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บทสรุปผูบ้ริหาร 
 

บทน า 

 

1.1 หลกัการและเหตุผล 

การศกึษาเป็นกลไกหลกัในการพฒันา ส่งเสรมิ ปลกูฝงั แนวความคดิ ความรู ้ใหก้บัพลเมอืง 
และสงัคมโดยรวมของทุกประเทศ ดงันัน้การศึกษาจงึเป็นตวัแปรหลกัของความสามารถในการ
แข่งขนัระยะยาว (Long Term Competitiveness) การออกแบบการศกึษาจงึเป็นขอ้ต่อส าคญัของ
การพฒันาประเทศในทุกดา้นทีเ่กีย่วขอ้งกบัมนุษยแ์ละสงัคม 

บรบิททีส่ าคญัในการออกแบบการศกึษาในปจัจุบนักค็อืพลวตัการเปลีย่นแปลงโลกจากการ
ก้าวผ่านจากศตวรรษที่ 20 เขา้สู่ศตวรรษที ่21 กระแสการเปลี่ยนแปลงโลกไดส้่งผลกระทบทัง้ทาง
สงัคม เศรษฐกจิ สิง่แวดลอ้ม และการเมอืงของทุกประเทศ กระแสการเปลีย่นแปลงทีช่ดัเจนถูกหยบิ
ยกขึน้มาเป็นปจัจยัการเปลี่ยนผ่าน เช่น การปฏวิตั ิArab Spring ผ่านการใช้เทคโนโลย ีSocial 
Media การกา้วขึน้มาทางเศรษฐกจิของเอเชยี หรอืภาวะอากาศเปลีย่นแปลง เป็นต้น  คนในโลกยุค
ใหม่ท่ามกลางพลวตัการเปลีย่นแปลงดงักล่าวจงึต้องมคีวามพรอ้มทีจ่ะเผชญิกบัความเปลี่ยนแปลง  
การเปลีย่นผ่านเหล่านี้ หากสงัคมหรอืพลเมอืงขาดความพรอ้มในการก้าวผ่านกจ็ะท าใหป้ระเทศไม่
สามารถเดนิต่อได้จนเสี่ยงกบัการเป็นรฐัที่ล้มเหลว ประเทศไทยก็จ าเป็นต้องก้าวสู่ศตวรรษที่ 21 
เช่นกนั   ดงันัน้ การเตรยีมความพรอ้มคนไทย เพื่อการน าพาสงัคมและประเทศไปสู่โลกที ่1 จงึเป็น
จดุหวัเลีย้วหวัต่อ (Critical Point) ของชาตทิีไ่มอ่าจหลกีเลีย่งได ้ 

อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมาประเทศไทยยงัคงขาดความชดัเจนในการก าหนดเป้าประสงคห์ลกั
ของการศึกษา (Objective Function) ซึ่งเปรยีบเสมอืนเป็นผลสุทธขิองระบบ หรอืปลายทางที่
การศึกษาต้องพฒันาและเสรมิสร้างให้พลเมอืงและสงัคมสามารถอยู่ได้อย่างภาคภูม ิแต่การตัง้
เป้าประสงคห์ลกัของการศกึษาเพยีงอย่างเดยีวไม่สามารถพฒันามนุษยแ์ละสงัคมได ้หากแต่ต้องมี
กลไกการขบัเคลื่อนแนวนโยบายและยุทธศาสตรท์ีป่ฏบิตัไิดจ้รงิ โดยการด าเนินการจะต้องเขา้ใจถงึ
ทัง้บริบทการเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ 21 พื้นฐานปรัชญาการศึกษาไทย รวมถึง
องค์ประกอบของสภาพแวดล้อมการด าเนินชวีติของผูเ้รยีน โดยความเขา้ใจเหล่านี้ควรเป็นความรู้
พื้นฐานที่ส ัน้ กระชบั เข้าใจง่าย และมแีนวปฏบิตัิที่ชดัเจน โดยบุคคลในวงการศึกษาไทยตัง้แต่ผู้
ก าหนดนโยบาย ผูม้สี่วนร่วมทัง้ภาครฐัและเอกชน ตราบไปจนถงึตวัผู้เรยีนเองจะต้องมคีวามเขา้ใจ
ในแนวปฏบิตัแิละมสี่วนร่วมในการปฏบิตัอิย่างเพยีงพอ ซึง่แนวปฏบิตัเิหล่านี้บางส่วนอาจไม่ใช่การ
เปลี่ยนแปลงที่ละน้อย (Incremental Change) แต่อาจจ าเป็นต้องเปลี่ยนถึงรากฐานแนวคิด 
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(Paradigm Shift/Fundamental Change) ดงันัน้การมสี่วนร่วมและความเขา้ใจของภาคส่วนจงึเป็น
อกีปจัจยัในการเปลีย่นรปูครัง้นี้ 

การปฏริปูระบบการศกึษาของประเทศไทย จงึไม่อาจพจิารณาแบบแยกส่วนได ้หากแต่ต้อง
อาศัยการท าความเข้าใจภาพรวมของระบบอย่างถ่องแท้ เพื่อให้สามารถก าหนดทิศทางและ
กระบวนการผลกัดนัให้ทุกองค์ประกอบของระบบสามารถขบัเคลื่อนไปได้อย่างเป็นรูปธรรม หรอื
กล่าวโดยสรุปคอื “ประเทศไทยต้องมกีารก าหนดเป้าประสงค์หลกั (Objective Function) ที่ระบุ
เป้าหมายของการศกึษาอย่างชดัเจนว่าจะท าไปเพื่ออะไร และเป็นความเขา้ใจร่วมของทุกภาคส่วน
ของการศึกษา รวมทัง้ยกให้การศึกษาเป็นวาระแห่งชาติ (National Agenda) และจดัท าแนว
ปฏบิตักิารทางการศกึษา (Action Agenda) ซึง่ประกอบไปดว้ยยุทธศาสตร ์(Strategies) ทีส่ามารถ
แปลงไปสู่ภาคปฏบิตั ิ(Implementation) ไดอ้ยา่งเป็นขัน้ตอน พรอ้มใชง้านไดใ้นทนัท”ี 

ดงันัน้ ตามทีส่ านกังานเลขาธกิารสภาการศกึษาจงึเหน็ควรใหม้กีารจดัท าโครงการวจิยัเรื่อง 
การก าหนดแนวทางการพฒันาการศึกษาไทยกับการเตรยีมความพร้อมสู่ศตวรรษที่ 21 เพื่อให้
สามารถจดัเตรยีมแผนการศกึษาของประเทศใหม้คีวามสมบรูณ์พรอ้มในทุกๆ ดา้น มคีวามชดัเจนใน
การก าหนดเป้าประสงคห์ลกัของการศกึษาทีช่ดัเจน สรา้งความเขา้ใจให้ทุกภาคส่วนทีเ่กี่ยวขอ้งได้
เหน็ทศิทางการพฒันาระบบการศกึษาของประเทศในทศิทางเดยีวกนั มองเหน็ความเชื่อมโยงและ
การบูรณาการการท างานระหว่างกนั รวมทัง้สามารถใช้เป็นรากฐานส าคญัของกระบวนการปฏริูป
ระบบการศกึษาของประเทศไทยไดอ้ยา่งมัง่คงและยัง่ยนืต่อไป 

 

1.2  วตัถปุระสงค ์

1) เพื่อศกึษาสภาวการณ์การเปลีย่นแปลงของโลกในศตวรรษที ่21 ทีม่นีัยส าคญัต่อการจดั
การศกึษาไทย และก าหนดภาพรวมของเป้าประสงคห์ลกัของการจดัการศกึษาของไทย 

2) เพื่อศึกษาวิเคราะห์ประเด็นท้าทายของการจัดการศึกษาของไทยในการบรรลุ
เป้าประสงคห์ลกั ภายใตบ้รบิทของการเปลีย่นแปลงของโลกในศตวรรษที ่21 

3) เพื่อจดัท าข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาการศึกษาไทยเพื่อเตรียมความพร้อมสู่
ศตวรรษที ่21 รวมทัง้กลไกการขบัเคลื่อนไปสู่ภาคปฏบิตั ิ
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1.3  เป้าหมายผลผลิตของโครงการ 

1) รายงานผลการศึกษาฉบบัสมบูรณ์ ที่ประกอบด้วยแนวทางการพฒันาการศึกษาไทย 
กลไกการขบัเคลื่อนไปสู่ภาคปฏิบตัิ และกรอบแนวทางการด าเนินการเพื่อก าหนด
แผนการด าเนินการพฒันาการศกึษาไทยเพื่อเตรยีมความพรอ้มสู่ศตวรรษที่ 21 ระยะ
ยาว (15 ปี) 

2) รายงานขอ้เสนอแนะเชงินโยบาย เรื่อง แนวทางการพฒันาการศกึษาไทยกบัการเตรยีม
ความพรอ้มสู่ศตวรรษที ่21 ในรปูแบบทีก่ระชบัเขา้ใจงา่ย 

 

สภาวการณก์ารเปล่ียนแปลงของโลกในศตวรรษที่ 21 ที่มีนัยส าคญัต่อการ
จดัการศึกษาไทย และก าหนดภาพรวมของเป้าประสงคห์ลักของการจดั

การศึกษาของไทย 
 

สภาวการณ์การเปล่ียนแปลงของโลกในศตวรรษท่ี 21 ท่ีมีนัยส าคัญต่อการจัด

การศึกษาไทย 

บรบิทการเปลี่ยนแปลงส าคญัที่มผีลกระทบต่อประเทศไทย ที่จะมผีลกระทบและนัยส าคญั
ต่อภาคการศกึษาเรยีนรูข้องประเทศไทยทีส่ าคญั ประกอบดว้ย 3 ระดบั 

1) แนวโน้มการเปล่ียนแปลงของโลก (Global Trend) ท่ีส าคญั คือ พลวตัการ
เปล่ียนแปลงโลกจากการก้าวผ่านจากศตวรรษท่ี 20 เข้าสู่ศตวรรษท่ี 21  

สิง่ทีโ่ลกจะเปลีย่นไปจากศตวรรษที่ 20  สู่ ศตวรรษที่ 21  สรุปเป็นประเดน็ส าคญั ได้ 3 
กระแส ไดแ้ก่ (1) กระแสการเปลีย่นแปลงจากศตวรรษแห่งอเมรกิา(American Century) สู่ศตวรรษ
แห่งเอเชยี (Asian Century) (2) กระแสการเปลีย่นจากยคุแห่งความมัง่คัง่ สู่ยุคแห่งความสุดโต่ง ทัง้ 
ธรรมชาต ิการเมอืง และธุรกจิ  และ (3) กระแสการเริม่เปลีย่นแกนอ านาจจากภาครฐัและเอกชน สู่
ภาคประชาชน (citizen centric governance) หรอืประชาภบิาล 

นอกจากแนวโน้มการเปลีย่นแปลงของโลกแลว้ แรงขบัเคลื่อนทีจ่ะมผีลกระทบและนัยส าคญั
ต่อภาคการศึกษาเรยีนรู้ของประเทศไทยที่มคีวามส าคญัมากเช่นกนั คือ แรงขบัเคลื่อนในระดบั
ภูมภิาค และบรบิทประเดน็ภายในประเทศไทย (Local Issues) ตลอดจน ยุทธศาสตรข์องประเทศ 
(Country Strategy) 
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2) แรงขบัเคล่ือนในระดบัภมิูภาค (Regional Forces)  
การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจของภูมภิาคต่างๆของโลกมากขึ้นโดยกรอบความร่วมมอืที่มี

ความส าคัญใกล้ชิดกับประเทศไทยมาก คือการรวมกันเป็นประชาคมอาเซียน ( ASEAN 
Community) และการรวมกลุ่มของเอเชียตะวนัออก (Regional Comprehensive Economic 
Partnership: RCEP) 

3) ประเด็นภายในประเทศไทย (Local Issues) และยุทธศาสตรข์องประเทศ 
(Country Strategy) 

ประเดน็ปญัหาภายในประเทศไทยทีส่ าคญัของไทย คอื เรื่องความเหลื่อมล ้า กบัดกัประเทศ
รายได้ปานกลาง วิกฤตด้านความมัน่คง การเปลี่ยนแปลงทางครวัเรือน  ส าหรบัเรื่องทิศทาง
ยุทธศาสตร์ของประเทศนัน้ รฐัได้ก าหนดยุทธศาสตร์ของประเทศ 4 ยุทธศาสตร์หลกัคอื (1) 
ยุทธศาสตรส์รา้งความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ(Growth & Competitiveness)  (2) 
ยุทธศาสตรส์รา้งโอกาสบนความเสมอภาคและเท่าเทยีมกนัทางสงัคม(Inclusive Growth)  (3) 
ยุทธศาสตรก์ารเตบิโตบนคุณภาพชวีติทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม(Green Growth)  (4) ยุทธศาสตร์
ปรบัสมดุลและพฒันาระบบการบรหิารจดัการภาครฐั โดยให้น ้าหนักความส าคญัเรื่องการพฒันา
การศึกษาเป็นหนึ่งในรายละเอียดยุทธศาสตร์ ซึ่งในปจัจุบนัมคีวามท้าทายเรื่องการน าไปสู่การ
ปฏบิตัเิพื่อใหเ้กดิการยกระดบัคุณภาพการศกึษาอย่างแทจ้รงิ 
 

ภาพความเช่ือมโยงของแรงขบัเคลื่อนและแนวโน้ม (Forces and Trend) ท่ีส าคญักบัยุทธศาสตรป์ระเทศ  
และบริบทการพฒันาของประเทศไทยท่ีจะส่งผลกระทบต่อภาพคนไทยในศตวรรษท่ี 21 

 

ทีม่า: คณะวจิยั Sasin Institute for Global Affairs (SIGA) 
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ภาพรวมของเป้าประสงคห์ลกัของการจดัการศึกษาของไทย 

เป้าประสงคห์ลักของประเทศไทย 

เป้าประสงค์ของการพัฒนาสงัคมไทยประกอบด้วย 4 ด้านคือ สังคมแห่งโอกาส 
(Opportunity Society) สงัคมทีส่ามารถ (Productive Society) สงัคมทีเ่ป็นธรรม (Just Society) 
และสงัคมคุณธรรม (Moral Society) โดยรายละเอยีด มดีงันี้ 

 

ภาพเป้าประสงคห์ลกัของประเทศไทย 

 

 
 

ทีม่า: คณะวจิยั Sasin Institute for Global Affairs (SIGA) 

 
การก าหนดภาพสงัคมไทยที่พงึประสงค์นี้ เป็นการสะท้อนใหเ้หน็ภาพที่พงึประสงค์ภายใต้

บรบิทการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 ที่ประเทศไทยเป็น ประเทศท่ีมีความอยู่ดีมีสุข (Well-
being Nation) ทัง้ในระดบับุคคล สงัคมและระดบัประเทศ ในระดบับุคคลประชาชนมสีุขภาวะทีด่ที ัง้
มติทิางกาย จติ สงัคมและปญัญามศีีลธรรมอนัดงีาม ในระดบัสงัคมมบีรรยากาศแห่งความอบอุ่น 
ชุมชนพึง่ตนเองได ้และอยูร่ว่มกนัอยา่งสนัต ิเป็นสงัคมทีม่คีวามเขม้แขง็มัน่คง และในระดบัประเทศ
เราจะก้าวไปสู่การเป็นประเทศในโลกที่หนึ่งที่เศรษฐกิจมีคุณภาพ เสถียรภาพ และเป็นธรรม 
สิง่แวดลอ้มมคีุณภาพ และทรพัยากรธรรมชาตยิัง่ยนื อยู่ภายใต้ระบบบรหิารจดัการประเทศทีม่ธีรรมาภิ
บาลสามารถอยูร่ว่มกบันานาประชาชาตไิดอ้ยา่งเตม็ภาคภูม ิ 
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ปรชัญาการศึกษาไทยในศตวรรษท่ี 21 
ปรชัญาพื้นฐานทีเ่ป็นรากฐานแห่งระบบการศกึษาไทยในศตวรรษที่ 21 จะต้องเปลีย่นไป

จากเดมิ  ดงันี้  
1. ปรบัเปล่ียนอตัลกัษณ์ (Identity) คนไทย จากเดมิแต่ละคนมสีถานะเป็นแค่เพยีง

พลเมอืงไทย (Thai-Thai)  สู่ความเป็นคนไทยที่เป็นส่วนหนึ่งของพลเมอืงโลก 
(Global-Thai) ซึ่งหมายถงึความจ าเป็นทีจ่ะต้องมคีวามรูค้วามเขา้ใจเกี่ยวกบัพลวตั
การเปลี่ยนแปลงในประชาคมโลก เครือข่ายของประชาคมโลก รวมถึงการปลุก
จติส านึกต่อโลก 

2. ปรบัเปล่ียนจดุเน้น (Reorientation) จากการเน้นการสรา้งคนเพื่อป้อนการเตบิโต
ทางเศรษฐกจิ (People for Growth)  เพื่อตอบโจทยส์งัคมอุตสาหกรรมเพยีงอย่าง
เดยีวไปสู่การเน้นการสรา้งการเติบโตเพื่อรองรบัการสรา้งและปลดปล่อยศกัยภาพ
ของผูค้นในสงัคม (Growth for People) เพื่อตอบโจทยส์งัคมองคค์วามรู ้

3. ปรบัเปล่ียนกระบวนทรรศน์(Paradigm) จากความพยายามเอาชนะธรรมชาต ิ
(Controlling Nature)  มาเป็นการอยู่รวมกบัธรรมชาต ิ(Living with Nature) พฒันา
อยา่งยัง่ยนื 

4. ปรบัเปล่ียนวฒันธรรม จากการเป็นสงัคมที่คนมุ่งมัน่แขง็ขนัฟาดฟนัต้องเอาชนะ
ผู้อื่น (Competition-Driven) มาเป็นการท างานร่วมกับคนอื่นในลกัษณะเกื้อกูล
แบ่งปนั (Collaborative-Culture) คนเก่งช่วยเหลอืคนทีด่้อยกว่าเรยีกหาสิง่ทีด่ทีี่สุด
ส าหรบัตนเองและส่วนรวมไปพรอ้มๆกนัผูค้นมคีวามเมตตาด าเนินชวีติในความเป็น
มติรไมตรจีติต่อกนัและกนั 

5. ขบัเคล่ือนประเทศไทยไปสู่โลกท่ีหน่ึง (First World Nation) จากทีม่องแต่การมุ่ง
ไปสู่การเป็นประเทศพฒันาแล้ว (Developed Country) ซึง่ให้ความส าคญัแต่มติิ
เศรษฐกจิเป็นส าคญัมาเป็นการค านึงถงึประเดน็ดา้นสงัคม วฒันธรรม โดยเฉพาะการ
สรา้งเกยีรตภิูมใินความเป็นชาต ิ(Dignity of Nation) ให้คนไทยมคีวามเขา้ใจใน
ประวตัศิาสตรแ์ละวฒันธรรมของชาตไิทย มจีติส านึกและตระหนักในคุณค่าของความ
เป็นไทย ก่อเกิดเป็นความรกัความภูมใิจ ทุ่มเทก าลงักายใจเพื่อประโยชน์สุขของ
ประเทศชาต ิ
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ปรชัญาการศึกษาไทยในศตวรรษท่ี 21 
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เป้าประสงคข์องการศึกษาไทย 

 

เป้าประสงคข์องการศกึษาไทย (Goal of Education) ในศตวรรษที ่21 ทีพ่งึประสงค ์คอื 

“การศึกษาไทยช่วยบ่มเพาะคนไทยใหเ้ป็นคนไทยท่ีมีศักยภาพ กล่อมเกลาใหเ้ป็นคนท่ี
มีคุณธรรม จรยิธรรม มีความสุข ช่วยน าประเทศไปสู่ระดบัการพฒันาอย่างสมดุลและ

ยั่งยืน พรอ้มกบัเป็นสงัคมท่ีอยู่ดีมีสุข (Well-Being Nation)” 

 

เป้าประสงค์หลักของการศึกษาในระดบัมหภาค ที่เป็นเป้าหมายปลายทางของการจดั
การศกึษา ซึง่กค็อื “ผลลพัธ์ของระบบการศกึษา” (Education Output) ประกอบไปด้วย  
5 เป้าประสงคห์ลกั คอื (1) การเขา้ถงึ (Access) (2) ความเท่าเทยีม (Equity) (3) คุณภาพ 
(Quality) (4) ประสทิธภิาพ (Efficiency) และ (5) ตอบโจทย์บรบิทที่เปลี่ยนแปลง 
(Relevancy)   ทัง้นี้ เป้าหมายของการศกึษาไทยในอนาคตอกี 20 ปีขา้งหน้าประเดน็ใด
ส าคญัทีสุ่ด คอื เรือ่งคุณภาพการศกึษา รวมไปถงึการตอบโจทยบ์รบิททีเ่ปลีย่นแปลง 

 
โมเดลการก าหนดลกัษณะอนัพึงประสงคข์องคนไทยในศตวรรษท่ี 21 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทีม่า: Sasin Institute for Global Affairs (SIGA) 
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ประเด็นทา้ทายของการจดัการศึกษาของไทยในการบรรลุเป้าประสงคห์ลกั 

ภายใตบ้ริบทของการเปล่ียนแปลงของโลกในศตวรรษที่ 21 
แนวโน้มสภาวการณ์การเปลี่ยนแปลงของโลกดงัที่ได้กล่าวข้างต้น ย่อมจะส่งผลอย่างมี

นัยส าคญัต่อการบรรลุเป้าประสงคห์ลกัของการจดัการศกึษาไทย ทัง้ในดา้นคุณภาพการศกึษา การ
เขา้ถงึและเท่าเทยีม ประสทิธภิาพ และปรบัตวัเขา้กบักระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่ ใน
ศตวรรษที ่21 ดงันัน้ประเทศไทยต้องก้าวเขา้สู่กระแสใหม่ของการเปลีย่นแปลง โดยเฉพาะอย่างยิง่ 
ระบบเศรษฐกจิฐานความรู ้(Knowledge-Based Economy) ซึง่ต้องใหค้วามส าคญักบัการพฒันาทุน
มนุษย ์(Human Capital) การใช้และต่อยอดองคค์วามรู ้การใหค้วามส าคญักบัการวจิยัและพฒันา 
การพฒันาวทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ีและนวตักรรม (Science, Technology and Innovation) ดงันัน้
ประเทศไทยจงึจ าเป็นต้องมกีารวางแผนการพฒันาก าลงัคนทีเ่หมาะสม และจดัการศกึษาใหส้อดรบั
กบักระแสการเปลีย่นแปลง 

ทัง้นี้จากการวเิคราะหบ์รบิทกระแสการเปลีย่นแปลงและแรงขบัเคลื่อนในระดบัต่างๆ น ามา
ซึง่ประเดน็ทา้ทายของระบบการศกึษาที่จ าเป็นต้องสามารถตอบสนองกบัความทา้ทายเหล่านี้ใหไ้ด ้
ทัง้ในระดบัมหภาคดา้นการวางแผนก าลงัคน และระดบัปจัเจกซึง่เป็นคุณลกัษณะของคนไทย ไดแ้ก่ 

ระดบัมหภาค 

- การยกระดับการศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ สอดคล้องกับการ
วางแผนก าลงัคนส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตและหนุนเสริมการพฒันาทุน
มนุษยอ์ย่างเป็นองคร์วมของประเทศเพื่อเพิม่ขดีความสามารถในการแข่งขนัของ
ประเทศ (Competitiveness) น าประเทศก้าวพ้นกับดักประเทศรายได้ปานกลาง 
(Middle-Income Trap) ขณะเดียวกันก็เป็นการพฒันาอย่างสมดุล คนไทยและ
สงัคมไทยอยูอ่ยา่งมคีวามสุข และมกีารกนิดอียูด่ ี(Well-being Nation) 

- การสร้างสังคมแห่งปัญญา(Wisdom-based Society)  และการสร้าง
สภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ (Learning Supportive Environment) ดว้ย
การเปลี่ยนแปลงด้วยกระบวนทศัน์ใหม่ (ParadigmShift) ปฏริูปสงัคม ขบัเคลื่อนให้
เกดิวฒันธรรมการเรยีนรูต้ลอดชวีติ 
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ระดบัปัจเจก 

- การสร้างมนุษยท่ี์สมบูรณ์  มีจิตท่ีพร้อม มีความแขง็แกร่งในสมรรถนะหลกั 
สอดรบัศกัยภาพการเรียนรู้ของทุกคน  โดยอาศยัการศึกษาเป็นเครื่องช่วยบ่ม
เพาะคนไทยใหเ้ป็นคนไทยทีม่ศีกัยภาพ กล่อมเกลาใหเ้ป็นคนทีม่คีุณธรรม จรยิธรรม 
มคีวามสุข ช่วยน าประเทศไปสู่ระดบัการพฒันาอย่างสมดุลและยัง่ยนื มใิช่การมุ่งเน้น
เพยีงผลสมัฤทธิท์างวชิาการหรอืการสอบเพื่อคะแนนอย่างเดยีวอกีต่อไป 

 

แนวทางการพัฒนาการศึกษาไทยเพ่ือเตรียมความพรอ้มสู่ศตวรรษที่ 21
รวมทั้งกลไกการขบัเคล่ือนไปสู่ภาคปฏิบตัิ 

บทเรยีนจากประสบการณต์่างประเทศ 

นโยบายและยทุธศาสตรก์ารศึกษา 
- สร้างระบบการศึกษาท่ีมีคณุภาพ เน้นการสร้างพื้นฐาน (Foundation) ท่ีม ัน่คง

และบูรณาการเพ่ือรองรบัการศึกษาและการเรียนรู้ตอบสนองต่อสงัคมแห่ง
การเปล่ียนแปลงในศตวรรษท่ี 21 ให้ความส าคญักบัเรื่องความมปีระสทิธภิาพ 
ส่งเสรมิความเท่าเทยีม  และเน้นการสรา้งสมดุล 

- สร้างพลเมืองคุณภาพ คนท่ีสมบูรณ์ทุกด้าน  ช่วยให้พบความสามารถพเิศษ 
รบัรูศ้กัยภาพ และมคีวามกระหายใครเ่รยีนรูต้ลอดชวีติ 

- รูปแบบการบริหารจดัการ  สร้างสมดุลระหว่างการรวมศูนย์และการกระจาย
อ านาจ  เน้นการบริหารการศึกษาด้วยท้องถิ่นมากขึ้น  โดยส่วนกลางเป็นผู้
วางเป้าหมายและแนวทางส าหรับการศึกษาของประเทศ และให้อิสระกับ
สถานศกึษาในการวางหลกัสูตรและการเรยีนการสอนไดอ้ย่างยดืหยุ่น และเน้นการ
มสี่วนรว่มของทุกภาคส่วน 
 

สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ 
- การจดัการเรียนการสอน ยดึหลกัการดูแลแบบครบวงจรและเท่าเทียม  เปิด

โอกาสใหค้รเูลอืกวธิกีารทีเ่หมาะกบันกัเรยีนของตนไดอ้ยา่งอสิระ  ส่งเสรมิใหผู้เ้รยีน
ค้นพบความสามารถตนเอง แรงใจ (Passion) ในการเรียนรู้ตลอดชีวิต  สร้าง
สภาพแวดล้อมทีท่้าทายและสนุกสนาน  ผสมผสานการเรยีนในห้องเรยีนและนอก
หอ้งเรยีนอยา่งสมดุล 
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- คร ู ครเูป็นหวัใจของการพฒันาการศกึษาในหลายประเทศ จุดเน้น คอื การสรา้งครู
คุณภาพสูง คุณภาพเป็นเลศิ  การคดัเลอืกครเูขม้ขน้  คดัเลอืกครูจากนักเรยีนที่มี
ผลคะแนนสูงเป็นอนัดบัต้นๆ ของประเทศ วชิาชพีครูเป็นอาชพีที่คนปรารถนาและ
เป็นที่นับถอื  บ่มเพาะทกัษะอาชพีครู  มกีารส่งเสรมิการสรา้งเครอืข่ายการพฒันา
ตนเองของครู แลกเปลี่ยนประสบการณ์  วางระบบพฒันาครูอย่างครบวงจร ปรบั
อัตราเงินเดือนให้สูงเท่าวิชาชีพชัน้สูง ยกระดับมาตรฐาน เส้นทางอาชีพครูมี
ความกา้วหน้า 

 

- หลกัสูตร โครงสรา้งหลกัสูตรมคีวามเขม้ขน้ มมีาตรฐาน แต่ให้โครงสรา้งหลกัสูตร
เป็นเพยีงกรอบเท่านัน้ โรงเรยีนและครูมอีสิระก าหนดวธิกีารสอน การเรยีนรูเ้ต็มที ่  
การจดัหลกัสตูรเน้นการเรยีนรูอ้ยา่งกวา้งขวางและเป็นองคร์วม (Broad-Based and 
Holistic Learning) การออกแบบหลกัสูตรและวัดผลเน้นความสอดคล้องกับ 
“หลกัสตูรการคดิ” 

 
 

- การประเมิน ไม่มรีะบบประเมนิด้วยขอ้สอบกลาง (National Test) หรอืมสีอบ
วดัผลมาตรฐานน้อยครัง้หรอืครัง้เดยีวเมือ่จบมธัยมศกึษาตอนปลาย จุดเน้นคอื เน้น
การประเมนิพฒันาการเรยีนรู ้(formative assessment) เป็นส่วนหนึ่งของกจิกรรม
การเรยีนรู ้ และใหก้ารประเมนิในหอ้งเรยีนเป็นการสงัเกตพฒันาการ และสื่อสารกบั
ผูป้กครองอยา่งสม ่าเสมอ    

- เทคโนโลยีสารสนเทศ ICT เป็นปจัจยัส่งเสรมิการเรยีนรูท้ีน่ักเรยีนเป็นศูนยก์ลาง 
เน้นทีเ่นื้อหาสาระ (content) และน ามาใชอ้ยา่งบรูณาการ อยา่งเหมาะสม สอดคลอ้ง
กบัพฒันาการของแต่ละวยั 
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ขอ้เสนอแนะแนวทางการพฒันาการศึกษาไทยเพื่อเตรยีมความพรอ้ม 

สู่ศตวรรษท่ี 21  

แนวทางการพฒันาการศึกษาไทยเพือ่เตรียมความพร้อมสู่ศตวรรษที ่21 จะประกอบ
ไปด้วยแนวทางในการด าเนินการทีส่ าคญัทัง้การ “ซ่อม” และการ “สร้าง” ควบคู่กนัไป  เพื่อ
เป็นการปรบัแต่ง ซ่อมแซมกลไกการศกึษาเดมิใหด้ยีิง่ขึน้ และสรา้งเสรมิกลไกใหม่ๆ ใหเ้กดิขึน้เพื่อ
ตอบสนองพลวตัรการเปลี่ยนแปลงแห่งศตวรรษที่ 21 รวมถึงสรา้งพลงัของการเปลี่ยนแปลงของ
สงัคมไทย เพื่อก้าวสู่การสรา้งสงัคมแห่งปญัญาการเรยีนรูอ้ย่างสรา้งสรรค์ ช่วยขบัเคลื่อนใหเ้กดิผล
ในการพฒันาการศึกษาเรยีนรู้ของไทยในทางปฏบิตัิอย่างยัง่ยนืและสมดุล เป็นรากฐานของการ
พฒันาประเทศอยา่งแทจ้รงิ 

ซ่อม 

1. ปฏริปูระบบการผลติครแูละพฒันาศกัยภาพครปูระจ าการ 

2. ปฏริปูการเรยีนรูแ้ห่งศตวรรษแห่ง 21 และส่งเสรมิการเรยีนรูต้ลอดชวีติ 

3. ปฏริปูระบบการประเมนิ เน้นการประเมนิเพื่อพฒันาการเรยีนรู ้(Formative 
Assessment)  

4. ปฏริปูเชงิโครงสรา้ง  และบรหิารการเปลีย่นแปลง ตลอดจนปฏริปูระบบการบรหิาร
จดัการ (Management System)  

สร้าง 

5. สร้างสังคมแห่งปญัญา (Wisdom-based Society) ส่งเสรมิการเรยีนรู้ตลอดชีวิต 
(Lifelong Learning) และสรา้งสภาพแวดลอ้มทีเ่อื้อต่อการเรยีนรู ้(Supportive Learning 
Environment) เพื่อสรา้งมนุษยท์ีส่มบรูณ์ (ไมใ่ช่แค่เน้นแต่วชิาการ) 
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ซ่อม 
 

 
1. ปฏิรูประบบการผลิตครูและพฒันาศกัยภาพครูประจ าการ 

 

แกไ้ขซ่อมแซมระบบการผลิต “ว่าท่ีครูประจ าการ”  อย่างเรง่ด่วน    
ควบคู่ไปกบัเสรมิศักยภาพ “ครูประจ าการ”  

 
 

แนวนโยบาย:  

 
1.1 ระบบการผลิต “ว่าท่ีครูประจ าการ” ควรมีการปรบัปรุงเปล่ียนแปลงอย่าง

เร่งด่วน   
- เร่งปฏิรูประบบการผลิตครู  สถาบนัท่ีผลิตครคูวรผลิตครใูนสาขาท่ีสถาบนั

นั้นมีความเช่ียวชาญ ศักยภาพและความพร้อมของสถาบัน   ซึ่งจะเป็น
ประโยชน์ทัง้ในการบ่มเพาะบุคลากรที่มคีุณภาพ อกีทัง้มกีลุ่มเป้าหมายผูเ้รยีนครูที่
ชดัเจน เน่ืองจากในปจัจุบนัแมว้่าจะมปีรมิาณครูที่จบมาจ านวนมาก แต่มปีญัหา
เรื่องคุณภาพครู  เกิดความขดัแย้งทางอุปทาน (Paradox) กล่าวคอื มบีุคลากรที่
ผลติจ านวนมาก แต่ก็มคีวามขาดแคลนครู  มาตรฐานแตกต่างกนัระหว่างสถาบนั 
โดยเฉพาะประเดน็ดา้นคุณภาพ  ดงันัน้จงึจ าเป็นตอ้งเรง่ปฏริปูระบบการผลติครู 

- ผสมผสานบูรณาการตัง้แต่ขัน้ตอนการผลิตครู เพ่ือบ่มเพาะความเป็นคร ู
ทกัษะการสอน  เพื่อแก้ปญัหาขอ้จ ากดักระบวนการเรยีนการสอนของสถาบนัผลติ
ครใูนปจัจุบนั ยงัค่อนขา้งแยกส่วนระหว่างการสอนทฤษฎ ีและการปฏบิตั ิหรอืเป็น
การฝึกฝนทีไ่ม่ลุ่มลกึอกีทัง้ไม่มกีารสอนการวเิคราะหห์ลกัสูตร ส่งผลใหข้าดการบ่ม
เพาะความเป็นครูที่เขม้ขน้  และบณัฑติที่จบแล้วเมื่อเขา้เป็นครูประจ าการจงึขาด
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ทกัษะการสอน และขาดทกัษะในการคดิวเิคราะหห์ลกัสูตรแกนกลางทีไ่ดร้บัมา และ
การประยกุตส์อนใหเ้ขา้กบัเดก็นกัเรยีนและบรบิท     

- วางระบบพฒันาครูอย่างครบวงจร ปรบัอตัราเงนิเดอืนให้สูงเท่าวชิาชพีชัน้สูง 
ยกระดบัมาตรฐาน เส้นทางอาชพีครมูคีวามก้าวหน้า เพื่อสรา้งระบบแรงจูงใจ และ
สร้างค่านิยมเพื่อดงึดูดให้ผู้ที่มคีะแนนสูงเข้ามาเรยีนครู เพื่อสร้างครูรุ่นใหม่ที่มี
คุณภาพเป็นเลศิ การคดัเลอืกครเูขม้ขน้  คดัเลอืกครจูากนักเรยีนที่มผีลคะแนนสูง
เป็นอนัดบัตน้ๆ ของประเทศ  
 

1.2 พฒันา เสริมศกัยภาพครปูระจ าการ  
- ควรเร่งพฒันาศกัยภาพครูมีความจ าเป็นอย่างย่ิง  เพ่ือแลกเปล่ียนเรียนรู้และ

น าไปสู่การปรบัปรงุพฒันาวิธีการสอน  และปรบัการจดัการเรียนการสอน เพื่อให้
ครผููส้รา้งแรงบนัดาลใจ (Inspiring Teachers) ปรบับทบาทครเูป็นผูอ้ านวยความสะดวก
ในการเรยีนรู้ให้กับผู้เรยีน  โดยจดักิจกรรมเสรมิศักยภาพครูประจ าการ   อาทิ การ
ฝึกอบรม แลกเปลีย่นเรยีนรูร้ะหว่างครูด้วยวธิกีารต่างๆ  สรา้งเครอืข่ายครูประจ าการ  
พฒันาระบบครพูีเ่ลีย้งทีส่นับสนุน  เพื่อช่วยแก้ไขปญัหาเรื่องคุณภาพคร ู ช่วยยกระดบั
ครปูระจ าการมขีอ้จ ากดัในการสอน ท าใหผู้เ้รยีนขาดความรูค้วามเขา้ใจอยา่งลกึซึง้   

- ควรปรบัปรงุระบบการขึ้นบญัชีคร ูและการจดัส่งครไูปประจ าการตามโรงเรียน 
สถานศึกษาตามความเช่ียวชาญ  เน่ืองจากปจัจุบนัครูได้ท าหน้าที่ไม่เต็มศกัยภาพ
ความเชีย่วชาญของตน  เนื่องจากปจัจุบนัครสูอนในวชิาทีต่นไม่ไดเ้ชีย่วชาญ เน่ืองจาก
ระบบการสอบคร ูจะมกีารขึน้บญัชคีรทูีส่อบไดไ้ว ้เมือ่โรงเรยีนใดมกีารขาดแคลนครแูละ
ขออตัราก าลงัคนมา  ทางส่วนกลางจะจดัส่งครทูีข่ ึน้บญัชสีอบจดัส่งตามล าดบัทีข่ ึน้บญัชี
ไว ้ท าใหค้รทูีไ่ปสอนตามโรงเรยีนไมไ่ดส้อนตามความเชีย่วชาญเฉพาะของตน   

- ควรเปิดโอกาสให้ผู้เช่ียวชาญ หรือผู้ท่ีจบสาขาอ่ืนสามารถมาเป็นครไูด้  บณัฑติที่
จบครหูรอืคุรศุาสตรโ์ดยตรงไม่ไดเ้ขา้ท างานบรรจุเป็นครจู านวนมาก  อกีทัง้ไม่สามารถ
ดงึดูดคนเก่งให้สนใจเขา้มาประกอบอาชพีครูได้  ส่วนหนึ่งเนื่องมาจากผลตอบแทนครู
ต ่า มคีวามแตกต่างกบัอาชพีอื่นมาก  เมื่อเทยีบกบัภาระงาน อกีทัง้ค่านิยมหรอืการให้
ความส าคญักบัอาชพีครมูน้ีอยลง ท าใหเ้กดิความขาดแคลนครทูีม่คีุณภาพ ครทูีม่คีวาม
เชีย่วชาญในบางสาขา  
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อนึ่ง ในศตวรรษที่ 21 การศึกษาเรยีนรูจ้ะไม่ได้ถูกจ ากดัอยู่แต่เพยีงในห้องเรยีนเท่านัน้ 
หากแต่ในชวีติประจ าวนั ในสงัคม หรอืในโลกใบนี้ ลว้นเป็นแหล่งความรูท้ ัง้สิน้ ดงันัน้ ค าว่า “คร”ู จงึ
อาจมใิช่แค่เพยีง ครแูต่เพยีงในบทบาทอาชพีครเูท่านัน้   ทว่า ทุกๆคน ควรมบีทบาทเป็นครซูึง่กนั
และกนั ดงันัน้ บุคคลต่างๆในสงัคม จงึจะต้องมบีทบาทและมสี่วนร่วมในการถ่ายทอดความรูซ้ึง่กนั
และกนั เพื่อยกระดบัการพฒันาของสงัคม  

ในประเด็นนี้เองที่สงัคมจะต้องมบีทบาทในการหล่อหลอมความเป็นคน หรอืความเป็น
มนุษยท์ีส่มบูรณ์ใหแ้ก่คนในสงัคมเกดิการพฒันาร่วมกนั   ฉะนัน้ “ความเป็นครู” จงึเป็นสิง่ทีค่วรอยู่
ในตวัของทุกคนในสงัคม ที่จะต้องแบ่งปนั ถ่ายทอดองค์ความรู้ ทกัษะ ประสบการณ์ รวมทัง้เป็น
ตวัอย่างที่ด ี ดงัค ากล่าวที่ว่า “ตวัอย่างที่ดี มคี่ากว่าค าพูด”  เพื่อน าไปสู่สงัคมแห่งปญัญา  และ
วฒันธรรมการเรยีนรูต้ลอดชวีติในสงัคมไทย   

 

2. ปฏิรูปการเรียนรูแ้หง่ศตวรรษที่ 21 และส่งเสริมการเรียนรู ้     
ตลอดชีวิต 
 

ปฏิรูปการเรยีนรูแ้ห่งศตวรรษท่ี 21 และส่งเสรมิการเรยีนรูต้ลอดชีวิต 

เช่ือมโยงการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย  
มีหลักสูตรแกนเพื่อเป็นกรอบในการจดัการเรยีนการสอน ในขณะท่ีใหอิ้สระและยืดหยุ่นแก่

โรงเรยีนและครู ในการออกแบบกระบวนการเรยีนการสอน 

 

แนวนโยบาย:  

• มีเป้าประสงค์ของนโยบายการศึกษาท่ีสมดุลและหลากหลาย  ออกกฎหมายเพื่อ
ส่งเสรมิสนับสนุนใหก้ารศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยัเขา้มามบีทบาทในการ
พฒันาคุณภาพชวีติของประชาชนให้มากยิง่ขึ้นในรูปแบบต่างๆ เช่น หลกัสูตรการศึกษา
ผู้ใหญ่ การฝึกอบรมต่อเนื่องเพื่อพฒันาให้ประชาชนทุกวยัของประเทศมคีวามรู ้ เป็นการ
เพิม่ศกัยภาพของประชากร  

• ออกแบบหลกัสูตรท่ีเน้นการเรียนรู้อย่างกว้างขวางและเป็นองค์รวม (Broad-Based 
and Holistic Learning)  ควรเน้น วิธีการสอน กระบวนการเรียนรู้ การบูรณาการ
เน้ือหาสาระวิชาต่างๆเข้าด้วยกันมากกว่า  เน่ืองจากในปจัจุบันการเปลี่ยนแปลง
หลกัสูตรที่บ่อยสร้างภาระให้กับครูและโรงเรยีนในการบรหิารจดัการ อีกทัง้เนื้อหาของ
หลกัสตูรไมไ่ดเ้ปลีย่นแปลงมาก  เป็นการเปลีย่นเนื้อหาสาระ   
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• ควรปรบัเปล่ียนให้หลกัสูตรการสอนเน้นการบูรณาการมากขึ้น เน้นกระบวนการคิด
เชิงระบบและเช่ือมโยงเน้ือหาสาระเข้าด้วยกนักบับริบทชีวิต  เพื่อแก้ไขการเรยีนการ
สอนที่เป็นรายวชิาสาระการเรยีนรู ้ที่คดิแยกส่วน ซ ้าซ้อน ท าให้ต้องอาศยัชัว่โมงการเรยีน
ค่อนขา้งสงู ผูเ้รยีนเกดิความเบื่อหน่าย  อกีทัง้เกดิความซ ้าซอ้นกนัในการเรยีนการสอน  ไม่
มคีวามเชื่อมโยงระหว่างองคค์วามรู ้ และไมไ่ดเ้ชื่อมโยงกบัชวีติประจ าวนั   

• เน้นกระบวนการคิด ทกัษะมากกว่าเน้นท่ีเน้ือหาสาระท่ีอาจเปล่ียนแปลงและล้าสมยั
ได้  ปรบัไปใช้การประเมนิผลที่วดัทกัษะกระบวนการคดิและความเขา้ใจของผู้เรยีน  ด้วย
การออกข้อสอบที่เน้นวดัความเข้าใจ (Literacy-based Test) มากกว่าเน้นวดัเนื้อหา 
(Content-based Test) และการประเมนิพฒันาการ  (Formative Assessment) เพื่อกระตุ้น
การเรยีนรู ้การคดิ และก่อใหเ้กดิการพฒันาตวัผูเ้รยีนอย่างแทจ้รงิ   เพื่อแก้ปญัหาหลกัสูตร
และการประเมนิผลไม่สอดคล้องกบัผลสมัฤทธิท์ี่ต้องการปจัจุบนัการประเมนิผลการเรยีนรู้
เน้นท่องจ า  

• โครงสร้างหลกัสตูรเป็นเพียงกรอบเท่านัน้ โรงเรียนและครมีูอิสระก าหนดวิธีการสอน 
การเรียนรู้เต็มท่ี เปิดกว้างให้มีหลกัสูตรท่ีหลากหลาย ผู้เรียนสามารถออกแบบ
หลกัสูตรท่ีเหมาะสมกบัตนเองได้มากขึ้น โดยหน่วยงานกลางเปลี่ยนจากบทบาทการ
เป็นผูค้วบคุมหลกัสตูร มาเป็นการเป็นผูร้บัรองหลกัสตูรต่างๆ 

• ปฏิรปูการเรียนรู้  จดัการเรียนรู้ท่ีสอดคล้องกบับริบทศตวรรษท่ี 21 และส่งเสริมการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต   โดยใหค้วามส าคญักบัผูเ้รยีนเป็นศูนยก์ลางอย่างแทจ้รงิ ผู้ต้องมาก่อน 
(Student First)  โรงเรยีนต้องเปลีย่นจากโมเดลการสอนสิง่เดยีวทีเ่หมาะกบัทุกคน (One-
size-fits-all) และแทนที่ดว้ยการตัง้เป้าหมาย และพจิารณาบรบิทของผู้เรยีนแต่ละคนเป็น
ศูนยก์ลาง จดักจิกรรมโครงการน าร่องและทดลองปฏบิตั ิเพื่อน าไปสู่การปฏบิตัทิี่ประสบ
ความส าเร็จ เพื่อยอมรบัการเปลี่ยนแปลงจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เข้าใจถึงเหตุผล
เบื้องหลัง และประโยชน์ที่จะเกิดขึ้น สร้างการเช่ือมโยงระหว่างภาคส่วนต่างๆ จดั
โครงสร้างองค์กรการบรหิารการเรยีนรู้ตลอดชวีติทุกระดบั ตัง้แต่ส่วนกลาง ส่วนภูมภิาค 
และทอ้งถิน่ โดยรว่มมอืกบักระทรวงต่างๆ และหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง  

• ภาครฐัควรส่งเสริมการสร้างทศันคติท่ีดีต่อการเรียนของนักเรียน และการใช้เวลาใน
การท ากิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์นอกห้องเรียน    
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3. ปฏิรูประบบการประเมินผล  
 

ประเมินเพื่อพฒันาการเรยีนรู ้ประเมินอย่างสรา้งสรรค ์

เพื่อบ่มเพาะทกัษะ “เรยีนรูท่ี้จะเรยีน” 

 

ระบบการประเมนิผลเดมิดงัเช่นในปจัจบุนั ท าใหเ้กดิการมุง่เน้นทีผ่ลคะแนนมากเกนิไป เน้น
ท่องจ า และไมไ่ดเ้สรมิสรา้งความรูค้วามเขา้ใจไดอ้ย่างแทจ้รงิ ดงันัน้จงึต้องซ่อมแซมแก้ไขระบบการ
ประเมนิ โดยมุ่งเน้นการประเมนิการเรยีนรู้ (Formative Assessment) การประเมนิการเรยีนรูข้อง
ผู้เรยีนนัน้ควรจะต้องเป็นการประเมนิอย่างสร้างสรรค์ สะท้อนให้เห็นพฒันาการการเรยีนรู้ของ
ผู้เรยีน และไม่ก่อให้เกิดภาระในการด าเนินการแก่ครูหรอืโรงเรยีนจนมากเกินไป ช่วยสร้างให้
นกัเรยีนมทีกัษะ “เรยีนรูท้ีจ่ะเรยีน” (Learning to Learn)  

 

แนวนโยบาย:  

 เน้นการประเมินพฒันาการ  (Formative Assessment) เป็นหลกั เพ่ือกระตุ้นการ
เรียนรู้ การคิด และก่อให้เกิดการพฒันาตวัผูเ้รียนอย่างแท้จริง เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง
วฒันธรรมในหอ้งเรยีน  เปิดโอกาสใหค้รจูะต้องใชว้ธิกีารเรยีนการสอนแตกต่างกนัไป 
บทเรยีนอาจเกิดจากวธิกีารที่หลากหลาย ช่วยสร้างให้นักเรยีนมทีกัษะ “เรยีนรู้ที่จะ
เรยีน” (Learning to Learn)  โดยครอูาจใชว้ธิกีารทีผ่สมผสานกนัในการประเมนิความ
เขา้ใจของนักเรยีน ทัง้นี้ครูต้องให้ขอ้เสนอแนะ (Feedback) ทางวาจาหรอืเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษรเพื่อกระตุน้ใหเ้กดิพฒันาการเรยีนรู ้

 ควรมีการประเมินประสิทธิผลของครโูดยใช้ผลการเรียนรู้ของนักเรียน มกีาร
ส่งเสรมิการออกแบบกิจกรรมในชัน้เรยีนให้สอดคล้องกับเป้าหมายทางการศึกษา 
ส่งเสรมิยุทธศาสตรใ์นการเรยีนของผูเ้รยีนทีถู่กต้อง และมกีารจดัการทีด่กีบัปญัหาการ
ขาดเรยีนของนกัเรยีน 

 ส่งเสริมการเปิดเผยข้อมูลผลการเรียนแก่ผู้ปกครองโดยมีการเปรียบเทียบกบั
มาตรฐานในระดบัต่างๆ เช่น ระดบัพืน้ที่หรอืระดบัชาต ิและส่งเสรมิบรรยากาศแห่ง
การแข่งขนัระหว่างโรงเรยีนเพื่อให้เกิดการพฒันาประสิทธิภาพของโรงเรยีนอย่าง
ต่อเนื่อง 

  



โครงการวจิยัเรื่องการก าหนดแนวทางการพฒันาการศกึษาไทยกบัการเตรยีมความพร้อมสูศ่ตวรรษที ่21 

 

xviii 
 

4. ปรบัรูปแบบการบริหารจดัการ 

 

จดัใหมี้รูปแบบการบรหิารจดัการท่ีหลากหลาย  

มีความอิสระ สอดคลอ้งกบัศักยภาพและความพรอ้มของโรงเรยีนและชุมชน  

เพื่อลดการรวมศูนย ์และลดภาระของภาครฐั 

 

 
เหตุผลและความจ าเป็นที่ควรปรบัรูปแบบการบรหิารจดัการให้มคีวามหลากหลาย และ

เพิม่บทบาทอ านาจหน้าทีข่องโรงเรยีน คร ูชุมชน ทอ้งถิน่และผูม้สี่วนไดส้่วนเสยีในการจดัการศกึษา 
เนื่องจาก 

• การบรหิารจดัการการศกึษาทีผ่่านมาเป็นแบบรวมศูนย ์

• หลกัสตูรไมต่อบสนองต่อความตอ้งการของผูเ้รยีน ชุมชน เอกชน 

• การจดัสรรทรพัยากรไม่สอดคลอ้งกบับรบิทโรงเรยีน และความต้องการ (โรงเรยีน
ขนาดเลก็ ขนาดใหญ่ ชนบท เมอืง) 

 

แนวนโยบาย:  

 ปฏิรูปเชิงโครงสร้าง และพิจารณาปรบัรูปแบบการบริหารจัดการ โดยปรบั
รูปแบบการบริหารจดัการ ความเป็นอิสระสอดคล้องกบัศกัยภาพ และความ
พร้อมของสถาบันการศึกษาต่างๆ เ พ่ือลดภาระงบประมาณในกรณี
สถาบนัการศึกษาท่ีมีความพร้อมในการบริหารจดัการ  และเปิดโอกาสให้ชุมชน
เข้าร่วมพฒันา เน่ืองจากปจัจุบนังบประมาณไม่เพยีงพอเน่ืองจากปญัหาเชงิโครงสรา้ง
ที่ภาคการศึกษามีขนาดใหญ่  มีฟงัก์ชัน่การท างานที่ซ ้าซ้อน ค่อนข้างรวมศูนย ์
งบประมาณส่วนใหญ่จ าเป็นต้องจดัสรรเพื่อเป็นงบประจ า ท าให้มงีบประมาณเพื่อการ
ลงทุนพฒันาในสดัส่วนที่น้อย อกีทัง้การจดัสรรงบประมาณเท่ากันถวัเฉลี่ยรายหวั ไม่
สอดคล้องกบัต้นทุนบรหิารจดัการสถานศึกษา เนื่องจากโรงเรยีนมตี้นทุนคงที่ในการ
บรหิารจดัการ  การจดัสรรงบประมาณอยา่งถวัเฉลีย่ท าใหโ้รงเรยีนไดร้บัทรพัยากรอย่าง
ไมเ่พยีงพอ โดยเฉพาะอยา่งยิง่โรงเรยีนขนาดเลก็และขนาดกลาง  
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 ภาครัฐควร พิจารณาปรับ เป ล่ียน  รูปแบบการบ ริหารจัดการของ
สถาบนัการศึกษาให้มีความหลากหลายสอดคล้องกับความพร้อมและ
ศกัยภาพของสถาบนัการศึกษาแต่ละแห่ง  โดยใหอ้สิระสถาบนัการศกึษาต่างๆ 
พจิารณาการเลอืกรปูแบบการบรหิารจดัการทีเ่หมาะสมกบัจุดเน้นและศกัยภาพของ
สถาบนั โดยมเีงือ่นไข (Commitment) ทีเ่ป็นผลผลติ (Output) ทีช่ดัเจน 

 ควรส่งเสริมความมีอิสระของสถานศึกษาในการจดัสรรทรพัยากรภายใน
โรงเรียน การบรหิารบุคลากร และการก าหนดเนื้อหาการเรยีนการสอน ใน
ขณะเดยีวกันควรป้องกันปญัหาผลประโยชน์ทบัซ้อนซึ่งอาจเกิดขึ้น โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ในส่วนการประเมนิผลงานของโรงเรยีนหรอืนักเรยีน และการก าหนด
เงนิเดอืนของคร ู

 ควรส่งเสริมให้โรงเรียนสามารถระดมทรพัยากรจากแหล่งต่างๆ ด้วยตนเอง
เพ่ือจะมีทรพัยากรอย่างเพียงพอในการจดัการศึกษาอย่างคณุภาพ  

 สถาบนัการศึกษาต่างๆ ควรมีจดุเน้นการจดัการเรียนการสอนท่ีแตกต่างกนั
ไปตามศักยภาพ ความเช่ียวชาญและความพร้อมของบุคลากร เพ่ือให้
สามารถผลิตบุคลากรได้มีสมรรถนะ ทัง้ด้านความรู้ ทกัษะ และคุณลกัษณะ 
อีกทัง้เป็นประโยชน์แก่ผู้เรียนในการพิจารณาสถานศึกษาท่ีสอดคล้องกบั
อาชีพท่ีตนเองมุ่งหวงั เห็นเส้นทางอาชีพ (Career Path)ได้เรียนและฝึกฝน
พัฒนาทักษะอ ย่ าง เ ข้ม ข้น  เพื่ อ ลดป ัญหาที่ ใ นป ัจ จุบัน โ ร ง เ รียนหรือ
สถาบนัการศกึษาแต่ละแห่งมกีารแขง่ขนัผลติคน เกดิปญัหาคุณภาพผูจ้บการศกึษา
อันเนื่ องมาจากมาตรฐานแตกต่างกัน ทัง้นี้  สถาบันการศึกษาไม่จ าเป็นต้องมี
เป้าหมายการศึกษาหรือจุดเน้นการผลิตคนในแบบเดียวกันทัง้ประเทศ  แต่ละ
สถาบนัควรมจีดุเน้นทีแ่ตกต่างกนัไปตามศกัยภาพ ความเชีย่วชาญและความพรอ้ม
ของบุคลากร   

 

  



โครงการวจิยัเรื่องการก าหนดแนวทางการพฒันาการศกึษาไทยกบัการเตรยีมความพร้อมสูศ่ตวรรษที ่21 

 

xx 
 

สรา้ง 

 
 

5. สรา้งสงัคมแหง่ปัญญา (Wisdom -based Society) ดว้ยการสรา้ง
สภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือตอ่การเรียนรู ้(Supportive Learning 
Environment)  
 

ภาครฐัสรา้งสงัคมแห่งปญัญา (Wisdom-based Society) โดยการให้ความส าคญักบัการ
สรา้งสภาพแวดลอ้มการเรยีนรู ้(Learning Environment) และออกแบบกระบวนการเรยีนการสอนที่
เหมาะสม ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยมุ่งสร้างมนุษย์ที่สมบูรณ์ (ไม่ใช่แค่เน้นแต่
วชิาการ)  โดยใหค้วามส าคญักบัเป้าหมายของการศกึษาทีพ่งึประสงค ์(Should-Be) ทัง้การเตรยีม
ความพรอ้มผู้เรยีนเพื่อเขา้สู่ตลาดแรงงาน  ให้โอกาสเดก็ทุกคนได้เขา้ถงึการศกึษาอย่างเท่าเทยีม 
ส่งเสรมิให้เด็กเป็นผู้เรยีนรูต้ลอดชวีติ ที่มุ่งใฝ่หาความรู้ สามารถพฒันาตนเองได้ตลอดเวลา  มุ่ง
พฒันาความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ สร้างเด็กให้เป็นคนดีของสงัคม สร้างประโยชน์แก่คนรอบข้าง 
ชุมชน และประเทศชาต ิใหก้ารศกึษาช่วยบ่มเพาะคนไทยใหเ้ป็นคนไทยทีม่ศีกัยภาพ กล่อมเกลาให้
เป็นคนทีม่คีุณธรรม จรยิธรรม มคีวามสุข ช่วยน าประเทศไปสู่ระดบัการพฒันาอย่างสมดุลและยัง่ยนื 
เกดิสงัคมแห่งปญัญา พรอ้มกบัเป็นสงัคมทีอ่ยูด่มีสีุข (Well-Being Nation)   

 
 สร้างสภาพแวดล้อมการเรียนรู้  และออกแบบกระบวนการเรียนการสอนท่ี

เหมาะสม จัดการเรียนการสอนโดยให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางอย่างแท้จริง   
ประกอบกบัแนวคดิเป็น “ทุกคนในสงัคมเป็นครูและนักเรยีน” และ “โรงเรยีนทีไ่ม่มรี ัว้”  
เพื่อใหก้ารจดัการเรยีนการสอนเป็นการบ่มเพาะทกัษะเรยีนรูเ้พื่อจะเรยีน  และรกัทีจ่ะ
เรยีน เหน็ถงึองค์ความรูไ้ม่ไดม้เีฉพาะในต าราเรยีนหรอืตวัครู หากแต่อยู่ในทุกสิง่ทุก
อย่างรอบตวั  สรา้งการชกัจูงใจนักเรยีนทีด่ ีผสมผสานการเรยีนในห้องเรยีนและนอก
หอ้งเรยีนอยา่งสมดุล 

 ส่งเสริมให้ผู้เรียนค้นพบความสามารถตนเอง แรงใจ (Passion) ในการเรียนรู้
ตลอดชีวิต จดัการเรยีนรูใ้ห้เหมาะสมกบัศกัยภาพของผู้เรยีน สรา้งสภาพแวดล้อมที่
ทา้ทายและสนุกสนาน 
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 เปิดโอกาสให้ครูเลือกวิธีการท่ีเหมาะกบันักเรียนของตนได้อย่างอิสระ เปิด
โอกาสให้บคุคลต่างๆ ในสงัคมหรือชุมชน มาเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ เช่น ปราชญ์
ชุมชน ผู้ปกครอง รุ่นพีต่วิรุ่นน้อง ผู้ประกอบการฯลฯ (เช่น ให้ผูเ้ชี่ยวชาญสามารถลา
งานมาสอนได)้ 

 ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน และประชาชนทัว่ไปท่ีสนใจเรียนรู้ ได้มีโอกาส
เรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) อาท ิ  
- พฒันาแหล่งการเรียนรู้ ท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ โดยรฐัควรจดัพื้นที่สาธารณะ 

(Public Space) ทีส่่งเสรมิการเรยีนรูข้องผูเ้รยีน และประชาชนทัว่ไปทีส่นใจเรยีนรู ้
ได้มโีอกาสเรยีนรูต้ลอดชวีติ ตลอดจนส่งเสรมิภาคส่วนอื่นๆ ที่มคีวามพรอ้มและมี
ศกัยภาพ ไม่ว่าจะเป็นภาคเอกชน หรอืท้องถิ่น ส่งเสรมิให้ภาคส่วนต่างๆ สร้าง
พืน้ทีแ่พลต็ฟอรม์เปิด (Open Platform) ทีเ่อื้อต่อการเรยีนรูต้ลอดชวีติ  ในการจดั
พืน้ทีเ่ปิด (Open Spaces) ทีเ่ป็นแหล่งเรยีนรูต้ลอดชวีติแก่ประชาชน 

- จดัปัจจยัสนับสนุนการเรียนรู้ของผู้เรียน โดยจดัแหล่งความรูท้ี่ผู้เรยีนสามารถ
คน้ควา้ดว้ยตนเองได ้เช่น ศูนยว์ทิยาการ บทเรยีนส าเรจ็รปู ชุดการสอน ใชส้ื่อชนิด
ต่างๆ หลายชนิดผสมผสานกนั (Multi-Media) ใช้ระบบการศกึษาทางไกลเขา้มา
ช่วย รวมทัง้ตอ้งมเีจา้หน้าทีป่ระจ าศูนยว์ทิยบรกิารทีส่ามารถช่วยแนะน าและอ านวย
ความสะดวกใหก้บัผูเ้รยีนได ้

- เน้นการสร้างแหล่งการเรียนรู้ในชุมชน ช่วยใหป้ระชาชนในชุมชนมสี่วนร่วมใน
การจดัการศกึษาและจะช่วยใหเ้กดิบรรยาการศการเรยีนรูแ้ละสงัคมแห่งการเรยีนรู้ 
ควรจะมหีลายรปูแบบ ไม่ควรยดึหลกัว่าต้องสรา้งใหม่เสมอ อาจจะใชส้ิง่ทีม่อียู่แล้ว
ในทอ้งถิน่ 

 

5.2.2  กลไกการขบัเคล่ือนไปสู่ภาคปฏิบติั 

แนวทางการพฒันาการศกึษาไทยกบัการเตรยีมความพรอ้มสู่ศตวรรษที่ 21 จะต้องเป็น
การขบัเคลื่อนไปสู่การปฏบิตั ิทีก่่อให้เกดิปฏริูปการศกึษาอย่างแท้จรงิ โดยยดึหลกัการเรยีนรูท้ี่ยดึ
ผูเ้รยีนเป็นส าคญั (Learner-centered) การเปลีย่นทศันคตต่ิอการศกึษา (Learning Attitude) ทุกคน
มคีวามเป็นผูเ้รยีนรูโ้ดยธรรมชาต ิ(Natural Learner) และการกระจายอ านาจในการจดัการศกึษา
ตามศกัยภาพและความพรอ้มโดยองิกบัการรบัผดิรบัชอบ 

ข้อเสนอแนะการออกแบบกลไกขบัเคล่ือนระดบันโยบาย (Mechanism Design) เพ่ือ
ขบัเคล่ือนไปสู่ภาคปฏิบติั รายละเอยีดในส่วนนี้จะกล่าวถงึกลไกการขบัเคลื่อนไปสู่ภาคปฏบิตัิ เพื่อ
น าไปสู่การก าหนดบทบาทหน้าทีแ่ละกระบวนการการบูรณาการระหว่างภาคส่วนหลากหลาย ทัง้ที่
อยู่ภายใต้สงักดักระทรวงศกึษาธกิารและหน่วยงานภาครฐัอื่นๆ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ที่
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เป็นผู้มสี่วนได้ส่วนเสยีกับการจดัการศึกษา ส าหรบัความเชื่อมโยงบางประเด็นของยุทธศาสตร ์
บทบาท หน้าที่ และความรบัผดิชอบของภาคส่วนที่เกี่ยวขอ้ง จะไดก้ล่าวถงึในรายละเอยีดต่อไปใน
หวัขอ้กรอบแนวทางการด าเนินการเพื่อก าหนดแผนการด าเนินการพฒันาการศกึษาไทยเพื่อเตรยีม
ความพรอ้มสู่ศตวรรษที ่21 ระยะยาว (15 ปี) 

 

1. กลไกการขบัเคล่ือนในเชิงนโยบาย 
 

1.1 กระทรวงศึกษาธิการต้องมีการเปล่ียนกระบวนทศัน์ (Paradigm Shift) และ
สร้างผูน้ า (Leadership) ขบัเคล่ือนการเปล่ียนแปลง  เพื่อขบัเคลื่อนใหเ้กดิการ
ปฏริปูสงัคม สรา้งวฒันธรรมการเรยีนรูต้ลอดชวีติ รูเ้ท่าทนัโลก บรูณาการเรยีนรู ้ 
- ควรก ำหนดให้กำรพฒันำกำรศึกษำและเรียนรู้ตลอดชีวิต (Education 

and Lifelong Learning) เป็นวำระปฏิบติัแห่งชำติ (National Agenda) 
โดยมีการก าหนดวิสยัทศัน์และพิมพเ์ขียว (Vision and Blueprint) ด้าน
การศึกษา การเรียนรู้และการพฒันาก าลงัคนระยะยาวของประเทศไทย 
เนื่องจากที่ผ่านมา มขีอ้จ ากดัจากความไม่ต่อเนื่องของนโยบายการศกึษาเป็น
ข้อจ ากัดในการขับเคลื่อนนโยบายการศึกษาที่ส าคัญที่สุดประการหนึ่ ง
โดยเฉพาะอย่างยิง่ประเดน็เรื่องคุณภาพการศกึษา การเขา้ถงึการศกึษา และ
การสร้างเสรมิโอกาสในการเรยีนรู้ตลอดชวีติ ดงันัน้จงึจ าเป็นอย่างยิง่ในการ
ผลกัดนัวาระดงักล่าว โดยมหีน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้งและฝ่ายการเมอืงรบัผดิชอบ
เป็นวาระแห่งชาต ิ

- จ าเป็นต้องบูรณาการร่วมกนัระหว่างหน่วยงานในกระทรวงศึกษาธิการ 
ตลอดจนหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง  บูรณาการระหว่างภาคส่วนหลากหลาย ทัง้
ทีอ่ยู่ภายใต้สงักดักระทรวงศกึษาธกิารและหน่วยงานภาครฐัอื่นๆ  นอกจากน้ี
ยงัควรมีการบูรณาการร่วมกนัและการมีส่วนร่วมกบัภาคส่วนอืน่ๆ เช่น 
ภาคธุรกจิ ตลาดแรงงานชุมชน สงัคมยงัมอียู่ในระดบัที่น้อยส่งผลให้การผลติ
บุคลากรในภาคการศกึษาไมส่อดคลอ้งกบัความตอ้งการตลาดแรงงาน คุณภาพ
ต ่ากว่าระดบัความคาดหวงั 
 

1.2 กระทรวงศึกษาธิการมีบทบาทหลกัในการร่วมกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ภาคี
เครือข่าย ภาคประชาชน ในการผลกัดนัให้เกิดการปฏิรปูภาคสงัคม การให้
องค์ความรู้  ให้การศึกษาผู้ปกครอง ให้ความส าคัญกบัการปรบัเปล่ียน
ทศันคติของผู้ปกครองในด้านการศึกษาและการเล้ียงดู  ชุมชุนให้เกิดการ
เรียนรู้ทัง้สงัคม เป็นสงัคมแห่งการเรียนรู้ และมีวฒันธรรมการเรียนรู้ตลอด
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ชีวิต ทัง้นี้เนื่องจากการปฏริูปดงักล่าว เป็นสิง่ที่มคีวามจ าเป็นอย่างยิง่ เนื่องจาก
การปฏริูปการศกึษาโดยไม่ได้มกีารแก้ไขประเดน็ทางด้านสงัคมและวฒันธรรมจะ
ไมส่ามารถปฏริปูการศกึษาไทยใหม้คีุณภาพไดอ้ยา่งแทจ้รงิ  
 

1.3 ขบัเคล่ือนการกระจายอ านาจในการจดัการศึกษา เพ่ือกระจายอ านาจสู่เขต
พื้นท่ีการศึกษา สถานศึกษา และให้ท้องถ่ินมีส่วนร่วมตามศกัยภาพและ
ความพร้อมโดยอิงกบัการรบัผิดรบัชอบ โดยให้มอีนุกรรมการสภาการศึกษา 
อนัประกอบไปดว้ยบุคลากรทีม่คีวามรู ้ความเขา้ใจ และมปีระสบการณ์เกี่ยวกบัการ
กระจายอ านาจปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ และแนวปฏิบัติในการสรรหา
คณะกรรมการทอ้งถิน่ รวมทัง้การปรบัปรงุอ านาจหน้าทีใ่หม้ธีรรมาภบิาล 

 

2. กลไกการขบัเคล่ือนในเชิงปฏิบติั 

การขบัเคลือ่นเชิงประเดน็ยทุธศาสตร ์
 
2.1 หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องภายในกระทรวงศึกษาธิการควรประสานความร่วมมือ 

ท างานร่วมกันกระหว่างหน่วยงานส่วนกลาง หน่วยงานระดับจังหวัด 
หน่วยงานส่วนท้องถ่ิน ตลอดจนภาคีเครือข่ายด้านการศึกษาเรียนรู้ รวมถึง
หน่วยงานท่ี เ ก่ียวข้องในการรับผิดชอบและผลักดัน “ประเด็นเ ชิง
ยุทธศาสตร”์ ด้านการพฒันามนุษย์ (Human Development) เพ่ือผลกัดนั
ประเดน็เชิงยทุธศาสตรอ์ย่างมีทิศทางสอดคล้อง เช่ือมต่อและ หนุนเสริมกนั 
อาท ิส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิกระทรวงการ
พฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษยก์ระทรวงวฒันธรรม กระทรวงสาธารณสุข 
ส านักงานส่งเสรมิสงัคมแห่งการเรยีนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.) ภาคประชา
สงัคม ภาคเอกชน เป็นตน้ 
 

2.2 หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องภายในกระทรวงศึกษาธิการ  ควรน าผลการวิจยัครัง้น้ี
น าไปปฏิบติังานปรบัประยุกต์ใช้ อาจปรบักลไกและรูปแบบการปฏิบติังาน 
โดยให้ความส าคญักบัการส่งเสริมการจดักระบวนการเรียนรู้และส่งเสริม
การเรียนรู้ตลอดชีวิตท่ีสอดคล้องกบัมิติการพฒันาในทุกระดบั ทัง้ปญัหาใน
ประเทศแต่ละทอ้งถิน่ (Local) ทัง้พืน้ทีเ่ขตเมอืง และพืน้ทีช่นบท ตลอดจนเชื่อมต่อ
กบัประเดน็การพฒันาระดบัภูมภิาค (Regional) โดยเฉพาะอย่างยิง่ประชาคม
อาเซยีน และในระดบัโลก (Global)  
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การขบัเคลือ่นเชิงสถาบนัและเครือ่งมือ 
 
2.3 การจดัตัง้สถาบนั และ/หรือปรบัโครงสร้างเชิงสถาบนั โดยพิจารณาจดัตัง้

สถาบันใหม่ ท่ีจ า เป็น เ ช่น สถาบันเทคโนโลยี เ พ่ือการศึกษาเ รียนรู้  
สถาบนัวิจยั เพื่อวจิยัเชงินโยบายดา้นการศกึษาเรยีนรูร้ะดบัมหภาค และการวจิยั
หลกัสตูร พฒันากระบวนการเรยีนรู ้เพื่อพฒันาองคค์วามรู ้ตลอดจนนวตักรรมการ
เรียนการสอนที่มีคุณภาพ  หรือปรับโครงสร้างเชิงสถาบัน ( Institutional 
Arrangement) เพื่อปรบัโครงสรา้งเชงิสถาบนัใหม้คีวามเหมาะสมซึง่จะน าไปสู่การ
ขบัเคลื่อนให้เกิดปฏสิมัพนัธ์ระหว่างบุคลากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มกีาร
ด าเนินงานไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

2.4 ส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้ให้เกิดผลในทางปฏิบัติตามกรอบกฎหมายท่ี
ก าหนดไว้  เพ่ือส่งเสริมการศึกษาทุกรูปแบบ  ไม่ว่าจะเป็นการศึกษาที่เป็น
ทางการ การศกึษาไม่เป็นทางการ การศกึษานอกระบบ การศึกษาตามอธัยาศยั  
การศึกษาทางเลือกที่ยดึความต้องการของชุมชนในท้องถิ่นเป็นหลกั โฮมสคูล 
ตลอดจนส่งเสรมิการศกึษาเชงิสงัคม (Social Education Promotion) เพื่อผลกัดนั
การศกึษาทดแทนในทัง้เยาวชนและผู้ใหญ่ที่ต้องท างานและไม่มโีอกาสในการรบั
การศึกษาในระบบ และในขณะเดยีวกนัก็เป็นการส่งเสรมิการเรยีนรู้ตลอดชีวิต 
(Lifelong Learning) 

2.5 ส่งเสริม สนับสนุนให้เกิดการขบัเคล่ือนการพฒันาการศึกษาในวงกว้างด้วย
วิ ธี ต่ า งๆ  อ า ทิ  พัฒนา เค ร่ื อ ง มื อทา งก าร เ งิ น   เ พ่ื อ ใ ห้ โ ร ง เ รี ยน 
สถาบนัการศึกษาสามารถระดมทรพัยากร ทุนจากชุมชน/สงัคม เพ่ือน ามาใช้
จดัการศึกษา  เช่น การออกพนัธบตัรเพื่อการศกึษา ส่งเสรมิการใชท้รพัยากรใน
ชุมชนเพื่อน ามาจดัการศกึษา ที่เหมาะสมกบัสภาพชุมชน เช่น แรงงาน ทรพัยส์นิ  
ภูมปิญัญาทอ้งถิน่ เป็นต้น  พรอ้มกบัการใหอ้สิระการบรหิารจดัการตามศกัยภาพ
และความพร้อม  เพิม่การมสี่วนร่วมจากภาคเอกชนและท้องถิ่น ช่วยลดภาระ
ทางดา้นงบประมาณและขอ้จ ากดัด้านบุคลากรของภาครฐั รวมทัง้กระตุ้นให้เกดิ
การมสี่วนรว่มในการพฒันาจากภาคส่วนทีเ่กี่ยวขอ้ง ทอ้งถิน่อนัเป็นปจัจยัส าคญัใน
การขบัเคลื่อนสู่ความส าเรจ็  

 

2.6 ยกระดบัคุณภาพการศึกษาและขยายการเข้าถึงการศึกษาคุณภาพดีด้วย
เทคโนโลยีเพ่ือการพฒันาการศึกษา รวมทัง้ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
วธิกีารในการด าเนินการเพื่อขบัเคลื่อนให้เกดิการเปลีย่นแปลง ที่จะช่วยยกระดบั
คุณภาพการศกึษาใหไ้ดคุ้ณภาพ มาตรฐานเดยีวกนั ในวงกวา้ง  และต้นทุนในการ
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ด าเนินการ คือการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพื่อเปิดพื้นที่การศึกษาและ
ปรบัปรุงคุณภาพการเรยีน สรา้งทางเชื่อมต่อคนไทยส่วนใหญ่กบัการศกึษาที่มี
คุณภาพให้ได้ เพื่อเตรยีมความสู่ศตวรรษที่ 21 ทัง้บนระบบการศึกษาที่เป็น
ทางการ การศกึษาไมเ่ป็นทางการ หรอืการศกึษาตามอธัยาศยั  
 อาศยัเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นปัจจยัส่งเสริมการเรียนรู้ท่ีนักเรียนเป็น

ศนูยก์ลาง  และถกูน ามาใช้อย่างบรูณาการ 

 อาศยัเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นส่ือเช่ือมต่อเน้ือหาท่ีดี (Good Content) สู่
คนหมู่มาก และก่อให้เกิดประโยชน์มากท่ีสุด เพ่ือสร้างความพร้อมใช้
ด้านเน้ือหาสาระ (Content Availability) เช่น  
- การน าครทีูเ่ก่งทีสุ่ดในด้านต่างๆ (The Best Teacher) มาจดัท าสือ่

การเรียนการสอน ในรูปแบบต่างๆ ทีแ่จกจ่ายไปยงัโรงเรียนทัว่
ประเทศได้โดยง่าย เช่น ซดี ีวดีทีศัน์ การสอนผ่านระบบออนไลน์ การ
เผยแพรผ่่านเวบ็ไซตใ์หส้ามารถดาวน์โหลดได ้เป็นตน้ เพื่อใหค้รทูีม่คีวามรู้
ความสามารถ ทกัษะการสอนที่ด ีสื่อสารให้ผู้เรยีนส่วนใหญ่ของประเทศ
เขา้ใจถงึหลกัพืน้ฐานของวชิาต่างๆ ซึง่จะท าให้ผูเ้รยีนไดเ้ขา้ถงึครูทีเ่ก่งได้
อย่างทัว่ถงึ เท่าเทยีม นอกจากนี้ผู้เรยีนยงัสามารถทบทวนบทเรยีนต่างๆ 
นัน้ได้ซ ้าๆ  ช่วยยกระดบัคุณภาพการศกึษา ในขณะที่ครูตวัจรงิที่ประจ า
หอ้งเรยีนต่างๆ ท าหน้าทีเ่อือ้อ านวยความสะดวก ช่วยเสรมิความเขา้ใจและ
เป็นพี่เลี้ยงให้กับผู้เรยีนได้ท าแบบฝึกหดั หรอืท ากิจกรรมที่เสริมความ
เขา้ใจ 

- การสร้างแอพพลิเคชัน่ (Application) ทีน่่าสนใจ เพือ่เป็นสือ่การสอน
ในคอมพิวเตอรห์รือแทบ็เลต็ 

 การใช้เทคโนโลยีเพ่ือการบริหารระบบการศึกษา เพื่อวางนโยบายด้าน
การศกึษาเรยีนรูแ้ละพฒันาก าลงัคนของประเทศ รบัทราบถงึสภาวการณ์ และ
มติหิลากหลายของระบบการศกึษา การส่งเสรมิการเรยีนรู ้ขอ้มูลเหล่านี้จะใช้
เป็นพื้นฐานของการตดัสนิใจเชงินโยบาย และจดัระบบให้นโยบายการศึกษา
เรยีนรูแ้ละพฒันาก าลงัสามารถตอบสนองต่อการเปลีย่นแปลงไดอ้ย่างทนัท่วงที 
มคีวามสอดคล้องกนัทัง้ด้านอุปสงค์อุปทาน เกดิความสมดุล พรอ้มไปกบัการ
บรหิารจดัการไดอ้ยา่งยัง่ยนืในระยะยาว 
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การขบัเคลือ่นขยายผล 
2.7 กระทรวงศึกษาธิการเป็นเจ้าภาพหลักร่วมกับหน่วยงานท่ีเ ก่ียวข้อง

ด าเนินการ ขยายผลจุดสว่าง (Bright Spot) ท่ีเป็นโรงเรียนหรือ
สถาบนัการศึกษาตวัอย่างท่ีประสบความส าเรจ็ ส่งเสริมสนับสนุนครท่ีูสอน
ดี และจดักระบวนการเรียนรู้ได้เป็นเลิศ  ขยายผลให้เกิดการปฏิบติัจริงในวง
กว้าง  อาทิ การเรียนการสอนที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการควบคู่ไปกับการ
ปลกูฝงัคุณธรรมอยา่งเขม้ขน้ การขยายผลนวตักรรมการเรยีนรูเ้พื่อสรา้งสรรคด์ว้ย
ปญัญา ที่ช่วยบ่มเพาะทักษะการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับบริบทพลวัตรการ
เปลีย่นแปลงในศตวรรษที ่21 กรณกีารพฒันาการศกึษาควบคู่ไปกบัการขจดัความ
ยากจนและกรณีศกึษาการร่วมรบัผดิชอบต่อสงัคมเพื่อเพิม่คุณภาพชวีติและขจดั
ความยากจนอย่างยัง่ยนืโดยภาคธุรกจิเอกชน ซึง่ช่วยยกระดบัคุณภาพการศกึษา
ไปพรอ้มๆ กบัการพฒันาสงัคม    
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Executive Summary 
 

Introduction 

 

1.1 Rationale 

For every nation, education is undeniably the key mechanism to develop, promote 
and embed ideas as well as knowledge into their citizens and society as a whole. 
Therefore, education tends to be the core factor for country’s long term competitiveness. In 
this sense, the design of education is a crucial link that can lead to human and society 
development.   

One of the most important considerations in the context of modern education design 
is global dynamics that occurs as the world stepped into the 21st century. The impact of 
such transformation can be seen in various aspects ranging from society, economics, 
environment and politics. Many phenomenons are clear examples of the global changing 
force; for instance, Arab Spring, Rise of Asia and Climate Change. Under such 
circumstances, every nation’s citizens have to be prepared for all forms of change that 
might occur. Inability to do so would only mean the country’s potential risk of falling into 
failure state. As for Thailand, this is the critical point that will determine our future, whether 
we can accomplish our aim to become 1st world nation or not.  

However, Thailand still requires clearer education’s “Objective Function” that can 
reflect ultimate goal of Thai education system; that is, education should develop and enable 
citizens and society to live with dignity. To do so, we need to understand the shifting 
landscape of global challenges in the 21st century, the philosophy of Thai education, and 
living environment of students. Moreoer, it is important to have clear and consistent policies, 
focused strategies and practical driving mechanisms with precise and easy-to-understand 
action agendas. Apart from this, to ensure successful education system, all stakeholders; 
namely, education personnel, public sector, private sector and students have to understand 
the action agendas and participate in the implementation process. The actions may include 
both incremental changes as well as paradigm shift/fundamental changes.      
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Thailand’s education reform can not be managed through a piecemeal approach. 
The reform has to be based on deep understanding of education system’s holistic view in 
order to determine overall direction and driving mechanism. In other words, “Thailand has to 
clearly define objective function of the country’s education and make education truly 
national agenda that receives support from every party. Action agendas can then be 
designed accordingly to lay out strategies as well as practical, step-by-step implementation 
process.”       

As a result, Office of the Educatiton Council decided to initiate the project 
“Education Transformation to prepare Thai Citizen for 21st Century” to assist in drawing a 
comprehensive blueprint for Thailand education. The study is also expected to be the 
foundation for sustainable reform of Thai education system in the future. 

 

1.2  Objectives 

1) To study major global trends in the 21st century that have significant impact on 
Thailand’s education, and to set key overall objectives of Thai education. 

2) To identify and analyze the shifting landscape of global challenges in the 21st 
century that can hinder Thai education from achieving its key overall objectives. 

3) To provide reccommendations for Thailand’s education development in response 
to the chaning global context in the 21st century, along with driving mechanism 
that leads to practical implementation. 

 

1.3  Expected Outcome 

1) Final Report: reccommendations for Thailand’s education development, driving 
mechanism, and action agendas that can be the foundation for long term 
operation plan (15 years) to prepare education system for the 21st century 

2) Policy Reccommendation Report: precise and easy-to-understand 
reccommendations for education transformation to prepare Thai Citizen for the 
21st Century 
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Major global trends in the 21
st
 century that have significant impact on 

Thailand’s education, and to set key overall objectives of Thai education 

 

Major global trends in the 21st century that have significant impact on 
Thailand’s education 
 

The major transformatios that can have significant impact on Thailand’s education 
can be divided into 3 levels: 

1) Global Dynamics as the world stepped into the 21st century 
There are 3 main trends involved: (1) Shift from “American Century” to “Asian 

Century” (2) Shift from “Age of Prosperity” to “Age of Extremity” in aspects ranging from 
environment, politics and business and (3) Shift in power from “Government and Corporate 
Centric Governance” to “Citizen Centric Governance/Good Governance” 

 

2) Regional Forces 
Regional economic integrations have emerged around the world. Two collaborations 

that are most imporatant and closely related to Thailand are ASEAN Community and 
Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) 

3) Local Issues and Country Strategy 
Main local issues that have always been critical for Thailand are inequality, middle 

income trap, instability and households’ structural change. As for country strategy, Thai 
government has set 4 main strategies which include: (1) Growth and Competitiveness (2) 
Inclusive Growth (3) Green Growth and (4) Balanced and Efficient Government 
Administration. Education is also declared as one of the priorities within country strategies. 
Nevertheless, education in Thailand still faces with many challenges regarding its 
implementation to truly raise overall quality of Thai learning system.  
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Forces and Trends that are Imporatant to Country Strategy Regarding Thai Citizens Development 

 in the 21st Century 

 

 

Source: Sasin Institute for Global Affairs (SIGA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thai People 
in 21st 

Century 
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Key overall objectives of Thai education 

 

Thailand’s Main Objective  

Thailand’s main objective is to become society that possess 4 desired qualities: (1) 
Opportunity Society (2) Productive Society (3) Just Society and (4) Moral Society.  

 
Thailand’s Main Objective 

 

 
Source: Sasin Institute for Global Affairs (SIGA) 

 
In other words, the objective reflects the underlying need of Thailand to become a 

well-being nation in every level. At the individual level, we aim to see people with healthy 
body, mind, and social life as well as people with intelligence and morality. At the society 
level, we aim to see harmony and self-reliance communities. At the national level, we aim 
to see Thailand leaps to be a 1st world nation with stable and inclusive economic growth, 
good environment and sustainable use of natural resources. Moreover, the country should 
have internationally accepted good governance standard.         

 
 
 
 
 
 

Moral Society 

Just Society 

Opportunity Society Productive Society 
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Philosophy of Thai Education in the 21st Century  

Fundamental philosophy that will be the foundation of Thai education system in the 
21st century has to be transformed in the following areas: 

1. Transformation of Identity for Thai People: From being just a citizen of 
Thailand (“Thai-Thai”) to being a Thai citizen and a part of global community 
(“Global-Thai”). Thai people in the 21st century have to be equipped with 
knowledge and understanding about global dynamics, network of global 
communities, and global responsibilities.    

2. Reorientation of Priority: From focusing on generating workforce that will 
suppot economic growth (“People for Growth”) to serve only industries to 
focusing more on people. Thailand need to aim for maintaining sustainable 
growth that will create and enhance each person’s full potential (“Growth for 
People”) to serve people and to build knowledge-based society.  

3. Shift in Paradigm: From controlling and deteriorating the nature to living and 
protecting the nature for sustainable development.  

4. Transformation of Culture: From competition-driven society in which people 
compete and take from one another to collaboration-driven society in which 
people share and care for one another.  

5. Drive for Becoming 1st World Nation: From focusing only on becoming 
developed country in an economic sense to strengthen dignity of the nation 
through understanding of Thai history and culture.  
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Philosophy of Thai Education in the 21st Century 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source: Sasin Institute for Global Affairs (SIGA) 
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Culture 
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Goal of Thai Education 

 

Goal of Thai education in the 21st century:     

“To enhance each Thai citizen to reach one’s full potential as well as to 
embed the idea of morality and happiness. Only with such high-quality and 
well-balanced citizens that can transform Thailand into a well-being nation.” 

 

The main objective of education in the mecaro level or “Education Output” is composed of 5 
main goals: (1) access, (2) equality, (3) quality, (4) efficiency and (5) relevancy. The goal of 
Thai education in the next 20 years should focus most on the issues of quality and 
relevancy.   

 
Model for Desired Characteristics of Thai Citizens in the 21st Century 

 
 

 

 

  

 

 

  

 

  

Source: Sasin Institute for Global Affairs (SIGA) 
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Challenges in the 21
st
 Century that Can Hinder Thai Education from 

Achieving Its Key Overall Objectives 

The aforementioned trends significantly affect Thailand’s education in the aspects of 
access, equity, quality, efficiency and relevancy. In response, Thailand has to build a strong 
knowledge-based economy which requires more high-quality human capital, more qualified 
research and development, as well as wider application of science, technology and 
innovation. To succeedd, Thailand needs appropriate human development plan and 
effective education system that can timely respond to any changes that would occur.  

According to the analysis of key global forces and trends, as well as driving factors 
in different levels, challenges of Thai education and learning system can be portrayed in 2 
levels:    

 

Macro Level 

- Develop education system: To raise Thailand’s competitiveness level, to get 
the country out of Middle-Income Trap, and to aim for being Well-being Nation 
with more balanced growth. 

- Create wisdom-based society and supportive learning environment: To 
shift thinking paradigm, to reform Thai society, and to drive the culture of 
lifelong learning 
 

Individual Level 

- Build well-balanced human resource: To enhance Thai citizens’ potential as 
well as to embed morality and happiness. 
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Reccommendations for Thailand’s education development in response to 

the chaning global context in the 21
st
 century, along with driving 

mechanism that leads to practical implementation 

Lesson Learned and International Best Practices 

Policy and Strategy in Education 

- To create quality system by building strong and integrated foundation to 
enhance education and increase responsiveness to any changes in the 21st 
century: Putting more emphasis on productivity, equality and balance building 

- To create well-balanced and well-rounded quality citizens: Assist them into 
finding their specialties, recognising their own potential and thriving for lifelong 
learning 

- To sharpen management system: Finding the balance between centralization and 
decentralization and also putting more emphasis on education management in local 
area. To succeed, the central government has to be the one who set the overall 
framework and direction whilst local agents still possess freedom to adjust 
curriculum and teaching instruction according to their context. 
 

Learning Environment 

- Teaching Instruction: Teacher’s holistic and unbiased management should be set 
as the essence of classroom.  Teachers should be able to choose suitable methods 
for their own students.  Also, students should be assisted in finding their own 
potential, capability and drive for their passion in lifelong learning.  The environment 
should be challenging and enjoyable with a balance between in-class and non-class 
education. 

- Teacher: Teacher is at the heart of educational development in many countries.  
They must possess qualified qualities.  Pedagogy education should be intensified 
and students should be those who are selected from cream of the crop of the 
country. Teachers’ network should also be supported and developed in order to 
effectively serve teachers’ community. Salary should also be raised to upgrade the 
status of profession and to attract more capable human resource. 
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- Curriculum: Structure of the national curriculum should be more intensified and 
have strict quality control.  However, the core curriculum should only be a 
framework for schools and teachers to work around and adjust to each of their own 
context in teaching. Most importantly, it should promote board-based and holistic 
learning; putting more emphasis into creating “Curriculum of Thinking”. 

- Assessment: There should be no national tests or too frequent standardized tests.  
The actual objective for assessment should be about evaluating each student’s 
learning development by using formative assessment. 

- Information and Communication Technology (ICT): ICT should be one of the core 
factors to support student-centered environment.  Adaptive usage can be utilized to 
match each child’s development at each certain age to effectively support education. 

 

Suggestions for Development Direction of the 21st Century Education  

Reccommendations to be used as basis of long term operation plan (15 years) to prepare 
education system for the 21st century  

Fix 

1. Reform teacher education and training as well as upgrade in-service teacher’s 
capability 

2. Reform the core subject curricular and effective implementation, as well as promote 
life-long learning 

3. Reform assessment system by shifting more focus towards formative assessment 
4. Adjust overall management 

 
Create 

1. Create wisdom-based society and supportive learning environment to create well-
balanced and well-rounded citizens instead of cofusing solely on academic aspect. 
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Fix 
1. Reform teacher education and training as well as upgrade in-service 

teacher’s capability 

 

Policy Reccomendation: 

1.1 Instant reform for education and training system for soon-to-be in-service 
teachers 
- The system of teacher education and training should be reformed as soon as 

possible.  The institution should only be those with qualified capability, potential 
and readiness. 

- The system should be more integrated in order to produce teachers with high 
quality and high pedagogy skill.  Every chain of teacher education should be 
considered as crucial; recruitment, skill training, in-service training and even in-
service teachers’ networking. 

- A strong foundation for teacher development system should be built by upgrading 
compensation rate to equate those of advance profession, upgrading quality 
control, intensifying recruitment of people who desire to be teacher and also 
creating more incentive in becoming teacher such as having career path 
continuity  

1.2 Develop more capability in in-service teachers 
- In-service teacher’s capability should also continue to be developed during work 

life.  They should be able to exchange experiences so that they would altogether 
develop class instruction methods or instructional media.  Open platform for 
teacher to exchange their opinions and thoughts on each other is also crucial as 
well as having senior teachers to assist and give feedbacks to the new ones. 

- Teacher registration and allocation into needed institution should be improved 
due to current skill mismatch that could cause inefficiency. 
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- More teaching opportunities should be given to those specialists in their 
respective field rather than allowing only those in pedagogy training into teaching 
profession, which should help solving the on-going shortage problem.  Also, 
people who excel in their field are likely to be more competence in teaching their 
own knowledge. 

 
2.  Reform the core subject curricular and effective implementation 

While core subject curriculum is used as a framework for general class instruction, there 
should also be rooms for adjustment, so that each school could design their own curriculum 
or way of instructing to fit each of their own contexts.  Furthermore, practical education and 
training should be more focused. 

Policy Reccomendation: 

 Designing broad-based and holistic learning: put more focusing into instructing, 
process of learning, integrating core subjects, embedding responsiveness to 
changes and create connection between classroom and every days life  

 More training for thinking and understanding skills: Since the content of subject 
taught are most likely to change or turn into an old-fashioned knowledge at any 
point in time, more emphasis should be put on being able to understanding rather 
than only memorizing.   

 National curriculum as a framework, not as rule: Schools and teachers should 
have freedom to create their own design of class instruction and curriculum. 

 The government should promote good attitude towards education and support 
student to learn and engage in activities outside of classroom hours. 
 

3. Reform the assessment system 

Policy Reccomendation: 

 Formative assessment should be the core of assessment system to stimulate 
learning, thinking and actual development in student: Teachers should assist 
their student into developing learning-to-learn skills by using integrated assessment 
as well as giving direct or indirect feedbacks to stimulate improvement. 
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 Student assessment result as a tool to assess teachers productivities: Shaping 
the right direction for teaching and instructing by making them aligned with 
education objective which is achievement of students, supporting the right learning 
strategy for students and better class management 

 Support information transparency: Information can be used to compare each 
institution to local standard and national standard which would create healthy 
competition among schools resulting in overall improvement 

 
4. Adjust overall management 

There are many reasons supporting the adjustment of overall management of Thai 
education system towards a more flexible and more decentralized one: 

 The current system tends to be over-centralized, with insufficient 
decentralization of power and authority to schools, teachers, communities, local 
authorites and other stakeholders. 

 The current cuurculum seems to be unable to respond to the need of learners, 
communities as well as the private sector. 

 Resoruces allocation is still not in line with the real need of schools in different 
contexts (size of schools – large versus small; location of schools – urban 
versus rural).   

Policy Reccomendation: 

 Structural reform is needed, and management system should also be 
reconsidered: The objective is to allow more freedom and for adjustment to be in 
line with actual capability and readiness of each institution.  Due to the vast 
functional problems and centralization control’s complication, excessive capitals are 
used ineffectively in this current state of management.  One-size-fit-all measurement 
would not yield a productive education system; therefore, individual institution needs 
to be considered differently according to their present resources and readiness. 

 The government should consider putting more variety into education 
management and increase the relevancy to individual institution’s capability 
and readiness: Give educational institutions freedom to design their own 
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management system with respect to their objectives and capability while keeping 
themselves align to the commitment and expected output 

 Provide freedom in resource management to schools and other institutions: 
Give them the ability to manage their own human resources and curriculum design  

 Support ability of resources pooling by the institutional themselves for them to 
be able to satisfy their own needs  

 Each institution should specialize in their respected field in order to provide the 
society with adequate knowledge, skills and suitable qualities labour force: The 
results would be a great opportunity for student to pursue their career path and 
advance skill training. 
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Create 
5. Create wisdom-based society and supportive learning environment to 
create well-balanced and well-rounded citizens instead of cofusing solely on 
academic aspect 

The government should push forward wisdom-based society, create supportive learning 
environment and design instruction system that support education in the 21st century.  
Creating well-rounded citizens who are capable of both inside and outside of academic field 
should be set as the objective of education system along with labour force preparation, 
equality in providing education, planting learning nature into young generation and, most 
importantly, creating good and active citizens. The ultimate goal is to use education as a 
mean to achieve well-being nation with sustainable development. 

 Create supportive learning environment and promote student-centred system: 
With the basis of “everyone is the teacher of each other” and “school without 
boundary”, class instruction should serve the purpose of training learning skills, 
embedding love for learning and making them realised that knowledge is also 
available elsewhere other than in classroom. 

 Inspire students to find their passion for lifelong learning: Providing education 
that is suitable to individual student’s capability in supportive learning environment 
that is fun and challenging  

 More opportunity for teacher to choose the way of instruction by themselves 
and also allow people in local community to be more involved in education such 
as local specialists in their profession or letting senior students take care of the 
younger ones 

 The government should provide public space to support learning environment 
so that anyone can learn at anywhere and anytime. 
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Mechanism towards Implementation 

 The direction of education development for the 21st century preparation should aim 
toward implementation mechanism which is crucial for enhancing a true reform of 
education; creating student-centered system, improving learning attitude, embedding the 
quality of natural learner and management decentralization. 

 There should be a shift in paradigm and a leader to lead the change in order to 
reform the society, create lifelong learning culture and raise awareness of changes 
in mega trends 
- Create vision and blueprint as tools to lead the improvement of education in 

long-term due to the fact that there has always been the lack of continuation in 
policy implementation 

- Departments under Ministry of Education and concerned partners need to be 
integrated in terms of working together and creating synergy may it be business 
sector, public sector or those in community services 

- Community reform is also needed to complete the reform in education: The 
attitude of society towards education is crucial to the transformation into wisdom-
based society/culture.  Without cultural and society reform, education reform 
could not possibly be completed. 

 Expand the bright spot such as adopting methods of success cases to the 
mass: such as embedding morality along with academic instructing or even 
incorporating community responsibility and business sector in order to upgrade 
education and lessen the poverty or social gap at the same time 

 Support and expand education development such as providing financial 
instrument that can serve as a tool for resource pooling and management: 
There are many ways to support education through financial instrument including 
issuing educational bonds.  Also, it needs to be done along with providing freedom 
to self-manage.  Encouraging cooperation between private sector and public sector 
is also important. 
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 Upgrading quality and accessibility to education with technology: Technology 
can reduce operational cost in long-term and, if used effectively, it should contribute 
to better quality education and increase people’s ability to reach for any kind of 
education whether it is formal or non-formal. 

- Use ICT as a supportive tool in student-centered and integrated learning 
activities  

- Use ICT as a media in connecting good content to the public as well as 
creating content availability by; 

- Involving ‘the best teachers’ in creating instruction media and 
distribute them to local area.  The said media, which could help 
upgrade the quality of education, may include CD, video, online 
education and website.  With technology, people would be able to 
learn as many times as they prefer and anywhere as they want to, 
while teachers be the facilitator and assist student into self-learning 
process. 

- Create interesting and useful application for computer and tablet 
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บทที่ 1 

บทน ำ 

 

1.1 หลกัการและเหตุผล 

 
การศกึษาเป็นกลไกหลกัในการพฒันา ส่งเสรมิ ปลกูฝงั แนวความคดิ ความรู ้ใหก้บัพลเมอืง 

และสงัคมโดยรวมในทุกประเทศ ดงันัน้การศกึษาจงึเป็นตวัแปรหลกัของความสามารถในการแข่งขนั
ระยะยาว (Long Term Competitiveness) การออกแบบการศกึษาจงึเป็นขอ้ต่อส าคญัของการ
พฒันาประเทศในทุกดา้นทีเ่กีย่วขอ้งกบัมนุษยแ์ละสงัคม 

บรบิททีส่ าคญัในการออกแบบการศกึษาในปจัจุบนักค็อืพลวตัการเปลีย่นแปลงโลกจากการ
ก้าวผ่านจากศตวรรษที่ 20 เขา้สู่ศตวรรษที ่21 กระแสการเปลี่ยนแปลงโลกไดส้่งผลกระทบทัง้ทาง
สงัคม เศรษฐกจิ สิง่แวดลอ้ม และการเมอืงของทุกประเทศ กระแสการเปลีย่นแปลงทีช่ดัเจนถูกหยบิ
ยกขึน้มาเป็นปจัจยัการเปลี่ยนผ่าน เช่น การปฏวิตั ิArab Spring ผ่านการใช้เทคโนโลย ีSocial 
Media การกา้วขึน้มาทางเศรษฐกจิของเอเชยี หรอืภาวะอากาศเปลีย่นแปลง เป็นต้น  คนในโลกยุค
ใหม่ท่ามกลางพลวตัการเปลีย่นแปลงดงักล่าวจงึต้องมคีวามพรอ้มทีจ่ะเผชญิกบัความเปลี่ยนแปลง  
การเปลี่ยนผ่านเหล่านี้ หากสงัคมหรอืพลเมอืงขาดความพรอ้มในการก้าวผ่าน จะส่งผลให้ประเทศ
ไม่สามารถเดนิต่อไปได้และอาจเสีย่งกบัการเป็นรฐัทีล่ม้เหลว ประเทศไทยมคีวามจ าเป็นต้องก้าวสู่
ศตวรรษที ่21 เช่นกนั ดงันัน้ การเตรยีมความพรอ้มคนไทยเพื่อการน าพาสงัคมและประเทศไปสู่โลก
ที ่1 จงึเป็นจดุวกิฤต (Critical Point) ของชาตทิีไ่มอ่าจหลกีเลีย่งได ้ 

อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมาประเทศไทยยงัคงขาดความชดัเจนในการก าหนดเป้าประสงคห์ลกั
ของการศึกษา (Objective Function) ซึ่งเปรยีบเสมอืนเป็นผลสุทธขิองระบบ หรอืปลายทางที่
การศึกษาต้องพฒันาและเสรมิสร้างให้พลเมอืงและสงัคมสามารถอยู่ได้อย่างภาคภูม ิแต่การตัง้
เป้าประสงคห์ลกัของการศกึษาเพยีงอย่างเดยีวไม่สามารถพฒันามนุษยแ์ละสงัคมได ้หากแต่ต้องมี
กลไกการขบัเคลื่อนแนวนโยบายและยุทธศาสตร์ทีป่ฏบิตัไิดจ้รงิ โดยการด าเนินการจะต้องเขา้ใจถงึ
ทัง้บริบทการเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ 21 พื้นฐานปรัชญาการศึกษาไทย รวมถึง
องค์ประกอบของสภาพแวดล้อมการเรยีนรูแ้ละการด าเนินชวีติของผู้เรยีน โดยความเขา้ใจเหล่านี้
ควรเป็นความรู้พื้นฐานที่ส ัน้ กระชบั ง่ายต่อการเข้าใจ และมแีนวปฏบิตัิที่ชดัเจน โดยบุคคลในวง
การศกึษาไทยตัง้แต่ผูก้ าหนดนโยบาย ผูม้สี่วนรว่มทัง้ภาครฐัและเอกชน ตราบไปจนถงึตวัผูเ้รยีนเอง
จะต้องมคีวามเขา้ใจในแนวปฏบิตัแิละมสี่วนร่วมในการปฏบิตัอิย่างเพยีงพอ ซึ่งแนวปฏบิตัเิหล่านี้
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บางส่วนอาจไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงทีละน้อย (Incremental Change) แต่อาจจ าเป็นต้องเปลีย่นถงึ
รากฐานกระบวนทศัน์และแนวคดิ (Paradigm Shift / Fundamental Change) ดงันัน้การมสี่วนร่วม
และความเขา้ใจของภาคส่วนจงึเป็นอกีปจัจยัในการเปลีย่นแปลงครัง้นี้ 

การปฏริปูระบบการศกึษาของประเทศไทยจงึไม่อาจพจิารณาแบบแยกส่วนได ้หากแต่ต้อง
อาศัยการท าความเข้าใจภาพรวมของระบบอย่างถ่องแท้ เพื่อให้สามารถก าหนดทิศทางและ
กระบวนการผลกัดนัให้ทุกองค์ประกอบของระบบสามารถขบัเคลื่อนไปได้อย่างเป็นรูปธรรม หรอื
กล่าวโดยสรุปคอื “ประเทศไทยต้องมกีารก าหนดเป้าประสงค์หลกั (Objective Function) ที่ระบุ
เป้าหมายของการศกึษาอย่างชดัเจนว่าจะท าไปเพื่ออะไร ซึ่งต้องเป็นความเขา้ใจร่วมของทุกภาค
ส่วนการศึกษา รวมทัง้ยกให้การศกึษาเป็นวาระแห่งชาติ (National Agenda) และจดัท าแนว
ปฏบิตักิารทางการศกึษา (Action Agenda) อนัประกอบไปดว้ยยุทธศาสตร ์(Strategies) ทีส่ามารถ
แปลงไปสู่ภาคปฏบิตั ิ(Implementation) ไดอ้ยา่งเป็นขัน้ตอน พรอ้มใชง้านไดใ้นทนัท”ี 

ดงันัน้ ส านักงานเลขาธกิารสภาการศกึษาจงึเหน็ควรใหม้กีารจดัท าโครงการวจิยัเรื่อง การ
ก าหนดแนวทางการพฒันาการศกึษาไทยกบัการเตรยีมความพรอ้มสู่ศตวรรษที ่21 เพื่อใหส้ามารถ
จดัเตรยีมแผนการศึกษาของประเทศให้มคีวามสมบูรณ์พรอ้มในทุก ๆ ด้าน มคีวามชดัเจนในการ
ก าหนดเป้าประสงคห์ลกัของการศกึษาที่ชดัเจน สรา้งความเขา้ใจใหทุ้กภาคส่วนทีเ่กี่ยวขอ้งได้เหน็
ทศิทางการพฒันาระบบการศกึษาของประเทศในทศิทางเดยีวกนั มองเหน็ความเชื่อมโยงและการบูร
ณาการการท างานระหว่างกนั รวมทัง้สามารถใช้เป็นรากฐานส าคญัของกระบวนการปฏริูประบบ
การศกึษาของประเทศไทยไดอ้ยา่งมัง่คงและยัง่ยนืต่อไป 

 

1.2  วตัถปุระสงค ์
 

1) เพื่อศกึษาสภาวการณ์การเปลีย่นแปลงของโลกในศตวรรษที ่21 ทีม่นีัยส าคญัต่อการจดั
การศกึษาไทย และก าหนดภาพรวมของเป้าประสงคห์ลกัของการจดัการศกึษาของไทย 

2) เพื่อศึกษาวิเคราะห์ประเด็นท้าทายของการจัดการศึกษาของไทยในการบรรลุ
เป้าประสงคห์ลกั ภายใตบ้รบิทของการเปลีย่นแปลงของโลกในศตวรรษที ่21 

3) เพื่อจดัท าข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาการศึกษาไทยเพื่อเตรียมความพร้อมสู่
ศตวรรษที่ 21 รวมทัง้กลไกขบัเคลื่อนของระบบการศกึษาที่จะสามารถผลกัดนัแนว
ทางการพฒันาจากภาคทฤษฏไีปสู่ภาคปฏบิตั ิ
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1.3 เป้าหมายผลผลิตของโครงการ 
 

1) รายงานผลการศึกษาฉบบัสมบูรณ์ ที่ประกอบด้วยแนวทางการพฒันาการศึกษาไทย 
กลไกการขบัเคลื่อนไปสู่ภาคปฏิบตัิ และกรอบแนวทางการด าเนินการเพื่อก าหนด
แผนการด าเนินการพฒันาการศกึษาไทยเพื่อเตรยีมความพรอ้มสู่ศตวรรษที่ 21 ระยะ
ยาว (15 ปี) 

2) รายงานขอ้เสนอแนะเชงินโยบาย เรื่อง แนวทางการพฒันาการศกึษาไทยกบัการเตรยีม
ความพรอ้มสู่ศตวรรษที ่21 ในรปูแบบทีก่ระชบัเขา้ใจงา่ย 

 
1.4 ขอบเขตของงานท่ีปรึกษา 

 

การด าเนินโครงการศกึษาเพื่อก าหนดแนวทางการพฒันาการศกึษาไทยกบัการเตรยีมความ
พรอ้มสู่ศตวรรษที ่21 จะตอ้งท าการศกึษาวเิคราะหป์ระเดน็ดงัต่อไปนี้ 

1) ศกึษากรอบแนวคดิและก าหนด “เป้าประสงค์หลกั” (Objective Function) ของระบบ
การศึกษาไทยและทศิทางการพฒันาการศึกษาที่สอดคล้องกนั ให้สามารถตอบโจทย์
ความตอ้งการคนไทยทีม่คีุณภาพในศตวรรษที ่21 ไดอ้ยา่งยัง่ยนื 

2) ศกึษาและน าเสนอสภาพแวดลอ้มการเรยีนรู ้(Learning Environment) ทีส่ามารถเอื้อให้
เกิดบรรยากาศการเรยีนรู้ในระดบัปจัเจก และออกแบบนโยบายการศึกษาเบื้องต้นที่
สามารถน าไปปฏบิตัไิดอ้ยา่งเป็นรปูธรรม 

3) ศกึษาและเสนอแนะการออกแบบกลไกขบัเคลื่อนระดบันโยบาย (Mechanism Design) 
เพื่อน าไปสู่การก าหนดบทบาทหน้าที่และกระบวนการการบูรณาการระหว่างภาคส่วน
หลากหลาย ทัง้ที่อยู่ภายใต้สงักดักระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานภาครฐัอื่น ๆ 
ภาคเอกชน และภาคประชาชน ทีเ่ป็นผูม้สี่วนไดส้่วนเสยีกบัการจดัการศกึษา โดยแสดง
ใหเ้หน็ความเชื่อมโยงบางประเดน็ของยุทธศาสตร ์บทบาท หน้าที ่และความรบัผดิชอบ
ของภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ความทบัซ้อนกนัในการด าเนินงานบางขัน้ตอน และวธิขีจดั
ความทบัซอ้นดงักล่าว (ถา้ม)ี 

4) น าเสนอแนวทางการด าเนินงานส าหรบัการใชข้อ้มลูทัง้หมดจากโครงการเพื่อเป็นฐานใน
การก าหนดแผนการด าเนินการระยะยาว (15 ปี) เพื่อเตรยีมความพรอ้มของการศกึษา
ไทยสู่ศตวรรษที ่21 
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ค ำศพัท ์ ค ำแปล ควำมหมำย 
21st Century ศตวรรษที ่21 ช่วงระยะเวลาระหว่างปี ค.ศ. 2001 ถงึ ค.ศ. 2100 หรอื 

พ.ศ. 2544 ถงึ พ.ศ. 2643 
21st Century Skill ทกัษะแห่งศตวรรษที ่21 ทกัษะทีจ่ าเป็นส าหรบัการด ารงชวีติในโลกแห่งศตวรรษ

ที่  21 ซึ่ ง แ ตก ต่ า ง ไปจ ากอดีตที่ ผ่ า นม า  มีก า ร
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทัง้ในด้าน สงัคม เศรษฐกิจ 
และการเมือง รวมทัง้การเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วของ
เทคโนโลยสีารสนเทศ 

Accountability ความรบัผดิชอบ พนัธะผูกพนัในหน้าที่การงานของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง
หรือองค์กรใดองค์กรหนึ่งต่อ  เป้าหมายที่ได้รับ
มอบหมายจากบุคคลหรือองค์กรอื่นๆ โดยมีระบบ
ตรวจสอบที่ฝ่ายผู้มอบหมายเขา้ตรวจสอบประเมินผล
งานเพื่อใหร้างวลั และบทลงโทษแก่ฝา่ยปฏบิตัหิน้าทีไ่ด ้

AEC (ASEAN 
Economic Community) 

ประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน การรวมตวักนัระหว่างประเทศอาเชยีนทัง้ 10 ประเทศ 
คือ ไทย พม่า ลาว เวียดนาม กัมพูชา มาเลเซีย 
สิงคโปร์ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ และบรูไน เพื่อเพิ่ม
อ านาจต่อรองกบัคู่ค้า และเพิม่ขดีความสามารถในการ
แขง่ขนัทางเศรษฐกจิระดบัโลก 

Age of Extremity ยุคแห่งความสดุโต่ง ลักษณะของโลกยุคใหม่ที่มีความสุดโต่งหรือสุดขัว้
เกดิขึน้ในหลากหลายมติ ิไม่ว่าจะเป็นความสุดโต่งทาง
ธรรมชาต ิ(Nature Extremes) ทีท่วคีวามรุนแรงขึน้ตาม
เวลา ความสดุโต่งทางเศรษฐกจิ (Economic Extremes) 
ดงัที่เห็นได้จากวิกฤตการณ์หนี้ภูมิภาคยุโรป ความ
สุดโต่งทางการเมือง (Political Extremes) เช่น
เหตุการณ์ Arab Spring หรอืแมแ้ต่ ความสุดโต่งทาง
สงัคม (Social Extremes) ซึง่สามารถเหน็ไดจ้ากความ
เหลื่อมล ้าระหว่างชนชัน้ ช่องว่างทางสงัคมทีเ่พิม่มากขึน้ 
เป็นตน้ 

Aging Society สงัคมผูส้งูอายุ การมปีระชากรอายุ 60 ปีขึน้ไปมากกว่ารอ้ยละ 10 ของ
ประชากรรวม นับเป็นประเดน็ทา้ทายทัง้ทางสงัคมและ
เศรษฐกิจที่แต่ละประเทศจะต้องมีแผนรองรบั ส าหรบั
ประเทศไทย ส านกังานสถติแิห่งชาตริะบุว่าประเทศไทย
ไดถู้กจดัใหเ้ป็นประเทศทีอ่ยู่ในสงัคมผูส้งูอายุมาตัง้แต่ปี 
พ.ศ. 2548 

Attributes คุณลกัษณะ ลักษณะที่ต้องการให้เกิดขึ้นในตัวผู้ เรียน อันเป็น
คุณลกัษณะที่สงัคมต้องการในดา้นคุณธรรม จรยิธรรม 
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ค่านิยม จิตส านึก ที่ช่วยให้สามารถอยู่ร่วมกบัผู้อื่นใน
สงัคมไดอ้ย่างมคีวามสขุในฐานะพลเมอืงทีด่ขีองประเทศ
และของโลก 

Bottom of the Pyramid กลุ่มชนฐานปิรามดิ กลุ่มชนรายได้ต ่าถึงต ่ามากที่มีรายได้ไม่ถึง $2 ต่อวนั 
ซึง่มจี านวนเป็นสว่นใหญ่มโีลก เปรยีบเสมอืนเป็นฐานปิ
รามดิเมื่อน ามาเทยีบกบัสดัส่วนของผู้ที่มรีายไดสู้งกว่า
ในสงัคม ณ ปจัจุบนั 

Business As Usual สถานการณ์เป็นอย่างทีเ่ป็นมา  การคาดการณ์ในอนาคตโดยประเมนิว่าการด าเนินการ
ต่อไปหรอืการเจรญิเตบิโตจะเป็นไปในลกัษณะเดยีวกบั
สถานการณ์ทีเ่คยเป็นมาในปีก่อน ๆ หรอือตัราเดมิตาม
แนวโน้มทีผ่่านมา 

Career Path เสน้ทางสายอาชพี เส้นทางหรือหนทางความก้าวหน้าในอาชีพ กล่าวคือ 
โอกาสในการเจรญิเตบิโตในสายงาน หรอืการไต่เตา้เพื่อ
ประสบความส าเรจ็ในขัน้ทีส่งูกว่าขึน้ไปเรื่อยๆ ไม่ว่าจะ
เป็นในดา้นของต าแหน่ง เป้าหมาย หรอืขอบเขตหน้าที่
การงาน 

Change Management การบรหิารการเปลีย่นแปลง การจดัการกบักลไกส่วนประกอบต่างๆ ขององค์กรให้
สามารถเรียนรู้และปรับตัวได้ทนักับการเปลี่ยนแปลง
ของสถานการณ์ทัง้ภายนอกและภายในองคก์ร เพื่อลด
ผลกระทบที่ไม่ดขีองการเปลีย่นแปลงและเพิม่ผลดจีาก
โอกาสใหม่ๆ ทีเ่กดิขึน้ ซึง่จะช่วยใหส้ามารถด าเนินงาน
ไดอ้ย่างต่อเนื่อง ราบรื่น และเจรญิกา้วหน้าต่อไปได ้

Civic Society ประชาสงัคม การรวมกลุ่มของประชาชน ก่อเกิดเป็นกิจกรรมการ
เคลื่อนไหวในรูปแบบของ เครอืข่าย ชมรม มูลนิธ ิเป็น
ต้น เพื่อร่วมแกไ้ขปญัหาในสงัคมร่วมกนั กล่าวคอื เป็น
การขบัเคื่อนทางสงัคมโดยประชาชนมวลรวมเป็นหลกั 

Creativity การสรา้งสรรค ์ การประดษิฐห์รอืรงัรรคส์ิง่ใหม่ๆ ทีม่คีุณค่า  
Dynamic พลวตั สิง่ทีเ่กีย่วขอ้งกบัผลจากแรงของการเปลีย่นแปลง 
Empowerment การสรา้งเสรมิพลงั / มอบอ านาจ การสรา้งเสรมิพลงั ใหเ้กดิความตระหนัก ความเชื่อมัน่ 

เพื่อใหส้ามารถพฒันาศกัยภาพทีม่ไีดอ้ย่างเตม็ที ่
Foresight การมองอนาคต  กระบวนการศึกษาอนาคตเพื่อหาวิธีส่งเสริมให้เกิด

ประโยชน์ต่อเศรษฐกจิ สงัคมและสิง่แวดลอ้ม 
Formative Assessment การประเมินผลความก้าวหน้า หรือ 

หรอืการประเมนิผลย่อย 
การประเมนิระหว่างการจดัการเรยีนรูเ้พื่อตรวจสอบว่า
ผูเ้รยีนมคีวามรูค้วามสามารถตามจุดประสงค์ทีก่ าหนด
ไว้ในระหว่างการจัดการเรียนการสอนหรือไม่ และ
เพื่อใหผู้ส้อนสามารถปรบัวธิกีารจดัการเรยีนการสอนให้
มปีระสทิธผิลมากยิง่ขึน้ได ้ 

Global Citizen พลเมอืงโลก การรูแ้ละเขา้ใจถงึบทบาทและหน้าทีใ่นฐานะสมาชกิของ
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สงัคม ทัง้ในระดบัทอ้งถิน่ ประเทศ และระดบัโลก มสี่วน
ร่วมรบัผดิชอบในฐานะพลเมอืงดขีองสงัคม อกีทัง้ยงัร่วม
ตระหนกัถงึสทิธมินุษยชนและอุดมการณ์ 

Global Megatrends การเปลี่ยนแปลงที่เป็นแนวโน้มใหญ่
ของโลก 

ความเปลี่ยนแปลงระดบัโลกส าคญัที่ก าลงัเกดิขึน้ในวง
กวา้งและคาดว่าจะสง่ผลกระทบต่อไปในอนาคต 

Global Supply Chains ห่วงโซ่อุปทานโลก การเชื่อมต่อของหน่วยต่างๆ หรือกิจกรรมการผลิต
สินค้าและบริการระดับโลกตัง้แต่การผลิตจนถึงการ
บริโภค โดยเชื่อมต่อผ่านระบบโลจิสติกส์และข้อมูล
ขา่วสาร 

Global Value Chains ห่วงโซ่คุณค่าโลก การเชื่อมต่อของกจิกรรมที่ก่อให้เกดิการเพิม่มูลค่าของ
สนิคา้และบรกิารในระดบัโลก โดยแบ่งเป็นกจิกรรมหลกั 
เช่น การผลติ การจดัสง่สนิคา้ การตลาดและบรหิารหลงั
การขาย และกจิกรรมสนบัสนุน เช่น โครงสรา้งพืน้ฐาน  
การบริหารจัดการทรัพยากรม นุษย์  การพัฒนา
เทคโนโลย ีและการจดัซือ้จดัจา้งเป็นตน้ 

Good Governance หลกัธรรมาภบิาล การบริหารกิจการที่ดี เพื่อเป็นสังคม เศรษฐกิจและ
สิ่ง แวดล้อมที่ดี  โดยหลักธรรมาภิบาลสามารถ
ประยุกตใ์ชไ้ดก้บัทัง้ระดบัองคก์ร ทอ้งถิน่ ประเทศ หรอื
ระหว่างประเทศ 

Green Economy เศรษฐกิจที่เป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อม / 
เศรษฐกจิสเีขยีว 

เศรษฐกจิทีน่ าไปสู่ความเป็นความเป็นอยู่ของมนุษยท์ีด่ี
ขึ้น ความเท่าเทียมทางสังคมมากขึ้น และการลดลง
อย่างมีนัยส าคญัของความเสี่ยงทางธรรมชาติและการ
ขาดแคลนทรพัยากร และการมสีภาพสิง่แวดลอ้มทีด่ ี

Green Growth การพัฒนาให้เศรษฐกิจเจริญเติบโต
อย่างเป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม 

การพฒันาที่มุ่งไปสู่การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและ
สงัคมอย่างยัง่ยนื เป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้ม โดยทีก่จิกรรม
ภายใต้แนวทางการพฒันาดงักล่าวมกีารใช้ทรพัยากร
อย่างมีประสิทธิภาพ ก่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจกใน
ปริมาณที่ไม่ส่งผลกระทบต่อทรพัยากรธรรมชาติและ
สิง่แวดลอ้ม  

Human Capital ทุนมนุษย ์ ความสามารถต่าง ๆ ที่อยู่ในตวับุคคคล ทัง้ที่ติดตวัมา
แต่ก าเนิดและที่เกิดจากการสะสมเรียนรู้ คุณลกัษณะ
เหล่านี้เป็นคุณลกัษณะที่มคีุณค่า ซึง่คุณค่านี้จะเพิม่ขึน้
เมื่อมกีารลงทุนทีเ่หมาะสม ไดแ้ก่ การใหก้ารศกึษาและ
การฝึกอบรมวชิาการและความรูต่้างๆ เพื่อยกระดบัขดี
ความสามารถ 

Knowledge  Society สงัคมแห่งการเรยีนรู ้ สงัคมที่พลเมืองแสวงหาความรู้อยู่เสมอ เป็นผู้เรียนรู้
ดว้ยตนเองไดจ้นตลอดชวีติเพื่อพฒันาตนเอง หน่วยงาน
ทุกภาคส่วนและพลเมอืงทุกคนสามารถเป็นได้ทัง้ผู้ให้
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และผูร้บัความรู ้มแีหล่งความรูใ้หศ้กึษาคน้ควา้ มรีะบบ
เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อสง่ทอดความรูอ้ย่างทัว่ถงึ    

Knowledge-based 
Society 

สงัคมฐานความรู ้ กระบวนการทางสงัคมที่เกื้อหนุนส่งเสรมิให้บุคคลเกิด
การเรยีนรูโ้ดยผ่านสื่อ เทคโนโลยสีารสนเทศ แหล่งการ
เรียนรู้ และองค์ความรู้ต่างๆ จนสามารถสร้างความรู ้
สร้างทักษะ มีระบบการจัดการความรู้และระบบการ
เรยีนรู้ทีด่ ีมกีารถ่ายทอดความรู้และแลกเปลี่ยนเรยีนรู้
ร่วมกนัทุกภาคส่วนในสงัคม ท าให้เกิดพลงัสร้างสรรค ์
และสามารถใชค้วามรูเ้ป็นเครื่องมอืในการแกป้ญัหาและ
พัฒนาอย่างเหมาะสมทัง้ด้านเศรษฐกิจ สังคม และ
การเมอืง 

Learner-centered  การมผีูเ้รยีนเป็นศนูยก์ลาง กระบวนการเรยีนรูซ้ึง่มุ่งเน้นให้ผูเ้รยีนเกดิการเรยีนรูไ้ด้
เต็มตามศกัยภาพ มกีารจดัการเรยีนรู้ได้สอดคล้องกบั
ผูเ้รยีนซึง่แต่ละคนมคีวามแตกต่างกนั ส่งเสรมิผูเ้รยีนให้
เรยีนรูด้ว้ยสมอง ดว้ยกาย และดว้ยใจ สามารถสรา้งองค์
ความรูผ้่านกระบวนการคดิดว้ยตนเอง มสีว่นร่วมในการ
เรียนการสอน เน้นการปฏิบัติจริง รวมทัง้สามารถอยู่
ร่วมและท างานกบัผูอ้ื่นด ้

Learning Environment สภาพแวดลอ้มการเรยีนรู ้ สิง่ต่างๆ และสภาวแวดล้อมที่อยู่รอบๆ ตวัผูเ้รยีน ทัง้ที่
เป็นรูปธรรมและนามธรรม ซึ่งสามารถส่งผลต่อผู้เรยีน
ทัง้ทางบวกและทางลบ ตลอดจนมีผลกระทบต่อ
ประสทิธภิาพและประสทิธผิลการเรยีนรูข้องผูเ้รยีนได ้

Learning Organization องคก์รแห่งการเรยีนรู ้ องคก์รซึง่บุคลากรสามารถขยายขอบเขตความสามารถ
ของตนได้อย่างต่อเนื่อง ทัง้ในระดบับุคคล ระดบักลุ่ม 
และระดบัองค์กร เพื่อน าไปสู่จุดหมายที่บุคคลากรใน
ระดับต่างๆ ต้องการอย่างแท้จริง เป็นองค์กรที่มี
ความคิดใหม่  ๆ และมีการแตกแขนงของความคิด
ออกไป ตลอดจนเป็นองค์กรซึ่งบุคคลเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่องและเกดิการเรยีนรูไ้ปดว้ยกนัทัง้องคก์ร 

Lifelong Learning การเรยีนรูต้ลอดชวีติ การรบัรูค้วามรู ้ทกัษะ และเจตคต ิตัง้แต่เกดิจนตายจาก
บุคคลหรือสถาบนัใดๆ โดยสามารถเรียนรู้ด้วยวิธกีาร
เรยีนรูต่้างๆ ทัง้ในระบบและนอกระบบ ทัง้โดยตัง้ใจหรอื
โดยบังเอิญก็ได้ เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการพฒันา
ตนเองได้ทุกสถานที่และทุกเวลาอย่างต่อเนื่อง ตลอด
ช่วงชวีติ 

Manpower Planning การวางแผนก าลงัคน การวางแผนแรงงาน โดยคาดคะเนถึงความสอดคล้อง
กันของจ านวนอุปสงค์และอุปทานในตลาดแรงงาน 
ตลอดจนถงึทศิทางของเศรษฐกจิโดยรวม 
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Middle Income Trap กบัดกัประเทศรายไดป้านกลาง สภาวะของประเทศก าลงัพฒันาที่เริม่ก้าวพ้นจากความ

ยากจน สร้างรายได้จากการส่งเสริมอุตสาหกรรมและ
การส่งออก แต่ยังคงไม่สามารถพัฒนาตัวเองไปสู่
ประเทศพัฒนาแล้วที่มีรายได้สูง (High Income 
Countries) เพราะไม่สามารถสร้างเทคโนโลยีและ
นวตักรรมเพื่อเพิม่ประสทิธผิลในการผลติและเพิม่มูลค่า
ของสนิคา้ได ้ในขณะเดยีวกนัประเทศเหล่านี้กต็อ้งเผชญิ
กบัแรงกดดนัจากดา้นล่าง เน่ืองจากประเทศก าลงัพฒันา
ใหม ่ๆ ทีม่คี่าแรงต ่ากว่าเขา้มาเป็นคู่แขง่ในตลาดโลก  

OECD (Organization 
for Economic Co-
operation and 
Development) 

อ ง ค์ ก า ร เ พื่ อ ค ว า ม ร่ ว ม มื อ ท า ง
เศรษฐกจิและการพฒันา 

องค์กรระหว่างประเทศของกลุ่มประเทศที่พฒันาแล้ว 
ปจัจุบนัไดเ้พิม่สมาชกิประเทศก าลงัพฒันาเขา้มาดว้ยจน
ปจัจุบันมีสมาชิก  34 ประเทศ (ดู รายละเอียดใน 
www.oecd.org) 

One-size-fit-all มาตรการเหมารวม ลกัษณะของการใช้วิธหีรือมาตรการเพยีงหนึ่งเดยีวใน
การบรหิาร จดัการ หรอืควบคุม ในทุก ๆ กรณี 

Paradigm กระบวนทศัน์ กระบวนทางความคดิ ทางการรบัรู ้ทางวธิคีดิ และการ
สะท้อนความคดิใหเ้ป็นความหมายหรอืให้มคีุณค่าของ
สงัคม เป็นฐานของวิถีทางเพื่อการจัดการตนเองของ
สงัคมนัน้ ผ่านกลไก 2 ประการ คอื (1) วางหรอืก าหนด
กรอบ (2) ชี้น าประชาชนว่าควรจะประพฤติปฏิบัติ
อย่างไรภายใตก้รอบเหล่านัน้ เพื่อใหเ้กดิความส าเรจ็ 

PISA (Program for 
International Student 
Assessment) 

โครงการประเมนิผลนกัเรยีนนานาชาต ิ  การประเมนิผลนกัเรยีนเพื่อความร่วมมอืและพฒันา
เศรษฐกจิด าเนินการโดย OECD (Organization for 
Economic Co-operation and Development) เพื่อหา
ตวัชีว้ดัคุณภาพการศกึษาใหแ้กป่ระเทศสมาชกิและ
ประเทศทีเ่ขา้รว่มโครงการ     

Productivity ผลติภาพ  จ านวนของผลผลติสนิคา้สนิคา้หรอืบรกิารต่อปจัจยัการ
ผลิตที่ใช้ในการผลิตของหน่วยการผลิต อุตสาหกรรม 
หรอืประเทศ สามารถจ าแนกได้ตามประเภทของปจัจยั
การผลิต เช่น แรงงาน ทุน ทัง้นี้ การเพิ่มขึ้นของผลิต
ภาพอาจเกดิจากปจัจยัอื่นนอกเหนือจากปจัจยัการผลติ
ที่ใช้ เช่น การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
นวตักรรม และการพฒันาคุณภาพของแรงงาน 

Problem-based 
Learning (PBL) 

การเรยีนรูจ้ากปญัหา การให้ผูเ้รยีนรวมกลุ่มท ากจิกรรมหรอืโครงงานร่วมกนั 
สง่เสรมิการช่วยเหลอืซึง่กนัและกนั เรยีนรูก้ารแกป้ญัหา 
ทัง้นี้เพื่อใหเ้กดิการคดิวเิคราะหแ์ละแสวงหาขอ้มลู  

Public Space พืน้ทีส่าธารณะ พื้นที่ในโลกทางสังคมทัง้ในรูปแบบนามธรรมและ
รูปธรรม ที่เอื้อให้ผู้คนสามารถพบปะพูดคุยอย่างเสร ี
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ก่อให้เกิดการรบัรู้ร่วมกนั และน าไปสู่การท ากิจกรรม
ร่วมกนัระหว่างสาธารณชน  

Public-Private 
Partnership (PPP) 

ความเป็นหุน้สว่นของรฐั-เอกชน ขอ้ตกลงระหว่างรฐับาลกบัเอกชนผู้ร่วมลงทุนหนึ่งราย
หรอืมากกว่าในการทีจ่ะใหเ้อกชนนัน้ๆ สง่มอบบรกิารใน
ลักษณะต่างตอบแทนให้แก่รัฐบาล โดยเอกชนได้รับ
ผลตอบแทนจากการให้บริการ และรฐับาลจะได้บรรลุ
เป้าประสงคข์องการสง่มอบบรกิารทีไ่ดต้ัง้ไว ้

Reform การปฏริปู การท าให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสม สภาพที่สมควร เป็น
กระบวนการทีม่กีารต่อรอง ต้องใชเ้วลาด าเนินการ ต้อง
มีความอดทน ไม่สามารถได้มาโดยใช้อ านาจ โดยใช้
ก าลงัเขา้หกัโค่น และไม่สามารถจะมฝีา่ยใดไดร้บัตามสิง่
ทีป่รารถนาไปทัง้หมดทุกเรื่อง 

Scenario ภาพฉายอนาคต  ชุดสถานการณ์หรอืชุดภาพเหตุการณ์ในอนาคต 
Scenario building การสรา้งภาพอนาคต การสร้ า งภาพอนาคตเ ป็นการน าสัญญาณการ

เปลี่ยนแปลงอ่อนๆ ที่คาดว่าจะเกดิขึ้นในอนาคต และ
ภาพเหตุการณ์ในช่วงเวลาต่างๆ ที่คาดว่าจะเกิดใน
อนาคตเชื่อมโยงประเด็นและรายละเอียดต่างๆ  ไปสู่
ภาพอนาคตทีม่คีวามหมาย และสามารถสรา้งวสิยัทศัน์
อนาคต (Future vision) และแนวนโยบายในระยะยาว 
(Long-term policy) 

Science, Technology 
and Innovation (STI) 
Development 

การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ี
และนวตักรรม  

การพฒันาวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละนวตักรรม เป็น
ปจัจยัส าคัญในการขบัเคลื่อนการพฒันาประเทศไปสู่
สงัคมฐานความรู ้ซึง่จะท าใหป้ระเทศมคีวามสามารถใน
การปรับตัวต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก และ
รับมือกับประเด็นอุบัติใหม่ที่ส่งผลกระทบส าคัญต่อ
ประเทศ  

Social Inclusion การยอมรบัทุกกลุ่มทุกบุคคลในสงัคม การที่ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางสงัคม หรือ
บรกิารต่าง ๆ ทีร่ฐัจดัหาให ้รวมไปถงึการจา้งงานอย่าง
เท่าเทยีมกนั ตลอดจนกระทัง่การยอมรบัเข้าเป็นส่วน
หนึ่งในสถาบนัทีม่เีกดิขึน้ตามกฏหมาย ค่านิยม บรรทดั
ฐาน หรอืวฒันธรรม 

Social Mobility การเคลื่อนทีท่างสงัคม โอกาสของชนชัน้ล่างที่จะเลื่อนชนชัน้ทางสงัคมของ
ตนเอง  

Socio-economic Status สภาพเศรษฐสงัคม สภาพความเป็นอยู่ทัง้ในมิติทางสงัคมรวมทัง้มิติของ
เศรษฐกจิ กล่าวคอื เป็นสภาพทัง้สถานะทางสงัคมและ
สถานะการเงนิ 

STEM Education การสอนแบบบรูณาการขา้มกลุ่มสาระ
วชิา  

การสอนแบบบรณูาการขา้ม 4 กลุ่มสาระวชิา คอื 
วทิยาศาสตร ์(Sciences) เทคโนโลย ี(Technology) 
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วศิวกรรมศาสตร ์(Engineer) และ คณิตศาสตร ์
(Mathematics) โดยน าจุดเด่นของของธรรมชาต ิ
ตลอดจนกระทัง่วธิกีารสอนของแต่ละวชิามาผสมผสาน
เพื่อใหผู้เ้รยีนสามารถน าความรูเ้หล่านัน้มาใชแ้กป้ญัหา 
คน้ควา้ และพฒันาสิง่ต่าง ๆ ไดใ้นสภาวการณ์ปจัจุบนั 

Structural Reform การปฏริปูเชงิโครงสรา้ง การเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างให้ดีขึ้น โดยเป็นการ
ปรับเปลี่ยนในเนื้ อหาสาระส าคัญ ไม่ใช่การจัดท า
โครงการเลก็ ๆ น้อย ๆ หรอืการเปลี่ยนแปลงแต่เพยีง
รูปแบบภายนอก การปฏริูปเชงิโครงสร้างของประเทศ 
จงึเป็นการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางเศรษฐกจิ สงัคม 
การเมอืง และระบบนิเวศน์ของทัง้ประเทศ 

TIMSS (Trends in 
International 
Mathematics and 
Science Study) 

โครงการศกึษาแนวโน้มการจดั
การศกึษาคณิตศาสตรแ์ละ
วทิยาศาสตร ์ระดบันานาชาต ิ

โครงการประเมนิผลของสมาคมนานาชาต ิเพื่อประเมนิ
ผลสมัฤทธิท์างการศกึษา (The International 
Association for the Evaluation of Education 
Assessment หรอื IEA) ซึง่มจีุดมุ่งหมายเพื่อประเมนิ
ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนตามหลกัสตูรของนกัเรยีนชัน้
ประถมศกึษาชัน้ที ่4 และมธัยมศกึษาปีที ่2 

Trade Off การไดอ้ย่างเสยีอย่าง สถานการณ์ที่เกดิขึน้จากการมทีรพัยากรที่จ ากดั (เช่น 
ทรัพยากร เวลา งบประมาณ) หรือเป้าหมายที่ไม่
สอดคลอ้งกนั ท าใหเ้มื่อเกดิการเลอืกจากทางเลอืกต่างๆ 
จะท าให้เกิดต้นทุนค่าเสียโอกาส (Opportunity) จาก
ทางเลือกที่ไม่ได้เลอืก การเลอืกทางเลือกใดทางเลอืก
หนึ่งจงึท าใหไ้ดบ้างอย่างแต่ต้องเสยีบางอย่างไป (อย่าง
น้อยที่สุดคอืเสยีโอกาสที่จะได้จากทางเลอืกอื่นที่ไม่ได้
เลอืก) 

Value Creation การสรา้งมลูค่าเพิม่ การใช้ความได้เปรยีบเชงิเปรยีบเทยีบเพื่อสร้างคุณค่า
ทางเศรษฐกจิใหแ้ก่สนิคา้หรอืบรกิาร 

Wisdom-based Society สงัคมแห่งปญัญา  สงัคมทีใ่หค้วามส าคญักบัคุณภาพของทรพัยากรมนุษย ์
ทัง้ในด้านวิชา ความรู้พื้นฐาน และจริยธรรม มากกว่า
มุ่ ง เ น้ น เพีย งป ริม าณผู้ ที่ ส า เ ร็ จ ก า รศึกษ าจ าก
สถาบนัการศกึษาต่างๆ รวมทัง้สรา้งสภาพแวดลอ้มการ
เรยีนรู้นอกระบบการศกึษาให้สามารถกระตุ้นความคดิ
รเิริม่สรา้งสรรค์ทีน่ าไปสู่การพฒันาภูมปิญัญาและสรา้ง
นวตักรรมใหม่ๆ 

World GDP ผลติภณัฑม์วลรวมของโลก มูลค่าเพิม่ของสนิค้าและบริการของทุกประเทศในโลก
รวมกนัในแต่ละปี 
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1.5  ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั 

 

1) ผูบ้รหิารระดบันโยบายทัง้ในและนอกกระทรวงศกึษาธกิารมแีนวปฏบิตัเิพื่อเอื้อให้เกดิ
การจดัการศกึษาของประเทศไทยทีส่อดคลอ้งกบัการเตรยีมความพรอ้มสู่ศตวรรษที ่21 
ของประเทศ 

2) ผูบ้รหิารทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการปฏบิตัดิ้านการศกึษาเกดิความตระหนักและความเขา้ใจใน
เป้าประสงคห์ลกัของการศกึษา และมคีวามประสงคท์ีจ่ะมุง่สู่เป้าประสงคห์ลกัเดยีวกนั 

3) หน่วยงานภาครฐัมแีนวทางการใช้กลไกส าหรบัการปฏบิตัิตามนโยบายการศึกษาที่
สามารถน าไปบูรณาการกบัภาคส่วนหลากหลายที่สามารถน าไปปฏบิตัิได้อย่างเป็น
รปูธรรม 
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บทที่ 2 

การทบทวนวรรณกรรม 
 

การทบทวนวรรณกรรมในบทนี้ได้มกีารศึกษาทบทวนเอกสารงานวิจยัที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
น าไปสู่การก าหนดกรอบแนวคิดในการศึกษา และเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์การศึกษาวิจยัใน
โครงการนี้  โดยการทบทวนวรรณกรรมทีเ่กีย่วขอ้งแบ่งออกไดเ้ป็น 4 หวัขอ้หลกั ไดแ้ก่  

1) สภาวการณ์การเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ 21 และภาพของการศึกษาใน
สงัคมยุคใหม่ โดยจะกล่าวถงึ ความหมายของ “ศตวรรษที่ 21” และบทบาทของ
การศกึษาที่สามารถรบัมอืและตอบสนองต่อบรบิทการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ซึ่งจะ
กล่าวถึงภาพเศรษฐกิจและสงัคมในยุคหลงัสงัคมฐานความรู ้และเรื่องของความรู้
และการจดัการความรูใ้นศตวรรษที ่21 เปรยีบเทยีบกบัศตวรรษที ่20  

2) ลกัษณะของกระบวนการเรยีนรู้ที่สอดคล้องกบับรบิทการเปลี่ยนแปลงของโลกใน
ศตวรรษที่ 21 โดยในหวัข้อนี้ได้มกีารทบทวนกระบวนการเรยีนรู้ที่ส าคญัและมี
ลกัษณะเด่นในศตวรรษที ่21 ไดแ้ก่  การเรยีนแบบรูจ้รงิ (Mastery Learning) การ
เรยีนรูแ้บบการสอนให้น้อย เรยีนรูใ้ห้มาก (Teach Less, Learn More) และการ
เรยีนรูต้ลอดชวีติ (Lifelong Learning) 

3) เป้าประสงค์หลักของการจดัการศึกษา โดยได้มกีารศึกษาทบทวนหลกัการของ
เป้าประสงคข์องการจดัการศกึษา ตลอดจนภาพรวมของเป้าประสงคห์ลกัของการจดั
การศกึษาของประเทศต่าง ๆ  

4) แนวทางพฒันาการศกึษา โดยแบ่งเป็นหวัขอ้ยอ่ย ไดแ้ก่ (1) ประเดน็ทา้ทายของการ
จดัการศกึษาและทศิทางนโยบาย (2) การพฒันาการศกึษาเรยีนรูข้องผู้เรยีน โดย
ศกึษาปจัจยัต่าง ๆ ทีม่ผีลต่อการศกึษาเรยีนรู้ (3) การพฒันาการบรหิารการศกึษา
และการปฏริูปการศึกษา โดยทบทวนประเด็นการบรหิารการศึกษา ผลตอบแทน
ภายนอกของการศึกษา และการปฏิรูปการศึกษาด้วยการปฏิรูประบบความ
รบัผดิชอบ และ (4) การพฒันาการศกึษาและก าลงัคนเพื่อเพิม่ขดีความสามารถใน
การแขง่ขนัของประเทศ 
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2.1 สภาวการณ์การเปล่ียนแปลงของโลกในศตวรรษท่ี 21 และภาพของการศึกษาใน
สงัคมยคุใหม่ 
 

ศตวรรษที ่21 นัน้ครอบคลุมช่วงเวลาตัง้แต่ปี ค.ศ. 2001-2100 วจิารณ์ พานิช (2554) ให้
ความหมายของศตวรรษที่ 21 ว่า คอื โลกเปลี่ยนแปลงเรว็ขึน้ๆ  และไม่แน่นอน ความรูเ้ปลีย่นชุด  
งอกเรว็ สารสนเทศเพิม่แบบระเบิด คนถูกกระแสรอบทศิ ในขณะที่วตัถุมากล้น จติวิญญาณจาง 
นอกจากนี้ โลกยงัเชื่อมโยงถงึกนัหมด คนเปลีย่น ชวีติเปลีย่น งานเปลีย่น 

ในศตวรรษที่ 21 เป็นยุคแห่งความสุดโต่ง เป็นยุคแห่งแกนอ านาจประชาชน เป็นยุคแห่ง
ศตวรรษแห่งเอเชยี  ทัง้นี้ ยุคทีผ่่านมาเป็นเรื่องของความเจรญิก้าวหน้าทางวทิยาการ ความรู ้ คอื 
อ านาจ เราจงึสอนใหเ้ดก็ใชค้วามรูเ้พื่อฝืนธรรมชาต ิต่อไปในศตวรรษที ่21 ต้องเปลีย่นความคดิและ
สร้างประสบการณ์ให้เด็กสามารถอยู่ร่วมกับธรรมชาติ และเมื่อสิ่งต่างๆ เริม่เปลี่ยนไป การสอน
จะต้องไม่เป็นแบบแพ้คดัออกหรอืให้โอกาสเฉพาะคนเก่งและละทิ้งเด็กเรยีนอ่อน แต่จะต้องเป็น
ลกัษณะของการช่วยส่งเสรมิซึง่กนัและกนั ซึง่เป็นความทา้ทายของผูบ้รหิารการศกึษา ว่าจะสามารถ
เปลีย่นแปลงวธิคีดิแบบเดมิและหนัมาตอบโจทยโ์ลกไดห้รอืไม่ (สุวทิย ์เมษนิทรยี,์ 2555)   

นอกจากนี้ สุวทิย ์เมษนิทรยี์ (2555) ยงัชีถ้งึประเดน็การเปลีย่นแปลงของโลกในศตวรรษที ่
21 กบัความเชื่อมโยงมาสู่ภาคการศกึษา (Education) ว่า  ต่อไปผูบ้รหิารการศกึษาจะถูกคาดหวงัสูง
มาก จากนี้จะต้องพบเจอกบัความไม่แน่นอน การบรหิารที่มคีวามซบัซ้อนมากขึน้ และเราจะสอนให้
เดก็รูจ้กัการปลดลอ็กขอ้จ ากดัไดอ้ยา่งไร  รวมถงึการบรหิารงานภายใต้ความขดัแยง้ต่าง ๆ ทีเ่กดิขึน้
ในสงัคม เราไม่ได้เปลี่ยนความรูข้องเด็ก แต่เราต้องพยายามค้นศกัยภาพของตวัเด็กออกมา และ
สรา้งใหเ้ขาเป็นคนทีม่ตีวัตนในสงัคมและมหีวัใจของความเป็นคนดว้ย  นอกจากนัน้ คนยุคนี้ยงัต้อง
เผชญิกบัความขดัแยง้ในตวัเอง เพราะโลกปจัจุบนัอสิระมากขึน้ แต่ขณะเดยีวกนัยงัต้องมกีารพึง่พา
อาศยักนั คนจะสบัสนว่าควรจะท าเพื่อตนเองหรอืค านึงถงึส่วนรวมก่อน เราจะสอนอย่างไรให้เดก็มี
ความสามารถในการสร้างความสมดุลทางความคดิระหว่างสองสิง่นี้ สิง่ที่ต้องหล่อหลอมให้เด็กคอื 
Skill Set ทีผู่บ้รหิารการศกึษาและครมูหีน้าทีใ่นการสรา้งหลกัสูตรและกจิกรรมทีต่อบโจทยส์ิง่หล่านี้  
คอื (1) Learn to Live เรยีนเพื่อจะรูจ้กัใชช้วีติอยู่บนโลก (2) Learn to Love สอนใหเ้ดก็รูจ้กัโลก รกั
คนอื่น รกัตนเอง  (3) Learn to Learn สอนใหเ้ดก็รูว้่าท าไมเราจงึตอ้งเรยีน เรยีนทีไ่หน เรยีนอย่างไร 
เรยีนเมื่อไหร่ เรยีนกบัใคร และเรยีนแลว้จะไปใชท้ าอะไร และ (4) Love to Learn เดก็รกัทีจ่ะเรยีนรู้
ไปตลอดชวีติ  โดยกระบวนการเรยีนรูต้้องมลีกัษณะของการใหเ้ดก็ไปท่องโลก เมื่อมปีระสบการณ์ก็
กลา้ทีจ่ะแชรใ์หค้นอื่นทราบและต้องสรา้งใหเ้ขาเป็นผูเ้ชีย่วชาญในดา้นใดดา้นหนึ่ง ท าอย่างไรใหเ้กดิ
วงจรการเรยีนรูแ้บบน้ีกบัเดก็ของเรา 

การเรยีนไม่ใช่แค่การเรยีนในระบบ แต่ต้องเชื่อมทัง้ในระดบัทอ้งถิน่ (Local) และระดบัโลก 
(Global) เทคโนโลยจีะท าให้ลดขอ้จ ากดัในการเรยีนรู ้อุปกรณ์การเรยีนการสอนจะท าใหเ้กดิการสื่อ
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แบบหลายทาง คอืเดก็ คร ูและผูป้กครอง พ่อแม่อาจจะต้องเขา้มาเรยีนการเลีย้งลูกและต่อไประบบ
การศกึษาจะต้องมผีูเ้ชีย่วชาญปญัหาในแต่ละดา้นเขา้มาช่วยใหค้ าแนะน า ผนึกก าลงัผ่านเทคโนโลย ี
นอกห้องเรยีนและในห้องเรยีน นอกระบบ ในระบบ ท าให้เดก็ฉลาด แขง็แรง และอยู่รอด (สุวทิย ์ 
เมษนิทรยี,์ 2555)   

นิสดารก์ เวชยานนท์ (2554) ได้สรุปความแตกต่างระหว่างฐานคตดิ้านต่างๆในศตวรรษที ่
20 และ 21 ว่ามคีวามแตกต่างต่างกนั โดยสงัคมและเศรษฐกจิในศตวรรษที ่21 จะมลีกัษณะของการ
พึง่พาความรูข้องคนมากกว่าในอดตี  คนถูกมองเป็นสนิทรพัยท์ีม่คีุณค่า จ าเป็นต้องไดร้บัการพฒันา 
ส่วนลกัษณะงานจากเดมิที่ต่างคนต่างท าถูกน ามาบูรณาการมากขึน้ เพราะจ าเป็นต้องอาศยัความรู้
และทกัษะหลายๆ อย่าง เป้าหมายขององค์การเปลี่ยนจากการมุ่งเน้นผู้ถือหุ้น (Shareholder) ได้
ขยายไปกลุ่มต่างๆ มากขึน้ รวมทัง้ประชาชน (Stakeholder) ซึ่งความแตกต่างของแนวคดิและฐาน
คตใินยคุศตวรรษที ่21 สรปุไดด้งัตารางที ่1 

 

ตารางท่ี 1: ความแตกต่างของแนวคิดและฐานคติระหว่างศตวรรษท่ี 20 และศตวรรษท่ี 21 

ฐานคติเก่ียวกบั ศตวรรษท่ี 20 ศตวรรษท่ี 21 

คน (People) คนเป็นค่าใชจ้่ายทีต่อ้งก ากบัและ
ควบคุม 

คนเป็นสนิทรพัยท์ีค่วรค่าแก่การรกัษา
และพฒันา 

งาน (Work) แบบแยกส่วน ต่างคนต่างท างานของ
ตนเอง 

แบบประสานความร่วมมอื อาศยั
ความรูเ้ป็นฐานเป็นงานโครงการ 

เทคโนโลย ี(Technology) 

 

ถูกออกแบบเพื่อควบคมุการท างาน
และลดขอ้ผดิพลาดทีเ่กดิจากมนุษยใ์ห้
เหลอืน้อยทีส่ดุ 

บรูณาการเทคโนโลยเีขา้กบัระบบ
สงัคมเพื่อใหเ้กดิการท างานบน
ฐานความรู ้

 

ภาวะผูน้ า (Leadership) ผูจ้ดัการอาวุโสและช านาญการเทคนิค ผูน้ าอยู่ในทุกระดบัขององคก์าร 

เป้าหมายขององคก์ร (Goals) มุ่งเน้นผลตอบแทนของผูถ้อืหุน้ มุ่งเน้นการสรา้งคุณค่าใหแ้ก่ผูม้สีว่นได้
สว่นเสยีทุกกลุ่มขององคก์าร 

ทีม่า: นิสดารก ์เวชยานนท ์(2554)   

 

ทัง้นี้ การพฒันาดา้นการศกึษามคีวามเกีย่วขอ้งกบัการพฒันาคนและสงัคมอย่างควบคู่กนัไป
และยากที่จะแยกออกจากกนั ซึ่งในประเด็นนี้ สุวรรณี ค ามัน่ และคณะ (2551) ได้กล่าวว่า ทาง
ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิใหค้วามส าคญักบัเรื่องการพฒันาคน
และองคค์วามรู ้ซึง่เป็นส่วนหนึ่งของการพฒันาทุนทางสงัคมของไทย 
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“ทุนทางสงัคม เกิดจากการรวมตวั ร่วมคดิ ร่วมทําบนฐานของความไว้เนื้อเชือ่ใจ สายใย
ผกูพนั และวฒันธรรมทีด่งีามของสงัคมไทยผ่านระบบความสมัพนัธท์ีม่กีารสะสมในลกัษณะเครอืข่าย
ขององคป์ระกอบหลกั ไดแ้ก่ คน สถาบนั วฒันธรรม และองคค์วามรู้ ซึง่จะเกดิเป็นพลงัในชุมชนและ
สงัคม” 

นอกจากนี้ สุวรรณี ค ามัน่ และคณะ (2551) ยงัชีว้่ามปีจัจยัและแนวโน้มทีค่าดว่าจะเกดิขึน้
และจะส่งผลกระทบต่อทุนทางสงัคมและ ทุนมนุษยข์องไทยอย่างหลกีเลีย่งไม่ได ้อาทิ ความก้าวหน้า
ของเทคโนโลย ี/ การสื่อสาร การเคลื่อนย้ายคนอย่างเสรี การก้าวสู่สงัคมหลงัฐานความรู้ การ
ขยายตวัของเมอืง ฯลฯ ดงันัน้ จงึมปีระเดน็ทีถ่อืเป็นความทา้ทายต่อการพฒันาทุนมนุษยแ์ละทุนทาง
สงัคมในอนาคต ดงันี้  

1. การพฒันาทุนมนุษยแ์ละทุนทางสงัคมเพื่อเพิม่ผลติภาพทางสงัคม (Social Productivity) 
โดย 

 1.1 สรา้งความสมัพนัธร์ะหว่างทุนทางสงัคม ทุนมนุษย ์และทุนภูมปิญัญา โดยก าหนด
ค่านิยมพื้นฐานร่วม (Core Value) ส าหรบัสงัคมไทยและคนไทยทุกคนในการสรา้งเสรมิและใช้
ประโยชน์ทุนทางสงัคม ระหว่างกลุ่มต่าง ๆ เพื่อน าไปสู่การเพิม่ผลติภาพทางสงัคม อนัเป็นพลงั
ส าคญัในการขบัเคลื่อนการพฒันาประเทศใหเ้ตบิโตอยา่งมคีุณภาพ  

 1.2 เรง่พฒันาทุนมนุษยข์องประเทศไทยไปสู่โลกยุคศตวรรษที ่21 โดยนอกจากทุนมนุษย์
ตอ้งรูว้่าในโลกนี้มอีะไร (Knowing) รูแ้ลว้น ามาคดิต่อยอดไดห้รอืไม่ (Thinking) น าความคดินี้ไปใชใ้น
เชงิพาณิชย์ได้หรอืไม่ (Serving) และน าความรู้ที่มแีละได้มานัน้มาเป็นประสบการณ์ได้หรอืไม่ 
(Experiencing) แล้วนัน้ ต้องมจีติสาธารณะ 5 ประการ คือ จิตแห่งวิทยาการ จติแห่งการ
สงัเคราะห ์จติแห่งการสรา้งสรรค ์จติแห่งความเคารพ จติแห่งคุณธรรม ซึง่ลว้นเป็นมติทิีเ่ป็นต้นทาง
ของการสรา้งทุนทางสงัคมทีน่ ามาเตมิเตม็ในกระบวนการพฒันาทุนมนุษยใ์หม้ภีูมคิุม้กนัพรอ้มรบัการ
เปลี่ยนแปลง และที่ส าคญั ควรพงึตระหนักว่าเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกบัทุกฝ่ายและทุกระดบัของ
กระบวนการพฒันาประเทศ 

 1.3 เสริมสร้างบทบาทครอบครัว ชุมชน ศาสนสถานให้เข้มแข็ง มีสัมพันธภาพที่
ด ีตลอดจนการส่งเสรมิบทบาทสื่อในการน าเสนอข้อมูลข่าวสารอย่างสร้างสรรค์เพื่อรองรบัการ
เปลีย่นแปลง ควบคู่กบัการสรา้งกระแสใหเ้กดิการรบัรูแ้ละความตระหนักถงึการเปลีย่นแปลงต่าง ๆ 
ทีจ่ะมผีลกระทบต่อวถิชีวีติครอบครวั ชุมชน สงัคม และประเทศ    

1.4 ขยายฐานและพฒันาต่อยอดการมสี่วนร่วมของชุมชนและการเป็นเครอืข่ายทีเ่ขม้แขง็ 
ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ทัว่ประเทศ ให้ชุมชนสามารถก าหนดต าแหน่งการพฒันาชุมชน (Market 
Positioning) ทีบ่่งบอกจดุหมายปลายทางการพฒันาตวัเองบนฐานของทุนทีม่อียูใ่นชุมชน 
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2. การสรา้งพลงัใหเ้กดิทุนทางสงัคมทีเ่ขม้แขง็เพื่อการพฒันาทุนมนุษยท์ีต่อบสนองความ
ต้องการก าลงัคนในอนาคต โดย เสรมิสรา้งปจัจยัแวดลอ้มที่เกื้อหนุนใหเ้กดิการพฒันาคุณภาพทุน
มนุษยแ์ละทุนทางสงัคมทีเ่ขม้แขง็ในทุกมติทิีส่ามารถเขา้ถงึไดอ้ย่างสะดวกรวดเรว็ พรอ้มทัง้ทบทวน
และปรบัปรุงนโยบาย กฎระเบยีบ กฎหมาย รวมถงึวฒันธรรมบางอย่างทีจ่ะขดัขวางการปฏบิตัติาม
กฎหมายและระเบยีบวนิยั อาท ิระบบอุปถมัภ ์ซึง่จะเป็นอุปสรรคต่อการพฒันาทุนมนุษยแ์ละทุนทาง
สงัคม 

ความรู้และการจดัการความรู้ 

การเปลี่ยนแปลงที่เกดิขึน้นี้จะอยู่ภายใต้โลกยุคศตวรรษที่ 21 คอื การเปลี่ยนแปลงที่มี
ลกัษณะทัง้โลก (Global) ในสงัคมแบบใหมท่ีเ่รยีกว่า สงัคมสารสนเทศ (Information  Society) สงัคม
แห่งการเรยีนรู ้(Knowledge  Society) หรอืเป็นสงัคมเศรษฐกจิฐานความรู ้(Knowledge–based 
Society and Economy) ลกัษณะที่เกิดขึ้นดงักล่าวจะส่งผลท าให้สงัคมที่มคีวามรู้กลายมาเป็น
ทรพัยากรทีม่คี่ายิง่ การพฒันาความรูใ้หม่ ๆ เพื่อการแข่งขนัและเสรมิสรา้งความเขม้แขง็จะเป็นฐาน
ทีส่ าคญัอยา่งยิง่ของกระบวนการพฒันาประเทศ 

พรธดิา วเิชยีรปญัญา (2547) ไดร้ะบุลกัษณะทีส่ าคญัของระบบเศรษฐกจิฐานความรูท้ีส่ าคญั
ม ี4 มติ ิไดแ้ก่ 

1) นวตักรรมและการเปลีย่นแปลงทางเทคโนโลยนี ามาซึง่การเปลีย่นแปลงความรู ้

2) การพฒันาทรพัยากรมนุษย ์ซึง่เป็นบุคคลทีม่คีวามส าคญัต่อการสรา้ง การกระจาย  และ
การน าความรูไ้ปใช ้

3) เทคโนโลยีสารสนเทศและโทรคมนาคม ที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานส าคัญส าหรบัการ
ประมวลผล การเกบ็รกัษา การถ่ายโอน และการสื่อสารขอ้มลูทัง้ทีอ่ยู่ในรปูของขอ้ความ 
เสยีงและภาพ 

4) สภาพแวดลอ้มทางธุรกจิ อาท ินโยบายทางกฎหมาย และเศรษฐกจิของรฐับาล  

การจดัการความรู ้(Knowledge Management: KM) มคีวามส าคญั จงึต้องใหค้วามส าคญั
กบัระบบในการคน้หา สรา้ง รวบรวม จดัเกบ็ เผยแพร่ ถ่ายทอด แบ่งปนัและใชค้วามรู ้เพื่อเสรมิการ
พฒันาทรพัยากรมนุษย์ (Human  Resource  Development) ตลอดจนช่วยสรา้งศกัยภาพดา้นทุน
มนุษย ์(Human  Capital) เป็นหวัใจและกลไกส าคญัของกระบวนการพฒันา   

ในปจัจุบนัหลายองค์การได้ก าหนดให้การพฒันาทรพัยากรมนุษยเ์ป็นกลยุทธ์หนึ่งที่ท าให้
องค์การเกิดความได้เปรียบในการแข่งขัน โดยการพัฒนาให้คนในองค์การมีทักษะความรู ้ 
ความสามารถในการท างานได้อย่างมปีระสทิธิภาพและประสทิธิผลสูงสุด อีกทัง้พฒันาให้บุคคล
เหล่านัน้เกดิการเรยีนรูใ้นงานไดอ้ยา่งต่อเนื่องตลอดชวีติ (พรชดิา  วเิชยีรปญัญา, 2547) 
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ฮเิดโอะ ยามาซาก ิ ได้อ้างถงึ สถาบนัเพิม่ผลผลติ (2548) ว่าไดใ้หค้ าจ ากดัความของค าว่า 
“ความรู”้ โดยแสดงเป็นแผนภาพปิรามดิ 

 

ภาพท่ี 1: ข้อมูล สารสนเทศ ความรูแ้ละปัญญา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทีม่า: สถาบนัเพิม่ผลผลติ (2547) 

 

ขอ้มลู (Data) เป็นขอ้มูลดบิต่าง ๆ เป็นขอ้เทจ็จรงิทีย่งัไม่ไดผ้่านการแปลความหมาย ส่วน
สารสนเทศ (Information) นัน้เป็นข้อมูลที่ผ่านกระบวนการเรยีบเรยีง ติดตาม วิเคราะห์ และให้
ความหมาย ส่วนความรู้ (Knowledge) เกิดจากกระบวนการที่บุคคลรบัรู้ข้อมูลข่าวสารผ่าน
กระบวนการความคดิ เปรยีบเทยีบ เชื่อมโยงกบัความรูอ้ื่นจนเกดิเป็นความเขา้ใจ และมกีารน าไปใช ้
และที่อยู่บนยอดสูงสุด คือ ความรู้ (Knowledge) เป็นสิ่งที่ฝงัอยู่ในตวับุคคลจนเกิดเป็นปญัญา 
(Wisdom) ก่อใหเ้กดิประโยชน์ในการน าไปใช ้

  

ปัญญา 

ความรู้ 

Knowledge 
สารสนเทศ 

Information 

ข้อมลู 
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นอกจากนี้ ความรูย้งัสามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 2 ประเภท คอื 

- Tacit Knowledge: ความรูท้ี่อยู่ในตวัของแต่ละบุคคลเกดิจากประสบการณ์ การสัง่
สมการเรยีนรู ้หรอืพรสวรรคต่์าง ๆ ซึง่สื่อสาร หรอืถ่ายทอดในรปูของตวัเลข สูตร หรอื
ลายลกัษณ์อกัษรไดย้าก ความรูช้นิดน้ีพฒันา และแบ่งปนักนัได ้เป็นความรูท้ีก่่อใหเ้กดิ
ความไดเ้ปรยีบในการแขง่ขนั 

- Explicit Knowledge: ความรูท้ีเ่ป็นเหตุเป็นผล สามารถรวบรวม และถ่ายทอดออกมาใน
รปูแบบต่าง ๆ ได้ เช่น หนังสอื คู่มอื เอกสาร และรายงานต่าง ๆ ซึ่งท าให้คนสามารถ
เขา้ถงึไดง้า่ย 

 
ในเรื่องของบทบาทการศกึษาที่มคีวามส าคญัต่อการพฒันาทุนมนุษยน์ัน้ นับว่ามบีทบาทที่

แตกต่างกนัในแต่ละยุคสมยั วจิารณ์ พานิช (2555) ไดส้รุปประเดน็จากหนังสอื 21st Century Skills: 
Learning for Life in Our Times ซึ่งระบุบทบาทของการศึกษาที่แตกต่างกนัในแต่ละยุค  
เปรยีบเทยีบกนัตัง้แต่ยุคเกษตรกรรม ยุคอุตสาหกรรม และยุคปจัจุบนัทีเ่รยีกว่า ยุคความรู ้ไว้ใน 4 
บทบาท อนัได้แก่ (1) เพื่อการท างานและเพื่อสงัคม (2) เพื่อฝึกฝนสติปญัญาของตน (3) เพื่อท า
หน้าทีพ่ลเมอืง และ (4) เพื่อสบืทอดจารตีและคุณค่า (ดตูารางที ่2) 
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ตารางท่ี 2: บทบาทของการศกึษาในยุคเกษตรกรรม ยุคอตุสาหกรรม และยุคความรู้ 
เป้าหมายของ 
การศึกษา 

ยุคเกษตรกรรม ยุคอตุสาหกรรม ยุคความรู ้

เพื่อการท างาน 
และเพื่อสงัคม 

ปลกูพชืเลีย้งสตัวผ์ลติ
อาหารเลีย้งครอบครวัและ
คนอื่น สรา้งเครื่องมอื 
เครื่องใชม้บีทบาทใน
เศรษฐกจิครวัเรอืน 

รบัใชส้งัคมผ่านงานที่
ตอ้งการความช านาญ
พเิศษประยุกตใ์ช้
วทิยาศาสตรแ์ละ
วศิวกรรมศาสตรเ์พื่อ
ความกา้วหน้าของ
อุตสาหกรรมมบีทบาทต่อ
ชิน้สว่นหนึ่งของห่วงโซ่
การผลติและการกระจาย
สนิคา้ทีย่าว 

มบีทบาทต่อสารสนเทศ
ของโลกและสรา้ง
นวตักรรมแก่บรกิารใหม่ๆ  
เพื่อสนองความตอ้งการ
และแกป้ญัหามบีทบาทใน 
เศรษฐกจิโลก 

เพื่อฝึกฝนสต ิ
ปญัญาของตน 

เรยีนวชิาพืน้ฐาน 3Rs คอื
การอ่านออก เขยีนได ้
และคดิเลขเป็น (Reading, 
Writing and Arithmetic) 
หากไดเ้รยีน 
เรยีนการเกษตรกรรมและ
ทกัษะทางช่าง 

เรยีนรู ้“อ่านออกเขยีนได”้ 
และคดิเลขเป็น” (เน้น
จ านวนคนมากทีส่ดุเท่าที่
จะท าไดเ้รยีนรูท้กัษะ
ส าหรบัโรงงาน การคา้และ
งานในอุตสาหกรรม 
(ส าหรบัคนสว่นใหญ่) 
เรยีนรูท้กัษะดา้นการ
จดัการ วศิวกรรม  
และวทิยาศาสตร(์ส าหรบั
คนชัน้สงูสว่นน้อย) 

พฒันาตนเองดว้ยความรู้
ผ่านเทคโนโลยแีละ
เครื่องมอืเพิม่ศกัยภาพ 
ไดร้บัผลประโยชน์จากการ
ทีง่านบนฐานความรูแ้ละผู ้
ประกอบการขยายตวัและ
เชื่อมโยงไปทัว่โลกใช้
เทคโนโลยเีป็นเครื่องมอื
อ านวยความสะดวกใน
การเรยีนรูต้ลอดชวีติ 
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ตารางท่ี 2: บทบาทของการศึกษาในยุคเกษตรกรรม ยุคอตุสาหกรรม และยุคความรู ้(ต่อ) 
เป้าหมายของ 
การศึกษา 

ยุคเกษตรกรรม ยุคอตุสาหกรรม ยุคความรู ้

เพื่อท าหน้าที ่
พลเมอืง 

ช่วยเหลอืเพื่อนบา้น มี
สว่นร่วมในกจิกรรมของ 
หมู่บา้นสนบัสนุนบรกิาร
ในทอ้งถิน่และงานฉลอง
ต่างๆ 

เขา้ร่วมกจิกรรมของ
องคก์รทางสงัคมเพื่อ
ประโยชน์ของชุมชนเขา้
ร่วมกจิกรรมดา้นแรงงาน
และการเมอืง เขา้ร่วม
กจิกรรมอาสาสมคัรและ
บรจิาคเพื่อการพฒันา
บา้นเมอืง 

เขา้ร่วมในการตดัสนิใจ
ของชมุชนและการ
ตดัสนิใจทางการเมอืง ทัง้
โดยตนเองและผ่านทาง
กจิกรรมออนไลน์ เขา้ร่วม
กจิกรรมของโลกผ่านทาง
ชุมชนออนไลน์ และ 
Social Network รบัใช้
ชุมชนทอ้งถิน่ไปจนถงึ
ระดบัโลกในประเดน็
ส าคญัๆ ดว้ยเวลาและ
ทรพัยากรผ่าน 
ทางการสือ่สารและ Social 
Network 

เพื่อสบืทอดจารตี 
และคุณค่า 

ถ่ายทอดความรูแ้ละ
วฒันธรรม เกษตรกรรมไป
ยงัคนรุ่นหลงัอบรมเลีย้งดู
ลกูหลานตามจารตี
ประเพณีของชนเผ่า 
ศาสนาและความเชื่อของ
พ่อ แม่ ปู ่ย่า ตา ยาย 

