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               การจัดการศกึษาแบบเชิญชวนเป็นนวัตกรรมทางการศึกษานับเป็นทฤษฎีที่ให้

ความสําคัญกับการปฏิบัติ  (Theory of Educational Practices) เป็นแนวทางหนึ่งใน

การจัดการศกึษาและจัดสภาพแวดล้อมและบรรยากาศเพื่อช่วยในการเรียนรู ้ การจัดการ

ศึกษาจึงไม่ใช่แค่การที่ครสูอนเนื้อหาและถ่ายทอดองค์ความรูใ้ห้แก่ผู้เรียนเทา่นั้น เพราะ

แนวคิดในการจัดการศึกษาแบบเชิญชวนเชื่อว่าทุกคน และทุกส่ิง ทุกองค์ประกอบทั้ง

ภายในโรงเรยีนและนอกโรงเรียนเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์และส่งผลกระทบต่อผู้เรียน อันได้แก่   

บุคคล ( people )   สถานที่ (places) นโยบาย ( policies ) โปรแกรมการศกึษา  

( programs ) และกระบวนการ (processes )   สามารถเชิญชวนหรือสกัดกั้นศักยภาพ

ของผู้เรียน โดยทุกองค์ประกอบที่กล่าวมาต้องมีลักษณะเชิญชวน แสดงถึงความเอื้ออาทร 

(care )   การมีมุมมองในเชิงบวก  ( optimism)  การยอมรับและให้เกียรตซ่ึิงกันและกัน  

( respect  ) การวางใจกนั ( trust )  และการปฎิบัติและส่งสารต่อกันอย่างอย่างมีเจตนา 

จุดมุ่งหมาย   (intentionality)  และส่ือให้ผู้เรียนเหน็ว่าตนได้รบัการเชิญชวนให้เพื่อให้

ผู้เรียนพัฒนาทั้งด้านสติปัญญา รา่งกาย อารมณ ์สังคม จิตวิญญาณ  และตระหนักว่าเขา

เป็นผู้ที่มีความสามารถ ( able )  เป็นผู้ที่มีคุณค่าในตนเอง ( valuable )  มีความ

รับผิดชอบ   (responsible )   และสามารถนําศักยภาพที่มีอยู่ในตนเองออกมาพัฒนา

จนถึงขีดสุด ( Purkey & Novak, 2008 ) )   

                    ข้อตกลงพื้นฐานของการจัดการศกึษาแบบเชญิชวน  (Basic 

Assumptions of Invitational Education) (Purkey, & Siegel, 2011)   

                    ในการนาํแนวคิดการจัดการศึกษาแบบเชิญชวนสู่การปฎิบัติ นัก

การศึกษาจําต้องตระหนักถึงข้อตกลงพื้นฐานซึ่งเทยีบเคียงได้กับกรอบแนวคดิของการจัด

การศึกษา โดยมีข้อตกลงพื้นฐานที่สําคัญ 5 ประการคือ 

              1.  การมองโลกในแง่ดี การมีมุมมองในเชิงบวก ( Optimism) 

              2.  การวางใจกัน (Trust) 

              3.  การยอมรบัและให้เกียรติซ่ึงกันและกัน  (Respect) 

              4.  การแสดงถึงความเอื้ออาทร  (Care) 

              5.  การปฏิบัติอย่างมีเจตนาและเจตจํานง (Intentionality) 



 

