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เปาหมายของการจัดการศึกษาในศตวรรษท่ี 21 

      ปจจุบัน การจัดการศึกษาของชาติเขาสูการปฏิรูปการศึกษารอบที่ 2 (พ.ศ. 2553-2563)  มี
เปาหมายสูงสุด คือ การใหคนไทยไดเรียนรูตลอดชีวิต  ไดรับการศึกษาที่มีคุณภาพ กาวเขาสูประชาคมอาเซียน
กาวสูศตวรรษที่ 21 และการเปนพลเมืองโลกที่สมบูรณ แตการปฏิรูปดังกลาวน้ัน การจัดการศึกษาของไทย
ยังคงมีวิกฤติการศึกษา ในหลายประเด็น ทั้งสภาพแวดลอมภายในและภายนอกประเทศ มีแนวโนมจะมีการ
เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว รุนแรง และฉับพลันในหลากหลายมิติ ทําใหรัฐบาลปจจุบันกําหนดยุทธศาสตรชาติ 
20 ป (พ.ศ.2563-2582)  ข้ึน เพื่อใหมีกรอบแนวทางที่สําคัญในการพัฒนาประเทศ โดยตองประสานความ
รวมมือจากทุกฝาย ประกอบ ไปดวย ดานความมั่นคง การสรางความสามารถในการแขงขัน การพัฒนาและ
เสริมสรางศักยภาพคน การสรางโอกาสความเสมอภาค และการเทาเทียมกันในสังคม การสรางการเติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ จึงกําหนดเปน
นโยบายหลัก Model Thailand 4.0 

ผูบริหารสถานศึกษากับการพัฒนาการศึกษา 

      จากการเปลี่ยนแปลงแนวนโยบายในการพัฒนาประเทศเพื่อใหสอดรับกับสถานการณยุคปจจุบัน 
ทําใหสงผลกระทบตอทุกวงวิชาชีพ โดยเฉพาะสถาบันการศึกษา ซึ่งมีหนาที่เปนแหลง ใหความรู และผลิต
บุคลากรใหตรงกับความตองการของสังคมทั้งระดับโลก ระดับประเทศ ระดับภูมิภาค ระดับทองถ่ิน และระดับ
ชุมชนในฐานะที่เปนครูผูสอน และจําเปนอยางย่ิงที่จะตองมีการดําเนินการพัฒนาการจัดการศึกษาที่มี
ประสิทธิภาพ (รอซีดะ นุยโสะ และวุฒิชัย เนียมเทศ, 2563) บุคคลที่มีความสําคัญอยางย่ิงที่จะทําใหเกิดการ
พัฒนาการจัดการศึกษาไดก็คือ ผูบริหารสถานศึกษา เพราะตองเปนผูนําและผูประสานความรวมมือจากทุกฝาย
ที่มีความสามารถทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในเรื่องการเรียนการสอนและการเรียนรู รวมทั้งประสานสัมพันธ 
ระดมและจัดสรรทรัพยากรไดอยางมีประสิทธิภาพในการบริหารการศึกษา นอกจากผูบริหารสถานศึกษาจะ
ปฏิบัติหนาที่ตามภารกิจของสถานศึกษาแลว ยังเปนจุดเช่ือมของนโยบายกับการปฏิบัติที่ใกลชิดกับผูเรียนมาก
ที่สุด จึงจะตองเปนผูมีสมรรถนะตามหลักเกณฑมีความรูความสามารถในการบริหารจัดการ มีวิสัยทัศนเพื่อการ
บรรลุเปาหมายของสถานศึกษาภายใตรูปแบบการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาในยุคของการบริหารจัดการศึกษา
ไทยในปจจุบัน ซึ่งผูบริหารสถานศึกษาจะมีวิสัยทัศนอยางไร กับการพัฒนาทักษะการอานออก เขียนไดของ
นักเรียนระดับประถมศึกษาในศตวรรษที่ 21 