เรยีนรูค้วามรูด้า้นการคา้ 
ช่าง และวชิาชพี และ
ถ่ายทอดสูค่นรุ่นหลงัธ ารง
คุณค่าและวฒัธรรมของตน
ในท่ามกลางความ
แตกต่างหลากหลาย ของ
ชวีติคนเมอืงเชื่อมโยงกบั
คนในวฒันธรรมอื่นและ
ภูมภิาคอื่น ตามการ
ขยายตวัของการคมนาคม
และการสือ่สาร 

เรยีนรูค้วามรูใ้นสาขา
อย่างรวดเรว็และ
ประยุกตใ์ชห้ลกัวชิานัน้
ขา้มสาขา เพื่อสรา้ง
ความรูใ้หม่และนวตักรรม 
สรา้งเอกลกัษณ์ของคน
จากจารตีวฒันธรรมที่
แตกต่างหลากหลาย และ
เคารพจารตีและวฒันธรรม
อื่นเขา้ร่วมกจิกรรมขา้ม
วฒันธรรมผสมผสานจารตี
ทีแ่ตกต่างหลากหลายและ
ความเป็นพลเมอืงโลก สู ่
จารตีใหม่ และสบืทอดสู่
คนรุ่นต่อๆ ไป 

ทีม่า:  วจิารณ์ พานชิ (2555) 
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ส าหรบัในโลก “หลงัสงัคมฐานความรู้” จะเป็นโลกที่ประกอบด้วยมนุษย์ที่อยู่ด้วยกนัอย่าง
ยัง่ยืนและเป็นสุข จะเป็นโลกที่ส ัมพนัธภาพของผู้คนได้แผ่ขยายออกไปจาก Many2Many สู่ 
Mind2Mind จะเป็นโลกทีป่รบัเปลี่ยนรูปแบบปฏสิมัพนัธ์ของผู้คนจาก ต่างคนต่างปิด ไปสู่  ต่างคน
ต่างเปิด จะเป็นโลกที่ก้าวเลยความคดิของการแข่งขนัไปสู่การร่วมรงัสรรค์ โดยเฉพาะอย่างยิง่การ
รว่มรงัสรรคท์างสงัคม ไมใ่ช่การผลติในเชงิพาณิชยเ์พยีงอย่างเดยีว จะเป็นโลกทีร่งัสรรคภ์ูมปิญัญาที่
กา้วเลยปรมิณฑลของภูมปิญัญาปจัเจกบุคคลสู่ภูมปิญัญามหาชน  โลก “หลงัสงัคมฐานความรู”้ เป็น
โลกทีเ่ปลีย่นวถิชีวีติของมนุษยจ์ากการพึง่พงิไปสู่สองโลกทีเ่สรมิกนัระหว่าง ความเป็นอสิระและการ
พึง่พาอาศยักนั (สุวทิย ์เมษนิทรยี,์ 2556) 

 

2.2 ลกัษณะของกระบวนการเรียนรู้ท่ีสอดคล้องกบับริบทการเปล่ียนแปลงของโลกใน 
 ศตวรรษท่ี 21 

 

วจิารณ์ พานิช (2554) ได้สรุปลกัษณะของการเรยีนรู้แห่งศตวรรษที่ 21 (21st Century 
Learning) ซึง่จะเป็นพื้นฐานที่ส าคญัของการเรยีนรูแ้ละเป็นการเตรยีมความพรอ้มใหก้บัผูเ้รยีน ว่ามี
ลกัษณะเด่นทีส่ าคญั ไดแ้ก่ 

- การสอนใหน้้อย เรยีนรูใ้หม้าก (Teach less, Learn more) 

- การไปไกลกว่าสาระวชิา (Beyond Subject Matters) 

- การเรยีนรูด้ว้ยตวัผูเ้รยีนโดยตรง (Student-directed Learning) 

- การรว่มมอืกนัมากกว่าการแขง่ขนั (Collaborative > Competitive)  

- การเรยีนรู้ด้วยการท างานเป็นทีมมากกว่าการเรียนรู้เฉพาะคน (Team > Individual 
Learning)    

- กระบวนทศัน์ใหม่แห่งการประเมนิผล กล่าวคอื ไม่เน้นถูก-ผดิ เน้นการประเมนิทมี และ
ขอ้สอบไม่เป็นความลบั  (New paradigm of evaluation: Beyond standard, evaluate 
team, open (not secret) approach)  

 
การเรยีนรู้ในศตวรรษที่ 21 ต้อง “ก้าวข้ามสาระวชิา” ไปสู่การเรยีนรู้ “ทกัษะเพื่อการ

ด ารงชวีติในศตวรรษที่ 21” ( 21st Century Skills) ทีค่รสูอนไม่ได ้นักเรยีนต้องเรยีนเอง หรอืพูดใหม่
ว่าครตู้องไม่สอน แต่ต้องออกแบบการเรยีนรู ้และอ านวยความสะดวก (Facilitate) ในการเรยีนรู ้ให้
นักเรยีนเรยีนรูจ้ากการเรยีนแบบลงมอืท า แลว้การเรยีนรูก้็จะเกดิจากภายในใจและสมองของตนเอง 
การเรยีนรูแ้บบนี้เรยีกว่า PBL (Project-Based Learning) สาระวชิากม็คีวามส าคญั แต่ไม่เพยีงพอ
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ส าหรบัการเรยีนรูเ้พื่อมชีวีติ ปจัจุบนัการเรยีนรูส้าระวชิา (Content หรอื Subject Matter) ควรเป็น
การเรยีนจากการคน้ควา้เองของศษิย ์โดยครชู่วยแนะน า และช่วยออกแบบกจิกรรมทีช่่วยใหน้ักเรยีน
แต่ละคนสามารถประเมนิความก้าวหน้าของการเรยีนรูข้องตนเองได้ (วจิารณ์ พานิช, 2555) 

นอกจากนี้ วจิารณ์ พานิช (2554) ไดช้ีป้ระเดน็ว่า คุณภาพของระบบการเรยีนรู้ในศตวรรษที ่
21 ตอ้งเป็นการเรยีนรูท้ีไ่ปใหถ้งึสิง่ทีส่ าคญั 4 ประการ ไดแ้ก่ 

1) ทกัษะแห่งศตวรรษที ่21 (21st Century Skills)  

2) การเรยีนรูเ้พื่อการเปลีย่นแปลง (Transformative Learning)   

3) มทีกัษะแห่งการเปลีย่นแปลงและภาวะผูน้ า (Change Agent Skills, Leadership)  

4) ความเป็นพลเมอืง  

 

ภาพท่ี 2  : กรอบความคิดเพื่อการเรียนรูใ้นศตวรรษท่ี 21 โดยภาคีเพือ่ทกัษะแห่งศตวรรษท่ี 21 

 
 

ทีม่า:  Partnership for 21st Century Skills (P21) (2009) 
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ภาคเีพื่อทกัษะแห่งศตวรรษที ่21 หรอื Partnership for 21st Century Skills (P21) ซึง่เป็น
ภาคใีนประเทศสหรฐัอเมรกิาทีเ่ป็นความรว่มมอืระหว่างบรษิทัเอกชนชัน้น าขนาดใหญ่ องคก์รวชิาชพี
ระดบัประเทศ และส านักงานด้านการศึกษาของรฐั มีจุดประสงค์ในการเตรียมความพร้อมของ
นักเรยีนสหรฐัอเมรกิาส าหรบัศตวรรษที่ 21 ได้มขี้อเสนอแนะว่ากรอบความคดิเพื่อการเรยีนรู้ใน
ศตวรรษที ่21 ควรมอีงคป์ระกอบทีส่ าคญั คอื  

 วชิาแกนและแนวคดิส าคญัในศตวรรษที ่21 (Core Subjects- 3Rs and 21st Century 
Themes 

 ทกัษะดา้นการเรยีนรูแ้ละนวตักรรม (Learning and Innovation Skills- 4Cs) Critical 
thinking Communication Collaboration Creativity 

 ทกัษะดา้นสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลย ี(Information, Media, and Technology 
Skills) 

 ทกัษะชวีติและอาชพี (Life and Career Skills) 
 ระบบสนบัสนุน (Support System) 

โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 

วิชาแกนและแนวคิดส าคญัในศตวรรษที ่21 (Core Subjects- 3Rs and 21st Century 
Themes) 

สาระวชิาหลกั 

- ภาษาแม ่และภาษาโลก 

- ศลิปะ 

- คณติศาสตร ์

- เศรษฐศาสตร ์

- วทิยาศาสตร ์

- ภมูศิาสตร ์

- ประวตัศิาสตร ์

- รฐั และความเป็นพลเมอืงดี

 

หวัขอ้สาํหรบัศตวรรษที ่21 

- ความรูเ้กี่ยวกบัโลก 

- ความรูด้า้นการเงนิ 
เศรษฐศาสตร ์ธุรกจิ และการ
เป็นผูป้ระกอบการ 

- ความรูด้า้นการเป็นพลเมอืงด ี

- ความรูด้า้นสุขภาพ 

- ความรูด้า้นสิง่แวดลอ้ม 
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3Rs (Reading, Writing, Arithmetic) คอื การอ่านออก เขยีนได ้และคดิเลขเป็น 

ทกัษะด้านการเรียนรู้และนวตักรรม (Learning and Innovation Skills- 4Cs) 
Critical Thinking Communication Collaboration Creativity 

- การคดิอย่างมวีจิารณญาณและการแก้ปญัหา 

- การสื่อสาร 

- การรว่มมอื 

- ความรเิริม่สรา้งสรรคแ์ละนวตักรรม 

ทกัษะด้านสารสนเทศ สือ่ และเทคโนโลยี (Information, Media, and Technology 
Skills) 

- ทกัษะดา้นสารสนเทศ 

- ทกัษะเกีย่วกบัสื่อ 

- ทกัษะดา้นเทคโนโลย ี

ทกัษะชีวิตและอาชีพ (Life and Career Skills) 

- ความยดืหยุน่และปรบัตวั 

- การรเิริม่สรา้งสรรคแ์ละเป็นตวัของตวัเอง 

- ทกัษะสงัคมและสงัคมขา้มวฒันธรรม 

- การเป็นผูส้รา้งหรอืผลติ (Productivity) และความรบัผดิรบัชอบ (Accountability) 

- ภาวะผูน้ าและความรบัผดิชอบ (Responsibility) 

ระบบสนับสนุน (Support System) 

โรงเรยีนและครตูอ้งจดัระบบสนบัสนุนการเรยีนรูต่้อไปนี้   

- มาตรฐานและการประเมนิในยคุศตวรรษที ่21    

- หลกัสตูรและการเรยีนการสอนส าหรบัศตวรรษที ่21   

- การพฒันาครใูนศตวรรษที ่21   

- สภาพแวดลอ้มทีเ่หมาะสมต่อการเรยีนในศตวรรษที ่ 21 
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ทกัษะแห่งศตวรรษที ่21 ตามรูปกรอบความคดิเพื่อการเรยีนรูใ้นศตวรรษที ่21 โดยภาคี
เพื่อทกัษะแห่งศตวรรษที ่21 สามารถแจกแจงออกไดเ้ป็น 3Rs + 8Cs ทัง้นี้ วจิารณ์ พานิช (2556) 
ไดเ้พิม่อกี 2Ls เขา้ไปอกีดว้ย คอื ทกัษะการเรยีนรู ้ (Learning) และภาวะผูน้ า (Leadership) เป็น 
3Rs + 8Cs +  2Ls 

ภาพท่ี  3: ทกัษะแห่งศตวรรษท่ี  21 

 
ทีม่า: วจิารณ์ พานิช (2556) ปรบัปรุงจากภาคเีพื่อทกัษะแหง่ศตวรรษที ่21 

 

ในศตวรรษที่ 21 นี้ การเรยีนรู้ยงัจะต้องเป็นการเรยีนรูเ้พื่อการเปลี่ยนแปลง ส าหรบัค า
นิยามของการเรยีนรูเ้พื่อการเปลีย่นแปลง (Transformative Learning) นัน้  สุรเชษฐ เวชชพทิกัษ์ 
(2555) ไดส้รุปความตามทศันะของเมซโิรว ์(Mezirow) ว่าหมายถงึ กระบวนการสรา้ง “ความหมาย
ใหม่” ให้แก่ประสบการณ์เดมิ เพื่อชี้น าการกระท าของตนในอนาคต โดยมอีงค์ประกอบหลกั  4  
ประการ ไดแ้ก่ ประสบการณ์ (Experience) การใคร่ครวญดว้ยวจิารณญาณ (Critical Reflection) 

http://www.gotoknow.org/user/surachetv/profile
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วาทกรรมที่เกิดจากการใคร่ครวญ (Reflective Discourse) และการกระท า (Action) ส่วน
กระบวนการเรยีนรูเ้พื่อการเปลีย่นแปลงทีเ่มซโิรวเ์สนอประกอบดว้ย 10 ขัน้ ไดแ้ก่ การใหผู้เ้รยีนได้
เผชิญกับวิกฤติการณ์ที่ไม่เป็นไปตามมุมมองเดิมของตน การตรวจสอบตนเอง การประเมิน
สมมตฐิานเดมิของตนอย่างจรงิจงั การเปิดใจยอมรบัการเปลีย่นแปลง การคน้หาทางเลอืกใหม่ การ
วางแผนการกระท าใหม่ การหาความรูแ้ละทกัษะส าหรบัการปฏบิตัติามแผน การเริม่ทดลองท าตาม
บทบาทใหม ่การสรา้งความสามารถและความมัน่ใจในบทบาทและความสมัพนัธใ์หม่ และการบูรณา
การจนเป็นวถิชีวีติใหมข่องตน 

กจิกรรมทีต่่างกนัจะท าใหเ้ราจดจ าสิง่ทีไ่ดก้ารเรยีนรูต่้างกนัดว้ย ดงัแสดงในปิรามดิแห่งการ
เรยีนรู ้(Learning Pyramid) โดยทีก่ารเรยีนในหอ้งเรยีน ดว้ยการนัง่ฟงับรรยาย (Lecture) จะจ าได้
เพยีงรอ้ยละ 5 ขณะทีก่ารอ่านดว้ยตวัเอง (Reading) จะจ าไดเ้พิม่ขึน้เป็นรอ้ยละ 10 ส่วนการฟงัและ
ได้เห็น (Audiovisual) เช่น การดูโทรทัศน์ ฟงัวิทยุ จ าได้ร้อยละ 20 การได้เห็นตัวอย่าง 
(Demonstration) จะช่วยใหจ้ าได้รอ้ยละ 30 ทัง้นี้ หากมกีารได้แลกเปลีย่นพูดคุยกนั (Discussion) 
เช่น การพูดคุยแลกเปลี่ยนความรูก้นัในกลุ่ม จะช่วยให้จ าได้ถงึรอ้ยละ 50 และถ้ามกีารได้ทดลอง
ปฏบิตัเิอง (Practice doing) จะจ าไดถ้งึรอ้ยละ 75 ส่วนวธิทีีช่่วยใหม้กีารเรยีนรูแ้ละจดจ าไดม้ากทีสุ่ด 
นัน้คอื การไดส้อนผูอ้ื่น (Teaching) เช่น การตวิ หรอืการสอน จะช่วยใหจ้ าไดถ้งึรอ้ยละ 90 

 

ภาพท่ี  4: ปิรามิดแห่งการเรียนรู ้(Learning Pyramid) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทีม่า: National Training Laboratories  
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การศึกษาไทยในปจัจุบนัยงัคงเน้นเพยีงการถ่ายทอดความรูไ้ปสู่ผู้เรยีน หรอืการเรยีนใน
หอ้งเรยีนดว้ยการนัง่ฟงับรรยาย (Lecture) เป็นหลกั ซึง่การเรยีนการสอนในรปูแบบนัน้ไม่เพยีงพอ
ส าหรบัในศตวรรษที ่21 ฉะนัน้ต่อไปนี้ การศกึษาเรยีนรูข้องไทยจะต้องน าไปสู่การส่งเสรมิใหผู้เ้รยีน
ได้คดิวเิคราะห์ รูจ้กัที่จะแสดงความคดิเหน็ ลงมอืปฏบิตั ิหาค าตอบให้มากขึน้ ซึ่งสอดคล้องกบัใน
ทฤษฎปิีรามดิแห่งการเรยีนรูใ้นตรงฐานของปิรามดิทีร่ะบุชีช้ดัว่า ผลส าเรจ็ของการเรยีนรูน้ัน้จะต้อง
มกีารแลกเปลี่ยนพูดคุยกนั (Discussion) มกีารทดลองปฏบิตั ิ(Practice doing) และสอนผูอ้ื่นได ้
(Teaching) 

 

ทัง้นี้ จากการทบทวนเอกสารงานวจิยัต่าง ๆ ที่เกี่ยวขอ้ง ท าให้เหน็ภาพรวมทีอ่าจกล่าวได้
ว่า กระบวนการเรยีนรูใ้นศตวรรษที ่21 จ าเป็นตอ้งมกีารเปลีย่นแปลงไปจากเดมิอย่างสิน้เชงิ และใน
ทีน่ี้จะขอกล่าวถงึรายละเอยีดกระบวนการเรยีนรูท้ี่มคีวามโดดเด่น ได้รบัการกล่าวถงึมาก และเป็น
พืน้ฐานทีส่ าคญัของการเรยีนรูใ้นศตวรรษที ่21 ไดแ้ก่ การเรยีนแบบรูจ้รงิ (Mastery Learning) การ
เรยีนรูแ้บบการสอนใหน้้อย เรยีนรูใ้หม้าก (Teach Less, Learn More) และการเรยีนรูต้ลอดชวีติ 
(Lifelong Learning)  

 

การเรียนแบบรู้จริง (Mastery Learning)  

การเรยีนแบบรูจ้รงิ หรอืการเรยีนแบบรอบรู ้ (Mastery Learning) นี้ ถูกน ามาใชค้รัง้แรก
ตัง้แต่ ปี ค.ศ. 1920 โดย Washbume (1922, อ้างใน Block, 1971) แต่ไม่ไดร้บัความสนใจมาก
เท่าที่ควร จนในช่วงปลายปี ค.ศ. 1950 จงึได้มกีารรื้อฟ้ืนแนวความคิดนี้ขึ้นมาใหม่ในรูปของ
โปรแกรมการเรียนการสอนโดยผู้เรยีนสามารถใช้เวลาเท่าที่ต้องการในการเข้าถึงแก่นแท้ของ
บทเรยีน พร้อมได้รบัข้อมูลย้อนกลบัที่แสดงถึงจุดบกพร่องและค าแนะน าในการปรบัปรุงพฒันา
ตนเองอยา่งสม ่าเสมอ (พงศธ์ารา วจิติเวชไพศาล, 2551) 

ท่ามกลางการเปลีย่นแปลงทีร่วดเรว็ ซบัซอ้น และขอ้มลูอนัมหาศาลในศตวรรษที ่21 นี้ การ
เรยีนแบบรูจ้รงิ หรอืการเรยีนแบบรอบรูจ้ะมบีทบาทส าคญัมากขึน้    

องคป์ระกอบของการเรยีนรูแ้บบรูจ้รงิ (Elements of Mastery) มอีงคป์ระกอบ 3 ส่วน คอื  

1) เรยีนรูท้กัษะองคป์ระกอบย่อยของเรือ่งนัน้  (ACQUIRE Component Skills) 

2) เรยีนรูว้ธิบีรูณาการทกัษะองคป์ระกอบยอ่ยเขา้ดว้ยกนั   (PRACTICE Integrating 
Skills) 

3) เรยีนรูท้ีจ่ะประยกุตใ์ชท้กัษะใหเ้หมาะสมกบักาละเทศะ  (KNOW WHEN TO APPLY 
Skills) 
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ภาพท่ี 5 : องคป์ระกอบของการเรียนรูแ้บบรูจ้ริง (Elements of Mastery)        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทีม่า: Sysan A. Ambrose, et al. (2010) 

 

Sysan A. Ambrose, et al. (2010) อ้างถงึ Sprague and Stuart (2000) ว่า การระบุระดบั
ขัน้ของการพฒันาการเรยีนรูแ้บบรูจ้รงิประกอบดว้ยขัน้ตอนการพฒันา 4 ขัน้ตอนจาก “ผูไ้ม่รู”้ ไปสู่ 
“ผูรู้จ้รงิ” โดยเริม่จาก ขัน้แรก คอื ไม่รูว้่า ไม่รู ้(UNCONSCIOUS Incompetence) สู่ข ัน้ทีส่อง คอื รู ้
ว่าไม่รู้  (CONSCIOUS Incompetence)  ขัน้ที่สาม คือ ท าได้ โดยต้องตัง้ใจท า (CONSCIOUS 
Competence) และขัน้สงูสุดทีเ่รยีกว่ารูจ้รงิ คอื “ท าได ้อย่างอตัโนมตัิ” หรอืท าไดโ้ดยไม่ต้องตัง้ใจท า
หรอืไมรู่ต้วั (UNCONSCIOUS Competence) 
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ภาพท่ี 6: ระดบัขัน้ของการพฒันาการเรียนรูแ้บบรูจ้ริง  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทีม่า: Sysan A. Ambrose, et al. (2010) ทีอ่า้งถงึใน Sprague and Stuart (2000)  

 

อย่างไรก็ตาม แมว้่าการเรยีนแบบรูจ้รงิเป็นสิง่ที่ส าคญัและแนวคดินี้ได้เกดิขึน้มาเป็นระยะ
เวลานานพอสมควร แต่ทีผ่่านมาจนกระทัง่ปจัจุบนัในกรณีของประเทศไทยยงันับว่าการเรยีนแบบรู้
จรงิยงัมเีพยีงส่วนน้อยทีน่ ามาปฏบิตั ิเนื่องจากการเรยีนรูแ้บบรูจ้รงิมกัน ามาซึ่งภาระแก่ครอูยา่งมาก 

วจิารณ์ พานิช ไดร้ะบเุนื้อหาจากหนงัสอื Flip Your Classroom: Reach Every Student in 
Every Class Every Day โดยชีถ้งึลกัษณะทีส่ าคญัของการเรยีนแบบรูจ้รงิ ไวว้่า 

- ผูเ้รยีนสามารถเรยีนเป็นกลุ่ม หรอืเป็นรายบุคคล ตามอตัราเรว็ทีเ่หมาะสม  

- ครทู าหน้าทีป่ระเมนิการเรยีนรู ้ (Formative Assessment) และวดัความเขา้ใจของ
ผูเ้รยีน 

- นักเรยีนพสิูจน์ว่าตนเรยีนรูว้ตัถุประสงค์นัน้ เขา้ใจอย่างแท้จรงิ โดยสอบผ่าน
ขอ้สอบ (Summative Assessment) นักเรยีนทีย่งัสอบไม่ผ่านวตัถุประสงคข์อ้ใดก็
จะไดร้บัการช่วยเหลอื  
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การเรยีนรูแ้บบรูจ้รงิ จะช่วยให้เดก็ประมาณรอ้ยละ 80 สามารถเรยีนเนื้อหาส าคญัได้ 
ขณะทีว่ธิสีอนแบบทีใ่ชก้นัอยู่ในปจัจุบนัเรยีนรูไ้ดป้ระมาณรอ้ยละ 20 นอกจากนัน้ผลการวจิยัยงัชีว้่า 
การเรยีนแบบรูจ้รงิช่วยเพิม่ผลสมัฤทธิข์องผูเ้รยีน เพิม่ความร่วมมอืระหว่างผูเ้รยีน เพิม่ความมัน่ใจ
ตนเองของผูเ้รยีน และช่วยใหโ้อกาสผูเ้รยีนได้แก้ตวัในการเรยีนรูใ้ห้บรรลุผลสมัฤทธิห์ากพลาดใน
รอบแรก  

ปจัจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศมีบทบาทอย่างมากในการช่วยให้การเรียนแบบรู้จริง 
ด าเนินการได้อย่างไม่ยากจนเป็นภาระแก่ครู โดยช่วยสร้างห้องเรยีนแบบกลบัทาง เน้นการท า
กจิกรรมการเรยีนรูท้ีห่อ้งเรยีน เพื่อฝึกฝน ไดล้งมอืปฏบิตั ิในขณะทีก่ารเรยีนวชิาความรูห้รอืทฤษฎี
นัน้ผูเ้รยีนสามารถท าไดใ้นขณะทีอ่ยู่ทีบ่า้น หรอืนอกหอ้งเรยีน และผูเ้รยีนสามารถท าความเขา้ใจใน
บทเรยีนต่าง ๆ ไดซ้ ้า ๆ เนื่องจากมสีื่อวดีทีศัน์ และในกรณทีีผู่้เรยีนยงัไมเ่ขา้ใจ กย็งัมชีัว่โมงเรยีนใน
ชัน้เรยีนใหฝึ้กท าแบบฝึกหดัโดยสามารถปรกึษาหารอืกบัเพื่อนและครคูอยช่วยเหลอื  เมื่อเป็นเช่นนี้
แลว้หอ้งเรยีนแบบกลบัทาง จงึช่วยใหก้ารเรยีนแบบรูจ้รงิไมใ่ช่เรือ่งยากทีจ่ะท าใหเ้กดิขึน้จรงิ  

 

การเรียนรู้แบบการสอนให้น้อย เรียนรู้ให้มาก (Teach Less, Learn More) 

 จากการทบทวนเอกสารที่เกี่ยวขอ้งเกี่ยวกบัการเรยีนรูแ้บบการสอนให้น้อย เรยีนรูใ้ห้มาก 
(Teach Less, Learn More) สามารถสรปุแนวคดิส าคญั ไดด้งันี้ 

- แนวคดิ “การสอนให้น้อย เรยีนรูใ้หม้าก” เป็นการเรยีนการสอนทีด่กีว่า เนื่องจาก
ช่วยใหก้ าลงัใจผูเ้รยีน และช่วยเตรยีมความพรอ้มใหก้บัพวกเขาเหล่านัน้ส าหรบัการ
ใชช้วีติ มากกว่าการสอนมาก หรอืการสอนเพื่อสอบ 

- “การสอนใหน้้อย เรยีนรูใ้หม้าก” มเีป้าหมายเพื่อสมัผสัหวัใจและใหก้ าลงัใจ (Minds) 
ผู้เรยีน ทัง้นี้  เพื่อการเตรียมผู้เรียนส าหรบัการใช้ชีวิต เน้นหลักของการศึกษา 
(Core of Education) ว่าท าไมเราต้องสอน อะไรทีเ่ราควรสอน และเราควรจะสอน
อยา่งไร 

- ต้องมกีารเปลี่ยนแปลงจากการเน้นที่ปรมิาณมาเป็นการเน้นที่คุณภาพการศกึษา  
ทัง้นี้ คุณภาพการศกึษาทีม่ากขึน้ หมายถงึการมปีฏสิมัพนัธใ์นชัน้เรยีน โอกาสของ
การแสดงออก ทกัษะการเรยีนรูต้ลอดชวีติ และการสรา้งลกัษณะผ่านนวตักรรมการ
สอน และกลยทุธว์ธิกีารสอนทีม่ปีระสทิธภิาพ  

- ครู ผู้น าโรงเรยีน และกระทรวงศึกษาธกิาร มบีทบาทส าคญัในการท าให้แนวคิด 
“การสอนใหน้้อย เรยีนรูใ้หม้าก” เกดิขึน้จรงิในทางปฏบิตั ิ
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การเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) 

แนวคิดของการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) เป็นกลยุทธ์ในการศึกษา 
ที่ได้รบัการกล่าวถึงในช่วงสามทศวรรษที่ผ่านมา หรอืตัง้แต่ปลายศตวรรษที่ 20 จนกระทัง่ในต้น
ศตวรรษที่ 21 นี้  เนื่องจากประเทศต่าง ๆ ทัว่โลกล้วนมกีารตระหนักและเป็นที่รบัรูก้นัว่ามคีวาม
จ าเป็นต้องให้  "โอกาสครัง้ที่สอง" เพื่อให้ผู้ที่ไม่ได้รบัประโยชน์จากโอกาสทางการศึกษาที่มอียู่
ในช่วงวยัเด็กและเยาวชนได้มโีอกาสศึกษาเรยีนรู้อีกครัง้ นัน่คือ ผู้ที่ไม่ได้รบัการศึกษาในระบบ
โรงเรยีนตามปกติก็สามารถได้รบัโอกาสศึกษาเรยีนรู้ได้เช่นกนั ผ่านช่องทางของการศึกษานอก
ระบบและการศกึษาตามอธัยาศยั 

OECD (2004) ชีว้่าแนวคดิการเรยีนรูต้ลอดชวีติ หรอื Lifelong Learning มคีุณสมบตัหิลกัที่
ส าคญั 4 ประการ ไดแ้ก่ 

1) มุมมองทีเ่ป็นระบบ (A Systemic View) : เป็นลกัษณะเด่นที่สุดของการเรยีนรูต้ลอด
ชวีติ การเรยีนรูต้ลอดชวีติ โดยไดพ้จิารณาทัง้มุมมองดา้นอุปสงค์และดา้นอุปทาน ทัง้นี้ 
โอกาสในการเรยีนรูเ้ป็นส่วนหนึ่งของระบบการเชื่อมต่อที่ครอบคลุมวงจรชวีติทัง้หมด 
และการเรยีนรูต้ลอดชวีติประกอบไปดว้ยทัง้การเรยีนรูใ้นรูปแบบของการเรยีนรูท้ี่เป็น
ทางการและไมเ่ป็นทางการ 

2) ศูนยก์ลางการเรยีนรูอ้ยู่ทีผู่เ้รยีน  (Centrality of the Learner): การเรยีนรูต้ลอดชวีติ
จะต้องเปลี่ยนแปลงการให้น ้าหนักความสนใจจากการมุ่งเน้นด้านอุปทาน (Supply 
Side) ตวัอย่างเช่น การเปลี่ยนจากการจดัโครงสร้างเชงิสถาบนัการศึกษาอย่างเป็น
ทางการ มาเป็นการใหค้วามสนใจการเรยีนรูใ้นดา้นความอุปสงค ์(Demand Side) เพื่อ
ตอบสนองความตอ้งการของผูเ้รยีนเป็นส าคญั  

3) แรงจงูใจในการเรยีนรู ้(Motivation to Learn): แรงจูงใจในการเรยีนรูเ้ป็นพื้นฐานที่
จ าเป็นส าหรบัการเรยีนรู้ต่อเนื่องตลอดชีวิต กล่าวคือ ต้องมคีวามสนใจที่จะพฒันา
ศกัยภาพส าหรบั “การเรยีนรูท้ีจ่ะเรยีน" (Learning to Learn) ผ่านการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง
และการก าหนดทศิทางใหต้นเองได ้

4) มวีตัถุประสงค์ของนโยบายการศึกษาหลายประการ (Multiple Objectives of 
Education Policy): เช่น ในด้านการพฒันาส่วนบุคคล การพฒันาองค์ความรู ้
วตัถุประสงค์ทางเศรษฐกจิสงัคมและวฒันธรรม และช่วยจดัล าดบัความส าคญัในกลุ่ม
วตัถุประสงคเ์หล่านี้ดว้ยการเปลีย่นผ่านหลกัสตูรใหส้อดคลอ้งกบัช่วงชวีติของบุคคล 

นอกจากนี้ OECD (2004) ได้ชี้ว่า กรอบแนวคิดของการเรยีนรู้ตลอดชวีิตควรได้รบั
ความส าคญัในกระบวนการปฏริูปนโยบาย โดยเสนอแนะแนวทางการปฏบิตักิารอย่างเป็นระบบ 5 
ประการ ไดแ้ก่  
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- การปรบัปรงุการเขา้ถงึ คุณภาพ และความเท่าเทยีม 

- สรา้งทกัษะพืน้ฐานส าหรบัทุกคน 

- ตระหนกัถงึความส าคญัของการเรยีนรูทุ้กรปูแบบ  ไมเ่ฉพาะแค่เพยีงการศกึษาทีเ่ป็น
ทางการ หรอืหลกัสตูรของการศกึษาเท่านัน้ 

- จดัสรรทรพัยากรใหม้กีารกระจายอย่างเหมาะสม  ทบทวนการจดัสรรทรพัยากรให้
ทัว่ถงึทุกภาคส่วน สอดคลอ้งกบัการเรยีนรูต้ลอดช่วงวฎัจกัรชวีติ  

- สรา้งความเชื่อมัน่ในการสรา้งความรว่มมอืระหว่างเครอืขา่ยพนัธมติร 
 

OECD (2007) ได้มกีารศกึษาการส่งเสรมิการเรยีนรู้ตลอดชวีติโดยการปฏริูประบบ
การศึกษา ส าหรบันโยบายเพื่อการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในประเทศ ต่าง ๆ จ านวน 15 
ประเทศ ซึง่แสดงใหเ้หน็ถงึการตอบสนองนโยบาย 9 นโยบาย อย่างไรกต็าม ไม่มปีระเทศใดทีใ่ชท้ัง้ 
9 นโยบายพรอ้มกนั แต่ประเทศส่วนใหญ่พยายามผสมผสานการรวมกนันโยบายต่าง ๆ 9 นโยบาย 
ทัง้นี้ OECD (2007) ไดส้รุปประเดน็ส าคญัจากนโยบายเพื่อการส่งเสรมิการเรยีนรูต้ลอดชวีติทีไ่ด้มี
การด าเนินการในประเทศต่าง ๆ ไวด้งันี้ 

- ควรเพิ่มความยืดหยุ่นและการตอบสนอง (Increased Flexibility and 
Responsiveness): ด้วยการเพิ่มทางเลือกเฉพาะมากขึ้นในการฝึกอบรม และมี
ทางเลือกที่หลากหลายมากขึ้น จุดเน้นคือการตอบสนองทัง้ส่วนบุคคล สถาน
ประกอบการ และเศรษฐกจิ  โดยแนวคดิน้ีมุ่งเป้าหมายทีก่ลุ่มบุคคล และแนวคดิผูเ้รยีน
เป็นศูนยก์ลาง   

- สรา้งแรงจงูใจใหค้นหนุ่มสาวทีจ่ะเรยีนรู้ (Motivating Young People to Learn):  เน้น
ความส าคญัของการประสบความส าเรจ็ในการศกึษาและฝึกอบรม จนกลายมาเป็นระดบั
ความเชื่อมัน่ในทักษะพื้นฐาน น าเอาด้านวิชาชีพเข้าเป็นส่วนหนึ่งของหลกัสูตรใน
โรงเรยีน   

- ต้องสรา้งการเชื่อมโยงการศกึษาและการท างาน (Linking Education and Work): 
สะท้อนถึงระบบคุณวุฒิที่มกีารเชื่อมโยงอย่างเข้มแข็งระหว่างระบบการศึกษาการ
ฝึกอบรมกบัตลาดแรงงาน  และระบบเศรษฐกจิ  

- อ านวยความสะดวกในการเขา้ถึงระบบการรบัรองคุณวุฒ ิ (Facilitating Open Access 
to Qualifications): อาจหมายถงึการสรา้งแนวทางที่เฉพาะเจาะจงในการมอีาชพีหรอื
การมงีานท า ตระหนักถงึความหลากหลายของความส าเรจ็ และลดอุปสรรคที่กดีกนั
กลุ่มต่าง ๆ  
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- สร้างความหลากหลายในกระบวนการประเมิน  (Diversifying Assessment 
Processes): ทัง้นี้อาจรวมถงึความต้องการรปูแบบการประเมนิทีเ่หมาะสม สอดคลอ้ง
กบัวตัถุประสงคท์ีต่ ัง้ไว ้และพยายามตระหนกัรบัรูถ้งึการเรยีนรูป้ระเภทต่าง ๆ ทัง้หมด  

- ท าใหร้ะบบคุณวุฒโิปร่งใส (Making the Qualifications System Transparent): ช่วยลด
ความซับซ้อน ช่วยท าให้ระบบง่าย เช่น ลดความทับซ้อนกันระหว่างคุณวุฒิ 
(Qualification) 

- ทบทวนการระดมทุนและเพิม่ประสทิธภิาพให้เพิม่ขึน้ (Reviewing Funding and 
Increasing Efficiency): ลดต้นทุน ทบทวนประสทิธภิาพ  และขยายศกัยภาพของ
ภาคเอกชนในการฝึกอบรม 

- บรหิารจดัการระบบคุณวุฒใิหด้ขีึน้ (Better Managing the Qualifications System):  
หมายถงึการมกีารประสานงานกนัระหว่างสถาบนัต่างๆ ที่เกี่ยวขอ้งได้ดขีึ้น และเพิม่
แผนงานการบรหิารจดัการในส่วนทอ้งถิน่มากขึน้ 

 

2.3 เป้าประสงคห์ลกัของการจดัการศึกษา 
 

การศกึษาของ OECD (2013) ไดส้รุปภาพรวมของเป้าประสงคห์ลกัของการจดัการศกึษา
ของประเทศต่างๆ ทัว่โลกว่ามจีดุเน้น 4 มติทิีส่ าคญั ไดแ้ก่ 

1) การพฒันาส่วนบุคคล 

2) การยกระดบัทกัษะและสมรรถนะ 

3) การสรา้งโอกาสทางการศกึษาอยา่งเท่าเทยีม 

4) คุณค่าและทศันคต ิ

จุดเน้นใน 4 มติดิงักล่าว ได้น ามาสู่การตัง้เป้าประสงค์หลกัของการจดัการศกึษาในด้าน
ต่างๆ ซึง่มนียัต่อการวางนโยบาย โดยเป้าประสงคท์ีม่กัไดร้บัความส าคญั ไดแ้ก่ 

- ผลลพัธท์างการศกึษา เช่น อตัราการส าเรจ็การศกึษา ระดบัผลการด าเนินงาน คุณภาพ
ของผูท้ีไ่ดเ้ขา้รบัการศกึษา 

- ความเท่าเทยีม / ความเสมอภาค เช่น การเขา้ถงึการศกึษาทีม่คีุณภาพ 

- ประสทิธิภาพของกระบวนการทางการศึกษา เช่น ระบบความรบัผดิชอบและความ
โปรง่ใส ระบบตรวจสอบคุณภาพการจดัการเรยีนการสอน  

- ความเพยีงพอของบุคลากรทางการศกึษาทัง้ในดา้นปรมิาณและคุณภาพ  

- เป้าประสงคเ์ฉพาะอื่นๆ เช่น การขยายตวัทางการศกึษาระดบัอาชวีศกึษา 
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2.4  แนวทางพฒันาการศึกษา 
 

2.4.1 ประเดน็ท้าทายของการจดัการศึกษาและทิศทางนโยบาย 

จากเป้าประสงค์หลกัของการจดัการศกึษาและประเดน็ท้าทายดงักล่าว ได้น ามาสู่การวาง
แนวทางการพฒันาการศึกษาและทศิทางนโยบาย โดยความท้าทายและทศิทางนโยบายที่หลาย
ประเทศใหน้ ้าหนกัความส าคญั ไดแ้ก่  

- การใช้วธิีการบูรณาการอย่างองค์รวม: เพื่อบรรลุวตัถุประสงค์ที่ตัง้ไว้ สามารถเสรมิ
ประสานกันระหว่างองค์ประกอบต่างๆ หลีกเลี่ยงความทบัซ้อน และป้องกันการไม่
สอดคลอ้งกนัของวตัถุประสงคก์ารพฒันาระบบการศกึษา 

- เน้นการประเมนิผลการศกึษาทีอ่งิกบัเป้าประสงคท์างการศกึษา: โดยเน้นการประเมนิที่
สอดรบัเขา้กบัเป้าประสงค์และวตัถุประสงค์การเรยีนรู้ของนักเรยีน ทัง้นี้จะต้องมกีาร
ออกแบบที่เหมาะสมสอดคล้องกับวตัถุประสงค์การประเมนิ และสร้างความเข้าใจที่
ชดัเจนเรือ่งเป้าประสงคก์ารศกึษากบัตวัแทนโรงเรยีน 

- เน้นการพฒันาประสบการณ์ในห้องเรยีน: จุดประสงค์ของการประเมนิคอืการมุ่งสู่การ
พฒันาการเรยีนรูข้องนกัเรยีน และประสบการณ์จากหอ้งเรยีน 

- หลกีเลี่ยงการบดิเบอืน: กล่าวคอื จุดประสงค์ของการประเมนิผลการศกึษาบางครัง้ได้
ถูกบดิเบอืนออกไปจากสิง่ทีค่วรจะเป็น เช่น “การสอนเพื่อการสอบ” ทีท่ าใหจุ้ดมุ่งหมาย
ของการเรยีนการสอนนัน้ผดิไปจากทีค่วรจะเป็น ผูเ้รยีนไม่ไดเ้รยีนเพื่อสัง่สมองคค์วามรู้
อีกต่อไปดังนัน้จึงเป็นความท้าทายของประเทศต่าง  ๆ ที่จะต้องสร้างระบบการ
ประเมนิผลทีไ่มส่่งเสรมิใหเ้กดิการบดิเบอืนจดุประสงคท์ีแ่ทจ้รงิของการศกึษา 

- ใหผู้เ้รยีนเป็นศูนยก์ลาง: ในการประเมนิและวดัผลพฒันาการเรยีนรูข้องนักเรียน ควรให้
นกัเรยีนหรอืผูเ้รยีนเป็นศูนยก์ลาง โดยทีค่วรจะท างานอย่างเตม็ทีเ่พื่อพฒันาการเรยีนรู้
ของนักเรยีน และเพิม่ขดีความสามารถในการประเมนิความก้าวหน้าของนักเรยีน ซึ่ง
รวมทัง้ทกัษะที่ส าคญัส าหรบัการเรยีนรูต้ลอดชวีติ นอกจากนี้ การตดิตามผลลพัธ์การ
เรียนรู้ในอย่างรอบด้านยงัมคีวามส าคัญ เช่น เรื่องพัฒนาการของความคิดอย่างมี
วจิารณญาณ (Critical Thinking) สมรรถนะทางสงัคม (Social Competencies) การมี
ส่วนร่วมกบัการเรยีนรู ้(Engagement with Learning) และความอยู่ดมีสีุขโดยรวม 
(Overall Well-being) 

- การสรา้งศกัยภาพในทุกระดบัของการศกึษา: อาทเิช่น ครจู าเป็นต้องไดร้บัการฝึกอบรม
การประเมนิ ขณะที่ทางโรงเรยีนก็จ าเป็นต้องยกระดบัทกัษะการบรหิารจดัการขอ้มูล 
เป็นตน้ 
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- บรหิารจดัการใหส้อดคลอ้งกบัความต้องการทอ้งถิน่: การประเมนิและวดัผลจ าเป็นต้อง
สรา้งสมดุลทีเ่หมาะสมระหว่างการปฏบิตัติามเป้าประสงคท์างการศกึษาจากส่วนกลาง 
และการบรหิารจดัการให้เหมาะสมกับความต้องการระดบัภูมภิาค ระดบัจงัหวดัหรอื
ระดับโรงเรียน กล่าวคือ ก าหนดตัวชี้ว ัดประเมินผลให้สอดคล้องกับเป้าประสงค์
ระดบัประเทศ แต่กม็วีธิกีารทีย่ดืหยุน่ เหมาะสมกบัส่วนทอ้งถิน่ดว้ย 

- การออกแบบที่ประสบความส าเรจ็จะต้องมกีารทดลองน าร่องและทดลองปฏบิตั:ิ เพื่อ
น าไปสู่การปฏบิตัิที่ประสบความส าเรจ็ จ าเป็นต้องสร้างฉันทามติจากทุกภาคส่วนที่
เกี่ยวข้อง เพื่อยอมรบัการเปลี่ยนแปลง เขา้ใจถงึเหตุผลเบื้องหลงั และประโยชน์ที่จะ
เกดิขึน้ 

 
2.4.2 การพฒันาการศึกษาเรียนรู้ของผู้เรียน 

ประเทศต่าง ๆ ทัว่โลกได้ให้ความส าคัญกับการใช้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง เน้นการจัด
การศกึษาเพื่อเสรมิสรา้งพฒันาการของผูเ้รยีนอย่างสมดุลในทุก ๆ ดา้น OECD (2006) ไดช้ีถ้งึแก่น
ส าคญั (Key Themes) ในการพฒันาการศกึษาเรยีนรูข้องผูเ้รยีนไว ้5 ประการ 

- ผูเ้รยีนต้องมาก่อน (Student First): ใหน้ักเรยีนเป็นศูนยก์ลางการเรยีนรู ้โรงเรยีนต้อง
เปลีย่นจากโมเดลการสอนสิง่เดยีวทีเ่หมาะกบัทุกคน (One-size-fits-all) และแทนทีด่ว้ย
การตัง้เป้าหมาย และพจิารณาบรบิทของผูเ้รยีนแต่ละคนเป็นศูนยก์ลาง 

- ครผููส้รา้งแรงบนัดาลใจ (Inspiring Teachers): ต้องใหน้ิยามใหม่กบั “คร”ู โดยต้องถอย
ออกจากบทบาทแบบดัง้เดิม จากการเป็นครูผู้ถ่ายโอนความรู้ สู่การเป็นครูที่ให้
ค าปรกึษา เป็นผู้ชี้แนะ เป็นผู้อ านวยความสะดวกในการเรยีนรู้ให้กับผู้เรยีน นัน่คือ 
บทบาทครจูะตอ้งมคีวามยดืหยุน่มากขึน้ และเป็นผูเ้ชีย่วชาญอยา่งมอือาชพี 

- ผลกระทบทางสงัคม (Social Effects): ผลส าเรจ็ต้องไม่ใช่เพยีงผลลพัธ์ทางวชิาการ
เท่านัน้ หากแต่จะต้องมผีลลพัธท์างสงัคมด้วย นัน่คอื ความคาดหวงัใหก้ารศกึษาสรา้ง
คน ที่เป็นพลเมืองที่ดีเป็นส่วนหนึ่งของเศรษฐกิจและสังคม เป็นสมาชิกที่ดีของ
ครอบครวั และส่วนหน่ึงของชุมชน 

- ความเชื่อมโยงกบัชุมชน (Community Connectedness): การเรยีนรูจ้ะต้องเชื่อมโยง
กนัระหว่างผู้คน และสถานที่นอกโรงเรยีน ดงันัน้ครอบครวั ผู้ปกครอง อุตสาหกรรม 
และผู้น าชุมชนจึงถือเป็นแหล่งของความรู้ที่มีศักยภาพ เป็นแรงบันดาลใจ โมเดล
ตน้แบบทีช่่วยเสรมิสรา้งโอกาสการเรยีนรู ้

- ความพรัง่พรอ้มในเทคโนโลย ี(The Place of Technology): บทบาทของเทคโนโลยเีพื่อ
การศกึษาในอนาคตจะยิง่ทวบีทบาทความส าคญัขึน้ 
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 ทัง้นี้ การพฒันาการศกึษาเรยีนรูข้องผูเ้รยีนขึน้อยูก่บัปจัจยัหลายประการ โดยมปีจัจยัส าคญั 
ได้แก่ ปจัจยัส่วนตวัของผู้เรยีนและครอบครวั อาท ิกลยุทธใ์นการเรยีนรู ้พื้นฐานครอบครวั ปจัจยั
จากสภาพแวดล้อมการเรยีนรู้ อาท ิครู สถานศึกษา กระบวนการเรยีนการสอน การประเมนิผล 
ตลอดจนทศันคตขิองสงัคม เป็นต้น ในการศกึษาทบทวนส่วนน้ีจะขอกล่าวถงึปจัจยัส าคญัทีไ่ดม้กีาร
กล่าวถงึอยา่งมากต่อการพฒันาการศกึษาเรยีนรูข้องผูเ้รยีน ไดแ้ก่ 

 

คร ู

 ครมูบีทบาทอยา่งมากต่อพฒันาการเรยีนรูข้องผูเ้รยีน ในหลายประเทศจงึใหค้วามส าคญักบั
การคดัเลอืกคนเก่ง มคีวามสามารถเป็นเลศิ เขา้มาเรยีน บ่มเพาะฝึกฝนอย่างเขม้ขน้และบรรจุเป็น
ครูคุณภาพเลศิ สามารถถ่ายทอดองค์ความรู ้ช่วยอ านวยความสะดวกจดัการเรียนรูใ้ห้ผู้เรยีน ได้
คน้พบศกัยภาพทีแ่ทจ้รงิ  

 วจิารณ์ พานิช ไดช้ีถ้งึบทบาทครวู่า  “การเรยีนในศตวรรษที่ 21 ‘คร’ู จะมบีทบาทส าคญัยิง่
กว่าเดิมแต่ไม่ใช่ในฐานะผู้สอน แต่ในฐานะผู้ฝึกให้เด็กได้เกิดทกัษะที่ จ าเป็น ซึ่งครูต้องเปลี่ยน
ความคดิต้องละทิ้งความยดึมัน่ถอืมัน่ในเนื้อหาวชิาว่าถูกที่สุด แลว้ปรบัตวัมาสู่การเป็นผู้ออกแบบ 
การเรียนรู้ ตัง้ค าถาม เพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนได้คิดและลงมือปฏิบัติ เพราะการลงมือท าจะช่วย
สนับสนุนใหเ้ดก็ได้เกดิทกัษะการเรยีนรู ้(Learning Skill) โดยอาจจะอยู่ในรูปแบบของโครงงาน 
เพื่อให้เดก็สามารถน าความรูท้ีไ่ด้ไปประยุกต์ใช้กบัชวีติตนเอง และครูต้องไม่ตอบ ค าถามของเดก็
ในทนัท ีไมดุ่ด่าว่ากล่าวหากค าตอบนัน้ไมถู่กตอ้ง เพราะจะเป็นการท ารา้ยเดก็ในภายหลงั แต่ควรใช้
วธิกีารตัง้ค าถามไปเรื่อย ๆ เพื่อน าไปสู่การลงมอืค้นหาจนได้ค าตอบที่ออกมาจากความคดิภายใน
ตวัของเดก็เอง” (School in Focus , 2555) 

 ขณะที ่ประเสรฐิ ผลติผลการพมิพ์ ระบุว่า ในศตวรรษที ่21 ครจูะต้องมวีธิกีารจดัการเรยีน
การสอนทีเ่หมาะสม โดยใหเ้ดก็วิง่ออกไปหาค าตอบ ไม่ใช่การบอกค าตอบ และมานัง่ท่องจ าเหมอืน
ทีผ่่านมา โดยครอูาจจะต้องมตีวัช่วย นัน่คอืคู่มอืการสอน “คู่มอืครใูนศตวรรษที ่21 ควรจะเป็นคู่มอื
ที่ช่วยแนะน าแนวทางการสอนที่เหมาะสม เช่น ในคู่มอือาจจะช่วยบอกครูได้ว่าแหล่งเรยีนรู้ใน
จงัหวดัมอีะไรบา้ง เพื่อที่ครจูะได้คดิวธิทีี่จะบอกใหเ้ดก็ออกไปหาค าตอบ ซึ่งเดก็ 10 คน กจ็ะได้มา 
10 ค าตอบ ครูสามารถให้เดก็ทุกคนมาพูดคุยแลกเปลี่ยนกนั เพื่อสรุปมาเป็นค าตอบที่เหน็ร่วมกนั 
และเป็นค าตอบของเขาเอง” วธิกีารสอนในลกัษณะนี้นอกจากจะช่วยส่งเสรมิให้เด็กได้ทกัษะการ
เรยีนรู ้ยงัท าใหเ้ดก็มปีระสบการณ์เกดิเป็นทกัษะชวีติ (Life skill) ซึง่การมทีกัษะชวีติทีด่ยีงัช่วยให้
เดก็รูจ้กัทีจ่ะแกไ้ขปญัหาต่างๆ ได ้
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ตนั อุน เซง (2013) คณบดคีณะครุศาสตร ์สถาบนัการศกึษาแห่งชาตสิงิคโปร ์(NIE) ชี้
แนวทางที่น่าสนใจเกี่ยวกับการพฒันาครูให้ได้มาตรฐานทดัเทียมกับนานาประเทศ ภายใต้การ
ปาฐกถาพเิศษในหวัขอ้ "การศกึษาขา้มพรมแดนของภูมภิาคอาเซยีน: โอกาสและความทา้ทายของ
ประชาคมอาเซยีน" ในงานเวลิด์ไดแดค็เอเชยี 2013 ว่า  "ก่อนอื่นต้องยอมรบัว่าการศกึษาเป็น
เสมอืนการลงทุนทางความรู้ในระยะยาว ซึ่งจะส่งผลโดยตรงต่อศักยภาพของประชากรในการ
เชื่อมโยงไปสู่การสรา้งมลูค่าเพิม่ให้กบัประเทศของตนเอง ฉะนัน้ในฐานะครูผู้มบีทบาทส าคญัทาง
การศกึษา จะตอ้งใหค้วามส าคญัต่อการมุง่สู่ความเป็นเลศิทางวชิาการ ภายใต้บรบิททีห่ลากหลายใน
ภูมภิาคอาเซยีน" โดยโจทยข์องครูอาเซยีนในวนันี้คอื จะท าอย่างไรให้ผู้เรยีนมุ่งสู่คุณภาพแห่ง
ศตวรรษที ่21 อยา่งมมีาตรฐาน ซึง่ ตนั อุน เซง (2013) เสนอ 3 แนวทาง ประกอบดว้ย 

1) การบรูณาการระหว่างครใูนอาเซยีน โดยผ่านการเรยีนรูร้ว่มกนั เพื่อน าไปพฒันาและต่อ
ยอดใหก้บัประเทศของตนเองอย่างมมีาตรฐานในระดบัอาเซยีน ซึง่การร่วมมอืทีเ่กดิขึน้
จะช่วยขจดัปญัหาดา้นโครงสรา้งพืน้ฐานทางการศกึษาทีไ่มม่คีุณภาพ ไม่มมีาตรฐาน ให้
พรอ้มสู่การปฏริูปการศกึษาใหม่อย่างมคีุณภาพเทยีบเท่าในระดบัสากล  เช่นเดยีวกบั
การเตรยีมครใูหม้คีุณภาพ ซึง่ครทูีเ่หมาะสมกบัศตวรรษที ่21 จะต้องมคีวามสามารถใน
การเตรยีมหลกัสตูรทีผ่สมผสานใหก้บัผูเ้รยีนในอาเซยีนอย่างเหมะสม เพราะแน่นอนว่า
อกีไมก่ีปี่ขา้งหน้า เมือ่เรามปีระชากรทางการศกึษาทีห่ลากหลายทัง้วฒันธรรม เชือ้ชาต ิ
และภาษา ฉะนัน้สิง่นี้คอืส่วนส าคญัทีจ่ะผลกัดนัใหเ้กดิการเรยีนรูร้ว่มกนัในอาเซยีน 

2) การลงทุนเพื่อการศึกษาในระดบัประเทศ โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทัง้ครู นักวจิยั
สถาบนัการศึกษา และกระทรวงศกึษาธกิาร จะต้องจับมอืร่วมกนัสรา้งแนวคดิในการ
ก าหนดนโยบายและรูปแบบการเรยีนการสอนที่ผสมผสานกนัระหว่างเทคโนโลยแีละ
ความต่างทางเชือ้ชาตใินสงัคมใหไ้ดผ้ลสมัฤทธิจ์นเกดิเป็นรปูธรรมใหม้ากทีสุ่ด ตรงน้ีคอื
ปจัจยัส าคญัเพื่อน าไปสู่การปฏบิตัริว่มกนัต่อไป 

3) ครจูะตอ้งสวมบทบาทส าคญัในสถาบนั โดยกระตุน้ใหผู้เ้รยีนเกดิการใฝ่รูท้ ีเ่น้นสมรรถนะ
และทกัษะเพื่อเสรมิสรา้งพืน้ฐานทางการศกึษา ขณะเดยีวกนัครจูะต้องเป็นผูม้อี านาจใน
การตัดสินใจด้วยตนเอง โดยเฉพาะเรื่องการปรบัเปลี่ยนหลักสูตรหรอืบทเ รียนให้
สอดคลอ้งกบัสถานการณ์ใหม่ๆ ของผูเ้รยีนตลอดเวลา ทัง้หมดนี้คอืการสรา้งอตัลกัษณ์
เชงิบวกใหก้บัครอูยา่งแทจ้รงิ  

เมื่อทัง้ 3 แนวทางประกอบเข้าด้วยกนัแล้ว จะท าให้เห็นภาพใหม่ของ "ครู" ที่สามารถ
ออกแบบการเรยีนการสอนไดส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ปจัจุบนัของผูเ้รยีนอย่างแทจ้รงิ จน
ท าใหผู้เ้รยีนมกีรอบแนวความคดิทีแ่ตกต่างและกวา้งขึน้ ซึง่เป็นการปพูืน้ฐานทางความคดิ
เพื่อน าไปต่อยอดสู่การปฏบิตั ิและสิง่ทีจ่ะท าใหว้ธิกีารนี้เกดิผลอย่างเป็นรปูธรรม เราจะต้อง
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ก าหนดตัวชี้วดัในการประเมนิผลของผู้เรยีนและครูไปพร้อม ๆ กัน เพื่อน าไปปรบัปรุง
คุณภาพของหลกัสตูรใหด้ขีึน้ต่อไป  
 

สถานศึกษา 

จากการศกึษาของ OECD (2013) ยงัชี้ว่า โรงเรยีนถอืว่ามบีทบาทส าคญัในการพฒันา
ความรูข้องนักเรยีนและช่วยสรา้งกลยุทธ์การเรยีนรูท้ี่มปีระสทิธภิาพมากที่สุด แต่ในขณะเดยีวกนั
โรงเรยีนต่าง ๆ อาจเผชญิความแตกต่างในการท างาน ขึ้นอยู่กบัสถานะทางเศรษฐกิจและสงัคม 
อยา่งไรกต็าม ในหลายประเทศ ครอบครวัสงัคมเศรษฐกจินัน้ไดเ้ปรยีบดว้ยเพราะอาศยัอยู่ในพืน้ทีท่ี่
มรีะดบัการพฒันาสูงกว่า ซึ่งแตกต่างจากครอบครวัที่ด้อยโอกาส ดงันัน้เดก็จงึมคีวามไม่เท่าเทยีม
กนัในการเขา้ถงึการศกึษาทีม่คีุณภาพ 
 

การประเมินการเรียนรู้ (Assessment for Learning - Formative Assessment) 

ในเรื่องของการประเมนินัน้เป็นสิง่ทีจ่ าเป็น อย่างไรกต็าม ความส าคญัของการประเมนิการ
เรยีนรูข้องผูเ้รยีนนัน้ควรจะตอ้งเป็นการประเมนิอยา่งสรา้งสรรค ์สะทอ้นใหเ้หน็พฒันาการการเรยีนรู้
ของผูเ้รยีน และไมก่่อใหเ้กดิภาระในการด าเนินการแก่ครหูรอืโรงเรยีนจนมากเกนิไป 

จากการศกึษาของ OECD (2005) แสดงใหเ้หน็ว่าในหลายประเทศไดใ้หค้วามส าคญัและ
ส่งเสรมิการประเมนิเพื่อพฒันาหรอืการประเมนิการเรยีนรู้ (Formative Assessment) ใหเ้ป็นวธิใีน
การปฏริปูการศกึษา โดย OECD ไดศ้กึษาการใช ้Formative Assessment ในระบบการศกึษาของ 
8 แห่ง ไดแ้ก่ ออสเตรเลยี (ควนีสแ์ลนด)์ แคนาดา เดนมารก์ องักฤษ ฟินแลนด ์อติาล ีนิวซแีลนด ์
และสกอ็ตแลนด ์ 

OECD (2005) ชีว้่า Formative Assessment ไดแ้สดงถงึประสทิธภิาพในระดบัความส าเรจ็
ของนักเรยีนที่สูงขึ้นอย่างมาก เพิม่ความเท่าเทียมของผลลพัธ์ของนักเรยีนมากขึ้น  และพฒันา
ความสามารถในการเรยีนรูข้องนกัเรยีน 

โรงเรยีนทีใ่ชก้ารประเมนิแบบเน้นพฒันาการ หรอื Formative Assessment แสดงใหเ้หน็ว่า 
ไม่เพยีงแต่จะเกดิประโยชน์ทีเ่พิม่ขึน้ในเรื่องการประสบความส าเรจ็ทางวชิาการเท่านัน้ แต่ยงัท าให้
เกดิประโยชน์เพิม่ขึน้อย่างมากส าหรบันักเรยีนที่เคยเป็นนักเรยีนที่มผีลการเรยีนต ่ากว่าเป้าหมาย 
(Underachieving Students) ทัง้การพฒันาในเรื่องการเขา้ร่วมเรยีนรู ้การรกัษาพฒันาการเรยีนรู ้
ตลอดจนคุณภาพของงานทีน่กัเรยีนไดท้ าอกีดว้ย 

Formative Assessment ได้สร้างให้นักเรยีนมทีกัษะ “เรยีนรู้ที่จะเรยีน” (Learning to 
Learn) โดยการเน้นที่กระบวนการของการสอนและการเรยีนรู้ และการมสี่วนร่วมของนักเรยีนใน
ฐานะหุ้นส่วน (Partners) ในกระบวนการ นอกจากนี้ยงัช่วยสร้างทกัษะการประเมนิแบบระดับ
เดยีวกนั และการประเมนิตนเอง ซึ่งช่วยให้พวกเขาเหล่านัน้ได้พฒันากลยุทธ์การเรยีนรูไ้ด้อย่างมี
ประสทิธภิาพ 
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องคป์ระกอบทีส่ าคญัส าหรบัการใช ้Formative Assessment 

- ครูที่ใช้การประเมนิเพื่อพฒันาจะต้องเปลี่ยนแปลงวฒันธรรมในห้องเรยีน เน้นให้
ความช่วยเหลือนักเรียน ท าให้ผู้เรียนรู้สึกกล้าที่จะเสี่ยงและไม่กลัวการความ
ผดิพลาด  ทัง้นี้ ครจูะตอ้งช่วยพฒันาความมัน่ใจของนกัเรยีนในชัน้เรยีนอกีดว้ย 

- ครตูอ้งช่วยในกระบวนการเรยีนรูอ้ยา่งโปรง่ใส โดยก าหนดและสื่อสารเป้าหมายการ
เรยีนรู้ ติดตามความก้าวหน้าของนักเรยีน และในบางกรณีอาจปรบัเป้าหมายให้
สอดคล้องกบัความต้องการของนักเรยีนบ้าง ครูสามารถเปรยีบเทยีบการประเมนิ
ของตนกบัครทู่านอื่นๆ เพื่อความมัน่ใจว่าครไูดด้แูลนกัเรยีนอยา่งเท่าเทยีมกนั 

- ครูจะต้องใช้วิธีการเรยีนการสอนแตกต่างกันไป บทเรยีนอาจเกิดจากวิธีการที่
หลากหลาย เพื่ออธบิายแนวคดิใหม่ จดัหาทางเลอืกส าหรบัการท างานเดีย่วของชัน้
เรยีน และใหก้ าลงัใจนกัเรยีน 

- ครตูอ้งใชว้ธิกีารทีผ่สมผสานกนัในการประเมนิความเขา้ใจของนกัเรยีน 
- ครตู้องใหข้อ้เสนอแนะ (Feedback) ทางวาจาหรอืเป็นลายลกัษณ์อกัษรในงานของ

นกัเรยีน 

 

พ้ืนฐานครอบครวั 

จากการศกึษาขอ้คน้พบของ PISA แสดงใหเ้หน็ว่าพ่อแมผู่ป้กครองทีม่พีืน้ฐานไดเ้ปรยีบทาง
เศรษฐสงัคม  มกัจะเลอืกทีจ่ะส่งลูกไปเรยีนในโรงเรยีนของรฐับนพืน้ฐานของมาตรฐานทางวชิาการ 
ซึง่โรงเรยีนเหล่านี้มคีวามสามารถและสอนกลยุทธก์ารเรยีนรูท้ี่มปีระสทิธภิาพเพื่อนักเรยีนในความ
ดแูล หรอืกล่าวอกีนยัหน่ึงไดว้่า พ่อแมผู่ป้กครองกลุ่มเหล่านี้ไม่มขีอ้จ ากดั ซึง่ต่างจากกลุ่มครอบครวั
ทีด่อ้ยโอกาส ทัง้ดา้นค่าใชจ้า่ย และสถานทีต่ ัง้ของโรงเรยีน 

ในประเทศส่วนใหญ่ที่มผีลคะแนนสอบด้านการอ่านที่แตกต่างกนัระหว่างกลุ่มนักเรยีนที่
ดอ้ยโอกาสและกลุ่มนักเรยีนไดเ้ปรยีบทางเศรษฐสงัคม ส่วนหนึ่งสามารถอธบิายไดว้่า นักเรยีนได้
เรยีนรู้มากน้อยแค่ไหนเมื่อมอีายุได้ 15 ปี นอกจากนี้ ผู้ปกครองและครูเป็นผู้ที่สามารถช่วยปิด
ช่องว่าง (Performance Gap) เหล่านี้ไดด้ว้ย 
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กลยทุธใ์นการเรียนรู้ 

ขอ้คน้พบของ OECD (2013) พบว่า ปจัจยัหน่ึงทีม่คีวามส าคญัต่อผลสมัฤทธิใ์นการเรยีน
ของผู้เรยีน คอื การที่ผู้เรยีนมกีลยุทธ์ในการเรยีนรู้ หรอืกล่าวได้ว่า นักเรยีนที่เรยีนรู้วธิกีารสรุป
ขอ้มลูหรอืสรปุใจความส าคญัไดด้ ีมแีนวโน้มทีจ่ะมคีวามสามารถในการอ่านไดด้ขีึน้  

โดยทัว่ไป ผลการเรยีนของนักเรยีนจะมคีวามแตกต่างกนัหากมพีืน้ฐาน (Background) ที่
แตกต่างกนั อย่างไรก็ด ีจากข้อค้นพบของ OECD (2013) พบว่า หากนักเรยีนที่มภีูมหิลงัด้อย
โอกาสจ านวนมากขึน้นัน้สามารถใชก้ลยุทธก์ารเรยีนรูท้ีม่ปีระสทิธภิาพได้ในระดบัเดยีวกบันักเรยีน
ทีม่าจากพืน้ฐานทีไ่ดเ้ปรยีบ จะท าใหช้่องว่างระหว่างประสทิธภิาพทัง้สองกลุ่มลดเกอืบรอ้ยละ 20  

จากการวเิคราะหข์อ้มลูคะแนน PISA กบัพฤตกิรรมการเรยีนรูข้องผูเ้รยีน พบว่า นักเรยีนที่
มผีลคะแนนทีด่ ี(The Best-performing Students) เป็นกลุ่มนักเรยีนที่มทีกัษะการสรุปขอ้มลูทีไ่ดร้บั
ผ่านการอ่านไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพมากทีสุ่ด 

นอกจากนี้ ผลลพัธ์ที่ได้จากการทดสอบ PISA ยงัแสดงให้เห็นว่าประเทศที่นักเรยีนมี
ประสทิธภิาพในการอ่านเฉลี่ยที่แขง็แกร่งเป็นประเทศที่นักเรยีนโดยทัว่ไปทราบถงึวธิีมทีกัษะการ
สรุปข้อมูล ทัง้นี้การรบัรู้ของกลยุทธ์การสรุปที่มปีระสิทธิภาพมคีวามสมัพนัธ์ในทางบวกกับผล
คะแนนการอ่านเป็นทีเ่หน็ไดช้ดั หรอือาจกล่าวไดว้่า ถ้านักเรยีนมทีกัษะในการอ่านจบัใจความ หรอื
สรปุประเดน็ไดด้ ีกจ็ะส่งผลใหม้คีะแนนสอบดา้นการอ่านดดีว้ย ตวัอย่างเช่น ในกลุ่มประเทศ OECD 
ที่มีความแตกต่างในผลคะแนนการอ่านระหว่างนักเรียนผู้ที่มีทักษะการสรุปความสูงที่สุดและ
นกัเรยีนผูท้ีม่ทีกัษะการสรปุความส าคญัน้อยทีสุ่ด มคีะแนนต่างกนัถงึ 107 คะแนน หรอืเทยีบไดเ้ป็น
ความแตกต่างถงึ 2 ปีของการศกึษา 

ในแต่ละประเทศมคีวามแตกต่างกนัในขอบเขตที่กลุ่มเฉพาะของนักเรยีนที่มกีลยุทธ์การ
ท างานทีด่ทีีสุ่ดในการสรปุความ ตวัอยา่งเช่น นกัเรยีนทีม่พีืน้ฐานเศรษฐกจิสงัคมทีไ่ดเ้ปรยีบ ภายใน
กลุ่มประเทศ OECD หากไดเ้รยีนรูเ้พิม่เตมิเกี่ยวกบัประสทิธผิลของการเรยีนรู้ จะท าให้มกีลยุทธ์ที่
ดกีว่านกัเรยีนจากโรงเรยีนทีม่พีืน้ฐานดอ้ยโอกาส 
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ภาพท่ี 7: ความสมัพนัธร์ะหวา่งประสิทธิภาพการอ่านและการรบัรูข้องกลยทุธท่ี์มีประสิทธิภาพสูงสุด 
 

 
ทีม่า: OECD (2013) 

 

จากการศึกษามากกว่ า  31 ประ เทศ พบว่ า  หากนัก เ รียนที่ด้อยโอกาส  (Most 
Disadvantaged Students) มรีะดบักลยุทธก์ารสรุปใจความส าคญัในการอ่าน เช่นเดยีวกบันักเรยีน
กลุ่มทีม่พีืน้ฐานไดเ้ปรยีบทีสุ่ด (Most Advantaged Students) ประเทศของพวกเขาแลว้ จะส่งผลให้
ประสทิธภิาพการอ่านหรอืคะแนนทดสอบดา้นการอ่านของพวกเขาเพิม่สงูขึน้อยา่งน้อย 15 คะแนน 

นอกจากนัน้ ผลจากคะแนน PISA  ยงัแสดงสญัญาณใหเ้หน็ว่านักเรยีนจากภูมหิลงัทาง
สงัคมและเศรษฐกจิทีด่อ้ยโอกาสสามารถท าคะแนนไดด้ใีกลเ้คยีงกบับรรดากลุ่มนักเรยีนทีม่พีืน้ฐาน
ไดเ้ปรยีบได ้ถา้หากพวกเขามคีวามรูม้ากขึน้ ดว้ยวธิกีารเรยีนรูท้ีด่ทีีสุ่ด 

แมว้่า PISA จะไม่สามารถสรุปเหตุและผลไดอ้ย่างชดัเจนนัก แต่ผลเหล่านี้ ช่วยสะทอ้นให้
เห็นว่าความได้เปรียบทางเศรษฐกิจและสังคม (Socio-economic Advantage) น ามาซึ่ง
ความสามารถในการอ่านที่ดขี ึน้ (Better Proficiency in Reading) ดงันัน้การสรา้งโอกาสใหแ้ก่
นกัเรยีนในการพฒันาความเขา้ใจดว้ยการมกีลยทุธก์ารเรยีนรูจ้งึเป็นวิธทีีม่ปีระสทิธภิาพมากทีสุ่ด  
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2.4.3  การพฒันาการบริหารการศึกษาและการปฏิรปูการศึกษา 
 

ความส าคญัของการศึกษาและพฒันาทุนมนุษย ์

การลงทุนในทุนมนุษยค์วรถูกจดัให้เป็นหวัใจของยุทธศาสตรก์ารพฒันาในทุก ๆ ประเทศ 
เนื่องจากทุนมนุษยถ์ือเป็นทรพัยากรที่ส าคญัที่สุดของชาติ สามารถส่งผลต่อวางรากฐานเพื่อเพิม่
ความสามารถในการแข่งขนัในระยะยาว กล่าวอีกนัยหนึ่งคอืความมัน่คงและมัง่มขีองประเทศใน
อนาคตนัน้ขึน้อยู่กบัปจัจยัหลกัส าคญัว่าคนของประเทศนัน้ ๆ มคีวามรู ้ทกัษะ และศกัยภาพที่พรัง่
พร้อมมากน้อยเพยีงใด ซึ่งในบางกรณีนับว่ามคีวามส าคญัมากกว่าการพฒันาทุนด้านอื่น ๆ ของ
ประเทศเสียอีก ดงัจะเห็นได้จากตวัอย่างของหลากหลายประเทศ เช่น ฮ่องกง สงิคโปร์ ไต้หวนั 
เกาหลใีต้ ที่แม้ประสบปญัหาด้านทรพัยากรธรรมชาตหิรอืทุนทางกายภาพซึ่งมอียู่อย่างจ ากดัแต่
สามารถประสบความส าเรจ็ในการเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกิจอย่างรวดเรว็และยัง่ยนื เนื่องจากทุก
ภาคส่วนของประเทศให้ความส าคัญกับการพฒันาทุนมนุษย์ผ่านระบบการศึกษา เพื่อส่งเสริม
ศกัยภาพของประชากรใหเ้ป็นทรพัยากรส าคญัในการพฒันาประเทศ 

หากกล่าวถงึประสบการณ์ของประเทศไทย งานศกึษาของ Peter Warr (2012) ไดศ้กึษา
วเิคราะห์ปจัจยัหลกัที่ส่งผลต่อการเติบโตของเศรษฐกิจไทยในศตวรรษที่ผ่านมา (Source of 
Aggregate Growth) ชีว้่าในอดตีทีผ่่านมาการเจรญิเตบิโตของประเทศนัน้ถูกขบัเคลื่อนโดยทุนทาง
กายภาพเป็นหลกั กล่าวคอื ระหว่างช่วงปี ค.ศ. 1960 – 1990 นัน้ประเทศไทยไดก้้าวขา้มจากสงัคม
เกษตรกรรมมาสู่ประเทศอุตสาหกรรมที่มรีายได้ปานกลาง ขบัเคลื่อนผ่านการเปิดตลาดเสรต่ีอ
ประชาคมโลกและเน้นนโยบายพึ่งพงิการส่งออก โดยใชข้อ้ได้เปรยีบจากความสามารถในการผลติ
สนิคา้และบรกิารดว้ยแรงงานราคาถูก อยู่บนพืน้ฐานของการขยายตวัของทุนทางกายภาพ คอื การ
ลงทุนจากภาคเอกชน (Private Investment) เป็นส่วนใหญ่ ซึง่รปูแบบการเปลีย่นผ่านในลกัษณะนี้
ได้เกิดขึ้นกบัหลาย ๆ ประเทศในเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้ โดยมผีลลพัธ์คือค่าเฉลี่ยรายได้ของ
ประชากรสงูขึน้ อตัราส่วนของแรงงานในภาคเกษตรกรรมลดน้อยลง และอตัราความยากจนลดต ่าลง  

ปจัจุบนัประเทศไทยจงึยงัติดอยู่กบัการเป็นประเทศรายได้ปานกลาง โดยไม่สามารถก้าว
ไปสู่การเป็นประเทศที่มีรายได้สูงได้ เนื่ องจากไม่สามารถสร้างนวัตกรรม เทคโนโลยี เพิ่ม
ประสทิธผิลในการผลติเพิม่มลูค่าของสนิคา้ 

อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยจะไม่สามารถพัฒนาประเทศโดยอาศัยประโยชน์จากฐาน
ทรพัยากรธรรมชาติและแรงงานต้นทุนต ่าได้อีกต่อไป ดังนัน้ ประเทศไทยจงึต้องการปฏิรูปทิศ
ทางการพฒันาอย่างเร่งด่วน โดยหลกัส าคญัคอืการลงทุนในทรพัยากรมนุษย์อย่างจรงิจงัผ่านการ
พฒันาระบบการศกึษาและยกระดบัคุณภาพก าลงัคนใหเ้ตม็ไปดว้ยศกัยภาพ ความรู้ ทกัษะ และขดี
ความสามารถเพื่อจะเป็นก าลงัคนทีม่คีุณภาพ และยกระดบัความสามารถในการผลติของประเทศได้
อยา่งยัง่ยนื 
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ภาพท่ี 8: นโยบายการพฒันาและการเปล่ียนผา่นของประเทศ 

 

 
ทีม่า: Peter Warr (2012) 

 

จะเห็นได้ว่าทุนมนุษย์ถือเป็นกุญแจส าคัญที่สุดประการหนึ่งในการไขประตูไปสู่ความ
รุง่โรจน์ในอนาคตและช่วยใหป้ระเทศไทยสามารถก้าวไปสู่โลกทีห่นึ่งไดอ้ย่างเตม็ภาคภูม ิทัง้นี้ เป็น
ที่เข้าใจกนัโดยทัว่ไปว่าการพฒันาคนมกัจะมคีวามสมัพนัธ์อย่างใกล้ชิดกับระบบการศึกษาของ
ประเทศโดยมกีารงานวจิยัจ านวนมากทีส่ะทอ้นใหเ้หน็ถงึผลตอบแทนทีไ่ดจ้ากการลงทุน (Return to 
Investment) จากการพฒันาทุนมนุษย์ผ่านการศึกษา ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น 2 ระดบั ทัง้ใน
ระดบัมหภาค (Macro Level) ทีเ่ป็นผลกระทบต่อผลติภาพหรอือตัราการเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิ
ของประเทศ และในระดบัจุลภาค (Micro Level) คอืผลประโยชน์ทีไ่ดใ้นส่วนบุคคล  โดยสรุปไดด้งั
ตารางที่ 3 ซึ่งจากการทบทวนเอกสารผลงานวจิยั และหลกัฐานเชงิประจกัษ์ แสดงให้เห็นถึง
ความส าคญัของการพฒันาทุนมนุษย ์รวมทัง้พบว่าการสนับสนุนการศกึษานัน้จะส่งผลกระทบในเชงิ
บวกทัง้ในระดบับุคคล ไปจนถงึการเพิม่ผลติภาพส่งเสรมิการเจรญิเตบิโตและความมัง่คัง่ การอยู่ดมีี
สุขใหก้บัประเทศ   
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ตารางท่ี 3 : ผลตอบแทนจากการพฒันาทุนมนุษยผ์า่นการศึกษา 
ระดบัผลกระทบ หลกัฐานเชิงประจกัษ ์

ระดบัมหภาค 
(Macro Level) 

- หลกัฐานงานวจิยันานาชาตขิอง Grilliches (1977) Barro (1991) และ Bassanini 
and Scarpetta (2001) ชีใ้หเ้หน็ว่าการลงทุนในการศกึษา ท าใหป้ระเทศมอีตัราการ
เจรญิเตบิโตและความมัง่คัง่ทางเศรษฐกจิเพิม่ขึน้ได ้ยกตวัอย่างเช่นหากค่าเฉลี่ยของ
ระดบัการศกึษาของประชากรเพิม่ขึน้ 1 ปี จะส่งผลใหผ้ลติภาพแรงงานของประเทศ
สงูขึน้ในอตัราประมาณรอ้ยละ 3 ถงึ 6 

- มงีานวจิยัของ Griffith, Redding and Van Reenen (2000) แสดงใหเ้หน็อย่างชดัเจน
ว่าทุนมนุษยม์บีทบาทส าคญัในการส่งเสรมิใหเ้กดิความก้าวหน้าทางเทคโนโลยกีาร
เผยแพร่ทางนวตักรรม (Technological Change and Diffusion) 

- การศกึษาโดย Spiegel (1994) บ่งชีว้่าทุนมนุษย์ส่งผลต่ออตัราการเจรญิเตบิโตผ่าน
ผลกระทบเชงิบวกทีม่ต่ีอทุนทางกายภาพ 

- การพฒันาทุนมนุษยย์งัถูกยกใหเ้ป็นทางเลอืกหน่ึงในการแกป้ญัหาความไม่เท่าเทยีม
กนัทางดา้นรายไดเ้นื่องจากการพฒันาทุนมนุษยใ์นคนกลุ่มหนึ่งจะท าใหอุ้ปทานของ
แรงงานมทีกัษะเพิม่มากขึน้  ในขณะทีจ่ะลดอุปทานแรงงานดอ้ยทกัษะลงซึง่จะส่งผล
ให้ค่าจ้างของแรงงานมีทกัษะในสงัคมปรบัตัวลดลง ในขณะที่ค่าจ้างแรงงานด้อย
ทกัษะปรบัตวัเพิม่สงูขึน้ (Silva Martins and Pereira 2001) กล่าวคอืค่าจา้งแรงงาน
ของผูค้นในสงัคมมกีารปรบัตวัเขา้ใกลก้นัมากขึน้ 

- งานวจิยัของ Behrman and Stacey (1997) Blundell (1999) และ OECD (2006) ที่
แสดงใหเ้หน็ว่าการพฒันาทุนมนุษยแ์ละการลงทุนในระบบการศกึษายงัมผีลประโยชน์
ในเชงิสงัคม อาท ิการขยายโอกาสทางการศกึษานัน้มีความสมัพนัธ์กบัสถานะทาง
สุขภาพทีด่ขี ึน้ ความเสีย่งต่อการว่างงานลดลง และการปรบัปรุงทีด่ขี ึน้ของตวัแปรที่
เกีย่วกบัความสมานฉันทใ์นสงัคม (Social Cohesion) เช่นอตัราการก่ออาชญากรรม
ลดลง การมสีว่นร่วมทางการเมอืงของประชาชนเพิม่ขึน้ 

ระดบัจลุภาค 
(Micro Level) 

- การเพิ่มทุนมนุษย์ช่วยแก้ปญัหาความยากจนอย่างยัง่ยืนโดยมีการศึกษาของ  
Harmon et al (2003) แสดงใหเ้หน็ถงึสหสมัพนัธเ์ชงิบวก (Correlation) ของระดบั
การศกึษาและรายได้ (Education & Earning) กล่าวคอืประชากรทีม่รีะดบัการศกึษา
หรอืไดร้บัพฒันาทกัษะฝีมอืมาก กจ็ะยิง่มรีายไดม้ากขึน้ตามไปดว้ย  

- เมื่อพจิารณาผลประโยชน์ทีต่กกบัผูเ้รยีน มงีานวจิยัของ Denny and Harmon (2001) 
บ่งชีว้่าอตัราผลตอบแทนของการศกึษานัน้ ไม่ได้มลีกัษณะเป็นเสน้ตรง (Non-liner) 
การศึกษาจึงเป็นการลงทุนที่มีความคุ้มค่ามากที่สุดส าหรับผู้ที่มีการศึกษาสูง 
โดยเฉพาะผูท้ีจ่บจากระดบัอุดมศกึษา 

ทีม่า: คณะวจิยั Sasin Institute for Global Affairs (SIGA) โดยรวบรวมจาก Harmon et al (2003) Denny and Harmon (2001) 
Grilliches (1977) Barro (1991) Bassanini and Scarpetta (2001) Griffith, Redding and Van Reenen (2000) Spiegel 
(1994) Silva Martins and Pereira (2001) Behrman and Stacey (1997) Blundell (1999) และ OECD (2006) 
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ผลตอบแทนภายนอกของการศึกษา 

การศกึษาเป็นทัง้การบรโิภคและการลงทุน เพราะการศกึษาก่อใหเ้กดิประโยชน์แก่ผู้ศกึษา
ทัง้ในขณะทีศ่กึษาอยู่และในอนาคต ทัง้นี้ การศกึษามลีกัษณะของสนิคา้กึ่งส่วนบุคคลและสนิคา้กึ่ง
มหาชน เนื่องจากการศกึษาใหป้ระโยชน์แก่ผูศ้กึษาและผูอ้ื่นในสงัคมดว้ย ดว้ยเหตุนี้ รฐักม็เีหตุผล
เพยีงพอทีจ่ะใชท้รพัยากรทีไ่ดจ้ากภาษอีากรไปเพื่อการส่งเสรมิบรกิาร การศกึษา แต่กต็้องใหค้วาม
ระมดัระวงั ใหผ้ลตอบแทนต่อสงัคม และต้นทุนของสงัคมอยู่ในระดบัทีส่มดุลกนั ทัง้นี้ ในการพฒันา
ประเทศเพื่อใหก้ าลงัคนมกีารศกึษาอยา่งมคีุณภาพในระดบัทีใ่หป้ระโยชน์แก่สงัคม จ าเป็นทีจ่ะต้องมี
การวางแผนการศกึษาใหส้อดคลอ้งกบัการวางแผนก าลงัคน  

ในทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ นอกจากการศึกษาจะให้ผลตอบแทนส่วนบุคคล  (Private 
Returns) ซึ่งเป็นผลตอบแทนโดยตรงต่อผู้ได้รบัการศึกษาในรูปของการเพิ่มขึ้นของผลิตภาพ  
(Productivity) และค่าตอบแทน การศกึษาของบุคคลหนึ่งยงัใหผ้ลตอบแทนต่อบุคคลอื่น ๆ ในสงัคม
หรอืทีเ่รยีกกนัว่า  “ผลตอบแทนภายนอก” (External Returns หรอื Externalities) ในรปูของการ
เพิม่ขึน้ของผลติภาพและค่าตอบแทนของบุคคลอื่น ๆ  ผลตอบแทนภายนอกดงักล่าวเป็นผลมาจาก
กระบวนการแลกเปลีย่นเรยีนรู ้ทกัษะและความรูต่้าง ๆ ระหว่างบุคคลในสงัคม (ดลิกะ ลทัธพพิฒัน์ 
และ จริะวฒัน์  ป ัน้เป่ียมรษัฎ,์ 2556) 

ดลิกะ ลทัธพพิฒัน์ และ จริะวฒัน์ ป ัน้เป่ียมรษัฎ์ (2556) ได้ศกึษาผลตอบแทนภายนอก
ของการศกึษา และนัยต่อนโยบายการอุดหนุนดา้นการศกึษาของประเทศไทย การศกึษานี้ประมาณ
ขนาดของผลตอบแทนภายนอกของการศกึษาทัง้โดยรวมและแยกย่อยการศกึษาระดบัต่าง ๆ  โดย
วธิวีเิคราะห์แบบสดัส่วนแรงงานคงที่ (Constant-composition Approach) ซึง่สามารถขจดัความ
เบี่ยงเบนที่เกดิขึน้จากการใช้ Mincerian Approach ได้ ทัง้นี้เพื่อน าผลที่ได้ใช้เป็นขอ้มูล ในการ
ก าหนดนโยบายการอุดหนุนดา้นการศกึษาในอนาคต  

ผลการศกึษาผลตอบแทนภายนอกของการศกึษาของ ดลิกะ ลทัธพพิฒัน์ และ จริะวฒัน์ 
ป ัน้เป่ียมรษัฎ์ (2556) ในภาพรวมพบว่า พ.ศ. 2529/2530 ถงึ 2539/2540 การศึกษาโดยรวมให้
ผลตอบแทนภายนอก ประมาณร้อยละ 3.8-4.4 แต่ไม่พบหลักฐานว่า การศึกษาโดยรวมให้
ผลตอบแทนภายนอกอย่างมนีัยส าคญั ในช่วงพ.ศ. 2542/2543 ถงึ 2552/2553 นอกจากนี้ยงัพบว่า 
ในช่วง พ.ศ. 2529/2530 ถึง 2539/2540 การศึกษาระดบัมธัยมเป็นการศึกษาระดับเดียวที่มี
ผลตอบแทนภายนอก (ประมาณรอ้ยละ 3.7-4.8) แต่ในช่วง พ.ศ. 2542/2543 ถงึ 2552/2553 กลบั
ไม่พบว่าการศกึษาระดบัมธัยมศกึษามผีลตอบแทนภายนอกอย่างมนีัยส าคญั ในขณะที่การศกึษา
ระดบัอุดมศกึษาสายสามญักลายเป็นการศกึษาระดบัเดยีวทีม่ผีลตอบแทนภายนอกอย่างมนีัยส าคญั 
โดยมขีนาดประมาณรอ้ยละ 1-1.5 
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อยา่งไรกต็าม ดลิกะ ลทัธพพิฒัน์ และ จริะวฒัน์ ป ัน้เป่ียมรษัฎ์ (2556)  สรุปไวต้อนทา้ยว่า 
แมง้านวจิยัจะสนบัสนุนใหร้ฐัอุดหนุนการศกึษาระดบัอุดมศกึษา แต่นยัต่อความเหมาะสมของจ านวน
เงนิอุดหนุนของรฐันัน้ยงัไม่มคีวามชดัเจนนัก หากค านวณผลตอบแทนภายนอกของการศกึษา
ระดบัอุดมศกึษาสายสามญัออกมาเป็นจ านวนเงนิคร่าวๆ ประมาณ 3,600 ลา้นบาทต่อปี  ซึง่ต ่ากว่า
ค่าเฉลีย่ของเงนิอุดหนุนในระดบัอุดมศกึษาในช่วงปีงบประมาณ 2549-2553 ประมาณ 6.25 เท่า 
อย่างไรกด็ ี ผลตอบแทนภายนอกทีค่ านวณดงักล่าวเป็นผลตอบแทนทีเ่กดิขึน้ในรปูของการเพิม่ขึน้
ของค่าจา้งโดยเฉลีย่เท่านัน้ แต่ไม่ไดร้วมถงึการเพิม่ขึน้ของผลตอบแทนในรปูแบบอื่น ๆ ทีแ่รงงาน
ไดร้บัจากนายจา้ง เช่นสวสัดกิารต่างๆ  อาหาร และทีอ่ยู่อาศยั และผลตอบแทนภายนอกอื่น ๆ ที่
อาจเกดิขึน้แต่ไมส่ามารถวดัเป็นเงนิได ้เช่น ความสงบสุขและความเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ยในสงัคม  

 

การปฏิรปูการศึกษาด้วยการปฏิรปูระบบความรบัผิดชอบ 

สถาบนัวจิยัเพื่อการพฒันาประเทศไทย (2554) ได้เสนอว่า หวัใจส าคญัของการยกเครื่อง
การศกึษาไทยให้มคีุณภาพต้องเริม่จากการสรา้งความรบัผดิชอบในการจดัการศกึษา โดย “ความ
รบัผดิชอบ” (Accountability)  ในที่นี้ หมายถงึ พนัธะผูกพนัในหน้าทีก่ารงานของบุคคลใดบุคคล
หนึ่งหรอืองคก์รใดองคก์รหนึ่งต่อ เป้าหมายทีไ่ดร้บัมอบหมายจากบุคคลหรอืองค์กรอื่น ๆ โดยมี
ระบบตรวจสอบทีฝ่า่ยผูม้อบหมายเขา้ตรวจสอบประเมนิผลงานเพื่อใหร้างวลั และบทลงโทษแก่ฝ่าย
ปฏบิตัหิน้าทีไ่ด ้

สถาบนัวจิยัเพื่อการพฒันาประเทศไทย (2554) ชีป้ระเดน็ในกรณีการจดัการศกึษาว่า รฐัมกั
มบีทบาทส าคญัในการจดัการศกึษาในรูปแบบต่าง ๆ เช่น จดัการศกึษาเองผ่านโรงเรยีนรฐับาล 
โรงเรยีนรฐับาลจงึต้องรบัผดิชอบต่อรฐับาลและต้องก ากบัดูแลครูของตนให้สอนนักเรยีนอย่างมี
คุณภาพ ในเวลาเดยีวกนั รฐับาลจะรบัผดิชอบต่อผูป้กครอง โดยผูป้กครองในฐานะพลเมอืงจะใชก้าร
เลอืกตัง้และการเรยีกรอ้งทางการเมอืงเป็น กลไกก ากบัควบคุมรฐับาลเพื่อด าเนินนโยบายการศกึษา
อย่างมคีุณภาพ ทัง้หมดนี้ท าใหเ้กดิ “สายความรบัผดิชอบ” (Accountability Chain) จากพ่อแม่
ผู้ปกครองไปยงัรฐับาล ต่อเนื่องไปจนถึงโรงเรยีนและครู อย่างไรก็ตาม ปญัหาก็คือ สายความ
รบัผดิชอบ “ผูป้กครอง-รฐับาล-โรงเรยีน-คร”ู ดงักล่าว หรอือาจเรยีกว่า“ความรบัผดิชอบสายยาว” 
(Long-route of Accountability) มคีวามเสี่ยงที่จะขาดในช่วงใดช่วงหนึ่งได้ง่าย ประชาชนยงัไม่
สามารถก ากบัการด าเนินนโยบายของรฐับาลไดอ้ย่างใกลช้ดิ นักการเมอืงเองกไ็ม่สามารถก ากบัให้
กระทรวงศึกษาธิการท าตามนโยบายของตนที่หาเสียงกับประชาชนได้ทุกเรื่อง  ส่วน
กระทรวงศึกษาธกิารเองก็ยงัมปีญัหาก ากบัดูแลการบรหิารงานของโรงเรยีนให้มคีุณภาพได้และ
โรงเรยีนกม็กัจะไมส่ามารถก ากบัการสอนของครแูต่ละคนไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพเช่นกนั 
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สถาบนัวจิยัเพื่อการพฒันาประเทศไทย (2554) ให้ความเหน็ว่าการสรา้งความผดิชอบใน
ระบบการศกึษาอาจท าไดโ้ดยการปฏริปูสถาบนัทางการเมอืง เพื่อใหป้ระชาชนสามารถตรวจสอบรฐั
ไดง้่ายขึน้ แต่การปฏริปูดงักล่าวกเ็ป็นสิง่ทีย่าก แนวทางส าคญัในการยกระดบัคุณภาพการศกึษาก็
คอื การท าให้โรงเรยีนและครตู้องรบัผดิชอบต่อผูป้กครองโดยตรง ซึ่งน่าจะมปีระสทิธผิลมากกว่า 
เพราะวธินีี้มสีายความรบัผดิชอบเพยีง “ผูป้กครอง-โรงเรยีน-คร”ู ซึง่เป็น “ความรบัผดิชอบสายสัน้” 
(Short-route of Accountability) ท าใหม้โีอกาสสายขาดน้อยกว่า ครแูละโรงเรยีนต้องรบัผดิชอบต่อ
ผูป้กครองมากขึน้ 

ทัง้นี้ สมเกียรติ ตัง้กิจวานิชย์ และคณะ (2555)  ได้เสนอยุทธศาสตร์การสร้างความ
รบัผดิชอบของระบบการศกึษา ดว้ยการอาศยัยทุธศาสตรก์ารสรา้งความรบัผดิชอบสายสัน้ไวด้งันี้ 

- การปรบัปรุงระบบสอบมาตรฐานและการประเมนิคุณภาพสถานศกึษา เพื่อให้สะท้อน
คุณภาพการจดัการศกึษาไดอ้ยา่งแทจ้รงิ 

- การเปิดเผยขอ้มูลผลการสอบมาตรฐานและผลประเมนิคุณภาพของโรงเรยีน  เพื่อให้
ผูป้กครองเลอืกโรงเรยีนตามคุณภาพและตดิตามการด าเนินงานของโรงเรยีนได้ 

- การกระจายอ านาจการบรหิารใหก้บัโรงเรยีน เพื่อใหโ้รงเรยีนแต่ละแห่งปรบัปรุงการจดั
การศกึษาไดอ้ยา่งคล่องตวัและเหมาะสมกบัปญัหาของแต่ละโรงเรยีน 

- การปฏริปูระบบผลตอบแทนของครใูหเ้ชื่อมโยงกบัผลสอบของนกัเรยีน 

- การจดัสรรงบประมาณในรูปแบบเงนิอุดหนุนรายบุคคล เพื่อให้เงนิอุดหนุนที่โรงเรยีน
ไดร้บัเป็นไปตามจ านวนนกัเรยีนทีเ่ลอืกเขา้เรยีน 

 

สมเกยีรต ิตัง้กจิวานิชย ์และคณะ (2555)  ชีว้่าภายใต้มาตรการขา้งต้น ผูป้กครองจะใชผ้ล
การสอบและผลประเมนิเป็นขอ้มลูในการเลอืกโรงเรยีน โรงเรยีนกจ็ะต้องพฒันาคุณภาพการสอน
เพื่อดงึดดูนักเรยีนและไดร้บัเงนิอุดหนุน ขณะเดยีวกนัครกูย็่อมจะเอาใจใส่นักเรยีนและปรบัปรุงการ
สอนให้มปีระสทิธภิาพมากขึน้ เพื่อไดร้บัผลตอบแทนที่ดขี ึน้ ส่วนโรงเรยีนทีไ่ม่ผ่านการประเมนิจะ
ได้รบัการช่วยเหลอืให้สามารถปรบัปรุงการจดัการการศกึษาได้ นอกจากนี้ ระบบการศึกษายงั
จ าเป็นตอ้งมแีนวทางช่วยเหลอืนักเรยีนทีม่ผีลคะแนนต ่า เพื่อมใิหน้ักเรยีนกลุ่มอ่อนถูกละเลย และมี
มาตรการช่วยเหลอืโรงเรยีนที่ไม่ผ่านการประเมนิอย่างเป็นระบบ เพราะในทางปฏบิตัิ โรงเรยีน
หลายแห่งอาจไม่มศีกัยภาพเพยีงพอจะปรบัปรุงการจดัการศกึษาไดเ้อง ในทางตรงกนัขา้ม กต็้อง
ด าเนินมาตรการรบัผดิหรอืลงโทษกบัโรงเรยีนทีไ่ดร้บัความช่วยเหลอืแต่ยงัไม่ผ่านการประเมนิอย่าง
ต่อเนื่อง 
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จากการศึกษาวจิยัของ สมเกยีรต ิตัง้กจิวานิชย ์และคณะ (2555)   ให้ความส าคญักบั
ประเดน็เรื่อง ล าดบัขัน้ในการด าเนินนโยบาย โดยในการวจิยัระบุว่า การด าเนินนโยบายสรา้งความ
รบัผดิชอบสายสัน้ต้องเรยีงล าดบัก่อนหลงัอย่างเป็นขัน้เป็นตอน เพราะบางนโยบายจะไม่ช่วยเพิม่
คุณภาพการศกึษา หากไม่ด าเนินนโยบายอื่นก่อน เช่น แมก้ารปรบัผลตอบแทนของครใูหเ้ชื่อมโยง
กบัผลสอบของนักเรยีน จะจงูใจครใูหเ้อาใจใส่นักเรยีนมากขึน้ แต่หากไม่ปรบัปรุงคุณภาพขอ้สอบ
มาตรฐานใหท้ดสอบทกัษะการคิดวเิคราะหแ์ทนการจ า ครกูย็งัเน้นสอนใหน้ักเรยีนท่องจ า หรอืการ
จดัสรรงบประมาณเป็นเงนิอุดหนุนรายบุคคลมากขึ้น แต่ยงัไม่มกีารเปิดเผยข้อมูลผลการสอบ
มาตรฐาน โรงเรยีนกไ็ม่จ าเป็นต้องปรบัคุณภาพเพื่อดงึดูดนักเรยีน เพราะผูป้กครองและนักเรยีนมี
ขอ้มลูอยา่งจ ากดัในการเลอืกเขา้โรงเรยีน 

นอกจากนี้ สมเกยีรต ิตัง้กจิวานิชย ์และคณะ (2555)   เสนอว่าการด าเนินนโยบายอยา่ง
เป็นล าดบัขัน้ตอนทีค่วรปรบัปรงุและปฏริปูดงันี้ 

- ล าดบัแรกควรจะต้องเริม่จาก ปรบัปรุงคุณภาพข้อสอบมาตรฐานและการประเมนิ
สถานศกึษาภายนอกและเปิดเผยผลสอบ มาตรฐานและผลประเมนิสถานศกึษา เพราะ
นโยบายอื่นจะส าเรจ็กต่็อเมือ่มขีอ้มลูคุณภาพทีด่ ี 

- ล าดบัต่อมา กระจายอ านาจใหโ้รงเรยีนไดป้รบัปรุงคุณภาพการจดัการศกึษา แลว้จงึใช้
ผลประเมนิและผลสอบมาตรฐานด าเนินนโยบายอื่นทีเ่กดิผลดแีละผลเสยี  กบัโรงเรยีน
และครู โดยเริม่จากมาตรการช่วยเหลอืและลงโทษโรงเรยีนที่ไม่ผ่านการประเมนิและ
การ จ่ายผลตอบแทนครตูามผลการสอบของนักเรยีนก่อน เพราะมาตรการทัง้ 2 นี้จะ
ช่วยเหลอืโรงเรยีนทีม่ศีกัยภาพต ่าใหพ้ฒันาคุณภาพการสอนเพิม่ขึน้ไดแ้ละ จงูใจครใูห้
เอาใจใส่นกัเรยีนและพฒันาทกัษะการสอนใหด้ขีึน้ 

- ล าดบัสุดท้าย คือการจดัสรรงบประมาณในรูปแบบเงนิอุดหนุนรายบุคคล  เพราะ
มาตรการนี้จะมปีระสิทธภิาพก็ต่อเมื่อในระบบการศึกษา  มโีรงเรยีนที่มคีุณภาพดี
ทดัเทยีมกนัและแขง่ขนัพฒันาคุณภาพกนัได ้
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2.4.4 การพฒันาการศึกษาและก าลงัคนเพือ่เพิม่ขีดความสามารถในการแข่งขนั
ของประเทศ 

 
คุณภาพของก าลงัคน หมายถงึ ผลติภาพ (Productivity) หรอืประสทิธภิาพในการผลติของ

ก าลังคน การยกระดับคุณภาพของก าลังคนนั ้นมีบทบาทในการสร้างผลผลิตและรายได้  
ทัง้นี้ การศกึษาเป็นการลงทุนหนึ่งทีม่คีวามส าคญัอย่างยิง่ต่อการเพิม่ค่าของทุนมนุษย์และยกระดบั
คุณภาพก าลงัคน  เนื่องจากการศกึษาเป็นส่วนส าคญัทีท่ าใหร้ายไดสู้งขึน้ เกดิการพฒันาทัง้ทางตรง
ต่อตวัผูเ้รยีน และยงัก่อใหเ้กดิประโยชน์ทางออ้มต่อการพฒันาประเทศและสงัคมอกีดว้ย 

หากพจิารณาในภาพรวมของประเทศแล้ว จึงกล่าวได้ว่าการพฒันาก าลงัคนเป็นหนึ่งใน
ปจัจยัส าคญัที่ช่วยพฒันาเศรษฐกจิ  เพราะก าลงัคนมบีทบาทต่อการพฒันาด้านต่าง ๆ  อย่างไรก็
ตามจากผลส ารวจของ World Bank (2012) พบว่า ภาวะขาดแคลนทกัษะของแรงงานก าลงัเป็น
อุปสรรคส าคญัอนัดบัหนึ่งส าหรบัการท าธุรกจิในประเทศไทย  โดยปจัจุบนันี้วกิฤตการขาดแคลน
แรงงานด้านปรมิาณและคุณภาพเพิม่ความรุนแรงมากขึ้นเรื่อย ๆ การขาดแคลนแรงงานทัง้ด้าน
ปรมิาณและคุณภาพเป็นปญัหาเชงิโครงสรา้งที่มนีัยส าคญัต่อความสามารถในการแข่งขนัของไทย 
ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการเจรญิเติบโตอย่างยัง่ยืนในระยะยาวเนื่องจากประเทศไม่สามารถใช้
ทรพัยากรมนุษยไ์ดอ้ยา่งเตม็ประสทิธภิาพ ดงันัน้ การแก้ไขปญัหาการขาดแคลนแรงงานและพฒันา
คุณภาพแรงงานอย่างต่อเนื่องจงึมคีวามจ าเป็นอย่างยิง่ หากประเทศไทยต้องการจะรกัษาศกัยภาพ
การเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิต่อไปอย่างเหมาะสม รวมทัง้ก้าวไปสู่ประเทศโลกที่หนึ่งที่ขบัเคลื่อน
เศรษฐกจิดว้ยความรูแ้ละนวตักรรม(Innovation-driven Economy) ไดอ้ยา่งยัง่ยนื  

ทัง้นี้จากขอ้มลูส านกังานสถติแิห่งชาต ิ(2554) แสดงใหเ้หน็ว่า แรงงานทีม่คีวามขาดแคลน
สูง ได้แก่ กลุ่มผู้ปฏบิตัิงานโดยใช้ฝีมอืในธุรกิจด้านเทคนิค ผู้ปฏบิตังิานในโรงงาน และพนักงาน
คนงานทัว่ไป 
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ภาพท่ี 9: แรงงานท่ีตอ้งการและขาดแคลนจ าแนกตามประเภทและอาชีพ 

จ านวน (คน) 

 
 

ทีม่า: ส านกังานสถติแิห่งชาต ิ(2554) 
 
 

ปัญหาโครงสร้างของก าลงัคนในประเทศไทย 

การที่โครงสร้างของก าลังคนไม่สามารถตอบโจทย์ความต้องการของเศรษฐกิจไทยใน
ปจัจุบนัและอนาคตได้ส่วนหนึ่งเกดิจากความไม่สอดคล้องระหว่างอุปสงคแ์ละอุปทานของแรงงาน 
(Skill Mismatch)  ทัง้นี้จากการทบทวนเอกสารงานวจิยัทีเ่กี่ยวขอ้งสามารถสรุปสภาพปญัหาส าคญั
ได้เป็น 2 ประเดน็หลกัคอื (1) ความไม่สอดคล้องเชงิปรมิาณ และ (2) ความไม่สอดคล้องเชงิ
คุณภาพ โดยรายละเอยีดของสถานการณ์ สรปุไดด้งันี้ 

1) ความไมส่อดคลอ้งเชงิปรมิาณ  

จากผลการศกึษาของสถาบนัวจิยัเพื่อการพฒันาประเทศไทย (2554) พบว่าในหลายจงัหวดั
มกีารขาดแคลนแรงงานในกลุ่มแรงงานระดบัมธัยมลงมา แต่ที่ผลติเกนิคอื  แรงงานสายช่าง ปวช. 
ปวส. และอุดมศกึษาขึน้ไป ซึง่มกีารใชน้้อยในระดบักลุ่มจงัหวดั โดยเฉพาะกลุ่มจงัหวดัทีม่รีะดบัการ
พฒันาต ่ามเีพยีงบางจงัหวดัเท่านัน้ทีม่สีาขาทีม่อุีปทานมากกว่าอุปสงค์  

อย่างไรก็ตาม โดยทัว่ไปแล้วพบว่าเกิดการขาดแคลนแรงงานในทุกกลุ่มโดยมสีดัส่วนที่
ใกลเ้คยีงกนัอยูท่ีร่อ้ยละ 60 ของความต้องการของผูป้ระกอบการ (ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2556) 
โดยเฉพาะในภาคการผลิตและภาคก่อสร้างที่ยงัคงพึ่งพาแรงงานพื้นฐานที่มกีารศึกษาในระดบั
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มธัยมศกึษาหรอืต ่ากว่าและระดบัการศกึษาประกาศนียบตัรวชิาชพี (ปวช. และปวส.) ทีเ่ป็นแรงงาน
ไรฝี้มอืและแรงงานกึง่ฝีมอืเป็นจ านวนสงู  

นอกจากนี้ในตลาดแรงงานประเภททีม่ทีกัษะ (High-skilled Labor) มปีรากฏการณ์ทีเ่กดิขึน้
ทีน่่าสนใจเรยีกว่า “ความขดัแยง้ของอุปทานแรงงาน” (Supply Paradox) กล่าวคอืมกีารขาดแคลน
แรงงานในสาขาที่แรงงานประสบปญัหาการว่างงานในเวลาเดยีวกนั ยกตวัอย่างเช่นบณัฑติสาย
วศิวกรรมมอีตัราว่างงานสูงกว่าสายวชิาอื่น (ยกเว้นสายวทิยาศาสตรว์ชิาการที่ตลาดแรงงานยงัมี
จ านวนจ ากดั) ในขณะที่ภาคอุตสาหกรรมปจัจุบนัมอุีปสงค์ต่อวศิวกรสูงซึ่งข้อสนันิษฐานเบื้องต้น
น่าจะมสีาเหตุมาจากการผลติวศิวกรมากเกนิไปหรอืวศิวกรขาดทกัษะความรูท้ีต่ลาดตอ้งการ  

2) ความไมส่อดคลอ้งเชงิคุณภาพ  

ความไม่สอดคล้องเชิงคุณภาพของแรงงาน กิดขึ้นทัง้ด้านสมรรถนะพื้นฐาน (Core 
Competencies) และระดบัวชิาชพี (Functional Competencies) จากผลส ารวจความคดิเหน็ของ
ผูป้ระกอบการ พบว่า แรงงานทุกกลุ่มยงัมชี่องว่างระหว่างระดบัสมรรถนะทีม่อียู่จรงิดา้นต่าง ๆ  กบั
ระดบัสมรรถนะที่ความคาดหวงัของสถานประกอบการ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ความสามารถด้าน
คอมพิวเตอร์ ภาษาอังกฤษ ทักษะในการวิเคราะห์แก้ไขปญัหา และความคิดสร้างสรรค์และ
นวตักรรม โดยสาเหตุหลกัเนื่องมาจากการทีส่ถาบนัการศกึษามุ่งจดัการเรยีนการสอนทีเ่น้นปรมิาณ
มากกว่าการสร้างขดีความสามารถ หลกัสูตรยงัอยู่ในห้องเรยีนเป็นส่วนใหญ่ ไม่มกีารสอนให้คดิ
แกป้ญัหาในระดบัการปฏบิตังิานจรงิท าใหบุ้คลากรเมื่อจบการศกึษาแลว้ยงัคงขาดทกัษะทีจ่ าเป็นต่อ
โลกของการท างาน 

จากการทบทวนเอกสารงานวจิยัที่เกี่ยวขอ้ง พบว่า วกิฤตด้านก าลงัคนของประเทศไทยใน
ปจัจุบนั มสีาเหตุจากปจัจยัหลกั 3 ประการ คอื (1) การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร 
(Demographic Change)  (2) ผลติภาพแรงงานของไทยยงัอยู่ในระดบัต ่า และระบบค่าตอบแทนที่
ยงัไมส่อดคลอ้งกบัผลติภาพของแรงงาน (Labor Productivity) และ (3) ระบบการศกึษาผลติแรงงาน
ทีไ่มต่รงกบัความตอ้งการของตลาด  สรปุสาระส าคญัไดด้งันี้ 

1) การเปลีย่นแปลงโครงสรา้งประชากร (Demographic Change)  

ประเทศไทยก้าวเขา้สู่สงัคมผูสู้งอายุตัง้แต่ปี พ.ศ. 2548 โดยมสีดัส่วนประชากรอายุ 60 ปี
ขึน้ไปนบัเป็นรอ้ยละ 10.5 ต่อประชากรทัง้หมด1 การกา้วเขา้สู่สงัคมผูส้งูอายสุ่งผลใหท้ าใหโ้ครงสรา้ง
ประชากรไทยมคีวามไม่สมดุล สดัส่วนประชากรวยัเดก็และวยัแรงงานอายุ 15-60 ปีมจี านวนลดลง 

                                         
1 ตามนิยามองคก์รสหประชาชาต ิประเทศทีก่า้วเขา้สู่สงัคมผูส้งูอายุ (Aging Society) คอื ประเทศที่มสีดัส่วน
ประชากรอายุ 60 ปีขึน้ไปสูงกว่ารอ้ยละ 10 หรอืมสีดัส่วนประชากรอายุ 65 ปีขึน้ไปสูงกว่ารอ้ยละ 7 ของ
ประชากรทัง้ประเทศ ส่วนประเทศทีเ่ป็นสงัคมผูส้งูอายุโดยสมบูรณ์ (Aged Society) คอื ประเทศที่มสีดัส่วน
ประชากรอายุ 60 ปีมากกว่ารอ้ยละ 20 และประชากรทีม่อีายุ 65 ปีมากกว่ารอ้ยละ 14 ของประชากรทัง้ประเทศ 
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ในขณะที่สดัส่วนประชากรผูสู้งอายุมเีพิม่สูงขึน้ จากประมาณรอ้ยละ 14.2 ของประชากรทัง้หมดใน
ปจัจุบนั เพิม่เป็นร้อยละ 33 ในอีก 30 ปีข้างหน้า และจากสดัส่วนประชากรที่ไม่สมดุลนี้ ท าให้
อตัราส่วนการค ้าจุนผู้สูงอายุของไทย (จ านวนประชากรวยัแรงงานต่อผู้สูงอายุ 1 คน) จะลดลงมา
โดยตลอดในระดบัทีร่วดเรว็ จากระดบัวยัแรงงาน 6.4 คนในปี 2550 เหลอืเพยีงวยัแรงงาน 2.4 คน 
ต่อผูสู้งอายุ 1 คน ในปี พ.ศ. 2578 โครงสรา้งประชากรดงักล่าวแสดงให้เหน็ว่าจ านวนประชากรที่
เพิม่ขึน้ในอตัราต ่าไม่สามารถสรา้งก าลงัแรงงานใหม่เขา้สู่ตลาดแรงงานได้เพยีงพอต่อการทดแทน
แรงงานที่จะเกษียณได้ทนั โดยเฉพาะในภาคการผลติ เนื่องจากมคีวามต้องการกลุ่มแรงงานอายุ
น้อยในช่วง 20-30 ปี ส่งผลใหเ้กดิปญัหาความไม่สอดคลอ้งของอุปสงคแ์ละอุปทานของแรงงานดา้น
อายใุนระยะยาว (ภาพที ่10) 

 

ภาพท่ี 10:  โครงสรา้งประชากรประเทศไทยและการค า้จนุผูสู้งอายุในระยะ 30 ปีข้างหน้า 

โครงสรา้งประชากรของประเทศไทย พ.ศ. 2513-2583 

จ านวน (ลา้นคน) 

 
อตัราสว่นค ้าจุนผูส้งูอายุของประเทศไทย พ.ศ. 2503-2578 (Potential Support Ratio: PSR) 

 

ทีม่า: โฆสติ ป ัน้เป่ียมรษัฏ ์(2555), สถาบนัวจิยัประชากรและสงัคม มหาวทิยาลยัมหดิล 
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2) ผลติภาพแรงงานของไทยยงัอยู่ในระดบัตํา่ และระบบค่าตอบแทนทีย่งัไม่สอดคล้องกบั
ผลติภาพของแรงงาน (Labor Productivity) 

เมื่อเปรยีบเทยีบกบัประเทศอื่นๆแล้ว ผลติภาพแรงงานของไทยยงัถอืว่าอยู่ในระดบัต ่า อกี
ทัง้ยงัเพิม่ขึน้ในอตัราทีต่ ่าเฉลีย่เพยีงรอ้ยละ 2.4 ต่อปี โดยส่วนหนึ่งมสีาเหตุมาจากการทีโ่ครงสรา้ง
การผลิตของไทยไม่ได้เอื้อต่อการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน ซึ่งจะเห็นได้จากกลุ่มอุตสาหกรรมที่มี
ความส าคญัของประเทศยงัเน้นผลติสนิค้าที่มมีูลค่าเพิม่ต ่าและอาศยัความได้เปรยีบในการแข่งขนั
จากการใชแ้รงงานค่าแรงต ่าเป็นหลกั นอกจากนี้หากพจิารณาในดา้นความเป็นธรรมทางเศรษฐกจิ
โดยเปรยีบเทยีบผลติภาพแรงงานกบัค่าจา้งที่แท้จรงิ จะพบว่าอตัราการเพิม่ค่าจา้งขัน้ต ่าที่แท้จรงิ
เพิม่ขึน้ต ่ากว่าผลติภาพแรงงาน โดยช่วงปีพ.ศ. 2544-2553 ค่าจา้งขัน้ต ่าเพิม่ขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 2.2 
น้อยกว่าผลติภาพแรงงานที่เพิ่มขึ้นเฉลี่ยรอ้ยละ 5.9 นอกจากนี้เมื่อเทยีบกบัผลก าไรของธุรกิจ 
พบว่าอตัราการขยายตวัของก าไรของบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์ในช่วงปี 2544-2553 
เพิ่มขึ้นร้อยละ 37.1 ต่อปี สูงกว่าอัตราการขยายตวัของค่าจ้างขัน้ต ่า และค่าจ้างเฉลี่ย ซึ่งการที่
แรงงานได้ค่าจา้งไม่คุ้มค่าต่อผลติภาพแรงงาน รวมทัง้ความเหลื่อมล ้าระหว่างผลตอบแทนแรงงาน
และทุน เป็นปจัจยัส าคญัที่ท าให้แรงงานบางส่วนยา้ยออกมาประกอบอาชพีอสิระในภาคเศรษฐกจิ
แบบไม่เป็นทางการหรอืนอกระบบ ซึ่งปจัจุบนัมจี านวนถึงร้อยละ 33.4 ของผู้มงีานท าทัง้หมด 
(ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2555)   
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ภาพท่ี 11:  เปรียบเทียบผลิตภาพแรงงานไทยกบัต่างประเทศ (Comparative Labor Productivity  
    Performance) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ทีม่า: คณะวจิยั Sasin Institute for Global Affairs (SIGA) โดยอาศยัขอ้มลูจากธนาคารโลก 
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ภาพท่ี 12: ผลิตภาพแรงงานไทยกบัค่าจา้งท่ีแท้จริง 

 

ค่าจา้งข ัน้ต ่า ค่าจา้งทัว่ไปเฉลีย่ เทยีบกบัผลติภาพแรงงาน และ GDP 

 
ค่าจา้งข ัน้ต ่า ค่าจา้งทัว่ไปเฉลีย่ เทยีบกบัผลติภาพแรงงาน และ GDP 

 
ทีม่า: ธนาคารแห่งประเทศไทย (2555)  
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3) ระบบการศกึษาผลติแรงงานทีไ่มต่รงกบัความตอ้งการของตลาด 

หากมองในประเด็นของการศึกษาแล้วจะพบว่าคนไทยมแีนวโน้มของความต้องการใน
การศกึษาต่อในระดบัที่สูงขึน้มากขึน้เป็นผลสบืเนื่องมาจากการขยายโอกาสทางการศกึษารวมทัง้
นโยบายอุดหนุนการศกึษา ที่มสี่วนท าให้ส่วนต่างตอบแทน ระหว่างคนจบมหาวทิยาลยักบัมธัยม
ปลายมแีนวโน้มสูงขึน้มาก (Wage Premium)  นอกจากนี้การก าหนดค่าจา้งและการเลื่อนขัน้การ
ท างานมกัจะถูกก าหนดตามวุฒกิารศึกษาที่ส าเรจ็มากกว่าความสามารถและประสบการณ์ของ
แรงงาน (Degree-based Promotion) ปจัจยัเหล่าน้ีท าใหน้ักเรยีนนิยมเรยีนต่อในระดบัอุดมศกึษา 
มากกว่าปรมิาณความต้องการของงานทีจ่ะสามารถรองรบัไดใ้นขณะทีค่วามต้องการแรงงานในสาย
อาชพีหรอือาชวีศกึษามคีวามตอ้งการทีสู่งมากแต่จ านวนนักเรยีนทีเ่ขา้มาศกึษาในระดบัอาชวีศกึษา 
(ปวช. และ ปวส.) นัน้มแีนวโน้มลดลงเรื่อยๆในแต่ละปี ส าหรบัในระดบัอุดมศกึษาจากสถติขิอง 
UNESCO พบว่ามจี านวนผูศ้กึษาต่อสายวทิยาศาสตรแ์ละวศิวกรรม (Science and Engineering) 
อยูเ่พยีงรอ้ยละ 20 เมือ่เทยีบกบัประเทศสงิคโปร ์เกาหลใีต ้และมาเลเซยีซึง่อยู่ทีป่ระมาณรอ้ยละ 40 
ในขณะทีจ่ านวนผูศ้กึษาต่อสายสงัคมศาสตร ์บรหิารธุรกจิและกฎหมายของประเทศไทยสูงถงึรอ้ยละ 
60 เมื่อเทยีบกบัประเทศอื่นๆ ซึง่มคี่าเฉลีย่อยู่ทีป่ระมาณรอ้ยละ 20-30 เท่านัน้ นอกจากนี้ยงัพบว่า
การขาดแคลนแรงงานยงัเกดิจากการทีคุ่ณภาพของผูส้ าเรจ็การศกึษาทีเ่ป็นทีต่้องการของนายจา้งมี
อยู่อย่างจ ากัด กล่าวคือบัณฑิตส่วนใหญ่ขาดทักษะในการปฏิบัติงานที่จ าเป็น เช่นขาดความ
เชีย่วชาญในภาษาต่างประเทศ การใชค้อมพวิเตอร ์หรอืความรูค้วามสามารถในเชงิเทคนิคซึง่ท าให้
ถูกปฏเิสธจากตลาดแรงงานซึ่งมสีาเหตุมาจากการที่สถาบนัการศกึษายงัเน้นการจดัการเรยีนการ
สอนตามความต้องการของผูผ้ลติ (Supply-driven) ไม่ไดจ้ดัตามความต้องการของผูใ้ช ้(Demand-
driven)  
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ภาพท่ี 13: สดัส่วนผูเ้รียนระดบัมธัยมปลายสายสามญัต่ออาชีวศึกษา 
 

 
ทีม่า: สถาบนัวจิยัเพื่อการพฒันาประเทศไทย (2555) 

 
ตารางท่ี 4: ช่องว่างของความต้องการแรงงานเชิงคณุภาพกบัผลผลิตจากสถาบนัการศึกษา 

ภาคธรุกิจ สถาบนัการศึกษา ช่องวา่ง (Gap) 
ใช้เทคโนโลยีข ัน้สูงและเฉพาะทาง 
ตอ้งการความรูเ้ชงิสห-วทิยาการมาก
ขึน้ (Interdisciplinary) 

ใช้เทคโนโลยีที่คร ่ าครึ ความรู้ยัง
แบ่งแยกตามภาควิชาอย่างชัดเจน 
(Departmentalized) 

ขาดความรูแ้ละขอ้มูลทางเทคโนโลย ี
การเรียนรู้ไม่ได้เน้นการปฏิบตัิหรือ
เอามาใชใ้นชวีติการท างานจรงิ 

มีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตร
ค่อนขา้งน้อย 

จัดท าหลักสูตรตามความสามารถ
ของผูส้อน/สิง่ทีผู่ส้อนคดิว่าเหมาะสม 

ขาดกลไกในการบูรณาการหลกัสูตร
ในโรงเรียนและความต้องการของ
ตลาดแรงงาน 

ใหค้วามส าคญักบัทกัษะการวเิคราะห ์
(Analytical Skills) และการแกป้ญัหา 
(Problem-Solving) 

ให้ความส าคัญกับการเรียนทฤษฎี
และการสอบวัดผลมากกว่ าการ
เรยีนรู ้(Self-learning) 

ขาดวธิกีารในการสง่เสรมิใหค้นเป็นผู้
ทีส่ามารถเรยีนรูไ้ดด้ว้ยตนเอง (Self-
learner) 

ต้องการบุคลากรที่มีความรู้และ
ทกัษะในการท างาน เช่นความรู้ดา้น
สถิติข ั ้นพื้นฐานและการบริหาร
จดัการคุณภาพ (QM) 

วิชาสถิติและการบริหารจัดการ
คุณภาพเป็นเพยีงวชิาเลอืก นักเรยีน
เลอืกเรยีนค่อนขา้งน้อย 

ความรู้หรอืทกัษะที่มคีวามจ าเป็นใน
โลกการท างานไม่ได้ถูกน ามาสอน
หรอืไม่ใช่วชิาบงัคบั 

ต้องการทักษะความรู้  เช่น การ
สื่ อ ส า ร ภ าษ า อั ง ก ฤษ  ก า ร ใ ช้
คอมพิวเตอร์ในกระบวนการบริหาร
จดัการการท างาน 

แม้วิชาภาษาอังกฤษจะเป็นวิชา
บั ง คั บ  แ ต่ นั ก เ รี ย น ไ ม่ ไ ด้ ใ ห้
ความส าคญั การเรียนคอมพิวเตอร์
ไม่สามารถน ามาประยุกต์ใช้กบัการ
ท างาน 

ข าดทักษ ะที่ จ า เ ป็ น ต่ อ ก ร ะ แ ส
โ ล ก า ภิ วั ฒ น์  คื อ ก า ร สื่ อ ส า ร
ภาษาต่างประเทศและการใช้งาน
คอมพวิเตอรแ์ละเทคโนโลย ี

ทีม่า: คณะวจิยั Sasin Institute for Global Affairs (SIGA) 
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ปจัจยัความสาํเรจ็ระบบการจดัการศกึษาแบบองิกบัการทาํงาน (Work-based Learning) 

จากงานศกึษาของนิพนธ์ พวัพงศกร  ยงยุทธ แฉล้มวงษ์  และดลิกะ ลทัธพพิฒัน์ (2555) 
ได้ศกึษาและวเิคราะห์ระบบการจดัการศกึษาแบบองิกบัการท างาน (Work-based Learning) ของ
สถาบนัการศึกษาที่จดัตัง้หรอืได้รบัการสนับสนุนจากภาคเอกชน 5 แห่ง  ผลการศึกษาพบว่า 
ความส าเรจ็ของสถาบนัทุกแห่งมปีจัจยัแห่งความส าเรจ็รว่มกนัทีส่ าคญั ไดแ้ก่  

- นวตักรรมการสรา้งหลกัสตูรและวธิกีารเรยีนการสอนทีส่ามารถตอบสนองความ
ตอ้งการของภาคธุรกจิ  

- นกัศกึษาทีจ่บการศกึษาไดง้านท าทัง้หมด   

- ระบบบรหิารเอกชนมคีวามคล่องตวั ผูบ้รหิารมคีวามรบัผดิชอบ  

นอกจากนี้เบื้องหลงัความส าเรจ็ทุกโครงการมบีุคคลส าคญัที่วงการธุรกจิให้ความเชื่อถอื
เป็นผูใ้หแ้นวคดิ ผลกัดนั และประสานงานในช่วงจงัหวะระยะเวลาที่ภาครฐัมนีโยบายและกฎหมาย
เอือ้อ านายใหภ้าคเอกชนเขา้มาจดัการศกึษา 

 

จากการทบทวนวรรณกรรม สามารถสรปุไดว้่าองคป์ระกอบทีค่วรต้องมกีารค านึงถงึในการ
พฒันาการศึกษาเพื่อให้สามารถบรรลุวตัถุประสงค์ของการศกึษาตามที่ตัง้ไว้ควรประกอบไปด้วย 
การตัง้เป้าประสงคห์ลกัของการจดัการศกึษาทีม่คีวามสมดุลในทุกดา้นและมคีวามชดัเจน การพฒันา
ระดบับุคคลเพื่อให้มอีงค์ความรู้ ทกัษะ และคุณลกัษณะที่สอดคล้องกบับรบิทการเปลี่ยนแปลงใน
ศตวรรษที ่21 การสรา้งสภาพแวดลอ้มการเรยีนรูท้ี่เอื้อต่อการพฒันาศกัยภาพของผูเ้รยีน รวมทัง้
การพฒันาระบบบรหิารจดัการและเครื่องมอืเชงินโยบายในด้านการศึกษา ซึ่งองค์ประกอบต่าง ๆ 
เหล่านี้ไดน้ าไปสู่การก าหนดกรอบแนวคดิและวธิกีารศกึษาของรายงานวจิยัในบทต่อไป  
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บทที่ 3 

กรอบแนวคิดและวิธีการศึกษา 
 

 
3.1 กรอบแนวคิดในการศึกษา  

 
การศกึษาถอืเป็นตวัชี้วดัหลกัตวัหนึ่งในการพจิารณาขดีความสามารถการแข่งขนัในระยะ

ยาว (Long Term Competitiveness) ของทุกประเทศ เนื่องจากเป็นเครื่องมอืหลกัในการพฒันา
ประชากรและสงัคมให้เป็นไปตามเป้าประสงค์ที่แต่ละประเทศก าหนดไว้ ดงันัน้ ประสทิธผิลของ
การศกึษาจงึส่งผลโดยตรงต่อการพฒันาทุกมติทิี่เกี่ยวขอ้งกบัมนุษยแ์ละสงัคม หลายประเทศจงึยก
ให้การศึกษาเป็นวาระแห่งชาติ โดยการวางแผนระบบการศึกษาให้สามารถขับเคลื่อนไปสู่
ความส าเร็จในการพัฒนาทรพัยากรมนุษย์แบบองค์รวมได้นัน้ ย่อมต้องมีความเข้าใจลึกซึ้งใน
องค์ประกอบอนัหลากหลายที่เกี่ยวขอ้งกนั รวมทัง้ต้องสรา้งความชดัเจนในการก าหนดบรบิทของ
ระบบการศกึษา รวมทัง้วสิยัทศัน์ในการพฒันาทรพัยากรมนุษยท์ีต่้องสอดคลอ้งกบัวสิยัทศัน์ของการ
พฒันาประเทศอกีดว้ย 

นอกจากการศึกษาจะน าพาประเทศไปสู่การพฒันาทางด้านเศรษฐกิจแล้ว การศกึษาและ
การเรยีนรู้ยงัเป็นกลไกหนึ่งในการน าไปสู่การพฒันาสงัคม วฒันธรรม ภายใต้การบรหิารจดัการ
ทรพัยากรและสิ่งแวดล้อมให้มกีารเติบโตอย่างยัง่ยนื ตลอดจนสร้างรากฐานทางการเมอืง การ
ปกครองของประเทศที่แขง็แกร่ง รวมทัง้เป็นหน่ึงในปจัจยัที่ท าให้คนมชีวีติความเป็นอยู่ที่ดขี ึ้น มี
ความอยูด่มีสีุข (Well-being)  

บรบิททีส่ าคญัในการพจิารณาการศกึษาเพื่อน าพาประเทศเขา้สู่ยุคถดัไปกค็อื การก้าวผ่าน
จากศตวรรษที ่20 เขา้สู่ศตวรรษที ่21 ทีก่ าลงัเกดิขึน้ ทัง้นี้ประเทศในประชาคมโลกไดร้บัผลกระทบ
อย่างต่อเนื่องภายใต้พลวตัโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเรว็และรุนแรง เช่น การเพิม่โอกาสการ
เขา้ถงึและสรา้งขอ้มลูของสาธารณชน ความขดัแยง้ทีร่นุแรงและภยัก่อการรา้ย ความเสื่อมโทรมของ
สภาพแวดลอ้มและทรพัยากรธรรมชาต ิการเปลี่ยนภูมทิศัน์เศรษฐกจิจากการก้าวขึน้มาของเอเชยี 
การถดถอยของเศรษฐกจิอเมรกิาและยุโรป การเชื่อมโยงไทยกบัภูมภิาคอาเซยีนและภูมภิาคอื่นๆ 
และการเชื่อมโยงประเทศไทยเขา้กบัเวทโีลก เป็นต้น ดงันัน้ ประเทศที่จะสามารถยนืหยดัอยู่ได้จงึ
จ าเป็นตอ้งมศีกัยภาพในการตอบสนองและใชป้ระโยชน์จากกระแสดงักล่าว ดงันัน้การเตรยีมคนไทย
ใหพ้รอ้มกบัการตอบสนองกบัความทา้ทายเหล่านี้ควรเป็นเป้าหมายหลกัของการศกึษาไทย และเป็น
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ความท้าทายกบัภาคการศกึษาที่มบีทบาทในการผลติบุคลากร สามารถสรา้งคนให้เท่าทนักบัการ
เปลีย่นแปลงของโลก  

จากบรบิทการเปลีย่นแปลงดงักล่าว น ามาสู่ประเดน็ค าถามต่อเนื่องทีส่ าคญัสามประการ คอื  

ประการแรก คนไทยในศตวรรษที ่21 ควรจะเป็นเช่นไร   

ประการทีส่อง คนไทยในปจัจุบนัและคนไทยในศตวรรษที่ 21 ที่พงึประสงค์ยงัมชี่องว่าง 
(Gap) ดา้นใดอยู ่ 

ประการทีส่าม การศกึษาและการเรยีนรูจ้ะสรา้งคนเหล่านัน้ขึน้มาไดอ้ยา่งไร  

บรบิทความเปลี่ยนแปลง และประเด็นค าถามดงักล่าวข้างต้น น ามาซึ่งการก าหนดกรอบ
แนวคิดในการศึกษาครัง้นี้ โดยกรอบแนวคิดในการศึกษาแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ บรบิทการ
เปลี่ยนแปลงส าคญัทีม่ผีลกระทบต่อประเทศไทย ระบบการศกึษาเรยีนรูภ้ายใต้บรบิทประเทศไทย 
และองคป์ระกอบของระบบการศกึษาไทย 

กรอบแนวคดิแรกนัน้ไดน้ าไปสู่ขอ้สรุปส าหรบัวตุัถุประสงค์ขอ้แรกของการวจิยั นัน่คอื เพื่อ
ศกึษาสภาวการณ์การเปลีย่นแปลงของโลกในศตวรรษที่ 21 ทีม่นีัยส าคญัต่อการจดัการศกึษาไทย 
และก าหนดภาพรวมของเป้าประสงค์หลกัของการจดัการศกึษาของไทย ในขณะที่กรอบแนวคดิที่
สองไดเ้ป็นแนวทางในการวเิคราะหเ์พื่อตอบโจทยว์ตัถุประสงคข์อ้ทีส่องและสามของงานวจิยั นัน่คอื 
เพื่อศึกษาวิเคราะห์ประเด็นท้าทายของการจดัการศึกษาของไทยในการบรรลุเป้าประสงค์หลกั 
ภายใตบ้รบิทของการเปลีย่นแปลงของโลกในศตวรรษที ่21 และเพื่อจดัท าขอ้เสนอแนะแนวทางการ
พฒันาการศึกษาไทยเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ศตวรรษที่ 21 รวมทัง้กลไกขบัเคลื่อนของระบบ
การศกึษาทีจ่ะสามารถผลกัดนัแนวทางการพฒันาจากภาคทฤษฏไีปสู่ภาคปฏบิตัิ ตามล าดบั 

 

3.1.1 บริบทการเปล่ียนแปลงส าคญัท่ีมีผลกระทบต่อประเทศไทย   

ในปจัจบุนัประเทศไทยก าลงัเขา้สู่ยคุแห่งการเปลีย่นแปลง  โดยมแีรงขบัเคลื่อนและแนวโน้ม
ส าคญั (Forces and Trend) ทีก่ระทบต่อภาพคนไทยในศตวรรษที ่21 ทัง้ในระดบัมหภาค (Macro 
Level) และระดบัจุลภาค (Micro Level) แรงขบัเคลื่อนและแนวโน้มทีส่ าคญัเหล่านี้ ไดแ้ก่ แนวโน้ม
การเปลี่ยนแปลงของโลก (Global Trend) แรงขบัเคลื่อนในระดบัภูมภิาค อาท ิการรวมกนัเป็น
ประชาคมอาเซยีน (ASEAN Community) ส าหรบัระดบัจุลภาคหรอืในระดบัประเทศไทยเองก็มี
ประเดน็ทอ้งถิน่ (Local Issues) หลายประการทีส่ าคญั เช่น การตดิกบัดกัประเทศรายไดป้านกลาง 
(Middle Income Trap) ปญัหาความเหลื่อมล ้า การพฒันาโดยใชท้รพัยากรอย่างสิน้เปลอืงไม่เป็น
มติรกบัสิง่แวดล้อม ยงัไม่เป็นการพฒันาอย่างยัง่ยนื หรอืแม้กระทัง่วกิฤตความมัน่คง 3 จงัหวดั
ชายแดนภาคใต ้ การพฒันาเปลีย่นแปลงของครวัเรอืน เป็นตน้  
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แรงขบัเคลื่อนและแนวโน้มจะมคีวามส าคญัอยา่งยิง่ต่อภาพเป้าประสงคค์นไทยในศตวรรษที ่
21 ทัง้ในดา้นการปรบัตวัใหส้อดคลอ้งกบัแนวโน้มการเปลีย่นแปลงของโลกและภูมภิาค การแสวงหา
ประโยชน์และโอกาสจากการทีโ่ลกไรพ้รมแดน โอกาสจากการเขา้ถงึองคค์วามรูร้ะดบัโลก (Global 
Knowledge) อย่างมหาศาลในยุคดิจิทัล โอกาสจากการรวมกลุ่มความร่วมมือเศรษฐกิจ หรือ
แมก้ระทัง่การเตรยีมความพรอ้มภายในประเทศไทย เตรยีมความพรอ้มของคนไทย ทัง้ทีอ่ยู่ในระบบ
การศกึษา นอกระบบการศกึษา หรอืแมก้ระทัง่คนไทยทุกคนทีอ่ยู่ในสงัคมนี้ ใหพ้รอ้มปรบัตวัเขา้กบั
ศตวรรษที ่21 ไดอ้ยา่งด ีเพื่อใหค้นไทยสามารถเป็นคนทีม่ศีกัยภาพ เป็นทุนมนุษยท์ีม่คีุณค่าในการ
น าพาประเทศใหม้คีวามเจรญิมัง่คัง่ทางเศรษฐกจิ มคีวามอยู่ดมีสีุขและน าไปสู่การสรา้งรากฐานทาง
สงัคมทีม่ ัน่คง 4 มติ ิไดแ้ก่ 

- ความมัน่คงทางดา้นเศรษฐสงัคม (Socio-Economic Security) 

- การใหโ้อกาสแก่คนทุกกลุ่มในดา้นต่างๆ (Social Inclusion) 

- การเสรมิสรา้งพลงัทางสงัคม (Social Empowerment) 

- ความเป็นอนัหน่ึงอนัเดยีวกนัในสงัคม (Social Cohension) 

 

ภาพท่ี 14: บริบทการเปล่ียนแปลงส าคญัท่ีมีผลกระทบต่อประเทศไทยและภาพคนไทยในศตวรรษท่ี  21 
 

 
 

ทีม่า: คณะวจิยั Sasin Institute for Global Affairs (SIGA) 

 

จากภาพที่ 14 แสดงให้เหน็ถงึประเทศไทยในศตวรรษที่ 21 ซึง่ถูกกระทบโดยบรบิทการ
เปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่จะมผีลกระทบและนัยส าคญัต่อภาคการศึกษาเรยีนรู้ของประเทศไทย โดย
สามารถแบ่งการเปลีย่นแปลงออกเป็น 3 ระดบัไดแ้ก่ 
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1) แนวโน้มการเปลีย่นแปลงของโลก (Global Trend) 

- พลวตัการเปลีย่นแปลงโลกจากการก้าวผ่านจากศตวรรษที ่20 เข้าสู่ศตวรรษ
ที ่21 โดยสิง่ทีโ่ลกจะเปลีย่นไปจากศตวรรษที่ 20 สู่ศตวรรษที ่21 สรุปเป็นประเดน็
ส าคญั ได้ 3 กระแส ได้แก่ กระแสการเปลี่ยนแปลงจาก American Century สู่ 
Asian Century กระแสการเปลีย่นจากยุคแห่งความมัง่คัง่ สู่ยุคแห่งความสุดโต่ง ทัง้ 
ธรรมชาต ิการเมอืง และธุรกจิ และกระแสการเริม่เปลีย่นแกนอ านาจจากภาครฐัและ
เอกชน สู่ภาคประชาชน (Citizen Centric Governance) หรอืประชาภบิาล 

- แนวโน้มใหญ่ทีส่ าคญัของโลก (Mega Trend) ซึ่งเป็นบรบิทใหม่ของโลกที่มี
ความส าคญั อาท ิการเพิม่ขึน้ของประชากรโลก การเขา้สู่สงัคมสูงอายุ ความเป็น
เมอืงทีเ่พิม่ขึน้ การปฏวิตัทิางเทคโนโลยสีื่อสารและสารสนเทศ เป็นตน้ 

2) แรงขบัเคลือ่นในระดบัภมิูภาค  

การรวมกลุ่มทางเศรษฐกจิของภูมภิาคต่างๆของโลกมากขึน้โดยกรอบความร่วมมอืที่มี
ความส าคญัใกลช้ดิกบัประเทศไทยมาก คอืการรวมกนัเป็นประชาคมอาเซยีน (ASEAN 
Community) และการรวมกลุ่มของเอเชียตะวนัออก (Regional Comprehensive 
Economic Partnership: RCEP) 

3) ประเดน็ภายในประเทศไทย (Local Issues) 

ในการศกึษาครัง้นี้นอกจากจะให้ความส าคญักบับรบิทการเปลี่ยนแปลงระดบัโลกและ
ระดบัภูมภิาคแล้ว  ยงัให้น ้าหนักความส าคญัอย่างมากกบัประเดน็ภายในประเทศไทย
เอง และจะพจิารณากบัความเชื่อมโยงเรื่องการศกึษาของไทย กบัการพฒันาคนไทยไป
กบัยทุธศาสตรป์ระเทศ (Country Strategy) ทีไ่ดก้ าหนดไว ้4 ยทุธศาสตรห์ลกัอกีดว้ย 

- ประเดน็ปัญหาภายในประเทศไทย (Local Issues) อาท ิความเหลื่อมล ้ากบัดกั
ประเทศรายไดป้านกลางวกิฤตดา้นความมัน่คง การเปลีย่นแปลงทางครวัเรอืน เช่น 
ครอบครวัเลีย้งเดีย่วเป็นตน้ 

- ยุทธศาสตรข์องประเทศ (Country Strategy) ซึ่งประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์
หลกั ไดแ้ก่ (1) ยุทธศาสตรส์รา้งความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ (Growth 
& Competitiveness) (2) ยุทธศาสตรส์รา้งโอกาสบนความเสมอภาคและเท่าเทยีม
กนัทางสงัคม (Inclusive Growth) (3) ยุทธศาสตรก์ารเตบิโตบนคุณภาพชวีติทีเ่ป็น
มติรกบัสิง่แวดลอ้ม (Green Growth) (4) ยุทธศาสตรป์รบัสมดุลและพฒันาระบบ
การบรหิารจดัการภาครฐั 
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จากการวเิคราะห์บรบิทดงักล่าว จะสามารถเข้าใจได้ถึงสิ่งที่ระบบการศึกษาจ าเป็นต้อง
ตอบสนองได ้ทัง้ในระดบัมหภาคเชงิระบบทีถู่กวเิคราะหผ์่านการวางแผนก าลงัคน และระดบัปจัเจก
ซึง่เป็นคุณลกัษณะของคนไทยทีส่ามารถตอบสนองกบัความทา้ทายเหล่านี้ได ้

ค าถามที่ส าคญัในเรื่องการพฒันาการศึกษาและคนไทยยงัมอีีกหลายค าถาม เช่น หาก
การศึกษาเป็นกลจักรหนึ่ งในการพัฒนาประเทศมิติต่างๆ แล้ว ภายใต้สถานการณ์บริบทการ
เปลีย่นแปลงเหล่านี้ การศกึษาของประเทศไทยตอบโจทยห์รอืไม่ การศกึษาของประเทศไทยจะผลติ
คนไทยทีพ่รอ้มและเหมาะสมกบัศตวรรษที ่21 ไดอ้ย่างไร บทบาทของภาครฐั การก าหนดนโยบาย 
หรือบทบาทภาคส่วนอื่นๆ ในสังคมควรเป็นเช่นไร รวมไปถึงประเด็นเรื่องประสิทธิภาพและ
ประสทิธผิลของการศกึษา ประเดน็ความเหลื่อมล ้ากบัการศกึษา ประเดน็การเขา้ถงึการศกึษาและ
การกระจายโอกาสทางการศึกษา ตลอดจนโอกาสหรอืความเป็นไปได้ในการอาศยัการศึกษาเป็น
เครือ่งมอืในการพฒันาประเทศและช่วยแกไ้ขประเดน็ปญัหาภายในประเทศดา้นต่าง ๆ ดงัทีก่ล่าวมา
ขา้งต้น ฉะนัน้ ท าอย่างไรให้เดก็ทีอ่ยู่ในระบบการศกึษา ครอบครวั หรอืคนไทยทัง้หมดพรอ้มที่จะ
เปลีย่นแปลง กา้วเดนิต่อไปรว่มกนัทัง้สงัคม 

การศึกษาจึงมิใช่เป็นเพียงการผลิตคนเพื่อเข้าสู่ตลาดแรงงานเท่านัน้ หากแต่อาศัย
การศึกษาเป็นเครื่องหล่อหลอมคนไทยให้มกีารพฒันาทัง้ด้านความรู้ ด้านทกัษะ ด้านจติใจ หล่อ
หลอมใหค้นไทยเป็นคนทีส่มบรูณ์ เป็นพลเมอืงโลก (Global Citizen) อนึ่ง จากพลงัในการขบัเคลื่อน
โลกในศตวรรษที่ 21 และการขบัเคลื่อนสงัคมไทยในยุคใหม่นี้ ท าให้ประเทศไทยจะต้องให้
ความส าคญักบัความรูแ้ละคุณธรรมมากยิง่ขึน้ ประเทศไทยจะต้องร่วมมอืกนัทุกภาคส่วน ทัง้ภาครฐั 
ภาคเอกชน และภาคประชาชนเพื่อเปลี่ยนผ่านไปสู่สงัคมยุคใหม่ทีย่ ัง่ยนื กล่าวคอื สงัคมทีส่ามารถ 
สงัคมแห่งโอกาส สงัคมที่เป็นธรรม และสงัคมที่มคีุณธรรม  โดยการพฒันาการศกึษาอย่างพหุมติ ิ
โดยเน้นการพฒันาการศกึษาทัง้ดา้นความรู ้ทกัษะ และจติใจ (Head, Hand, Heart) 

3.1.2  ระบบการศึกษาเรียนรู้ภายใต้บริบทประเทศไทยและองคป์ระกอบของระบบ
การศึกษาไทย 

กรอบแนวคดิเรือ่งระบบการศกึษาเรยีนรูภ้ายใตบ้รบิทประเทศไทยแบ่งเป็นประเดน็ความ
เชื่อมโยงทีส่ าคญั 2 มติ ิ(ภาพที ่15) กล่าวคอื 

มิติแรก ความเช่ือมโยงของระบบการศึกษาตัง้แต่การปัจจยัเข้า (Input) ผลผลิต 
(Output) ผลลพัธ์และกระทบทางเศรษฐสงัคม (Socio-Economic Outcome and Impact)  

ในอดตีที่ผ่านมา การศึกษาของประเทศไทยมกีารพฒันาอย่างแยกส่วนออกจากวถิีชวีิต 
แยกส่วนจากบรบิทของสงัคม โดยเฉพาะอย่างยิง่สงัคมในชนบททีม่วีถิกีารใชช้วีติทีแ่ตกต่างจากใน
บทเรยีน บ่อยครัง้จงึถูกตัง้ค าถามจากครอบครวัว่า เรยีนไปแล้วได้อะไร และมจี านวนไม่น้อยที่
ผูเ้รยีนทีม่าจากครอบครวัฐานะยากจนต้องลาออกไปกลางคนั เนื่องจากครอบครวัไม่เหน็ประโยชน์
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จากการเรยีน ท าใหผู้เ้รยีนสูญเสยีโอกาสจากการเรยีนหรอืโอกาสทีจ่ะมรีายไดเ้พิม่ขึน้ในอนาคตเมื่อ
จบการศกึษาในระดบัทีสู่งขึน้ หรอืปญัหาอกีประการทีพ่บบ่อย คอื ผูส้ าเรจ็การศกึษามกัไม่สามารถ
ท างานไดท้นัท ีตอ้งมกีารฝึกฝนความรู ้ทกัษะเพิม่เตมิ  

ตลอดเกอืบสองทศวรรษทีผ่่านมาของประเทศไทยไดทุ้่มเททรพัยากร และงบประมาณใหก้บั
ภาคการศกึษาอย่างมากมาอย่างต่อเนื่อง ในระดบัที่ไม่น้อยไปกว่าประเทศอื่น ๆ ตวัอย่างเช่น การ
จดัสรรงบประมาณการศกึษาสงูถงึประมาณรอ้ยละ 20 ของงบประมาณแผ่นดนิ หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 4 
ของ GDP แต่ผลสมัฤทธิท์างการศกึษาของประเทศไทยกลบัไม่น่าพงึพอใจนัก หรอืผลผลติทาง
การศกึษา (Education Output) อยู่ในระดบัต ่ากว่าค่าเฉลีย่ของประเทศทัว่โลกทีใ่ส่ปจัจยัเขา้ (input) 
ในระดับใกล้เคียงกัน ดังนั ้นจึงเป็นประเด็นค าถามที่ส าคัญว่า เกิดจากเหตุผลใด เกิดจาก
ประสทิธภิาพ (Efficiency) หรอืไมอ่ยา่งไร เกดิจากปรชัญาทางการศกึษา หรอืพืน้ฐานทางการศกึษา  
หรอืเนื่องมาจากนโยบายที่เกี่ยวข้อง หรอืบรบิททางสงัคมวฒันธรรมการเรยีนรู้ของประเทศไทย 
หรอืแมแ้ต่ปจัจยัส่วนบุคคลและพืน้ฐานทางเศรษฐสงัคมของครอบครวัผูเ้รยีนเอง  

ในการศึกษาส่วนนี้ย ังจะพิจารณาถึงความเชื่อมโยงของการศึกษาไปยังผลลัพธ์และ
ผลกระทบทางเศรษฐสงัคม (Socio-Economic Outcome and Impact) ในระดบัประเทศอกีดว้ย ใน
อดตีที่ผ่านมา แม้ภาคการศึกษาจะยงัไม่สามารถผลติก าลงัคนได้สอดคล้องกบัความต้องการของ
ตลาดแรงงานมากนกั แต่เศรษฐกจิของประเทศไทยกย็งัเตบิโตและขยายตวัได้ นัน่สะทอ้นใหเ้หน็ถงึ 
การเตบิโตบนพืน้ฐานของการพึง่พาทุนดา้นอื่นมากกว่าจะเป็นการอาศยัทุนมนุษยใ์นการขบัเคลื่อน
เศรษฐกจิของประเทศอยา่งเตม็ที ่ฉะนัน้ในอนาคตขา้งหน้านี้ หากประเทศไทยสามารถผลติก าลงัคน
จากภาคการศึกษา หรอืแมก้ระทัง่ยกระดบัศกัยภาพก าลงัคนที่อยู่นอกภาคการศกึษาทัง้สงัคมให้
สามารถเป็นทุนมนุษย์ที่เต็มเป่ียมไปด้วยศักยภาพ มคีวามรู้ และคุณธรรมแล้ว ย่อมก่อให้เกิด
ผลลพัธ์และผลกระทบที่ดีอย่างมากต่อภาพรวมของประเทศ ทัง้การขยายตัวทางเศรษฐกิจ ขดี
ความสามารถในการแข่งขนั ผลติภาพแรงงาน การพฒันามนุษย ์คุณภาพชวีติและความอยู่ดมีสีุข 
รวมทัง้การเป็นพลเมอืงทีก่ระตอืรอืรน้ เป็นพลงัส าคญัของการพฒันาประเทศไทยต่อไป 

 

มิติท่ีสอง การศึกษาระบบการศึกษาเรียนรู้ภายใต้บริบทประเทศไทยทัง้ภายในระบบ
การศึกษา (Education Sector) และภาคส่วนอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง อาท ิการศกึษาแบบไม่เป็นทางการ 
ประเดน็ทางสงัคม วฒันธรรม และภาคส่วนอื่น ๆ  อนัมบีทบาทส าคญัต่อการศกึษาเรยีนรูต้ลอดชวีติ
ของประชาชนคนไทย ซึ่งบรบิทเหล่านี้มคีวามเชื่อมโยง มอีทิธพิล ส่งผลกระทบต่อภาคการศกึษา 
การผลติก าลงัคนทีเ่ขา้สู่ตลาดแรงงาน เป็นทรพัยากรมนุษยอ์นัเป็นก าลงัส าคญัในการพฒันาประเทศ 
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ภาพท่ี 15: กรอบแนวคิดระบบการศึกษาเรียนรูภ้ายใต้บริบทประเทศไทย 

 
ทีม่า: คณะวจิยั Sasin Institute for Global Affairs (SIGA) 
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ในการวเิคราะหร์ะบบการศกึษาเรยีนรูข้องประเทศไทยในการศกึษาครัง้นี้ประกอบดว้ย
การศกึษา 4 โมดลู ไดแ้ก่ 

โมดลู 1: เป้าประสงคห์ลกัระดบัมหภาค (Macro Objective) 

การศึกษาส่วนน้ีจะพจิารณาทัง้เป้าประสงค์หลกัของประเทศไทย และเป้าประสงค์หลกัของ
การศกึษา (Objective Function) ของประเทศไทย  โดยจะวเิคราะหภ์าพสถานการณ์ในปจัจุบนั ว่ามี
ความชดัเจนในการก าหนดเป้าประสงค์หลกัของประเทศและเป้าประสงค์หลกัของการศึกษาควบคู่ 
สอดคล้องไปด้วยกนัหรอืไม่อย่างไร  และในปจัจุบนั การศกึษาไทยเป็นกลจกัรในการพฒันาประเทศให้
บรรลุตามเป้าประสงคห์ลกัของประเทศไทย (Thailand Objective Performance) ไดม้ากน้อยเพยีงใด  

 

เป้าประสงคห์ลกัของประเทศไทย 

เป้าประสงคห์ลกัของประเทศไทยเป็นภาพทีส่ะทอ้นองคป์ระกอบต่างๆทีส่ าคญัของประเทศ ทัง้
ดา้นเศรษฐกจิ สงัคม วฒันธรรม โครงสรา้งพืน้ฐาน สิง่แวดลอ้ม การศกึษา  

โดยในการศึกษาและก าหนดเป้าประสงค์หลักของประเทศไทยจะศึกษาทบทวนภาพรวม
เป้าประสงค์หลกั ผลการด าเนินงานหรอืการจดัอนัดบัของประเทศไทยในมติิต่างๆ ที่ส าคญั ทัง้ด้าน
เศรษฐกจิ สงัคม สิง่แวดลอ้ม โดยเฉพาะอยา่งยิง่ มติดิา้นการศกึษา การพฒันาคน รวมทัง้ศกึษานโยบาย
ทีเ่กี่ยวขอ้งทัง้ในส่วนของนโยบายการศกึษา (Education Policy) นโยบายแรงงาน (Labor Policy) การ
วางแผนก าลงัคน (Manpower Planning) การพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน (Infrastructure Development)  

 

เป้าประสงคห์ลกัของการศึกษา (Objective Function) ของประเทศไทย 

เป้าประสงค์หลกัการศกึษา คอื เป้าหมายปลายทางสุดท้ายว่าประเทศไทยจะจดัการศกึษาไป
เพื่อสิง่ใด กล่าวอกีนัยหนึ่งกค็อื เป็นการพจิารณา “ผลลพัธข์องระบบการศกึษา”  (Education Output) 
ของประเทศไทยผ่านการวิเคราะห์และสงัเคราะห์แนวโน้มเหตุการณ์ในอนาคตเทียบกับปจัจุบนัว่า
ประชาชนไทยจะต้องเผชญิกบัสภาวการณ์รูปแบบใดบ้าง มคีวามรา้ยแรงเพยีงใด และประชาชนไทย
จ าเป็นจะต้องมคีุณลกัษณะและความสามารถใดบ้าง จงึจะสามารถอยู่รอดและตัง้รบักบัชุดของโอกาส 
ความเสีย่ง และความทา้ทายทีจ่ะตามมาในอนาคตไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ เพื่อใหป้ระเทศไทยก้าวเขา้สู่
อนาคตไดอ้ยา่งเตม็ภาคภมู ิ

จากเป้าประสงคห์ลกัทีต่ ัง้ไวน้ี้ จะน าไปสู่การวเิคราะหห์าประเดน็ทา้ทายทีย่งัคงเป็นปญัหาอยู่ใน
ปจัจุบนั รวมถงึปจัจยัที่จะช่วยส่งเสรมิการพฒันาการศกึษาไทย โดยใช้กระบวนการวเิคราะห์ช่องว่าง
ระหว่างภาพในอนาคตทีพ่งึประสงคก์บัสภาพความเป็นจรงิ (Gap Analysis) และแบบจ าลองศกึษาปจัจยั
ทีส่่งผลต่อผลสมัฤทธิท์างการศกึษา 
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การวเิคราะหช์่องว่างระหว่างภาพในอนาคตทีพ่งึประสงคก์บัสภาพความเป็นจรงิ 

การศกึษาในส่วนน้ีจะท าการวเิคราะหช่์องว่างจากเป้าประสงคห์ลกัการศกึษา (Should Be) กบั
สภาวการณ์ของไทย (As Is) โดยศกึษาภาพในระดบัมหภาค เพื่อประเมนิช่องว่างที่ส าคญัระหว่าง
ผลลพัธข์องระบบการศกึษาในปจัจุบนั  (As Is Education Output) และผลลพัธข์องระบบการศกึษาใน
อนาคตทีต่อ้งการ (Should Be Education Output) 

 

แบบจ าลองศกึษาปจัจยัทีส่่งผลต่อผลสมัฤทธิท์างการศกึษา 

การศกึษาในส่วนน้ีจะประเมนิระดบัผลลพัธ์ของระบบการศกึษาในปจัจุบนั (As Is Education 
Output) เพื่อวเิคราะหถ์งึปจัจยัทีม่ผีลกระทบต่อระดบัผลลพัธข์องระบบการศกึษาในระดบัมหภาค อาท ิ
ปจัจยัเขา้ (Input) ด้านการศกึษา ปจัจยัพื้นฐานส่วนตวัของผู้เรยีน พืน้ฐานของผูเ้รยีน สภาพแวดลอ้ม 
เป็นตน้ 

 

การก าหนดเป้าประสงค์การศึกษาไทยจะเป็นการถอดเป้าประสงค์หลกัของประเทศไทยลงสู่
เป้าประสงคก์ารศกึษาไทย  รวมทัง้การก าหนดกลไกการด าเนินนโยบายและยุทธศาสตรเ์พื่อก าหนดแนว
ปฏบิตักิารของการศกึษาไทย จงึเป็นขอ้ต่อส าคญัที่สุดในการน าพาประเทศสู่การยนืหยดัในศตวรรษที ่
21 อยา่งมัน่คง 

 

องคป์ระกอบของระบบการศึกษาไทย 

ทัง้นี้ในการวเิคราะห์เพื่อวเิคราะห์ถงึแนวทางการพฒันาไปถงึเป้าประสงค์การศกึษาไทย หรอื 
Performance ทีพ่งึประสงคน์ี้ ทางคณะวจิยัไดว้เิคราะหผ์่านองคป์ระกอบระบบการศกึษาไทยทีจ่ะส่งผล
ต่อการพัฒนาระบบการศึกษาเรียนรู้ของประเทศไทย ในการศึกษาครัง้นี้  โดยอาศัย “แบบจ าลอง
องคป์ระกอบการศกึษา 5Ps” ประกอบดว้ย 5 องคป์ระกอบ  ไดแ้ก่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



โครงการวจิยัเรื่องการก าหนดแนวทางการพฒันาการศกึษาไทยกบัการเตรยีมความพรอ้มสูศ่ตวรรษที ่21 
 
 

62 

ภาพท่ี 16: แบบจ าลององคป์ระกอบการศึกษา 5Ps 

 

 

 

ทีม่า: สวุทิย ์เมษนิทรยี ์(2556) 
 

1) Paradigm หมายถงึ ปรชัญาพืน้ฐาน หรอืรากฐานแห่งระบบการศกึษาไทย กล่าวคอื การจะ
ตัง้เป้าหมายในการพฒันาหรอืปฏริปูกระบวนการใดๆ นัน้ จ าเป็นอย่างยิง่ที่จะต้องมคีวาม
เข้าใจอย่างลึกซึ้งถึงรากฐานทางแนวคิด และความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในอดีตของ
กระบวนการนัน้ทัง้ระบบ ซึ่งเป็นส่วนส าคญัของการออกแบบกรอบแนวคดิ (Conceptual 
Design) การวเิคราะห์จะท าความเข้าใจถึงสภาพที่เป็นอยู่ของระบบการศึกษาไทยใน
ปจัจุบนั จากการมองผ่านอดตี เพื่อใหเ้หน็ถงึ องคป์ระกอบ ขัน้ตอน หรอืวธิกีารใดที่จ าเป็น
กบัการเปลี่ยนผ่านของประเทศไทย ส่วนใดที่ไม่เหมาะสมอกีต่อไปและควรยกเลกิทิ้งเสยี 
และส่วนใดที่ย ังสามารถใช้ได้อยู่แต่ต้องอาศัยการปรบัเปลี่ยนให้เข้ากับสมัยขึ้น เพื่อ
สังเคราะห์ปรชัญาพื้นฐานของการศึกษาที่สามารถน าพาประเทศในการเปลี่ยนผ่านสู่
ศตวรรษที ่21 อยา่งมปีระสทิธผิล 

2) Policy หมายถงึ นโยบายการศกึษาของชาต ิรวมทัง้แผนยุทธศาสตร ์และแผนการศกึษา
แห่งชาติ ซึ่งจะเป็นปจัจัยที่ก าหนดแนวคิด รูปแบบ และวิธีการด าเนินการของระบบ
การศกึษาทัง้ประเทศ โดยหลกัการแลว้ การออกแบบเนื้อหาทัง้มวลภายใต้องคป์ระกอบส่วน
นี้ จะต้องตัง้อยู่บนพื้นฐานความถูกต้องเหมาะสมของเป้าประสงค์หลกัของการศกึษาที่ได้
จากองค์ประกอบก่อนหน้านี้ทัง้นี้เพื่อเป็นการยนืยนัว่าแนวนโยบายทัง้หลายที่ผู้บรหิาร
ประเทศก าหนดขึ้นมา จะมคีวามสอดคล้องกบัความเป็นตวัตนของประเทศ ควบคู่ไปกบั
ความเปลีย่นแปลงทัง้ภายในและภายนอกประเทศ  
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3) Platform หมายถึง ปจัจยัพื้นฐานส าคัญที่จะช่วยในการยกระดับและพัฒนา นัน่คือ 
สภาพแวดลอ้มทีเ่อือ้ต่อการเพิม่พลงัใหก้บัผูค้นในสงัคม โดยในทีน่ี้จะหมายถงึการพฒันาให้
เกดิสงัคมที่พงึประสงค์ โดย Platform จอ้งสามารถก้าวให้ทนักบัความเปลี่ยนแปลง ทัง้
ภายในและภายนอกประเทศ เพื่อสรา้งความเข้าใจในสภาวะที่จะต้องด าเนินการอยู่ และ
เพื่อให้สามารถคดิหาทางปรบัเปลี่ยนเพื่อรบัมอืและใช้ประโยชน์จากความเปลี่ยนแปลง
ดงักล่าวไดอ้ยา่งมปีระสทิธผิลสงูสุด 

4) Practices หมายถงึ การน านโยบายการศกึษาของชาต ิรวมไปถงึแผนงานอื่นๆ ไปปฏบิตัิ
ให้บังเกิดผล ซึ่งผู้ปฏิบัติและผู้ได้ร ับผลกระทบจากการปฏิบัตินั ้น ย่อมเกี่ยวข้องได้
หลากหลายระดบั ตัง้แต่ระดบักระทรวง หน่วยงาน โรงเรยีน ไปจนถึงระดบับบุคคล ซึ่ง
หมายรวมทัง้บุคลากรครูและตัวผู้เรียน ซึ่งในส่วนนี้ เองที่จะเกี่ยวข้องโดยตรงกับการ
ออกแบบระบบกลไกการศกึษา (Mechanism Design) ที่ได้กล่าวถึงในส่วนแรก ซึ่งสิง่ที่
ปรากฎในปจัจุบนั ยงัพบว่ามช่ีองว่าง (Gap) เช่นกนัระหว่าง Policy - Practices ดงันัน้การ
ปฏบิตัจิะประสบผลส าเรจ็หรอืไม่ย่อมขึน้อยู่กบัความเชื่อมโยงของนโยบายกบัเป้าประสงค์
หลกัการศกึษา ความเชื่อมโยงของนโยบายสู่กลยทุธและการปฏบิตั ิการสรา้งความเขา้ใจแก่
ผูท้ี่เกี่ยวขอ้ง และการมเีครื่องมอืในการสนับสนุนทัง่ในเชงิเทคนิค และเชงิจดัการส าหรบัผู้
ปฏบิตั ิ
 

5) Performance หมายถึง ผลสมัฤทธิห์รอืผลลพัธ์ที่เกิดขึ้น เมื่อทุกข้อต่อตัง้แต่ Paradigm, 
Policy, Platform และ Practice มคีวามเชื่อมโยงและปรบัเปลีย่นให้สอดคล้องกนัดแีล้ว 
หมายความว่าการศกึษาไทยจะสามารถบรรลุเป้าประสงค์ในการท าคนไทยให้เป็นมนุษยท์ี่
สมบูรณ์ ม ีHead, Hand, Heart เป็นคนทีม่คีุณภาพ ศกัยภาพและสุขภาวะที่ทดัเทยีม
ประชากรในประเทศโลกที่หนึ่ง (First World Citizen) และในขณะเดยีวกนัก็จะสามารถ
ตอบสนองเป้าหมายในระดบัมหภาคคอืขบัเคลื่อนประเทศไปสู่การเป็นประเทศในโลกทีห่น่ึง 
(First World Nation) ทีป่ระกอบไปดว้ย Hope, Happiness, และ Harmony ไดอ้ย่างเตม็
ภาคภมู ิ

 

โมดลู 2: การพฒันาระดบับคุคล (IndividualDevelopment) 

การวิเคราะห์ในส่วนน้ีจะศึกษาถึงปจัจยัพื้นฐานระดับบุคคลของคนไทยเพื่อเตรยีมพร้อมสู่
ศตวรรษที ่21 โดยแบ่งเป็นองคป์ระกอบ 2 ส่วนหลกั คอื 

- ดา้นการพึง่ตนเอง เป็นอสิระจากผูอ้ื่น (Independent) 

- ดา้นการพึง่พาอาศยักนั (Inter-dependent) 

นอกจากนี้ยงัท าการศกึษาในส่วนของคุณลกัษณะ จติใจ ทกัษะ หรอืองคค์วามรูท้ีจ่ าเป็นส าหรบั
คนไทยเพื่อเตรยีมพรอ้มสู่ศตวรรษที ่21 
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- กลุ่มของจติ (Mindset) 

- ทกัษะแห่งศตวรรษที ่21 (21st Century Skills) 

 

โมดลู 3: สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ (Learning Environment) 

ในโมดลูนี้เป็นการศกึษาถงึสภาพแวดลอ้มการเรยีนรู ้(Learning Environment) ทีส่ามารถเอื้อให้
เกิดบรรยากาศการเรยีนรู้ในระดบัปจัเจก พร้อมทัง้ศึกษาประสบการณ์ต่างประเทศ เพื่อน าไปสู่การ
ออกแบบนโยบายการศกึษาเบือ้งตน้ทีส่ามารถน าไปปฏบิตัไิดอ้ย่างเป็นรปูธรรม  

การศกึษาส่วนน้ีจะศกึษาความสมัพนัธข์องหน่วยยอ่ยต่าง ๆ โดยระบุกลุ่มผูป้ฏบิตั ิและภาคส่วน
ต่างๆทีเ่กี่ยวขอ้ง (Stakeholders) เทยีบเคยีงปญัหา ความทา้ทาย  ระบุชีช้ดัถงึส่วนประกอบแต่ละภาค
ส่วน (บุคคลกลุ่มบุคคล หน่วยงานภาครฐั ภาคเอกชน ภาคประชาชน สื่อ กฏระเบยีบ) บทบาทหน้าที ่
ตลอดจนศกึษาความสมัพนัธ์ ความเชื่อมโยง หรอืการปฏิสมัพนัธ์ระหว่างกนัทีส่ามารถส่งผลกระทบต่อ
ผูเ้รยีนได ้โดยมอีงคป์ระกอบของหน่วยยอ่ยต่าง ๆ ไดแ้ก่  

- ครอบครวั 

- สถาบนัการศึกษา (โรงเรียน กศน. ศูนย์การเรยีนรู้) ครู (เช่น ครูผู้สอนประจ าวิชา คร ู   
แนะแนว)  

- ชุมชน (เช่น ชุมชนที่อยู่อาศยัองค์กรศาสนา กลุ่มปราชญ์ หรอืนักวชิาการอสิระในชุมชน
องคก์รสทิธ ิเป็นตน้)  

- หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทัง้ระดบันโยบายและระดบัปฏบิตัทิัง้ภาครฐั ภาคเอกชนที่เกดิขึน้ใน
ระบบการศกึษา ทีม่สี่วนส าคญัทีท่ าใหส้ามารถบรรลุเป้าประสงคท์างการศกึษา  

 

 นอกจากนี้ การศกึษาในส่วนน้ียงัเป็นการวเิคราะหร์ะบบการเชื่อมต่อของกลไกการบูรณาการใน
ระดบัปฏิบัติและกลไกการตอบสนองนโยบายของหน่วยงาน เพื่อท าความเข้าใจ ระบุข้อได้เปรยีบ 
ขอ้จ ากดัและความท้าทายที่เกดิขึ้นในการปฏบิตังิาน ซึ่งจะใช้เป็นข้อมูลหลกัในการออกแบบปรบัแต่ง
กลไกระดบัปฏบิตัแิละระบุประเดน็ส าคญัของกระบวนการการตอบสนองนโยบายของภาคปฏบิตั ิ
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โมดลู 4: ระบบการบริหารจดัการและเคร่ืองมือเชิงนโยบาย (Administation & Policy 
Instrument) 

การวเิคราะห์ในส่วนนี้ศึกษาถึงระบบบรหิารจดัการ แนวนโยบาย และยุทธศาสตร์ในการจดั
การศกึษา โดยศกึษาประสบการณ์ต่างประเทศ และประเดน็ปญัหาของประเทศไทยทีย่งัคงต้องงการการ
แกไ้ข ทัง้นี้ ไดพ้จิารณาในส่วนหลกัๆ ดงันี้ 

- ระบบการบรหิารจดัการ (Management System) 

- กลไกการด าเนินการ (Mechanism) 

- เครือ่งมอืเชงินโยบาย (Policy Instrument) 
 

จากการศกึษาทัง้หมดจะช่วยใหส้ามารถวาดภาพการด าเนินการดา้นการศกึษาไดอ้ย่างครบถ้วน
เพยีงพอ ทัง้ภาพการเชื่อมต่อแนวราบในระดบันโยบาย และระดบัปฏบิตั ิรวมถงึการเชื่อมต่อแนวดิง่ของ
แต่ละกลุ่มองคก์ร ซึง่ขอ้มลูทัง้หมดนี้จะใชอ้ธบิายและระบุแนวปฏบิตัใินการบูรณาการ ทีมุ่่งทุกกจิกรรมสู่
การบรรลุเป้าประสงค์หลักการศึกษาเพื่อให้การศึกษามีความครบถ้วนสมบูรณ์และครอบคลุมทุก
องคาพยพ ซึง่ประกอบไปดว้ย 

 การออกแบบกรอบแนวคดิใหม่ส าหรบัระบบการศกึษาไทย (Conceptual Design) คอืการ
ท าความเขา้ใจกบับรบิทต่างๆที่เกี่ยวขอ้งกบัการศกึษา เพื่อมุ่งเน้นให้สามารถส่งเสรมิการ
พฒันาพลเมอืงและสงัคมใหส้ามารถด าเนินต่อไปไดใ้นศตวรรษที ่21 อย่างมปีระสทิธภิาพ 
ซึง่คอืผลการวจิยัในส่วนการก าหนดเป้าประสงค์หลกัของการศกึษาไทย และการวเิคราะห์
ระบบนิเวศการศกึษา 

 การออกแบบระบบกลไก (Mechanism Design) ในการน ากรอบแนวคดิใหม่ไปปฏบิตัไิด้
อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดผลเป็นรูปธรรม ซึ่งคือผลการวิจัยในส่วนการวิเคราะห์
สภาพแวดลอ้มการเรยีนรู ้และการวเิคราะหก์ารจดัการและเครือ่งมอืเชงินโยบาย 
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3.2 แนวทางการศึกษาและวิธีการศึกษา  
 

แนวทางการด าเนินงานและวธิกีารศกึษาสรุปได้ในภาพที่ 17 โดยมขีัน้ตอนที่ส าคญั คอืการ
รวบรวมข้อมูลการประชุมเพื่อระดมความคดิเหน็ (Brainstorming) การจดัประชุมผู้เชี่ยวชาญ (Delphi 
Workshop) การสมัภาษณ์เชงิลกึ (In-depth Interview) การลงพื้นทีส่ ารวจขอ้มลูและศกึษาดูงาน การ
วเิคราะหข์อ้มลู (Data Analysis) สองระดบั ทัง้การวเิคราะหร์ะดบัมหภาค (Macro Analysis) และการ
วเิคราะหร์ะดบัจลุภาค (Micro Analysis) โดยครอบคลุมทัง้การวเิคราะหเ์ชงิปรมิาณและการวเิคราะหเ์ชงิ
คุณภาพ 
 

ภาพท่ี 17:  แนวทางการด านินงาน 

 
ทีม่า: คณะวจิยั Sasin Institute for Global Affairs (SIGA) 
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แนวทางและวธิกีารการด าเนินงานในการศกึษาครัง้นี้ประกอบไปดว้ยรายละเอยีดดงัต่อไปนี้ 

3.2.1 การรวบรวมข้อมลู 
 

1.1) การทบทวนการศึกษาและงานวิชาการทีเ่กีย่วข้อง (Review Literature) 
โดยทบทวนเอกสารทีเ่กีย่วขอ้ง อาท ิ 

 เอกสารและรายงานวจิยัที่เกี่ยวขอ้งกบับรบิทและทศิทางของชุดของโอกาส ภยัคุกคาม 
ความเสี่ยงและความท้าทาย ทัง้ปจัจยัที่เกิดขึ้นในระดบัโลก ระดบัภูมภิาคและปจัจยั
ภายในประเทศ ซึง่จะส่งผลกระทบต่อการน าพาประเทศกา้วสู่ศตววรษที ่21  

 เ อ กสา รแผนง านที่ ส า คัญที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง กับ ก าร ศึกษา ไทย  ทั ้ง ที่ จ ัด ท า โ ดย
กระทรวงศกึษาธกิาร อาท ิ(ร่าง) แผนการศกึษาแห่งชาติ ฉบบัปรบัปรุง พ.ศ. 2556-
2559 (ร่าง) ยุทธศาสตร์การศึกษา พ.ศ. 2556-2558 ของส านักงานเลขาธกิารสภา
การศกึษากระทรวงศกึษาธกิาร แผนปฏบิตังิานของกระทรวงศกึษาธกิาร พ.ศ. 2555-
2558 หรือจดัท าโดยหน่วยงานภาครฐัอื่น ๆ อาทิ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาตฉิบบัที ่11 พ.ศ. 2555-2559 แผนบรหิารราชการแผ่นดนิของหน่วยงานภาครฐั
ทีเ่กีย่วขอ้ง  

 งานวิจยัและงานวชิาการที่เกี่ยวข้องกบันโยบายการศึกษาของนักวชิาการในภาครฐั 
สถาบันวิจยั สถาบันการศึกษา และองค์กรระหว่างประเทศ ตลอดจนเอกสารและ
รายงานวจิยัทีเ่กี่ยวขอ้งของภาคเอกชนหรอืหน่วยงานภาคประชาชน เช่น สถาบนัวจิยั
เพื่อการพฒันาประเทศไทย (TDRI) องค์กรเพื่อความร่วมมอืทางเศรษฐกจิและการ
พฒันา (OECD) ส านักงานโครงการพฒันาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) องค์การ
การศกึษาวทิยาศาสตรแ์ละวฒันธรรมแห่งสหประชาชาต ิ(UNESCO) องคก์รศกึษาวจิยั
การพฒันาการศกึษาส าหรบัศตวรรษที ่21 เช่น ATCS21 เป็นตน้ 

 เอกสารและรายงานของหน่วยงานด้านศกึษาที่ได้รบัการยอมรบัว่าเป็นแนวปฏบิตัทิี่ดี
(Best Practice) เช่น กรณีศกึษาของประเทศทีไ่ดก้ารยอมรบั อาท ิฟินแลนด ์สงิคโปร ์
ญี่ปุ่น เกาหลใีต้ เยอรมนี และเพื่อกรณีศึกษาของแนวปฏบิตัทิี่ดทีี่มอียู่ในประเทศไทย 
ข้อมูลเหล่านี้จะใช้เพื่อทบทวนทิศทาง นโยบาย ยุทธศาสตร์ และแนวปฏิบัติด้าน
การศกึษาส าหรบัประเทศไทย 

 เอกสารงานวจิยั และวารสารระดบันานาชาต ิเช่น  
- Journal of Educational and Behavioral Statistics,  
- Journal of Economic Education, 
- Economics of Education Review, 
- Journal of Education Policy, 
- Journal of Human Resources เป็นตน้ 
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1.2) การประชุม 
เพื่อให้การด าเนินโครงการสัมฤทธิผ์ลตามวตัถุประสงค์และจุดมุ่งหมายที่ตัง้ไว้ทางคณะที่

ปรกึษา ฯ ไดจ้ดัใหม้กีารประชุมเพื่อรวบรวมขอ้คดิเหน็จากผูบ้รหิารผูท้รงคุณวุฒแิละภาคส่วนต่าง ๆ ทัง้
การระดมความคดิเห็นร่วมกนัระหว่างคณะวจิยักบัผู้แทนของหน่วยงานในสงักดักระทรวงศกึษาธกิาร
และหน่วยงานผูก้ าหนดนโยบายที่เกี่ยวขอ้ง รวมถงึผูท้รงคุณวุฒ ิตลอดจนศกึษามวลชนด้านการศกึษา 
และภาคประชาชน เพื่อประโยชน์ในการขบัเคลื่อนยุทธศาสตร์ร่วมกัน โดยการจดัประชุมดงักล่าว
ประกอบดว้ย 

ก) การประชุมเพื่อระดมความคดิเหน็ (Brainstorming) 

ข) การประชุมเชงิปฏบิตักิารผูเ้ชีย่วชาญดา้นการศกึษา (Delphi Workshop)  

 

ก) การประชุมเพ่ือระดมความคิดเหน็ (Brainstorming) 

การประชุมเพื่อระดมความคดิเหน็ (Brainstorming) โดยจะเชญิภาคส่วนทีเ่กีย่วขอ้งเขา้รว่มการ
ประชุมระดมความคดิเหน็ ซึง่ประกอบดว้ยภาคส่วนทีเ่กี่ยวขอ้ง 4 กลุ่ม ไดแ้ก่ 

1) กลุ่มสถาบนัการศกึษา 
2) กลุ่มสถานประกอบการ 
3) กลุ่มคร ูผูป้กครอง และนกัเรยีน นกัศกึษา 
4) กลุ่มผูก้ าหนดนโยบาย วางแผนการศกึษาและการพฒันาดา้นแรงงาน 

คณะทีป่รกึษาไดก้ าหนดหวัขอ้การประชุมเพื่อระดมความคดิเหน็ (Brainstorming) ไว ้3 หวัขอ้ 
ไดแ้ก่ 

 การประชุมเพื่อระดมความคดิเห็นครัง้ที่ 1 ภายใต้หวัขอ้ “การพฒันาก าลงัคนเพื่อเพิ่มขดี
ความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศไทย” 

 การประชุมเพื่อระดมความคดิเหน็ครัง้ที ่2 ภายใตห้วัขอ้ “ศกัยภาพของโรงเรยีนทางเลอืกใน
การเป็นตน้แบบการจดัการศกึษาไทย” 

 การประชุมเพื่อระดมความคดิเหน็ครัง้ที่ 3 ภายใต้หวัขอ้ “แนวทางการพฒันาและเตรยีม
ความพรอ้มของครสูู่ศตวรรษที ่21” 

 

(รายละเอยีดการจดัประชุมระดมความคดิเหน็ไดส้รปุไวใ้นภาคผนวกที ่2) 
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ข) การประชุมเชิงปฏิบติัการผูเ้ช่ียวชาญด้านการศึกษา (Delphi Workshop) 

 
การประชุมเชิงปฏบิตัิการผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษา (Delphi Workshop) 1 ครัง้ โดยมี

วตัถุประสงคเ์พื่อระดมความคดิร่วมกนัและรบัฟงัความเหน็ของผู้บรหิารและผูท้รงคุณวุฒซิึง่มผีู้เขา้ร่วม
ประมาณ 120 ท่าน (รวมคณะที่ปรกึษา ฯ และผู้บรหิารและเจา้หน้าที่ของส านักงานเลขาธกิารสภา
การศกึษา กระทรวงศกึษาธกิาร) 

การประชุมเชงิปฏบิตัิการผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษา หวัข้อ “การศึกษาไทยในศตวรรษที่ 21”
ภายใต้โครงการวิจยัเรื่องการก าหนดแนวทางการพฒันาการศึกษาไทยกับการเตรยีมความพร้อมสู่
ศตวรรษที ่21 

กระบวนการเดลฟาย เป็นวิธีการสอบถามความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญในด้านต่าง  ๆ ที่
เกีย่วขอ้งเพื่อระบุปจัจยัผลกัดนัระบบทีส่ าคญัและศกึษาปจัจยัความไม่แน่นอนทีส่ าคญัต่าง ๆ ในอนาคต 
โดยทัว่ไปกระบวนการจดัท าผ่านการท าแบบสอบถามทางอเิลก็ทรอนิกส ์และหรอืทางจดหมาย ซึง่ขอ้ดี
ของวธิกีารเดลฟาย คอืการไดข้อ้สรุปหรอืขอ้ยุตโิดยผู้เชี่ยวชาญไม่ต้องเผชญิหน้ากนัสามารถไตร่ตรอง
ค าตอบ ไมถู่กเบีย่งเบนดว้ยค าตอบของผูเ้ชีย่วชาญทีม่ชีื่อเสยีงหรอืผูท้ีม่วีุฒสิงูกว่า  

อย่างไรก็ตาม ในการศึกษาครัง้นี้ภายใต้โครงการวิจยัเรื่องการก าหนดแนวทางการพัฒนา
การศกึษาไทยกบัการเตรยีมความพรอ้มสู่ศตวรรษที่ 21 นี้ ไดป้ระยุกต์ใชก้ระบวนการเดลฟาย โดยเชญิ
ผู้เชี่ยวชาญมาร่วมประชุมเชิงปฏิบตัิการ และแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระจากกัน ด้วยการใช้
อุปกรณ์ My Choice Clicker ซึง่เป็นนวตักรรมของระบบสอบถามความคดิเหน็ทางอเิลก็ทรอนิกส ์ทีจ่ะ
ช่วยส ารวจความคดิเหน็ในการประชุมเชงิปฏบิตักิารครัง้นี้ 

วธิกีารเดลฟายเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการมองภาพอนาคตโดยหนุนเสรมิกบัการจดัประชุม
ระดมความคดิเหน็และการจดัท าภาพอนาคต เพื่อพจิารณาคดักรองปจัจยัต่าง ๆ และการร่วมกนัจดัท า
ภาพอนาคตการศกึษา (Education Scenarios) ในศตวรรษที ่21 

โดยทัว่ไปเครื่องมอืหรอืวธิกีารที่นิยมใชจ้นอาจเรยีกไดว้่า เป็นมาตรฐานคอื การศกึษาแนวโน้ม 
(Trends) และการคาดคะเน (Forecast) อย่างไรกต็าม การศกึษาทัง้สองนี้เหมาะสมกบัอนาคตทีม่คีวาม
ชดัเจนในระดบัหนึ่ง แต่ไม่สามารถที่จะท าให้เห็นครอบคลุมถึงลกัษณะของอนาคตที่ชดัเจนในระดบั
รายละเอยีดและระบุถงึความเสี่ยงต่าง ๆ ที่เกี่ยวขอ้งได้ ด้วยเหตุนี้ การวางแผนโดยอาศยัภาพอนาคต
(Scenario Planning) จงึเป็นเครื่องมอืทีไ่ดร้บัการยอมรบัเพิม่ขึน้อย่างรวดเรว็ และมกีารน ามาใชอ้ย่าง
แพร่หลายเพื่อประกอบการก าหนดนโยบายระดบัประเทศ ไม่ว่าจะเป็นในประเทศ องักฤษ แอฟรกิาใต ้
ญีปุ่น่ จนี ฯลฯ 

การวางแผนดว้ยภาพอนาคตเป็นเครื่องมอืทีใ่ช้ส าหรบัการมองภาพอนาคตทีม่โีอกาสเกดิขึน้ได ้
(Possible) และเกี่ยวขอ้งกบัประเดน็ทีอ่ยู่ในความสนใจ (Relevant) ใหเ้กดิความชดัเจนขึน้ โดยอาศยั
การสรา้งภาพอนาคตทีห่ลากหลายและครอบคลุมเหตุการณ์ทีอ่าจเกดิขึน้จากการผสมผสานแนวโน้มของ
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ปจัจยัขบัเคลื่อน (Driving Trends) ความไม่แน่นอน (Uncertainties) และเหตุการณ์ที่ไม่คาดคดิ 
(Surprises) ซึง่ภาพอนาคตเหล่านี้สามารถน ามาศกึษาต่อเพื่อใหเ้หน็ความชดัเจนยิง่ขึน้ 

 การวางแผนดว้ยภาพอนาคตสามารถน ามาช่วยในการวเิคราะหแ์ละวางแผนระยะยาวในหลายๆ 
ขัน้ตอนไม่ว่าจะเป็นในส่วนการศกึษาเพื่อเตรยีมการวางนโยบาย หรอืการก าหนดหวัขอ้นโยบายหรอื
ยทุธศาสตร ์ตลอดจนการวดัและประเมนิผลนโยบาย  

การประชุมเชงิปฏบิตัิการผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาในครัง้นี้มวีตัถุประสงค์เพื่อส ารวจความ
คดิเหน็ผูเ้ชีย่วชาญ และระดมความคดิร่วมกนั ตลอดจนรบัฟงัความเหน็ของผูบ้รหิารและผูท้รงคุณวุฒทิี่
เกีย่วขอ้งทุกภาคส่วนของการศกึษา 

1.3) การสมัภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) 

โดยสัมภาษณ์ผู้บริหารระดับสูง และ/หรือ Key Informants ของหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงศึกษาธกิาร ตลอดจนหน่วยงานภาครฐัและเอกชนที่มบีทบาทส าคญัต่อการด าเนินนโยบาย
การศึกษาของประเทศเพื่อให้ได้ข้อมูลเชงิลกึในประเดน็ต่าง ๆ เพื่อน ามาใช้ในการศกึษาและก าหนด
ยทุธศาสตรข์องระทรวงศกึษาธกิารและแนวทางการด าเนินงานรว่มกนัระหว่างหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 

1.4) การลงพ้ืนทีศึ่กษาดงูาน  

คณะวจิยัจะลงพืน้ทีส่ ารวจขอ้มลูโรงเรยีนจดัท าเป็นกรณีศกึษา โดยในการศกึษาครัง้นี้มุง่เน้น
ศกึษาในกรณกีารศกึษาขัน้พืน้ฐานเป็นกรณพีเิศษเนื่องจากเป็นการจดัการศกึษาทีม่คีวามส าคญัและเป็น
รากฐานการศกึษาของประเทศ 

 

(รายละเอยีดการสมัภาษณ์เชงิลกึและการลงพื้นที่ศกึษาดูงานสรุปในภาคผนวกที ่3 และตาราง
กจิกรรมในโครงการครัง้นี้สรปุดงัตารางที ่5)  
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ตารางท่ี 5: กิจกรรมโครงการวิจยัเรือ่งการก าหนดแนวทางการพฒันาการศึกษาไทยกบัการเตรียมความ
พรอ้มสู่ศตวรรษท่ี 21 

 วนัท่ี เวลา กิจกรรม 
1 ศุกรท์ี ่9 ส.ค. 2556 8.00 - 16.00 ดงูานโรงเรยีนไกลกงัวล 

สมัภาษณ์ นายวรวทิย ์กุลจริกาญจน์ 
ผูอ้ านวยการโรงเรยีนวงัไกลกงัวล 

2 ศุกรท์ี ่16 ส.ค. 2556 13.00 - 16.00 การประชุมเพื่อระดมความคดิเหน็  (Workshop) ในหวัขอ้
“การพฒันาก าลงัคนเพื่อเพิม่ขดีความสามารถในการแขง่ขนั
ของประเทศไทย” 

3 จนัทรท์ี ่19 ส.ค. 2556 13.00 - 16.00 การประชุมเพื่อระดมความคดิเหน็ (Workshop) ในหวัขอ้ 
“ศกัยภาพของโรงเรยีนทางเลอืกในการเป็นตน้แบบการจดั
การศกึษาไทย” 

4 องัคารที ่20 ส.ค. 2556 13.00 - 16.00 การประชุมเพื่อระดมความคดิเหน็  (Workshop) ในหวัขอ้ 
“แนวทางการพฒันาและเตรยีมความพรอ้มของครสููศ่ตวรรษที ่
21” 

5 ศุกรท์ี ่23 ส.ค. 2556 
 

9.00 - 16.00 การประชุมเชงิปฏบิตักิารผูเ้ชีย่วชาญดา้นการศกึษา (Delphi 
Workshop)  

6 พฤหสับดทีี ่29 ส.ค. 2556 8.00 - 12.00 
 

ศกึษาดงูานโรงเรยีนสตัยาไส และตดิตามการด าเนินกจิกรรม
ของโรงเรยีนสตัยาไส จ.ลพบุร ีโดย ดร.อาจอง ชมุสาย ณ 
อยุธยา เป็นผูน้ าด าเนิน 
ร่วมแลกเปลีย่นความคดิเหน็ ดร.อาจอง ชมุสาย ณ อยธุยา 
และผูอ้ านวยการโรงเรยีน คร ูและนกัเรยีน   

7 พฤหสับดทีี ่29 ส.ค. 2556 13.00 - 16.00 สมัภาษณ์ นางกชนนัท ์ศาลางาม 
รองผูอ้ านวยการโรงเรยีนชยับาดาล 

8 องัคารที ่3 ก.ย. 2556 13.00 -15.00 การศกึษาดงูานโรงเรยีนสาธติพฒันา 

9 องัคารที ่3 ก.ย. 2556 15.00 -18.00 สมัภาษณ์ รศ.ลดัดา  ภู่เกยีรต ิ 
ผูอ้ านวยการโรงเรยีนสาธติพฒันา 

10 พุธที ่4 ก.ย. พ.ศ. 2556 9.00 – 10.00 สมัภาษณ์ ดร.พรพรรณ ไวทยางกรู 
ผูอ้ านวยการสถาบนัสง่เสรมิการสอนวทิยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลย ี(สสวท.) 

