการศึกษาที่สวนสัมพันธตอการพัฒนาบุคคล ตอการ
พัฒนาสังคมและประเทศชาตินั้น  อาจแบงหนาที่ของการศึกษาไดดังนี้ 
  1. พัฒนาความรูและสติปญญาของพลเมืองโดยสวนรวมใหเปนผูที่มีความสามารถ
สูงยิ่งขึ้น 
 2. ชวยใหคนสามารถปรับตัวใหสอดคลองกับสภาพแวดลอมของสังคมท่ี
เปลี่ยนแปลงไดดียิ่งขึ้นทั้งในปจจุบันและอนาคต 
 3. เตรียมพลเมืองดี  (Good  Citizen)  ใหแกสังคมอยูในสังคมไดอยางมีความสุข 
 4. ชวยใหบุคคลมีความสามารถในการประกอบอาชีพ เพ่ือดํารงตนอยูในสังคมได
อยางมีความสุข 
 5. ชวยเตรียมกําลังคนใหสอดคลองกับงานในสาขาตางๆ ตามที่สังคมและ
ประเทศชาติตองการ 
 6. ถายทอดผลิตผลทางปญญา  ประสบการณ  ตลอดจนมรดกทางปญญาและทาง
วัฒนธรรมสูคนรุนใหม 
 7. ปลูกฝงความคิด  ความเชื่อ  คานิยมและอุดมการณทางการเมือง  เศรษฐกิจ  
สังคม  และวัฒนธรรม  ตามความประสงคของสังคมนั้นๆ 
 8. สรางพลังทางการเมือง ทางดานเศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะการคัดสรรชน     
ชั้นนําหรือชนชั้นปกครองประเทศ 
 9. เปนส่ือสรางความเขาใจซึ่งกันและกันระหวางสมาชิกของแตละสังคมแตละ
ประเทศ  เชน  โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม  เปนตน  (อุทัย  บุญประเสริฐ, 2529 : 5-6) 

จะเห็นไดวา  หนาที่ของการศึกษาน้ันจะมีทั้งหนาที่โดยตรงและหนาที่แอบแฝง  แต
ทั้งน้ีก็เพื่อความเจริญงอกงามของบุคคลและวัฒนธรรมของสังคม  รวมทั้งความอยูรอดปลอดภัย
ของประเทศ    

 

1.4  จุดมุงหมาย 
 จุดมุงหมายของการศึกษาในแตละสมัยนั้นมีความแตกตางกัน หรือบางคร้ังยังพบ
รองรอยแหงความคลายคลึงอยูบาง  และในทางกลับกันจุดมุงหมายของแตละประเทศก็จะ
แตกตางกันออกไป ซึ่งสวนใหญจุดมุงหมายทางการศึกษาของประเทศจะขึ้นอยูกับแนวนโยบาย
ของรัฐบาลเปนหลัก  โดยมีกระทรวงศึกษาธิการ  (Ministry  of  Education)  หรือกระทรวง
อ่ืนๆ ที่ทําหนาที่ดานการศึกษาเปนผูกําหนดจุดมุงหมายทางการศึกษา  ดังตัวอยางเชน  
จุดมุงหมายในระดับอุดมศึกษาของ 
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 ฮังการี  โปแลนด  สาธารณรัฐเชค  ลัทเวีย  ไซปรัส  เอโตเนีย  ลิทัวเนีย  สโลวาเนีย  
มอลตา  สโลวัค  (ใหม)  ออสเตรีย  เบลเยี่ยม  เดนมารก  ฟนแลนด  ฝรั่งเศส  เยอรมัน  กรีซ  
ไอรแลนด  อิตาลี  ลักเซมเบอรก  เนเธอรแลนด  โปรตุเกส  สเปน  สวีเดน  สหราชอาณาจักร  
ประเทศทางสหภาพยุโรป  (European  Union  =  EU)  ซึ่งปจจุบันมี  25  ประเทศ มีประชากร
ประมาณ  450  ลานคน  (ขอมูลเดือนพฤษภาคม  2547)  ซึ่งมีจุดมุงหมายดังน้ี 

1. เนนในความเปนพลเมืองที่ดีของยุโรป  (European  Citizenship) 
2. การออกไปประกอบอาชีพไดภายหลังเรียนจบ  (Career  Education) 
3. ความเปนหนึ่งเดียวในการใชภาษา  (Uniformity  of  Language) 
4. วิทยาศาสตรการศึกษา  (Science  Education)  ที่มุงไปในการถายทอด