               1.  การมองโลกในแง่ด ีการมีมุมมองในเชิงบวก ( Optimism)  ข้อตกลง

พื้นฐานประการแรกของการจัดการศกึษาแบบเชิญชวนคือการมองในแง่ดีว่าปัจเจกบุคคล  

ผู้เรียนทุกคนมีศักยภาพในตนเอง (untapped potential)ในพฒันาการด้านต่างๆ ที่อาจ

ยังไม่ได้แสดงออกและแฝงอยู่ในตัว ศกัยภาพเหล่านีไ้ม่มีขอบเขตรวมถึงพัฒนาการทาง

ร่างกาย สติปัญญา จิตใจ-อารมณ์ สังคมและจิตวิญญาณ เมื่อมีการจัดสภาพแวดล้อมที่

เหมาะสม ผู้เรียนจะแสดงความสามารถนี้ให้ปรากฏและผู้เรียนควรได้รับการปฏิบัติจากคน

รอบข้างเพื่อสะท้อนความคดินี้ด้วยเชน่ 

             - มองดูเด็กท่ีอ่านไม่ออก อ่านไม่คล่องว่าเขามีศักยภาพที่ยังไม่ได้ถูกนําออกมา

อย่างเต็มที่ 

             -มองดูเด็กท่ีคิดเลขไม่คล่องว่าเขาขาดทักษะในการฝกึฝน ขาดโอกาส ด้อย

ประสบการณ์ 

 

              2.  การวางใจกัน (Trust)   ธรรมชาตขิองการจัดการศึกษาแบบเชิญชวนนั้นอยู่

บนข้อตกลงพื้นฐานของการทํางานรว่มกัน( cooperative)  สมานฉันท์ ( collaboration ) การ

พึ่งพาอาศัยกนั ( interdependence)   เป็นมุมมองของการมองผู้เรียนว่าได้รับผลจากการเชิญ

ชวน ( inviting)   หรือสกัดกั้นไม่เชญิชวน   (disinviting ) ผ่านองค์ประกอบต่างๆทางด้าน

บุคคล (   people ) สถานที่ ( places ) นโยบาย ( policies ) โปรแกรมการศึกษา ( 

programs ) และกระบวนการ (processes) ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนแสดงคุณลักษณะที่แฝงเร้นใน

ตัวผู้เรียนในด้านตา่งๆ เช่น 

 

              - น่าเชื่อถือ ไว้วางใจได ้สามารถชี้นําตนเองได้ ( Reliable and Trust) 

             -  จริงใจ จริงจงั เอาใจใส่จดจ่อในสิ่งที่กําลังปฏิบัติอยู่ (Genuineness &  

Authencity ) 

              - มีเจตนาที่จะปฏิบัติ ต้ังใจศึกษาเล่าเรยีน  ( Intend) 

              - มีศักยภาพในตัว ( Competence) 

              - มีความรอบรู้ ( Knowledge  ) 

 



            3. การยอมรับและให้เกียรติซึ่งกันและกัน  (Respect)   การจดัการศึกษา

แบบเชิญชวนอยู่บนพื้นฐานของความเชื่อว่ามนุษยท์ุกคนมีความสามารถที่แตกต่างเฉพาะ

บุคคล  มีความรับผิดชอบ มีความสามารถในการนําตนเองและควรปฏิบัติต่อพวกเขาทุก

คนเสมือนว่าพวกเขาเหล่านั้นมีศักยภาพในตัว  การที่บุคลากรทางการศึกษารวมถึง

ผู้บริหาร ครผูู้สอนเชื่อว่าผู้เรียนบางคนไร้ความสามารถ ไม่มีคุณค่าในตัว ขาดความ

รับผิดชอบ พวกเขาเหล่านัน้จะแสดงพฤติกรรมโดยภาษาพูดและภาษากาย  มีการ

ตอบสนอง .และส่งสารทั้งเจตนาและไม่เจตนาวา่ผู้เรียนไร้ศักยภาพ ในทางตรงข้ามถ้า

บุคลากรทางการศึกษาศรทัธา และเชื่อมั่นว่านักเรยีนทุกคนมีความสามารถที่จะเรียนรู้พวก

เขาเหล่านั้นจะพยายามหาวิถีทางเพื่อให้ผู้เรียนประสบความสําเร็จ 

 

                 4.  การแสดงถึงความเอื้ออาทร  (Care) การทีบุ่คลากรทางการศึกษามอง

ผู้เรียนในทางบวก มองว่าผู้เรียนมีคุณค่า ผู้บริหาร ครู มีแนวโนม้ที่จะช่วยเหลือ แสดง