11 จนัทรท์ี ่9 ก.ย. 2556 9.00 - 12.00 สมัภาษณ์อาจารยพ์ารณ อศิรเสนา ณ อยุธยา 
ผูอ้ านวยการใหญ่โรงเรยีนดรุณสกิขาลยั 

12 พฤหสับดทีี ่12 ก.ย. 2556 9.00 - 10.00 ดงูานโรงเรยีนมหดิลวทิยานุสรณ์ 

13 พฤหสับดทีี ่12 ก.ย. 2556 10.00 - 12.00 สมัภาษณ์ นายประดษิฐ ์นวลจนัทร ์
รองผูอ้ านวยการโรงเรยีนมหดิลวทิยานุสรณ์ 
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ตารางท่ี 5:  กิจกรรมโครงการวิจยัเรือ่งการก าหนดแนวทางการพฒันาการศึกษาไทยกบัการเตรียมความ
พรอ้มสู่ศตวรรษท่ี 21 (ต่อ) 

 วนัท่ี เวลา กิจกรรม 
14 พฤหสับดทีี ่12 ก.ย. 2556 9.00 - 12.00 สมัภาษณ์ ดร.ยงยุทธ แฉลม้วงษ์  

ผูอ้ านวยการวจิยัการพฒันาแรงงาน  
สถาบนัวจิยัเพื่อการพฒันาประเทศไทย (TDRI) 

15 จนัทรท์ี ่16 ก.ย. 2556 13.00 – 15.00 ดงูานโรงเรยีนเพลนิพฒันา 
16 จนัทรท์ี ่16 ก.ย. 2556 15.00 – 18.00 สมัภาษณ์ นายทนง โชตสิรยทุธ ์

ผูอ้ านวยการโรงเรยีนเพลนิพฒันา 

17 องัคารที ่17 ก.ย. 2556 
 

9.00 – 12.00 สมัภาษณ์ อาจารยม์ชียั วรีะไวทยะ 
ประธานมลูนิธมิชียัพฒันา 

18 องัคารที ่17 ก.ย. 2556 9.00 – 11.00 ดงูานสถาบนัปญัญาภวิฒัน์ 
19 องัคารที ่17 ก.ย. 2556 11.00 – 12.00 สมัภาษณ์ รองศาสตราจารย ์ดร.สมภพ มานะรงัสรรค์

อธกิารบดสีถาบนัปญัญาภวิฒัน์ 

20 พุธที ่18 ก.ย. 2556 11.00 – 13.00 สมัภาษณ์คุณอสิดอร ์ เรโอด ์ 
หวัหน้าโครงการอบรมคร ูโรงเรยีนมชียัพฒันา ถงึการ
ด าเนินงานของโรงเรยีนมชียัพฒันาและสมาคมพฒันา
ประชากรและชุมชน 

21 พุธที ่18 ก.ย. 2556 13.00 – 14.00 ศกึษาดงูานกจิกรรมสมาคมพฒันาประชากรและชมุชน
โรงเรยีนบา้นหนองทองลิม่ School-BIRD (School-based 
Integrated Rural Development) ด าเนินการโดยมลูนิธมิชียัวี
ระไวทยะ. 

22 พุธที ่18 ก.ย. 2556 14.00 – 15.00 ศกึษาดงูานสหกรณ์พฒันาประชากรและชุมชนล าไทรโยง 
จ ากดั 

23 พุธที ่18 ก.ย. 2556 15.00 – 17.00 ศกึษาดงูานชมุชนหมู่บา้นหนองตาเขม้ 
Community-based Integrate Rural Development 

24 พฤหสับดทีี ่19 ก.ย. 2556 9.00 – 17.00 ศกึษาดงูานโรงเรยีนมชียัพฒันา สงัเกตการณ์การเรยีนการ
สอนโรงเรยีนมชียัพฒันาในหอ้งเรยีน 

25 พฤหสับดทีี ่19 ก.ย. 2556  สมัภาษณ์อาจารยผ์ูอ้ านวยการ รองผูอ้ านวยการ และหวัหน้า
โครงการอบรมคร ูโรงเรยีนมชียัพฒันา 

26 พฤหสับดทีี ่26 ก.ย. 2556 9.00-12.00 รบัฟงัสรุปรายงานผลการด าเนินงานโครงการสง่เสรมิ
พฒันาการเรยีนรูเ้พื่อสรา้งสรรคด์ว้ยปญัญาสูส่ถานการศกึษา 

27 พุธที ่9 ต.ค. 2556 9.00 – 12.00 ศกึษาดงูานโรงเรยีนดรุณสกิขาลยั 
28 ศุกรท์ี ่11 ต.ค. 2556 9.00 – 12.00 ร่วมสมัมนางาน Asia Education Leader Forum 

 
 

http://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCwQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.pda.or.th%2F&ei=DJV5UveCJoeNrgfMoIDgCg&usg=AFQjCNHcWnP9JfbkbJOtXr0aNM15YzMuAA&sig2=SWuf_nSqAw5722UwTqH1LA&bvm=bv.55980276,d.bmk
http://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCwQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.pda.or.th%2F&ei=DJV5UveCJoeNrgfMoIDgCg&usg=AFQjCNHcWnP9JfbkbJOtXr0aNM15YzMuAA&sig2=SWuf_nSqAw5722UwTqH1LA&bvm=bv.55980276,d.bmk
http://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCwQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.pda.or.th%2F&ei=DJV5UveCJoeNrgfMoIDgCg&usg=AFQjCNHcWnP9JfbkbJOtXr0aNM15YzMuAA&sig2=SWuf_nSqAw5722UwTqH1LA&bvm=bv.55980276,d.bmk
http://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCwQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.pda.or.th%2F&ei=DJV5UveCJoeNrgfMoIDgCg&usg=AFQjCNHcWnP9JfbkbJOtXr0aNM15YzMuAA&sig2=SWuf_nSqAw5722UwTqH1LA&bvm=bv.55980276,d.bmk
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ตารางท่ี 5:  กิจกรรมโครงการวิจยัเรือ่งการก าหนดแนวทางการพฒันาการศึกษาไทยกบัการเตรียมความ
พรอ้มสู่ศตวรรษท่ี 21 (ต่อ) 

 วนัท่ี เวลา กิจกรรม 
29 ศุกรท์ี ่18 ต.ค. 2556 9.00 – 11.00 ศกึษาดงูานโรงเรยีนรุ่งอรุณ 
30 ศุกรท์ี ่18 ต.ค. 2556 11.00 – 12.00 สมัภาษณ์นางสนุิสา ชื่นเจรญิสขุ  

ผูอ้ านวยการโรงเรยีนรุ่งอรุณ 
31 จนัทรท์ี ่21 ต.ค. 2556 14.00 - 16.00 สมัภาษณ์ ศ. ศรรีาชา เจรญิพานิช ผูต้รวจการแผ่นดนิ 
32 องัคารที ่26 พ.ย. 2556 8.30 – 10.30 สมัภาษณ์ ศ. นพ. วจิารณ์ พานชิ 
33 ธ.ค. 2556  สมัภาษณ์ ดร. กมล รอดคลา้ย รองเลขาธกิาร คณะกรรมการ

การศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

 
 
3.2.2 การวิเคราะหข้์อมลู (Data Analysis) 
 
การวเิคราะหข์อ้มลู (Data Analysis) ในการศกึษาครัง้นี้แบ่งเป็นสองระดบั ไดแ้ก่ 
 

 การวิเคราะหร์ะดบัมหภาค (Macro Analysis) 
ครอบคลุมทัง้การวเิคราะห์เปรยีบเทยีบกบัต่างประเทศ (Cross Country) และการ
วเิคราะหข์องประเทศไทยในลกัษณะขอ้มลูระหว่างเวลา (Time Series) 
 

เชิงปริมาณ ในการวเิคราะห์ในส่วนน้ีจะเป็นการวเิคราะห์ผลกระทบจากปจัจยัน าเขา้ 
ผลผลติและผลกระทบ (Input-Output-Impact Analysis) 
 

เชิงคุณภาพ วเิคราะห์ช่องว่าง (Gap Analysis) เพื่อศึกษาช่องว่างในด้านต่างๆ 
รบัทราบถงึ ช่องว่าง (Gap) ทีม่อียู่ เพื่อน าไปสู่การก าหนดแผนการศกึษาใหเ้หมาะสม 
และวางแนวทาง วธิกีารทีส่ถาบนัการศกึษาต้องด าเนินการเพื่อปิดช่องว่าง (Gap) ทีจ่ะ
เกิดขึ้น และศึกษาเปรียบเทียบกับต่างประเทศ เพื่อค้นหาประสบการณ์ที่ดี (Best 
Practices) 

 
 การวิเคราะหร์ะดบัจลุภาค (Micro Analysis) 

ครอบคลุมทัง้การวเิคราะห์เปรยีบเทยีบกบัต่างประเทศ (Cross Country) และการ
วเิคราะหข์องประเทศไทยในลกัษณะขอ้มลูระหว่างเวลา (Time Series) 
 

เชิงปริมาณ อาศยัการวเิคราะหข์อ้มลูเชงิสถติ ิและเศรษฐมติ ิ
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เชิงคณุภาพ อาศยัขอ้มลูจากการทบทวนประสบการณ์ต่างประเทศ ส ารวจขอ้มลูพืน้ที ่
จากโรงเรยีน  

ภาพท่ี 18: กรอบการวิเคราะหข์้อมูล (Data Analysis) 

 
ทีม่า: คณะวจิยั Sasin Institute for Global Affairs (SIGA) 
 

2.1) การวิเคราะหเ์ชิงปริมาณจากข้อมลูทุติยภมิู  

โดยมขีอ้มลูส าคญัทีใ่ชว้เิคราะห ์ดงันี้ 

 ขอ้มลูภาพรวมการศกึษาของไทย เช่น ขอ้มลูในเชงิการเขา้ถงึการศกึษา เช่น อตัราการ
เขา้เรยีน ขอ้มลูในเชงิคุณภาพการศกึษา เช่น ผลการทดสอบทางการศกึษาแห่งชาติ 

 ผลสมัฤทธิท์างการศึกษานานาชาติ (Programme for International Student 
Assessment: PISA) การประเมนิผลสมัฤทธิว์ชิาคณิตศาสตร-์วทิยาศสตร ์(Trends in 
International Mathematics and Science Study: TMISS)ผลการจดัอนัดบั
สถาบนัการศกึษานานาชาต ิ ขอ้มลูประสทิธภิาพการจดัการศกึษา เช่น งบประมาณและ
ค่าใชจ้า่ยทางการศกึษาของประเทศ โดยใชข้อ้มลูของกระทรวงศกึษาธกิาร องคก์ารเพื่อ
ความร่วมมอืทางเศรษฐกจิและการพฒันา (OECD) สถาบนัสถติทิางการศกึาษาของ
องคก์ารการศกึษาวทิยาศาสตรแ์ละวฒันธรรมแห่งสหประชาชาต ิ(UIS) เป็นตน้ 

 ขอ้มลูดา้นสภาพแวดลอ้มทีเ่กีย่วขอ้งกบัการศกึษา โดยใชข้อ้มลูดา้นประชากร ตลอดจน
ข้อมูลด้านคุณภาพชีวิต เช่น ข้อมูลการส ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคม (Socio-
Economic Survey) ขอ้มลูการส ารวจภาวะแรงงาน (Labor Force Survey) เป็นต้น โดย
ใชข้อ้มลูของส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิ 
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2.2) การวิเคราะหข้์อมลูเชิงคณุภาพ 

ในการศกึษานี้จะอาศยัการวเิคราะหช์่องว่าง (Gap Analysis) โดยระบุชีช้ดัถงึระดบัคุณลกัษณะ
ทีค่าดหวงั และระดบัทีเ่ป็นอยู่ในปจัจุบนั เพื่อใหท้ราบถงึ ช่องว่าง (Gap) ทีม่อียู่ เพื่อน าไปสู่การก าหนด
แผนการศกึษาให้เหมาะสม และวางแนวทางวธิกีารที่สถาบนัการศกึษาต้องด าเนินการเพื่อปิดช่องว่าง 
(Gap) ทีจ่ะเกดิขึน้ โดยเฉพาะทางดา้นองคค์วามรูแ้ละทกัษะ ตวัอย่างเช่นสิง่ทีต่้องหล่อหลอมใหเ้ดก็คอื 
กลุ่มทกัษะ (Skill Set) ทีผู่บ้รหิารการศกึษาและครมูหีน้าทีใ่นการสรา้งหลกัสูตรและกจิกรรมทีต่อบโจทย์
สิง่หล่านี้คอื  (1) Learn to Live เรยีนเพื่อจะรูจ้กัใชช้วีติอยู่บนโลก (2) Learn to Love สอนใหเ้ดก็รูจ้กั
โลก รกัคนอื่น รกัตนเอง (3) Learn to Learn สอนใหเ้ดก็รูว้่าท าไมเราจงึต้องเรยีน เรยีนทีไ่หน เรยีน
อย่างไร เรยีนเมื่อไหร่ เรยีนกบัใคร และเรยีนแลว้จะไปใชท้ าอะไร และ (4) Love to Learn เดก็รกัทีจ่ะ
เรยีนรูไ้ปตลอดชวีติในขณะทีภ่าคส่วนอื่นๆ จะตอ้งมสี่วนรว่มขบัเคลื่อนการเปลีย่นแปลงการเรยีนรูใ้หก้บั
เดก็ดว้ย เพราะการเรยีนรูน้ัน้มใิช่เพยีงการเรยีนรูห้รอืศกึษาเฉพาะในหอ้งเรยีนหรอืในสถาบนัการศกึษา
เท่านัน้ นอกจากนี้ทุกภาคส่วนจะต้องร่วมกันแก้ไขรากเหง้าของปญัหาที่ปจัจยัพื้นฐาน อาทิ เรื่อง
ครอบครวั เรือ่งสงัคม ค่านิยม ทศันคต ิ 
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บทที่ 4 

ผลการศึกษา 

 
ผลการศกึษาในบทน้ีแบ่งออกเป็น 2 ส่วนหลกั ไดแ้ก่ 

ส่วนที ่1 สภาวการณ์การเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ 21 ที่มีนัยส าคัญ 
ต่อการจดัการศกึษาไทย (ดงัรายละเอยีดหวัขอ้ 4.1) 

ส่วนที ่2 ร ะ บ บ ก า ร ศึ ก ษ า เ รี ย น รู้ ข อ ง ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย  แ ล ะ อ ง ค์ ป ร ะ ก อ บ 
ของระบบการศกึษาไทย (ดงัรายละเอยีดหวัขอ้ 4.2) โดยเนื้อหาในส่วนนี้จะ
เป็นการศกึษาใน 4 โมดลู ไดแ้ก่ 

1) เป้าประสงคห์ลกัของประเทศไทยและการศกึษาไทย: ซึง่จะศกึษาทัง้
ในเป้าประสงค์หลักของประเทศไทย และเป้าประสงค์หลักของ
การศึกษา (Objective Function) ของประเทศไทย น าเสนอผล
วเิคราะหส์ภาวการณ์ปจัจบุนั 

2) การพฒันาระดบับุคคล (Individual Development): โดยศกึษาถึง
ปจัจยัพืน้ฐานระดบับุคคลของคนไทยเพื่อเตรยีมพรอ้มสู่ศตวรรษที ่21  
ภาพคนไทยที่พงึประสงค์ในศตวรรษที่ 21 ครอบคลุมกลุ่มของจติ 
(Mindset) กลุ่มของทกัษะแห่งศตวรรษที่ 21 (21st century skills) 
กลุ่มขององคค์วามรูแ้กนส าคญั และผลการประเมนิช่องว่างคนไทยใน
ปจัจบุนัและคนไทยทีพ่งึประสงค ์

3) สภาพแวดลอ้มการเรยีนรู้ (Learning Environment): โดยการศกึษา 
ประสบการณ์ต่างประเทศเรื่องสภาวะแวดล้อมของการเรียน 
(Learning Environment): กรณีศกึษาเชงิลกึจากประเทศฟินแลนด ์ 
สงิคโปร์ และญี่ปุ่น และสภาวะแวดล้อมของการเรยีน (Learning 
Environment) ของประเทศไทย และการเตรยีมพรอ้มสู่ศตวรรษที่ 21 

4) ระบบการบรหิารจดัการและเครื่องมอืเชงินโยบาย (Administation & 
Policy Instrument) 

  



โครงการวจิยัเรื่องการก าหนดแนวทางการพฒันาการศกึษาไทยกบัการเตรยีมความพรอ้มสูศ่ตวรรษที ่21 

  
  

78 
 

4.1 สภาวกา ร ณ์ ก า ร เป ล่ี ยนแปลงขอ ง โ ลก ในศตวร รษ ท่ี  21 ท่ี มี นั ย ส า คัญ 
ต่อการจดัการศึกษาไทย  

 
4.1.1 แนวโน้มการเปล่ียนแปลงของโลก (Global Trend)   
 
4.1.1.1 พลวตัโลก (Global Dynamics) จากการก้าวผ่านจากศตวรรษที ่20 เข้าสู่

ศตวรรษที ่21 
สิง่ที่โลกจะเปลี่ยนไปจากศตวรรษที่ 20 สู่ศตวรรษที่ 21 สรุปเป็นประเดน็ส าคญั ได้ 3 

กระแส ไดแ้ก่ (1) กระแสการเปลีย่นแปลงจากศตวรรษแห่งอเมรกิา (American Century) สู่ศตวรรษ
แห่งเอเชยี (Asian Century) (2) กระแสการเปลีย่นจากยคุแห่งความมัง่คัง่ สู่ยุคแห่งความสุดโต่ง ทัง้ 
ธรรมชาต ิการเมอืง และธุรกจิ และ (3) กระแสการเริม่เปลีย่นแกนอ านาจจากภาครฐัและเอกชน สู่
ภาคประชาชน (Citizen Centric Governance) หรอืประชาภบิาล 

 
1) กระแสการเปล่ียนแปลงจาก ศตวรรษแห่งอเมริกา (American Century) สู่

ศตวรรษแห่งเอเชีย  (Asian Century) 

เศรษฐกิจโลกก าลงัค่อยๆปรบัเปลี่ยนไปอย่างช้าๆ จาก  American Century สู่ Asian 
Century การกลบัมาทะยานอีกครัง้หนึ่งของเอเซียจะมบีทบาทส าคญัในการก าหนดทิศทางการ
เปลีย่นแปลงในอารยธรรมโลก รอยปรขิองความขดัแยง้ระหว่างสหรฐัอเมรกิากบัจนี อนัเนื่องมาจาก
ผลประโยชน์ทีแ่ตกต่างและไม่ลงตวัจะมมีากขึน้ และมแีนวโน้มที่หนักหน่วงมากขึน้ เราก าลงัอยู่ใน
ศตวรรษแห่งเอเชยี พลงัขบัเคลื่อนทีส่ าคญั คอื เอเชยีตะวนัออกน าโดยจนี เอเชยีใต้น าโดยอนิเดยี 
และเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้น าโดยอาเซยีน สิง่ที่ตามมาคอื พลงัของชนชัน้กลางในเอเชยีที่มกีาร
ขยายตวัอยา่งสงู 

เมื่อสถานการณ์เป็นเช่นนี้ ประเทศไทย และ "ทุนไทย" ต้องเตรยีมความพรอ้มรบัมอื หาก
เศรษฐกิจเติบโตยัง่ยืนระยะยาว ก็จะมีเงินทุนน ้ าดีไหลเข้ามาอยู่กับไทยนอกจากนี้  โครงสร้าง
อุตสาหกรรมภายในก็ต้องพร้อม มมีาตรฐานคดักรองเฉพาะเงนิลงทุนระยะยาว เน้นไปการปรบั
โครงสรา้งภาคการเกษตร อุตสาหกรรม และบรกิาร ขยบัจากระบบ “เศรษฐกจิเพิม่มูลค่า” (Value 
Added) เป็น “เศรษฐกจิสรา้งมลูค่า” (Value Creation)  (สุวทิย ์เมษนิทรยี,์ 2556) 

 
  

http://www.bangkokbiznews.com/home/search/?cx=009233870810540600983%3Ahkyg0dlysoo&cof=FORID%3A9&ie=windows-874&q=%E0%C8%C3%C9%B0%A1%D4%A8
http://www.bangkokbiznews.com/home/search/?cx=009233870810540600983%3Ahkyg0dlysoo&cof=FORID%3A9&ie=windows-874&q=%E0%C8%C3%C9%B0%A1%D4%A8
http://www.bangkokbiznews.com/home/search/?cx=009233870810540600983%3Ahkyg0dlysoo&cof=FORID%3A9&ie=windows-874&q=%E0%C8%C3%C9%B0%A1%D4%A8
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2) กระแสการเปล่ียนจากยุคแห่งความมัง่คัง่ (Age of Prosperity) สู่ยุคแห่งความ

สดุโต่ง  (Age of Extremity) ทัง้ ธรรมชาติ การเมือง และธรุกิจ   

ในศตวรรษที ่20 เป็นยุคแห่งความมัง่คัง่ (Age of Prosperity) แต่โลกทศวรรษจากนี้ไปเป็น
ยุคแห่งความสุดโต่ง (Age of Extremity) ครอบคลุมในหลากมติ ิไม่ว่าจะเป็น ความสุดโต่งของ
ธรรมชาต ิ(Nature Extremes) อาท ิน ้าท่วม ภยัแลง้ และผลกระทบจากภาวะโลกรอ้น ซึง่นับวนัจะมี
มากขึน้และในระดบัความรุนแรงทีเ่พิม่มากขึน้  ความสุดโต่งทางเศรษฐกจิ (Economic Extremes) 
อาท ิการเกิดวกิฤตหนี้ในสหภาพยุโรปที่อาจน าไปสู่การแตกของ Eurozone หรอืปรากฏการณ์ 
Occupy Wall Street  หรอืความสุดโต่งทางการเมอืง (Political Extreme) อาท ิปรากฏการณ์ Arab 
Spring หรอืการอุบตัขิึน้ของ WikiLeak ตลอดจนถงึ ความสุดโต่งทางสงัคม (Social Extreme) อาท ิ
ความเหลื่อมล ้าระหว่างพวก Extreme Riches กบัประชาชนทีเ่หลอื ในเกอืบทุกภาคส่วนของโลก 
หรอืการแยง่ชงิทรพัยากรระหว่างประชาชนต่างพืน้ทีอ่นัเน่ืองมาจากความสุดโต่งของธรรมชาติ 

ในยคุแห่งความสุดโต่ง ประเทศไทยอยู่ในจุดทีเ่ปราะบางอย่างทีสุ่ด (Extremely Vulnerable 
Position) หากยอ้นกลบัไปเพยีงหนึ่งทศวรรษทีผ่่านมา ประเทศไทยจงึเป็นประเทศทีต่้องเผชญิกบั
ภาวะ “วกิฤตซ ้าชาก”  โดยประสบกบัวกิฤตถงึ 3 ครัง้ เริม่ต้นจากวกิฤตต้มย ากุ้ง เมื่อปี 2540 
ตามมาด้วยวกิฤตทางการเมอืง ในช่วงปี 2551-2554 และล่าสุดกต็้องเผชญิกบัมหาอุทกภยั ในช่วง
ปลายปี 2554 จะเหน็ได้ว่า ระดบัความรุนแรงและความเสยีหายเพิม่มากขึน้เรื่อย ๆ   มหาอุทกภยั
ครัง้ล่าสุดท าใหค้วามเสีย่งของประเทศไดย้กระดบัขึน้สู่ความเสีย่งทัง้ระบบแลว้ ความอ่อนไหวในการ
เผชญิกบัวกิฤตครัง้แลว้ครัง้เล่าจนต้องประสบกบัภาวะวกิฤตซ ้าซาก สะทอ้นประเดน็ปญัหาทางดา้น 
“เสถยีรภาพ” การเป็นประเทศทีม่คีวามเปราะบางอย่างทีสุ่ด สะทอ้นประเดน็ปญัหาทางดา้น “ความ
ยัง่ยนื” พรอ้ม ๆ กนันัน้ การเผชญิกบัความเสี่ยงทัง้ระบบ สะท้อนประเดน็ปญัหาทางด้าน “ความ
มัน่คงปลอดภยั” ในทรพัยส์นิและชวีติของผู้คน อย่างไรก็ด ีภาวะวกิฤตซ ้าซากที่เกดิขึน้เป็นเพยีง
อาการของปญัหาที่ปรากฏอยู่ที่ส่วนยอดของภูเขาน ้าแขง็ รากเหงา้ปญัหาของประเทศที่ซ่อนอยู่ใต้
ภูเขาน ้าแขง็นัน้ยงัมอีกีมากมาย พอสรุปได้เป็น “3 กบัดกั” ส าคญั ประกอบไปดว้ย “กบัดกัความ
น่าเชื่อถอื” (Credibility Trap) ในภาครฐั “กบัดกัความเหลื่อมล ้า” (Inequality Trap) ในภาค
ประชาชน และ “กบัดกัการสรา้งมลูค่า” (Value Creation) (สุวทิย ์เมษนิทรยี,์ 2554) 

 
3) กระแสการเร่ิมเปล่ียนแกนอ านาจจากภาครฐัและเอกชน สู่ภาคประชาชน 

(Citizen Centric Governance) หรือประชาภิบาล 

อ านาจของการปกครองเปลี่ยนแปลงจากภาครัฐไปสู่ภาคประชาชนมากขึ้น  กระแส 
โลกาภวิตัน์ โดยเฉพาะอย่างยิง่ในยุคปจัจุบนัที่เทคโนโลยสีารสนเทศได้ปลดลอ็คอ านาจ เริม่มกีาร
ถ่ายโอนอ านาจไปสู่ภาคประชาชนหรอืประชาภบิาลมากขึน้ ดงัจะเหน็ตวัอยา่งการเรยีกรอ้ง พลงัของ
ประชาชนที่มมีากขึ้นในทุกที ในบรบิทของการศึกษาจะต้องตระหนักถึงการที่โลกมกีารเชื่อมต่ อ 
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เชื่ อมโยงกัน ท า ให้ เกิดกระแสประชาธิปไตย (Democratization)  เกิดความเ ป็นปจั เจก 
(Individualization) และเกดิการเป็นพหุพลเมอืง (Pluralization) ต้องสรา้งเดก็ไทยให้อยู่ในบรบิท
เหล่านี้ให้ได้ทัง้วฒันธรรมโลก วฒันธรรมอาเซยีน วฒันธรรมท้องถิ่น รวมไปถึงวฒันธรรมสากล
ภายใต้โลกเสมอืนจรงิ และวฒันธรรมของตวัเอง (Self-defined Culture) ดว้ย ดงันันจงึเป็นประเดน็
ทีต่้องขบคดิว่า ต่อไปนี้จะเตรยีมพรอ้มเดก็ไทยอย่างไรใหม้ภีูมคิุม้กนัเชงิวฒันธรรมอยู่  ผสมผสาน
วฒันธรรมเหล่านี้เพื่อใหเ้หน็ตวัตนของเดก็ไทย พรอ้ม ๆ กบัมคีวามเป็นคน ใหอ้ยู่ในโลกยุคใหม่นี้ได้
อยา่งปกตสิุขดว้ย 

 

ความเคลื่อนตวัของวกิฤตริอบดา้นที่เป็นทัง้ภยัคุกคาม และโอกาสที่โลกยุคใหม่ต้องเผชญิ 
เป็นพลวตัรโลก (Global Dynamic) ทีก่า้วเขา้สู่ศตวรรษที ่21 ซึง่เป็นโลกใหมท่ีแ่ตกต่างจากศตวรรษ
ที ่20 อย่างสิน้เชงิ ทัง้นี้ โมเดลแห่งการพฒันาพรอ้มรบัมอืกบัโจทยภ์ยัคุกคามรอบดา้น สู่ความเป็น
ชาตมิัง่คัง่ในศตวรรษที ่21 ตัง้แต่บทบาทการพฒันาทีไ่ม่พึง่พงิประเทศใดประเทศหนึ่ง แต่เน้นการ
รวมกลุ่มในหลายเขตเศรษฐกจิทีม่าเชื่อมโยงกบัไทย (Collaboration) ใชจุ้ดยุทธศาสตรต์รงกึ่งกลาง
การเชื่อมโลกเป็นแต้มต่อใหก้บัประเทศ  ในขณะเดยีวกนั ภาครฐัไม่สามารถด าเนินนโยบายแบบ 
"สัง่การ" เพยีงคนเดยีวได้เองอกีต่อไป ต้องอาศยัความร่วมมอืจากหลายฝ่าย ทัง้องค์กรภาคธุรกจิ 
และภาคสงัคม จงึจะเป็นรฐัทีส่ าเรจ็ในเชงินโยบาย ขึน้อยู่กบัว่ารฐัจะกล้าเปลีย่นบทบาทตวัเองจาก
ผูน้ าสัง่การเป็น "รว่มกนัคดิ" ไดก้บัภาคประชาสงัคมไดห้รอืไม่ ส่วนโมเดลการปรบัเปลีย่นกลไกการ
ขบัเคลื่อนเศรษฐกจิ ขนานใหญ่ 3 ส่วน ประกอบดว้ย ภาคการเกษตร ภาคอุตสาหกรรมการผลติ 
และภาคบรกิาร รวมไปถงึยกระดบัทรพัยากรบุคคล หรอื “ทุนมนุษย”์ เป็นฟนัเฟืองส าคญัสร้าง
คุณภาพคน เทคโนโลย ีและการบรหิารจดัการ  (สุวทิย ์เมษนิทรยี,์ 2556) 

 

นอกจากนี้ กระแสความเปลี่ยนแปลงดงักล่าวกระเทอืนมายงัด้านการศกึษาและการเรยีนรู้
ดว้ย ท าให้ต้องทบทวนว่าการศกึษาไทยในศตวรรษที่ 21 จะต้องเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร ภายใต้
กระบวนทศัน์ที่เปลี่ยนแปลง นอกเหนือการศึกษาและการเรยีนรู้ที่ต้องเปลี่ยนแปลงไปแล้ว ยงั
น าไปสู่การเปลีย่นแปลงการท างาน ตลอดจนการปรบัจติส านึกของคนไทยอกีดว้ย 

 
ประเดน็ค าถามส าคญัทีจ่ะตอ้งขบคดิและตอบโจทย ์คอื  

- อะไรคอืวฒันธรรมใหมข่องการอยูร่ว่มกนั (What is the New Cuture of Living?) 
- อะไรคอืวฒันธรรมใหมข่องการเรยีนรู ้(What is the New Cuture of Learning?) 
- อะไรคอืวฒันธรรมใหมข่องการท างาน (What is the New Cuture of Working?) 

 
  

http://www.bangkokbiznews.com/home/search/?cx=009233870810540600983%3Ahkyg0dlysoo&cof=FORID%3A9&ie=windows-874&q=%E0%C8%C3%C9%B0%A1%D4%A8
http://www.bangkokbiznews.com/home/search/?cx=009233870810540600983%3Ahkyg0dlysoo&cof=FORID%3A9&ie=windows-874&q=%E0%C8%C3%C9%B0%A1%D4%A8
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จากกระแสการเปลีย่นแปลงดงักล่าวน ามาสู่นยัของการบรหิารจดัการทีเ่ปลีย่นแปลงไป  

- ชุดของโอกาสและชุดของภยัคุกคามใหม่ที่เปลี่ยนแปลงไป (New Set of 
Opportunities and Threats)  

- ชุดของวฒันธรรมและกลยุทธท์างธุรกจิใหม่ (New Set of Corporate Culture and 
Business Strategy) 

- ชุดของสมรรถนะหลักและเครือข่ายความร่วมมือ  (New Set of Core 
Competencies and Collaborative Networks) 

 
4.1.1.2 แนวโน้มทีส่ าคญัของโลก (Mega Trend)  
 
นอกเหนือจากพลวตัโลกของการก้าวผ่านจากศตวรรษที่ 20 เข้าสู่ศตวรรษที่ 21 ทัง้ 3 

กระแสดงัที่กล่าวมาขา้งต้นแลว้ ยงัมแีนวโน้มทีส่ าคญัของโลก (Mega Trend) ซึง่จะเป็นบรบิทใหม่
ของโลกทีม่คีวามส าคญัและถอืเป็นประเดน็ความทา้ทายส าหรบัโลกในศตตวรรษที่ 21 เช่นกนั โดย
แนวโน้มทีส่ าคญัของโลก ไดแ้ก่ 

1) ด้านเศรษฐกิจ  

• การเปลีย่นโลกจากโลกทีม่ขี ัว้อ านาจขัว้เดยีว (Unipolar World) ไปสู่โลกทีม่หีลาย
ขัว้อ านาจ (Multipolar World) โดยเฉพาะการเพิม่อ านาจของภูมภิาคเอเชยี (Asian 
Century) 

• เศรษฐกจิฐานความรู ้(Knowledge Economy) ความรูก้ารเปลีย่นแปลงอย่างรวดเรว็ 
การใชค้วามรูม้าสรา้งผลผลติใหเ้กดิมลูค่าเพิม่ (Value Creation) ความส าคญัของ
การวจิยัและพฒันา (R&D) 

• การจดัการห่วงโซ่มลูค่าระดบัโลก (Global Value Chain) ทีเ่ป็นระบวนการผลติทลีะ
ชิน้ส่วน เน้นความช านาญเฉพาะมากขึน้ (Specialization) 
 

2) ด้านสงัคมและประชากร 

• การเพิม่ขึน้ของสงัคมผูส้งูอายุ (Aging Society) 

• ภาวะความเป็นเมอืง (Urbanization) มากขึน้ ส่งผลต่อสมัพนัธภาพภายใน
ครอบครวั เกดิการหยา่รา้ง ครอบครวัแตกแยก มกีารยา้ยเขา้ถิน่สู่เมอืงใหญ่ 
สงัคมไทยมแีนวโน้มเปลีย่นแปลงจากสงัคมเครอืญาตสิู่สงัคมปจัเจก 
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• การเคลื่อนยา้ยถิน่ฐานแรงงาน (Migration and Mobility) ภายในภูมภิาคและ
ระหว่างประเทศ 

• ความเหลื่อมล ้าทางเศรษฐกจิและสงัคม (Rising Inequality) น าไปสู่ความขดัแยง้ใน
สงัคม (Social Conflict) เช่น Occupy Wall street, Arab Spring และการเพิม่ขึน้
ของนโยบายประชานิยมทีไ่มช่่วยสรา้งขดีความสามารถในการแขง่ขนั (Populist 
Policy) 

• ปญัหายาเสพตดิ และอาชญากรรมอย่างต่อเน่ือง รวมทัง้พฤตกิรรมทีไ่มเ่หมาะสม
ของเดก็และเยาวชนในเรือ่งเพศ สิง่เสพตดิ อบายมขุ 
 

3) ด้านส่ิงแวดล้อม 

• การเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศ (Climate Change) 

• การเพิม่ขึน้ของปรมิาณมลพษิทางสิง่แวดลอ้ม 

• การลดลงของสต๊อกทรพัยากรธรรมชาต ิเกดิความกดดนัทางดา้นทรพัยากร
โดยเฉพาะทางดา้นพลงังานและอาหาร (Resource Constraints) น าไปสู่สงคราม
การแย่งชงิทรพัยากรในระดบัโลก (Resource War) 

• แนวโน้มเศรษฐกจิสเีขยีวและการผลติและบรโิภคทีม่ลีกัษณะเป็นมติรกบั
สิง่แวดลอ้ม  (Green Economy, Green Production and Consumption)  
 

4) ด้านเทคโนโลยี 

• ความกา้วหน้าทางเทคโนโลยแีละนวตักรรมเป็นไปอย่างรวดเรว็โดยเฉพาะนาโน
เทคโนโลย ีเทคโนโลยชีวีภาพและเทคโนโลยสีารสนเทศ (Nanotechnologies, 
Biotechnologies and Life Sciences, Information and Communication 
Technologies)  

• เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารทีไ่รพ้รมแดน การเชื่อมโยงของอนิเทอรเ์น็ต
ทัว่โลกท าใหก้ารสื่อสารสามารถท าไดร้วดเรว็และสะดวกสบายในทุกสถานที ่การ
เกดิขึน้ของสื่อและเครอืขา่ยสงัคมออนไลน์ (Social Media & Social Network) 

• ความเหลื่อมล ้าในการเขา้ถงึเทคโนโลยแีละสารสนเทศ (Digital and Technological 
Divide)  
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 รายละเอียดของปจัจยัหลกัที่ขบัเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงประการที่ส าคญัในด้านต่างๆ มี
รายละเอยีดดงันี้ 

1) ด้านเศรษฐกิจ  

การเปลีย่นโลกจากโลกทีม่ีขัว้อ านาจขัว้เดียว (Unipolar World) ไปสู่โลกทีมี่หลายขัว้
อ านาจ (Multipolar World) โดยเฉพาะการเพิม่อ านาจของภมิูภาคเอเชีย (Asian Century) 

จากการประมาณการอตัราการขยายตวัทางเศรษฐกจิของโลกและภูมภิาคชีว้่า สดัส่วนของ 
ผลติภณัฑม์วลรวมของโลก (World GDP) มาจากเศรษฐกจิตลาดเกดิใหม่และภูมภิาคทีก่ าลงัพฒันา 
กล่าวคอื สดัส่วน GDP ของสหรฐัอเมรกิาและสหภาพยุโรปจะลดลง ขณะทีส่ดัส่วน GDP ของจนี 
อนิเดยี และ อาเซยีน จะเพิม่ขึน้ การขยายตวัเรว็ของประเทศเหล่านี้เกดิผลได้ในเชงิเศรษฐกจิที่มี
อทิธพิลให้อตัราการขยายตวัทางเศรษฐกจิเพิม่ขึ้น กลุ่มคนชัน้กลางเพิม่ขึน้ มกีารใช้จ่ายเพิม่ขึ้น 
สนิคา้บรโิภควฏัจกัรสัน้ลง สดัส่วนการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (Foreign Direct Investment: 
FDI) ต่อ GDP โลกเพิม่ขึน้ โดยเฉพาะม ีFDI เขา้ประเทศจนีและอนิเดยีสงูมาก 

ขัว้อ านาจทางเศรษฐกิจมีแนวโน้มการกระจายจากการเป็นขัว้อ านาจขัว้ เดียวคือ
สหรฐัอเมรกิาสู่การเป็นพลงัหลายขัว้อ านาจ เมื่อประเทศกลุ่ม BRIC อนัประกอบไปด้วยบราซลิ 
รสัเซยี อนิเดยีและจนี และกลุ่มเศรษฐกจิเกดิใหม ่(เช่น เวยีดนาม แอฟรกิาใต้ อื่น ๆ) มกีารขยายตวั
ทางเศรษฐกจิอยา่งมนียัส าคญั 

เศรษฐกิจฐานความรู้ (Knowledge Economy) ความรู้การเปลีย่นแปลงอย่างรวดเรว็ 
การใช้ความรู้มาสร้างผลผลิตให้เกิดมูลค่าเพิม่ (Value Creation) ความส าคญัของการวิจยั
และพฒันา (R&D) 

ในศตวรรษที่ 21 ประเทศต่างๆ ได้ก้าวเขา้สู่กระแสใหม่ของการเปลี่ยนแปลงที่เรยีกว่า
เศรษฐกจิฐานความรู ้หรอื Knowledge-based Economy (OECD, 2002) ซึง่หมายถงึ เศรษฐกจิที่
ให้ความส าคญัในด้านการผลติ การแพร่กระจายสนิคา้ และการบรกิารโดยอาศยัความรู ้เป็นตวั
ขบัเคลื่อนหลกั เพื่อสรา้งความเตบิโต ความมัง่คัง่และสรา้งงานในทุกภาคเศรษฐกจิ  (OECD, 1996, 
2002) 

ระบบเศรษฐกจิฐานความรูม้คีวามส าคญัเป็นอยา่งมาก เนื่องจากในการน าประเทศไปสู่ความ
เตบิโตทางเศรษฐกจิในระยะยาวไดน้ัน้ตอ้งใหค้วามส าคญัต่อการใชอ้งคค์วามรู ้การถ่ายโอนเผยแพร่
โดยมนุษย ์ดงันัน้การพฒันาทุนมนุษย ์(Human Capital) ผูท้ีจ่ะขบัเคลื่อนระบบเศรษฐกจิฐานความรู ้
จงึทวคีวามส าคญัมากขึน้  และจ าเป็นอย่างมากทีจ่ะต้องมกีารพฒันาประชากรให้มกีารศกึษา และ
พัฒนาแรงงานให้มีความรู้ เป็นแรงงานที่มีฝีมือ อันจะเป็นกลไกส าคัญในการสร้างสรรค์องค์
ความรู้ (Knowledge Creation) เกิดการใช้องค์ความรู้ (Knowledge Utillzation) และเกิดการ
กระจายความรู ้(Knowledge Diffusion) พฒันาทรพัยากรมนุษยร์ะดบัคุณภาพโดยอาศยัโครงสรา้ง
พืน้ฐานดา้นการศกึษาทัง้ในระบบและนอกระบบ 
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นอกจากนี้ การวจิยัและพฒันา (Research and Development) ตลอดจนการใหค้วามส าคญั
กบัการพฒันาวทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีและนวตักรรม (Science, Technology and Innovation) ยงั
เป็นปจัจยัส าคญัในการพฒันา มากกว่าการใชเ้งนิทุนและแรงงาน ความไดเ้ปรยีบจากปจัจยัการผลติ 
ทรัพยากรหรือแรงงานดังเช่นในยุคอดีต เพียงล าพังจึงไม่เพียงพออีกต่อไป หากแต่ต้องให้
ความส าคญักบัการน าความรูม้าสู่การสรา้งผลผลติทีม่มีลูค่าเพิม่ (Value Creation) สงัคมแห่งการ
เรยีนรูน้ี้เอง จงึมบีทบาทอยา่งมากในศตวรรษที ่21  

ในศตวรรษที่ 21 ซึ่งถอืว่าเป็นยุคเทคโนโลยสีารสนเทศ เกดิการเปลี่ยนแปลงของโลกใน
หลาย ๆ ด้านทัง้ด้านเศรษฐกิจและสงัคมอันน าไปสู่การปรบัตัวเพื่อให้เกิดความสามารถในการ
แขง่ขนัท่ามกลางกระแสโลกาภวิฒัน์ทุกประเทศทัว่โลก 

ความสามารถในการเชื่อมโยงความรูอ้ยา่งมากเพื่อใชป้ระโยชน์และสรา้งความรูใ้หมไ่มว่่าจะ
ดว้ยเครอืขา่ยบุคคลหรอืดว้ยการเชื่อมความรูใ้นสื่อต่างๆ นี้จะเป็นอาวุธทีท่รงพลงัทีสุ่ดในโลกยคุฐาน
เครอืขา่ยซึง่จะเกดิขึน้ตามหลงัยคุสงัคมแห่งการเรยีนรู้ (ผศ.ดร.ภเูบศร ์สมทุรจกัร) 
 
 
 

ดร.สุวทิย ์เมษนิทรยี ์ 

“โลกหลงัสงัคมฐานความรู:้ ความมัง่คัง่ในนิยามใหม่” 
โลกยคุต่อไปว่าจะเป็นสงัคมแห่งกลัยาณมติรมกีารอนุวตัจากการแข่งขนัเพือ่สรา้งความไดเ้ปรยีบ

และเอาชนะกนัทางธุรกจิไปสู่การ“รว่มกนัสรา้งสรรค์”คนในสงัคมจะคดิถงึส่วนรวมมากขึน้ 
มจีติสาํนึกสาธารณะ (Public Mindedness) มากกว่าจติสาํนึกทีเ่อาประโยชน์ของตนเองเป็นทีต่ ัง้ 

มกีารสือ่สารแบบเปิด (Open Communication) ทาํใหเ้กดิการแบ่งปนัขอ้มลูอยา่งกวา้งขวาง 
 

 

2) ด้านสงัคมและประชากร 

ในด้านสงัคมและประชากรมปีจัจยัขบัเคลื่อนทีส่ าคญั  อนัเน่ืองมาจากโครงสรา้งประชากร
และการพฒันาเศรษฐกจิ การเพิม่ขึน้ของสงัคมผู้สูงอายุ (Aging Society) ภาวะความเป็นเมอืง 
(Urbanization) มากขึน้ ส่งผลต่อสมัพนัธภาพภายในครอบครวั เกดิการหย่ารา้ง ครอบครวัแตกแยก 
มกีารยา้ยเขา้ถิ่นสู่เมอืงใหญ่ สงัคมไทยมแีนวโน้มเปลี่ยนแปลงจากสงัคมเครอืญาตสิู่สงัคมปจัเจก 
นอกจากนัน้ยงัมแีนวโน้มการเคลื่อนยา้ยถิน่ฐานแรงงาน (Migration and Mobility) ภายในภูมภิาค
และระหว่างประเทศเพิม่มากขึน้  
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ปจัจยัเหล่าน้ีไดก่้อให้เกดิปญัหา ทัง้จากการทีค่รอบครวัและชุมชนมบีทบาททีอ่่อนแอลงใน
การอบรมบ่มนิสยัและใหก้ารศกึษาแก่เดก็และเยาวชน ผูเ้รยีนขาดแรงจงูใจและความกระตอืรอืรน้ใน
การเรยีนรู ้ตลอดจนมปีญัหาดา้นพฤตกิรรมทีไ่ม่พงึประสงคม์ากขึน้ เกดิการเสื่อมถอยทางจรยิธรรม
โดยเฉพาะคุณลกัษณะดา้นความรบัผดิชอบ 

การศกึษาเรยีนรูจ้งึต้องเร่งพฒันาคนใหส้ามารถเผชญิกบัการเปลีย่นแปลงอย่างรวดเรว็ของ
สงัคม สรา้งเสรมิคุณลกัษณะที่พงึประสงค ์บ่มเพาะคนไทยใหเ้ป็นพลเมอืงดขีองประเทศและสงัคม
โลกได ้เขา้ใจสถานภาพ บทบาท สทิธ ิเสรภีาพ หน้าที ่ความรบัผดิชอบและการมสี่วนร่วม ส่งเสรมิ
ในเรื่องของจติส านึกสาธารณะ เพื่อให้เห็นประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าการเห็นประโยชน์ส่วนตัว  
รวมทัง้สรา้งแรงจงูใจในการเรยีนรูแ้ละทกัษะทีจ่ าเป็นส าหรบัชวีติและการท างาน 
  

ประชากรและการพฒันาเศรษฐกิจ 

ปจัจัยหลักที่ข ับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงประการที่ส าคัญคือประชากรและการพัฒนา
เศรษฐกจิ โดยประชากรของประเทศไทยไดเ้พิม่ขึน้ประมาณ 3 เท่าตวัจากปี ค.ศ. 1950 จาก 20.6     
ล้านคน เป็น 65.9-69.1 ล้านคนในปี พ.ศ. 2553 (ค.ศ. 2010)2 ทัง้นี้ จากการคาดการณ์ของ
สหประชาชาตใินรายงาน World Population Prospects: The 2010 Revision พบว่าประเทศไทยจะ
มปีระชากรเพิ่มขึ้นจากปจัจุบัน โดยจะมีจ านวนสูงสุดที่ประมาณ 73.4 ล้านคนในปี ค.ศ. 2035  
หลงัจากนัน้จ านวนประชากรจะลดลงเรื่อยๆ จนเท่ากบั 58.2 ลา้นคนเมื่อสิ้นศตวรรตที ่21 นี้ (ค.ศ. 
2100) ดงันัน้ การบรหิารจดัการด้านต่างๆ จะต้องเตรยีมรบักับจ านวนประชากรที่เพิ่มสูงขึ้น
ประมาณ 4 ล้านคน (หากยดึตามตวัเลขของรายงาน World Population Prospects: The 2010 
Revision) 
 

 

 

 

 

 

                                         
2 สถติสิ ามะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2553 โดยส านกังานสถติแิห่งชาตริายงานว่า 65.9 ลา้นคน สว่น World 
Population Prospects: The 2010 Revision รายงานว่า 69.1 ลา้นคน 
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ภาพท่ี 19: จ านวนประชากรของไทยและแนวโน้มในอนาคต  (หน่วย: ล้านคน) 

 

 
 

ทีม่า: คณะวจิยั Sasin Institute for Global Affairs (SIGA) โดยอาศยัขอ้มลูจาก World Population Prospects: 
The 2010 Revision, United Nation  

  

รปูแบบการบริโภคและตลาดแรงงานทีเ่ปลีย่นแปลง 

นอกจากจ านวนประชากรแล้ว โครงสร้างประชากรก็มีผลต่อรูปแบบการบริโภค 
(Consumption Pattern) รวมทัง้มผีลต่อตลาดแรงงานและความสามารถในการผลติของประเทศ 
โดยในแงโ่ครงสรา้งประชากรของไทยนัน้ ประชากรวยัเดก็ (0-14 ปี) ไดเ้พิม่ขึน้จนถงึจุดสูงสุดตัง้แต่
ในช่วงปีค.ศ. 1980 มจี านวน 18.7 ลา้นคนแลว้เริม่ลดลง โดยประชากรวยัเดก็จะเริม่มจี านวนคงที่
นับตัง้แต่ปีค.ศ. 2030 เป็นต้นไปโดยมปีระชากรวยัเดก็ประมาณ 9-10 ลา้นคน ในขณะทีว่ยัท างาน 
(15-59 ปี) จะเพิม่ขึ้นสูงสุดถึงปีค.ศ. 2015 มจี านวน 46.7 ล้านคนและทยอยลดลง ในขณะที่
ประชากรวยัสงูอาย ุ(มากกว่า 60 ปี) ไดเ้พิม่ขึน้อยา่งรวดเรว็ในช่วงปี ค.ศ. 2010-2040 โดยมจี านวน
ประชากรวยัสงูอายสุงูสุด 23.1 คนในปี 2060 การเขา้สู่สงัคมผูอ้ายุดงักล่าวน่าจะส่งผลต่อการพฒันา
เศรษฐกจิและสงัคมไทยเป็นอยา่งมาก 
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ภาพท่ี 20: การเปล่ียนแปลงโครงสรา้งประชากรของไทยตามระดบัอายุ  (หน่วย: ล้านคน) 

 

 
ทีม่า: คณะวจิยั Sasin Institute for Global Affairs (SIGA) โดยอาศยัขอ้มลูจาก World Population Prospects: 

The 2010 Revision, United Nation 

 

ความเป็นเมือง 

การเปลีย่นแปลงเชงิโครงสรา้งของประชากรทีอ่าศยัอยู่ในเขตเมอืงและชนบทของประเทศ
ไทยมแีนวโน้มเปลีย่นแปลงมาโดยตลอด โดยประชากรทีอ่าศยัในเขตเมอืงไดเ้พิม่ขึน้อย่างรวดเรว็ซึง่
เป็นแนวโน้มทีเ่กดิขึน้ในทัว่โลก โดยรายงาน World Urbanization Prospects 2011 คาดว่าสดัส่วน
ของประชากรทีอ่าศยัอยู่ในเขตเมอืงในประเทศไทยจะสูงกว่าประชากรทีอ่ยู่ในชนบทในปีค.ศ. 2045 
การทีป่ระชากรอพยพมาอยู่ในเมอืงมากนัน้ ส่งผลกระทบและแรงกดดนัต่อทัง้การใชท้รพัยากรและ
คุณภาพสิง่แวดลอ้มโดยเฉพาะสิง่แวดลอ้มเมอืงและชุมชนในอนาคต   

บรบิทและชวีติที่เปลี่ยนแปลงไป ความแตกต่างของเมอืงและภูมภิาคย่อมส่งผลต่อประเดน็
การศกึษาเรยีนรูท้ี่อาจมคีวามแตกต่างกนั เนื้อหาสาระของการเรยีนการสอนจงึควรมคีวามยดืหยุ่น 
สามารถปรบัให้สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ เพื่อให้ผู้เรียนได้เข้าใจสาระความรู้ที่บูรณาการ
เชื่อมโยงกบับรบิทพืน้ที ่
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ภาพท่ี 21: การเปล่ียนแปลงโครงสรา้งประชากรท่ีอยูใ่นเมอืงและชนบท 

 

 
ทีม่า: คณะวจิยั Sasin Institute for Global Affairs (SIGA) โดยขอ้มลูจาก World Urbanization Prospects, 

United Nation (2011) 
 

3) ด้านส่ิงแวดล้อม 
ในปจัจบุนัเริม่มปีจัจยัขบัเคลื่อนทางดา้นสิง่แวดลอ้มทีม่อีทิธพิลอย่างมากต่อดา้นต่าง อาท ิ

การเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ (Climate Change) การเพิม่ขึน้ของปรมิาณมลพษิทางสิง่แวดลอ้ม 
การลดลงของสต๊อกทรพัยากรธรรมชาติ เกดิความกดดนัทางด้านทรพัยากรโดยเฉพาะทางด้าน
พลงังานและอาหาร (Resource Constraints) น าไปสู่สงครามการแย่งชงิทรพัยากรในระดบัโลก 
(Resource War) ตลอดจนแนวโน้มเศรษฐกจิสเีขยีวและการผลติและบรโิภคทีม่ลีกัษณะเป็นมติรกบั
สิง่แวดลอ้ม  (Green Economy, Green Production and Consumption)  

 

การศึกษา เรยีนรู้ และรู้เท่าทนัการเปลี่ยนแปลงของโลกในมติิทางด้านสิง่แวดล้อมจะมี
ความส าคญัเพิม่มากขึน้ โดยเฉพาะในแง่มุมของมติกิารพฒันาเศรษฐกจิสเีขยีว  ตลอดจนการศกึษา
ต่อยอดเพื่อคดิค้นพฒันาผลติภณัฑ์ที่เป็นมติรต่อสิง่แวดล้อม ตลอดจน อาศยัการศึกษาเป็นสิง่ที่
ถ่ายทอด และปลูกจิดส านึกให้กับคนในสังคมรักสิ่งแวดล้อม และมีพฤติกรรมที่เป็นมิตรต่อ
สิง่แวดลอ้ม 
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4) ด้านเทคโนโลยี 
 

ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและนวตักรรม 
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นไปอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะนาโน

เทคโนโลย ีเทคโนโลยชีวีภาพและเทคโนโลยสีารสนเทศ (Nanotechnologies, Biotechnologies  
and Life Sciences, Information and Communication Technologies)  

 

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สารทีไ่ร้พรมแดน 

ในศตวรรษที่ 21 เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารที่ไรพ้รมแดน การเชื่อมโยงของ
อนิเทอรเ์น็ตทัว่โลกท าใหก้ารสื่อสารสามารถท าไดร้วดเรว็และสะดวกสบายในทุกสถานที ่การเกดิขึน้
ของสื่อและเครอืข่ายสงัคมออนไลน์ (Social Media & Social Network) การพฒันาอย่างมากของ
ทางดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารทีไ่รพ้รมแดน ท าใหเ้กดิการแบ่งปนัขอ้มลู องคค์วามรู ้
และท าใหเ้กดิคลงัความรูม้หาศาล 

พลงัขบัเคลื่อนของเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารทีไ่รพ้รมแดนเป็นอกีหน่ึงปจัจยัที่
ส่งผลใหเ้ศรษฐกจิฐานความรูข้ยายตวัอย่างรวดเรว็ อย่างไรกต็าม เนื่องจากขอ้มลูทีม่อียู่จ านวนมาก 
การกลัน่กรองขอ้มลูที่มคีวามถูกต้องและสามารถสรุปสงัเคราะห์องค์ความรูไ้ด้จงึมคีวามส าคญั ซึ่ง
ทัง้ผู้เรียนที่อยู่ในระบบ หรือผู้สนใจใฝ่หาความรู้ จะมีโอกาสศึกษาเรียนรู้ได้จากการแสวงหา
ประโยชน์จากองค์ความรูม้หาศาล โดยเฉพาะองค์ความรูร้ะดบันานาชาต ิหากมทีกัษะในการสรุป 
วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลความรู้เหล่านั ้น  โดยมีพิ้นฐานทางด้านเทคโนโลยีและทักษะ
ภาษาองักฤษทีช่่วยเปิดกวา้งองคค์วามรู ้  

 

ความเหลือ่มล ้าในการเข้าถึงเทคโนโลยีและสารสนเทศ 

แม้ว่าจะมกีารพฒันาทางด้านเทคโนโลยอีย่างรวดเรว็ แต่ข้อจ ากดัหนึ่งก็คือ ยงัมีความ
เหลื่อมล ้าในการเขา้ถงึเทคโนโลยแีละสารสนเทศ (Digital and Technological Divide) ซึง่ส่งผลให้
ประชากรในพืน้ทีห่่างไกลมขีอ้จ ากดัในการเขา้ถงึเทคโนโลยสีารสนเทศ รวมถงึการเขา้ถงึองคค์วามรู้
มหาศาลผ่าน Platform เทคโนโลยสีารสนเทศอกีดว้ย อย่างไรกต็ามในส่วนนี้มคีวามจ าเป็นอย่างยิง่
ทีภ่าครฐัจะต้องพฒันาโครงสรา้งพื้นฐาน และลดความเหลื่อมล ้าในการเขา้ถงึเทคโนโลยสีารสนเทศ  
ทัง้นี้เนื่องจากในศตวรรษที ่21 เทคโนโลยสีารสนเทศจะมคีวามส าคญัอย่างมากในการเป็นกลไกและ 
Platform การเขา้ถงึการศกึษาเรยีนรู ้ขยายโอกาสทางการศกึษาไปยงัพืน้ทีห่่างไกล และสามารถท า
ใหผู้เ้รยีนมโีอกาสเขา้ถงึการศกึษาเรยีนรูท้ีม่คีุณภาพได้ 
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4.1.2 แรงขบัเคล่ือนในระดบัภมิูภาค 

การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจของภูมภิาคต่างๆของโลกมากขึ้นโดยกรอบความร่วมมอืที่มี
ความส าคัญใกล้ชิดกับประเทศไทยมาก คือ การรวมกันเป็นประชาคมอาเซียน (ASEAN 
Community)  

การรวมกนัเป็นประชาคมอาเซยีน (ASEAN Community) ประกอบไปดว้ย 3 เสาหลกั อนั
ไดแ้ก่ (1) ประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน (ASEAN Economic Community: AEC) (2) ประชาคม
การเมอืงและความมัน่คงอาเซยีน (ASEAN Political-security Community: APSC) และ(3) 
ประชาคมสงัคมและวฒันธรรมอาเซยีน (ASEAN Socio-cultural Community: ASCC) 

(1) ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) เน้นการ
เป็นตลาด/ฐานการผลติเดยีว ภูมภิาคที่มคีวามสามารถในการแข่งขนั มกีารพฒันาที่
เท่าเทยีม และ บรูณาการเขา้กบัเศรษฐกจิโลก  

(2) ประชาคมการเมืองและความมัน่คงอาเซียน (ASEAN Political-security 
Community: APSC) เน้นพฒันาการเมอืง คุ้มครองสทิธมินุษยชน ร่วมมอืป้องกนั
ทางทหารและความมัน่คงอาเซยีน เพื่อความสงบสุข เป็นเอกภาพ และแขง็แกรง่  

(3) ประชาคมสงัคมและวฒันธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-cultural Community: 
ASCC) เน้นการพฒันามนุษย ์สวสัดกิารสงัคม ลดความยากจน ส่งเสรมิผูด้อ้ยโอกาส 
สรา้งอตัลกัษณ์อาเซยีน พฒันาสงัคมผ่านกรอบอนุภมูภิาค แกป้ ญหาสิง่แวดลอ้ม 
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 ตารางท่ี 6: ผลกระทบเชิงบวกและผลกระทบเชิงลบจากการเป็นประชาคมอาเซียน 

ผลกระทบเชิงบวก ผลกระทบเชิงลบ 

- ไทยสามารถส่งออกสนิค้าได้มากขึน้ เนื่องจาก
ตลาดมีขนาดใหญ่และหลากหลาย สามารถ
รองรบัผลผลติทีม่คีุณภาพแตกต่างกนั รวมทัง้มี
แหล่งวตัถุดบิจากประเทศเพื่อนบ้าน ซึง่มรีาคา
ถูกลงจากภาษเีป็นศนูย ์ท าใหล้ดตน้ทุนการผลติ  
(สนิค้าส่งออกส าคญั เช่น ขา้ว น ้าตาล นมและ
ผลติภณัฑ ์ไก่แปรรูป อาหารแปรรูป  ยางพารา
และผลติภณัฑย์าง เป็นตน้) 

- เสรมิสรา้งโอกาสในการลงทุน เช่น ขยายกจิการ  
ยา้ยฐานการผลติไปประเทศเพื่อนบา้นเพื่อใหไ้ด้
ปจัจยัการผลติและแรงงานราคาถูก 

- การพฒันาและเพิ่มคุณภาพบุคลากร/แรงงาน 
ลดช่องว่างการพฒันาทางเศรษฐกจิ เพิม่อ านาจ
การซือ้ 

- เกดิการพฒันาและสรา้งนวตักรรม จากการวจิยั
และพฒันาร่วมกนัในภูมภิาคอาเซยีน 

- เกดิความร่วมมือระดบัภูมิภาค ในการส่งเสริม
และคุม้ครองสทิธ ิโดยเฉพาะสตร ีเดก็ เยาวชน 
ผู้สูงอายุ และผู้พิการ รวมทัง้การสนับสนุน
ทางดา้นวชิาการและงบประมาณ 

- ไทยมีศักยภาพในการเป็นศูนย์กลางอาเซียน 
อาทิ ศูนย์กลางโลจิสติกส์ และศูนย์กลางการ
ท่องเทีย่วเชงิสขุภาพ 

- เกษตรกรบางสาขาอาจได้รับผลกระทบ ด้าน
ราคาสนิคา้ตกต ่า เมื่อมกีารน าเขา้สนิคา้ราคาถูก
จากประเทศสมาชกิอาเซยีน 

- ภาคการผลิตที่มีประสทิธิภาพการผลิตต ่าอาจ
แขง่ขนัไม่ได ้

- นักลงทุนอาเซียนเข้ามาลงทุนในไทยมากขึ้น 
เกดิการแย่งชงิทรพัยากรและแรงงานฝีมอื และ
ผูป้ระกอบการตอ้งเผชญิกบัการแขง่ขนัทีส่งูขึน้ 

- แรงงานมีฝีมือของไทยอาจเคลื่อนย้ายออกไป
ตลาดต่างประเทศ ทีม่คี่าตอบแทนสงูกว่า 

- ภาระของการขยายตัวของ เมืองและการ
จดัระบบสาธารณูปโภคให้เพยีงพอจะเพิม่มาก
ยิง่ขึน้ 

- ปญัหาความมัน่คงและภัยคุกคามรูปแบบใหม่ 
เช่น ปญัหายาเสพติดข้ามชาติ และการค้า
มนุษย ์เป็นตน้ 

 

ทีม่า: ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต ิ(สศช.) 

 

 ดังนั ้น  การศึกษาเรียนรู้จึงต้องสนับส นุนให้ เกิดการยกระดับคุณภาพการสอน
ภาษาต่างประเทศ โดยเฉพาะองักฤษอยา่งเขม้ขน้และจรงิจงั เพื่อใหผู้เ้รยีนสามารถใชภ้าษาเหล่านัน้
ในการสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ แสวงหาความรูเ้พื่อการประกอบอาชพีและศึกษาต่อในระดบัที่
สูงขึน้ รวมทัง้ต้องมคีวามรูค้วามเขา้ใจในเรื่องราววฒันธรรมประเพณีของประเทศอื่นๆ ในภูมภิาค 
เพื่อใหเ้กดิความเขา้ใจ และมทีศันคตใินเชงิสรา้งสรรคใ์นการอยูร่ว่มกนั 
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4.1.3 ประเดน็ภายในประเทศไทย (Local Issues) 

ในการศกึษาครัง้นี้นอกจากจะให้ความส าคญักบับรบิทการเปลีย่นแปลงระดบัโลกและระดบั
ภมูภิาคแลว้  ยงัใหน้ ้าหนกัความส าคญัอยา่งมากกบัประเดน็ภายในประเทศไทยเอง และจะพจิารณา
กบัความเชื่อมโยงเรือ่งการศกึษาของไทย กบัการพฒันาคนไทยไปกบัยุทธศาสตรป์ระเทศ (Country 
Strategy) ทีไ่ดก้ าหนดไว ้4 ยทุธศาสตรห์ลกัอกีดว้ย 

- ประเดน็ปัญหาภายในประเทศไทย (Local Problems) อาท ิความเหลื่อมล ้ากบั
ดกัประเทศรายไดป้านกลางวกิฤตด้านความมัน่คง การเปลีย่นแปลงทางครวัเรอืน 
เช่น ครอบครวัเลีย้งเดีย่วเป็นตน้ 

- ยุทธศาสตรข์องประเทศ (Country Strategy) ซึง่ประกอบดว้ย 4 ยุทธศาสตร์
หลกั 
ได้แก่ (1) ยุทธศาสตรส์รา้งความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ (Growth & 
Competitiveness)  (2) ยทุธศาสตรส์รา้งโอกาสบนความเสมอภาคและเท่าเทยีมกนั
ทางสงัคม(Inclusive Growth)  (3) ยุทธศาสตรก์ารเตบิโตบนคุณภาพชวีติทีเ่ป็น
มติรกบัสิง่แวดลอ้ม (Green Growth)  (4) ยุทธศาสตรป์รบัสมดุลและพฒันาระบบ
การบรหิารจดัการภาครฐั 

จากการวเิคราะห์บรบิทดงักล่าว จะสามารถเข้าใจได้ถึงสิ่งที่ระบบการศึกษาจ าเป็นต้อง
ตอบสนองให้ได้ ทัง้ในระดบัมหภาคเชงิระบบที่ถูกวเิคราะห์ผ่านการวางแผนก าลงัคน และระดบั
ปจัเจกซึง่เป็นคุณลกัษณะของคนไทยทีส่ามารถตอบสนองกบัความทา้ทายเหล่าน้ีได ้

ผลการศกึษาทบทวนและวเิคราะหป์ระเดน็ปญัหาภายในประเทศไทย และ ยุทธศาสตรข์อง
ประเทศ สรปุไดด้งันี้ 
 

4.1.3.1   ประเดน็ปัญหาภายในประเทศไทย (Local Problems) 

ประเดน็ปญัหาภายในประเทศไทยทีส่ าคญั ไดแ้ก่ ความเหลื่อมล ้ากบัดกัประเทศรายไดป้าน
กลางวกิฤตด้านความมัน่คง การเปลี่ยนแปลงทางครวัเรอืน เช่น ครอบครวัเลี้ยงเดี่ยวเป็นต้น ใน
รายงานการศกึษาวจิยัชิน้นี้ คณะวจิยัไดศ้กึษาทบทวนประเด็นปญัหาภายในประเทศไทยทีส่ าคญัไว้
โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 
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1) ปัญหาความเหล่ือมล า้ 

ผลการส ารวจภาวะทางเศรษฐกิจและสงัคมของครวัเรอืนของส านักงานสถิติแห่งชาติปี  
พ.ศ. 2549 พบว่าครอบครวัทีร่วยทีสุ่ดรอ้ยละ 20 ของประเทศ มทีรพัยส์นิรวมกนัคดิเป็นรอ้ยละ 69 
ของทัง้ประเทศ ขณะที่ ครอบครวัจนสุดมทีรพัยส์นิรวมกนัคดิเป็นรอ้ยละ 1 นัน่คอืกลุ่มประชาชนที่
รวยทีสุ่ดมทีรพัยส์นิเกอืบ 70 เท่าของกลุ่มทีจ่นสุด ขอ้มลูสถติขิา้งต้นนี้แสดงใหเ้หน็ว่าความมัง่คัง่ใน
สงัคมไทยกระจกุตวัอยูใ่นกลุ่มคนจ านวนน้อยเพยีงรอ้ยละ 20 ของประเทศเท่านัน้  

 

ภาพท่ี 22: ความเหลื่อมล า้ทางด้านรายได้และการถือครองทรพัยสิ์นของไทย 

 
ทีม่า: ส านกังานสถติแิห่งชาต ิ

 
การพฒันาทางเศรษฐกจิของประเทศไทยทีผ่่านมาส่งผลใหจ้ านวนคนยากจนลดลง คุณภาพ

ชวีิตโดยรวมดีขึ้นและคนไทยมรีายได้สูงขึ้น โดยจ านวนคนจนเมื่อวดัจากเส้นความยากจนของ
ประเทศไทยไดล้ดลงจาก 22.1 ลา้นคนในปีพ.ศ. 2531 เหลอื 5.1 ลา้นคนใน พ.ศ.2553 
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ภาพท่ี 23: จ านวนคนจนในประเทศไทย ปีพ.ศ. 2531 – 2553 

 

 
 
ทีม่า: ประมวลโดย สคช. โดยอาศยัขอ้มลูจากส านกังานสถติแิห่งชาต ิ
หมายเหตุ: คนจนในทีน่ี้วดัจ านวนคนทีม่รีายไดท้ีต่ ่ากว่าเสน้ความยากจนทีเ่ป็นทางการ 

 

การศึกษาของ ศูนย์วิจยัเศรษฐกิจและธุรกิจ ธนาคารไทยพาณิชย์  (SCB Economic 
Intelligence Center:SCB EIC, 2010) คาดการณ์ว่าในปี ค.ศ. 2020 ประชากรทีม่รีายไดร้ะดบักลาง
และสูงจะเพิม่จ านวนขึ้นเรื่อยๆ เป็นประมาณร้อยละ 40 ของประชากรโดยรวม และประชากรที่มี
รายไดต้ ่าจะลดลง โดยเมื่อวดัจากดชันีการพฒันามนุษย ์(Human Development Indicator)3 ของ 
UNDP จะพบว่าประเทศไทยมคี่าดชันีสงูขึน้จาก 0.486 ในปี ค.ศ. 1980 เป็น 0.682 ในปี ค.ศ. 2011 
ซึง่หมายถงึคุณภาพชวีติของคนไทยโดยรวมสงูขึน้ในช่วง 30 ปีทีผ่่านมา 

  

                                         
3 ดชันีการพฒันามนุษย ์ (Human Development Index: HDI) หมายถงึ ดชันีการวดัพฒันามนุษยใ์นมติต่ิาง ๆ 
โดยเฉพาะดา้นการรูห้นงัสอื การศกึษา รายได ้ของประเทศต่าง ๆ ทัว่โลกและจดัอนัดบัระดบัความอยู่ดกีนิดขีอง
ประเทศต่าง ๆ   



โครงการวจิยัเรื่องการก าหนดแนวทางการพฒันาการศกึษาไทยกบัการเตรยีมความพรอ้มสูศ่ตวรรษที ่21 

  
  

95 
 

ภาพท่ี 24: การเปล่ียนแปลงสดัส่วนประชากรจ าแนกตามระดบัรายได้ 

 
ทีม่า: SCB EIC (2010) โดยอาศยัขอ้มลูจากศสช.  

หมายเหตุ:  ระดบัรายไดแ้บง่เป็นระดบัล่าง กลางและสงู คอื รายไดต่้อเดอืนน้อยกว่า 15,000 บาท ระหว่าง 15,000 
แต่ไม่เกนิ 35,000 บาท และมากกว่า 35,000 บาท ตามล าดบั โดยเป็นราคาปีฐาน 2007 

 

ภาพท่ี 25: ดชันีคณุภาพมนุษยข์องประเทศไทย (Human Development Indicator) ปี ค.ศ. 1980-2011 

 

 
ทีม่า: UNDP 
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อย่างไรก็ตาม แม้การพฒันาทางเศรษฐกจิจะประสบส าเรจ็สามารถลดจ านวนคนจน เพิม่
รายได้และคุณภาพชวีติของประชาชนโดยรวมของประเทศ แต่ประเทศไทยยงัลม้เหลวในการแก้ไข
ปญัหาความเหลื่อมล ้าทางเศรษฐกิจ โดยเมื่อพิจารณาจากแนวโน้มค่าสัมประสิทธิจ์ ีน่ี (Gini 
Coefficient)4 ซึ่งใช้วดัความเหลื่อมล ้าทางรายได้ของคนในประเทศจะพบว่าความเหลื่อมล ้าทาง
เศรษฐกจิในประเทศไทยเพิม่สงูขึน้โดยตลอด โดยในปจัจุบนัน้ีสูงกว่าประเทศเพื่อนบา้นทัง้หมด (ค่า
สมัประสทิธิจ์น่ีีอยู่ทีป่ระมาณ 0.51) ขณะทีป่ระเทศมาเลเซยี ฟิลปิปินส ์อนิโดนีเซยีมแีนวโน้มลดลง 
และหากเปรยีบเทยีบกบัประเทศต่างๆ ทีพ่ฒันาแลว้ เช่น เดนมารก์ สวเีดน ญี่ปุ่นและ สหรฐัอเมรกิา 
พบว่าประเทศไทยมช่ีองว่างความแตกต่างของรายไดส้งูกว่าประเทศอื่น ซึง่สะทอ้นถงึปญัหาของการ
พฒันาประเทศตลอดช่วงเวลาทีผ่่านมา   

 
ภาพท่ี 26:  ค่าสมัประสิทธ์ิจีน่ีของกลุ่มประเทศในภมิูภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ 

 
 

        ทีม่า: Thailand Human Development Report (2552)  

 

 

 

 

                                         
4 สมัประสทิธิจ์น่ีี (Gini coefficient) เป็นวธิวีดัการกระจายของขอ้มลูทางสถติอิย่างหนึ่งทีน่ิยมใชเ้ป็นตวับ่งชีค้วาม
เหลื่อมล ้าของการกระจายรายได้หรือการกระจายความร ่ารวย  โดยนักสถิติชาวอิตาลีชื่อ คอร์ราโด จีนี           
ค่าสมัประสทิธิจ์น่ีีมคี่าระหว่าง 0 และ 1 โดยทีส่มัประสทิธิจ์น่ีีทีต่ ่าจะแสดงถงึความเท่าเทยีมกนัในการกระจาย
รายได ้หากค่าน้ีสงูขึน้จะบ่งชีถ้งึการกระจายรายไดท้ีเ่หลื่อมล ้ากนัมากขึน้  
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• ช่องว่างระหว่างคนรวยกับคนจนในประเทศก าลังขยายใหญ่ขึ้น ถือเป็นภัยคุกคามต่อ
เสถียรภาพทางเศรษฐกิจและสงัคมของประเทศไทย อีกทัง้ยงัเป็นปจัจยัเสี่ยงส าคญัที่อยู่
เบือ้งหลงัความขดัแยง้ทางการเมอืง และความไม่พงึพอใจรฐับาลในหลายประเทศ 5 ในขณะ
ทีร่ฐับาลในหลายประเทศได้พยายามลดความเหลื่อมล ้าทางสงัคมผ่านการด าเนินนโยบาย
ประชานิยมทีไ่ม่มปีระสทิธภิาพ (Populist Policy) ซึง่มกัจะกระตุ้นการใช้จ่ายและเศรษฐกจิ
แค่ระยะสัน้ แต่นโยบายประชานิยมไม่ไดช้่วยสรา้งขดีความสามารถในการแข่งขนั และการ
พฒันาประเทศในระยะยาว 

• การที่ประเทศไทยจะสามารถก้าวข้ามกับดกัความเหลื่อมล ้าในสงัคมได้ ต้องอาศัยการ
เปลีย่นกรอบวธิคีดิและนโยบายการพฒันาประเทศ จากทีเ่น้นการขยายตวัทางเศรษฐกจิเป็น
เป้าหมายส าคญั มาเป็นการเจรญิเตบิโตอย่างมคีุณภาพและมกีารก าหนดเป้าหมายกระจาย
ผลประโยชน์ของการพฒันาใหค้วบคู่กนัไป ซึง่แนวคดิการเตบิโตรปูแบบใหม่ทีส่่งเสรมิการมี
ส่วนร่วมอย่างทัว่ถงึและเท่าเทยีม (Inclusive Growth) นี้ไดถู้กน าไปใชใ้นการวางเป้าหมาย
และปรบัโครงสร้างทางเศรษฐกิจในหลายประเทศ เช่น สหภาพยุโรป หรอืแม้แต่ประเทศ
ก าลงัพฒันาอย่างมาเลเซยีและจนี ที่ก าลงัเผชญิกบัความแตกต่างในการกระจายรายได้ที่
เพิม่ขึน้อยา่งรวดเรว็เช่นกนั 
 

ส าหรับในประเด็นนี้  หากพิจารณาความเชื่อมโยงกับภาคการศึกษา อาจกล่าวได้ว่า 
แนวทางหนึ่งที่จะช่วยให้เกิดการพฒันาให้มกีารเติบโตแบบมสี่วนร่วมอย่างทัว่ถึงและเท่าเทียม 
(Inclusive Growth) คอื การกระจายโอกาสทางการศกึษา การยกระดบัคุณภาพการศกึษา และการ
ส่งเสรมิการเรยีนรูต้ลอดชวีติ 

 
  

                                         
5  ตวัอย่างเช่น ปรากฏการณ์ยดึครองวอลล์สตรที (Occupy Wall Street) หรอืการปฏวิตัปิระชาธปิไตยในอาหรบั 
(Arab Spring) ทีป่ระชาชนรวมตวักนัออกไปประทว้งโดยชปูระเดน็ความเหลื่อมล ้าทางเศรษฐกจิและสงัคมและ
เรยีกรอ้งความเป็นธรรมและความเท่าเทยีม 
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2) กบัดกัประเทศรายได้ระดบัปานกลาง 

ประเทศไทยไดถู้กจดัใหอ้ยู่ในกลุ่มประเทศที่มรีายได้ ปานกลางระดบับน (Upper Middle 
Income) ทีป่ระชากรมรีายไดเ้ฉลีย่ในช่วง 3,976 - 12,275 ดอลล่ารส์หรฐั โดยประเทศไทยมรีายได้
ประชาชาตต่ิอหวัเท่ากบั 4,210 ดอลล่ารส์หรฐั หรอื ประมาณ 125,756 บาทต่อคนตามนิยามการจดั
กลุ่มประเทศตามรายไดป้ระชาชาตต่ิอหวั (Gross National Income per Capita) ของธนาคารโลก
ประจ าปี พ.ศ. 25546 

แมว้่าประเทศไทยสามารถเลื่อนระดบัรายไดสู้งขึน้มาได้เกอืบ 2 เท่าในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา
นัน้อย่างไรก็ตาม รายได้เฉลี่ยต่อหวัของไทยยงัคงห่างไกลจากประเทศรายได้สูง (High Income 
Country) ทีธ่นาคารโลกตัง้เกณฑไ์วท้ี ่12,276 ดอลลารส์หรฐั นอกจากนี้ ประเทศไทยยงัไม่สามารถ
ยกระดบัรายได้ให้ทนักับประเทศอื่น ๆ ในเอเชียที่เคยมีระดบัรายได้หรือระดับการพัฒนาทาง
เศรษฐกจิที่ใกลเ้คยีงกนั  ท าให้ในปจัจุบนัรายได้ประชาชาตต่ิอหวัของประเทศไทยในปจัจุบนัยงัต ่า
กว่ามาเลเซยี 2 เท่า และต ่ากว่าเกาหลใีตถ้งึเกอืบ 4 เท่า  

ในปจัจุบันจึงถือว่าประเทศไทยก าลังติดอยู่ในกับดักประเทศรายได้ปานกลาง (Middle 
Income Trap) หรอืการเป็นประเทศรายไดร้ะดบัปานกลางเป็นระยะเวลานานโดยไม่สามารถทีจ่ะ
เลื่อนระดบัรายไดข้องประเทศหรอืเปลีย่นผ่านการพฒันาทางเศรษฐกจิไปสู่ระดบัทีส่งูกว่าได้ 

  

                                         
6 ธนาคารโลกไดจ้ดักลุ่มประเทศแบ่งตามรายไดป้ระชาชาตต่ิอหวัณ ปี 2554 (2010GNI per Capita) ไดแ้ก่ (1) 
กลุ่มประเทศรายไดต้ ่า (Low Income) มรีายไดป้ระชาชาตต่ิอหวัน้อยกว่า 1,005 ดอลล่ารส์หรฐั (2) กลุ่มประเทศ
รายไดป้านกลางระดบัล่าง (Lower Middle Income) มรีายไดป้ระชาชาตต่ิอหวัระหว่าง 1,006-3,975 ดอลล่าร์
สหรฐั (3) กลุ่มประเทศรายไดป้านกลางระดบับน (Upper Middle Income) มรีายไดป้ระชาชาตต่ิอหวัระหว่าง 
3,976-12,275 ดอลล่ารส์หรฐั (4) กลุ่มประเทศรายไดส้งู  (High Income) มรีายไดป้ระชาชาตต่ิอหวัมากกวา่ 
12,276 ดอลล่ารส์หรฐั 
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ภาพท่ี 27: รายได้ประชาชาติเฉล่ียต่อหวัประชากร 

 

 

ทีม่า : คณะวจิยั Sasin Institute for Global Affairs (SIGA) โดยอาศยัฐานขอ้มลู CEIC 

 

สาเหตุการติดกบัดกัประเทศรายได้ปานกลาง 

ปจัจยัที่ส่งผลกระทบต่อความสามารถในการขยายตัวทางเศรษฐกิจ และส่งผลให้ขีด
ความสามารถในการแข่งขนัลดต ่าลงโดยเปรยีบเทยีบกบัประเทศในเอเชยีที่เคยมรีะดบัรายได้หรอื
ระดบัการพฒันาทางเศรษฐกจิทีใ่กล้เคยีงกนั  และเป็นสาเหตุของการตดิกบัดกัประเทศรายได้ปาน
กลางสรปุไดด้งันี้7 

- ปัจจยัจากโครงสร้างเศรษฐกิจและภาคการผลิตของไทยทีอ่่อนแอ อกีทัง้อ่อนไหว
ต่อปจัจยัภายนอกสงู 

- โครงสร้างพ้ืนฐานทางกายภาพถึงขีดจ ากดั/มีปริมาณไม่พอและมีปัญหาคณุภาพ
การให้บริการ โดยโครงสรา้งพืน้ฐานเป็นจุดอ่อนทีส่ าคญัของเศรษฐกจิไทย ดงัสะทอ้น
จากขดีความสามารถในการแขง่ขนัของไทยทางดา้นโครงสรา้งพืน้ฐานทีม่แีนวโน้มแย่ลง 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านระบบขนส่งโดยเฉพาะระบบราง ด้านเทคโนโลยี ด้าน

                                         
7 สรุปจากรายงานผลการศกึษาฉบบัสมบรูณ์ (Final Report) โครงการบรหิารการเปลีย่นแปลงกระทรวงการคลงั 
เสนอต่อกระทรวงการคลงัจดัท าโดย Sasin Institute for Global Affairs (SIGA) 
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วิทยาศาสตร์ ตลอดจนโครงสร้างพื้นฐานทางสังคม (สุขภาพ สิ่งแวดล้อม และ
การศกึษา) 

- ขาดการลงทุนด้านการวิจยัและพฒันาทัง้ในส่วนการลงทุนวจิยัและพฒันาเพื่อการ
คดิคน้เทคโนโลยกีารผลติ และขาดนวตักรรมเพื่อสรา้งมลูค่าผลติภณัฑ ์ 

- ประเด็นด้านการศึกษาและแรงงาน  เน่ืองจากปจัจุบันไม่สามารถผลิตแรงงาน
คุณภาพที่ตรงกบัความต้องการตลาด ผลติภาพการผลติต ่า นอกจากนี้ยงัเผชญิความ
เสีย่งจากการขาดแคลนแรงงานทัง้ดา้นปรมิาณและคุณภาพจากการเขา้สู่สงัคมผูสู้งอายุ
และการพึง่พงิแรงงานต่างดา้ว  

 

จากสาเหตุดงักล่าวข้างต้นช้ีให้เห็นว่า การพฒันาทุนมนุษย์ โดยเฉพาะอย่างใน
ประเดน็ด้านการศึกษาและแรงงาน ยงัเป็นจุดอ่อนอีกประการทีส่ าคญัของประเทศไทยซึง่
เป็นวาระส าคญัทีป่ระเทศไทยควรให้ความส าคญัอย่างยิง่ เนื่องจากการสะสมทุนมนุษย์เป็น
ปจัจยัทีส่ าคญัอยา่งยิง่ในการยกระดบัประเทศไปสู่ประเทศรายไดสู้ง (Ohno, 2011) โดยประเดน็ดา้น
การศึกษาและแรงงาน ที่ยงัมขี้อจ ากัด และควรเร่งส่งเสรมิพฒันา อาท ิประเด็นเรื่องโอกาสการ
เขา้ถงึการศกึษา คุณภาพการศกึษาระดบัการวจิยัและพฒันาทางด้านวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยทีี่
ยงัคงอยู่ในระดบัต ่ามาก รวมทัง้ทางดา้นการใชจ้่ายเพื่อการสนับสนุนการวจิยัและพฒันารวมถงึการ
พัฒนาบุคลากรนักวิจ ัยและผู้เชี่ยวชาญ มีความไม่สอดคล้องระหว่างอุปสงค์และอุปทานใน
ตลาดแรงงาน  ผลติภาพการผลติต ่า ขาดการคดิค้นต่อยอดเทคโนโลยแีละนวตักรรมเพื่อการเพิม่
และสรา้งมลูค่าสนิคา้และบรกิาร (Value Added and Value Creation) 
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ภาพท่ี 28: จ านวนนักวิจยัและนักเทคนิคด้านการวิจยัและพฒันา 

 

 

ทีม่า: ธนาคารโลก (2007; พ.ศ. 2550)  
หมายเหตุ: ขอ้มลูระหว่างช่วงปี ค.ศ. 1980s ถงึกลางค.ศ. 2000s (พ.ศ. 2520 – 2548) 
 

 
ภาพท่ี 29: พฒันาการของการวิจยัและพฒันาของประเทศไทย จีนและเกาหลีใต้ในช่วงปี ค.ศ. 1996 - 2007  

 

ทีม่า : ศุภโชคและคณะ (2554) 

 

GDP per capita GDP per capita

               R&D (%GDP)                   R&D                   ค่าใช้จ่ายด้าน R&D (%GDP) จ านวนบคุลากรด้าน R&D (ต่อประชากรล้านคน) 
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3) วิกฤตด้านความมัน่คง: กรณีปัญหาความรนุแรงในจงัหวดัชายแดนใต้8 

จากการวเิคราะหใ์นเชงิประวตัศิาสตรอ์าจท าให้เหน็แง่มุมของการสู้รบระหว่างรฐัไทยกบัรฐั
ปตัตานีในอดตีทีอ่าจท าใหเ้ขา้ใจไดว้่าความขดัแยง้ในปจัจุบนันัน้มเีบือ้งหลงัอยู่ทีอุ่ดมการณ์แบ่งแยก
ดนิแดน ซึง่จากการศกึษามคีวามจรงิเพยีงส่วนหนึ่ง แต่เมื่อวเิคราะหถ์งึผูท้ีเ่กี่ยวขอ้งกลุ่มต่าง ๆ จะ
เหน็ภาพว่าแทจ้รงิแลว้ยงัมผีูเ้ล่นอกีหลายรายทีพ่อใจกบัสถานการณ์ของความรุนแรงที่ยงัมอียู่ เช่น 
กลุ่มอิทธพิลผดิกฎหมาย กลุ่มที่แสวงหาผลประโยชน์จากงบประมาณรฐั หรอืธุรกิจผิดกฎหมาย
ต่างๆ อย่างไรกต็ามเมื่อวเิคราะหผ์่านกรอบแนวคดิ Structure, Conduct, Culture: SCC จะท าให้
เหน็ภาพทีช่ดัเจนยิง่ขึน้ว่าสาเหตุมลูฐานส่วนใหญ่มกัมาจากทางดา้นพฤตกิรรมและวฒันธรรม 

 

มติทิางพฤติกรรมนัน้เป็นมติทิี่สามารถเห็นได้ชดัเจน เป็นการกระท าเชงิประจกัษ์ แต่การ
กระท าภายนอกทีล่ะเมดิสทิธมินุษยชนและศกัดิศ์รคีวามเป็นมนุษยเ์หล่าน้ี มรีากฐานมาจากทศันคติ
ภายในซึง่เป็นมติทิางวฒันธรรม อนัเป็นชัน้ทีอ่ยู่ลกึทีสุ่ดในจติใจมนุษย ์มติทิางวฒันธรรมต่าง ๆ ไม่
ว่าจะเป็นการมองความเป็นไทยเพยีงดา้นเดยีว ความไม่เขา้ใจกนัอย่างแทจ้รงิของคนไทยพุทธและ
มุสลมิ และการไม่ยอมรบัความแตกต่างหลากหลายทางวฒันธรรม ความคดิ ความเชื่ออย่างสนิทใจ 
นัน้ เป็นที่มาของโครงสร้างการบรหิารปกครองและองค์กรที่รบัผิดชอบในการแก้ไขและพฒันา
จงัหวดัชายแดนภาคใต้ และพฤตกิรรมที่ก่อให้เกดิความไม่เป็นธรรมในความรูส้กึของคนมุสลมิซึ่ง
เป็นประชากรส่วนใหญ่ในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 

 

ทศันคตขิา้งตน้น้ีไดส้รา้งความชอบธรรมใหแ้ก่การด ารงอยูข่องโครงสรา้งและพฤตกิรรมทีไ่ม่
เป็นธรรมเหล่านัน้ กล่าวคอื ท าให้โครงสรา้งการบรหิารของรฐัไทยมลีกัษณะรวมศูนยอ์ านาจ ไม่
สอดคล้องกับความหลากหลายทางชาติพนัธุ์และไม่เอื้อต่อการมสี่วนร่วมของประชาชน ท าให้
เจ้าหน้าที่รฐับางส่วนซึ่งอยู่ภายใต้โครงสร้างที่ไม่เหมาะสมดงักล่าวนี้ใช้อ านาจรัฐนอกกรอบของ
กฎหมายและเลอืกปฏบิตัอิยา่งไมเ่ป็นธรรม ทัง้หมดนี้เป็นสาเหตุรากเหงา้ทีก่่อใหเ้กดิความรุนแรงใน
จงัหวดัชายแดนภาคใตต้ัง้แต่ครัง้ประวตัศิาสตรจ์นกระทัง่ถงึปจัจุบนั และหากไม่ไดร้บัการแก้ไขดว้ย
ทศันคตแิละวธิกีารทีเ่หมาะสม กจ็ะยงัคงเป็นเงือ่นไขหล่อเลีย้งความรนุแรงในพืน้ทีต่่อไปในอนาคต  

สาเหตุมลูฐานที่ลกึทีสุ่ดของปญัหาความรุนแรงในสามจงัหวดัชายแดนใต้นัน้อยู่บนความไม่
เขา้ใจในอตัลกัษณ์ และวถิชีวีติของชาวมุสลมิในพื้นที่ ซึ่งก่อให้เกิดอคติทางชาตพินัธุ์ประกอบกบั  
จนิตภาพไทยในมติเิดยีวซึง่หยัง่รากมาตัง้แต่สมยัจอมพล ป. พบิูลสงคราม ทีพ่ยามกลนืชาวมาลายู
ปาตานีให้กลายเป็นไทยในมิติเดียว ซึ่งเป็นการกดทับอัตลักษณ์ของคนในพื้นที่ ประกอบกับ
พฤติกรรมละเมดิสิทธิมนุษยชน ศักดิศ์รคีวามเป็นมนุษย์ และการเลือกปฏิบตัิของเจ้าหน้าที่รฐั     
ต่อชาวมสุลมิในพืน้ที ่ผนวกเขา้กบัโครงสรา้งการบรหิารปกครองประเทศทีก่ารกระจายอ านาจอย่าง

                                         
8 สรุปจากประเดน็การวจิยัที ่ 5: สญัญาประชาคมรปูแบบใหม่ โครงการจดัเตรยีมการส าหรบัแผนพฒันาเศรษฐกจิ
และสงัคมแห่งชาต ิ ฉบบัที ่ 11  เสนอต่อส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิ จดัท า
โดย Sasin Institute for Global Affairs (SIGA) 
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แทจ้รงิยงัไม่เกดิขึน้ การบรหิารปกครองพืน้ที ่3 จงัหวดัไม่มคีวามแตกต่างกบัอกี 73 จงัหวดัทีเ่หลอื
ทัง้ทีบ่รบิทของพืน้ทีแ่ละประชาชนนัน้แตกต่างกนัอย่างมาก กระบวนการมสี่วนร่วมของประชาชนใน
การแก้ไขปญัหาในพืน้ที่มอียู่ต ่า ประชาชนไม่รูส้กึถงึความเป็นเจา้ของและเป็นคนไทย ทัง้หมดเป็น
เชื้อไฟที่พร้อมจะจุดติดเมื่อกลุ่มผลประโยชน์ต่าง ๆ เข้ามาด้วยวตัถุประสงค์ที่หลากหลาย แต่มี
เป้าหมายเดยีวกนัคอืการสรา้งความไม่สงบให้เกดิขึน้และด าเนินต่อไปในพื้นที่ 3 จงัหวดัชายแดน
ไทย 

 

4) ปัญหาความขดัแย้งทางการเมือง  

กรณศีกึษาปญัหาความขดัแยง้ทางการเมอืงพบขอ้สรุปทีส่ าคญั ดงัน้ี9 

- เกิดความขดัแย้งแย่งชิงในเชิงอํานาจระหว่างกลุ่มต่าง ๆ  ตลอดช่วงเวลาที่ไทย
ปกครองภายใตร้ะบอบประชาธปิไตยทีผ่่านมากว่า 78 ปี  

- การผลดัเปลีย่นหมุนเวยีนของกลุ่มอํานาจต่าง ๆ นัน้มพีฒันาการทีน่่าสนใจคอืกลุ่ม
คนทีเ่ขา้มาในเวทกีารเมอืงไทยนัน้มกีารขยายฐานกวา้งมากขึ้นเป็นลําดบั จากกลุ่ม
ชนชัน้น ากลุ่มเลก็ ๆ ของสงัคมในช่วงต้นของการพฒันาประชาธปิไตย จนถงึการ
เคลื่อนไหวของภาคประชาสงัคมน าโดยนักศกึษาและประชาชนเพื่อต่อสู้กบัเผด็จ
การในช่วงปี 2516-2519 ไปสู่การลุกขึ้นมาต่อสู้ทางการเมอืงของชนชัน้กลางใน
กรงุเทพฯ หรอื “มอ็บมอืถอื” ในวกิฤตการณ์ในปี 2535 เรื่อยมาถงึความขดัแยง้ทาง
การเมอืงในปจัจุบนัทีก่ารเมอืงทีก่ลุ่มคนชัน้กลางในกรุงเทพฯ และหวัเมอืง และชน
ชัน้รากหญา้ในต่างจงัหวดั ต่างเขา้มามบีทบาทส าคญัทางการเมอืงในปจัจุบนั 

- สาเหตุสาํคญัทีเ่ป็นรากของปญัหาความขดัแยง้ทางการเมอืงออกเป็นปจัจยัทางดา้น
โครงสร้าง พฤติกรรม และด้านวัฒนธรรม ซึง่สัมพันธ์เชือ่มโยงกันในหลายมิติ 
ดงัเช่น นโยบายการพฒันาเศรษฐกจิทีผ่่านมาหลงัจากไทยก้าวเขา้สู่ระบบเศรษฐกจิ
โลกและรบัเอาระบบทุนนิยมเขา้มาไวเ้ป็นแกนหลกัในการพฒันาประเทศทีท่ าใหเ้กดิ
การมุ่งเน้นพฒันาในบางภาคเศรษฐกจิและในบางพื้นที่ ก่อให้เกดิความเหลื่อมล ้า
ทางเศรษฐกิจที่ตามมา แนวทางการพฒันาที่ไม่สมดุลดงักล่าวได้ท าให้เมอืงและ
ชนบทมคีวามแตกต่างกันมากขึ้นทุกที ช่องว่างทางรายได้ของภาคเกษตรและ
อุตสาหกรรมกฉ็ีกตวัห่างออกจากกนัเรือ่ยมา  

- แนวคดิธรรมาภบิาลไดเ้ขา้มามบีทบาทในประเทศไทยระยะหลงัมากขึ้น แต่อย่างไร
กด็ ีในภาคส่วนอืน่ ๆ โดยเฉพาะภาครฐั ทีเ่ป็นผูใ้ชอ้ํานาจอธปิไตยกลบัยงัมปีญัหา

                                         
9 สรุปจากประเดน็การวจิยัที ่ 5: สญัญาประชาคมรปูแบบใหม่ โครงการจดัเตรยีมการส าหรบัแผนพฒันาเศรษฐกจิ
และสงัคมแห่งชาต ิ ฉบบัที ่ 11 เสนอต่อส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิ จดัท า
โดย Sasin Institute for Global Affairs (SIGA) 



โครงการวจิยัเรื่องการก าหนดแนวทางการพฒันาการศกึษาไทยกบัการเตรยีมความพรอ้มสูศ่ตวรรษที ่21 

  
  

104 
 

การใช้อํานาจทีไ่ม่เป็นไปตามหลักนิติธรรม การบังคับใช้กฎหมายแบบสอง
มาตรฐานรวมไปถงึกระบวนการยุตธิรรมทีไ่ม่สามารถใหค้วามเป็นธรรม ท าให้เป็น
หน่ึงในเหตุผลทีฝ่า่ยต่าง ๆ ระบุว่าเป็นต้นเหตุส าคญัของความขดัแยง้ทางการเมอืง
ในปจัจบุนั การทุจรติ และการผกูขาดทางเศรษฐกจิอนัมคีวามสมัพนัธก์บัวฒันธรรม
พวกพอ้งก่อใหเ้กดิความไมพ่อใจของคนอกีส่วนหน่ึงของสงัคม  

ปญัหาความขดัแยง้ทางการเมอืงในปจัจุบนันัน้หยัง่รากลกึลงไปในเชงิของโครงสรา้งและ
พฤติกรรมเป็นส าคญั โดยมคีวามเหลื่อมล ้าทางเศรษฐกิจ การพฒันาที่ไม่สมดุล ปญัหากลไกการ
ตรวจสอบถ่วงดุลทีไ่มม่ปีระสทิธภิาพ ปญัหาการคอรปัชัน่ การผกูขาดทางเศรษฐกจิ การใชอ้ านาจรฐั
ที่ไม่เป็นไปตามหลกันิติธรรม และพฤติกรรมสองมาตรฐานที่ก่อให้เกิดความคบัข้องใจของผู้เสีย
ประโยชน์เป็นสาเหตุมลูฐานทีส่ าคญั ในขณะทีค่ าถามในเชงิอุดมการณ์ทีว่่าประชาธปิไตยของไทยที่
อยู่บนฐานคุณค่าบางอย่างของสงัคมไทย เช่น วฒันธรรมอุปถัมภ์ และวฒันธรรมพวกพ้อง นัน้ 
จะตอ้งปรบัตวัอยา่งไรในบรบิทของสงัคมทีเ่ปลีย่นแปลงไปอยูต่ลอดเวลา 
 

4.1.3.2   ยทุธศาสตรข์องประเทศ (Country Strategy)  

จากประเดน็ปญัหาภายในประเทศในดา้นต่างๆ ทีไ่ดก้ล่าวถงึในส่วนทีผ่่านมา พบว่าภาครฐั
ไดม้คีวามพยายามในการก าหนดยุทธศาสตรข์องประเทศ (Country Strategy) เพื่อเป็นแนวทางใน
การแก้ ไ ขป ัญหาแล ะพัฒนาประ เทศ  โดยประกอบด้ ว ย  4 ยุ ท ธศาสตร์หลัก  ไ ด้ แ ก่  
(1) ยุทธศาสตรส์รา้งความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ (Growth & Competitiveness) 
(2) ยุทธศาสตร์สรา้งโอกาสบนความเสมอภาคและเท่าเทยีมกนัทางสงัคม (Inclusive Growth) 
(3) ยุทธศาสตรก์ารเตบิโตบนคุณภาพชวีติที่เป็นมติรกบัสิง่แวดล้อม (Green Growth) และ (4) 
ยทุธศาสตรป์รบัสมดุลและพฒันาระบบการบรหิารจดัการภาครฐั ซึง่ 4 ยุทธศาสตร ์ดงักล่าวประกอบ
ไปดว้ย 30 ประเดน็หลกั 79 แนวทางการด าเนินการ  
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ภาพท่ี 30: ยุทธศาสตรข์องประเทศ (Country Strategy) 

 

 
 
ทีม่า: ส านกันายกรฐัมนตร ีและส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติ 

 
(1)  ยุทธศาสตร์สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ(Growth & 

Competitiveness) เพื่อหลุดพ้นจากประเทศรายได้ปานกลาง ประกอบด้วย  9 
ประเดน็หลกั 33 แนวทางการด าเนินการ 

(2)  ยุทธศาสตร์สร้างโอกาสบนความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 
(Inclusive Growth) เพื่อลดความเหลื่อมล ้า ประกอบดว้ย 8 ประเดน็หลกั 20 แนว
ทางการด าเนินการ 

(3)  ยุทธศาสตร์การเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม (Green 
Growth) ประกอบดว้ย 5 ประเดน็หลกั 11 แนวทางการด าเนินการ 

(4)  ยุทธศาสตรป์รบัสมดลุและพฒันาระบบการบริหารจดัการภาครฐั ประกอบดว้ย 
8 ประเดน็หลกั 15 แนวทางการด าเนินการ 

  

คน / คณุภาพชีวิต / ความรู้ / ยติุธรรม โครงสร้างพืน้ฐาน / ผลิตภาพ / วิจยัและ
พฒันา 

กฎระเบียบ 

ระบบงาน / ก าลงัคนภาครฐั / งบประมาณ 
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 ยทุธศาสตรป์ระเทศในแต่ละดา้นมรีายละเอยีดดงันี้ 

 (1) ยุทธศาสตร์สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ(Growth & 
Competitiveness) เพื่อหลุดพ้นจากประเทศรายได้ปานกลาง ประกอบด้วย 9 
ประเดน็หลกั 33 แนวทางการด าเนินการ 

 
ประเดน็หลกั แนวทางการด าเนินการ 

1. ดา้นเกษตร 1.1 แผนทีก่ารใชท้ีด่นิ (Zoning) เพื่อผลติสนิคา้เกษตร 
1.2 การพฒันาอุตสาหกรรมอาหารตัง้แต่ตน้น ้าถงึปลายน ้า 

2. ดา้นอุตสาหกรรม 2.1 แผนทีก่ารใชท้ีด่นิ (Zoning)   เพื่ออุตสาหกรรม 
2.2 ก าหนดและสง่เสรมิอุตสาหกรรมในอนาคต (Bio-plastic, etc.) 
2.3 การเพิม่ขดีความสามารถให ้SME และ OTOP สูส่ากล 
2.4 การน าทุนทางวฒันธรรมและภูมปิญัญาไทยมาเพิม่มลูค่า 

3. การท่องเทีย่วและบรกิาร 3.1 แผนทีก่ารจดัการกลุ่มเมอืงท่องเทีย่ว 
3.2 เพิม่ขดีความสามารถทางการท่องเทีย่วเขา้สูร่ายได ้2 ลา้นลา้นบาทต่อปี 
3.3 ไทยเป็นศนูยก์ลาง Medical Tourism ของภมูภิาค 

4. โครงสรา้งพืน้ฐาน 4.1 การพฒันาระบบโลจสิตกิสแ์ละโครงสรา้งพืน้ฐาน 
4.2 การลงทุนการใหบ้รกิารและใชป้ระโยชน์ ICT 
4.3 การลงทุนโครงสรา้งพืน้ฐานดา้นการคมนาคมเชื่อมโยงในภมูภิาคอาเซยีน 

5. พลงังาน 5.1 นโยบายการปรบัโครงสรา้งการใชแ้ละราคาพลงังานทีเ่หมาะสม 
5.2 การลงทุนเพื่อความมัน่คงของพลงังานและพลงังานทดแทน 
5.3 การเชื่อมโยงแหล่งพลงังานและผลติพลงังานทางเลอืกในอาเซยีน 

6. การเชื่อมโยงเศรษฐกจิใน
ภูมภิาค 

6.1 การเสรมิสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของสนิคา้ บรกิาร และการ
ลงทุนเพื่อเชื่อมโยงโอกาสจากอาเซยีน 
6.2 แกไ้ข กฎหมาย กฎระเบยีบ รองรบัประชาคมอาเซยีน 
6.3 ขบัเคลื่อนการเชื่อมโยงนิคมอุตสาหกรรมทวาย และ Eastern Seaboard 
6.4 เสรมิสรา้งความสมัพนัธแ์ละความร่วมมอืทางเศรษฐกจิกบัประเทศเพื่อน
บา้น 

7. การพฒันาขดีความสามารถ
ในการแขง่ขนั 

7.1 การปรบัปรุงขดีความสามารถในการแขง่ขนั (100 ดชันีชีว้ดั) 
7.2 การพฒันาการสรา้ง Brand ประเทศไทยเป็น Modern Thailand 

8. การวจิยัและพฒันา 8.1 ขบัเคลื่อนค่าใชจ้่ายดา้น R&D เป็นรอ้ยละ 1 ของ GDP 
8.2 Talent Mobility การใชป้ระโยชน์จากก าลงัคนดา้น S&T 
8.3 การใชป้ระโยชน์ Regional Science Parks 
8.4 การขบัเคลื่อนขอ้รเิริม่กระบีต่ามกรอบความรว่มมอือาเซยีน 
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ประเดน็หลกั แนวทางการด าเนินการ 
9. การพฒันาพืน้ทีแ่ละเมอืง

เพื่อเชื่อมโยงโอกาสจาก
อาเซยีน 

9.1 การพฒันาเมอืงหลวง 
9.2 การพฒันาเมอืงเกษตร 
9.3 การพฒันาเมอืงอุตสาหกรรม 
9.4 การพฒันาเมอืงท่องเทีย่ว 
9.5 การพฒันาเมอืงบรกิารสขุภาพ 
9.6 การพฒันาเมอืงบรกิารศกึษานานาชาต ิ
9.7 การพฒันาเมอืงชายแดนเพือ่การคา้การลงทุน 
9.8 ปจัจยัสนบัสนุนการพฒันาเมอืงทีม่ศีกัยภาพ 

ทีม่า: สศช. 
 

(2)  ยุทธศาสตร์สร้างโอกาสบนความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 
(Inclusive Growth) ประกอบดว้ย 8 ประเดน็หลกั 20 แนวทางการด าเนินการ 

ประเดน็หลกั แนวทางการด าเนินการ 
10. การพฒันาคุณภาพ

การศกึษา 
10.1 ปฏริปูการศกึษา (คร ูหลกัสตูร เทคโนโลยกีารดแูลเดก็ก่อนวยัเรยีนและ
การใช ้ICT ในระบบการศกึษา เช่น แทบ็เลต็และอนิเตอรเ์น็ตไรส้าย เป็นตน้) 
10.2 พฒันาภาคการศกึษารองรบัการเขา้สูป่ระชาคมอาเซยีน 

11. การยกระดบัคุณภาพชวีติ
และมาตรฐานบรกิาร
สาธารณสขุ 

11.1 การจดัระบบบรกิาร ก าลงัพล และงบประมาณ 
11.2 การพฒันาระบบคุม้ครองผูบ้รโิภคพรอ้มเขา้สูป่ระชาคมอาเซยีน 
11.3 สรา้งและพฒันาความร่วมมอืระหว่างไทยกบัประเทศสมาชกิอาเซยีนใน
การพฒันาคุณภาพชวีติ 

12. การจดัสวสัดกิารสงัคมและ
การดแูลผูส้งูอายุ เดก็สตรี
และผูด้อ้ยโอกาส 

12.1 การพฒันาระบบสวสัดกิาร และเพิม่ศกัยภาพและโอกาส ความเท่าเทยีม 
คุณภาพชวีติ 
12.2 กองทุนสตร ี

13. การสรา้งโอกาสและรายได้
แก่วสิาหกจิขนาดกลางและ
ขนาดย่อม (SMEs)และ
เศรษฐกจิชมุชน 

13.1 กองทุนตัง้ตวัได ้
13.2 กองทุนหมูบ่า้น 
13.3 โครงการ SML 
13.4 โครงการรบัจ าน าสนิคา้เกษตร 

14. แรงงาน 14.1 การพฒันาทกัษะเพื่อเพิม่คุณภาพแรงงาน ใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการ 
และพฒันาทกัษะผูป้ระกอบการ 
14.2 การจดัการแรงงานต่างดา้ว 
14.3 การพฒันาระบบการคุม้ครองแรงงานในระบบและนอกระบบตาม
กฎหมายอย่างทัว่ถงึพรอ้มเขา้สูป่ระชาคมอาเซยีน 

15. ระบบยุตธิรรมเพื่อลดความ
เหลื่อมล ้า 

15.1 การเขา้ถงึระบบยุตธิรรมของประชาชน 
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ประเดน็หลกั แนวทางการด าเนินการ 
16. การต่อตา้นการคอรร์ปัชัน่ 

สรา้งธรรมาภบิาลและความ
โปร่งใส 

16.1 การรณรงคแ์ละสรา้งแนวรว่มในสงัคม 
16.2 การเสรมิสรา้งธรรมาภบิาลรองรบัประชาคมอาเซยีน 
 

17. การสรา้งองคค์วามรูเ้รื่อง
อาเซยีน 

17.1 ภาคประชาชน 
17.2 ภาคแรงงานและผูป้ระกอบการ 
17.3 บุคลากรภาครฐั 
 

ทีม่า: สศช. 
 
 (3)  ยุทธศาสตร์การเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม (Green 

Growth) ประกอบดว้ย 5 ประเดน็หลกั 11 แนวทางการด าเนินการ 
 
ประเดน็หลกั แนวทางการด าเนินการ 

18. การพฒันาเมอืง
อุตสาหกรรมเชงินิเวศเพื่อ
ความยัง่ยนื 

18.1 พฒันาตวัอย่างเมอืงอุตสาหกรรมนิเวศ 10 แห่ง เพื่อความยัง่ยนื 

19. ลดการปล่อยก๊าซเรอืน
กระจก (GHG) 

19.1 การประหยดัพลงังาน 
19.2 การปรบักฎระเบยีบ (เช่น Green Building Code) 
19.3 สง่เสรมิการด าเนินงาน CSR เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก 

20. นโยบายการคลงัเพื่อ
สิง่แวดลอ้ม 

20.1 ระบบภาษสีิง่แวดลอ้ม 
20.2 การจดัซือ้จดัจา้งสเีขยีวในภาครฐั 

21. การจดัการ
ทรพัยากรธรรมชาตแิละการ
บรหิารจดัการน ้า 

21.1 การปลกูปา่ 
21.2 การลงทุนดา้นการบรหิารจดัการน ้า 
21.3 พฒันาประสทิธภิาพการบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละ
สิง่แวดลอ้มอาเซยีน 

22. การเปลีย่นแปลงสภาวะ
ภูมอิากาศ 

22.1 การป้องกนัผลกระทบและปรบัตวั (Mitigation and Adaptation) 
22.2 การป้องกนัและบรรเทาภยัพบิตัธิรรมชาต ิ
 

ทีม่า: สศช. 
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(4)  ยุทธศาสตรป์รบัสมดลุและพฒันาระบบการบริหารจดัการภาครฐั ประกอบดว้ย 
8 ประเดน็หลกั 15 แนวทางการด าเนินการ 

 
ประเดน็หลกั แนวทางการด าเนินการ 

23. กรอบแนวทางและการ
ปฏริปูกฎหมาย 

23.1 ปรบักรอบแนวทางระบบกฎหมายของประเทศ 
23.2 เพิม่ประสทิธภิาพบุคลากรและองคก์รดา้นยุตธิรรม 

24. การปรบัโครงสรา้งระบบ
ราชการ 

24.1 เพิม่ประสทิธภิาพองคก์รภาครฐัและพฒันารปูแบบการท างานของภาครฐั
ดว้ยการสรา้งความพรอ้มในการบรหิารจดัการแบบบรูณาการโดยมปีระชาชน
เป็นศนูยก์ลาง 
24.2 ป้องกนัและปราบปรามทุจรติคอรปัชัน่ 
24.3 เพิม่ประสทิธภิาพการใหบ้รกิารประชาชนดว้ยระบบ E-Service 

25. การพฒันาก าลงัคน 25.1 บรหิารก าลงัคนใหส้อดคลอ้งกบับทบาทภารกจิทีม่ใีนปจัจบุนั และ
เตรยีมพรอ้มส าหรบัอนาคต 
25.2 พฒันาทกัษะและศกัยภาพของก าลงัคนภาครฐั และเตรยีมความพรอ้ม
บุคลากรภาครฐัสูป่ระชาคมอาเซยีน 

26. การปรบัโครงสรา้งภาษ ี 26.1 ปรบัโครงสรา้งภาษทีัง้ระบบใหส้นบัสนุนการกระจายรายได ้และเพิม่ขดี
ความสามารถในการแขง่ขนั 

27. การจดัสรรงบประมาณ 27.1 พฒันากระบวนการจดัสรรงบประมาณใหส้ามารถสนบัสนุนการ
ปฏบิตังิานตามนโยบายรฐับาล 

28. การพฒันาสนิทรพัยร์าชการ
ทีไ่ม่ไดใ้ชง้านใหเ้กดิ
ประโยชน์สงูสดุ 

28.1 ส ารวจสนิทรพัยร์าชการทีไ่ม่ไดใ้ชง้าน 
28.2 บรหิารจดัการสนิทรพัยร์าชการทีไ่ม่ไดใ้ชง้านใหเ้กดิประโยชน์สงูสดุ 
 

29.  การแกไ้ขปญัหาความ
มัน่คงจงัหวดัชายแดน
ภาคใต ้และเสรมิสรา้งความ
มัน่คงในอาเซยีน 

29.1 ประสานบรูณาการงานรกัษาความสงบและสง่เสรมิการพฒันาในพืน้ที ่3 
จงัหวดัชายแดนภาคใตภ้ายใตก้รอบนโยบายความมัน่คงแห่งชาต ิ2555-2559 
29.2 การเสรมิสรา้งความมัน่คงของประชาคมอาเซยีน 
 

30. การปฏริปูการเมอืง 30.1 กระจายอ านาจใหแ้ก่องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ (อปท.) 
ทีม่า: สศช. 
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การพฒันาการศึกษาเป็น หนึง่ในแนวทางส าคญัทีเ่ร่งผลกัดนั (Priority List) ทีต้่อง
ด าเนินการเพือ่สอดรบักบัยทุธศาสตรข์องประเทศ  

Priority List ทีต่อ้งด าเนินการเพื่อสอดรบักบัยทุธศาสตรข์องประเทศ ม ี10 ประการไดแ้ก่  

1) จดั Zoning ประเทศ และพฒันาเมอืงที่มศีกัยภาพ: จดั Zoning พืน้ที่เกษตร 
อุตสาหกรรม และการท่องเทีย่ว / พฒันาเมอืงหลกัทีม่ศีกึยภาพ 

2) ส่งเสรมิการพฒันาอุตสาหกรรมอนาคตและรกัษาฐานอุตสาหกรรมเดมิ 

3) ส่งเสรมิ SMEs และ OTOP พฒันาผลติภาพผูป้ระกอบการ SMEs / ใหค้วาม
ช่วยเหลอืทางการเงนิแก่ผูป้ระกอบการ  SMEs และ OTOP 

4) จดัท า Software เพื่ออ านวยความสะดวกใหแ้ก่ภาคบรกิารของไทย เช่น Talking 
Dictionary/Software ส าหรบัแทก็ซี ่

5) พฒันาด่านชายแดน เช่น ด่านบา้นพุน ้ารอ้น ด่านเชยีงของ ด่านนครพนม 

6) พฒันาโครงขา่ยคมนาคมเชื่อมโยงประตูการคา้ รถไฟทางคู่ / รถไฟความเรว็สูง / 
ท่าอากาศยานสุวรรณภมู ิ/ ท่าเรอืแหลมฉบงั 

7) ส่งเสรมิการลงทุนในประเทศเพื่อนบา้นเพื่อเชื่อมโยงโอกาสจากการเปิดประชาคม
อาเซยีน 

8) พฒันากฎหมายเพื่อเสรมิสรา้งบรรยากาศการคา้การลงทุนและตามพนัธกรณี 

9) พฒันาการศกึษา พฒันาหลกัสูตรรองรบัอาเซยีน / พฒันาคนใหส้อดคลอ้งความ
ตอ้งการตลาด/เลื่อนเวลาเปิดปิดภาคเรยีนใหต้รงกบัอาเซยีน 

10) ปรบัโครงสร้างระบบราชการ ลดขัน้ตอนการให้บรกิารด้วย e-Service / ปรบั
โครงสร้างบุคลากรภาครฐั / พัฒนาภาษา อังกฤษให้บุคลากรภาครฐัรองรับ
อาเซยีน 
 

นอกจากนี้  ยุทธศาสตร์ของประเทศยงัให้ความส าคัญกับการเตรียมความพร้อมเข้าสู่
ประชาคมอาเซยีน ปี 2558 โดยประเด็นด้านการศกึษาจะต้องให้ความส าคญัของกรอบประชาคม
สงัคมและวฒันธรรมอาเซยีน (ASEAN Socio-Cultural Community: ASCC) 
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โดยสรุป กล่าวไดว้่าประเทศไทยในศตวรรษที ่21 จะถูกกระทบโดยบรบิทการเปลีย่นแปลง
ต่างๆ ทัง้ในระดบัโลก ระดบัภูมภิาค และระดบัประเทศ อทิธพิลเหล่านี้ย่อมส่งผลกระทบต่อคนไทย
อย่างหลกีเลี่ยงไม่ได ้ส าหรบัเรื่องทศิทางยุทธศาสตรข์องประเทศนัน้ รฐัได้ก าหนดยุทธศาสตรข์อง
ประเทศ 4 ยุทธศาสตร์หลักคือ (1) ยุทธศาสตร์สร้างความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ
(Growth & Competitiveness) (2) ยุทธศาสตรส์รา้งโอกาสบนความเสมอภาคและเท่าเทยีมกนัทาง
สงัคม(Inclusive Growth) (3) ยุทธศาสตรก์ารเตบิโตบนคุณภาพชวีติที่เป็นมติรกบัสิง่แวดล้อม
(Green Growth) (4) ยุทธศาสตรป์รบัสมดุลและพฒันาระบบการบรหิารจดัการภาครฐั โดยให้
น ้าหนกัความส าคญัเรือ่งการพฒันาการศกึษาเป็นหนึ่งในรายละเอยีดยุทธศาสตร ์และสามารถแสดง
ความเชื่อมโยงของประเดน็ต่าง ๆ ไดด้งัภาพที ่31 

 
ภาพท่ี 31: ความเช่ือมโยงของแรงขบัเคลื่อนและแนวโน้ม (Forces and Trend) ท่ีส าคญักบัยุทธศาสตร์
ประเทศ และบริบทการพฒันาของประเทศไทยท่ีจะส่งผลกระทบต่อภาพคนไทยในศตวรรษท่ี 21 

 

 

ทีม่า: คณะวจิยั Sasin Institute for Global Affairs (SIGA) 
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4.1.4 ประเดน็ท้าทายของการจดัการศึกษาของไทยในการบรรลเุป้าประสงคห์ลกั 
ภายใต้บริบทของการเปล่ียนแปลงของโลกในศตวรรษท่ี 21 

แนวโน้มและผลกระทบต่อคนไทยดงักล่าวขา้งตน้จะส่งผลอย่างมนีัยส าคญัต่อการศกึษาไทย 
ทัง้ในดา้นคุณภาพการศกึษา การเขา้ถงึและเท่าเทยีม ประสทิธภิาพ และปรบัตัวเขา้กบักระแสการ
เปลีย่นแปลงของโลกยุคใหม่ ในศตวรรษที่ 21 ดงันัน้ประเทศไทยต้องก้าวเขา้สู่กระแสใหม่ของการ
เปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะอย่างยิง่ ระบบเศรษฐกจิฐานความรู ้(Knowledge-based Economy) ซึ่ง
ตอ้งใหค้วามส าคญักบัการพฒันาทุนมนุษย ์(Human Capital) การใชแ้ละต่อยอดองคค์วามรู ้การคดิ
สรา้งสรรค์ (Creativity) การใหค้วามส าคญักบัการวจิยัและพฒันา (Research and Development: 
R&D) การพฒันาวทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีและนวตักรรม (Science, Technology and Innovation) 
ดงันัน้ประเทศไทยจงึจ าเป็นต้องมกีารวางแผนการพฒันาก าลงัคนทีเ่หมาะสม และจดัการศกึษาให้
สอดรบักบักระแสการเปลีย่นแปลง 

ทัง้นี้จากการวเิคราะหบ์รบิทกระแสการเปลีย่นแปลงและแรงขบัเคลื่อนในระดบัต่างๆ น ามา
ซึง่ประเดน็ทา้ทายของระบบการศกึษาที่จ าเป็นต้องสามารถตอบสนองกบัความทา้ทายเหล่านี้ใหไ้ด ้
ทัง้ในระดบัมหภาคดา้นการวางแผนก าลงัคน และระดบัปจัเจกซึง่เป็นคุณลกัษณะของคนไทย ไดแ้ก่ 

ระดบัมหภาค 

- การยกระดับการศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ สอดคล้องกับการ
วางแผนก าลงัคน ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตและหนุนเสริมการพฒันาทุน
มนุษยอ์ย่างเป็นองคร์วมของประเทศ เพื่อเพิม่ขดีความสามารถในการแข่งขนัของ
ประเทศ (Competitiveness) น าประเทศก้าวพ้นกับดักประเทศรายได้ปานกลาง 
(Middle-Income Trap) ขณะเดียวกันก็เป็นการพฒันาอย่างสมดุล คนไทยและ
สงัคมไทยอยูอ่ยา่งมคีวามสุข และมกีารกนิดอียูด่ ี(Well-being Nation) 

- การสร้างสังคมแห่งปัญญา (Wisdom-based Society)  และการสร้าง
สภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ (Supportive Learning Environment) ดว้ย
การเปลีย่นแปลงดว้ยกระบวนทศัน์ใหม่ (Paradigm Shift) ปฏริปูสงัคม ขบัเคลื่อนให้
เกดิวฒันธรรมการเรยีนรูต้ลอดชวีติและบ่มเพาะใหเ้กดิการใชค้วามคดิสรา้งสรรค์ 

ระดบัปัจเจก 

- การสร้างมนุษยท่ี์สมบูรณ์  มีจิตท่ีพร้อม มีความแขง็แกร่งในสมรรถนะหลกั 
สอดรบัศกัยภาพการเรียนรู้ของทุกคน  โดยอาศยัการศึกษาเป็นเครื่องช่วยบ่ม
เพาะคนไทยใหเ้ป็นคนไทยทีม่ศีกัยภาพ กล่อมเกลาใหเ้ป็นคนทีม่คีุณธรรม จรยิธรรม 
มคีวามสุข ช่วยน าประเทศไปสู่ระดบัการพฒันาอย่างสมดุลและยัง่ยนื มใิช่การมุ่งเน้น
เพยีงผลสมัฤทธิท์างวชิาการหรอืการสอบเพื่อคะแนนอย่างเดยีวอกีต่อไป 
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4.2 ระบบการศึกษาเรียนรู้ของประเทศไทยและองคป์ระกอบของระบบการศึกษาไทย  

จากการศกึษาในส่วนก่อนหน้านี้ถงึพลวตัการเปลี่ยนแปลงในการเขา้สู่ศตวรรษที่ 21 ทัง้
กระแสการเปลี่ยนแปลงในระดบัโลก แรงขบัเคลื่อนในระดบัภูมภิาค ไปจนถงึประเดน็ความท้าทาย
ภายในประเทศ ท าให้ได้ทราบถงึแนวโน้มส าคญัที่จะส่งผลกระทบต่อภาพอนาคตของประเทศและ
คนไทย ซึง่เป็นความทา้ทายในการเตรยีมความพรอ้มตอบสนองต่อสิง่ทีม่แีนวโน้มจะเกดิขึน้นี้ใหไ้ด ้ 

ในการเตรยีมพรอ้มการพฒันาการศกึษาเรยีนรูข้องประเทศไทยนัน้จะต้องมกีารวางแผนที่
เชื่อมโยงกนัใน 4 ส่วนหลกั ทัง้ในกรอบการพฒันาระดบัมหภาค ซึง่กค็อืการก าหนดเป้าประสงคห์ลกั
ของประเทศไทยและเป้าประสงคห์ลกัของการศกึษาไทย เชื่อมโยงไปถงึการพฒันาระดบัปจัเจกหรอื
การพฒันาส่วนบุคคล ตลอดจนการออกแบบสภาพแวดลอ้มการเรยีนรู้ (Learning Environment) ที่
เหมาะสม โดยมรีะบบการบรหิารจดัการและเครื่องมอืเชงินโยบายที่สนับสนุน ภายใต้บรบิทของ
ประเทศไทย   

การศกึษาส่วนน้ีจงึไดศ้กึษาและวเิคราะหป์ระเดน็ต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 4 ส่วนดงันี้ 

1) เป้าประสงคห์ลกัของประเทศไทยและการศกึษาไทย 

2) การพฒันาระดบับุคคล (Individual Development) 

3) สภาพแวดลอ้มการเรยีนรู ้(Learning Environment)  

4) ระบบการบริหารจดัการและเครื่องมอืเชิงนโยบาย (Administation & Policy 
Instrument) 

 

ผลการศกึษาในส่วนนี้จะน าไปสู่การก าหนดกรอบแนวทางการพฒันาการศกึษาไทยกบัการ
เตรยีมความพร้อมสู่ศตรวรรษที่ 21 เพื่อท าให้ทุกภาคส่วนเข้าใจถึงปรชัญาในการจดัการศึกษา 
(Philosophy of Education) เขา้ใจเป้าประสงค์หลกั (Objective Function) ของการศกึษาของ
ประเทศไทย ทัง้ในระดบัมหภาค (Macro Objective) และในระดบัปจัเจก (Micro Objective) ซึง่กค็อื
การพฒันาระดบับุคคล และน าไปสู่การขบัเคลื่อนในทางปฏบิตัเิพื่อใหม้กีารพฒันาการศกึษาเรยีนรูท้ี่
มคีวามสอดคลอ้งกบัทศิทางการพฒันาประเทศ สามารถตอบโจทยค์วามตอ้งการของประเทศและคน
ไทยทีม่คีุณภาพในศตวรรษที ่21 ไดอ้ยา่งยัง่ยนื  
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4.2.1 โมดลู 1: เป้าประสงคห์ลกัระดบัมหภาค (Macro Objective) 

ในการก าหนดทิศทางการพัฒนาประเทศในระยะยาวนัน้ต้องควบคู่ไปกับการก าหนด
เป้าประสงค์หลักของประเทศไทยที่พึงปรารถนาอย่างชดัเจน กล่าวคือ ต้องมีภาพอนาคตของ
ประเทศไทยทีพ่งึประสงค ์เพื่อทีจ่ะน าไปสู่การก าหนดแนวทางการพฒันาเพื่อไปสู่ภาพทีพ่งึประสงค์
นัน้ ดงันัน้ในการศกึษาส่วนนี้จงึเป็นการฉายภาพเป้าประสงค์หลกัของประเทศ (Country Goals) 
หรอืภาพสงัคมไทยทีพ่งึประสงคใ์นศตวรรษที ่21 เชื่อมโยงกบัเป้าประสงคห์ลกัของการศกึษาไทย
ทัง้ในระดับมหภาคและจุลภาค โดยศึกษาวิเคราะห์สภาพปจัจุบัน และประเมินช่องว่าง (Gap 
Analysis) ระหว่างสภาพปจัจุบนักบัเป้าประสงค์ที่พงึประสงค์ เพื่อน าไปสู่แนวทางการปิดช่องว่าง
ดงักล่าว และสามารถพฒันาการศกึษาไทย ตลอดจนยกระดบัการพฒันาก าลงัคนให้มคีวามพรอ้ม
ส าหรบัการพฒันาประเทศในศตวรรษที ่21 นี้ 

 

ภาพท่ี 32 : กรอบการก าหนดเป้าประสงคห์ลกัของการศึกษาไทย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทีม่า: คณะวจิยั Sasin Institute for Global Affairs (SIGA) 

 

 

เป้าประสงคห์ลกัของประเทศไทย  
(Country Goals) 

เป้าประสงคห์ลกัของการศกึษาของประเทศไทย  
(Objective Function) 

เป้าประสงคห์ลกัระดบัมหภาค  
(Macro Objective) 

เป้าประสงคห์ลกัระดบัปจัเจก  
(Micro Objective) 

(Individual Development) 

ปรชัญาการศกึษาไทย 
(Philosophy of Education) 
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 4.2.1.1 เป้าประสงคห์ลกัของประเทศไทย 
 

1) สถานภาพปัจจบุนัของประเทศไทย (As Is) 

เมื่อพจิารณาระดบัการพฒันาประเทศของไทยในมติต่ิางๆ ในปจัจุบนั พบว่า ถงึแมป้ระเทศ
จะมีระดับความสามารถในการแข่งขนัที่ค่อนข้างสูง สามารถยกระดับสถานะของประเทศจาก
ประเทศทีม่รีะดบัรายไดป้านกลางค่อนขา้งต ่า (Lower Middle Income) ไปสู่ประเทศทีม่รีะดบัรายได้
ปานกลางค่อนขา้งสูง (Higher Middle Income) แต่ระดบัการพฒันามนุษย ์ระดบัการเป็นสงัคม
ฐานความรู้ และระดับนวัตกรรมกลับยงัคงอยู่ในระดับที่ค่อนข้างต ่าเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ 
สะทอ้นใหเ้หน็ว่าการขยายตวัทางเศรษฐกจิของไทยทีผ่่านมายงัคงอาศยัเพยีงปจัจยัการผลติดัง้เดมิ 
อันได้แก่ทรพัยากรธรรมชาติและแรงงานราคาถูกที่มีผลิตภาพการผลิตต ่ า  ขณะที่ยงัไม่ได้ให้
ความส าคัญกับการลงทุนเพื่อสร้างรากฐานการพัฒนาในระยะยาวอย่างจริงจังและต่อเนื่ อง 
โดยเฉพาะอย่างยิง่ในระบบการสรา้ง สะสม แลกเปลีย่น และพฒันาองคค์วามรู้เพื่อยกระดบัทุนของ
ประเทศ ทัง้ทรพัยากรมนุษย ์ทรพัยากรธรรมชาต ิตลอดจนวฒันธรรมและภูมปิญัญาทอ้งถิน่ ผลพวง
ของการเตบิโตในแนวทางที่ผ่านมาจงึส่งผลให้ประเทศไทยต้องตกอยู่ในกบัดกัประเทศรายได้ปาน
กลาง (Middle Income Trap) โดยไมส่ามารถเปลีย่นผ่านการพฒันาไปสู่ระดบัทีส่งูกว่าได้ 

ภาพท่ี 33: ระดบัการพฒันาของประเทศไทยในมิติต่าง ๆ 

 
ทีม่า: คณะวจิยั Sasin Institute for Global Affairs (SIGA) โดยอาศยัขอ้มูลจาก World Bank, UNDP, WEF, 

INSEAD และ WIPO 

 

การพฒันาต่อจากนี้ไปจงึจ าเป็นต้องผลกัดนัประเทศให้เปลี่ยนผ่านจากการเป็นประเทศที่
เตบิโตโดยพึ่งพาประสทิธภิาพการผลติ (Efficiency Driven Economy) ไปเป็นการใช้นวตักรรม 
(Innovation Driven Economy) (สุวทิย ์เมษินทรยี์, 2555) ซึ่งต้องอาศยัการยกระดบัทรพัยากร
มนุษยเ์ป็นส าคญั โดยเป้าหมายของการพฒันาในแนวทางดงักล่าวนัน้กค็อืการใชค้วามคดิสรา้งสรรค ์
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(Creativity) การใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (Science, Technology and 
Innovation) เพื่อปรบัปรุงประสทิธภิาพและคุณภาพ รวมถงึสรา้งมลูค่าเพิม่ให้กบัสนิค้าและบรกิาร 
ตลอดจนเชื่อมโยงไปสู่การพฒันาคุณภาพชวีติของประชาชนและสรา้งสงัคมฐานความรูต่้อไปได้ 

ภาพท่ี 34: ประเทศไทยในกบัดกัประเทศประเทศรายได้ปานกลาง                      

    
ทีม่า: สวุทิย ์เมษนิทรยี ์(2555)   

   
1) การใชค้วามคดิสรา้งสรรค ์(Creativity) 

ชนชัน้สรา้งสรรค ์(Creative Class) จะเป็นก าลงัส าคญัของการพฒันาประเทศชาตใินอนาคต 
ซึ่งเป็นยุคสมยัภายหลงัจากการปฏวิตัอุิตสาหกรรม (Post-industrial Age) ระบบเศรษฐกจิมกีาร
เปลี่ยนผ่านจากระบบการผลติแบบดัง้เดมิที่อาศยัเกษตรกรรมหรอือุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยใีน
ระดบัต ่าไปสู่การใช้องค์ความรูใ้นระดบัที่มคีวามซบัซ้อนมากขึน้ (Richard Florida, 2002) โดย
สามารถแบ่งชนชัน้สรา้งสรรคอ์อกเป็น 2 กลุ่ม ไดแ้ก่ 

 กลุ่มสรา้งสรรคแ์กนหลกั (Super-Creative Core) : ประกอบไปดว้ยผูป้ระกอบอาชพี
ต่าง ๆ อาทิเช่น นักวิทยาศาสตร์ วิศวกร นักวจิยัและพฒันา (Research and 
Development: R&D) ตลอดจนศลิปิน ซึง่เกี่ยวขอ้งกบักระบวนการสรา้งสรรคอ์ย่าง
เต็มรูปแบบผ่านการใช้ความคิดสร้างสรรค์และการสร้างนวตักรรม สามารถคิด
วเิคราะห์และสงัเคราะห์เพื่อแก้ไขปญัหาต่าง ๆ รวมถงึการค้นหาปญัหาใหม่ ๆ ที่
ตอ้งไดร้บัการแกไ้ขต่อไป 

 กลุ่มสร้างสรรค์มอือาชพี (Creative Professionals): ประกอบไปด้วยผู้ท างานที่
อาศยัวชิาความรู้ข ัน้สูง (Knowledge-based Worker) เพื่อประมวลและวเิคราะห์
ขอ้มูลเพื่อตอบโจทยป์ญัหาในด้านต่าง ๆ อาท ิ ผู้ที่ท างานในด้านการศกึษา การ
สาธารณสุข กฎหมาย ธุรกจิและการเงนิ  
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ชนชัน้สร้างสรรค์จะมสี่วนช่วยในการพฒันาประเทศจากการสร้างสรรค์องค์ความรู้และ
นวตักรรม ทัง้ทางด้านเทคโนโลย ีด้านเศรษฐกจิ ด้านศลิปวฒันธรรม ตลอดจนการกระจายความ
เจรญิไปสู่ภูมภิาค (Regional Development) รวมทัง้ช่วยส่งเสรมิการพฒันาทางสงัคมและการเมอืง
อย่างยัง่ยนืผ่านการกระตุ้นให้เกิดประสทิธิภาพของภาครฐัในการบรหิารประเทศ (Government 
Effectiveness) การใชห้ลกันิตธิรรมในการบงัคบัใชก้ฎหมาย (Rule of Law) และความมเีสรภีาพ
ของประชาชน (Liberty) (Rinderman, Sailer and Thompson, 2009) ทัง้นี้หากพจิารณาการพฒันา
ของโลกที่ผ่านมาล้วนต้องอาศยัความคดิสรา้งสรรรค์และการเรยีนรูเ้ป็นกุญแจส าคญั อาทเิช่น การ
คดิค้นการท าเกษตรกรรมซึ่งสามารถช่วยเพิม่ศกัยภาพการใช้งานที่ดนิ และการคดิคน้รูปแบบการ
ผลติเพื่อสรา้งสรรคส์นิคา้และบรกิารใหม่ ๆ  

 ตวัอยา่งแนวทางการส่งเสรมิการใชค้วามคดิสรา้งสรรค์ 

 ดา้นการจดัการศกึษา 

 ลดการใชร้ปูแบบการเรยีนการสอนและการบงัคบัใชก้ฎระเบยีบของโรงเรยีนในลกัษณะ
การสัง่การและควบคุม (Command and Control) แต่สรา้งบรรยากาศการเรยีนรูท้ีช่่วย
ให้เด็กรู้จกัคดิอย่างสร้างสรรค์และมแีรงบนัดาลใจ กระตุ้นให้เด็กรู้สกึว่าสามารถเป็น
ผูส้รา้งความแตกต่างทีด่กีว่าใหเ้กดิขึน้ได้ (Make the Difference) เช่น ให้โจทยท์ี่มี
ความทา้ทาย โดยไมม่กีารลงโทษหากผูเ้รยีนพยายามท าแลว้ไมส่ าเรจ็ แต่สอนให้ผูเ้รยีน
มองความผดิพลาดเป็นบทเรยีนเพื่อใชพ้ฒันาตนเอง และรบัฟงัความคดิเหน็ของผูเ้รยีน 

 ปลูกฝงัค่านิยมที่ เชื่ อการส าเร็จด้วยตนเอง โดยไม่ใช้สิทธิพิเศษหรือ เส้นสาย 
(Meritocracy) การยอมรบัความแตกต่างหลากหลาย (Diversity) และความเป็นปจัเจก 
(Individuality) รวมทัง้ส่งเสรมิการมสี่วนรว่มในการเรยีนและการท ากจิกรรมต่าง ๆ 
 

ดา้นการสรา้งพืน้ทีส่าธารณะ 

 สนับสนุนการเรยีนรู้นอกห้องเรยีนและการเรยีนรู้ตลอดชีวิต อาทิ จดัสร้างศูนย์การ
เรยีนรู ้พพิธิภณัฑ ์หอศลิปะ หอ้งสมดุ ศูนยส์นบัสนุนการเรยีน10 กระจายอยู่ตามภูมภิาค
และชุมชนต่างๆ เพื่อใหส้ามารถเขา้ถงึไดอ้ยา่งทัว่ถงึ  

 Creative Spaces ของเมอืง Denver โดยเน้นการสร้างพื้นที่การท างานและเรยีนรู้
ร่วมกนั (Co-working Space) ในส่วนต่างๆ ของเมอืง ให้ประกอบไปด้วยสิง่อ านวย
ความสะดวกต่างๆ เช่น ห้องท างานแบบรวมเพื่อให้เกดิการแลกเปลี่ยนความคดิเห็น 

                                         
10 เป็นการจดัสถานที่และสื่อการเรยีนรู้กลางในท้องถิน่  /ชุมชน ส าหรบัโรงเรยีนที่ไม่มทีรพัยากรเพยีงพอในการ
จดัหาดว้ยตนเองเพยีงล าพงั ใหส้ามารถมาใชป้ระโยชน์ร่วมกนัได้ ตวัอย่างเช่น หอ้งทดลองวทิยาศาสตร ์หอ้ง
คอมพวิเตอร ์หอ้งสมุด หอ้งศลิปะ และหอ้งดนตร ี
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และห้องท างานแบบเดี่ยวเพื่อให้สามารถใช้สมาธใินการท างาน ห้องนัง่เล่นเพื่อผ่อน
คลายอริยิาบท และหอ้งคอมพวิเตอร ์
 

2) การใชว้ทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีและนวตักรรม  (วทน.) 

ส าหรบัประเทศไทยในปจัจบุนั การใชว้ทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละนวตักรรม หรอื วทน. ยงั
ไม่สามารถเข้าถึงบุคคลทัว่ไปได้มากนัก ท าให้สาธารณชนยงัขาดความรู้ความเข้าใจและความ
ตระหนักถึงความส าคญัของ วทน. ในขณะที่ประเทศที่พฒันาแล้วซึ่งมศีกัยภาพในการแข่งขนัใน
ระดบัสูงส่วนใหญ่ล้วนต้องอาศยั วทน. เป็นรากฐานส าคญัของการพฒันา เมื่อพจิารณาจากดชันี 
Global Competitiveness Index (GCI) ของ World Economic Forum (WEF) พบว่า ประเทศทีม่ ี
ระดบัความสามารถในการแข่งขนัอยู่ในอนัดบัต้น ๆ ไม่ว่าจะเป็น สงิคโปร ์ฟินแลนด ์สหรฐัอเมรกิา 
หรอืองักฤษ ต่างกม็ดีชันีชีว้ดัทีเ่กีย่วกบั วทน. อยูใ่นอนัดบัตน้ ๆ เช่นเดยีวกนั ซึง่เป็นผลทีส่อดคลอ้ง
กบัดชันี Knowledge Economy Index ของ World Bank และ ดชันี Global Innovation Index ที ่
INSEAD และ WIPO ท าการพฒันาร่วมกนั ดงันัน้ ประเทศไทยจงึต้องอาศยัการศกึษา ชุมชนและ
สื่อมวลชนในการช่วยเผยแพรแ่ละเพิม่ความนิยม (Popularize) ในวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยใีหก้บั
ประชาชน  

 

ภาพท่ี 35: ดชันีสะท้อนระดบันวตักรรมและการพฒันาองคค์วามรูข้องประเทศ 

 
ทีม่า : World Bank (2012), INSEAD and WIPO (2012) 
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ตวัอยา่งแนวทางการส่งเสรมิการใช ้วทน. 

