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Management # 22 
 

   16 กระแสหลักของการศึกษาไทยในอนาคต   
 
 
                     รศ. สุเทพ  พงศศรีวัฒน 
               http://suthep.ricr.ac.th 
 
          การเปลี่ยนแปลงเปนกระบวนการทีเ่กิดขึ้นอยางตอเนื่องอยูตลอดเวลา  ไมอาจแยกจากกันได
เด็ดขาดวาเปนยุคอดีต ยุคปจจุบัน และยุคอนาคต แตจะมลัีกษณะที่คาบเกี่ยวและมีความสัมพันธตอ
กันเสมือนอยูบนเสนตรงเดยีวกัน  กระแสการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาที่เราคาดหมายวาจะเกิดขึน้
ในอนาคตกเ็ชนกัน  ก็อาจมกีระแสหลักอยูหลายประเดน็ที่ไดเกิดมาในอดีต แลวดําเนินสืบตอมาใน
ปจจุบันและอาจตอเนื่องตอไปในอนาคตก็ได หรืออาจเปนกระแสหลักที่คาดวาจะเกิดขึ้นใหมใน
อนาคตเลยก็ได   ดังนั้น 16 กระแสหลักของการศึกษาไทยในอนาคต ที่จะกลาวถึงตอไปนี้ เปนเพยีง
มุมมองสวนบคุคลที่มาจากประสบการณเล็กๆของผูเขียนเทานั้น มิอาจยนืยันไดวาผิดหรือถูกเพราะ
เปนเพยีงการคาดการณของเพียงคนเดียว  แตมีวัตถุประสงคที่จะใชเปนจุดเริ่มตนของการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันกับนักศึกษาหลักสูตรมหาบัณฑิตสาขาบริหารการศึกษาเปนสําคัญ ดวย
ความหวังวาจะเกดิความแตกฉานทางความคิดและวิสัยทัศนที่เปนขอยุติที่มีความเปนไปไดมากกวา
นี้ เพราะไดมาจากความเห็นรวมกันของชมุชนแหงการเรียนรู 
        สําหรับ 16กระแสหลักของการศึกษาไทยในอนาคต  นั้น ผูเขียนมีความเชื่อวา                                                  
 
        1. สถานศึกษาในอนาคตนั้นจะตองเพิม่ความเปน องคการแหงการเรียนรู (learning 
organization) อยางแทจริง โดยตอง 

1)สามารถรับรู  เขาใจ และตีความตอสัญญาณบอกเหตใุดๆที่จะเขามาจาก
ส่ิงแวดลอม   ภายนอกไดอยางแมนยําและถูกตอง 
2)มีความยดืหยุนและสามารถสนองตอบตอสัญญาณบอกเหตดุังกลาวดวยวิธีการ
ตางๆไดดี เชน ปรับตัวดานโครงสราง  ปรับหลักสูตร   ปรับกระบวนการเรียนการ
สอน  ปรับกระบวนการบรหิารจัดการใหมที่มีความสอดคลองเหมาะสม เปนตน 
3)สามารถที่จะมีอิทธิพลทั้งเชิงรุก (proactive influence) และเชิงรับ (reactive 
influence)ตอชุมชน/สังคม โดยเฉพาะตอแนวคดิและคานิยมที่ไดรับผลกระทบจาก
ภาวะโลกาภวิตัน 