บทบาทของผูบริหารท่ีมตีอการพัฒนาการศึกษา 

      วิสัยทัศนของผูบริหารสถานศึกษายุคไรพรมแดนแมวาจะมีการเคลื่อนไหวระดับชาติเกี่ยวกับการ
บริหารจัดการศึกษาแหงศตวรรษที่ 21 จะมีมาแลวต้ังแตเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2553 ดวยการจัดประชุมผูบริหาร
สถานศึกษาระดับมัธยมโดยสํานักงานคณะกรรมการ การศึกษาข้ันพื้นฐาน รวมทั้งมีการประชุมทางวิชาการ
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บทความขอเขียนเกี่ยวกับทักษะแหงศตวรรษที่ 21 (ชัยยนต เพาพาน, 2559) เน่ืองจากการขาดแคลนแรงงาน
ทักษะข้ันสูงซึ่งกําลังกายเปนแนวโนมสําคัญของโลก แตการเคลื่อนไหวในเรื่องดังกลาวขาดความตอเน่ืองจริงจัง
ของทุกฝาย การไมมีเจาภาพองคกรที่เปนหลักในการประสานงานและดําเนินการในเรื่องน้ีอยางจริงจัง ถือเปน
ความทาทายอยางย่ิงสําหรับผูบริหารสถานศึกษาในยุคไรพรมแดน การอยูน่ิงเฉย การทําแบบเดิมๆ ตามที่เคย
ชิน การรอรับนโยบายจากเบื้องบนแตฝายเดียว ขณะที่การเมืองการปกครองไมมีเสถียรภาพลวนสรางความ
เสียหายตอการพัฒนาทุนมนุษยของประเทศ สงผลใหประเทศชาติขาดศักยภาพในการแขงขันและเสีย
ผลประโยชน เมื่อเปดพรมแดนอยางเปนทางการในป พ.ศ. 2558 ผูบริหารสถานศึกษาทุกระดับในฐานะผูมี
อํานาจขององคกรจะตองตัดสินใจ ดําเนินการใหแผนยุทธศาสตรและภารกิจของสถานศึกษาที่ตนรับผิดชอบ     
มีการสรางคุณภาพสําหรบัอนาคตบนพืน้ฐานของทักษะแหงศตวรรษที่ 21 และติดตามกํากับดูแลใหมีการดําเนิน 
งานอยาจริงจัง  
   ดังน้ัน บทบาทและคุณลักษณผูบรหิารสถานศึกษาในยุคใหมที่เรยีกวา ยุคศตวรรษใหม หรือยุค
ไรพรมแดนอาจจะเปนโจทยที่สําคัญสําหรับผูบริหารการศึกษาจะตองปรับพฤติกรรมใหสอดคลองกับวิสัยทัศน  
ที่สังคมตองการไปตามยุทธศาสตรชาติ 20 ปเพื่อการบรรลเุปาประสงคทางการศึกษาของคนในชาติและสามารถ
ยกระดับศักยภาพของผูเรียนใหเกิดทักษะการแขงขันที่ซับซอนมากย่ิงข้ึนอันเปนแรงขับที่ทาทายอยางมากตอ
โลกอนาคตที่มีการเปลีย่นแปลงทีม่ีการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วทั้งดานเทคโนโลยีการสื่อสาร และการคิดคนพัฒนา
องคความรูใหมๆ กลาวไดวา การอานและการรูหนังสือ (Reading & Literacy) เปนทักษะที่จําเปนย่ิงสําหรับ
การเรียนรูและการดํารงชีวิต  
 