ดา้นการจดัการศกึษา 
 การพฒันาการศกึษาตามระดบัชัน้ ไดแ้ก่   
- เด็กปฐมวัย: เน้นกระตุ้นการสร้างจิตส านึกวิทยาศาสตร์และทักษะทางด้าน

วทิยาศาสตร ์อาทเิช่น ขยายผลโครงการบา้นนักวทิยาศาสตรน้์อย ซึง่เป็นกจิกรรม

ที่มีต้นแบบจากประเทศเยอรมนี โดยได้มีการด าเนินการให้กับศูนย์เรียนรู้ใน

โรงเรยีนทัว่ประเทศแลว้ประมาณ 12,000 แห่ง ประกอบไปดว้ย 60 กจิกรรม และมี

แนวการด าเนินการคอื  (1) แจกจ่ายคู่มอื (2) อบรม Core Trainer ในศูนยห์ลกั (3) 

Core Trainer ลงพืน้ทีใ่นภูมภิาคต่างๆ เพื่อสรา้งแนวร่วม Local Trainer และสรา้ง

เครอืข่ายกบัชุมชนในทอ้งถิน่ (4) Local Trainer เป็นผูไ้ปอบรมครใูนโรงเรยีนทีเ่ขา้

รว่มโครงการ 

- การศกึษาภาคบงัคบั 9 ปี: มุ่งสรา้งเสรมิแนวความคดิทีต่ ัง้อยู่บนการใชเ้หตุและผล 

สามารถคดิวเิคราะห์ได้ มจีติวญิญาณวทิยาศาสตร ์(Scientific Mind) และวธิคีดิ

แบบวทิยาศาสตร ์(Scientific Thinking/Methodology) เพื่อเตรยีมพรอ้มส าหรบั

การศกึษาในระดบัสงูขึน้ไปในทุกสาขาวชิา 

- การศกึษาระดบัอาชวีศกึษา: ส่งเสรมิการศกึษาระดบัอาชวีะฐานวทิยาศาสตรใ์หม้าก

ขึน้และใหม้คีุณภาพ หรอืสรา้งหลกัสูตรปรญิญาตรดีา้นเทคโนโลยใีหมุ้่งเน้นการลง

มอืปฏบิตัมิากกว่าการเรยีนทฤษฎี ตลอดจนการเชื่อมโยงโดยตรงกบัภาคเอกชน

เพื่อให้สามารถตอบโจทยต์ลาดไดอ้ย่างเท่าทนัและพฒันาเส้นทางสายอาชพีใหก้บั

นกัศกึษา 

- การศกึษาระดบัอุดมศกึษา: ลงทุนเพื่อสรา้งอาจารย ์พรอ้มทัง้สรา้งระบบสนับสนุน

สื่อการสอนต่างๆ ตลอดจนการแลกเปลี่ยนหมุนเวยีนผู้เชี่ยวชาญจากภาครฐัและ

ภาคเอกชนเขา้มาในระบบการศกึษาเพื่อให้การถ่ายทอดความรูส้ามารถเกดิขึน้ได้

ในทนัท ี

 การปรบัปรุงหลกัสูตรการเรยีนการสอนในด้านที่เกี่ยวกบัวทิยาศาสตร์: ตวัอย่างเช่น 
นโยบายปรบัปรุงหลกัสูตร Science, Technology, Engineering, and Mathematics 
(STEM) ของสหรฐัอเมรกิา เพื่อยกระดบัคุณภาพการศกึษาทีส่่งเสรมิการเรยีนการสอน
อย่างบูรณาการใน 4 สาขาวชิาหลกั และโครงการ Mathematics and Science 
Partnership (MSP) เพื่อพัฒนาคุณภาพอาจารย์ผู้สอนในวิชาคณิตศาสตร์และ
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วิทยาศาสตร์ ในท านองเดียวกัน ประเทศจีนก็มีโครงการตัง้คณะกรรมการพัฒนา
หลกัสูตร (National Curriculum Bureau) ในด้าน วทน. ส าหรบัแต่ละระดบัชัน้ ซึ่ง
ประกอบไปด้วยผู้เชีย่วชาญเฉพาะด้านจากสาขาต่างๆ และมรีะบบการควบคุมเนื้อหา
และรปูแบบการน าเสนอใหเ้หมาะสมกบัลกัษณะของผูเ้รยีน โดยมสี านักพมิพอุ์ดมศกึษา
แห่งประเทศจนี Higher Education Press (HEP) เป็นผูร้บัผดิชอบหลกั 
 

 การสรา้งเครอืข่ายความร่วมมอืระหว่างสถาบนัการศกึษากบัภาคส่วนต่าง ๆ: ประเทศ
ฟินแลนดเ์ป็นตวัแทนของประเทศในกลุ่มสแกนดเินเวยี ซึง่จดัเป็นประเทศ รฐัสวสัดกิาร
ทีม่รีะดบัการพฒันาสูง จุดเด่นของประเทศฟินแลนด์คอืการสรา้งเครอืข่ายระหว่างภาค
วชิาการ ภาครฐั และภาคเอกชนอย่างเขม้แขง็ในลกัษณะทีเ่รยีกว่า Triple Helix ภาครฐั
จะเป็นผู้ก าหนดทศิทางส าหรบัการพฒันา ในขณะที่ภาคเอกชนและภาควิชาการจะ
ร่วมมอืกนัเพื่อขบัเคลื่อนใหม้กีารวจิยัและพฒันา ผ่านกระบวนการท างานทีม่คีวามเป็น
เอกภาพและมคีวามร่วมมอือย่างใกล้ชดิ ตวัอย่างเช่น คลสัเตอร์ Oulu ซึ่งเป็นเมอืง
ท่าทางตะวนัตกของประเทศ มีการสร้างความร่วมมือระหว่างรฐับาลกลาง รฐับาล
ท้องถิน่ บรษิทั Nokia และมหาวทิยาลยั Oulu เพื่อพฒันาอุตสาหกรรม ICT และ
นวตักรรม ซึง่ไดก้ลายมาเป็นพลงัขบัเคลื่อนการพฒันาทีส่ าคญัของประเทศ 

 

 การส่งเสรมิโครงการศูนย์บ่มเพาะธุรกิจในมหาวทิยาลยัต่าง ๆ โดยถึงแม้ว่าจะยงัไม่
ประสบความส าเร็จเท่าที่ควร เนื่องจากมหาวทิยาลยัเองก็มภีาระมากอยู่แล้วในการ
จดัการเรยีนการสอน และขาดบุคคลากรทีม่คีวามเชีย่วชาญมาด าเนินการ ทางออกหนึ่ง
คอืการตัง้หน่วยงานแยกออกมาเพื่อรบัผดิชอบโดยตรง เพื่อใหแ้ต่ละฝา่ยสามารถท างาน
ในด้านที่ตนเองมคีวามถนัด เช่น ในประเทศอังกฤษ มหาวิทยาลยั Oxford และ 
Imperial มกีารตัง้บรษิทัเพื่อน าการวจิยัและพฒันาไปใชใ้นเชงิพาณิชย์ พรอ้มทัง้อกีดา้น
หนึ่งก็หาผู้ลงทุนมาสนับสนุนการวิจยัและพัฒนาของมหาวิทยาลัยไปพร้อม ๆ กัน 
นอกจากนี้ ในประเทศสหรฐัอเมรกิา มหาวทิยาลยั MIT กม็โีครงการ “MIT Industrial 
Liaison Program” เพื่อเป็นตวักลางในการเชื่อมโยงและการสื่อสารระหว่างนักวจิยัและ
ภาคธุรกจิให้ราบรื่นมากยิง่ขึน้ นอกจากนี้ ในกรณีของประเทศไทย ควรมกีารเชื่อมโยง
การใช้ประโยชน์ วทน. ไปยงัในระดบัชุมชนโดยเน้นการวจิยัและพฒันาซึง่ตอบโจทย์
ของชาวบ้านในแต่ละพื้นที่  อาทิเช่น ประยุกต์ใช้กับการพัฒนาผลิตภัณฑ์และ
กระบวนการผลติสนิคา้ OTOP 

 

 
 



โครงการวจิยัเรื่องการก าหนดแนวทางการพฒันาการศกึษาไทยกบัการเตรยีมความพรอ้มสูศ่ตวรรษที ่21 

 

 

121 
 

ดา้นการสรา้งความตระหนกัในการใชป้ระโยชน์ วทน. 
 สื่อ (Media) โดยเฉพาะโทรทศัน์ ในการสร้างความเขา้ใจว่า วทน.เป็นเรื่องใกล้ตวั 

สามารถช่วยยกระดบัคุณภาพชวีติของคนในสงัคมได ้โดยต้องเน้นวธิกีารน าเสนอแบบ
สาระบนัเทงิ (Edutainment) เพื่อไมใ่หป้ระชาชนรูส้กึว่าถูกยดัเยยีดความรู ้ 
 

จากการประเมนิสถานภาพปจัจุบนัขา้งต้น แสดงให้เหน็ว่าประเทศไทยมศี ักยภาพและ
โอกาสในการปรบัต ัวและได้รบัประโยชน์จากพลวตัการเปลี่ยนแปลงโลก อย่างไรก็ตามยงัมี
ประเด็นส าคญัหลายประการที่สะท้อนถงึปญัหาเชงิโครงสรา้งที่ไมส่มดุล ไม่มเีสถยีรภาพ ไม่ยัง่ยนื
และมคีวามเปราะบางต่อความผนัผวนของปจัจยัภายนอกซึ่งจะยิง่ทวคีวามเปลี่ยนแปลงที่รวดเรว็
และซบัซอ้นมากขึน้ ถงึเวลาทีป่ระเทศไทยตอ้งหนัมาทบทวนและก าหนดอนาคตประเทศไทยภายใต้
ภูมทิศัน์ใหม่ของโลกร่วมกนั ในการปรบักระบวนทศัน์การพฒันา ประเทศไทยจะต้องสามารถตอบ
โจทยป์ระเดน็เชงิยทุธศาสตร ์3 ประการไดแ้ก่ (สุวทิย ์เมษนิทรยี,์ 2556) 

- ขดีความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ (Competitiveness): ประเทศไทยจะต้อง
พฒันาขดีความสามารถเพื่อสร้างความมัง่คัง่และความมัน่คงให้กับประเทศ จะต้อง
พยายามยกระดบัให้หลุดพ้นจากปานกลางขึ้นไปเป็นผู้ที่มรีายได้สูงโดยการสร้างขดี
ความสามารถในการแขง่ขนัระยะยาว 

- การมสี่วนรว่มและครอบคลุมทัว่ถงึ (Inclusiveness): ประเทศไทยต้องสรา้งโอกาสความ
เสมอภาคและเท่าเทยีมเพื่อลดความเหลื่อมล ้าในสงัคม โดยเฉพาะการยกระดบักลุ่มทีย่งั
ดอ้ยโอกาสใหม้โีอกาสเพิม่ขึน้บนพืน้ฐานของความเสมอภาคและความเท่าเทยีมกนัทัง้
ทางดา้นเศรษฐกจิสงัคมและการเมอืง 

- การตอบสนองต่อพลวตัการเปลีย่นแปลง (Responsiveness): ประเทศไทยต้องสามารถ
รบัมอืกบั “โลกแห่งความสุดโต่ง” (The Age of Extremity) ทีม่ชีุดของโอกาสขอ้จ ากดั
ความเสีย่งและภยัคุกคามทีแ่ตกต่างไปจากโลกใบเดมิอยา่งสิน้เชงิ 

 

การพจิารณาสภาพพลวตัโลกและแนวโน้มทีส่ าคญัรว่มกบัการวเิคราะหส์ถานะและเป้าหมาย
การพฒันาของไทย น ามาสู่การสงัเคราะหภ์าพอนาคตสงัคมไทยทีพ่งึปรารถนาในศตวรรษที่ 21 ที่
ประเทศไทยจะมุง่ไปสู่ประเทศ “โลกทีห่นึ่ง” ของประชาคมโลก  
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2) ภาพในอนาคตทีพึ่งประสงคข์องประเทศไทย (Should Be)  

จากการวเิคราะหข์องคณะวจิยัสามารถสรุปไดว้่าเป้าประสงคห์ลกัของการพฒันาสงัคมไทย
ประกอบด้วย 4 ด้านคอื สงัคมที่สามารถ (Productive Society) สงัคมแห่งโอกาส (Opportunity 
Society)  สงัคมคุณธรรมจรยิธรรม (Moral Society) และสงัคมทีเ่ป็นธรรม (Just Society) โดย
รายละเอยีด มดีงันี้ 

ภาพท่ี 36: สงัคมท่ีพึงประสงค ์

 

 

 

 

 

 

 

 

ทีม่า: คณะวจิยั Sasin Institute for Global Affairs (SIGA) 

 

 สงัคมทีส่ามารถ (Productive Society)  

เป็นการก้าวข้ามกบัดกัของรายได้ประเทศปานกลางไปสู่ประเทศที่สร้างมูลค่าเพ่ิม
ทางเศรษฐกิจให้กบัสินค้าและบริการของประเทศ (Value Creation) โดยมกีารสรา้ง
ความสามารถในการแข่งขนัผ่านการสร้างนวตักรรม เศรษฐกิจเชงิสร้างสรรค์ ซึ่งจะช่วย
ยกระดบัการผลิตและการค้าสนิค้าในห่วงโซ่ให้มมีูลค่าสูงขึน้ รวมไปถึงการยกระดบัผลติ
ภาพการผลติ (Productivity) ผ่านการพฒันาเทคโนโลย ีการใชเ้ครื่องจกัร และการยกระดบั
ทักษะแรงงาน เป็นต้น พร้อมๆกันนัน้จะมีการขับเคล่ือนเศรษฐกิจบนฐานความรู้ 
(Knowledge Economy)เนื่องจากความรูเ้ป็นองค์ประกอบส าคญัที่ช่วยเพิม่ผลติภาพใน
การท างานและพฒันาสงัคมแบบยัง่ยนืในอนาคต โดยลกัษณะที่ส าคญัของสงัคมทีม่คีวามรู้
เป็นฐาน อาทเิช่น สงัคมทีทุ่กคนมโีอกาสในการเขา้ถงึขอ้มลูข่าวสารทีเ่ท่าเทยีมกนั สงัคมที่
คนในประเทศมคีวามสามารถในการใชเ้ทคโนโลยทีีท่นัสมยั และทีส่ าคญัคอืเป็นสงัคมทีค่นมี
ค่านิยมรกัการเรยีนรู ้รกัการคน้ควา้รกัความคดิสรา้งสรรค ์และสามารถเรยีนรูไ้ดด้ว้ยตวัเอง
อยูต่ลอดเวลา  

 

 

 

สงัคมคณุธรรมจริยธรรม 
(Moral Society) 

สงัคมท่ีเป็นธรรม  
(Just Society)  

 สงัคมท่ีสามารถ  
(Productive Society)  

 
สงัคมแห่งโอกาส 

(Opportunity Society)  
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นอกจากนี้สงัคมที่สามารถยงัมคีวามหมายครอบคลุมถงึการปรบัเปลี่ยนไปสู่สงัคมสี
เขียว (Green Society) ซึง่เป็นการเปลีย่นกรอบความคดิจากการ “เอาชนะธรรมชาติ” มา
เป็นการ “อยู่ร่วมกบัธรรมชาติ” เพื่อปรบัเขา้สู่ความสมดุลระหว่างมนุษยก์บัธรรมชาต ิบน
การพฒันาทีส่มดุล มภีูมคิุม้กนัความเสี่ยง โดยอาศยัการพฒันาเป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้มเป็น
กลไกในการขบัเคลื่อน ท าใหป้ระเทศกลบัมามทีรพัยากรธรรมชาตทิีอุ่ดมสมบูรณ์ 

 สงัคมแห่งโอกาส (Opportunity Society)  

เป็นสงัคมที่สร้างโอกาสโดยไม่กีดกนัแบ่งแยก (Social Inclusion) กล่าวคอื
ประชาชนในสงัคมสามารถเข้าถึงหรอืสามารถเข้าไปมสี่วนร่วมส่งเสรมิการมปีฏสิมัพนัธ ์
และมสี่วนร่วมกบักจิกรรมต่าง ๆ ที่เกิดขึน้ของคนทุกกลุ่มในสงัคมได้อย่างไม่มีการกดีกัน้
และขดัขวาง ไม่ว่าจะมคีวามแตกต่างทางชาตพินัธุ์ ภาษา ศาสนา เพศหรอือื่นๆ ผ่านการ
สรา้งกลไกในการเขา้ถงึโอกาสอยา่งเท่าเทยีม และปลดลอ็กการถูกกดีกนัสทิธทิางสงัคมของ
กลุ่มผู้ด้อยโอกาส ตวัอย่างเช่น โอกาสในการเขา้ถงึบรกิารสาธารณะของกลุ่มคนชายขอบ
หรอืคนที่ดอ้ยโอกาสทางสงัคม หรอืสทิธใินการได้รบัโอกาสในการจา้งงานของแรงงานต่าง
ดา้วที่เขา้มาอย่างถูกกฎหมาย ไปจนถงึเปิดโอกาสใหป้ระชาชนและชุมชนเขา้มามสี่วนร่วม
ในการตัดสินใจในการก าหนดทิศทางการพัฒนาและการบริหารจัดการในด้านต่างๆ 
โดยเฉพาะทรพัยากรของทอ้งถิน่ 

นอกจากนี้ย ัง เป็นสังคมที่มีเ ป้าหมายในการยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นซึ่งมี
สภาพแวดล้อมทีเ่อื้อโอกาสให้คนในกลุ่มที่ต ่ากว่าสามารถเล่ือนชนชัน้ทางสงัคมท่ีสูงขึ้น 
(Social Mobility) จาก “ผูด้อ้ยโอกาส” ไปเป็น “ผูไ้ดโ้อกาส” โดยทุกคนสามารถเลื่อนชัน้
ทางสงัคมได้ตามความเพยีรพยายามและสามารถท าได้ด้วยความสามารถของตนเอง ไม่
จ าเป็นตอ้งใชอ้ภสิทิธิห์รอืเสน้สายใด ๆ 

 สงัคมคณุธรรมจริยธรรม (Moral Society) 

การพฒันาสู่การเป็นสงัคมทีม่คีุณธรรมจรยิธรรมเป็นการปรบัเปลีย่นรากฐานกระบวน
ความคดิและค่านิยมของคนในสงัคมใหถู้กตอ้ง โดยมกีารวางรากฐานทางคุณธรรมจรยิธรรม
ในตวัคนอยา่งสมบรูณ์ มกีารปฏริปูคุณธรรมจรยิธรรมของสงัคมทัง้ระบบ รวมทัง้การทีค่นใน
สงัคมรู้จกัใช้เหตุผลเชิงจริยธรรมได้อย่างเหมาะสม มีจิตส านึกและพฤติกรรมอยู่ใน
คณุธรรมและจริยธรรม (Ethical Conscience and Conduct) สามารถไตร่ตรองไดว้่า
อะไรควรท าไมค่วรท า เป็นผูม้ปีญัญา มคีวามยดึมัน่ในสิง่ทีถู่กต้องและชอบธรรม (Integrity) 
เพื่อให้เกิดความเป็นระเบยีบเรยีบร้อยงดงาม เกิดความสงบร่มเย็นเป็นสุขในสงัคมไทย 
ประชาชนมคีวามรกั ความสามคัค ีเกดิความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนัในสงัคม (Social 
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Cohesion) มคีวามอบอุ่น มัน่คงปลอดภยัในการด ารงชวีติ ปญัหาทุจรติคอรปัชัน่ลดลง 
สรา้งค่านิยมใหมท่ีย่กยอ่งคนดมีากกว่าคนเก่ง 

 สงัคมทีเ่ป็นธรรม (Just Society)  

เป็นสงัคมประชาธิปไตย (Democratic Society) โดยเป็นสงัคมทีม่คีวามยุตธิรรม มี
การจดัระเบยีบของสงัคมที่ด ีกฎหมายเป็นเสาหลกัการปกครองของประเทศอย่างแท้จรงิ 
โดยที่พลเมอืงในสงัคมรูจ้กัและใช้สทิธแิละหน้าที่ของตนอย่างถูกต้องและเคารพสทิธขิอง
ผูอ้ื่น โดยประชาชนมีความต่ืนตวัในการเข้ามามีส่วนร่วม (Civic Society) กบัประเทศ
และสงัคมเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามสี่วนร่วมได้ในระดบัต่าง ๆ มชี่องทางหรอืเวที
สาธารณะแพรห่ลายทีเ่ปิดใหป้ระชาชนสามารถแสดงความคดิเหน็ นอกจากนี้ยงัเป็นสงัคมที่
มคีวามเป็นธรรมในดา้นโอกาสการเขา้ถงึบรกิารภาครฐั โครงสรา้งพืน้ฐาน และทรพัยากร มี
การกระจายรายได้และการถือครองทรพัย์สินอย่างเป็นธรรม (Fair Wealth 
Distribution) เป็นสงัคมทีค่นมคีวามไวเ้นื้อเชื่อใจกนั (Trust) ทัง้ในระดบัทัว่ไป ซึง่หมายถงึ
ความไว้เน้ือเชื่อใจกนัของปจัเจกและความไว้เน้ือเชื่อใจในสถาบนัหรอืองค์กรต่าง ๆ ที่มี
ค่านิยมหรอืจารตีรว่มกนั สามารถถกัทอใหเ้กดิเป็นเครอืขา่ยทางสงัคมทีแ่น่นแฟ้น 

 

การก าหนดภาพสงัคมไทยที่พึงประสงค์นี้ จงึเป็นการสะท้อนให้เห็นภาพที่พึงประสงค์
ภายใต้บรบิทการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 ที่ประเทศไทยเป็นประเทศท่ีมีความอยู่ดีมีสุข 
(Well-being Nation) ทัง้ในระดบับุคคล สงัคมและระดบัประเทศ ในระดบับุคคลประชาชนมสีุขภาวะ
ที่ดทีัง้มติทิางกาย จติ สงัคมและปญัญามศีีลธรรมอนัดงีาม ในระดบัสงัคมมบีรรยากาศแห่งความ
อบอุ่น ชุมชนพึ่งตนเองได้ และอยู่ร่วมกันอย่างสนัติ เป็นสังคมที่มคีวามเข้มแข็งมัน่คง และใน
ระดบัประเทศเราจะก้าวไปสู่การเป็นประเทศในโลกทีห่นึ่งทีเ่ศรษฐกจิมคีุณภาพ เสถยีรภาพ และเป็น
ธรรม สิง่แวดล้อมมคีุณภาพ และทรพัยากรธรรมชาตยิัง่ยนื อยู่ภายใต้ระบบบรหิารจดัการประเทศที่ม ี
ธรรมาภบิาลสามารถอยูร่ว่มกบันานาประชาชาตไิดอ้ยา่งเตม็ภาคภมู ิ 
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3) การวิเคราะหช่์องว่างระหว่างภาพในอนาคตทีพึ่งประสงคก์บัสภาพความเป็นจริง  

ผลจากการวเิคราะห์ช่องว่าง (Gap Analysis) ระหว่าง สถานภาพปจัจุบนัของประเทศไทย 
(As-Is) และเป้าประสงค์หลกัของประเทศไทยทีพ่งึประสงค ์(Shold Be) จากการประเมนิช่องว่าง
ระหว่างภาพอนาคตที่พึงประสงค์และสภาพความเป็นจริงของประเทศไทยด้วยก ารสอบถาม
ผูเ้ชีย่วชาญดา้นการศกึษาและภาคส่วนทีเ่กีย่วขอ้ง มขีอ้คน้พบทีส่ าคญัดงันี้ 

- ผูเ้ชี่ยวชาญส่วนใหญ่มคีวามเหน็สอดคล้องกนัว่าสภาพความเป็นจรงิของสงัคมไทยใน
ปจัจุบนัยงัมชี่องว่าง (Gap) ห่างไกลจากภาพสงัคมที่พงึประสงค์ของสงัคมไทยทัง้ 4 
ดา้นค่อนขา้งมากถงึสงูมากทีสุ่ด (ภาพที ่37) 

- ดา้นสงัคมทีเ่ป็นธรรม (Just Society) เป็นด้านที่สถานะปจัจุบนัห่างไกลจากเป้าหมาย 
สงูมากทีสุ่ด  ขณะทีส่งัคมคุณธรรมจรยิธรรม (Moral Society) เป็นดา้นทีส่ถานะปจัจุบนั
ห่างไกลจากเป้าหมายสูงมากเช่นกนั โดยมช่ีองว่างหรอื Gap สูงมากรองลงมาเป็น
อนัดบัสอง ซึง่แสดงใหเ้หน็ว่าเป็นจุดวกิฤตทีจ่ าเป็นต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน ส าหรบัดา้น
สงัคมทีส่ามารถ (Productive Society) และสงัคมแห่งโอกาส (Opportunity Society)  
ปจัจบุนัห่างไกลจากเป้าหมายค่อนขา้งมาก 
 

จากการวเิคราะห์เป้าประสงค์หลกัของประเทศรวมถึงการสงัเคราะห์ภาพสงัคมไทยที่พงึ
ประสงคแ์ละผลสรุปความคดิเหน็จากกระบวนการดงัที่ไดก้ล่าวมาในขา้งต้นไดส้ะทอ้นใหเ้หน็ว่าการ
พฒันาของประเทศทีผ่่านมายงัไม่ประสบความส าเรจ็เท่าทีค่วร โดยมุ่งเน้นการพฒันาทางเศรษฐกจิ 
ความเจรญิทางวตัถุ แต่ไม่ไดต้อบโจทยก์ารพฒันาเชงิโครงสรา้งและการสรา้งขดีความสามารถของ
ประเทศในระยะยาว อกีทัง้ยงัละเลยประเดน็ด้านสังคม วฒันธรรม จรยิธรรม ซึ่งถอืเป็นการพฒันา
แบบแยกส่วน จนท าใหเ้กดิปญัหาทัง้ทางเศรษฐกจิและสงัคมทีท่วคีวามรนุแรงมากขึน้ทุกวนั  

ทัง้นี้ หากประเทศไทยต้องการจะก้าวขา้มวกิฤตนี้เพื่อมุ่งไปสู่ภาพสงัคมอนัพงึประสงค์ของ
สงัคมไทยให้ได้นัน้จะต้องอาศยัการเปลี่ยนกระบวนทรรศน์การพฒันาจากการเน้นการเติบโตทาง
เศรษฐกิจเป็นแบบบูรณาการเป็นองค์รวมที่ยดึ “คนเป็นศูนย์กลางการพฒันา” อย่างแท้จรงิ โดย
จ าเป็นต้องมกีารพฒันามนุษย์ให้มทีศันคติ ความรู้ ความสามารถ และสมรรถนะ ที่จะเป็นปจัจยั
ส่งเสรมิให้ประเทศสามารถบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ในการด ารงอยู่ได้อย่างมัน่คงและน าไปสู่การ
พฒันาทีส่มดุล เป็นธรรมและยัง่ยนื ภายใต้บรบิทการเปลีย่นแปลงต่างๆ ซึง่ถอืเป็นหน้าทีส่ าคญัของ
ระบบการศึกษาที่จะต้องตอบสนองความต้องการนี้ให้ได้ทัง้ในระดบัภาคผ่านการพฒันาก าลงัคน 
และในระดบัปจัเจกซึง่เป็นคุณลกัษณะของคนไทยทีส่มบรูณ์  
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ภาพท่ี 37: ช่องว่างระหวา่งสงัคมปัจจบุนัและสงัคมท่ีพึงประสงค ์

 
 
ทีม่า: คณะวจิยั Sasin Institute for Global Affairs (SIGA) โดยประมวลผลจากการประชมุเชงิปฏบิตักิาร
ผูเ้ชีย่วชาญดา้นการศกึษา หวัขอ้ “การศกึษาไทยในศตวรรษที ่21” ในวนัจนัทรท์ี ่2 กนัยายน 2556 
หมายเหตุ:  1 หมายถงึ ปจัจบุนัห่างไกลจากเป้าหมายมาก 

2  หมายถงึ ปจัจบุนัห่างไกลจากเป้าหมายค่อนขา้งมาก 
3  หมายถงึ ปจัจบุนัห่างไกลจากเป้าหมายระดบัปานกลาง 
4  หมายถงึ ปจัจบุนัห่างไกลจากเป้าหมายระดบัน้อย 
5  หมายถงึ ปจัจบุนัมสีภาพใกลเ้คยีงหรอืเหมอืนภาพอนาคตทีพ่งึประสงคแ์ลว้ 
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ตารางท่ี  7: การวิเคราะหช่์องว่าง (Gap Analysis) เป้าประสงคห์ลกัของประเทศไทย (Country Goals) 
เป้าประสงคห์ลกั 

ของประเทศไทย (Country 
Goals) 

สถานภาพปจัจุบนั 
ของประเทศไทย  

(As-Is) 

เป้าประสงคห์ลกั 
ทีพ่งึประสงค ์ 

ของประเทศไทย 
(Shold Be) 

ช่องว่าง  
(Gap) 

สงัคมทีส่ามารถ 
(Productive Society)  

2.08 5 ปจัจบุนัห่างไกลจากเป้าหมาย
ค่อนขา้งมาก 

สงัคมแห่งโอกาส 
(Opportunity Society)   

2.118 5 ปจัจบุนัห่างไกลจากเป้าหมาย
ค่อนขา้งมาก 

สงัคมคุณธรรมจรยิธรรม 
(Moral Society)  

1.937 5 ปจัจบุนัห่างไกลจากเป้าหมาย 
สงูมาก 

สงัคมทีเ่ป็นธรรม (Just 
Society) 

1.699 5 ปจัจบุนัห่างไกลจากเป้าหมาย 
สงูมาก 

ทีม่า: คณะวจิยั Sasin Institute for Global Affairs (SIGA) โดยประมวลผลจากการประชมุเชงิปฏบิตักิาร
ผูเ้ชีย่วชาญดา้นการศกึษา หวัขอ้ “การศกึษาไทยในศตวรรษที ่21” ในวนัจนัทรท์ี ่2 กนัยายน 2556 
หมายเหตุ:  1 หมายถงึ ปจัจบุนัห่างไกลจากเป้าหมายสงูมาก 

2  หมายถงึ ปจัจบุนัห่างไกลจากเป้าหมายค่อนขา้งมาก 
3  หมายถงึ ปจัจบุนัห่างไกลจากเป้าหมายระดบัปานกลาง 
4  หมายถงึ ปจัจบุนัห่างไกลจากเป้าหมายระดบัน้อย 
5  หมายถงึ ปจัจบุนัมสีภาพใกลเ้คยีงหรอืเหมอืนภาพอนาคตทีพ่งึประสงคแ์ลว้ 
 

 

จากการวเิคราะห์เป้าประสงค์หลกัของประเทศรวมถึงการสงัเคราะห์ภาพสงัคมไทยที่พงึ
ประสงคแ์ละผลสรปุความคดิเหน็จากกระบวนการดงัทีไ่ดก้ล่าวมาในขา้งต้น ไดส้ะทอ้นใหเ้หน็ว่าการ
พฒันาของประเทศทีผ่่านมายงัไม่ประสบความส าเรจ็เท่าทีค่วร โดยมุ่งเน้นการพฒันาทางเศรษฐกจิ 
ความเจรญิทางวตัถุ แต่ไม่ไดต้อบโจทยก์ารพฒันาเชงิโครงสรา้งและการสรา้งขดีความสามารถของ
ประเทศในระยะยาว อกีทัง้ยงัละเลยประเดน็ด้านสงัคม วฒันธรรม จรยิธรรม เป็นการพฒันาแบบ
แยกส่วนจนท าใหเ้กดิปญัหาทัง้ทางเศรษฐกจิและสงัคมทีท่วคีวามรนุแรงมากขึน้ทุกวนั  

หากประเทศไทยต้องการก้าวขา้มวกิฤตนี้เพื่อมุ่งไปสู่ภาพสงัคมอนัพงึประสงค์ ต้องอาศยั
การเปลีย่นกระบวนทศัน์การพฒันาจากการเน้นการเตบิโตทางเศรษฐกจิเป็นแบบบูรณาการเป็นองค์
รวมที่ยดึ “คนเป็นศูนยก์ลางการพฒันา” โดยต้องพฒันามนุษยใ์ห้มทีศันคต ิความรู ้ความสามารถ 
และสมรรถนะ ที่จะเป็นปจัจยัส่งเสรมิให้ประเทศสามารถบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ในการด ารงอยู่ได้
อยา่งมัน่คงและน าไปสู่การพฒันาทีส่มดุล เป็นธรรม และยัง่ยนื ภายใต้บรบิทการเปลีย่นแปลงต่าง ๆ 
ซึง่ถอืเป็นหน้าที่ส าคญัของระบบการศกึษาที่จะต้องตอบสนองความต้องการนี้ให้ได้ทัง้ในระดบัมห
ภาคผ่านการพฒันาก าลงัคน และในระดบับุคคลซึง่เป็นเรือ่งของคุณลกัษณะคนไทยทีพ่งึประสงค ์
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4.2.1.2  เป้าประสงคห์ลกัของการศึกษา (Objective Function) ของประเทศไทย 
  

1) สถานภาพปัจจบุนัของประเทศไทย (As Is) 

ค าถามทีเ่กดิขึน้กค็อื ในปจัจบุนัการศกึษาไทยนัน้สามารถท าหน้าทีต่อบสนองความต้องการ
ของประเทศดงักล่าวไดด้มีากน้อยเพยีงไร เนื้อหาในส่วนนี้ไดป้ระเมนิระบบการศกึษาไทยในปจัจุบนั 
โดยในหวัขอ้นี้เป็นการวเิคราะห์ระดบัมหภาคหรอืภาพรวมของประเทศ  เริม่จากความส าคญัของ
การศกึษาในฐานะกลจกัรการเปลีย่นแปลง การประเมนิสภาวการณ์ของการศกึษาไทยในปจัจุบนัโดย
มกีารเปรยีบเทยีบกบัต่างประเทศ และการประเมนิช่องว่างระหว่างระดบัผลลพัธข์องระบบการศกึษา
ในปจัจุบนักบัผลลพัธท์ีค่าดหวงั (ส าหรบัการวเิคราะหใ์นระดบัจุลภาคหรอืการพฒันาระดบับุคคลจะ
กล่าวถงึในหวัขอ้ 4.2.2 ต่อไป) 

จากการประเมนิภาพรวมในระดบัประเทศด้วยผลการจดัอันดบัขดีความสามารถในการ
แขง่ขนัของ IMD พบว่าในขณะทีป่ระเทศเพื่อนบา้นอยา่งสงิคโปรถ์ูกจดัอยู่ในอนัดบัที ่1-4 ตลอดช่วง 
5 ปีทีผ่่านมา หรอืประเทศอนิโดนิเซยีทีข่ยบัขึน้จากล าดบัที ่51 ในปี 2551 มาเป็นล าดบัที ่43 ในปี 
2555 ขดีความสามารถของประเทศไทยกลบัมแีนวโน้มตกลงจากอนัดบัที ่27 ในปี พ.ศ. 2551 มาอยู่
อนัดบั 33 ในปี 2555  

อยา่งไรกต็ามการประเมนิผ่านตวัชีว้ดัของ IMD ถอืเป็นเพยีงการสะทอ้น “ขดีความสามารถ
ในการแข่งขนัของประเทศในระยะสัน้” ในขณะที ่“ขดีความสามารถในระยะยาวนัน้” สะทอ้นผ่าน 
“คุณภาพของทุนมนุษย”์ และ “โครงสรา้งก าลงัคน” ของประเทศ ซึง่เมื่อประเทศไทยก าลงัเผชญิกบั
สถานการณ์ปญัหาเชงิซ้อน ทัง้ความท้าทายในเชงิปรมิาณ คอืการที่ประเทศไทยก าลงัก้าวเข้าสู่
สงัคมผู้สูงอายุ (Aging Society) และในเชงิคุณภาพ คอืการลงทุนในทุนมนุษย ์(Human Capital 
Investment) ของประเทศไทยอยูใ่นระดบัทีค่่อนขา้งต ่าเมือ่เปรยีบเทยีบกบัประเทศอื่นๆ ในโลก  
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ภาพท่ี 38: อนัดบัขีดความสามารถในการแข่งขนัโดยรวมของประเทศไทยเมื่อเทียบกบัประเทศเพื่อนบ้าน   
ปี 2008-2012 (พ.ศ. 2551-2555) 

 

 
ทีม่า: IMD Competitiveness Yearbook (2012) 
 

 

ภาพท่ี 39: โครงสรา้งก าลงัคนและคณุภาพของทุนมนุษยข์องประเทศไทยเทียบกบัประเทศอ่ืนๆ 

 
ทีม่า: สวุทิย ์เมษนิทรยี ์(2556) 

 

2551          2552      2553  2554      2555 
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หากปล่อยให้เป็นเช่นนี้ต่อไปประเทศไทยคงยงัอยู่ในสถานะเป็น Second-tier Nation ใน
ศตวรรษที ่21 อยา่งหลกีเลีย่งไมไ่ด ้ดงันัน้ประเทศไทยจงึตอ้งเรง่เพิม่ขดีความสามารถในการแข่งขนั
ของประเทศในระยะยาวเพื่อกา้วไปสู่การเป็นประเทศโลกทีห่นึ่งผ่านการพฒันาทุนมนุษย ์ซึง่กค็งหนี
ไมพ่น้การยกระดบัการศกึษา ตอ้งมองการศกึษาเป็น “วาระแห่งชาต”ิ โดยมองยุทธศาสตรก์ารศกึษา
เชื่อมต่อกบัยุทธศาสตร์ชาติผ่านองค์ประกอบส าคญัของระบบการศึกษาไทยอย่างครบวงจร คือ 
Paradigm, Policy, Platform, Practice และ Performance  

 

1) Paradigm 

ในศตวรรษที ่21 นี้เกดิการเปลีย่นแปลงทีส่ าคญั อาท ิ

- เกิดการเปลี่ยนแปลงจากการกระจุกขัว้อ านาจทางเศรษฐกิจมาเป็นการกระจายสู่
ประเทศคลื่นลูกใหม่ที่เรยีกว่า The New USA (United States of Asia) ความ
เจรญิรุง่เรอืงเปลีย่นผ่านจากประเทศมหาอ านาจทางตะวนัตกมาสู่กลุ่มประเทศในเอเชยี
ทีม่กีารขยายตวัของประชากรโดยเฉพาะชนชัน้กลาง (Middle Class) เป็นตวัขบัเคลื่อน 

- ยุคแห่งความมัง่คัง่สู่ยุคแห่งความสุดโต่ง (Age of Prosperity to Age of Extremity) แม้
มกีารเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิ แต่จะกม็ปีญัหาตามมาในเรื่องความไม่สมดุลระหว่าง
ธรรมชาตแิละมนุษย ์ภยัพบิตัริุนแรงทางธรรมชาต ิความสุดโต่งการเมอืงและเหลื่อมล ้า
ของอ านาจและโอกาส ความมัง่คัง่ทีก่ระจกุตวั 

- Corporate Centricity to Citizen Centricity: เกดิการเปลีย่นแปลงการกุมอ านาจจาก
ภาครฐั มาเป็นเอกชน และทุกวนันี้ไปอ านาจไปสู่ประชาชนมากขึน้ ผ่านการเชื่อมโยง
ของเทคโนโลยแีละระบบเครอืข่ายทางสงัคม (Social Network) ความเป็นรฐัหรอืการ
ผกูขาดจะน้อยลงไป มผีูเ้ล่นรายใหมค่อืภาคประชาชนเขา้มามบีทบาทมากขึน้ 
 

แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของโลกเหล่าน้ีถูกขบัเคลื่อนโดยปจัจยัหลกั 2 ประการคือ  
(1) Democratization คอืเกดิกระแสประชาธปิไตยในทุกสิง่ ยกตวัอย่างเช่น ประชาธปิไตยในการ
บรโิภค ซึง่ท าใหก้ลุ่ม Bottom of the Pyramid มสีทิธใินการเขา้ถงึมากขึน้หรอืในดา้นนวตักรรม ซึง่
ที่ผ่านมาเอื้อเกิดได้ผ่านทรพัย์สินทางปญัญา แต่ต่อไปนวตักรรมจะเกิดจากปญัญาของฝูงชน 
(Wisdom of the Crowd) ซึง่ช่วยกนัต่อยอดทางความคดิ (2) Individualization คอื คนเราจะมคีวาม
เป็นปจัเจกมากขึน้ แต่ละคนจะสรา้งอตัลกัษณ์เฉพาะของตวัเอง ทุกคนสามารถใช้เทคโนโลยเีป็น
เครือ่งมอืในการเป็นผูเ้ชีย่วชาญในเรือ่งใด ๆ กไ็ด ้

การเตรยีมพรอ้มรบัมอืกบัชุดของโอกาสในความทา้ทายในภูมิทศัน์ใหม่ (New Reality) ใน
ศตวรรษที ่21 คนจะต้องมกีารเปลีย่นแปลงเช่นกนั คอืต้องประกอบไปดว้ย (1) ทศันคตใิหม่ (New 
Mindset) (2) ทกัษะชุดใหม่ (New Skillset) ทีค่รอบคลุมไปถงึการสรา้งวฒันธรรมใหม่ ทัง้ในดา้น
ท างาน การเรยีนรู ้และการอยูร่ว่มกบัผูอ้ื่น 
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2) Policy 

นโยบายการศกึษาจะเป็นปจัจยัขบัเคลื่อนส าคญัที่เตรยีมพฒันาคุณภาพคนไทยและน าไปสู่
การเปลีย่นแปลงในระดบัประเทศ (Education as engine for National Transformation) ซึง่หน้าที่
ของการศกึษาคอืการสรา้ง “คนไทยที่สมบูรณ์” ที่ม ีHead, Hand, Heart เพื่อตอบโจทยค์วาม
เจรญิรุง่เรอืงของชาตทิีป่ระกอบไปดว้ย Hope, Happiness และ Harmony  

 

3) Platform 

ในการยกระดบัและพฒันาจ าเป็นจะต้องมปีจัจยัพืน้ฐานส าคญั คอื สภาพแวดล้อมทีเ่อื้อต่อ
การเพิม่พลงัใหก้บัผูค้นในสงัคม (Conducive Platform for Empowering People) ในทีน่ี้หมายถงึ
จะตอ้งพฒันาใหเ้กดิสงัคมพงึประสงคใ์น 4 ดา้นคอื สงัคมแห่งโอกาส (Opportunity Society) สงัคมที่
สามารถ (Productive Society) สงัคมทีเ่ป็นธรรม (Just Society) และสงัคมคุณธรรม (Moral 
Society) 

 

4) Practices 

ในการเชื่อมโยง Paradigm – Policy – Platform น าลงสู่ระดบัการปฏบิตั ิต้องอาศยัการ
สร้างโมเดลการเรยีนรู้ที่มคีวามสอดคล้อง รวมไปถึงกลไกใหม่ๆ ในการจดัการการศึกษา โดยมี
ประเด็นส าคญั คือ การสร้างสภาพแวดล้อมการเรยีนรู้อย่างบูรณาการ (Integrated Learning 
Environment) ทีท่ าใหค้นในสงัคมทุกเพศทุกวยัสามารถเรยีนรูไ้ดต้ลอดเวลา และไม่จ ากดัอยู่แต่ใน
เฉพาะหอ้งเรยีน   

 

ทัง้นี้เทคโนโลยจีะเป็นเครื่องมอืส าคญั (Technology as Enabler) ทีจ่ะช่วยขยายอตัราการ
เข้าถึงการศึกษาที่มคีุณภาพ อีกทัง้ยงัช่วยลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพในการจดัการศึกษา 
นอกจากนี้จะตอ้งสรา้งวงจรการเรยีนรูใ้หม่ ประกอบดว้ยองคป์ระกอบส าคญั 4 ประการ คอื  

- Exploring เป็นการฝึกนิสยัใหเ้ดก็รกัการส ารวจสบืคน้  

- Experimenting ใหเ้ดก็เกดิความคดิและคน้หาทางเลอืกใหม่ๆ  ผ่านการทดลองปฏบิตั ิ  

- Experiencing คอืการสรา้งเสรมิประสบการณ์ฝึกใหส้ามารถตดัสนิใจดว้นตนเอง  

- Exchanging คอืการแลกเปลีย่นแบ่งปนัประสบการณ์และขอ้มลูขา่วสารกบัผูอ้ื่น  
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นอกจากนี้อกีประเดน็ทีส่ าคญัของการจดัการศกึษาในโลกศตวรรษที่ 21 นี้ คอืต้องเปลีย่น
จาก “การศกึษา” ใหเ้ป็น “การเรยีนรู”้ แต่การเรยีนรู ้(Learning) อย่างเดยีวก็อาจจะไม่พอในการ
ด ารงชวิติอยู่อย่างปกติสุขในโลกทีเ่ป็นอสิระแต่ยงัต้องอยู่ร่วมกบัผู้อื่น ดงันัน้จงึต้องม ี“Living” และ 
“Loving” ด้วย การเตรยีมพร้อมให้เด็กเป็นคนที่สมบูรณ์จงึอยู่ที่การออกแบบโมเดลการเรยีนรู้ที่
ผสมผสานทัง้สามประการไดอ้ย่างลงตวั โดยเริม่จากการรกัทีจ่ะเรยีนรู ้(Love to Learn) ต่อดว้ยการ
รูท้ีจ่ะเรยีน (Learn to Learn) จากนัน้เป็นเรื่องของการเรยีนรู้ทีจ่ะรอด (Learn to Live) ควบคู่ไปกบั
การเรยีนรูท้ีจ่ะรกั (Learn to Love) 

 

ภาพท่ี 40: โมเดลการเรียนรูใ้หม่ 

 
ทีม่า: สวุทิย ์เมษนิทรยี ์(2556) 
 

5) Performance  

เมื่อทุกขอ้ต่อตัง้แต่ Paradigm, Policy, Platform และ Practice มคีวามเชื่อมโยงและ
ปรบัเปลีย่นใหส้อดคลอ้งกนัดแีลว้ หมายความว่าการศกึษาไทยจะสามารถบรรลุเป้าประสงค์ในการ
ท าคนไทยใหเ้ป็นมนุษยท์ีส่มบูรณ์ ม ีHead, Hand, Heart เป็นคนที่มคีุณภาพ ศกัยภาพและสุข
ภาวะที่ทดัเทยีมประชากรในประเทศโลกที่หนึ่ง (First World Citizen) และในขณะเดยีวกนัก็จะ
สามารถตอบสนองเป้าหมายในระดบัมหภาคคอืขบัเคลื่อนประเทศไปสู่การเป็นประเทศในโลกทีห่น่ึง 
(First World Nation) ทีป่ระกอบไปดว้ย Hope, Happiness, และ Harmony ไดอ้ยา่งเตม็ภาคภมู ิ

 

อย่างไรก็ตาม สถานะปจัจุบนัขององค์ประกอบต่าง ๆ  ไม่ว่าจะเป็น Paradigm, Policy, 
Platform , Practice และ Performance  ยงัมขีอ้จ ากดั และยงัมช่ีองว่างระหว่างสถานะปจัจุบนักบัสิง่
ทีพ่งึประสงคต์อ้งการการเตมิเตม็อยู ่(ดูตารางที ่8)   
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ตารางท่ี 8: องคป์ระกอบการศึกษาท่ีพึงประสงค ์สถานะปัจจบุนั และช่องว่าง (Gap) ท่ีต้องการเติมเตม็ 

องคป์ระกอบ
การศึกษา 5Ps 

องคป์ระกอบการศึกษา 
ท่ีพึงประสงค ์

สถานะปัจจบุนั ช่องวา่ง (Gap)  
ท่ีต้องการเติมเตม็ 

1) Paradigm การเตรยีมพรอ้มรบัมอืกบั
ชุดของโอกาสในความทา้
ทายในภมูทิศัน์ใหม่ (New 
Reality) ในศตวรรษที ่21 
คนจะตอ้งมกีาร
เปลีย่นแปลงเช่นกนั คอืตอ้ง
ประกอบไปดว้ย 1) ทศันคติ
ใหม ่(New Mindset) 2) 
ทกัษะชุดใหม ่(New 
Skillset) ทีค่รอบคลุมไปถงึ
การสรา้งวฒันธรรมใหม่ ทัง้
ในดา้นท างาน การเรยีนรู ้
และการอยู่ร่วมกบัผูอ้ื่น 

การด าเนินการดา้นการศกึษา
ของประเทศไทยทีผ่่านมายงัไม่
สามารถสรา้งทศันคตใิหม่ 
(New Mindset) และทกัษะชุด
ใหม่ (New Skillset) ที่
ครอบคลุมไปถงึการสรา้ง
วฒันธรรมใหม ่ซึง่นบัเป็น
อุปสรรคส าคญัต่อการ
เตรยีมพรอ้มรบัมอืกบัชุดของ
โอกาสในความทา้ทายในภูมิ
ทศัน์ใหม่ (New Reality) ใน
ศตวรรษที ่21  

 

- ตอ้งสรา้งทศันคตใิหม่ 
(New Mindset)  

- ตอ้งทกัษะชุดใหม ่(New 
Skillset) หรอืทกัษะแห่ง
ศตวรรษที ่21 (21st 
Century Skill)  

- ตอ้งสรา้งวฒันธรรมใหม่ 
ทัง้ในดา้นการท างาน 
การเรยีนรู ้และการอยู่
ร่วมกบัผูอ้ื่น ใหก้บั
ผูเ้รยีนไดอ้ย่างเตม็ที ่

2) Policy นโยบายดา้นการศกึษาและ
นโยบายทีเ่กีย่วขอ้งจะเป็น
ปจัจยัขบัเคลื่อนส าคญัที่
เตรยีมพฒันาคุณภาพคน
ไทยและน าไปสูก่าร
เปลีย่นแปลงในระดบั 
ประเทศ ซึง่หน้าทีข่อง
การศกึษาคอื การสรา้ง “คน
ไทยทีส่มบรูณ์”   

ถงึแมว้่าในปจัจุบนั แทบทุก
รฐับาลจะไดป้ระกาศว่าจะให้
ความส าคญักบัการปฏริปู
การศกึษา และมกีารวาง
นโยบายเพื่อยกระดบัคุณภาพ
การศกึษาไทย ความไม่
ต่อเน่ืองของนโยบายคอืปญัหา
ส าคญัของการพฒันาการศกึษา
ไทยวาระการปฏริปูการศกึษาที่
ผ่านมาของประเทศไทยไดม้ี
การเปลีย่นผ่านหลายยุคหลาย
สมยัในหลายรฐับาล โดยตลอด
ช่วงเวลาเพยีงกว่าทศวรรษที่
ผ่านมา นบัจากประกาศใช ้
พ.ร.บ. การศกึษาแห่งชาต ิ
พ.ศ. 2542 ประเทศไทยไดม้ี
การเปลีย่นแปลง
รฐัมนตรวี่าการ
กระทรวงศกึษาธกิารมาแลว้ถงึ 
20 ท่าน นบัว่ามวีาระการด ารง

- ยงัขาดความต่อเนื่องของ
นโยบายการศกึษา 

- ยงัขาดนโยบายการ
สง่เสรมิการศกึษา
ทางเลอืก การศกึษาทีไ่ม่
เป็นทางการ การศกึษา
ตามอธัยาศยั และการ
เรยีนรูต้ลอดชวีติอย่าง
จรงิจงั ต่อเนื่อง  

- ตอ้งการการบรูณาการ
นโยบายการศกึษา 
เรยีนรู ้กบันโยบายดา้น
อื่นๆทีเ่กีย่วขอ้ง อาท ิ
นโยบายดา้นแรงงาน 
ก าลงัคน เป็นตน้ 
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องคป์ระกอบ
การศึกษา 5Ps 

องคป์ระกอบการศึกษา 
ท่ีพึงประสงค ์

สถานะปัจจบุนั ช่องวา่ง (Gap)  
ท่ีต้องการเติมเตม็ 

ต าแหน่งโดยเฉลีย่เพยีงท่านละ
ประมาณ 1 ปี การเปลีย่นผูน้ า
ดา้นนโยบายเช่นน้ีย่อมท าให้
งานการศกึษาของชาตขิาด
ความต่อเนื่องและขาดทศิทางที่
ชดัเจน สง่ผลถงึการ
เปลีย่นแปลงวธิปีฏบิตัหิลาย
ประการ 

3) Platform จะตอ้งม ีPlatform ทีก่า้ว
ตามใหท้นัความเปลีย่น 
แปลง  ในการยกระดบัและ
พฒันาจ าเป็นจะตอ้งมี
ปจัจยัพืน้ฐานส าคญั คอื 
สภาพแวดลอ้มทีเ่อือ้ต่อการ
เพิม่พลงัใหก้บัผูค้นในสงัคม 
(Conducive Platform for 
Empowering People) ใน
ทีน่ี้หมายถงึจะตอ้งพฒันา
ใหเ้กดิสงัคมพงึประสงค ์ 

ความส าเร็จที่ส าคัญประการ
หนึ่งของการศึกษาไทย ก็คือ 
การที่สามารถผลักดันสาระที่
เกี่ ยวข้องกับการศึกษามา
บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญได้
ส าเร็จเป็นครัง้แรก และเป็น
ก้ า ว ส าคัญของก า รปฏิ รู ป
การศึกษา ซึ่งสามารถสร้าง
หลกัประกนัด้านเจตจ านงของ
รฐัต่อการศกึษาไดใ้นระดบัหนึ่ง 
อย่างไรกต็าม  

 

ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย ยั ง ข า ด 
Platform ส าคญัในส่วนของ
การเชื่อมต่อจากนโยบาย
ไปสู่การก าหนดกลยุทธ์และ
การปฏิบัติ การสร้างความ
เข้าใจแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง และ
ก า ร มี เ ค รื่ อ ง มื อ ใ น ก า ร
สนับสนุนทัง่ในเชิงเทคนิค 
และ เชิงจัดการส าหรับผู้
ปฏบิตั ิ

 

4) Practices 

 

การสรา้งสภาพแวดลอ้ม
การเรยีนรูอ้ย่างบรูณาการ 
(Integrated Learning 
Environment) ทีท่ าใหค้น
ในสงัคมทุกเพศ ทุกวยั
สามารถเรยีนรูไ้ด้
ตลอดเวลา และไมจ่ ากดัอยู่
แต่ในเฉพาะหอ้งเรยีน   

ทัง้นี้ เทคโนโลยจีะเป็น
เครื่องมอืส าคญั 
(Technology as Enabler) 
ทีจ่ะช่วยขยายอตัราการ
เขา้ถงึการศกึษาทีม่ี
คุณภาพ อกีทัง้ยงัชว่ยลด

เมื่อ Policy ยงัคงมคีวามไม่
ต่อเนื่อง มกีารเปลีย่นแปลง
บ่อยครัง้ พรอ้มๆ กบั 
Paradigm ทางดา้นการศกึษา
ทีย่งัไม่สามารถเปลีย่นแปลงได ้
ท าใหก้ารเชื่อมโยง Paradigm 
– Policy – Platform น าลงสู่
ระดบัการปฏบิตัยิงัขาด
ประสทิธภิาพและประสทิธผิล 
เน่ืองจากไม่สามารถพฒันา
กระบวนการสรา้งการเรยีนรูท้ี่
สรา้งการเรยีนรูท้ีส่มดุลทัง้
ทางดา้น “เน้ือหาวชิา“ และ 
“การใชช้วีติ”  

- ยงัมชี่องว่างดา้น
กระบวนการเรยีนรูอ้ย่าง
บรูณาการ 
- ตอ้งพฒันากระบวนการ
สรา้งการเรยีนรูท้ีส่รา้งการ
เรยีนรูท้ีส่มดุลทัง้ทางดา้น 
“เน้ือหาวชิา“ และ “การใช้
ชวีติ” เพื่อพฒันาความ
เป็นมนุษยท์ีส่มบรูณ์ 
- ตอ้งการกลไกใหม่ๆ ใน
การจดัการการศกึษา 
ตลอดจนการสรา้ง
สภาพแวดลอ้มการเรยีนรู้
อย่างบรูณาการ 
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องคป์ระกอบ
การศึกษา 5Ps 

องคป์ระกอบการศึกษา 
ท่ีพึงประสงค ์

สถานะปัจจบุนั ช่องวา่ง (Gap)  
ท่ีต้องการเติมเตม็ 

ตน้ทุนและเพิม่ประสทิธ ิ
ภาพในการจดัการศกึษา 
นอกจากนี้จะตอ้งสรา้งวงจร
การเรยีนรูใ้หม่  

 
 

(Integrated Learning 
Environment) ทีท่ าใหค้น
ในสงัคมทุกเพศ ทุกวยั
สามารถเรยีนรูไ้ด้
ตลอดเวลา และไมจ่ ากดั
อยู่แต่ในเฉพาะหอ้งเรยีน   
- ตอ้งอาศยัเทคโนโลยเีป็น
เครื่องมอืในการขยาย
การศกึษาทีม่คีุณภาพ 
ตลอดจนเป็นเครื่องมอื
หรอืสือ่ในการพฒันาครใูห้
มศีกัยภาพเพิม่ขึน้ใน
ระยะเวลาทีร่วดเรว็  

5) Performance  

 

เมื่อทุกขอ้ต่อตัง้แต่ 
Paradigm, Policy, 
Platform และ Practice มี
ความเชื่อมโยงและ
ปรบัเปลีย่นใหส้อดคลอ้งกนั
ดแีลว้ หมายความว่า
การศกึษาไทยจะสามารถ
บรรลุเป้าประสงคใ์นการท า
คนไทยใหเ้ป็นมนุษยท์ี่
สมบรูณ์ เป็นคนทีม่ี
คุณภาพ ศกัยภาพและสขุ
ภาวะทีท่ดัเทยีมประชากร
ในประเทศโลกทีห่นึ่ง (First 
World Citizen) และใน
ขณะเดยีวกนักจ็ะสามารถ
ตอบสนองเป้าหมายใน
ระดบัมหภาคคอืขบัเคลื่อน
ประเทศไปสูก่ารเป็น
ประเทศในโลกทีห่นึ่ง (First 
World Nation)  

Performance ของการศกึษา
ไทยยงัคงอยูใ่นระดบัทีไ่ม่เป็นที่
น่าพอใจดงัเช่นในปจัจุบนั 
ในขณะทีภ่าพรวมของประเทศ 
พบว่า ประเทศไทยตดิกบั
ประเทศรายไดป้านกลาง 
(Middle-Income Trap) 
เน่ืองจากการศกึษาเรยีนรู ้การ
พฒันาทุนมนุษยย์งัมคีวาม
จ ากดั อกีทัง้ยงัขาดการลงทุน
วจิยัพฒันา และขาดการพฒันา
ดา้นวทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ี
และนวตักรรมอย่างจรงิจงั  
 

 

ยงัมชี่องว่างระหว่าง 
Performance ปจัจบุนัและ 
Performance ทีพ่งึประสงค ์
จ าเป็นตอ้งพฒันาทัง้ใน
ระดบัมหภาคและระดบั
ปจัเจก 
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โดยสรุป คือ ที่ผ่านมาประเทศไทยยงัไม่สามารถปรบัเปลี่ยน Paradigm ของแนวคิด
การศึกษาไปสู่การมผีู้เรยีนเป็นศูนย์กลางและมุ่งเน้นการพฒันาคนอย่างสมดุลรอบด้านได้อย่าง
แทจ้รงิ นัน่คอื แมว้่าจะมคีวามตระหนักถงึพลวตัรโลกทีม่กีารเปลีย่นแปลงไปอย่างรวดเรว็ ตลอดจน
มคีวามพยายามที่จะปฏริูปการศึกษาเพื่อให้สามารถรบัมอืและตอบสนองกบัสถานการณ์ได้อย่าง
ทนัท่วงทแีต่การปฏริูปการศกึษาของประเทศไทยมกัไม่สามารถเปลี่ยนผ่าน Paradigm ได้ในทาง
ปฏบิตั ิการปรบัเปลีย่นส่วนใหญ่จงึมกัเกดิขึน้ทีร่ะดบั Policy เพยีงอยา่งเดยีว โดยมกีารออกนโยบาย
ทีพ่ยายามผลกัดนัการศกึษาไปสู่จดุมุง่หมายทีต่ ัง้ไว ้อย่างไรกต็าม จากการที่ระบบการศกึษาไทยยงั
ไม่สามารถก้าวขา้ม Paradigm แบบเดมิๆ ได้ ประกอบกบัการเปลี่ยนแปลง Policy ที่เกดิขึ้น
บ่อยครัง้ ท าให้ขาดความต่อเนื่องและไม่สามารถเชื่อมโยงไปสู่ Practice ได้อย่างมปีระสทิธภิาพ 
ส่งผลให ้Performance ของการศกึษาไทยยงัคงอยูใ่นระดบัทีไ่มเ่ป็นทีน่่าพอใจดงัเช่นในปจัจุบนั 

 

2) ภาพในอนาคตทีพึ่งประสงคข์องการศึกษาไทย (Should Be)  

การศึกษาจะเป็นปจัจัยขับเคลื่อนส าคัญที่จะท าให้ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงประเทศ 
(Education as Engine for National Transformation) ซึง่เป้าหมายส าคญัของการศกึษา คอื การ
สรา้ง “คนไทยทีส่มบูรณ์” ทีม่ ีHope, Happiness และ Harmony และเพื่อตอบโจทยด์งักล่าวหน้าที่
ของการศกึษาคอืการสรา้งให้คนไทยมี Head, Hand, Heart ประกอบไปดว้ย Knowledgeset, 
Mindset, และ Skillset ทีส่อดรบัต่อการด ารงอยูใ่นศตวรรษที ่21 และทีส่ าคญัไมย่ิง่หยอ่นไปกว่ากนั  

จากการจดัการประชุมเชิงปฏิบติัการซึง่ได้รบัเกียรติจากผูเ้ชีย่วชาญด้านการศึกษา
ร่วมกนัวาดภาพอนาคตของการศึกษาไทย (Scenario Building) ผูเ้ข้าร่วมการ
ประชุมปฏิบติัการส่วนใหญ่มีความเหน็สอดคล้องกนัว่าภาพในอนาคตทีพึ่งประสงค์
ของการศึกษาไทยในศตวรรษที ่21 คือ 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

 “การศึกษาไทยช่วยบ่มเพาะคนไทยให้เป็นคนไทยทีมี่ศกัยภาพ 
กล่อมเกลาให้เป็นคนทีมี่คุณธรรม จริยธรรม มีความสุข ช่วย
น าประเทศไปสู่ระดบัการพฒันาอย่างสมดุลและยัง่ยืน พร้อม
กบัเป็นสงัคมทีอ่ยู่ดีมีสขุ (Well-Being Nation)” 
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 ปรชัญาการศึกษาไทยในศตวรรษที ่21 

 ปรชัญาพื้นฐานที่เป็นรากฐานแห่งระบบการศกึษาไทยที่อยู่เบื้องหลงัเป้าประสงค์หลกัของ
ระบบของการศกึษาไทยในศตวรรษที ่21 จะตอ้งเปลีย่นไป ดงันี้ 

1. การปรบัเปลีย่นอตัลกัษณ์ (Identity) คนไทย: จากเดมิแต่ละคนมสีถานะเป็นแค่เพยีง
พลเมอืงไทย (Thai-Thai) สู่ความเป็นคนไทยที่เป็นส่วนหนึ่งของพลเมอืงโลก (Global-
Thai) นัน่คอื ความจ าเป็นทีจ่ะต้องมคีวามรูค้วามเขา้ใจเกี่ยวกบัพลวตัการเปลีย่นแปลง
ในประชาคมโลก เครอืขา่ยของประชาคมโลก รวมถงึการปลุกจติส านึกต่อโลก 

2. การปรบัเปลี่ยนจุดเน้น (Reorientation): จากการเน้นการสรา้งคนเพื่อป้อนการเตบิโต
ทางเศรษฐกจิ (People for Growth) เพื่อตอบโจทยส์งัคมอุตสาหกรรมเพยีงอย่างเดยีว
ไปสู่การเน้นการสรา้งการเตบิโตเพื่อรองรบัการสรา้งและปลดปล่อยศกัยภาพของผู้คน
ในสงัคม (Growth for People) เพื่อตอบโจทยส์งัคมองคค์วามรู ้

3. การปรบัเปลี่ยนกระบวนทรรศน์ (Paradigm): จากความพยายามเอาชนะธรรมชาต ิ
(Controlling Nature) มาเป็นการอยู่รวมกบัธรรมชาต ิ(Living with Nature) พฒันา
อยา่งยัง่ยนื 

4. การปรบัเปลี่ยนวฒันธรรม: จากการเป็นสงัคมที่คนมุ่งมัน่แขง็ขนัฟาดฟนัต้องเอาชนะ
ผูอ้ื่น (Competition-Driven) มาเป็นการท างานร่วมกบัคนอื่นในลกัษณะเกื้อกูลแบ่งปนั 
(Collaborative-Culture) คนเก่งช่วยเหลือคนที่ด้อยกว่าเรยีกหาสิง่ที่ดีที่สุดส าหรบั
ตนเองและส่วนรวมไปพรอ้มๆกนัผูค้นมคีวามเมตตาด าเนินชวีติในความเป็นมติรไมตรี
จติต่อกนัและกนั 

5. การขบัเคลื่อนประเทศไทยไปสู่โลกทีห่นึ่ง (First World Nation): จากทีม่องแต่การมุ่ง
ไปสู่การเป็นประเทศพฒันาแล้ว (Developed Country) ซึ่งให้ความส าคญัแต่มติิ
เศรษฐกจิเป็นส าคญัมาเป็นการค านึงถงึประเดน็ด้านสงัคม วฒันธรรม โดยเฉพาะการ
สรา้งเกียรติภูมใินความเป็นชาต ิ(Dignity of Nation) ให้คนไทยมคีวามเขา้ใจใน
ประวตัศิาสตรแ์ละวฒันธรรมของชาตไิทย มจีติส านึกและตระหนักในคุณค่าของความ
เป็นไทย ก่อเกิดเป็นความรกัความภูมิใจ ทุ่มเทก าลังกายใจเพื่อประโยชน์สุขของ
ประเทศชาต ิ
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ภาพท่ี 41: ปรชัญาการศึกษาไทยในศตวรรษท่ี  21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทีม่า: คณะวจิยั Sasin Institute for Global Affairs (SIGA) 
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3) การวิเคราะหช่์องว่างระหว่างภาพในอนาคตทีพึ่งประสงคก์บัสภาพความเป็นจริง 

จากการประชุมระดมความคดิเหน็ผูเ้ชีย่วชาญ ไดม้กีารร่วมประเมนิระดบัสถานะปจัจุบนัว่า
สามารถบรรลุเป้าหมายของการศกึษาทีพ่งึประสงค ์(Should Be) ในดา้นต่างๆ มากน้อยเพยีงใด 4 

ดา้นต่อไปนี้ คอื  

 การเตรยีมความพรอ้มนกัเรยีนเพื่อเขา้สู่ตลาดแรงงาน 

 การใหโ้อกาสเดก็ทุกคนไดเ้ขา้ถงึการศกึษาอยา่งเท่าเทยีม 

 การส่งเสรมิให้เดก็เป็นผู้เรยีนรูต้ลอดชวีติ ที่มุ่งใฝ่หาความรู ้สามารถพฒันาตนเองได้
ตลอดเวลา 

 การมุง่พฒันาความเป็นมนุษยท์ีส่มบูรณ์ สรา้งเดก็ใหเ้ป็นคนดขีองสงัคม สรา้งประโยชน์
แก่คนรอบขา้ง ชุมชน และประเทศชาต ิ

 

ผลจากการประเมนิวเิคราะหช์่องว่าง (Gap Analysis)  พบว่า  

- โดยภาพรวมยงัมชี่องว่าง (Gap) ระหว่างระดบัปจัจุบนั (As Is) กบั เป้าหมายที่พงึ
ประสงค ์(Should Be) มชี่องว่างอยูใ่นระดบัสงูมาก 

- ช่องว่างดา้นทีส่งูทีสุ่ด คอื “การมุ่งพฒันาความเป็นมนุษยท์ีส่มบูรณ์ สรา้งเดก็ใหเ้ป็นคน
ดขีองสงัคม สรา้งประโยชน์แก่คนรอบขา้ง ชุมชน และประเทศชาติ” หรอือาจกล่าวไดว้่า  
บทบาทของการศึกษาในการบ่มเพาะ พฒันาความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ สร้างเด็กให้
เป็นคนดขีองสงัคม สรา้งประโยชน์แก่คนรอบขา้ง ชุมชน และประเทศชาติ ในปจัจุบนัยงั
อยูใ่นระดบัทีห่่างไกลจากความคาดหวงัสงูมาก (High Gap)  

- ขณะที ่เป้าหมายดา้นการส่งเสรมิผูเ้รยีนตลอดชวีติ มชี่องว่างสูงมากเช่นเดยีวกนั โดย
เป็นด้านที่มีช่องว่างในระดับที่ห่างไกลจากความคาดหวังสูงมาก (High Gap) 
เช่นเดยีวกนั 

- ส าหรับบทบาทของภาคการศึกษาในการเตรียมความพร้อมนักเรียนเพื่อเข้าสู่
ตลาดแรงงาน ปจัจบุนัห่างไกลจากเป้าหมายค่อนขา้งมาก 

- ส่วนประเด็นเรื่อง การให้โอกาสเด็กทุกคนได้เข้าถึงการศึกษาอย่างเท่าเทยีม ถือว่า
ปจัจบุนัท าไดใ้นระดบัทีน่บัว่าดกีว่าดา้นอื่น ๆ และมชี่องว่างอยูใ่นระดบัปานกลาง 
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ภาพท่ี 42: ช่องว่างระหวา่งสถานะปัจจบุนัและเป้าหมายของการศึกษาท่ีพึงประสงค ์

 

ทีม่าคณะวจิยั Sasin Institute for Global Affairs (SIGA) โดยประมวลผลจากการประชุมเชงิปฏบิตักิาร
ผูเ้ชีย่วชาญดา้นการศกึษา หวัขอ้ “การศกึษาไทยในศตวรรษที ่21” ในวนัจนัทรท์ี ่2 กนัยายน พ.ศ. 2556 
 

หมายเหตุ:  1 หมายถงึ ปจัจบุนัห่างไกลจากเป้าหมายมาก 
2  หมายถงึ ปจัจบุนัห่างไกลจากเป้าหมายค่อนขา้งมาก 
3  หมายถงึ ปจัจบุนัห่างไกลจากเป้าหมายระดบัปานกลาง 
4  หมายถงึ ปจัจบุนัห่างไกลจากเป้าหมายระดบัน้อย 
5  หมายถงึ ปจัจบุนัมสีภาพใกลเ้คยีงหรอืเหมอืนภาพอนาคตทีพ่งึประสงคแ์ลว้ 

 
  

0

1

2

3

4

5

เป้าหมายการเตรยีม
ความพรอ้มเขา้ส่
ตลาดแรงงาน 

เป้าหมายการใหโ้อกาส
การศกึษาอยา่งเทา่เทยีม 

เป้าหมายดา้นการสง่เสรมิ
ผูเ้รยีนตลอดชวีติ 

เป้าหมายการพฒันา
ความเป็นมนุษยท์ี่

สมบูรณ์ 

As Is

Should Be
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ตารางท่ี 9: การวิเคราะหช่์องว่าง (Gap Analysis) สถานะปัจจบุนักบัเป้าหมายของการศกึษาท่ีพึงประสงค ์
เป้าหมายของการศึกษา สถานภาพ

ปัจจบุนั 
ของประเทศไทย  

(As-Is) 

เป้าประสงคห์ลกั 
ทีพ่ึงประสงค ์ 

ของประเทศไทย 
(Shold Be) 

ช่องวา่ง  
(Gap) 

เป้าหมายการเตรยีมความ
พรอ้มเขา้สต่ลาดแรงงาน 

2.317 5 ปจัจบุนัห่างไกลจากเป้าหมาย
ค่อนขา้งมาก 

เป้าหมายการใหโ้อกาส
การศกึษาอย่างเท่าเทยีม 

2.579 5 ปจัจบุนัห่างไกลจากเป้าหมาย
ปานกลาง-ค่อนขา้งมาก 

เป้าหมายดา้นการสง่เสรมิ
ผูเ้รยีนตลอดชวีติ 

1.920 5 ปจัจบุนัห่างไกลจากเป้าหมาย 
สงูมาก 

เป้าหมายการพฒันาความ
เป็นมนุษยท์ีส่มบรูณ์ 

1.763 5 ปจัจบุนัห่างไกลจากเป้าหมาย 
สงูมาก 

 

ทีม่า: คณะวจิยั Sasin Institute for Global Affairs (SIGA) โดยประมวลผลจากการประชมุเชงิปฏบิตักิาร
ผูเ้ชีย่วชาญดา้นการศกึษา หวัขอ้ “การศกึษาไทยในศตวรรษที ่21” ในวนัจนัทรท์ี ่2 กนัยายน พ.ศ. 2556 
 

หมายเหตุ:  1 หมายถงึ ปจัจบุนัห่างไกลจากเป้าหมายสงูมาก 
2  หมายถงึ ปจัจบุนัห่างไกลจากเป้าหมายค่อนขา้งมาก 
3  หมายถงึ ปจัจบุนัห่างไกลจากเป้าหมายระดบัปานกลาง 
4  หมายถงึ ปจัจบุนัห่างไกลจากเป้าหมายระดบัน้อย 
5  หมายถงึ ปจัจบุนัมสีภาพใกลเ้คยีงหรอืเหมอืนภาพอนาคตทีพ่งึประสงคแ์ลว้ 
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4.2.1.3 กรอบเป้าประสงคห์ลกัของการศึกษาของประเทศไทย 

จากการวเิคราะหแ์ละสงัเคราะหบ์รบิทเปลีย่นแปลงในศตวรรษที ่21 รวมถงึประเดน็ทา้ทาย
ของระบบการศึกษาไทยในปจัจุบัน ตลอดจนปจัจัยที่มีผลกระทบต่อระดับผลลัพธ์ของระบบ
การศกึษาไทย ภาพในอนาคตทีพ่งึประสงคข์องการศกึษาไทย (Should Be) คอื “การศกึษาไทยช่วย
บ่มเพาะคนไทยใหเ้ป็นคนไทยทีม่ศีกัยภาพ กล่อมเกลาใหเ้ป็นคนทีม่คีุณธรรม จรยิธรรม มคีวามสุข 
ช่วยน าประเทศไปสู่ระดบัการพฒันาอย่างสมดุลและยัง่ยนื พร้อมกบัเป็นสงัคมทีอ่ยู่ดมีสีุข (Well-
Being Nation)” น ามาสู่การก าหนดเป้าประสงคห์ลกัของการศกึษาของประเทศไทยในระดบัมหภาค 
ทีเ่ป็นเป้าหมายปลายทางของการจดัการศกึษา  

เป้าประสงค์หลกัเหล่าน้ีได้ถูกประมวลรวมมาจากแผนการศกึษาแห่งชาตฉิบบัที่ผ่านมาใน
อดตี รวมทัง้แผนการศกึษาแห่งชาต ิฉบบัปรบัปรุง พ.ศ. 2552 - 2559 ซึ่งเป็นแผนระยะยาวที่
สอดคลอ้งกบัพระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ. 254211 ประกอบกบัการวเิคราะหบ์รบิทการ
เปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ 21 นอกจากนี้ยงัได้สะท้อนจากความคดิเห็นของผู้เข้าร่วมจาก
การจดัประชุมเชงิปฏบิตักิารผูเ้ชีย่วชาญดา้นการศกึษา และการสมัภาษณ์ผูบ้รหิารระดบัสูงตลอดจน
หน่วยงานภาครฐัและเอกชนที่มบีทบาทส าคญัในการด าเนินนโยบายการศึกษาของประเทศ การ
ก าหนดแนวนโยบาย กลไกการขบัเคลื่อนและการด าเนินการของแต่ละเป้าประสงค์นัน้ควรมคีวาม
สอดคล้องกนัและเป็นที่เขา้ใจตรงกนัของทุกภาคส่วนที่มคีวามเกี่ยวขอ้ง อนัจะน ามาซึ่งการบรรลุ
เป้าหมายทีส่ าคญัในการพฒันาระบบการศกึษาไทย 

  

                                         
11 พระราชบญัญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิม่เติม (ฉบบัที่ 2) พ.ศ. 2545  ถือได้ว่าเป็น
กฎหมายแม่บท ทีเ่ป็นเสมอืนธรรมนูญการศกึษาของประเทศ โดยไดว้างเป้าหมายในการจดัการศกึษาไวอ้ย่าง
ชดัเจนในมาตรา 6 ทีว่่า“การจดัการศกึษาตอ้งเป็นไปเพื่อพฒันาคนไทยใหเ้ป็นมนุษยท์ีส่มบูรณ์ทัง้ร่างกายจติใจ 
(หมายถงึสุขกายสุขใจ) สตปิญัญาความรู ้(หมายถงึเป็นคนเก่ง) และคุณธรรมมจีรยิธรรมและวฒันธรรมในการ
ด ารงชวีติสามารถอยู่ร่วมกบัผู้อื่นได้อย่างมคีวามสุข (หมายถึงเป็นคนดขีองคนรอบขา้งและสงัคม)” และใน
มาตรา 7 ทีว่่า“ในกระบวนการเรยีนรูต้้องมุ่งปลูกฝงัจติส านึกทีถู่กต้องเกีย่วกบัการเมอืงการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขรู้จกัรักษาและส่งเสริมสทิธิหน้าที่เสรีภาพความเคารพ
กฎหมายความเสมอภาคและศกัดิศ์รคีวามเป็นมนุษยม์คีวามภาคภูมใิจในความเป็นไทยรูจ้กัรกัษาผลประโยชน์
ส่วนรวมและของประเทศชาติรวมทัง้ส่งเสรมิศาสนาศลิปะวฒันธรรมของชาติการกีฬาภูมิปญัญาท้องถิ่นภูมิ
ปญัญาไทยและความรูอ้นัเป็นสากลตลอดจนอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มมคีวามสามารถในการ
ประกอบอาชพีรูจ้กัพึง่ตนเองมคีวามคดิรเิริม่สรา้งสรรคใ์ฝรู่แ้ละเรยีนรูด้ว้ยตนเองอย่างต่อเน่ือง” 
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กรอบของเป้าประสงค์หลักของการศึกษาของประเทศไทยในระดบัมหภาค (Macro 
Objective) ซึ่งก็คอื “ผลลพัธ์ของระบบการศกึษา” (Education Outcome) ประกอบไปด้วย 5 
เป้าประสงคห์ลกั คอื  

1) การเขา้ถงึ (Access)  

2) ความเท่าเทยีม (Equity)  

3) คุณภาพ (Quality)  

4) ประสทิธภิาพ (Efficiency)  

5) ตอบโจทยบ์รบิททีเ่ปลีย่นแปลง (Relevancy)   

 
ภาพท่ี 43: กรอบเป้าประสงคร์ะดบัมหภาคของการศึกษาไทย 

 

 
ทีม่า: คณะผูว้จิยั Sasin Institute for Global Affairs (SIGA) 

 

1. การเข้าถึง (Access) 

เดก็ไทยทุกคนจะตอ้งเขา้ถงึการศกึษาทีม่คีุณภาพเพื่อทีจ่ะสามารถบรรลุศกัยภาพที่
แทจ้รงิของตนได ้ตามนโยบายการศกึษาเพื่อปวงชน (Education for All) หน่ึงในเป้าหมาย
การพฒันาสหสัวรรษ (Millennium Development Goals: MDGs) ของสหประชาชาต ิ 
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ระบบการศกึษาไทยจะตอ้งส่งเสรมิและสนบัสนุนใหเ้ดก็สามารถเขา้ถงึการศกึษาเขา้
ไดอ้ย่างถ้วนหน้า (Universal Access) ตัง้แต่เตรยีมอนุบาลไปจนถงึการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
12 ปี ไม่ว่าจะผ่านทางสายสามญัหรอืสายอาชพี โดยจะต้องให้ความส าคญัเป็นพเิศษกบั
กลุ่มเด็กที่ปจัจุบนัหลุดออกจากระบบการศึกษาในโรงเรยีน รวมถึงการที่มาตรฐานทาง
วชิาการของผูเ้รยีนส าหรบัวชิาขัน้พืน้ฐานอยูใ่นระดบัทีน่่าพงึพอใจ 

นอกจากนี้การจดัการศกึษาจะต้องสามารถปรบัเขา้สู่โลกของการเรยีนรูต้ลอดชวีติ 
(Lifelong Learning) กล่าวคือระบบการศึกษาจะต้องมคีวามครอบคลุมและสอดคล้อง
เหมาะสมกับประชาชนทุกเพศทุกวยั และที่ส าคัญกว่านัน้คือจะต้องทลายก าแพงที่กัน้
ระหว่างการศกึษาในระบบโรงเรยีน (Formal Education) การศกึษานอกระบบ (Non-formal 
Education) และการศกึษาตามอธัยาศยั (Informal Learning) ใหเ้ป็นเนื้อเดยีวกนั เพื่อสรา้ง
สภาพแวดลอ้มทีเ่อือ้ใหเ้กดิการเรยีนรูท้ีห่ลากหลายตามความตอ้งการและความสนใจ บุคคล
สามารถพฒันาตนเองใหก้า้วทนัความเปลีย่นแปลงของสงัคมการเมอืงและเศรษฐกจิของโลก
ไดอ้ยา่งต่อเนื่อง 

2. ความเท่าเทียม (Equity) 

ความเสมอภาคนัน้ถือเป็นหลกัพื้นฐานประการหนึ่งที่คุ้มครองสทิธิเสรภีาพของ
ประชาชน เช่นเดียวกันกับการที่ประชากรทุกคนย่อมมีสิทธิในการเข้าถึงบริการทาง
การศึกษาที่มคีุณภาพอย่างเท่าเทยีม โดยมติ้องค านึงถงึคุณสมบตัใิดๆ ไม่ว่าจะเป็น เชื้อ
ชาต ิศาสนา ฐานะ หรอืถิน่ก าเนิด ดงันัน้ระบบการศกึษาไทยจ าเป็นจะต้องมกีารพฒันาและ
ปรบัปรุงมุ่งสร้างและกระจายโอกาสทางการศกึษาให้มคีวามเสมอภาคและเป็นธรรมมาก
ยิง่ขึน้ ทัง้น้ีทีผ่่านมาการประเทศไทยไดบ้รรลุเป้าหมายความเท่าเทยีมกนัทางเพศ (Gender 
Parity) ด้านการศกึษาแลว้ แต่ประเดน็เรื่องความเหลื่อมล ้าระหว่างภูมภิาค (Urban-rural 
Gap) และระหว่างสถานภาพทางเศรษฐกจิและสงัคม (Socio-economic Status) ยงัคงมอียู ่
ดงันัน้จ าเป็นต้องมกีารตัง้เป้าหมายเพื่อลดช่องว่างผลสมัฤทธิ ์(Achievement Gap) ทีม่อียู่
ระหว่างกลุ่มเดก็เหล่านี้ 

การศึกษาไทยควรมสี่วนสนับสนุนส่งเสรมิให้เกิดการเลื่อนชัน้ทางสงัคม (Social 
Mobility) ซึ่งมสี่วนช่วยหยุดยัง้การส่งต่อความเหลื่อมล ้าระหว่างรุ่นประชากร โดยระบบ
การศกึษาจะต้องให้ความช่วยเหลอืเป็นพเิศษกบักลุ่มเด็กที่ขาดโอกาส (Disadvantaged) 
เพื่อไม่ใหส้ถานภาพทางเศรษฐกจิและสงัคมมาเป็นปจัจยัหลกัในการก าหนดความส าเรจ็ใน
ชวีติของคนในสงัคม ทัง้นี้การศกึษาไทยจะต้องมกีารจดัทางเลอืกทางการศกึษาทีม่คีุณภาพ 
เช่นการยกระดบัอาชวีศกึษา เพื่อใหค้รอบคลุมความสนใจและความสามารถในการเรยีนรูท้ี่
แตกต่างหลากหลายของเดก็แต่ละคน สะทอ้นใหเ้หน็ว่าระบบการศกึษาไทยจ าเป็นจะต้องมี
ความยดืหยุน่ (Flexibility) มากขึน้ดว้ย 
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นอกจากนี้ระบบการศกึษาไทยจะต้องจดัการศกึษาทีเ่หมาะสมส าหรบัเดก็ทีม่คีวาม
ต้องการพเิศษต่าง ๆ (Special Needs) ตัง้แต่เดก็ที่มคีวามสามารถพเิศษหรอืเดก็ปญัญา
เลศิ (Gifted Student) ไปจนถงึเดก็ที่มคีวามบกพร่องทางร่างกายหรอืทางสตปิญัญา ท า
อย่างไรที่จะจดัการศกึษาที่ตอบสนองความต้องการในการเรยีนรูข้องเดก็กลุ่มนี้เพื่อใหพ้วก
เขามโีอกาสในการบรรลุศกัยภาพของตนเองไดอ้ย่างเท่าเทยีมกบัคนอื่นๆในสงัคม 

3. คณุภาพ (Quality)  

การยกระดบัคุณภาพและมาตรฐานของการศกึษานับว่าเป็นความจ าเป็นอย่างยิง่
หากประเทศไทยต้องการจะก้าวไปสู่การเป็นสงัคมที่มขีดีความสามารถในการแข่งขนัและ
ประชาชนสามารถพฒันาความรู ้ทกัษะ และสมรรถนะ เพื่อที่จะบรรลุศกัยภาพ ตอบสนอง
ความตอ้งการของประชาชน และก่อใหเ้กดิประโยชน์กบัประเทศชาตไิด ้ดงันัน้ ผูเ้รยีนทุกคน
จงึควรไดร้บัการศกึษาทีม่คีุณภาพเป็นเลศิซึง่ต้องอาศยัการพฒันาของระบบการศกึษาไปสู่
การเป็นระบบการศึกษาที่มศีกัยภาพสูง (High-Performing Education System) เมื่อ
เปรยีบเทยีบกบัประเทศอื่นเป็นมาตรฐานระดบันานาชาติ ผู้เรยีนไทยจะมผีลสมัฤทธิท์าง
การศกึษาที่ดขี ึ้นและทดัเทยีมนานาชาติ ทัง้นี้  ประเดน็ส าคญัในการปรบัปรุงคุณภาพของ
การศึกษา คอื การที่สถาบนัการศกึษามคีุณภาพด ีเป็นแหล่งเรยีนรูท้ี่รอบด้าน สิง่เหล่านี้
จะต้องท าควบคู่ไปกับการพัฒนาครูคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณภาพ
มาตรฐาน อีกทัง้มีคนเก่งคนดีมีใจรกัในวิชาชีพครูต่างอยากเข้ามาเป็นครู โดยปจัจัย
สนับสนุนส าคญัคอืการจดัสรรทรพัยากรที่จะต้องทุ่มเทมาให้วาระการพฒันาการสอนและ
กระบวนการการเรยีนรูเ้พื่อยกระดบัคุณภาพการศกึษาเป็นเป้าหมายส าคญั 

4. ประสิทธิภาพ (Efficiency)  

ทีผ่่านมาประเทศไทยถูกจดัอนัดบัเป็นหนึ่งในประเทศทีทุ่่มเททรพัยากรให้กบัเรื่อง
การศกึษา ทัง้สดัส่วนงบประมาณด้านการศกึษาต่อผลติภณัฑม์วลรวมภายในประเทศหรอื
งบประมาณดา้นการศกึษาต่องบประมาณแผ่นดนิถอืว่าอยูใ่นอตัราทีสู่งและเพิม่ขึน้มาเรื่อยๆ 
สะท้อนให้เหน็ว่าภาครฐัให้ความส าคญักบัประเดน็เรื่องการศกึษา ซึ่งทีผ่่านมาก็ช่วยส่งผล
ท าให้เดก็สามารถเขา้ถงึโอกาสทางการศกึษาได้เพิม่มากขึน้อย่างมนีัยส าคญัทัง้ในทุกช่วง
ชัน้ระดบั  

อย่างไรก็ตามยงัมีประเด็นที่สามารถปรบัปรุงให้ดีขึ้นได้ โดยเฉพาะในมิติของ
คุณภาพ ดงันัน้การจดัการศกึษาจ าเป็นจะต้องมกีารบรหิารที่ดแีละมีประสทิธภิาพเพื่อให้
งบประมาณทีจ่ดัสรรไปนัน้เกดิประสทิธผิลสงูสุด  
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5. ตอบโจทยบ์ริบททีเ่ปลีย่นแปลง (Relevancy) 

เป้าประสงค์หลกัที่ส าคญัอีกประการหน่ึงของระบบการศกึษาไทย คอืจะต้องเป็น
กลไกหลกัในการพฒันาก าลงัคนเพื่อสรา้งความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ ท าให้
เกดิผลลพัธ์และผลกระทบทีด่ต่ีอความเจรญิก้าวหน้าทางเศรษฐกจิของประเทศ ดงันัน้การ
วางแผนระบบการศึกษานอกจากจะต้องตอบโจทย์บรบิทการเปลี่ยนแปลงของโลกแล้ว
จะตอ้งมคีวามสอดคลอ้งกบัวสิยัทศัน์และทศิทางการพฒันาประเทศดว้ย กล่าวอกีนัยหนึ่งคอื 
โลกของการศกึษาจะต้องมคีวามเชื่อมต่อกบัโลกการท างานมากขึน้ เป็นการศกึษาเพื่อการ
ด ารงชีวิตซึ่งต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนของสังคมในการบริหารและจัด
การศกึษา ทัง้ สถาบนัการศกึษา หน่วยยงานภาครฐัต่าง ๆ ทีเ่กี่ยวขอ้ง ภาคเอกชนและภาค
ประชาสงัคม 

นอกจากนี้ระบบการศกึษาไทยต้องเป็นส่วนหนึ่งของการเสรมิสรา้งนวตักรรมซึง่จะ
เป็นปจัจยัส าคญัในการช่วยขบัเคลื่อนประเทศไทยให้หลุดพน้จากกบัดกัรายไดป้ระเทศปาน
กลางได้ แต่แน่นอนการศกึษาคงไม่ใช่เป็นเพยีงการผลติคนเพื่อเขา้สู่ตลาดแรงงานเท่านัน้ 
แต่จะต้องเป็นเครื่องหล่อหลอมคนไทยให้เป็นคนทีส่มบูรณ์และเป็นพลเมอืงโลก  (Global 
Citizen) ดงันัน้ประเดน็ส าคญัอกีประการหนึ่ง คอื ระบบการศกึษาไทยจะต้องเปิดกวา้งต่อ
พลวตัความเปลี่ยนแปลงจากภายนอก ทัง้ในระดบัประเทศ ระดบัภูมภิาค และระดบัโลก 
ทัง้นี้จ าเป็นต้องมกีารเสรมิสรา้งความร่วมมอืกบันานาประเทศในดา้นการศกึษาเรยีนรู ้และ
ให้ความส าคญักบัการพฒันาความรูแ้ละทกัษะส าหรบัประชาชนทีจ่ าเป็นต่อการด ารงอยู่ใน
สงัคมทีม่คีวามเป็นโลกาภวิฒัน์และมคีวามแตกต่างหลากหลายทางวฒันธรรมมากขึน้ 

 

4.2.1.4 สภาวการณ์ของการศึกษาไทยในปัจจบุนัและประเดน็ความท้าทาย 

การประเมนิสภาวการณ์ของการศกึษาไทยในปจัจุบนัและเปรยีบเทยีบกบัต่างประเทศใน
ส่วนนี้เป็นการประเมนิเพื่อให้เหน็ภาพรวมของขดีความสามารถและความท้าทายของระบบ
การศกึษาไทย โดยสงัเคราะห์ขอ้มูลดงึตวัชี้วดัที่ส าคญัจากแหล่งต่าง ๆ เช่น UNESCO OECD  
งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งดา้นการศกึษาของส านกังานเลขาธกิารสภาการศกึษา เป็นตน้ 

สาระส าคญัของสภาวการณ์ของการศกึษาไทยในปจัจบุนัแบ่งออกเป็น 3 ประเดน็หลกั ไดแ้ก่ 
(ภาพที ่44) 
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1) ประเดน็ด้านโอกาสทางการศึกษา ซึง่ครอบคลุมเรื่องการเขา้ถงึ (Access) และความ
เท่าเทยีม (Equity) โดยดชันีชีว้ดัทีส่ าคญั ไดแ้ก่  

- จ านวนปีทีใ่ชใ้นการเรยีน 

- อตัราการเขา้เรยีน 

- เดก็อยูน่อกโรงเรยีน 

2) ประเดน็ด้านคณุภาพ โดยดชันีชีว้ดัทีส่ าคญั ไดแ้ก่  

- O-NET, GAT, PAT 

- PISA 

- TIMSS 

- ผลการจดัอนัดบั (Ranking) 

3)  ประสิทธิภาพการจดัการศึกษา โดยดชันีชีว้ดัทีส่ าคญั ไดแ้ก่  

- ดัชนีชี้ว ัดด้านครูและสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ อาทิ อัตราส่วนนักเรียนต่อคร ู
จ านวนชัว่โมงเรยีนของนกัเรยีนต่อปี อตัราเงนิเดอืนคร ูเป็นตน้ 

- งบประมาณและค่าใชจ้า่ยทางการศกึษา 

- อตัราการซ ้าชัน้ 

- อตัราการส าเรจ็การศกึษา 

- อตัราการเรยีนต่อระดบัอุดมศกึษา 
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ภาพท่ี 44: สภาวการณ์ของการศึกษาไทยกบัการเช่ือมโยงกบัประเดน็ปัญหาของประเทศไทยในปัจจบุนั 

 

 
 

ทีม่า: คณะวจิยั Sasin Institute for Global Affairs (SIGA) 
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ภาพท่ี 45: ความท้าทายของระบบการศึกษาไทยในปัจจบุนั 

 

 
ทีม่า: คณะวจิยั Sasin Institute for Global Affairs (SIGA) 

 

1) ประเดน็ด้านโอกาสทางการศึกษา  

ประเดน็ด้านโอกาสทางการศึกษา ครอบคลุมเรือ่งการเข้าถึง (Access) และความ
เท่าเทียม (Equity) 

ประเทศไทยถือว่าประสบความส าเรจ็ในการแก้ไขปญัหาเรื่องของโอกาสในการเข้าเรยีน 
โดยปจัจุบนัมอีตัราการเขา้เรยีนมแีนวโน้มดขีึน้ในทุกระดบัการศกึษา สะท้อนไดจ้ากสถติอิตัราการ
เขา้เรยีนของไทยในระดบัมธัยมศกึษาช่วง 4 ทศวรรษ จากประมาณรอ้ยละ 18 ในปี ค.ศ. 1970 เพิม่
เป็นรอ้ยละ 80 ในปี ค.ศ. 2010 นอกจากนี้เมื่อเปรยีบเทยีบกบัประเทศในกลุ่มอาเซยีนแล้วถอืว่า
โอกาสในการเขา้รบัการศกึษาระดบัอุดมศกึษาของคนไทยอยูใ่นระดบัทีด่ทีีสุ่ด 
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ภาพท่ี 46: อตัราการเข้าเรียนของไทยเมื่อเทียบกบัประเทศในอาเซียนอตัราการเขา้เรียนใน 

   ระดมัธัยมศึกษา 

 
ทีม่า: UNESCO Education Statistics 

 

ภาพท่ี 47: อตัราเข้าเรียนในระดบัอดุมศึกษา 

 
ทีม่า: UNESCO Education Statistics 
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หากพจิารณาในเรือ่ง โอกาสทางการศกึษาจากสถติขิองจ านวนนักเรยีนทีต่้องออกจากระบบ
การศึกษากลางคนัจากข้อมูลของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐาน  (สพฐ.) พบว่า 
แนวโน้มของนักเรยีนออกกลางคนัลดลงมาตลอดจากจ านวนนักเรยีนที่ต้องออกกลางคนัประมาณ
แสนคนต่อปี ในช่วงปี พ.ศ. 2548-2549 หรอืรอ้ยละ 1.31 ในปี พ.ศ. 2548  จ านวนนักเรยีนทีอ่อก
กลางคนัลดลงอย่างต่อเนื่องจนกระทัง่ในปี 2554 มนีักเรยีนที่ต้องลาออกกลางคนัเพยีงจ านวน 
28,833 คน จากจ านวนนกัเรยีน 6,417,136 คน หรอืรอ้ยละ 0.44  (ตารางที ่10)  

สาเหตุของการออกกลางคนัแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มสาเหตุใหญ่ ๆ คอื  

- สาเหตุจากปจัจยัทางดา้นครอบครวั ไดแ้ก่ ปญัหาครอบครวั อพยพตามผูป้กครอง  
และประเดน็เรือ่งทุนทรพัย ์ทัง้กรณฐีานะยากจนและตอ้งหาเลีย้งครอบครวั 

- สาเหตุมาจากตวันักเรยีนเองและสาเหตุมาจากโรงเรยีน ไดแ้ก่ กรณีผูเ้รยีนมปีญัหา
ในการปรบัตัว  สมรสแล้ว จากการตัง้ครรภ์ไม่พึงประสงค์ เจ็บป่วย / อุบตัิเหตุ 
ตอ้งคดถีูกจบั 

จากสถติขิอ้มลูทางการศกึษาปีการศกึษา 2555 ทีไ่ดจ้ดัเกบ็ขอ้มลูถงึวนัที ่10 มถุินายน พ.ศ.  
2555 โดย ส านักงานคณะกรรมการศกึษาขัน้พืน้ฐาน (สพฐ.) กระทรวงศกึษาพบว่า นักเรยีนทีอ่อก
กลางคนัจ านวน 28,333 คน หรอื รอ้ยละ 0.44 จากนักเรยีนตัง้แต่ระดบัประถมศกึษาปีที ่1 ถงึ
มธัยมศกึษาปีที ่6 ในโรงเรยีนสงักดั สพฐ.จ านวน 6,417,136 คน สาเหตุทีอ่อกกลางคนั ไดแ้ก่ ฐานะ
ยากจน 1,543 คน มปีญัหาครอบครวั 3,127 คน สมรสแลว้ 1,827 คน มปีญัหาในการปรบัตวั 4,210 
คน ต้องคดถีูกจบั 52 คน เจบ็ป่วย/อุบตัิเหตุ 564 คน อพยพตามผู้ปกครอง 5,163 คน หาเลี้ยง
ครอบครวั 1,979 คน และกรณอีื่น ๆ 10,323 คน  

 

ตารางท่ี 10:  จ านวนรอ้ยละของนักเรียนออกกลางคนัระดบัประถมศึกษาถึงมธัยมศึกษาตอนปลาย  
                     ปีการศึกษา 2548 – 2552 

ปีการศึกษา จ านวนนักเรียนต้นปี 
(คน) 

จ านวนนักเรียนออกกลางคนั 
(คน) 

รอ้ยละ 

2554 6,417,136 28,833 0.44 

2552 6,850,181 47,809 0.7 

2551 6,982,189 109,422 1.57 

2550 7,272,532 122,130 1.68 

2549 7,421,684 110,881 1.49 

2548 7,560,896 99,255 1.31 

ทีม่า: ส านกังานคณะกรรมการศกึษาขัน้พืน้ฐาน (สพฐ.) กระทรวงศกึษาธกิาร 
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ภาพท่ี 48: รอ้ยละของนักเรียนออกกลางคนัระดบัประถมศกึษาถึงมธัยมศึกษาตอนปลาย 

 

ทีม่า: ส านกังานคณะกรรมการศกึษาขัน้พืน้ฐาน (สพฐ.) กระทรวงศกึษาธกิาร 

 

เดก็ท่ีไม่มีโอกาสทางการศึกษากลุ่มท่ีต้องให้ความส าคญัเป็นอย่างย่ิง คือ กลุ่มเดก็ท่ี
อยู่นอกโรงเรียน  จากสถติทิีท่างสถาบนัสถติแิห่งยเูนสโกหรอื UIS ทีไ่ดป้ระมาณการเดก็ทีอ่ยู่นอก
โรงเรยีนระดบัประถมศกึษาของไทยมจี านวนมากถงึ 586,000 คน หรอือตัราเดก็ทีอ่ยู่นอกโรงเรยีน 
(Out-of-School Chridren) มคี่ารอ้ยละ 10 (เท่ากบัค่าเฉลี่ยของโลก) ส าหรบัในระดบัมธัยมศกึษา
ประมาณการว่าประเทศไทยมเีดก็นอกโรงเรยีนมจี านวน 280,000 คน หรอืประมาณรอ้ยละ 9 ขณะที่
ค่าเฉลีย่ทัว่โลกเท่ากบัรอ้ยละ 17 

ความเหล่ือมล า้ทางการศึกษาในประเทศไทย 

ปญัหาความเหลื่อมล ้าเป็นปญัหาสงัคมทีม่คีวามส าคญัมากปญัหาหนึ่งของประเทศไทย โดย
ในดา้นทีเ่กีย่วขอ้งกบัการศกึษาแบ่งออกไดเ้ป็น 2 มติ ิ

ประการแรก ความเหลื่อมล ้าของโอกาสทางการศกึษาในประเทศไทย 

ประการทีส่อง ความเหลื่อมล ้าดา้นค่าจา้งทีแ่ทจ้รงิ 

 ความเหลือ่มล ้าของโอกาสทางการศึกษาในประเทศไทย 

การศกึษาของ Dilaka Lathapipat (2012) ได้ชีใ้ห้เหน็ถงึความเหลื่อมล ้าของโอกาสทาง
การศึกษาของประเทศไทยในระดบัอุดมศึกษามากขึ้น ขณะที่ความเหลื่อมล ้าในเรื่องโอกาสทาง
การศกึษาระดบัมธัยมปลายมลีดลง  
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- ระดบัมธัยมปลาย: อตัราการเรยีนต่อหลงัจากจบการศกึษาภาคบงัคบัมแีนวโน้ม
สูงขึน้มาก นักเรยีนทีม่าจากกลุ่มครอบครวัยากจนทีสุ่ด (Quartile 1) ทีส่ามารถเขา้
เรยีนมธัยมปลายมเีพยีงรอ้ยละ 6.7  ในปี 2529 เพิม่ขึน้เป็นรอ้ยละ 53.7 ในปี 2552 
ส่วนนักเรยีนทีม่าจากกลุ่มครอบครวัร ่ารวย (Quartile 4) มสีดัส่วนการเขา้เรยีนต่อ
เพิม่ขึน้จากรอ้ยละ 44.8 เป็นรอ้ยละ 79.2 ส่งผลใหช้่องว่างในการเรยีนต่อในระดบั
มธัยมปลายระหว่างเดก็สองกลุ่มนี้จงึลดลงจากรอ้ยละ 38.1 เหลอืรอ้ยละ 25.5 ซึ่ง
แสดงถงึความเหลื่อมล ้าทีล่ดลงอยา่งต่อเนื่อง 

- ระดบัอุดมศึกษา: ความเหลื่อมล ้าของโอกาสทางการศึกษาของประเทศไทยใน
ระดบัอุดมศกึษาเพิม่ขึน้ ดงัสะทอ้นไดจ้ากขอ้มลูการศกึษาของ Lathapipat (2012) 
ชีใ้หเ้หน็ช่องว่างการเรยีนต่อระหว่างเดก็ทีม่าจากกลุ่มครอบครวัทีร่วยทีสุ่ด กบักลุ่ม
ครอบครวัที่จนที่สุด เพิม่ขึน้จากรอ้ยละ 18.5 ในปี 2529 เป็นรอ้ยละ 42.5 ในปี 
2552 หรอืเพิม่ขึน้มากกว่าหนึ่งเท่าตวั  

Dilaka Lathapipat (2012) ชี้ให้เหน็ประเดน็ที่น่าสนใจว่า ความเหลื่อมล ้าของโอกาสทาง
การศึกษาของประเทศไทยในระดบัอุดมศึกษาเพิม่ขึ้นอย่างก้าวกระโดด เกิดขึ้นหลงัจากปี  พ.ศ. 
2539 หรอืหลงัจากที่มกีารจดัตัง้กองทุนเงนิให้กู้ยมืเพื่อการศกึษา (กยศ.) เพื่อการศกึษาต่อตัง้แต่
ระดบัชัน้มธัยมปลาย จนถงึระดบัปรญิญาตรใีนประเทศขึน้มาแลว้แมว้่าทีผ่่านมาภาครฐัจะมนีโยบาย
เรยีนฟรแีละเงนิกู้ยมืเพื่อการศกึษาแต่หลกัฐานทีผ่่านมากลบัชีช้ดัว่ามเีดก็ยากจนจ านวนน้อยมากที่
สามารถก้าวผ่านเข้าไปเรียนในระดับอุดมศึกษาได้  ดังนั ้นการอุดหนุนค่าเล่าเรียนใน
สถาบนัอุดมศึกษาของรฐัและการอุดหนุนอื่น ๆ จงึให้ประโยชน์กบัเด็กจากครอบครวัที่มรีายได้ดี
มากกว่าเดก็ทีด่อ้ยโอกาสอยา่งปฏเิสธไมไ่ด ้

ภาพท่ี 49:  สดัส่วนการเข้าเรียนต่อในระดบัมธัยมปลายของเยาวชน อายุ 16-19 ปีแบ่งตามกลุ่มรายได้ 
                   ครวัเรอืน 

 

ทีม่า: Dilaka Lathapipat (2012) 
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ภาพท่ี 50: สดัส่วนการเข้าเรียนต่อในระดบัอดุมศึกษาของเยาวชนอายุ  19-24  ปีแบ่งตามกลุ่มรายได้  
                 ครวัเรอืน 

 
ทีม่า: Dilaka Lathapipat (2012) 

 

 ความเหลือ่มล ้าด้านค่าจ้างทีแ่ท้จริง 

นอกเหนือจากความเหลื่อมล ้าในการเขา้ถงึการศกึษาแลว้ ในประเทศไทยยงัมคีวามเหลื่อม
ล ้าด้านค่าจ้างที่แท้จรงิอกีด้วย ดงัสะท้อนจากผลการศึกษาของการศกึษาของสถาบนัวจิยัเพื่อการ
พฒันาประเทศไทย (2554) ทีช่ีว้่าส่วนต่างค่าจา้ง (Wage Premium) ระหว่างคนจบมหาวทิยาลยักบั
มธัยมปลายมแีนวโน้มสงูขึน้มากโดยสาเหตุเนื่องมาจากผลของการขยายตวัของอุปสงคต่์อแรงงานที่
จบมหาวทิยาลยัในช่วงที่เศรษฐกจิเตบิโตสูง เมื่อการเรยีนมหาวทิยาลยัให้ผลตอบแทนสูงกว่าการ
ท างานหลงัจบมธัยมปลายหรอืการเรยีนอาชวีศึกษาผู้เรยีนส่วนใหญ่จงึเลอืกที่จะมุ่งศึกษาต่อใน
ระดบัอุดมศกึษา  

นอกจากนี้ การศึกษาของสถาบนัวิจยัเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (2554) ได้ศึกษา
เปรยีบเทยีบผลตอบแทนจากค่าจา้งต่อชัว่โมง (ซึ่งรวมโบนัส เงนิล่วงเวลา และผลประโยชน์อื่น  ๆ) 
ของลกูจา้งทีม่กีารศกึษาระดบัต่าง ๆ เทยีบกบัค่าจา้งต่อชัว่โมงของผูไ้มม่กีารศกึษา ในช่วงเวลา 3 ปี 
คอื พ.ศ. 2529 พ.ศ. 2539 และพ.ศ. 2553  ผลการศกึษามขีอ้คน้พบส าคญั คอื 

(1)  ผู้จบการศึกษามหาวทิยาลยั (เรยีนมากกว่า 16 ปี) จะมอีตัราตอบแทนสูงกว่าผู้จบ
ประถม และมธัยม เพราะ Wage Premium ส าหรบัผูจ้บมหาวทิยาลยั (มากกว่า 16 
ปี) ในปี พ.ศ. 2529 และ 2539 เฉลี่ยร้อยละ 700 ของค่าจ้างของผู้ไม่ได้เรยีน ส่วน
คา่จา้งของผูจ้บ ปวช. สงูเกอืบรอ้ยละ 500 ของค่าจา้งไมไ่ดเ้รยีน  
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(2)  อตัราผลตอบแทนจากการเรยีนมธัยม และมหาวทิยาลยัลดลงมาก ระหว่างปี  พ.ศ. 
2529 และ 2553 โดยเสน้ Wage Premium ในปี พ.ศ. 2553 ต ่ากว่าปี 2529 และ ในปี 
พ.ศ. 2539 คนจบมหาวทิยาลยัมคี่าจา้งสูงกว่าคนไม่ไดเ้รยีน เพยีงรอ้ยละ 370 เทยีบ
กบัรอ้ยละ 700 ในปี พ.ศ. 2529 Wage Premium ของคนจบ ปวช. และมยัธยมปลาย
ในปี พ.ศ. 2553 ก็ต ่ากว่าปี พ.ศ. 2529 และ 2539 เช่นกนั Wage Premium ของ
การศึกษาที่ลดลงนี้ เกิดขึ้นหลัง ปี พ.ศ. 2539 ซึ่งเป็นช่วงที่มีการขยายโอกาส
การศกึษา 

ภาพท่ี 51: ค่าจา้งแรงงานท่ีมีการศึกษาระดบัต่างๆ เทียบกบัผูท่ี้ไม่ได้เรียน (Wage Premium) 

 
ทีม่า: สถาบนัวจิยัเพื่อการพฒันาประเทศไทย (2554) 

 

คณะวจิยัได้รวบรวมขอ้มูลค่าจา้งแรงงานเฉลี่ยปี พ.ศ. 2555 จ าแนกตามการศกึษา พบว่า 
กรณทีีแ่รงงานไม่มกีารศกึษามคี่าจา้งแรงงานเฉลีย่ 5,449 บาทต่อเดอืน  ขณะทีค่่าจา้งแรงงานทีจ่บ
ต ่ากว่าระดบัประถม ประถมศกึษา และมธัยมต้นอยู่ทีช่่วง 6,260 ถงึ 7,599 บาทต่อเดอืนตามล าดบั 
ทัง้นี้  เป็นที่น่าสงัเกตว่าค่าจา้งแรงงานของผู้จบการศึกษาระดบัมธัยมปลายสายสามญันัน้มคี่าจา้ง
เฉลี่ยเพยีง 8,583 บาทต่อเดอืนซึ่งต ่ากว่าแรงงานที่จบ ปวช. หรอื ปวส. ที่ได้ค่าจา้งเฉลี่ยในหลกั
หมืน่ คอืปวช.มคี่าจา้งเฉลีย่ 11,919 บาทต่อเดอืนและ ปวส. มคี่าจา้งเฉลีย่ 12,245 บาทต่อเดอืน 

ส าหรบัแรงงานที่จบการศึกษาระดบัปรญิญาตรขีึ้นไปมคี่าจ้างแรงงานเฉลี่ยที่เพิ่มสูงขึ้น
มากกว่าอย่างเหน็ได้ชดั ซึง่น่าจะเป็นปจัจยับ่งชีไ้ด้อย่างชดัเจนว่าเป็นปจัจยัดงึดูดให้นักเรยีนเลอืก
ศกึษาต่อจนจบระดบัปรญิญาตรหีรอืสงูกว่า 
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ภาพท่ี 52: ค่าจา้งแรงงานเฉล่ียปี พ.ศ. 2555 จ าแนกตามการศึกษา 

 
ทีม่า: คณะวจิยั Sasin Institute for Global Affairs (SIGA) โดยอาศยัขอ้มูลจากส านักงานสถติแิห่งชาตแิละ

ธนาคารแห่งประเทศไทย 

 

นอกจากนี้ คณะวจิยัไดค้ านวณอตัราค่าจา้งจ าแนกปีการศกึษา โดยใหก้รณีไม่มกีารศกึษาปี 
2544 เป็นปีฐาน  ซึ่งผลการค านวณชี้ให้เหน็ว่า ค่าจา้งแรงงานของแรงงานที่ไม่มกีารศกึษาในปี 
2556 เพิม่สูงขึน้จากปี 2544 ประมาณรอ้ยละ 160 ส าหรบัค่าจา้งแรงงานของผูจ้บมธัยมศกึษาตอน
ปลายสายสามญัต ่ากว่าค่าจ้างแรงงานของกลุ่มผู้จบ ปวช. ปวส. และในช่วงประมาณสิบปีมานี้ 
ค่าจ้างแรงงานของผู้จบมธัยมศกึษาตอนปลายสายสามญัเพิม่ขึน้อย่างมาก และสงัเกตได้ว่าอตัรา
ค่าจา้งของกลุ่มผูไ้ม่มกีารศกึษาขยบัเพิม่ขึน้มาใกลม้าก ส่วนค่าจา้งแรงงานของผูจ้บการศกึษาระดบั
ปริญญาตรมีีอัตราค่าจ้างสูงกว่าผู้ไม่จบการศึกษาเกือบร้อยละ 800 ขณะที่ค่าจ้างแรงงานผู้จบ
การศกึษาระดบัปรญิญาโทสงูกว่าผูไ้มจ่บการศกึษาเกอืบรอ้ยละ 1,500 
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ภาพท่ี  53: อตัราค่าจา้งจ าแนกปีการศึกษา โดยให้กรณีไมมี่การศึกษาปี 2544 เป็นปีฐาน

 
ทีม่า: คณะวจิยั Sasin Institute for Global Affairs (SIGA) โดยอาศยัขอ้มลูจากธนาคารแห่งประเทศไทย 

 

การเพิม่โอกาสทางการศึกษา 

ภาพรวมของจ านวนผูท้ีม่โีอกาสไดร้บัการศกึษาของประเทศไทยในปจัจุบนั พบว่ามจี านวน 
20,607,131 คน แบ่งเป็นผูท้ีศ่กึษาอยู่ในระบบโรงเรยีน 12,364,525 คน ศกึษานอกระบบโรงเรยีน 
5,765,317 คน และอยูใ่นการศกึษาของสงฆ ์(รวมคฤหสัถ)์ 2,477,289 คน 

      

12,364,525 
5,765,317 

2,477,289 

รวมในระบบโรงเรยีน 

รวมนอกระบบโรงเรยีน 

รวมการศกึษาของสงฆ ์
(60%) 

(28%) 

(12%) 

จ านวนนิสิต นักศึกษา จ าแนกตามประเภทการศึกษา ปีการศึกษา 2555 

ทีม่า: ส านกัวจิยัและพฒันาการศกึษา ส านกังานเลขาธกิารสภาการศกึษา (2556) 
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อย่างไรก็ตาม จากข้อมูลสถิติของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐาน 
กระทรวงศกึษาธกิาร พบว่ายงัมจี านวนเดก็ดอ้ยโอกาสทางการศกึษาอยู่อกีเป็นจ านวนมาก โดยในปี 
2555 มจี านวนถงึ 4,323,142 คน ซึง่สาเหตุหลกัของปญัหาดงักล่าวมาจากความยากจน 

สอดคล้องกบัการส ารวจของส านักงานสถติแิห่งชาตพิบว่า อตัราการเขา้เรยีนของนักเรยีน
ไทยในระดบัมธัยมขึน้ไป (อายุ 12 ปีขึน้ไป) ยงัอยู่ในระดบัต ่า (ภาพที่ 54) และหากพจิารณาถงึ
สาเหตุทีป่ระชากรไม่เขา้เรยีน จะพบว่า ในปี 2550 ประชากรทีม่อีายุระหว่าง 5-30 ปีทีไ่ม่เขา้เรยีน 
โดยไม่รวมกลุ่มทีต่อบว่า “จบการศกึษาแลว้” (มจี านวนทัง้สิน้ 4,956,902 คน) ส่วนใหญ่มสีาเหตุ
เนื่องมาจาก 1) ไม่มทีุนทรพัยเ์รยีน หรอื 2) ต้องหาเลีย้งตนเองหรอืครอบครวั ทัง้ 2 กลุ่มนี้คดิเป็น
ถงึสดัส่วนถงึรอ้ยละ 76 ของผู้ไม่เขา้เรยีนทัง้หมด (ไม่นับผู้จบการศกึษาแลว้) (ภาพที่ 55) ทัง้ 2 
สาเหตุน้ีมปีจัจยัพืน้ฐานเดยีวกนัคอืการขาดทุนทรพัยข์องครอบครวั โดยสาเหตุแรกอาจตคีวามไดว้่า
เป็นการขาดปจัจยัทุนทรพัยท์ี่ใช้ในการเรยีนโดยตรง ส่วนสาเหตุที่สองคอืปจัจยัจากค่าเสยีโอกาส
จากการตอ้งสญูเสยีรายไดเ้มือ่เขา้เรยีน ค าถามทีน่่าสนใจคอืเหตุใดการขาดทุนทรพัยย์งัคงเป็นปจัจยั
ส าคญัของการไม่เขา้เรยีน ทัง้ๆ ทีใ่นปจัจุบนัผูเ้รยีนสามารถเรยีนได้โดยไม่ต้องเสยีค่าใชจ้่าย (ผ่าน
โครงการเรยีนฟร)ี หรอืสามารถกูย้มืเงนิเพื่อการศกึษา (ผ่านโครงการกูย้มืเพื่อการศกึษา) แลว้กต็าม 
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ภาพท่ี 54: อตัราการเข้าเรียนของเดก็และเยาวชนอายุ 6-24 ปี ปี 2551 

 
 

ทีม่า: ส านกังานสถติแิห่งชาต ิ
 

ภาพท่ี 55: สาเหตขุองการไม่เข้าเรียนของประชากรอายุ 5-30 ปี ปี 2550 

 
 

ทีม่า : ส านกังานสถติแิหง่ชาต ิ
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 การศกึษาในส่วนน้ีจะเป็นวเิคราะหส์าเหตุของปญัหาดงักล่าว รวมทัง้วเิคราะหส์ภาพความ
รุนแรงของปญัหา และทางเลอืกนโยบายในการแก้ปญัหา โดยคณะผูว้จิยัไดน้ าทฤษฎเีศรษฐศาสตร์
เชงิพฤติกรรมมาอธบิาย โดยได้ตัง้ข้อสมมติว่ามนุษยม์พีฤติกรรมในการแสวงหารายได้ตลอดชพี
สูงสุด (Lifetime Income Maximization) บนพ้ืนฐานน้ีจากการวิเคราะห์จะพบว่าคนส่วนใหญ่มี
แนวโน้มเลือกทีจ่ะศึกษาต่อมากกว่าทีจ่ะไม่ศึกษาต่อ เนือ่งจากเป็นทางเลือกทีใ่ห้รายได้
ตลอดชีพสูงกว่า ทัง้นี้การวิเคราะห์สมมติให้การตัดสินใจของแต่ละบุคคลไม่ส่งผลในการ
เปลี่ยนแปลงอตัราค่าจ้างแรงงานในภาพรวม (ในความเป็นจรงิหากมคีนเรยีนต่อจ านวนมาก จะ
ส่งผลในการเพิ่มอุปทานของผู้จบการศึกษาในระดบัสูง จนท าให้อัตราค่าจ้างลดลง ซึ่งจะส่งผล
กระทบยอ้นกลบัต่อการตดัสนิใจเรยีนต่ออกีทอดหนึ่ง)  

 เราสามารถอธบิายพฤตกิรรมการแสวงหารายไดต้ลอดชพีสูงสุดไดด้งัต่อไปนี้ จากภาพที ่56
ซึง่เปรยีบเทยีบรายไดจ้ากการประกอบอาชพีและรายจ่ายทางการศกึษา ระหว่างกรณีทีไ่ม่ไดศ้กึษา
ต่อในระดบัสงู (แสดงดว้ยเสน้หนา) และกรณทีีม่กีารศกึษาต่อ (แสดงดว้ยเสน้บาง) เมื่อพจิารณาจาก
รูปในช่วงแรกจะเห็นว่าการที่นาย ก ตัดสินใจเข้าเรียนจะท าให้นาย ก ขาดรายได้ในช่วงเวลา
ดงักล่าว (Schooling Years) รวมทัง้ต้องเสยีค่าใช้จ่ายในการเรยีนในช่วงเวลาเดยีวกนั ต่อมาเมื่อ
นาย ก เรยีนจบจงึเขา้สู่อาชพีและเริม่มรีายได้ไปจนตลอดชวีติ รวมทัง้ค่าใช้จ่ายในการศกึษากจ็ะ
หมดไป แต่หากนาย ก ตดัสนิใจทีจ่ะเรยีนต่อในระดบัสูงต่อไป ช่วงเวลาของการขาดรายไดแ้ละต้อง
เสยีค่าใช้จ่ายในการเรยีนของนาย ก ก็จะยาวนานขึน้ อย่างไรกต็ามหลงัส าเรจ็การศกึษาในระดบัที่
สงูขึน้ นาย ก ยอ่มจะไดร้บัอตัราค่าจา้งทีส่งูขึน้ตามไปดว้ย (รายไดต้ามเสน้บางสงูกว่าเสน้หนา)  

เมื่อน ารายไดต้ลอดชพีของนาย ก มารวมกนัโดยมกีารคดิอตัราลดของรายไดต้ามช่วงเวลา
ต่างๆ แล้วหกัด้วยค่าใช้จ่ายในการเรยีนจะได้เป็นรายได้สุทธิตลอดชีพของนาย ก รายได้สุทธิ
ดงักล่าวจะเป็นตวัแปรส าคญัที่บ่งชี้ว่านาย ก จะตดัสนิใจเขา้เรยีนในระดบัทีสู่งขึน้มากน้อยเพยีงไร 
ปจัจยัทีส่่งผลต่อรายไดต้ลอดชพีสามารถสรปุไดด้งัต่อไปนี้  

1) อตัราค่าจา้งหลงัจบการศกึษาของแต่ละระดบัการศกึษา รวมทัง้อตัราการเพิม่ของอตัรา
ค่าจา้งในช่วงการท างานดว้ย อนัเน่ืองมาจากความก้าวหน้าของอาชพี ซึง่อาจมคีวาม
แตกต่างกนัระหว่างระดบัการศกึษาต่าง ๆ  

2) ระยะเวลาและค่าใชจ้า่ยทีใ่ชไ้ปของการศกึษาในระดบัต่าง ๆ ซึง่มผีลต่อช่วงเวลาของ
การขาดรายได ้และทรพัยากรการเงนิทีต่อ้งสญูเสยีไป 

3) อตัราดอกเบีย้ ซึง่ใชเ้ป็นอตัราคดิลด (Discount Rate)12 ทีส่่งผลต่อมลูค่าของรายได้
ตลอดชพี 
 

                                         
12  อตัราคดิลด คอื อตัราทีใ่ชค้ านวณในการน ามูลค่าอนาคตยอ้นกลบัมาเป็นมูลค่า ยิง่อตัราคดิลดยิง่สงู  มูลค่า

ปจัจุบนักจ็ะยิง่น้อย 
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ภาพท่ี 56: อธิบายพฤติกรรมการแสวงหารายได้ตลอดชีพสูงสุด 

 

 
  

 

จากข้อมูลอตัราค่าจ้างแรงงานของผู้จบการศึกษาในระดบัต่าง ๆ จะสามารถค านวณหา
รายได้ตลอดชพีของผู้จบการศึกษาในระดบัต่าง ๆ โดยในการค านวณดงักล่าว คณะผู้วจิยัมไิด้น า
ค่าใช้จ่ายในการเรยีนมาหกัออก เนื่องจากค่าใช้จ่ายในการเรยีนมคี่าน้อยมากเมื่อเปรยีบเทยีบกบั
กระแสรายไดท้ัง้หมด จงึไม่ส่งผลต่อรายไดต้ลอดชพี  จะเหน็ไดว้่า การศกึษาต่อในระดบัที่สูงขึน้จะ
สรา้งรายได้ตลอดชพีที่สูงกว่า ค าถามส าคญัที่ตามมาคอื หากขอ้สมมตขิองพฤตกิรรมการแสวงหา
รายได้ตลอดชพีสูงสุดเป็นจรงิ เหตุใดจงึมคีนจ านวนมากตดัสินใจที่จะไม่เรยีนต่อ ผลการส ารวจ
ขา้งต้นชีใ้หเ้หน็ว่าการขาดทุนทรพัยเ์ป็นปญัหาส าคญั ซึง่การวเิคราะหข์า้งต้นไดพ้จิารณาถงึต้นทุน
ในการเรยีนต่อไวแ้ลว้แต่ผลยงัปรากฏว่าการเรยีนต่อสรา้งรายไดต้ลอดชพีทีส่งูกว่า  
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ภาพท่ี 57: ค่าตอบแทนพนักงานใหมภ่าคเอกชนปี 2553 (บาท/เดือน) 

 
ทีม่า: ส านกังานสถติแิห่งชาต ิ

 

ภาพท่ี 58: รายได้ตลอดชีพจ าแนกตามระดบัการศึกษา (บาท) 

 
ทีม่า: คณะวจิยั Sasin Institute for Global Affairs (SIGA) 

หมายเหตุ: สมมตใิหอ้ตัราการเพิม่ของเงนิเดอืนเท่ากนัหมดในทุกระดบัการศกึษา โดยมคี่าเทา่กบัรอ้ยละ 5.3 ต่อ
ปี13 อตัราดอกเบีย้รอ้ยละ 1.514 อายุเกษยีณเท่ากบั 60 ปี ระยะเวลาในการศกึษาของปรญิญาโท/เอก
เฉลีย่ 4 ปี 

  

ในทีน้ี่หน่วยในการวเิคราะห์จะเปลีย่นจากปจัเจกมาเป็นครอบครวั เน่ืองจากทรพัยากรทีใ่ช้
ในการเรยีนมกัจะมาจากครอบครวั รวมทัง้ประเด็นการต้องหาเลี้ยงชพีเป็นปจัจยัที่รวมปจัจยัด้าน
ครอบครวัเอาไวด้ว้ย จากภาพที ่59 จะเหน็ไดว้่า ในช่วงเวลาของการเรยีน การออมของครวัเรอืนจะ
ลดลงเรื่อย ๆ จนอาจถงึระดบัทีต่้องก่อหนี้เนื่องจากการขาดรายไดจ้ากการไม่ไดป้ระกอบอาชพีและ
ภาระค่าใช้จ่ายในการเรยีน จนเมื่อหยุดเรยีนครวัเรอืนจงึเริม่มรีายได้เพิม่ขึน้พรอ้มกบัค่าใช้จ่ายใน

                                         
13 เท่ากบัค่าเฉลีย่ของอตัราการเพิม่ของค่าจา้งแรงงานในชว่งปี 2546-2555 
14 เท่ากบัค่าเฉลีย่ของอตัราดอกเบีย้เงนิฝากในช่วงปี 2546-2555 
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การเรียนหมดลง การออมของครวัเรือนจึงกลับเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม ในสภาพความเป็นจริง
ครวัเรอืนไม่สามารถก่อหนี้อย่างไม่จ ากดั แต่จะสามารถก่อหนี้ได้ในระดบัเพดานหนึ่ง (ขึ้นอยู่กบั
สภาพแวดลอ้มทางการเงนิของประเทศ) ดงันัน้ในขณะทีก่ าลงัศกึษาอยู่ ครวัเรอืนอาจก่อหนี้ถงึระดบั
เพดานดงักล่าวจนไม่สามารถก่อหนี้เพิ่มขึ้นได้ จงึท าให้ต้องยุติการเรยีนลง (อาจเป็นกรณีออก
กลางคนัหรอืไม่เขา้เรยีนต่อ) จงึจะเหน็ว่า ปจัจยัทีส่่งผลต่อการตดัสนิใจเรยีนต่อมไิดเ้ป็นเพยีงปจัจยั
ดา้นผลตอบแทนจากการเรยีน แต่ยงัมปีจัจยัดา้นขอ้จ ากดัดา้นสภาพคล่องของครวัเรอืนดว้ย 

จากการวเิคราะหข์า้งต้นสามารถสรุปไดว้่า ปจัจยัส าคญัที่ท าให้ผูเ้รยีนไม่สามารถศกึษาต่อ
หรอืไม่สามารถลงทุนเพื่อเข้าถึงการศึกษาที่มคีุณภาพสูงขึ้น เนื่องจากข้อจ ากดัด้านสภาพคล่อง 
(Liquidity Constraint) ซึง่เกดิจากการไม่สามารถก่อหนี้ไดเ้กนิกว่าระดบัเพดานหนึ่ง ขอ้สรุปนี้มนีัย
เชิงนโยบายว่า การเพิ่มโอกาสทางการศึกษาจ าเป็นจะต้องเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงเงนิทุน ไม่
เพยีงแต่เรื่องค่าใชจ้่ายในการเรยีนหรอืค่าครองชพีของผูเ้รยีนในขณะเรยีนเท่านัน้ แต่ควรขยายการ
เข้าถึงเงนิทุนให้ครอบคลุมค่าเสยีโอกาสจากการต้องสูญเสียรายได้ในขณะเรยีนของผู้เรยีนและ
ครอบครวัดว้ย โดยผูเ้รยีนจะมคีวามสามารถในการใชค้นืเงนิดงักล่าวไดใ้นอนาคต เนื่องจากมอีตัรา
ค่าจา้งทีสู่งขึน้ ดงันัน้หากมกีารพฒันาเครื่องมอืทางการเงนิทีด่พีอ จะท าให้มผีูเ้รยีนต่อเพิม่ขึน้ โดย
ไมจ่ าเป็นตอ้งใชเ้งนิในการอุดหนุน แต่เป็นการใชเ้งนิเพื่อเสรมิสภาพคล่องเท่านัน้ 

ภาพท่ี 59:  อธิบายพฤติกรรมการแสวงหารายได้ตลอดชีพสูงสุดเมื่อมีขอ้จ ากดัสภาพคลอ่ง 
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 คณะผู้วจิยัได้ทดลองจ าลองสถานการณ์ โดยสมมติให้ครวัเรอืนตวัแทน (Representative 
Household) มรีายได ้15,600 บาทต่อเดอืน (เท่ากบัอตัราค่าจา้งขัน้ต ่า โดยมผีูท้ างานในครวัเรอืน 2 
คน) และก าหนดรายจ่ายต่อเดือนของครวัเรือน โดยทดลองปรบัเปลี่ยนรายจ่ายต่อเดือนของ
ครวัเรอืนเพื่อให้ครวัเรอืนมหีนี้ ณ ช่วงเวลาที่บุตรหลานหรือผู้เรยีนในครอบครวัถึงวัยที่เริม่จะ
สามารถสรา้งรายได ้ เท่ากบัหน้ีเฉลีย่ต่อครวัเรอืนที่มหีน้ีในปจัจุบนัซึง่เท่ากบั 241,760 บาท (ในปี 
2554) ซึง่จะท าใหไ้ด้ว่าครวัเรอืนมรีายจ่าย 17,220 บาทต่อเดอืน ผลการจ าลองสถานการณ์พบว่า 
หากตอ้งการผ่อนคลายขอ้จ ากดัดา้นสภาพคล่องเพื่อใหส้มาชกิในครวัเรอืนสามารถเรยีนต่อไดจ้นจบ
ปรญิญาตร ี(ระยะเวลาเรยีน 19 ปี) จะต้องท าใหค้รวัเรอืนสามารถก่อหนี้ไดม้ากกว่า 5.1 แสนบาท 
หรอืครวัเรอืนสามารถกู้เพิม่ได ้2.6 แสนบาท โดยครวัเรอืนจะมคีวามสามารถในการหารายไดค้นืได้
ภายในระยะเวลาเพยีง 2 ปีหลงัจบการศกึษา และเงนิออมสุดทา้ยของครวัเรอืนอยู่ที ่17.9 ลา้นบาท 
(คดิในรปูมลูค่าปจัจบุนั) ดงัภาพที ่60 

หากเปรยีบเทียบกับกรณีที่สมมติให้ครวัเรือนมเีพดานก่อหนี้ได้เพียง 3 แสนบาท หรือ
ครวัเรอืนสามารถกู้เพิม่ได้ประมาณ 6 หมื่นบาท ระยะเวลาการเรยีนที่ผู้เรยีนสามารถเรยีนได้จะ
ลดลงเหลอื 13 ปี (จบ ม.4 หรอื ปวช.1) ระยะเวลาทีค่รวัเรอืนสามารถหารายไดเ้ท่ากบัต้นทุนทีเ่สยี
ไปภายในเวลาเท่ากบั 3 ปีหลงัจบการศกึษา และเงนิออมสุดท้ายของครวัเรอืนเพยีง 9.4 ลา้นบาท 
ซึ่งจะเห็นได้ว่าความมัง่คัง่ของครวัเรือนในกรณีนี้ น้อยกว่ากรณีที่แล้วถึงร้อยละ 47 ในขณะที่
ระยะเวลาการหารายไดเ้ท่ากบัตน้ทุนทางการศกึษาในกรณีหลงักลบันานกว่ากรณแีรกเลก็น้อย 

ภาพท่ี 60:  เปรียบเทียบเงินออมสะสมกรณีไม่มีขอ้จ ากดักรณี และข้อจ ากดัสภาพคลอ่ง 3 แสนบาท  
(บาท, มูลค่าปัจจบุนั) 

 

 
 

ทีม่า: คณะวจิยั Sasin Institute for Global Affairs (SIGA) 
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คณะผู้วจิยัได้ทดลองจ าลองสถานการณ์เพื่อพจิารณาว่าจะต้องขยายขอ้จ ากดัสภาพคล่อง
ของครวัเรอืนเป็นเท่าไร ในกรณีที่ต้องการให้ผู้เรยีนสามารถเรยีนต่อในจ านวนปีต่าง  ๆ ผลการ
จ าลองสถานการณ์แสดงดงัภาพที ่61 ถงึ 62 จะเหน็ไดว้่า หากต้องการใหผู้เ้รยีนสามารถเรยีนต่อ
จนถงึ ม.3 (เรยีน 12 ปี) จะต้องขยายเพดานสภาพคล่องเป็น 2.7 แสนบาทหรอืท าให้ครวัเรอืน
สามารถกู้เพิม่ได้ 2.6 หมื่นบาท หากต้องการให้ผู้เรยีนสามารถเรยีนต่อจนถงึ ม.6 (เรยีน 15 ปี) 
จะตอ้งขยายเพดานสภาพคล่องเป็น 3.5 แสนบาทหรอืท าใหค้รวัเรอืนสามารถกู้เพิม่ได ้1.1 แสนบาท 
โดยผู้เรยีนจะมเีงนิออมหลงัเกษยีณ 9.5 ล้านบาทและ 9.9 ลา้นบาท ตามล าดบั และมรีายได้ตลอด
ชพี 15.3 ลา้นบาทและ 15.6 บาท ตามล าดบั  

ภาพท่ี 61: เงินออมต า่สุดกรณีจ านวนปีท่ีเรียนต่างๆ 

 
ทีม่า: คณะวจิยั Sasin Institute for Global Affairs (SIGA) 

 

ภาพท่ี 62: เงินออมหลงัเกษียณและรายได้ตลอดชีพกรณีจ านวนปีท่ีเรียนต่างๆ 

 
ทีม่า: คณะวจิยั Sasin Institute for Global Affairs (SIGA) 
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 โดยสรปุ จะเหน็ไดว้่าสาเหตุส าคญัประการหนึ่งทีท่ าใหผู้เ้รยีนไมส่ามารถเรยีนต่อในระดบัชัน้
ทีส่งูขึน้เน่ืองจากขอ้จ ากดัทางการเงนิ ซึง่ประเดน็ส าคญัไม่ใช่เรื่องค่าใชจ้่ายในการเรยีน หากแต่เป็น
ค่าเสยีโอกาสของการสูญเสยีรายได้ในการท างานในขณะเรยีน ซึ่งหากครวัเรอืนเผชญิกบัขอ้จ ากดั
ของสภาพคล่องจะท าใหผู้้เรยีนไม่สามารถเรยีนต่อได ้แมว้่าการเรยีนต่อจะสามารถสรา้งรายไดแ้ละ
ท าใหค้รวัเรอืนสะสมความมัง่คัง่ไดม้ากกว่าในทา้ยสุดกต็าม ตารางที ่11 แสดงค่าเสยีโอกาสจากการ
เขา้เรยีนในกรณจี านวนปีทีเ่รยีนต่างๆ ซึง่หากพจิารณาแลว้จะเหน็ไดว้่ามขีนาดใหญ่กว่าค่าใชจ้่ายใน
การเรยีนในปจัจุบนัมาก ดงันัน้นโยบายการเพิม่โอกาสในการเขา้ถงึการศกึษาจงึควรมุ่งไปทีก่ารลด
ค่าเสยีโอกาสดงักล่าว 

 

ตารางท่ี 11: ค่าเสียโอกาสของการสูญเสียรายได้ในขณะเรียน 

ปีทีเ่รยีน รายไดท้ีส่ญูเสยี
ไปในปีทีเ่รยีน 
(บาท, มลูค่า
ปจัจบุนั) 

รายไดท้ีส่ญูเสยี
ไปสะสม (บาท, 
มลูค่าปจัจุบนั) 

 ปีทีเ่รยีน รายไดท้ีส่ญูเสยี
ไปในขณะเรยีน 
(บาท, มลูค่า
ปจัจบุนั) 

รายไดท้ีส่ญูเสยี
สะสม (บาท, 
มลูค่าปจัจุบนั) 

0 0 0  10 0 0 

1 0 0  11 0 0 

2 0 0  12 120,245 120,245 

3 0 0  13 141,729 261,974 

4 0 0  14 147,035 409,009 

5 0 0  15 152,540 561,549 

6 0 0  16 166,195 727,744 

7 0 0  17 172,418 900,162 

8 0 0  18 204,000 1,104,162 

9 0 0  19 211,637 1,315,799 

 

ทีม่า: คณะวจิยั Sasin Institute for Global Affairs (SIGA) 

หมายเหตุ: ช่วงปีทีเ่รยีน 0-10 ปีคอืช่วงอายุ 4-14 ปีซึง่ยงัไมใ่ช่วยัแรงงาน จงึไมม่คี่าเสยีโอกาสจากการท างาน 
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คณะวจิยัได้ประมาณการผลคะแนน PISA จากแบบจ าลอง ในกรณีที่มกีารด าเนินการใช้
นโยบายเพื่อการพฒันาการศกึษาเรยีนรูข้องผูเ้รยีน กลุ่มนโยบาย (Policy Package)  ทีม่ผีลกระทบ
เชงิบวกต่อผลสมัฤทธท์างการเรยีน หรอืท าใหร้ะดบัคะแนน PISA ของไทยมโีอกาสเพิม่ขึน้อย่างมี
นัยส าคญัจากฐานคะแนน PISA นักเรยีนไทยที่ 422 คะแนน การด าเนินนโยบายเหล่านี้จะช่วย
ยกระดบัผลสมัฤทธิค์ะแนนได้  เช่น 1) การสรา้งกลยุทธ์การเรยีนรูใ้ห้แก่ผู้เรยีน จะท าให้คะแนน 
PISA ของนักเรยีนไทยมโีอกาสเพิม่ขึน้อกี 92 คะแนน 2) ทรพัยากรของโรงเรยีน จะท าใหค้ะแนน 
PISA ของนกัเรยีนไทยมโีอกาสเพิม่ขึน้อกี 32 คะแนน 3) การปรบับรหิารจดัการของโรงเรยีน จะท า
ใหค้ะแนน PISA ของนักเรยีนไทยมโีอกาสเพิม่ขึน้อกี 48 คะแนน และ 4) ความมอีสิระของโรงเรยีน 
จะท าใหค้ะแนน PISA ของนกัเรยีนไทยมโีอกาสเพิม่ขึน้อกี 19 คะแนน เป็นตนั 

 

ภาพท่ี 63: กลุ่มนโยบาย (Policy Package)  ท่ีมีผลกระทบเชิงบวกต่อผลสมัฤทธท์างการเรียน 

 

 
ทีม่า: Sasin Institute for Global Affairs (SIGA) 
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2) ประเดน็ด้านคณุภาพ 

การศกึษาทีม่คีุณภาพนัน้มผีลกระทบต่อผลลพัธ ์(Performance) ของเดก็ทัง้ในโรงเรยีนและ
เมือ่พวกเขากา้วเขา้สู่ตลาดแรงงานดงัสะทอ้นไดจ้ากผลสมัฤทธิท์างการศกึษา และผลติภาพแรงงาน
ตามล าดบั ทัง้นี้ มผีลงานวจิยัของ Hanusek (2011) ที่ชี้ใหเ้หน็ว่าทกัษะทางดา้นกระบวนความคดิ
และปญัญา (Cognitive Skills) จะเป็นมผีลต่อระดบัรายไดข้องบุคคล การกระจายรายไดร้วมถงึอตัรา
การเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิของประเทศ อย่างไรกต็าม แมว้่าทกัษะพืน้ฐาน (Basic Skills) และ
ทกัษะขัน้สูง (Advanced Skills) ต่างก็มคีวามส าคญัต่อประเทศที่ก าลงัพฒันา การเสรมิสรา้งให้
ก าลงัคนมทีกัษะขัน้สูงมากขึ้นนัน้จะช่วยใหป้ระเทศสามารถก้าวขา้มกบัดกัรายไดป้ระเทศปานกลาง
ได ้

ดงันัน้ เรื่องของคุณภาพการศกึษา จงึนับเป็นประเดน็ที่ท้าทายที่ส าคญัยิง่อกีประการหนึ่ง
ของระบบการศกึษาไทยในปจัจบุนั 

ส าหรบัดชันีชีว้ดัทีส่ าคญัดา้นคุณภาพการศกึษา ไดแ้ก่  

- ผลการทดสอบทางการศกึษาแห่งชาตขิองไทย ไดแ้ก่ ผลการทดสอบการศกึษาขัน้
พืน้ฐาน (Ordinary National Educational Test หรอื O-NET) ของนักเรยีนชัธ้ย
ศกึษาปีที ่6  การทดสอบความถนัดทัว่ไป (General Test: GAT) และความถนัด
ทางวชิาการและวชิาชพี (Professional and Academic Aptitude Test:PAT) 

- ผลสัมฤทธิท์างการศึกษานานาชาติ จากการทดสอบผลสัมฤทธิท์างการศึกษา
นานาชาต ิ(Programme for International Student Assessment: PISA) 

- แนวโน้มการจดัการศกึษาคณิตศาสตรแ์ละวทิยาศาสตร ์(Trends inInternational 
Mathematics and Science Study: TIMSS)  

- ผลการจดัอนัดบั (Ranking) ดา้นการศกึษา  

 

ตัวอย่างคุณภาพการศึกษาของไทยเมื่อเทียบกับต่างประเทศเห็นได้จากการทดสอบ
ผลสมัฤทธิท์างการศกึษานานาชาต ิ(Programme for International Student Assessment: PISA) 
ซึ่งเป็นการประเมนิที่เน้นความรู้และทกัษะที่ต้องใช้ในชวีติจรงิ โดยวัดความรู้และทกัษะที่จ าเป็น
ส าหรบักาเรยีนรูต้ลอดชวีติ 3 ดา้น คอื ด้านการอ่าน (Reading) ด้านคณิตศาสตร ์(Mathematics) 
และดา้นวทิยาศาสตร ์(Scientific) ผลการจดัอนัดบัคะแนน PISA ปี 2009 ของนักเรยีนไทยดา้นการ
อ่านและคณติศาสตรอ์ยูท่ีอ่นัดบั 50 และดา้นวทิยาศาสตรอ์ยูท่ีอ่นัดบั 49 (ภาพที ่63) 
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ภาพท่ี 64: คะแนนและอนัดบั PISA ปี 2009 ของนักเรียนไทยเทียบกบัประเทศ 5 อนัดบัแรก 

 
ทีม่า : คณะวจิยั Sasin Institute for Global Affairs (SIGA) โดยอาศยัขอ้มลูจาก PISA ปี 2009 

 
นอกจากนี้เมื่อพจิารณาจากดชันีชี้วดัที่ส าคญัด้านคุณภาพการศึกษาดงักล่าวข้างต้นเมื่อ

เปรยีบเทยีบช่วงเวลาทีแ่ตกต่างกนัของประเทศไทยเอง กส็ะท้อนใหเ้หน็ว่า คุณภาพการศกึษาของ
เดก็ไทยมแีนวโน้มตกต ่าลง ดงัจะเหน็ไดจ้ากผลคะแนนสอบของนักเรยีนไทยไม่ว่าจะวดัจากขอ้สอบ
มาตรฐานในประเทศคอื O-NET หรอืขอ้สอบมาตรฐานระหว่างประเทศเช่น Programme for 
International Student Assessment (PISA) และ Trends in International Mathematics and 
Science Study (TIMSS) ต่างกม็แีนวโน้มลดลง (ภาพที ่64) นอกจากนี้หากพจิารณาการจดัอนัดบั
การศกึษาในระดบัสากล จะพบว่าระดบั Cognitive Skill ของเดก็ไทย ซึง่วดัจากคะแนนสอบ PISA 
TIMSS และ PIRLS ยงัมรีะดบัต ่ากว่านานาประเทศอยูม่าก  
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ภาพท่ี 65 : ผลการทดสอบ PISA ของประเทศไทยในปี  2000 – 2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทีม่า: คณะวจิยั Sasin Institute for Global Affairs (SIGA) โดยอาศยัขอ้มลูจาก PISA ปี 2000 – 2009 

 

แมว้่าประเทศไทยไดเ้ขา้ร่วมทดสอบกบั PISA หลายครัง้ อย่างไรกต็าม ผลการทดสอบยงั
ไม่เป็นที่น่าพอใจนักยกเว้นเพียงบางโรงเรียน เช่น โรงเรียนสาธิตของมหาวิทยาลัยต่างๆ ที่
ผลทดสอบของนกัเรยีนอยูใ่นระดบัมาตรฐานของโลก 

สาเหตุส่วนหน่ึงทีส่่งผลใหค้ะแนนสอบของเดก็แต่ละคนมคีวามแตกต่างกนั เนื่องมาจากบาง
คนมพีื้นฐานที่ด ีในขณะที่เด็กบางคนมพีื้นฐานที่ไม่ดีนัก และไม่เอื้อประโยชน์ต่อผลสมัฤทธิท์าง
การศกึษา OECD ไดแ้บ่งปจัจยัพืน้ฐานทางดา้นเศรษฐกจิ สงัคม และวฒันธรรม (Economic, Social 
and Cultural Status: ESCS) ออกเป็นดชันีชีว้ดัระดบัต่าง ๆ (ภาพที่ 65) ทัง้นี้จากเอกสารการ
วเิคราะหข์อง OECD ชีใ้หเ้หน็ว่า ปจัจยัพืน้ฐานทางดา้นเศรษฐกจิ สงัคม และวฒันธรรม หรอื ESCS 
มผีลต่อคะแนนสอบ PISA ดตูวัอยา่งผลคะแนนดา้นการอ่านทีแ่ตกต่างอนัเนื่องมาจากความแตกต่าง
ทางเศรษฐกจิและสงัคมตามตารางที ่12 
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ภาพท่ี 66: ปัจจยัพืน้ฐานทางด้านเศรษฐกิจ สงัคม และวฒันธรรม (Economic, Social and Cultural 
Status: ESCS) 

 

 
ทีม่า : OECD 

 

ตารางท่ี 12: ความแตกต่างทางเศรษฐกิจและสงัคมท่ีมีผลต่อคะแนนสอบ PISA ด้านการอ่าน 

ประเทศ ความแตกต่างทางเศรษฐกิจและสงัคม 
ท่ีมีผลต่อคะแนนสอบด้านการอ่าน 
(top – bottom quarter of ESCS) 

สงิคโปร ์ 98 

ค่าเฉล่ียประเทศ OECD 89 

เซีย่งไฮ ้ 74 

เกาหล ี 70 

ไทย 63 

ฟินแลนด ์ 62 

ฮ่องกง 46 

ทีม่า: คณะวจิยั Sasin Institute for Global Affairs (SIGA) โดยอาศยัขอ้มลูจาก OECD 
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ภาพท่ี 67: ความแตกต่างทางเศรษฐกิจและสงัคมท่ีมีผลต่อคะแนนสอบ PISA ด้านการอ่าน 

 
ทีม่า: คณะวจิยั Sasin Institute for Global Affairs (SIGA) โดยอาศยัขอ้มลูจาก OECD 

 

ประเดน็ค าถามท่ีน่าสนใจคือ นักเรียนกลุ่มท่ีฐานะทางเศรษฐกิจและสงัคมยากจน
สามารถได้ผลคะแนนสอบท่ีดีได้หรือไม่ 

นกัเรยีนทีม่พีืน้ฐานฐานะทางเศรษฐกจิและสงัคมเสยีเปรยีบจากกลุ่มอื่นๆ จ านวนรอ้ยละ 31 
ในกลุ่มประเทศ OECD สามารถสอบได้คะแนนได้ดมีากเมื่อเทยีบกบันักเรยีนที่มีพื้นฐานฐานะ
เสยีเปรยีบเช่นเดยีวกนัทัว่โลก กลุ่มนักเรยีนเหล่านี้ว่ากลุ่ม “Resilient” หรอื"กลุ่มนักเรยีนทีแ่มฐ้านะ
ไมด่แีต่กไ็มไ่ดส้่งผลใหค้ะแนนทดสอบต ่า" 

ส าหรบัประเทศไทยพบว่ามกีลุ่มนักเรยีน Resilient ประมาณร้อยละ 26-27  ค าถามที่
น่าสนใจ คอื กลุ่มนักเรยีนรอ้ยละ 26-27 ในประเทศไทยเหล่านี้แมจ้ะมพีืน้ฐานทางครอบครวัและ
ฐานะไม่ด ีแต่สามารถมผีลคะแนนดไีด้อย่างไร ถือเป็น "จุดสว่าง" (Bright Spot) โดยตัง้อยู่บน
พืน้ฐานความเชื่อที่ว่าภายใต้สถานการณ์ที่ดูมดืมนนัน้อาจจะมตีวัอย่างที่ดทีี่เปรยีบเสมอืนจุดสว่าง
อยู่ หากเราหาตวัอย่างที่ดีนัน้ให้พบแล้วถอดบทเรยีนออกมาและมกีารขยายผลในวงกว้างได้ ก็
ยอ่มจะเป็นหน่ึงในแนวทางการแกไ้ขปญัหาการศกึษาของประเทศไทยต่อไป 
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ตารางท่ี 13: สดัส่วนของ กลุม่นักเรียน Resilient เมื่อเทียบกบันักเรียนทัง้หมดและสดัส่วนของ กลุม่ 
นักเรียน Resilient เมื่อเทียบกบันักเรียนท่ีพืน้ฐานไม่ดี 

ประเทศ สดัส่วนของ กลุ่มนักเรียน 
Resilient เมื่อเทียบกบันักเรียน

ทัง้หมด 
(% resilient students among  

all students) 

สดัส่วนของ กลุ่มนักเรียน Resilient 
เมื่อเทียบกบันักเรียนท่ีพืน้ฐานไม่ดี 
(% of resilient students among 

disadvantaged students) 

เซีย่งไฮ ้ 18.90 75.60 

ฮ่องกง 18.08 72.32 

เกาหล ี 14.04 56.16 

สงิคโปร ์ 11.92 47.68 

ฟินแลนด ์ 11.41 45.64 

ค่าเฉล่ีย OECD 7.66 30.65 

ไทย 6.67 20.68 

ทีม่า: คณะวจิยั Sasin Institute for Global Affairs (SIGA) โดยอาศยัขอ้มลูจาก OECD 

 

ทัง้นี้ความแตกต่างระหว่างผลการสอบของกลุ่มนักเรยีนทีเ่รยีกว่ากลุ่ม Resilient และกลุ่มที่
ไม่ใช่คอืนักเรยีนกลุ่ม Resilient เขา้เรยีนอย่างสม ่าเสมอและใชเ้วลาในหอ้งเรยีนมากกว่านอกจากนี้
นักเรยีนที่มคีวามเชื่อมัน่ในตนเอง (Self-confident) และมแีรงจูงใจหรอืแรงกระตุ้นในการเรยีน
มากกว่าจะอยูใ่นกลุ่ม Resilient มากกว่า 

ดังนั ้น กลุ่มนักเรียนที่มีฐานะทางบ้านไม่ดีก็สามารถเรียนให้ประสบความส าเร็จได้
เช่นเดยีวกนัโดยผ่านการให้โอกาสทางการศกึษาอย่างเท่าเทยีมกนั การใชเ้วลาในห้องเรยีนให้เป็น
ประโยชน์อย่างเตม็ที่ และการส่งเสรมิความเชื่อมัน่ในตนเองและแรงกระตุ้นภายในทีจ่ะใชศ้กัยภาพ
ของตนใหเ้ตม็ที ่พืน้ฐานหรอืฐานะทางบา้นกจ็ะไมเ่ป็นอุปสรรคอกีต่อไป 

ในขณะเดียวกัน การประเมนิผลลพัธ์ทางการศึกษาโดยส านักงานรบัรองมาตรฐานและ
ประเมนิคุณภาพการศกึษา (สมศ.) มโีรงเรยีนประมาณ 3,243 โรงเรยีน จากจ านวนโรงเรยีนทัง้หมด 
15,515 ทัว่ประเทศทีไ่ม่ผ่านเกณฑก์ารประเมนิคุณภาพขัน้ต ่า15 โดยโรงเรยีนทีม่คีุณภาพต ่าเหล่านี้
ลว้นอยูใ่นเขตชนบทเป็นส่วนใหญ่ ซึง่แสดงใหเ้หน็ถงึความเหลื่อมล ้าทางคุณภาพระหว่างโรงเรยีนใน
พื้นที่ต่าง ๆ และชี้ว่าการพัฒนาคุณภาพของโรงเรียนไทยที่ผ่านมาเป็นไปอย่างไม่ทัว่ถึงข้อ

                                         
15 ส านกังานรบัรองมาตรฐานและประเมนิคุณภาพการศกึษา (สมศ.) (2552) 
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สนันิษฐานดงักล่าวยงัไดร้บัการยนืยนัจากขอ้เทจ็จรงิจากคะแนน PISA ของแต่ละภูมภิาค กล่าวคอื
นักเรยีนที่มาจากโรงเรยีนที่มขีนาดเลก็หรอือยู่ในพื้นทีท่ี่ห่างไกลมคีะแนนต ่ากว่านักเรยีนทีเ่รยีนอยู่
ในเมอืงอยา่งชดัเจน (ภาพที ่67) 

 

ภาพท่ี 68: คะแนนสอบมาตรฐาน PISA ของนักเรียนไทยระหว่างภมิูภาคต่าง ๆ 

 

ทีม่า: The Institute for the Promotion of Teaching Science and Technology (IPST) 

 

 ในส่วนต่อไปของรายงานวจิยัจะเป็นการน าเสนอตวัอย่างแนวทางการขบัเคลื่อนทีส่ามารถ
น ามาใชป้ระกอบการวางแนวทางพฒันาการศกึษาไทยเพื่อเตรยีมความพรอ้มสู่ศตวรรษที่ 21 โดย
แบ่งเป็น 3 ส่วน คอื (1) แบบจ าลองศกึษาปจัจยัทีส่่งผลกระทบต่อผลสมัฤทธิท์างการศกึษา (2) 
กรณศีกึษาการพฒันาระบบอาชวีศกึษา และ (3) กรณีศกึษาการจดัการศกึษาเพื่อส่งเสรมิการเรยีนรู้
ตลอดชวีติ ทัง้นี้ ในส่วนที ่1 และส่วนที ่2 นบัเป็นแนวทางส าหรบัการศกึษาในระบบ ในขณะทีส่่วนที ่
3 จะเป็นแนวทางส าหรบัการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยั  
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ก. แบบจ ำลองศึกษำปัจจยัท่ีส่งผลต่อผลสมัฤทธ์ิทำงกำรศึกษำ 

การศกึษาในส่วนนี้เป็นการสรา้งแบบจ าลองทางสถติเิพื่อคน้หาปจัจยัทีส่่งผลต่อผลสมัฤทธิ ์
ในการเรยีนของนักเรยีนไทยในเชงิประจกัษ์ ปจัจยัดงักล่าวครอบคลุมปจัจยัต่าง ๆ ทัง้ปจัจยัด้าน
ครอบครวั นกัเรยีน และโรงเรยีน และปจัจยัเชงินโยบาย ส่วนผลสมัฤทธิใ์นการเรยีนในทีน้ี่ใชค้ะแนน
ทดสอบ PISA เป็นตวัชี้วดั ผลการวเิคราะห์มนีัยต่อการก าหนดนโยบายและการด าเนินงานของ
โรงเรยีนในการพฒันาคุณภาพการศกึษาไทยในมติต่ิาง ๆ 

1) แบบจ าลอง 

แบบจ าลองที่ใช้เป็นแบบจ าลองสมการถดถอยแบบสมการเดี่ยว (Single Equation 
Regression) โดยมตีวัแปรตาม ได้แก่ ค่าเฉลี่ยของคะแนนทดสอบ PISA ในวชิาคณิตศาสตร ์
วทิยาศาสตร ์และการอ่าน  ส าหรบัตวัแปรต้นได้แก่ปจัจยัทีส่่งผลต่อผลสมัฤทธิใ์นการเรยีน โดยใน
ทีน่ี้ไดแ้บ่งปจัจยัออกเป็น 8 หมวด ได้แก่ (1) ทรพัยากรของครอบครวั (2) ทศันคตขิองนักเรยีน  
(3) ยุทธศาสตรใ์นการเรยีนของนักเรยีน (4) กจิกรรมของนักเรยีน (5) ทรพัยากรของโรงเรยีน (6) 
การบรหิารจดัการของโรงเรยีน (7) ความเป็นอสิระของโรงเรยีน และ (8) สภาพแวดลอ้มภายนอก
โรงเรยีน รปูแบบของสมการถดถอยแสดงไดด้งัต่อไปนี้ 

 

0ijY     

   

' ' ' '

ij ij ij ij

' ' ' '

j j j j

X1 β1 X2 β2 X3 β3 X4 β4

X5 β5 X6 β6 X7 β7 X8 β8
 

Yij  คอื คะแนนทดสอบ PISA ของนกัเรยีนคนที ่i ของโรงเรยีนที ่j 

ijX1  คอื เวคเตอรข์องทรพัยากรของครอบครวัของนกัเรยีนคนที ่ i ของโรงเรยีนที ่j 

ijX2  คอื เวคเตอรข์องทศันคตขิองนกัเรยีนคนที ่i ของโรงเรยีนที ่j 

ijX3  คอื เวคเตอรข์องยทุธศาสตรใ์นการเรยีนของนกัเรยีนคนที ่i ของโรงเรยีนที ่j 

ijX4  คอื เวคเตอรข์องกจิกรรมของนกัเรยีนคนที ่i ของโรงเรยีนที ่j 

jX5  คอื เวคเตอรข์องทรพัยากรของโรงเรยีนที ่j 

jX6  คอื เวคเตอรข์องการบรหิารจดัการของโรงเรยีนที ่ j 

jX7  คอื เวคเตอรข์องความเป็นอสิระของโรงเรยีนที ่j 

jX8  คอื เวคเตอรข์องสภาพแวดลอ้มภายนอกของโรงเรยีนที ่ j 

0  คอืค่าสมัประสทิธิ ์และ β1  ถงึ β8  คอืเวคเตอรข์องค่าสมัประสทิธิ ์
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 นอกจากนี้คณะผู้วจิยัยงัได้ประมาณค่าแบบจ าลองโดยแบ่งกลุ่มตวัอย่างออกเป็นกลุ่มตาม
ระดบัสถานะทางเศรษฐกจิสงัคมและวฒันธรรม เพื่อประเมนิว่าปจัจยัทีส่่งผลต่อผลสมัฤทธิใ์นการ
เรยีนของนักเรยีนที่มสีถานะทางเศรษฐกิจสงัคมและวฒันธรรมต่างๆ มคีวามแตกต่างกนัหรอืไม ่
คณะผูว้จิยัใชต้วัแปร ESCS หรอืปจัจยัพืน้ฐานทางดา้นเศรษฐกจิ สงัคม และวฒันธรรม (Economic, 
Social and Cultural Status: ESCS)  ซึง่เป็นดชันีทีพ่ฒันาขึน้โดย PISA ในการจ าแนกนักเรยีนตาม
ระดบัสถานะทางเศรษฐกจิสงัคมและวฒันธรรม องคป์ระกอบของตวัแปร ESCS ไดแ้ก่ อาชพีของ
ผูป้กครอง การศกึษาของผูป้กครอง และสถานะเศรษฐกจิของครวัเรอืน  

จากฐานขอ้มลู PISA ปี 2009  หรอื พ.ศ. 2552 เมื่อพจิารณาการกระจายตวัของสถานะทาง
เศรษฐกจิสงัคมและวฒันธรรมของนักเรยีนไทยจะสามารถแสดงได้ดงัภาพที่ 68 จะเหน็ได้ว่ามี
ลกัษณะเบ้ขวา และมคี่าอยู่ระหว่าง -4 ถงึ 2 คณะผูว้จิยัไดแ้บ่งกลุ่มนักเรยีนออกเป็น 3 กลุ่ม ไดแ้ก่ 
กลุ่มระดบัล่าง กลุ่มระดบักลาง และกลุ่มระดบับน โดยแต่ละกลุ่มมสีดัส่วนของจ านวนนักเรยีนเท่า ๆ 
กนัคอืรอ้ยละ 33.3 ของจ านวนนกัเรยีนทัง้หมด  

 

ภาพท่ี 69: รปูแบบการกระจายของนักเรียนจ าแนกตามสถานะทางเศรษฐกิจสงัคมและวฒันธรรม 

 

ทีม่า: คณะวจิยั Sasin Institute for Global Affairs (SIGA) โดยอาศยัขอ้มลูจากฐานขอ้มลู PISA (2009) 
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2) ข้อมลูทีใ่ช้ 

 ฐานขอ้มูลที่ใช้ในการพฒันาแบบจ าลองได้มาจากคะแนนการทดสอบ PISA ปี ค.ศ. 2009  
หรอื พ.ศ. 2552 ของนักเรยีนไทย ซึง่เป็นคะแนนการทดสอบนักเรยีนที่มอีายุในช่วง 15-16 ปี โดย
แบ่งออกเป็นคะแนนคณิตศาสตร ์คะแนนวทิยาศาสตร ์และคะแนนการอ่าน เนื่องจากฐานขอ้มูล 
PISA แสดงคะแนนทัง้สามในรปูของ Plausible Value (ดูรายละเอยีดใน OECD, 200916, p.93-101) 
คณะผู้วจิยัจงึเลอืกใช้คะแนนในรูปดงักล่าว โดยเลอืกใช้ตวัแปร PV1MATH, PV1SCIE และ 
PV1READ ส าหรบัคะแนนคณติศาสตร ์คะแนนวทิยาศาสตร ์และคะแนนการอ่าน ตามล าดบั 
 

1 1 1

3

ij ij ij

ij

PV MATH PV SCIE PV READ
TOTSCORE

 
  

 โดยที ่ ijTOTSCORE  คอื คะแนนเฉลีย่ของการทดสอบทัง้ 3 วชิา 

  1 ijPV MATH  คอื Plausible value ของคะแนนทดสอบวชิาคณติศาสตร ์

  1 ijPV SCIE  คอื Plausible value ของคะแนนทดสอบวชิาวทิยาศาสตร ์

  1 ijPV READ  คอื Plausible value ของคะแนนทดสอบวชิาการอ่าน 
 

 ฐานข้อมูลที่ใช้ได้มาจากการรวม (Merge) ฐานข้อมูลแบบสอบถามส าหรบันักเรยีนและ
ฐานข้อมูลแบบสอบถามส าหรบัโรงเรียนเข้าด้วยกัน 17 มีจ านวนตัวอย่างทัง้สิ้น 6,225 ตัวอย่าง 
ความหมายของชื่อตวัแปรต่างๆ ในแบบจ าลองพรอ้มทัง้รายละเอยีดที่มาของตวัแปร สามารถดูได้
จากแบบสอบถามของการทดสอบ PISA18 นอกจากนัน้ยงัมตีวัแปรต้นบางตวัที่คณะผู้วจิยัได้สรา้ง
ขึน้ใหม่ โดยสรา้งจากตวัแปรที่มอียู่แลว้ในฐานขอ้มูลเพื่อให้สามารถสะท้อนลกัษณะที่ต้องการตาม
สมมตฐิานของคณะผูว้จิยั ซึง่มรีายละเอยีดดงัต่อไปนี้ 

 ความมอีสิระในการจดัสรรงบประมาณภายในโรงเรยีน 

 ไดแ้ก่ตวัแปร SC24Qf ซึง่ค านวณจากตวัแปร SC24Qf1 ถงึ SC24Qf5 ในฐานขอ้มลูคะแนน 
PISA โดยมขีอ้ค าถามดงัแสดงในหน้าถดัไป ตวัแปร SC24Qf จะมคี่าเท่ากบั 1 ในกรณีทีก่ารจดัสรร
งบประมาณภายในโรงเรยีนมไิดถู้กก าหนดโดยหน่วยงานทีม่อี านาจในทอ้งถิน่ (regional education 
authority) หรอืหน่วยงานที่มอี านาจในระดบัชาต ิ(national education authority) มฉิะนัน้จะม ี
ค่าเป็น 0 

                                         
16 OECD (2009), PISA Data Analysis Manual: SPSS®. SECOND EDITION. 
17 อนัทีจ่รงิ PISA ไดจ้ดัใหม้แีบบสอบถามส าหรบัผูป้กครองดว้ย แต่ส าหรบักรณีประเทศไทยไม่มกีารเกบ็ขอ้มูล
แบบสอบถามส าหรบัผูป้กครอง จงึไม่สามารถวเิคราะหป์จัจยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัผูป้กครองโดยตรง 

18 เขา้ถงึไดจ้าก http://pisa2009.acer.edu.au/downloads.php 
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ความมอีสิระในการบรหิารบุคลากร การก าหนดเนื้อหาการสอน และการประเมนิผล 

 ความมอีสิระในการบรหิารบุคลากร ก าหนดเนื้อหาการสอน และการประเมนิผล แทนไดด้ว้ย
ตัวแปร STAF_AT, CONT_AT และ ASS_AT ตามล าดับ ตัวแปรทัง้สามค านวณจากตัวแปร 
SC25Qa จนถงึ SC25Qa ในแบบสอบถามส าหรบัโรงเรยีน โดยทัง้ตัวแปรทัง้สามแต่ละตวัจะมคี่า
เป็น 1 ในกรณทีีโ่รงเรยีนมอีสิระในประเดน็ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัตวัแปรนัน้ๆ มฉิะนัน้จะมคี่าเป็น 0 ทัง้นี้ตวั
แปรจะมคี่าเป็น 1 เมื่อหน่วยงานทีม่อี านาจในระดบัทอ้งถิน่หรอืระดบัชาต ิและคณะกรรมตรวจสอบ
จากภายนอก ไมม่อีทิธพิลโดยตรงต่อการตดัสนิใจในประเดน็นัน้ๆ  
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 ความมอีสิระในการก าหนดเงนิเดอืนคร ู

ได้แก่ตัวแปร TCSAL_SBRA ซึ่งค านวณมาจากตวัแปร SC24Qd1 ถึง SC24Qd5 ใน
ฐานขอ้มลูคะแนน PISA ตวัแปร TCSAL_SBRA จะมคี่าเท่ากบั 1 ในกรณีทีเ่งนิเดอืนครถููกก าหนด
โดยคณะกรรมการของโรงเรยีนหรอืหน่วยงานทีม่อี านาจในทอ้งถิน่เท่านัน้ มฉิะนัน้จะมคี่าเป็น 0 ขอ้
ค าถามในแบบสอบถามส าหรบัตวัแปร SC24Qd1 ถงึ SC24Qd5 มดีงัต่อไปนี้ 

 

 
 

3) การประมาณค่าแบบจ าลอง 

การประมาณค่าแบบจ าลองใช้วิธ ีWeighted Least Square (WLS) โดยมตีวัแปร 
W_FSTUWT เป็นตวัแปรถ่วงน ้าหนัก ตวัแปร W_FSTUWT เป็นตวัแปรในฐานขอ้มลู PISA ซึ่ง
ค านวณมาจากลกัษณะการสุ่มตวัอย่างของการส ารวจ เพื่อใชเ้ป็นตวัถ่วงน ้าหนักของแต่ละตวัอย่าง
ในการประมาณค่าประชากร 

การพจิารณาว่าตวัแปรอสิระตวัใดจะคงอยูใ่นแบบจ าลอง พจิารณาจากค่าสมัประสทิธิข์องตวั
แปรว่ามนีัยส าคญัทางสถติิหรอืไม่ และมเีครื่องหมาย (บวกหรอืลบ) ในทศิทางทีส่ามารถอธบิายได้
อย่างสมเหตุสมผลหรอืไม่ นอกจากนี้ยงัพจิารณาค่า Variance Inflation Factors (VIF) ซึง่เป็น
ค่าสถติทิีใ่ชพ้จิารณาปญัหา Multicollinearity ซึ่งเกดิจากการที่ตวัแปรอสิระบางตวัมคี่าสหสมัพนัธ์ 
(correlation) ต่อกนัในระดบัสงู เกณฑท์ีใ่ชพ้จิารณาโดยทัว่ไปคอืหาก VIF มคี่ามากกว่า 10 แสดงว่า
เกดิปญัหา Multicollinearity 

 

4) ผลการประมาณค่าแบบจ าลอง 

คณะผูว้จิยัได้ทดลองใส่ตวัแปรต่าง ๆ เขา้ไปในแบบจ าลอง บนสมมตฐิานของปจัจยัทีน่่าจะ
ส่งผลต่อผลสัมฤทธิใ์นการเรียน เพื่อค้นหาปจัจัยที่มีนัยส าคัญทางสถิติ และท าการปรับแก้
แบบจ าลองจนแบบจ าลองผ่านเกณฑท์ี่จ าเป็นและได้ผลเป็นที่น่าพอใจ แมฐ้านขอ้มูลจะมจี านวน
ตวัอย่าง 6,225 ตวัอย่าง แต่ตวัแปรบางตวัที่ปรากฏในแบบจ าลองมคี่า Missing ปรากฏอยู่ และ
เนื่องจากในที่นี้ใช้วธิ ีListwise Deletion ในการจดัการกบัข้อมูล Missing จงึท าให้เหลอืจ านวน
ตวัอยา่ง 5,308 ตวัอยา่ง 
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ค่า R2 และ Adjusted R2 ของแบบจ าลองมคี่าเท่ากบั 0.679 และ 0.456 ตามล าดบั ซึง่เป็น
ค่าทีค่่อนขา้งสูง มคีวามหมายว่า แบบจ าลองสามารถอธบิายความผนัแปรของคะแนน  PISA ไดถ้งึ 
รอ้ยละ 68 ค่าสถติ ิF มคี่าเท่ากบั 78.95 โดยมนีัยส าคญัทีร่ะดบั p<0.001 ซึง่แสดงใหเ้หน็ว่าตวัแปร
ต่าง ๆ ภายในแบบจ าลองสามารถรว่มกนัอธบิายความผนัแปรของคะแนน PISA ไดใ้นภาพรวม 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square 

Std. Error of 

the Estimate 

1 .679 .462 .456 554.16940 

 

ANOVA
b,c

 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 1.382E9 57 24245942.101 78.950 .000 

Residual 1.612E9 5250 307103.721   

Total 2.994E9 5307    

 

ผลการประมาณค่าแบบจ าลองพบว่า ค่า VIF ของตวัแปรต่างๆ มคี่าไม่เกนิ 10 ซึง่แสดงว่า
ไม่เกดิปญัหา Multicollinearity ยกเวน้กรณีของตวัแปรสดัส่วนจ านวนนักเรยีนต่อจ านวนคร ูและตวั
แปรสดัส่วนจ านวนนกัเรยีนต่อจ านวนครยูกก าลงัสอง อย่างไรกต็าม ค่า VIF ทีม่ากกว่า 10 ดงักล่าว
เกดิจากคู่ตวัแปรซึง่มาจากตวัแปรตวัเดยีวกนั โดยตวัแปรก าลงัสองทีใ่ส่เขา้ไปมวีตัถุประสงคเ์พื่อให้
แสดงลกัษณะความสมัพนัธแ์บบไม่เป็นเชงิเสน้ ดงันัน้จงึยงัสามารถคงไวใ้นแบบจ าลองโดยไม่สรา้ง
ปญัหาใหแ้ก่แบบจ าลองในส่วนอื่นๆ 

ผลการวเิคราะห์ค่าคงเหลอื (Residuals) แสดงให้เหน็ว่าค่าคงเหลอืมกีารกระจายแบบปกต ิ
โดยมคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 0 ซึ่งเป็นไปตามข้อสมมติของการประมาณค่าสมการถดถอย ภาพที่  70  
แสดงกราฟของค่าคงเหลอืซึง่ปรบัใหอ้ยูใ่นรปูของค่ามาตรฐาน 
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ภาพท่ี 70: ลกัษณะการกระจายของค่าคงเหลือ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลการประมาณค่าสมัประสทิธิข์องตวัแปรภายในแบบจ าลองแสดงดงัตารางที ่14 จะเหน็ได้
ว่าค่าสมัประสิทธิข์องทุกตวัแปรมนีัยส าคญัทางสถิติที่ p<0.05 โดยค่าสมัประสทิธิส์่วนใหญ่มี
นยัส าคญัที ่p<0.001 
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ตารางท่ี 14: ค่าสมัประสิทธ์ิจากการประมาณค่าแบบจ าลอง 

Variable Description Coefficients Std. Error 
Standardized 
Coefficients Sig. VIF 

(Constant) Intercept 352.764 17.694  .000  

Home resources      

ESCS Index of economic, social and cultural status (WLE) 5.211 .883 .087 .000 2.139 

ST20Q05 Possessions software -7.920 1.969 -.051 .000 1.560 

ST20Q12 Possessions dictionary -9.253 2.125 -.047 .000 1.156 

ST20Q14 Possessions <DVD> 8.301 2.294 .038 .000 1.070 

Student's attitude      

ST23Q01 Reading Enjoyment Time 3.093 .779 .044 .000 1.218 

ST24Q07 Read Attitude - Enjoy library 3.802 1.121 .038 .001 1.194 

ST24Q09 Read Attitude - Cannot sit still -7.333 .948 -.084 .000 1.139 

ST25Q04 Like Read - Non-fiction books 2.880 .702 .045 .000 1.187 

IC10Q02 Attitudes - Really Fun 4.584 1.221 .045 .000 1.410 

IC10Q04 Attitudes - Lose track of time 3.097 1.021 .036 .002 1.368 

Student's learning strategies      

ST27Q01 Study - Memorize Everything 7.009 1.289 .070 .000 1.608 

ST27Q03 Study - Memorize Details 7.845 1.214 .084 .000 1.655 

ST27Q04 Study - Relate New Information 4.409 1.172 .046 .000 1.466 

ST27Q05 Study - Read Many Times -3.418 1.080 -.036 .002 1.255 

ST27Q08 Study - Useful Outside School -3.904 1.154 -.039 .001 1.325 

ST27Q09 Study - Haven't Understood 5.541 1.201 .056 .000 1.426 

ST41Q01 Text - Easy to Understand 1.538 .610 .028 .012 1.227 

ST41Q05 Text - Summarise 2.806 .667 .054 .000 1.593 

ST41Q06 Text - Read aloud -4.540 .561 -.092 .000 1.265 

ST42Q02 Summary - Copy accurately -5.013 .623 -.093 .000 1.308 

ST42Q04 Summary - Check important facts 2.752 .763 .050 .000 1.852 

ST42Q05 Summary - Write own words 2.991 .703 .059 .000 1.858 

IC08Q04 How well - Presentation -5.520 .868 -.071 .000 1.206 

Student's activities      

ST31Q03 <Enrich> in <science> -7.039 1.613 -.047 .000 1.142 

ST39Q02 Library - Borrow for work -2.820 .663 -.049 .000 1.303 

ST39Q07 Library - Use internet -1.644 .572 -.032 .004 1.201 

IC04Q02 At Home - Collaborative Games -4.743 1.022 -.067 .000 2.039 

IC05Q01 At Home - Internet for School 5.437 1.107 .081 .000 2.644 

IC06Q06 At School - Simulations -7.780 .988 -.097 .000 1.471 

IC06Q07 At School - Practice and Drilling -2.896 .964 -.037 .003 1.502 

IC06Q08 At School - Homework -4.334 .924 -.057 .000 1.447 
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ตารางท่ี 14: ค่าสมัประสิทธ์ิจากการประมาณค่าแบบจ าลอง (ต่อ) 

Variable Description Coefficients Std. Error 
Standardized 
Coefficients Sig. VIF 

School resources      

STRATIO Student-Teacher ratio 1.729 .488 .181 .000 25.377 

STRATIO_SQ Squared Student-Teacher ratio -.037 .009 -.212 .000 25.125 

SCMATEDU Quality of the schools educational resources 1.902 .942 .026 .044 1.657 

PROPCERT Proportion of certified teachers 15.414 7.287 .026 .034 1.472 

IRATCOMP Ratio of computers and school size 11.724 3.336 .038 .000 1.150 

IC02Q01 At School - Desktop Computer -8.071 2.217 -.045 .000 1.488 

IC02Q03 At School - Internet connection -9.011 2.221 -.052 .000 1.586 

SC02Q01 Public or private -13.407 2.405 -.071 .000 1.575 

SC03Q03 Funding Benefactors .368 .071 .058 .000 1.239 

SC11Q02 Shortage of Math Teachers -1.859 .749 -.028 .013 1.269 

School management      

SC12Q02 Streaming by content -3.828 1.169 -.036 .001 1.176 

SC15Q03 Teacher judgments 4.620 .745 .067 .000 1.128 

SC16Q06 Assessments - Teachers 10.920 3.507 .035 .002 1.244 

SC16Q08 Assessments - Other Schools 6.277 2.192 .034 .004 1.393 

SC17Q02 Student absenteeism -6.940 1.254 -.061 .000 1.195 

SC21Q02 Relative to benchmarks -10.934 1.633 -.076 .000 1.267 

SC26Q09 Educational Goals - Classroom 6.744 1.355 .055 .000 1.202 

SELSCH Index of academic school selectivity 4.390 1.192 .040 .000 1.124 

School autonomy      

SC24Qf School autonomy on budget allocations within the 
school 

10.616 2.957 .041 .000 1.280 

STAF_AT School autonomy on staffing 6.615 1.904 .040 .001 1.264 

CONT_AT School autonomy on instructional content 7.760 1.945 .048 .000 1.421 

ASS_AT School autonomy on assessment practices -13.130 3.142 -.048 .000 1.260 

TCSAL_SBRA Establishing teachers’ starting salaries by <school 
governing board> or <regional or local education 
authority> 

7.837 2.032 .042 .000 1.137 

School's external environment      

SC04Q01 School Community 5.285 .814 .086 .000 1.700 

SC05Q01 Available Schooling 3.647 1.205 .035 .002 1.299 

ทีม่า: จากการวเิคราะหป์ระมวลผลโดยคณะวจิยั Sasin Institute for Global Affairs (SIGA) 

หมายเหตุ : Dependent Variable: TOTSCORE 
 Using Weighted Least Squares Regression - Weighted by W_FSTUWT 
     Number of observations 5,308 
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5) สรปุผลจากแบบจ าลอง 

เนื่ องจากตัวแปรแต่ละตัวมีหน่วยที่แตกต่างกัน ดังนัน้ในที่นี้  การเปรียบเทียบขนาด
ผลกระทบของตัวแปรที่มต่ีอผลสมัฤทธิใ์นการเรยีน จงึจะพิจารณาจากค่าสมัประสิทธิม์าตรฐาน 
(Standardized Coefficients) ซึง่แสดงถงึขนาดการเปลีย่นแปลงของคะแนน PISA ในรปูสดัส่วนของ
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เมื่อตัวแปรต้นเปลี่ยนแปลงไป 1 หน่วยของค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
ตวัอยา่งเช่น หากค่าสมัประสทิธิม์าตรฐานของตวัแปร X มคี่าเท่ากบั 0.087 จะมคีวามหมายว่า หาก
ตวัแปร X เปลีย่นแปลงไป 1 หน่วยของค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน จะท าใหค้ะแนน PISA เพิม่ขึน้ 0.087 
หน่วยของค่าเบีย่งเบนมาตรฐานของคะแนน PISA เป็นตน้ 

จะเหน็ได้ว่า ปจัจยั 5 ปจัจยัแรกที่ส่งผลเชงิบวกมากที่สุดต่อระดบัคะแนน PISA ได้แก่ 
สถานะทางเศรษฐกจิสงัคมและวฒันธรรม (Index of Economic, Social and Cultural Status, 
WLS) ทีต่ัง้ของโรงเรยีนในย่านชุมชนหนาแน่น (School Community) ยุทธศาสตรก์ารเรยีนในการ
พยายามจดจ ารายละเอยีดใหม้ากทีสุ่ด (Study - Memorize Details) การใชอ้นิเทอรเ์น็ตทีบ่า้นเพื่อ
ท างานของทีโ่รงเรยีน (At Home - Internet for School) และการใหข้อ้มลูผลการเรยีนแก่ผูป้กครอง
โดยเปรยีบเทยีบกบัมาตรฐานระดบัชาตหิรอืระดบัพืน้ที ่(Relative to Benchmarks)  

ส่วนปจัจยัที่ส่งผลเชิงลบมากที่สุดต่อคะแนน PISA ได้แก่ การใช้คอมพิวเตอร์เล่น 
Simulation ทีโ่รงเรยีน (At School - Simulations) การพยายามคดัลอกประโยคใหม้ากทีสุ่ดเพื่อสรุป
เนื้อหา (Summary - Copy accurately) การอ่านหนังสอืแบบออกเสยีงแก่บุคคลอื่นเพื่อเขา้ใจและ
จดจ าหนงัสอื (Text - Read aloud) ทศันคตต่ิอการอ่านทีไ่มส่ามารถอ่านไดย้าวนาน (Read Attitude 
- Cannot Sit Still) และความเป็นโรงเรยีนเอกชน (Public or Private)  

อยา่งไรกต็าม ปจัจยัดงักล่าวขา้งต้นเป็นปจัจยัทีม่คีวามสมัพนัธก์บัคะแนน PISA แต่อาจยงั
ไม่สามารถสรุปความเป็นเหตุเป็นผลได้อย่างชดัเจน โดยเฉพาะอย่างยิง่ปจัจยัที่ยงัไม่เห็นความ
เชื่อมโยงอย่างชดัเจน หรอือาจมปีจัจยัร่วม (Common Factor) ที่ผลกัดนัให้เกดิการเปลีย่นแปลง
ของทัง้ปจัจยัดงักล่าวกบัคะแนน PISA เช่น การอ่านหนังสอืแบบออกเสยีงแก่บุคคลอื่นเพื่อใหเ้ขา้ใจ
และจดจ าหนังสอื อาจเกดิจากความสามารถในการเรยีนที่ต ่า ซึ่งเป็นเหตุผลกัดนัให้คะแนน PISA 
ต ่าด้วย แต่การอ่านหนังสือแบบออกเสียงแก่บุคคลอื่นเพื่อให้เข้าใจและจดจ าหนังสอื ไม่ได้เป็น
สาเหตุของคะแนน PISA ต ่า การสรุปความเป็นเหตุเป็นผลจ าเป็นของปจัจยัจ าเป็นจะต้องมี
การศกึษาเพิม่เตมิต่อไป 

 จากผลการประมาณค่าแบบจ าลองท าให้ได้ข้อสรุปเกี่ยวกับปจัจัยที่ส าคัญที่ส่งเสริม
ผลสมัฤทธิใ์นการเรยีนดงัต่อไปน้ี 

 สถานะทางเศรษฐกิจสงัคมและวฒันธรรม 

 สถานะทางเศรษฐกจิสงัคมและวฒันธรรมส่งเสรมิผลสมัฤทธิใ์นการเรยีนผ่านหลายช่องทาง 
อาท ิท าใหน้กัเรยีนมทีรพัยากรเพยีงพอในการเรยีน ตวัอย่างเช่น สามารถเขา้ถงึสื่อการศกึษาต่างๆ 
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ไมว่่าจะเป็น คอมพวิเตอร ์อนิเทอรเ์น็ต หรอืดกิชนันาร ีเป็นตน้ อยา่งไรกต็าม ในบางกรณีการเขา้ถงึ
สื่อก็อาจส่งผลเสยีต่อผลสมัฤทธิใ์นการเรยีน เช่น ในกรณีนี้พบว่าการมเีครื่องเล่น DVD ที่บ้าน 
(Possessions DVD) อาจท าให้เสยีเวลาในการอ่านหนังสอื จงึท าให้ผลสมัฤทธิใ์นการเรยีนแย่ลง 
นอกจากนี้สถานะทางเศรษฐกจิสงัคมและวฒันธรรมยงัอาจท าใหผู้ป้กครองมทีศันคตใิหค้วามส าคญั
ต่อการเรยีนจงึส่งเสรมิการศึกษาของบุตรหลาน ท าให้ผู้ปกครองสามารถให้ความช่วยเหลอืบุตร
หลานโดยตรงผ่านการสอนการบา้น การตวิเนื้อหาวชิา เป็นตน้ 

ทศันคติและกิจกรรมของผูเ้รียน 

ทศันคติของผู้เรยีนเป็นสิ่งส าคญัโดยเฉพาะอย่างยิง่ทศันคติต่อการอ่าน ซึ่งสะท้อนผ่าน
กิจกรรม เช่น ปรมิาณเวลาที่ใช้ในการอ่าน การชอบไปร้านหนังสือหรอืห้องสมุด อย่างไรก็ตาม 
ผลลพัธจ์ากแบบจ าลองแสดงใหเ้หน็ว่า ชนิดของหนงัสอืทีอ่่านกเ็ป็นปจัจยัส าคญั โดยพบว่า การอ่าน
หนงัสอืประเภทใหค้วามรูเ้ท่านัน้ จงึจะส่งบวกผลต่อผลสมัฤทธิใ์นการเรยีน 

กจิกรรมของผูเ้รยีนทีส่่งเสรมิผลสมัฤทธิใ์นการเรยีน ไดแ้ก่ การใชเ้วลานอกหอ้งเรยีนทีเ่ป็น
ประโยชน์ต่อการเรยีน เช่น การศกึษาวชิาวทิยาศาสตรน์อกหอ้งเรยีน (Enrich in Science) การเขา้
หอ้งสมุดเพื่อยมืหนังสอืส าหรบัท าการบา้น (Library - Borrow for Work) หรอืการใชอ้นิเทอรเ์น็ตที่
หอ้งสมุด (Library - Use Internet) การใชอ้นิเทอรเ์น็ตทีบ่า้นเพื่อท าการบา้น (At Home - Internet 
for School) ส่วนกจิกรรมของนักเรยีนที่พบว่าส่งผลเสยีต่อผลสมัฤทธิใ์นการเรยีน ไดแ้ก่ การเล่น
เกมคอมพวิเตอรห์รอืเกมออนไลน์ทัง้ทีบ่า้นหรอืทีโ่รงเรยีน (At Home - Collaborative Games และ 
At School - Simulations) นอกจากนี้ยงัพบว่าการใชค้อมพวิเตอรท์ีโ่รงเรยีนในการฝึกฝนเรยีนรู ้(At 
School - Practice and Drilling) และการท าการบา้น (At School - Homework) มคีวามสมัพนัธเ์ชงิ
ลบกบัผลสมัฤทธิใ์นการเรยีน ซึง่จ าเป็นจะตอ้งคน้หาสาเหตุทีแ่ทจ้รงิต่อไป 

ยทุธศาสตรใ์นการเรียนของผูเ้รียนทีพ่บว่ามีความสมัพนัธ์กบัผลสมัฤทธิใ์นการเรียน 
ได้แก่ การพยายามจดจ าเนื้อหาต่างๆ ในการเรยีน รวมทัง้รายละเอียดของเนื้อหา การเชื่อมโยง
ขอ้มลูใหม่ทีไ่ดร้บักบัความรูท้ีม่อียู่ การคน้หาว่ามแีนวคดิใดทีย่งัไม่เขา้ใจอย่างแทจ้รงิ (Text - Easy 
to Understand) การสรุปเนื้อหาในภาษาของตนเอง (Text - Summarise) การตรวจสอบว่า
ขอ้เทจ็จรงิที่ส าคญัทีสุ่ดได้อยู่ในบทสรุป (Summary - Check Important Facts) การขดีเสน้ใต้
ประโยคส าคญัและการเขยีนสรุปในภาษาของตนเอง (Summary - Write Own Words) และการรู้
วธิกีารท า Presentation บนคอมพวิเตอร ์(How Well - Presentation) 

ส่วนการอ่านหนังสอืแบบออกเสยีงแก่บุคคลอื่นเพื่อเขา้ใจและจดจ าหนังสอื (Text - Read 
Aloud) การสรุปโดยพยายามคดัลอกทุกประโยค (Summary - Copy Accurately) การอ่านหนังสอื
หลาย ๆ รอบ (Study - Read Many Times) และการค้นหาว่าจะใช้ขอ้มูลให้เกดิประโยชน์นอก
หอ้งเรยีนได้อย่างไร (Study - Useful Outside School) กลบัพบว่ามคีวามสมัพนัธ์เชงิลบต่อ
ผลสมัฤทธิใ์นการเรยีน 
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ทรพัยากรของโรงเรียน 

ได้แก่ ปรมิาณครู อย่างไรก็ตาม ผลลพัธจ์ากแบบจ าลองแสดงให้เหน็ว่าการมทีรพัยากรครู
มากเกนิไปท าใหผ้ลสมัฤทธิใ์นการเรยีนลดลง โดยสดัส่วนจ านวนนักเรยีนต่อครทูีเ่หมาะสมคอื 23.6 
คน (Quality of The Schools Educational Resources) ส่วนปจัจยัอื่นๆ ไดแ้ก่ สดัส่วนครทูีผ่่านการ
รบัรอง (Proportion of Certified Teachers) สดัส่วนจ านวนคอมพวิเตอรต่์อจ านวนนักเรยีน (Ratio 
of Computers and School Size) การมเีครื่องคอมพวิเตอร ์(At School - Desktop Computer) การ
เขา้ถงึอนิเทอรเ์น็ต (At School - Internet Connection) ความเป็นโรงเรยีนรฐั (Public or Private) 
ทัง้นี้อาจเนื่องจากในบรบิทของประเทศไทย โรงเรยีนรฐัได้รบัการสนับสนุนด้านทรพัยากรจ านวน
มาก เมื่อเปรยีบเทยีบกบัโรงเรยีนเอกชน แมว้่าผู้สามารถเรยีนในโรงเรยีนเอกชนอาจมสีถานะทาง
เศรษฐกจิและสงัคมทีด่ถีงึระดบัหนึ่ง การไดร้บัเงนิสนับสนุนอื่นๆ เช่น การบรจิาค การระดมทุนของ
ผู้ปกครอง (Funding Benefactors) และการมคีรูคณิตศาสตรท์ี่เพยีงพอ (Shortage of Math 
Teachers)  

การบริหารจดัการของโรงเรียน 

จากผลที่ได้จากแบบจ าลอง ปจัจยัที่ส่งเสรมิผลสมัฤทธิใ์นการเรยีน ได้แก่ การจดัชัน้เรยีน
ตามความสามารถของนักเรยีน (Streaming by Content) ความถี่ในการวดัผลนักเรยีนดว้ยดุลพนิิจ
ของครู (Teacher Judgements) การใช้การวดัผลของนักเรยีนในการตดัสนิประสทิธผิลของครู 
(Assessments - Teachers) การใช้การวดัผลของนักเรยีนเพื่อเปรยีบเทยีบกบัโรงเรยีนอื่น 
(Assessments - Other Schools) การให้ขอ้มลูผลการเรยีนแก่ผู้ปกครองโดยเปรยีบเทยีบกบั
มาตรฐานระดบัชาตหิรอืระดบัพืน้ที่ (Relative to Benchmarks) การควบคุมกจิกรรมในชัน้เรยีนให้
สอดคลอ้งกบัเป้าหมายทางการศกึษา (Educational Goals - Classroom) และการคดัเลอืกนักเรยีน
เพื่อเขา้เรยีน (Index of Academic School Selectivity) ส่วนปจัจยัทีส่่งผลเสยีต่อผลสมัฤทธิใ์นการ
เรยีน ได้แก่ จ านวนนักเรยีนที่ขาดเรยีน (Student Absenteeism) ซึ่งอาจเกดิจากปญัหาของตวั
นกัเรยีนหรอืการบรหิารจดัการของโรงเรยีน 

ความเป็นอิสระของโรงเรียน 

จากการศกึษาพบว่าความมอีสิระของโรงเรยีนในการจดัการศกึษาส่งผลต่อผลสมัฤทธิท์าง
การศกึษาอยา่งมนียัส าคญั ทัง้ในแงท่ีเ่ป็นบวกและลบ ความมอีสิระของโรงเรยีนในดา้นทีม่สี่งผลดต่ีอ
ผลสมัฤทธิใ์นการเรยีน (School Autonomy on Budget Allocations within The School) ไดแ้ก่ 
ความมอีสิระในการบรหิารบุคลากร (School Autonomy on Staffing) ความมอีสิระในการก าหนด
เนื้อหาการเรยีนการสอน (School Autonomy on Instructional Content) 

อย่างไรก็ตาม พบว่า ความมอีิสระในการก าหนดเงนิเดือนของครูในบางกรณีอาจท าให้
ผลสมัฤทธิใ์นการเรยีนแยล่ง เช่น ถูกก าหนดดว้ยครใูหญ่หรอืคร ูแต่หากเงนิเดอืนครคูวรก าหนดดว้ย
บอร์ดของโรงเรยีน (School Governing Board) หรอืหน่วยงานที่มอี านาจในระดบัท้องถิ่น 
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(Regional Authority) จะท าให้ผลสมัฤทธิใ์นการเรยีนสูงขึน้ ซึ่งเป็นไปตามหลกั Principal Agent 
Problem แต่ทัง้นี้หากเงนิเดอืนครูถูกก าหนดด้วยหน่วยงานที่มอี านาจในระดบัชาติ (National 
Authority) จะท าให้ผลสมัฤทธิใ์นการเรยีนแย่ลง นอกจากนี้ยงัพบว่า ความมอีสิระของโรงเรยีนใน
การประเมนิผล (School Autonomy on Assessment Practices) ส่งผลเชงิลบต่อผลสมัฤทธิใ์นการ
เรยีน ซึง่เป็นไปตามหลกั Principal Agent Problem เช่นเดยีวกนั 

สภาพแวดล้อมภายนอกโรงเรียน 

ผลจากแบบจ าลองแสดงใหเ้หน็ว่า โรงเรยีนซึง่ตัง้อยูใ่นพืน้ทีท่ีม่คีวามหนาแน่นของประชากร
มากกว่าจะมคีวามสมัพนัธเ์ชงิบวกต่อผลสมัฤทธิใ์นการเรยีน ทัง้นี้อาจเนื่องมาจากในพืน้ทีท่ีม่คีวาม
หนาแน่นมากกว่าท าให้เข้าถึงทรพัยากรทางการศึกษาต่าง ๆ ได้ง่ายกว่า รวมทัง้ก่อให้เกิดการ
ประหยดัเชงิขนาดในการใช้ทรพัยากรของโรงเรยีนมากกว่า ท าให้โรงเรยีนมปีระสทิธภิาพมากกว่า 
นอกจากนี้ยงัพบว่า สภาพแวดลอ้มการแข่งขนัระหว่างโรงเรยีน (Available Schooling) ยงัส่งเสรมิ
ใหเ้กดิผลสมัฤทธิใ์นการเรยีน ซึง่น่าจะมาจากสาเหตุทีโ่รงเรยีนต้องปรบัตวัใหม้ปีระสทิธภิาพมากขึน้
เพื่อจะสามารถแขง่ขนักบัโรงเรยีนอื่นได ้

 

6) นัยเชิงนโยบาย 

ผลการศกึษาขา้งตน้มนียัต่อการก าหนดนโยบายดงันี้ ภาครฐัควรส่งเสรมิการสรา้งทศันคตทิี่
ดต่ีอการเรยีนของนักเรยีน และการใช้เวลาในการท ากิจกรรมที่เป็นประโยชน์นอกห้องเรยีน ควร
ส่งเสรมิให้โรงเรยีนสามารถระดมทรพัยากรจากแหล่งต่าง ๆ ด้วยตนเองเพื่อจะมทีรพัยากรอย่าง
เพยีงพอในการจดัการศกึษาอยา่งคุณภาพ ส่งเสรมิการเปิดเผยขอ้มลูผลการเรยีนแก่ผูป้กครองโดยมี
การเปรยีบเทยีบกบัมาตรฐานในระดบัต่าง ๆ เช่น ระดบัพืน้ที่หรอืระดบัชาต ิและส่งเสรมิบรรยากาศ
แห่งการแขง่ขนัระหว่างโรงเรยีนเพื่อใหเ้กดิการพฒันาประสทิธภิาพของโรงเรยีนอย่างต่อเนื่อง 

นอกจากนี้ภาครฐัยงัควรส่งเสรมิความมอีสิระของโรงเรียนในการจดัสรรทรพัยากรภายใน
โรงเรยีน การบรหิารบุคลากร และการก าหนดเนื้อหาการเรยีนการสอน ในขณะเดยีวกนัควรป้องกนั
ปญัหาผลประโยชน์ทับซ้อนซึ่งอาจเกิดขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนการประเมินผลงานของ
โรงเรยีนหรอืนกัเรยีน และการก าหนดเงนิเดอืนของครู 

ในส่วนของโรงเรียน ควรมีการจัดชัน้เรียนตามความสามารถของนักเรียน มีประเมิน
ประสทิธผิลของครูโดยใชก้ารวดัผลของนักเรยีน มกีารควบคุมกจิกรรมในชัน้เรยีนใหส้อดคลอ้งกบั
เป้าหมายทางการศกึษา ส่งเสรมิยทุธศาสตรใ์นการเรยีนของผูเ้รยีนทีถู่กต้อง และมกีารจดัการทีด่กีบั
ปญัหาการขาดเรยีนของนกัเรยีน 
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ข. กรณีศึกษาการพฒันาระบบอาชีวศึกษา 

การศึกษาในส่วนนี้ได้ศกึษากรณีศกึษาเชงิลกึประสบการณ์ต่างประเทศ คอื การยกระดบั
อาชวีศกึษาสู่ความเป็นเลศิของ 3 ประเทศ ไดแ้ก่ ประเทศไต้หวนั ประเทศเกาหลใีต้ และประเทศ
สงิคโปร ์และศกึษากรณขีองประเทศไทย 

1) ระบบอาชีวศึกษาในประเทศไต้หวนั 

ในกรณีของไต้หวนันัน้ อาชวีศกึษามคีวามสอดคลอ้งอย่างมากกบัการพฒันาเศรษฐกจิใน
ภาพรวมของประเทศ รฐับาลไต้หวนัรเิริม่ผลกัดนัแผนพฒันาเศรษฐกจิตัง้แต่ประมาณปี ค.ศ. 1950 
หรอืกลางศตวรรษที ่20 เริม่ดว้ยการปรบัเปลีย่นเชงิลกึในดา้นเทคโนโลยทีีเ่กี่ยวขอ้งกบัการผลติเชงิ
เกษตรกรรมและในขณะเดียวกันก็เริ่มพัฒนาอุตสาหกรรมสินค้าเน้นแรงงานด้วยเช่นกัน  
อาชวีศกึษาหรอืทีเ่รยีกว่า Technology and Vocational Education (TVE) ในไต้หวนัมุ่งเน้นความ
เป็นการเกษตรและธุรกิจเป็นส าคญั  เพื่อการสร้างเสริมเศรษฐกิจที่ประกอบไปด้วยแรงงานที่
เพรยีบพรอ้ม  ความเป็นไปของ TVE นัน้ถูกปรบัเปลี่ยนใหส้อดคลอ้งกบัแผนพฒันาเศรษฐกจิของ
รฐับาลไตห้วนัตลอดมา 

 

ตารางท่ี15:  สรปุพฒันาการระบบอาชีวศีกษาของไต้หวนั 
ปี จดุส าคญัของแผนพฒันา

เศรษฐกิจ 
การพฒันาของ TVE สดัส่วนนักเรียน 

(TVE:สามญั) 
1950s - ความส าเรจ็ในการปฏริปูการใช ้

- เพิม่ประสทิธผิลเกษตรกรรม 
- พฒันาอุตสหากรรมสนิคา้เน้น

แรงงาน 

- การศกึษาในเชงิเกษตรและ
การคา้ 

- มุ่งเน้นความสนใจระดบั ปวส. 