เทคโนโลยี  และนิเวศวิทยา  (Ecology) 
5. ความเปนเลิศทางวิชาการในการถายทอด  (Monitoring  of  Achievement) 
6. การศึกษาของผูอพยพ  (Immigrant  Education) 
 
เม่ือพิจารณาถึงจุดมุงหมายทางการศึกษาของยุโรปหลังการรวมเปนสหภาพยุโรป

แลว พอสรุปไดคือ อุดมศึกษาจะเนนใหการบริการแกชุมชนเปนหลัก (practical public  
service)  ประการตอมาคือ  การมุงแสวงหาขอความรูใหม  (research)  และการขัดเกลา
พลเมืองยุโรปเอง  (teaching  standards  of  cultivated  taste)  นอกจากน้ียังมุงเสริมสราง
ความเขาใจอันดีระหวางชาติมากขึ้น   
 อีกตัวอยางคือ  จุดมุงหมายทางการศึกษาของประเทศเวียดนามภายหลังการปฏิรูป
การศึกษาป  ค.ศ. 2002  ซึ่งรัฐบาลเวียดนามไดวางจุดมุงหมายไว  3  ประการดังนี้  คือ 

1. ยกระดับสติปญญาของประชาชน  (To  raise  the  people’s  intellectual)
เพ่ือใหประชาชนสามารถมีสวนรวมและกาวทันตอการพัฒนาประเทศ 

2. ยกระดับคุณภาพของประชากรมนุษย  (To  raise  the  quality  of  human   
resources)  โดยมุงหวังใหประชาชนกาวไปสูการมีคุณภาพทางการผลิต  (แรงงาน)  อยาง
ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ 
 3. สรรหา  สงเสริม  และดึงเอาประโยชนจากกลุมเกง  (To  detect, to  store  and  
make  good  use  of  talents)  เพ่ือสงเสริมความกาวหนาทางวิทยาศาสตร  เทคโนโลยีและ 
ตอไปกลุมเกงนี้จะสามารถพัฒนาประเทศชาติไดอยางดี 



 จากจุดมุงหมายของการศึกษาเวียดนาม นับไดวาเปนความทาทายแบบใหมกับ
สภาพสังคมของชาวเวียดนามพอสมควร เพราะเม่ือกอนสังคมของชาวเวียดนามไมคอยจะ
ยอมรับการเปลี่ยนแปลงอะไร  จากการที่ประเทศเวียดนามไดพัฒนาการศึกษาภายใตโครงการ 
Doi Moi จึงทําใหเวียดนามมีความเจริญกาวหนาไปอีกประเทศหนึ่ง 
 

1.5  ฐานคิดตางๆ ที่เก่ียวกับการศึกษา 
 1.5.1  ฐานคิดเชิงปรัชญาสารัตนิยม  (Essentialism) 
 ฐานคิดเชิงปรัชญาแนวนี้จะไดความสําคัญตอการศึกษาวา  เปนแกนในการ
พัฒนาทางดานสังคม โดยมีแนวคิดวา การศึกษาจะชวยใหมนุษยสามารถดํารงไวซึ่งมรดกของ
สังคมโดยเฉพาะอยางยิ่งวัฒนธรรม จุดมุงหมายของการจัดการสังคมจะเปนไปเพื่อถายทอด
วัฒนธรรม แตอยางไรก็ตามฐานคิดแบบน้ีก็จะเนนการพัฒนาสติปญญา ระเบียบวินัย การ
ประพฤติที่ดีงามตามระเบียบกฎเกณฑของสังคม  รวมทั้งการเพ่ิมพูนประสบการณเพ่ือความ
เฉลียวฉลาด  โดยมีครูเปนผูกําหนดการตัดสินใจ  ดําเนินการเก่ียวกับการศึกษาทั้งหมด  ฉะนั้น
แนวคิดเชิงน้ีจึงใหความสําคัญแกครูเปนอยางยิ่งที่จะตองเพียบพรอมไปดวยความรู  อุดมไป
ดวยคุณธรรมและกิจวัตรที่งดงามเปนแบบอยางและเปนผูนําที่ดีทางการศึกษาในหองเรียน สวน
นักเรียนนั้นมีหนาที่รับ  ในการ “ยัดเยียด”  สิ่งตางๆ จากครูผูสอน  นักเรียนจึงไมมีสิทธิแสดง
ความคิดเห็นอะไรใดๆ ทั้งสิ้น  เฉกเชนเดียวกับภาชนะที่รองรับสิ่งตางๆ  (ที่นักเรียนยอมรับการ
สอนของครูโดยปราศจากการวิเคราะหและสังเคราะห)  แตอยางไรก็ตามครูผูสอนตามแนวนี้จะ
ไมสอนอะไรที่นอกกรอบของสังคม  กระบวนการเรียนการสอนจะเนนการฟงการบรรยายของครู  
(Teacher  center)  มีการถามตอบเพื่อสรางภูมิคุมกันเชิงวิชาการใหแกนักเรียน  ฉะน้ันจึงไม
แปลกเลยวาสังคมจึงมองวา  โรงเรียนเปนเครื่องมือสําหรับถายทอดมรดกทางสังคม  และ
ถายทอดวัฒนธรรมที่ดีงามตอสมาชิกของสังคม  (นักเรียน) นอกจากน้ีโรงเรียนยังถูกคาดหวัง
จากสังคมในการอบรมเรื่องกฎเกณฑ  คุณคา  ประเพณี  และวัฒนธรรมตางๆ ของสังคมอีกดวย 