ความเอื้ออาทรต่อผู้เรียนในเชิงวิชาการเช่นด้านการเรียน การทาํงานกลุ่ม การ แนะแนว   

แนะนาํส่ือ ข้อมูลแหล่ง-เรยีนรู้ และด้านส่วนตวัเชน่การคบเพื่อน หรือปัญหาจากทาง

ครอบครัว หรือเรื่องส่วนตัวอื่นๆซึ่งผู้เรียนจะสัมผัสและรับรู้ได้ถึงความเอื้ออาทรที่ครูมใีห้ 

ความสัมพันธ์ระหว่างครแูละผู้เรียนจึงเป็นบรรยากาศของความปรารถนาดีต่อกันซึ่งจะ

นําไปสู่ความร่วมมือในการเรียนและการทํางานรว่มกันในที่สุด 

 

            5. การ ปฏิบตัอิย่างมีเจตนาและเจตจํานง (Intentionality)  ผู้เรียนสามารถ

แสดงศักยภาพที่แฝงอยู่ในตัวโดยผ่านบรรยากาศที่เชิญชวนในการเรียน สถานที่ที่ส่งเสริม

การเรยีนรู้ นโยบายของการบริหารจัดการในโรงเรยีนที่ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีความรู้ มี

คุณธรรมเป็นผู้มีวินัยและชี้นําตนเอง เป็นที่พึ่งชองตนเองและผู้อื่นได้ ตลอดจนโปรแกรม

และกิจกรรมที่หลากหลาย ท้าทายและสอดคล้องกับความสนใจ ความถนัดและ

ความสามารถต่างๆ ที่ถูกกําหนดขึ้นอย่างมีเจตจํานง มีวัตถุประสงค์ มีทิศทางที่อยู่บน

พื้นฐานความเชื่อว่าทุกสรรพสิ่งและทุกคนมีผลต่อกระบวนการในการจัดการศึกษา 

 

                      

 



          การจัดการศึกษาแบบเชิญชวนสู่การปฏบิัติในสถานศึกษา ( The Practice of 

Invitational Education)  

          การจัดการศึกษาแบบเชิญชวนให้ความสําคัญต่อการสร้าง รักษาและเพิ่มพูน

โรงเรียนให้เป็นโรงเรียนที่เชิญชวน( inviting school) ที่เกิดข้ึนได้เมื่ออาศัยปัจจัย 5 

ประการ (5 P’ S) ที่เป็นพื้นฐานได้แก่ 

1. บุคคล ( people  )    

2. นโยบาย( policies )     

3. โปรแกรมการศึกษา ( programs ) 

4. กระบวนการ(processes )    

5. สถานที่( places ) 

 