40:60 

1960s - ขยายธุรกจิการน าเขา้และ
สง่ออก 

- พฒันาอาชวีศกึษาในดา้น
อุตสาหกรรมและการคา้ 

- รเิริม่การศกึษาภาคบงัคบัเกา้ปี 
- ขยายการศกึษาระบบ

อาชวีศกึษาและเพิม่จ านวน
นกัเรยีนและโรงเรยีน 

- รเิริม่ Junior Collage ระบบ 2 ปี 
และ 5 ปี 

40:60 

1970s - เริม่ Ten Major Construction 
- ขยายตวัสูก่ารเป็นอุตสาหกรรม

ทีเ่น้นทุนและเทคโนโลย ี

- ปรบัปรุงอาชวีศกึษาทางดา้น
อุตสาหกรรมและ Junior 
collage ใหด้ขีึน้ 

- ก่อตัง้สถาบนัเทคโนโลย ี

60:40 

1980s - พฒันาอุตสาหกรรมไฮเทค 
- พฒันาอุตสาหกรรมปิโตรเคม ี

- ยกระดบัคุณภาพและปรมิาณใน
อาชวีศกึษาเชงิอตุสาหกรรมโดย
องคร์วม 

70:30 
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ตารางท่ี15: สรปุพฒันาการระบบอาชีวศีกษาของไต้หวนั (ต่อ) 
ปี จดุส าคญัของแผนพฒันา

เศรษฐกิจ 
การพฒันาของ TVE สดัส่วนนักเรียน 

(TVE:สามญั) 
1990s - พฒันาเศรษฐกจิฐานความรู ้

(Knowledge Economy) 
- วางแผนศนูยร์วมปฏบิตังิาน

ภาคเอเชยีแปซฟิิค (Asia-
Pacific Regional Operations 
Center) 

- ก่อตัง้โรงเรยีนมธัยมปลายแบบ
เบด็เสรจ็ (Comprehensive 
High School)19 

- เพิม่จ านวนวทิยาลยัเทคโนโลย ี
- ยกระดบัอนุวทิยาลยัทีส่ ัง่สม

ผลงานดเีด่นใหก้ลายเป็น
วทิยาลยัเตม็ตวั 

- ยกระดบัอนุวทิยาลยัเทคโนโลยสีู่
มหาวทิยาลยัทางดา้นวทิยา
ศาตรแ์ละเทคโนโลย ี

50:50 

2000s - พฒันาอุตสาหกรรม Two 
Trillion & Twin Star 

- เพิม่ก าลงัของ TVE  
- ขยายความเป็นนานาชาตขิอง 

TVE 

50:50 

2010s - พฒันาอุตสาหกรรมเกดิใหมท่ัง้ 
6 ประเภท20 

- พฒันาอุตสาหกรรมชาญฉลาด
ทัง้ 4 ประเภท21 

- พฒันาอุตสาหกรรมการบรกิาร 
ทัง้ 10 ประเภท22 

- มุ่งเน้นในเรื่องความเชื่อมต่อ
ระหว่างความตอ้งการแรงงาน
และความถนดัของนกัเรยีน 

55:45 

ทีม่า: Ministry of Education, Taiwan ROC 
 
 

                                         
19 โรงเรยีนมธัยมศกึษาตอนปลายแบบเบด็เสรจ็หรอืผสมผสาน (Comprehensive High School) เป็นโรงเรยีนใน

ลกัษณะที่หลกัสูตรเอื้อใหน้ักเรยีนสามารถเรยีนวชิาการสายสามญัไปพร้อมๆกบัการเรยีนวชิาชพีในลกัษณะ
ของวชิาเลอืกควบคู่ไปด้วยกนั ยดึหลกัการเก็บหน่วยกจิให้ครบเพื่อจบการศึกษา เป็นลกัษณะสถาบนัการ
เรยีนรูท้ีเ่ปิดทางเลอืกในองคค์วามรูใ้หม้คีวามเป็นอสิระมากขึน้ 

20 อุตสาหกรรมเกดิใหม่ (Emerging Industries) ทัง้ 6 คอื Healthcare, Bio-technology, Sophisticated 
Agriculture, Leisure and Tourism, Cultural Innovation,  Green Energy 

21 อุตสาหกรรมชาญฉลาด (Smart Industries) ทัง้ 4 คอื Cloud Computing, Intelligent Electric Cars, 
Intelligent Green Buildings, Inventions and Patents 

22 อุตสาหกรรมบริการ (Service Industries) ทัง้ 10 คือ Cuisine Internationalization, Healthcare 
Internationalization, Pop Music and Digital Contents, Convention Industry, International Logistics, 
Innovation and Venture Capital, Urban Renewal, WIMAX, Chinese Electronic Business, Higher 
Education Export 
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เมือ่เริม่ศตวรรษที ่21 การพฒันาระบบอาชวีศกึษาใหค้วามส าคญัในเรือ่งการเพิม่ก าลงัของ 
TVE  การขยายความเป็นนานาชาต ิและการเชื่อมต่อสู่ภาคแรงงาน โดยในปี ค.ศ. 2010 จะเหน็ได้
ว่าสดัส่วนของนักเรยีนสายอาชวีศกึษาและสายสามญันัน้มคีวามใกลเ้คยีงกนัมาก สะทอ้นใหเ้หน็ถงึ
ความตอ้งการแรงงานของตลาดไดไ้กลช้ดิขึน้ ซึง่สื่อถงึการศกึษาทีม่คีุณภาพและในขณะเดยีวกนักม็ี
ประสทิธภิาพดว้ยเช่นกนั  ระบบการศกึษาทีม่ปีระสทิธภิาพควรจะตอบสนองความต้องการแรงงาน
ไดอ้ยา่งแมน่ย า  เนื่องจากแรงงานเป็นสิง่ส าคญัทีจ่ะช่วยขบัเคลื่อนอุตสาหกรรมเหล่านัน้ใหถ้บีตวัขึน้
ไปไดใ้นเวทโีลก 

 
ภาพท่ี 71: พฒันาการของระบบอาชีวศีกษาของไต้หวนั  
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นโยบายหรือความคิดริเริม่ของอาชีวศึกษาในไต้หวนั (Policy and Initiatives) 
ตามทีไ่ดก้ล่าวไปในขา้งตน้ถงึเรือ่งความสอดคลอ้งของอาชวีศกึษาในประเทศไต้หวนัไปใน

หวัขอ้ที่แล้ว  จะเหน็ได้ว่าจุดเปลี่ยนที่ชดัเจนของแผนพฒันาเศรษฐกจิของไต้หวนัคอืในช่วงปลาย
ศตวรรษที่ 20 หรอืทศวรรษ 1970 เป็นต้นมา ที่ไดม้กีารรเิริม่ก่อตัง้สถาบนัเทคโนโลยขีึน้มาเพื่อ
รบัผดิชอบในการพฒันาระบบ TVE ของประเทศ (Taiwan Institute of Technology)  โดยที่
หน่วยงานนี้เป็นตวัน าร่องในเรื่องหลกัสูตรความเป็นเบด็เสรจ็ของ TVE  ซึง่เป็นส่วนผสมของ ปวช. 
อนุวทิยาลยั (Junior College) วทิยาลยั (College) และ มหาวทิยาลยัเทคโนโลย ี(University of 
Technology) ทัง้นี้ก็เพื่อตอบโจทย์แผนพฒันาเศรษฐกิจที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางอุตสาหกรรม
ทางดา้นเทคโนโลย ี ซึง่เป็นการเปลีย่นเป้าหมายจากภาคเกษตรกรรมดัง้เดมิ 

หลงัจากนัน้เป็นตน้มา รฐับาลไตห้วนัจงึมกีารส่งเสรมิ TVE ทัง้ในดา้นปรมิาณและคุณภาพ 
มกีารพฒันาสถาบนัการศกึษาอย่างต่อเนื่อง ตามนโยบายการปฏริูปโครงสรา้งอย่างจริงจงัโดยเริม่
ขึน้ในช่วงทศวรรษที่ 90  ทัง้นี้ การปฏริปูของการศึกษาในไต้หวนัตัง้อยู่บนพืน้ฐาน 2 ประการ คอื  
หนึ่ง ความเป็นเสรภีาพทางการศกึษา (The Liberalization of Education) สอง ความหลากหลาย
ทางการศกึษา (The Diversification of Education)  โดยทีค่วามเป็นเสรภีาพคอืรปูแบบ  ในขณะที่
ความหลากหลายคอืตวัเนื้อใน  

ส าหรบันโยบายการส่งเสรมิระบบอาชวีศกีษาของไต้หวนั สรุปไดเ้ป็น 3 กลุ่มนโยบายหลกั 
(ดตูารางที ่16) ไดแ้ก่ 

1) การพฒันาคุณภาพของการเรยีนการสอน โดยมุง่เน้นการพฒันาเชงิคุณภาพ 

2) การยกระดบัสถาบนัจากอนุวทิยาลยั สู่วทิยาลยั และมหาวทิยาลยั เพื่อขยายเสน้ทาง
อาชพี และความต่อเนื่องในการอาชวีศกึษา 

3) เพิม่ความยดืหยุ่นของหลกัสูตรการศกึษา เพื่อเปิดโอกาสใหม้ทีางเลอืกในการศกึษา
มากยิง่ขึน้ 
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ตารางท่ี 16:  สรปุนโยบายการส่งเสริมระบบอาชีวศีกษาของไต้หวนั 
ประเดน็ส าคญั นโยบายการส่งเสริม 

คณุภาพของการเรียน 
การสอน 
(การพฒันาเชงิคุณภาพ) 

- สรา้งโปรแกรมส าหรบั Adaptive Learning ในอาชวีศกึษาขัน้สงู รวมไปถึง
การจดัสรรทรพัยากรการศกึษาอย่างทัว่ถงึในระดบัพืน้ที ่เพื่อใหเ้กดิความเป็น
ธรรมในสถานศกึษา และกระตุน้ใหเ้กดิการปรบัเปลีย่นโครงสรา้งหลกัสตูรการ
เรยีนการสอน 

- สร้างโปรแกรมการพัฒนาคุณภาพ (Quality Improvement) ส าหรับ
อาชวีศกึษาขัน้สูง (2007)  โดยสถาบนัการศกึษาทุกแห่งมสีทิธสิ่งขอ้เสนอ 
(Competitive Proposal) เพื่อใหไ้ดร้บัการพจิารณาในการเขา้รบัการชีแ้นะและ
ความช่วยเหลอืโดยตรงจากหน่วยงานรฐั 

- ยกระดับคุณภาพการสอนในอนุวิทยาลัย (Junior College) (2004)  
กระทรวงศึกษาธิการได้สนับสนุนทางเงนิทุนให้แก่สถาบนัทางอาชวีศึกษา 
TVE  เพื่อส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพในการสอนของสถาบนัโดยแต่ละ
สถาบนัต้องส่ง Proposal กล่าวถงึ จุดแขง็  ทรพัยากรทีม่ ี วสิยัทศัน์และทศิ
ทางการพฒันาทีต่อ้งการ เพื่อใหไ้ดร้บัการพจิารณา 

- รเิริม่การใชโ้ครงการTeaching Excellence เพื่อมหาวทิยาลยัหรอืวทิยาลยั
เทคโนโลย ี(2006)  เพื่อเพิม่คุณภาพการสอนในการศกึษาระดบัสงูเพื่อการ
พฒันาประสบการณ์ที่ดี (Best Practice) ส าหรบัประเทศ โดยมุ่งเน้นการ
พฒันา  

1. พฒันาคุณภาพของคร ู  
2. สรา้งหลกัสตูรทีด่ ี  
3. เพิ่มพูนความใผ่ รู้ ใ ฝ่ เ รียนของ เด็ก  พร้อมๆไปกับการเพิ่ม

ประสทิธภิาพในการเรยีนรู ้  
4. สรา้งระบบการประเมนิ 
5. สรา้งและปรบัปรุงโครงสรา้งการสอนในแต่ละสถาบนั 

- สง่เสรมิใหม้กีารมุ่งเน้นความเชีย่วชาญ (Specialize) ในสาขาวชิาใดสาขาหนึ่ง 
(Focus Direction)   

การยกระดบัสถาบนัจาก
อนุวิทยาลยั สู่วิทยาลยั 
และมหาวิทยาลยั 
(ขยายเสน้ทางอาชพี และ
ความต่อเนื่องในการ
อาชวีศกึษา) 

- กระทรวงศกึษาธกิารเปิดโอกาสใหม้กีารยกระดบัสถาบนัอาชวีศกึษา  (1980)  
เนื่องจากมอีุปสงค์แรงงานอาชวีศกึษาขัน้สงูนัน้เพิม่ขึน้เป็นอย่างมาก  โดยมี
การพิจารณาจากประวัติผลงาน  และศักยภาพของสถาบัน  อนุวิทยาลัย
สามารถยกระดบัตนเองไปสู่มหาวทิยาลยัทางเทคโนโลยไีด ้ กล่าวคอืสถาบนั
เหล่านี้สามารถขยายการเรยีนการสอน  รวมไปถึงการรบัรองวุฒกิารศกึษา
สายอาชีวศึกษาให้ไปไกลยิ่งขึ้นกว่าเดิม  ซึ่งจะเป็นการเปิดโอกาสสู่
ความกา้วหน้าในสายงานมากยิง่ขึน้ 
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ตารางท่ี 16:  สรปุนโยบายการส่งเสริมระบบอาชีวศีกษาของไต้หวนั (ต่อ) 
ประเดน็ส าคญั นโยบายการส่งเสริม 

เพิม่ความยืดหยุ่นของ
หลกัสูตรการศึกษา 
(เปิดโอกาสใหม้ทีางเลอืกใน
การศกึษามากยิง่ขึน้) 

- มกีารจดัตัง้ Comprehensive High School (1996) ที่มกีารสรา้งหลกัสตูร
อย่างครอบคลุมทัง้สายสามญัและสายอาชวีศกึษา  เปิดโอกาสให้นักเรยีนมี
ทางเลอืกในการเลอืกเรยีนวชิาทีต่นเองสนใจ  โรงเรยีนเปิดโอกาสใหเ้รยีนทัง้
ในสายวชิาการ หรอืสายอาชพี โดยเมื่อจบออกไป นกัเรยีนจะสามารถเลอืกได้
ทัง้การสอบเขา้มหาวทิยาลยัตามปกติ หรอืเลอืกสอบแบบ TVE เพื่อเขา้สู ่
Junior College, College of Technology หรอื University of Technology 

 

ปัจจยัความส าเรจ็ของอาชีวศึกษาในไต้หวนั 

ส าหรับปจัจัยความส าเร็จของอาชีวศึกษาในไต้หวัน เกิดจากการให้ความส าคัญใน
องคป์ระกอบต่างๆ ทัง้ดา้นการเรยีนการสอน และ ระบบ (Programs and System) ใหม้คีวามหลาย
หลาย เบด็เสรจ็ และรอบด้าน  เน้นการเชื่อมต่อกบัสถาบนัเอกชน (Private Institution)  เน้นการ
ปฏิบตัิในเชิงรุก และเน้นเป็นเลศิ  ขณะที่ด้านหลกัสูตรการสอน (Program) มคีวามหลายหลาย 
ครอบคลุม และเน้นการประยุกต์ใช้จรงิ  นอกจากนี้ ยงัเน้นที่ประสทิธภิาพ (Performance) ความ
เป็นเลศิในการร่วมมอืทางด้านอุตสาหกรรมเชงิวชิาการ  เน้นการสร้างผลงาน (Outcome and 
Achievement) คุณวุฒทิี่แสดงถึงทกัษะอย่างแท้จรงิ อกีทัง้เน้นการแข่งขนั (Competition) ระหว่าง
ผูเ้รยีนเพื่อกระตุน้ใหเ้กดิการพฒันาทกัษะและสรา้งสภาพแวดลอ้มทีใ่ฝก่ารเรยีนรูเ้ชงิแข่งขนั  
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ตารางท่ี 17:  องคป์ระกอบการศึกษาและปัจจยัความส าเรจ็ของอาชีวศึกษาในไต้หวนั  
องคป์ระกอบการศึกษา  ปัจจยัความส าเรจ็ 

การเรียนการสอน และ ระบบ 
(Programs and System) 
-มคีวามหลายหลาย เบด็เสรจ็ และรอบดา้น  
 

- หยบิยื่นความต่อเนื่องในสายอาชพี และความยดืหยุ่นใน
การยา้ยหรอืสบัเปลีย่นลกัษณะการศกึษา (Vertical 
Continuity and Horizontal Flexibility) 

- สิง่น้ีเป็นจุดเด่นและปจัจยัหลกัของอาชวีศกึษาไตห้วนัที่
โดนเด่นขึน้มาจากประเทศอื่น 

สถาบนัเอกชน 
(Private Institution) 
-ปฏบิตัใินเชงิรุก และเน้นเป็นเลศิ 

- สถาบนัเอกชนนัน้มเีครอืขา่ยเชือ่มต่อกบัภาคอตุสาหกรรม
และภาคธรุกจิ ดัง้นัน้แลว้การใหภ้าคเอกชนเขา้มา
ด าเนินการทางดา้นการศกึษาจะท าใหค้วามสอดคลอ้งของ 
TVE และตลาดแรงงานมมีากขึน้ 

- กว่ารอ้ยละ 63.58 ของนกัเรยีนอาชวีศกึษาขัน้สงูนัน้อยูใ่น
สถาบนัเอกชน 

- ในระดบัอนุวทิยาลยั ประมาณรอ้ยละ 80 ของนกัเรยีนนัน้
อยู่ในสถาบนัเอกชน 

หลกัสูตรการสอน 
(Program) 
-มคีวามหลายหลาย ครอบคลุม และเน้นการ
ประยุกตใ์ชจ้รงิ 

- TVE พยายามทีจ่ะน าเสนอหลกัสตูรทีเ่หมาะสมกบัความ
สนใจและความสามารถของนกัเรยีน 

- แต่ในขณะเดยีวกนักม็ุ่งเน้นการตอบโจทยด์า้นการจา้งงาน 
- สิง่ทีเ่น้นสามอย่างคอื ทกัษะทีใ่ชไ้ดจ้รงิ ความสามารถใน

การท างานร่วมกนั และการศกึษาทีเ่น้นประสบการณ์เหน็
จรงิ 

ประสิทธิภาพ 
(Performance) 
-เป็นเลศิในการร่วมมอืทางดา้นอุตสาหกรรมเชงิ
วชิาการ 

- ไตห้วนัมุ่งเน้นการพฒันาในเรื่องของ Industrial-academic 
Co-operation คอืการหยบิยื่นโอกาสในการเขา้ท างานที่
ตรงกบัความสามารถของตนทนัท ี 

- สนบัสนุน R&D เพื่อผลประโยชน์ของคนรุ่นปจัจุบนัและ
อนาคต 

ผลงาน 
(Outcome and Achievement) 
-คุณวุฒทิีแ่สดงถงึทกัษะอย่างแทจ้รงิ 

- มกีารใหค้วามส าคญักบัการเรยีนรูจ้ากการฝึกฝน ทัง้
นกัเรยีนและคร ูเพื่อทีจ่ะใหไ้ดร้บัประสบการณ์ทีส่ าคญัและ
เป็นประโยชน์ 

- มกีารใชป้ระกาศนียบตัรในเฉพาะดา้นเพื่อใชใ้นการการนั
ตคีวามสามารถหรอืความถนดันอกเหนือจากการใชว้ฒุิ
การศกึษาทัว่ไป 

การแข่งขนั 
(Competition) 

- สนบัสนุนการแขง่ขนัในหมู่ของนกัเรยีน เพื่อใหเ้กดิการ
พฒันาทกัษะ และสรา้งสภาพแวดลอ้มการแขง่ขนัที่
สามารถเป็นประโยชน์ใหแ้ก่ตวันกัเรยีนเองได ้
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2) ระบบอาชีวศึกษาในประเทศเกาหลีใต้ 
 
ในปี ค .ศ . 1962 รฐับาลเกาหลใีตไ้ดน้ าเอาชุดแผนการพฒันาเศรษฐกจิ 5 ปีออกมาใช ้เป็น

แผนพฒันาเศรษฐกจิแบ่งแยกออกไดเ้ป็นช่วง ๆ และเมือ่น ามาวเิคราะหเ์ชื่อมโยงกบันโยบายทาง
อาชวีศกึษาแลว้ สามารถสรุปไดด้งัตารางที ่18 
 
ตารางท่ี 18: พฒันาการของระบบอาชีวศีกษาของเกาหลีใต้ 

ช่วงปีของ
แผนการศึกษา 

เป้าหมายหลกัของ 
แผนพฒันาเศรษฐกิจ 

แนวทางการพฒันา 
การศึกษาในประเทศ 

ยุทธศาสตร ์หรอื
นโยบาย ส าคญั 

1962-1971 
(The First Two 
Periods) 

- ใหค้วามส าคญัของของ
เจรญิเตบิโตในภาคการผลติ
ทีเ่น้นแรงงาน เช่น
อุตสาหกรรมสิง่ทอ หรอื
เสือ้ผา้ 

- เป้าหมายหลกัคอืการศกึษาที่
น าไปใชไ้ดจ้รงิ  ต่อตา้นความเป็น
คอมมวินิสต ์และการพฒันาอย่างมี
จรยิธรรม 

- เริม่ใหค้วามส าคญักบัการวางแผน
ก าลงัคนเพื่อการพฒันาของ
เศรษฐกจิ 

- ขยายโอกาสและการเขา้ถงึ
การศกึษาขัน้พืน้ฐานเพื่อเยาวชน
ทุกคน 

- ขยายและยกระดบั
การศกึษาในระดบั 
Primary และ 
Secondary 

- ใหค้วามส าคญักบั 
TVET (Technology 
and Vocational 
Education and 
Training) ในชว่ง
ปลายทศวรรษที ่60  

- น าแนวคดิทางดา้น
การวางแผน
ก าลงัคนเขา้มาใช ้
(Manpower 
Planning) 

1972-1976 
(The Third 
Periods) 

- ใหค้วามส าคญัมากขึน้กบั
อุตสาหกรรมหนกัอย่างเช่น 
อุตสาหกรรมเคม ี และ
อุตสาหกรรมการต่อเรอื 

- ใหค้วามส าคญักบัอาชวีศกึษามาก
ขึน้  โดยเริม่ปทูางมาตัง้แต่ปลาย
ทศวรรษที ่60 เพื่อใหส้ามารถสรา้ง
ความแขง็แกร่งยิง่ขึน้ไปในชว่ง
ทศวรรษที ่70 

- หลกัสตูรเน้นเรื่องวทิยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลยมีากยิง่ขึน้เช่นการแยก
วชิาเทคโนโลยอีอกมาสอนต่างหาก 

- Discovery and Enquiry ถูก
ผลกัดนัใหเ้ป็นเครื่องมอืการสอนที่
ส าคญั 
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ตารางท่ี 18: พฒันาการของระบบอาชีวศีกษาของเกาหลีใต้ (ต่อ) 
ช่วงปีของ

แผนการศึกษา 
เป้าหมายหลกัของ 

แผนพฒันาเศรษฐกิจ 
แนวทางการพฒันา 
การศึกษาในประเทศ 

ยุทธศาสตร ์หรอื
นโยบาย ส าคญั 

1977-1981 
(The Forth 
Periods) 

- รฐับาลใหค้วามส าคญักบั
การศกึษา สาธารณสขุ และ
การอยู่อาศยั ใหอ้ยูใ่นวาระ
แห่งชาต ิ(National 
Agenda) 

 

 - ขยายและยกระดบั
การศกึษาใน Upper 
Secondary 

- ขยายการศกึษาใน
ระดบัมหาวทิยาลยั 

- สรา้งเสรมิความ
แขง็แกร่งของระบบ
การศกึษา TVET 

1982-1986 
(The Fifth 
Periods) 

- เน้นการพฒันาอย่างสอด
ประสานกนัระหว่าง
เศรษฐกจิและสงัคม 

- ปจัจยัทางสงัคมเขา้มามี
บทบาทมากขึน้ 

- ปฏริปูภาพลกัษณ์ทีย่ ่าแยข่องการ
สอบเขา้มหาวทิยาลยัทีม่ใีนสงัคม 
(การแขง่ขนัทีก่ดดนัมากเกนิไป) 
เช่นการลดความตอ้งการของ
นกัเรยีนทีต่อ้งเรยีนกวดวชิา ซึง่เป็น
การก่อภาระทางการเงนิใหแ้ก่
ผูป้กครอง 

- ใหค้วามส าคญักบัการวางหลกัสตูร
มากขึน้ (เน้นการบรูณาการ ของ
สาระวชิา) 

1990 ถงึปจัจบุนั - สงัคมมคีวามหลากหลาย
และพลวตัการเปลีย่นแปลง
ทีเ่รว็มากยิง่ขึน้ ท าใหก้าร
วางแผนก าลงัคนท าไดย้าก
มากขึน้ 

- สงัคมมคีวามเป็น
ประชาธปิไตยมากยิง่ขึน้ มี
พลเรอืนเพิม่มากขึน้ตามไป
ดว้ย 

- ดงันัน้แลว้การใชก้ลไกตลาด
เขา้มาช่วยจงึน่าจะเป็น
ทางออกทีด่กีว่าการวางแผน
โดยตรงจากฝา่ยรฐั 

- รฐัยกเลกิการวางแผนระดบั 
มหภาค 

- มุ่งเน้นการพฒันาสู่
เศรษฐกจิฐานความรู ้

- เปลีย่นเป้าหมายจากการเน้นเชงิ
ปรมิาณและการขยายตวัไปเป็นการ
เน้นในการวางแผนอุปทานก าลงัคน 
(Manpower Supply) และการเน้น
คุณภาพ ความสอดคลอ้ง และความ
เป็นเลศิในการศกึษา 

- วางหลกัสตูรโดยใชผู้เ้รยีนเป็น
ศนูยก์ลาง และใหค้วามส าคญักบั
การเป็นปจัเจก 

- Quality 
Enhancement for 
K-12 

- การลงทุนสาธารณะ
ส าหรบัการศกึษา
ระดบัสงู 

- การเรยีนรูต้ลอดชวีติ 
(Lifelong Learning) 

ทีม่า: วเิคราะหแ์ละรวบรวมโดยคณะวจิยั Sasin Institute for Global Affairs (SIGA) 
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ภาพท่ี 72: พฒันาการของระบบอาชีวศีกษาของเกาหลีใต้  
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นโยบายหรือความคิดริเริม่ของอาชีวศึกษา / ระบบศึกษาโดยทัว่ไปของเกาหลีใต้ 

(Initiatives) 

อาชวีศกึษาในประเทศเกาหลใีต้ได้พฒันามาจากการศกึษาสายอาชพีในระดบัมธัยม
ปลาย บวกกบัหลกัสูตรสอง หรอืห้าปีของโรงเรยีนเทคนิค  โดยโรงเรยีนเทคนิคนัน้เป็นส่วนผสม
ของมธัยมศกึษาตอนปลายรวมเขา้กบัแนวคดิของอนุวทิยาลยั (Junior College) หรอืความเป็น
อนุวทิยาลยัต่างหากก็เช่นเดยีวกนั 
 
ตารางท่ี 19:  นโยบายทางการศึกษาระบบอาชีวศีกษาของเกาหลีใต้  

ช่วงเวลาท่ีเร่ิมใช้นโยบาย นโยบายทางการศึกษา 
1960s 
(ภาคการผลติเตบิโตขึ้นอย่างรวดเรว็ และรฐัขยาย
อุตสาหกรรมเคม)ี 

- รฐับาลใชเ้งนิในการลงทุนเปิดโรงเรยีนอาชวีศกึษาเป็น
จ านวนมาก เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัความหลากหลายของอุป
สงคแ์รงงานจากฝา่ยอุตสาหกรรม 

1970s - หลกัสตูรของโรงเรยีนเทคนิคถูกปรบัเปลีย่นใหเ้ป็น
หลกัสตูร สอง หรอืสามปีในระดบัอนุวทิยาลยั 

1980s 
(มคีวามตอ้งการแรงงานอาชวีศกึษามากขึ้นจากภาค
การผลติ สาเหตุจากการขาดแคลนนัน้มาจากค่านิยม
การเรยีนต่อมหาวทิยาลยัของนกัเรยีนทีจ่บโรงเรยีน
อาชวีศกึษาหรอืเทคนิคในระดบัมธัยมปลาย  และ
แรงงานจบมธัยมปลายสว่นใหญ่ถูกดงึไปอยูท่ีภ่าค
บรกิาร) 

- รเิริม่แนวคดิของสถาบนัการศกึษาทีเ่ป็นมหาวทิยาลยัเปิด 
เพื่อตอบโจทยใ์นเรื่องของการยกระดบัทกัษะของแรงงาน
ไปพรอ้มๆ กบัโอกาสในการเรยีน (Diploma) 

 

1990s 
 

- สบืเน่ืองจากปญัหาในปลายทศวรรษที ่80 รฐัจงึพยายาม
เพิม่จ านวนของนกัศกึษาอาชวีศกึษาใหม้ากกว่าสาย
สามญัรอ้ยละ 50 ภายในปี 1998 แต่กล็ม้เหลวเนื่อง 
เพราะสดัสว่นของการเขา้เรยีนยงัคงเป็นเท่าเดมิเพราะ
ค่านิยมยงัคงไม่เปลีย่นแปลง และโรงงานสว่นใหญ่เริม่หนั
มาใชเ้ครื่องจกัรกลในการผลติเพื่อเป็นการประหยดั
แรงงานสง่ผลใหน้โยบายไม่ประสบความส าเรจ็ 

1995s 
(Education Reform Proposal) 

- ใหท้างเลอืกในการศกึษามากขึน้ ในแงข่องสาขาวชิา และ
ตดัสว่นทีเ่กนิความจ าเป็นออกเสยี 

- มุ่งเน้นทกัษะสามอย่างเป็นส าคญั (Foreign Language, 
Literacy, Information Technology) 
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ตารางท่ี 19: นโยบายทางการศึกษาระบบอาชีวศีกษาของเกาหลีใต้ (ต่อ) 
ช่วงเวลาท่ีเร่ิมใช้นโยบาย นโยบายทางการศึกษา 

2010s 
(Solving Over-education with Value Adjustment) 

- โรงเรยีนสายวชิาชพีเฉพาะส าหรบัมธัยมตอนปลาย 
(Meister High School) ถูกตัง้ขึน้มาเพื่อปรบัแนวคดิและ
ภาพลกัษณ์อาชวีศกึษาในสงัคมใหด้ขีึน้ โดยเป็นโรงเรยีน
ทีค่ดัเดก็ทีม่คีวามรูค้วามสามารถโดยเฉพาะ น ามาต่อยอด
ในทัง้ดา้นความรู ้ทกัษะ และประสปการณ์ เพื่อใหแ้รงงาน
นี้มทีกัษะทีเ่หมาะสมและสามารถเขา้สูต่ลาดแรงงานได้
อย่างมปีระสทิธภิาพโดยทีไ่มต่อ้งพึง่การเรยีนหรอืวุฒใิน
ระดบัมหาวทิยาลยั  ในขณะเดยีวกนักเ็ป็นการยกระดบั
คุณภาพของอาชวีศกึษา สถานศกึษาลกัษณะน้ีทีม่คีวาม
เชื่อมโยงกบัภาคเอกชนโดยตรง  ท าให ้Meister High 
เป็นสถาบนัทีส่ามารถการนัตกีารมงีานท าของนกัเรยีนได ้

ทีม่า: วเิคราะหแ์ละรวบรวมโดยคณะวจิยั Sasin Institute for Global Affairs (SIGA) 
 

ปัจจยัความส าเรจ็ของอาชีวศึกษาในเกาหลีใต้ 

แมว้่าเกาหลใีตย้งัไมส่ามารถท าใหอ้าชวีศกึษาประสบความส าเรจ็ไดเ้ทยีบเท่าไต้หวนั  แต่
ก็ได้มกีารรเิริม่แนวความคดิใหม่ๆ ที่จะน ามาปรบัปรุงระบบอาชีวศึกษา ทัง้ในด้านของคุณภาพ 
ปรมิาณ และสงัคม เช่นทีไ่ดก้ล่าวไปถงึ Meister High School ทีม่กีารเริม่ปฏบิตัอิย่างจรงิจงัตาม
แนวคดิในปี ค.ศ. 2010 โดยมจีุดเริม่ต้นมาจาก โรงเรยีนอาชวีศกึษาโดยทัว่ไปที่ผนัตวัมาให้การ
เรยีนการสอนในสาขาวชิาเฉพาะด้านที่ทางสถาบนัและกระทรวงศึกษาธกิารเล็งเห็นตรงกนัว่า  มี
ความพรอ้มทัง้ด้านบุคลากรและทรพัยากร  เป็นการท าตวัเองให้เป็นเลศิทางดา้นใดดา้นหนึ่งอย่าง
ชัดเจน  ครอบคลุมไปถึงเป็นตัวกลางในการเชื่อมต่อภาคการศึกษาสายอาชีพ แล ะภาค
ผูป้ระกอบการในขณะเดยีวกนั อยา่งไรกต็าม ผลลพัธข์องแนวคดินี้ยงัคงคอยจบัตาดูกนัต่อไปในช่วง
ระยะเวลาหนึ่ง 
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ตารางท่ี 20: ปัจจยัความส าเรจ็ของระบบอาชีวศีกษาของเกาหลีใต้  
ประเดน็หลกั ความหมายโดยนัย 

ระบบแผนเพือ่การเรียนรูข้ณะท างาน 
(Plans for Establishing a Learn while Working 
System) และ 
การวางแผนขัน้พื้นฐานเพือ่นวตักรรมทาง
อาชีวศึกษา 
(Basic Plan for Innovating Secondary Vocational 
Education) 

- จุดประสงคค์อืการสง่เสรมิความสามารถของภาค
อาชวีศกึษา ประสทิธผิล และเพิม่อตัราการจา้งงานหยบิยื่น
โอกาสการเขา้ท างานใหแ้ก่คนในตลาดแรงงาน 

- จดักระบวนทศัน์ของระบบใหม่ และท าใหส้ถาบนัมคีวาม
เฉพาะในสาขาวชิามากขึน้ 

- กุญแจส าคญัในเรื่องนี้คอื Meister High School (โรงเรยีน
มธัยมศกึษาตอนปลายทีเ่น้นสายอาชพี คดันกัเรยีนหวักะทิ
โดยเฉพาะ เน้นการเรยีนรูจ้ากการปฏบิตัจิรงิ) 

การส่งเสริมสมรรถภาพและทกัษะในการศึกษา
เพือ่ตอบสนองอปุสงคเ์ป็นหลกั 
(Competency-based Approaches for a Demand-
oriented Vocational Education) 

- สรา้งความเป็นมาตรฐานในการศกึษา  โดย The National 
Competency Standard (NCS) ทีต่ัง้มาตรฐานในเรื่องของ
ความรู ้ทกัษะ และคุณภาพภาคอุตสาหกรรมใน
หลากหลายอาชพีทีจ่ะเป็นกลไกการขบัเคลื่อนหลกัของ
เศรษฐกจิ  ปจัจุบนัใชใ้นระดบั Meister High School และ
อนุวทิยาลยั สถาบนัน้ีถูกตัง้ความหวงัไวว้่าจะเป็นกลไก
การสะทอ้นอุปสงคจ์ากทางฝา่ยอุตสาหกรรม และภาค
ผูป้ระกอบการอื่นๆไดด้ทีีส่ดุ 

การเอ้ืออ านวยความสะดวกในกระบวนการการ
ปฏิรปูโดยการรว่มมือกนัระหว่างภาคเศรษฐกิจ 
(Facilitating the Process of Reform through 
Collaboration) 

- การขาดความเชื่อมต่อระหว่างภาคการศกึษาและภาค
แรงงานท าใหเ้กดิความดอ้ยประสทิธภิาพของทัง้สองฝา่ย 
ดงันัน้แลว้การวางแผนวางนโยบายจงึตอ้งมคีวาม
สอดคลอ้งกนั 

- การร่วมมอืกนัระหว่างภาคธุรกจิ  ภาคอุตสาหกรรมกบัภาค
การศกึษาเพื่อสรา้งความเป็นหุน้สว่น  เป็นตวัขบัเคลื่อน
ส าคญัทัง้ในลกัษณะของการศกึษาและความมปีระสทิธภิาพ
ของแรงงานทีเ่ป็นก าลงัส าคญัของเศรษฐกจิ 

ทีม่า: คณะวจิยั Sasin Institute for Global Affairs (SIGA) 
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3) ระบบอาชีวศึกษาในประเทศสิงคโปร ์ 

อาชวีศกึษานัน้ถอืว่าเป็นหน่ึงในปญัหาสากลส าหรบัการจดัการศกึษา และทกัษะทางดา้น
อาชวีศกึษานี้เองทีม่ชี่องว่างในเรือ่งของการพฒันาทรพัยากรมนุษยม์ากทีสุ่ด  

สิง่ที่เป็นความท้าทายที่ส าคญัของการศกึษาสายนี้คอืการปรบัเปลี่ยนภาพลกัษณ์นัน่เอง 
รฐับาลของประเทศสิงคโปร์นัน้มคีวามเชื่อในการพฒันาระบบการศึกษาและมกีารลงทุนทัง้การ
สนับสนุนมหาวิทยาลยั โพลีเทคนิค แต่จะเน้นไปทางของอาชวีศึกษาและเทคนิคศึกษา ภายใต้
สถาบนัการศกึษาทางดา้นเทคนิค (Institute of Technical Education หรอื ITE)  ทีม่กีารพฒันา
อยา่งต่อเนื่องเรือ่ยมาตัง้แต่การประกาศอสิรภาพของประเทศในปี ค.ศ.1965 
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ตารางท่ี 21:  เป้าหมาย แนวทางการพฒันา และการปฏิบติัการหลกัของระบบอาชีวศีกษาของสิงคโปร ์
ช่วงเวลา เป้าหมายหลกัของการพฒันาเศรษฐกิจ แนวทางการพฒันาการศึกษา 

ของประเทศ 
การปฏิบติัการ 

1960s – 1970s 
 

Labor Intensive Economy 
Transition to Industrialized 

Economy 

เน่ืองจากการคา้ขายระหว่างประเทศและ
กจิกรรมในลกัษณะสนิคา้บรกิารไม่สามารถ
ทีจ่ะรองรบัแรงงานในประเทศได ้จงึตอ้งมี
การกระจายความเสีย่ง กระตุน้เศรษฐกจิ
ผ่านภาคสว่นอุตสาหกรรม และสรา้งอาชพี
จากการรเิริม่อุตสาหกรรมรปูแบบใหม่ 

- มกีารขยายตวัทางการศกึษาอยา่งรอบ
ดา้น ทัง้การศกึษาในระดบัประถม 
มธัยม และอาชวีศกึษา 

- วางรากฐานทีจ่ าเป็นส าหรบัการศกึษา
ทกัษะพืน้ฐานของอาชวีศกึษา 

- การศกึษาแนวทางหลกัยงัคงเป็นใน
ลกัษณะของสายวชิาการ 

- ตัง้ Industrial Train Board ขึน้มาเพื่อ
บรหิาร จดัการ และเพิม่ความเขม้ขน้
ใหแ้ก่การฝึกทกัษะการอุตสาหกรรม* 

- ตัง้สถาบนัอาชวีศกึษาแหง่สงิคโปรข์ึน้มา ในปี 1964 
(Singapore Vocational Institute) 

- ตัง้หน่วยงานการศกึษาสายช่างเทคนิคขึน้มา 
(Technical Education Department หรอื TED) เพื่อ
พฒันาการศกึษาสายอาชพี การฝึกทกัษะเพื่อการ
อุตสาหกรรมและบุคลากรคร ู

- จดัตัง้ National Trade Certificate (NTC) เพื่อเป็น
หน่วยงานในการประกนัคุณภาพทกัษะในภาพรวม 

- จดัตัง้ Economic Development Board (EDB) เพื่อ
ด าเนินการในเรื่องของการดงึดดูการลงทุนโดยตรง
หรอื FDI (Foreign Direct Investment) เขา้สู่
ประเทศ 

- ร่วมมอืกบัประเทศอื่นๆเพื่อจดัตัง้ MNCs (Multi-
national Company) ในลกัษณะของศนูยฝึ์กอบรม
ร่วมระหว่างรฐับาล (Joint Govt. Training Centers) 
ทีมุ่่งหมายร่วมมอืในเรื่องการจดัสรรก าลงัคนสาย
เทคนิค 
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ตารางท่ี 21:  เป้าหมาย แนวทางการพฒันา และการปฏิบติัการหลกัของระบบอาชีวศีกษาของสิงคโปร ์(ต่อ) 
ช่วงเวลา เป้าหมายหลกัของการพฒันาเศรษฐกิจ แนวทางการพฒันาการศึกษา 

ของประเทศ 
การปฏิบติัการ 

1980s 
 

Capital-Intensive Economy 

มเีป้าหมายในการพฒันาเชงิอุตสาหกรรมปิ
โตรเคมี ไบโอเทคโนโลยี และเทคโนโลยี
สารสนเทศ ไปพรอ้มๆกบัการผลติการดา้น
บริการ ตรวจสอบ การเงิน การผลิต และ
การจดัซื้อจดัจา้ง ทัง้นี้แล้ว ในการพฒันามี
สามเสาที่เป็นตัวชูโรงของการพฒันาทาง
เศรษฐกจิคอื Mechanization Automation 
และ Computerization 
 
ในช่วงปี 90 ทิศทางในการพัฒนาของ
สงิคโปร์เป็นไปในลกัษณะของการส่งเสริม
ภาคการผลิตและภาคบริการให้ขึ้นมาเป็น
ตั ว ขับ เ ค ลื่ อ น เ ศ ร ษ ฐ กิ จ  ค ว บ คู่ กั บ
ภ า ค อุ ต ส า ห ก ร ร ม  ส นั บ ส นุ น ใ ห้
ผูป้ระกอบการมคีวามหลากหลาย ยกระดบั 
และพฒันาไปสู่การเป็นบริษัทส่งออก รวม
ไปถึงส่งเสริมการลงทุนในต่างแดนด้วย
เช่นกนั 

- เสรมิสรา้งคุณภาพของการศกึษาใน
ทุกๆระดบัสถาบนั 

- หลงัจากตัง้เป้าประสงคใ์นช่วงปี 90 เริม่
เหน็ไดช้ดัเจนว่า เวททีีส่งิคโปรต์อ้งให้
ความส าคญั คอื สว่นของการศกึษา
หลงัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 9 ปี รวมไป
ถงึระดบัมหาวทิยาลยั โพลเีทคนิค และ 
VITB เพื่อการรบัประกนัคุณภาพและ
จ านวนของก าลงัคนดา้นเทคโนโลยขี ัน้
สงู ความรู ้และบรกิาร 

- จดัตัง้ Vocational and Industrial Training Board 
(VITB) ขึน้มาแทนที ่ITB ดว้ยภารกจิทีก่วา้งขึน้ 
มุ่งเน้นการแผข่ยายการพฒันาทกัษะใหส้อดคลอ้งกบั
อุตสาหกรรมหลกัของประเทศ 

- มกีารปรบัเปลีย่นโครงสรา้งหลกัสตูรเพื่อพฒันาความ
เป็นมอือาชพี สรา้งบคุลากรครทูีม่คีุณภาพยิง่ขึน้ 
และพฒันาระบบฐานขอ้มลู 

- สรา้งระบบ Continuing Education and Training 
(CET) เพื่อการสานต่อ ยกระดบั และฝึกทกัษะใหแ้ก่
แรงงาน โดยมุง่เป้าหมายไปทีก่ลุ่มผูด้อ้ยโอกาส 

- สรา้งแผนงานการฝึกฝนสามรปูแบบคอื Basic 
Education for Skills Training (BEST)  Work 
Improvement Through Secondary (WISE) และ 
Modular Skills Training (MOST) 

- รเิริม่นโยบายการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 10 ปี อย่าง
จรงิจงัเพื่อการรบัประกนัคุณภาพทกัษะของก าลงัคน 

- ก่อตัง้ Institute of Technical Education (ITE) 
ส าหรบัการดแูลจดัการการศกึษาระดบัสงูกว่ามธัยม
ตน้ในปี 1992 ซึง่เขา้มาแทนที ่VITB เพื่อการน าพา
ไปสูร่ะดบัโลก 
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ตารางท่ี 21:  เป้าหมาย แนวทางการพฒันา และการปฏิบติัการหลกัของระบบอาชีวศีกษาของสิงคโปร ์(ต่อ) 
ช่วงเวลา เป้าหมายหลกัของการพฒันาเศรษฐกิจ แนวทางการพฒันาการศึกษา 

ของประเทศ 
การปฏิบติัการ 

2000s 
 

Knowledge-Intensive 
Economy 

เร่งการพัฒนาเพื่อเศรษฐกิจที่มีความเป็น
โลกาภิวัฒน์ พร้อมไปด้วยการริเริ่มการ
ประกอบการ และความสามารถกระจาย
ความเสีย่งได้อย่างดแีละในขณะเดยีวกนัก็
พยายามที่จะเสริมสร้างการผลิตระดับ 
High-end ด้วยเพราะเห็นความส าคญัของ
ภาคการบรกิารในฐานะกลไกการขบัเคลื่อน
เศรษฐกจิทีด่ ี

- เน้นความส าคญัของวทิยาศาสตรด์า้น 
Biomedical Info-communication 
Integrated Resorts วศิวกรรมทีม่มีลูค่า
สงู และเทคโนโลยสีรา้งสรรค ์

- สรา้งความเป็นศนูยก์ลางความรู ้
(Knowledge Hub) 

- สรา้งแรงจงูใจใหม้นีกัเรยีนต่างชาตเิพิม่มากขึน้ 
- สรา้งเครอืขา่ยกบัสถาบนัทีม่ชีื่อเสยีงนอกประเทศ 

ทีม่า: วเิคราะหแ์ละรวบรวมโดยคณะวจิยั Sasin Institute for Global Affairs (SIGA) 
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จากการศกึษาตามประวตัทิี่ผ่านมา อาชวีศกึษาในสงิคโปรม์แีนวทางการพฒันาประเทศ
โดยยดึเอาความมอียู่ของทรพัยากรของตนเองเป็นทีต่ ัง้ และมกีารเร่งพฒันาใหเ้กดิความสมดุลของ
อุปสงค์และอุปทานของแรงงาน เกดิความสอดคล้อง และมหีน่วยงานที่จดัตัง้ขึ้นมาเพื่อการพฒันา
อยา่งต่อเนื่อง ความเอาใจใส่และการพฒันาอยา่งต่อเนื่องในบรบิทระดบัประเทศนี้เองทีท่ าใหส้งิคโปร์
สามารถดึงศักยภาพของการเรียนการสอนภาคอาชีวศึกษาออกมาได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ  
นอกจากนี้ อกีประการหน่ึงทีส่ าคญั คอื ความชดัเจนของประเทศในการตดัสนิใจว่าอุตสาหกรรมการ
ผลติในรปูแบบใดทีป่ระเทศตอ้งการใหเ้ป็นกลไกหลกัในการขบัเคลื่อนเศรษฐกจิ 

 
ภาพท่ี 73: พฒันาการของระบบอาชีวศีกษาของสิงคโปร ์

 
 

นโยบายหรือความคิดริเริม่ของอาชีวศึกษาในสิงคโปร ์(Policy and Initiatives) 

ในส่วนนี้จะเป็นการวเิคราะห์ประเด็นทางด้านนโยบายอาชวีศกึษาหรอืการฝึกฝนทกัษะ
แรงงานในประเทศสงิคโปรเ์พื่อศกึษากลไกทางพฒันาทางดา้นแรงงานในภาพรวม 
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ตารางท่ี 22:  นโยบายหรอืความคิดริเร่ิมของอาชีวศึกษาในสิงคโปร ์

ประเดน็ส าคญั นโยบายส าคญั 

การฝึกฝนทกัษะเพือ่การเข้าสู่
ตลาดแรงงานอยา่งมีประสิทธิภาพ 

- Basic Education for Skills Training (BEST) เป็นโปรงแกรม
ส าหรบัการฝึกฝนทกัษะทีจ่ าเป็นใหแ้ก่แรงงานระดบัผูใ้หญ่ เช่น 
ความคล่องในการใชภ้าษาองักฤษ เพื่อการต่อยอดในการศกึษา
และการสง่เสรมิทกัษะในอนาคต 

- Worker Improvement Through Secondary Education 
(WISE) คือ โปรแกรมส าหรับแรงงานผู้ใหญ่ที่จบโปรแกรม 
BEST เพื่อการสอบ General Certificate of Education (GCE) 
ระดบั N-Level 

- Modular Skills Training Initiative (MOST) คอืโปรแกรมขนาด
ใหญ่ส าหรบัผูท้ีต่อ้งการทกัษะใหม่ หรอืยกระดบัทกัษะตนทีม่อียู่
แล้วด้วยโปรแกรมลกัษณะของ Part-time ที่มีเวลาให้เลือก
แลว้แต่ความสะดวกของบุคคลนัน้ ๆ 

- Adult Cooperative Training Scheme (ACTS) คอืโปรแกรมที่
มุ่งเน้นพฒันากลุ่มแรงงานอายุ 20-40 ปี ทีม่ทีกัษะต ่า 

- Training Initiative for Mature Employees (TIME) พฒันา
ทกัษะแรงงานอายุมากกว่า 40 ปีขึน้ไปเพื่อการสอบใบประกอบ
อาชพี National ITE Certification (NITEC) โดยมกีารเรยีนการ
สอนเป็นระยะเวลา 6 เดอืน ในหลากหลายภาษาแล้วแต่ความ
ตอ้งการ เช่น องักฤษ จนี มาเลย ์หรอื ทามลิ 

- Reskilling for New Economy Workforce (ReNEW) ส่งเสรมิ
ในเรื่องของการมอีาชพีตลอดชวีิต (Lifelong Employability) 
ผ่านการให้การศึกษาและการฝึกฝนทกัษะประกอบไปด้วย3 
สว่นคอื  

1. Fast Track Program ท าให้แรงงานสูงวยัได้รบัการ
ประกนัฝีมอืในระยะเวลาทีส่ ัน้กว่า ดว้ยคอรส์รวบรดั โดย
มุ่งเน้นกลุ่มเป้าหมายทีจ่บจาก ITE หรอืเท่าเทยีม  

2. Post-Nitec Program จะเน้นผูท้ีจ่บการศกึษาจาก ITE 
ด้วยเช่นกนัเน้นการเพิ่มทกัษะใหม่ ที่เป็นความฉพาะ
ทางดา้นเทคโนโลยใีหม่ๆ 

3. Top-Up Certification Scheme เป็นโปรแกรมทีท่ าใหผู้้
ทีจ่บจาก ITE ไดร้บัใบรบัรองอื่น ๆ เพิม่เตมิจากทีม่อียู่ 
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ตารางท่ี 22:  นโยบายหรอืความคิดริเร่ิมของอาชีวศึกษาในสิงคโปร(์ต่อ) 

ประเดน็ส าคญั นโยบายส าคญั 

การสรา้งมาตรฐานทีดี่เพือ่การประกนั
คณุภาพอาชีวศึกษา 

ด้วยการสรา้งหน่วยงานทีมี่ความ
รบัผิดชอบทีช่ดัเจน 

- มีการจัดตัง้สถาบันเพื่ออาชีวศึกษาอย่างชัดเจน ซึ่งก็คือ 
Institute of Technical Education (ITE)  
- โดยมหีน้าทีส่ าคญัในการจดัสรรหาโปรแกรมการฝึกฝน

และการฝึกงาน รวมไปถึงการจัดการการศึกษาสาย
อาชพีอย่างต่อเนื่อง  

- สร้างหลกัสูตรที่มีความเป็น Broad-based ที่เน้นทัง้
ทฤษฎแีละการปฏบิตั ิ 

- สรา้งหลกัสตูร Multi-disciplinary ทีใ่หโ้อกาสการเรยีน
ในรายวชิาอย่างกวา้งขวาง 

- มกีารสร้างเครอืข่ายร่วมกนักบับรษิทัเอกชนเพื่อสร้าง
เสรมิฐานของทกัษะและความรู ้และเปิดโอกาสให้มกีาร
เรยีนรูด้ว้ยการลงมอืปฏบิตัจิรงิ 

สรา้งเครอืข่ายเพือ่การต่อยอด
อาชีวศึกษา 

- จดัตัง้ Singapore Institute of Technology (SIT) สร้าง
เครอืขา่ยกบัมหาวทิยาลยัต่างชาตทิีม่ชีื่อเสยีง เพื่อสรา้งหนทาง
การขยายการศึกษาสายอาชีพขัน้สูง และจัดให้นักเรียนโพลี
เทคนิคสามารถเขา้ศกึษาในมหาวิทยาลยัภายในประเทศที่อยู่
ภายใต้การสนับสนุนของรฐั โดยเครือข่ายปจัจุบนัประกอบไป
ดว้ย 

 Culinary Institute of America 
 Digipen Institute of Technology 
 Glasgow School of Art 
 Newcastle University 
 Technical University of Munich 
 University of Glasgow 
 University of Manchester 
 University of Nevada 
 Las Vegas and Wheelock College  
 และอื่น ๆ ทีจ่ะตามมาอกีจ านวนมาก 

ทีม่า: คณะวจิยั Sasin Institute for Global Affairs (SIGA) 
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ปัจจยัความส าเรจ็ของการอาชีวศึกษาในประเทศสิงคโปร ์

หลงัจากการจดัตัง้สถาบนัการศกึษาอยา่งมัน่คงในปี ค.ศ.1992 ITE ในประเทศสงิคโปรน์ัน้
ไดพ้ฒันาการศกึษาสายอาชพีและเทคนิคสู่รปูแบบเพื่อความเป็นเลศิอย่างชดัเจน ทัง้นี้  ความส าเรจ็
ของการอาชีวศึกษาของประเทศสิงคโปร์ขึ้นอยู่กับหลากหลายปจัจยั อาทิ การวางนโยบายที่
สอดคล้องกบัเป้าหมายการพฒันาประเทศ การปรบัทศันคติ โดยเฉพาะอย่างยิง่ความเชื่อมัน่ใน
ศกัยภาพและการเปลี่ยนแปลงของฝ่ายรฐับาลที่มต่ีอประเทศ ซึ่งเป็นฝ่ายที่รเิริม่การลงทุนอย่าง
ต่อเนื่อง ทัง้ในการพฒันาทกัษะแรงงานและอาชวีศกึษา ทัง้หมดนี้เพื่อการสรา้งความเปลีย่นแปลงที่
แทจ้รงิ  

 

ตารางท่ี 23:  ปัจจยัความส าเรจ็ของการอาชีวศึกษาในประเทศสิงคโปร ์

ประเดน็หลกั ขยายความโดยนัย 

การวางนโยบายทาง
อาชีวศึกษาให้สอดคล้อง

กบัเป้าหมายการพฒันาของ
ประเทศ 

อาชวีศกึษามคีวามส าคญัอย่างมากส าหรบัประเทศที่ต้องการผนัตนเขา้สู่
เศรษฐกิจที่เน้นความเป็นอุตสาหกรรม ดงันัน้ เมื่อได้มีการก าหนดทิศทางของ
ประเทศอย่างชดัเจนว่าต้องการมุ่งเน้นความเป็นอุตสาหกรรมที่แน่นอนแลว้ การ
วางแผนก าลงัคนและการสรา้งทกัษะแรงงานเทคนิคจงึกลายเป็นเครื่องมอืของการ
ขบัเคลื่อนประเทศ อีกทัง้ยังเป็นเครื่องมือในการชักจูงการลงทุนโดยตรงจาก
ต่างชาต ิ(FDI) อกีดว้ย 

จุดเปลี่ยนที่ชดัเจนของอาชวีศกึษาในสงิคโปรค์อืการจดัตัง้ Institute of 
Technical Education ดว้ยจุดประสงค์เพื่อยกระดบัอาชวีศกึษาเป็นหนึ่งในเสา
หลกัของการศกึษา และเปลีย่นทศิทางการพฒันาอาชวีศกึษาสูค่วามเป็นสากล 

การปรบัเปลีย่นทศันคติ
ของประชาชนทีมี่ต่อ

อาชีวศึกษา 

ก่อนที่จะมีการจัดตัง้  ITE ขึ้น และช่วงต้นของการริเริ่มความเป็น
อุตสาหกรรม  ค่านิยมของส่วนร่วมทีม่ต่ีอการศกึษานัน้เป็นอุปสรรคอย่างมากต่อ
การพฒันาอาชวีศึกษา เพราะผู้ปกครองในสงัคมล้วนคาดหวงัให้ลูกหลานเขา้สู่
ระบบการเรยีนการสอนในมหาวทิยาลยั เพื่อคุณวุฒทิีเ่ป็นทีย่อมรบัของสงัคม 

รฐับาลไดพ้ยายามเป็นอย่างมากในการเปลีย่นภาพลกัษณ์ของอาชวีศกึษา
สงิคโปร์ ไม่ว่าจะเป็นด้วยการรณรงค์ในเรื่องความส าคญัของแรงงานสายอาชพี 
การแทรกวชิาทกัษะลงในหลกัสูตรการเรยีนการสอนภาคบงัคบั หรอืแม้แต่การ
โฆษณาทางสือ่เขา้ช่วย  อย่างไรกต็าม โครงการดงักล่าวไม่สามารถทีจ่ะท าใหเ้กดิ
การเปลี่ยนแปลงในสงัคมโดยภาพรวมได้จนกระทัง่การเกดิของ ITE ซึ่งมกีาร
ท างานในลกัษณะของความผสมผสานของการสื่อสาร การตลาด และการสร้าง   
แบรนด ์(Branding) ในการเปลีย่นภาพลกัษณ์ของอาชวีศกึษา โดยมปีจัจยัส าคญั
อยู่ที่วิทยาลัยร่วมสมัยที่ก่อตัง้ขึ้นมาใหม่ที่เ ป็นสถาบันที่ถือว่าเป็นกุญแจ
ความส าเรจ็ของการพฒันา ITE ของสงิคโปร ์
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ตารางท่ี 23:  ปัจจยัความส าเรจ็ของการอาชีวศึกษาในประเทศสิงคโปร(์ต่อ) 

ประเดน็หลกั ขยายความโดยนัย 

การเรียนรูแ้ละรว่มมอืกบั
ภาคเอกชน 

อาชวีศกึษาในสงิคโปรม์พีืน้ฐานอยู่บนการบ่มเพาะทกัษะก่อนการเขา้
สู่ตลาดแรงงาน ดงันัน้จงึมคีวามเกี่ยวขอ้งกบัภาคเอกชนสูง ทัง้ในเรื่องของ
โปรแกรมสร้างเสรมิประสบการณ์ ทกัษะ และความสามารถทางเทคโนโลย ี
ในช่วงเริม่แรกของอาชวีศกึษาในสงิคโปรจ์ะมเีครอืข่ายกบับรรษทัขา้มชาตทิี่
เขา้มาจากต่างประเทศ (Foreign Multinational National Corporation) ซึง่
เป็นภาคส่วนที่เข้ามาส่งเสริมทักษะเฉพาะทางซึ่งในประเทศสิงคโปร์ไม่
สามารถบ่มเพาะเองได ้โดยมคี่าตอบแทนจากคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกจิ 
(Economic Development Board) เป็นแพค็เกจการลงทุน (Investment 
Package) และได้พฒันาต่อมาจนกลายเป็นโครงการระหว่างรฐับาลส าหรบั
สถาบนัเทคนิคดว้ยความร่วมมอืระหว่าง สงิคโปร ์ญีปุ่น่ เยอรมนี และฝรัง่เศส
ในยุค 70 ซึง่ไดแ้ทรกซมึเขา้สูล่กัษณะการบรหิารจดัการของโพลเีทคนิค และ 
ITE ในปจัจุบนั 

ยิง่ไปกว่านัน้แล้ว การวางหลกัสูตรอาชวีศึกษาปจัจุบนัต้องมีความ
ร่วมมือจากภาคส่วนส าคญัทางภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม ทัง้ในการร่าง
หลักสูตร การออกแบบ ทบทวน และพัฒนา อีกทัง้ยังมีการแลกเปลี่ยน
เทคโนโลยทีีห่ลากหลาย ผูเ้ชีย่วชาญ และทรพัยากรทีใ่ชใ้นการฝึกฝนทกัษะ
ระหว่างภาคเอกชนและสถาบนัฝึกฝนทกัษะแรงงานที่เป็นเครอืข่ายอกีด้วย
เช่นกนั 

การท างานภายในองคก์รทีดี่ ITE ประสบความส าเร็จด้วยการสร้างภาพลักษณ์ใหม่ให้แก่
อาชวีศกึษาสงิคโปร์  ส าหรบักลุ่มนักเรยีนทีไ่ม่ต้องการเรยีนในสายวชิาการ 
ใหห้นัมามทีศันคตทิีด่ ีมภีาพวสิยัทศัน์ และเป้าประสงคท์ีช่ดัเจน ทัง้น้ีเป็นไป
ได้มากด้วยมีเพราะผู้น าที่ดี คนในองค์กรที่มีความเป็นมืออาชีพและมี
ความสามารถ  

วฒันธรรมในองคก์รซึง่เรยีกว่า “ITE Care” นัน้เป็นจุดเด่นของ ITE ที่
แท้จริง โดยเฉพาะอย่างยิ่งความใส่ใจของบุคลากรที่มต่ีอนักเรียนในระบบ 
ลกัษณะการท างานมคีวามเป็น Pro-active Approach ในเชงิของการเสาะ
แสวงหาหนทางเพื่อการพฒันาเพื่อความเป็นเลศิ เพิม่พูนคุณค่า และสนอง
ความต้องการของนักเรยีนและผู้มสี่วนไดส้่วนเสยีในรอบดา้น อกีทัง้ยงัมกีาร
เปิดกวา้งยอมรบัซึง่ความคดิใหม่ๆ โดยแผนการพฒันาในช่วงปี ค.ศ. 2010 – 
2014 นัน้มธีมีอยู่ที่ “ITE Innovative” ซึ่งหมายความว่าการพฒันาของ
อาชวีศกึษาของสงิคโปรย์งัไม่หยุดแค่เพยีงเท่านี้ 
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4) ระบบอาชีวศึกษาในประเทศไทย 

 
แท้จรงิแล้ว อาชีวศึกษาในในประเทศไทยนัน้มมีาแต่ช้านาน ก่อตัง้ขึ้นในปี ค.ศ. 1900 

ตามทีร่ะบุไวใ้นโครงการการศกึษา ค.ศ. 1898 ในลกัษณะของโรงเรยีนวสิามญั มุ่งเน้นการเรยีนการ
สอนทกัษะที่ใชใ้นการประกอบอาชพี โดยโรงเรยีนอาชวีศกึษาแห่งแรกทีถู่กจดัตัง้ขึน้  คอื โรงเรยีน
พาณิชยการ ณ วดัมหาพฤฒาราม และวดัราชบูรณะ ต่อมาจงึมกีารเพิม่เติมในสายการเพาะช่าง 
และกสกิรรม ในอาชวีศกึษาแห่งอื่น ๆ ตามมาภายหลงั 

จากการเปรยีบเทียบเป้าประสงค์ของแผนพฒันาเศรษฐกิจฯกับแนวทางการพฒันาทาง
อาชวีศกึษาของประเทศ จะสามารถเหน็ไดว้่าความสอดคลอ้งของนโยบายทางการอาชวีศกึษานัน้มี
ความสอดคล้องกบัเป้าประสงค์ระดบัประเทศต ่า อกีทัง้ตวัเป้าประสงค์เองยงัไม่มทีศิทางของการ
พฒันาหรอืบ่มเพาะศกัยภาพภายในประเทศอย่างเพยีงพอ โดยเฉพาะแผนเศรษฐกจิฯ ที ่1-6 นัน้
ชีใ้ห้เหน็ถงึการพฒันาทีไ่รส้มดุล กล่าวคอื ขึน้อยู่กบัปจัจยัภายนอกเช่นการลงทุนจากต่างชาตเิป็น
หลกั เน้นการดงึดดูการลงทุนจากภายนอก ซึง่เกี่ยวพนักบัปจัจยัทีไ่ม่สามารถควบคุมไดห้ลากหลาย
อย่าง ดังนั ้นลักษณะของการเน้นอุตสาหกรรมการส่งออกจึงไม่สามารถจะยังผลไปถึงการ
เจรญิเตบิโตอยา่งยัง่ยนืได ้

นับจากปลายแผนเศรษฐกจิฯ ที่ 7 เป็นต้นไปได้มกีารขยายการพฒันาที่เป็นไปในรูปแบบ
ครอบคลุมมากยิง่ขึน้ ทัง้ในดา้นเศรษฐกจิ สงัคม ทรพัยากรมนุษย ์และสิง่แวดลอ้ม รวมถงึมกีารเริม่
ใหค้วามส าคญักบัการจดัการก าลงัคนมากยิง่ขึน้ มุ่งเน้นใหค้นเป็นศูนยก์ลางของการพฒันา อย่างไร
ก็ตาม ลกัษณะของนโยบายส่งเสรมิการเจรญิเติบโตทางเศรษฐกจิยงัคงมคีวามคลุมเครอื และไม่
สอดคลอ้งกบัหลกัสตูรอาชวีศกึษาแมว้่าภาคส่วนอาชวีศกึษานัน้เป็นภาคส่วนทีส่ าคญัในการบ่มเพาะ
ทกัษะแรงงานเพื่อการผลติโดยตรง  



โครงการวจิยัเรื่องการก าหนดแนวทางการพฒันาการศกึษาไทยกบัการเตรยีมความพรอ้มสูศ่ตวรรษที ่21 

 
 

211 
 

ตารางท่ี 24:  การพฒันาท่ีส าคญัของอาชีวศึกษาของประเทศไทย  
ช่วงปี แผนพฒันาเศรษฐกิจแห่งชาติ การพฒันาทีส่ าคญัของอาชีวศึกษา 
1960s แผนพฒันาเศรษฐกจิฯ ที ่1-2 

มุ่งเน้นการเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิ มกีารพฒันาอุตสาหกรรมและการ
ลงทุนภาคเอกชนมากขึน้ รวมไปถงึการใหค้วามส าคญักบัโครงสรา้งพืน้ฐาน
ในการขนสง่และการชลประทานเป็นตน้ อกีทัง้ยงัใหค้วามส าคญักบัการ
อุตสหกรรมเพื่อทดแทนการส าเขา้สนิคา้ โดยการตัง้โรงงงานผลติสนิคา้ 
สรา้งสาธารณูปโภคและจดัตัง้ส านกัคระกรรมการสง่เสรมิการลงทุน 
ท าใหเ้กดิการพฒันาอย่างรุดหน้า เศรษฐกจิเตบิโตเกนิเป้า รายไดต่้อหวัมค่ีา
สงูขึน้ แต่ภายหลงัมกีารหดตวัลงเพราะเหตุการณ์สงครามเวยีดนาม การ
ลงทุนจากต่างประเทศลดลง และวกิฤตทางดา้นการเงนิและการคา้ ท าใหผ้ล
ผลติภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมนัน้ไม่เป็นไปตามเป้า 

- ไดร้บัการช่วยเหลอืจากองคก์ร SEATO จากประเทศสหรฐัอเมรกิาใน
การปรบัปรุงหลกัสตูรการชา่งเชน่ ช่างก่อสรา้ง ช่างยนต ์ช่างไฟฟ้า ช่าง
วทิยุ ช่างเชื่อมโลหะ เป็นตน้   

- มอีตัรานกัเรยีนอาชวีศกึษาประเภทช่างอตุสาหกรรมในระดบัมธัยมตอน
ปลายที ่4 สงูขึน้ 

- รฐับาลกูย้นืเงนิจากธนาคารโลกเพื่อการพฒันาอาชวีศกึษา ประสานงาน
ระหว่างโรงเรยีนในโครงการประเภทช่างอตุสาหกรรมและเกษตรกรรม
รวม 25 แหง่ 

- สถานอาชวีศกึษาหลายแห่งไดร้บัการพฒันาและเปิดการเรยีนการสอน
จนถงึระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพีขัน้สงู (ปวส.) 

1970s แผนพฒันาเศรษฐกจิฯ ที ่3-4 
เน้นสง่เสรมิการสง่ออก โดยในชว่งเวลานี้มเีงนิลงทุนจากต่างประเทศเขา้มา
อย่างมาก โดยนกัลงทุนต่างชาตมิคีวามสนใจทีจ่ะหาตลาดใหม่
ภายในประเทศไทย ตอ้งงานแรงงานค่าจา้งต ่า สทิธพิเิศษดา้นภาษแีละการ
คุม้ครองจากรฐั  

- จดัตัง้สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ โดยรวมเอาวทิยาลยัเทคนิค
ธนบุร ีวทิยาลยัเทคนิคพระนครเหนือ วทิยาลยัโทรคมนาคมและ
วทิยาลยัก่อสรา้งภายใตก้รมอาชวีศกึษาไปรวมเป็นสถาบนัเขา้ดว้ยกนั 
และท าการเปิดการเรยีนการสอนถงึปรญิญาตร ี

- จดัตัง้วทิยาลยัเทคโนโลยแีละอาชวีศกึษาทีเ่ปิดสอนถงึระดบัปรญิญาตรี
เพิม่มากขึน้ 

- ยกฐานะโรงเรยีนเกษตรกรรมทัง้หมด 12 แห่งเป็นวทิยาลยั 
- กระทรวงศกึษาธกิารประกาศใชห้ลกัสตูรประกาศนียบตัรวชิาชพีเทคนิค 

(ปวท.) 
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ตารางท่ี 24:  การพฒันาท่ีส าคญัของอาชีวศึกษาของประเทศไทย  (ต่อ) 
ช่วงปี แผนพฒันาเศรษฐกิจแห่งชาติ การพฒันาทีส่ าคญัของอาชีวศึกษา 
1980s แผนพฒันาเศรษฐกจิฯ ที5่ 

เน้นการพฒันาเชงิรุก โดยการเร่งขยายพืน้ทีช่ายฝ ัง่ทะเลตะวนัออกใหเ้ป็น
ทีต่ัง้ อุตสาหกรรมหนกั เบา อุตสาหกรรมการสง่ออก และอุตสาหกรรมที่
ต่อเนื่องครบวงจรเริง่พฒันาการเกษตรในเขตเกษตรกา้วหน้า ปรบัโครงสรา้ง
อุตสาหกรรม ใชม้าตรการทางภาษเีพื่อจงูใจการผลติเพื่อการสง่ออกใหเ้พิม่
มากขึน้ 

- จดัตัง้วทิยาลยัการอาชพี ในพืน้ทีจ่งัหวดัมุกดาหาร และแมฮ่่องสอน โดย
มเีป้าหมายทีจ่ะจดัการศกึษาทุกประเภทวชิาชพี และทุกหลกัสตูร ทีใ่น
และนอกระบบการศกึษา 

- ไดร้บัการช่วยเหลอืจากเยอรมนเีพื่อพฒันาอาชวีศกึษาทวภิาค ี
- ไดร้บัการช่วยเหลอืจาก UNDP ในการจดัตัง้สถาบนัพฒันาครู

อาชวีศกึษา 
- รฐับาลเดนมารก์ไดใ้หค้วามช่วยเหลอืกูย้มืเงนิเพื่อการพฒันาการ

อาชวีศกึษาเกษตรตลอดจนประเทศอื่นๆในยโุรป เช่น เยอรมน ี
ออสเตรยี องักฤษ และอติาล ีในการช่วยเหลอืสถานศกึษาประเภทช่าง
อุตสาหกรรม รวมไปถงึ UNDP ILO UNESCO CIDA เป็นตน้ ทัง้นี้เพื่อ
การพฒันาแปลกเปลีย่นความรูแ้ละประสบการณ์ดา้นอาชวีศกึษา 

- ประกาศหลกัสตูรประกาศนียบตัรครเูทคนิคชัน้สงู (ปทส.) 

แผนพฒันาเศรษฐกจิฯ ที ่6 
เศรษฐกจิฟ้ืนตวั เริม่สง่เสรมิการท่องเทีย่วเป็นส าคญั มกีารลงทนุจาก
ต่างประเทศเพิม่ขึน้สงู เน่ืองจากมขีอ้ดใีนเรื่องของแรงงานฝีมอื ค่าแรงถูก 
และทรพัยากรธรรมชาต ิอย่างไรกต็าม อุตสาหกรรมทีเ่กดิขึน้ใหม่เริม่ประสบ
ปญัหาตน้ทุนการผลติเพิม่สงูขึน้ 
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ตารางท่ี 24:  การพฒันาท่ีส าคญัของอาชีวศึกษาของประเทศไทย  (ต่อ) 
ช่วงปี แผนพฒันาเศรษฐกิจแห่งชาติ การพฒันาทีส่ าคญัของอาชีวศึกษา 
1990s แผนพฒันาเศรษฐกจิฯ ที ่7-8 

นโยบายเรง่รดัสง่เสรมิการสง่ออกอย่างต่อเนื่อง มกีารใหค้วามส าคญักบัเรื่อง
ของการบรหิารจดัการทรพัยากรมนุษยม์ากยิง่ขึน้ เป็นผลใหแ้นวคดิของการ
จดัท าแผนฯ 8 ในช่วงเริม่แรกเน้นทีค่วามส าคญัของการพฒันาคนเป็นหลกั  
 
แต่ตอ้งประสบปญัหาวกิฤตเศรษฐกจิ “ฟองสบู่แตก” จงึมกีารปรบัแผนฯ 8 
อกีครัง้เป็นนโยบายในเชงิเร่งปรบัโครงสรา้งทางเศรษฐกจิ  

- มผีูส้นใจเรยีนอาชวีศกึษามาก จงึมกีารจดัตัง้สถานศกึษาเพิม่อกี 20 
แห่ง และเพิม่สถาบนัพฒันาครอูาชวีศกึษา 

- จดัตัง้วทิยาลยัเพิม่ขึน้อกี 93 แหง่โดยมจีุดประสงคเ์พื่อขยายโอกาสทาง
การศกึษาวชิาชพีสูร่ะดบัทอ้งถิน่ สนบัสนุนการพฒันาชนบทผลติ
ก าลงัคนดา้นวชิาชพีในระดบัช่างกึง่ฝีมอืและช่างเทคนิค ใหต้รงกบัความ
ตอ้งการตลาด สอดคลอ้งกบัสภาพเศรษฐกจิและสงัคม 

- ไดร้บัความร่วมมอืจากรฐับาลญีปุ่น่ เพื่อพฒันาการผลติก าลงัคน
สาขาวชิาแมคคาทรอนิกส ์ทีว่ทิยาลยัช่างกลปทุมวนั 

- มโีครงการเงนิกูก้องทุนความร่วมมอืทางเศรษฐกจิโพน้ทะเลแห่งญีปุ่น่ 
(Oversea Economic Cooperation Fund, JAPAN) เพื่อพฒันา
เครื่องมอื อุปกรณ์และบุคลากรในสถานศกึษา 

- พฒันาระบบเครอืขา่ยเทคโนโลยสีารสนเทศของกรมอาชวีศกึษาและการ
จดักาเรยีนการสอนอาชวีศกึษาระบบทางไกล 

- ไดร้บัความช่วยเหลอืจากเบลเยีย่ม ในพฒันาการผลติก าลงัคนสาขาวชิา
เทคนิคการผลติและพฒันาสือ่การสอน 

- ก าหนดใหก้รมอาชวีศกึษามหีน้าทีจ่ดัสง่เสรมิการศกึษาวชิาชพีในระดบั
ปรญิญาตร ีอนุปรญิญา ประกาศนียบตัรหลกัสตูรระยะสัน้และหลกัสตูร
พเิศษ 

- ก าหนดใหส้ถาบนัเทคโนโลยปีทมุวนัมอี านาจจดัการศกึษาระดบั
ปรญิญาตร ีดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีและสถานศกึษาอื่น ๆ ที่
เทยีบเท่าใหส้ามารถเปิดการเรยีนการสอนทีเ่ป็นไปตามเกณฑ์
มหาวทิยาลยัก าหนด 
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ตารางท่ี 24:  การพฒันาท่ีส าคญัของอาชีวศึกษาของประเทศไทย  (ต่อ) 
ช่วงปี แผนพฒันาเศรษฐกิจแห่งชาติ การพฒันาทีส่ าคญัของอาชีวศึกษา 
1990s (ต่อ)  - มโีครงการกูย้มืเงนิจากรฐับาลเดนมารก์เพื่อการพฒันาอาชวีเกษตรตาม

โครงการปรบัปรงุรปูแบบโครงสรา้งสถานศกึษาเกษตรโดยมกีารร่วมมอื
กนัระหว่างภาครฐัและเอกชน 

2000s แผนพฒันาเศรษฐกจิฯ ที ่9 
เน้นการปรบัโครงสรา้งเศรษฐกจิใหเ้ขา้สูส่มดุลและยัง่ยนื มุ่งเสรมิ
ฐานเศรษฐกจิใหแ้ขง็แรงเพื่อการขยายตวัอย่างมคุีณภาพ โดยมเีป้าประสงค์
ใหม้กีารปรบัเศรษฐกจิตัง้แต่ระดบัรากฐานไปจนถงึระดบัมหภาค มคีวาม
เชื่อมโยงกบัเศรษฐกจิโลก ในขณะทีอ่ยู่บนพืน้ฐานการพึง่ตนเอง เพิม่ความ
เขม้แขง็ทาง วทน.และการปรบัใชใ้หเ้ขา้กบัภูมปิญัญาทอ้งถิน่ 

- กระทรวงศกึษาไดม้กีารปรบัปรงุโครงสรา้งท าใหก้รมอาชวีศกึษาเปลีย่น
สถานะเป็น “ส านกังานคณะกรรมการการอาชวีศกึษา” ซึง่กลายมาเป็น
หนึ่งใน 5 หน่วยงานหลกัภายใตก้ระทรวงฯ 

- มกีารปรบัสดัสว่นการเรยีนการสอน สายอาชวีศกึษาศกึษากบัสายสามญั
เป็น 51:49 จากในปจัจุบนั 34:66  

แผนพฒันาเศรษฐกจิฯ ที ่10 
ใชแ้นวคดิของการพฒันาอย่างสมดุล สง่เสรมิยุทธศาสตรท์ีเ่กีย่วกบั การ
พฒันาคุณภาพคนและสงัคม สรา้งความเขม้แขง็ของชุมชน ปรบัโครงสรา้ง
เศรษฐกจิใหส้มดุลและยัง่ยนื สรา้งความมัน่คงของฐานทรพัยากรและ
สิง่แวดลอ้ม และเสรมิสรา้งธรรมาภบิาลในการบรหิารจดัการประเทศ 
กล่าวคอื มคีวามครอบคลมุทุกดา้นทัง้ดา้นเศรษฐกจิ สงัคม ทรพัยากรมนุษย ์ 
และสิง่แวดลอ้ม 

ทีม่า: รายงานฉบบัสดุทา้ย: ความเชื่อมโยงของการพฒันาเศรษฐกจิระดบัมหภาคกบัระดบัจลุภาค ภายใตโ้ครงการเตรยีมการจดัท าแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิฉบบัที ่
11, SIGA. 

รายงานการวจิยั: การส่งเสรมิการเพิม่สดัส่วนผูเ้รยีนระดบัมธัยมศกึษาตอนปลายสายอาชพีตามเป้าหมายในแผนการศกึษาแห่งชาตฉิบบัปรบัปรุง (พ.ศ. 2552 – 2559), 
ส านกังานเลขาธกิารสภาการศกึษา กระทรวงการศกึษาธกิาร. 
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ส าหรบัการพฒันาระบบอาชวีศกึษาของประเทศไทยไดม้คีวามพยายามในการด าเนินการมา
ตลอดอยา่งต่อเนื่องยาวนาน อย่างไรกด็ ียงันับว่ามขีอ้จ ากดัอยู่มาก  ทัง้ในเรื่อง การพฒันาเชื่อมต่อ
กบัภาคแรงงาน  ภาพลกัษณ์ ทศันคติของคนในสงัคมที่ไม่นิยมสนับสนุนบุตรหลานให้เรยีนสาย
อาชวีศกึษา  ซึ่งภาครฐัยงัจ าเป็นที่จะต้องลงทุนพฒันา ให้การสนับสนุนอย่างจรงิจงั เพื่อยกระดบั
อาชวีศกึษาประเทศไทยและเพื่อใหเ้ป็นภาคการศกึษาทีส่ามารถผลติก าลงัคนเขา้สู่ตลาดแรงงานได้
อยา่งมคีุณภาพ 

 

ภาพท่ี 74: พฒันาการของระบบอาชีวศีกษาของไทย 
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กลุ่มของนโยบายทีเ่กีย่วข้องกบัอาชีวศึกษาจากอดีตถึงปัจจบุนั 

ในส่วนนี้จะเป็นการทบทวนนโยบายที่ผ่านมาในอดตีของอาชวีศกึษาในประเทศไทยเพื่อ
การมองในภาพรวมถงึแนวทางการส่งเสรมิอาชวีศกึษาทีภ่าครฐัเป็นผูร้เิริม่ทีช่ดัเจนยิง่ขึน้  

 

ตารางท่ี 25:  กลุ่มนโยบายท่ีเก่ียวข้องกบัอาชีวศึกษาของประเทศไทย 
ประเดน็ส าคญั นโยบายส าคญั 
ความต่อเนื่องของการต่อยอดทาง
อาชวีศกึษา 

- มกีารยกระดบัโรงเรยีนอาชวีศกึษาระดบัมธัยมศกึษาตอน
ปลายใหม้กีารอาชวีศกึษาระดบัสงู (ปวช. สู ่ปวส.) 

- ยกระดบัโรงเรยีนอาชวีศกึษาขัน้สงูใหเ้ป็นวทิยาลยัเพื่อให้
สามารถจดัการศกึษาในระดบัปรญิญาตรไีด ้

การประกนัคุณภาพการศกึษา - รเิริม่การใชห้ลกัสตูรประกาศนียบตัรวชิาชพีเทคนิค หรอืที่
เรยีกว่า ปวท. โดยมกีารตัง้ศนูยฝึ์กอบรมและพฒันา
อาชวีศกึษา 

- จดัตัง้หลกัสตูรประกาศนียบตัรครเูทคนิคขัน้สงู (ปทส.) ส าหรบั
บุคลากรทีจ่ะเขา้มาเป็นคณาจารยส์ายอาชพีเทคนิค 

ขยายโอกาสทางการศกึษา - เปิดวทิยาลยัอาชพีในระดบัทอ้งถิน่จ านวนมาก  
- ออกนโยบายเรยีนฟร ี15 ปี 

การวางหลกัสตูร - รเิริม่การใชร้ปูแบบของการอาชวีศกึษาทวภิาค ี(Dual 
Vocational Training) จากประเทศเยอรมนี โดยขอความ
ร่วมมอืจากรฐับาลเยอรมนใีนการสรา้งหลกัสตูร 

- กูย้มืเงนิจากรฐับาลเดนมารก์เพือ่การพฒันาอาชวีศกึษาเชงิ
เกษตรในรอบดา้น 

สรา้งเครอืขา่ยความรูเ้พื่อการพฒันารอบ
ดา้น 

- สรา้งพนัธมติรเครอืขา่ยอาชวีศกึษาจ านวนมากกบัต่างประเทศ 
เพื่อแลกเปลีย่นวทิยาการ อุปกรณ์ และบุคลากรทางการสอน 

- ไดร้บัการช่วยเหลอืจากรฐับาลญีปุ่น่ในการพฒันาการเรยีนการ
สอนในสาขา Megatronics 

สรา้งสถาบนัเฉพาะเพื่อการอาชวีศกึษา - จดัตัง้กรมอาชวีศกึษา ซึง่ต่อมาไดพ้ฒันากลายเป็นส านกังาน
คณะกรรมการการอาชวีศกึษา ภายใตก้ระทรวงศกึษาธกิาร ใน
ปจัจบุนั 

- จดัตัง้คณะอนุกรรมการนโยบายปฏริปูการศกึษา (กนป.) โดย
ม ีสอศ. เป็นกลไกการขบัเคลื่อน 

ทีม่า: คณะวจิยั Sasin Institute for Global Affairs (SIGA) 
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 5) นัยเชิงนโยบาย 

ความเชือ่มโยงในบริบทของประเทศไทย 

จากการศกึษาแนวทางการปฏบิตัิที่ดขีองประเทศไต้หวนั เกาหลใีต้ และสงิคโปร ์ สามารถ
สรปุประเดน็หลกัในการพฒันาศกัยภาพของอาชวีศกึษา ไดด้งัต่อไปนี้ 

1. ความยืดหยุ่นในหลักสูตรการศึกษา (Flexibility) : โดยไต้หวันเป็นประเทศที่ให้
ความส าคญัในประเดน็น้ีอยา่งเหน็ไดช้ดั เปิดโอกาสในนักเรยีนสามารถเลอืกและจดัการ
หลกัสูตรได้ด้วยตนเองดงัเช่นในหลกัการของโรงเรยีนมธัยมตอนปลายแบบเบด็เสรด็
หรอื Comprehensive High School ทีม่กีารผสมผสานระหว่างความเป็นสายสามญัเขา้
กบัความเป็นสายอาชพีรวม และนักเรยีนทีจ่บออกมานัน้สามารถผนัตวัเองไปไดท้ัง้สาย
วชิาการสามญัหรอืสายอาชวีศกึษาในมหาวทิยาลยัหรอืวทิยาลยัเทคนิคต่าง ๆ ไดอ้ย่าง
มอีิสรภาพ ซึ่งในประเด็นนี้ประเทศไทยยงัคงไม่สามารถเปิดโอกาสได้เต็มที่ในการ
สบัเปลีย่นระหว่างภาคการศกึษาสองสายหลกันี้   

2. การขยายเส้นทางการศกึษาและเส้นทางสายอาชพี (Education Advancement and 
Career Path) :  สองสิง่นี้เป็นส่วนประกอบทีต่้องควบคู่ไปดว้ยกนั เนื่องจากการศกึษา
สายอาชีพในประเทศไทยนั ้นไม่สามารถดึงดูดนักเรียนและบุคลากรได้เ พียงพอ 
เนื่องมาจากขอ้จ ากดัในการขยายความส าเรจ็ทัง้ดา้นสถาบนัเองและผลผลติในรูปแบบ
ของนักเรียนก็ด้วยเช่นกัน ดังเช่นตัวอย่างของประเทศไต้หวันที่สถาบันสามารถ
ยกระดับตนเองจากความเป็นอนุวิทยาลัย เป็นวิทยาลัย จนกระทัง่ไปสู่ความเป็น
มหาวทิยาลยัทางเทคโนโลยไีด้ กระบวนการนี้เป็นกลไกการขยายวุฒกิารศกึษาให้แก่
ผู้เรยีน และในขณะเดียวกันก็เปิดโอกาสให้มเีส้นทางอาชพีที่กว้างมากยิง่ขึ้น ซึ่งใน
ประเด็นนี้อาชีวศึกษาในประเทศไทยยังคงไม่เข้มแข็งเพียงพอ ไม่สนับสนุนให้
สถาบันการศึกษาแข่งขนั และพัฒนาตัวเองขึ้นมาว่าเป็นผู้ผลิตที่มปีระสิทธิภาพใน
ตลาดแรงงานเท่าทีค่วร 

3. การเน้นความเป็นปจัเจกและความเป็นเลศิในเฉพาะดา้นของสถาบนั (Individuality and 
Specialization) : ทัง้ไต้หวันและเกาหลีใต้ส่งเสริมความเป็นเฉพาะทางของ
สถาบนัการศกึษาเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะในการศกึษาสายอาชพี ทีเ่หน็ไดช้ดัเจนคอื
ในโรงเรยีนมนัธยมตอนปลายแบบเฉพาะทางของเกาหลใีต้หรอืทีเ่รยีกว่า Meister High 
School ซึง่เน้นความเป็นเลศิในวชิาชพีอย่างใดอย่างหนึ่ง และเป็นสถาบนัอาชวีศกึษาที่
คดัเลอืกนักเรยีนทีม่ศีกัยภาพสูงเขา้สู่ระบบเพื่อหล่อมหลอมทกัษะใหก้ลายเป็นแรงงาน
เฉพาะทางทีส่ามารถเขา้สูต้ลาดไดอ้ย่างทนัท่วงท ีโดยทีไ่ม่ต้องใชวุ้ฒกิารศกึษาในระดบั
มหาวิทยาลัยแม้แต่น้อย ประเทศไทยควรน าแนวปฏิบตัินี้มาใช้เพื่อก าหนดทิศทาง
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การศึกษาให้มีเ ป้าหมายชัดเจนและในขณะเดียวกันก็เ ป็นแรงจูงใจให้แ ต่ละ
สถาบนัการศกึษาคน้พบแนวทางของสถาบนัไปพรอ้ม ๆ กบัการพฒันาบุคลากรภายใต้
การควบคุมของหน่วยงาน  

4. การเรยีนรูด้้วยประสบการณ์จรงิ (Applicable Experience Learning) : เนื่องด้วย
อาชวีศกึษา คอืการเรยีนเพื่อสรา้งทกัษะตรงในสาขาอาชพีนัน้ ๆ  ฉะนัน้วธิกีารทีส่่งสม
ความสามารถไดด้ทีี่สุด คอื การได้ลงมอืท าจรงิมากกว่าการเรยีนแต่เพยีงในห้องเรยีน 
Meister High School ของเกาหลใีต้ และ Vocational School ของไต้หวนันัน้ พยายาม
เป็นอย่างยิ่งที่จะมุ่งเน้นในเรื่องของประสบการณ์ เปิดโอกาสให้มีการฝึกงานเป็น
เวลานานอย่างจรงิจงั สลบักบัการเรยีนในโรงเรยีน สิง่เหล่านี้เป็นการสรา้งศกัยภาพที่
แท้จรงิๆ ใหแ้ก่แรงงานอาชวีศกึษา เป็นการลดความไม่สอดคลอ้งของภาคการศกึษา
และภาคผูป้ระกอบการไดด้ว้ยเช่นกนั (Skill Mismatch) 

5. การมีส่วนร่วมของภาคเอกชนในการจัดการศึกษา (Collaboration Between 
Educational Intitution and Private Sector) : กล่าวคอื การใหภ้าคเอกชนซึง่เป็นหนึ่ง
ในผูท้ีเ่กีย่วขอ้งและมสี่วนไดส้่วนเสยีหลกัจากตลาดแรงงานเขา้มาจดัการศกึษาดว้ยแทน
การยกหน้าทีน่ัน้ใหก้บัหน่วยงานของรฐัเสยีทัง้หมด ยกตวัอย่างเช่นในเรื่องของ Meister 
High School นัน้มคีวามเชื่อมโยงกบัภาคธุรกจิอย่างแน่นแฟ้น ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ
การฝึกฝนบุคลากรผูส้อน โครงการการฝึกงาน หรอืแมก้ระทัง่การชีแ้นะเรื่องงานหลงัจบ
การศกึษา ล้วนอยู่ในมอืของภาคเอกชนทัง้สิ้น  ทัง้นี้ กว่ารอ้ยละ 90 ของนักเรยีนใน 
Meister High School นัน้ถูกจองตวัโดยภาคเอกชน เสนอต าแหน่งพรอ้มเขา้ท างาน
ก่อนจบการศกึษาจรงิ  ดงันัน้จงึอาจกล่าวได้ว่า การร่วมมอืของภาคเอกชนจะเป็นการ
เพิ่มศักยภาพการแข่งขนัทางการศึกษาพร้อมทัง้ลดปญัหาความไม่สอดคล้องของ
แรงงานและความต้องการทกัษะ (Skill Mismatch) ในประเดน็นี้ ทางประเทศไทยได้
ริเริ่มสร้างโรงเรียนที่ผลิตแรงงานสายตรงเข้าสู่กระบวนการการผลิตมาเป็นเวลา
พอสมควรแล้ว เช่น สถาบนัปญัญาภิวฒัน์  อย่างไรก็ตาม สถาบนัในลกัษณะนี้ยงัมี
จ านวนน้อยมาก และก็ยงัไม่สามารถตอบโจทยท์ัง้หมดของประเทศไทยอย่างสมบูรณ์
ทัง้หมด  ดงันัน้ในภาพรวมของประเทศจงึยงัจ าเป็นต้องร่วมกนัพฒันาร่วมกนัอย่างเป็น
ระบบ เพื่อให้ระบบอาชีวศึกษานั ้นพัฒนาได้ก้าวไกลและเป็นก าลังส าคัญในการ
ขบัเคลื่อนเศรษฐกจิของไทย 
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ข้อเสนอแนะแนวทางการพฒันาด้านก าลงัคนและอาชีวศึกษา 

จากการศึกษาประสบการณ์ที่ดีจากต่างประเทศทัง้สามประเทศ จงึอาจกล่าวได้ว่า เมื่อ
พจิารณาเทยีบกบัการพฒันาระบบอาชวีศกึษาของประเทศไทย ยงัมชี่องว่างการพฒันา และประเดน็
ทีค่วรเรง่พฒันาดา้นก าลงัคนและอาชวีศกึษา ดงันี้ 

1. พฒันาคุณลกัษณะของผูส้ าเรจ็การศกึษา  
  มคีวามรู ้ทกัษะอาชพีทีเ่หมาะสม มคีวามสามารถและทกัษะที่หลากหลาย (Multi-

Skills) มีความสามารถในการสร้างสรรค์มูลค่าเพิ่ม (Value-Creation) มี
ความสามารถในการใชภ้าษาเพื่อการสื่อสารโดยเฉพาะอย่างยิง่ สามารถปฏบิตังิาน
กบัเทคโนโลยชีัน้สูงได้ มทีกัษะฝีมอืในการปฏบิตัิทางวชิาชพีแบบเจาะจงอาชพีที่
ลกึซึง้ 

 มทีกัษะในการใช้ชวีติ (Life Skills) เป็นคนรกัการเรยีนรู ้มคีวามสามารถในการ
เรียนรู้ด้วยตนเองได้ มีทักษะในการสื่อสาร การมีปฏิสมัพันธ์กับผู้อื่น และการ
ท างานร่วมกบัผู้อื่นในขณะเดยีวกนัก็เป็นผู้ที่มคีวามคดิสรา้งสรรค์ กล้าแสดงออก
และมภีาวะความเป็นผูน้ า  

 มเีจตคติทีด่ ี มจีติส านึก มทีศันคติและความรบัผดิชอบต่อหน้าที่การงาน มคีวาม
เป็นมอือาชพี และมคีวามภกัดต่ีอองคก์ร (Work Ethics)  
 
 

2. สรา้งการมสี่วนรว่ม ความรว่มมอืกบัภาคส่วนต่าง ๆ 
 การวางแผนและพฒันาก าลงัคนร่วมกนั  โดยการวางแผนยุทธศาสตรร์ะยะยาวของ

ประเทศจะต้องมคีวามชดัเจนมากขึน้ และเชื่อมโยงมาถงึความต้องการก าลงัคนทัง้
ในระยะสัน้-กลาง-ยาว และการก าหนดวสิยัทศัน์รว่มกนัระหว่างภาคส่วนทีเ่กี่ยวขอ้ง
โดยเฉพาะภาครฐัและภาคเอกชนเพื่อเป็นโจทยต์ัง้ต้นใหก้บัการวางแผนการศกึษา
ว่าจะตอ้งผลติก าลงัคน ทัง้ในเชงิปรมิาณและคุณภาพ 

 ส่งเสรมิบทบาทภาคเอกชนในการจดัการศึกษามากขึ้นและการมสี่วนร่วมจากทุก
ภาคส่วน  เน่ืองจากปจัจุบนัการผลติก าลงัคนจากระบบการศกึษายงัมชี่องว่างห่าง
จากคุณลกัษณะที่ตลาดแรงงานต้องการ  แมป้จัจุบนัจะมกีารจดัการเรยีนการสอน
แบบทวภิาค ี แต่ยงัเป็นเพยีงการปรบัทางดา้นอุปทาน(Supply-side) เท่านัน้ซึง่ยงั
ไมเ่พยีงพอ การแกป้ญัหาเรือ่งก าลงัคนอยา่งยัง่ยนืต้องอาศยัการพฒันาดา้นอุปสงค์
ของแรงงาน (Demand-side) ไปพร้อม ๆ กนั กล่าวคอืจะต้องมกีารปรบักลไก
แก้ปญัหาเรื่องความก้าวหน้าในอาชพี (Career path) ดว้ย ทัง้นี้ ในระดบัภาพรวม
ของประเทศมีความจ าเป็นในการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ (Restructuring 
Demand) ไปสู่การเพิม่มลูค่ามากขึน้ตลอดทัง้ห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ดว้ย
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การคดิคน้ผลติเทคโนโลยดีว้ยตนเอง การท า Branding, Marketing เพื่อใหธุ้รกจิมี
ส่วนต่างของก าไรเพิม่ขึน้ สามารถจา้งงานทีเ่ป็นทกัษะสูงและยกระดบัค่าจา้งให้แก่
แรงงานได ้
 

3. การจดัการเรยีนการสอน 
 การเรียนการสอนด้านวิชาชีพควรเริม่ก่อนระดับอาชีวศึกษา  ควรมีการบรรจุ

หลกัสูตรดา้นวชิาชพีไวต้ัง้แต่ระดบัมธัยมต้น เพื่อใหเ้ดก็มคีวามรูท้กัษะพืน้ฐานและ
สรา้งความคุ้นเคยกบัลกัษณะวชิาที่เน้นการปฏบิตั ิซึ่งอาจมสี่วนช่วยให้ผู้เรยีนที่มี
ความสนใจการเรยีนสายอาชพี เลอืกเรยีนต่ออาชวีศกึษาง่ายขึน้ ไม่รูส้กึแปลกแยก
จนเกนิไปทีจ่ะเลอืกเรยีนสายอาชวีศกึษา เมือ่จบจากการศกึษาขัน้บงัคบั 

 ปรบัหลกัสูตรให้มคีวามยดืหยุ่นและต่อเนือ่ง (Horizontal Flexibility & Vertical 
Continuity) มรีะบบการศกึษาทีห่ลากหลาย มเีสน้ทางทีส่ามารถเชื่อมโยงกนัตลอด
เส้นทาง รวมทัง้ควรให้มทีางเลือกเข้าออกจากระบบไปสู่ตลาดแรงงานได้อย่าง
ต่อเนื่อง หรอืแรงงานทีจ่บการศกึษาระดบัอาชวีศกึษากส็ามารถกลบัเขา้มาเรยีนต่อ
ในระดบัปรญิญาได ้

 เน้นการเรยีนรูจ้ากการปฏบิตังิานจรงิ (Work-based Learning) โดยส่งเสรมิการจดั
การศึกษาระบบทวิภาคีเช่นเดียวกับระบบทวิภาคีในประเทศเยอรมนี ที่ผู้เรยีน
สามารถท างานจรงิในสถานประกอบการ เน้นการปฏบิตัเิรยีนรูจ้ากครฝึูกทีม่คีวาม
เชีย่วชาญเฉพาะดา้น และสามารถใชเ้ครือ่งจกัรและอุปกรณ์ทีม่คีวามทนัสมยัทีใ่ชใ้น
ทีท่ างานจรงิ  ช่วยบ่มเพาะทกัษะ และประสบการณ์ นอกจากนี้นักเรยีนยงัมรีายได้
ในระหว่างเรยีนและมโีอกาสทีจ่ะไดร้บัการบรรจุเขา้ท างานในฐานะลูกจา้งของสถาน
ประกอบการนัน้ๆหลงัส าเรจ็การศกึษา 

 เพิม่วชิาสอนทกัษะชวีติและกล่อมเกลาทางความคดิ ในหลกัสูตรวชิาการควรมกีาร
สอนเพิม่หรอืสอดแทรกใหค้วามรูเ้กี่ยวกบัการด าเนินชวีติ (Life skills) วชิาความรู้
รอบตวัและทกัษะในการเรยีนรู ้ให้สามารถเรยีนรูไ้ด้ด้วยตนเองก้าวทนัเหตุการณ์
ปจัจุบันและความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี รวมถึงสอนวิธีการอยู่ร่วมกับ
ครอบครวัและคนในสงัคม ต้องมุ่งเน้นการสร้างจรยิธรรมและทศันคติที่ดต่ีอการ
ท างาน (Work Ethics) เพื่อปลูกฝงัใหเ้ยาวชนเหน็คุณค่าของการท างาน มคีวาม
ตระหนักว่าการท างานคอืสิง่ที่ถูกต้องดงีาม และต้องมคีวามรบัผดิชอบต่อสงัคม
ควบคู่กนัไปดว้ย  
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4. ครผููส้อน 
 คุณภาพคร ูต้องมคีวามรูใ้นสายอาชพี (Industry Experience) มทีกัษะและความรู้

ในเชงิปฏบิตั ิรูล้กัษณะงานและอาชพีในสาขาวชิาชพีที่สอนอย่างต่อเนื่อง รูเ้ท่าทนั
กบัวทิยาการสมยัใหม่  สามารถแนะแนวชี้น าเด็กอย่างถูกต้อง และต้องปลูกฝงั
ค่านิยมการท างานแบบมอือาชพีใหแ้ก่เดก็ในขณะทีค่รตู้องเรยีนรูแ้ละพฒันาตนเอง
อยา่งต่อเนื่องใหท้นัต่อการเปลีย่นแปลงของเทคโนโลย ี

 จดัตัง้ศูนย์ฝึกอบรมสถาบนัอบรมครูวิชาชีพโดยเฉพาะ  ส าหรบัเพื่อฝึกอบรมคร ู
อาจารย์อย่างต่อเน่ือง เน่ืองจากปจัจุบันมีแต่การผลิตครูสอนวิชาการส าหรับ
การศึกษาขัน้พื้นฐาน ครูสอนวิชาชีพในสถาบันอาชีวศึกษาขาดแคลน โดย
สถานศึกษาควรก าหนดให้ครูได้เข้าไปท างานในสถานประกอบการจริงอย่าง
ต่อเนื่อง 

  สร้างแรงจูงใจให้ครูอาชีวศึกษา ครูผู้ฝึกจ าเป็นต้องสัง่สมความรู้ ฝีมือและ
ประสบการณ์ในการปฏบิตัอิาชพี ก่อนที่จะมคีุณสมบตัเิพยีงพอมาสอนอาชวีศกึษา
ได ้ดงันัน้ควรมมีาตรการจงูใจทีแ่ตกต่างและพเิศษกว่าขา้ราชการครทูัว่ไป เช่น จดั
ใหค้รปูระจ าสถาบนัอาชวีศกึษามคีวามก้าวหน้าในอาชพี (Career Path) 

 

5. มาตรฐานอาชวีศกึษา 
 จดัตัง้สถาบนัคุณวุฒวิิชาชพีเพือ่ก าหนดมาตรฐานฝีมอืแรงงาน  โดยการก าหนด

มาตรฐานอาชพี สมรรถนะความรูแ้ละความสามารถในการปฏบิตังิานนัน้ จะน าไปสู่
การยกระดับคุณภาพแรงงานให้มีมาตรฐานสอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาดแรงงาน ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ นอกจากนี้ยงัเพิม่ความเป็นธรรม
ให้กับคนที่เรยีนอาชวีศึกษา เนื่องจากสามารถท าให้การจัดท าค่าตอบแทนเป็น
ระบบมากขึน้ ท าใหก้ารปรบัฐานค่าจา้งเป็นไปตามสมรรถนะ (Competency) หรอื
ทกัษะของแรงงานมากกว่าวุฒกิารศกึษา (Degree) อย่างทีเ่ป็นอยู่ในปจัจุบนัซึง่ผูท้ ี่
จบตามมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพดังกล่าวจะได้ร ับค่าตอบแทนที่สูงกว่าผู้ที่จบ
ปรญิญาตรทีัว่ไป 
 

6. ภาพลกัษณ์การเรยีนอาชวีศกึษา 
 สือ่เผยแพร่ภาพลกัษณ์ทีด่ี โดยจะต้องลบล้างภาพลกัษณ์ความรุนแรง สื่อควรเลกิ

ประชาสมัพนัธ์อาชวีศกึษาในภาพลบ และมาน าเสนอส่วนดใีหส้งัคมไดร้บัรูม้ากขึน้ 
เช่นเดก็อาชวีศกึษาออกไปสรา้งชื่อเสยีงในการประกวดต่าง ๆ 

 ปรบัเปลีย่นแบรนด์อาชวีศกึษาใหม่ (Re-Positioning) เพื่อสรา้งแรงจูงใจให้เด็ก
อยากเข้ามาเรยีนอาชีวศึกษามากขึ้น ซึ่งจากกรณีศึกษาที่ดีจากต่างประเทศจะ
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พบว่าประเทศทีป่ระสบความส าเรจ็ในการปรบัปรุงภาพลกัษณ์ของอาชวีศกึษา เช่น 
เปลีย่นชื่ออาชวีศกึษา (Vocational Education) เป็นชื่อใหม่ ซึง่ช่วยลบลา้งความคดิ 
(Perception) เดมิ ๆ ของคนในสงัคมที่มกัมองว่าอาชวีศกึษายงัมคีวามด้อยกว่า 
เช่น ในประเทศเกาหลใีตม้กีารจดัตัง้ Meister School 

 การแนะแนวการศึกษาในระดับมัธยมควรให้ความรู้และความเข้าใจทีถู่กต้อง
เกีย่วกบัการเรยีนสายอาชพี จากปจัจุบนัทีใ่หค้วามส าคญัการเรยีนต่อในสายสามญั
เพยีงอย่างเดยีว ท าให้นักเรยีนไม่เหน็ทางเลอืกทีห่ลากหลายเพยีงพอ  นอกจากนี้
ยงัต้องสร้างความมัน่ใจว่าเรยีนจบแล้วต้องมงีานท าหรอืมโีอกาสในการท างานมี
รายได้ระหว่างเรยีนและสรา้งความมัน่ใจว่าเรยีนแล้วมโีอกาสก้าวหน้าในโลกการ
ท างาน มรีายไดด้ ีหรอืสามารถเป็นเจา้ของกจิการได ้
 

7. การสนบัสนุนของรฐับาล 
 ให้ความส าคญักบัอาชวีศกึษาอย่างจรงิจงั โดยมกีารก าหนดนโยบายทีแ่น่นอน ยก

เรื่องอาชีวศึกษาขึ้นเป็นนโยบายชาติ ไม่เปลี่ยนแปลงเมื่อเปลี่ยนรฐัมนตรีเมื่อ
ประกาศเป้าหมายและนโยบายควรมกีารวางแผนงานและโครงการทีร่องรบัทีช่ดัเจน 
นอกจากนี้ควรพจิารณายกเลกินโยบายที่ส่งผลกระทบอนัไม่พงึประสงค์ (Adverse 
Effects) ต่ออาชวีศกึษา เช่น นโยบายค่าใชจ้า่ยรายหวัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ทีท่ าให้
โรงเรยีนทัว่ไปส่งเสรมิให้เดก็เรยีนต่อสายสามญัเพื่อให้ได้งบประมาณมากขึน้หรอื 
การปรบัเกณฑร์บัเดก็สายสามญัของส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
(สพฐ.) ทีเ่ปิดช่องใหเ้ดก็ ม.3 เรยีนต่อ ม.4 โรงเรยีนเดมิไดง้่ายและมากขึน้ แทนที่
จะปล่อยให้เดก็ไปเรยีนต่อสายอาชพี หรอืนโยบายประกนัค่าจา้งที่ 15,000 บาท 
ส าหรบัผูจ้บการศกึษาระดบัปรญิญาตรสี่งผลใหเ้ดก็หนีไปเรยีนสายสามญัมากขึน้ 
 

3) ประเดน็ด้านประสิทธิภาพ 

สาเหตุของคุณภาพของการศึกษาที่ต ่ าลงของประเทศ ไม่ได้เกิดจากปญัหาการขาด
ทรพัยากรอกีต่อไป ดงัทีข่อ้มูลชีว้่าในช่วง 10 ปีทีผ่่านมา งบประมาณกระทรวงศกึษาธกิารเพิม่ขึน้
กว่า 2 เท่า และไม่น้อยกว่าประเทศอื่นในภูมภิาคเอเชยี อกีทัง้เมื่อพจิารณาจากสดัส่วนสดัส่วนของ
รายจ่ายดา้นการศกึษาต่องบประมาณเทยีบกบัประเทศต่างๆทัว่โลกพบว่า สดัส่วนของรายจ่ายดา้น
การศกึษาต่องบประมาณของรฐับาลงบประมาณการศกึษาไทย สูงเป็นอนัดบั 18 ของโลก ดงันัน้
ปญัหาของระบบการศกึษาไทยปจัจบุนั ส่วนใหญ่เป็นปญัหาการใชท้รพัยากรอย่างไม่มปีระสทิธภิาพ 
กล่าวคอื ใชท้รพัยากรมากแต่ผลสมัฤทธิต์ ่า 
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ภาพท่ี 75: งบประมาณด้านการศึกษาเทียบกบังบประมาณแผน่ดินและ ผลิตภณัฑม์วลรวมในประเทศ 

 
ทีม่า: คณะวจิยั Sasin Institute for Global Affairs (SIGA) 

 

ภาพท่ี 76: งบประมาณด้านการศึกษาไทยเทียบกบัประเทศต่างๆ ทัว่โลก 

 
ทีม่า: คณะวจิยั Sasin Institute for Global Affairs (SIGA) 

 

 

 

ประเทศไทย อนัดบั 18 ของโลก 
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การเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการศกึษาประเทศไทยเทยีบกบัประเทศอืน่ ๆ 

เมื่อการเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการศึกษาประเทศไทยเทยีบกบัประเทศอื่น ๆ พบว่า 
ผลผลติทางการศกึษา (Education Output) อยู่ในระดบัต ่ากว่าค่าเฉลีย่ของประเทศทัว่โลก ที่ใส่
ปจัจยัเขา้ (input) ในระดบัใกลเ้คยีงกนั  ดงัตวัอย่างเช่น ระดบัผลคะแนน PISA ในวชิาการอ่าน และ
วชิาคณิตศาสตร ์เมื่อเทยีบกบัระดบัผลคะแนนของนักเรยีนประเทศอื่นทีม่คี่าเฉลี่ยงบประมาณดา้น
การศึกษาในระดับใกล้เคียงกันแล้ว กลับพบว่า ผลคะแนน PISA ในวิชาการอ่าน และวิชา
คณิตศาสตรข์องนักเรยีนไทยไดต้ ่ากว่าค่าเฉลี่ยคะแนนของโลกที่มรีะดบังบประมาณด้านการศกึษา
ต่อ GNI ในระดบัเดยีวกนั 

การเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการศกึษาประเทศไทยในปจัจบุนัและอดตี 

นอกจากระดบัผลสมัฤทธิท์างการศึกษาของไทยจะต ่ากว่าต่างประเทศที่ใช้งบประมาณ
จดัสรรเพื่อการศกึษาในสดัส่วนใกลเ้คยีงกนัแลว้ เมื่อเปรยีบเทยีบระหว่างคะแนนเฉลีย่ของนักเรยีน
ทัง้ประเทศ ทัง้กรณรีะดบัผล O-NET ม.6 ผลคะแนน TIMSS และผลคะแนน PISA ของนกัเรยีนไทย
ในปจัจบุนั เทยีบกบัอดตีของประเทศไทยเอง กพ็บว่า มแีนวโน้มของผลคะแนนทีเ่ป็นไปในทศิทางที่
คะแนนลดลง 
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ภาพท่ี 77: ระดบัผลคะแนน PISA ในวิชาการอ่าน และงบประมาณด้านการศึกษาไทย 

PISA: Mean performance on the reading scale 

 
Current expenditure on education as % of GNI 

ทีม่า : คณะวจิยั Sasin Institute for Global Affairs (SIGA) ประมวลจากขอ้มลู PISA ปี 2009 

 

ภาพท่ี 78: ระดบัผลคะแนน PISA ในวิชาคณิตศาสตร ์และงบประมาณด้านการศึกษาไทย 

PISA: Mean performance on the reading scale 

 
Current expenditure on education as % of GNI 

ทีม่า : คณะวจิยั Sasin Institute for Global Affairs (SIGA) ประมวลจากขอ้มลู PISA ปี 2009 
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ภาพท่ี  79: แนวโน้มระดบัผล O-NET ม.6    ผลคะแนนTIMSS   และผลคะแนน PISA ของนักเรียนไทย 

 

   
   

แนวโน้มของผลคะแนน O-NET ม.6 ของนกัเรยีนไทย 

 

แนวโน้มผลคะแนนTIMSS ของนกัเรยีนไทย 

 

แนวโน้มผลคะแนน PISA ของนกัเรยีนไทย 
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เป็นที่น่าประหลาดใจว่าท าไมผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนักเรยีนไทยกลบัต ่าลงเรื่อย ๆ 
ทัง้ๆ ทีน่กัเรยีนของเราใชเ้วลาเรยีนมากกว่าคนอื่น ซึง่เมื่อเปรยีบเทยีบชัว่โมงเรยีนของนักเรยีนไทย
กับประเทศอื่นพบว่า ประเทศไทยมจี านวนชัว่โมงเรียนต่อปีสูงเป็นอันดับ 2 ของโลก รองจาก
ประเทศในแถบแอฟรกิา ซึ่งเรยีนประมาณ 1,400 ชัว่โมงต่อปี  ในขณะที่ประเทศที่มผีลสมัฤทธิส์ูง 
เช่น ประเทศเกาหลใีต้ ประเทศญี่ปุ่น  มชีัว่โมงเรยีนต ่ากว่า 1,000 ชัว่โมงต่อปี  โดยเฉพาะประเทศ
ฮ่องกง ซึ่งประสบความส าเรจ็ในการพฒันาการศึกษาอย่างมาก กลบัมชีัว่โมงเรยีนต่อปีแค่ 790 
ชัว่โมง  ทัง้นี้ยเูนสโกก าหนดชัว่โมงเรยีนของนกัเรยีนทีเ่หมาะสม 800 ชัว่โมงต่อปี23 

นอกจากนี้ ในเรื่องของประสิทธิภาพการบริหารการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องคุณภาพ
การศกึษา ประเดน็หน่ึงทีม่คีวามส าคญัอยา่งยิง่ คอื คุณภาพของการจดัการเรยีนการสอนทีแ่ตกต่าง
กนัระหว่างโรงเรยีนแต่ละขนาด น ามาซึง่ผลสมัฤทธิท์างการศกึษาหรอืระดบัคะแนนทีแ่ตกต่างกนั 

 ไมอ่าจปฏเิสธไดว้่าคุณภาพของการจดัการเรยีนการสอนของโรงเรยีนในประเทศไทยยงัคงมี
ความแตกต่างกนั โดยปจัจยัทีส่ าคญัประการหนึ่งกค็อืขนาดของโรงเรยีน เนื่องจากจากขอ้มลูคะแนน
แบบทดสอบทางการศกึษาระดบัชาตขิัน้พืน้ฐาน (O-NET) ระดบัชัน้ ม.6 ของนกัเรยีนในสงักดั สพฐ. 
ทัง้ 5 วชิาหลกั (วชิาภาษาไทย วชิาสงัคมศกึษา ศาสนา และวฒันธรรม วชิาภาษาองักฤษ วชิา
คณติศาสตร ์และวชิาวทิยาศาสตร)์ แสดงใหเ้หน็ว่า คะแนนเฉลีย่ของโรงเรยีนขนาดใหญ่พเิศษ ใหญ่ 
กลาง และเลก็ มกัลดหลัน่ไปตามขนาดของโรงเรยีน (สถาบนัทดสอบทางการศกึษาแห่งชาต,ิ 2555) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         
23 UNESCO Institute for Statistics  
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ภาพท่ี 80: ผลคะแนน O-NET ของนักเรียนระดบัชัน้ ม.6 ในวิชาภาษาไทย 

 
 

ภาพท่ี 81: ผลคะแนน O-NET ของนักเรียนระดบัชัน้ ม.6 ในวิชาสงัคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม 

 
 

ภาพท่ี 82: ผลคะแนน O-NET ของนักเรียนระดบัชัน้ ม.6 ในวิชาภาษาองักฤษ 
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ภาพท่ี 83: ผลคะแนน O-NET ของนักเรียนระดบัชัน้ ม.6 ในวิชาคณิตศาสตร ์

 
 

ภาพท่ี 84: ผลคะแนน O-NET ของนักเรียนระดบัชัน้ ม.6 ในวิชาวิทยาศาสตร ์

 

 

      อยา่งไรกต็าม โรงเรยีนขนาดเลก็ยงัคงมอียู่เป็นจ านวนมากในประเทศไทย และมแีนวโน้มที่
จะเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ โดยจ านวนโรงเรยีนมนีักเรยีนไม่เกิน 120 คนมมีากถึง 14,669 แห่ง 
กระทรวงศึกษาธิการ (2555) ยิ่งไปกว่านัน้ หากนับรวมโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐาน ที่มจี านวนนักเรยีนมากกว่า 120 คน ก็จะพบว่ามจี านวนถึง 
31,508 แห่ง แบ่งเป็นระดบัประถม 29,054 แห่ง ระดบัมธัยม 2,361 แห่ง การศกึษาสงเคราะห ์50 
แห่ง และการศกึษาพเิศษ 43 แห่ง (วรากรณ์ สามโกเศศ, 2554) ดงันัน้การบรหิารจดัการโรงเรยีน
ขนาดเล็กจงึเป็นประเด็นส าคญัต่อประสทิธภิาพของระบบการศกึษาโดยรวมของประเทศอย่างไม่
อาจหลกีเลีย่งได ้      
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ตารางท่ี 26: จ านวนโรงเรียนขนาดเลก็ท่ีมีนักเรียนไม่เกิน 120 คน 

ปีการศึกษา จ านวนโรงเรียน 

ขนาดเลก็ 

รอ้ยละ 

2546 10,877 33.23 

2547 11,599 35.88 

2548 12,269 37.94 

2549 12,828 39.73 

2550 13,518 41.90 

2551 13,915 43.73 

2552 14,056 44.63 

2553 14,397 45.82 

2554 14,669 46.88 

ทีม่า: กระทรวงศกึษาธกิาร (2555) 

 

ตารางท่ี 27: จ าวนโรงเรียนขนาดเลก็จ าแนกตามจ านวนนักเรียน 

จ านวนนักเรียน จ านวนโรงเรียน รอ้ยละ 

0 คน 146 1.00 

1 – 20 คน 469 3.20 

21 – 40 คน 2,001 13.64 

41 – 60 คน 3,200 21.81 

61 – 80 คน 3,424 23.34 

81 – 100 คน 3,005 20.49 

101 – 120 คน 2,424 16.52 

รวม 14,669 100.00 

ทีม่า: กระทรวงศกึษาธกิาร (2555) 
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สถานศกึษาขนาดเลก็เหล่าน้ี ส่วนใหญ่มปีญัหาส าคญัหลายประการ ไดแ้ก่ 

 ปัญหาด้านความพร้อมเกีย่วกบังบประมาณและปัจจยัสนับสนุนอืน่ ๆ 

ในการจดัสรรงบประมาณให้กับโรงเรยีน ตามแนวทางการด าเนินงานตามนโยบายการ
สนบัสนุนค่าใชจ้่ายในการจดัการศกึษาตัง้แต่ระดบัอนุบาลจนจบการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ปีงบประมาณ 
2556 พบว่าเกณฑก์ารจดัสรรงบประมาณมกัใหค้วามส าคญักบัจ านวนนักเรยีนเป็นหลกั เหน็ไดจ้าก
การที่รูปแบบการจัดสรรทัง้ค่าจดัการเรียนการสอน ค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่า
เครื่องแบบนักเรยีน รวมถงึค่ากจิกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รยีนจะเป็นการจดัสรรเป็นรายหวั จงึท าให้
โรงเรยีนขนาดเลก็ไดร้บังบประมาณ การจดัสรรบุคลากร วสัดุ อุปกรณ์ ครุภณัฑ ์สื่อและเทคโนโลยี
ตลอดจนการก่อสรา้งและบ ารงุรกัษาอาคารสถานที่ยงัไม่เพยีงพอ นอกจากนี้ โรงเรยีนยงัไม่สามารถ
ระดมทรพัยากรจากผูป้กครองและชุมชนไดม้ากนัก และการใชท้รพัยากรร่วมกนัระหว่างโรงเรยีนยงั
ไมค่่อยมปีระสทิธภิาพเท่าทีค่วร 

 ปัญหาด้านการเรียนการสอน 

ในดา้นการเรยีนการสอนนัน้ พบว่า โรงเรยีนส่วนใหญ่มคีรไูม่ครบชัน้ มคีรไูม่ครบตามสาระ
การเรยีนรู ้และมนีักเรยีนจ านวนน้อยในแต่ละชัน้ ถงึแมใ้นภาพรวมของประเทศจะมสีดัส่วนจ านวน
นักเรยีนต่อจ านวนครเูป็น 25:1 ซึง่อาจดูเหมอืนเพยีงพอ แต่โรงเรยีนขนาดเลก็บางแห่งยงัมอีตัรา
สัดส่วน 10:1 ส่งผลให้ครู 1 คนต้องท าหน้าที่สอนในหลายระดับชัน้ และ/หรือ หลายวิชา 
(กระทรวงศกึษาธกิาร, 2553) นอกจากนี้ บุคลลากรทีม่จี านวนน้อยอยูแ่ลว้ยงัประสบกบัขอ้จ ากดัจาก
การที่ครูมภีารกิจอื่นที่นอกเหนือจากการเรยีนการสอน หลกัสูตรและแผนการจดัการเรยีนรู้ไม่
สอดคล้องกบับรบิทของโรงเรยีน สื่อการเรยีนการสอนและแหล่งการเรยีนรู้มจี านวนจ ากดั ซึ่งใน
ทา้ยทีสุ่ดกส็่งผลใหน้ักเรยีนมผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนต ่าไปดว้ย นอกจากนี้ โรงเรยีนขนาดเลก็มกัมี
อตัราส่วนครตู่อนกัเรยีนต่อหอ้งเรยีนต ่ากว่ามาตรฐาน ค่าใชจ้า่ยต่อนกัเรยีน 1 คน จงึสูงกว่าโรงเรยีน
ขนาดอื่น ๆ นอกจากนี้ ยงัมโีรงเรยีนขนาดเล็กอกีจ านวนหนึ่งที่อยู่ในพื้นที่ที่มลีกัษณะพเิศษ เช่น 
พืน้ที่ห่างไกลความเจรญิ นักเรยีนในโรงเรยีนลกัษณะดงักล่าวต้องประสบปญัหาในการเดนิทางไป
เรยีน   

 ปัญหาด้านการมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา 

ถึงแม้ว่าในปจัจุบนัจะมตีัวแทนของชุมชนและองค์กรต่าง ๆ เข้ามามสี่วนร่วมในการจดั
การศกึษาในรปูของคณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน แต่บทบาทของคณะกรรมการดงักล่าวยงั
มไีม่มากนัก และยงัขาดการประสานงานกบัภาคส่วนต่าง ๆ ทัง้ภาครฐัและเอกชน ยิง่ไปกว่านัน้ ใน
บางพื้นที่ที่ชุมชนและผู้ปกครองมฐีานะยากจน ก็ย่อมไม่สามารถสนับสนุนการด าเนินงานของ
โรงเรยีนไดเ้ท่าทีค่วร 
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ประเดน็ท้าทายอืน่ ๆ  

นอกเหนือจากความทา้ทายดา้นโอกาสทางการศกึษา คุณภาพการศกึษา และประสทิธภิาพ
การบรหิารจดัการแลว้ อกีหนึ่งประเดน็ทา้ทายของการศกึษาไทย คอื ไม่สามารถผลติคนใหต้รงกบั
ความตอ้งการของตลาดแรงงานทัง้ในเชงิปรมิาณและคุณภาพ ซึง่ถอืเป็นเป็นปญัหาเชงิโครงสรา้งทีม่ ี
นัยส าคญัต่อความสามารถในการแข่งขนัของไทย ที่จะส่งผลกระทบต่อการเจรญิเตบิโตอย่างยัง่ยนื
ในระยะยาวเนื่องจากประเทศไม่สามารถใช้ทรพัยากรมนุษย์ได้อย่างเต็มประสทิธภิาพโดยในเชงิ
ปรมิาณพบว่าเกดิการขาดแคลนแรงงานในทุกกลุ่ม (Skill Shortage) ซึง่มสีดัส่วนทีใ่กลเ้คยีงกนัอยู่ที่
รอ้ยละ 60 ของความต้องการของผู้ประกอบการ24 โดยเฉพาะในภาคการผลติและภาคก่อสรา้งที่
ยงัคงพึ่งพาแรงงานพื้นฐานที่มีการศึกษาในระดับมธัยมศึกษาหรือต ่ากว่าและระดับการศึกษา
ประกาศนียบตัรวชิาชพี (ปวช. และปวส.) เป็นจ านวนสูง นอกจากนี้ยงัเกดิความไม่สอดคลอ้งเชงิ
คุณภาพ ของแรงงานทัง้ด้านสมรรถนะพื้นฐาน (Core Competencies) และระดับวิชาชีพ 
(Functional Competencies) จากผลส ารวจความคดิเหน็ของผูป้ระกอบการพบว่าทุกกลุ่มแรงงานยงั
มชี่องว่างระหว่างสมรรถนะด้านต่าง ๆ ที่มอียู่จรงิกบัความคาดหวงัของสถานประกอบการ (Skill 
Gap) อยูม่าก 

  

                                         
24 ธนาคารแห่งประเทศไทย (2555) 
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ภาพท่ี 85: การขาดแคลนแรงงานในประเทศไทย 

 

 
 

ทีม่า: ผลส ารวจ ธปท. (2554) 
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ค. กรณีศึกษาการจดัการศึกษาเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

 
การศกึษาในส่วนนี้ได้พจิารณาถงึแนวทางการส่งเสรมิการเรยีนรูต้ลอดชวีติ โดยวเิคราะห์

จากรปูแบบการจดัการศกึษาของประเทศไทยในปจัจบุนัและการศกึษาประสบการณ์ต่างประเทศของ
ชาตทิีม่คีวามโดดเด่นในการจดัการศกึษาเพื่อผลกัดนัการเรยีนรูต้ลอดชวีติ ซึง่กค็อืประเทศญีปุ่น่ 

1) การเรียนรู้ตลอดชีวิตในประเทศไทย 

ตามพระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ. 2542 แกไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่3) พ.ศ. 2553 ได้
ก าหนดความหมายของการศกึษาเรยีนรูต้ลอดชวีติว่าเป็น “การศึกษาท่ีเกิดขึ้นจากการผสมผสาน
ระหว่างการศึกษาในระบบ (Formal Education) การศึกษานอกระบบ (Non-formal 
Education) และการศึกษาตามอธัยาศยั (Informal Education) เพ่ือให้สามารถพฒันา
คณุภาพชีวิตได้อย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิต” จงึอาจกล่าวได้ว่าการเรยีนรูต้ลอดชวีติเป็นแนวคดิที่
พยายามมองการศกึษาในภาพรวม เน้นใหเ้กดิการประสานเชื่อมโยงระหว่างการศกึษาในทุกรปูแบบ 
ตลอดช่วงชวีติของบุคคล เพื่อสรา้งเสรมิองคค์วามรูแ้ละฝึกฝนทกัษะทีจ่ าเป็นต่อการท างานและการ
ด าเนินชวีติ ตามความเหมาะสมและความตอ้งการของแต่ละบุคคล 

ทัง้นี้ รปูแบบของการจดัการศกึษาในประเทศไทยสามารถแบ่งไดเ้ป็น 3 ประเภท ไดแ้ก่ 

 การศึกษาในระบบ (Formal Education) คือ การศึกษาที่มีการก าหนด
จุดมุ่งหมาย วธิกีารศกึษา หลกัสูตร ระยะเวลาของการศกึษา ตลอดจนการวดัและ
ประเมนิผลทีแ่น่นอน และเป็นเงื่อนไขของการส าเรจ็การศกึษา มวีตัถุประสงคเ์พื่อ
ถ่ายทอดหรอืปลูกฝงัเนื้อหาความรู ้ความเขา้ใจทีเ่หมาะสม รวมทัง้พฒันาศกัยภาพ
ของบุคคลในทุกดา้น เพื่อใหม้คีวามสามารถประกอบอาชพีตามความถนัด สามารถ
วางตวัได้อย่างเหมาะสมในสงัคม และสามารถตอบสนองวสิยัทศัน์ในการพฒันา
ประเทศโดยรวมได ้

 การศึกษานอกระบบ (Non-formal Education) คอื การจดัการเรยีนรูอ้ย่างเป็น
ระบบ แต่นอกกรอบการจดัการศกึษาในระบบโรงเรยีนปกต ิจงึมคีวามยดืหยุ่นใน
การก าหนดจดุมุ่งหมาย รปูแบบ วธิกีารจดัการศกึษา ระยะเวลาของการศกึษา การ
วดัและประเมนิผล แต่ปจัจยัเหล่าน้ียงัคงเป็นเงื่อนไขของการส าเรจ็การศกึษา โดย
เนื้อหาและหลกัสูตรจะต้องมคีวามเหมาะสมสอดคล้องกบัสภาพปญัหาและความ
ต้องการของผู้เรยีนแต่ละกลุ่ม ส าหรบัประเทศไทย การศึกษานอกระบบนับเป็น
แนวทางส าคญัในการเปิดโอกาสให้กบัผู้ที่ไม่ได้เขา้รบัการศกึษาในระบบโรงเรยีน
ปกต ิใหป้ระชาชนได้รบัการศกึษาอย่างเสมอภาคโดยเฉพาะการศกึษาขัน้พื้นฐาน 
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การศึกษานอกระบบจึงเป็นกลไกส าคญัในการช่วยยกระดบัคุณภาพทรพัยากร
มนุษยข์องประเทศได ้ 

 การศึกษาตามอธัยาศยั (Informal Education) คอื การศกึษาทีเ่กดิขึน้ตามวถิี
ชวีติที่ผู้เรยีนเรยีนรูด้้วยตนเองตามความสนใจ ศกัยภาพ ความพรอ้ม และโอกาส 
โดยศึกษาจากประสบการณ์ การท างาน บุคคล ครอบครวั ชุมชน สื่อ และแหล่ง
ความรูต่้างๆ เพื่อเพิม่พูนความรู้และทกัษะ พฒันาคุณภาพชวีติ รวมถงึเพื่อความ
บนัเทงิ นอกจากนี้ ยงัครอบคลุมถงึการศกึษาทางเลอืก (Alternative Education) 
ซึ่งเป็นการจดัการศึกษาที่มรีูปแบบต่างไปจากการศึกษาตามแนวกระแสหลกัใน
ระบบทัว่ไป จดัขึน้ตามปรชัญาความเชื่อทีห่ลากหลาย แต่ตัง้อยู่บนพืน้ฐานหลกัการ
เดยีวกนัว่าบุคคลมคีวามเป็นปจัเจกซึ่งแตกต่างกนั การศกึษาจงึควรมจีุดมุ่งหมาย
เพื่อพฒันาผู้เรยีนแต่ละคนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทัง้ทางด้านสตปิญัญาและด้าน
จติใจ 
 

ภาพท่ี 86: รปูแบบของการจดัการศึกษาในประเทศไทย 
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ปฐมวยั 
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มธัยมศกึษา 

อาชวีศกึษา 

อุดมศกึษา 

การศกึษาพเิศษ 

การศกึษานอกระบบ 

ความรูพ้ืน้ฐานสายสามญั 

ความรูแ้ละทกัษะอาชพี 

ขอ้มลูความรูท้ ัว่ไป 

การศกึษาตาม
อธัยาศยั 

การเรยีนรูด้ว้ยตนเอง 

การศกึษาทางเลอืก 

ทีม่า: คณะวจิยั Sasin Institute for Global Affairs (SIGA) 
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การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเป็นการจดัการศึกษาที่มคีวามยดืหยุ่น 
ผูเ้รยีนมคีวามสะดวกเลอืกเรยีนได้หลายวธิี จงึก่อให้เกดิประโยชน์ต่อตวัผูเ้รยีนและสงัคมเป็นอย่าง
ยิง่ โดยเฉพาะในยคุแห่งศตวรรษที ่21 ซึง่การศกึษาเรยีนรูข้องมนุษยจ์ะเปลีย่นแปลงไปอย่างรวดเรว็
เนื่องจากพลวัตรการเปลี่ยนแปลงในทุก ๆ ด้าน ความก้าวหน้าขององค์ความรู้และวิทยาการ
สมยัใหม่ การพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตลอดจนพัฒนาการของระบบ
เศรษฐกจิทีใ่ชค้วามรูเ้ป็นฐาน (Knowledge-based Economy) ท าใหเ้กดิความต้องการการเรยีนรูอ้ย่าง
กวา้งขวางในแทบทุกกจิกรรมของสงัคม การศกึษาเรยีนรูจ้งึจ าเป็นต้องขยายขอบเขตจากการศกึษา
ในระบบ ไปสู่การเรยีนรูจ้ากการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยั เพื่อให้เกิดกิจกรรม
การศกึษาและแหล่งการเรยีนรูท้ีห่ลากหลาย ซึง่มบีทบาทส าคญัเป็นอยา่งยิง่ต่อวถิชีวีติของมนุษย ์

อย่างไรก็ตาม ในปจัจุบนัระบบการศึกษาของประเทศไทยยงัคงขาดความสมดุลระหว่าง
การศกึษาในระบบและการศกึษารปูแบบอื่น ๆ การพฒันาการศกึษาของประเทศจงึยงัคงเทน ้าหนัก
ไปที่การศกึษาในระบบโรงเรยีน โดยมองขา้มศกัยภาพของการศกึษานอกระบบและการศกึษาตาม
อัธยาศัยในการเป็นอีกแนวทางหนี่งของการจัดการศึกษาซึ่งเปิดโอกาสให้กับผู้ที่ไม่ได้เข้ารับ
การศกึษาในระบบโรงเรยีนตามปกต ิไดม้โีอกาสศกึษาหาความรู ้พฒันาตนเอง ใหส้ามารถด ารงชวีติ
อยูใ่นสงัคมไดอ้ยา่งประสบความส าเรจ็และมคีวามสุข  

การจดัการศกึษาเพื่อส่งเสรมิการเรยีนรูต้ลอดชวีติในประเทศไทยยงัต้องเผชญิกบัปญัหา
และขอ้จ ากดัหลายประการ ไดแ้ก่ 

 ค่านิยมและทศันคตขิองสงัคมที่มกัมองการศกึษานอกระบบเป็นทางเลอืกสุดท้าย ไม่
นิยมเรยีน เนื่องจากยงัคงมองว่าผลผลติของการศกึษานอกระบบและการศกึษาตาม
อธัยาศยัอาจไม่ไดคุ้ณภาพตามมาตรฐาน หรอืเป็นกลุ่มคนทีม่คีวามคดิแปลกแยกจาก
คนส่วนใหญ่ในสงัคม 

 การขาดความพรอ้มทางดา้นแหล่งการเรยีนรูแ้ละเทคโนโลยสีารสนเทศทีจ่ะช่วยอ านวย
ความสะดวกในกระบวนการศกึษาเรยีนรู ้

 การขาดการผลกัดนัอย่างจรงิจงัในเชงินโยบายและข้อจ ากดัในการปฏบิตักิาร แมว้่า
ประเทศไทยจะมกีารก าหนดสทิธกิารจดัการศึกษาขัน้พื้นฐานของสถาบนัทางสงัคม
ตามมาตรา 12 ของพระราชบญัญัตการศึกษาแห่งชาติ เพื่อให้เกิดการสร้างสรรค์
รปูแบบการศกึษาทีห่ลากหลาย ยดืหยุน่ สอดคลอ้งกบัความแตกต่างและความต้องการ
ของผู้เรยีนทุกกลุ่ม ตรงตามธรรมชาตขิองการเรยีนรูท้ี่มุ่งสู่ความเป็นมนุษยท์ีส่มบูรณ์
ในทุกๆ ด้าน ทัง้ยงัสอดคล้องกับกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกทัง้ในปจัจุบนัและ
อนาคต  อย่างไรกต็าม การออกกลไกทางกฎหมายและกลไกสนับสนุนอื่นๆ ยงัอยู่ใน
รูปของแนวทางกว้าง ๆ และยงัไม่ได้มกีารเชื่อมโยงส่การปฏบิตัิอย่างเป็นรูปธรรม
เท่าทีค่วร  
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จากอุปสรรคต่างๆ ภายในประเทศเหล่านี้ ท าใหใ้นการวางแนวทางส าหรบัการส่งเสรมิการ
เรยีนรูต้ลอดชวีติ ไดใ้ชก้ารพจิารณาจากหลกัการจดัการศกึษาเพื่อส่งเสรมิการเรยีนรูต้ลอดชวีติตาม
กรอบแนวทางของ OECD และกรณศีกึษาของประเทศญีปุ่น่ ดงัทีจ่ะกล่าวถงึในส่วนต่อไป 

 

2) หลกัการจดัการศึกษาเพือ่ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

การเรยีนรูต้ลอดชวีติต้องอาศยัรปูแบบการศกึษาทีห่ลากหลาย ไม่ใช่เพยีงแค่การเรยีนการ
สอนตามหลกัสูตรในหอ้งเรยีนเท่านัน้ โดยเป้าหมายของการจดัการศกึษาแต่ละประเภทนัน้เป็นไป
เพื่อตอบสนองต่อความตอ้งการทีเ่ปลีย่นแปลงไปตามวยัและสภาพแวดลอ้มตลอดจนพืน้ฐานทัง้ทาง
เศรษฐกิจและสังคมของแต่ละบุคคล ทัง้นี้  กรอบแนวทางการเรียนรู้ตลอดชีวิตแบบองค์รวม 
(Comprehensive View) ควรประกอบไปดว้ยคุณลกัษณะ 4 ประการ (OECD, 2004) ไดแ้ก่ 

1. มมีมุมองอยา่งเป็นระบบ สามารถเชื่อมโยงการเรยีนรูใ้นรปูแบบต่างๆ ทัง้ทีเ่ป็นทางการ 
ไม่เป็นทางการ และตามอธัยาศยั ให้เกดิเป็นระบบการเรยีนรูท้ี่ส่งเสรมิกนั ครอบคลุม
ทุกช่วงอาย ุและสามารถสรา้งโอกาสการเขา้ถงึการศกึษาเรยีนรูใ้หก้บัประชาชนไดอ้ย่าง
ทัว่ถงึ 

2. มผีูเ้รยีนเป็นศูนยก์ลาง จดักระบวนการเรยีนรูโ้ดยให้ความส าคญักบัความต้องการของ
ผูเ้รยีน  

3. มีแรงจูงใจที่จะเรียน มุ่งเน้นการเรียนรู้ที่ต่อเน่ืองตลอดชีวิต โดยปลูกฝงัความ
กระตอืรอืรน้ทีจ่ะเรยีนรูแ้ละพฒันาขดีความสามารถในการเรยีนรูด้ว้ยตนเองของผูเ้รยีน  

4. มเีป้าประสงค์ของนโยบายการศึกษาที่หลากหลาย ไม่ได้มุ่งเน้นเพยีงผลสมัฤทธิท์าง
วชิาการเพยีงอย่างเดยีว โดยต้องให้ความส าคญักบัเป้าหมายการศึกษาอื่นๆ ที่ครบ
วงจรตลอดช่วงชวีติ 

 

ภาพท่ี 87: ช่วงอายุของบุคคลและประเภทของการศึกษาท่ีพึงได้รบั 

การศึกษาตลอดชีวิต 

นอกระบบ ในระบบ 
ในระบบ 

นอกระบบ 
นอกระบบ 

อธัยาศยั 

นอกระบบ 

อธัยาศยั 
อธัยาศยั อธัยาศยั นอกระบบ 

อธัยาศยั 
แรกเกิด        ปฐมวยั                      วยัเรียน                      วยัท างาน                    วยัเกษียณ                

ทีม่า: ส านกังานสง่เสรมิการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยั (กศน.) กระทรวงศกึษาธกิาร   
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3) ตวัอย่างกรณีศึกษาจากประเทศญีปุ่่ น 
 

การมองภาพแบบองคร์วม 

ประเทศญี่ปุ่นเป็นชาติหน่ึงที่ให้ความส าคญักับการเรยีนรู้ตลอดชีวิตของพลเมืองอย่าง
เขม้ขน้มาอยา่งยาวนาน สามารถสอดแทรกการเรยีนรูเ้ขา้กบัวถิชีวีติและวฒันธรรมไดอ้ย่างกลมกลนื 
และสามารถปลูกฝงัความรกัที่จะเรยีนรูใ้ห้เป็นส่วนหน่ึงของชวีติประจ าวนัได้อย่างมปีระสทิธภิาพ 
สงัคมญี่ปุ่นให้ความส าคัญกับการเรยีนรู้โดยไม่ได้มุ่งเน้นเพียงแค่การเรียนในห้องเรียนเท่านัน้ 
หากแต่มองการเรยีนรูส้ ิง่ใหม่ ๆ และการสัง่สมองคค์วามรูอ้ยา่งต่อเนื่องว่าเป็นสิง่ทีม่คีุณค่า อกีทัง้ยงั
เป็นสิง่ทีส่ามารถท าไดโ้ดยไม่จ ากดัสถานทีแ่ละเวลา  

นโยบายการเรยีนรูต้ลอดชวีติของประเทศญี่ปุ่น เริม่ตัง้แต่ในช่วงทศวรรษที่ 1940s โดยเริม่
จากการพฒันานโยบายด้านการศึกษาผู้ใหญ่ การศึกษาชุมชน และนโยบายการศึกษาตลอดชวีติ 
และมกีารออกนโยบายการศึกษาต่อเนื่อง นอกจากนี้ยงัได้มกีารปรบัปรุงกฎหมายการศึกษาขัน้
พืน้ฐานและกฎหมายอื่นๆ ส่งเสรมิให้ภาคส่วนต่างๆ เขา้มามสี่วนร่วมจดัการศกึษานอกระบบเพื่อ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน มีการจัดตัง้คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ เพื่อปฏิรูป
การศกึษา โดยยดึโครงสรา้งการเรยีนรูต้ลอดชวีติ มกีารออกกฎหมายกส่งเสรมิการศกึษาตลอดชวีติ
ในปี ค.ศ. 1990 ซึง่ส่งผลให้ในปีค.ศ. 2001 มกีารส านักนโยบายการเรยีนรูต้ลอดชวีติ ตลอดจนสภา
การเรยีนรู้ตลอดชวีติในส่วนกลางและส่วนภูมภิาค หน่วยงานทุกหน่วยงาน ทัง้ภาครฐัและเอกชน 
ตัง้แต่ระดบัชาตจินถงึระดบัทอ้งถิน่ เขา้มามบีทบาทในการจดักจิกรรมส่งเสรมิการเรยีนรูต้ลอดชวีติ 
แก่ประชาชนทุกระดบั โดยก าหนดบทบาทการด าเนินงาน ดงันี้  

ส่วนกลาง 

 กระทรวงศกึษา วฒันธรรม กฬีา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี(Ministry of Education, 
Culture, Sports, Science and Technology: MEXT) ท าหน้าทีเ่ป็นองคก์รหลกัของ
หน่วยงานภาครัฐที่ร ับผิดชอบงานการศึกษา มีอ านาจพัฒนา  ก าหนดนโยบาย  
ด าเนินงานร่วมกบัองค์กรท้องถิน่ในการจดัการศกึษาผู้ใหญ่ กจิกรรมการเรยีนรูต้ลอด
ชวีติผ่านศูนยก์ารเรยีนชุมชนตลอดชวีติ  ศูนยก์ารเรยีนชุมชน แหล่งเรยีนรูต่้างๆ เช่น 
พิพิธภณัฑ์ ห้องสมุด โดยกระทรวงศึกษาธิการ วฒันธรรม กีฬา วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ีจะด าเนินโครงการต่าง ๆ ตามที่นโยบายก าหนดไว้ โดยร่วมกบักระทรวง
ต่าง ๆ เช่น  
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- ดา้นแรงงาน ร่วมกบักระทรวงเศรษฐกจิ การคา้และอุตสาหกรรม (Ministry 
of Economy, Trade and Industry) ด าเนินโครงการฝึกอบรมทกัษะให้
เจา้ของสถานประกอบการธุรกจิขนาดย่อย ระบบสนับสนุนการศกึษาและ
การฝึกอบรมใหแ้ก่ลกูจา้ง ใหม้โีอกาสพฒันาทกัษะและศกัยภาพการท างาน
มากยิง่ขึน้  

- ด้านเทคโนโลยสีารสนเทศได้ด าเนินการจดัระบบเครอืข่ายข่าวสารทาง
การศกึษาและการสื่อสาร (Educational Information and Communication 
Network System “el-Net”) เพื่อขยายโอกาสการเรยีนรูต้ลอดชวีติและจดั
วธิกีารทีง่า่ยแก่ประชาชนใหส้ามารถเขา้ถงึขอ้มลูทางการศกึษาได้ทุกทีแ่ละ
ทุกเวลา  

 ส านักนโยบายการเรยีนรูต้ลอดชวีติ (Lifelong Learning Policy Bureau) ท าหน้าทีเ่ป็น
ผู้ให้แนวทางของการศึกษา วางแผนและก าหนดนโยบาย โดยท างานร่วมกับ
สถานศกึษา ครอบครวั ชุมชน รวมทัง้ท าหน้าที่ส่งเสรมิสนับสนุนห้องสมุด พพิธิภณัฑ ์
วทิยาลยัอบรมเฉพาะทาง อ านวยความสะดวกด้านการศกึษา ตลอดจนส่งเสรมิการใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการศกึษา  

 