 1.5.2  ฐานคิดเชิงปรัชญานิรันตรนิยม  (Perenialism) 
         ฐานคิดเชิงปรัชญาแนวน้ีจะใหความสําคัญ

ในการพัฒนามนุษยใหสมบูรณดวยเหตุผลและสติปญญา มี
คุณธรรมตลอดจนสามารถดําเนินชีวิตตามอารยธรรมในอดีตได
เปนอยางดี  จุดมุงหมายทางการศึกษาจึงมุงสรางสิ่งตางๆ ที่
นํามาซ่ึงการพัฒนาคนดวยเหตุผลและสติปญญาเปนสําคัญ  
ฉะน้ันครูจึงถูกมองเปนผูรักษาวินัยทางจิตใจของนักเรียน  
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 1.5.3  ฐานคิดเชิงปรัชญาพิพัฒนาการนิยม  (Progressivism) 
         ฐานคิดเชิงปรัชญาแนวนี้บางคร้ังใชในความหมายใกลเคียงกับฐานคิดปรัชญา

เชิงประสบการณนิยม  (Experimentalism)  โดยมีมุมมองถึงการศึกษา  คือ  ชีวิตมิใชการ
เตรียมตัวเพ่ือชีวิต  การปฏิบัติจริงลงมือการกระทําถือวาเปนเรื่องที่สําคัญ  แตทั้งน้ีก็ไมลืมที่จะ
ใหความสําคัญตอการพัฒนารางกาย  อารมณ  สังคม  สติปญญา  และปลูกฝงทัศนคติทางดาน
ประชาธิปไตยดวย  ฉะนั้นครูจึงเปนบุคคลท่ีสําคัญตอเด็กนักเรียนในฐานะเปนผูเตรียมการ  ให
คําปรึกษาแนะนํา  รวมทั้งเขาใจในความแตกตางของเด็กนักเรียน  (Individual  Difference)  
บุคลิกภาพที่ดีของครูและประสบการณอยางกวางขวาง  จะมีผลตอศรัทธาในการเรียนรู  อีกส่ิง
หน่ึงตามการคิดของแนวนี้คือ  ครูไมใชผูมีอํานาจ  แตเปนผูที่เปยมลนไปดวยคุณธรรมพรอมที่
จะใหกําลังใจในการเรียนของนักเรียน  และนักเรียนตองตระหนักถึงบทบาทที่ตนเองจะตองเปน  
“ศูนยกลาง”  และ  “ศูนยหนา”  ของการแสวงหาความรู  และจะมีสวนรวมในการจัดกิจกรรม  สิ่ง
หน่ึงที่เปนลักษณะเดนของฐานคิดแนวนี้คือ  นักเรียนมีสวนรวมในการเลือกเน้ือหาและกิจกรรม
ที่ตนเองสนใจ  ทางดานโรงเรียนจะตองมีหนาที่สรางแบบจําลองที่ดีงามของชีวิตและสังคม  เปน
แหลงเสริมสราง  คัดสรรประสบการณที่ดีและสอดคลองกับการดําเนินชีวิตของนักเรียน  และท่ี
ขาดมิไดก็คือโรงเรียนจะตองยึดหลักการสรางความรวมมือในการสรางประชาธิปไตย  จะเห็นได
วาฐานคิดของปรัชญานี้ที่เก่ียวกับการเรียนการสอนจะเนนการแกปญหา  เนนการทดลอง  ซึ่ง
ถือวาเรียนดวยประสบการณแหงการกระทํา  (Learning  by  Doing)  ฉะน้ันฐานคิดแนวนี้จึง
ไดรับความนิยมมากในปจจุบัน 
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 1.5.4  ฐานคิดเชิงปรัชญาปฏิรูปนิยม (Reconstructionism)  
         ฐานคิดแนวน้ีมีจุดหมายที่จะแกไขปญหาทางสังคม  กลาวคือ  สงเสริมพัฒนา