           2. โครงสรางองคการแบบเดิมของโรงเรียน ที่มุงเนนการบังคับบัญชา ซ่ึงเปนแบบ pyramidal 
structure นั้น จําเปนตองเปลี่ยนไปเปนโครงสรางที่กอใหเกิดความรวมมือและมีความยืดหยุน
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คลองตัวมากขึน้ ซ่ึงนาจะเปนโครงสรางแบบแนวนอนหรือแบบ web structure มากกวา และยิ่งถา
โรงเรียนตองการปรับตัวเพื่อความอยูรอดไดดีในอนาคตดวยแลว ก็จําเปนที่จะตองสลายพรมแดน
ระหวางหนวยงานยอยตางๆภายในใหเหลือนอยที่สุด(boundary-driven) ตองลดการควบคุม  
(control)แตเพิม่การประสานสัมพันธ(co-ordinated)ใหมากขึ้น ยดึความยืดหยุนคลองตัวเพื่อใหเกิด
การบริหารที่มุงเปาหมายของงานมากกวาเพื่อการบริหารระเบียบกฎเกณฑแบบราชการซึ่งเปน
ระบบที่ตึงตัว(rigid system) ที่ไมเหมาะสมอยางยิ่งกับการบริหารจัดการสถาบันทางวิชาการเชน
โรงเรียน 
         3. ผูบริหารตองมีภาวะผูนําที่ดี โดยตองปรับเปลี่ยนบทบาทจากการเปนผูควบคมุงาน 
(controller) หรือ ผูคุมกฎ (gatekeeper)  ไปสูบทบาทใหมในฐานะ ผูสนับสนุนหรอืผูเอ้ืออํานวย
ดานสารสนเทศ(facilitator of information)มากขึ้น  เปนผูนาํการพัฒนาศักยภาพของครูและ เปน
ผูใชวิธีการกระจายอํานาจการตัดสนิใจใหแกผูรวมงาน(enabling and empowering leader)   ดวย
เหตุนีแ้นวคิดเดิมที่ถือวาการบริหารหนวยงานจะตองขึน้อยูกับการตดัสินใจโดยผูนําเพียงคนเดียว
หรือ Single leader เทานั้น  จําเปนตองปรบัเปลี่ยนมาเปน  การกระจายภาวะผูนํา หรือ  
Distributed leaders ใหแกผูรวมงานในระดับตางๆไดมโีอกาสเปนผูนําที่ไดรับการมอบอํานาจ
ความรับผิดชอบการตัดสินใจ(empowered)  ในขอบเขตงานของตนไดดวยตนเองมากขึ้น 
          4.โรงเรียนตองปรับกลยุทธการบริหารจัดการโดยยึดหลักการใหเกิดความเชื่อมโยงระหวาง
กัน (interconnectedness) เชน ความเชื่อมโยงการทํางานของครูแตละคนใหกลายเปนทีม  ความ 
เชื่อมโยงระหวางทีมงานกบัทีมงาน  ระหวางแผนกงานกบัแผนกงาน  และระหวางโรงเรียนกับ
ชุมชนภายนอก เปนตน 
          5. โรงเรียนตองสรางเครือขายพนัธมิตร (strategic networks) กับสถานศึกษาอื่น ตลอดจน
กับหนวยงานอื่นทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อประโยชนของความรวมมือ การใชทรัพยากรรวม และ
การเพิ่มความแข็งแกรงทางวิชาการ การสรางผลผลิตที่ตรงกับความตองการของผูใช รวมทั้งชวย
เพิ่มประสิทธิภาพในการบรหิารจัดการโรงเรียนมากยิ่งขึน้ 
          6. หนวยงานบริหารการศึกษาสวนกลาง ยังมีแนวโนมที่จะรวมศนูยและเขมงวดในการ
กําหนดเรื่องทีสํ่าคัญตางๆ อีกตอไป เชน การกําหนดเปาหมาย (goals)  นโยบาย (policies) 
จุดเนน (priorities)  หลักสูตร (curriculum)  มาตรฐาน (standards)  และเรื่องธรรมาภิบาล 
(accountability)  เปนตน 
         7. การบริหารในระดับโรงเรียนจะไดรับการกระจายอํานาจ(decentralize) ในเรือ่งที่สําคัญ
เพิ่มมากขึ้นตามลําดับ เชน อํานาจเบ็ดเสร็จในการบริหารภายใน(authority)     ความรับผิดชอบ 
(responsibility)การดําเนินงานภายในขอบเขตของโรงเรียน และเนนการบริหารเพื่อใหเกิดธรรมาภิ
บาล (accountability) เปนตน 
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         8. กระแสเรียกรองของผูมีสวนไดเสียกับโรงเรียน (stakeholders) เชน ผูปกครองและชุมชนที่
ตองการเขาไปมีบทบาทตอการดําเนินงานและการจัดการศึกษาจะทวีมากขึ้นในอนาคต 
         9. กระแสกดดันของสงัคมตอโรงเรียนจะเกิดขึ้นอยางตอเนื่อง เพราะสังคมตองการไดคุณภาพ
ของการศึกษาและบริการตางๆของโรงเรียนที่สามารถเปนหลักประกันตอผลสําเร็จในอนาคตของ
บุตรหลานของตนได  ผูปกครองจะทวีความวิตกกังวลในการเลือกโรงเรียนที่มีคุณภาพใหกับ
ลูกหลานตนเอง สงผลใหรัฐและชุมชนตองหันมารวมมือกันเพื่อยกมาตรฐานดานคุณภาพโรงเรียน
ตางๆใหมีความใกลเคียงทัดเทียมกันยิ่งขึ้น  ไมวาจะเปนโรงเรียนในเมืองหรือในชนบทก็ตาม 
        10.โรงเรียนจะตองแสดงบทบาทการเปนสถาบนัท่ีสําคัญของสงัคมแหงความรู(knowledge 
society) โดยตองใชเทคโนโลยีกาวหนาชัน้สูงเปนเครื่องมือดําเนินการไปสูความสําเร็จดังกลาว 
ตลอดจนใชเพือ่การพัฒนาศกัยภาพการเรยีนรูของนักเรียนใหไดตามความคาดหวังของสังคม 
        11.  เพราะผลจากโลกาภิวัตน ทําใหการเรียนรูของมนุษยเกิดขึน้ไดตลอดเวลาในรูปแบบที่
เรียกวา การเรียนรูแบบไรพรมแดน หรือ การเรียนรูแบบเสมือน (virtual learning) โดยไมจํากัด
เวลาและสถานที่ ซ่ึงอาจเปนที่บาน  ที่ทํางาน  ศูนยการคา  รวมทั้งที่โรงเรียนเองกไ็ด  กลาวโดยสรุป 
ตอไปนี้จะมีแหลงความรูที่มีขนาดใหญมหึมา มีขอมูลสารสนเทศที่ทันสมัยใหเลือกไดตามที่
ตองการอยางหลากหลายมากมาย และมีความนาสนใจ  ตลอดจนทุกคนสามารถเขาถึงองคความรู
และสารสนเทศเหลานั้นไดดกีวาการเรยีนแบบเดิมในหองเรียน   ปรากฏการณดังกลาว จะบีบบังคับ
ใหครูตองพัฒนาตนเองเพื่อใหสามารถทําหนาที่ภายใตสถานการณที่เปลีย่นแปลงไปไดอยางมี
ประสิทธิผล 
        12.  หลักสูตรหรือความรูท่ีสอนในโรงเรียนจะตองสอดคลองกับความเปนจริงในสถานที่
ประกอบการหรือท่ีทํางาน  ทัง้สองฝายตองรวมมือกันจดัการเรียนรูใหกับผูเรียน  มิฉนั้นสิ่งที่เรียน/
ที่สอนอยูในโรงเรียนนับวันจะลาสมัยหางไกลจากความเปนจริงยิ่งขึ้น   จนไมสามารถสรางผลผลิต
จากการศึกษาใหสอดคลองตรงตามความตองการของผูใชผลผลิตของโรงเรียนได  ซ่ึงเปนความ
สูญเสียสําคัญทางการศึกษาอยางหนึ่ง 
        13.  หนาที่สําคัญของการศึกษาขั้นพืน้ฐานมิอาจจํากัดเพยีงแคการใหสาระความรูที่จําเปนแก
ผูเรียนเทานัน้   แตส่ิงที่จําเปนและขาดไมไดก็คือ การทําใหผูเรียนมีทักษะชีวิต ที่สอดคลองกับการ
ดํารงชีวิตในโลกสมัยใหมไดอยางชาญฉลาดและอยางมคีวามสุข  การรูเทาทันโลก  การรูจัก
ทางเลือก  การรูจักแกปญหา  การไดรับการพัฒนาทักษะและนิสัยใฝรูใฝเรียนอยางไมยอมจบสิ้น 
(life-long learner) รวมทั้งการมีทักษะที่เรียกวา Re-learning ใหตนเอง(คือความสามารถในการลบ
ลางความรู/ความคิดที่ลาสมัยออกไป แลวเตมิเต็มดวยส่ิงใหมที่ทันสมัยกวาทดแทนใหตนเอง) 