ส่วนทอ้งถิน่ 

 ศูนยก์ารเรยีนรู้ชุมชน ที่เรยีกเป็นภาษาญี่ปุ่นว่า “โคมนิกงั” (Kominkan) ท าหน้าที่จดั
กิจกรรมการเรยีนรู้ตลอดชีวิตให้แก่คนในชุมชนตามพื้นที่ต่าง ๆ ทัว่ประเทศ มกัมี
ลักษณะเป็นอาคารทันสมัย มีห้องจัดกิจกรรมการเรียนรู้ประเภทต่าง  ๆ อย่าง
หลากหลาย อาทิเช่น กิจกรรมการฝึกพื้นฐานอาชพี/การอบรมเพื่อสร้างอาชพเสรมิ 
กจิกรรมฝึกรอ้งเพลงของผูสู้งอายุ กจิกรรมฝึกเล่นไพ่โบราณของญี่ปุ่น กจิกรรมฝึกเล่น
เกมส าหรบัเด็กเล็ก กิจกรรมฝึกวาดภาพศิลปะ โดยมกีารรบัอาสาสมคัรบุคคลากร/
ผูสู้งอายุในทอ้งถิน่มาเป็นวทิยากรร่วมดว้ย เพื่อใหเ้กดิการถ่ายทอดภูมปิญัญาท้องถิน่
และการสานสมัพน์ัระหว่างสมาชกิในชุมชน ทัง้นี้ ศูนย์การเรยีนรู้ชุมชนจะขึ้นตรงกบั
กระทรวงศกึษาธกิาร วฒันธรรม กฬีา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีซึ่งจะเป็นผู้ก ากบั
ดแูล ตรวจสอบ ตดิตาม และใหค้ าแนะน าดา้นวชิาการ  

 แหล่งเรยีนรูต่้าง ๆ เช่น สนามกีฬา พพิธิภณัฑ ์ห้องสมุด ซึ่งเป็นหน่วยงานเครอืข่าย
ของศูนยก์ารเรยีนชุมชน มหีน้าทีจ่ดักจิกรรมการเรยีนรูต้ลอดชวีติใหเ้ชื่อมโยงสอดคลอ้ง
กนัและมคีวามหลากหลาย สามารถตอบสนองความต้องการของกลุ่มป้าหมายได้ และ
ประชาชนเองก็สามารถรวมกลุ่มเพื่อจดักจิกรรมในศูนย์การเรยีนชุมชนได้ด้วยตนเอง 
โดยไมต่อ้งเสยีค่าใชจ้า่ยใด ๆ 
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การเรียนรู้เพือ่ชุมชนโดยชุมชน 

การจดัการเรยีนรูใ้นประเทศญีปุ่น่เน้นการมสี่วนร่วมในระดบัทอ้งถิน่อย่างเขม้ขน้ ผ่านกลไก 
“การเรยีนรูข้องชุมชน” (Social Education) ซึง่หมายรวมถงึกจิกรรมทางการศกึษารวมทัง้กจิกรรม
พลศกึษา และกจิกรรมนันทนาการ ส าหรบัเยาวชนและผูใ้หญ่นอกโรงเรยีน และกจิกรรมทีจ่ดัขึน้อนั
เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรในโรงเรียนตามพระราชบัญญัติโรงเรียน  มีจุดประสงค์เพื่อพัฒนา
ประชาชนและชุมชนโดยใชก้ระบวนการการเรยีนรูแ้ละแลกเปลีย่นร่วมกนั (Mutual Learning and 
Teaching) ด าเนินการโดยภาครฐัในส่วนทอ้งถิน่ร่วมกบัชุมชน โดยมรีฐับาลกลางเขา้มามบีทบาทใน
การสรา้งอาคารศูนยก์ารเรยีนชุมชนและศูนยก์ารเรยีนรูต้ลอดชวีติ สนับสนุนงบประมาณ ก าหนด
บทบาทชดัเจนของผูเ้กี่ยวของ มาตรฐานการด าเนินงาน คุณสมบตัแิละคุณวุฒขิองบุคลากร รวมถงึ
การจดักจิกรรมของศูนยก์ารเรยีนรูชุ้มชน 

 
ภาพท่ี 88: การเรียนรูข้องชุมชน (Social Education) ในประเทศญ่ีปุ่ น 

 

 
ทีม่า: กระทรวงศกึษา วฒันธรรม กฬีา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี(Ministry of Education, Culture, Sports, 

Science and Technology: MEXT) ประเทศญีปุ่น่ 
 

เอกลกัษณ์ที่โดดเด่นของการเรยีนรูข้องชุมชนในประเทศญี่ปุ่นก็คอืการมโีคมนิกงั ซึ่งถูก
ตัง้ขึ้นอย่างเป็นทางการในช่วงหลงัสงครามโลกครัง้ที่สอง เพื่อตอบโจทยข์องประชาชนที่ต้องการ
เรยีนรูท้กัษะใหม่ ๆ ในการยกระดบัความเป็นอยู่จากภาวะยากจนขน้แค้นจากการพ่ายแพส้งคราม  
โคมนิกงัจงึเปรยีบเสมอืนสญัลกัษณ์ของยุคสมยัแห่งการเปลีย่นแปลงเพื่อคน้หาจุดมุ่งหมายใหม่ใน
การด าเนินชวีติ โดยรฐับาลกลางได้ให้ความส าคญั มกีารก าหนดกรอบกฎหมายทีท่ าให้การเรยีนรู้
ของชุมชนเป็นส่วนหนึ่งของการจดัการศึกษาอย่างเป็นทางการ วางมาตรฐานในการด าเนินงาน 
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สรา้งระบบการรบัรองคุณภาพของบุคลากร ตลอดจนใหก้ารสนบัสนุนทางการเงนิ และส่งเสรมิการใช้
โคมนิกงัในการท ากจิกรรมของชุมชน แนวทางน้ีไดท้ าใหช้าวญี่ปุ่นเหน็ความส าคญัว่าการเรยีนรูข้อง
ชุมชน เป็นการใหส้ทิธกิบัประชาชนในการจดัการศกึษาใหก้บัตนเองอยา่งแทจ้รงิ  

ในปจัจบุนัประเทศญีปุ่น่มโีคมนิกงัอยู่มากกว่า 17,000 แห่งทัว่ประเทศ เป็นช่องทางส่งเสรมิ
คุณภาพชีวิตแก่เด็ก เยาวชน และผู้ใหญ่ โดยร่วมมือกับเครือข่ายการเรียนรู้ เช่น ห้องสมุด 
พพิธิภณัฑ์ โรงเรยีน ศูนย์สุขภาพประชาชน สมาคม องค์กรพฒันา เอกชน  ชุมชน เป็นต้น ซึ่ง
ห้องสมุด และพิพิธภัณฑ์ ต่างก็มีพระราชบัญญัติของตนเอง ที่ก าหนดบทบาทในการส่งเสริม 
สนบัสนุนศูนยก์ารเรยีนชุมชน ท าใหส้ถานศกึษาในชุมชนจดักจิกรรมหลงัเรยีนร่วมกบัศูนยก์ารเรยีน
ชุมชนและเครอืขา่ยการเรยีนรูต่้าง ๆ  
 

ภาพท่ี 89: โคมินกงัในประเทศญ่ีปุ่ น 

 
ทีม่า: กระทรวงศกึษา วฒันธรรม กฬีา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี(Ministry of Education, Culture, Sports, 

Science and Technology: MEXT) ประเทศญีปุ่น่ 

 

 

 

 

 

 



โครงการวจิยัเรื่องการก าหนดแนวทางการพฒันาการศกึษาไทยกบัการเตรยีมความพรอ้มสูศ่ตวรรษที ่21 

 
 

242 
 

4) นัยเชิงนโยบาย 

 บทบาทของภาครฐัส าหรบัประเทศไทยในอนาคตนอกจากจะต้องให้ความส าคญักบัการ
ยกระดบัคุณภาพการศกึษาในระบบแลว้ ยงัตอ้งส่งเสรมิ สนบัสนุนการเรยีนรูต้ลอดช่วงชวีติควบคู่ไป
ด้วย โดยแนวนโยบายเพื่อการส่งเสรมิการเรยีนรู้ตลอดชีวิตที่สามารถด าเนินการได้  โดยอาจมี
แนวทางดงันี้ 
 

มีเป้าประสงคข์องนโยบายการศึกษาท่ีสมดลุและหลากหลาย  

- มนีโยบาย เป้าหมาย ยุทธศาสตรเ์พื่อขบัเคลื่อนการจดัการศกึษาเพื่อการเรยีนรูต้ลอด
ชวีติที่ชดัเจน โดยการออกกฎหมายเพื่อส่งเสรมิสนับสนุนให้การศกึษานอกระบบและ
การศกึษาตามอธัยาศยัเขา้มามบีทบาทในการพฒันาคุณภาพชวีติของประชาชนให้มาก
ยิง่ขึน้ในรปูแบบต่างๆ เช่น หลกัสูตรการศกึษาผู้ใหญ่ การฝึกอบรมต่อเนื่องเพื่อพฒันา
ใหป้ระชาชนทุกวยัของประเทศมคีวามรู ้เป็นการเพิม่ศกัยภาพของประชากร  

- หลกัสูตรควรจะมขีอบเขตเนื้อหาที่ยดึจากหลกัสูตรแกนกลางและมหีลกัสูตรท้องถิน่ใน
สดัส่วนทีเ่หมาะสม ควรจะมหีลายลกัษณะทัง้หลกัสตูรระยะสัน้ ระยะยาว รวมทัง้มคีวาม
ยืดหยุ่น เอื้อต่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง มุ่งเน้นการตอบโจทย์ความต้องการของ
กลุ่มเป้าหมายเป็นส าคญั ควรจะสอดคล้องกบัวถิีชีวิตของบุคคลและชุมชน สามารถ
น าไปใชใ้นชวีติจรงิได ้เพื่อพฒันาคุณภาพชวีติและปญัหาของตนเองได ้

- ประเภทของกจิกรรมทางการศกึษานอกระบบควรจะครอบคลุมกจิกรรมหลกั ๆ ได้แก่ 
(1) กจิกรรมการศกึษาพื้นฐาน (2) กจิกรรมการให้ความรูท้างด้านทกัษะ และ (3) 
กิจกรรมการให้ความรู้ทัว่ไป เป็นการให้ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอยู่และการ
ด าเนินชวีติประจ าวนั เน้นการฝึกทกัษะกระบวนการคดิ การวเิคราะห ์การจดัการ การ
เผชญิสถานการณ์ การแกป้ญัหา และการประยกุตใ์ชค้วามรู ้

- มกีารควบคุมคุณภาพและมาตรฐาน ทัง้นี้เพื่อใหต้รงกบัจุดประสงคข์องการศกึษาเรยีนรู ้
การประเมนิผลควรเป็นการประเมนิการพฒันาการเรยีนรูข้องผู้เรยีนมากกว่าประเมนิ
ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนทีเ่ป็นการประเมนิแบบแข่งขนัเพยีงอย่างเดยีว ควรใช้เทคนิค
วธิกีารประเมนิที่หลากหลายให้เหมาะสมกบัลกัษณะของวชิาหรอืลกัษณะของกจิกรรม 
และลักษณะของกลุ่มเป้าหมาย และการประเมินผลควรรับฟงัผลสะท้อนกลับ 
(Feedback) จากผูเ้รยีนดว้ย 
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สร้างการเช่ือมโยงระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ 

- จดัโครงสร้างองค์กรการบรหิารการเรยีนรู้ตลอดชวีติทุกระดบั ตัง้แต่ส่วนกลาง ส่วน
ภูมภิาค และท้องถิ่น โดยร่วมมอืกับกระทรวงต่าง ๆ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้
ความส าคญักบัส่วนท้องถิ่นในการยกระดบัการเรยีนรูแ้ละพฒันาทกัษะสมรรถนะของ
ประชาชน โดยหน่วยงานในส่วนกลางเน้นการจดัท ายุทธศาสตร์ ก าหนดนโยบาย 
มาตรฐานการจดัการศกึษา/การเรยีนรูต้ลอดชวีติ วธิกีารวดัผลประเมนิผล และการท า
วจิยัเพื่อแสวงหานวตักรรมใหม่ ๆ ทางการศกึษา/การเรยีนรูต้ลอดชวีติ  ตลอดจนการ
จดัสรรงบประมาณในการด าเนิ นงานของหน่วยงานการศกึษาตลอดชวีติ ส่วนในระดบั
ท้องถิ่นนัน้ หน่วยงานระดบัท้องถิ่นด าเนินงานในรูปของศูนยก์ารเรยีนรู้ตลอดชวีติ มี
บทบาทส าคญัในการจดักิจกรรมการศึกษา / การเรยีนรู้ตลอดชวีติในชุมชน ประสาน
ความร่วมมอืกบัหน่วยงานเครอืข่าย และชุมชน ด าเนินกิจกรรมการศกึษาตลอดชวีติ
ตามความตอ้งการของกลุ่มเป้าหมายตัง้แต่ก่อนปฐมวยัจนถงึวยัเกษยีณอายุ 
 

พฒันาแหล่งการเรียนรู้ 

- รฐัควรจดัพื้นที่สาธารณะ (Public Space) ที่ส่งเสรมิการเรยีนรู้ของผู้เรยีน และ
ประชาชนทัว่ไปที่สนใจเรยีนรู ้ได้มโีอกาสเรยีนรูต้ลอดชวีติ ตลอดจนส่งเสรมิภาคส่วน
อื่นๆ ที่มคีวามพร้อมและมศีกัยภาพ ไม่ว่าจะเป็นภาคเอกชน หรอืท้องถิ่น ในการจดั
พืน้ทีเ่ปิด (Open Spaces) ทีเ่ป็นแหล่งเรยีนรูต้ลอดชวีติแก่ประชาชน 

- จดัปจัจยัสนับสนุนการเรยีนรูข้องผู้เรยีน โดยจดัแหล่งความรู้ที่ผู้เรยีนสามารถค้นคว้า
ด้วยตนเองได้ เช่น ศูนย์วิทยาการ บทเรยีนส าเร็จรูป ชุดการสอน ใช้สื่อชนิดต่างๆ 
หลายชนิดผสมผสานกนั (Multi-Media) ใชร้ะบบการศกึษาทางไกลเขา้มาช่วย รวมทัง้
ต้องมเีจา้หน้าที่ประจ าศูนยว์ทิยบรกิารที่สามารถช่วยแนะน าและอ านวยความสะดวก
ใหก้บัผูเ้รยีนได ้

- เน้นการสรา้งแหล่งการเรยีนรูใ้นชุมชน ช่วยให้ประชาชนในชุมชนมสี่วนร่วมในการจดั
การศึกษาและจะช่วยให้เกิดบรรยากาศการเรยีนรู้และสงัคมแห่งการเรยีนรู้ ควรจะมี
หลายรูปแบบ ไม่ควรยดึหลกัว่าต้องสร้างใหม่เสมอ อาจจะใช้สิง่ที่มอียู่แล้วในท้องถิ่น
หรอืทรพัยากรทอ้งถิน่ การดูแลบรหิารควรท าในรปูของอาสาสมคัรและผูแ้ทนชาวบ้าน
ผลดักนัหมุนเวยีนกนั ใหป้ระชาชนรูส้กึเป็นเจา้ของและเขา้มามสี่วนดูแลมากขึน้  แหล่ง
การเรยีนรูค้วรประสานและรว่มมอืกนั อาจเชื่อมโยงกนัเป็นเครอืข่ายเพื่อให้เกดิกจิกรรม
อยา่งต่อเนื่อง 
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4.2.2 โมดลู 2: การพฒันาระดบับคุคล (Individual Development)  

 การศึกษาในส่วนก่อนหน้านี้ได้สะท้อนภาพรวมการศึกษาเรยีนรู้ ตลอดจนเป้าประสงค์ใน
ระดบัมหภาค (Macro) ทัง้นี้ ในการศกึษาส่วนนี้จะเป็นการศกึษาไล่เรยีงรายละเอยีดลงมาในระดบั
จลุภาค (Micro) หรอืกรอบการพฒันาในระดบับุคคล สาเหตุทีต่อ้งให้ความส าคญักบัการพฒันาระดบั
บุคคลนัน้ก็เพราะว่าการพฒันาประเทศหรอืสงัคมใด ๆ ย่อมต้องมพีื้นฐานมาจากการพฒันาบุคคล 
ดงันัน้แลว้ หากเราก าลงัจะยกระดบัเป้าประสงคข์องประเทศและเป้าประสงคข์องการศกึษาเรยีนรูใ้ห้
บรรลุตามเป้าประสงค์ที่มุ่งหวงัแล้ว จงึจ าเป็นอย่างยิง่ที่จะต้องให้ความส าคญักบัการพฒันาระดบั
บุคคลโดยมกีรอบการพฒันาทีส่อดคลอ้งเชื่อมโยงกนั 

ส าหรบัเนื้อหาการศกึษาวเิคราะหใ์นส่วนน้ีประกอบดว้ย 4 หวัขอ้ ไดแ้ก่ 

1) ปจัจยัพื้นฐานระดับบุคคลของคนไทยเพื่อเตรียมพร้อมสู่ศตวรรษที่ 21 ซึ่ง
ประกอบดว้ย ดา้นการพึง่พาตนเอง และเป็นอสิระจากผูอ้ื่น ( Independence) กบั
ดา้นการพึง่พาอาศยักนัและกนั (Inter-dependence) 

2) ภาพคนไทยในปจัจบุนั  (As Is) 

3) ภาพคนไทยทีพ่งึประสงคใ์นศตวรรษที ่21 (Should Be) ซึง่ครอบคลุมคุณลกัษณะ
ทีพ่งึประสงคใ์น 3 กลุ่มดว้ยกนั คอื (1) กลุ่มของจติ (Mindset) (2) กลุ่มของทกัษะ
แห่งศตวรรษที ่21 (21st Century Skills) และ (3) กลุ่มขององคค์วามรูแ้กนส าคญั 

4) ช่องว่าง (Gap) ระหว่างคนไทยในปจัจบุนักบัคนไทยทีพ่งึประสงคใ์นศตวรรษที ่21 

 
4.2.2.1 ปัจจยัพื้นฐานระดบับคุคลของคนไทยเพ่ือเตรียมพร้อมสู่ศตวรรษท่ี 21 

ปจัจยัพื้นฐานของกระบวนการคดิและสงัเคราะห์ที่ทุกคนพงึมแีบ่งออกได้เป็นสองทางคอื 
ความเป็นอสิระจากผู้อื่น (Independence) และ การพึ่งพาผู้อื่น (Inter-dependence) เปรยีบได้
เสมอืนการเปรยีบเทยีบระหว่างสองขัว้ของการมปีฏสิมัพนัธก์บัผูอ้ื่นอย่างเขม้ขน้ (Sociotropy) และ
การเป็นเอกเทศ (Autonomy) (Sato and McCann, 1997) โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 

1) ด้านการพึง่พาตนเอง และเป็นอิสระจากผูอื้น่ (Independence) 

การพึ่งพาตนเองเป็นคุณสมบตัิของการอยู่ได้ด้วยตนเอง ความเฉพาะตวั และความมอีตั
ลกัษณ์ทีเ่ด่นชดั (Sato and McCann, 1997) กล่าวคอื ความเป็นปจัเจกบุคคล ในยุคสมยัน้ีมนุษยม์ี
ความรูเ้กี่ยวกบัสิง่ต่างๆรอบตวัจ านวนมาก แต่ในขณะเดยีวกนั คนเรากลบัไรค้วามสามารถในการ
แยกแยะ หรือจ าแนกความเป็นปจัเจกของแต่ละสิ่งออกจากกัน ส่งผลให้เกิดความโง่เขลา 
(Ignorance) ทีแ่ผ่กระจายอยู่ในสงัคมไทยปจัจุบนั การศกึษาจะเป็นตวัช่วยทีส่ าคญัในการบ่มเพาะ
ความเป็นปจัเจกของแต่ละบุคคล รวมไปถงึการรบัรูค้วามเป็นปจัเจกของคนอื่นได้ในขณะเดยีวกนั 
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ทัง้นี้เพราะการศกึษานัน้ท าใหค้นมคีวามอยากรูแ้ละขวนขวายหาขอ้เทจ็จรงิเพื่อการตดัสนิใจ หาใช่
ดว้ยการสนันิษฐานหรอือนุมาน ทกึทกัเอาเอง (Williams, 1957) และดว้ยความเป็นปจัเจกน้ีเองทีจ่ะ
เป็นตวัสรา้งสงัคม ท าใหเ้กดิความหลากหลายและอสิระทางความคดิ แต่อย่างไรก็ตามโดยพืน้ฐาน
ของความเป็นปจัเจกแลว้ ค าๆ นี้มบีรบิทกลาง (Elvin, 1980) ซึง่สามารถน าไปสู่ทัง้ขอ้ดแีละขอ้เสยี
ไดใ้นขณะเดยีวกนั เหมอืนดาบสองคมหากเกดิความสุดโต่งทีม่ากเกนิกว่าทีค่วรจะเป็น ซึง่สามารถ
แยกออกไดเ้ป็นสองกรณดีงันี้ 

 ความโดดเด่นด้วยความเป็นปจัเจกชน: ความโดดเด่นของคุณสมบตัเิฉพาะบุคคล มี
ความแตกต่างจากคนอื่นด้วยอัตลักษณ์ ไม่ว่าจะเป็นจากการบ่มเพาะความรู้ หรือ
ประสบการณ์ 

 ความไมเ่ขา้กนัดว้ยความเป็นปจัเจกชน: ความขดัแยง้อนัเกดิจากความไม่ปรองดอง มกั
เกดิขึน้เมื่อความเป็นปจัเจกชนนัน้สุดโต่งจนเกดิพอด ีแต่ละบุคคลยดึมัน่กบัอตัลกัษณ์
ของตนเองมากจนไมเ่กดิความเคารพหรอืความประนีประนอมในสงัคม 

หากไม่มคีวามสมดุลระหว่างสองสิ่งนี้ คงเป็นไปได้ยากที่สงัคมจะก้าวหน้าไปในทางที่ด ี
ดงันัน้แล้วพื้นฐานของบุคคลจะต้องถูกหล่อหลอมด้วยการอบรมและบ่มเพาะจากสถาบนัครอบครวั
และสถาบนัการศกึษา สรา้งพืน้ฐานทางจติทีด่บีวกเขา้กบัองคค์วามรูแ้ละทกัษะทีเ่หมาะสม จงึจะท า
ใหแ้ต่ละคนเป็นส่วนหนึ่งของสงัคมทีจ่ะขบัเคลื่อนไปขา้งหน้าได้อย่างมปีระสทิธภิาพไม่ว่าจะเป็นใน
เรือ่งของแงม่มุทางสงัคมหรอืแงม่มุทางเศรษฐกจิ 

2) ด้านการพึง่พาอาศยักนัและกนั (Inter-dependence) 

ส่วนดา้นการพึง่พาอาศยักนัและกนันัน้เป็นคุณสมบตัใินเชงิการเขา้สงัคม และการอยู่ดว้ยกนั 
กล่าวคอื เป็นคุณสมบตัใินการมสีมัพนัธ์ภาพ (Relatedness) การรบัรูแ้ละเขา้ใจ (Attending to 
Others) ทัง้นี้เพื่อใหเ้กดิความสมานฉันทใ์นชุมชน (Harmony) (Sato and McCann, 1997) ดงันัน้
นอกเหนือจากการเป็นปจัเจกชนแลว้ บุคคลหน่ึงๆ จะต้องมพีื้นฐานของการอยู่ร่วมกนัในสงัคม อนั
เนื่องมาจากการที่มนุษยเ์ป็นสตัวส์งัคม มลีกัษณะที่ต้องพึ่งพาอาศยัเพื่อการเกดิประโยชน์สูงสุดทัง้
ในระดบับุคคลและองค์รวม โดยเฉพาะอย่างยิง่ในยุคสมยัที่มคีวามเชื่อมโยงถึงกนัและกนั หรอืที่
เรยีกว่า โลกาภวิฒัน์ (Globalization) การพึง่พาอาศยักนัโดยเริม่จากระดบับุคคลนี้สามารถขยาย
ออกสู่ภาพทีใ่หญ่ขึน้ (Scale Up) โดยสามารถแบ่งออกไดเ้ป็นในสามลกัษณะใหญ่ (Somech, 2000) 
คอื 

- ทางเศรษฐกจิ (Economics Inter-dependence): เนื่องจากทุกอย่างมคีวามเป็นสากล
มากขึน้ ทัง้การประกอบกจิการ การแลกเปลีย่นซื้อขายระหว่างประเทศและในประเทศ 
การไหลของเมด็เงนิสามารถเป็นตวัชี้วดักจิกรรมทางเศรษฐกจิไดเ้ป็นอย่างดวี่าการอยู่
รว่มกนัอยา่งสมานฉนัทน์ัน้เป็นสิง่จ าเป็น 
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- ทางสิง่แวดลอ้ม (Environment Inter-dependence): เป็นการพึง่พาอาศยักนัและกนัใน
ระดบัชุมชน การอยู่อาศยัการค านึงถึงกนัและกัน สรรค์สร้างสภาพแวดล้อมที่น่าอยู่
อาศยั ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของธรรมชาติ หรอืสภาวะการณ์อยู่อาศยัโดยทัว่ไปเช่น การ
จดัสรรพืน้ที ่หรอืแมแ้ต่บรรยากาศการอยูร่ว่มกนั 

- ทางสงัคม (Social Inter-dependence): เรื่องของการผสมรวมกนัของวฒันธรรมและ
ความแตกต่างกนัในสงัคม เพื่อลดความตงึเครยีดในการประกอบกจิกรรมอย่างเช่น การ
ท างาน การรบัค่าจา้ง เงื่อนไขของการท างานหรอืการอยู่ ร่วมกนัในสงัคมหากขาดซึ่ง
พื้นฐานของการพึ่งพาอาศัยกนัแล้ว ย่อมไม่เกิดความสุข และปญัหาของช่องว่างใน
สงัคมกย็งัจะคงมต่ีอไป 

ทัง้นี้สามารถก าหนดลกัษณะอนัพงึประสงค์ของคนไทยในศตวรรษที่  21 ได้ตามโมเดลนี้ 
โดยยดึเอาความเป็นอสิระ (Independence) และ การพึง่พาอาศยักนัและกนั (Inter-dependence) 
เป็นพืน้ฐานหลกัของการพฒันาต่อยอด 

 

ภาพท่ี 90: โมเดลการก าหนดลกัษณะอนัพึงประสงคข์องคนไทยในศตวรรษท่ี 21 
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ภาพนี้สื่อถึงแนวทางการพัฒนาบุคคล ซึ่งต้องอยู่บนพื้นฐานของความเป็นปจัเจก 
(Independence) และการพึง่พาอาศยั (Inter-dependence) วธิทีางการพฒันานัน้ประกอบไปดว้ย
การเสรมิสรา้ง กลุ่มจติ (Mindset) กลุ่มทกัษะ (Skill Set) และ กลุ่มความรู ้(Knowledge Set)  ทัง้นี้
แล้วจะน าไปสู่สองเป้าหมายของการพัฒนาบุคคลซึ่งก็คือการเพิ่มศักยภาพของคน (Human 
Capacity) และการท าใหเ้กดิความสมานฉนัท ์(Human Harmony) ซึง่ทัง้สองสิง่น้ีเป็นเป้าหมายทีเ่รา
ควรบรรลุในการพฒันาบุคคลใหเ้หมาะสมกบัยุคสมยัศตวรรษที่ 21 ในส่วนของ Human Capacity 
นัน้สามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 3H คอื Head Hand และ Heart กล่าวคอื การมหีวัคดิ รเิริม่กระท า และ
การมจีติส านึกที่ด ีในขณะเดยีวกนั Human Harmony นัน้ก็สามารถแบ่งออกได้เป็นอกี 3H คอื 
Hope Happiness และ Harmony คอืการมคีวามหวงั มคีวามสุข และการอยู่ไดด้ว้ยความปรองดอง 
การศกึษามหีน้าทีส่ าคญัในการผลกัดนัใหเ้กดิสิง่เหล่านี้ขึน้ (สุวทิย ์เมษนิทรยี,์ 2556)   

 

4.2.2.2 คนไทยในปัจจบุนั 

ลกัษณะของคนไทยในปจัจบุนันัน้ยงัคงขาดแรงกระตุ้นเพื่อการพฒันา หรอืการเปลีย่นแปลง 
อนัเนื่องมากจากวฒันธรรมโดยรวมที่ไม่เน้นความกระตือรอืร้น ความรกัสงบ และหลกีเลี่ยงการ
เผชญิหน้าหรอืความเปลีย่นแปลง กล่าวคอืการมอียูแ่บบตามอตัภาพ 

ศ. ดร. จุร ีวจิติรวาทการได้ท าการวเิคราะห์ลกัษณะนิสยัคนไทยในปจัจุบนั (2554) โดยมี
การกล่าวถงึการวจิยัของกลุ่ม Cornell Thailand Project น าโดยศาตราจารยเ์ฮอรเ์บริท์ฟิลลปิส ์ทีไ่ด้
ศกึษาพฤตกิรรมลกัษณะของกลุ่มชาวบา้นชนบท หมู่บา้นบางชนั เขตมนีบุร ีจงัหวดักรุงเทพฯ ผ่าน
การศึกษาในแบบสหวทิยาการเพื่อการวจิยัทางคุณภาพ คอืการสงัเกตและเก็บขอ้มูล และการใช้
เครือ่งมอืทดสอบทางจติวทิยาเพื่อการวจิยัเชงิปรมิาณ ไดพ้บว่าคนไทยกลุ่มตวัอย่างมลีกัษณะ ชอบ
ปฏสิมัพนัธก์นั ชอบความราบรื่นกลมกลนืทางสงัคม หลกีเลีย่งการเผชญิหน้าไม่แสดงความรูส้กึเชงิ
ลึกต่อกัน ต่อหน้ามักยิ้มให้กันตลอด แต่ไม่สามารถบอกได้ว่าคิดอะไร มีความอดทนสูง เก็บ
ความรูส้กึเก่ง ทัง้ยงัมคีวามเป็นปจัเจกนิยมสูง แต่ในขณะเดยีวกนักม็คีวามเกรงใจ รกัสนุก ไม่ชอบ
ผกูมดัในระยะยาว และสุดทา้ยคอืชอบกจิกรรมเฉพาะกจิ ซึง่ลกัษณะของบุคคลทีก่ล่าวมาทัง้หมดนัน้
สามารถจดัสงัคมไทยใหอ้ยูใ่นประเภทสงัคมโครงสรา้งหลวม (Loose Structure) 

ต่อมาข้อมูลของลกัษณะคุณสมบตัิของคนไทยนี้ได้รบัการให้ความสนใจจาก จอห์น เอฟ
เอมบร ีนกัวจิยัทางดา้นมานุษยวทิยา และสามารถสรปุรวมเป็นลกัษณะสีป่ระการใหญ่ ไดแ้ก่ 
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- ความเป็นปจัเจกชนนิยมสูง (Individualism) กล่าวคอื มลีกัษณะการด ารงชวีติแบบตวั
ใครตวัมนั มคีวามเป็นอสิระชน ขาดวนิัย ซึง่สิง่เหล่านี้เป็นผลมาจากลกัษระการเลีย้งดู
แต่เยาวว์ยั 

- การไม่รูจ้กัการวางแผนในระยะยาว (Lack in Long-term Vision) หรอืวางแนวทางการ
ป้องกนัปญัหาล่วงหน้า และไมรู่จ้กัการท างานอยา่งเป็นกลุ่มใหเ้กดิประสทิธภิาพ 

- คุณสมบตัิของความยดืหยุ่นสูง (Flexibility) สามารถปรบัตัวได้ง่าย ฉะนัน้แล้วจงึยงั
สามารถแกไ้ขสถานการณ์ไดแ้มไ้ม่มกีารวางแผนล่วงหน้า คอืมทีกัษะในการปรบัตวัทีด่ ี

- มคีวามรู้ความเข้าใจในระเบียบและกฎกติกาทางสังคม รู้ชัดเจนถึงหน้าที่ แต่ไม่มี
จติส านึกในการปฏบิตัิตามทัง้นี้เพราะสงัคมไม่มบีทลงโทษที่แท้จรงิให้แก่ผู้ที่ละเมดิ 
(Low Social Sanction) หรอืมบีทลงโทษในระดบัทีเ่บาบางและไม่จรงิจงั ท าใหค้นไม่มี
ความกระตอืรอืรน้ทีจ่ะท าในสิง่ทีถู่กตอ้ง 

อย่างไรก็ตาม หากมองในอกีด้าน จากการศกึษาพบว่าลกัษณะทางสงัคมโครงสรา้งหลวม
นัน้ ก่อใหเ้กดิจดุแขง็ทีช่ดัเจนคอื 

- การอยูร่อดไดด้ ี(Survival Value) คอืรูจ้กัการเปลีย่นท่าท ีเจรจาต่อรอง มคีวามยดืหยุ่น
ในการปรบัเปลีย่นตามสถานการณ์ ไมม่คีวามตายตวั  

- มกีารบรูณาการทางสงัคมสงู (High Social Integration) เนื่องดว้ยความหลากหลายทาง
ชาติพนัธุ์ ศาสนา และชนชัน้ สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมคีวรสุข โดยมปีญัหาหรอื
ช่องว่างทางสงัคมทีค่่อนขา้งน้อย 

จากการศกึษานี้เราสามารถเหน็ภาพคร่าวๆของลักษณะนิสยัของคนไทยทางด้านสงัคมได้
ในระดบัหนึ่งแต่หากกล่าวถงึในเรื่องขององคค์วามรูห้รอืความสามารถ อาจต้องประเดน็ทีต่้องหยบิ
ยกขึน้มาจากผลทางการศกึษา หรอืการวดัผลสมัฤทธิท์างการศกึษาในเบือ้งต้น ถงึแมจ้ะไม่สามารถ
ท าใหม้องเหน็ภาพทีแ่ทจ้รงิ แต่กย็งัสามารถท าใหเ้หน็ภาพรวมไดใ้นระดบัหนึ่ง 

ปจัจุบนัมวีลีที่กล่าวกันว่าคนไทยนัน้มคีวามรู้แต่ปราศจากปญัญา  กล่าวคอืตัวขององค์
ความรูน้ัน้มกีารอบรมบ่มเพาะแต่หากศกัยภาพของคนไทยไม่สามารถน าสิง่ที่ได้รบัมาประยุกต์ให้
เกดิประโยชน์สูงสุดแก่ตวัเองและสงัคมโดยรวม ซึง่ชีใ้หเ้หน็ไดว้่าเรายงัคงขาดกลุ่มจติทีส่ าคญัยิง่ต่อ
การพฒันาซึง่คอื “จติสงัเคราะหแ์ละจติสรา้งสรรค์” หากมอีงคค์วามรูแ้ต่หากขาดการมลีกัษณะจติทัง้
สองจตินี้ไป กย็อ่มไมเ่กดิการพฒันาหรอืความกา้วหน้าทีแ่ทจ้รงิ  
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4.2.2.3 คนไทยท่ีพึงประสงคใ์นศตวรรษท่ี 21 

 
1) กลุ่มของจิต (Mindset) 

ลกัษณะของจติที่คนในศตวรรษที่ 21 พงึมตีามแนวคดิของ เฮาเวริด์ การด์เนอรจ์ากการ
รวบรวมของเบลลนักาและแบรนด์ในหนังสอื ทกัษะแห่งอนาคตใหม่ : การศกึษาเพื่อศตวรรษที่ 21 
(2554) ไดแ้บ่งกลุ่มของจติออกเป็น 5 กลุ่ม 

 จติเชีย่วชาญ (Discipline) = ความใฝรู่ใ้ฝเ่รยีน ความลกึขององคค์วามรู ้

เป็นกลุ่มจติทีมุ่ง่เน้นในเรือ่งของการศกึษาและสัง่สมองคค์วามรูใ้นระดบับุคคลไม่ว่า
จะเป็นในระบบการเรยีนการสอนอย่างเป็นทางการ (Formal Education) หรอืการเรยีนการ
สอนนอกหอ้งเรยีนหรอือย่างไม่เป็นทางการ (Informal Education) ซึง่ค าว่า Discipline นัน้
สามารถแบ่งออกไดเ้ป็นสองความหมายคอื (1) ความรูค้วามช านาญเฉพาะสาขาวชิาอย่าง
แทจ้รงิ ในยุคทีโ่ลกนัน้มกีารก้าวไปขา้งหน้าอย่างต่อเนื่อง Mindset ของคนเราคอืต้องมกีาร
ขวนขวายเพื่อความรูใ้หม่ ๆ อยู่ตลอดเวลาเพราะความรูใ้นทุก ๆ ดา้น ต้องมกีารพฒันาไป
พรอ้มๆ กนัอยา่งทนัท่วงท ีเพื่อใหเ้กดิองคค์วามรูท้ีเ่หมาะสมกบัช่วงเวลานัน้ ๆ ของยุคสมยั
นัน้ๆ (2) Discipline ทีว่่าคอืการมวีนิัยในการเรยีนรู ้เมื่อคนเรามพีืน้ฐานทีด่จีากการศกึษา
สัง่สมมาอยา่งเพยีงพอ สิง่ทีเ่ราตอ้งการเพื่อใหส้ามารถสานต่อการพฒันาของทกัษะนัน้ๆ ได้
คอืการมวีนิัยในการเรยีนรู ้ศกึษาและพฒันาตนเองอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เปิดความก้าวหน้า
อยูต่ลอดเวลา 

แต่อยา่งไรกต็าม ในยคุสมยัของศตวรรษที ่21 นัน้ คนเราไม่ควรเป็นผูเ้ชีย่วชาญแต่
เพยีงองค์ความรูเ้ดยีวเท่านัน้ หากแต่ควรมคีวามรูผ้สมผสานกนัเพื่อให้เกดิการประยุกต์ใช้
อยา่งมปีระสทิธภิาพ (Adaptive) เปรยีบเสมอืนเป็นการหล่อหลอมองคค์วามรูเ้พื่อประโยชน์
ทีด่ยี ิง่ขึน้ (Knowledge Integration) ซึง่อาจจะเป็นการยากในสมยัเดมิก่อนหน้านี้ แต่ในยุค
ของเทคโนโลยสีารสนเทศ (Information and Technology) ความสามารถในการแผ่ขยาย
องค์ความรู้ให้ออกไปเรื่อย ๆ นัน้มมีากขึ้นกว่าเดมิ ทัง้นี้  สิ่งที่จะมาช่วยเสรมิให้เกิดการ
เรยีนรูใ้นลกัษณะของการแผ่ขยายออกในวงกวา้งกค็อืจติทีส่องทีก่ าลงัจะกล่าวถงึต่อไปนี้ 
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 จติสงัเคราะห ์(Synthesizing) = ความเปิดกวา้งทางความคดิ  

นับว่าเป็นจติที่มคีุณค่ามากที่สุดก็ว่าได้ (Murray Gell-mann) จติรู้สงัเคราะห์
หมายถึงจติที่มกีารส ารวจแหล่งข้อมูลอนัหลากหลายรู้ว่าอะไรควรค่าแก่ความสนใจของ
ตนเอง และสุดท้ายต้องมกีารน าข้อมูลเหล่านัน้มาผสมผสานกนัได้อย่างมปีระสทิธผิล ทัง้
ส าหรับตนเองและผู้อื่น จิตนี้ ได้เข้ามามีบทบาทมากขึ้นเนื่ องด้วยการเกิดขึ้นของ
วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยทีีเ่ป็นตวัสื่อกลางของการเรยีนรูท้ีส่ าคญั คนทีม่จีติรูส้งัเคราะหท์ี่
ดยี่อมสามารถก้าวสู่การเป็นบุคลากรที่เป็นเลศิได้ คนที่มจีติรูส้งัเคราะหท์ี่ดใีนลกัษณะของ
การสงัเคราะห์เพื่อคนอื่น สามารถเขา้ใจได้ง่าย ก็ย่อมสามารถเป็นบุคลากรทางการเรยีน
การสอนที่เป็นเลศิ ทัง้นี้  อาจนับได้ว่าจติรูส้งัเคราะห์เป็นหนึ่งในกลไกของการแผ่กระจาย
ความรูใ้หท้ัว่ถงึไดเ้ช่นเดยีวกนั 

 

 จติสรา้งสรรค ์(Creating) = การต่อยอด แผ่ขยายเพือ่สิง่ทีด่กีว่า 

จติสรา้งสรรค ์กล่าวคอืจติทีค่ดิรเิริม่สิง่ใหม่ ๆ ไม่ว่าจะเป็นในลกัษณะของเชงิสงัคม 
ศิลปะ หรือแม้กระทัง่วิทยาศาสตร์ เป็นจิตที่ช่วยส่งเสริมการหาหนทางใหม่  ๆ หรือ
นวตักรรมที่เป็นผลดแีก่สงัคมได้เป็นอย่างด ีคนในสงัคมศตวรรษที่ 21 ควรเป็นคนที่เฝ้า
คน้หาแนวคดิและแนวปฏบิตัใิหมอ่ยา่งต่อเนื่อง 

 

จติทัง้สามลกัษณะที่กล่าวไปในข้างต้น ทัง้จติเชี่ยวชาญ จติรู้สงัเคราะห์ และจติ
สรา้งสรรค ์ลว้นต้องผนวกรวมอยู่ดว้ยกนัเพื่อใหเ้ปิดองคค์วามรูท้ีเ่ป็นวทิยาการของยุคสมยั 
ไม่สามารถขาดสิง่ใดสิง่หนึ่งไปได ้เพราะในศตวรรษที่ 21 นี้เราต้องมคีวามใฝ่รูใ้ฝ่เรยีน มี
วนิัยของตนในการศกึษาหาความรู ้รบัรูข้อ้มลูเหล่านัน้และน ามาวเิคราะห ์และประกอบเขา้
ด้วยกนัด้วยการสงัเคราะห์ และการสงัเคราะห์นัน้คอืการประมวลผลเพื่อกลัน่กรองขอ้มูล 
หรอืขอ้พเิคราะห์นัน้ให้เกดิองค์ความรูใ้หม่ ซึง่องค์ความรูใ้หม่นัน้สามารถน ามาสานต่อกบั
ความคดิรเิริม่สรา้งสรรคเ์พื่อการพฒันาในภาพรวมได ้

อย่างไรก็ตาม จติทัง้สามลักษณะที่กล่าวในข้างต้น จะไม่สามารถยงัผลอย่างมี
ประสิทธิภาพได้เลยหากไม่มีการเชื่อมต่อกับภาคความเป็นสังคม สงัคมจะไม่สามารถ
ขบัเคลื่อนไปไดอ้ย่างรอบดา้นหากคนเราไม่ค านึงถงึความส าคญัของการปรองดองและการ
อยูร่ว่มกนัอยา่งสวสัดภิาพ ดงัเช่นทีไ่ดก้ล่าวไวใ้นปจัจยัพืน้ฐานขัน้ต้นระดบับุคลว่าย่อมต้อง
ให้ความส าคญักบัพื้นฐานของการอยู่ร่วมกนัในสงัคม ซึ่งสามารถแบ่งออกได้เป็นจติอกี 2 
ลกัษณะหลกัดงันี้ 
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 จติเคารพ (Respectful) = การสมานฉนัท ์เชือ่มโยงระหว่างบุคคล 

ผูท้ีม่จีติรูเ้คารพจะสามารถเปิดใจต้อนรบับุคคลหรอืสิง่ต่าง ๆ ทีอ่ยู่รอบตวัไดอ้ย่าง
หลากหลาย ท าให้เกดิความเป็นสากล สามารถเชื่อมความสมัพนัธ์ ด้วยการให้เกยีรตแิละ
ความเคารพซึ่งกนัและกนั เพราะในโลกที่มกีารเชื่อมโยงนัน้การปลูกจติส านึกในเรื่องของ
การเคารพกนัและกนัเป็นสิง่ที่จ าเป็น และเป็นสิง่ที่ต้องใช้เวลานานเพื่อปลูกฝงัใหจ้ติน้ีหยัง่
รากลกึในสงัคม   

 

 จติจรยิธรรม (Ethical) = การรูผ้ดิชอบชัว่ด ีกรอบของความเป็นธรรมในสงัคม 

จติจริยธรรมเป็นเรื่องของการมจีุดยืนในสงัคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของ
แนวคดิในเชิงนามธรรมถึงบรบิทของตนเองในสงัคม ว่าเราต้องการเป็นคนแบบไหน มี
บทบาทอะไรต่อคนรอบขา้งและสงัคมทัง้นี้เพื่อใหเ้กดิความรูส้กึผดิชอบต่อหน้าทีแ่ละบทบาท
ของตนเอง กล่าวคอืมแีนวทางปฏบิตัทิีส่อดคลอ้งกบัเป้าหมายของตน โดยในขณะเดยีวกนั
นัน้ก็ต้องค านึงว่าบุคคลหนึ่งๆนัน้เป็นทัง้สมาชกิของครอบครวั ชุมชน ประเทศ และผู้คนที่
อาศยัอยู่ในโลก  แต่ทัง้นี้ทัง้นัน้ การก าหนดว่าอะไรคอืสิง่ที่ควรหรอืไม่ควรก็เป็นการยาก 
เพราะเป็นแนวคดิในเชงินามธรรมเสยีเป็นส่วนใหญ่ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของจรรยาบรรณ
อาชพี หรอืการเป็นพลเมอืงที่ด ีสิง่เหล่านี้เป็นสิง่ที่บุคคลหนึ่ง ๆ ควรถูกสัง่สมเรื่อยมาแต่
เยาวว์ยั ควบคู่ไปกบัจติเคารพทีก่ล่าวไปขา้งตน้ 
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2) กลุ่มของทกัษะแห่งศตวรรษที ่21 (21st Century Skills) 
 

กระบวนทัศน์ในศตวรรษที่ 21 นัน้ จะต้องมีการปรบัเปลี่ยนในหลากหลายทิศทาง 
โดยเฉพาะอยา่งยิง่การเปลีย่นแปลงจากการมุ่งเน้นทีส่่วนภาคการผลติ มาเป็นการมุ่งเน้นทางขอ้มลู
และเทคโนโลยอีย่างครอบคลุม จากการระดมสมองและเรยีบเรยีงโดย Sasin Institute for Global 
Affairs (SIGA) กลุ่มทกัษะทีจ่ าเป็นส าหรบัศตวรรษที ่21 แบ่งออกไดเ้ป็น 4 กลุ่มใหญ่ดงันี้ 

 

 ทกัษะในเชงิของกระบวนการคดิและสงัเคราะห ์(Learning and Thinking) 

เป็นทกัษะทีเ่น้นในเรือ่งของกระบวนการการเรยีนรู ้และการคดิสงัเคราะหข์้อมลูทีไ่ด้
รบัรู้เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ เพราะความรูเ้ป็นสิง่ส าคญัในการพฒันาศกัยภาพของบุคคล 
ดงันัน้ ทกัษะนี้จะเป็นสิง่พืน้ฐานเพื่อการต่อยอดทีด่ขีองความเป็นเลศิทางการเรยีนรูแ้ละคดิ
วเิคราะหข์อ้มลู 

- กระบวนการคดิและการแก้ปญัหา (Critical Thinking & Problem Solving): 
การใช้ทักษะการคิดอย่างมีเหตุผลให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ที่ต้องการ
กระบวนการคดิที่แตกต่างกนั รวมไปถึงการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบและมี
ประสทิธภิาพ เพื่อการผลติองค์ความรูแ้ละการตดัสนิใจที่ด ีควบคู่ไปกบัการ
รบัมอืและแกป้ญัหาทีด่ ี

- ความคดิสรา้งสรรคแ์ละนวตักรรม (Creativity & Innovation): ต้องมทีกัษะของ
การคดิรเิริม่ หรอืน าเสนอแนวคดิใหม่ ดว้ยวธิกีารต่าง ๆ เช่นการระดมสมอง 
ทัง้ในระดบัของบุคคลและการท างานเป็นกลุ่ม ประเด็นส าคญัคือเรื่องของ
ความสามารถในการคดิสิง่ที่แปลกใหม่นอกกรอบในเชงิของความรู้และเชิง
สงัคม  
 

 ทกัษะในเชงิของเทคโนโลยเีพือ่ประโยชน์เชงิข้อมูล (Technology and Media for 
Information) 

- ความรูเ้ชงิการใชข้อ้มลู (Information Literacy): เน้นในเรื่องของความสามารถ
และทกัษะในการเข้าถึงข้อมูลอย่างมปีระสทิธภิาพรวมไปถึงการประมวลผล 
ในขณะเดยีวกนักต็้องรูจ้กัเอาขอ้มลูทีไ่ดม้านัน้มาใชใ้หเ้กดิประโยชน์สูงสุด ไม่
ว่าจะเพื่อการแกป้ญัหา หรอืการคดิรเิริม่สรา้งสรรค ์ภายใต้กรอบจรยิธรรมทาง
สงัคม 
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- ความรูเ้ชงิการใชส้ื่อ (Media Literacy): เป็นทกัษะของการคดิวเิคราะห์และ
เข้าใจในสื่อที่มีอยู่ ในสังคมทัง้ตัวคุณค่าและบริบทของการใช้สื่อนั ้น  ๆ 
นอกจากนี้แล้วยังต้องรู้จ ักการใช้สื่อให้เป็นประโยชน์เพื่อการสื่อสารที่มี
ประสทิธผิล 

- ความรูใ้นการใช้เทคโนลยสีารสนเทศ (ICT Literacy): รูจ้กัการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ การจดัการ และการสื่อสารอย่างมี
ประสทิธภิาพ เช่น จากคอมพวิเตอร์ ระบบ Global Positioning System 
(GPS)  และอื่น ๆ เพื่อการการขบัเคลื่อนทีด่ขีองเศรษฐกจิฐานความรู ้ภายใต
กรอบจรยิธรรมในสงัคม 

 ทกัษะในเชงิของการท างานและกา้วหน้าในอาชพี (Career Progressing) 

เป็นทกัษะของการจดัการและรบัผดิชอบงานภายในสภาพแวดล้อมปจัจุบนัที่มกีาร
แข่งขนัสูง เพ่งความสนใจไปที่การพฒันาทกัษะที่เพยีงพอต่อการพฒันาในสายงานอาชพี
และการใชช้วีติในการท างาน 

- การสรา้งประสทิธผิลและความรบัผดิชอบในหน้าที่การงาน (Productivity & 
Accountability): ทกัษะในการตัง้เป้าหมาย และการก้าวขา้มอุปสรรคในสภาวะ
กดดนั การจดัล าดบัความส าคญัของหน้าที่การงาน และการจดัการตนเอง 
ตลอดจนกระทัง่การผลติผลงานที่มคีุณภาพอย่างเป็นมอือาชพี ภายใต้กรอบ
ความจรยิธรรมหรอืจรรยาบรรณอาชพีนัน้ ๆ 

- ภาวะความเป็นผู้น าและความรับผิดชอบต่อตนเอง (Leadership & 
Responsibility): ทกัษะทีจ่ะสามารถชีน้ า หรอืแนะแนวทางใหแ้ก่คนอื่น ๆ ได ้
ให้ความช่วยเหลอืคนอื่นเมื่อจ าเป็น และการรบัผดิชอบเพื่อผลประโยชน์ของ
ส่วนรวมเป็นหลกั 

- ความคิดรเิริม่และการก าหนดทิศทางให้แก่ตนเอง (Initiative & Self-
Direction): ตอ้งสามารถก าหนดทศิทางหรอืเป้าหมายใหแ้ก่ตวัเองได ้หาความ
สมดุลในแงข่องการวางแผนระยะยาว และความตอ้งการในระยะสัน้และใชเ้วลา
ใหเ้กดิประโยชน์มากที่สุด จะต้องสามารถท างาน จดัการ และบรรลุเป้าหมาย
ด้วยตนเองได้ สามารถบงัคับตนเองให้อยู่ในลู่ทางที่ถูกต้องเพื่อการบรรลุ
เป้าหมาย เรยีนรูจ้ากประสบการณ์ในอดตีเพื่อใหเ้กดิเป็นบทเรยีนของปจัจุบนั
และอนาคต 
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- การสื่อสารและการร่วมมอื (Communication & Collaboration): ทกัษะของ
เรยีบเรยีงและสื่อความคดิ ไม่ว่าจะเป็นผ่านการใช้ค าพูด การเขยีน หรอืการ
แสดงออก ในขณะเดยีวกนัก็ต้องเป็นผู้ฟงัที่ด ีโดยรบัฟงัประมวลผลสิง่ที่รบัรู ้ 
ทัง้นี้ จงึจะก่อให้เกดิความสามารถให้การท างานร่วมกบัผู้อื่น ไม่ว่าจะเป็นใน
เรือ่งของการเคารพความคดิเหน็ของผูอ้ื่น  

 ทกัษะในเชงิของการอยูร่ว่มกนั (Life and Socializing)  

- ความยดืหยุ่นและการปรบัตวัในสงัคม (Flexibility & Adaptability): ทกัษะใน
การปรบัตวัให้เขา้กบัสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ เช่นในเรื่องของความรบัผดิชอบ 
บทบาทหน้าที ่หรอืตารางเวลา ในสงัคมที่มคีวามเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา 
และทกัษะในการรบัรูแ้ละปรบัปรงุตามผลการตอบรบัทีไ่ดจ้ากผูอ้ื่น รวมถงึการ
เขา้ใจและต่อรองอยา่งมปีระสทิธภิาพ 

- การเขา้สงัคมและการแลกเปลี่ยนขา้มวฒันธรรม (Social & Cross-Cultural 
Skills): รู้ถึงการปฏิบตัิตนอย่างเหมาะสม เมื่อไหร่ควรพูดหรอืควรรบัฟงั 
เคารพในวฒันธรรม ความคดิและค่านิยมทีแ่ตกต่าง โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในเรื่อง
ของการเปิดกวา้งทางความคดิ (Open-minded)  
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3) กลุ่มขององคค์วามรู้แกนส าคญั 

องคค์วามรูท้ีจ่ะหล่อหลอมใหค้นมคีุณภาพและมคีวามเหมาะสมต่อยุคสมยันัน้ สามารถแตก
แขนงออกไดเ้ป็นหลายแงม่มุ แต่หากหน้าทีข่องแต่ละคนทีม่ต่ีอสงัคมโดยรวมนัน้แตกต่างกนั และไม่
มคีวามจ าเป็นทีจ่ะตอ้งรูแ้ละเขา้ใจอยา่งถ่องแทใ้นทุกเรื่องของแขนงความรู ้อย่างไรกต็าม เราควรจะ
เขา้ใจถงึพื้นฐานความรูท้ีส่ าคญัของการด ารงชวีติในเบือ้งต้นอย่างรอบด้าน เพื่อให้ เหน็ถงึภาพรวม
ของการใชช้วีติ และการอยูร่ว่มกนัอยา่งปรองดองและมคีุณภาพ  

 

สาระความรูแ้กนทีจ่ าเป็น (Core Subjects and Interdisciplinary Themes)  

1) ภาษาองักฤษ การอ่าน หรอืศลิปะการใชภ้าษา (English, Reading or Language Arts)  

2) ภาษาต่างประเทศทีส่ าคญัของโลก (Foreign Languages)  

3) ศลิปะ (Arts)  

4) คณติศาสตร ์(Mathematics)  

5) เศรษฐศาสตร ์(Economics)  

6) วทิยาศาสตร ์(Science)  

7) ภมูศิาสตร ์(Geography)  

8) ประวตัศิาสตร ์(History) 

9) การปกครองและหน้าทีพ่ลเมอืง (Government and Civics)  

 

นอกเหนือจากกลุ่มสาระแกนหลกัดงักล่าวแล้ว แนวคดิส าคญัในศตวรรษที่ 21 ที่จ าเป็นต้อง
ศกึษาเรยีนรูแ้ละจ าเป็นต่อบุคคลในศตวรรษที ่21 ออกเป็นกลุ่มใหญ่ ๆ ไดด้งัต่อไปนี้ 

 การรบัรูค้วามเป็นไปของแนวโน้มของโลก (Global Awareness) 

เป็นองค์ความรู้ในมุมกว้าง เพื่อความเข้าใจในความเป็นไปของโลก ในระดับ
นานาชาตเิพื่อความรูเ้ท่าทนัทางความคดิ วฒันธรรม แนวทางการปฏบิตั ิและการใชช้วีติที่
แตกต่างกนัออกไป 
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 ความรู้ทางการเงนิ เศรษฐศาสตร์ และความสามารถในการประกอบการ (Financial, 
Economic, Business and Entrepreneurial literacy) 

เป็นองค์ความรู้ที่จ าเป็นต่อการใช้ชวีติอย่างประสบความส าเรจ็ เพราะองค์ความรู้
เหล่านี้จะเป็นสิง่ที่ท าให้เราสามารถรูแ้ละเขา้ใจในสิง่ทีเ่กดิขึน้รอบตวัของเรา สามารถใช้ใน
การเพิม่ประสทิธภิาพในการท างาน และการตดัสนิใจเพื่อนาคตทีด่ ี

 

 ความรูท้างดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี(Science and Technology Literacy) 

ถือเป็นองค์ความรู้ที่ส าคญัที่สุด เป็นฐานของการต่อยอดในด้านอื่น ๆ ของการ
เรียนรู้ ไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้ในระบบ หรือการเรียนรู้ตลอดชีวิต วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยโีดยพื้นฐานคอืหลกัของกระบวนการคดิและการแสวงหาความรู ้และยงัเป็นตวั
ผลกัดนัและพฒันาสงัคมใหเ้กดิการยกระดบั ไมว่่าจะเป็นในเรื่องของประสิทธภิาพของคนใน
สงัคม หรอืความเจรญิเตบิโตของเศรษฐกจิ 

 

 ความรูท้างดา้นสุขภาพและสิง่แวดลอ้ม (Health and Environmental Literacy) 

เนื่องมาจากทัง้ 2 สิง่นี้เป็นสิง่ส าคญัของการด ารงชวีติอย่างมคีุณภาพ จงึเป็นการ
จ าเป็นที่จะต้องมอีงค์ความรู้ทัง้ 2 ด้านนี้ ในเรื่องของสุขภาพนัน้คือการรู้ การเข้าใจใน
พื้นฐานของสุขภาพที่ด ีทัง้ด้านกายและจติใจ สามารถตรวจสอบความเปลี่ยนแปลงที่เกิด
ขึน้กบัตนเองและคนรอบขา้งได ้โดยใชบ้รกิารของขอ้มลูความรูท้างดา้นสุขภาพเพื่อบรหิาร 
และจดัการความเสีย่งอยา่งมปีระสทิธภิาพ ส่วนในดา้นของสิง่แวดลอ้มนัน้จะเป็นในเรื่องของ
ความรู้ความเข้าใจในสภาพแวดล้อมที่ตนเองด ารงอยู่ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอาหาร 
อากาศ น ้า หรอืระบบนิเวศ รวมไปถงึการใชค้วามรูน้ัน้ในการสรา้งจติส านึกในสงัคมโดยรวม
ดว้ยเช่นกนั 

 

 ความรูใ้นเชงิการเป็นพลเมอืงทีด่ขีองสงัคม (Social and Civic Literacy) 

อย่างไรก็ตาม แมว้่ายุคสมยัจะเปลีย่นไป แต่การอยู่ร่วมกนัในสงัคมจะยงัคงเป็นสิ่ง
ส าคญั ดงันัน้ องค์ความรูข้องการเป็นพลเมอืงจะยงัคงมคีวามจ าเป็นต่อการอยู่ร่วมกนัใน
สงัคม ทุกคนจงึควรมพีื้นฐานความรู้ความเข้าใจในความเป็นไปของระบบทางสงัคมและ
การเมอืง 
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4.2.2.4  ช่องว่าง (Gap) ระหว่างคนไทยในปัจจบุนักบัคนไทยท่ีพึงประสงคใ์นศตวรรษ
ท่ี 21 

การประเมนิช่องว่าง (Gap) ระหว่างคนไทยในปจัจุบนักบัคนไทยทีพ่งึประสงคใ์นศตวรรษที ่
21 ในหวัขอ้นี้ เป็นการประเมนิช่องว่างของกลุ่มจติและกลุ่มทกัษะของคนไทย เพื่อทราบถงึสภาพ
ปจัจุบนัว่ายงัมช่ีองว่างระหว่างภาพของคนไทยในปจัจุบนักบัคนไทยทีพ่งึประสงค์ในศตวรรษที่ 21 
มากน้อยเพยีงไร จติด้านใด หรอืทกัษะใดที่คนไทย และผู้เรยีนไทยยงัมขีอ้อ่อนด้อยมากที่สุด ควร
เรง่ปรบัปรงุเพื่อเตรยีมความพรอ้มคนไทยสู่ศตวรรษที ่21 

ทัง้นี้ จากการประชุมเชิงปฏบิตัิการผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษา หวัข้อ “การศึกษาไทยใน
ศตวรรษที่ 21” ภายใต้โครงการวจิยันี้  เมื่อวนัที่ 2 กนัยายน พ.ศ. 2556 สามารถสรุปได้ว่า
คุณลกัษณะทีต่อ้งการนัน้ประกอบไปดว้ย กลุ่มจิต ไดแ้ก่ จติเชีย่วชาญ จติสงัเคราะห์ จติสรา้งสรรค ์
จติเคารพ   จติจรยิธรรม จติการแข่งขนั (เพื่อการพฒันา ความเป็นเลศิ ไต่เต้าขึน้ไป) จติของความ
เป็นผู้สรา้ง (ในแง่ของการสรา้งนวตักรรม) จติสาธารณะ (เอื้อเฟ้ือ เผื่อแผ่ คดิช่วยเหลอืผู้อื่น) จติ
อดทน มวีนิัยและจติของความเป็นพลเมอืง (Citizenship) และกลุ่มทกัษะ ประกอบไปด้วย ทกัษะ
กระบวนการคดิและสงัเคราะห์ ทกัษะการใชเ้ทคโนโลยใีนประโยชน์เชงิขอ้มลูและการสื่อสาร ทกัษะ
ในการท างาน บรหิารตนเอง เพื่อความกา้วหน้าในอาชพี ทกัษะการปฏสิมัพนัธแ์ละการอยู่ร่วมกนัใน
สงัคม และทกัษะการประยุกต์องค์ความรูใ้ช้จรงิเพื่อความอยู่รอด โดยผลจากการประเมนิในแต่ละ
ดา้นมดีงันี้ 

 

กลุ่มจติ 

ผลจากการประเมนิช่องว่าง (Gap) ของกลุ่มจติ (Mindset) ทีเ่ป็นจุดอ่อนทีสุ่ดของคนไทย 
หรอืยงัคงขาดในปจัจบุนัมากทีสุ่ดสงูสุด 3 อนัดบัแรก คอื  

อนัดบัแรก  จิตจริยธรรม การรู้ผิดชอบชัว่ดี รบัผิดชอบในบทบาทหน้าที่ของตนเอง  
(รอ้ยละ 30.6) 

อนัดบัทีส่อง  จิตสร้างสรรค์  การคิดริเ ริ่มสิ่ง ใหม่  ๆ สร้างสรรค์ เพื่ อการพัฒนา            
(รอ้ยละ 25.8) 

อนัดบัทีส่าม จิตสงัเคราะห ์การประมวลความรู ้ไตร่ตรองความรูท้ีไ่ดม้าเพื่อประโยชน์ทีด่ี  
(รอ้ยละ 22.6) 

ในขณะทีจ่ติเชีย่วชาญ มวีนิัยในการศกึษา การใฝ่รูเ้ชงิลกึ เพิม่พูนความรูใ้ห้ตนเอง (รอ้ยละ 
16.1) และดา้นจติเคารพ การใหเ้กยีรตซิึง่กนัและกนั เชื่อมโยงความสมัพนัธอ์นัดใีนสงัคม เป็นดา้นที่
ผูเ้ชีย่วชาญเหน็ว่ามชี่องว่างน้อยทีสุ่ด คอื เพยีงรอ้ยละ 1.6 เท่านัน้  



โครงการวจิยัเรื่องการก าหนดแนวทางการพฒันาการศกึษาไทยกบัการเตรยีมความพรอ้มสูศ่ตวรรษที ่21 

 
 

259 
 

ผลจากการประเมนิกลุ่มจติ (Mindset) ของคนไทยที่เป็นจุดแขง็ที่สุดของคนไทย หรอืเป็น
เอกลกัษณ์ของคนไทย  ผูเ้ชีย่วชาญรอ้ยละ 53.2 ใหค้วามเหน็ว่า จติเคารพ การใหเ้กยีรตซิึง่กนัและ
กนั เชื่อมโยงความสมัพนัธอ์นัดใีนสงัคม เป็นเอกลกัษณ์ของคนไทยมากทีสุ่ด  

 

กลุ่มทกัษะ 

ผลจากการประเมนิช่องว่าง (Gap) ของกลุ่มทกัษะทีจ่ าเป็นต่อศตวรรษที ่21 (21st Century 
Skill) ส าคญัทีสุ่ดต่อการพฒันาศกัยภาพคนไทยสามอนัดบัแรก ไดแ้ก่ 

อนัดบัแรก  ทกัษะกระบวนการคิดและสงัเคราะห ์(ร้อยละ 62.3) 

อนัดบัทีส่อง  ทกัษะการใชเ้ทคโนโลยใีนประโยชน์เชงิขอ้มลูและการสื่อสาร (รอ้ยละ 14.8) 

อนัดบัทีส่าม ทกัษะการปฏสิมัพนัธแ์ละการอยูร่ว่มกนัในสงัคม (รอ้ยละ 13.1) 

 

ดงันัน้ จงึจ าเป็นทีจ่ะต้องมแีนวทางในการปิดช่องว่างดงักล่าว เพื่อใหส้ามารถพฒันาคน
ไทยทีพ่งึประสงคใ์นศตวรรษที ่21 ซึง่อาจท าได้โดยการสรา้งสภาพการเรยีนรูท้ี่เหมาะสม ช่วยหล่อ
หลอมลกัษณะจติ ทกัษะ และคุณลกัษณะคนไทย เพื่อใหโ้ดยในส่วนของการออกแบบสภาพแวดลอ้ม
การเรยีนรูน้ี้ไดม้กีารศกึษาเชงิลกึอยู่ในหวัขอ้ 4.2.3 ทีจ่ะไดก้ล่าวถงึต่อไป 
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4.2.3  โมดลู 3: สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ (Learning Environment)  

ในการพฒันาการศกึษาไทยในศตวรรษที่ 21 นี้ นอกจากจะต้องให้ความส าคญักบัการมี
เป้าประสงคท์ีช่ดัเจนในระดบัมหภาค และใหค้วามส าคญัลงมาเชื่อมโยงจนถงึการพฒันาระดบัปจัเจก 
ทีไ่ด้กล่าวมาแลว้ในหวัขอ้ 4.2.1 และ หวัขอ้ 4.2.2 แล้วนัน้  ในการพฒันาการศกึษาไทยให้เป็น
การศกึษาเรยีนรูท้ี่น าไปสู่การเรยีนรูอ้ย่างแท้จรงิ น าการเรียนรู้เหล่านัน้มาสู่การพฒันาประเทศได้
อย่างดเียี่ยมได้ จ าเป็นอย่างยิง่ที่จะต้องมกีารออกแบบสภาพแวดล้อมการเรยีนรู้ หรอื Learning 
Environment ทีเ่หมาะสมดว้ย  

ในการศกึษาส่วนน้ีจงึไดศ้กึษาวเิคราะหเ์ชงิลกึใน 2 ส่วนใหญ่ คอื 

ส่วนแรก  เป็นการศกึษาประสบการณ์ต่างประเทศเรื่องสภาพแวดล้อมของการเรยีน 
(Learning Environment)  โดยจดัท ากรณีศกึษาเชงิลกึจาก 5 ประเทศทีม่ ี
ความเป็นเลศิดา้นการศกึษาเรยีนรู ้ไดแ้ก่ ฟินแลนด ์สงิคโปร ์ญี่ปุ่น ฮ่องกง 
และเกาหลใีต ้(รายละเอยีดในหวัขอ้ 4.2.3.1) 

ส่วนทีส่อง  สภาพแวดลอ้มการเรยีนรู ้(Learning Environment) ของประเทศไทย และ
การ เตรียมพร้อมสู่ ศ ตว รรษที่  21 โดยศึกษาอ งค์ปร ะกอบของ
สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่ดีเพื่อก้าวสู่
ศตวรรษที่ 21 และน ามาพจิารณาสภาพแวดล้อมการเรยีนรูข้องไทยใน
ปจัจุบนั วเิคราะห์ประเดน็ปญัหาในปจัจุบนัระดบัต่าง ๆ  และการศกึษานี้
ได้น าเสนอแนวทางการเตรยีมความพร้อมสภาพแวดล้อมการเรยีนรูข้อง
ไทยสู่ศตวรรษที่ 21 ซึง่นับว่าเป็นส่วนส าคญัในการช่วยสรา้งเสรมิและบ่ม
เพาะคุณลกัษณะทัง้ในกลุ่มจติ (Mind Set) และกลุ่มทกัษะ (Skill Set) ทีด่ ี
และจ าเป็นส าหรบัศตวรรษที ่21 ใหแ้ก่ผูเ้รยีน ไม่ว่าจะเป็นบทบาทของ
ครใูนศตวรรษที่ 21 ต่อผูเ้รยีน บทบาทของครอบครวัต่อผูเ้รยีน บทบาท
ของสถานศึกษาต่อผู้เรยีน  เทคโนโลยเีพื่อการศึกษาในศตวรรษที่ 21 
รวมทัง้น าเสนอกรณีศกึษาจุดสว่าง (Bright Spot) ทีป่ระสบความส าเรจ็ใน
ประเทศไทย (รายละเอยีดในหวัขอ้ 4.2.3.2) 
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4.2.3.1 ประสบการณ์ต่างประเทศเร่ืองสภาพแวดล้อมการเรียนรู้  (Learning 
Environment): กรณีศึกษาเชิงลึกจากประเทศฟินแลนด์ สิงคโปร์ ญ่ีปุ่ น 
ฮ่องกง และเกาหลีใต้  

การศึกษาในส่วนนี้ เป็นการศึกษาสภาพแวดล้อมการเรียนรู้จากกรณีหลักปฏิบัติของ
ต่างประเทศในเชงิลกึ 5 ประเทศ ไดแ้ก่ ประเทศฟินแลนด ์สงิคโปร ์ญี่ปุ่น ฮ่องกง และเกาหลใีต้ โดย
แต่ละประเทศมคีวามโดดเด่น จดุเน้น และประสบการณ์ตวัอยา่งทีเ่ป็นบทเรยีนทีน่่าสนใจในการสรา้ง
สภาพแวดลอ้มทีเ่อือ้ต่อการเรยีนรู ้

ก. สภาพแวดลอ้มของการศกึษาในประเทศฟินแลนด์ : การศกึษาทีเ่น้นศกัยภาพเฉพาะตน
เป็นทีต่ ัง้ 

ข. สภาพแวดล้อมของการศึกษาในประเทศสิงคโปร์:     การประเมินอย่างเข้มข้นเพื่อ
มาตรฐานอนัเป็นเลศิ  

ค. สภาพแวดลอ้มของการศกึษาในประเทศญี่ปุ่น: การสอนเพื่อความเขา้ใจถงึแกนแทใ้น
ความรู ้ 

ง. สภาพแวดลอ้มการศกึษาในเขตปกครองฮ่องกง: นวตักรรมการศกึษาแห่งจนี  

จ.  สภาพแวดลอ้มการศกึษาในประเทศเกาหลใีต:้ การศกึษาทีก่า้วกระโดดอยา่งรวดเรว็ 

 

ก. สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ในประเทศฟินแลนด์: การศึกษาท่ีเน้นศักยภาพ
เฉพาะตนเป็นท่ีตัง้ 

ประเทศฟินแลนด์ในปจัจุบนัมคีวามก้าวหน้าทางการจดัการเรยีนการสอนและผลสมัฤทธิ ์
ทางการศกึษาเป็นอยา่งมาก โดยมจีดุเด่นอยูท่ีก่ารใหค้วามส าคญัของความสามารถเฉพาะตวัของแต่
ละบุคคล กล่าวคอื เน้นการพฒันาในระดบับุคคล (Individuality) ให้นักเรยีนแต่ละคนสามารถดงึ
ศกัยภาพสงูสุดของตนเองออกมาได ้และถอืคตทิีว่่าทุกคนมสีทิธทิีจ่ะไดร้บัการศกึษาอยา่งเท่าเทยีม 

1) การจดัการเรียนการสอน หรือกระบวนการการเรียนการสอน 

จากการศึกษาข้อมูลของกระทรวงศึกษาธกิารและวฒันธรรมของประเทศฟินแลนด์ ได้
พบว่าการจดัการเรยีนการสอนของฟินแลนดน์ัน้ไม่มคีวามตายตวั เปิดโอกาสใหค้รูเลอืกใชว้ธิกีารที่
เหมาะสมแก่กลุ่มนักเรยีนในความรบัผิดชอบของตนอย่างอิสระ สามารถเลือกใช้ต าราได้อย่าง
หลากหลาย กล่าวคอืครูเป็นผู้ออกแบบการเรยีนการสอนในห้องเรยีนอย่างแท้จรงิ สนับสนุนและ
ส่งเสรมิการเรยีนรูแ้ละการเจรญิเตบิโตทีด่ขีองนกัเรยีน ทัง้ในแง่ของกาย จติ สงัคม และสุขภาพ โดย
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มุง่หวงัใหน้กัเรยีนมคีวามอยากรูอ้ยากเหน็ สรา้งแรงบนัดาลใจเพื่อการเรยีนรู ้มคีวามกระตอืรอืรน้ มี
ทศิทางของตนเอง ประกอบทัง้มคีวามคดิสรา้งสรรค ์โดยการให้โจทยป์ญัหาทีท่า้ทาย กระบวนการ
เรยีนรูห้ลกัคอืการน าทางให้นักเรยีนตัง้เป้าหมายของตนเองได้ พรอ้มทัง้ยงัสามารถประเมนิตนเอง
ได้ในขณะเดยีวกนั นักเรยีนจะต้องได้รบัโอกาสเพื่อการร่วมปฏบิตัใินเชงิสรา้งสรรค์และพฒันาเพื่อ
การสรา้งสภาพแวดลอ้มการเรยีนรูข้องตนเอง 

 

2) ครผููจ้ดัการเรียนการสอน 

ครใูนระบบการศกึษาของฟินแลนด์นัน้จะต้องเป็นบุคคลทีม่คีุณภาพทีเ่ป็นเลศิ ไม่ว่าจะใน
แงข่องการดแูลจดัการ หรอืในแงข่องวชิาการ ซึง่สิง่เหล่านี้เป็นผลมาจากการบ่มเพาะทกัษะอาชพีครู
ที่มีประสิทธิภาพ ต้องได้รบัความไว้วางใจจากผู้ปกครองและสังคมอย่างแท้จริงโดยการแสดง
ความสามารถในการตัดสินใจอย่างเป็นมอือาชีพ และความสามารถในการดูแลจดัการชัน้เรยีน 
ตอบสนองนกัเรยีนในการช่วยใหแ้ต่ละบุคคลเกดิการเรยีนรูท้ีด่ไีด ้

คุณภาพของครแูละการเรยีนการสอนเป็นกุญแจส าคญัในความส าเรจ็ของระบบการศกึษา
ฟินแลนด์ ซึ่งเป็นผลผลติมาจากความสอดคล้องของวฒันธรรมและนโยบายในภาพรวม ครูเป็น
อาชพีทีค่นในประเทศฟินแลนดย์กย่องเป็นอย่างมากในปจัจุบนั งานวจิยัการศกึษาของ OECD ได้
กล่าวว่าการบ่มเพาะทกัษะของครใูนอดตีนัน้เริม่ตัง้แต่หลงัจากทีจ่บการศกึษาระดบัมธัยมศกึษาตอน
ปลาย ซึง่เรยีกว่า Seminarium หรอืวทิยาลยัคร ู(Teacher College) โดยจะเป็นการศกึษาเป็นเวลา 
2-3 ปี ในเรือ่งของทกัษะทีจ่ะตอ้งใชจ้รงิแลว้จงึเขา้สู่การฝึกสอนในหอ้งเรยีน ระบบการบ่มเพาะครใูน
ลกัษณะน้ีมพีืน้ฐานหรอืความเชื่อทีว่่า ตราบใดทีค่นมพีืน้ฐานองคค์วามรูท้ีด่มีาจากระดบัมธัยมศกึษา 
การบ่มเพาะต่อยอดในเชงิศกึษาศาสตร ์(Pedagogy) การพฒันาของเดก็ และการจดัการหอ้งเรยีน
ในเวลา 2-3 ปีย่อมไม่ใช่เรื่องยากทีจ่ะท าใหค้น ๆ นัน้เป็นครทูี่มปีระสทิธภิาพ วทิยาลยัครูกม็รีะบบ
การคดัเลอืกคนโดยเน้นทีบุ่คลคิลกัษณะทีเ่หมาะสมในการเป็นคร ู 

ต่อมาไดม้กีารเปลีย่นแปลงหลงัจากการเป็นวทิยาลยัครใูหเ้ขา้ไปอยู่ในระบบมหาวทิยาลยั 
แมแ้ต่การเป็นครรูะดบัประถมต้องจบการศกึษาระดบัปรญิญาโทเพื่อใช้ในการขอใบประกอบอาชพี
ครู (Teacher Qualification) อย่างถูกต้อง แนวปฏบิตัินี้ในตอนแรกได้ถูกคดัค้านจากผู้น าใน
มหาวทิยาลยัดว้ยเหตุผลทีว่่าการรบัครซูึง่ถูกเปรยีบว่าเป็นเพยีงกึ่งวชิาอาชพี (Semi-profession) ใน
สมยันัน้เขา้สู่ระบบมหาวทิยาลยัจะเป็นการลดคุณค่าของใบปรญิญาลง อย่างไรก็ตาม หลงัจากการ
ออกแบบหลกัสูตรของศึกษาศาสตร์ในมหาวทิยาลยัอย่างเป็นรูปเป็นร่าง แนวคดิดงักล่าวจงึถูก
หกัล้างไป โปรแกรมการฝึกสอนครูในมหาวทิยาลยันัน้มกีารแข่งขนัในการคดัเลอืกสูง ระบบกลไก
ของการคดัเลอืกนัน้แบ่งไดเ้ป็น 2 ขัน้ดว้ยกนั ขัน้แรกคอืผลคะแนนจากการขอ้สอบคดัเลอืก ผลการ
เรยีนในระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย และความส าเรจ็อื่น ๆ นอกเหนือจากภายในโรงเรยีน คนทีผ่่าน
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การคดัเลอืกในขัน้ที่ 1 จะต้องเข้ารบัการทดสอบข้อเขยีนอีกครัง้ ต้องถูกทดสอบจากการเขา้ร่วม
กจิกรรมกึ่งการสอน (Teacher-like Activities) ทีจ่ะต้องมกีารแสดงความสามารถในการปฏสิมัพนัธ์
และการสื่อสาร และสุดทา้ยคอืการเขา้สอบสมัภาษณ์ซึง่เป็นการทดสอบในเรื่องของแรงบนัดาลใจใน
การเป็นครผููส้อนอยา่งแทจ้รงิ 

หลกัสูตรครสู าหรบัครใูนต่างระดบัชัน้เรยีนนัน้มคีวามแตกต่างเพยีงเลก็น้อย เช่นว่าคนที่
ต้องการจบมาเพื่อเป็นครูในชัน้ประถมศึกษาจะต้องมเีอกทางด้านศึกษาศาสตร์ และมวีิชา โทที่
เกีย่วขอ้งกบัวชิาทีถู่กบรรจอุยูใ่นหลกัสูตรประถมศกึษาอย่างน้อย 2 วชิาดว้ยกนั ส่วนในผูท้ีต่้องการ
จบการศกึษาเพื่อเป็นครใูนระดบัการศกึษาทีส่งูขึน้ไปจะตอ้งมวีชิาเอกทีเ่กี่ยวขอ้งกบัวชิาทีต่นจะสอน
ในอนาคต แต่อย่างไรก็ตาม เช่นเดยีวกนักบัครูในระดบัชัน้ประถมศึกษา นักศึกษากลุ่มนี้จะต้อง
ปฏบิตักิจิกรรมที่เกี่ยวเนื่องกบัศกึษาศาสตร ์ไม่ว่าจะเป็นในลกัษณะโปรแกรมควบ 5 ปี หรอืศกึษา
ต่างหากหลงัจากจบการศกึษาในวชิาทีจ่ะสอนของตนเองในปีที ่5 นอกจากนัน้นักศกึษาทีเ่รยีนอยู่ใน
ระดบัปรญิญาโทยงัสามารถเขา้ศกึษาในวชิาศกึษาศาสตรภ์ายใต้คณะครุศาสตรเ์ป็นเวลา 1 ปีเพื่อใช้
ในการขอใบประกอบอาชพีครูอย่างเป็นทางการได้อกีด้วย โดยคุณสมบตัขิองโปรแกรมการศกึษา
เพื่อความเป็นครใูนฟินแลนดถ์ูกตัง้เอาไวท้ัง้หมด 4 ขอ้ดงัต่อไปนี้ 

- มคีวามสามารถในการวจิยัเป็นหลกั: การเป็นครูนัน้ไม่ใช่เพยีงแค่การเข้าใจในองค์
ความรู้ของการศึกษาศาสตร์และการพฒันาทรพัยากรมนุษย์เท่านัน้ แต่ยงัต้องมี
ความรู้ความสามารถในการท าวทิยานิพนธ์โดยการวจิยั ซึ่งเป็นหนึ่งในสิง่ที่ต้องท า
เพื่อส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท คนที่ต้องการจบมาเพื่อสอนนักเรยีนใน
ระดบัชัน้ที่สูงนัน้จะเลอืกท าวจิยัที่เกี่ยวขอ้งกบัวชิาเอกของตน ในขณะคนที่ต้องการ
จบมาเพื่อสอนนักเรียนในระดับชัน้แรกเริ่มนั ้นจะเลือกท าวิจ ัยที่เกี่ยวข้องกับ
ศกึษาศาสตรเ์ป็นหลกั จดุประสงคห์ลกัของการท าวทิยานิพนธน์ี้คอืเพื่อใหค้รไูดน้ าเอา
องคค์วามรูท้ีต่นสงัเคราะหอ์อกมาไดน้ัน้ไปใชใ้นอาชพีการเรยีนการสอนของตนเอง 

- มกีารมุ่งเน้นเรื่องของการพฒันาองค์ความรู้ทางด้านศึกษาศาสตรอ์ย่างเข้มข้น: แต่
เดิมนั ้นโปรแกรมการเตรียมความพร้อมเพื่อความเป็นครูมักจะมองเรื่องของ
ศกึษาศาสตรเ์ป็นแค่เรื่องพืน้ฐานทีไ่ม่สลกัส าคญั อย่างเช่น การตัง้ค าถาม ซึง่ถูกมอง
ว่าเป็นสิง่ที่อยู่ในทุกหมวดวชิาไม่มคีวามจ าเป็นที่จะต้องสอนอย่างเฉพาะเจาะจงใน
ศกึษาศาสตร ์เป็นต้น อย่างไรก็ตามครุศาสตรใ์นประเทศฟินแลนดน์ัน้เป็นการจดัการ
เรยีนการสอนในความรบัผดิชอบระหว่างคณะครุศาสตรแ์ละคณะที่เป็นเจา้ขององค์
ความรู้วชิาการ ซึ่งก่อให้เกดิการเรยีนการสอนในเรื่องศกึษาศาสตรท์ี่เฉพาะเจาะจง
ส าหรบัองค์ความรู้สาขานัน้ ๆ ทัง้ในระดบัการศึกษาแรกเริม่และการศึกษาระดบัที่
สงูขึน้ 
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- มกีารฝึกฝนที่ดีในเรื่องของการวเิคราะห์นักเรยีนที่มปีญัหาในการเรยีนรู้ และการ
ปรบัเปลี่ยนลกัษณะการสอนเพื่อให้เขา้กบันักเรยีนในกรณีนัน้อย่างมปีระสทิธภิาพ 
กล่าวคอื เพื่อการออกแบบสภาพแวดล้อมตามความต้องการและลกัษณะเชงิบุคคล
อยา่งแทจ้รงิ 

- ประกอบไปดว้ยการปฏบิตัจิรงิ: การเตรยีมความพรอ้มเพื่อการเป็นครนูัน้ประกอบไป
ดว้ยการเรยีนในเรือ่งศาสตรก์ารสอนอย่างเขม้ขน้ และมวีทิยานิพนธด์ว้ยการวจิยัเป็น
ส าคญั โดยจะตอ้งฝึกการสอนอยา่งน้อยหน่ึงปีเตม็ เพื่อประสบการณ์ในโรงเรยีนทีเ่ป็น
เครอืข่ายของมหาวทิยาลยั ซึ่งโรงเรยีนเหล่านัน้มจีุดประสงค์ของการจดัตัง้เพื่อการ
ปฏบิตัเิพื่อสรา้งและพฒันานวตักรรมทางการศกึษา และเพื่อการวจิยัในเรื่องของการ
เรยีนการสอนดว้ยเช่นกนั ภายในโรงเรยีนเหล่านี้นี่เองทีจ่ะนักศกึษาฝึกสอนจะไดเ้ขา้
ร่วมในกิจกรรม Problem-solving ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมทัว่ไปของโรงเรยีนใน
ฟินแลนด์ ประกอบไปด้วยการวางแผน การลงมปีฏบิตัิ การประเมนิ กระบวนการ
เหล่านี้จะท าใหเ้กดิการพฒันาทกัษะการสอนทีด่แีก่เหล่านกัศกึษาฝึกสอนได ้
 

3) หลกัสตูร 

โครงสรา้งหลกัสูตรไดถู้กวางไว้เป็นเพยีงกรอบภายนอกเท่านัน้ โรงเรยีนและครมูอีสิระใน
การก าหนดวธิกีารสอน หรอืการเรยีนรู้ได้อย่างเต็มที่ กุญแจส าคญัของหลกัสูตรคอืความสมัพนัธ์
ระหว่างเป้าประสงคแ์ละตวัเน้ือหาสาระ หลกัสตูรของฟินแลนดน์ัน้แต่เดมิมพีืน้ฐานมาจาก School of 
Thought ทีเ่รยีกว่า Herbert Approach ซึง่มุ่งเน้นใชเ้นื้อหารายวชิา (Content) เป็นจุดศูยน์กลาง
ของการเรยีนการสอน ซึง่น ามาสู่ Subject-based Curricula  ในระบบการศกึษาในช่วงต้น ต่อมามี
การปรบัเปลีย่นผสมผสานกบัรปูแบบใหม่ทีเ่รยีกว่า Dewey Approach   ซึง่เปลีย่นแกนกลางของ
การเรยีนการสอนจากเน้ือหาสาระมาเป็นการให้นักเรยีนเป็นศูนยก์ลางและมเีป้าหมายในลกัษณะ
บูรณาการ การเรยีนรู้จงึกลายมาเป็นสิง่ส าคญัที่สุดในกระบวนการการศึกษา ท าให้นอกจากการ
เรยีนรู้เน้ือหาสาระจากครูแล้ว ผลสมัฤทธิข์องผู้เรยีนจงึเป็นอีกหน่ึงเป้าหมายของการศึกษาด้วย
เช่นกนั จงึเป็นทีม่าของ Integrated Curricula จนถงึปจัจุบนัน้ีหลกัสูตรการสอนของฟินแลนดน์ัน้มี
พืน้ฐานมากจาก Approach ทัง้ 2 ทีก่ล่าวไป เรยีกว่าเป็นลกัษณะ Dual Structure  ซึง่ต้องมคีวาม
สมดุลทีด่ถีงึจะสามารถจดัการเรยีนการสอนอย่างมปีระสทิธภิาพได ้(Vitikka et al, 2012) หลกัสูตร 
ณ ปจัจบุนัจงึเน้นความสามารถและทกัษะเป็นเป้าประสงคส์งูสุดของหลกัสตูรการศกึษา 

แกนหลกัสูตรกลางของการศกึษาในฟินแลนด ์ซึง่ก าหนดโดย Finnish National Board of 
Education มอียู่ 2 ส่วนดว้ยกนั มสี่วนทีก่ าหนดเป้าหมายและเน้ือหาแกนกลางทีต่้องสอนในทุก ๆ
รายวชิา รวมไปถงึภารกจิ คุณค่า และโครงสรา้งของการศกึษา มสี่วนที่ก าหนดแนวคดิส าหรบัการ
เรยีนและเป้าหมายส าหรบัการพฒันาระบบนิเวศของการเรยีนรู ้วฒันธรรมภายในโรงเรยีน และวถิี
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การปฏบิตังิาน ดงันัน้ หลกัสูตรแกนกลางจงึมบีทบาทสองดา้นดว้ยกนั หนึ่งคอืเป็นเครื่องมอืในการ
กุมบงัเหยีนดา้นการเรยีนการสอน สองคอืเครื่องมอืของครใูนการพฒันารปูแบบการถ่ายทอดความรู้
ในลกัษณะของตนเองโดยหลกัสตูรดงักล่าวจะมกีารทบทวนจะปรบัปรงุทุก 10 ปีโดยประมาณ  

เนื่องจากผู้จดัการเรยีนการสอนหรอืครูสามารถสรา้งรูปแบบของหลกัสูตรในรูปแบบของ
ตนเองได้จากกรอบแกนหลกัสูตรที่ได้ถูกก าหนดไว้ให้ จงึมชี่องว่างในการพฒันารูปแบบเฉพาะให้
เหมาะสมในระดบัพืน้ทีห่รอืชุมชน อยา่งไรกต็าม หลกัสตูรเหล่านัน้จะต้องยงัคงคุณค่า หลกัการ และ
เป้าประสงค์พื้นฐานของการเรยีนการสอนเอาไว ้ซึ่งเป็นแนวคดิพื้นฐานที่กระทรวงศกึษาธกิารและ
วฒันธรรมไดก้ าหนดเอาไว ้

 

4) การประเมิน 

การประเมินนัน้เป็นส่วนหนึ่งการกิจกรรมในโรงเรียนในทุกวนั การประเมนิหลกัของ
ฟินแลนดค์อืการประเมนิระหว่างการเรยีนรูใ้นชัน้เรยีนอย่างต่อเนื่องและการประเมนิเมื่อสิน้สุดการ
เรยีนวชิานัน้ ๆ การประเมนิอย่างต่อเนื่องจะเป็นสิง่ส าคญัในการช่วยเหลอืและชี้แนะแนวทางและ
กระบวนการการเรยีนรูข้องนักเรยีน โดยนักเรยีนทุกคนจะได้รบัรายงานส่วนบุคคลอย่างน้อยหนึ่ง
ครัง้ในทุกปีการศกึษา  

ข้อก าหนดของกระทรวงศึกษาธิการและวัฒนธรรมกล่าวไว้ว่า ฟินแลนด์ไม่มรีะบบการ
ประเมนิดว้ยการใชข้อ้สอบกลาง หรอื National Test ส าหรบัการวดัผลการศกึษาขัน้พืน้ฐาน (Basic 
Education) แต่ครคูอืผูท้ีต่้องรบัผดิชอบการประเมนิในแต่ละรายวชิาตามเป้าประสงคข์องการเรยีนรู้
ทีไ่ดก้ าหนดเอาไวใ้นหลกัสตูร ส าหรบัผลการเรยีนหรอืเกรดของการศกึษาระดบัพืน้ฐานจะมกีารระบุ
เอาไวใ้นประกาศนียบตัรจบการศกึษาทีจ่ะไดร้บัในชัน้มธัยมศกึษาที ่3 หรอื Grade 9 โดยมคีรเูป็นผู้
มอบใหแ้ก่นกัเรยีน และผลการศกึษาทีไ่ดร้บันัน้จะเป็นตวัก าหนดการศกึษาในขัน้สูงต่อไปในอนาคต 
ดงันัน้หลกัสูตรแกนกลางของชาตจิงึประกอบไปด้วยการชี้แนะแนวทางการประเมนิส าหรบัรายวชิา
ทัง้หมด หนึ่งในหน้าที่ของการศกึษาระดบัพืน้ฐานก็คอืการพฒันาศกัยภาพของเดก็นักเรยีนในการ
ประเมนิผลดว้ยตนเอง ซึง่จะเป็นสิง่ทีส่ามารถเสรมิสรา้งทกัษะของการเพิม่พูนความรูด้ว้ยตนเองและ
ทกัษะการศกึษา ช่วยใหแ้ต่ละบุคคลรบัรูถ้งึกระบวนการการเรยีนรูข้องตนเอง 

 

5) การใช้เทคโนโลยีเพือ่การเรียนการสอน 

กจิกรรมของการพฒันา Information and Communication Technology (ICT) เพื่อ
การศึกษาของฟินแลนด์สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 อย่างคือ ความรู้ แก่นสาระ และการบรหิาร
สภาพแวดล้อมของการเรยีนรู้ (Atjonen and Siu, 2006)  ทัง้น้ีเพื่อเป้าประสงค์ในภาพใหญ่
ดงัต่อไปนี้ 
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- พฒันาองคค์วามรูป้ระชาชนทุกคนเพื่อการเขา้สู่สงัคมของความรูแ้ละทกัษะ 

- ท าให้สถาบันการศึกษาใช้ประโยชน์จาก ICT ในการประกอบกิจกรรมอย่าง
หลากหลาย 

- จดัตัง้การเรยีนรูอ้ยา่ง ICT-based ในภาคการศกึษา การฝึกฝนทกัษะ และการวจิยั 

- ส่งเสรมินวตักรรมทางสงัคมผ่านการใช ้ICT 
 

ICT เป็นปจัจยัส่งเสรมิในการเรยีนรูแ้บบ Student-centered Approach การรเิริม่เพื่อ ICT 
ในการศกึษาประกอบไปด้วยเป้ายุทธศาสตรห์ลกัทัง้หมด 7 ประการ (Atjonen and Siu, 2006) 
ไดแ้ก่ 

- เพิม่อ านาจ (Empowering) ใหแ้ก่ผูเ้รยีนดว้ย ICT 

- เพิม่อ านาจ (Empowering) ใหแ้ก่ครผููส้อนดว้ย ICT 

- ส่งเสรมิความเป็นผูน้ าในโรงเรยีนในยคุสมยัของความรู ้

- สรา้งความเขม้ขน้ใหแ้ก่ทรพัยากรดจิทิลัเพื่อการเรยีนรู ้

- ปรบัปรงุโครงสรา้งพืน้ฐานของ ICT และบ่มเพาะการศกึษาศาสตรผ์่าน ICT 

- เพื่อจดัการวจิยัและพฒันา (Research and Development) อยา่งต่อเนื่อง 

- ส่งเสรมิและสรา้งความเป็นสงัคมทีด่ ี

จากขอ้มูลของการเรยีนรูแ้ละนวตักรรมดว้ย ICT ในรัว้โรงเรยีนของยุโรป (Key Data on 
Learning and Innovation through ICT at school in Europe) ยทุธศาสตรด์งักล่าวนัน้ครอบคลุมไป
ถงึมาตรการของโปรแกรมการฝึกฝนทกัษะ (Training Measure) การวจิยัดว้ย ICT ในโรงเรยีน e-
Learning e-inclusion Digital / Media Literacy และการพฒันา e-Skill โดยมกีารก าหนดแนวทาง
และเป้าประสงค์ของการเรยีนรูไ้ว้อย่างชดัเจนในรูปแบบลายลกัษณ์อกัษรทัง้ในระดบัประถม และ
มธัยมศกึษาส าหรบัการใช้คอมพวิเตอร ์การใช้แอปพลเิคชัน่เพื่อการท างาน การสบืค้นขอ้มูล และ
รวมไปถงึการใช้มลัตมิเีดยี ในระดบัประถมและมธัยมศกึษา ICT นัน้ถูกสอนและใช้เป็นเครื่องมอื
พืน้ฐานส าหรบัการเรยีนรูร้ายวชิาอื่น ๆ หรอืไม่ก้เป็นเครื่องมอืส าหรบัการท ากจิกรรมพเิศษเฉพาะ
เรื่อง โดยเฉพาะในระดบัมธัยมศกึษานัน้มกีารตัง้เป้าหมายเอาไว้ว่าจะต้องมกีารน าเอา ICT เขา้สู่
กระบวนการเรยีนรู้ในทุกรายวชิารวมไปจงึถึงกิจกรรมนอกห้องเรยีนด้วยเช่นกนั นอกจากนี้ยงัมี
การสนุบสนุนการร่วมมอืกนัระหว่างภาคเอกชนและภาครฐัเพื่อการส่งเสรมิ ICT ในรัว้โรงเรยีนและ
ใชเ้งนิทุนจากภาคเอกชนเป็นตวัขบัเคลื่อนการพฒันาฮารด์แวรแ์ละซอฟทแ์วร ์
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ข. สภาพแวดล้อมของการศึกษาในประเทศสิงคโปร:์ การประเมินอย่างเข้มข้นเพ่ือ
มาตรฐานอนัเป็นเลิศ 

ประเทศสงิคโปรเ์ป็นหน่ึงในประเทศแถบเอเชยีตะวนัออกเฉียงใตท้ีส่ามารถถบีตวัเองขึน้มา
เป็นหนึ่งในประเทศผู้น าทางดา้นการศกึษาของเอเชยีในเวลาอนัรวดเรว็ แมว้่าประเทศจะมอุีปสรรค์
ทางดา้นทรพัยากรทีจ่ ากดั แต่กส็ามารถเป็นหน่ึงในปจัจยัความส าเรจ็ดว้ยเช่นกนั ด้วยเพราะการมี
ขอ้จ ากดัทางทรพัยากรธรรมชาตแิละบุคคลต่าง ๆ ท าใหก้ารออกแบบนโยบายและบรหิารนัน้ไปดว้ย
ความมปีระสทิธภิาพในลกัษณะกึง่บงัคบั   

 

1) การจดัการเรียนการสอน  

เป้าหมายหลกัของการเรยีนการสอนตามหลกัของกระทรวงศกึษาธกิารประเทศสงิคโปรค์อื
การส่งเสรมิใหน้กัเรยีนสามารถคน้พบความสามารถของตนทีม่อียู ่ศกัยภาพภายในตนเอง รวมไปถงึ
แรงใจ (Passion) ในการพฒันาและเรยีนรูต้ลอดชวีติโดยการศกึษาจะเป็นในลกัษณะทีก่วา้งขวาง
และความเป็นองค์รวมของระบบการเรยีนรู ้(Broad-Based and Holistic Learning) มหีนทาง
การศกึษาทีห่ลากหลาย เปิดโอกาสให้แก่นักเรยีนในการเลอืกสิง่ที่จะเรยีนรองรบัความถนัด ความ
สนใจ และแนวทางการเรยีนรูใ้นแบบเฉพาะตวั 

 

2) ครผููจ้ดัการเรียนการสอน 

ทัง้ครูและผู้บรหิารโรงเรยีนเป็นแกนส าคญัในการศกึษาของสงิคโปร ์ครตู้องได้รบัการบ่ม
เพาะทกัษะและมแีรงบนัดาลใจเพื่อการรงัสรรคส์ิง่ทีด่ทีีสุ่ด โดยมคีวามสนใจหรอืความถนัดเฉพาะตน
เป็นพื้นฐาน ครทูัง้หลายจะต้องไดร้บัการอบรมจาก Comprehensive Pre-service Training หรอื
หลกัสูตรการฝึกฝนทกัษะในภาพรวมก่อนการปฏบิตังิานจรงิโดยสถาบนัการศกึษาแห่งชาติ หรอื 
National Institute of Education (NIE) สายอาชพีครถููกสรา้งมเีสน้ทางเพื่อการบ่มเพาะและสัง่สม
ทกัษะการสอนทีเ่ป็นเลศิ การบ่มเพาะความสามารถของครูในประเทศสงิคโปรน์ัน้เกดิขึน้จากความ
รว่มมอืของวทิยาลยัคร ูและสถาบนัสอนภาษา ทีจ่ะเป็นกุญแจส าคญัในการสรา้งเสรมิความสามารถ
ใหแ้ก่ครทูีพ่งึประสงคเ์หล่านัน้ได ้

 

3) หลกัสตูรการสอนและการประเมินผล 

ส าหรบัการศกึษาขัน้พืน้ฐานนัน้ ภาษาองักฤษ คณิตศาสตร ์และภาษาแม่ ถอืเป็น 3 หวัใจ
ส าคญัของหลกัสูตรการศกึษาขัน้พืน้ฐานของสงิคโปร ์เพราะวชิาเหล่านี้นัน่เองที่จะเป็นพืน้ฐานของ
การเรยีนรู ้แกไ้ขปญัหาและการสรา้งเสรมิทกัษะขัน้สูงต่อไป ทกัษะทีว่่าน้ีคอืพืน้ฐานส าคญัในการต่อ
ยอดเสน้ทางการเรยีนรูต้ลอดชวีติของแต่ละบุคคล 
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นักเรียนจะได้ร ับการบ่มเพาะในเรื่องของศิลปะ พลเมือง จริยธรรมอันดีงาม ดนตร ี
สังคมศาสตร์ และกายศาสตร์ ในส่วนของวิทยาศาสตร์นั ้นจะเริ่มมีการเรียนการสอนในชัน้
ประถมศกึษาปีที ่3 เป็นตน้ไป การน าเสนอวชิาทีห่ลากหลายใหแ้ก่เดก็นักเรยีนตัง้แต่ช่วงเยาวว์ยันัน้
ก็เพื่อการเปิดโอกาสการเรยีนรู ้การค้นหาความสนใจส่วนตน เตรยีมพร้อมนักเรยีนด้วยความรู้ที่
เพยีงพอ หลงัจากชัน้พื้นฐาน (ประถมศกึษาปีที่ 1-4) ภาษาองักฤษ คณิตศาสตร ์ภาษาแม่ และ
วทิยาศาสตร ์ที่อยู่ในหลกัสูตรจะมทีัง้ข ัน้พื้นฐาน (Foundation) และขัน้มาตรฐาน (Standard) ใน
ระดบัประถมศกึษาปีที่ 5-6 และนักเรยีนที่มผีลสมัฤทธิท์ี่ดใีนวชิาภาษาแม่นัน้จะมกีารศกึษาภาษา
นัน้ๆ ในระดบัทีส่งูขึน้ไปรองรบัดว้ยเช่นกนั ซึง่หมายความว่าครจูะต้องดูพฒันาการของนักเรยีนเป็น
หลกัในการออกแบบการเรยีนการสอนและการประเมนิตามแต่ศกัยภาพของรายบุคคล 

ในช่วงการศกึษาในชัน้ประถมนี้เองทีม่กีารใหค้วามส าคญักบัการเรยีนรูแ้บบองคร์วมมาก
ทีสุ่ด เปิดโอกาสการเรยีนรูใ้นดา้นต่าง ๆ เพื่อการพฒันาในระดบัต่อไป ทัง้ในดา้นวชิาการดงัทีก่ล่าว
ไป และทกัษะทางด้านการกีฬา กิจกรรมนอกห้องเรยีน และศลิปะ ผ่าน Program for Active 
Learning (PAL) เมื่อสิน้สุดประถมศกึษาแลว้ นักเรยีนจะต้องมคีวามสามารถเชงิวชิาการ ไดร้บัการ
ทดสอบประเมนิผลตาม Primary School Leaving Examination (PSLE) และจะถูกระบบคดัและส่ง
ต่อเข้าสู่ระดับมัธยมศึกษาที่มีความเหมาะสมต่อศักยภาพการเรียนรู้ และความสามารถ 
นอกเหนือจากระบบ PSLE แล้ว นักเรยีนสามารถใช้ประวตัิหรอืผลงานทางด้านวชิาการหรอื
ความสามารถส่วนตนในการเข้ารบัการพิจารณาเข้าสู่ระดบัมธัยมศึกษาผ่านการรบัตรง (Direct 
School Admission) 

เมื่อเขา้สู่ระดบัมธัยมศกึษา หลกัสูตรในระดบันี้จะเป็นการสรา้งเสรมิความแขง็แกร่งในเชงิ
ทกัษะของนกัเรยีนใหส้งูยิง่ขึน้ไป สามารถต่อยอดไดท้ัง้เชงิวชิาการศกึษาในระดบัขัน้สูงหรอืธรรมดา 
(Express หรอื Normal) และเชงิสายอาชพีระดบัธรรมดา (Normal) ตามแต่ศกัยภาพของแต่ละคน 
ซึ่งนักเรยีนสามารถที่จะสบัเปลี่ยนวชิาการเรยีนได้แล้วแต่ความสนใจ กล่าวคอื มคีวามยดืหยุ่นใน
การเลอืกสายการเรยีนรู ้เมื่อจบมธัยมศกึษาปีที่ 4 นักเรยีนในชัน้ Express จะได้รบัสอบรายวชิา
ตามที่Singapore-Cambridge General Certificate of Education ก าหนด ในระดบั O-Level 
(Ordinary Level) 6-8 รายวชิา หรอืในนกัเรยีนทีม่ศีกัยภาพสงู อาจไดถ้งึ 9 รายวชิา ส าหรบันักเรยีน
เชงิวชิาการในระดบั Normal ก็จะได้รบัการเรยีนการสอบเช่นเดยีวกนักบัสายอาชพีซึ่งการสอบจะ
เน้นเชงิปฏบิตั ิทัง้สองสายทีก่ล่าวมาจะต้องเขา้สอบ N-Level (Normal Level) เมื่อจบมธัยมศกึษาปี
ที ่4 ซึง่เมือ่ผลสอบของสาย  Normal เชงิวชิาการนัน้ถงึเกณฑ ์นักเรยีนดงักล่าวสามารถเขา้สอบ O-
Level หลงัการส าเรจ็การศกึษาชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 5 ได้ด้วยเช่นกนั หรอืสามารถเขา้สู่สายโพลี
เทคนิคไดโ้ดยผ่าน Polytechnic Foundation Program หรอื Institutes of Technical Education 
(ITE) ด้วย Direct Entry Scheme ส่วนนักเรยีนสายอาชพีที่ผ่านการทดสอง N-Level ในชัน้
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มธัยมศกึษาปีที่ 4 นัน้ก็สามารถย้ายเข้ามาสู่สายวชิาการในระดบัมธัยมศกึษาปีที่ 4 ได้ หรอืเข้าสู่ 
ITE เพื่อการเรยีนการสอนแบบ Nitec ก่อนทีจ่ะผ่านเขา้สู่โพลเีทคนิค 

ส าหรบันักเรียนที่มีความสนใจหรือมีความสามารถทางด้านศิลปะ ดนตรี หรือภาษา 
สามารถเลอืกเรยีนวชิาเลอืกภายในโปรแกรมของมธัยมศกึษาที่มอียู่ ซึ่งในแต่ละวชิาเลอืกนัน้มกีาร
ต่อยอดในขัน้สูงต่อไปอกี เช่น ดา้น IT ธุรกจิวศิวกรรม เป็นต้น บางโรงเรยีนกเ็ปิดโปรแกรมบูรณา
การ 6 ปี (6 years Integrated Program) เพื่อนักเรยีนที่มคีวามเป็นเลศิด้านวชิาการทีต่้องการ
ลกัษณะการเรยีนการสอนทีเ่ป็นอสิระและมคีวามยดืหยุน่มากกว่าระบบธรรมดา ซึง่นักเรยีนในกลุ่มนี้
สามารถทีจ่ะเขา้สู่การเตรยีมตวัเขา้มหาวทิยาลยัไดโ้ดยไมต่อ้งเขา้รบัการทดสอบ GCE 

โดยสรุป หลักสูตรการเรียนการสอนของสิงคโปร์จะเน้นศักยภาพและความสามารถ
เฉพาะตวัของนักเรยีนเป็นหลกั ทัง้ดา้นวชิาการและด้านที่นอกเหนือจากวชิาการ มโีรงเรยีนเฉพาะ
ทางต่างหากทีส่อนในเรือ่งของศลิปะ กฬีา คณติศาสตร ์หรอืวทิยาศาสตรด์ว้ยเช่นกนั และเกณฑก์าร
รบัตรงของ Junior College และโพลเีทคนิคนัน้มคีวามเปิดกวา้งไม่ใช่แค่ใชผ้ลการสอบเพยีงอย่าง
เดยีวซึง่เป็นการเปิดโอกาสใหน้ักเรยีนทีค่วามสามารถเฉพาะตวันัน้ไม่สามารถวดัไดด้ว้ยการสอบได้
เขา้สู่การเรยีนรูใ้นแบบทีต่อ้งการ 

ส่วนในการเตรยีมความพรอ้มเขา้สู่ระดบัมหาวทิยาลยันัน้ จะเป็นการสอบในลกัษณะ A-
Level (Advance Examination) โดยนักเรยีนสามารถเลือกสาขาวิชาการที่สนใจได้ เช่น 
มนุษยศาสตรแ์ละศลิปะ ภาษาศาสตร ์หรอื คณิตศาสตรแ์ละวทิยาศาสตร ์เพื่อประกนัความสามารถ
และทกัษะที่หลากหลาย มคีวามสนับสนุนใหน้ักเรยีนเลอืกวชิาที่มาจากสาขาทีต่รงขา้มกนัเช่นหนึ่ง
จากมนุษยศาสตรแ์ละศลิปะ และอกีหนึ่งจากคณิตศาสตรแ์ละวทิยาศาสตร ์โดยจะมรีะดบัของวชิาให้
เลอืกทัง้หมด 3 ระดบัดว้ยกนัคอื วชิาระดบั Higher 1 (H1) ระดบั Higher 2 (H2) และระดบั Higher 
3 (H3) โดย H3 จะเป็นระดบัทีป่พูืน้เพื่อการศกึษาขัน้สูงเพื่อการศกึษาต่อเฉพาะทาง ส่วน H1 และ 
H2 จะเป็นความรูแ้ละทกัษะพืน้ฐาน นักเรยีนโดยทัว่ไปจะเลอืกเรยีน 3 วชิาจากกลุ่ม H2 1 วชิาจาก
กลุ่ม H1 โดยมวีชิาบงัคบัคอืภาษาที่หนึ่ง หรอืภาษาแม่ เรยีงความทัว่ไป และงานโครงการ ส่วน
นักเรยีนที่มคีวามสามารถสูงสามารถเลอืกเรยีนมากกว่านี้ หรอืจะเลอืกเรยีนวชิาในระดบั H3 เพื่อ
การศึกษาเชิงลึกในสาขาที่สนใจ อย่างไรก็ตาม วิชาอื่น  ๆ อย่างเช่น ศิลปะ ดนตรี การละคร 
ภาษาศาสตร ์และมนุษยศาสตร ์กจ็ะยงัคงอยูใ่นวชิาเลอืกตามความสนใจดว้ยเช่นกนั 

เมื่อสรุปรวมองค์ความรู้ที่โรงเรยีนเป็นผู้สร้างให้แก่เด็กนักเรยีนในระดบัของการเตรยีม
ความพรอ้มสู่ระบบการศกึษาขัน้สูงหรอืการเขา้มหาวทิยาลยัโดยรวมแล้ว  สงิคโปรใ์หค้วามส าคญั
กบัทกัษะการปฏสิมัพนัธท์างสงัคม (Socio-emotional Competency) และทกัษะชวีติ (Life Skills) 
นอกเหนือจากองค์ความรูโ้ดยทัว่ไปดว้ยเช่นกนั รวมไปถงึทกัษะทางด้านนวตักรรม ความคดิรเิริม่ 
ความรบัผดิชอบต่อสงัคม และอตัลกัษณ์ 
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4) การใช้เทคโนโลยีเพือ่การเรียนการสอน 

หลกัสูตรการเรยีนการสอนของสงิคโปรม์กีารใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ หรอื ICT เขา้มา
เสรมิความเขม้ขน้และพฒันาสภาพแวดลอ้มการเรยีนรู ้เพื่อเตรยีมความพรอ้มส าหรบัศตวรรษที ่21 
และเพื่อความเป็นเศรษฐกจิฐานความรูอ้ย่างแท้จรงิ ตวั ICT คอืสิง่จะที่เพิม่พูนประสบการณ์การ
เรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ รวมไปถึงการสอนในรูปแบบใหม่ โดยเฉพาะในกลุ่ม
โรงเรยีน Future School ทีเ่ป็นเครอืขา่ยกบัผูป้ระกอบการอุตสาหกรรม มโีปรแกรมน าร่องทีเ่รยีกว่า 
State-of-the-art Technology ส าหรบัการสอนและการเรยีนรูร้ปูแบบใหม่ 

  

ค. สภาพแวดล้อมของการศึกษาในประเทศญ่ีปุ่ น: การสอนเพ่ือความเข้าใจถึง
แก่นแท้ในความรู้ 

การศึกษาของประเทศญี่ปุ่นนัน้ประสบความส าเร็จอย่างต่อเน่ืองและมคีวามสม ่าเสมอ
ตลอดมา โดยการศกึษาของญีปุ่น่นัน้มรีากฐานทีส่ าคญัมากจากแนวคดิของความยดึมัน่ของครทูีม่ต่ีอ
นักเรียนซึ่งมีความชัดเจนและน่ายกย่อง ทัง้เรื่องครู ความร่วมมือจากผู้ปกครอง การบริหาร
ทรพัยากร หรอืการชกัจูงให้นักเรยีนเกิดแรงผลกัดนัในการศึกษา ล้วนเป็นปจัจยัส าคญัของการ
พฒันาดา้นการศกึษาของญีปุ่น่จนถงึทุกวนัน้ี 

1) การจดัการเรียนการสอน หรือกระบวนการการเรียนรู้ 

กุญแจส าคญัของการจดัการเรยีนการสอนของญี่ปุ่นจากงานวจิยัของ OECD คอืการชกัจงู
นักเรยีนทีด่ ี(Student Engagement) ส่วนใหญ่แลว้จ านวนของนักเรยีนในชัน้เรยีนจะอยู่ทีป่ระมาณ 
35 ถงึ 45 คนซึง่เป็นไปอย่างใกลเ้คยีงกบัลกัษณะหอ้งเรยีนทางประเทศตะวนัตก และลกัษณะของ
การเรยีนการสอนคอืการเรยีนไปพร้อมๆ กันของห้องเรยีนจะไม่มคี าสัง่แนะแนวนักเรยีนที่มาก
เกนิไป การจดัหอ้งเรยีนเป็นไปในลกัษณะของการคละความสามารถ ไม่มกีารแยกเดก็ศกัยภาพสูง
ออกจากเดก็ที่ศกัยภาพด้อยกว่า ไม่มชีัน้เรยีน “เดก็กฟิต์” หรอืมเีดก็ที่ถูกผลกัดนัเป็นพเิศษเนื่อง
ดว้ยการมผีลการเรยีนทีด่ ีและในขณะเดยีวกนัเดก็นกัเรยีนจะไมถู่ก “ทิง้ไวข้า้งหลงั” หากนักเรยีนคน
นัน้ประสบปญัหาในการเรยีน นักเรยีนที่มคีวามต้องการพเิศษเหล่านัน้สามารถที่จะเข้าร่วมในชัน้
เรยีนปกตอิย่างไม่มกีารกดีกนั งานของครูคอืการท าให้นักเรยีนทัง้หลายสามารถบรรลุจุดประสงค์
ของหลกัสตูรไดอ้ยา่งทัว่กนั มกีารแลกเปลีย่นความคดิหน็ระหว่างคณาจารยห์ากพบปญัญาหรอืเดก็
ทีต่อ้งการความช่วยเหลอืเป็นพเิศษและจดัสรรการช่วยเหลอืในลกัษณะตวัต่อตวัใหม้ากทีสุ่ดเท่าทีจ่ะ
ท าไดใ้นขณะอยูท่ีโ่รงเรยีน หรอืแมแ้ต่หลงัเวลาเลกิเรยีน 

การชกัจงูหรอืจงูใจนักเรยีน (Student Engagement) เป็นความส าคญัอนัดบัหนึ่งของะบบ
การศึกษารูปแบบนี้ วธิกีารของครูในการชกัจูงนักเรยีนทัง้ชัน้ให้ท ากจิกรรมร่วมกนันัน้มาจากการ
วางแผนการสอนของครแูต่ละคนทีแ่ตกต่างกนัออกไป โดยส่วนใหญ่ ครูในระบบการศกึษาญี่ปุ่นใช้
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เวลาเพยีงเล็กน้อยในการสอนตวัเนื้อหาสาระและการฝึกฝนทกัษะ ซึ่งกิจกรรมทัง้สองอย่างนัน้จะ
เกิดขึ้นที่บ้านหรือสถานกวดวิชา แต่จะเน้นไปที่การท าปญัหาที่ใช้ทกัษะจรงิร่วมกัน (Practical 
Problem) ถามค าถามเพื่อกระตุ้นความกระตือรอืรน้ กระตุ้นกระบวนการคดิ ไม่ใช่การถามเพื่อ
ต้องการค าตอบที่ถูกต้อง ไม่ใช่การทดสอบแต่เป็นการถามเพื่อสรา้งความเขา้ใจที่แท้จรงิ อกีปจัจยั
ส าคญัของลกัษณะการสอนของคอืการเรยีนการสอนทีเ่ริม่จาก “ความผดิพลาด” (Mistakes) ในขณะ
ทีน่กัเรยีนพยายามแกป้ญัหาทีค่รไูดใ้หไ้ป ครจูะท าการสงัเกตวธิกีารท าของนักเรยีนแต่ละคน และใช้
วธิขีองเดก็ 2-3 คนเป็นตวัอยา่งหน้าชัน้เรยีนซึง่จะมทีัง้วธิทีีถู่กและผดิคละกนัไป หลงัจากแต่ละวธิไีด้
ถูกน าเสนอหน้าชัน้ นกัเรยีนคนอื่นสามารถแสดงความคดิเหน็และบอกเหตุผลประกอบ ขอ้ผดิพลาด
ที่ชัน้เรยีนพบจะสามารถก่อให้เกิดการเรยีนรู้ต่อไปได้และด้วยกระบวนการนี้ เองที่ท าให้นักเรยีน
สามารถเขา้ใจในตวัขององคค์วามรูไ้ดอ้ยา่งแทจ้รงิ 

การเรยีนการสอนนอกเหนือเวลาโรงเรยีนนัน้สามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา ทัง้ระหว่าง
วนัหยุด หรอืการปิดเทอมหน้ารอ้น สถานศกึษาเอกชน (Private School) ในญี่ปุ่น หรอือาจเรยีกได้
ว่าสถานกวดวชิาในบรบิทของประเทศไทย นัน้มคีวามส าคญัต่อการเรยีนรูข้องนักเรยีนด้วยเช่นกนั 
สถานศกึษาในลกัษณะนัน้จะหยบิยื่นโอกาสในการเรยีนรูน้อกเหนือจากเวลาเรยีนในลกัษณะตวัต่อ
ตวั (Private) ใหค้วามช่วยเหลอืแก่นักเรยีนที่ต้องการเป็นพเิศษหรอืไม่สามารถตามชัน้เรยีนไดท้นั 
หรอือาจจะมแีมก้ระทัง่การเรยีนการสอนที่ใช้กระบวนการการเรยีนรูข้ ัน้สูงยิง่กว่าในห้องเรยีนของ
โรงเรยีนรฐัโดยทัว่ไป การผสมผสานทีส่มดุลของการเรยีนในห้องและนอกห้องเรยีนเป็นสิง่ทีส่ าคญั
ของผลสมัฤทธิข์องเดก็นกัเรยีนเป็นอยา่งมาก 

 

2) ครผููจ้ดัการเรียนการสอน 

อาชพีครถูอืว่าเป็นอาชพีทีค่นปรารถนาทีจ่ะเป็นในสงัคมญีปุ่่น และเป็นอาชพีทีค่นใหค้วาม
นับถือเป็นอันดบัต้น ๆ ในการที่จะเป็นครูได้นัน้ นักศึกษาจะต้องผ่านเข้าสู่ระบบศึกษาศาสตร์
(Teacher Training) ทีไ่ดร้บัการรองรบัโดยกระทรวงศกึษาธกิาร ในมหาวทิยาลยัหรอือนุวทิยาลยั 
(Junior college) ญี่ปุ่นมมีหาวทิยาลยัทีมุ่่งเน้นทางดา้นการศกึษาศาสตรโ์ดยเฉพาะซึง่มหาวทิยาลยั
เหล่านัน้จะมโีรงเรยีนในเครอืขา่ยส าหรบันักศกึษาฝึกสอน ซึง่การฝึกสอนนี้เองทีเ่ป็นกุญแจส าคญัใน
การบ่มเพาะความสามารถของครแูละมอียูใ่นทุก ๆ หลกัสตูรการเตรยีมความพรอ้มเพื่อการเป็นคร ู

หลงัจากทีน่ักศกึษาจบการศกึษาแลว้ ครจูบใหม่จะถูกทดลองงานเป็นเวลาหนึ่งปีก่อนการ
ประกอบอาชพีครเูตม็เวลา โดยมคีรพูีเ่ลีย้งคอยดแูล บ่มเพาะทกัษะโดยตรงใหแ้ก่ครจูบใหม่ โดยทีค่รู
พีเ่ลีย้งนัน้สามารถลาพกังานจากการสอนไดเ้ป็นเวลาหนึ่งปีเตม็เพื่อทุ่มเทใหก้บัการฝึกฝนครจูบใหม่
ทีอ่ยูใ่นความดแูลของตนและจากทีค่รฝึูกสอนพน้ช่วงทดลองงานและประกอบวชิาชพีครเูป็นเวลา 10 
ปีแลว้ จะตอ้งเขา้สู่โปรแกรมการฝึกฝนทกัษะอกีครัง้หนึ่งตามกฎหมาย อนึ่ง ครทูุกคนสามารถลาพกั
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จากการสอนในโรงเรยีนเพื่อเรยีนต่อในระดบัปรญิญาโทโดยทีย่งัรบัเงนิเดือนไปดว้ยในขณะเดยีวกนั
ได ้กระทรวงศกึษาธกิารจะมกีารจดัโครงการฝึกฝนทกัษะครอูยา่งต่อเนื่องในทุก ๆ เขตชุมชน 

มมุมองทีน่่าสนใจทีสุ่ดของการเป็นครนูัน้จะถูกพฒันากต่็อเมือ่ไดเ้ริม่ท างาน นอกเหนือจาก
ความส าคญัของการออกแบบการเรยีนการสอนแลว้ การศกึษาตวัแก่นสาระ หรอื Lesson Study ก็
เป็นอีกส่วนส าคญัของการประกอบอาชีพด้วยเช่นกัน ครูทุกคนจะต้องตัง้เป้าหมายในการสร้าง
วธิกีารสอนทีส่มบรูณ์แบบผ่านการแลกเปลีย่นระหว่างครดูว้ยกนัเอง ครทูีแ่ก่อายุงานกว่าต้องมคีวาม
รบัผดิชอบในการแนะแนวทางให้แก่ครูรุ่นใหม่ตลอดเวลา และครูใหญ่จะต้องเป็นตวักลางของการ
เชื่อมความสมัพนัธ์ของครทูุกคนโดยการจดัการประชุมเพื่อการแลกเปลีย่นความคดิเหน็ สนับสนุน
การรว่มมอืกนัของครภูายในโรงเรยีนโดยแบ่งออกเป็นกลุ่มเพื่อการศกึษา แต่ละวธิจีะถูกทดลองดว้ย
การใชจ้รงิ โดยมคีรทู่านอื่นๆเป็นผูส้งัเกตการณ์และใหค้ะแนนผลสมัฤทธิข์องกระบวนการ ทัง้นี้ยงัมี
การเรียนเชิญครูจากโรงเรียนอื่นเข้ามาเป็นผู้ร่วมในการประเมินเพื่อการหากลุ่มที่น าเสนอ
กระบวนการสอนที่ดทีี่สุดด้วยเช่นกนั กระบวนการที่กล่าวมานี้มลีกัษณะคล้ายคลงึกบัลษัณะการ
ท างานของบริษัทเอกชน มีการดึงเอากระบวนการการจดัการเรยีนการสอนออกมาให้เ ห็นและ
ประเมนิอยา่งเปิดเผย อกีทัง้ยงัเป็นการส่งเสรมิการมคีวามรบัผดิชอบ (Accountability) ของครไูปใน
ตวั เพื่อให้เกดิแรงผลกัดนัในการท างานอย่างเตม็ทีเ่พื่อไม่ท าให้เพื่อนร่วมงานผดิหวงั มคีวามคดิมี
ความสร้างสรรค์ตลอดเวลา และยงัสามารถท างานร่วมกบัผู้อื่น ให้ค าแนะน า  และชี้แนะแนวทาง
ปฏบิตัเิมือ่จ าเป็นไดอ้กีดว้ย 

 

3) หลกัสตูรการสอน 

ญี่ปุ่นมีการก าหนดมาตรฐานของสาระการเรียนรู้ที่จะต้องเรยีนในทุกระดับชัน้และทุก
รายวชิา โดยจะมกีารทบทวนทุก ๆ 10 ปีโดยประมาณ ครทูุกคนในประเทศจะใชห้ลกัสูตรทีก่ าหนด
เป็นแกนกลางโดยทัว่กนั หลกัสูตรดงักล่าวถูกก าหนดขึน้โดยกระทรวงศกึษาธกิาร วฒันธรรม การ
กฬีา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี(Ministry of Education, Culture, Sports, Science and 
Technology: MEXT) พร้อมด้วยความร่วมมอืจากสภาการศึกษากลาง (Central Council for 
Education) บุคลากรทีม่คีวามส าคญัต่อการวางหลกัสูตรคอืคณาจารยใ์นมหาวทิยาลยัและบุคลากร
ภายในกระทรวงนัน่เอง หลกัสตูรทีถู่กวางไวโ้ดย MEXT นัน่เป็นเพยีงกรอบชีแ้นะส าหรบัการสอน มี
การผลติคู่มอืการสอนในแต่ละรายวชิาตามแต่ละระดบัชัน้เรยีนออกใชอ้ยา่งทัว่ถงึ 

ก่อนหน้านี้ ความยดืหยุ่นของหลักสูตรการเรยีนการสอนนัน้มน้ีอยมากชัน้เรยีนระดับ
มธัยมศกึษาตอนปลายใช้เวลารอ้ยละ 70 ของเวลาเรยีน หมดไปกบัการสอน 5 รายวชิาหลกั ซึง่คอื 
ภาษาญี่ปุ่น สังคมศาสตร์ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาต่างชาติ (โดยส่วนใหญ่คือ
ภาษาองักฤษ) และเวลาที่เหลอืคอืการท ากจิกรรมในโรงยมิ ดนตร ีศลิปะ คาบอบรม และวชิาเลอืก
อื่น ๆ แม้กระทัง่ในปจัจุบัน หลักสูตรของญี่ปุ่นยังคงจ ากัดทางเลือกกิจกรรมของนักเรียนอยู่
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พอสมควรเมือ่เปรยีบเทยีบกบัประเทศฝ ัง่ตะวนัตก แต่ในขณะเดยีวกนัการทีน่กัเรยีนใชเ้วลาส่วนมาก
ในการเรยีนนัน้หมายความว่านักเรยีนแต่ละคนมเีวลาที่จะศกึษาแต่ละรายวชิาในเชงิลกึได้มากขึ้น 
โดยเฉพาะวชิาหลกัทัง้ 5 โดยไมม่กีารไขวเ้ขวไปกบัวชิายบิยอ่ยอื่น ๆ 

กระนัน้แล้ว หลกัสูตรของประเทศญี่ปุ่นนัน้มคีวามเข้มข้นเป็นอย่างมาก และยงัมคีวาม
สอดคลอ้งต่อเนื่องสงูในแงท่ีว่่าหลกัสตูรของชัน้เรยีนแต่ละปีมคีวามเกี่ยวโยงเพื่อการต่อยอดในแต่ละ
ปีทีช่ดัเจน เป็นพืน้ฐานของกนัและกนัเป็นล าดบัชดัเจนและในวชิาคณิตศาสตรแ์ละวทิยาศาสตร ์จะมี
การมุ่งเน้นที่แนวคดิหลกัที่อยู่ภายใต้เนื้อหาสาระเป็นส าคญั กล่าวคอืหลกัสูตรการเรยีนการสอนมี
ความแคบ แต่ในขณะเดยีวกนัก็มคีวามลกึ เช่น คณิตศาสตร์ที่สอนในระดบัมธัยมของญี่ปุ่นนัน้มี
ความรุดหน้ามากกว่าประเทศอื่น ๆ อยู่มาก เป็นต้น ลกัษณะของหลกัสูตรนัน้ต้องการให้นักเรยีน
เรยีนรูถ้งึขอ้มลูทีอ่ยูบ่นพืน้ฐานของขอ้เทจ็จรงิเช่น การท าความเขา้ใจเรื่องของสถานทีต่ ัง้ของเหมอืง
ถ่านหนิ หรอืแม่น ้าของอีกซีกโลกหนึ่ง หรอืแม้กระทัง่วนัเดือนปีของเหตุการณ์ส าคญัของโลกที่
เกดิขึน้ในอดตี เป็นตน้    

การทีห่ลกัสตูรกลางถูกประยกุตใ์ชทุ้กทีอ่ยา่งแขง็ขนั ท าใหร้ะบบการศกึษาสามารถการนัตี
ผลสมัฤทธิไ์ดเ้ป็นอย่างด ีนักเรยีนทุกคนถูกคาดหวงัว่าจะต้องสามารถบรรลุการเรยีนรูจ้ากหลกัสูตร
ที่ท้าทายเหล่าน้ีด้วยอตัราที่เท่ากนั เป็นอกีหน่ึงปจัจยัส่งเสรมิที่ท าให้การรบัรองผลสมัฤทธิม์คีวาม
น่าเชื่อถอืขึน้ไปอกีระดบัหนึ่ง 

ต าราเรยีนในประเทศญี่ปุ่นนัน้มคีวามหนาเพยีงเลก็น้อย หากแต่อดัแน่นไปด้วยสาระและ
เนื้อหาทีเ่ขม้ขน้ และทีส่ าคญัคอืมรีาคาที่ไม่แพง แต่ละเล่มจะถูกใชใ้นภาคเรยีนทีแ่ตกต่างกนั ความ
หนาไมเ่กนิ 100 หน้า จดุประสงคเ์พื่อการมุ่งเน้นสู่แนวคดิส าคญั (Concept) เป็นหลกั ครจูะไม่เลอืก
สอนเพยีงแค่ส่วนหน่ึงส่วนใด แต่จะถูกคาดหวงัใหส้ามารถสอนทัง้เล่นไดเ้สรจ็สมบูรณ์ในทุก ๆ ภาค
เรยีนเพื่อการสรา้งมาตรฐานทีด่ขีองการศกึษา   

 

4) การประเมิน 

ในอดตี ญี่ปุ่นไม่มกีารจดัสอบระดบัชาต ิแต่หลงัจากทีค่ านึงถงึความเป็นไปไดท้ีก่ารศกึษา
ในประเทศจะถูกเกาหลใีต้และจนีน าหน้าไป จงึได้มกีารจดัสอบระดบัชาตขิึน้มาส าหรบันักเรยีนใน
ระดบัชัน้ประถมศกึษาปีที ่6 และมธัยมศกึษาปีที ่3 อยา่งไรกต็าม การจดัสอบน้ีเป็นเพยีงการสุ่มกลุ่ม
ตวัอยา่งเพื่อการตรวจสอบมาตรฐานของระบบการศกึษาเท่านัน้การสอบระดบัชาตเิพยีงอย่างเดยีวที่
มอียู่ ณ ปจัจุบนัคอืการสอบเขา้มธัยมศกึษาตอนปลายและมหาวทิยาลยั หรอืที่เรยีกว่าเอนทรานซ ์
(Entrance Exam) ซึง่เปรยีบเสมอืนเป็นทุกสิง่ทุกอย่างของสถาบนัการศกึษา เพราะผลทีอ่อกมาจะ
ถูกตพีมิพล์งในหนังสอืพมิพใ์หท้ราบโดยทัว่กนั อนัดบัของโรงเรยีนจะถูกตแีผ่ในวงกวา้งโดยวดัจาก
ผลการสอบติดโรงเรยีนในมธัยมศึกษาตอนปลายหรอืมหาวิทยาลัย ภาระของความส าเร็จของ
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โรงเรยีนนัน้ไม่ได้อยู่แค่ที่นักเรยีน แต่รวมไปถงึคณาจารยแ์ละผู้ปกครอง และครู เพราะผลสมัฤทธิ ์
ของครใูนหมูข่องครดูว้ยกนันัน้วดักนัทีค่วามส าเรจ็ของนกัเรยีน 

หากเอ่ยถงึการวดัผลภายในหอ้งเรยีน คาบอบรมหรอืการโฮมรมูนัน้เป็นเครื่องมอืหลกัของ
ครทูีจ่ะสงัเกตการณ์การพฒันาของเดก็ เกรดเป็นดชันีส าคญัในการตดิตามความก้าวหน้าของเดก็แต่
ละคน และครูญี่ปุ่นโดยส่วนมากมกัจะมสี่วนร่วมในชวีติของเด็กนอกเหนือจากรัว้โรงเรยีน มกีาร
ตดิต่อสื่อสารกบัผู้ปกครองอย่างสม ่าเสมอ เปรยีบเสมอืนเป็นความรบัผดิชอบพเิศษนอกเหนือจาก
การเรยีนการสอน กล่าวคอื ครตู้องมคีวามรบัผดิชอบอย่างมหาศาลต่อการพฒันาและความเป็นอยู่
ของเดก็นกัเรยีนในความดแูล 

โดยทัว่ไปแลว้ นกัเรยีนญีปุ่น่มแีรงกดดนัทางสงัคมสูงมาก จากการคาดหวงัจากผูป้กครอง 
หรอืการตอ้งการการยอมรบัจากเพื่อนหรอืบุคคลรอบขา้ง จะตอ้งเขา้ศกึษาในสถานศกึษาทีม่ชีื่อเสยีง 
หรอืท างานในอาชพีการงานทีด่ ีทุกสิง่ทุกอย่างลว้นขึน้อยู่กบัการประสบความส าเรจ็ในการเล่าเรยีน
ทัง้สิน้ จงึเกดิเป็นความกดดนัทีรู่จ้กักนัดใีนช่วงสอบ เรยีกไดว้่าเป็นช่วงเวลา “Exam Hell” ส่งผลให้
อตัราการฆ่าตวัตายของเยาวชนในประเทศสูง อย่างไรก็ตาม อตัราการฆ่าตวัตายในเยาวชนของ
ญีปุ่น่ทีจ่รงิแลว้ต ่ากว่าสหรฐัอเมรกิามากพอสมควร และจากผลส ารวจประเทศกลุ่ม OECD แสดงให้
เหน็ว่านักเรยีนญี่ปุ่นส่วนใหญ่มคีวามสุขกบัโรงเรยีนมากกว่าประเทศใด ๆ ใน OECD เป็นหลกัฐาน
ว่ามุมมองของชาวต่างชาติที่มต่ีอระบบการศึกษาญี่ปุ่นนัน้ต่างจากมุมมองที่ชาวญี่ปุ่นมองระบบ
การศึกษาของตนเอง กรณีนี้จึงเป็นตัวอย่างที่บ่งชี้ว่า การกระตุ้นนักเรียนให้มีแรงผลักดันใน
การศกึษาสงูโดยไมส่ญูเสยีความสุขภายในรัว้โรงเรยีนนัน้ไมใ่ช่ว่าจะเป็นไปไมไ่ด ้

 

5) การใช้เทคโนโลยีเพือ่การเรียนการสอน 

UNESCO ไดก้ล่าวถงึการใช ้ICT ในการศกึษาญี่ปุ่นไวว้่า มจีุดประสงคเ์พื่อปรบัปรุงการ
สื่อสารในระบบการเรียนการสอน โดยทางกระทรวงศึกษาธิการญี่ปุ่นได้น าเสนอ Information 
Education สู่หลกัสูตรการสอนในปี ค.ศ. 1985 ซึ่งเป็นการเรยีนรู้เพื่อใช้ทกัษะนัน้ในการพฒันา
ความสามารถในการใชข้อ้มลูหรอืทีเ่รยีกว่า “Information Utilized Abilities”เพื่อจุดประสงคใ์นการ
พฒันาทัง้หมด 3 ดา้นคอื 

1. กจิกรรม (Activities) – การฝึกฝนเพื่อการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยเีพื่อการ
สบืค้นข้อมูลเช่น การจดัเก็บ การตัดสินใจ การแสดงออก การประมวลผล การ
สรา้งสรรค ์และการตดิต่อสื่อสาร 

2. เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการสบืคน้ขอ้มลู (Information Technology) – เพื่อการ
เรียนรู้ทักษะซึ่งน ามาสู่ข้อมูลที่ต้องการผ่าน ระบบคอมพิวเตอร์และการสร้าง
โปรแกรม เป็นตน้ 
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3. ทศันคต ิ(Attitude) – การมคีวามรบัผดิชอบในเรื่องของขอ้มูลที่มผีลกระทบต่อ
สงัคมในแงข่องจรยิธรรม ความผดิชอบชัว่ด ี

ICT ถูกน ามาใชใ้นรปูแบบของการเรยีนรูอ้ย่างบูรณาการ หรอื Integrate Study ซึง่เป็น
รายวชิาที่เกี่ยวขอ้งกบัการใช้ประโยชน์จากข้อมูลให้ได้สูงที่สุด รวมไปถึงการแก้ปญัหา (Problem 
Solving) ด้วยเช่นกัน ซึ่งเกิดขึ้นในทุกระดบัชัน้เรยีนตัง้แต่ประถมศึกษาตลอดจนกระทัง่ระดบั
มหาวิทยาลยั เริม่ต้นตัง้แต่การใช้ ICT เพื่อการสื่อสารและตอบโต้ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
จนกระทัง่การสรา้งสื่อการเรยีนรูท้ี่เหมาะด้วยตนเองขึน้มา ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบซอฟท์แวร ์หรอื
เครอืขา่ยบนอนิเตอรเ์น็ต และเพื่อโอกาสการเรยีนรูท้างไกลโดยใชส้ื่อเป็นตวักลาง 

การใช้ ICT นัน้เกดิขึน้ทัง้ในหมู่นักเรยีนและหมู่คณาจารย ์กล่าวคอื มกีารใชเ้ทคโนโลยี
เพื่อการแลกเปลี่ยนข้อมูลการเรยีนการสอน  โดยมกีารฝึกฝนทกัษะของครูในการออกแบบ การ
พฒันา ใชส้อย และการประเมนิผล ICT และอุปกรณ์มลัตมิเีดยีทีถู่กใชเ้ป็นสื่อการสอน 

 

ง. สภาพแวดล้อมการศึกษาในเขตปกครองฮ่องกง: นวตักรรมการศึกษาแห่งจีน 

 การศกึษาของ OECD ไดร้ะบุไวว้่าประเทศจนีเป็นหนึ่งในประเทศทีม่กีารเจรญิเตบิโตอย่าง
รวดเรว็ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมานี้ มกีารปฏริูปในหลากหลายแขนง ไม่ว่าจะเป็นในด้านเศรษฐกิจ 
วฒันธรรม และการศกึษา หนึ่งในตวัอย่างของความส าเรจ็ภายในประเทศจนี คอืการศกึษาภายใน
เกาะฮ่องกง ซึง่มกีารพฒันาอย่างก้าวกระโดดหลงัจากการปฏริปู ไดม้กีารรเิริม่หลกัสูตรทีค่รอบคลุม 
ปรบัปรงุระบบเงนิเดอืนคร ูเร่งปรบัปรุงมาตรฐานการเรยีนการสอน และทีส่ าคญัเป็นอย่างยิง่คอืการ
สรา้งการศกึษาใหก้ลายเป็นการเรยีนรูเ้พื่อเขา้ถงึแก่นของความรูอ้ย่างแทจ้รงิ 

 1) การจดัการเรียนการสอน 

 การจดัการเรยีนการสอนในระบบการศกึษาของฮ่องกงนัน้ คอื การยดึหลกัการใหน้ักเรยีน
เป็นศูนยก์ลางของการเรยีนรูเ้ป็นส าคญั (Student-centered) โดยตัง้แต่ปลายศตวรรษที ่20 เป็นต้น
มา เป้าหมายของรูปแบบการศึกษานัน้ถูกปรบัเปลี่ยนให้ครอบคลุมมากยิง่ขึ้น น ามาซึ่งการปฏริูป
อย่างครอบคลุม (Comprehensive Education Reform) ในปี ค.ศ. 1999 กล่าวคอื เป็นการจดั
การศกึษาใหอ้ยู่ในรปูแบบใหม่ (New Framework) ซึง่มคีวามต่อเน่ืองมายงัปจัจุบนั อย่างไรกต็าม 
สิง่ทีร่ะบบการศกึษาของฮ่องกงนัน้ได้ยดึเหนี่ยวเป็นแก่นส าคญัมากทีสุ่ดอกีเรื่องหนึ่งคอืการเปลีย่น
จาก “การสอน” (Teaching) เป็น “การเรยีนรู้” (Learning) และการมุ่งเน้นกระบวนการในการท า
ความเขา้ใจในองคค์วามรู ้มากกว่าการท่องจ าอย่างทีเ่คยเป็น สรา้งประสบการณ์ใหแ้ก่นักเรยีนเพื่อ
เป็นการทดลองน าเอาองค์ความรูม้าใช้จรงิและใช้ผลที่ได้เป็นจุดส าคญัในการเรยีนการสอน อกีทัง้
ยงัใหค้วามส าคญักบัการบรูณาการองคค์วามรูแ้ละทกัษะการวเิคราะหด์ว้ยเช่นกนั 
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 2) ครผููจ้ดัการเรียนการสอน 

 รฐับาลนัน้มคีวามพยายามที่จะคดัสรรและสร้างบุคลากรอาชีพครูที่มคีุณภาพ ยดึมัน่ใน
หน้าทีข่องความเป็นครแูละพรอ้มดว้ยคุณภาพ ดงันัน้จงึมกีารตัง้มาตรฐานของครใูนทุกระดบัชัน้ของ
การศกึษา โดยครทูุกคนจะต้องขึน้ทะเบยีนกบั The Education Ordinance ซึ่งแบ่งออกไดเ้ป็น 2 
ลกัษณะดว้ยกนัคอื (1) ครทูีไ่ดร้บัการจดทะเบยีนอย่างเป็นทางการ (Registered Teacher) ซึง่ใน
ประเภทนี้จะต้องใชใ้บประกาศนียบตัรคร ู(Teacher Qualification) เป็นหลกัฐานในการขึน้ทะเบยีน 
ครูในประเภทนี้จะได้รบัสทิธปิระกอบอาชพีครอูย่างเป็นทางการในทุกสถานศกึษา (2) ครทูี่ได้รบั
ใบอนุญาต (Permitted Teacher) ในประเภทนี้ไมจ่ าเป็นตอ้งมใีบประกาศนียบตัรคร ูหากแต่ต้องมใีบ
ประกาศนียบตัรทางวชิาการเป็นหลกัฐาน (Academic Qualification) โดยจะสามารถจดัการเรยีน
การสอนได้แค่บางโรงเรยีนทีก่ าหนดเอาไวเ้ท่านัน้ และเพื่อเสริมสรา้งสถานะความเป็นอาชพีครูให้
สมบูรณ์ ภาครฐัจงึจดัให้มกีารศกึษาและเกบ็ขอ้มลอย่างต่อเนื่องในแง่ของการพฒันาความสามารถ
ของบุคลากรครู และกรอบการพฒันาวิชาชีพ เพื่อน ามาเป็นประโยชน์แก่ทศิทางของการพฒันา
ระบบครแูละการศกึษาโดยทัว่กนั 

 นอกจากนี้ ยงัมกีารให้ความส าคญัด้านความสามารถในเรื่องของการใช้ภาษาองักฤษและ
ภาษาจนีแมนดารนิ โดยมกีารใชม้าตรฐาน Language Proficiency Requirement (LPR) ในการวดั
ความสามารถของครสูอนภาษา ทัง้นี้แล้ว เพราะการใชภ้าษานัน้เป็นส่วนส าคญัที่จะท าให้นักเรยีน
การสามารถก้าวหน้าต่อไปในทัง้ในการเรยีนขัน้สูงและอาชพีการงาน ดงันัน้นักเรยีนจงึควรถูกบ่ม
เพาะทกัษะภาษาอื่น ๆ นอกเหนือจากภาษาจนีกวางตุ้ง (Cantonese) ซึง่ใชก้นัอย่างแพร่หลายเป็น
พืน้ฐาน 

อนึ่ง สถาบนัการศกึษาแห่งฮ่องกง (The Hong Kong Institute of Education, HKIEd) คอื
สถาบนัที่มเีป้าหมายในการพฒันาการศกึษาศาสตรใ์หห้มู่อาชพีครทูีส่ าคญัทีสุ่ด ณ ปจัจุบนั มุ่งเน้น
เสรมิสรา้งทัง้ในเรื่องขององคค์วามรูท้ี่จ าเป็น ทกัษะการถ่ายทอด รวมไปถงึจรรยาบรรณความเป็น
คร ูโดยสถาบนัดงักล่าวนี้หยบิยื่นโอกาสส าหรบัวชิาชพีครทูัง้ในรปูแบบของอนุปรญิญา ปรญิญาตร ี
และการศกึษาขัน้สงูอื่น ๆ ซึง่นักศกึษาภายใต้หลกัสูตรศกึษาศาสตรข์องสถาบนันัน้สามารถเรยีนใน
ลกัษณะก่อนการประกอบอาชพี (Pre-service) หรอืว่าจะเป็นการเรยีนขณะประกอบอาชพีครกู็ได้
เช่นกนั (In-service) ทัง้นี้ ดว้ยนโยบายของรฐับาลทีต่้องการใหผู้ท้ีป่ระกอบอาชพีครทูุกคนต้องมวีุฒิ
รบัรอง บ่งบอกว่าไดผ้่านกระบวนการการบ่มเพาะวชิาชพีมาอย่างครบถว้น 
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 3) หลกัสตูร 

 หลกัสตูรของฮ่องกงไมม่คีวามขึน้ตรงต่อหลกัสูตรทีใ่ชใ้นจนีแผ่นดนิใหญ่แต่อย่างใด หากแต่
ขึน้ตรงกบัความควบคุมดูแลของรฐับาลของฮ่องกงเอง มคีวามผสมผสานที่ลงตวัระหว่างความเป็น
ตะวนัตก (ซึ่งผลมาจากการเป็นอาณานิคมของประเทศองักฤษ) และความเป็นจนีดัง้เดมิ ในเนื้อหา
ของหลกัสูตรโดย The Education Bureau (EDB) มกีารระบุในทุกรายละเอยีด เป็นการชีแ้นะแนว
ทางการจดัการเรียนการสอนให้แก่ครูโดยทัว่กัน โดยยึดเอาวิชาหลัก 8 วิชาเป็นส าคัญได้แก่ 
ภาษาจนี ภาษาองักฤษ คณิตศาสตร ์วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีสงัคมศาสตรแ์ละมนุษยศาสตร ์
กฬีาและศลิปะ ทกัษะการเรยีนรูอ้ยา่งประยุกต ์และประสบการณ์การเรยีนรูอ้ื่นจากการท ากจิกรรม  

 ในส่วนของนกัเรยีนทีม่เีป้าหมายในการเขา้สู่ระดบัมหาวทิยาลยัจ าเป็นต้องมผีลสมัฤทธิใ์น 4 
รายวชิา คอื ภาษาจนี ภาษาองักฤษ คณิตศาสตร ์และการศกึษาเสร ี (Liberal Studies) ซึ่งเป็น
การศกึษาในสาขาวชิาต่าง ๆ ตามความสนใจประกอบไปดว้ย ประวตัศิาสตร ์สงัคมศาสตร ์พลเมอืง
ศกึษา โดยในแต่ละอยา่งจะแฝงแก่นของความเป็นศตวรรษที ่21 ประกอบไปในตวั 

 เป้าหมายสงูสุดส าหรบัการศกึษาคอืการบ่มเพาะนกัเรยีนใหรู้แ้ละเขา้ใจในหน้าทีแ่ละบทบาท
ของความเป็นพลเมอืง มคีวามสามารถในการคิดไตร่ตรอง มทีกัษะเพื่อการเรยีนรู้ และสามารถ
ด ารงชวีิตได้อย่างถูกสุขลกัษณะ โดยมโีรงเรยีนเป็นผู้อ านวยการเรยีนรู้อย่างเป็นขัน้ตอน สร้าง
แผนการเรยีนการสอนที่จะเป็นประโยชน์แก่นักเรยีนมากที่สุดโดยมเีป้าหมายดงักล่าวเป็นพื้นฐาน
ส าคญั 
 

 4) การประเมิน 

 การประเมนิผลสมัฤทธิโ์ดยรวมนัน้อยู่ในความดูแลขององคก์ารทดสอบและประเมนิผลแห่ง
ฮ่องกง (The Hong Kong Examinations and Assessment Authority, HKEAA) ก่อนหน้าปี
การศกึษา 2011 / 2012 นัน้ ระดบัมธัยมศกึษามกีารจดัการทดสอบ 2 ครัง้ดว้ยกนั คอื หลงัจากจบ
การศกึษาในชัน้มธัยมต้นและมธัยมปลาย ได้แก่ The Hong Kong Certificate of Education 
(HKCEE) และ The Hong Kong Advanced Level Examination (HKALE) ตามล าดบั ซึง่การ
ทดสอบทัง้สองดงักล่าวนี้เปรยีบเทียบไดก้บัระบบ O-level และ A-level ของประเทศองักฤษนัน่เอง 
แต่ภายใต้ระบบใหม่การทดสอบถูกยุบใหเ้หลอืเพยีง The Hong Kong Diploma of Secondary 
Education (HKDSE) เมือ่ส าเรจ็การศกึษาทัง้ 6 ปีของมธัยมศกึษาแลว้เท่านัน้ เป็นการสอบวชิาหลกั
ทัง้ 4 วชิาคอื ภาษาจนี ภาษาองักฤษ คณิตศาสตร ์และการศึกษาเสร ีรวมไปถงึวชิาเลอืกอกี 2-3 
รายวชิา ผลการทดสอบนัน้จะถูกจดัตามระดบัทัง้หมด 5 ระดบัผลสมัฤทธิ ์และถูกใชเ้ป็นหลกัเกณฑ์
เพื่อการตดัสนิส าหรบัการศกึษาขัน้สูงต่อไป ในขณะเดยีวกนั ผลการทดสอบทีป่ระเมนิโดยโรงเรยีน 
(School-based Formative Assessments) กจ็ะถูกใชเ้ป็นส่วนหนึ่งของผลการทดสอบระดบัชาต ิ
(Public Examination Results) ดว้ยเช่นกนั 
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 อนึ่ง องค์การทดสอบและประเมนิผลแห่งฮ่องกงนัน้มหีน้าที่อ านวยการทดสอบที่ประเมนิ
โดยโรงเรยีน (School-based Formative Assessments) ซึง่มลีกัษณะทีเ่หมอืนกนัในทุก ๆ โรงเรยีน 
(Standardized) แต่ผู้ตรวจข้อสอบคอืครูผู้สอนแทนการใช้องค์การภายนอกอย่างเช่นการทดสอบ 
HKDSE วธิกีารนี้เป็นประโยชน์ต่อการประเมนิพฒันาการของนักเรยีนโดยครผููส้อนทีใ่กลช้ดิ เพื่อให้
สามารถน าขอ้มลูไปปรบัเขา้กบัการจดัการเรยีนการสอนทีเ่หมาะสมกบัเดก็นกัเรยีนได ้
 

 5) การน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ 

 รฐับาลน าเอายุทธศาสตรเ์ทคโนโลยสีารสนเทศเขา้มาใชใ้นฮ่องกงครัง้แรกเมื่อปี ค.ศ. 1998 
และต่อมาในปี ค.ศ. 2004 และ 2008 คอื แผนที ่2 และ 3 ตามล าดบั ส าหรบั 2 สองแผนแรกของ
ยุทธศาสตรเ์ทคโนโลยสีารสนเทศนัน้ไดใ้ห้ความส าคญักบัการวางโครงสรา้งพื้นฐานและการกระตุ้น
การเรยีนรูแ้ละการสอนดว้ย IT ต่อมาในระยะที ่3 ไดมุ้่งเน้นในเรื่องของการใช ้IT อย่างถูกประเภท 
ถูกเวลา และถูกเป้าหมาย เพื่อใหเ้กดิความเหมาะสมกบัการเรยีนการสอน “Right Technology at 
the Right Time for the Right Task” ก าหนดและแนะแนวทางใหแ้ก่ครใูหส้ามารถใช ้IT ไดอ้ย่าง
เตม็ประสทิธภิาพ แบ่งเบาภาระในการพยายามน าเอาเทคโนโลยเีขา้มาใชเ้ป็นสื่อการสอน อกีทัง้ยงัมี
กระบวนการส่งเสรมิทกัษะการสอนทีใ่ชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ (Teachers’ IT Pedagogy) เขา้มา
เป็นประโยนชใ์ห้แก่ครทูัว่กนั บ่มเพาะความ “รูใ้ชข้่าวสารขอ้มลู” (Information Literacy) ใหแ้ก่ทัง้
นกัเรยีนและผูป้กครอง ทัง้นี้ เพื่อสรา้งสภาพแวดลอ้มของการเรยีนรูท้ีด่ไีม่ว่าจะเป็นทีโ่รงเรยีนหรอืที่
บา้นกต็าม  

 ต่อมารฐับาลมกีารพฒันา e-learning อย่างต่อเนื่องเพื่อเพิม่ประสทิธผิลของการเรยีนการ
สอน ในปี ค.ศ. 2011 ไดม้โีปรแกรมน าร่อง IT พรอ้มทัง้การเผยแพร่ความตระหนักในเรื่องของ
สุขภาพและลิขสิทธิท์ี่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรและอุปกรณ์ดิจิตอล ต่อมาในปีการศึกษา ค.ศ. 
2011/2012 รฐับาลไดต้ัง้ The EDB One-stop Portal for Learning and Teaching Resources เพื่อ
ใชเ้ป็นตวักลางในการรวบรวมสื่อการสอนทุก ๆ วชิาไมว่่าจะเป็นระดบัประถมศกึษาหรอืมธัยมศกึษา 
ยิง่ไปกว่านัน้ยงัมกีารพฒันา e-Textbook Market Development Scheme หรอื EMADS ในเดอืน
มถุินายนปี ค.ศ. 2012 มจีุดประสงค์เพื่อส่งเสรมิการมสี่วนร่วมในการสร้างสรรค์และพฒันา e-
Textbook ตามหลกัสูตรที่ม ีพรอ้มดว้ยการพฒันากลไกการนัตคีุณภาพของการผลติโดยการน าเอา
ตวัอยา่งไปทดลองใชก้บัโรงเรยีนภายในเครอืข่าย ซึง่ EMADS คาดว่าจะสามารถปล่อยออกสู่ตลาด
ไดภ้ายในปีการศกึษา ค.ศ. 2014/15 นี้ 
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จ. สภาพแวดล้อมการศึกษาในประเทศเกาหลีใต้: การศึกษาท่ีก้าวกระโดด 

 ประเทศเกาหลใีต้เป็นหนึ่งในประเทศทีส่ามารถก้าวกระโดดขึน้มาเป็นหนึ่งในผู้น าทางด้าน
การศกึษาได้ในเวลาอนัรวดเรว็ มคีะแนนผลสมัฤทธิก์ารทดสอบนานาชาต ิPISA ทีสู่งและน าหน้า
คะแนนเฉลีย่ของประเทศกลุ่ม OECD มคีวามสามารถในการผลติแรงงานทกัษะทีม่คีุณภาพมากมาย 
ทัง้นี้ ดว้ยความพยายามและความตัง้มัน่ในการพฒันาระบบการศกึษาของรฐับาล 
  

1) การจดัการเรียนการสอน 

 การเรยีนการสอนของประเทศเกาหลใีต้นัน้เป็นไปอย่างมคีวามเขม้ขน้สูง จากการวจิยันัน้
พบว่านกัเรยีนในประเทศใหเ้วลาเรยีนเฉลีย่ต่อปีมากกว่านักเรยีนในประเทศแถบ OECD คอื 1,020 
ชัว่โมงต่อปี ซึง่เป็นจ านวนทีย่งัไมร่วมถงึการเรยีนนอกหอ้งเรยีนอกีประมาณ 3 ชัว่โมงต่อวนั  

 ในระดบัประถมศกึษานัน้เป็นการกลุ่มการเรยีนการสอนตามอายุของนักเรยีน แต่ในปจัจุบนั
เริม่มกีารใช้การจดักลุ่มตามความสามารถในการเรยีนรู้ด้วยเช่นกัน (Ability-based Grouping) 
ฃกัษณะการเรยีนนัน้เป็นไปอยา่งเปิด (Open Classroom) กล่าวคอื เป็นการลดทอนการสอนเนื้อหา
โดยตรงแก่นักเรยีน แต่มุ่งเน้นการท าโครงการบูรณาการความรู้ทัง้ในลกัษณะเดี่ยวและกลุ่ม โดย
กระบวณการการสอนในลกัษณะก าลงัเป็นที่แพร่หลายในโรงเรยีนประถมศกึษาโดยทัว่ไป และยงั
ได้รบัการสนับสนุนจากรฐับาลอีกด้วย ในขณะเดยีวกนั การศึกษาในระดบัมธัยมศึกษานัน้ยงัคง
ความเป็นรูปแบบการสอนโดยมุ่งเน้นการเตรยีมพรอ้มเขา้สู่เขา้มหาวทิยาลยั มแีนวทางการสอนที่
เน้นการเข้าร่วม (Active Participation) เป็นส าคัญ รวมไปถึงการท ากิจกรรมทดลองทาง
วิทยาศาสตร์ อภิปรายกลุ่ม และการส ารวจความคิดเห็นโดยใช้แบบสอบถาม ทัง้นี้  ยงัมกีารให้
ความส าคญัต่อการน าเทคโนโลยมีาใชภ้ายในหอ้งเรยีนอกีดว้ย 

 ในช่วงหลังนี้กระทรวงศึกษาธิการได้มีความพยายามที่จะปฏิรูปการศึกษาส าหรับชัน้
มธัยมศกึษาตอนตน้ ส่งเสรมิใหค้รใูชก้ารสอนในลกัษณะการคน้ควา้ (Inquiry-based Learning) และ
การแก้ปญัหา (Problem Solving) เพิม่บทบาทของการใช้เทคโนโลยใีห้มากขึ้น อย่างไรก็ตาม
โรงเรยีนยงัคงใหค้วามส าคญักบัการสอนเพื่อเตรยีมความพรอ้มส าหรบัการสอบวดัผลสมัฤทธิ ์และ
ตวันักเรยีนเองยงัต้องแสวงหาการเรยีนเสรมินอกจากเวลาเรยีน เช่น การกวดวิชารายบุคคล หรอื
แมแ้ต่กบัการเรยีนการสอนออนไลน์กเ็ป็นทีน่ิยมเช่นกนั 
 

 2) ครผููจ้ดัการเรียนการสอน 

 ครเูป็นอาชพีทีไ่ดร้บัความเคารพอยา่งสงูในสงัคมเกาหลใีต้ อกีทัง้ยงัเป็นอาชพีทีไ่ดร้บัความ
นิยมเนื่องจากรายรบัที่สูงกว่าอาชพีทัว่ไป มคีวามัน่คง และสภาพแวดล้อมการท างานที่ด ีแต่ทัง้นี้
ทัง้นัน้ จะต้องผ่านขัน้ตอนการบ่มเพาะและคดัเลอืกที่เข้มข้น ไม่ว่าเป็นการผ่านกระบวนการจาก
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มหาวทิยาลยัหรอืวทิยาลยัครโูดยเฉพาะกเ็ช่นกนั ในทุก ๆ วนันี้ กระทรวงศกึษาธกิาร วทิยาศาสตร ์
และเทคโนโลย ีแห่งเกาหล ี(Ministry of Education, Science and Technology) ไดพ้ฒันานโยบาย
ทีมุ่่งเน้นในเรื่องของการศกึษาศาสตรแ์ละการพฒันาวชิาชพีครูอย่างต่อเนื่อง รวมไปถงึการพฒันา
กระบวนการรบัรองวชิาชพีครแูละการวางแผนเพิม่เตมิหน่วยฝึกฝนทกัษะในมหาวทิยาลยัอกีดว้ย  

 ปจัจุบนัแบบแผนการเรยีนการสอนวชิาชพีครใูนเกาหลใีต้นัน้มทีัง้หมด 4 ปีดว้ยกนัโดยเป็น
การผสมผสานระหว่างวิชาที่บ่มเพาะองค์ความรู้ของครูและวิชาที่บ่มเพาะทักษะการสอนและ
ถ่ายทอด รอ้ยละ 30 ของหลกัสูตรนัน้เป็นวชิาพื้นฐานทัว่ไป อีกรอ้ยละ 60 เป็นวชิาที่เกี่ยวกบั
มานุษยศาสตร ์สงัคมศาสตร ์ธรรมชาตศิาสตร ์และกายภาพศกึษา ส่วนอกีรอ้ยละ 35 ทีเ่หลอืนัน้
เป็นวชิาเลอืก โดยมอีิสระให้เลือกระหว่าง วชิาที่เกี่ยวกบั มานุษยศาสตร์ วรรณกรรมและภาษา 
สงัคมศาสตร ์ธรรมชาตศิาสตร ์และศลิปะ และเมื่อน ามารวมกนั จะต้องมวีชิาที่เกี่ยวขอ้งกบัสาขา
วชิาเอกของตนอยู่ไม่ต ่ากว่ารอ้ยละ 70 ของเนื้อหาทัง้หมด เมื่อผูเ้รยีนจบการศกึษาทัง้ 4 ปีดงักล่าว
และไดร้บัวุฒปิรญิญาตรแีลว้จงึจะมสีทิธยิื่นขอใบอนุญาตวชิาชพีคร ู(Teacher Certificate) ในขัน้ต้น
นัน้จะได้รบัใบอนุญาตชัน้สอง ซึ่งจะสามารถยกระดบัเป็นชัน้หนึ่งได้หลงัจากมปีระสบการณ์การ
ท างานถงึ 3 ปีและไดร้บั 15 หน่วยกจิจากการฝึกอบรมทกัษะภายใน อนึ่ง รฐับาลมนีโยบายว่าครทูุก
คน โดยเฉพาะครผููส้อนในระดบัมธัยมศกึษานัน้จะตอ้งจบปรญิญาตร ี

 สถาบนัการศกึษาจะไม่มชี่วงทดสอบงาน (Probation) ส าหรบัครใูหม่ แต่จะมโีปรแกรมการ
บ่มเพาะทกัษะก่อนเริม่งานซึ่งโดยส่วนใหญ่จะมรีะยะ 2 สปัดาห์ด้วยกนั ประกอบด้วย กรณีศกึษา 
การปฏบิตัจิรงิ และการเรยีนทฤษฎ ีรวมถงึการบ่มเพาะทกัษะของการชีแ้นะนักเรยีนและการบรหิาร
หอ้งเรยีน นอกจากนี้ยงัมกีารบ่มเพาะทกัษะหลงัจากเขา้ท างานอกีดว้ย ซึง่จะมุ่งเน้นในเรื่องของการ
ประเมนิและชี้แนะชัน้เรยีนเป็นหลกั ส าหรบัโรงเรยีนรฐับาลจะต้องมกีารท าแบบทดสอบทีจ่ดัท าขึน้
โดย The Metropolitan and Provincial Office of Education ซึ่งเป็นฝ่ายก าหนดจ านวนครูที่
ต้องการ และท าการคดัเลือกโดยเรยีงล าดบัก่อนหลงัจากคะแนนที่ได้จากแบบทดสอบ ในทาง
กลบักนัโรงเรยีนเอกชนสามารถคดัเลอืกบุคลากรของตนได้เองโดยอสิระ อย่างไรก็ตาม โรงเรยีน
เอกชนหลายแห่งยงัคงเสาะหาค าแนะน าในเรือ่งของการคดัเลอืกครจูากหน่วยงานภาครฐั 
 

 3) หลกัสตูร 

 หลักสูตรการเรียนการสอนของเกาหลีใต้นั ้นได้ถูกก าหนดจากส่วนกลางซึ่งก็คือ
กระทรวงศึกษาธกิาร วทิยาศาสตร ์และเทคโนโลย ี(Ministry of Education, Science and 
Technology: MEST) โดยจะมกีารทบทวนใหม่ทุก 5 หรอื 10 ปีตามแต่เหน็สมควร ตวัของหลกัสูตร
นัน้นอกเหนือจากการระบุในเรือ่งของเนื้อหารายวชิาแลว้ยงัมกีารระบุระยะเวลาในการเรยีนการสอน
ในวิชานัน้ ๆ อีกด้วยเช่นกัน อย่างไรก็ตาม แต่ละโรงเรียนก็ยงัมีอิสระที่จะเพิ่มเติมรายวิชาที่
เหน็สมควรตามแต่บรบิทของโรงเรยีนนัน้ ๆ เช่นเดยีวกนั 
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 ในชัน้ประถมศกึษานัน้ มกีารก าหนดรายวชิาพืน้ฐานหลกั ๆ ไดแ้ก่ จรยิธรรม ภาษาเกาหล ี
คณติศาสตร ์วทิยาศาสตร ์สงัคมศาสตร ์พละศกึษา และคนตรแีละศลิปะ นอกเหนือจากนี้ ครผููส้อน
ควรที่จะปลูกฝงัทกัษะการคดิแก้ปญัหา (Problem Solving) จติส านึกการเคารพวฒันธรรมและ
ประเพณี ความรกัในเพื่อนบา้นเละชาต ิรวมไปจนถงึการใชช้วีติ ส าหรบัในระดบัชัน้มธัยมศกึษานัน้
มหีลกัสูตรที่แตกต่างออกไป มกีารใช้ลกัษณะของการจดักลุ่มนักเรยีนตามความสามารถในบาง
รายวชิาเช่น คณิตศาสตร ์ภาษาองักฤษ ภาษาเกาหล ีสงัคมศาสตร ์และวทิยาศาสตร ์ในส่วนของ
วชิาแกนทีทุ่กคนจะต้องเรยีนเหมอืนกนัคอื จรยิธรรมศกึษา พละศกึษา ดนตร ีและศลิปะ โดยในชัน้
มธัยมศึกษาตอนต้นนัน้จะมีการท ากิจกรรมนอกเหนือจากการเรียนในห้องเรียนและวิชาเลือก
เพิม่เติมตามแต่ความสนใจ ยกตวัอย่างเช่น เพศศึกษา เศรษฐศาสตร์ คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยี
สารสนเทศ และสิ่งแวดล้อมศึกษา เป็นต้น ในส่วนของมธัยมศึกษาตอนปลายนัน้มวีิชาแกนไม่
แตกต่างกบัมธัยมศกึษาตอนต้น หากแต่มกีารเพิม่เตมิในส่วนของการเรยีนการสอนเจาะลกึในบาง
องคค์วามรูเ้พื่อเป็นการต่อยอดใหม้คีวามรูเ้พิม่เตมิตามความถนัด ไดแ้ก่ ฟิสกิส ์เคม ีชวีวทิยา ธรณี
ศกึษา ภมูศิาสตร ์ประวตัศิาสตร ์การเมอืงการปกครอง เศรษฐศาสตร ์และวฒันธรรมศกึษา 
 

 4) การประเมิน 

 เกาหลใีต้มรีะบบการประเมนิระบบการศกึษาของประเทศทีเ่รยีกว่า การประเมนิผลสมัฤทธิ ์
ทางการศกึษาแห่งชาต ิ(National Assessment of Educational Achievement, NAEA) โดยจะจดั
ขึน้ทุกปีส าหรบันักเรยีนในระดบัชัน้ประถมศกึษาปีที ่6 มธัยมศกึษาปีที่ 3 และ 4 ทัง้นี้จะเป็นการ
ทดสอบทัง้หมด 2 รายวชิาเพื่อเป็รการเกบ็ขอ้มลูการศกึษาในภาพรวม  

 หากกล่าวถึงการประเมินภายในห้องเรียน ครูคือผุ้ที่มีหน้าที่ประเมินผลสัมฤทธิท์าง
การศึกษาของนักเรยีนในความดูแลออกมารูปแบบของเอกสารบนัทกึกิจกรรมวชิาการ (Student 
School Records/Student Activity Record) ซึง่จะลงรายละเอยีดถงึผลสมัฤทธิท์างดา้นวชิาการ การ
เขา้ร่วมชัน้เรยีน กจิกรรมนอกหลกัสูตร จรยิธรรม สุขภาพร่างกาย ตลอดจนถงึประวตัิและผลงาน
ต่างๆ ที่ไดร้บัตลอดการศกึษาในชัน้ปีนัน้ ๆ โดยบนัทกึเล่นน้ีเป็นหน่ึงในปจัจยัส าคญัของการศกึษา
ต่อในระดบัมธัยมศกึษาตอนปลายและมหาวทิยาลยั และเริม่เขา้มามบีทบาทมากขึ้นเพื่อลดความ
กดดนัของการสอบแขง่ขนัทีเ่พื่อการศกึษาต่อ ส าหรบัการเขา้รบัการศกึษาต่อในชัน้มัธยมศกึษาตอน
ปลายนัน้ นกัเรยีนบางส่วนทีอ่ยูใ่นพืน้ทีจ่ะไดร้บัสทิธกิารจบัฉลาก กล่าวคอื ไม่ต้องผ่านกระบวนการ
คดัเลอืกทีเ่ขม้ขน้ บางส่วนจะต้องผ่านการสอบคดัเลอืกตามระบบ อย่างไรกต็าม มกีารพจิารณาถงึ
ประวตักิารศกึษาทีผ่่านมาเพื่อลดน ้าหนกัความส าคญัของการสอบอกีดว้ยเช่นเดยีวกนั  

 อกีหนึ่งการประเมนิทีม่คีวามส าคญัคอื College Scholastic Ability Test (CSAT) ซึง่ถอืได้
ว่าเป็นการประเมนิทีจ่ะเป็นตวัตดัสนิอนาคตของการศกึษาในระดบัสูงต่อไปกว็่าได ้นักเรยีนโดยส่วน
ใหญ่จะเตรยีมตวัส าหรบัการทดสอบนี้ทัง้ภายในโรงเรยีน โรงเรยีนกวดวชิา หรือแมแ้ต่การกวดวชิา
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ตวัต่อตวั เป็นทีม่าของวฒัธรรม “การสอบนรก” ภายในประเทศเกาหลใีต้ ดว้ยเหตุทีว่่าการทดสอบนี้
สรา้งความกดดนัใหแ้ก่เยาวชนในสงัคมอยา่งเหน็ไดช้ดั 
 

 5) การใช้เทศโนโลยีเพือ่การเรียนการสอน 

 หนึ่งในการท าเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในระบบการศึกษาที่โดดเด่นที่สุดของเกาหลีใต้คือ
โครงการ SMART Education – Digital Textbook Initiative กล่าวคอื เป็นการแปลงหนังสอืเรยีนให้
อยู่ในรูปแบบของดิจิตอล โดยโครงการนี้เป็นหนึ่งในโครงการทางการศึกษาเพื่อการก้าวเข้าสู้
ศตวรรษที่ 21 ของประเทศ ค าว่า SMART นัน้ย่อมาจาก Self-directed, Motivated, Adaptive, 
Resource, Technology Embedded 

ภาพท่ี 91: SMART Education 

 

 

 

 

 

 

 

ทีม่า: SMART Education in Korea by UNECSO, 2012 
 

นอกจากการใชห้นังสอืเรยีนในรปูแบบดจิติอล โครงการนี้ยงัมุ่งเน้นในเรื่องของการส่งเสรมิ
การเรยีนและการประเมนิออนไลน์อีกด้วย เร่งการสร้างโครงสรา้งพื้นฐานในเรื่องของเทคโนโลยี
อย่างเขม้ขน้ ยกตวัอย่างเช่นการวางพื้นฐานระบบคลาวด์ (Cloud Computing System) ซึ่งได้
ตัง้เป้าหมายเอาไวว้่าจะตอ้งส าเรจ็ภายในปี ค.ศ. 2015 ทัง้น้ีเพื่อเป้าหมายของการท าใหน้ักเรยีนการ
สามารถจดัการการเรยีนรูข้องตนเองไดโ้ดยไม่ต้องพึง่พาความช่วยเหลอืของครตูลอดเวลา สามารถ
เขา้ถงึเนื้อหาสาระการเรยีนรูไ้ดทุ้กทีทุ่กเวลา สรา้งเครอืข่ายการเรยีนรูอ้ย่างครบวงจร อกีทัง้ยงัเริง่
บ่มเพาะทกัษะการใชเ้ทคโนโลยแีก่งครผููส้อนเพื่อใหส้ามารถช่วยเหลอืนกัเรยีนไดอ้ย่างเตม็ที่ 
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ตารางท่ี 28:  สรปุเปรียบเทียบระบบนิเวศการศึกษา 
สภาพแวดลอ้ม ฟินแลนด ์ สิงคโปร ์ ญ่ีปุ่ น 
การจดัการ
เรียนการสอน 
 

- ยดึหลกัการดแูลแบบครบ
วงจรและเท่าเทยีม ไม่แบง่
หอ้งเรยีนตามผลการเรยีน 
- มคีรพูเิศษช่วยเหลอื
นกัเรยีนทีต่ามเพื่อนไม่ทนั 
- เปิดโอกาสใหค้รเูลอืก
วธิกีารทีเ่หมาะกบันกัเรยีน
ของตนไดอ้ย่างอสิระ 
สามารถเลอืกใชต้ าราได้
หลากหลาย 

- สง่เสรมิใหผู้เ้รยีนคน้พบ
ความสามารถตนเอง 
แรงใจ (Passion) ในการ
เรยีนรูต้ลอดชวีติ จดัการ
เรยีนรูแ้บบเฉพาะตวั 
(Finer customization of 
learning) 
- สรา้งสภาพแวดลอ้มทีท่า้
ทายและสนุกสนาน 

- การชกัจงูใจนกัเรยีนทีด่ ี 
- ผสมผสานการเรยีนใน
หอ้งเรยีนและนอก
หอ้งเรยีนอย่างสมดุล 
- เน้นการเรยีนรูต้ลอดชวีติ 

คร ู - เน้นครคูุณภาพเป็นเลศิ  
- การคดัเลอืกครเูขม้ขน้ 
แขง่ขนัสงู ผูท้ีม่ ี
ความสามารถสงูจงึจะเป็น
ครไูด ้(คดัเลอืกผูท้ีจ่ะ
ประกอบอาชพีครจูาก
นกัเรยีนทีม่คีะแนนสงู  
รอ้ยละ 15 แรกของ
ประเทศ) 
-  บ่มเพาะทกัษะอาชพีคร ู 
ไดร้บัการฝึกสอนใน
โรงเรยีนเครอืขา่ย 1 ปีเตม็ 
ออกแบบการเรยีนการ
สอน 

- วางระบบพฒันาครอูย่าง
ครบวงจร ปรบัอตัรา
เงนิเดอืนใหส้งูเท่าวชิาชพี
ชัน้สงู ยกระดบัมาตรฐาน 
เสน้ทางอาชพีครมูี
ความกา้วหน้า 
- คดัเลอืกผูท้ีจ่ะประกอบ
อาชพีครจูากนกัเรยีนทีม่ี
คะแนนสงูรอ้ยละ 30 แรก
ของประเทศ 
- ครทูุกคนไดร้บัการศกึษา
จากสถาบนัการศกึษา
แห่งชาต ิ(National 
Institute of Education) 
บ่มเพาะทกัษะการสอนที่
เป็นเลศิ 

- ครเูป็นอาชพีทีค่น
ปรารถนาและเป็นทีน่บัถอื 
- ระบบศกึษาศาสตรไ์ดบ้่ม
เพาะความสามารถครใูน
การสอน ผ่านการฝึกสอน 
- มกีารสง่เสรมิการสรา้ง
เครอืขา่ยการพฒันาตนเอง
ของคร ูแลกเปลีย่น
ประสบการณ์ 

 

หลกัสูตร - โครงสรา้งหลกัสตูรเป็น
เพยีงกรอบเท่านัน้ 
โรงเรยีนและครมูอีสิระ
ก าหนดวธิกีารสอน การ
เรยีนรูเ้ตม็ที ่

- จดัหลกัสตูรเน้นการเรยีนรู้
อย่างกวา้งขวางและเป็น
องคร์วม (Broad-Based 
and Holistic Learning) 

- ญีปุ่น่ก าหนดมาตรฐาน
ของสาระการเรยีนรู ้ใช้
หลกัสตูรแกนกลาง เป็น
กรอบหลกัสตูรมคีวาม
เขม้ขน้ 
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ตารางท่ี 28:  สรปุเปรียบเทียบระบบนิเวศการศึกษา (ต่อ) 
สภาพแวดลอ้ม ฟินแลนด ์ สิงคโปร ์ ญ่ีปุ่ น 
การประเมิน - ไม่มรีะบบประเมนิดว้ย

ขอ้สอบกลาง (National 
Test)  
- สอบวดัผลมาตรฐานครัง้
เดยีวเมื่อจบ ม.ปลาย 
- ประเมนิเพื่อพฒันาเป็น
สว่นหนึ่งของกจิกรรม 
เป้าหมายการประเมนิเพื่อ
พฒันา  

- มกีารก าหนดผลลพัธท์ีพ่งึ
ประสงคข์องการศกึษา 
(Desired Outcomes of 
Education) และน าไปสู่
การตัง้ผลสมัฤทธิข์อง
พฒันาการดา้นการศกึษา
ส าหรบัระดบัชัน้ต่างๆ 
- ยุทธศาสตร ์ตงึ หย่อน ตงึ 

- อดตีไมม่รีะบบประเมนิ
ดว้ยการจดัสอบระดบัชาต ิ 
- ปจัจบุนั มกีารสอบ
ระดบัชาตริะดบั ป.6 ม.3  
เพื่อสุม่ตวัอย่าง ตรวจสอบ
มาตรฐานระบบการศกึษา 
- การสอบเขา้มหาวทิยาลยั
ตแีผ่วงกวา้ง  
- การประเมนิในหอ้งเรยีน
เพื่อสงัเกตพฒันาการ และ
สือ่สารกบัผูป้กครองอย่าง
สม ่าเสมอ 

เทคโนโลยี - ICT เป็นปจัจยัสง่เสรมิการ
เรยีนรูท้ีน่กัเรยีนเป็น
ศนูยก์ลาง 

- ICT ถูกน ามาใชอ้ย่าง    
บรูณาการ 

- ICT ถูกน ามาใชอ้ย่าง     
บรูณาการ  

ทีม่า: วเิคราะหแ์ละรวบรวมโดยคณะวจิยั Sasin Institute for Global Affairs (SIGA) 
 

จากกรณศีกึษาทีน่ ามาจากประเทศต่างๆ สามารถสรุปแนวทางการออกแบบสภาพแวดลอ้ม
การเรยีนรูท้ี่สามารถน ามาประยุกต์ใช้กบัประเทศไทยไดด้งันี้ คอื (1) การจดัการเรียนการสอน 
ตอ้งมุง่เน้นใหผู้เ้รยีนเป็นศูนยก์ลางอยา่งแทจ้รงิ มวีธิกีารสอนทีห่ลากหลาย เน้นพฒันาศกัยภาพการ
เรยีนรูข้องผูเ้รยีนผ่านการปลูกฝงัและฝึกฝนทกัษะการเรยีนรูท้ีจ่ะเรยีน ตลอดจนสรา้งแรงจงูใจให้มี
ความกระตอืรอืรน้ที่จะเรยีนรูต้ลอดชวีติ (2) คร ูเน้นการสรา้งครูที่มคีุณภาพเป็นเลศิ มรีะบบการ
พฒันาครอูยา่งต่อเนื่องและครบวงจร ทัง้ในดา้นค่าตอบแทน เสน้ทางอาชพี และระบบสนับสนุนการ
จดัการเรยีนการสอน (3) หลกัสูตร มโีครงสรา้งหลกัสูตรเป็นกรอบแนวทาง มคีวามยดืหยุ่นและให้
อสิระกบัครใูนการออกแบบการจดัการเรยีนการสอน (4) การประเมิน ไม่มุ่งเน้นทีผ่ลคะแนนจาก
การสอบมากจนเกนิไป แต่ใหค้วามส าคญักบัการประเมนิพฒันาการการเรยีนรูข้องผูเ้รยีน (5) การ
ใช้เทคโนโลยี มกีารน าระบบ ICT มาช่วยสนับสนุนการจดัการเรยีนการสอนอย่างบูรณาการเพื่อ
อ านวยความสะดวกในการเขา้ถงึเนื้อหาวชิาและสื่อการเรยีนรูท้ี่ได้มาตรฐาน อย่างไรกต็าม การจะ
น าหลกัการเหล่านี้มาประยุกต์ใช้กบัประเทศไทยได้นัน้ ย่อมต้องประกอบกบัการศกึษาบรบิทของ
ประเทศไทย ซึง่จะมกีารกล่าวถงึในส่วนต่อไป เพื่อน าไปสู่ขอ้เสนอแนะการออกแบบสภาพแวดลอ้ม
การเรยีนรูท้ีเ่หมาะสมกบัประเทศไทยอย่างแทจ้รงิ  
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4.2.3.2 สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ (Learning Environment) ของประเทศไทย และ
การเตรียมพร้อมสู่ศตวรรษท่ี 21 

ในหวัข้อ 4.2.3.3 นี้จะเป็นการศึกษาวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการเรยีนรู้ของไทย โดย
รายละเอยีดแบ่งเป็น 3 ส่วนยอ่ยไดแ้ก่ 

ก. องคป์ระกอบของสภาพแวดลอ้มการเรยีนรู ้และสภาพแวดลอ้ม  การเรยีนรูท้ีด่เีพื่อก้าวสู่
ศตวรรษที ่21 

ข. สภาพแวดล้อมการเรยีนรู้ของไทยในปจัจุบนั โดยศึกษาวเิคราะห์สภาพแวดล้อมและ
ประเดน็ปญัหาในปจัจบุนั  ทัง้ประเดน็ปญัหาของความสมัพนัธท์างตรงระหว่างหน่วยย่อย กบัผูเ้รยีน 
ประเดน็ปญัหาของความสมัพนัธร์ะหว่างหน่วยงานกลางกบัหน่วยย่อย ขอ้จ ากดั ปญัหาและอุปสรรค
ทีส่่งผลต่อการเรยีนรูจ้ากสภาพแวดลอ้มการเรยีนรูข้องไทยในปจัจบุนั 

ค. การเตรยีมความพรอ้มสภาพแวดลอ้มการเรยีนรูข้องไทยสู่ศตวรรษที่ 21 โดยจะกล่าวถงึ
การเตรยีมพรอ้มในประเดน็ต่าง ๆ ทีจ่ าเป็นเรง่ด่วน  อาท ิบทบาทของครใูนศตวรรษที ่21 ต่อผูเ้รยีน   
บทบาทของครอบครวัต่อผูเ้รยีน บทบาทของสถานศึกษาต่อผู้เรยีน การน าเทคโนโลยีมาใช้เพื่อ
การศกึษาเรยีนรูใ้นศตวรรษที ่21 เพื่อใหเ้กดิการยกระดบัคุณภาพการศกึษา เปิดกวา้งการเรยีนรู ้ 
ตลอดจนน าเสนอกรณีศกึษาจุดสว่าง (Bright Spot) ทีป่ระสบความส าเรจ็ในประเทศไทยทีม่คีวาม
โดดเด่น และมีศักยภาพในการเป็นต้นแบบของการขยายผล เช่น นวัตกรรมการเรียนรู้เพื่อ
สร้างสรรค์ด้วยปญัญา การส่งเสรมิ ความรู้คู่คุณธรรมของกรณีศึกษาโรงเรยีนสตัยาไส เรื่อง
เทคโนโลยเีพื่อการพฒันาการศึกษา กรณีศกึษาโรงเรยีนวงัไกลกงัวล  และการพฒันาการศึกษา
ควบคู่ไปกบัการขจดัความยากจน กรณีศกึษาโรงเรยีนมชียัพฒันาและการขยายผลในท้องถิน่ท าให้
เกิดการบูรณาการการศึกษาเรียนรู้ร่วมกันระหว่างสถาบันการศึกษา ท้องถิ่น และภาคส่วนที่
เกีย่วขอ้ง  

 

ก. องคป์ระกอบของสภาพแวดล้อมการเรียนรู้และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ท่ีดีเพ่ือ
ก้าวสู่ศตวรรษท่ี 21  

องคป์ระกอบของสภาพแวดลอ้มการเรยีนรู ้

 สภาพแวดลอ้มการเรยีนรู ้(Learning Environment) หมายถงึ ความสมัพนัธข์องหน่วยย่อย 
ต่าง ๆ ของระบบการศกึษาซึง่ประกอบดว้ย 2 ส่วน คอื 1) ตวัแสดงของสภาพแวดล้อมการเรยีนรู ้
(Actors)และ 2) เครือ่งมอืของสภาพแวดลอ้มการเรยีนรู ้(Tools) ดงันี้ 

  

  



โครงการวจิยัเรื่องการก าหนดแนวทางการพฒันาการศกึษาไทยกบัการเตรยีมความพรอ้มสูศ่ตวรรษที ่21 

 
 

286 
 

1) ตวัแสดงของสภาพแวดลอ้มการเรยีนรู ้(Actors)  

 ผู้เรยีนและเพือ่น (Student and Peers) ได้แก่ กลุ่มผู้เรยีนกลุ่มต่าง ๆ ที่มคีวาม
แตกต่างกนัทัง้กลุ่มอาย ุกลุ่มความแตกต่างทางความสามารถ สตปิญัญา เป็นตน้ 

 ครอบครวั (Family) ไดแ้ก่ พ่อแม ่ปูย่า่ตายาย ญาตพิีน้่อง เป็นตน้ 
 คร ู(Teacher) ไดแ้ก่ ครผููส้อนประจ าวชิา ครแูนะแนว ครทูกัษะชวีติ เป็นตน้ 
 สถาบนัการศกึษา (School) ไดแ้ก่ โรงเรยีน การศกึษานอกโรงเรยีน (กศน.) ศูนยก์าร

เรยีนรูน้อกหอ้งเรยีน เป็นตน้ 
 ชุมชน (Community) ได้แก่ ชุมชนที่อยู่อาศยั องค์กรภาคประชาสงัคม องคก์รชุมชน 

องคก์รศาสนา กลุ่มปราชญช์าวบา้น หรอืนกัวชิาการอสิระในชุมชน เป็นตน้ 
 หน่วยงานกลาง (MOE Actors) ที่มสี่วนส าคญัทีท่ าให้สามารถบรรลุเป้าประสงคท์าง

การศกึษา โดยความสมัพนัธข์องแต่ละหน่วยย่อยจะมคีวามชื่อมโยงและเกี่ยวโยงกนั
ไดแ้ก่  

- หน่วยงานหลกัดา้นนโยบายและแผนดา้นการศกึษาของชาต ิไดแ้ก่ ส านักงาน
เลขาธกิารสภาการศกึษา (สกศ.) ส านกังานปลดักระทรวง (สป.) เป็นตน้ 

- หน่วยงานหลกัด้านการจดัการศกึษาตามช่วงวยัและการจดัการศกึษาเฉพาะ
ทาง โดยรบัผิดชอบด้านหลกัสูตร บุคลากร งบประมาณ ได้แก่ ส านักงาน
ปลดักระทรวง (สป.) ดูแลภาพรวมและส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้
พื้นฐาน (สพฐ.) ดูแลการศึกษาในระดับของประถมและมัธยมส านักงาน
คณะกรรมการอาชวีศึกษา (สอศ.) ดูแลการศึกษาระดบัอาชวีศึกษาทัง้หมด 
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ดูแลพัฒนาการศึกษาใน
ระดบัอุดมศกึษาขึน้ไป เป็นตน้ 

- หน่วยงานหลกัดา้นการประเมนิ ไดแ้ก่ ส านักงานรบัรองมาตรฐานและประเมนิ
คุณภาพการศกึษา (สมศ.) ดแูลการประกนัคุณภาพการศกึษาของสถานศกึษา
เพื่อพัฒนามาตรฐานการศึกษา ส านักงานงานบริหารงานคณะกรรมการ
ส่งเสรมิการศกึษาเอกชน ส านกับรหิารงานการศกึษานอกโรงเรยีน เป็นตน้ 

- หน่วยงานหลักด้านการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ได้แก่ ส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสรมิสวสัดกิารและสวสัดภิาพครแูละบุคลากรทางการศกึษา 
คุรสุภา สถาบนัผลติครใูนระดบัอุดมศกึษา เป็นตน้ 
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ตารางท่ี 29: หน่วยงานหลกัด้านการศึกษา 
ด้าน หน่วยงานงานหลกั 

ด้านนโยบายและแผนด้าน
การศึกษาของชาติ  

- ส านกังานปลดักระทรวง (สป.) 
- ส านกังานเลขาธกิารสภาการศกึษา (สกศ.) 