สังคม  หรือหาทางออกที่ดีใหแกสังคม  โดยมุงเนนการปรับโครงสรางเกาใหเปนโครงสรางใหม  
สรางระเบียบกฎเกณฑ  กติกาทางสังคมใหอยูบนรากฐานของประชาธิปไตย  ฉะนั้นสังคมจึง
เปน “แกน” ที่สําคัญ  จึงไมแปลกเลยวาครูนั้นตองเปนผูที่สนใจตอปญหาสังคมหรือ
ปรากฏการณทางสังคม (Social  Phenomenon) ที่ปรากฏขึ้น  ครูตองเปนนักบุกเบิก  นัก
แกปญหา  รวมทั้งเชื่อม่ันในหลักประชาธิปไตย  บทบาทของครูที่ชัดเจนที่สุดคือ เปดโอกาสให
ผูเรียนแสดงความคิดเห็นแลวตรวจสอบความคิดเห็นของครูตามแนวทางประชาธิปไตย  สวน
นักเรียนน้ันจะตองมีจิตสํานึกในการเล็งเห็นประโยชนของสังคมมากกวาประโยชนตนเอง เรียนรู
วิธีการทํางานเพ่ือแกปญหาสังคมโดยใชวิธีการตามแนวประชาธิปไตย ในบริบทของโรงเรียนนั้น
จะตองรับรูปญหาของสังคม  สงเสริมสนับสนุนรวมทั้งสรางสังคมใหมที่ถูกตองเหมาะสมและเปน
แบบ   ที่สําคัญโรงเรียนจะตองจัดบรรยากาศในโรงเรียนให เปนแบบประชาธิปไตย  
กระบวนการเรียนการสอนนั้นมุงเนนการเรียนเพื่อนําพาสังคมไปในทิศทางที่ถูกตองเหมาะสม  
การแกปญหาสังคมอยางอิสระ  แตอยางไรก็ตามการเรียนรูดวยตนเองถือวาเปนเรื่องที่สําคัญ
วิธีการทางวิทยาศาสตร  (Scientific  Method)  จะชวยนําพาการเขาสูประตูขอความรูที่ไดเปน
อยางดี ฉะนั้นในสังคมสมัยใหมจะเปนสังคมที่จะใหการศึกษา 
         1.5.5 ฐานคิดเชิงปรัชญาอัตถภาวนิยม (Existertialism) 

         ฐานคิดเชิงปรัชญาน้ีจะสงเสริมใหผูเรียนรูจักพิจารณา  ตัดสินสภาพ รวมทั้ง 
เจตจํานงที่มีความหมายตอการดํารงอยูของเขาอยางมีอิสระ สิ่งที่เปนตัวกระตุนใหเขาถึงความ    
มุงหมายสูงสุดคือความเปนอิสระ (Freedom)  การเลือกสิ่งที่ตนเองตองการ (Choice) และ
ประการสําคัญคือความรับผิดชอบ (Responsibility) ซึ่งตองอยูบนพ้ืนฐานแหงความเปนอิสระ 
และสามารถเลือกอะไรไดตามส่ิงที่ตองการน้ัน วินัยจะตองเปนตัวกําหนดการพัฒนาความเปน
มนุษยของผูเรียนไดอยางเต็มที่ จุดมุงหมายของการจัดการศึกษาแนวน้ีเนนเสรีภาพในการ
กระทํา โดยมีหลักสูตรที่ไมตายตัวหรือถูกกําหนดโดยผูมีอํานาจ สวนมากวิชาที่เรียนจะเนนถึง
ความสนใจ และศักยภาพของ    ผูเรียน (Interest and Potentiality) ฉะน้ันบทบาทของผูสอน
จะตองกระตุนใหผูเรียนมี “แรงขับ” หรือ “พลัง” อยูเสมอ และสรางกระบวนการที่กระตุนเราให
ผูเรียนเขาใจตนเอง  ครูตองใหเสถียรภาพแก  ผูเรียน รวมทั้งสงเสริมใหผูเรียนรับผิดชอบตอ
การกระทําของตนเองและอนาคตของตนเอง สวนนักเรียนนั้นจะตองเปนรูจักและเขาใจในตัวเอง  
คนหาตัวเองคือใคร  มีชีวิตอยูเพ่ืออะไร  มีอะไรที่เรียกวา เปนส่ิงดีของตนเองที่จะมอบใหแกโลก  
โดยสรุปแลวนักเรียนตองรูจักเลือกแนวทางในการพัฒนาตนเอง  โรงเรียนซึ่งเปนแหลงเสรีภาพ