 4

        14. จะเกดิความคาดหวงัตอครูจากสงัคมใหมีความเปนครูมืออาชพี(professionalism)มาก
ยิ่งขึน้โดยมุงเนนใหครูมีความเปนนักจัดการการเรียนรู(learning managers)ฝมือดี  ที่มีเจตคติแหง
ความเปนครูสูง   มีความรูความสามารถและทักษะในการปฏิบัติวิชาชีพที่ทันสมัยอยูในระดับสูง 
        15. การปฏิบัติงานของครูในทุกเรื่องและในทุกบรบิท จําเปนอยางยิ่งที่จะตองรวมมือทํากัน
เปนทีมเสมือนคณะแพทยทีท่ําการผาตัดคนไข   การทํางานแบบทีมอาจเปนแบบทีมงานจริง
(actually teams) หรือแบบทีมงานเสมือน (virtually teams) ก็ได  ดวยเหตุนี้ครูจึงตองไดรับการ
พัฒนาดานการทํางานแบบทีม รวมทั้งพฒันาความฉลาดรูทางอารมณ(EQ) อีกดวย 
        16.โรงเรียนจะตองสรางและมีวัฒนธรรมการทํางานที่สงเสริมใหเกิด ความรวมมือรวมใจ 
(collaborative) มากกวาการเนนเรื่อง การแขงขนั(competitive) ในการดําเนินกจิกรรมตางๆทุก
ดานของนักเรียน  ครู  และบคุลากรทุกฝายในโรงเรียน ตลอดจนชุมชนภายนอก  เพราะความ
รวมมือรวมใจกันจะกอใหเกดิความมีพลังเพิ่มท่ีมากกวาปกติ ที่เรียกวา Synergy ขึ้น ซ่ึงทําใหงาน
สําเร็จไดงาย  รวดเร็วขึน้และไดปริมาณงานออกมามากขึ้นกวาเดิม  ทีสํ่าคัญคือ จะชวยเสริมสราง
บรรยากาศของการมี  สามัคคีธรรม  (esprit de corps)  ใหเกิดขึน้ในทีท่ํางาน 
 

 