ด้านการจดัการศึกษา 

- หลกัสตูร 
- บุคลากร 
- งบประมาณ 

- ส านกังานปลดักระทรวง ดแูลภาพรวมและ กศน. 
- ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน (สพฐ.) ดแูลการศกึษาใน
ระดบัของประถมและมธัยม 
- ส านกังานคณะกรรมการอาชวีศกึษา (สอศ.) ดแูลการศกึษาระดบั
อาชวีศกึษาทัง้หมด 
- ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศกึษา (สกอ.) ดแูละพฒันาการศกึษาใน
ระดบัอุดมศกึษาขึน้ไป 
- ส านกังานงานบรหิารงานคณะกรรมการสง่เสรมิการศกึษาเอกชน (สช.) 
- ส านกับรหิารงานการศกึษานอกโรงเรยีน  
- องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ (อปท.) 

ด้านการประเมิน - ส านกังานรบัรองมาตรฐานและประเมนิคุณภาพการศกึษา (สมศ.) ดูแลการ
ประกนัคุณภาพการศกึษาของสถานศกึษาเพื่อพฒันามาตรฐานการศกึษา 

ด้านพฒันาบุคลากร     ทาง
การศึกษา 

-  คร ูผูบ้รหิาร 

- ส านกังานคณะกรรมการสง่เสรมิสวสัดกิารและสวสัดภิาพครแูละบุคลากร
ทางการศกึษา (สกสค.) พฒันาครดูา้นสวสัดกิาร และพฒันาคุณภาพชวีติคร ู 
- ส านกังานเลขาธกิารคุรุสภา ดแูลและพฒันาครเูพื่อสอบใบประกอบวชิาชพี  
- สถาบนัผลติครใูนระดบัอุดมศกึษา  

ทีม่า: คณะวจิยั Sasin Institute for Global Affairs (SIGA) 

 

 หน่วยงานอืน่ทีเ่กีย่วข้องทัง้ระดบันโยบายและระดบัปฏิบตัิทัง้ภาครฐั ภาคเอกชน  (Non-
MOE Actors) ได้แก่ ภาคเอกชน ภาครฐัที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงแรงงาน กระทรวง
อุตสาหกรรม กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวง
เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการพฒันาสงัคมและ
ความมัน่คงของมนุษย ์กระทรวงวฒันธรรม และส านักงานคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกจิ
และสงัคมแห่งชาต ิเป็นตน้ 

 2) เครือ่งมอืของสภาพแวดลอ้มการเรยีนรู ้(Tools) 

 เนื่องจากระบบนิเวศน์ของการศกึษานัน้ไม่ไดม้เีฉพาะในส่วนของตวัแสดง แต่ยงัมสี่วนของ
เครือ่งมอืในการส่งเสรมิใหร้ะบบท างานไดด้ตีามบทบาทของหน้าทีท่ีค่วรจะเป็น  
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 หลกัสตูร  
 รปูแบบการเรยีน การสอน  
 เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการศกึษา เช่น ระบบการเรยีนแบบอิเลก็ทรอนิกส์ ระบบ 

Cyber Home  
 พืน้ทีส่าธารณะ (Public Space)และสภาพแวดลอ้มทีเ่อือ้ต่อการเรยีนรู ้ 

แต่ละตวัแสดงและเครือ่งมอืของสภาพแวดลอ้มการเรยีนรูไ้มไ่ดต่้างคนต่างอยู่อย่างโดดเดีย่ว
หากแต่มคีวามสมัพนัธก์นั 

 
รปูแบบความสมัพนัธข์องสภาพแวดลอ้มการเรยีนรู ้(Learning Environment) 

 ทุกระบบยอ่ย ๆ ของสภาพแวดลอ้มการเรยีนรูแ้ต่ละระบบไม่ไดอ้ยู่อย่างต่างคนต่างอยู่ แต่มี
ความสมัพนัธเ์กีย่วขอ้งกนัซึง่เมือ่แบ่งความสมัพนัธข์องสภาพแวดลอ้มการเรยีนรู ้จากกระบวนทศัน์
ของผู้เรยีนเป็นศูนยก์ลางการเรยีนรู้ (Learner-centered) ของสภาพแวดล้อมการเรยีนรู้ สามารถ
แบ่งมติคิวามสมัพนัธไ์ด ้3 รปูแบบ ดงันี้ 

 ความสมัพนัธ์ทางตรงระหว่างหน่วยย่อยกบัผู้เรยีน คอื หน้าที่ของหน่วยย่อย ซึ่งไดแ้ก่ 
ครอบครวั ชุมชน ครู สถานศึกษา หน่วยงานกลาง และหน่วยงานอื่น ที่มผีลเชงิบวก
และเชงิลบโดยตรงต่อผูเ้รยีน 

 ความสมัพนัธร์ะหว่างหน่วยย่อยกบัหน่วยงานกลาง  คอื หน้าทีข่องหน่วยงานกลางของ
กระทรวงศกึษาธกิาร ที่มผีลเชงิบวกและเชงิลบต่อของหน่วยย่อย ซึง่ไดแ้ก่ ครอบครวั 
ชุมชน ครู สถานศกึษา หน่วยงานกลาง และหน่วยงานอื่น ซึง่ทา้ยทีสุ่ดจะมผีลเชงิบวก
และเชงิลบต่อผูเ้รยีน  

 ความสมัพนัธท์างอ้อมระหว่างหน่วยย่อยกบัผูเ้รยีน คอื หน้าที่ของหน่วยย่อยต่าง ๆ ที่
รว่มมอืกนัทีม่ผีลเชงิบวกและเชงิลบโดยออ้มต่อผูเ้รยีน 
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ภาพท่ี 92: รปูแบบความสมัพนัธข์องสภาพแวดล้อมการเรียนรู ้(Learning Environment) 

 
ทีม่า: คณะวจิยั Sasin Institute for Global Affairs (SIGA) 

 

สภาพแวดลอ้มการเรยีนรูท้ีด่เีพือ่กา้วสู่ศตวรรษที ่21  

 กระแสการเปลี่ยนแปลงโลกได้ส่งผลกระทบทัง้ทางสงัคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และ
การเมอืงของทุกประเทศกระแสการเปลีย่นแปลงทีช่ดัเจนถูกหยบิยกขึน้มาเป็นปจัจยัการเปลีย่นผ่าน
พลวตัการเปลี่ยนแปลงโลกจากการก้าวผ่านจากศตวรรษที่ 20 เข้าสู่ศตวรรษที่ 21 ฉะนัน้ การ
ออกแบบสภาพแวดล้อมการเรยีนรู้เพื่อพฒันาผู้เรยีนและส่งเสรมิการเรยีนรู้ของคนไทยในสงัคม
ตลอดชวีติจงึตอ้งเปลีย่นแปลงไปดว้ย ดงันัน้ ในการศกึษาส่วนน้ีจงึเป็นการศกึษาสภาพแวดลอ้มการ
เรยีนรูข้องประเทศไทยในปจัจบุนั ปญัหาอุปสรรคและแนวทางการเตรยีมความพรอ้มสภาพแวดลอ้ม
การเรยีนรูท้ีเ่หมาะสมกบัศตวรรษที ่21 
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ข. สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ของไทยในปัจจบุนั 
 

ประเดน็ปญัหาของความสมัพนัธท์างตรงระหว่างหน่วยยอ่ยกบัผูเ้รยีน 

ผูเ้รยีน – ผูเ้รยีน 

- ปญัหาความแตกต่างหลากหลายของผูเ้รยีน 
- ปญัหาขาดความกระตอืรอืรน้และพฒันาความคดิสรา้งสรรคข์องผู้เรยีนคนหน่ึง/ กลุ่ม

หนึ่ง อาจเป็น Exclusion Force ผลกัเดก็บางคนหรอืบางกลุ่มออกไปจากความสนใจใน
การเรยีนรู ้และเกดิความรูส้กึการไรอ้ านาจ (Helplessness), การเหน็คุณค่าของตนเอง
ต ่า (Low Self-worth), การไรค้วามสามารถ (Incompetence) จงึจ าเป็นต้องไดผู้ส้อนทีม่ ี
ความสามารถประสานผู้เรียนสองกลุ่มให้ช่วยกันพัฒนาการเรียนรู้และความคิด
สรา้งสรรคข์องตน ผ่านการรวมกลุ่ม 

- ความมอีทิธพิลเหนือความคดิ หรอืแทรกแซงทศันะ ค่านิยมระหว่างผูเ้รยีน ทีส่ามารถ
ถูกชกัจงู รวมกลุ่มเพื่อออกจากความสนใจในการเรยีนการศกึษา 

- ขาดความตระหนกัต่อความรบัผดิชอบต่อสงัคม 
- ความมุง่มัน่และการท างานใหม้คีุณภาพสงูทีจ่ะแขง่ขนัในอนาคต 

ครอบครวั – ผูเ้รยีน 

- สภาพการเลีย้งด ูทีข่ดัขวางกระบวนการความคดิสรา้งสรรค ์เช่น การทะนุถนอมเหมอืน
ไขใ่นหนิ การหา้มกระท าในสิง่ทีค่รอบครวัเหน็ว่าไม่สมควร การละเลยค าถามหรอืความ
อยากรูอ้ยากเหน็ของผูเ้รยีน 

- การขาดประสบการณ์ในระบบการศกึษาของครอบครวัหรอืมปีระสบการณ์คนละยุค อาจ
ท าใหค้รอบครวัไมต่ระหนกัถงึความส าคญัของการศกึษา (ทัง้ในและนอกระบบ) จงึไม่ได้
สรา้งสิง่แวดลอ้มทีเ่อือ้ต่อการเรยีนรูห้รอืแรงบนัดาลใจในการศกึษาใหแ้ก่ผูเ้รยีน 

- การขาดความสามารถในการสนับสนุนเงนิการศกึษา (อาจควบคู่ไปกบัการขาดความ
ความรูเ้รื่องการแสวงหาแหล่งทุนการศกึาาอื่น ภาระจงึตกอยู่กบัผู้เรยีน ซึง่หากยุ่งยาก 
สามารถส่งผลใหผู้เ้รยีนตดัสนิใจออกจากระบบการศกึษา) 

- การตระหนกัถงึเพยีงความส าคญัของการศกึษาในระบบ (ภายในสถานศกึษา) โดยขาด
การกระตุ้นความอยากรู้อยากเห็นของผู้เรยีนหรอืส่งเสรมิการค้นคว้าหาความรู้จาก
ช่องทางอื่น เช่น สื่อ สิง่พมิพ ์ 

- การมองขา้มการปลูกฝงัเรื่องความรูแ้บบโลกวถิี (Secular Knowledge) เพื่อความอยู่
รอดในสงัคมนอกครอบครวัหรอืสถานศกึษา 
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- สภาพแวดล้อมภายในครอบครวัอื่นๆที่บัน่ทอนความอดทน พยายามและขวนขวาย
การศกึษาเรยีนรูข้องผู้เรยีน นอกเหนือจากปญัหาการเงนิ เช่น ปญัหาความรุนแรงใน
ครอบครวั การหยา่รา้งระหว่างพ่อแม ่ปญัหาครอบครวัแหว่งกลางมากขึน้ 

ชุมชน – ผูเ้รยีน 

- ปญัหาค่านิยม บรรทดัฐานหรอืวฒันธรรมของแต่ละชุมชน ทีไ่ม่เอื้อต่อการเปิดโอกาสให้
ผูเ้รยีนไดเ้รยีนรูส้ ิง่ใหม ่(เช่นหลกัการทางวทิยาศาสตร)์ ทีท่า้ทายความเชื่อความศรทัธา
หรอืธรรมเนียมปฏบิตัเิดมิ  

- สภาพสงัคมเมอืงทีป่ฏสิมัพนัธ์ระหว่างผู้เรยีนกบัชุมชนลดลง ท าใหข้าดการรบัรูป้ญัหา 
การเขา้ใจและการรว่มแกไ้ขปญัหาการศกึษากบัผูเ้รยีน  

- การขาดความภูมใิจในอตัลกัษณ์ของกลุ่มหรอืชุมชน เกดิความละเลยการถ่ายทอดภูมิ
ปญัญาทอ้งถิน่ หรอืส่งเสรมิความรูค้วามสามารถในการใชท้รพัยากรทีม่อียู่ในชุมชนให้
เกดิประโยชน์ต่อการพฒันาศกัยภาพการเรยีนรูแ้ละการเลีย้งชพีของผูเ้รยีน 

- Dilemma ในการน าทรพัยากรด้านต่างๆ มาใช้เพื่อส่งเสรมิการศึกษาภายในชุมชน 
หากแต่ผู้จดัสรรและจดัการทรพัยากรจะสามารถใช้ทรพัยากรให้เกิดอรรถประโยชน์
สงูสุดต่อตวัเอง หรอืผูเ้รยีนมากกว่ากนั 

- ความพรอ้มของทุนทางสงัคม และทุนทางวฒันธรรม 
- ความแตกต่างของแต่ละชุมชน ได้แก่ ประเดน็เรื่องสงัคมชนบทเป็นสงัคมเมอืงมากขึน้ 

และสงัคมรวมกลุ่มเป็นสงัคมปจัเจกมากขึน้ 

คร-ูผูเ้รยีน 

ปญัหาของความสมัพนัธร์ะหว่างครูกบัผูเ้รยีนมปีระเดน็ส าคญั 2 กลุ่มหลกั คอื (1) ปญัหา
เชงิพฤติกรรมและปจัจยัพื้นฐาน (Conduct) ซึ่งเกี่ยวข้องกบัเรื่องปญัหาความสามารถในการสอน
และถ่ายทอดความรูแ้บบทกัษะการเรยีนรู ้และ (2) ปญัหาเชงิวฒันธรรม (Culture)ทัง้ในส่วนของ
ปญัหาทศันคตสิ่วนตวัของครตู่อตนเองและผูเ้รยีน และปญัหาทศันคตขิองสงัคมทีค่าดหวงัต่อการท า
หน้าทีข่องคร ู
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ตารางท่ี 30: ปัญหาของความสมัพนัธร์ะหว่างครกูบัผูเ้รียน 

ประเดน็ปัญหา ปัญหาย่อย 
1) ปญัหาเชงิพฤตกิรรมและปจัจยัพื้นฐาน (Conduct) 
- ปญัหาความสามารถใน
การสอนและถ่ายทอด
ความรูแ้บบทกัษะการ
เรยีนรู ้

- ปญัหาการสอนทีม่ลีกัษณะแบบถ่ายทอดความรูแ้บบสอนวชิา เช่น ปญัหาวธิกีาร
สอนหน้าชัน้โดยบอกสาระวิชาให้นักเรียนจด การสอนแบบบรรยายหน้าชัน้ 
(Lecture) ในระดับมหาวิทยาลัย ถือเป็นวิธีการเรียนแบบนักเรียนเป็นผู้ร ับ
ถ่ายทอดสาระหรอืเนื้อความรู ้(วจิารณ์ พาณิช, 2556) ไม่ไดเ้น้นสอน “ทกัษะการ
เรยีนรู”้ 
- ปญัหาขาดความยดืหยุ่นในการปรบัลกัษณะการสอนให้สอดคลอ้งและเชื่อมโยง
กับความแตกต่างในหลายด้านระหว่างผู้เรียน รวมทัง้ความเชื่อมโยงกับ
สถานการณ์ระหว่างภายในและภายนอกประเทศ  
- ปญัหาการจดัการเรยีนการสอนขาดการสรา้งแรงบนัดาลใจใหเ้ดก็ มคีวามทา้ทาย
ความอยากรูอ้ยากเรยีน 
- ปญัหาการสอบแบบตวัเลอืก (Multiple Choices) ควรเปลีย่นเป็นสอบทีเ่น้นความ
เขา้ใจ วเิคราะห ์สงัเคราะหค์วามรู ้ควรมกีารจดัการเรยีนรูแ้บบ Problem-based 
learning หรอื Project-based Learning เพื่อพฒันาทกัษะการแก้ปญัหาของ
ผูเ้รยีน 
- ปญัหาผูส้อนทีไ่ม่กระตุน้ตวัเองใหเ้ป็น Active Learner อาจสง่ผลใหแ้รงกระตุน้ใน
การสร้างแรงบนัดาลใจและส่งเสรมิการเป็น Active Learner ในตวัผู้เรยีนไม่
เพยีงพอ  

2) ปญัหาเชงิวฒันธรรม (Culture) 
- ปญัหาทศันคตสิว่นตวั
ของครตู่อตนเองและ
ผูเ้รยีน 

- ปญัหาขาดการปรบัทศันคตสิ่วนตวั และท าความเขา้ใจในความแตกต่างระหว่าง
ผูเ้รยีน ทัง้ทาง สตปิญัญา การพฒันาความคดิสรา้งสรรค ์ฐานะทางเศรษฐกจิ เชือ้
ชาต ิและศาสนา (กล่าวคอื ทศันคตขิองครูส่งผลต่อความคาดหวงัต่อตวัเดก็ทีต่ ่า
หรอืสงูเกนิพอด)ี  
- ปญัหาระบบความคดิของตวัครู ( การตดัสนิผู้อื่น ความเขา้ใจในตนเอง ความ
เขา้ใจในสงัคม) 
- ปญัหาทศันคติต่ออาชีพของตนเอง (ผูป้ระสทิธิป์ระสาทวชิา/ผูส้ ัง่สอนให้เด็กมี
ความรู/้คนสอนหนงัสอื) 
- ปญัหาการยอมรบัการเปลีย่นแปลง เน่ืองจากการศกึษาในศตวรรษที ่21 การปรบั
บทบาทของครูอาจมีการเปลี่ยนแปลงไป แต่การยอมรบัการเปลี่ยนแปลงอาจ
เป็นไปได้ยาก เพราะระบบการสอนครูบอกเนื้อหาวชิาให้ผูเ้รยีนจดจ าที่ท าต่อๆ 
กนันานนบัรอ้ย ๆ ปี  
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ตารางท่ี 30: ปัญหาของความสมัพนัธร์ะหว่างครกูบัผูเ้รียน (ต่อ) 

ประเดน็ปัญหา ปัญหาย่อย 
- ปญัหาทศันคตขิอง
สงัคมทีค่าดหวงัต่อการ
ท าหน้าทีข่องคร ู

- ระดับความคาดหวงัของสงัคมต่อการท าหน้าที่ของครูในเรื่องการศึกษามาก
เกนิไป ทัง้ทีเ่ป็นภาระทีห่นักมาก สงัคมควรมมีุมมองทีร่่วมรบัผดิชอบต่อการจดั
การศกึษา เมื่อครูทีถู่กถ่ายชุดความคดิทีไ่ม่ถูกต้องอาจท าใหม้ผีลต่อมุมมองของ
ผูเ้รยีน 

- ปญัหาของวฒันธรรมที่
เป็นอุปสรรคต่อการสรา้ง
การเรยีนรู ้

- ปญัหาของระบบอาวุโส ท าใหห้า้มแยง้ หา้มโต้เถยีง ท าใหผู้เ้รยีนไม่ไดต้ัง้ค าถาม
กบัสิง่อยากรู ้เป็นสภาพแวดลอ้มทีไ่ม่เอือ้ต่อการเกดิการเรยีนรู ้ 
- ปญัหาค่านิยมทีไ่ม่ชอบท างานเป็นกลุ่มหรอืท างานเป็นทมี   

ทีม่า: คณะวจิยั Sasin Institute for Global Affairs (SIGA) 
 

สถานศกึษา – ผูเ้รยีน 

- การขาดความยดืหยุน่ของกรอบ กฎระเบยีบ และบรรทดัฐานค่านิยมภายในสถานศกึษา
ทีเ่ป็นอุปสรรคต่อการกลา้แสดงออก และความคดิสรา้งสรรค์ 

- ปญัหาการจดัสรรของตวัผู้บรหิารการศึกษา ว่าจ านวนหรอืปรมิาณทรพัยากรที่รบัมา 
ถูกใช้และแบ่งปนัสู่ผู้เรยีนมากน้อยแค่ไหน เหลื่อมล ้ากนัหรอืไม่ (ปญัหาการยกัยอก, 
กกัตุน) 

- ความไมม่ัน่คงของฝา่ยบรหิาร เช่น การเปลีย่นผูอ้ านวยการการศกึษาถี่เกนิไป ประกอบ
กับการสร้างนโยบายการศึกษาที่เกิดกว่าระยะเวลาประจ าการของผู้บรหิาร ท าให้
นโยบายการศกึษาอาจไมถู่กสานต่อ หรอืขาดช่วงด าเนินการต่อเป็นระยะๆ 

- ความมุ่งมัน่และความสม ่ าเสมอในการจัดการศึกษาของตัวสถาบันการศึกษาให้
สอดคลอ้งทัง้กบัหน่วยงานการศกึษาและความสนใจของผูเ้รยีน 

- การให้พื้นที่ครูผู้สอนได้มสี่วนร่วมสร้างสรรค์รูปแบบการเรยีนการสอนของตวัเองให้
เหมาะกบัความแตกต่างของผูเ้รยีนแต่ละคน 

หน่วยงานกลาง – ผูเ้รยีน  

- การขาดความยดืหยุ่นของนโยบายการศึกษาและหลกัสูตร โดยขาดการตระหนักถึง
ความแตกต่างในการเรยีนรูแ้ละพฒันาความสามารถของผูเ้รยีนแต่ละคน 

- เนื้อหาหลกัสูตรทีล่า้หลงั คงไวซ้ึง่ขอ้มลูเก่าไม่ทนัต่อกระแสความรู ้หรอืขอ้มลูชุดใหม่ๆ  
เตม็ไปดว้ยขอ้เทจ็จรงิเพื่อใหผู้เ้รยีนท่องจ า แต่ขาดเนื้อหาในเชงิวเิคราะห ์เป็นอุปสรรค
ต่อความคดิ ‘รเิริม่’ สรา้งสรรคข์องผูเ้รยีน 
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- ธรรมชาตขิององคก์รทีล่ าดบัการท างานแบบล าดบัขัน้ (Hierarchy) ซึง่ยากต่อการ
เขา้ถงึของผู้เรยีน (ความสมัพนัธ์ในเชงิอ านาจ โดยผู้ออกกฎอยู่ในจุดทีไ่ม่สามารถ
รบัรูป้ญัหาของผูเ้รยีนโดยตรง ขณะทีผู่เ้รยีนเองกข็าดอ านาจ) หรอืกล่าวอกีนัยหนึ่ง
คอื การด าเนินนโยบายการศกึษาผ่านโครงสรา้งองคก์รแนวตัง้ ไม่สามารถปรบัปรุง 
เปลี่ยนแปลง หรือพัฒนาระบบการศึกษาได้ทันกับปญัหาความเปลี่ยนแปลงที่
ซบัซ้อนระดบับุคคล สงัคมและโลกได ้ในขณะที่การรบัรูข้อ้มูลและความเป็นไปได้
เปลีย่นแปลงของระดบัปจัเจกเป็นไปอย่างรวดเรว็ 

- ขณะที่การเพิม่อ านาจการตดัสนิใจให้ภาคส่วนล่าง และตวัปจัเจก ทัง้ผู้เรยีนและ
ผูส้อน อาจช่วยใหส้ามารถพฒันาการศกึษาไดเ้รว็ และกระจายโอกาสการศกึษาได้
ง่ายกว่า (นัน่จะท ามาซึง่ความทา้ทายต่อการกระจายอ านาจ (ความยอมวางอ านาจ
บางส่วน) ความสามารถในการการจดัสรรทรพัยากรของภาคส่วนยอ่ย ความเชื่อใจ)  

 

ประเดน็ปญัหาของความสมัพนัธร์ะหว่างหน่วยงานกลางกบัหน่วยยอ่ย 

ประเดน็ปญัหาของความสมัพนัธร์ะหว่างหน่วยงานกลางกบัหน่วยยอ่ยสามารถสรปุไดด้งันี้ 

หน่วยงานกลาง-หน่วยงานอืน่ 

- ปญัหาหลกัสตูรยงัไมส่อดคลอ้งกบัตลาดแรงงาน  
- ปญัหาหลกัสตูรยงัไมค่่อยมกีารจดัการเรยีนการสอนรว่มกบัสถานประกอบการ 

 

หน่วยงานกลาง-สถานศกึษา 

- ปญัหาการประเมินสถานศึกษาที่มีความแตกต่างแต่ละพื้นที่แต่ใช้เกณฑ์ประเมิน
เดยีวกนั  (ควรประเมนิเฉพาะเรือ่ง เฉพาะพืน้ที)่ 

- ปญัหาด้านการเงิน คือ งบประมาณส่วนใหญ่จ่ายไปยังฝ ัง่อุปทาน (สถานศึกษา) 
มากกว่า ด้านอุปสงค์ (งบประมาณการอุดหนุนรายหัว) ไม่ช่วยลดความเหลื่อมล ้า
ระหว่างโรงเรยีนเขตร ่ารวยและยากจนเท่าทีค่วร 
 

หน่วยงานกลาง-ผูเ้รยีน 

- ปญัหาหลกัสตูรไมส่อดคลอ้งความตอ้งการของผูเ้รยีน 
- ปญัหาหลกัสตูรขาดการส่งเสรมิจรยิธรรมและความเป็นพลเมอืง 
- ระบบประเมนิผลการเรยีนไมไ่ดเ้น้นความรูค้วามเขา้ใจทกัษะ 

หน่วยงานกลาง-ครอบครวั 

- ปญัหาการเขา้จดัการศกึษาของครอบครวัทีฐ่านะไมค่่อยด ี
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หน่วยงานกลาง-ชุมชน 

- ปญัหาหลกัสตูรยงัไมส่อดคลอ้งกบัสภาพพืน้ทีข่องชุมชน 
- ระบบการประเมนิผลของหน่วยงานกลางดว้ยคะแนนสอบ จะจ ากดับทบาทของชุมชน

หรอืไมไ่ดถ่้ายทอดความรูท้ีม่ลีกัษณะเชงิวชิาการ 
- ความเป็นเอกเทศของผูน้ าทอ้งถิน่ในการใช้อ านาจปรบัปรุงหลกัสูตร การเรยีนการสอน

ทีไ่ดจ้ากหน่วยงานกลางมากน้อยแค่ไหน 
 

หน่วยงานกลาง-คร ู

 ส าหรบัหน่วยงานภายในกระทรวงศึกษาธิการที่ด าเนินการพฒันาครู ประกอบด้วย (1) 
หน่วยงานที่ดูแลและพฒันาครูเพื่อการสอบใบประกอบวชิาชพี (2) หน่วยงานที่ดูแลและพฒันาครู
เพื่อพฒันาความรูท้ี่ใช้ในการเรยีนการสอน และ (3) หน่วยงานที่ดูแลและพฒันาครูเพื่อการเลื่อน
ระดบัวทิยฐานะ รายละเอยีดดงันี้ 
 

ตารางท่ี 31: หน่วยงานภายในกระทรวงศึกษาธิการท่ีด าเนินการพฒันาคร ู
ประเภท หน่วยงานภายในกระทรวง 

หน่วยงานที่ดูแลและพฒันาครูเพื่อการ
สอบใบประกอบวชิาชพี 

- ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากร (ก.ค.ศ.) 
หน้าที่ในการพัฒนาครูเพื่อเตรียมเข้าสู่ต าแหน่ง การพัฒนาครู
บรรจุใหม่  
- สถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา (สคบศ.) เป็น
หน่วยงานกลางในการประสานงานการพฒันาครู คณาจารย ์และ
บุคลากรทางการศกึษา 
- ส านกังานเลขาธกิารคุรุสภา หน้าทีพ่ฒันาครูในการควบคุม ก ากบั 
ออกใบอนุญาตประกอบวชิาชพี มาตรฐานวชิาชพี  
- ส านกังานสง่เสรมิสวสัดกิารและสวสัดภิาพครแูละบุคลากรทางการ
ศกึษา (สกสค.) พฒันาครสูวสัดกิารครู 

หน่วยงานที่ดูแลและพัฒนาครูเพื่ อ
พฒันาความรูท้ีใ่ชใ้นการเรยีนการสอน 

- หน่วยงานต้นสังกัด ประกอบด้วย ส านักงานคณะกรรมการ
การศกึษาขัน้พืน้ฐาน (สพฐ.) ส านกังานคณะกรรมการอาชวีศกึษา 
(สอศ.) ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศกึษา (สกอ.) ส านักงาน
งานบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ส านัก
บรหิารงานการศกึษานอกโรงเรยีน 

หน่วยงานที่ดูแลและพัฒนาครูเพื่อการ
เลื่อนระดบัวทิยฐานะ 

- สถาบนัอุดมศกึษาของรฐั 

ที่มา: “นโยบายด้านครู” ในการประชุมสมัมนาทางวิชาการระหว่างประเทศ ประจ าปี 2556 ของส านักงาน
เลขาธกิารสภาการศกึษา เรื่อง “การศกึษาเพื่ออนาคตประเทศไทย” วนัที ่23-24 มถุินายน 2556 



โครงการวจิยัเรื่องการก าหนดแนวทางการพฒันาการศกึษาไทยกบัการเตรยีมความพรอ้มสูศ่ตวรรษที ่21 

 
 

296 
 

ปญัหาของครทูีเ่กดิขึน้จากหน่วยงานกลางของกระทรวงศกึษาธกิารก าหนดแนวนโยบายมา 
ซึง่ครใูนฐานะผูป้ฏบิตังิานตรงสนองแนวนโยบายมาอกีทางหน่ึง โดยมปีระเดน็ปญัหาส าคญั ได้แก่ 
ปญัหาระบบการผลติครู ปญัหาระบบสวสัดกิารคร ูปญัหาระบบใช้งานครู ปญัหาระบบการประเมนิ
คร ูปญัหาหลกัสตูรแกนกลาง มรีายละเอยีดดงันี้ 

ตารางท่ี 32: ประเดน็ปัญหาท่ีเก่ียวข้องกบัคร ู
ประเดน็ปัญหา ปัญหาย่อย 

- ปญัหาระบบการผลติคร ู - ปญัหาจ านวนครูที่ต้องการไม่เพยีงพอในบางสาขา เช่น สายวทิยาศาสตร ์
คณิตศาสตร ์ภาษา เทคโนโลยสีารสนเทศ (ICT) และสายอาชวีศกึษา 

- ปญัหาคณาจารยท์ีอ่ยู่ในระบบการผลติบณัฑติยงัขาดความหลากหลาย ขาด
มุมมองใหม่ และนานาชาต ิ

- ปญัหาการผลิตครูแบบรูปแบบเดิม เน้นครูสอนท่องจ า ไม่ได้สร้างครูนัก
ประเมนิ นกัถ่ายทอด นกัสรา้งแรงบนัดาลใจ 

- ปญัหาขาดแคลนครทูีม่คีวามสามารถในการคดิวเิคราะห ์
- ปญัหาการขาดแคลนครูในสาระวิชาหลกัและสาระวิชาใหม่ๆ  เช่น ภาษา

อาเซยีน เป็นต้น ดงันัน้เวลาพูดถงึเรื่องการขาดแคลนครู ควรแบ่งตามกลุ่ม
สาระวชิาใหช้ดัเจน (Teacher Education Cluster) เพราะแต่ละกลุ่มมปีญัหา
ทีต่่างกนั  
 ครูสอนวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี (S&T) ทีจ่บ ป.ตรคีณะครุศาสตร ์

อาจไม่มคีวามรูค้วามสามารถเฉพาะทางพอ ควรจะหาบุคลากรทีจ่บตรี
มาทาง S&T มาโดยตรงและใหเ้รยีนต่อโทดา้นการศกึษา (โครงการของ 
สสวท.) 

 ควรมกีารคาดการณ์ว่าต้องการครูในสาขาใด โดยเฉพาะในกลุ่มสาระที่
ขาดแคลน เพื่อเป็นการส่งสญัญาณ ใหก้บัมหาวทิยาลยั ท าใหน้โยบาย
การผลิตครูเป็นเอกภาพมากขึ้นผ่านการเชื่อมโยงระหว่างอุปทาน 
(Supply) และอุปสงค ์(Demand) 

- ปญัหาการผลติครไูม่สอดคลอ้งกบัความต้องการของผูใ้ช ้เช่น พลศกึษา สุข
ศกึษา ปฐมวยั  ภาษาองักฤษ วิทยาศาสตร์ทัว่ไป เป็นต้น ปญัหามาจาก
สถานการศึกษามกัจะผลิตครูจากความพร้อม มากกว่าความต้องการของ
สาขาหรอืทศิทางของประเทศ 

- ปญัหาระบบสวสัดกิาร - ปญัหาระบบค่าตอบแทนครู ค่าตอบแทนครูเริม่ต้นน้อย ไม่เพยีงพอต่อการ
ครองชพี  

- ปญัหาหน้ีสนิครู โดยแหล่งเงนิกู้ที่ส าคญัของครูทัว่ประเทศ ได้แก่สหกรณ์
ออมทรพัย์ สนิเชื่อโครงการพฒันาชวีติครูฯ ผ่านธนาคารออมสนิ สนิเชื่อ
โครงการกองทุนและเงินกู้ฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพื่อนครูและบุคลากร
ทางการศกึษา และแหล่งทีส่ามารถสรา้งหนี้ไดง้่ายทีส่ดุอย่างบตัรเครดติ และ
กูย้มืหนี้นอกระบบ เป็นตน้ (กรมตรวจบญัชสีหกรณ์, 2554 ) 
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ตารางท่ี 32: ประเดน็ปัญหาท่ีเก่ียวข้องกบัคร ู(ต่อ) 
ประเดน็ปัญหา ปัญหาย่อย 

- ปญัหาระบบใชง้านคร ู
 

- ปญัหาภาระงานของครใูนโรงเรยีนทัง้ในส่วนของงานสอนและงานอื่นจ านวน
มาก ซึ่งเป็นภาระงานที่ส่งผลกระทบต่อการปฏบิตัิงานของครู ได้แก่ งาน
ธุรการ พสัดุ การเงิน ทะเบียนนักเรียน งานอนามัย โภชนาการ อาคาร
สถานที ่งานแผน งานประกนัคุณภาพ ฯลฯ 

- ปญัหาระบบการประเมนิ
คร ู

- ปญัหาของระบบการประเมินที่ขาดการอ้างองิหลกัเกณฑ์การประเมนิที่อิง
ผลสมัฤทธิข์องผู้เรียน แต่เน้นการประเมินวิทยฐานะเชิงประจกัษ์เน้นแต่
ผลงานทางวชิาการเป็นหลกั (งานเอกสาร) ปญัหาการประเมนิครูเพื่อเลื่อน
ขัน้ (ไม่ได้ประเมินผลการเรยีน) และเลื่อนอนัดบั (น ้าหนักแค่ร้อยละ 3.3) 
เน้นแต่ผลงานทางวชิาการเป็นหลกั (งานเอกสาร) มสี่วนของการประเมนิที่
อ้างองิหลกัเกณฑ์ที่องิผลสมัฤทธิข์องผู้เรยีนมนี ้าหนักเพยีงเลก็น้อย ไม่ได้
เน้นประเมนิวธิกีารสอน 

- ปญัหาการประเมินความก้าวหน้าของครูยงัไม่ตรงกบัสภาพความเป็นจริง
ตามบรบิทของโรงเรยีน และภาระหน้าทีท่ีไ่ดร้บัมอบหมาย 

- ปญัหาการประเมินความก้าวหน้าของครูยงัไม่ตรงกบัสภาพความเป็นจริง
ตามบรบิทของโรงเรยีน และภารหน้าทีท่ีไ่ดร้บัมอบหมาย 

- ปญัหาหลกัสตูรแกนกลาง
ทีก่ระทบต่อการจดัการสอน
ของคร ู

- ปญัหาหลกัสตูรแบบ “ครูเป็นศูนย์กลาง” ทีใ่ชก้นัอยู่ในปจัจุบนัเชื่อมโยงกบั 
“การสอนเป็นศนูยก์ลาง” ไม่ใช่การเรยีนเป็นศนูยก์ลาง  

- ปญัหาขาดการสง่เสรมิวชิาชพีอื่น ๆ ผ่านรูปแบบการเรยีนการสอนทีต่่างกนั
ไปตามแต่ละวชิาและสถานการณ์ เพื่อใหเ้กดิความสามารถในการด ารงชวีติ
และเลี้ยงชีพได้ นอกเหนือจากการมีความรู้เชิงวิชาการ (ไม่ว่าผู้สอนจะ
สามารถหยัง่ถึงความเป็นไปได้ในการศึกษาต่อในอนาคตของผู้เรียนได้
หรอืไม่กต็าม) 

ทีม่า: คณะวจิยั Sasin Institute for Global Affairs (SIGA) 
 

 

 

 

 

 

 

 



โครงการวจิยัเรื่องการก าหนดแนวทางการพฒันาการศกึษาไทยกบัการเตรยีมความพรอ้มสูศ่ตวรรษที ่21 

 
 

298 
 

จากการทบทวนสภาพแวดลอ้มการเรยีนรูท้ ัง้หมด พบว่า คร ูมบีทบาทสูงมากต่อพฒันาการ
เรียนรู้ของผู้เรียนและคุณภาพการศึกษา ดังนัน้ ในการพัฒนาการศึกษาของไทยจึงต้องให้
ความส าคัญการสร้างเสริมศักยภาพครูเป็นอันดบัแรก ๆ ทัง้นี้  หากกล่าวถึงบทบาทของครูใน
ศตวรรษที ่21 แลว้นบัว่ายิง่มบีทบาทสงูขึน้มากทวคีณู เนื่องจากบทบาทครทูี่เปลีย่นไปจากเดมิ   

อย่างไรกต็ามหากพจิารณาจากขอ้มลูเกี่ยวขอ้งกบัเรื่องครใูนปจัจุบนั นอกจากจะมปีระเดน็
ปญัหาในเชงิความสมัพนัธ์ ทัง้ระหว่างครู-ผู้เรยีน และระหว่างหน่วยงานกลาง-ครูแล้ว ในเรื่องที่
เกี่ยวขอ้งกบัครยูงัมปีระเดน็ที่ต้องใหค้วามส าคญัเป็นอย่างมาก ไดแ้ก่ เรื่องการเกษยีณอายุคร ูและ
เรือ่งระบบการผลติคร ู

 

การเกษียณอายคุร ู

ในปจัจุบนัประเทศไทยมกี าลงัคนภาครฐัในฝ่ายพลเรอืนจ านวนประมาณ 2.22 ลา้นคน โดย
เป็นข้าราชการประจ า 1.25 ล้านคน จากจ านวนดงักล่าวนัน้ เกือบครึ่งหนึ่งปฏบิตัิงานในด้าน
การศกึษา (515,730 คน) โดยรอ้ยละ 34.75 (435,329 คน) เป็นขา้ราชการครแูละบุคลากรทางการ
ศกึษา (ส านักงานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรอืน, 2555) และเมื่อพจิารณาองค์ประกอบของ
ขา้ราชการในฝ่ายพลเรอืนของประเทศไทย ไม่ว่าจะจ าแนกตามประเภทข้าราชการหรอืตามส่วน
ราชการ จะพบว่าบุคคลกรในส่วนทีเ่กีย่วขอ้งกบัการศกึษานัน้มสีดัส่วนมากกว่าบุคลากรดา้นอื่น ๆ  
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ภาพท่ี 93: สดัส่วนข้าราชการในฝ่ายพลเรอืนของประเทศไทย จ าแนกตามประเภทข้าราชการ 

 

ทีม่า: ส านกังานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรอืน (2555) 

 

ภาพท่ี 94: สดัส่วนข้าราชการในฝ่ายพลเรอืนของประเทศไทย จ าแนกตามส่วนราชการ 

 

ทีม่า: ส านกังานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรอืน (2555) 

 

 

ครแูละบุคลากร
ทางการศึกษา 

34.75% 
พลเรือนสามญั 

28.94% 

ต ารวจ  
16.08% 

เทศบาล 6.60% 
อบต. 5.47% 

กทม. 2.85% 

สถาบนัอดุมศึกษา 
2.66% 

องคก์รอิสระ 1.14% 
อบจ. 0.69% ตุลาการ 0.35% 

อยัการ 0.26% 

รฐัสภาสามญั 0.23% 

ก.ศึกษาธิการ 
37.52% 

สนง.ต ารวจแห่งชาติ 
16.08% 

ก.สาธารณสุข 
13.83% 

เทศบาล 6.60% 
อบต. 5.47% 

ก.มหาดไทย 3.19% 

กทม. 2.85% 

ก.เกษตรและ
สหกรณ์ 2.76% 

ก.การคลงั 2.38% 
ก.ยุติธรรม 1.36% 
ก.คมนาคม 1.12% 

อ่ืนๆ 6.85% 
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จากจ านวนและสดัส่วนที่สูงเช่นนี้ การบรหิารจดัการครูและบุคลากรทางการศึกษาจงึมี
ความส าคญัเป็นอย่างยิง่ โดยเฉพาะในปจัจุบนัซึง่มสีญัญาณของการเกดิรอยต่อครัง้ส าคญัในความ
ต่อเนื่องของการปฏบิตังิาน นัน่คอื เมื่อพจิารณาจากโครงสรา้งอายุขา้ราชการครู พบว่ามสีดัส่วนอยู่
ในช่วงอายุ 50-60 ปี สูงถงึประมาณรอ้ยละ 40 ซึง่มากกว่าอาชพีอื่น ๆ ในประเทศไทย (วรากรณ์ 
สามโกเศศ, 2556 และ ปญัญาสมาพนัธเ์พื่อการวจิยัความเหน็สาธารณะแห่งประเทศ , 2556) เป็น
ตวัชี้วดัว่าในอกี 5-10 ปีขา้งหน้า จะมคีรูเกษียณอายุราชการเป็นจ านวนมาก และอาจส่งผลให้เกดิ
ปญัหาการขาดแคลนบุคลากรครไูด ้ 

ภาพท่ี 95: ช่วงอายุของข้าราชการพลเรือนสามญัทัง้หมดและข้าราชการพลเรือนสามญัในสงักัด
กระทรวงศึกษาธิการ 

   ข้าราชการพลเรือนสามญัทัง้หมด 

 

ข้าราชการพลเรือนสามญัในสงักดักระทรวงศึกษาธิการ 

 

ทีม่า: ส านกังานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรอืน 
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 จากการคาดการณ์ พบว่าจ านวนขา้ราชการครแูละบุคลากรทางการศกึษาทีจ่ะเกษียณอายุ
ราชการในปีงบประมาณ 2556-2560 มจี านวนทัง้สิน้ประมาณ 97,254 คน แบ่งออกเป็น ปี 2556 
จ านวน 10,932 คน ปี 2557 จ านวน 15,541 คน ปี 2558 จ านวน 20,661 คน ปี 2559 จ านวน 
24,689 คน และปี 2560 จ านวน 25,431 คน (ส านักงานคณะกรรมการขา้ราชการครแูละบุคลากร
ทางการศกึษา, 2555) นอกจากนี้ ตามมติคณะกรรมการก าหนดเป้าหมายและนโยบายก าลงัคน
ภาครฐั (คปร.) ไดก้ าหนดให้มกีารคืนอตัราเกษยีณอายุราชการให้กระทรวงศกึษาธกิารเตม็จ านวน 
รอ้ยละ 100 จนถงึปี 2556 เท่านัน้ และหลงัจากนั ัน้จะเหลอือตัราคนืใหเ้พยีงรอ้ยละ 20 ของอตัรา
เกษยีณในแต่ละปี โดยเมื่อพจิารณาตัง้แต่ปี 2557-2560 แลว้ จะได้อตัราเกษยีณคนืมาประมาณ 
20,000 อตัราเท่านัน้  

ระบบการผลิตคร ู

ส าหรบัในดา้นการผลติบุคลากรทางการศกึษา จากการส ารวจจ านวนผูเ้รยีนในสถาบนัผลติ
ครู จากมหาวทิยาลยัของรฐั มหาวทิยาลยัเปิด มหาวทิยาลยัราชภฏั มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาช
มงคล มหาวทิยาลยัเอกชน สถาบนัการพลศกึษา และสถาบนับณัฑติพฒันศลิป์ พบว่า มผีูเ้รยีนทีจ่ะ
ส าเรจ็การศกึษาในปีการศกึษา 2556-2560 ดงันี้ ปีการศกึษา 2556 จ านวน 29,844 คน ปีการศกึษา 
2557 จ านวน 40,437 คน ปีการศกึษา 2558 จ านวน 56,382 คน ปีการศกึษา 2559 จ านวน 71,530 
คน และปีการศกึษา 2560 จ านวน 61,329 คน รวมทัง้สิน้จนถงึปีการศกึษา 2560 หรอืในอกี 5 ปี จะ
มผีู้ส าเรจ็การศกึษารวมทัง้สิ้น 259,522 คน (สภาคณบดคีณะครุศาสตรศ์กึษาศาสตรแ์ห่งประเทศ
ไทย, 2556) 

ตารางท่ี 33:  จ านวนข้าราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษาท่ีจะเกษียณอายุราชการ และจ านวนผู้ท่ีจะ
ส าเรจ็การศึกษาจากสถาบนัผลิตคร ู

ปี จ านวนขา้ราชการครแูละ
บุคลากรทางการศึกษาท่ี
จะเกษียณอายุราชการ 

จ านวนผูท่ี้จะส าเรจ็
การศึกษา 

จากสถาบนัผลิตคร ู
2556 10,932 29,844 
2557 15,541 40,437 
2558 20,661 56,382 
2559 24,689 71,530 
2560 25,431 61,329 
รวม 97,254 259,522 
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สถานการณ์ดงักล่าวเป็นการแสดงให้เห็นถึงปญัหาความไม่สอดคล้องของการวางแผน
ก าลงัคนทางการศกึษา ส่งผลใหเ้กดิปญัหาการขาดแคลนบุคลากร ทัง้ ๆ ทีส่ถาบนัฝ่ายผลติครูก็มี
การผลติบณัฑติออกมาเป็นจ านวนมาก ซึง่ควรศกึษาเชงิลกึการวางแผนการเปลีย่นผ่าน นอกจากนี้ 
สิง่ที่ควรต้องมกีารด าเนินการอย่างเร่งด่วนควบคู่กนัไปกบัการวางแผนก าลงัคนทางการศกึษากค็อื
การเสรมิสรา้งคุณภาพคร ูตลอดจนการผลกัดนัการผลติและกระจายคู่มอืครทูีไ่ดม้าตรฐานใหท้ัว่ถงึ 

ข้อจ ากดั ปัญหาและอปุสรรคทีส่่งผลต่อการเรียนรู้จากสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ของ

ไทยในปัจจบุนั 

 ขอ้จ ากดั ปญัหาและอุปสรรคทีส่่งผลต่อการเรยีนรูจ้ากสภาพแวดลอ้มการเรยีนรูข้องไทยใน
ปจัจบุนัสามารถแบ่งกลุ่มของปญัหาโดยเกณฑข์องรากเหงา้ของปญัหา ได ้3 กลุ่มปญัหา คอื ปญัหา
เชงิโครงสรา้ง (Structure) ปญัหาเชงิพฤติกรรมและปจัจยัพื้นฐานของสภาพแวดล้อมการเรยีนรู้
(Conduct) และปญัหาเชงิวฒันธรรม (Culture) 

1)  ปญัหาเชงิโครงสรา้ง (Structure) ประกอบดว้ย กฎระเบยีบ ขอ้บงัคบั ระบบ โครงสรา้ง
ต่าง ๆ ที่มผีลต่อการท างานของระบบนิเวศน์ เช่น ระบบประเมนิ ระบบการจดัสรร
ทรพัยากร ระบบการพฒันาบุคลากร ระบบการมสี่วนรว่มจดัการศกึษา เป็นตน้   

ผลการศกึษาสรปุไดด้งันี้ 

 ระบบการประเมิน: มีข้อจ ากัดเนื่องจาก การประเมินครูและโรงเรียนไม่ได้
เชื่อมโยงกับผลสมัฤทธิข์องผู้เรยีน นอกจากน้ี การประเมนิไม่สอดคล้องกับ
ความแตกต่างและความตอ้งการของนกัเรยีน โรงเรยีนและพืน้ที่ 

 ระบบการมสี่วนร่วมจดัการศึกษาของภาคส่วนอืน่ : หลกัสูตรและรูปแบบการ
เรยีนการสอนไม่สอดคล้องกบัแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงทัง้ในและต่างประเทศ
หลกัสตูรและรปูแบบการเรยีนการสอนไม่ตอบสนองกบัความต้องการและความ
ต้องการของตลาด ผู้เรยีน สถานศกึษาและชุมชน  นอกจากนี้หน่วยงานกลาง
ขาดกลไกทีช่ดัเจนในการเปิดโอกาสใหผู้ม้สี่วนไดส้่วนเสยีของระบบการศกึษามี
ส่วนร่วมในการก าหนดหลกัสูตร แนวทางการสอน รวมทัง้การบรหิารจดัการ
ทรพัยากร (ความพรอ้มของภาคส่วนต่าง ๆ ความเขา้ใจในการบรหิารและการมี
ส่วนรว่มยงัไมช่ดัเจน 

 การจดัสรรทรพัยากรไม่ตรงตามความต้องการและไม่มปีระสทิธภิาพ : โดย
ประเดน็ปญัหาที่พบในส่วนน้ีได้แก่ ปญัหากลไกการจดัสรรงบประมาณ (เช่น 
การจดัสรรงบประมาณแบบอุดหนุนรายหวั) ปญัหาปรมิาณและคุณภาพของ
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ทรพัยากรที่จดัสรรให้ปญัหาการใช้ทรพัยากรที่ได้ร ับการจดัสรรมาให้เกิด
ประโยชน์ต่อผูเ้รยีน (คร ูสถานศกึษา) เป็นตน้ 

2)  ปญัหาเชิงพฤติกรรมและปจัจัยพื้นฐานของสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ (Conduct) 
ประกอบดว้ย แนวทางการปฏบิตังิานของคร ูความสามารถในการถ่ายทอดความรูแ้ละ
ทกัษะของคร ูความแตกต่างของผูเ้รยีน เป็นตน้ 

3)  ปญัหาเชงิวฒันธรรม (Culture) ประกอบด้วย ความเชื่อ (Belief) อุดมการณ์ของตวั
แสดงในระบบนิเวศน์ (Ideology) ระบบค่านิยม (Value System) และบรรทดัฐานของ
สงัคม (Social Norm) เช่น วฒันธรรมขององค์กรทางการศกึษา วฒันธรรมของแต่ละ
ครอบครวั วฒันธรรมของสงัคมที่ขดัต่อการเรยีนรู ้เป็นต้น โดยปญัหาเชงิวฒันธรรมที่
กระทบต่อเรือ่งการศกึษา เช่น 

- ค่านิยมของครอบครวัที่ขดัขวางการเรยีนรู้ของผู้เรยีน  (การเลี้ยงดูแบบไข่ในหนิ 
การเลีย้งดแูบบตดัหางปล่อยวดั) 

- ทศันคตขิองครบูางส่วนทีข่ดัขวางต่อการเรยีนรูข้องเดก็ (การวดัความเป็นนักเรยีนดี
หรอืไมด่ ีความไมเ่ขา้ใจความแตกต่างของนกัเรยีนใจไมเ่ปิดรบัความคดิเหน็) 

- แนวคดิบรหิารงานแบบรวมศูนยข์องหน่วยงานกลาง 
- แนวความคดิเรือ่งตวัวดัเกีย่วกบัการประเมนิทีอ่าจละเลยความแตกต่างหลากหลาย

ของพืน้ที ่และผูเ้รยีน 
- ศกัยภาพและความสามารถของครตู่อการถ่ายทอดความรูท้างวชิาการและค่านิยม 

 

กลุ่มของปญัหาทัง้ 3 มติิ ซึ่งประกอบไปด้วยโครงสร้างพฤติกรรมและวฒันธรรมเป็น
องค์ประกอบที่มคีวามสมัพนัธ์ซึ่งกนัและกนัซึ่งเมื่อเกดิปญัหาขึน้ในแต่ละมติจิะส่งผลกระทบต่อกนั
และกนั 
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ค. การเตรียมความพร้อมสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ของไทยสู่ศตวรรษท่ี 21 

 เครือ่งมอืในการเตรยีมความพรอ้มคนไทย คอื การศกึษา แต่จะเป็นการศกึษาเพื่อเตรยีมคน
ไทยในศตวรรษที ่21 โดยใชก้ระบวนทศัน์แบบเดมิทีเ่น้นเฉพาะวชิาความรูไ้ม่ได ้เพราะนอกจากการ
มคีวามรูใ้นวชิาหลกั (Core Subjects) แลว้ จะต้องเรยีนรูใ้นลกัษณะสหวทิยาการ (Interdisciplinary) 
และต้องมคีวามรู้รอบตวัอื่นๆ ด้วย เช่น ทัง้ความตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงระดบัโลก (Global 
Awareness)การให้ความรู้ทางด้านเศรษฐกิจ การเงิน การประกอบธุรกิจ หน้าที่พลเมืองโลก 
ตลอดจนความรูด้า้นสุขภาพ และสิง่แวดลอ้ม เป็นตน้ 

การรูว้ชิาเพยีงอย่างเดยีวในศตวรรษที ่21 จะไม่เพยีงพอ นอกจากนี้หากมองถงึการใชช้วีติ
แล้ว  ชวีติคนเราไม่ได้มเีพยีงมติเิดยีว  ดงันัน้นอกจากการศกึษาควรจะต้องเป็นกลไกในการสรา้ง
เสรมิองคค์วามรูแ้ลว้ ยงัจะตอ้งใหค้วามส าคญักบัเรือ่งการสรา้งเสรมิทกัษะชวีติ และทกัษะอาชพีดว้ย 
(Life and Career Skills) เช่น ทกัษะการสรา้งความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคล ซึง่ต้องมทีัง้ศาสตรแ์ละ
ศลิป์ ทกัษะทางสงัคม การมองโลกในแง่ด ีการควบคุมอารมณ์ ท าประโยชน์เพื่อผู้อื่น มภีาวะผู้น า 
รูจ้กัการให ้ท าดโีดยไมห่วงัผลตอบแทน 

นอกจากนี้การเรยีนรู้ ต้องเรยีนกนัตลอดชวีติ ดงันัน้ คนไทยในศตวรรษที่ 21 จะต้องมี
ทกัษะการเรยีนรูแ้ละสรา้งนวตักรรมใหม่ (Learning and Innovation Skills) มัน่ฝึกฝน พฒันาตวัเอง 
เรยีนให้เกดิทกัษะ เรยีนโดยการปฏบิตั ิ(Learning by Doing) การคดิวเิคราะห์ เรยีนรูว้ธิกีาร
แกป้ญัหา มคีวามคดิสรา้งสรรค ์มทีกัษะในการสื่อสาร และทกัษะแห่งความร่วมมอื หรอืเรยีกง่าย ๆ 
ว่า ต้องม ี4C คอื Communication, Collaboration, Creativity และ Critical Thinking และทีข่าด
ไมไ่ดค้อื ทกัษะดา้นสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลย ี(Information, Media and Technology Skills) 

 เมื่อโลกเปลีย่น ระบบการศกึษา แนวทางการเรียนรูเ้ปลีย่นในศตวรรษที ่21 ต้อง “ก้าวขา้ม
สาระวชิา” ไปสู่การเรยีนรู ้“ทกัษะเพื่อการด ารงชวีติในศตวรรษที ่21” (21st Century Skills) ดงันัน้
ระบบการศกึษาเรยีนรูจ้งึจ าเป็นตอ้งปรบักระบวนทศัน์ ปรบักระบวนการเรยีนการสอน โดย 

 การขยายความร่วมมอืจดัการศึกษา คือ จากเดมิ “การจดัการศึกษาเป็นภาระความ
รบัผดิชอบของครู สถานศกึษา หน่วยงานกลางของการศกึษา” ไปสู่ “การจดัการศกึษา
อย่างมสี่วนร่วมทุกหน่วยย่อย”ด้วยเหตุทีว่่าการเรยีนรูข้ยายขอบเขตการเรยีนรู ้ไดก้้าว
ขา้มสาระวชิา ไปสู่การเรยีนรู ้ทกัษะเพื่อการด ารงชวีติในศตวรรษที ่21 เกดิการเรยีนรู้
นอกหอ้งเรยีนมากยิง่ขึน้ 

 การเปลีย่นกระบวนทศัน์ต่อผู้เรยีน คอื จากเดมิ “ผูส้อนเป็นศูนยก์ลาง” ไปสู่ “ผูเ้รยีน
เป็นศูนยก์ลางการเรยีนรู”้  
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ดงันัน้ เมื่อบรบิทเปลีย่นแปลงไปบทบาทของตวัแสดงในระบบนิเวศน์จงึต้องเปลีย่นไปดว้ย 
ตวัอยา่งเช่น 

1) บทบาทของครใูนศตวรรษที ่21 ต่อผูเ้รียน 

 ตวัแสดงหลกัอย่าง“ครู” เป็นปจัจยัส าคญัของการพฒันาคุณภาพการศกึษา จงึจ าเป็นต้อง
ปรบัเปลีย่นเพื่อใหส้อดคลอ้งต่อการเตรยีมคนในศตวรรษที ่21 ซึง่ครจูะตอ้งปรบัเปลีย่นบทบาทดงันี้  

 บทบาทของครูต่อการจดัการศกึษาให้ผู้เรยีนเปลีย่นจาก “ครูสอน” (Teacher) เป็น“ครู
ฝึก” (Coach) หรอื “ครผููอ้ านวยความสะดวกในการเรยีนรู้” (Learning Facilitator) หรอื 
“ครูประเมนิ” (Evaluator) กล่าวคอื จากครทูี่เคยเป็นศูนยก์ลางในการสอน ท าหน้าทีใ่น
การป้อนขอ้มูล อาจกลายเป็นการปิดกัน้การพฒันาศกัยภาพของผู้เรยีน ในท่ามกลาง
การเปลีย่นแปลงใหเ้กดิการเรยีนรูใ้นศตวรรษที่ 21 ครจูงึต้องปรบัเปลีย่นบทบาทจาก
ครผููส้อน ทีท่ าหน้าทีเ่ป็น “ผูรู้”้ เป็นบทบาท ดงันี้ 

- ครผูู้ฝึก (Coach) กล่าวคอื บทบาทหน้าที่ของครตู่อการฝึกให้ผูเ้รยีนคดิ ตัง้ค าถาม
และแกป้ญัหา รวมทัง้ส่งเสรมิการคดิสรา้งสรรคแ์ละการแบ่งปนัความคดิความรูแ้ละ
การแสดงออกระหว่างผูเ้รยีน ผ่านหลกัสตูรการเรยีนการสอน 

- ครูผู้อ านวยความสะดวกในการเรยีนรู้ (Learning Facilitator) กล่าวคอื บทบาท
หน้าทีข่องครตู่อการสรา้งสภาพแวดลอ้มภายในหอ้งเรยีน ในผูเ้รยีนเกดิความสนใจ
ใฝ่หาความรูน้อกหอ้งเรยีน รวมทัง้การถ่ายทอดทศันคตต่ิอการเรยีนการศกึษาของ
ผูส้อนสู่ผูเ้รยีนโดยช่วยสรา้งแรงบนัดาลใจในการศกึษาใหก้บัผูเ้รยีน 

- ครผููป้ระเมนิ (Evaluator) กล่าวคอื บทบาทหน้าทีข่องคร ูประเมนิผลการศกึษาของ
ผูเ้รยีน ผ่านแบบฝึกหดั ตัง้แต่การท า SWOT Analysis ของกลุ่มนักเรยีนในชัน้ของ
ตน เพื่อใหค้รทูราบพืน้ฐาน  

 อย่างไรก็ตาม การปรบัเปลีย่นบทบาทดงักล่าวอาจจะเป็นการฝืนใจครอูยู่บา้ง อาจ
เกดิความไม่คุ้นเคยกบัการรบัหน้าที่ใหม่นี้ หากไม่ระวงัจะคล้ายว่าเป็นการลดบทบาท
หรอืใหค้วามส าคญัครนู้อยลงไป โดยแทจ้รงิแลว้ หากเป็นการทา้ทายมากยิง่ขึน้ โดยท า
หน้าทีค่ลา้ยเป็น “ผูจ้ดัการเรยีนรู”้ ของนกัเรยีน 

 บทบาทของครตู่อสภาพแวดลอ้มของระบบการศกึษา เปลีย่นจาก “ครจูากหอ้งสีเ่หลีย่ม” 
เป็น “ครูจากสภาพแวดลอ้ม” กล่าวคอื เนื่องจากขอบเขตการเรยีนในศตวรรษสามารถ
เรยีนรูไ้ด้ตลอดเวลา ไม่จ ากดัสถานที่ เวลา และบุคคล ดงันัน้ ทุกสิง่ทุกอย่างสามารถ
เขา้มามสี่วนร่วมในการจดัการศกึษาได ้เช่น ปราชญ์ชาวบา้น (สรา้งเสรมิและถ่ายทอด
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ความรู้ภูมปิญัญา ท้องถิ่น รวมทัง้ความรู้นอกห้องเรยีนอื่น ๆ สู่ผู้เรยีน) นักธุรกิจที่
ประสบความส าคญั เป็นตน้ 

 บทบาทของครูต่อการสรา้งเครอืข่ายความร่วมมอืระหว่างคร ูเปลีย่นจาก “ครคูนเดยีว” 
เป็น “การรวมตวักนัของครูประจ าการ” (Professional Learning Communities: PLC) 
กล่าวคอื การท าหน้าที่ครูแบบตวัใครตวัมนัไม่รวมตวักนัออกแบบการเรยีนรูข้องศษิย์
เรยีนรูจ้ากการท าโครงการเป็นทมีเพื่อแลกเปลีย่นเรยีนรูป้ระสบการณ์การท าหน้าที่คร ู 
เช่น มูลนิธิสดศรี-สฤษดิว์งศ์ (มสส.) ก าลงัจะจดั การรวมตัวกันของครูประจ าการ 
(Professional Learning Communities: PLC) ไทย เรยีกว่าโครงการสรา้งชุมชนการ
เรียนรู้ครูเพื่อศิษย์ (ชร.คศ.) หรือในภาษาการจัดการองค์ความรู้ (Knowledge 
management หรอื KM) เรยีกว่าชุมชนนักปฏบิตักิบัการจดัการความรู้ (Community of 
Practice: CoP) 

 บทบาทของครูต่อวิธีจดัการเรียน การสอนจาก “ครูเน้นสอนแบบท่องจ า”หรอื “ครู
ถ่ายทอดสาระหรอืเนื้อความรู้” เป็น “ครเูน้นการเรยีนรูแ้บบลงมอืปฏบิตัิ” (Learning by 
Doing)  กล่าวคือ จากครูที่เคยอ่านหน้าชัน้เรียน อ่านตามต ารา เอกสารประกอบ
รายวิชา ให้นักเรยีนเรยีนรู้จากการเรียนแบบลงมอืท า แล้วการเรียนรู้ก็จะเกิดจาก
ภายในใจและสมองของตนเอง  

- การเรยีนรูแ้บบโครงงาน (Project-Based Learning: PBL) ซึง่เป็นการเน้นเรยีนรู้
จากสมัผสัตรงของตนเอง ไม่ใช่รบัการถ่ายทอดความรู้มือสองมาจากครู โดยมี
เป้าหมายส าคญัคอื การเรยีนรูแ้บบทีเ่กดิการพฒันาและสัง่สมทกัษะขึน้ในภายในตวั
ของผูเ้รยีน ไมใ่ช่ความรูเ้พยีงท่องจ า  
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ตารางท่ี 34: บทบาทของครใูนศตวรรษท่ี  21 ต่อผูเ้รียน  
บทบาทของคร ู

ครใูนศตวรรษท่ี 20 ครใูนศตวรรษท่ี 21 

1. บทบาทของครตู่อการจดัการศกึษาใหผู้เ้รยีน 

- ครสูอน (Teacher)  - ครฝึูก (Coach) เพื่อใหผู้เ้รยีนตัง้ค าถาม ฝึกสรา้ง
แรงบนัดาลใจ 
- ครผููอ้ านวยความสะดวกในการเรยีนรู ้(Learning 

Facilitator) เพื่อสภาพแวดลอ้มใหเ้อือ้ต่อการเรยีนรู ้
- ครปูระเมนิ(Evaluator) เพื่อประเมนิพฒันาการและ
ความกา้วหน้าของผูร้ยีน 

2. บทบาทของครตู่อสภาพแวดลอ้มของระบบการศกึษา 

- ครจูากหอ้งสีเ่หลีย่ม (ครแูละต าราหนงัสอื)  - ครจูากสภาพแวดลอ้มระบบการศกึษา(ปราชญ์
ชาวบา้น ผูป้ระกอบการ เทคโนโลย ีเป็นตน้) 

3. บทบาทของครตู่อการสรา้งเครอืขา่ยความร่วมมอืระหว่างคร ู

- ครคูนเดยีว - การรวมตวักนัของครปูระจ าการ (Professional 
Learning Communities: PLC) 

4. บทบาทของครตู่อวธิจีดัการเรยีน การสอน 

- ครเูน้นสอนแบบท่องจ า 
- ครถู่ายทอดสาระหรอืเนื้อความรู ้

- ครเูน้นการเรยีนรูแ้บบลงมอืปฏบิตั ิ(Learning by 
Doing) 

ทีม่า: คณะวจิยั Sasin Institute for Global Affairs (SIGA) 

 

2) บทบาทของครอบครวัต่อผูเ้รียน 

- แหล่งกระตุน้และส่งเสรมิความคดิสรา้งสรรคข์องผูเ้รยีน 

- หล่อหลอมค่านิยมทางการเรยีนการศกึษาล าดบัแรก (ใหใ้ฝรู่ใ้ฝเ่รยีน) 

- แหล่งสนบัสนุนดา้นเงนิทุนการศกึษาเบือ้งตน้ทีส่ าคญั 

- เป็นตวักลางประสานและถ่ายทอดความรว่มมอืระหว่างผูเ้รยีนกบัตวัแสดงอื่น ๆ 

- สอดส่องดแูลพฤตกิรรม 

- ส่งเสรมิแรงบนัดาลใจในการศกึษาต่อในระดบัสูง 
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3) บทบาทของสถานศึกษาต่อผูเ้รียน 

- สรา้งและรกัษากรอบค่านิยมทางสงัคมต่อระบบการศกึษาเพื่อถ่ายทอดสู่ผูเ้รยีน 

- จดัสรรและแบ่งปนัทรพัยากรทีไ่ดจ้ากหน่วยงานกลางทัง้ดา้นการเงนิ เครื่องมอืและ
อุปกรณ์ในการเรยีน รวมทัง้เทคโนโลยทีี่ส าคญั เพื่อสรา้งสิง่แวดลอ้มและการเรยีน
การสอนที่สรา้งการเรยีนรูแ้ละการพฒันาสตปิญัญาความคดิสรา้งสรรค์ของผู้เรยีน
ในหลายมติ ิ

- น าหลกัสูตรการศกึษามาปรบัเปลีย่นเป็นรปูแบบการเรยีนการสอนทีเ่ฉพาะตวั เพื่อ
ส่งเสรมิการพฒันาสตปิญัญา และความคดิสรา้งสรรคข์องผูเ้รยีน 
 

4)  เทคโนโลยีเพือ่การศึกษาในศตวรรษที ่21 

ความส าคญัและแนวทางการใชเ้ทคโนโลยเีพือ่การศกึษาของไทย 

โลกไดก้า้วขา้มสู่ศตวรรษที ่21 ทีม่าพรอ้มกบัการเปลีย่นแปลงหลากหลายในทุก ๆ ดา้นของ
การด ารงชวีติ กระแสการเปลีย่นแปลงนี้ส่งผลใหบ้รบิทของการสรา้งคนของแต่ละประเทศเปลีย่นไป 
กระแสการเปลีย่นแปลงโลกไดส้่งผลกระทบทัง้ทางสงัคม เศรษฐกจิ สิง่แวดล้อม และการเมอืงของ
ทุกประเทศ ส าหรบัประเทศไทยเอง การก้าวขา้มสู่ศตวรรษที ่21 ไดน้ ามาทัง้โอกาส และความเสีย่ง
ในมติต่ิางๆทีเ่กดิจากแนวโน้มการเปลีย่นแปลงเฉพาะ เช่น การรวมกนัเป็นประชาคมอาเซยีน การมี
บทบาทในเศรษฐกิจโลกที่มากขึ้นของเอเซยีการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศในการรวมกลุ่มของภาค
ประชาสงัคม ความเป็นปจัเจกชนที่สูงขึ้นของคนไทย สภาวะสงัคมที่อุดมไปด้วยข้อมูลข่าวสาร 
ผลกระทบทีช่ดัเจนขึน้ของภาวะอากาศเปลีย่นแปลง และความล ้าหน้าของเทคโนโลยทีีอ่าจท าใหเ้กดิ
การเปลี่ยนแปลงขนานใหญ่ได้ (Disruptive Technology) เหล่านี้ล้วนเป็นความท้าทายที่คนใน
ศตวรรษที่ 20 ไม่เคยพบ ดงันัน้การจดัการศกึษาแบบเดมิ จ าเป็นต้องถูกปรบัเปลี่ยนให้สามารถ
ตอบสนองกบัความทา้ทายใหมเ่หล่านี้ใหไ้ด ้

ในสถานการณ์ปจัจุบนัเทคโนโลยเีพื่อการศึกษามคีวามก้าวหน้าสูง และการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยเีพื่อเพิม่ผลสมัฤทธิข์องผู้เรยีนสามารถสงัเกตไดท้ัว่โลกรวมทัง้ประเทศไทยเอง เรื่องราว
ความส าเรจ็ของการใชเ้ทคโนโลยเีพื่อการศกึษาสามารถพบไดท้ัง้ในประเทศทีม่รีะดบัการพฒันาสูง 
เช่น สหรฐัอเมริกาและอังกฤษ และประเทศที่ก าลังพัฒนา เช่น อินเดีย และบราซิล แต่การใช้
เทคโนโลยเีพื่อการบรหิารจดัการและการใชเ้ทคโนโลยเีพื่อเพิม่ผลสมัฤทธิข์องผูเ้รยีนในประเทศไทย
ยงัมอียู่อย่างจ ากัด ดังนัน้ความท้าทายของผู้วางนโยบายไทยคือการท าให้เทคโนโลยทีี่มอียู่ใน
ปจัจบุนัถูกใชอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ และประสทิธผิลกบัจดุวกิฤตต่ิาง ๆ ของระบบการศกึษาไทย 

ทีผ่่านมาการศกึษาไทยยงัมขีอ้จ ากดัในการตอบสนองโจทยข์องศตวรรษที่ 21 ดงัทีไ่ดเ้หน็
จากประสทิธผิลของผูเ้รยีน เช่น การทีค่ะแนน PISA ของนักเรยีนไทยมคีะแนนต ่ากว่าค่ามาตรฐาน 
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การสอบ PISA เป็นการวดัผลเชงิความเขา้ใจในหวัขอ้คณิตศาสตร ์วทิยาศาสตร ์และการอ่านของ
เยาวชนอาย ุ15 ปีซึง่จดัโดย OECD นอกจากนี้คะแนนของไทยยงัต ่าเฉลีย่ประเทศ OECD ในทุก ๆ
สาขาวชิา (OECD, 2009) และคะแนนเฉลีย่ของประเทศไทยยงัมแีนวโน้มต ่าลงจากผลการทดสอบ
ครัง้ก่อน (OECD, 2000) เมือ่เทยีบกบัหลายประเทศรอบขา้งกลบัมคีะแนนทีด่ขี ึน้ 

ค่าชีว้ดัอื่นๆหลายตวัทีแ่สดงถงึองค์ประกอบของการศกึษากอ็ยู่ในสภาวะทีน่่าเป็นห่วง เช่น 
การที่อตัราการเขา้เรยีนประถมของเยาวชนไทยมแีนวโน้มที่ต ่าลง (2006: รอ้ยละ 93.6, 2007:   
รอ้ยละ 92.2, 2008: รอ้ยละ 90.7, 2009: รอ้ยละ 89.7, The World Bank) ในขณะทีป่ระเทศ
เทยีบเคยีงอย่างเวยีดนามกลบัมอีตัราทีด่ขี ึน้ (2006: รอ้ยละ 93.4, 2008: รอ้ยละ 98.8, 2009:    
รอ้ยละ 98.5, 2010: รอ้ยละ 98.0, 2011: รอ้ยละ 99.3, The World Bank) เยาวชนเหล่านี้เป็นผูท้ีไ่ม่
มแีมโ้อกาสที่จะได้เป็นสถติขิองผลสมัฤทธิท์างการศกึษาของประเทศ จากแนวโน้มโดยรวมระบบ
การศกึษาไทยอาจอยูใ่นจดุวกิฤต ิและจะกลายเป็นขอ้จ ากดัของการพฒันาประเทศ และการด ารงอยู่
อยา่งยัง่ยนืและภาคภมูขิองประเทศไทยในศตวรรษที ่21 

ดงันัน้ทุกภาคฝ่ายจึงมุ่งมัน่ในการสร้างแนวทางการเปลี่ยนแปลง การปฏิรูปการศึกษา
กลายเป็นประเด็นที่ถกเถียงในวงกว้าง แต่สิ่งที่ทุกฝ่ายประจักษ์ในการปฏิรูปการศึกษา คือ 
กระบวนการและผลของการเปลี่ยนแปลงยกเครื่องระบบการศึกษาจ าเป็นต้องอาศัยเวลาในการ
ด าเนินการ ถงึแมว้่าแนวทางการปฏริปูการศกึษาไทยจะถูกก าหนดอย่างชดัเจน และทุกฝ่ายมคีวาม
ตัง้ใจในการเปลีย่นแปลงอยา่งแทจ้รงิ ประเทศไทยกย็งัมอิาจมกีารศกึษาทีด่ถี้วนหน้าไดใ้นระยะเวลา
อนัสัน้ แต่หากเมื่อพจิารณาถงึสภาวการณ์ของการศกึษาไทยโดยละเอยีดจะพบว่าถงึแมภ้าพรวม
ของระบบจะมคีวามสามารถในการสรา้งคนส าหรบัศตวรรษที ่21 น้อยกว่าความต้องการของประเทศ 
แต่กย็งัมหีลายจุดของการศกึษาทีม่ผีลสมัฤทธิส์ูง เช่น การทีค่ะแนน PISA ของเยาวชนในกรุงเทพ 
และโรงเรยีนสาธติของมหาวทิยาลยัมคี่าเฉลี่ยสูงกว่าค่าเฉลี่ยของ OECD เป็นต้น สถานศึกษา
เหล่านี้สามารถตอบโจทยข์องศตวรรษที ่21 ไดม้ากกว่าส่วนอื่นของประเทศ เนื่องจากสถานศกึษา
เหล่านี้มคีวามพรอ้มเนื่องจากมทีรพัยากรเพยีงพอ ดงันัน้จงึเป็นเหมอืนจุดสว่าง (Bright Spots) ของ
ประเทศ ความท้าทายของไทยในส่วนนี้คอื การท าให้คนส่วนใหญ่ของประเทศสามารถเข้าถึงจุด
สว่างเหล่าน้ีให้ได้ ประกอบกบัในปจัจุบนัเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทยมี
ความก้าวหน้าเป็นอย่างมาก จงึสามารถใช้เป็นเครื่องมอืส าคญัในการเพิม่การเขา้ถงึการศกึษาที่มี
คุณภาพของคนไทยได ้ 

ในทางตรงกนัขา้ม กลุ่มของสถานศกึษาและผูเ้รยีนทีม่ศีกัยภาพกส็ามารถใชเ้ทคโนโลยเีพื่อ
ขยายความสามารถของตวัเองให้ทดัเทยีมกบัประเทศชัน้น าได้เช่นกนั เทคโนโลยทีี่มุ่งเน้นการใช้
วธิกีารเรยีนการสอนทีเ่ขา้กบัการพฒันาทกัษะแห่งศตวรรษที ่21 สามารถและเริม่มกีารประยุกต์ใช้
กบัสถานศกึษาในประเทศไทยที่มคีวามพรอ้มเพยีงพอ หรอือาจใช้เป็นปจัจยัแห่งการเปลี่ยนผ่าน 



โครงการวจิยัเรื่องการก าหนดแนวทางการพฒันาการศกึษาไทยกบัการเตรยีมความพรอ้มสูศ่ตวรรษที ่21 

 
 

310 
 

(Transformative Factor) ของสถานศกึษาทีม่ขีอ้จ ากดัทีจ่ะเป็นรปูแบบของการผสมผสานการเพิม่
การเขา้ถงึ และการปรบัการเรยีนการสอนแบบศตวรรษที ่21 อยา่งควบคู่กนัไปกไ็ด ้

ส าหรบัหน่วยการศึกษาระดบันโยบาย การใช้เทคโนโลยจีะมวีตัถุประสงค์ที่ต่างออกไป 
กล่าวคอื เทคโนโลยคีวรถูกใชใ้นการช่วยบรหิารจดัการ ผ่านการส่งเกบ็ขอ้มลูและเครอืข่ายเชื่อมต่อ 
เพื่อทีใ่หห้น่วยงานระดบันโยบายมขีอ้มลูในการบรหิารจดัการ ซึง่ในปจัจบุนักระบวนวธิ ีและแนวทาง
การเก็บข้อมูลยงัคงใช้แบบมอื (Manual) เป็นหลกัซึ่งส่งผลต่อประสทิธภิาพและประสทิธผิลของ
กระบวนการบรหิารจดัการต่าง ๆ เช่น การประเมนิคุณภาพโรงเรยีนอาศยัผู้ประเมนิจากส่วนกลาง 
ซึง่มขีอ้จ ากดัในเวลา และความเขา้ใจท้องถิน่ ผูป้ระเมนิจงึจ าเป็นต้องใชห้ลกัการจากส่วนกลางเป็น
หลกั ซึง่บางครัง้อาจไม่สะทอ้นคุณภาพของสถานศกึษาอย่างครบมติ ิในทางตรงกนัขา้ม หากมกีาร
กระจายการประเมนิสู่ผูม้สี่วนไดส้่วนเสยีอื่นๆในทอ้งถิน่ โดยใชผู้ป้ระเมนิส่วนกลางเป็นผูอ้ านวยการ
ประเมนิ การประเมนิจะสามารถท าไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพมากขึน้และยงัสะท้อนถงึประสทิธผิล ทัง้
ในมุมของหน่วยงานกลางและความต้องการของทอ้งถิน่ กระบวนการเหล่านี้จ าเป็นต้องอาศยัความ
ไวเ้นื้อเชื่อใจ การกระจายอ านาจ และเครือ่งมอืทางเทคโนโลยเีป็นปจัจยัหลกั 

 

สถานการณ์ด้านการศึกษาไทยและด้านโทรคมนาคมและเทคโนโลยีของไทยใน
ปัจจบุนั 

ปจัจุบนัเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทยมคีวามก้าวหน้ากว่าก่อนเป็น
อยา่งมาก แต่ระดบัการพฒันากย็งัอยู่ในล าดบัทีห่่างจากประเทศทีพ่ฒันาแล้ว และประเทศใกลเ้คยีง 
(Peers) หลายประเทศ ดงัที่จะสามารถเหน็ได้จากการจดัอนัดบัในดชันีชี้วดันานาชาต ิเช่น ในปี 
2012 สถาบนั IMD จดัอนัดบัความสามารถในการแข่งขนัไทยอยู่ทีอ่นัดบั 30 จากทีว่ดัทัง้หมด 59 
ประเทศ ในขณะที่สงิคโปรอ์ยู่ที่อนัดบั 4 และมาเลเซยีอยู่ที่อนัดบั 14 โดยสาเหตุหลกัในการจดั
อนัดบัเนื่องจากระดบัการพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐานดา้นเทคโนโลย ี(อนัดบั 50) และโครงสรา้งพืน้ฐาน
ดา้นวทิยาศาสตร ์(อนัดบั 40) ของไทยต ่ามาก 

เมือ่มองถงึเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารโดยตรง การเขา้ถงึอนิเตอรเ์น็ตความเรว็สูง
ของประชาชนไทยอยู่ที่รอ้ยละ 6.23 ซึง่ต ่ากว่าค่าเฉลีย่ของโลก และค่าเฉลี่ยของประเทศในเอเซยี 
ในขณะทีม่าเลเซยีมอีตัราการเขา้ถงึที่รอ้ยละ 8.39 โดยการเขา้ถงึอนิเตอรเ์น็ตความเรว็สูงของไทย
ยงัอยูใ่นวงจ ากดั และอยูใ่นบรเิวณเมอืงเป็นส่วนใหญ่ 
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ภาพท่ี 96: อตัราการเข้าถึงอินเตอรเ์น็ตความเรว็สูง (ต่อประชากร 100 คน) 

 
ทีม่า: World Bank 

 

โครงสร้างด้านเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร โดยเฉพาะการเข้าถึงอินเตอร์เน็ต
ความเรว็สงูเป็นปจัจยัพืน้ฐานทีส่ าคญัในของการมผีลสมัฤทธิใ์นการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการ
สื่อสารเพื่อการศกึษา แนวทางการพฒันาของประเทศไทยในปจัจุบนัภาครฐัมคีวามพยายามในการ
ขยายการเขา้ถงึเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารของประชาชนโดยรวม กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารได้มกีารจดัท ากรอบนโยบายเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารระยะ 
พ.ศ. 2554 - 2563 ของประเทศไทย หรอืเรยีกโดยย่อว่ากรอบนโยบาย ICT2020 โดยอาจแบ่ง
เนื้อหาสาระการพฒันาเป็นสองส่วน คอื การพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐานเทคโนโลยสีารสนเทศและการ
สื่อสารของประเทศ และการพฒันาการประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารในภาคส่วนที่
ส าคญั โดยแนวทางการพฒันาดงักล่าวจะด าเนินการเพื่อตอบสนองกบัความท้าทาย  7 ประการที่
ระบุไว้ในกรอบนโยบาย ซึ่งหนึ่งในความท้าทายคอืประเดน็ที่จะใช้เทคโนโลยสีารสนเทศและการ
สื่อสารเป็นเครือ่งมอืในการปฏริปูการศกึษา 

แนวทางการพฒันาโครงสรา้งพื้นฐานด้านเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารตามกรอบ
นโยบาย ICT2020 มเีป้าหมายทีจ่ะเพิม่อตัราการเขา้ถงึของอนิเตอรเ์น็ตความเรว็สูงใหถ้งึรอ้ยละ 80 
ในปี พ.ศ. 2558 และรอ้ยละ 95 ในปี พ.ศ. 2563 การด าเนินนโยบายดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน ICT 
ของไทยเป็นไปดว้ยความล่าชา้จากเหตุผลทางภาครฐั และกรอบกฏหมายทีเ่กี่ยวขอ้งทีอ่าจปรบัตาม
ไม่ทนัความก้าวหน้าของเทคโนโลย ีถงึอย่างไรก็ตาม การด าเนินนโยบายทีส่ าคญัเรื่องอนิเตอรเ์น็ต
ความเรว็สูงแบบไรส้ายผ่านระบบเครอืข่าย 3G ได้รบัการด าเนินการแล้ว และโครงการโทรทศัน์
ดิจิทัล ซึ่งจะเป็นจุดส าคัญของการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างพื้นฐานที่เอื้อให้เกิดการเข้าถึงสื่อ



โครงการวจิยัเรื่องการก าหนดแนวทางการพฒันาการศกึษาไทยกบัการเตรยีมความพรอ้มสูศ่ตวรรษที ่21 

 
 

312 
 

อินเตอร์เน็ต และสื่อโทรทศัน์ความละเอียดสูงของไทย สื่อทัง้สองเป็นสื่อส าคญัที่ใช้ส่งเสรมิการ
พฒันาการศกึษาและพฒันาประชากรไทยในวงกวา้ง 

เทคโนโลยอีนิเตอรเ์น็ตความเรว็สูงผ่านเครอืข่ายโทรศพัทเ์คลื่อนที ่3G เป็นเทคโนโลยทีีจ่ะ
ช่วยลดช่องว่างของการเขา้ถงึอนิเตอรเ์น็ตความเรว็สูงของประเทศไทยได ้ในขณะนี้ผูใ้หบ้รกิารเครอื
เครอืข่ายโทรศพัท์เคลื่อนที่หลกัทุกรายของประเทศไทยได้ก าลงัขยายเครอืข่ายออกสู่บริเวณนอก
เมอืงมากขึน้ โดยการเปิดใหบ้รกิาร 3G ทีค่วามถี่ 2.1GHz ส่งผลใหต้ลาดบรกิารโทรศพัทเ์คลื่อนที ่
เติบโตร้อยละ 11.5 โดยรวมในช่วงครึ่งแรกของปี พ.ศ. 2555 (กสทช.) มากกว่าปี พ.ศ. 2554 
(กสทช.) ทีม่กีารเตบิโตเพยีงรอ้ยละ 9.8โดยเฉพาะอย่างยิง่การเตบิโตนี้มกีารขยายของการใชข้อ้มลู
สูงถงึรอ้ยละ 42.8 (กสทช.) เทยีบกบัที่ขยายตวัรอ้ยละ 30 (กสทช.) ในช่วงเดยีวกนัของปี พ.ศ. 
2554 ในขณะทีก่ารใชบ้รกิารแบบเสยีง (โทรศพัท)์ กลบัมแีนวโน้มลดลงจากรอ้ยละ 5.8 (กสทช.) ใน
ปี พ.ศ. 2554 เป็นรอ้ยละ 3.9 (กสทช.) ในปี พ.ศ. 2555 ดงันัน้พฤตกิรรมการใชอ้นิเตอรเ์น็ตผ่าน
เครอืขา่ย 3G จะกา้วมาสู่ชวีติประจ าวนัของประชาชนไทย 

 

ภาพท่ี 97: มูลค่าแยกตามประเภทบริการเสียงและขอ้มูล 

 
 

 

 

 

 

 

 

ทีม่า: ศนูยว์จิยักสกิรไทย 

 

 

 

 

 

  

มลูค่า (ล้านบาท) 
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ภาพท่ี 98: อตัราการผูใ้ช้บริการเครอืข่ายโทรศพัทเ์คลื่อนท่ี (ต่อประชากร 100 คน) 

 

 
 

ทีม่า: World Bank 

 

ดงันัน้ การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศกึษาไทยจ าเป็นต้องเขา้ใจระดบั
การพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐานดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร ลกัษณะเฉพาะของโครงสรา้ง
ในประเทศ และแนวโน้มการใช้งานของประชาชน เทคโนโลยทีี่จะน ามาประยุกต์ใช้กบัการศึกษา
จะต้องอยู่บนบรบิทที่เหมาะสม ซึ่งทิศทางการพฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารและ
แนวโน้มก าลงัมุ่งสู่เทคโนโลยอีนิเตอรเ์น็ตความเรว็สูงไรส้ายบนเครอืข่ายโทรศพัท์มอืถือ (Mobile 
Technology) เป็นหลกั 
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นโยบายด้านการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 
ประเทศไทยมแีนวทางการใช้เทคโนโลยเีพื่อการศกึษาอยู่หลายโครงการ โดยโครงการที่มี

ความเด่นชดัในยุคปจัจุบนัคอื โครงการแทบ็เลต็พซีเีพื่อการศกึษาไทย (One Tablet Per Child: 
OTPC) ซึ่งด าเนินการร่วมกันระหว่างกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และ
กระทรวงศกึษาธกิาร โดยมกีารน าร่องในการจดัคอมพวิเตอรแ์บบพกพาให้นักเรยีนชัน้ปีที่ 1 ไป 
800,400 เครื่องในปี พ.ศ. 2555 ซึง่ประเทศไทยเป็นประเทศแรก ๆ ทีม่กีารใชเ้ครื่องมอืชนิดนี้ในวง
กวา้ง การใชง้านคอมพวิเตอรแ์บบพกพาในปจัจุบนัยงัมขีอ้จ ากดัหลายประการ เช่น การขาดเน้ือหา
ทีเ่หมาะสมและสามารถใชค้วามสามารถของเครือ่งไดเ้ตม็ที ่การขาดการเขา้ถงึอนิเตอรเ์น็ตความเรว็
สูงในบางพื้นที่ ความพรอ้มของผู้สอนและหลกัสูตรในการประยุกต์ใช้สื่อในการเรยีนการสอน การ
ขาดเครือ่งมอืสนบัสนุนการประยกุตใ์ชข้องผูส้อน และทศันคตขิองผูม้สี่วนไดส้่วนเสยีทีย่งัไม่แน่ใจใน
ประสทิธผิลของการใชค้อมพวิเตอรแ์บบพกพาในการเรยีนการสอน เป็นตน้ 

เทคโนโลยทีี่มบีทบาทในการเรยีนการสอนของประเทศไทยอีกชนิดหนึ่ง คือ การใช้สื่อ
โทรทศัน์ในการใหก้ารศกึษาอยู่อย่างกว้างขวาง ซึง่การเรยีนทางไกลแบบโทรทศัน์มขีอ้ดคีอืผูเ้รยีน
สามารถเขา้ถงึไดง้า่ย และสื่อโทรทศัน์มคีวามสามารถในการกระจายสูง แต่สื่อโทรทศัน์มขีอ้จ ากดัคอื 
เป็นสื่อทีม่ลีกัษณะทางเดยีว และการโต้ตอบระหว่างผู้เรยีนและผู้สอนนัน้จ ากดัซึ่งไม่เอื้อให้กบัการ
เรยีนการสอนแบบศตวรรษที ่21 ถงึอยา่งไรกต็ามการใชส้ื่อโทรทศัน์สามารถใชร้่วมกบัสื่ออื่น ๆ เช่น 
สื่ออนิเตอรเ์น็ต ทัง้นี้เพื่อเพิม่การโต้ตอบระหว่างผูเ้รยีน และระหว่างผูเ้รยีนและผูส้อนได ้โครงการที่
ด าเนินผ่านมาของการเรียนทางไกลผ่านสื่อโทรทัศน์ในประเทศไทยมีการให้การศึกษาทัง้
ระดบัพืน้ฐาน และระดบัอาชพี/อุดมศกึษา เช่น โครงการสถานีวทิยุโทรทศัน์การศกึษาทางไกลผ่าน
ดาวเทยีม (Distance Learning Television: DLTV) ซึง่ด าเนินการออกอากาศรายการโทรทศัน์เพื่อ
การศกึษาในระบบ (Formal Education) และการศกึษาตามอธัยาศยั (Informal Education) โดยการ
ถ่ายทอดสดจากโรงเรยีนตน้ทางโรงเรยีนไกลกงัวล สื่อทางไกลของมหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธริาช 
เป็นตน้ 

นอกจากนี้ ยงัมแีนวนโยบายอกีหลายอย่างในการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร
เพื่อประโยชน์ทางการศกึษา หลายโครงการก าลงัอยู่ในช่วงพฒันาซึง่น่าจะส่งผลกระทบในทางบวก
กบัการแก้ปญัหาดา้นคุณภาพ และการเขา้ถงึ เช่น โครงการ Brain Clouding ตามแผนเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศกึษา ของกระทรวงศกึษาธกิารฉบบัปจัจุบนั โครงการพฒันาสื่อ
การเรยีนดจิดทลัพรอ้มคู่มอืครแูละแบบฝึกทกัษะผูเ้รยีน เป็นตน้  
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ช่องว่าง ข้อจ ากดั ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินนโยบายด้านการใช้เทคโนโลยีเพ่ือ
การศึกษา 
การด าเนินนโยบายทีผ่่านมามขีอ้จ ากดัทีค่ลา้ยกนัของแต่ละโครงการ ซึง่ปญัหาและอุปสรรค

ดงักล่าวจะรวมถึงปญัหาโดยภาพรวมของการพฒันา และข้อท้าทายเฉพาะหน่วยนโยบายด้าน
การศกึษา (กระทรวงศกึษาธกิาร และหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้ง) โดยประเดน็ขอ้ทา้ทายสามารถสรุปได้
ดงันี้ 

 ความล่าชา้การพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐานเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 

ตามที่ไดก้ล่าวมาขา้งต้น การพฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารโดยรวม
ของประเทศไทยอยูใ่นเกณฑท์ีช่า้กว่าหลายประเทศทีอ่ยู่ระดบัเดยีวกนั โดยปจัจุบนั
ประเทศไทยมรีะดบัการพฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารที่ต่างกนัมาก
ระหว่างเมอืงและชนบท ซึ่งปจัจยัน้ีเป็นอุปสรรคต่อการต่อยอดการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศกึษา 

ถึงอย่างไรก็ตาม ระดับการพัฒนาของประเทศไทยเรื่องการเข้าถึงโครงข่าย
อนิเตอรเ์น็ตความเรว็สูงสามารถเกดิขึ้นได้อย่างก้าวกระโดดหากภาครฐัสามารถ
ด าเนินการส่งเสรมิ และลงทุนดา้นโครงขา่ยพืน้ฐานตามกรอบนโยบาย ICT2020 ได ้
นอกจากนี้สถานการณ์การเขา้ถงึโครงข่ายอนิเตอรเ์น็ตความเรว็สูงของประชากร
ไทยก าลงัมแีนวโน้มทีด่ขี ึน้จากการพฒันาเครอืข่าย 3G จากผูป้ระกอบการเอกชน 
ดงันัน้ประเด็นท้าทายนี้เป็นประเด็นท้าทายที่ได้ถูกด าเนินการแก้ไขอยู่ ซึ่งการ
ตอบสนองความท้าทายในการใช้เทคโนโลยเีพื่อการศกึษาจงึจ าเป็นที่ต้องมุ่งเน้น
เรือ่งการเตรยีมความพรอ้มของภาคส่วนในระบบการศกึษา 

 การมองแยกส่วนของการด าเนินนโยบาย 

แนวทางการก าหนดนโยบายการใช้เทคโนโลยเีพื่อการศึกษายงัขาดการก าหนด
เป้าประสงคร์วม โดยหลายโครงการและแนวนโยบายทีถู่กด าเนินออกไปมุ่งเน้นให้
เกดิผลสมัฤทธิห์ลายด้าน แต่ความหลากหลายของนโยบายท าให้ผู้ปฏบิตัมิอิาจใช้
ทรพัยากรในแต่ละแนวทางไดอ้ย่างเตม็ที ่และส่งผลใหก้ารปฏบิตัไิม่เกดิผลสมัฤทธิ ์
เท่าที่ควร การแนวทางของนโยบายโดยรวมมคีวามหลากหลายสูง ท าให้ขาดจุด
มุ่งเน้นทีท่ าใหเ้กดิการเปลีย่นแปลง (Critical Mass) ซึง่การด าเนินนโยบายทีผ่่าน
มาหลายส่วนจะก่อใหเ้กดิความส าเรจ็ไดเ้ฉพาะจุดที่ผูป้ฏบิตัมิคีวามพรอ้มเพยีงพอ
เท่านัน้ 
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 การมองแยกส่วนระหว่างเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารและส่วนอื่นของ
การศกึษา 

แต่ประเด็นส าคญัของการด าเนินนโยบายการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศและการ
สื่อสารเพื่อประโยชน์ทางการศึกษา คือ การที่หลายภาคส่วนยังมองการใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารแบบแยกส่วนโดยขาดความเป็นเนื้ อเดยีวกนั
กบัการเรยีนการสอนโดยรวม และหลกัสูตรและขอ้จ ากดัของกฏระเบยีบทีจ่ ากดัการ
ใช้การใช้เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารเพื่อประโยชน์ทางการศกึษาอย่างมี
ประสทิธผิลสงูสุด 

 ทศันคตขิองผูม้สี่วนไดส้่วนเสยี 

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในประเทศไทยยงัอยู่ในมุมจ ากัด เช่น ด้านสื่อที่มี
ประโยชน์ หรอืการใช้เพื่อการบรหิารจดัการอย่างเต็มรูปแบบ ในทางตรงกนัข้าม
การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารเพื่อความบนัเทงิกลบัมอีย่างกวา้งขวาง
และขาดความเขา้ใจของสงัคม เช่น การใชส้ื่อสงัคมออนไลน์ การใชอ้นิเตอรเ์น็ตเพื่อ
ความบนัเทงิ การเล่นเกมส์ที่เน้นความบนัเทงิ เป็นต้น การขาดความเข้าใจด้าน
เทคโนโลยขีองประชากรในสงัคมเป็นเรื่องปกติที่สงัคมต้องเรยีนรู ้แต่การด าเนิน
นโยบายส่งเสรมิความรูข้องสงัคมจงึเป็นสิง่ทีจ่ าเป็น  

ถงึอย่างไรก็ตาม ผลกระทบจากการขาดความรู้ความเข้าใจการใช้เทคโนโลยขีอง
สงัคมย่อมส่งผลกระทบกับทศันคติของผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย เช่น ผู้ปกครองของ
ผู้เรียนยังขาดความมัน่ใจในการใช้เทคโนโลยี หรือเกรงว่าจะเป็นการ “เล่น” 
มากกว่าการ “เรยีน” ผู้สอนก็ยงัไม่เชื่อมัน่ว่าเทคโนโลยจีะสามารถเสรมิการเรยีน
การสอนสู่ผลสมัฤทธิท์ี่ดีกว่าจรงิ ทศันคติเหล่าน้ีประกอบกบัความไม่พร้อมของ
เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการศกึษาเองส่งผลใหก้ารเกดิผลสมัฤทธิเ์ป็นไปไดย้าก 

แนวทางการด าเนินนโยบายด้านนี้ควรส่งเสริมให้เกิดความเข้าใจในการใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร (ICT Literacy) ในทุกภาคส่วน โดยแนวทาง
และขอบเขตได้ถูกก าหนดไว้ในหลายแผนงาน เช่น แนวนโยบาย ICT2020 ที่
ก าหนดใหม้กีารสรา้ง ICT Literacy ในวงกวา้ง รวมทัง้ผูท้ีอ่ยูใ่นระบบการศกึษาดว้ย 
(มกีารก าหนดใหอ้ยูใ่นหลกัสตูรระดบัประถมและมธัยม) แต่ความทา้ทายจะอยู่ทีก่าร
แปลงสู่ภาคปฏิบตัิ ซึ่งต้องอาศัยเวลา ความเชื่อ และความจรงิจงัในการใช้งาน
เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารโดยรวม 
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 ความพรอ้มของผูจ้ดัการศกึษาในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 

นอกจากทศันคติในเชิงลบ บุคลากรทางการศึกษาที่พร้อมในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเสรมิในการเรยีนการสอนไดอ้ย่างมปีระสทิธผิลยงัมอียู่จ ากดั เครื่องมอืที่
ใชพ้ฒันาการประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการเรยีนการสอน
ยงัมอียู่ในวงแคบ นอกจากนี้ยงัมขีอ้จ ากดัของสถานศกึษาเอง เช่น ผลส ารวจการ
เขา้ถงึอนิเตอรเ์น็ตความเรว็สงูของสถาบนัการศกึษาขัน้พืน้ฐานมจี ากดัอยู่เพยีงรอ้ย
ละ 39 เท่านัน้ (กระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร) ท าให้การใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศยงัไมส่ามารถส่งใหเ้กดิประสทิธผิลในวงกวา้ง 

 เนื้อหาของสื่อ 

การพฒันาเนื้อหา (Content) ของสื่อที่ใช้ผ่านเทคโนโลยสีารสนเทศของไทยยงัมี
ขอ้จ ากดัโดยยงัไม่สามารถใช้ความสามารถของเทคโนโลยไีด้เตม็ที ่เช่น เนื้อหาใน
คอมพวิเตอรแ์บบพกพาของนกัเรยีนชัน้ประถมปีที ่1 มสีื่อลกัษณะโตต้อบอยู่น้อย มี
สื่อที่แปลงจากกระดาษสู่ดจิติลัอยู่มากแต่ยงัไม่ได้ใช้ความสามารถของเทคโนโลย ี
อาท ิการใชส้ื่อการเรยีนเฉพาะบุคคล (Personalized Learning) นอกจากนี้ เนื้อหา
ของสื่อและหลกัสตูรยงัไมเ่อื้อใหก้ารจดัการผูเ้รยีนและหอ้งเรยีนสามารถท าไดอ้ย่าง
มปีระสทิธภิาพ และไรร้อยต่อ 

 

ภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีทีพึ่งประสงค ์

แนวทางการใช้เทคโนโลยเีพื่อการศกึษาของไทยไม่ควรมุ่งเน้นการแก้ไขปญัหาที่มอียู่ แต่
ควรมุ่งเน้นการบรรลุเป้าประสงค์หลักการศึกษาของไทย ซึ่งการบรรลุเป้าประสงค์เหล่าน้ีจะ
จ าเป็นต้องแก้ไขปญัหาเพยีงบางปญัหา แต่อาจจ าเป็นทีต่้องมกีารด าเนินนโยบายใหม่ๆเพื่อเอื้อให้
เกดิสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกบัการใช้เทคโนโลยเีพื่อการศึกษา แนวทางการใช้เทคโนโลยเีพื่อ
บรรลุเป้าประสงคห์ลกัการศกึษาแต่ละประเดน็มดีงัต่อไปนี้ 

1. การเข้าถึง (Access) 

การเขา้ถงึการศกึษาเป็นปจัจยัแรกทีเ่ป็นประตูแห่งโอกาสใหป้ระชาชนไทย ความส าคญัของ
ประเดน็การเขา้ถงึการศกึษาจงึถูกมองว่าเป็นสทิธขิ ัน้พื้นฐานของมนุษย ์ตามเป้าหมายการพฒันา
สหสัวรรษ (Millennium Development Goals: MDGs) โดยภาพรวมประชากรวยัเรยีนของไทยมี
สถติกิารเขา้ถงึทีด่ ีแต่ประเทศไทยยงัมปีระชากรบางส่วนทีม่ปีญัหาเรื่องการเขา้ถงึ โดยเฉพาะอย่าง
ยิง่กลุ่มเดก็ทีอ่ยู่นอกโรงเรยีน ซึง่การส ารวจของสถาบนั UIS พบเดก็วยัประถมและมธัยมทีไ่ม่ไดอ้ยู่
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ในโรงเรยีนถงึเกอืบรอ้ยละ 10 ของเดก็ทัง้หมด ซึง่ประชากรกลุ่มน้ีจะขาดโอกาสในชวีติ และอาจเป็น
กลุ่มตน้ของประชากรชายขอบในอนาคตและรุ่นถดัไป 

เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารมปีระโยชน์หลกัในการเชื่อมต่อ ร่นระยะทางและเวลา 
ดงันัน้เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารจงึสามารถใชเ้ป็นกลไกหลกัในการเพิม่อตัราการเขา้ถึง
การศึกษาของประชากรกลุ่มนี้ได้ ซึ่งอาจขยายผลไปสู่ประชากรกลุ่มอื่นที่ไม่เข้าถึงด้วย เช่น 
ประชากรวยัท างานทีไ่มไ่ดร้บัการศกึษาเป็นตน้ 

การด าเนินนโยบายจ าเป็นต้องมคีวามเขา้ใจถงึพฤตกิรรมกลุ่มเป้าหมายแต่ละกลุ่ม และต้อง
ออกแบบยุทธศาสตรใ์หส้ามารถด าเนินการไดเ้หมาะสมกับแนวทางการด าเนินชวีติ (Lifestyle) ของ
ประชากรกลุ่มเป้าหมายเพื่อใหส้ามารถเขา้ถงึไดจ้รงิ 

2. ความเท่าเทียม (Equity) 

ความเท่าเทยีมเป็นประเดน็ทีม่คีวามสบืเนื่องกบัการเขา้ถงึ กล่าวคอืถงึแมว้่าไทยจะมอีตัรา
การเข้าถึงที่สูง แต่ความเหลื่อมล ้าที่เกิดจากคุณภาพที่แตกต่าง ทางเลือกของการศึกษา ความ
เหลื่อมล ้าทางรายไดข้องสายอาชพี ความเหลื่อมล ้าของกลุ่มผูม้คีวามต้องการพเิศษ ลว้นเป็นความ
ท้าทายที่ส่งผลกระทบกับชีวิตความเป็นอยู่ของผู้เรียนในระยะยาว ซึ่งแนวทางการปฏิบตัิตาม
เป้าประสงค์หลกัการศึกษามแีนวทางเพิม่ความยดืหยุ่นและการมแีต้มต่อที่จะส่งเสรมิให้ผู้ที่ขาด
โอกาสสามารถมคีวามสามารถในการแขง่ขนัได ้

คุณลกัษณะของความท้าทายในแต่ละกลุ่มที่มคีวามเหลื่อมล ้ามคีวามแตกต่างกนัสูง ดงันัน้
การประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยจีงึจ าเป็นตอ้งค านึงถงึความต้องการทีแ่ตกต่างกนั เช่น กลุ่มเดก็ทีม่อีาการ
ไม่สามารถเรยีนได ้(Learning Disorder) อาท ิกลุ่มเดก็ Autistic มกีารน าเทคโนโลยมีสี่วนเขา้มา
ช่วยพฒันาในจุดที่พฒันาช้ากว่าเด็กปกต ิซึ่งหลายเครื่องมอือยู่ในรูปแบบแอปพลเิคชัน่ในเครื่อง
คอมพวิเตอร์พกพา (Tablet) เพื่อเสรมิสรา้งทกัษะพื้นฐาน (เด็กปกติไม่จ าเป็นต้องใช้เครื่องมอื
พเิศษ) เป็นตน้ แต่การจดัการศกึษาใหผู้เ้รยีนกลุ่มนี้ยงัมกีารกระจายอยู่หลายหน่วยงานทัง้กระทรวง
สาธารณสุข และกระทรวงศกึษาธกิาร โดยมคีวามท้าทายในการบูรณาการ ซึง่ในส่วนนี้ควรมกีาร
ประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารเขา้มาบรหิารจดัการแบบองคร์วมมากขึน้ 

ในทางตรงกนัข้าม ความเหลื่อมล ้าที่ไม่ได้เกดิจากลกัษณะพเิศษทางกายภาพของผู้เรยีน 
เช่น ขอ้จ ากดัการเลอืกเรยีนต่อ หรอืความเหลื่อมล ้าทีเ่กดิจากความแตกต่างของการพฒันาเมอืงและ
ชนบท ความไม่เท่าเทยีมนี้ควรมุ่งเน้นด้วยการลดขอ้จ ากดัด้านการเขา้ถงึ และเพิม่การใชเ้ครื่องมอื
ทางการเงนิเพื่อลดขอ้เสยีเปรยีบทางเศรษฐสงัคม (Socio-Economic) ใหผู้ท้ ีข่าดโอกาส 
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3. คณุภาพ (Quality) 

ประเดน็หลกัของการศกึษาปจัจุบนัคอืเรื่องคุณภาพ ซึง่สภาวการณ์ของคุณภาพการศกึษา
ไทยถูกสะท้อนออกมาในตัวชี้วดัต่าง ๆ ทัง้ในระดบัประเทศ และระดบันานาชาติ ซึ่งเด็กไทยมี
คะแนน PISA ที่ต ่า และเป็นแนวโน้มขาลง แต่เมื่อวเิคราะหถ์งึลกัษณะการกระจายของคุณภาพ
การศกึษาในประเทศไทยกลบัพบถงึความแตกต่างภายในกลุ่มมากกว่าความแตกแต่งระหว่างกลุ่ม 
กล่าวคอื ผลสมัฤทธิข์องนกัเรยีนขึน้อยูก่บัตวันกัเรยีนมาก และการเรยีนการสอนไม่สามารถพฒันาผู้
ทีเ่รยีนไม่ดไีด้มปีระสทิธผิลเท่าทีค่วร คะแนน PISA ของนักเรยีนไทยทีม่คี่าเฉลีย่สูงจะอยู่เฉพาะใน
กลุ่มโรงเรยีนทีม่คีวามพรอ้มสงู เช่น ในเมอืง และโรงเรยีนสาธติของมหาวทิยาลยั เท่านัน้ ประเดน็ที่
ส าคญัคอื ท าอยา่งไรใหก้ารศกึษาทีม่คีุณภาพสามารถเขา้สู่ผูเ้รยีนส่วนใหญ่ และท าอย่างไรให้ผูเ้รยีน
ทีม่คีวามสามารถไมส่งู สามารถพฒันาได ้

การประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยใีนส่วนน้ีมคีวามส าคญัอยู่ 2 ประการ คอื การเพิม่การกระจายการ
เรยีนที่มคีุณภาพ ซึ่งได้กล่าวไปแลว้ในประเดน็เรื่องการเขา้ถงึและความเท่าเทยีม ในอกีประเดน็ที่
ส าคญัคอืการสรา้งหลกัสูตรเฉพาะบุคคล (Personalized Program) ซึง่สามารถปรบัหลกัสูตรใหเ้ขา้
กบัผูเ้รยีนแต่ละคนได ้โดยใชก้ารตอบกลบั (Feedback) ระหว่างผูเ้รยีนและระบบ คอื ผูเ้รยีนจะได้
โจทยเ์พื่อทดสอบความสามารถ หากผูเ้รยีนสามารถตอบค าถามได ้ระบบจะใหบ้ทเรยีนและขอ้สอบ
ทีย่ากขึน้ หากผูเ้รยีนท าผดิระบบจะให้บทเรยีนและขอ้สอบทีง่่ายลง ทัง้นี้เพื่อใหก้ารเรยีนคงลกัษณะ
ของความทา้ทายทีเ่อือ้มถงึ (Reachable challenges) เพื่อเป็นแรงกระตุ้นในการเรยีนของผูเ้รยีนทีม่ ี
ความสามารถแตกต่างกนั 

4. ประสิทธิภาพ (Efficiency) 

การใช้เทคโนโลยสีารสนเทศในประเด็นที่ถูกจุดจะสามารถช่วยเพิม่ประสทิธภิาพของการ
ด าเนินนโยบาย และการใช้งบประมาณของประเทศไทยได้ ประเดน็เรื่องประสทิธภิาพควรมุ่งเน้น
เรือ่งการเกบ็และวดัตวัแปรต่างๆของระบบการศกึษา เช่น การมรีะบบฐานขอ้มลูโปรไฟลผ์ูเ้รยีนรวม 
ที่รวบรวมคุณสมบัติต่างๆของผู้เรียนแต่ละคนไว้ โดยระบบดังกล่าวสามารถช่วยให้ผู้ก าหนด
นโยบายสามารถก าหนดทศิทางและรบัรู้ถึงความส าคญัของผู้เรยีนที่มคีุณลกัษณะที่แตกต่าง ใน
ท านองเดียวกัน ระบบดงักล่าวควรจะสามารถช่วยให้ผู้จดัการเรยีนการสอน สถานศึกษา และ
บุคลากรทางการศกึษาสามารถบรหิารจดัการผูเ้รยีนในสงักดัไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 

นอกจากการใช้เทคโนโลยเีพื่อประสทิธภิาพของการจดัการ การใช้เทคโนโลยสีามารถเพิม่
ประสทิธภิาพของการเรยีนการสอนไดม้ากขึน้ดว้ย เช่น การประยุกต์ใชร้ะบบวดิทิศัน์ออนไลน์ อาท ิ
YouTube เพื่อกระจายการสอนทีต่้องท าซ ้า ซึง่สามารถท าใหผู้ส้อนและผูเ้รยีนมเีวลาในการโต้ตอบ
ในประเด็นอื่นๆในชั ้นเรียนมากขึ้น หรือสามารถใช้เทคโนโลยีเป็นฐานของการรวมกลุ่ม 
(Professional Learning Communities: PLC) เพื่อลดความซ ้าซอ้นของงานบางอย่างและต่อยอด
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ความรู้และทักษะของผู้สอนให้ทันเหตุการณ์มากขึ้น เป็นต้น แต่การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารแบบนี้  จ าเป็นต้องอาศัยความพร้อมของบุคลากรด้านการศึกษา 
ทรพัยากรสนบัสนุนรอบขา้ง และนโยบายภาครฐัทีเ่อือ้ใหเ้กดิสภาวะดงักล่าวได้ 

5. การตอบโจทยบ์ริบทท่ีเปล่ียนแปลง (Relevancy) 

วตัถุประสงคท์ีส่ าคญัทีสุ่ดของการศกึษาไทยขอ้หนึ่ง คอื การใหผู้้ทีผ่่านระบบสามารถด ารง
และด าเนินชวีติในศควรรษที ่21 ไดอ้ย่างเตม็ภาคภูม ิคนไทยต้องพรอ้ม และสามารถตอบสนองต่อ
การเปลีย่นแปลงทัง้ภายใน และภายนอกประเทศไดอ้ยา่งเหมาะสม ประเดน็ทา้ทายขอ้นี้เป็นประเดน็
ของระบบการศกึษาไทยโดยรวม และเป็นประเดน็ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัทศันคตขิองผูม้สี่วนไดส้่วนเสยีทุก
กลุ่ม 

บทบาทของเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารในการตอบโจทยบ์รบิทที่เปลี่ยนแปลงนัน้
ควรมุง่เน้นเรือ่งการใชเ้ทคโนโลยเีป็นเครือ่งมอืในหลกัสูตร และการเรยีนการสอนแบบศตวรรษที ่21 
อย่างไรร้อยต่อ กล่าวคอื บทบาทของเทคโนโลยจีะเป็นเพยีงเครื่องมอืเสรมิในการตอบโจทยน์ี้ ถงึ
อย่างไรก็ตาม การ “ใช้”เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารในชวีติประจ าวนั และในการเรยีนการ
สอนสามารถส่งผลกระทบในทางอ้อมในการฝึกฝนใหผู้้เรยีน ผู้สอน และผูม้สี่วนได้ส่วนเสยีอื่นๆได้
สมัผสั และคุน้เคยกบัการท างาน และการด าเนินชวีติในศตวรรษที ่21 ได ้เช่น การใหม้คีวามร่วมมอื 
(Collaboration) กนัภายใตเ้ทคโนโลย ีหรอื สื่อออนไลน์ การทีผู่เ้รยีน ผูส้อน และผูม้สี่วนไดส้่วนเสยี
อื่นจ าเป็นตอ้งเพิม่ทกัษะในการใชเ้ทคโนโลย ีเพื่อใหส้ามารถโต้ตอบกบับุคลากรอื่นในระบบได ้เป็น
ตน้ การด าเนินการนี้จ าเป็นต้องอาศยันโยบายทีจ่รงิจงั และต้องมกีารบูรณาการของภาคส่วนเพื่อให้
เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารถูกใชง้านเตม็ประสทิธภิาพของระบบ 

 

ปัจจยัแห่งความส าเรจ็ (Key Success Factor) 
เมื่อมองถงึภาพรวมของปจัจยัเสรมิและอุปสรรคในการด าเนินนโยบาย และการปฏบิตังิาน

ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศกึษาทีพ่งึประสงค ์สามารถสรุปประเดน็ปจัจยัแห่ง
ความส าเรจ็ได ้2 ระดบั ซึง่หากระบบการศกึษาของไทยยงัไมม่กีารด าเนินการเพื่อบรรลุปจัจยัเหล่าน้ี 
การด าเนินนโยบายเพื่อการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศกึษาก็จะเป็นไปด้วย
ความยากล าบาก ปจัจยัแห่งความส าเรจ็ของการด าเนินนโยบายมดีงัต่อไปน้ี 

 ปัจจยัระดบัมหภาค (Macro Level) 

ปจัจยัระดบัมหภาคหมายถึงปจัจยัในระดบัระบบ ซึ่งผู้ก าหนดนโยบายจ าเป็นต้องเป็น
ผูด้ าเนินการหลกัเพื่อเอือ้ใหเ้กดิสภาพแวดลอ้มทีเ่หมาะสมกบัผูป้ฏบิตั ิ
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- การมโีครงสรา้งพืน้ฐานเทคโนโลยขีองประเทศ  
โครงสรา้งพืน้ฐานของเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารระดบัประเทศเป็นปจัจยั
แรกทีจ่ าเป็นในการใชเ้ทคโนโลยเีพื่อการศกึษา  

ในปจัจุบนัภาครฐัมกีารด าเนินการพฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารของ
ประเทศไทยตามแนวนโยบาย ICT2020 ซึ่งครอบคลุมถึงโครงข่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารแล้ว โดยโครงข่ายในปจัจุบันที่สามารถใช้งานได้คือ
อนิเตอรเ์น็ตความเรว็สูงแบบต่อสาย (Wired เช่น ADSL และ Cable) และไรส้าย 
(Wireless เช่น Wi-Fi, 3G, 4G) ซึง่ความรบัผดิชอบดา้นการพฒันาจะมกีระทรวง
เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารเป็นแกนหลกั กระทรวงอื่นทีใ่ชง้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร รวมทัง้กระทรวงศกึษาธกิารมหีน้าที่ในการเตรยีมความ
พรอ้มของการเชื่อมต่อสู่โครงขา่ยทัง้ในดา้นเทคนิค และบุคลากร 

- การมเีป้าหมายรว่มและพนัธสญัญาของภาคส่วน 
การมเีป้าประสงค์หลกัการศึกษาร่วมกนัของทุกภาคส่วนจะช่วยให้แนวนโยบายมี
ทศิทางรว่ม และสามารถเกดิผลกระทบในวงกวา้งได ้

- การบรูณาการและความรว่มมอื 
ในปจัจุบนัมหีลายแนวนโยบายทีภ่าคส่วนมเีป้าหมายร่วมทีช่ดัเจน แต่การขาดการ
ประสานงาน และการบูรณาการกนัระหว่างภาคส่วนท าให้เกดิความซ ้าซ้อน หรอื
อาจขาดกิจกรรมที่ส าคญับางประการ ท าให้การด าเนินนโยบายไม่สามารถเกิด
ผลไดเ้ท่าทีค่วร 

การน าเทคโนโลยีมาใช้เพื่อการศึกษาจ าเป็นต้องมีการร่วมประสานระหว่าง
หลากหลายภาคส่วน ทัง้ที่สงักดัอยู่กระทรวงศกึษา และอยู่นอกกระทรวง รวมทัง้
ตอ้งมกีารประสานในการส่งต่อกระบวนการระหว่างกนัเพื่อประสทิธผิลสงูสุด 

- การมองเทคโนโลยเีป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ 
เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารควรถูกมองเป็นเครื่องมอืหนึ่งในการบรหิาร
จดัการ และเป็นเครื่องมอืเสรมิใหก้ารเรยีนการสอน เทคโนโลยสีารสนเทศและการ
สื่อสารไมค่วรถูกมองแยกส่วนกบักระบวนการบรหิารจดัการ และการเรยีนการสอน
โดยรวม เช่น ในการวเิคราะห์และออกแบบการบรหิารจดัการระบบการศกึษาควร
ก าหนดบทบาทของเทคโนโลยีตามกระบวนการที่พึงประสงค์ มิใช่เพียงมอง
เทคโนโลยเีป็นฐานขอ้มลูและด าเนินการอื่นดว้ยมอื หรอืกระดาษเป็นหลกั เป็นตน้ 

 

 



โครงการวจิยัเรื่องการก าหนดแนวทางการพฒันาการศกึษาไทยกบัการเตรยีมความพรอ้มสูศ่ตวรรษที ่21 

 
 

322 
 

 ปัจจยัระดบัจลุภาค (Micro Level) 
ปจัจยัระดบัจลุภาคจะหมายถงึปจัจยัระดบัปฏบิตั ิซึง่จะรวมถงึระดบัปจัเจกและระดบัสถาบนั
ของผูม้สี่วนไดส้่วนเสยีกบัระบบการศกึษา 

- การเขา้ถงึโครงสรา้งพืน้ฐานและอุปกรณ์ 
การเข้าถึงอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงผ่านอุปกรณ์ที่เ ป็นเครื่องมือเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารในระดบัปจัเจกเป็นปจัจยัเบือ้งต้นของการใช้เทคโนโลยี
เพื่อการศึกษา ดงัที่ได้กล่าวไปแล้วตอนต้น แนวโน้มของการเข้าถึงอินเตอร์เน็ต
ความเรว็สงูผ่านอุปกรณ์ของประเทศไทยมแีนวโน้มทีสู่งขึน้ โดยเฉพาะอย่างยิง่การ
เขา้ถงึผ่านเครอืขา่ยไรส้าย 3G 

การเพิ่มอัตราการเข้าถึงอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงของประชาชนในวงกว้างเป็น
เป้าหมายหลกัหน่ึงของแนวนโยบาย ICT2020 ส าหรบัในมุมของการศกึษาแล้ว ผู้
ก าหนดนโยบายควรมุ่งเน้นเรื่องการเข้าถึงของกลุ่มบุคคลที่ขาดโอกาสซึ่งต้อง
ค านึงถงึลกัษณะการใชช้วีติของกลุ่มประชากรเหล่านัน้ดว้ย 

- ทศันคตขิองผูม้สี่วนไดส้่วนเสยี 
ความเขา้ใจ และทศันคตขิองผูม้สี่วนไดส้่วนเสยีทัง้ผูเ้รยีน ผูป้กครอง ผูส้อน รวมทัง้
สถาบนัภาคส่วนทีเ่กีย่วขอ้งเป็นปจัจยัหลกัทีจ่ะเอื้อใหก้ารใชเ้ทคโนโลยเีป็นไปอย่าง
มปีระสทิธผิล ในทางตรงกนัข้าม หากผู้มสี่วนได้ส่วนเสยีขาดความเข้าใจยอมรบั 
หรอืมทีศันคติที่ไม่ดกีบัการใช้เทคโนโลย ีการด าเนินนโยบายจะประสบกบัความ
ยากล าบากเป็นอย่างยิง่ ดงันัน้ผู้ก าหนดนโยบายจงึควรด าเนินยุทธศาสตรท์ี่ช่วย
ปรบัความเข้าใจ และเปิดโอกาสให้ผู้มสี่วนได้ส่วนเสยีเข้ามาสัมผสั ใช้ และได้รบั
ประโยชน์โดยตรงจากเทคโนโลย ีเพื่อเป็นการปรบัทศันคตทิีร่ากฐานมากกว่าการใช้
สื่อโน้มน้าวเพยีงอยา่งเดยีว 

ทัง้นี้การด าเนินการสามารถท าร่วมกบัหรอืตามแนวโครงการในนโยบาย ICT2020 
ที่มกีารก าหนดให้มกีารให้ความรู้ด้านเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารในวง
กวา้ง 

- ความพรอ้มของผูจ้ดัการเรยีนการสอน 
เมื่อสภาพแวดล้อมเอื้ออ านวย และทัศนคติของผู้สอนมีความเชื่ อมัน่ ใน
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อ
การศกึษา ปจัจยัทา้ทายทีส่ าคญัอกีขอ้คอื ความพรอ้มของกจิกรรมและกระบวนการ
เรยีนการสอน ซึ่งต้องอาศยัผู้สอนที่มคีวามสามารถในการประสานใช้เทคโนโลย ี
และอุปกรณ์ทีม่คีวามพรอ้ม เพื่อใหก้ารเรยีนการสอนเป็นไปไดอ้ยา่งมปีระสทิธผิล 
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ภาพท่ี 99: การศึกษาด้วยเทคโนโลยีท่ีพึงประสงค ์ 

 
ทีม่า: คณะวจิยั Sasin Institute for Global Affairs (SIGA) 

 

การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศกึษาในประเทศไทยสามารถท าใหเ้กดิ
ประสทิธภิาพโดยรวม และประสทิธผิลต่อการเรยีนการสอนได ้โอกาส ความพรอ้ม และความเป็นไป
ได้ของโครงสร้างพื้นฐาน และองค์ประกอบอื่นๆของเทคโนโลยีที่มีอยู่ในปจัจุบัน ประกอบกับ
แนวโน้ม และความก้าวหน้าของเทคโนโลยเีป็นปจัจยัทีจ่ะผลกัดนัใหก้ารศกึษาไทยน้อมรบัการเขา้
มาของเทคโนโลย ีหากภาคส่วนและผูม้สี่วนไดส้่วนเสยีสามารถปรบัตวั และประยกุต์ใชเ้ทคโนโลยไีด้
กจ็ะสามารถเกดิผลสมัฤทธิใ์นวงกวา้ง ในทางตรงกนัขา้มหากภาคส่วนและผูม้สี่วนไดส้่วนเสยีมกีาร
หลกีเลี่ยงและปฏเิสธการใช้เทคโนโลย ีการพฒันาและการบรรลุเป้าประสงค์หลกัทัง้ห้าด้านก็จะไม่
สามารถด าเนินได ้ 

แนวทางการประยกุตใ์ช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สารเพือ่การศึกษา 

จากแนวนโยบายในการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศกึษาสามารถสรุป
เป้าหมายของนโยบาย และก าหนดเป้าหมายเชงิกลยุทธ์ได้หลายรูปแบบ โดยตวัอย่างของการ
ประยุกต์ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศกึษาสามารถสรุปได ้2 ประเดน็หลกั คอื 
การใช้เทคโนโลยเีพื่อเพิม่ผลสมัฤทธิข์องผู้เรยีน ที่เป็นการมุ่งเน้นการเพิม่คุณภาพและการเขา้ถึง
การศกึษาในระดบัจุลภาค และการใช้เทคโนโลยเีพื่อการบรหิารระบบการศกึษา ที่เป็นการมุ่งเน้น
การก าหนดทศิทางและการเพิม่ประสทิธภิาพของระบบการศกึษาโดยรวมเชงิมหภาค 
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เนื่องจากประเดน็ความทา้ทายและแนวทางของการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ของกลุ่มผู้เรยีนแต่ละกลุ่มมความแตกต่างกัน ทางผู้วิจยัจงึน าเสนอถึงตัวอย่างแนวทางการใช้
เทคโนโลยแียกกนั โดยระบุแนวทางการใชข้องกลุ่มทีม่คีวามพรอ้มแข่งขนัได ้(Competitive Group) 
ซึ่งหมายถึงกลุ่มผู้เรยีนที่มโีอกาสอยู่แล้ว ประชากรกลุ่มนี้อาจไม่ต้องการการสนับสนุนในรูปแบบ
พืน้ฐานมาก แต่ต้องการแพลทฟอรม์ในการต่อยอดและก้าวกระโดด ในทางตรงกนัขา้มประชากรใน
กลุ่มทีต่ามหลงั หรอืกลุ่มทีเ่ขา้ไม่ถงึ (Lagging / Inaccessible Group) มคีวามจ าเป็นในการเขา้และ
อยู่ในการศกึษาก่อน ซึ่งประเดน็ทา้ทายของกลุ่มนี้จะต้องค านึงถงึสภาพแวดลอ้ม และแนวทางการ
ด าเนินชวีติเพื่อให้การด าเนินนโยบายเป็นไปอย่างมปีระสทิธผิล โดยภาพรวมสามารถสรุปตวัอย่าง
แนวทางและอรรถประโยชน์ของการใชเ้ทคโนโลยเีพื่อการศกึษาของประเทศไทยไดด้งันี้ 

 

ตารางท่ี 35: ตวัอย่างแนวทางและอรรถประโยชน์ของการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาของประเทศไทย 

กลุ่ม/เป้าประสงค์
(Groups/Objectives) 

บุคคล/ระดบัจลุภาค 
(Individual/Micro) 

ระบบ/ระดบัมหภาค 
(System/Macro) 

Competitive group Pedagogy enhancement 

21st century style classroom 
to enhance creativity and 
collaborative to other 
schools 

Personalized learning 
management 

Tap, share, apply and 
facilitate practice to less-
competitive group 

Career development for 
educator 

Collect data for policy 
realignment 

Lagging/ Inaccessible group Accessibility enhancement 

21st century classroom to 
connect with effective 
teachers 

Pedagogy adjustment to 
emphasize learning rather 
than teaching 

Advocate connectivity to 
partner school 

Career development for 
educator 

Content platform advocacy 

Collect data for policy 
realignment 

ทีม่า: รวบรวมโดยคณะวจิยั Sasin Institute for Global Affairs (SIGA) 
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การใช้เทคโนโลยีเพือ่เพิม่ผลสมัฤทธิข์องผูเ้รียน 

นักการศึกษาส่วนใหญ่ให้ขอ้สงัเกตว่าการใช้เทคโนโลยเีพื่อการศึกษาควรมุ่งเน้นการเพิม่
ผลสมัฤทธิข์องผูเ้รยีน ขอ้จ ากดัของการเรยีนการสอนแบบศตวรรษที ่20 ทีใ่ชก้ารเรยีนในหอ้งเรยีน
เป็นหลกัมอียู่ 2 ประการ คอื การสอนแบบวธิเีดี่ยว (One-size Fits All) ไม่ว่าผู้สอนจะมี
ความสามารถเพยีงใด ผูส้อนก็จ าเป็นต้องใชก้ารสอนแบบเดยีวกนัทัง้ชัน้เรยีน นอกจากนี้การเรยีน
แบบห้องเรยีนยงัจ ากดัการมสี่วนร่วมโดยเฉพาะอย่างยิง่การร่วมไมร้่วมมอืกนั (Collaboration) ซึ่ง
เป็นพืน้ฐานของการท างานและการอยู่ในสงัคมทีก่ารเรยีนการสอนแบบศตวรรษที ่21 ทีส่ะทอ้นผ่าน
การเรยีนแบบผูเ้รยีนเป็นศูนยก์ลาง การใชเ้ทคโนโลยเีพื่อเพิม่ผลสมัฤทธิข์องผูเ้รยีนจงึมุ่งเน้นการลด
ข้อจ ากัดเหล่านี้ของการเรียนแบบห้องเรียน และเป็นเครื่องมือหลักในการปรบัห้องเรียนแบบ
ศตวรรษที ่20 สู่การเรยีนการสอนแบบศตวรรษที ่21 

 การใชเ้ทคโนโลยเีพือ่ปรบัวธิกีารเรยีนการสอน 

การปรบัการเรียนการสอนจะอาศัยแนวความคิดวิธีการเรียนการสอนแบบผู้เรียนเป็น
ศูนยก์ลาง (Learner-centered) โดยการสอนเนื้อหาวชิาจะอาศยัผูเ้รยีนเรยีนรูด้ว้ยตนเองผ่านสื่อการ
เรยีนแบบอเิลคทรอนิคนอกชัน้เรยีน โดยสื่อเหล่านี้อาจเป็นสื่อทีป่รบัตามความสามารถของผู้เรยีน 
(Adaptive Content) ผูส้อนจะปรบัเปลีย่นบทบาทไปเป็นผูอ้ านวยการเรยีน (Facilitator) ของผูเ้รยีน 
ซึ่งจะใช้ชัน้เรยีนเป็นเวทแีลกเปลี่ยนหารอืในประเด็นเนื้อหากบัผู้เรยีนหรอืกลุ่มของผู้เรยีนเพื่อให้
ผูเ้รยีนไดม้โีอกาสวเิคราะห ์และวพิากษ์เนื้อหาในมมุมองทีต่่างกนั 

การเรียนการสอนแบบนี้มกีรณีศึกษาในต่างประเทศ เช่น โครงการ Coursera ของ
มหาวทิยาลยั Stanford โครงการ Coursera มลีกัษณะเป็นระบบการวชิาเรยีนเปิดออนไลน์ขนาด
ใหญ่ (MOOC – Massive Open Online Course) ซึง่มผีูเ้ขา้เรยีนจากทัว่โลกและสามารถไดป้รญิญา
ระดบัมหาบณัฑติจากมหาวทิยาลยั Stanford โดยเรยีน และสอบผ่านสื่อชนิดนี้ วชิาเรยีนจะมเีนื้อหา
ปรบัตามความสามารถของผู้เรยีน และจะจดัการเรยีนการสอนจนผู้เรยีนสามารถเขา้ใจเนื้อหาได้
อย่างถ่องแท้ ผู้สอนเองกจ็ะมขีอ้มลูการเรยีนของผู้เรยีนทัง้หมดที่ไม่จ ากดัเพยีงผลการเรยีน แต่จะ
รวมถงึกระบวนการเรยีนดว้ย กล่าวคอืหากมเีนื้อหาวชิาบางส่วนมผีู้เรยีนบางส่วนไม่เขา้ใจ โดยไม่
สามารถผ่านแบบฝึกหดัเฉพาะหน้าได ้ผู้สอนอาจใช้ขอ้มลูนี้ในการวเิคราะห์คุณภาพสื่อการสอนใน
หวัขอ้นัน้ หรอืใช้การให้แบบฝึกหดัพเิศษส าหรบักลุ่ม ซึ่งขอ้มลูการเรยีนแบบละเอยีดรายบุคคลจะ
ถูกเกบ็ผ่านระบบสารสนเทศเพื่อใชค้วบคุมคุณภาพของการสอนและผลสมัฤทธิ ์

ส าหรบัประเทศไทย การปรบัใช้สื่อการเรยีนแบบนี้อาจเหมาะสมกบัสถานศึกษาที่มคีวาม
พรอ้ม โดยสามารถเอื้อให้การศกึษาสามารถปรบัใหเ้ขา้กบัผูเ้รยีนแต่ละคนได ้ประเทศไทยไดม้กีาร
ทดลองใช้เครื่องมอืเหล่านี้ในมหาวทิยาลยัหลายแห่ง เช่น จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั แต่การปรบัใช้
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ในวงกวา้งยงัมขีอ้จ ากดัในดา้นบุคลากร โดยเฉพาะอย่างยิง่แนวคดิการเรยีนการสอนแบบศตวรรษที ่
20 ของผูส้อนและผูป้กครองของผูเ้รยีน 

 การใชเ้ทคโนโลยเีพือ่การเพิม่การเขา้ถงึ 

ปญัหาการขาดแคลนครทูีม่คีุณภาพ และการขาดทรพัยากรของสถานศกึษาอาจเป็นสาเหตุ
หลกัทีท่ าใหผู้ส้อนทีม่คีวามสามารถกระจุกตวัอยู่เฉพาะสถานศกึษาที่มคีวามสามารถในการแข่งขนั 
ซึ่งสภาวะน้ีจะท าให้ความเหลื่อมล ้าของโอกาสถูกขยายออกไปเรื่อยๆ แต่การแก้ปญัหาคุณภาพ
ผูส้อนอาจไม่สามารถท าได้ในระยะเวลาอนัสัน้เนื่องจากมผีู้มสี่วนได้ส่วนเสยีมาก ประกอบกบัระบบ
การประเมนิและการบรหิารจดัการที่ไม่เอื้อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้ง่าย ดงันัน้วิธกีารเพิ่มการ
เขา้ถงึการศกึษาทีม่คีุณภาพมคีวามจ าเป็นต้องใชแ้นวทางอื่นประกอบ การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ
จงึเป็นทางเลอืกหนึ่งทีส่ามารถท าได ้

ประเทศไทยเป็นประเทศแรกๆทีม่กีารใช้อุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ (Mobile Device) เพื่อ
การศกึษาในวงกว้าง โครงการ OTPC เป็นโครงการทีเ่ป็นกรณีศกึษาของนานาชาตเินื่องจากเป็น
เทคโนโลยใีหม่ทีถู่กประยุกต์ใช้ ในเบื้องต้นการใช้แทบ็เลต็ (Tablet) ยงัจ ากดัอยู่ที่สื่อการเรยีนที่
ไม่ได้ต่างจากสื่อกระดาษมากและยังไม่ได้ใช้ศักยภาพอย่างเต็มที่ เช่น การขาดการเชื่อมต่อ
อินเตอร์เน็ตในบางพื้นที่ท าให้ Tablet เป็นเพยีงหน้าหนังสอืที่บางลงเท่านัน้ นอกจากนี้การใช้
เครื่องมอืชนิดนี้ยงัถูกตัง้ขอ้สงสยัจากผูส้อนและผูป้กครองของนักเรยีนในเรื่องประสทิธผิล และการ
ใช ้Tablet เพื่อความบนัเทงิมากกว่าการเรยีน 

ในการด าเนินนโยบายจ าเป็นต้องค านึงถึงความครอบคลุมและความเท่าเทียม การปรบั
ทศันคตขิองผูม้สี่วนไดส้่วนเสยี โดยเฉพาะอยา่งยิง่การมองภาพลบของการใชอุ้ปกรณ์ในชัน้เรยีน ซึง่
สถานศกึษาหลายแห่งมรีะเบยีบหา้มใชท้ัง้หมด (Universal Ban) ซึง่ขดักบัแนวทางการด าเนินชวีติ
ของประชากรรุ่นใหม่ การด าเนินนโยบายต้องมกีารวเิคราะหแ์ละทดลองจากกรณีศกึษาเพื่อปรบัให้
เขา้กบัวฒันธรรมการเรยีนของไทย และปรบัใหบุ้คลากรยอมรบัและเหน็ประโยชน์ โดยอาจมกีารใช้
เทคโนโลยเีดยีวกนัในการเพิม่ทกัษะของบุคลากรดา้นการศกึษาเองดว้ย 

การใชอุ้ปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่เป็นการเพิม่โอกาสใหเ้ยาวชนสามารถเขา้ถงึสื่อการสอนที่มี
คุณภาพได้ หน่วยงานระดบันโยบายจงึมคีวามจ าเป็นในการส่งเสรมิการสร้างเนื้อหาที่มคีุณภาพ 
ควบคู่ไปกบัการส่งเสรมิ ประชาสมัพนัธ ์สรา้งความเขา้ใจ และความสามารถในการใชอุ้ปกรณ์กบัผูม้ ี
ส่วนได้ส่วนเสีย แนวทางการปฏิบตัิควรส่งเสรมิให้หน่วยปฏิบตัิและผู้เรยีนสามารถตัดสินใจถึง
เนื้อหา และวธิกีารใชไ้ดเ้อง โดยหน่วยนโยบายควรจดัใหม้เีนื้อหาและกระบวนวธิกีารสอนทีด่ไีวเ้ป็น
ทางเลอืก เช่น โครงการ Khan Academy ซึ่งเป็นเวบ็ไซต์อสิระทีจ่ดัท าเนื้อหาระดบัมธัยมฟรใีน
รูปแบบที่เน้นความเข้าใจและการใช้งานจรงิ หรอือาจส่งเสรมิและสร้างกลไกให้ผู้จดัการสอนที่มี
ความสามารถจดัท าเนื้อหาดงักล่าว เช่น กรณีศกึษาของโครงการ MIT Opencourseware ของ
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สถาบัน MIT ซึ่งสถาบนัได้คัดเลือกวิชาเรียนที่ดีแล้วจดัท าเป็นสื่อการสอนให้ใครก็ได้ที่ เข้าถึง 
Internet สถาบนั MIT ยงัไดจ้ดัใหม้สีถานศกึษาพนัธมติรในการแปลเนื้อหาดงักล่าวเป็นภาษาอื่น ๆ
ดว้ย เช่น คณะวศิวกรรมศาสตร ์จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ไดร้บัคดัเลอืกเป็นสถานศกึษาพนัธมติร
แห่งหนึ่งในการแปลวชิาเป็นภาษาไทย เป็นตน้ 

การใช้เทคโนโลยีเพือ่การบริหารระบบการศึกษา 

การวางนโยบายดา้นการศกึษาของประเทศจ าเป็นตอ้งรูส้ภาวการณ์ และมติหิลากหลายของ
ระบบการศกึษา ซึ่งรวมถงึมติขิองผู้เรยีน มติขิองผูส้อน และมติขิองผู้จดัการศกึษา ขอ้มลูเหล่านี้จะ
ใช้เป็นพื้นฐานของการตัดสินใจและจัดระบบให้นโยบายการศึกษาสามารถตอบสนองต่อการ
เปลีย่นแปลงไดอ้ยา่งทนัท่วงท ี

ประเดน็หลกัของการใชเ้ทคโนโลยเีพื่อการบรหิารระบบการศกึษา คอื การมรีะบบฐานขอ้มลู
ของส่วนต่างๆในระบบการศึกษาโดยรวม โดยเทคโนโลยเีพื่อการบรหิารระบบการศึกษาจะต้อง
ค านึงถงึมติขิองผูม้สี่วนได้ส่วนเสยีอื่นๆทัง้หมด และใหส้ามารถเขา้ถงึและใชง้านระบบไดจ้ากหลาย
ช่องทาง โดยระบบดงักล่าวสามารถเปรยีบเทยีบได้กบัระบบทะเบียนราษฎร์ หรอืระบบผู้ใช้งาน
ขนส่งทางบก ซึง่มขีอ้มลูใบขบัขี ่ขอ้มลูยานยนต์และทะเบยีนรถ และยงัมขีอ้มลูทัว่ไป เช่น ขอ้มลูกฏ
จราจร โดยผู้เขา้ใช้งานสามารถเขา้ถงึระบบได้จากหน่วยบรกิารของกรมการขนส่งทางบกทุกที่ทุก
จงัหวดั รวมทัง้หน่วยบรกิารแบบ One-stop Service ดว้ย 

การจดัตัง้ระบบแบบน้ีไมเ่พยีงแต่ใหค้วามสะดวกกบัผูใ้ชง้าน แต่ยงัเป็นจุดป้อนขอ้มลูของผูม้ ี
ส่วนได้ส่วนเสยีของการศกึษาได ้ซึง่หน่วยนโยบายสามารถใช้ขอ้มลูในการบรหิารจดัการ หรอืเพิม่
ประสทิธภิาพของกระบวนการต่าง ๆ เช่น การควบคุมคุณภาพสถานศกึษา ดงัทีไ่ดก้ล่าวไปแลว้  

ในมุมมองของสถานศกึษาย่อย การใช้เทคโนโลยเีขา้มาช่วยบรหิารจดัการขอ้มูลผู้เรยีนจะ
ช่วยเพิม่ประสทิธผิลในการเรยีนได ้เมือ่ผูเ้รยีนแต่จะคนมขีอ้มลูอยู่ในระบบ ผูส้อนก็สามารถใชข้อ้มลู
เหล่านัน้ในการวเิคราะหล์กัษณะการเรยีนของผูเ้รยีน ซึง่สามารถท าไดท้ัง้แบบเดีย่ว และแบบกลุ่มซึง่
จะช่วยใหผู้ส้อนไดร้บัการตอบกลบั (Feedback) จากการเรยีน เช่น จะเหน็ไดว้่าบทเรยีนส่วนไหนที่
ผูเ้รยีนส่วนใหญ่ไมเ่ขา้ใจ หรอืแบบฝึกหดัค าถามแบบใดทีท่ าผดิบ่อย หากระบบฐานขอ้มลูการบรหิาร
จดัการสามารถเขา้ถงึขา้มสถาบนัได ้ผูส้อนกจ็ะสามารถประเมนิการสอนของตนว่าเป็นอย่างไร เช่น 
เทยีบเคยีงว่าบทเรยีนส่วนทีผู่เ้รยีนของตนไมเ่ขา้ใจนัน้เกดิในลกัษณะเดยีวกนัในหอ้งเรยีนอื่นหรอืไม ่
หรอืความไมเ่ขา้ใจอาจเกดิจากกระบวนวธิทีีผู่ส้อนเลอืกใช ้เป็นตน้ 
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5) กรณีศึกษาจดุสว่าง (Bright Spot) ทีป่ระสบความส าเรจ็ในประเทศไทย 

เนื้อหาในส่วนก่อนหน้านี้ได้ฉายภาพให้เห็นถงึองค์ประกอบสภาพแวดล้อมการเรยีนรูท้ี่ด ี
ตวัอย่างการจดัสภาพแวดล้อมทีด่ขีองต่างประเทศ ตลอดจนประเดน็การเตรยีมความพรอ้มส าหรบั
ประเทศไทยในเรื่องต่างๆ อาท ิบทบาทครู บทบาทครอบครวัต่อผู้เรยีน บทบาทสถานศกึษา และ
บทบาทของเทคโนโลยเีพื่อการศกึษาเรยีนรู ้

ในการศึกษาส่วนนี้เป็นการศึกษากรณีตัวอย่างโรงเรยีนตัวอย่างที่นับว่าเป็น “จุดสว่าง” 
(Bright Spot) ทีป่ระสบความส าเรจ็ในประเทศไทย เพื่อเป็นบทเรยีนในการเรยีนรูก้ารจดัการศกึษา
ในประเดน็ต่าง ๆ ตลอดจนบทเรยีนของการจดัสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรยีนรู้ เพื่อน าไปสู่การ
พจิารณาความเป็นไปได้ในการขยายผลจุดสว่าง โรงเรยีนตวัอย่างที่ประสบความส าเรจ็เหล่านี้ ให้
เกดิการปฏบิตัจิรงิในวงกวา้ง เพื่อยกระดบัคุณภาพการศกึษาของประเทศไทย   

บทเรยีนจาก “จุดสว่าง” ทีป่ระสบความส าเรจ็ในประเทศไทยมหีลายกรณีทีน่่าสนใจ ทัง้ใน
เรื่องการออกแบบกระบวนการเรยีนการสอน การจดัการเรยีนการสอนที่ให้ผู้เรยีนเป็นศูนย์กลาง
อย่างแท้จรงิ การบ่มเพาะคุณลกัษณะที่ดใีห้แก่ผู้เรยีน เพื่อพฒันาผู้เรยีนอย่างรอบด้าน  การน า
เทคโนโลยเีขา้มาช่วยยกระดบัการศกึษาเรยีนรู ้ทัง้การศกึษาทางการ การศกึษาตามอธัยาศยัในวง
กว้าง ช่วยส่งเสรมิการเรยีนรู้ตลอดชวีติ ตลอดจน การหาวธิกีารเพื่อลดข้อจ ากดัจากการพฒันา
การศกึษาด้านต่างๆ อาท ิการขาดแคลนทรพัยากร ด้วยการน าภาคส่วนที่เกี่ยวขอ้งมามบีทบาท
ช่วยเหลอืโรงเรยีนในชุมชนให้เป็นแหล่งพฒันาการเรยีนรูต้ลอดชวีติ รวมทัง้เป็นศูนยก์ลางในการ
พฒันาเศรษฐกจิและสงัคม  การคดิและด าเนินการโมเดลใหม่ ๆ เพื่อสนับสนุนการพฒันาการศกึษา 
เช่น โมเดลการร่วมรบัผดิชอบต่อสงัคมเพื่อเพิม่คุณภาพชวีติและขจดัความยากจนอย่างยัง่ยนืโดย
ภาคธุรกจิเอกชน 

เนื้อหาของหวัขอ้นี้ไดแ้บ่งเป็นรายละเอยีดกรณตีวัอยา่ง ดงันี้ 

5.1) นวตักรรมการเรยีนรูเ้พือ่สรา้งสรรคด์ว้ยปญัญา (Constructionism) 

- กรณีศกึษาดรุณสกิขาลยัต้นแบบโรงเรยีนนวตักรรมการเรยีนรูเ้พื่อสรา้งสรรค์ด้วย
ปญัญา 

- กรณศีกึษาการขยายผลของสถานศกึษาในการน าแนวคดิการพฒันาการเรยีนรูเ้พื่อ
การสรา้งสรรคด์ว้ยปญัญา  
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5.2) ความรูคู้่คุณธรรม 

- โรงเรยีนสตัยาไส 

5.3) เทคโนโลยเีพือ่การพฒันาการศกึษา ทัง้การขยายโอกาสการศกึษาในระบบ (Formal 
Education) และการส่งเสรมิการศกึษาตามอธัยาศยั (Informal Education)  

- กรณศีกึษาโรงเรยีนวงัไกลกงัวล 

5.4) การพฒันาการศกึษาควบคู่ไปกบัการขจดัความยากจน 

- กรณศีกึษาโรงเรยีนมชียัพฒันา 

- กรณีศกึษาการร่วมรบัผดิชอบต่อสงัคมเพื่อเพิม่คุณภาพชวีติและขจดัความยากจน
อยา่งยัง่ยนืโดยภาคธุรกจิเอกชน  

ตวัอย่างเช่น การท าโครงการเพื่อส่งเสรมิการศกึษา หรอื BREAD (Business for 
Rural Education and Development) โครงการ School-BIRD : School-Based 
Integrated Rural Development เป็นตน้ 

 

โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 
 

5.1) นวตักรรมการเรยีนรูเ้พือ่สรา้งสรรคด์ว้ยปญัญา (Constructionism) 

กรณศีกึษาดรณุสกิขาลยัตน้แบบโรงเรยีนนวตักรรมการเรยีนรูเ้พือ่สรา้งสรรคด์ว้ยปญัญา 

ปรชัญาการศึกษาของโรงเรยีนตัง้อยู่บนหลกัการ Constructionismของ Prof. Seymour 
Papert แห่ง The Media Lab of Massachusetts Institute of Technology (MIT)โดยกระบวนการ
เรยีนรู้นี้มชีื่อภาษาไทยว่า “การเรยีนรู้เพื่อสร้างสรรค์ด้วยปญัญา” มคีวามคล้ายคลึงกบัหลกัการ
เรียนรู้ผ่านการปฏิบัติภาวนาในพุทธศาสนา ที่ให้ความส าคัญกับการสร้างอง ค์ความรู้ผ่าน
ประสบการณ์จริงของตนเอง โดยหลักการพื้นฐานของการจัดการเรียนรู้จะประกอบด้วย 3 
กระบวนการทีส่ าคญั คอื (1) การคดิ (Thinking or Designing)  (2) การลงมอืท า (Making or 
Doing) (3) การสะทอ้นความคดิ (Reflecting or Contemplating)  

จุดเด่นของโรงเรยีนนี้  คอื กระบวนการเรยีนรู้แบบ Constructionism นี้ เป็นการเรยีนผ่าน
โครงงาน (Project Based Learning) สิง่ทีน่ักเรยีนสรา้งนัน้จะเป็นโจทยท์ีน่ักเรยีนสนใจ ซึง่นักเรยีน
จะได้พบประสบการณ์และความรูท้ี่หลากหลายที่จบัต้องได้ชวีติจรงิ เกดิความสนุกสนาน รกัการ
เรยีนรู ้  
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นกัเรยีนไดผ้่านกระบวนการสะทอ้นความคดิ (Reflection) ดว้ยการบนัทกึประจ าวนั ซึง่เป็น
การใหน้กัเรยีนไดฝึ้กฝนการทบทวน และเรยีนรูจ้ากประสบการณ์และกระบวนการทีไ่ดผ้่านไป 