ความสําคัญของการอานอก เขียนได 

    การอานและรูหนังสือทําใหเกิดความรูความสามารถ และสงเสริมทักษะการคิดวิเคราะห
แยกแยะ ประยุกตใชขอมูลที่เปนประโยชนตอชีวิต ซึ่งหากเกิดมีความบกพรองหรือขาดความสามารถในการอาน 
การเขียน จะทําใหเกิดความยากลําบากในการสื่อสาร และการเรียนรู จนเกิดเปนปญหาในการดํารงชีวิตตอไปได 
(ณัฐพร ไชยเดช, 2557) ภายใตกระบวนการบริหารสถานศึกษาในความเปนจริงที่พบคือ นักเรียนบางสวน
ประสบผลการเรียนรูที่ลดหลัน่และลมเหลวจากการเรียนรูที่สถานศึกษาจัดใหเกดิเปนปญหาเรือ่งการอานไมออก 
เขียนไมไดของนักเรียนโดยเฉพาะสถานศึกษาขนาดเล็ก กําลังเปนปญหาระดับชาติ ที่สงผลใหนักเรียนไม
สามารถเรียนรูในสาระการเรียนรูอื่น  ๆไดจึงควรไดรับการแกไขอยางเรงดวน กระทรวงศึกษาธิการเล็งเห็นถึง
ความสําคัญในการพัฒนาการอาน การเขียน กลาววาเปนพื้นฐานสําคัญของการพัฒนาการเรียนรูไปสูการเรียนรู
ในระดับที่สูงข้ึนของผูเรียน จึงกําหนดนโยบายพัฒนาการศึกษาที่มุงเนนคุณภาพการอาน    รูเรื่อง และการ
สื่อสารได โดยมีมาตรการใหหนวยงานที่เกี่ยวของรีบเรงดําเนินการใหผูเรียนในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานให
สามารถอานออก เขียนได และนําไปสูการเรียนรูในระดับตางๆ อยางมีประสิทธิภาพ สถาบันภาษาไทย                 
(สุปรีดา อดุลยานนท, 2562) ผูจัดการกองทุนสนับสนุนการเสรมิสรางสุขภาพ (สสส.) กลาววา การอานออกเขียน
ไดเปนทักษะพื้นฐานอยางหน่ึงที่สําคัญ แตจากสถานการณการอานออกของเยาวชนไทย ในปจจุบันยังคงนามี
ความนาเปนหวง ผลจากการประเมิน PISA ป 2015 พบวา นักเรียนไทยอายุ 15 ปรอยละ 83 สอบตกวิชาการ
อาน ซึ่งจุดออนดานน้ีมีความสัมพันธกับการเรียนออนในวิชาคณิตศาสตร และวิทยาศาสตร   ของการประเมิน 
PISA อีกดวย และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต 1, 2 และ3 (2561) มีนโยบาย
ดําเนินงานของเขตพื้นที่การศึกษา ดานวิสัยทัศนทางการบริหารจัดการศึกษาซึ่งเปนหน่ึงในดานการบริหาร
จัดการ และพัฒนาคุณภาพผูเรียน มีจุดเนนดานการบริหารจัดการสถานศึกษาวาดวยขอที่ 1 การอานออก เขียน
ไดและมีโครงการรองรับไดแก โครงการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนภาษาไทยช้ัน ป. 1 ในการจัดการอบรม



ครูผูสอนระดับช้ัน ป. 1 ใหมีความรูความสามารถในการจัดการเรียนการสอนใหสอดคลองกับสภาพปญหาของ
นักเรียนเปนรายบุคคล และครูภาษาไทยตองมีเทคนิคการสอนที่ชวยในการสงเสริมและพัฒนาการอานออก เขียน
ไดของนักเรียนในสถานศึกษาน้ัน  ๆอยางไรกระแสการเปลี่ยนแปลงทําใหทุกองคกรมีความจําเปนที่ตองมีผูนําที่ดี  
มีคุณลักษณะเหมาะ มีวิสัยทัศน และมีศักยภาพในการนําพาองคกรไปสูเปาหมายความสําเร็จ จึงมีหนาที่สราง
โอกาสและสงเสริมคุณภาพการคิดของผูเรียนทุกคน สรางโอกาสแหงการเรียนรูโดยเฉพาะอยางย่ิง  การสราง
วามสามารถของครูและบุคลากรใหเกิดเปนผูนําที่มีวิสัยทัศนสามารถคาดการณลวงหนาและนําสูการเปลี่ยนแปลง
ที่จะเกิดข้ึนไดอยางมีผลงานที่สรางสรรค (กระทรวงศึกษาธิการ, 2560) 
 