1.บุคคล ( people  )   บุคคลนับเป็นหัวใจสําคัญที่จะเสริมสร้าง รักษา เกือ้หนนุ

หรือบ่ันทอนศักยภาพในตวัผู้เรียนโดยเจตนาหรือไม่เจตนา 

บุคคลในที่นี้หมายรวมถึงสมาชิกทุกคนในโรงเรยีนครอบคลุมถึงครู ผู้บริหาร นัก

โภชนาการ ผู้ปกครอง ครแูนะแนว นักจิตวิทยา บรรณารักษ์ อาสาสมัคร คนขับรถ

โรงเรียน เจา้หน้าท่ีฝ่ายต่างๆ และบุคคลที่สําคัญที่สุดคือตัวผู้เรียนเอง 

องค์ประกอบของบุคคลนับเป็นฟันเฟืองที่สําคัญที่สุดท่ีบุคคลควรปฏิบตัิตอ่กันเอง

และต่อผู้เรียนโดยผา่นกระบวนการทีม่ีนโยบายและโปรแกรมเป็นตัวเก้ือหนุนเช่น 

              -การไวว้างใจกัน (trusting) ครูควรวางใจ เชื่อว่าผู้เรียนมีความรบัผิดชอบและ

สามารถทํางานที่มอบหมายได้ตามศักยภาพของแต่ละบุคคลที่แตกต่างกัน 

             -การให้เกยีรติซ่ึงกันและกัน (respectful) โดยท่ีผู้เรียนควรเคารพและให้เกียรติ

ครูผู้สอนในขณะที่ ครูยอมรับ ในความสามารถที่แตกต่างของปัจเจกบุคคล มีการ

มอบหมายให้นักเรียนทํางานเดี่ยวและโครงงานที่เป็นงานกลุ่มอย่างร่วมมือกัน  

            -การมองผู้เรียนในเชิงบวก (optimistic) ว่าผู้เรยีนมีความสามารถในการนาํตน 

เองในวิถีทางที่แตกต่างกัน ในลีลาการเรียนรู้ของผู้เรยีนที่แตกต่างกัน 

            -ความเอื้ออาทร (caring) บุคลากร ครูผู้สอน  ใส่ใจทั้งในด้านวิชาการ การเรยีน

และด้านส่วนตน พฤติกรรมและความประพฤติของผู้เรียนและต่อตนเอง     หรือการ

ทํางานของเจ้าหน้าท่ีต่างๆ ในการต้อนรับผู้มาเยือน การรับโทรศพัท์ด้วยน้ําเสยีงที่รื่นหู

และเป็นมิตร ใบหน้าท่ียิ้มแย้ม 



           -ความสามรถในการหยั่งถึงหรือเข้าถึงได้ (accessible) เช่นครูมีเวลาให้นักเรยีน

ได้ปรึกษา พูดคุยในเรื่องต่างๆได้  ผู้บริหารมีเวลาที่จะพูดคุยกับบุคลากร ครูและผู้เรียน

เป็นต้น 

          -การมีกริยามารยาทที่เหมาะสมทั้งภาษากายและภาษาท่าทางที่ส่ือออกมา

(courteous) 

         -การเชิญชวนศักยภาพในตัวผู้เรียนอยา่งมีเจตนา (intentional)  

          อาจสรุปได้ว่าการที่ผู้เรียนประสบความสําเร็จมีความกา้วหน้าในการเรียนและมี

พัฒนาด้านบุคลิกภาพที่ดี เนื่องจากพวกเขามีความเชื่อว่าครูผู้สอนมองพวกเขาในด้านดี 

เป็นผู้สนับสนุนทางจิตใจ อารมณ์และมีการจัดโปรแกรมการเรียนที่มีความหมายต่อผู้เรียน 

 

2.นโยบาย( policies )    นโยบายเป็นแนวทาง กฎติกา ข้ันตอนต่างๆที่บ่งบอกถึง

การดําเนินงานของโรงเรียนที่จะส่ือถึงการสอนแบบเชิญชวนวา่ปรากฏในรูปแบบใด 

รวมถึงวิสัยทศัน์ กฎกติกา ระเบียบปฏิบัติทั้งที่เขียนเป็นลายลักษณ์อักษรและไม่ได้

เขียนบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร นโยบายของโรงเรียนเป็นตัวขับเคล่ือนที่สําคัญที่

ส่งผลกระทบต่อทัศนคติ เจตคติของบุคลากรทางการศึกษา ต่อสมาชิกทุกคนรวมถึง

ผู้เรียนและผู้ปกครอง ชุมชน นโยบายควรส่งเสริมประชาธิปไตย ยุติธรรม ยดึ

หลักธรรมมาภิบาล      

         

3. โปรแกรมการศึกษา ( programs ) โปรแกรมของการจัดการศึกษาแบบเชิญ

ชวนควรมีความหมายต่อผู้เรียน ควรมีความหลากหลายและสนองความต้องการของ

ผู้เรียน โดยใช้แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายทั้งในและนอกโรงเรียน โปรแกรมการจัด

การศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง โดยอาจเชิญปราชญ์ชาวบ้าน หรือภูมปัิญญา

ท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วม เช่น 

     - โปรแกรมการจัดการศึกษาที่เนน้ผู้เรียนเป็นศนูย์กลาง 

     - โปรแกรมด้านวิชาการ  

     - โปรแกรม ด้านดนตรี 

     - โปรแกรมด้านกีฬา  

     - โปรแกรมด้านทํานบํุารุงศิลปวัฒนธรรม  

     - โปรแกรมด้านความร่วมมือกับชมุชน   



     - โปรแกรมด้านสุขภาพ 

      -โครงการจิตอาสา ฯลฯ 

 

4. กระบวนการ (processes )  เป็นตัวชี้วัดว่าโรงเรียนหรือสถานศึกษาดําเนินการ

อย่างไร กระบวนการควรครอบคลุมถึงการจัดการเรยีนการสอนที่เน้นความรว่มมือ

ของทุกฝ่าย การทํางานรว่มกันตามระบอบประชาธิปไตย การะบวนการทางที่

ส่งเสริมวิชาการและกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อทักษะชีวิต                  

                    กระบวนการของการจัดการศึกษาแบบเชิญชวนอาจครอบคลุมถึง 

         - กระบวนการทํางานร่วมกันเป็นทีมโดยยึดหลักประชาธิปไตยโดยเคารพใน

ความคิดเห็นของทุกฝ่าย 

         -กระบวนการของการทํางานแบบกัลยาณมิตรที่มีความเอื้ออาทร และให้

เกียรติกัน 

         -กระบวนการแก้ปัญหาด้านต่างๆโดยเฉพาะด้านวินัย ด้านพฤติกรรมและการ

ปกครองชั้นเรียนในเชิงบวก 

          -กระบวนการวัดและประเมินผลอย่างหลากหลายและเป็นธรรม ฯลฯ 

            

 5.สถานที่  ( places) นับเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการจัดการศึกษาแบบเชิญชวน

เนื่องจากเป็นสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่เห็นได้ชัดที่เราสามารถ ปรับปรุง ให้

โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมให้เป็นสถานที่เชิญชวนได้เช่น 

           -การจัดสภาพแวดล้อมที่ร่มรื่น สะอาด มีบรรยากาศทีอ่บอุ่นและส่งเสริม

การเรยีนรู ้

      -การจัดมุมหนังสือในห้องเรียนและห้องสมุดที่เชิญชวนผู้เรยีนให้มาอ่าน 

      -การติดผลงานนักเรียนให้นักเรียนรู้สึกภูมิใจและเป็นส่วนหนึ่งของโรงเรียน  

      -การติดป้ายประกาศหรือข้อความในเชิงบวก  

      -การดูแลรักษา วัสดุ อุปกรณ์การสอนอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ 

      - ทางหนีไฟติดไว้ชัดเจนและอุปกรณ์ดับเพลิงอยู่ในสภาพทีใ่ช้งานได้ 

          ในกรณีท่ีสภาพแวดล้อมไม่เอื้อต่อการเรียนรู้ ห้องเรียนที่สกปรก บอร์ด 

ป้ายนิเทศที่ไม่ปรับเปลี่ยนไปตามหน่วยการเรยีน  ผลงานนักเรียนที่ไม่นํามาติดไว้  

ไม่มีส่ือการสอน วัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ประกอบการเรยีน  ครุภณัฑ์ที่ชํารุดขาดการบํารุง



ดูแลรักษา สนามเด็กเล่นที่ไม่ได้รับการบํารุงรักษา สนามหญ้าที่รกขาดการเอาใจใส่ 

ฯลฯ  ในสภาพเช่นนี้เราสามารถคาดเดาได้ว่าองค์ประกอบอื่นรวมถึงบุคคล นโยบาย 

โปรแกรม และกระบวนการคงจะไม่เชิญชวนศักยภาพในตัวผู้เรยีนเช่นเดียวกัน 
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