 
  1.5.6  ฐานคิดเชิงพุทธปรัชญา (Buddhism)   

        ฐานคิดน้ีตองการใหผูเรียนมีคุณธรรม  คิดถึงประโยชนตนและประโยชนทาน
เปนสําคัญ  โดยปราศจากความเห็นแกตัว  ดํารงอยูภายใตเง่ือนไขของกฎไตรลักษณ  ทุกขัง  
อนิจจัง  อนัตตา  การเขาถึงทุกข  สมุทัย  นิโรธ  มรรค  จะสามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมได
อยางมีความสุข  หลักสูตรที่เปนแกนแทตามฐานคิดแนวน้ีจะประกอบดวย  3  ภาค  คือ  1)  
ภาคปริยัติ  หมายถึง  การเขาถึงทฤษฎีวาส่ิงที่เกิดขึ้นมีเหตุขึ้นอันใด  2)  ภาคปฏิบัติ  จะเนนถึง
การปฏิบัติจริง  การลงมือกระทํา  ดังพุทธภาษิต  “ทําดีไดดี  ทําชั่วไดชั่ว”  มนุษยเปนไปตาม
การกระทําของตนเอง  (กรรม)  3) ภาคปฏิเวธ  คือผลที่มาจากการกระทําของเราเอง  ซึ่งสิ่งน้ี
เรียกวา  ผลแหงการกระทํา  ครูผูสอนตามแนวคิดเชิง
นี้จะตองเปนผูนําทางจิตวิญญาณ  สอนใหรูจักชีวิต  
โดยผานการไตรตรองใหรอบคอบ   ตั้ง ม่ันอยู ใน
สัมมาทิฐิและไดปฏิบัติตามน้ันแลว  ความปติสุขหรือ
ปกติสุขยอมสงผลถึงตนเองและสังคมอยางแนนอน 
สวนนักเรียนตองหม่ันฝกฝน อบรมตนเอง  ใหเปนผูมี
คุณภาพ  ตระหนักถึงความเปน “มนุษย” แหงตนเอง
และสรางประโยชนตอสังคมสวนรวม อน่ึงโรงเรียน
จะตองคํานึง  “ปจจัย” (Factors)  อะไรบางที่จะสงผล
ตอการเรียนรูของนักเรียน  ปจจัยที่กอใหเกิดความ
สงบ  เนนการสํารวม ฝกแผเมตตา จัดสภาพแวดลอม
เพ่ือฝกนิสัยและอบรมเพ่ือสรางเสริมความประพฤติที่ดี      
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สรุป 
 การที่จะทําใหการจัดการศึกษาไดบรรลุถึงจุดมุงหมายที่ไดวางแนวนโยบายนั้น  
จําเปนอยางยิ่งที่ตองนําศาสตรอ่ืนๆ มาปรับปรุง  ดัดแปลง  และประยุกตใชไดเหมาะสม  
ศาสตรที่เปนพ้ืนฐานในการจัดการศึกษาน้ันไดแก  ปรัชญาการดานประวัติศาสตรการศึกษา  
จิตวิทยาการศึกษา  สังคมวิทยาการศึกษา  การศึกษานานาชาติ  เปนตน  นอกจากนี้ยังมี
ศาสตรอ่ืนๆ อีก  ในยุคขอมูลขาวสารนี้  การจัดการศึกษาเพื่อนําไปสูการพัฒนาคุณภาพชีวิต
และสังคมของประชาชนในชาติจะสงผลโดยตรงตอการพัฒนาประเทศชาติตอไปในอนาคต 
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