วิสัยทัศนของผูบริหารในการพัฒนาทักษะการอานออก เขียนไดของนักเรียนระดับประถมศึกษา 

จากเหตุผลขางตน หลักสําคัญของการพัฒนาการศึกษา คือ การพัฒนาความสามารถดานการ
อานออก เขียนไดของผูเรียนใหมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและสอดคลองกับความตองการของสังคม
เพื่อเปนกําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศตอไปในอนาคต สอดคลองกับแผนการศึกษาแหงชาติฉบับปรับปรุง 
(พ.ศ. 2552-2559) การปฏิรูปการศึกษาตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 
และที่แกไขเพิ่มเติม มีความมุงหมายที่จะจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณ เปนคนดี      
มีความสามารถและอยูรวมกับคนอื่นในสังคมไดอยางมีความสุข การดําเนินงานตามแนวทางการปฏิรูป
การศึกษาใหบรรลุเปาหมายอยางมีพลังและมีประสิทธิภาพ จําเปนตองยึดเงื่อนไขและหลักการสําคัญในการ
ปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ คือ (1) ใหโรงเรียนเปนศูนยกลางในการตัดสินใจ (School-Based 
Decision Making) หมายถึง แนวคิดที่มุงใหโรงเรียนเปนอิสระในการตัดสินใจดวยตนเอง โดยยึดประโยชนที่
จะเกิดกับผูเรยีนเปนสําคัญ (2) การใหความรวมมือ (Collaboration) หมายถึง การกําหนดใหบุคคลหลายฝาย
ที่เกี่ยวของกับการศึกษาหรือผูมีสวนไดสวนเสียในการจัดการศึกษา เขามามีสวนรวมเปนคณะกรรมการรวม
แสดงความคิดเห็น หรือรวมกํากับดูแล เปนตน (3) การใชการกระจายอํานาจ (Decentralization) หมายถึง 
การบริหารจัดการ ไดแก การบริหารจัดการศึกษา ดานวิชาการ งบประมาณ การบริหารบคุคล และการบริหาร
ทั่วไป โดยใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาเปนผูรับผิดชอบ (4) ความรับผิดชอบตรวจสอบได 
(Accountability) หมายถึง การกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบ และภารกิจของผูรับผิดชอบ หลักความ
รับผิดชอบน้ีถือวาใครไดรับมอบหมายหนาที่ใดตองรับผิดชอบงานน้ันใหเกิดผลดีที่สุด และตองสามารถ
ตรวจสอบความสําเร็จไดเพื่อเปนหลักประกันคุณภาพการศึกษาใหเกิดข้ึน (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ข้ันพื้นฐาน, 2561) 

การดําเนินงานตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาใหบรรลุเปาหมายอยางมีพลังและมี
ประสิทธิภาพ ตามเงื่อนไขและหลักการสําคัญในการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการดังกลาว จําเปนที่
ผูบริหารสถานศึกษาตองเปนผูมีวิสัยทัศนในการมองภาพอนาคตใหชัดเจน กวางไกลสูความสําเร็จ สรางสรรคสิ่ง
ใหมอยูตลอดเวลา หานวัตกรรมใหม โครงการใหมๆ มุงสูความเปนเลิศ รับมือกับสถานการณ และกลา
ปรับเปลี่ยนวิธีการแกปญหาการอานออก เขียนไดในสถานศึกษา สรางความพรอมในการเผชิญหนากับปญหา
การอานออก เขียนได และนําแนวคิดไปสูการปฏิบัติจริงใหเกิดผลสําเร็จตามที่ตองการ 
 
บทสรุป 

การพัฒนาทักษะการอานออก เขียนไดของนักเรียนในระดับประถมศึกษาจะประสบ
ความสําเร็จหรือไมน้ัน ผูบริหารสถานศึกษานับวาเปนบุคคลที่มีบทบาทสําคัญบุคคลหน่ึง เพราะวาถาหาก
ผูบริหารมีวิสัยทัศนกวางไกล มีการศึกษาทําความเขาใจกับปญหาการอานออก เขียนได ที่เกิดข้ึนไดถูกตอง                

 



มีการวิเคราะหปญหาการอานออก เขียนได กอนการตัดสินใจในการเลือกแนวทางการแกไขปญหา และ
สามารถรับมือกับปญหาการอานออก เขียนไดของสถานศึกษา พรอมเผชิญหนาและการแกปญหาได รวมทั้ง
บุคลากรมีสวนรวมในการแกไขปญหาการอานออก เขียนได โดยสรางแนวทางการสอนแบบใหมๆ หลากหลาย
วิธีในการแกไขปญหาการอานออก เขียนไดอยางเปนระบบแลว การพัฒนาทักษะการอานออก เขียนไดของ
นักเรียนในระดับประถมศึกษาก็จะประสบความสําเร็จอยางแนนอน 
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