พนัธกจิ ของโรงเรยีนดรณุสกิขาลยัทีส่ าคญัอกีประการหน่ึง คอื การพฒันาผูเ้รยีนใหส้ามารถ
ใช้วิจารณญาณในการคดัสรรข่าวสาร (Data) ที่มีอยู่มากมายในปจัจุบัน มาแปรเป็นข้อมูล 
(Information) ทีเ่ป็นประโยชน์ สามารถคดิวเิคราะห ์สงัเคราะห ์และพฒันาขอ้มลูเหล่านัน้ไปสู่ความรู ้
(Knowledge) ทีส่ ัง่สมเป็นประสบการณ์ ซึง่เมื่อน าไปใชอ้ย่างมีสต ิจะท าใหเ้กดิปญัญา (Wisdom) ที่
จะเป็นพืน้ฐานในการแกป้ญัหา วางแผน และการสรา้งสรรคน์วตักรรม 

การจดัการเรยีนการสอนเน้นใหผู้เ้รยีนพฒันากระบวนการเรยีนรูจ้ากการปฏบิตัจิรงิในเรื่องที่
ตนเองสนใจ และบรูณาการวชิาการต่างๆ ไปพรอ้มๆ กบัพฒันาทกัษะทัง้ 5 ดา้น คอื 

 IQ (Intelligent Quotient) ดา้นสตปิญัญาและความเฉลยีวฉลาด พฒันาใหผู้เ้รยีนมี

ทกัษะกระบวนการคดิ กระบวนการเรยีนรู ้มคีวามเฉลยีวฉลาดเพิม่ขึน้ และ ใฝ่หา

ความรูอ้ยา่งต่อเนื่อง 

 EQ (Emotional Quotient) วุฒภิาวะทางอารมณ์ พฒันาใหผู้เ้รยีนรูจ้กัตนเอง และ มี

ความมัน่คงทางอารมณ์ 

 AQ (Adversity Quotient) ความสามารถในการท างานภายใต้สภาวะความกดดนัได้

ด ีพฒันาทกัษะในการแก้ปญัหาที่ไม่เคยพบมาก่อนและการเผชญิสถานการณ์ที่

หลากหลาย เพื่อใหผู้เ้รยีนสามารถปรบัตวัไดท้นัต่อการเปลีย่นแปลง 

 TQ (Technology Quotient) ทกัษะทางเทคโนโลย ีพฒันาความคล่องแคล่วในการ

ใชเ้ทคโนโลย ีและรูจ้กัเลอืกใชเ้ทคโนโลยต่ีาง ๆ ใหเ้หมาะสม กบัความตอ้งการ 

 MQ (Morality Quotient) ดา้นคุณธรรม ปลูกฝงัคุณธรรม จรยิธรรม ให้ผู้เรยีนมี

จติใจงดงาม รู้จกัขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดี และอยู่ในสงัคมแห่งการเรยีนรู้ได้

อยา่งมคีวามสุข 
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  หลกัในการจดัการเรยีนรูข้องดรณุสกิขาลยั ตัง้อยูบ่นพืน้ฐาน 3 ประการ คอื 

1. การเรยีนรูเ้พื่อสรา้งสรรคด์ว้ยปญัญา (Constructionism Project-based Learning) 

คอื เน้นการจดัการเรยีนรูท้ีม่ผีูเ้รยีนเป็นศูนยก์ลาง เรยีนรูผ้่านประสบการณ์ทีผู่เ้รยีน

หรอืกลุ่มมคีวามสนใจ และเน้นการสรา้งกระบวนการคดิและการเรยีนรูด้้วยตนเอง 

เพื่อบ่มเพาะนิสยัรกัการเรยีนรูแ้ละใฝเ่รยีนรูไ้ปตลอดชวีติ 
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2. การสร้างชุมชนแห่งนักเรยีนเรยีน (Learning Organization) คือ การสร้าง

สิง่แวดล้อมให้เหมาะสมกบัการเรยีนรู ้ซึง่รวมทัง้สิง่แวดล้อมทางกายภาพและทาง

สงัคม ทีผู่บ้รหิารโรงเรยีน คร ูนักเรยีนและผูป้กครอง อยู่ร่วมกนัเป็นชุมชน เป็นนัก

เรยีนรูแ้ละพฒันาตนเองไปดว้ยกนัตลอดเวลา เพื่อสรา้งบรรยากาศทีเ่รยีนรูก้นัดว้ย

ความเป็นกลัยาณมติร เป็นแบบอย่างของสงัคมทีด่ ีท างานร่วมกนัอย่างสรา้งสรรค์

ใหก้บัเดก็และเยาวชน 

3. การปฏบิตัิภาวนาและความเป็นไทย (Mindfulness Meditation and Thai 

Cultures) การพฒันาคุณภาพของจิตใจเป็นรากฐานที่ส าคญัของการพฒันา

สติปญัญาและจติวญิญาณในนักเรยีนทุกคน การเป็นผู้มคีุณธรรม เป็นจุดเริม่ต้น

ของการคดิ การเรยีนรู้และการท างานที่สร้างสรรค์ รวมทัง้การธ ารงค์รกัษาไว้ซึ่ง

ความเป็นไทย วฒันธรรมและศีลธรรมจรรยาที่ดีงามของไทย ให้สืบทอดไปยงั

ลกูหลานดว้ยความภาคภมูใิจในความเป็นไทย และมคีวามเคารพและอยู่ร่วมกนักบั

วฒันธรรมอื่นไดใ้นสงัคมแห่งโลกาภวิตัน์ 

 การเรยีนรูเ้ป็นชัน้คละ การจดัการเรยีนรูใ้นแต่ละระดบัการเรยีน นักเรยีนจะคละอายุกนั โดย

คุณครจูะดแูลพฒันาการของนกัเรยีนเป็นรายบุคคล ซึง่นักเรยีนแต่ละคนจะเรยีนชา้เรยีนเรว็

แตกต่างกนัในแต่ละเรือ่งแต่ละสาขาวชิา คุณครจูะดแูลใหน้ักเรยีนไดเ้รยีนรูไ้ปตามธรรมชาติ

และศกัยภาพของตนเอง 

 การประเมนิผลนักเรยีน ครจูะจดบนัทกึการสงัเกตการณ์ ประเมนิผลนักเรยีน และจะสื่อสาร

กบัผู้ปกครองเป็นระยะๆ เพื่อรบัทราบและร่วมกนัพฒันานักเรยีนอย่างเป็นองค์รวม การ

ประเมนิผลเน้นการประเมนิผลอย่างหลากหลาย ทัง้จากการประเมนิผลสมัฤทธิท์างวชิาการ 

เช่นเดยีวกบัโรงเรยีนทัว่ไป และมกีารประเมนิผลด้านกระบวนการเรยีนรู้ ทศันคต ิทกัษะ

ทางสงัคม ผ่านการสงัเกตการณ์ในสถานการณ์จรงิ (Authentic Assessment) และการให้

ผูเ้รยีนไดฝึ้กฝนการประเมนิตนเองเพื่อการพฒันาตนเองอยา่งต่อเนื่องสม ่าเสมอ  

 ปจัจุบนัโรงเรยีนดรุณสกิขาลยัไดท้ าการศกึษาวจิยัร่วมกนักบั School of Education ของ

มหาวทิยาลยั Stanford ในการพฒันาศกัยภาพบุคลากรครแูละท าการศกึษาวจิยัเกี่ยวกบั

บทบาทของเทคโนโลยใีนการเรยีนรู ้ 
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กรณศีกึษาการขยายผลของสถานศกึษาในการน าแนวคดิการพฒันาการเรยีนรูเ้พือ่การ
สรา้งสรรคด์ว้ยปญัญา  
 

กรณีศกึษาดรุณสกิขาลยั เป็นโรงเรยีนต้นแบบโรงเรยีนนวตักรรมการเรยีนรูเ้พื่อสรา้งสรรค์
ดว้ยปญัญา ทีก่่อให้เกดิการขยายผลโดยเป็นความรร่วมมอืกบัส านักงานเลขาธกิารสภาการศกึษา 
กระทรวงศกึษาธกิาร  ทัง้นี้ ส านักงานเลขาธกิารสภาการศกึษา กระทรวงศกึษาธกิาร (2556) สรุป
รายงานผลการด าเนินงาน โครงการส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้เพื่อการสร้างสรรค์ด้วยปญัญา 
(Constructionism) สู่สถานศกึษาใหเ้หน็ถงึขอ้ดกีารขยายผลสถานศกึษาอื่น 

 การขยายผลของสถานศกึษาในการน าแนวคดิการพฒันาการเรยีนรูเ้พื่อการสรา้งสรรคด์ว้ย
ปญัญา (Constructionism) ไปปรบัใชใ้หเ้หมาะกบับรบิทของนักเรยีนในโรงเรยีนต่าง ๆ  ซึง่ในระยะ
เริม่แรกทีม่กีารขยายผลในลกัษณะนี้ ถอืว่าเป็นจดุเริม่ตน้ทีด่ ี

การขยายผลของสถานศกึษาในการน าแนวคดิการพฒันาการเรยีนรูเ้พื่อการสรา้งสรรคด์ว้ย
ปญัญา ทีไ่ดด้ าเนินการไป เช่น 

- การจดัการเรยีนรูต้ามทฤษฎ ีConsturctionism เพื่อพฒันาการเรยีนรู้ของผู้เรยีน ของ
โรงเรยีนบางบวั (เพ่งตัง้ตรงจติรวทิยาคาร) 

- การพฒันาทกัษะการฟงัพูด ภาษาองักฤษโดยใชแ้หล่งเรยีนรูว้ดัเบญจมบพติร ตามแนว
ทฤษฎ ีConsturctionism ส าหรบันักเรยีนระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 1 โรงเรยีนมธัยมวดั
เบญจมบพติร  

- การเรยีนรูแ้บบ 4 Noble Truth ตามแนวทฤษฎ ีConsturctionism ในโรงเรยีนมหรรณพา
ราม 

- การพฒันากระบวนการเรยีนรู้ตามแนวคดิเพื่อสร้างสรรค์ด้วยปญัญา โรงเรยีนประถม
ทวธีาภเิศก 

- การพฒันาการเรยีนรูต้ามแนวทฤษฎ ีConsturctionism สู่หอ้งเรยีน โรงเรยีนวดัเขยีนเขต  

- การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎี Consturctionism โรง เรียนอุบล 
รตันราชกญัญาราชวทิยาลยั 

 
จากการขยายผล ก่อให้เกดิผลการด าเนินการทีด่ใีนโรงเรยีนต่างๆ นักเรยีนมคีวามสนใจใน

การเรยีนรูม้ากขึน้  ผลสมัฤทธิท์างวชิาการในกรณีทีม่กีารทดลองในวชิาต่างๆ มพีฒันาดขีึน้ ครแูละ

นักเรยีนร่วมกนัเรยีนรู ้สามารถดงึชุมชนเขา้มามสี่วนร่วม สรา้งเครอืข่ายทีเ่ขม้แขง็ ใหโ้รงเรยีนเป็น

ศูนยก์ลางการเรยีนรู ้ขณะเดยีวกนั ก็ออกไปศกึษาเรยีนรูน้อกรัว้โรงเรยีน บรเิวณใกล้เคยีง ท าให้
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ผูเ้รยีนสามารถน าองคค์วามรูม้าประยกุตใ์ชไ้ดก้บัชวีติจรงิ  นบัเป็นกา้วหนึ่งทีส่ าคญัของการขยายจุด

สว่างทีป่ระสบความส าเรจ็ เป็นการจุดประกายการเรยีนรูด้ว้ยวธิกีารเรยีนการสอนแบบโครงงานที่

เน้นการบรูณาการ ทีค่วรเป็นตวัอยา่งในการขยายผลวงกวา้งต่อไป 

5.2) ความรูคู้่คุณธรรม 

โรงเรยีนสตัยาไส 

โรงเรยีนสตัยาไสจดัตัง้ขึน้ในปี พ.ศ. 2535 ตัง้อยู่ทีอ่ าเภอชยับาดาล จงัหวดัลพบุร ีบนเนื้อที่
กว่า 300 ไร่ ท่ามกลางธรรมชาติ อยู่ภายใต้การดูแลของดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา ซึ่งเป็น
ผูบ้รหิารสงูสุดของโรงเรยีน เปิดรบันักเรยีนตัง้แต่ระดบัอนุบาลจนถงึมธัยมศกึษาปีที ่6 เป็นโรงเรยีน
ประจ าและมกีารจดัอาหารมงัสวริตัใิหก้บันกัเรยีน โดยไมม่กีารเกบ็ค่าเล่าเรยีนแต่อย่างใด ในปจัจุบนั
มนีักเรยีน 352 คน ครู 49 คน อัตราส่วนครูต่อนักเรียนประมาณ 1:6 และแต่ละห้องเรยีนจะมี
นกัเรยีนไมเ่กนิ 30 คน  

โรงเรยีนแห่งนี้อยู่ภายใต้กฎ "ความรกั ความเมตตา" โดยเด็กนักเรยีนและคุณครูอยู่ใน
โรงเรยีนเป็นเสมอืนครอบครวัใหญ่ ทุกคนดูแลช่วยเหลอืกนั ทางโรงเรยีนไดเ้น้นใหเ้ดก็นักเรยีนเป็น
คนด ีไม่ไดเ้น้นใหเ้ป็นคนเก่งเพยีงอย่างเดยีว เพื่อเดก็จะไดเ้ป็นผูใ้หญ่ที่ดใีนอนาคต สงัคมต้องการ
คนดแีละคนเก่งควบคู่กนัไป ดงัปรชัญาของโรงเรยีนทีก่ล่าวว่า “ปลายทางการศกึษา คอื อุปนิสยัทีด่ี
งาม” 

วสิยัทศัน์ 

เดก็จะได้รบัการอบรมบ่มนิสยัให้มคีวามรกั ความเมตตากรุณา มกีริยิามารยาทที่ดงีาม มี
ความอ่อนน้อมถ่อมตน ซื่อสตัย ์สุจรติ กลา้หาญ กตญัญู มัน่ใจในตนเอง รูจ้กัคดิ เสยีสละ มรีะเบยีบ
วนิยั ปฏบิตัต่ิอผูอ้ื่น อยา่งผูม้คีวามรบัผดิชอบ และรกัวฒันธรรมไทย 

พนัธกจิ  

1. ส่งเสรมิและพฒันาผูเ้รยีน คร ูและผูป้กครองโดยยดึหลกัคุณค่าความเป็นมนุษย ์เพื่อให้
มอุีปนิสยัทีด่งีาม เป็นแบบอยา่งทีด่แีละยกระดบัจติใจใหเ้ป็นมนุษยท์ีส่มบูรณ์    

2. จดัสภาพแวดลอ้มและบรรยากาศในทุกๆ ดา้นใหส้อดคลอ้งกบัการเรยีนรูแ้ละฝึกปฏบิตัิ
จรงิ เพื่อใหผู้เ้รยีนแสดงออกซึง่ความสามารถของตนไดอ้ยา่งเตม็ที่ 

3. ส่งเสรมิและพฒันาใหผู้เ้รยีนมคีวามเป็นเลศิทางคุณธรรม วชิาการ การกฬีาและทกัษะ
ต่างๆ ตามศกัยภาพ 

4. ส่งเสรมิและสนับสนุนให้ผู้เรยีนแสวงหาความรู้จากแหล่งการเรยีนรู้ทัง้ในและนอก
ประเทศเพื่อใหเ้กดิการเรยีนรูต้ลอดชวีติ 

5. ส่งเสรมิการวจิยัในชัน้เรยีน เพื่อพฒันาการเรยีนรูอ้ยา่งต่อเนื่อง 
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6. บรหิารสถานศกึษาและจดัการศกึษาตามแนวปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงเพื่อใหส้ามารถ
พึง่พาตนเองไดอ้ยา่งเขม้แขง็และยัง่ยนื 

ประเดน็เกีย่วกบัการจดัการเรยีนการสอน 

 โรงเรยีนสตัยาไสใชห้ลกั “Educare” เน้นการอบรมเลีย้งดู โดยมคีวามเชื่อว่ามนุษยท์ุกคน
ลว้นมศีกัยภาพในตนเอง ผูส้อนจงึต้องพยายามดงึเอาศกัยภาพเหล่านัน้ออกมา ตรงกบัการศกึษาที่
ยดึผู้เรยีนเป็นศูนย์กลาง ครูเป็นผู้ชี้ทางให้กบันักเรยีนซึ่งเป็นผู้แสวงหา เน้นให้รู้ จกัตัง้ค าถาม มี
ความคดิสรา้งสรรค ์ควบคู่ไปกบัการโน้มน าใหส้วดมนต ์ปฏบิตัสิมาธ ิเพื่อเสรมิสรา้งจติใจใหเ้ขม้แขง็ 
มคีวามเมตตากรณุา และมจีติอาสาทีจ่ะช่วยเหลอืผูอ้ื่น โดยยดึหลกั 3 H คอื Head = สมอง Heart = 
หวัใจ Hand = การกระท า การเรยีนการสอนเริม่จากความคดิด ีคิดดา้นบวกแลว้ถ่ายทอดออกมา
เป็นการกระท าทีด่แีละมปีระโยชน์ เพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายของคุณค่าในความเป็นมนุษยท์ีส่ะทอ้นอยู่
ใน “คุณธรรม 5 ประการ” ซึ่งถอืเป็นแนวทางในการด าเนินชวีติและการจดัการเรยีนการสอนของ
โรงเรยีน อนัประกอบไปด้วย (1) ความรกัความเมตตา (2) ความจรงิ (3) การประพฤตชิอบ (4) 
ความสงบสนัต ิและ (5) อหงิสา 

เป้าหมายในการจดัการศกึษาของโรงเรยีนสตัยาไสนัน้กค็อื “EDUCATION” ซึง่กค็อื  

Enlightenment: การรูแ้จง้  

Duty and Devotion: การปฏบิตัหิน้าทีแ่ละการเสยีสละอุทศิตน  

Understanding: ความเขา้ใจถ่องแท ้ 

Character: อุปนิสยัทีด่งีาม 

Action: การน าความรูไ้ปปฏบิตั ิ 

Thanking: การมใีจกตญัญรููคุ้ณ 

Integrity: ความมเีกยีรต ิรูจ้กัรบัผดิชอบ 

Oneness: ความมใีจสามคัคเีป็นอนัหน่ึงอนัเดยีวกนั  

Nobility: ความสงา่งาม 

โรงเรยีนใชห้ลกัการ “การเรยีนรูโ้ดยนกัเรยีนเป็นศูนยก์ลาง” และ “การเรยีนรูแ้บบบูรณาการ” 
เช่น ให้นักเรยีน (เริม่แต่ชัน้อนุบาล) ร่วมก าหนดหวัขอ้ทีจ่ะเรยีนรู้ แล้วครูเป็น ผู้เอื้ออ านวย (ไม่ใช่
สอน) ใหน้กัเรยีนไดเ้รยีนรู ้โดยเน้นการเรยีนรูจ้ากการไดป้ฏบิตั ิไดเ้หน็ไดฟ้งั ไดส้มัผสั ไดท้ดลอง ได้
คดิอยา่งเหมาะสม ท าใหเ้ดก็เป็นคนเก่งคนด ี 

นอกจากนี้โรงเรยีนสตัยาไสไดน้ าหลกั “ศลี สมาธ ิปญัญา” มาประยุกต์ใชใ้นการจดัการเรยีน
การสอน เน้น “ความรกัความเมตตา” และ “คุณธรรม” โดยบูรณาการเขา้ไปในการเรยีนการสอนและ
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กจิกรรมต่าง ๆ สอดแทรกคุณธรรม จรยิธรรมในทุกสาระการเรยีนรู ้สอนทกัษะชวีติในการอยู่ร่วมกนั 
นักเรยีนไดเ้รยีนรูต้ามศกัยภาพของตน ตลอดจนการส่งเสรมิศกัยภาพของนักเรยีน โดยใชก้จิกรรม
ชมรมตามความสนใจ ฝึกให้นักเรยีนรู้จกัคิด วิเคราะห์อย่างมเีหตุผล เพื่อเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ 
นักเรยีนจงึกล้าพูด กล้าแสดงความคดิเหน็ เน้นการเรยีนการสอนแบบโครงงานตัง้แต่ชัน้อนุบาล 
จนถึงมธัยมศึกษา มแีหล่งเรยีนรู้ ศูนย์การเรยีนรู้ด้านเทคโนโลยอีย่างเพยีงพอต่อนักเรยีน มคีร ู
เพื่อน รุ่นพี่ รุ่นน้อง เป็นกลัยาณมติร ให้การช่วยเหลอืซึ่งกนัและกนั โดยครูจะเป็นที่ปรกึษาดูแล
อยา่งใกลช้ดิ ท าใหเ้กดิความอบอุ่นมคีวามรกั ความผกูพนัต่อกนั 

 

ประเดน็เกีย่วกบัคร ู

 บทบาทของคร ู
- ครเูป็นผูอ้ านวยความสะดวกใหผู้เ้รยีนไดเ้รยีนรู ้ครไูมเ่ป็นผูส้อน พยายามดงึความดี

ออกมาจากนกัเรยีนใชว้ธิจีดัการเรยีนรูแ้บบ “รว่มมอืกนั” ไม่ใช่แบบ “แข่งขนักนั” ให้
นกัเรยีนมบีทบาทในการเลอืกว่าจะเรยีนอะไร เรยีนทีไ่หน และเรยีนอย่างไร รวมถงึ
ใชว้ธิกีาร “ตัง้ค าถาม” มากกว่า “ใหค้ าตอบ” เพื่อใหเ้ดก็เกดิการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง 

- ครูเป็นแบบอย่าง โดยครูของโรงเรยีน รวมทัง้ผู้บรหิาร มกีฎอยู่ 2 ข้อ ข้อแรกคอื 
“เป็นตวัอยา่งทีด่ ีขอ้สองคอื ถา้จ าขอ้หนึ่งไมไ่ดใ้หก้ลบัไปดขูอ้หนึ่งใหม่”  

- การปฏสิมัพนัธ์ระหว่างครูกบัเด็ก ครูท าตนเป็นเพื่อน เป็นพี่ เป็นแม่เด็ก เป็นครู
สอนตลอดเวลา ท าให้เดก็กล้าพูด กล้าแสดงความคดิเหน็ กล้าแสดงออก ส่งเสรมิ
ผูเ้รยีนใหเ้รยีนตามศกัยภาพอยา่งสงูสุด 

 การคดัเลอืกคร ู
- การคดัเลอืกครขูองโรงเรยีนจะเน้นไปทีก่ารแสวงหาบุคลากรทีเ่ป็นคนดแีละมคีวาม

พรอ้มทีจ่ะอุทศิตวัเพื่อนักเรยีน โดยกระบวนการคดัเลอืกจะกนิเวลาประมาณ 3 วนั 
เป็นการใหผู้ส้มคัรเขา้รบัการคดัเลอืกไดล้องมาใชช้วีติการเป็นครใูนสถานทีจ่รงิ ได้
ซมึซบัปรชัญาและวธิกีารจดัการเรยีนการสอนของโรงเรยีน และในขัน้สุดท้ายจะให้
นกัเรยีนเป็นผูต้ดัสนิใจเลอืกครทูีต่นอยากเรยีนดว้ย   
 
 
 
 

 

 



โครงการวจิยัเรื่องการก าหนดแนวทางการพฒันาการศกึษาไทยกบัการเตรยีมความพรอ้มสูศ่ตวรรษที ่21 

 
 

338 
 

ประเดน็เกีย่วกบัการเชือ่มโยงการศกึษากบัครอบครวั 

- โรงเรียนสัตยาไสให้ความส าคัญกับทัศนคติของผู้ปกครองเป็นอย่างมาก การ
คัดเลือกนักเรียนจึงไม่ได้ตัดสินจากตัวนักเรียนโดยตรง แต่คัดเลือกจากการ
สมัภาษณ์ผูป้กครอง เพื่อให้ไดผู้ท้ ี่เขา้ใจและยอมรบัแนวทางการเรยีนการสอนของ
โรงเรยีน และผูป้กครองสามารถเขา้มาเป็นก าลงัส าคญัในการจดักจิกรรมต่างๆ ของ
โรงเรยีน 

- มหีลายกรณีทีพ่บว่านักเรยีนสามารถน าแนวปฏบิตัทิีไ่ดร้บัการปลูกฝงัจากโรงเรยีน
กลบัไปเป็นตวัอย่างของการปฏบิตัิตนที่ดใีห้กบัคนใกล้ชดิ เช่น ครอบครวั ได้อีก
ดว้ย 

ประเดน็เกีย่วกบัผลสมัฤทธิท์างการศกึษา 

- ไมย่ดึตดิกบัการสอบวดัผลตามระบบในปจัจุบนั เน่ืองจากเป็นการวดัความก้าวหน้า
ทางวตัถุ ท าให้เกิดกเิลส ไม่มคีวามพอใจในสิง่ที่ตนเองม ีแต่เน้นให้เป็นผู้ที่มวีนิัย 
พึง่พาตนเอง จากการท าสิง่ต่าง ๆ ดว้ยตนเอง ช่วยเหลอืซึง่กนัและกนั 

- อย่างไรก็ตาม พบว่านักเรยีนที่สตัยาไสมทีัง้คุณธรรมและความรูค้วบคู่ไปด้วยกนั 
เพราะนักเรยีนโรงเรยีนสตัยาไสสามารถสอบเขา้มหาวทิยาลยัได้รอ้ยละ 100 ซึ่ง
สอดคลอ้งกบัหลกัปรชัญาของโรงเรยีนทีว่่า หากสอนเดก็ใหเ้ป็นคนดแีลว้ ความเก่ง
กส็ามารถทีจ่ะตามมาไดเ้อง  

ประเดน็เกีย่วกบัการบรหิารจดัการ 

 การอยูร่ว่มกบัธรรมชาต ิ
- สามารถผลติอาหารไดเ้อง จากผลติผลทางการเกษตรของโรงเรยีน 
- อนุรกัษ์พลงังาน จากเทคโนโลยต่ีาง ๆ ทีน่ ามาประยุกต์ใช้เพื่อผลติพลงังานใชเ้อง

ภายในโรงเรยีน เช่น พลงังานแสงอาทติย ์น ้ามนัไบโอดเีซล  
- การใชส้ภาพแวดลอ้มทางธรรมชาตเิป็นแหล่งการเรยีนรูข้องเดก็นกัเรยีน 

 การสรา้งรายได ้
- เนื่องจากโรงเรยีนไม่ได้มกีารเก็บค่าเล่าเรยีน จงึต้องมชี่องทางในการสรา้งรายได้

ให้กับตนเอง เพื่อให้โรงเรยีนสามารถด าเนินการได้อย่างยัง่ยนื โดยในปจัจุบัน
รายไดจ้ะมาจากจากกจิกรรมต่าง ๆ เช่น การขายไฟฟ้าจากพลงัแสงอาทติย ์(Solar 
Farm) 
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ความแตกต่างระหว่างโรงเรยีนสตัยาไสยและโรงเรยีนอืน่ ๆ จากมมุมองของผูเ้รยีน 

- เน้น “ความรกั” เป็นสิง่ส าคญัที่สุด ส่งเสรมิให้รุ่นพี่ดูแลรุ่นน้อง มคีวามรกั ความ
เมตตา และช่วยเหลอืซึง่กนัและกนั 

- ได้รบับทเรยีนทัง้ทางวชิาการและทกัษะในการใช้ชวีติซึ่งตัง้อยู่บนหลกัการคุณค่า
ของความเป็นมนุษย ์ท าใหม้ทีศันคตทิีด่ ีเขา้อกเขา้ใจและยอมรบัผูอ้ื่น ตลอดจนไม่
ยดึตดิกบัวตัถุนิยม เนื่องจากตระหนกัว่าหากลดความต้องการลงกจ็ะมคีวามสุขมาก
ขึน้ได ้

- การมองอนาคตกวา้งกว่าแค่ “จะเขา้เรยีนต่อมหาวทิยาลยัใด” ดงัเช่นทีเ่ดก็ส่วนใหญ่
เป็น แต่นักเรยีนสตัยาไสจะมองว่าในอนาคตตนจะสามารถท าอะไรเพื่อช่วยเหลอื
สงัคมและช่วยเหลอืผูอ้ื่นได ้
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5.3) เทคโนโลยเีพือ่การพฒันาการศกึษา  

กรณศีกึษาโรงเรยีนวงัไกลกงัวล 

โรงเรียนวังไกลกังวล ตัง้อยู่ที่อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีข ันธ์ เป็นโรงเรียนที่
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลมพีระบรมราชานุญาตให้จดัตัง้ขึ้น เมื่อวนัที่ 22 
มถุินายน พ.ศ. 2481 โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อใหก้ารศกึษาแก่บุตรหลานของเจา้หน้าทีผู่ร้กัษาวงัไกล
กงัวล ซึ่งมอียู่จ านวนมากแต่ไม่มสีถานที่เล่าเรยีน มฐีานะเป็นโรงเรยีนราษฎรข์องพระบาทสมเด็จ
พระเจา้อยูห่วัทีไ่ดพ้ระราชอุปการะค่าใชจ้่ายจากเงนิพระราชกุศลเป็นรายปี 

โรงเรยีนวงัไกลกังวลเป็นโรงเรยีนในสงักดัส านักงานคณะกรรมการศึกษาเอกชน (สช.)
กระทรวงศกึษาธกิาร เปิดสอนตัง้แต่ในระดบัอนุบาล 1 ถงึ ชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 6 และมกีารสอนใน
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ประดบัประกาศนียบตัรวชิาชพี มรีูปแบบการบรหิารโดยคณะกรรมการเรยีกว่า "กรรมการบรหิาร
โรงเรยีนวงัไกลกงัวล" ประกอบดว้ยผูท้รงคุณวุฒทิางดา้นการบรหิารโรงเรยีน และทางดา้นวชิาการ 

วสิยัทศัน์ 

โรงเรียนวังไกลกังวลจดัการศึกษา เพื่อสนองพระบรมราโชบายที่พระบาทสมเด็จพระ
เจา้อยู่หวั พระราชทาน แก่โรงเรยีนวงัไกลกงัวล ความว่า... “ให้จดัการศกึษาอบรมเดก็นักเรยีนให้
เป็นเดก็ด ีมเีมตตากรณุา เมือ่จบการศกึษาตามก าลงัสตปิญัญาของแต่ละคนแลว้ ใหม้คีวามสามารถ
ท างานประกอบอาชพีพึง่ตนเองได ้ไมว่่าจะเรยีนถงึระดบัชัน้ใดกต็าม” 

พนัธกจิ  

1. ส่งเสรมิและปลกูจติส านึก ใหม้คีวามจงรกัภกัดต่ีอชาต ิศาสนา พระมหากษตัรยิ ์ 

2. จดัการศึกษาด้วยระบบการศกึษาทางไกลผ่านดาวเทยีม ให้มีคุณภาพ ตามมาตรฐาน

การศกึษาและเตม็ตามศกัยภาพของแต่ละบุคคล 

3. จดัสภาพแวดลอ้มของสถานศกึษาใหเ้ป็นแหล่งเรยีนรูท้ีห่ลากหลายและเพยีงพอ 

4. ส่งเสรมิใหบุ้คลากรไดม้กีารพฒันาตนเองอย่างเตม็ศกัยภาพ 

5. บรหิารจดัการดว้ยระบบสารสนเทศ 

6. สรา้งความสมัพนัธก์บัชุมชนใหม้สี่วนร่วมในการบรหิารจดัการและมกีารด าเนินการตาม

โครงการ/งานและกจิกรรม ครอบคลุมมาตรฐานการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

 
ประเดน็เกีย่วกบัการศกึษาดว้ยระบบทางไกลผ่านดาวเทยีม 

โรงเรยีนวงัไกลกงัวลมกีารจดัท าโครงการการศกึษาทางไกลผ่านดาวเทยีม โดยจดัตัง้สถานี
วทิยุโทรทศัน์การศกึษาทางไกลผ่านดาวเทยีม DLTV ขึน้ทีโ่รงเรยีนวงัไกลกงัวล ถ่ายทอดการเรยีน
การสอนออกอากาศไปยงัโรงเรยีนเครอืข่ายทัว่ประเทศ เริม่ตัง้แต่วนัที่ 5 ธนัวาคม พ.ศ. 2538 และ
ต่อมาไดจ้ดัตัง้เป็น “มลูนิธกิารศกึษาทางไกลผ่านดาวเทยีม” เมือ่วนัที ่2 เมษายน พ.ศ. 2539  

ปจัจุบนัน้ีโรงเรยีนวงัไกลกงัวลเป็นต้นแบบทีท่รงประสทิธภิาพ และเป็นศูนยก์ลางการเรยีน
การสอนด้วยระบบทางไกลผ่านดาวเทยีมที่ก้าวหน้า เป็นสถานศึกษาแห่งแรกที่ใช้เทคโนโลยทีี่
ทนัสมยัถ่ายทอดกระบวนการสอน การจดักจิกรรมการเรยีนรูต้ลอดทัง้การสรา้งองค์ความรูค้วบคู่
คุณธรรมไปยงัผูเ้รยีนทัง้ในประเทศและต่างประเทศ สนองพระบรมราโชบายทีท่รงเน้นใหน้ักเรยีนได้
รูจ้กัช่วยเหลอืตนเองและยดึเป็นแนวปฏบิตัติามหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง  
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วตัถุประสงค ์

- เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาด้วยระบบทางไกลผ่านดาวเทียม และมุ่งแก้ไข
ปญัหาการขาดแคลนครขูองโรงเรยีนในพืน้ทีช่นบทห่างไกล รวมถงึปญัหามาตรฐาน
ไมเ่ท่าเทยีมกนัของสถานศกึษาต่าง ๆ ได ้

- เพื่อขยายการเข้าถึงความรู้ ทัง้ส าหรับนักเรียนและประชาชน ช่วยส่งเสริม
กระบวนการเรยีนรูต้ลอดชวีติ 

ช่องทางการรบัชมรายการ DLTV 

- ระบบ DStv: ระบบจานรบัสญัญาณดาวเทยีมในย่านความถี่ KU-Band  
- ระบบ CAtv: ระบบเคเบลิทวี ี
- ระบบ Internet: ทัง้ในลกัษณะ Live Broadcast และ On Demand ที่website 

http://www.dlf.ac.th 

ปจัจยัแห่งความส าเรจ็ 

- เป็นการรเิริม่น าเทคโนโลยสีารสนเทศเขา้มาใช้ในการจดัการเรยีนการสอนอย่างมี
ประสทิธภิาพ สามารถเขา้ถงึชุมชนไดค้่อนขา้งทัว่ถงึ 

- สามารถสรา้งเครอืขา่ยความรว่มมอืจากทุกภาคส่วน เช่น มลูนิธไิทยคดิไทยคมเป็น
ผูส้นบัสนุนดา้นการจดัหาอุปกรณ์ถ่ายทอด กองทพัไทยดูแลระบบการถ่ายทอดจาก
โรงเรยีนตน้ทาง และกองทพับกเป็นผูด้แูลการตดิตัง้อุปกรณ์ทีโ่รงเรยีนปลายทาง 

การจดัการเรยีนการสอน 

- โรงเรยีนไกลกงัวลในปจัจุบนัมกีารเรยีนการสอนทีค่รบวงจร กล่าวคอื มกีารเรยีน
การสอนในทุกระดับชัน้ เริ่มตัง้แต่ชัน้เด็กก่อนวัยเรียน อนุบาล ประถมศึกษา 
มธัยมศกึษา ทัง้นี้เดก็คนไหนทีจ่บจากระดบัชัน้มธัยมศกึษาแลว้มคีวามประสงคท์ีจ่ะ
เรยีนต่อในระดบัทีส่งูขึน้ กม็อีาชวีศกึษารองรบั คอืระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพีและ
ประกาศนียบตัรวชิาชพีชัน้สูง (ปวส.) ที่วทิยาลยัการอาชพีวงัไกลกงัวล ซึ่งมกีาร
เปิดสอนหลกัสตูรระยะสัน้ดา้นวชิาชพีต่างๆส าหรบับุคคลทัว่ไปดว้ย นอกจากนี้หาก
นักเรยีนมคีวามประสงคท์ี่จะเรยีนต่อในระดบัอุดมศกึษา ทางโรงเรยีนไกลกงัวลก็มี
โควต้าให้เรยีนได้ในสถาบนัการเรยีนการสอนในเครอือีกที่หนึ่งคอื มหาวทิยาลยั
เทคโนโลยรีาชมงคล วทิยาเขตวงัไกลกงัวลซึ่งตอบสนองกระแสพระราชด ารสัของ
ในหลวงที่จะต้องจดัการศึกษาให้เด็กทุกคนสามารถเขา้ถึงการศึกษาที่มคีุณภาพ
จนถงึระดบัปรญิญา 

- การจัดการเรียนการสอนมีความสอดคล้องกับบริบทท้องถิน่  โดยมีกลไกให้
ผู้ปกครองและชุมชนไปจนถึงสถานประกอบการในท้องถิ่นมสี่วนร่วมในการจดั



โครงการวจิยัเรื่องการก าหนดแนวทางการพฒันาการศกึษาไทยกบัการเตรยีมความพรอ้มสูศ่ตวรรษที ่21 

 
 

344 
 

การศึกษาสะท้อนให้เหน็ได้จากหลกัสูตรที่เปิดสอนของวทิยาลยัการอาชพีวงัไกล
กัง วล  ทั ้งหลักสูต รวิช าชีพระยะสั ้น  หลักสูต ร ประกาศนี ยบัต รวิช าชีพ
ช่างฝีมอื (ปชม.) หรอืหลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชพีซึ่งล้วนแต่ประกอบไปด้วย
วชิาทีค่ านึงถงึอาชพีของทอ้งถิน่เป็นส าคญั มจี านวนถงึ 17 แผนกวชิา อนัเป็นการ
สนองโครงการตามพระราชด ารเิกี่ยวกบัศลิปาชพีพเิศษด้วย และในขณะเดยีวกนั
นักเรยีนของโรงเรยีนวงัไกลกงัวลสามารถใช้ห้องฝึกงานของโรงเรยีนสารพดัช่าง
เป็นทีฝึ่กงานในชัว่โมงเรยีนวชิาการงานพืน้ฐานอาชพีไดอ้กีดว้ย 

- นกัเรยีนทีจ่บการศกึษาจากโรงเรยีนไกลกงัวลมผีลสมัฤทธิเ์ป็นทีน่่าพอใจ โดยเมื่อปี
การศึกษา 2556 ที่ผ่านมามนีักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 6 สามารถสอบตรงเข้า
เรยีนต่อในระดบัปรญิญาตรทีีม่หาวทิยาลยัของรฐักว่า 80 กว่าคน (ประมาณรอ้ยละ 
50) โดยนกัเรยีนทีเ่หลอืสามารถสอบชงิทุนเขา้เรยีนต่อในมหาวทิยาลยัเอกชน อาทิ
เช่น มหาวทิยาลยัอสัสมัชญั (ABAC) มหาวทิยาลยัรงัสติ หรอืมบีางส่วนทีไ่ดทุ้นไป
เรยีนต่อที่ต่างประเทศ เช่น ประเทศจนี นอกจากนี้นักเรยีนที่ส าเรจ็การศึกษาใน
ระดบัอุดมศกึษาส่วนมากก็ได้รบัเกยีรตนิิยม นับเป็นเครื่องยนืยนัถงึผลส าเรจ็และ
คุณภาพการศกึษาของโรงเรยีนไกลกงัวลไดเ้ป็นอย่างด ี
 

สถานีวทิยโุทรทศัน์การศกึษาทางไกลผ่านดาวเทยีม (DLTV) นบัเป็นตวัอย่างจุดสว่างหนึ่งที่
ประสบความส าเรจ็ในการน าเทคโนโลยมีาใชเ้พื่อการพฒันายกระดบัคุณภาพการศกึษาและส่งเสรมิ
การศกึษาตลอดชวีติ  โดยโรงเรยีนไกลกงัวลเป็นโรงเรยีนต้นทางของสถานีวทิยุโทรทศัน์การศกึษา
ทางไกลผ่านดาวเทยีม หรอื DLTV  ทีด่ าเนินการออกอากาศรายการโทรทศัน์เพื่อการศกึษา ในการ
ขยายคุณภาพการศกึษาในระบบโรงเรยีน  (Formal Education) นอกจากนัน้ DLTV ยงัมกีาร
ออกอากาศรายการโทรทศัน์เพื่อการจดัการศกึษาตามอธัยาศยั (Informal Education) อกีดว้ย 

การศกึษาในระบบโรงเรยีน เป็นการจดัการศกึษา ตาม หลกัสูตรการศกึษาในระบบโรงเรยีน
(Formal Education) ระดบัประถมศกึษามธัยมศกึษาตอนต้น และ มธัยมศกึษาตอนปลาย เพื่อ
ช่วยเหลอืโรงเรยีนต่างๆ ในรายวชิาทีข่าดแคลนครผููส้อน โดยเฉพาะในพืน้ทีช่นบททีห่่างไกล   หรอื
เป็นรายวชิาทีม่เีนื้อหาค่อนขา้งยาก  ขาดแคลนครผููส้อนในบางรายวชิา  โรงเรยีนทีต่้องการเขา้ร่วม
โครงการฯ หรอืโรงเรยีนปลายทาง ก็สามารถจดัการเรยีนการสอนให้ผูเ้รยีนได้ โดยจดัหาเครื่องรบั
สญัญาณดาวเทยีม เพื่อรบัชมรายการโทรทศัน์ผ่านดาวเทยีม ตามตารางเวลาทีอ่อกอากาศ 

ส าหรบั การจดัการศึกษาตามอัธยาศัย ผ่านสถานีวิทยุโทรทศัน์การศึกษาทางไกลผ่าน
ดาวเทยีมเป็นการจดัการศกึษา เพื่อให้ข่าวสาร ขอ้มูล ความรู้ และทกัษะที่เป็นประโยชน์ ต่อการ
พฒันาคุณภาพชวีติของประชาชนทัว่ไป (Informal Education) การจดัการศกึษาผ่านดาวเทยีม เพื่อ

http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%9E%E0%B8%8A%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9D%E0%B8%B5%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%9E%E0%B8%8A%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9D%E0%B8%B5%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%9E&action=edit&redlink=1
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การศกึษาตามอธัยาศยัน้ี ก าหนดเน้ือหารายการ ใหส้อดคลอ้งกบัสภาพปญัหาในปจัจุบนั และ ความ
ตอ้งการของประชาชน ในการพฒันาสภาพความเป็นอยู ่รวมถงึคุณภาพชวีติของประชาชน 
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5.4) การพฒันาการศกึษาควบคู่ไปกบัการขจดัความยากจน 

กรณศีกึษาโรงเรยีนมชียัพฒันา 

โรงเรยีนมชียัพฒันา ภายใต้การก่อตัง้และการดูแลของ คุณมชียั วรีะไวทยะ โรงเรยีนแห่งนี้
มชีื่อเล่นทีค่นมกัเรยีกกนัโดยทัว่ไปว่าโรงเรยีนไมไ้ผ่ เพราะอาคารส่วนใหญ่ภายในโรงเรยีนสรา้งจาก
ไมไ้ผ่ 

โรงเรยีนมธัยมมชียัพฒันาหรอื “โรงเรยีนไมไ้ผ่” มบีทบาทเป็น 

- ศูนย์การเรยีนรู้ตลอดชวีิตส าหรบัชุมชน ทุกคนมสี่วนร่วมและเรยีนรู้เพื่อพฒันา
ตนเอง เช่น ทกัษะการเกษตร, ทกัษะธุรกจิ และทกัษะการประกอบอาชพีอื่น ๆ 

- ศูนยก์ลางสนับสนุนการพฒันาดา้นเศรษฐกจิและสงัคม โดยจดัตัง้กองทุนสนับสนุน
การประกอบอาชพีแ ละเพิม่รายได ้ส าหรบันกัเรยีนและครอบครวั 

- ศูนยพ์ฒันาและอบรมครเูพื่อเพิม่ความ รูแ้ละศกัยภาพของครใูนชนบท 

จุดเน้นโรงเรยีนมชียัพฒันา โรงเรยีนเน้นสอนเดก็ใหเ้ป็นมนุษยท์ีส่มบูรณ์ มุ่งหวงัสรา้งคนด ี
นักพฒันา มจีติสาธารณะ  เน้นพฒันาการศกึษา ควบคู่ไปกบัการขจดัความยากจน ใหโ้รงเรยีนเป็น
ศูนย์กลางการพฒันาเป็นแหล่งเรยีนรูต้ลอดชวีติให้กบัทุกคนในชุมชน โดยด าเนินกจิกรรมในทาง
ปฏบิตัทิี่เหน็ผลเป็นรูปธรรม ทีโ่รงเรยีนนี้เน้นความด ีสอนทกัษะชวีติ สอนทกัษะการประกอบธุรกจิ 
เช่น สอนให้นักเรียนปลูกลูกมะนาวนอกฤดู เพาะเห็ด ปลูกผักในถุง สร้างรายได้ น าไปท ากับ
ผูป้กครองหารายได ้แกจ้นได ้ 
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อยา่งไรกต็าม โรงเรยีนนี้ไมเ่กบ็ค่าเล่าเรยีนจากเดก็นักเรยีน แต่ใหเ้ดก็จ่ายดว้ยการท าความ
ด ี สิง่ทีพ่วกเขาเหล่านัน้สามารถท าได ้ตวัอยา่ง ท าดงีา่ย ๆ ปลกูตน้ไม ้400 ตน้ แมจ้ะก่อตัง้มาเพยีง
ประมาณ 5 ปี แต่ดูพฒันามาก ต้นไมโ้ต ร่มรื่น โรงเรยีนเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ย มกีารปลูกต้นไมแ้ละ
ปลูกผกัจ านวนมาก ทัง้จากการปลูกของนักเรยีน ผู้ปกครอง รวมทัง้ความร่วมมอืจากชาวบ้านใน
ชุมชน  

Social Enterprise   แหล่งเงนิทุนเพือ่การพฒันาการศกึษา 

เนื่องจากโรงเรยีนมชียัพฒันาไมเ่กบ็ค่าเล่าเรยีน โรงเรยีนมแีหล่งทุนดว้ย Social Enterprise   
ตวัอย่างในการท าธุรกจิเพื่อมาดูแลสงัคมกค็อื การท าโครงการเพื่อส่งเสรมิการศกึษา หรอื BREAD 
(Business for Rural Education and Development) เป็นการศกึษาเพื่อพฒันาชนบท  จดัตัง้ขึน้มา
เพื่อหารายไดจ้ากการด าเนินธุรกจิไปใชใ้นการพฒันาคุณภาพชวีติของชุมชนในชนบทใหด้ขีึน้ 

การจดัการศึกษาให้มีคุณภาพที่ดี ย่อมมีต้นทุนที่สู ง การพึ่งพิงเพียงล าพังงบประมาณ
แผ่นดนิทีไ่ดร้บัการจดัสรรย่อมไม่เพยีงพอ ดงันัน้กรณีศกึษาของโรงเรยีนมชียัพฒันาจงึเป็นตวัอย่าง
หนึ่งทีแ่สดงใหเ้หน็ถงึ รปูแบบหน่ึงในการจดัหาเงนิทุนเพื่อการพฒันาการศกึษา 

การบรหิารงานของโรงเรยีน ทมีงานโรงเรยีนแบ่งเป็น 3 กลุ่ม คอืกลุ่มการศกึษา เหมอืน
โรงเรยีนอื่นๆ แต่โรงเรยีนนี้เพิม่อกี 2 กลุ่ม คอื กลุ่มธุรกจิเพื่อสงัคม กบักลุ่มการพฒันา กลุ่มพฒันา
น่าสนใจมาก กลุ่มนี้เขา้ไปร่วมกบัชุมชนและโรงเรยีนอื่น ๆ เพื่อกระตุ้นให้โรงเรยีนอื่น ๆ ในพื้นที่
ใกล้เคยีงเป็นศูนยก์ลางการเรยีนรู้ตลอดชวีติของชุมชน เปลี่ยนวดัให้เชื่อมโยงกบัโรงเรยีนโดยมุ่ง
กลุ่มผูส้งูอาย ุไมใ่หว้ดัเป็นเรือ่งน่าเศรา้ แต่กลายเป็นทีเ่รยีนรูข้องชุมชน  

จุดแข็งที่ส าคัญของโรงเรียนประการหนึ่ง คือ การมีคุณมีชัย ที่มีบทบาทส าคัญในการ
เชื่อมโยงการพฒันาทัง้ระดบันานาชาต ิระดบัชาตแิละระดบัทอ้งถิน่เขา้ดว้ยกนั  (Global-Local) ได้
อย่างด ีสามารถดงึธุรกิจต่างๆ เขา้มามสี่วนร่วมมาก ตวัอย่างเช่น Ikea, Microsoft และอื่น ๆ 
รวมทัง้ไม่ปฏเิสธกลไกตลาด แต่ปรบัปรุงเป็น Social Enterprise ทีย่ ัง่ยนืและมศีกัดิศ์รกีว่าการคอย
รบัทุนการศกึษาหรอืการรบับรจิาคตามปกตทิัว่ไป 

แนวคดิในการแกไ้ขปญัหาความยากจนของคุณมชียั คอืการมองว่าคนยากจน ส่วนใหญ่ของ
ประเทศไทยทีท่ าการเกษตร เป็น "นกัธุรกจิขนาดเลก็"โดยนกัธุรกจิกลุ่มนี้ขาด 2 อย่างคอื ทกัษะและ
ความรูใ้นการท าธุรกจิ และ การเขา้ถงึสนิเชื่อ การแกป้ญัหาจงึมุง่ไปทีก่ารแก ้2 ปญัหาน้ี  

ตวัอย่างเรื่องการส่งเสรมิมะนาวนอกฤดูที่ท าให้ชาวบ้านดูเป็นตวัอย่างว่ามะนาวนอกฤดูมี
ราคาสงูเพราะอุปทาน  (Supply) ในตลาดน้อย มวีธิหีลอกตน้มะนาวใหอ้อกลกูในฤดแูลง้ได ้ดว้ยองค์
ความรูท้ีไ่มย่ากนกั  แต่การไปบอกไปสอนเฉย ๆ ไม่ไดผ้ล ต้องท าเป็นตวัอย่าง โดยท าใหเ้หน็ว่าท า
ไดจ้รงิและมรีายไดด้ขีึน้ 
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ส่วนในดา้นสนิเชื่อใชแ้นวคดิ Microfinance โดยใหช้าวบา้นร่วมกนัออกกฎกนัเอง ใช ้Peer 
Pressure ซึง่หากชุมชนเขม็แขง็กจ็ะประสบความส าเรจ็ด ี

 

โรงเรยีนเน้นการเรยีนการสอนทีใ่หเ้ดก็เป็นศูนยก์ลาง  

การเรยีนการสอนของโรงเรยีนมชียัพฒันาเน้นการใหผู้เ้รยีนเป็นศูนยก์ลางอย่างแทจ้รงิ ผ่าน
การท ากิจกรรมต่างๆ  ตัวอย่างเช่น ให้ผู้เรยีนคิดโครงงานที่สนใจศึกษาเองในวิชาที่บูรณาการ
โครงงาน  ใหน้ักเรยีนมสี่วนร่วมในกจิกรรมต่าง ๆ อาท ินักเรยีนเป็นคนคดัเลอืกคร ู รุ่นพี่เลอืกรุ่น
น้องเขา้เรยีน เป็นกรรมการบรหิารโรงเรยีน  ออกแบบชุดฟอรม์นกัเรยีนเอง ฯลฯ 

ส าหรบัด้านมาตรฐานและคุณภาพของโรงเรยีนมชียัพฒันา ที่นี่เป็นโรงเรยีนที่มคีุณภาพ
เทยีบเท่ากบั โรงเรยีนนานาชาตทิีบ่รหิารโดยเอกชน  

โรงเรยีนมชียัพฒันา ใชห้ลกัสตูรกลางปกตขิองประเทศ โดยปรบัการเรยีนการสอนใหเ้ดก็คดิ
เป็น จดุเด่นคอืเสรมิทกัษะอกี 2 ทกัษะทีส่ าคญัคอื ทกัษะชวีติ และทกัษะทางธุรกจิ  

นอกจากนี้ โรงเรยีนมโีครงการหลายสิบโครงการของโรงเรยีนที่น่าสนใจ  ช่วยส่งเสริม
พฒันาการการเรยีนรูแ้ละทกัษะดา้นต่าง ๆ ใหผู้เ้รยีน ตวัอยา่งเช่น 

- โครงการสานฝนั ใหเ้ดก็ทีฝ่นัอยากประกอบอาชพีต่าง ๆ ไดม้โีอกาสไปฝึกทีท่ างานจรงิ 
ตัง้แต่มธัยมศกึษาปีที่ 1 เช่น เดก็ที่มคีวามฝนัอยากเป็นหมอ ทางโรงเรยีนก็ส่งไปที่
โรงพยาบาล หรอื อยากท างานโรงแรมกส็่งไปโรงแรม เดก็บางคนไปเหน็บรรยากาศ
จรงิ กจ็ะรูต้วัว่าชอบหรอืไม่ชอบ ท าใหก้ระบวนการคน้พบตนเองท าไดเ้รว็มากขึน้ หรอื
หากไปฝึกงานมาแลว้ รกัและชอบในงานนัน้กจ็ะไดม้กีระบวนการช่วยส่งเสรมิต่อไป 

-  โครงการให้เดก็ช่วยกนัคดัเลอืกผูไ้ดทุ้นการศกึษา โดยเมื่อทุนน้อยกว่าผูส้มคัร เดก็ ๆ 
จะช่วยกนัไปสมัภาษณ์และเยีย่มบ้านผู้สมคัร เพื่อคดัเลอืกผู้ที่เหมาะสมตามเกณฑ์ที่
รว่มกนัก าหนดขึน้ 

-  โครงการเรียนรู้เกี่ยวกับคนพิการ เด็ก ๆ นัง่รถเข็นแล้วใช้ชีวิตดู ท าให้เข้าใจและ
รว่มกนัปรบัสถานทีโ่รงเรยีนใหเ้อื้อต่อคนพกิาร 
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กิจกรรมการขยายผลการพฒันาการศึกษาควบคู่ไปกบัการพฒันาชุมชนเพือ่ขจดัความ
ยากจน  

สมาคมพฒันาประชากรและชุมชน ร่วมกบัโรงเรยีนมชียัพฒันา มูลนิธมิชียัวรีะไวทยะใน
การขยายผลการพฒันาได้ร่วมกนัขยายผลการพฒันาการศกึษาควบคู่ไปกบัการพฒันาชุมชนเพื่อ
ขจดัความยากจน ดงัเหน็ไดจ้ากกรณกีารด าเนินการหลายกรณ ีเช่น 

 

- กรณีโรงเรยีนบ้านหนองทองลิม่ School-BIRD (School-Based Integrated Rural 
Development) ด าเนินการโดยมลูนิธมิชียัวรีะไวทยะ 

- กรณสีหกรณ์พฒันาประชากรและชุมชนล าไทรโยง จ ากดั 

- กรณีชุมชนหมู่บา้นหนองตาเขม้ ตามโครงการ Community based integrate rural 
development 

- กรณีศึกษาการร่วมรบัผดิชอบต่อสงัคมเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวติและขจดัความยากจน
อยา่งยัง่ยนืโดยภาคธุรกจิเอกชน  

 

ตวัอย่างจุดสว่างนี้ เป็นบทเรยีนหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นว่า  แม้ว่าหนึ่งในข้อจ ากดัของการ
พฒันาด้านการศกึษา คอื การขาดแคลนเงนิทุน หรอืงบประมาณด้านการศึกษา ส่งผลให้ในพื้นที่
ห่างไกลมขี้อจ ากดัด้านทรพัยากร  หากมคีวามมุ่งมัน่และร่วมมอื ค้นหากลไกการด าเนินการ ก็
สามารถขบัเคลื่อนการพฒันา และลดปญัหาการขาดแคลนทรพัยากร หรอืลดขอ้จ ากดัจากพื้นฐาน
ทางดา้นเศรษฐกจิสงัคมของตวัผูเ้รยีนได ้ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ ในกรณทีีผู่เ้รยีนมฐีานะยากจน  

แนวคดิหนึ่งที่มกีารด าเนินการเพื่อลดข้อจ ากดัดงักล่าว คอื การร่วมรบัผดิชอบต่อสงัคม
เพื่อเพิม่คุณภาพชวีติและขจดัความยากจนอย่างยัง่ยนืโดยภาคธุรกจิเอกชน  ตวัอย่างเช่น การท า
โครงการเพื่อส่งเสรมิการศกึษา หรอื BREAD (Business for Rural Education and Development) 
โครงการ   School-BIRD : School-Based Integrated Rural Development เป็นต้น ด าเนินการโดย
มลูนิธมิชียัวรีะไวทยะ 

ในกรณโีครงการ School-BIRD มวีตัถุประสงคเ์พื่อส่งเสรมิและปฏริปูดา้นการศกึษา สรา้ง
โรงเรยีนในชุมชน ให้เป็นแหล่งพฒันาการเรยีนรู้ตลอดชีวติ รวมทัง้เป็นศูนย์กลางในการพฒันา
เศรษฐกิจและสงัคม  น ากระบวนการการมสี่วนร่วมทัง้โรงเรยีนและชุมชน เข้ามาร่วมกันพฒันา
ชุมชนให้สามารถอยู่ได้อย่างยัง่ยนื และสามารถผลติประชากรที่มคีุณภาพเขา้มาเป็นผู้ขบัเคลื่อน
ชุมชนใหเ้กดิการพฒันาต่อไปขา้งหน้า  
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กรณีการศึกษาดูงานสหกรณ์พฒันาประชากรและชุมชนล าไทรโยง จ ากดั เป็น
สหกรณ์ที่เกิดหลงัจากการเข้ามาพฒันาชุมชนแบบผสมผสาน ในโครงการ C-BIRD หรือ 
Community Based Integrate Rural Development เป็นโครงการพฒันาชนบทที่เกดิจากความ
ร่วมมือระหว่างรฐับาลไทยกับรฐับาลแคนาดา โดยได้ร ับงบประมาณสนับสนุนจาก Canadian 
International Development Agency (CIDA) ท าใหภ้ายในชุมชนไดม้กีารจดัตัง้กลุ่มการเรยีนรูต่้างๆ 
การเป็นกลุ่มที่ท ารายได้ใหก้บัชุมชน ต่อมาเมื่อกลุ่มต่าง ๆ ภายในชุมชนสามารถสรา้งรายไดเ้ขา้สู่
ชุมชน จงึได้มแีนวคดิในการพฒันาระบบการบรหิารจดัการธุรกจิชุมชนเขา้มา ท าให้เกดิระบบการ
บรหิารงานแบบรว่มกนั 

กรณีตวัอย่างชุมชนบ้านหนองตาเข้ม เป็นชุมชนทีม่ศีูนยเ์รยีนรู ้ที่สามารถสรา้งรายได้
ใหก้บัชุมชน ซึง่ในการบรหิารอย่างยัง่ยนืนัน้ จ าเป็นต้องดูแลในเรื่องผลประกอบการและความคุม้ค่า
ของการลงทุนเพื่อให้เกิดผลที่สามารถน าทุนไปต่อยอดและเพิม่มูลค่าให้กบัผลติภณัฑแ์ละพฒันา
ชุมชนได ้จากแนวทางการบรหิารจดัการดา้นการเงนิที ่สมาคมพฒันาประชากรและชุมชน เขา้มาให้
ความรู้จนชุมชนมกีารบรหิารจดัการด้านการเงนิด้วยตนเอง ท าให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร (ธกส.) ทีม่แีนวคดิเรือ่งการบรหิารและการลงทุนอย่างยัง่ยนื ไดร้่วมกบัชุมชนจดั
ฝึกอบรมและใหค้วามรูเ้กีย่วกบัการท าการเกษตรทีพ่อเพยีง ยัง่ยนื และสามารถพฒันาคุณภาพชวีติ
ความเป็นอยู่ให้กบัผู้ที่ประกอบอาชพีเกษตรกรรมได้ โดยให้ผู้ที่เข้ามากู้ยมืเงนิของธนาคารนัน้ มี
ความรูใ้นเรือ่งการบรหิารจดัการเงนิและรูจ้กัวธิกีารใชเ้งนิอย่างคุม้ค่า เพื่อใหภ้าคการเกษตรทีเ่ขา้มา
กูย้มืเงนิจากธนาคารสามารถบรหิารจดัการรายไดแ้ละรายจ่ายในการลงทุน การอุปโภคบรโิภค และ
รูจ้กัสรา้งหรอืเพิม่มลูค่าของผลติภณัฑข์องตนเองเพื่อใหเ้กดิความยัง่ยนืในการท าอาชพีเกษตรกรรม  
และลดภาระค่าใชจ้่ายให้เกษตรกรเป็นหนี้น้อยลง หรอืไม่เป็นหนี้ ตามวตัถุประสงคข์องธนาคารคอื 
ให้เกษตรกรรู้จกัการใช้จ่ายและเกิดความยัง่ยนืในการประกอบอาชพีของเกษตรกร โดยไม่ท าให้
เกษตรทีเ่ขา้มาใชบ้รกิารกบัธนาคารตอ้งเป็นหนี้ตลอดชวีติ 
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 ปจัจยัแห่งความส าเรจ็ (Key Success Factors) ทีม่คีวามคลา้ยคลงึกนัในกรณีต่าง ๆ และมี
ส่วนส าคญัในการขบัเคลื่อนให้หลายสถาบนัประสบความส าเรจ็ในการจดัการเรยีนรู ้เป็นจุดสว่าง 
(Bright Spot) สามารถสรปุไดด้งันี้ 

1) ภาวะผูน้ า (Leadership) ในการเป็นพลงัขบัเคลื่อนใหส้ถาบนัการศกึษาสามารถ
ด าเนินการระดมจดัหาทรพัยากร ค้นหาแนวทางหรอื Solution ที่เหมาะสมกบั
บรบิท 

2) การมีส่วนร่วม (Participation) จากทุกภาคส่วน ในการร่วมขบัเคลื่อน ไม่ว่าจะ
เป็นผู้บรหิาร ครู บุคลากร ตัวผู้เรยีน ครอบครวั ชุมชน ตลอดจนหน่วยงานที่
เกีย่วขอ้ง 

3) การออกแบบนวตักรรมการเรียนรู้ โดยการคิดค้น ทดลอง และปรบัปรุง
นวตักรรมและเครื่องมอื กระบวนการเรยีนรู ้ตลอดจนปลูกฝงั บ่มเพาะทกัษะการ
เรยีนรูต้ลอดชวีติ 

4) พฒันากลไกการหาแหล่งเงินทุน ระดมทรพัยากรด้วยวธิต่ีาง ๆ เพื่อเป็นการ
ปลดลอ็คขอ้จ ากดัดา้นงบประมาณการศกึษา เพื่อระดมทรพัยากรดา้นต่าง ๆ มา
เพื่อจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ มุ่งให้เกิดการพัฒนาคุณภาพ
การศกึษาและเกดิความยัง่ยนื 
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4.2.4 โมดลู 4: ระบบการบริหารจดัการและเคร่ืองมือเชิงนโยบาย (Administation & 
Policy Instrument) 

 

ในการศกึษาส่วนน้ีจะเป็นการศกึษานโยบาย ยุทธศาสตรก์ารศกึษาเรยีนรู้ ระบบการบรหิาร
จดัการและเครื่องมอืเชงินโยบาย ในประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องที่ส าคญั ทัง้ประเด็นทางด้านการ
จดัการด้านบุคลากรที่เกี่ยวขอ้งหรอืกระบวนการมสี่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ  (ไม่ว่าจะเป็นฝ่าย
นโยบาย โรงเรียน สถาบันการศึกษา บุคลากร ครู ผู้ปกครอง ภาคเอกชน ชุมชนและสังคม) 
งบประมาณ ทรัพยากร เทคโนโลยี การบริหารจัดการที่เกี่ยวข้องกับการแปลงนโยบ ายและ
ยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏบิตัิ   โดยเนื้อหาในส่วนนี้จะประกอบไปด้วยการศึกษาจากประสบการณ์
ต่างประเทศ และเชื่อมโยงมาสู่การวเิคราะหแ์นวนโยบาย ระบบการบรหิารจดัการและเครื่องมอืเชงิ
นโยบายของประเทศไทย ตลอดจนการวเิคราะห์ประเดน็ปญัหาของระบบการศกึษาไทยทีย่งัรอการ
แกไ้ขต่อไป 
 

4.2.4.1 ภาพรวมแนวนโยบายด้านการศึกษาของประเทศต่าง ๆ 

การพจิารณาแนวนโยบายด้านการศกึษาของประเทศซึ่งมกีารพฒันาได้อย่างรวดเรว็และ/
หรอื มนีัยส าคญัจนสามารถหลุดพ้นจากกับดกัรายได้ปานกลางได้เป็นผลส าเรจ็ จะสามารถเป็น
ตวัอย่างที่ดทีีส่ามารถน ามาประยุกต์ใชไ้ด้กบัประเทศไทย โดยในรายงานฉบบันี้ไดเ้ลอืกน าเสนอใน 
6 ประเทศทีน่่าสนใจ คอื ประเทศฟินแลนด ์ญีปุ่น่ เกาหลใีต ้ฮ่องกง สงิคโปร ์ไตห้วนั  

 

ก. ประเทศฟินแลนด ์

ประเทศฟินแลนดถ์อืว่าเป็นหนึ่งในประเทศทีม่รีะบบการศกึษาทีด่ทีีสุ่ดประเทศหนึ่งของโลก 
ใหค้วามส าคญักบัความเสมอภาค  ความส าเรจ็ของระบบการศกึษาในประเทศฟินแลนด์นัน้ไม่ได้มี
มาตัง้แต่แรกเริม่ หากแต่ผ่านกระบวนการวางนโยบายและแนวการปฏบิตัอิยา่งเป็นระบบ 

หน่วยงานหลกัที่รบัผดิชอบการจดัการศกึษาของประเทศฟินแลนดค์อืกระทรวงศกึษาธกิาร
และวฒันธรรม (Ministry of Education and Culture) ซึง่ปรบัเปลีย่นมาจากกระทรวงศกึษาธกิาร  

ฟินแลนดม์ ี“ยุทธศาสตร ์2020” (Strategy 2020) ภายใต้ วสิยัทศัน์ของชาตทิีต่้องการเป็น
ผู้น าด้านองค์ความรูก้ารจดัการศึกษาอย่างทัว่ถงึ และการส่งเสรมิความคดิสรา้งสรรค์ผ่านการวาง
ยทุธศาสตรท์ีส่ าคญัใน 3 ดา้น ไดแ้ก่ 
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- สรา้งสงัคมแห่งความรูแ้ละวฒันธรรมส าหรบัอนาคต  

- เชื่อมโยงระบบการศกึษาเขา้กบัภาคธุรกจิ / ภาคอุตสาหกรรม 

- ส่งเสรมิความเขม้แขง็ของทอ้งถิน่และให้ความส าคญักบัการมสี่วนร่วมของภาคประชา
สงัคมในการสรา้งสภาพแวดลอ้มทางการศกึษาและฐานความรูท้ีเ่หมาะสม 

จุดเน้นที่ส าคญัของนโยบายการศึกษาในประเทศฟินแลนด์คือ “คุณภาพ ประสิทธิภาพ 
ความเท่าเทยีม และความเป็นสากล” 

ในส่วนของการศกึษานอกระบบ เครอืข่ายการศกึษาในผูใ้หญ่ของฟินแลนด ์(Finnish Adult 
Education Associate) ไดน้ิยามความหมายของการศกึษานอกระบบไวว้่าเป็นการหยบิยื่นโอกาสใน
การศกึษาใหแ้ก่ผูใ้หญ่โดยทัว่ไปในสงัคม ซึง่เป็นค านิยามทีถู่กก าหนดไวใ้นกฏหมายการศกึษาอย่าง
เสรใีนผู้ใหญ่ (The Liberal Adult Education Act) โดยตวับทกฏหมายนี้ไดค้รอบคลุมถงึการ
ปฏบิตักิาร (Operation) และการจดัสรรเงนิทุน (Funding) ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการศกึษานอกระบบใน
ประเทศฟินแลนดด์ว้ยเช่นกนั 

 ฟินแลนด์นัน้ให้ความส าคญัแก่การเรยีนรู้ตลอดชวีติมาเป็นเวลานาน ด้วยเหตุนี้จงึมกีาร
ผลกัดนัของการศกึษานอกระบบอย่างต่อเนื่อง โดยในปี ค.ศ. 2010 ฟินแลนด์มสีถาบนัการศกึษา
นอกระบบทัง้หมด 340 แห่ง มผีู้เรยีนเป็นจ านวนทัง้หมด 1.2 ล้านคนด้วยกนั ซึ่งกุญแจส าคญัของ
การศกึษาลกัษณะนี้อยู่ที่โครงสร้างหลกัสูตรที่หลากหลาย เช่นเดยีวกนักบัการศกึษาในระบบสาย
สามญั การเขา้ร่วมในชัน้เรยีนนัน้เป็นไปตามความสมคัรใจ (Voluntary Participation) และมกีาร
วธิกีารเรยีนการสอนที่ยดึผู้เรยีนเป็นหลกั (Learner-based Methods) แต่ละสถาบนัการศึกษา
สามารถจดัการเรยีนการสอนและรายวชิาอย่างอสิระได้ตามต้องการ โดยมหีน้าที่รบัผดิชอบการใช้
จ่ายเงนิสนับสนุนที่ได้รบัจากรฐัด้วยตนเอง โดยในปี ค.ศ. 2012 นัน้ได้มกีารก าหนดงบประมาณ
ใหแ้ก่การจดัการศกึษาในผูใ้หญ่ไวท้ัง้หมดที ่165 ลา้นยโูรดว้ยกนั 

 เนื่องจากการศกึษาสมควรที่จะต้องมกีารเปิดกวา้ง ทุกคนควรไดเ้รยีนรูด้้วยกนั และเป็นไป
ในอตัราทีส่อดคลอ้งต่อความสามารถของตนเอง ไม่ว่าจะเป็นการเรยีนในหอ้งเรยีน การเรยีนตวัต่อ
ตัว หรือการเรยีนผ่านอินเตอร์เน็ต ผู้เรียนสามารถเลือกเรยีนวิชาต่าง ๆ ได้อย่างหลากหลาย 
ยกตวัอย่างเช่น ภาษา สงัคมศาสตร ์ความเป็นพลเมอืงด ีกฬีา ศลิปะ หตัถกรรม เป็นต้น สถาบนัที่
จดัตัง้การศกึษานอกระบบนัน้คอืมหาวทิยาลยัและวทิยาลยัโพลเีทคนิค ทัง้ทีเ่ป็นของรฐัและเอกชน 
อกีทัง้ยงัมศีูนยก์ารเรยีนรูใ้นผูใ้หญ่แยกต่างหากอกีดว้ยเช่นกนั ทัง้นี้ การฝึกอบรมพนักงานในหน้าที ่
(In-service Training) ทีจ่ดัขึน้โดยผูจ้า้งงาน (Employer) กน็ับว่าเป็นทางเลอืกหนึ่งของการศกึษา
นอกระบบ 
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ข. ประเทศญ่ีปุ่ น   

ประเทศญี่ปุ่นเป็นตัวอย่างของการรกัษามาตรฐานทางการศึกษาที่ยอดเยี่ยมได้อย่าง
ต่อเน่ือง ปลกูฝงัเยาวชนใหรู้จ้กัการแกป้ญัหาในชวีติประจ าวนั เนื้อหาทีน่ักเรยีนไดเ้รยีนในหอ้งเรยีน
สามารถเชื่อมโยงมาสู่การปฏบิตัิจรงิในชวีติประจ าวนัได้ โดยมปีจัจยัที่นับว่าเป็นจุดเด่นของระบบ
การศกึษาในดา้นต่าง ๆ ดงันี้ 

1) มหีลกัสตูรแห่งชาต ิ(National Curriculum) ทีไ่ดม้าตรฐานและมคีวามเขม้ขน้ของเนื้อหา
ในระดบัสูง มคีวามสอดรบักนัของเนื้อหาวชิาในแต่ละชัน้ปีให้เกดิกระบวนการต่อยอด
การเรยีนรู้อย่างต่อเนื่อง โดยหลกัสูตรจดัท าขึ้นโดยกระทรวงศึกษาธกิาร วฒันธรรม 
การกฬีา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี(The Ministry of Education, Culture, Sports, 
Science and Technology: MEXT) ซึง่จะมกีารปรบัเปลีย่นทุก ๆ 10 ปีเพื่อใหท้นักบั
สถานการณ์ และส าหรบัการปฏริปูการศกึษาเพื่อศตวรรษที ่21 ได้มกีารก าหนดวาระ 
“สรา้งพลงัแห่งการด าเนินชวีติ” (Zest for Living) โดยวางเป้าหมายการพฒันาอย่าง
รอบดา้น ทัง้ทางดา้นวชิาการ สุขภาพอนามยั และจติใจ 

2) เน้นการมสี่วนร่วมของเด็กนักเรยีนในการเรยีนการสอน โดยอาศยัการท ากิจกรรมที่
กระตุ้นให้เกิดการอภิปราย เช่น การน าเสนอปญัหาให้ผู้เรียนร่วมกันคิดหาแนว
ทางแก้ไข และส่งเสรมิค่านิยมการเรยีนรู้จากความผดิพลาดเพื่อให้เด็กกล้าที่จะลอง
สรา้งสรรคส์ิง่ใหม่ ๆ  

3) มุ่งให้เกิดความเท่าเทยีม โดยการเรยีนการสอนจะไม่มกีารแบ่งห้องตามระดบัผลการ
เรยีนของเดก็ ด้วยหลกัคดิทีว่่าผลสมัฤทธิท์างการศกึษาไม่ไดข้ึน้อยู่กบัความสามารถที่
มมีาตัง้แต่เกดิ แต่ขึน้อยู่กบัความขยนัหมัน่เพยีร เดก็ทุกคนจงึควรได้รบัการศกึษาใน
มาตรฐานเดยีวกนัหมด  

4) เชื่อมโยงระหว่างโรงเรียนและบ้าน โดยครูและผู้ปกครองจะมีการสื่อสารกันอย่าง
ต่อเนื่องเพื่อหารอืเกี่ยวกบัพฒันาการของบุตรหลานในประเดน็ต่าง ๆ ทัง้ด้านวชิาการ
และด้านความประพฤตทิัว่ไป เพื่อร่วมกนัตดิตามและส่งเสรมิการศกึษาของเดก็แต่ละ
คน 
 

 นอกจากนี้ ในส่วนของการศกึษานอกระบบในประเทศญี่ปุ่นนัน้ คอืการศกึษาเรยีนรูอ้ื่น ๆ ที่
นอกเหนือจากการศึกษาในระบบ แต่กระนัน้ก็ยงัคงอยู่ในความดูแลของกระทรวงศึกษาธิการ 
ตวัอย่างของการศกึษานอกระบบคอื จุกุ (Juku) หรอื โยบโิก (Yobiko) ซึง่เป็นสถานศกึษาทีจ่ดัขึน้
โดยภาคส่วนเอกชน มชีัว่โมงเรยีนนอกเหนือจากเวลาทัว่ไปทีโ่รงเรยีนในระบบจดัการศกึษา จุกุนัน้มี
การจดัการเรยีนการสอนเสรมิทัง้ในรายวชิาจากในห้องเรยีน และสิง่ที่นอกเหนือจากหลกัสูตร ใน
เวลาหลงัเลกิงาน สุดสปัดาห ์หรอืแมแ้ต่วนัหยุดนักขตัฤกษ์ ส่วนโยบโิกหรอืจุกุขนาดใหญ่นัน้จะเน้น
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ในดา้นของการรองรบัการศกึษาในนักเรยีนทีจ่บจากชัน้มธัยมศกึษาตอนปลายแลว้แต่ยงัไม่สามารถ
เข้ารบัการศึกษาในระดบัมหาวิทยาลยั กล่าวคือ ทัง้จุกุและโยบโิกนัน้มลีกัษณะพื้นฐานคล้ายกับ
สถาบนันอกระบบเพื่อการเตรยีมความพรอ้มเพื่อสอบเขา้มธัยมตอนปลายหรอือุดมศกึษานัน่เอง 

นอกจากนี้ การศกึษานอกระบบยงัรวมไปถงึ การเรยีนรูเ้ชงิสงัคม (Social Education) ผ่าน
กลไกการใชศู้นยก์ารเรยีนรูชุ้มชน หรอื โคมนิกงั ซึง่เป็นการจดัและปฏบิตักิจิกรรมร่วมกนัในสงัคมที่
อยู่นอกเหนือจากหลกัสูตรในโรงเรยีน ใช้สาธารณูปโภคที่มอียู่ทัว่ไปในการจดักจิกรรม เช่น ศาลา
กลาง สวนสาธารณะ สระว่ายน ้ า หรือแม้แต่พื้นที่ในโรงเรียนที่เปิดให้ใช้นอกเวลาเรียน และ
การศกึษาในผูใ้หญ่ (Adult Education) ทีจ่ดัการเรยีนการสอนผ่านสื่อในลกัษณะต่าง ๆ เช่น วทิย ุ
โทรทศัน์ การถ่ายทอดดาวเทยีม หรอือนิเตอรเ์น็ต ทัง้นี้สามารถเกบ็หน่วยกจิเพื่อเอาวุฒกิารศกึษา
ได้หรอืในบางหลกัสูตรก็สามารถเรยีนเพื่อเอาปรญิญาวชิาชพีได้เช่นกนั ตลอดจนกระทัง่การบ่ม
เพาะความรู้ในลักษณะต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการฝึกฝนทักษะภาษาอังกฤษ ( English 
Language Training) ซึง่เป็นทีน่ิยมและเปิดสอนอยา่งกวา้งขวาง เพราะคนส่วนใหญ่มองว่าการเรยีน
การสอนภาษาองักฤษตามหลกัสตูรในระบบนัน้ไมเ่พยีงพอ 

ตวัอย่างส าคญัของการศึกษานอกระบบที่แพร่หลายในญี่ปุ่นคอื มหาวทิยาลยัในอากาศ 
(University of the Air) หรอืทีเ่รยีกว่า โฮโซ ไดกากุ เป็นการเรยีนการสอนนอกระบบทีม่หีลกัสูตร
สอดคล้องกบัหลกัสูตรในมหาวทิยาลยั ด าเนินการโดยองคก์ารพเิศษเพื่อการถ่ายทอด (Broadcast 
College Special Corporation) จดัการเรยีนการสอนผ่านวทิยุและโทรทศัน์เป็นหลกั ผู้ทีเ่ขา้รบั
การศกึษาในลกัษณะน้ีมตีัง้แต่นักเรยีนทีจ่บชัน้มธัยมปลาย จนถงึนักเรยีนทีม่อีายุมากกว่า 18 ปี แต่
ไมม่วีุฒกิารศกึษามธัยมปลาย แต่ผูท้ีเ่ขา้รบัการศกึษาส่วนใหญ่นัน้คอืกลุ่มทีม่อีายุมากกว่า 40 ปีขึน้
ไป ทัง้นี้มหาวิทยาลัยในอากศก าลังเข้ามามีบทบาทในการเพิ่มแรงงานในตลาดได้อย่างมี
ประสทิธภิาพดว้ยเช่นกนั 
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ค. ประเทศเกาหลีใต้ 

 ประเทศเกาหลใีต้เป็นประเทศที่ประสบความส าเรจ็ในการพฒันาคุณภาพการศกึษา โดยมี
เป้าหมายในการพฒันาคนทีส่มบรูณ์ในทุกดา้น มคีวามรูแ้ละทกัษะบนพืน้ฐานความคดิเชงิสรา้งสรรค ์
วทิยาศาสตร์ และเทคโนโลย ีโดยประเทศเกาหลใีต้ได้ตัง้วสิยัทศัน์ที่จะ “มุ่งสู่ความเป็นประเทศที่
พฒันาแล้วโดยอาศยัการส่งเสรมิการศึกษา วทิยาศาสตร ์และเทคโนโลย ีให้เป็นรากฐานของการ
สรา้งอนาคต” ทัง้นี้ จดุเด่นของระบบการศกึษาประกอบไปดว้ย 

1) มหีน่วยงานผูเ้ชีย่วชาญในการวจิยัและพฒันาหลกัสูตรการศกึษาโดยเฉพาะ นัน่คอื The 
Korean Education Development Institute (KEDI) และ The Korean Institute of 
Curriculum and Evaluation (KICE) ซึง่เป็นอสิระจากกระทรวงศกึษาธกิาร ท าหน้าทีใ่ห้
ค าปรกึษาในการออกนโยบายทางการศึกษา การพฒันาหลกัสูตรแห่งชาติ และการ
ประเมนิผลสมัฤทธิก์ารเรยีนรู ้

2) เน้นการพฒันาคุณภาพผู้เรยีนโดยค านึงถึงความต้องการของเด็กแต่ละกลุ่ม โดยใช้
ยุทธศาสตร์ที่แตกต่างกนั เช่น การให้รางวลัเยาวชนอจัฉรยิะและการสอนพเิศษเพื่อ
ส่งเสรมิเดก็เก่ง  การขยายสวสัดกิารทางการศกึษาเพื่อช่วยเหลอืเดก็ดอ้ยโอกาส  

3) พฒันาคร ูมแีนวทาง เช่น พฒันาระบบสอบเขา้รบัราชการครแูละระบบประเมนิครบูรรจุ
ใหม ่ฝึกอบรมคร ูแข่งขนัสาธติการสอน ตลอดจนการสรา้งครตูน้แบบ  

4) ตัง้เป้าในการสรา้งผูน้ าทางวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยใีนสงัคมโลก โดยใหค้วามส าคญั
กบัระบบวทิยาศาสตรศ์กึษา และส่งเสรมิโรงเรยีนแห่งความเป็นเลศิทางวทิยาศาสตร ์
ผ่านกลไกต่าง ๆ เช่น  
- พฒันาสิง่แวดลอ้มการเรยีนรู ้เช่น หอ้งทดลองวทิยาศาสตร ์ 
- เพิม่กจิกรรมการเรยีนรูแ้บบอสิระทางวทิยาศาสตร ์ใหผู้เ้รยีนไดม้โีอกาสเลอืกหวัขอ้

และออกแบบโครงงานวจิยัดว้ยตนเอง  
- ฝึกอบรมผู้สอนในวชิาวทิยาศาสตร ์และสรา้งพอร์ตวทิยาศาสตรศ์ึกษา (Science 

Education Portal) ใหค้รไูดร้บัสารสนเทศทีท่นัสมยัและมชี่องทางในการแลกเปลีย่น
ความคดิเหน็ระหว่างกนั 

- ขยายโครงสร้างพื้นฐานส าหรับการศึกษาวิจัย ส่งเสริมความร่วมมือระหว่าง
มหาวทิยาลยั สถาบนัวจิยั และภาคอุตสาหกรรมเพื่อเสรมิสรา้งขดีความสามารถใน
การวจิยัและพฒันา รวมถงึกระตุ้นให้เกดิการน าองค์ความรูท้ี่ได้ไปขยายผลใหเ้กดิ
การใชป้ระโยชน์ในวงกวา้งทัง้ในเชงิพาณชิยแ์ละเชงิสงัคม 
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อยา่งไรกต็าม ผูเ้รยีนภายใต้การศกึษาในระบบโดยส่วนใหญ่ของประเทศเกาหลสี่วนมากไม่
รูส้กึพงึพอใจแค่เพยีงการศกึษาในหอ้งเรยีน ผูท้ีม่กี าลงัซือ้มกัจะยอมจ่ายเพื่อการเรยีนเสรมิเพิม่เตมิ 
ไมว่่าจะเป็นในแง่ของวชิาการตามหลกัสูตร หรอืแมแ้ต่สิง่ทีอ่ยู่นอกหลกัสูตรกต็าม จงึเกดิสถานกวด
วชิานอกเวลาเรยีนขึน้มากมาย ถงึแมว้่ารฐับาลจะพยายามควบคุมเพื่อลดปรมิาณ แต่กย็งัไมเ่ป็นผล 

 ในส่วนของการศึกษาในผู้ใหญ่ มกีารออกกฏหมายส่งเสรมิการศึกษาเชิงสงัคม (Social 
Education Promotion Act) เพื่อผลกัดนัการศกึษาทดแทนในทัง้เยาวชนและผูใ้หญ่ทีต่้องท างานและ
ไม่มโีอกาสในการรบัการศกึษาในระบบ และในขณะเดยีวกนักเ็ป็นการส่งเสรมิการเรยีนรูต้ลอดชวีติ 
(Lifelong Learning) โดยส่วนหนึ่งของสถานศกึษาในลกัษณะนี้เกดิขึน้มาจากภาคส่วนอุตสาหกรรม
ที่เขา้มามสี่วนร่วมจดัการเรยีนการศกึษา ผลติและสร้างเสรมิแรงงานที่มอียู่ให้สอดคล้องกบัความ
ต้องการโดยตรง ตัวอย่างของสถานศึกษานอกระบบมตีัวอย่างเช่น โรงเรยีนเทยีบเคยีง (Para-
school) ซึ่งให้การศกึษาและวุฒใินลกัษณะเดยีวกนักบัการเขา้รบัการศกึษาในระบบ ตัง้แต่ระดับ
ประถมศกึษา มธัยมศึกษาตอนต้น มธัยมศึกษาตอนปลาย จนถึงอุดมศึกษา ในขณะเดยีวกนันัน้ 
เกาหลใีต้เอื้ออ านวยให้เกดิการศกึษาระดบัอุดมศกึษาได้หลากหลายช่องทาง ไม่ว่าจะเป็นการสอบ
เทยีบในการสอบที่รฐับาลจดัขึ้นโดยที่ไม่ต้องเข้าเรยีน หรอืการใช้ระบบธนาคารสะสมการรบัรอง
คุณภาพในระดบัอุดมศกึษา (The Credit Bank System: CBS) จากการเขา้เรยีนในมหาวทิยาลยัที่
รองรบัและสามารถออกการรบัรองคุณภาพ (Accreditation) ให้ได้ โดยทางรฐับาลจะเป็นผู้ออก
คุณวุฒใิหอ้ย่างถูกต้องเมื่อผูเ้รยีนไดส้ะสมประวตักิารรบัรองคุณภาพการเรยีนถงึเกณฑท์ีไ่ดก้ าหนด
ไว ้
 ทัง้นี้ยงัมกีารศกึษานอกระบบในลกัษณะการศกึษาทางไกล ภายใตก้ารดแูลของโรงเรยีนและ
มหาวทิยาลยัการออกอากาศและการไปรษณีย ์(Air and Correspondence high schools and the 
Air and Correspondence University) หรอืมหาวทิยาลยัทีจ่ดัตัง้ขึน้โดยภาคส่วนอุตสาหกรรม 
(Industrial University) ตัวอย่างของสถานศึกษาลกัษณะนี้คือ The Korea Air and 
Correspondence University (KACU) ซึง่ในตอนแรกนัน้เป็นเพยีงหน่วยหนึ่งใน Seoul University 
และไดแ้ยกตวัออกมาเป็นมหาวทิยาลยัอสิระในปี ค.ศ. 1982 KACU นัน้จดัการเรยีนการสอนผ่าน
การถ่ายทอดทางโทรทศัน์ ซดีรีอม การสนทนาออนไลน์ (Video Conference) อนิเตอรเ์น็ต สิง่พมิพ ์
วทิยุ และเทปบนัทกึเสยีง ซึ่งวธิกีารสอนนี้เอื้อความเป็นอสิระให้แก่นักเรยีน ไม่ขึน้อยู่กบัเวลาหรอื
สถานทีใ่ด ๆ ทัง้นี้ KACU มนีักเรยีนส่วนใหญ่เป็นชนชัน้คนท างาน ทัง้ในภาครฐั รบัราชการทหาร 
หรอืแมแ้ต่บรรดาครกูเ็ช่นกนั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการวจิยัเรื่องการก าหนดแนวทางการพฒันาการศกึษาไทยกบัการเตรยีมความพรอ้มสูศ่ตวรรษที ่21 

 
 

361 
 

ง. ประเทศฮ่องกง 

 การพัฒนาการการศึกษาของประเทศฮ่องกงเน้นเรื่องหน้าที่พลเมืองและศีลธรรมเป็น
แกนกลาง มคีวามโดดเด่นในการใหค้วามส าคญักบั “การรูว้ทิยาศาสตร์” (Science Literacy) และใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้แบบปฏิสัมพันธ์ โดยมีจุดเด่นคือการพัฒนาทักษะการรู้
วทิยาศาสตรอ์ยา่งบรูณาการ แบ่งออกเป็น 

1) การรู้วิทยาศาสตร์ปฏิบัติ : ตระหนักถึงความเชื่อมโยงระหว่างวิทยาศาสตร์กับ
ชวีติประจ าวนั 

2) การรูว้ทิยาศาสตรเ์ชงิกลไก: สามารใช้หลกัการและเหตุผลเป็นเครื่องมอืในการอธบิาย
สิง่ต่างๆ 

3) การรูว้ทิยาศาสตรเ์ชงิวฒันธรรม: เหน็คุณค่าของวทิยาศาสตรอ์ย่างยัง่ยนื เหน็บทบาท
ของความกา้วหน้าทางวทิยาศาสตรใ์นบรบิททางสงัคม 

ในส่วนของแนวทางการขบัเคลื่อนและการบรหิารจดัการ ประเทศฮ่องกงเน้นการขบัเคลื่อน
ใน 7 ดา้น ไดแ้ก่ (1) การปฏริปูหลกัสูตร (2) การปฏริปูกลไกการประเมนิ (3) การส่งเสรมิการเรยีน
ภาษา (4) การเสรมิสรา้งศกัยภาพใหก้บัโรงเรยีน มกีารสนับสนุนเงนิทุนส าหรบัการพฒันาคุณภาพ
การศึกษา (Quality Education Fund) และมกีารจดัสรรงบประมาณเพื่อพฒันาศกัยภาพคร ู
(Capacity Enhancement Grant) (5) การสรา้งระบบสนับสนุนการพฒันาวชิาชพีโดยใชโ้รงเรยีน
เป็นฐาน โดยครูไม่จ าเป็นต้องเดนิทางออกนอกโรงเรยีนเพื่อเขา้รบัการอบรม (6) การพฒันาระบบ
การรบันักเรยีนเข้าศึกษา และ (7) การเพิม่โอกาสทางการศึกษาหลงัจากระดบัมธัยมศึกษาเพื่อ
กระตุน้ใหม้คีวามกระตอืรอืรน้ทีจ่ะเรยีนรูแ้ละเกดิการเรยีนรูอ้ยา่งต่อเนื่อง 

 

นอกจากนี้ ฮ่องกงนัน้ได้ยดึมัน่ในการพฒันาการเรยีนรูต้ลอดชวีติมาตัง้แต่ในยุค 90 ด้วย
เหตุผลว่าโลกในยุคใหม่นี้มกีารเปลีย่นแปลงอยู่ตลอดเวลา ดงันัน้การสัง่สมความรูแ้ละเรยีนรูต้ลอด
ชวีติจงึเป็นสิง่ส าคญัต่อการใช้ชีวติเป็นอย่างมาก หนึ่งในรูปแบบการศึกษานอกระบบที่ส าคญัใน
ฮ่องกงคอื Continuing and Professional Education หรอื CPE ซึง่เป็นการสานต่อการเรยีนรูข้ ัน้สูง 
โดยมากจะมกีารจดัการเรยีนการสอนภายในมหาวทิยาลยั ตวัอย่างมหาวทิยาลยัที่มกีารสมคัรเข้า
เรยีนในหลกัสูตร CPE มากทีสุ่ดคอื University of Hong Kong ภายใต้การจดัการของสถาบนัความ
เป็นมอือาชพีและการศกึษาอย่างต่อเนื่อง (School of Professional and Continuing Education) 
และมหาวทิยาลยัจนีแห่งฮ่องกง (Chinese University of Hong Kong) ภายใต้การจดัการของ
สถาบนัการศกึษาอยา่งต่อเนื่อง (School of Continuing Study) เป็นตน้ 
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 นอกเหนือจากมหาวิทยาลัยที่จ ัดการเรียนการสอนนอกระบบ ยังมีหน่วยงานบริการ
การศกึษาในผูใ้หญ่และการศกึษาขัน้สูงคารติสั (Caritas Adult and Higher Education Service) 
สมาคมการบรหิารจดัการฮ่องกง (Hong Kong Management Association) และศูนยบ์รกิารขอ้มลู
ดา้นการศกึษาเพื่อความเป็นมอือาชพี (Information Service Center of Professional Studies: 
ISCOPS) ทีด่ าเนินการภายในวทิยาลยัเทคโนโลยฮี่องกง (Hong Kong College of Technology) 
และอื่น ๆ อกีกว่า 10 หน่วยงานทัง้จากภาครฐัและเอกชนทีจ่ดัการศกึษานอกระบบอยูใ่นปจัจบุนั 

 

 

จ. ประเทศไต้หวนั 

ประเทศไต้หวนัมุ่งเน้นการพฒันาพลเมอืงยุคใหม่โดยใชก้ารศกึษาเป็นตวัขบัเคลื่อนส าคญั 
ภายใตย้ทุธศาสตรห์ลกั 3 ประการ ไดแ้ก่  

- การเสรมิสรา้งความสามารถทางภาษา 
- การสรา้งสมดุลระหว่างวฒันธรรมและเทคโนโลย ี
- การสรา้งเสรมิค่านิยมพืน้ฐานทีห่ลากหลาย 

ทัง้นี้ ประเดน็ที่ประเทศไต้หวนัมคีวามโดดเด่นเป็นอย่างมากก็คอื การพฒันาอาชวีศึกษา 
หรอืทีเ่รยีกว่า Technology and Vocational Education (TVE) ในไต้หวนั ซึง่มุ่งเน้นภาคการเกษตร
และธุรกิจเป็นส าคัญ ท าให้มีความสอดคล้องอย่างมากกับการพฒันาเศรษฐกิจในภาพรวมของ
ประเทศ โดยแนวทางและมาตรการทีส่ าคญัในการยกระดบัอาชวีศกึษาประกอบไปดว้ย 

 

1) พฒันาคุณภาพของการเรยีนการสอน 
- สรา้งโปรแกรมส าหรบัการเรยีนรูท้ีป่รบัตวัได้ (Adaptive Learning) และการพฒันา

คุณภาพ (Quality Improvement) ในอาชวีะขัน้สูง รวมไปถึงการแจกจ่ายทางดา้น
ทรพัยากรการศกึษาอยา่งทัว่ถงึในระดบัพืน้ที่ 

- รเิริม่โครงการ Teaching Excellence เพื่อมหาวทิยาลยัหรอืวทิยาลยัเทคโนโลย ี
- ส่งเสรมิใหม้กีารมุง่เน้นความเชีย่วชาญเฉพาะทางในสาขาวชิาใดสาขาหนึ่ง 

 

2) ยกระดบัสถาบนัจากอนุวทิยาลยั สู่วทิยาลยั และมหาวทิยาลยั 
- กระทรวงศกึษาธกิารเปิดโอกาสใหม้กีารยกระดบัสถาบนัอาชวีศกึษา เนื่องจากมอุีป

สงค์แรงงานอาชวีะขัน้สูงเพิม่ขึน้เป็นอย่างมาก  โดยจะมกีารพจิารณาจากประวตัิ
ผลงาน  และศกัยภาพของสถาบนั   

3) เพิม่ความยดืหยุน่ของหลกัสตูรการศกึษา 
- มกีารจดัตัง้โรงเรยีนมธัยมปลายทีค่รอบคลุม (Comprehensive High School) ทีม่ี

การสร้างหลกัสูตรอย่างครอบคลุมทัง้สายสามญัและสายอาชีวะ  เปิดโอกาสให้
นกัเรยีนมทีางเลอืกในการเลอืกเรยีนวชิาทีต่นเองสนใจ  โรงเรยีนเปิดโอกาสใหเ้รยีน
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ทัง้ในสายวชิาการ หรอืสายอาชพี โดยเมือ่จบออกไป นกัเรยีนจะสามารถเลอืกไดท้ัง้
การสอบเข้ามหาวทิยาลยัตามปกติ หรอืเลอืกสอบแบบ TVE เพื่อเข้าสู่ Junior 
College, College of Technology หรอื University of Technology 
 

นอกจากนี้ ในส่วนของการศกึษานอกระบบโรงเรยีนตามปกตใินบรบิทของไต้หวนันัน้เกดิมา
จากความตัง้ใจในการผนวกเอาศาสตรข์องความองค์ความรูท้างวฒันธรรม (เช่น ศลิปะ การเต้นร า 
ดนตร ีและอื่น ๆ ) เขา้รวมกนักบัการฝึกทกัษะอาชพี (เช่น คหกรรม หรอื หตัถกรรม) แต่ภายหลงั
จากการออกกฏหมายของการศกึษาในระบบเมื่อปี ค.ศ. 1982 การศกึษาหลายรปูแบบจงึถูกท าให้
อยูภ่ายใตก้ารศกึษาในระบบ เกดิการทบัซอ้นกนัของการศกึษาในระบบและการศกึษานอกระบบ 

 อย่างไรก็ตาม ด้วยเหตุว่าการศึกษาในระบบนัน้มีความเข้มข้นสูง นักเรียนต้องมีการ
สนับสนุนเต็มที่จากผู้ปกครอง และการเล่าเรยีนในระบบนัน้ครอบคลุมไปถึงการเข้าเรยีนอย่าง
สม ่าเสมอ และการประพฤตตินตามกฎระเบยีบอย่างถูกต้อง ดงันัน้แลว้รฐับาลจงึจ าเป็นต้องผลกัดนั
การมอียูข่องการศกึษานอกระบบเพื่อชดเชยและตอบสนองใหแ้ต่ผูท้ีต่้องการเล่าเรยีนแต่ไม่สามารถ
ปฏบิตัติามขอ้บงัคบัของการศกึษาในระบบได้ โดยเฉพาะอย่างยิง่ในกลุ่มผูพ้กิารหรอืผู้ทุพพลภาพ 
ต่อมาจงึมกีารออกกฏหมายการศกึษาพเิศษขึน้ในปี ค.ศ. 1982 ยิง่ไปกว่านัน้กฏหมายมาตรา 160 
ได้ระบุไว้ว่า ผู้ใดที่สามารถพิสูจน์ได้ว่าตนนัน้บกพร่องในคุณสมบัติ ซึ่งส่งผลให้ไม่ได้รบัสิทธิ
ประโยชน์จากการศึกษาในระบบ ไม่ว่าจะเป็นด้วยความทุพพลภาพ หรือการศึกษาขาดตอน 
(Interrupted) จะตอ้งไดร้บัการทดแทนโดยมกีารเอือ้อ านวยและชีแ้นะถงึช่องทางในการศกึษาโดยไม่
ตอ้งเสยีค่าใชจ้า่ยใด ๆ 

 ตวัอยา่งของการศกึษานอกระบบและตามอธัยาศยัของประเทศไต้หวนัมหีลากหลายรปูแบบ
ไดแ้ก่ การศกึษาเพิม่เตมิหรอืการศกึษาต่อเนื่อง (Supplementary and Continuing Education 
System) ก่อตัง้มหาวทิยาลยัชุมชน (Community College) สถาบนัการศกึษาตามอธัยาศยัทีม่กีาร
รบัรองคุณภาพ และการบ่มเพาะทกัษะในหน้าที ่(In-service Training) ตลอดจนกระทัง่มาตรการ
การส่งเสรมิการเรยีนรูใ้นผูส้งูวยั เป็นตน้ 
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ฉ. ประเทศสิงคโปร ์ 

 ประเทศสงิคโปรใ์หค้วามส าคญักบัการศกึษา โดยเลง็เหน็ว่าเป็นศูนยก์ลางของรากฐานการ
พฒันาประเทศ ตลอดจนภาครฐัทุ่มเทในการผสานอุปสงค์และอุปทานของการศึกษาให้ผู้เรยีนมี
ทกัษะทีต่รงกบัความตอ้งการของตลาดแรงงาน โดยมปีจัจยัแห่งความส าเรจ็ ไดแ้ก่ 

1) วางแผนอย่างชดัเจนและมองไปข้างหน้า (Forward-looking) มุ่งสู่การเป็น “โรงเรยีน
แห่งการคดิและประเทศแห่งการเรยีนรู้” (Thinking School, Learning Nation) โดยใช้
หลกัการ “สอนน้อยแต่เรยีนรูไ้ดม้าก” (Teach Less, Learn More) 

2) บรหิารจดัการอยา่งมบีูรณาการและมปีระสทิธภิาพ ตวัอยา่งเช่น  
- การผลกัดนันโยบายสู่การปฏบิตั:ิ มคีวามร่วมมอือย่างใกลช้ดิระหว่างผูว้างนโยบาย 

นกัวจิยั และนกัการศกึษาโดยอาศยัระบบการรว่มรบัผดิชอบระหว่างหน่วยงาน 
- การวางแผนก าลงัคน: กระทรวงก าลงัคน (Ministry of Manpower) จะเป็นผู้

ประสานกับหน่วยงานด้านเศรษฐกิจต่างๆ เพื่อประเมินแนวโน้มความต้องการ
แรงงานในแต่ละสาขา ก่อนจะน าไปใชใ้นการวางแผนการศกึษาและการฝึกอบรมให้
สอดคลอ้งกนั 

3) ใหค้วามส าคญักบัความเท่าเทยีมทางการศกึษา ซึง่มคีวามส าคญัเป็นอย่างมากต่อสงัคม           
พหุวฒันธรรมเช่นประเทศสงิคโปร ์เดก็ทุกคนไม่ว่าจะมเีชือ้ชาตใิดหรอืมคีวามสามารถ
ในระดบัใดกจ็ะไดร้บัการศกึษาทีเ่หมาะสม จงึมหีลกัสูตรทีห่ลากหลายและมรีปูแบบการ
สอนทีย่ดืหยุน่ 

4) มุ่งการพฒันาทกัษะในด้านคณิตศาสตร ์วทิยาศาสตร ์และทกัษะขัน้สูง โดยใช้แนวคดิ
แบบต่อยอดความรู ้(Spiral Approach) ชีใ้หผู้เ้รยีนเหน็ความเชื่อมโยงระหว่างบทเรยีน
ทีเ่รยีนไปแลว้ว่าเป็นพืน้ฐานของบทเรยีนใหมใ่นการต่อยอดความรู้ 
 

นอกจากน้ี ในส่วนของการศกึษานอกระบบในประเทศสงิคโปรน์ัน้ มภีาคเอกชนเป็นฝ่ายที่
ส่งเสรมิในการจดัการเรยีนการสอนหรอืชัน้เรยีนส าหรบัการศกึษาอย่างต่อเนื่องและการศกึษาเสรมิ 
(Continuing and Supplementary Education) ทัง้นี้มกีารเปิดสอนตัง้แต่ การพาณิชย ์การธุรกจิ 
คอมพวิเตอร ์ภาษา ศลิปกรรม เป็นตน้ 

 รปูแบบของการศกึษานอกระบบภายใตก้ารควบคุมของศูนยก์ารศกึษาทางเทคนิค (Institute 
of Technical Education: ITE) คอืการศกึษาขัน้พืน้ฐานเพื่อการฝึกฝนทกัษะ (Basic Education for 
Skills Training: BEST) และ Worker Improvement through Secondary Education Program โดย
การศกึษานอกระบบในลกัษณะนี้จะมกีารจดัการเรยีนการสอนเน้นไปในลกัษณะการบ่มเพาะและ
พฒันาทกัษะแรงงานที่ไม่ได้ส าเรจ็การศึกษาขัน้พื้นฐานให้มคีวามรูใ้นการใช้ภาษาองักฤษและคดิ
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ค านวณทางคณิตศาสตร ์นอกจากนี้ ITE ยงัจดัการศกึษาต่อเนื่องส าหรบัคนวยัท างานในลกัษณะ 
Part Time อกีดว้ย โดยยดึหลกัสตูรตาม 3 ระดบัของ GCE เป็นหลกั 

 การศกึษานอกระบบในสงิคโปรอ์ีกลกัษณะหนึ่งคอืรูปแบบของโปรแกรมหน่วยกจิในศูนย์
มหาวทิยาลยัเปิด (Open University Center) จดัขึ้นโดยสถาบนัการบรหิารจดัการสิงคโปร ์
(Singapore Institute of Management: SIM)  มุ่งเน้นด าเนินการเรยีนการสอนใหส้ามารถเทยีบเท่า
มาตรฐานของมหาวทิยาลยัเปิดในสหราชอาณาจกัร ซึ่งการเรยีนการสอนบนแนวทางทีส่่งเสรมิการ
เรยีนรูแ้บบเปิด (Supported Open Learning) ซึง่เปิดโอกาสใหผู้เ้รยีนสามารถเรยีนรูท้ีใ่ดกไ็ด ้เวลา
ใดกไ็ด ้ผ่านหลากหลายช่องทาง กล่าวคอื สามารถเอื้อใหผู้เ้รยีนจดัตารางการเรยีนใหเ้หมาะสมกบั
ชวีิตประจ าวนัของตนเองได้ตามต้องการ พร้อมด้วยที่ปรกึษาในการเรยีนและการอ านวยความ
สะดวกประจ าพื้นที่อย่างครอบคลุม โดยเฉพาะอย่างยิง่จากครูผู้ดูแล (Tutor) ซึ่งเป็นผู้ที่เข้ามาที
บทบาทในการเรียนรู้ ส่งเสริม และให้ค าแนะน า ไม่ว่าจะด้วยการนัดพบหรือการสื่อสารผ่าน
อนิเตอรเ์น็ต ทัง้น้ีผู้ทีม่สีทิธิเ์ขา้รบัการศกึษาในมหาวทยิาลยัเปิดจะต้องมอีายุ 21 ปีขึน้ไป อยู่ใน
ระหว่างการท างาน และม ี2 วุฒ ิA Level หรอืมใีบอนุปรญิญารบัรองแลว้เท่านัน้ ผูเ้รยีนจะไดร้บัวุฒิ
ปริญญาเทียบเท่ามหาวิทยาลัยอื่น ๆ ตามการรบัรองของคณะกรรมการการบริการสาธารณะ 
(Public Service Commission) 
 

โดยสรุป บทเรยีนจากประสบการณ์ต่างประเทศด้านนโยบายและยุทธศาสตรก์ารศกึษา มี
ประเดน็ทีส่ าคญั ดงันี้ 

 สร้างระบบการศึกษาที่มคีุณภาพ เน้นการสร้างพื้นฐาน (Foundation) ที่มัน่คงและ
บูรณาการเพื่อรองรบัการศกึษาและการเรยีนรูต้อบสนองต่อสงัคมแห่งการเปลีย่นแปลง
ในศตวรรษที ่21 ใหค้วามส าคญักบัประสทิธภิาพ ส่งเสรมิความเท่าเทยีม  และเน้นการ
สรา้งสมดุล 

 สร้างพลเมืองคุณภาพ คนที่สมบูรณ์ทุกด้าน  ช่วยให้พบความสามารถพิเศษ รบัรู้
ศกัยภาพ และมคีวามกระหายใครเ่รยีนรูต้ลอดชวีติ 

 รูปแบบการบรหิารจดัการ  สร้างสมดุลระหว่างการรวมศูนย์และการกระจายอ านาจ  
เน้นการบรหิารการศึกษาด้วยท้องถิน่มากขึน้  โดยส่วนกลางเป็นผู้วางเป้าหมายและ
แนวทางส าหรบัการศกึษาของประเทศ และใหอ้สิระกบัสถานศกึษาในการวางหลกัสูตร
และการเรยีนการสอนไดอ้ยา่งยดืหยุน่ และเน้นการมสี่วนร่วมของทุกภาคส่วน ตลอดจน
ตอ้งมกีลไกทีช่ดัเจนในการเชื่อมโยงแนวนโยบายไปสู่การปฏบิตัิ 
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ภาพท่ี 100: แนวนโยบายด้านการศึกษาในภาพรวม 

 
 
ทีม่า: คณะวจิยั Sasin Institute for Global Affairs (SIGA) 
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ตารางท่ี 36: เปรียบเทียบแนวนโยบายดา้นการศึกษา 
 เป้าหมาย ประเดน็ส าคญั แนวทาง/มาตรการ 
ฟินแลนด ์ - สรา้งระบบการศกึษาทีม่ี

คุณภาพ มปีระสทิธภิาพ และ
สง่เสรมิความเท่าเทยีมของ
คนในสงัคม 

- สรา้งพืน้ฐาน (Foundation) 
ทีม่ ัน่คงและบรูณาการเพื่อ
รองรบัการศกึษาและการ
เรยีนรู ้

- สรา้งครคูุณภาพสงู 
ออกแบบหลกัสตูรและวดัผล
สอดคลอ้งกบั “หลกัสตูรการ
คดิ” 

- เน้นศกัยภาพเฉพาะตนเป็น
ทีต่ัง้ 

ญ่ีปุ่ น - สรา้งสงัคมฐานการศกึษาและ
นวตักรรม 

- สรา้งพลเมอืงคุณภาพ 
มคีวามสามารถ มวีฒันธรรม 
และรบัผดิชอบต่อสงัคม 

- รวมพลงัเพื่อปรบัปรุง
การศกึษาระหว่างโรงเรยีน 
ครอบครวั และชุมชน 

- พฒันาความสามารถของ   
แต่ละบุคคล บนพืน้ฐานของ
การเคารพผูอ้ื่น 

- สรา้งสิง่แวดลอ้มทาง
การศกึษาทีม่คีุณภาพสงู 

- สรา้งพลงัแห่งการด าเนินชวีติ 
(The Zest of Living) 

- ยกระดบัความสามารถทาง
วชิาการ 

เกาหลีใต้ - มุ่งสูส่งัคมบนฐาน
อุตสาหกรรมสรา้งสรรค ์
(Creative Industry) 

- สรา้งคนทีส่มบรูณ์ทุกดา้น 
พึง่พาตนเองได ้มคีวามคดิ
รเิริม่สรา้งสรรคบ์น
ฐานความรูแ้ละทกัษะ เขา้ใจ
วฒันธรรม อุทศิตนเพื่อ
พฒันาประเทศ 

- อยู่ภายใตอุ้ดมการณ์ 
“Hanggik-Ingan”(อุทศิตน
เพื่อความสขุของมวลมนุษย)์ 

- บ่มเพาะความคดิสรา้งสรรค์
และความมนี ้าใจต่อผูอ้ื่น 

- เสรมิความแขง็แกร่งใหก้บั 
เครื่องยนตเ์พื่อการเตบิโต 
(New Growth Engine) เพื่อ
อนาคต 

- สง่เสรมิการศกึษา
วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี 
(S&T) เพื่อเป็นฐานการ
พฒันาไปสูป่ระเทศพฒันา
แลว้ 

- สง่เสรมิหลกัสตูรส าหรบัเดก็
อจัฉรยิะ 
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ตารางท่ี 36: เปรียบเทียบแนวนโยบายดา้นการศึกษา (ต่อ) 
 เป้าหมาย ประเดน็ส าคญั แนวทาง/มาตรการ 

ฮ่องกง - ตอบสนองต่อสงัคมแหง่การ
เปลีย่นแปลงในศตวรรษที ่21 

- สง่เสรมิพฒันาการอย่าง
สมบรูณ์พรอ้มทุกดา้น        
ทัง้คุณธรรม ปญัญา สขุภาพ 
ทกัษะทางสงัคม และ
สนุทรยีะ 
 

- กระตุน้ใหเ้กดิการเรยีนรูท้ีจ่ะ
เรยีน (Learning to Learn) 
 

- เน้นการศกึษาทีม่ผีูเ้รยีนเป็น
ศนูยก์ลาง 

- เน้นเรื่องหน้าทีพ่ลเมอืงและ
ศลีธรรม 

- ใหค้วามส าคญักบัการอ่าน 
ICT และโครงงาน เป็นกลไก
สง่เสรมิการเรยีนรู ้

- สง่เสรมิการม ีScience 
Literacy 

ไต้หวนั - พฒันาพลเมอืงยุคใหม ่
ส าหรบัสงัคมโลกาภวิฒัน์ 
ตระหนกัในความเป็นชาต ิมี
วสิยัทศัน์สากล 

- สรา้งสมดุลระหว่างวฒันธรรม
และเทคโนโลย ี

- สรา้งเสรมิค่านิยมพืน้ฐานที่
หลากหลาย 

- เสรมิสรา้งความสามารถดา้น
ภาษา การอ่าน ICT และ
กระบวนการเรยีนรูต้ลอดชวีติ 

- สง่เสรมิโรงเรยีนสายอาชวีะ
ขัน้สงูและสถาบนัทาง
เทคโนโลย ี

- ยกระดบัการเรยีนการสอน
และ R&D ของมหาวทิยาลยั 

สิงคโปร ์ - เป็น “โรงเรยีนแห่งการคดิ 
และประเทศแห่งการเรยีนรู”้ 

- ช่วยใหน้กัเรยีนพบ
ความสามารถพเิศษ รบัรู้
ศกัยภาพ และมคีวาม
กระหายใคร่เรยีนรูต้ลอดชวีติ 

- เตรยีมพลเมอืงใหม้ี
ความสามารถในการคดิ และ
เอือ้ต่อการสรา้งความ
เขม้แขง็ของประเทศ 

- ครเูป็นผูน้ า เอาใจใส ่และ
สรา้งแรงบนัดาลใจ 

- ผูเ้รยีนมคีวามเขา้ใจอย่าง
ลกึซึง้ ไม่ใช่ท่องจ า 

- การศกึษาแบบองคร์วมและ
แบบกวา้ง 

- การเรยีนการสอนมคีวาม
หลากหลาย ยดืหยุ่น แบ่ง
ตามความสามารถของผูเ้รยีน 

- ใชห้ลกัการ “Teach Less, 
Learn More” และ “Spiral 
Approach” ผูเ้รยีนมสีว่นร่วม
และสนุกกบัการเรยีน 

ทมีา: วเิคราะหแ์ละรวบรวมโดยคณะวจิยั Sasin Institute for Global Affairs (SIGA) 
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 นอกจากนี้ เมื่อพจิารณาถงึการศกึษาเรยีนรู้ที่นอกเหนือไปจากการเรยีนการสอนในระบบ
โรงเรยีนตามปกต ิสามารถสรุปไดว้่าในทุก ๆ ประเทศที่ได้ท าการศกึษา ไดม้กีารพฒันาการศกึษา
นอกระบบใหอ้ยู่บนพืน้ฐานของการขยายโอกาสของการศกึษาใหก้วา้งขึน้โดยไม่จ ากดัอยู่แค่ภายใน
หอ้งเรยีน จดุประสงคเ์พื่อใหค้นทุกเพศทุกวยัทุกอาชพีสามารถเขา้ถงึการศกึษาไดอ้ย่างทัว่ถงึ ไม่ถูก
กดีกนัดว้ยเหตุผลอนัเน่ืองมาจากเงือ่นไขส่วนบุคคล อกีทัง้ยงัเพิม่ความยดืหยุน่และมุง่หวงัทีจ่ะดงึดูด
คนให้หนัเขา้มาศกึษาและเรยีนรูอ้ยู่ตลอดเวลา กล่าวคอื เป็นไปตามแนวคดิการส่งเสรมิการเรยีนรู้
ตลอดชวีติของ OECD ทีไ่ดอ้า้งองิไวใ้นช่วงตน้นัน่เอง 

ผลการวเิคราะหด์งักล่าวสอดคลอ้งกบัการศกึษาของ OECD ทีพ่บว่ากลไกส าคญัทีจ่ะท าให้
การเรยีนรูต้ลอดชวีติ (Lifelong Learning) นัน้ประสบความส าเรจ็ไดค้อื การสรา้งระบบหลกัเกณฑ์
ของคุณวุฒทิีด่ ีมคีวามน่าเชื่อถอื เป็นที่ยอมรบั และมหีลกัสูตรทีย่ดืหยุ่นใหผู้เ้รยีนสามารถปรบัตาม
ความตอ้งการและความสนใจได ้เอื้อใหเ้กดิการถ่ายโอนหน่วยกจิระหว่างสถานศกึษา สรา้งเสน้ทาง
ใหม่ในการเรยีนรู้ ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปฏบิตัิหน้าที่ของตนอย่างเต็มประสทิธิภาพ ผลกัดนั
นวตักรรมทางการศึกษา และส่งเสรมิการศกึษานอกระบบ (Non-formal Education) และตาม
อธัยาศยั (In-formal education) เป็นต้น โดยในส่วนนี้จะกล่าวถงึแนวทางของการศกึษานอกระบบ
ในต่างประเทศเป็นส าคญั 

 นัน่คอื การศึกษาในระบบ ณ ปจัจุบนัไม่สามารถตอบสนองและรองรบัความต้องการของ
ประชาชนไดอ้ยา่งเพยีงพอ ทัง้นี้ เพราะคนบางกลุ่มมขีอ้จ ากดัหรอือุปสรรคข์ดัขวางในหลาย ๆ ดา้น 
ไม่ว่าจะเป็นด้านชนชัน้ทางสงัคม ฐานะการเงนิ หรอืแมแ้ต่โอกาสการในเข้าถงึการศกึษาในระบบ 
ดงันัน้ การศกึษานอกระบบ (Non-formal Education) จงึเป็นอกีทางเลอืกส าคญัของผูท้ีพ่ลาดโอกาส
ในการเขา้รบัการศกึษาในระบบ โดยหยบิยื่นทางเลอืกอนัหลากหลายในการเรยีนรูใ้หแ้ก่คนในสงัคม 
ทัง้ยงัเป็นการขยายโอกาสของการศกึษาใหแ้ก่คนทุกเพศทุกวยัอกีดว้ย  
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4.2.4.2 กรณีศึกษาเชิงลึก: นโยบายและยุทธศาสตรก์ารขบัเคล่ือนการศึกษาของ
ประเทศฟินแลนด ์สิงคโปร ์และญ่ีปุ่ น 
 

ก. ประเทศฟินแลนด ์

“Caring for students educationally and personally” 

ประเทศฟินแลนดถ์อืว่าเป็นหนึ่งในประเทศทีม่รีะบบการศกึษาทีด่ทีีสุ่ดประเทศหนึ่งของโลก 
ใหค้วามส าคญักบัความเสมอภาค โดยไมเ่กบ็ค่าเล่าเรยีน จดัการศกึษาภาคบงัคบั 9 ปี ตัง้แต่อายุ 7-
16 ปี มีการจดัเตรียมอุดมศึกษาในสายสามญัและอาชีวศึกษา ส าหรบัในระดับอุดมศึกษาจะมี
มหาวทิยาลยัและวทิยาลยัอาชวีศกึษาขัน้สูง จากรายงานการศึกษาของ UNICEF เปรยีบเทยีบ
ประเทศทีพ่ฒันาแลว้ 29 ประเทศทัว่โลก ปี ค.ศ. 2011 พบว่าฟินแลนดอ์ยู่ในอนัดบัที ่4 ของประเทศ
ที่เด็กเยาวชนมพีฒันาการดทีี่สุด เด็กทุกคนได้รบัการศึกษาฟรจีนจบมหาวทิยาลยั และมอีาหาร
กลางวนัคุณภาพดจีนจบมธัยมศกึษา รวมทัง้มกีารใหบ้รกิารดา้นสุขภาพและการเดนิทางไปโรงเรยีน 
เพื่อสรา้งแรงจงูใจใหเ้ดก็มาโรงเรยีนและช่วยเรือ่งการเรยีนรู ้ 

ความส าเรจ็ของระบบการศกึษาในประเทศฟินแลนดน์ัน้ไมไ่ดม้มีาตัง้แต่แรกเริม่ หากแต่ผ่าน
กระบวนการวางนโยบายและแนวการปฏบิตัอิย่างเป็นระบบ ยดึหลกัการใช้แนวนโยบายด้านการ
คกึษาทีม่กีารปฏริปูอยา่งต่อเนื่อง ประชาชนมสี่วนรว่ม และมคีวามเสมอภาคทางการศกึษา ประเทศ
ฟินแลนดไ์ดเ้ริม่ปฏริปูการศกึษาและหลกัสูตรอย่างจรงิจงัในช่วงปี ค.ศ. 1970s ในช่วงแรกไดมุ้่งเน้น
ไปที่การเพิ่มการเข้าถึงการศึกษาให้เด็กทุกคนมโีอกาสได้เรยีน โดยอาศัยองค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถิน่ คอื เทศบาล เป็นผูจ้ดัการศกึษา ต่อมาได้ปรบัเปลี่ยนหลกัสูตรอกี 3 ครัง้ ในปี ค.ศ. 1985 
1994 และ 2004  โดยเพิม่น ้าหนกัการใหค้วามส าคญัทอ้งถิน่ในการพฒันาหลกัสูตรเพื่อใหส้อดคลอ้ง
กบัความต้องการของผู้เรยีน และสร้างความเข้มแข็งของเครอืข่ายชุมชน ผู้ปกครอง และองค์กร
ต่างๆ ใหร้ว่มกนัสรา้งสงัคมแห่งการเรยีนรู ้ 

หน่วยงานหลกัทีร่บัผดิชอบการจดัการศกึษาของประเทศฟินแลนดค์อืกระทรวงศกึษาธกิาร
และวฒันธรรม (Ministry of Education and Culture) ซึง่ปรบัเปลีย่นมาจากกระทรวงศกึษาธกิาร 
(Ministry of Education) ตัง้แต่ในปี ค.ศ. 2010 มขีอบเขตหน้าทีค่วามรบัผดิชอบครอบคลุมถงึดา้น
วิทยาศาสตร์ การวิจยั วัฒนธรรม การกีฬา และนโยบายที่เกี่ยวข้องกับเยาวชน ในปจัจุบันมี
รฐัมนตรวี่าการกระทรวง 2 ต าแหน่ง แบ่งตามภาระหน้าทีค่วามรบัผดิชอบ คอื (1) การศกึษาและ
การวจิยั และ (2) วฒันธรรม การกฬีา เยาวชน ทรพัยส์นิทางปญัญา และการช่วยเหลอืทางการเงนิ
ส าหรบันกัเรยีน 
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ภาพท่ี 101: กระทรวงศึกษาธิการและวฒันธรรมของประเทศฟินแลนด ์
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทีม่า: Ministry of Education and Culture, Finland 

 

โครงสรา้งระบบการศกึษา 

ระบบการศกึษาของประเทศฟินแลนดป์ระกอบไปดว้ย 

1. การศกึษาขัน้พืน้ฐานภาคบงัคบั 9 ปี ตัง้แต่ระดบัประถมศกึษาถงึมธัยมศกึษาตอนต้น
แต่จะมกีารเรยีนตามความสมคัรใจเพื่อเตรยีมความพรอ้มก่อน 1 ปี (Pre-primary 
Education)  

2. การศกึษาระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย แบ่งออกเป็นสายสามญัและสายอาชพี รวมถงึ
การฝึกหดัส าหรบัการศกึษาต่อในสายอาชวีศกึษาหรอืสายวชิาชพีเฉพาะทาง 

3. การศกึษาในระดบัอุดมศกึษา ซึง่จดัการเรยีนการสอนโดยมหาวทิยาลยัและสถาบนัโปลิ
เทคนิค 
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ภาพท่ี 102: โครงสรา้งระบบการศึกษาของประเทศฟินแลนด ์
 

 
ทีม่า: Center on International Education Benchmarking 

 

โครงสร้างของระบบการศึกษาของประเทศฟินแลนด์ได้ถูกออกแบบเพื่อให้สะท้อนถึง
เจตนารมณ์ในการจดัการศึกษาที่มคีุณภาพสูงให้กบัประชาชนอย่างทัว่ถึงและต่อเนื่อง ผ่านการ
น าเสนอทางเลอืกในการรบัการศกึษาทีเ่ปิดกวา้งและหลากหลาย รวมถงึมคีวามยดืหยุ่น เปิดโอกาส
ใหผู้เ้รยีนสามารถปรบัเปลีย่นเสน้ทางการศกึษาไดห้ากพบว่าแนวทางทีเ่ลอืกไวเ้ดมิไม่สามารถตอบ
โจทยค์วามต้องการของตนได้ กลไกดงักล่าวเป็นการป้องกนัไม่ใหเ้กดิทางตนัในการศกึษาพรอ้มๆ 
กบัการหลกีเลีย่งความซ ้าซอ้นของการศกึษาในระดบัชัน้ต่างๆ 
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เป้าหมายของระบบการศกึษาและแนวนโยบายทีส่ าคญั 

 ตามพระราชบญัญตักิารศกึษาพืน้ฐานปี ค.ศ.1998 (Basic Education Act of 1998) ของ
ประเทศฟินแลนดซ์ึง่ไดม้กีารปรบัปรุงเมื่อปี ค.ศ. 2010 ไดร้ะบุไวว้่าเป้าหมายของการจดัการศกึษา
ของชาติคือเพื่อสนับสนุนเยาวชนให้สามารถเติบโตเป็นพลเมืองที่มีมนุษยธรรมและมีความ
รบัผดิชอบต่อสงัคม พรอ้มทัง้มคีวามรูแ้ละทกัษะที่จ าเป็นต่อการด ารงชพี สามารถพฒันาตนเองได้
ตลอดชวีตินอกจากนี้ การศกึษาต้องสามารถสนับสนุนความเจรญิรุ่งเรอืงของประเทศและความเท่า
เทยีมกนัของคนในสงัคม  

 เจตนารมณ์ดงักล่าวยงัคงสะทอ้นอยู่ในแนวนโยบายดา้นการศกึษาของประเทศมาจนถงึใน
ปจัจุบนั ดงัจะเห็นได้จาก “ยุทธศาสตร ์2020” (Strategy 2020) ภายใต้วิสยัทศัน์ของชาติที ่
ต้องการเป็นผู้น าด้านองค์ความรู้ การจดัการศึกษาอย่างทัว่ถึง และการส่งเสริมความคิด
สร้างสรรคผ์่านการวางยทุธศาสตรท์ีส่ าคญัใน 3 ดา้น ไดแ้ก่ 

- สร้างสังคมแห่งความรู้และวัฒนธรรมส าหรบัอนาคต โดยคาดการณ์แนวโน้มการ
เปลีย่นแปลงต่างๆ ทีอ่าจเกดิขึน้ เพื่อน ามาเป็นขอ้มลูในการเสรมิสรา้งสภาพแวดลอ้มที่
เอื้อให้เกดิการวจิยั นวตักรรม และกระตุ้นความคดิสรา้งสรรค์ เพื่อให้เกดิการบ่มเพาะ
องค์ความรู้ โดยมุ่งพัฒนาระบบการศึกษา การสร้างและใช้ประโยชน์วัฒนธรรม
สรา้งสรรค ์(Creative Culture) การคดิค้นและพฒันาวธิกีารเรยีนการสอน การสรา้ง
แรงจูงใจในการเรยีน ตลอดจนการเชื่อมโยงเครอืข่ายในการส่งเสรมิและแลกเปลี่ยน
ความรู ้

- เชื่อมโยงระบบการศกึษาเขา้กบัภาคธุรกจิ / ภาคอุตสาหกรรม โดยปรบัระบบการศกึษา
ให้มคีวามสอดคล้องกบัพฒันาการของโครงสร้างอุตสาหกรรมและตลาดแรงงานของ
ประเทศ กระตุน้ในเกดิการยกระดบัศกัยภาพแรงงาน   

- ส่งเสรมิความเขม้แขง็ของทอ้งถิน่และให้ความส าคญักบัการมสี่วนร่วมของภาคประชา
สงัคมในการสรา้งสภาพแวดลอ้มทางการศกึษาและฐานความรูท้ีเ่หมาะสมส าหรบับรบิท
ของตนเอง อนัจะช่วยสรา้งโอกาสและยกระดบัคุณภาพชวีติใหก้บัประชาชน  

 

จุดเน้นที่ส าคญัของนโยบายการศึกษาในประเทศฟินแลนด์คอื “คุณภาพ ประสิทธิภาพ 
ความเท่าเทียม และความเป็นสากล”  มแีผนพฒันาการศึกษาและการวจิยั (Education and 
Research Development Plan) เป็นหลกัส าคญัส าหรบัการน าแนวทางที่รฐับาลได้ประกาศไว ้
(Government Programme) ไปสู่การปฏบิตั ิซึง่รฐับาลได้ระบุว่าความสามารถในการแข่งขนัของ
แรงงานของประเทศจ าเป็นต้องอาศยัระบบการศกึษาที่ด ีมรีะบบโรงเรยีนที่ครบวงจรเพื่อส่งเสรมิ
โอกาสในการเขา้ถงึการศกึษาอย่างเท่าเทยีม โดยแผนพฒันาการศกึษาและการวจิยัฉบบัล่าสุดได้มี
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การประกาศใช้เมื่อสิ้นปี ค.ศ. 2011 มรีะยะเวลาของแผนครอบคลุมปี ค.ศ. 2011-2016 โดย
เป้าหมายที่ส าคญัประกอบไปด้วย (1) สนับสนุนความเท่าเทยีมทางการศึกษา (2) เสรมิสร้าง
คุณภาพของการศกึษาในทุกระดบัชัน้และ (3) ส่งเสรมิการเรยีนรูต้ลอดชวีติ  ดงันัน้ แนวนโยบาย
ของประเทศฟินแลนดจ์งึมุง่เน้นทีก่ารสรา้งปจัจยัพืน้ฐาน (Foundation) ในดา้นการศกึษาทีแ่ขง็แกร่ง
และมคีวามยดืหยุน่ในการรองรบัการพฒันาดา้นการศกึษาในอนาคต โดยมแีนวทางทีน่่าสนใจดงันี้  

การสรา้งสมดุลระหว่างการรวมศูนยแ์ละการกระจายอ านาจ  

ในช่วงประมาณครึง่ศตวรรษทีผ่่านมา ประเทศฟินแลนดไ์ดเ้ปลีย่นผ่านจากระบบการศกึษา
แบบรวมศูนยอ์ านาจที่มุ่งเน้นการสอบวดัผลมาตรฐานไปสู่ระบบที่เน้นการบรหิารจดัการการศกึษา
โดยระดบัท้องถิน่มากขึน้ ให้ครูในท้องถิน่เป็นผู้เชื่อมโยงเป้าหมาย กรอบแนวทาง และมาตรฐาน
การศกึษาทีม่กีารก าหนดจากส่วนกลางมาสู่การจดัหลกัสูตรการเรยีนการสอนที่เหมาะสมกบับรบิท
ของนักเรยีน และมกีารตดิตามผลการด าเนินการในระดบัทอ้งถิน่อย่างต่อเนื่องโดยการประสานงาน
ระหว่างศูนย์พฒันาการทางเศรษฐกิจ การขนส่ง และสิ่งแวดล้อม (Centers for Economic 
Development Transport and the Environment) และศูนยร์าชการทอ้งถิน่ (State Administrative 
Agencies: ELY) 

การถ่ายโอนดงักล่าวอาศยักลไกการกระจายงบประมาณอย่างเพยีงพอและการเตรยีมความ
พรอ้มอยา่งเขม้ขน้ใหก้บัครใูนพืน้ทีภ่ายใตห้ลกัการคอืการลงทุนพฒันาศกัยภาพของครแูละโรงเรยีน
ในทอ้งถิน่ เพื่อใหเ้กดิความยดืหยุ่นในการตอบสนองต่อความต้องการดา้นการศกึษาของเดก็ทุกคน
ได้อย่างทัว่ถึง ควบคู่ไปกบัการก าหนดวสิยัทศัน์ เป้าหมาย และแนวทางจากส่วนกลางเพื่อให้ทุก
ภาคส่วนสามารถรว่มกนัจดัการศกึษาไดอ้ย่างสอดคลอ้งกนั  

นอกจากนี้ เพื่อเสรมิสร้างความเข้มแข็งให้กบัโรงเรยีนในท้องถิ่นให้มากยิง่ขึ้น ประเทศ
ฟินแลนดม์กีารสนับสนุนส่งเสรมิการสรา้งเครอืข่ายระหว่างโรงเรยีนในทอ้งถิน่เดยีวกนั เพื่อร่วมกนั
ระดมความคดิเห็น แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการก าหนดหลกัสูตรและการจดัการเรยีนการสอน 
ตลอดจนร่วมพฒันาและแบ่งปนัทรพัยากรต่าง ๆ เช่น สื่อการเรยีนการสอนเพื่อให้เกดิการร่วมกนั
พฒันาศกัยภาพ (Collateral Capacity Building) ซึง่จะสามารถก่อใหเ้กดิการขยายผลน าต้นแบบ
แนวทางการจดัการศกึษาทีม่ปีระสทิธภาพและประสทิธผิลไปใชใ้นวงกวา้งไดอ้ย่างรวดเรว็ 

การสรา้งความเชือ่มโยงระหว่างภาคการศกึษาและภาคอุตสาหกรรม 

เพื่อให้ระบบการศกึษาสามารถตอบโจทยค์วามต้องการของตลาดแรงงานได้อย่างรวดเรว็
และมปีระสทิธภิาพประเทศฟินแลนด์ได้มแีนวทางในการเพิม่ความยดืหยุ่นของการเรยีนการสอน
และการฝึกอบรมเพื่อให้สามารถรองรบัความต้องการและลกัษณะการเรยีนรูข้องผู้เรยีนที่มคีวาม
หลากหลายได ้โดยอาศยัการเพิม่สดัส่วนของการเรยีนรูจ้ากการท างาน (Work-based Learning) 
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เพื่อใหผู้เ้รยีนไดม้โีอกาสสมัผสักบัชวีติการท างานจรงิ และสามารถเหน็ภาพเสน้ทางอาชพีของตนได้
ชดัเจนมากขึน้โดยมแีนวการด าเนินการทีส่ าคญัไดแ้ก่ 

- สรา้งความร่วมมอืระหว่างหน่วยงานภาครฐั สถาบนัการศกึษา และภาคอุตสาหกรรม 
รวมถงึจดับรกิารในการใหค้วามช่วยเหลอืนายจา้งในการใหค้วามรูแ้ละจดัการฝึกอบรม
ใหก้บัลูกจา้งเพื่อยกระดบัทกัษะ โดยเน้นการกระจายการสนับสนุนดงักล่าวใหท้ัว่ถงึใน
ทุกพืน้ที ่

- ก าหนดใหผู้ท้ีม่หีน้าทีใ่นการฝึกสอนผูเ้รยีนในช่วงของการฝึกงานต้องไดร้บัการฝึกอบรม 
(Suffient Training for On-the-job Instructors) อย่างเพยีงพอ และสามารถเขา้ถงึการ
ฝึกอบรมดงักล่าวได้โดยง่าย นอกจากนี้ จะมกีารก าหนดมาตรฐานของเนื้อหาและการ
ฝึกปฏบิตัใิหส้อดคลอ้งกนัทัว่ประเทศ โดยแบ่งตามหลกัสตูรและระดบัการศกึษา 

- ก าหนดให้สถาบนัการศกึษาเปิดโอกาสให้ภาคอุตสาหกรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง
กบัการควบคุมดูแลการตลาดแรงงานได้เข้ามาสื่อสารและให้ข้อมูลกบัผู้เรยีนโดยตรง
ไดม้ากขึน้ เพื่อใหเ้หน็ถงึเสน้ทางอาชพีและโอกาสในการท างาน   

การสรา้งระบบความรบัผดิชอบ (Accountability System) 

ประเทศฟินแลนด์มีนโยบายการจดัตัง้ศูนย์การประเมินการศึกษาแห่งชาติ (National 
Education Evaluation Centre) เนื่องจากตระหนักถงึความส าคญัทีม่ต่ีอการตดัสนิใจเชงินโยบาย
และการพฒันาการศึกษาของประเทศ ข้อมูลจากการประเมนิผลดงักล่าวจะช่วยในการยกระดบั
คุณภาพการศึกษาและการปรบัปรุงการเรยีนการสอนทัง้ในระดบัท้องถิ่นและระดบัประเทศ ทัง้นี้ 
ศูนยก์ารประเมนิการศกึษาแห่งชาตจิะเกดิจากการควบรวมหน่วยงาน 3 หน่วยงานในปจัจุบนั ไดแ้ก่ 
สภาการประเมนิการอุดมศึกษา (Higher Education Evaluation Council) สภาการประเมนิ
การศกึษา (Education Evaluation Council) และคณะกรรมการการศกึษาแห่งชาต(ิNational Board 
of Education) เพื่อใหเ้กดิความเป็นเอกภาพ มปีระสทิธภิาพและมคีวามเป็นอสิระในการด าเนินการ
มากยิง่ขึน้ มบีทบาทหน้าทีห่ลกัในการประเมนิความเท่าเทยีมในการจดัการศกึษา การประเมนิความ
คุ้มค่าและประสิทธิผลของการจัดการศึกษา รวมถึงการประเมินผลกระทบของการศึกษาต่อ
สวสัดกิาร การจา้งงาน และความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 

นอกจากนี้ ประเทศฟินแลนดย์งัไดม้แีนวนโยบายในการจดัท าภาพอนาคตในดา้นการศกึษา
ของชาติ (Educational Foreight) โดยใช้การวเิคราะห์ทัง้ในเชงิปรมิาณและเชงิคุณภาพเพื่อน า
ผลลพัธ์มาใช้ในการพฒันาระบบการศึกษาต่อไปในอนาคต เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อความ
ตอ้งการของประชาชนและตลาดแรงงานไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 
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ข. ประเทศสิงคโปร ์

“A coherent curriculum delivered to every school by high-quality teachers” 

 ประเทศสิงคโปร์เป็นตัวอย่างที่โดดเด่นประเทศหนึ่งในด้านการพฒันาประเทศ โดยใน
ระยะเวลาเพยีงครึง่ศตวรรษประเทศสงิคโปรส์ามารถก้าวกระโดดจากการเป็นเกาะขนาดเลก็ที่ขาด
แคลนทรพัยากรธรรมชาตมิาสู่การเป็นประเทศทีม่รีะดบัการพฒันาในระดบัสูง จุดเริม่ต้นทีส่ าคญัของ
การพฒันาดงักล่าวมาจากการที่ผูน้ าประเทศในขณะนัน้ คอื นายล ีกวน ยู ได้เลง็เหน็ว่าทรพัยากร
มนุษยจ์ะเป็นปจัจยัส าคญัยิง่ในการผลกัดนัประเทศสงิคโปรใ์หก้้าวไปขา้งหน้าได้ท่ามกลางขอ้จ ากดั
ทางด้านทรพัยากรอื่นๆ รวมทัง้ตระหนักว่าการศกึษาจะเป็นปจัจยัส าคญัในการสรา้งบุคคลากรของ
ประเทศให้มคีุณภาพทดัเทยีมกบัมาตรฐานของประเทศพฒันาแล้วได้ อกีทัง้ยงัจะช่วยหลอมรวม
ความแตกต่างทางศาสนาและวฒันธรรมเพื่อสรา้งความมัน่คงของชาต ิดงันัน้ การพฒันาคนจงึเป็น
ปจัจยัขบัเคลื่อนทีส่ าคญัยิง่ของการพฒันาทัง้ทางเศรษฐกจิและสงัคมของประเทศสงิคโปร ์และเป็น
เจตนารมณ์ทีย่งัคงไดร้บัการสบืทอดเรือ่ยมาจนถงึปจัจบุนั 

 การจดัท านโยบายด้านการศกึษาที่ส าคญัของประเทศสงิคโปรม์ทีี่มาจากความพยายามใน
การสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศโดยการเพิม่การเขา้ถงึการศกึษาทีม่คีุณภาพใหก้บั
นักเรียนทุกคน มีการปรบัระบบการศึกษาและการแบ่งหลักสูตรการเ รียนการสอนตามระดับ
ความสามารถของผู้ เ รียน โดยมีการจัดตัง้สถาบันพัฒนาหลักสูตรแห่งชาติ ( Curriculum 
Development Institute of Singapore) เพื่อควบคุมดูแลเนื้อหาของหลกัสูตรและสื่อการเรยีนการ
สอนที่มคีุณภาพและสอดคล้องกนั นอกจากนี้ ในช่วงปี ค.ศ. 1990s รฐับาลได้มกีารประกาศใช้
แนวทาง “โรงเรียนแห่งการคิดและประเทศแห่งการเรียนรู้”  (Thinking Schools, Learning 
Nation) เพื่อต่อยอดการพฒันาคน ที่นอกจากจะต้องมคีวามรู้ในด้านเนื้อหาสาระทางวชิาการที่ดี
แลว้ ยงัจะตอ้งมคีุณลกัษณะในดา้นอื่นๆ ประกอบกนัไปดว้ย ไดแ้ก่ ค่านิยม ทศันคต ิและทกัษะทีจ่ะ
สรา้งสรรค์สิง่ใหม่ๆ ผ่านการพฒันาหลกัสูตรและการจดัการเรยีนการสอนให้ส่งเสรมิศกัญภาพใน
ด้านความคดิสร้างสรรค์และนวตักรรมให้กบัผู้เรยีน และในปี ค.ศ. 2004 ประเทศสงิคโปรไ์ด้น า
แนวทาง“การสอนให้น้อยลงแต่เรียนรู้ได้มากข้ึน” (Teach Less, Learn More) มาใช้กบั
การศกึษาของชาต ิเพื่อปรบัเปลี่ยนแนวทางการสอนในห้องเรยีนจากการท่องจ าไปสู่การท าความ
เขา้ใจในหลกัการเชงิลกึและการเรยีนรูจ้ากการแก้ปญัหา (Problem-based Learning)  

 หน่วยงานหลักที่ท าหน้าที่ควบคุมดูแลในด้านการศึกษาของประเทศสิงคโปร์คือ
กระทรวงศกึษาธกิาร (Ministry of Education) ซึง่เป็นผูอ้อกนโยบายและวางแนวทางไปสู่การปฏบิตัิ
รวมถงึวางแนวทางในการบรหิารจดัการสถาบนัการศกึษาของรฐัและสถาบนัการศกึษาที่รฐัให้การ
ช่วยเหลอื ทัง้ในระดบัประถมศกึษา มธัยมศกึษา และอุดมศกึษารวมถงึเป็นผูก้ ากบัการจดัการเรยีน
การสอนในสถาบนัการศกึษาเอกชน 
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ภาพท่ี 103: กระทรวงศึกษาธิการของประเทศสิงคโปร ์
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ทีม่า: Ministry of Education, Singapore 

 

นอกจากนี้ ยงัมคีณะกรรมการแห่งชาตทิี่จดัตัง้ตามกฎหมาย (Statutory board) อกี 10 
คณะ ภายใต้กระทรวงศกึษาธกิาร ท าหน้าที่สนับสนุนการวางนโยบายและก ากบัดูแลการศกึษาใน
ด้านต่างๆ ได้แก่สภาการศกึษาเอกชน (Council for Private Education) สถาบนัศกึษาเอเชยี
ตะวนัออกเฉียงใต้ (Institute of Southeast Asian Studies) สถาบนัเทคนิคศกึษา (Institute of 
Technical Education) ศูนยว์ทิยาศาสตรส์งิคโปร ์(Science Centre Singapore) คณะกรรมการ
ประเมนิผลและทดสอบแห่งชาตสิงิคโปร ์(Singapore Examinations and Assessment Board) และ
โปลเิทคนิคของประเทศ 5 แห่ง ซึง่ประกอบดว้ยนันยาง โปลเิทคนิค (Nanyang Polytechnic) งอีนั 
โปลเิทคนิค (Ngee Ann Polytechnic) รพีบัลคิโปลเิทคนิค (Republic Polytechnic) สงิคโปร ์โปลิ
เทคนิค (Singapore Polytechnic) และ เทมาเส็กโปลิเทคนิค (Temasek Polytechnic) 
คณะกรรมการแห่งชาติตามกฎหมายเหล่านี้นับว่าเป็นจุดเด่นประการหนึ่งของการบรหิารจดัการ
ภาครฐัในประเทศสงิคโปร ์โดยเป็นกลไกของหน่วยงานภาครฐัทีม่คีวามเป็นอสิระและมอี านาจในการ
ด าเนินงาน ท าให้มคีวามยดืหยุ่นและมคีวามคล่องตัวมากกว่าหน่วยงานรฐับาลตามปกติ อีกทัง้
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คณะกรรมการยงัประกอบไปด้วยผู้ทรงคุณวุฒใินสาขาต่าง ๆ ที่เกี่ยวขอ้ง ท าให้มมีุมมองของการ
บรหิารจดัการทีห่ลากหลาย 

 

โครงสรา้งระบบการศกึษา 

ระบบการศกึษาของประเทศสงิคโปรป์ระกอบไปดว้ย 

1. ระดบัก่อนประถมศกึษา เป็นการเตรยีมความพรอ้มก่อนวยัเรยีน 

2. ระดบัประถมศกึษาโดยผูท้ีจ่ะจบการศกึษาต้องผ่านการทดสอบระดบัชาตคิอืการสอบไล่
ระดบัประถมศกึษา (Primary  School  Leaving  Exam)    

3. ระดบัมธัยมศกึษาแบ่งออกเป็นสายการเรยีน3 แนวทาง ไดแ้ก่ 

- สายเร่งรดั (Express Course) ส าหรบันักเรยีนที่มคีวามสามารถทางวชิาการโดด
เด่น และสามารถเลือกเข้าศึกษาในโปรแกรมพิเศษ “หลักสูตรบูรณาการ ” 
(Integrated Program) ทีผู่เ้รยีนสามารถเลอืกออกแบบหลกัสูตรของตนเองได ้และ
เน้นสนบัสนุนการสรา้งประสบการณ์การเรยีนรูน้อกเหนือจากในดา้นวชิาการ 

- สายสามญั เน้นด้านวชิาการ  (Normal Academic Course) ส าหรบันักเรยีนที่
ตอ้งการเขา้ศกึษาต่อในมหาวทิยาลยั เน้นการสอนเนื้อหาสาระวชิาการ 

- สายสามญั เน้นดา้นวชิาชพี (Normal Technical Course)ส าหรบันักเรยีนทีต่้องการ
เรยีนต่อในสถาบนัโปลเิทคนิค (Politechnic) เน้นการลงมอืปฏบิตัิจรงิในสาขา
วชิาชพี 

4. ระดบัหลงัมธัยมศกึษา แบ่งการเรยีนออกเป็น 3 ประเภท ไดแ้ก่ 

- วทิยาลยัหรอืเตรยีมอุดมศกึษา (Junior College) 

- โปลเิทคนิค  (Polytechnics)  เป็นสถาบนัการศกึษาสายวชิาชพีทีน่ักเรยีนสามารถ
เรยีนไดต้ามความสนใจของนกัเรยีนในสาขาวชิาต่าง ๆ 

- สถาบนัเทคนิคศกึษา  (Institute  of  Technical  Education) เป็นสถาบนัการศกึษา
ในดา้นทกัษะทางช่างและช่างผมีอื 

5. ระดบัอุดมศกึษา   
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ภาพท่ี 104: โครงสรา้งระบบการศึกษาของประเทศสิงคโปร ์
 

 
 

ทีม่า: Center on International Education Benchmarking 

 

โครงสรา้งระบบการศกึษาและหลกัสูตรของประเทศสงิคโปรส์ะทอ้นใหเ้หน็ถงึเจตนารมณ์ใน
การจดัการศกึษาให้มคีวามยดืหยุ่น ผู้เรยีนสามารถเลอืกแนวทางการเรยีนของตนเองไดต้ามความ
สนใจและตามระดบัความสามารถการเรยีนการสอนในแต่ละระดบัชัน้ของประเทศสงิคโปรม์คีวาม
หลากหลายของสายการเรยีน และมรีะยะเวลาของหลกัสตูรทีแ่ตกต่างกนัไป 
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เป้าหมายของระบบการศกึษาและแนวนโยบายทีส่ าคญั 

กระทรวงศกึษาธกิารของประเทศสงิคโปรไ์ดต้ัง้เป้าหมายว่าจะใหก้ารศกึษากบัเยาวชนอย่าง
สมดุล เพื่อใหส้ามารถพฒันาตนเองไดอ้ย่างเตม็ศกัยภาพ และบ่มเพาะเยาวชนใหเ้ป็นพลเมอืงทีด่ ีมี
ความรบัผดิชอบต่อครอบครวั สงัคม และประเทศชาต ิโดยมองว่าการจดัการศกึษานัน้เปรยีบเสมอืน
การหล่อหลอมอนาคตของชาติ เพราะการศึกษาเป็นการหล่อหลอมประชากรผู้ซึ่งจะท าหน้าที่
ก าหนดอนาคตของประเทศต่อไป 

ประเทศสงิคโปรไ์ดใ้ช้ยุทธศาสตร ์“ตึง ผ่อน ตึง” (Tight, loose, tight approach) ใน
การด าเนินการ  

1) ตึง หมายถึงการก าหนดปรชัญาการศึกษาของประเทศที่แน่วแน่ การวางแนว
ยุทธศาสตร์และทิศทางการพัฒนาที่ชัดเจน สามารถเป็นหลักในการออกแบบ
หลกัสตูรและการจดัการเรยีนการสอนได ้ 

2) ผ่อน หมายถงึ การเปิดช่องว่างให้ผูส้อนมอีสิระในการปรบักลยุทธ์และวธิกีารสอน
เพื่อใหเ้หมาะสมกบับรบิทของผูเ้รยีน  

3) ตึง หมายถงึการวางกรอบมาตรฐานของผลลพัธแ์ละความรบัผดิชอบต่อผลลพัทธท์ี่
เกดิขึน้ (Accountability) ของโรงเรยีน 

จากแนวคิดดงักล่าว ประเทศสิงคโปร์ได้มกีารประกาศ “สมรรถนะที่พงึประสงค์ส าหรบั
ศตวรรษที ่21” (21st Century Competencies) ส าหรบัใชก้ าหนดกรอบการจดัหลกัสูตรการเรยีนการ
สอนเพื่อเตรยีมความพรอ้มของผูเ้รยีนในการใชช้วีติในอนาคต ท่ามกลางกระแสโลกาภวิตัน์และการ
พฒันาทางเทคโนโลยอีย่างรวดเรว็ เพื่อให้สามารถบรรลุถึงเป้าหมายของการสร้างประชากรที่มี
ความมัน่ใจในตนเอง มคีวามสามารถในการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง มคีวามกระตอืรอืรน้ในการมสี่วนร่วม 
และมคีวามเป็นพลเมอืงทีด่โีดยสมรรถนะทีพ่งึประสงคด์งักล่าวประกอบไปดว้ย (1) การรูจ้กัตนเอง 
(Self-Awareness) (2) การมวีุฒภิาวะทางความคดิ (Self-Management) (3) การเขา้อกเขา้ใจผูอ้ื่น 
(Social Awareness) (4) การสรา้งความสมัพนัธท์ีด่ ี(Relationship Management) และ (5) การ
ตดัสนิใจอยา่งมวีจิารณญาณ (Responsible Decision-Making) 

 

  



โครงการวจิยัเรื่องการก าหนดแนวทางการพฒันาการศกึษาไทยกบัการเตรยีมความพรอ้มสูศ่ตวรรษที ่21 

 
 

381 
 

ภาพท่ี 105: สมรรถนะท่ีพึงประสงคส์ าหรบัศตวรรษท่ี 21 

 
ทีม่า: Ministry of Education, Singapore 

 

กระทรวงศึกษาธิการของประเทศสิงคโปร์ได้วางแนวทางการพัฒนาเยาวชนเพื่อให้มี
สมรรถนะที่พงึประสงค์ส าหรบัศตวรรษที่ 21 ภายใต้วสิยัทศัน์ “การสรา้งรากฐานที่ม ัน่คง สู่การ
เรยีนรูเ้พื่ออนาคต” (Strong Fundamentals, Future Learnings) โดยอาศยัการศกึษาแบบบูรณา
การทีม่หีลกัการดงันี้  

- วางนโยบายแบบมองไปข้างหน้า (Future Orientation): มกีารทบทวนหลกัสูตรและ
วธิีการการจดัการเรยีนการสอนอย่างสม ่าเสมอ และน าการวิจยัและพฒันาตลอดจน
แนวโน้มทีส่ าคญัในดา้นต่างๆ เขา้มาผนวกกบับทเรยีน เพื่อใหม้คีวามทนัสมยั สอดรบั
กบัพลวตัรโลกทีม่กีารเปลีย่นแปลงอยา่งรวดเรว็เช่นในปจัจบุนั 

- จดัหลกัสูตรแบบกว้างและบูรณาการ (Broad-based and Holistic Curriculum): มี
มาตรฐานทางการศกึษาในระดบัสูง ทัง้ในดา้นความรูแ้ละทกัษะ โดยเฉพาะในดา้นหลกั
ที่ส าคญั ได้แก่ (1) ภาษาแม่และภาษาองักฤษ เพื่อประสทิธภิาพในการสื่อสาร (2) 
คณิตศาสตร์และวทิยาศาสตร์ เพื่อการสร้างสรรค์เทคโนโลยแีละนวตักรรม และการ
น าไปใช้ให้เกดิประโยชน์ (3) มนุษยศาสตร ์เพื่อเสรมิสรา้งความเป็นมนุษยท์ี่เขา้โลก
และปรชัญาในการด าเนินชวีติ และ (4) พลศกึษา เพื่อพฒันาบุคคลทีแ่ขง็แรงสมบูรณ์ มี
ความเขม้แขง็ เพื่อสรา้งรากฐานทีม่ ัน่คงใหก้บัผูเ้รยีน 

Core Value 
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- จดัการเรยีนรูแ้บบเฉพาะตวั (Finer Customization of Learning): มกีารจดัการเรยีนการ
สอนและการวดัผลให้เหมาะกับตัวผู้เรียน ทัง้ในด้านความสามารถและความสนใจ 
เพื่อให้เดก็แต่ละคนสามารถค้นพบและดงึเอาศกัยภาพและความถนัดของตนมาใช้ได้
อย่างเตม็ที ่โดยเน้นผลกัดนัเดก็ในกลุ่มทีม่คีวามสามารถสูง (Capable Students) และ
เสรมิสรา้งเดก็ในกลุ่มทีม่คีวามสามารถน้อยกว่า (Less Able Students) ใหม้โีอกาส
ประสบความส าเรจ็ไดเ้ช่นกนั 

- สรา้งสภาพแวดล้อมการเรยีนรูท้ีท่า้ทายและสนุกสนาน (Challenging and Enjoyable 
Learning Environment): มกีารสรา้งประสบการณ์การเรยีนรูท้ีด่ที ัง้ในและนอกหอ้งเรยีน 
ส่งเสรมิความสมัพนัธร์ะหว่างครแูละนกัเรยีน 

 

ในส่วนของการสรา้งหลกัสูตรและสาระการเรยีนรูท้ีม่คีวามยดืหยุ่นมกีารปรบัปรุงหลกัสูตร
โดยยดึแนวทาง “สอนให้น้อยลง แต่เรยีนรูไ้ด้มากขึน้” (Teach Less, Learn More) เน้นความ
ยดืหยุ่นและความหลากหลาย โดยจดัใหห้ลกัสูตรหลากหลายประเภทตามความต้องการทีแ่ตกต่าง
กนัไปของผู้เรยีนแต่ละกลุ่ม โดยตวัอย่างที่ชดัเจนคอืในระดบัมธัยมศกึษา ซึ่งมหีลกัสูตรทางเลอืก
ตามระดบัความสามารถและความสนใจของผูเ้รยีน โดยผู้เรยีนสามารถเปลีย่นแปลงหลกัสูตรทีเ่รยีน
ได้ตามผลการเรยีนรูข้องตน โดยเฉพาะในระดบัมธัยมศกึษาซึ่งประกอบไปด้วย 3 แนวทางหลกั 
ไดแ้ก่ (1) หลกัสูตรเร่งรดั (Express) (2) หลกัสูตรสามญัวชิาการ (Normal Academic) และ (3) 
หลกัสูตรสามญัวชิาชพี (Normal Technical) และนอกจากนี้ยงัส่งเสรมิการเรยีนรูน้อกหอ้งเรยีนเพื่อ
ต่อยอดความรูท้ีไ่ดจ้ากหอ้งเรยีนและเสรมิสรา้งความสามารถเฉพาะทางของผูเ้รยีน ผ่านการมแีหล่ง
เรยีนรูแ้ละกจิกรรมพเิศษต่าง ๆ ควบคู่กบัการเรยีนตามหลกัสตูรปกต ิ
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ภาพท่ี 106: ความยืดหยุ่นของระบบการศึกษาของประเทศสิงคโปร ์

 
ทีม่า: Ministry of Education, Singapore 

 

นอกจากนี้ ในส่วนของการวางกรอบมาตรฐานของผลลพัธ์ ได้มกีารก าหนดผลลพัธ์ที่พึง
ประสงคข์องการศกึษา (Desired Outcomes of Education) และน าไปสู่การตัง้ผลสมัฤทธิข์อง
พฒันาการดา้นการศกึษาส าหรบัระดบัชัน้ต่างๆ อย่างชดัเจน ทัง้ในระดบัประถมศกึษา มธัยมศกึษา 
และการศกึษาในระดบัทีสู่งกว่ามธัยมศกึษา (Post-secondary Education) โดยเน้นใหแ้ต่ละขัน้ของ
การศึกษามกีารต่อยอดจากระดบัชัน้ก่อนหน้าและปูพื้นฐานส าหรบัระดบัชัน้ต่อไป ตัวอย่างเช่น 
นักเรยีนในระดบัชัน้ประถมศกึษาจะไดร้บัการสอนให้มคีวามรูค้วามเขา้ใจเกี่ยวกบัประเทศสงิคโปร์
และมคีวามรกัประเทศชาต ิต่อมาในระดบัมธัยมศกึษานกัเรยีนจะไดร้บัการเสรมิสรา้งความเชื่อมัน่ใน
ประเทศของตนรวมถงึตระหนักในประเดน็ส าคญัต่าง ๆ ที่สามารถมผีลกระทบกบัประเทศ และใน
ระดบัชัน้ต่อไปนักเรยีนจะไดร้บัการศกึษาทีเ่สรมิสรา้งความภูมใิจในประเทศชาตแิละเขา้ใจบทบาท
ความส าคญัของประเทศสงิคโปรใ์นบรบิทโลก เมื่อรวมผลลพัธท์ี่พงึประสงคข์องการศกึษาในทุก ๆ 
ด้าน และทุกๆ ระดบัชัน้เข้าด้วยกัน ก็จะสามารถเชื่อมโยงไปสู่สิ่งที่ภาครฐัและสงัคมมุ่งหวงัใน
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เยาวชน อกีทัง้ยงัเป็นการวางแนวทางใหเ้ยาวชนแต่ละรุ่นสามารถเตบิโตอย่างมคีุณภาพและประสบ
ความส าเรจ็ในชวีติ พรอ้มทัง้เป็นพลเมอืงทีด่ขีองสงัคม และเพื่อใหส้ถานศกึษาสามารถปรบัหลกัสูตร
และการจดัการเรยีนการสอนใหส้อดคล้องกนั กระทรวงศกึษาธกิารจะท าการสนับสนุนสถานศกึษา
ในการพฒันาเครื่องมอืเพื่อให้เกดิการวดัผลและรบัฟงัผลตอบรบัอย่างบูรณาการ เพื่อให้ทัง้ผู้เรยีน
และผูส้อนสามารถตดิตามพฒันาการดา้นการศกึษาของไทยไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

 

ค. ประเทศญ่ีปุ่ น   

“Education in which Schools, Families and Communities join together in 
Cooperation” 
 

ประเทศญี่ปุ่นเป็นตัวอย่างของการรกัษามาตรฐานทางการศึกษาที่ยอดเยี่ยมได้อย่าง
ต่อเนื่องยาวนาน นบัตัง้แต่ในช่วงปี ค.ศ. 1800s ซึง่ประเทศญี่ปุ่นไดต้ัง้เป้าหมายในการยกระดบัการ
พฒันาใหท้ดัเทยีมชาตติะวนัตกดว้ยแนวทางของตนเองทัง้ในดา้นเศรษฐกจิและดา้นเทคโนโลย ีทัง้นี้ 
ประเทศญี่ปุ่นได้เลง็เหน็ว่าพื้นฐานทีส่ าคญัที่จะสามารถน าพาประเทศไปสู่เป้าหมายที่ตัง้ไว้ได้นัน้ก็
คอืระบบการศกึษาทีม่คีุณภาพอกีทัง้ยงัไดป้ลูกฝงัค่านิยมทีใ่หค้วามส าคญักบัความสามารถและคุณ
ความด ี(Merit) ในการเป็นตวัตดัสนิความกา้วหน้าของบุคคลทัง้ในดา้นการงานและในสงัคม 

เจตนารมณ์ดังกล่าวได้สะท้อนอยู่ในค่านิยมที่เชื่อการประสบความส าเร็จด้วยตนเอง
(Meritocracy) โดยไม่อาศยัสทิธพิเิศษใดๆ นอกจากน้ี จากการที่ประเทศญี่ปุ่นมคี่านิยมว่าระดบั
ความสามารถของบุคคลสามารถถูกประเมนิไดจ้ากผลการศกึษา ซึง่ความส าเรจ็ทางการศกึษาเองก็
ไม่ได้ขึน้อยู่กบัระดบัสตปิญัญาที่มมีาตัง้แต่เกดิและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ หากแต่เป็นผลของ
ความพยายามในการศึกษาเล่าเรยีน ดงันัน้ หากนักเรยีนมผีลการเรยีนไม่เป็นที่น่าพอใจ ความ
ล้มเหลวนัน้จะถูกนับว่าเป็นของครอบครวัและครูผู้สอนด้วยเช่นกนั เพราะไม่สามารถช่วยผลกัดนั
เดก็ได้อย่างเขม้ข้นเพยีงพอจากค่านิยมดงักล่าวท าใหทุ้กฝ่ายรวมถงึตวัผู้เรยีนมแีรงกระตุ้นในด้าน
การศกึษาเป็นอยา่งมาก 

การจดัการการศกึษาของประเทศญี่ปุ่นอยู่ภายใต้กระทรวงการศกึษา วฒันธรรม การกฬีา 
วทิยาศาสตร ์และเทคโนโลย ี(Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology: 
MEXT)  มวีตัถุประสงคใ์นการสรา้งประชากรทีม่คีวามคดิสรา้งสรรค ์มจีติใจทีด่งีาม โดยอาศยัการจดั
การศกึษาและการส่งเสรมิการเรยีนรูต้ลอดชวีติ พรอ้มทัง้สนับสนุนกจิกรรมส่งเสรมิการเรยีนรูท้ ัง้ใน
ดา้นวชิาการ การกฬีา วฒันธรรม ตลอดจนวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีปลูกฝงัเยาวชนให้รูจ้กัการ
แกป้ญัหาในชวีติประจ าวนั เน้นการสอนเนื้อหาทีน่ักเรยีนไดเ้รยีนในหอ้งเรยีนสามารถเชื่อมโยงมาสู่
การปฏบิตัจิรงิในชวีติประจ าวนัได ้  
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ภาพท่ี 107: กระทรวงการศึกษา วฒันธรรม การกีฬา วิทยาศาสตร ์และเทคโนโลยีของประเทศญ่ีปุ่ น 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology, Japan 

 

โครงสรา้งระบบการศกึษา 

ประเทศญี่ปุ่นมกีารก าหนดให้เด็กญี่ปุ่นทุกคนต้องเข้าเรยีนตัง้แต่อายุ 6 ขวบ และถูก
ก าหนดให้ต้องผ่านการศึกษาภาคบงัคบัเป็นเวลา 9 ปี คือจบมธัยมศึกษาตอนต้น โดยระบบ
การศกึษาของประเทศญีปุ่น่แบ่งออกไดเ้ป็น 3 ระดบัคอื 

 

Minister 
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Education Bureau 

Higher Education 

Private Education 
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Vice Minister & Deputy 
Minister 
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1. การศกึษาระดบัตน้ 

ได้แก่ การศึกษาขัน้อนุบาล ซึ่งเริ่มเข้าศึกษาตัง้แต่อายุ 3 ปีไปจนถึงอายุ 5 ปี และขัน้
ประถมศกึษา 1-6 ตัง้แต่อาย ุ6 ปีไปจนถงึ 12 ปีโดยประมาณ  

2. การศกึษาระดบักลาง 

ไดแ้ก่ การศกึษาระดบัมธัยมศกึษา ซึง่แบ่งออกเป็น 2 ช่วงคอื มธัยมศกึษาตอนต้น 3 ปีและ
มธัยมศกึษาตอนปลาย 3 ปี  

3. การศกึษาระดบัสงูไดแ้ก่ การศกึษาในมหาวทิยาลยั วทิยาลยั วทิยาลยัเทคนิค และวทิยาลยั
อาชวีศกึษา 

 

ภาพท่ี 108: โครงสรา้งระบบการศึกษาของประเทศญ่ีปุ่ น 
 

 
ทีม่า: Center on International Education Benchmarking 
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เป้าหมายของระบบการศกึษาและแนวนโยบายทีส่ าคญั 

 หลักการพื้นฐานส าหรับระบบการศึกษาในประเทศญี่ปุ่นได้ถูกระบุไว้ในรัฐธรรมนูญ 
ประกาศใชเ้มือ่ปีค.ศ.1946 และกฎหมายแม่บทการศกึษา (Fundamental Law of Education) ปีค.ศ. 
1947 ซึง่ไดม้กีารปรบัปรุงเมื่อปีค.ศ.2006 ก าหนดใหก้ารศกึษาเป็นสทิธแิละหน้าทีข่องพลเมอืง ทุก
คนมสีทิธทิี่จะได้รบัการศกึษาอย่างเท่าเทยีมกนัตามระดบัความสามารถ รวมถงึจะไดร้บัการศกึษา
ขัน้พื้นฐานภาคบงัคบัโดยไม่ต้องเสยีค่าใช้จ่าย นอกจากน้ี ได้มกีารก าหนดเป้าหมายของการศกึษา
ใหมุ้ง่เน้นพฒันาประชากรอยา่งบรูณาการทัง้ทางรา่งกายและจติใจ 

นอกจากนี้ ในปี ค.ศ. 2006 ได้มกีารทบทวนกฎระเบยีบทางการศกึษา (Basic Act on 
Education) ขึน้เป็นครัง้แรกในรอบ 60 ปี นบัตัง้แต่เริม่มกีารบงัคบัใช ้โดยการปรบัปรุงดงักล่าวแสดง
ใหเ้หน็หลกัการของ “การศกึษายุคใหม่” (New Age Education) ของประเทศญี่ปุ่น ซึง่แมจ้ะมกีาร
เปลี่ยนแปลงในปจัจยัแวดล้อมบางประการ แต่ก็ยงัคงยดึมัน่ในแก่นความคดิที่ให้ความส าคญักบั
หลกัการพฒันาเด็กอย่างบูรณาการเช่น การพฒันาคุณลกัษณะอย่างรอบด้าน การมุ่งเน้นความมี
เกียรตแิละศกัดิศ์ร ีซึ่งยงัคงได้รบัการยดึถือปฏบิตัิมาตลอดนับตัง้แต่การเริม่ประกาศใช้กฎหมาย
แมบ่ทการศกึษา 

ทัง้นี้ ในการด าเนินการมหีลกัการทีส่ าคญั ดงันี้ 

1. การสรา้งความรว่มมอืในแนวราบ (Horizontal Cooperation) 

เป็นการสนับสนุนความร่วมแรงร่วมใจของคนในสงัคมเพื่อส่งเสรมิการศึกษา เนื่องจาก
ประเทศญี่ปุ่นตระหนักว่าการศกึษาไม่เพยีงแต่สามารถเสรมิสรา้งความเขม้แขง็ของบุคคลเพื่อให้มี
ชวีติทีด่ขี ึน้ไดเ้ท่านัน้ แต่ยงัสามารถสรา้งค่านิยมทีจ่ะช่วยค ้าชใูหส้งัคมมคีวามมัน่คงไดอ้กีดว้ย ดงันัน้ 
ภาคส่วนต่างๆ ทัง้ในภาครฐัและเอกชน ทัง้ในระดบัส่วนกลางและส่วนท้องถิ่น รวมถึงโรงเรยีน 
ผู้ปกครอง เยาวชน และชุมชน ต่างก็ต้องเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการจัดการการศึกษา 
โดยเฉพาะเมื่อประเทศไดก้้าวเขา้สู่สงัคมฐานความรู ้(Knowledgebase Society) ประเทศญี่ปุ่นได้
ตัง้เป้าหมายใหทุ้กภาคส่วนเขา้มามสี่วนร่วมในการสรา้งและผลกัดนัองค์ความรู ้โดยผ่านกลไกเชงิ
บรูณาการทีเ่ชื่อมโยงการเรยีนการสอนในหอ้งเรยีน (School Education) เขา้กบัการศกึษาเพื่อสงัคม 
(Social Education) ซึง่จะเป็นการสรา้งความใกลช้ดิระหว่างโรงเรยีนและชุมชน โดยมุ่งหวงัใหเ้ป็น
กลไกในการสรา้งโอกาสการเรยีนรูท้ีส่ามารถตอบโจทยค์วามต้องการทีห่ลากหลายของคนในสงัคม
ไดพ้รอ้มๆ กบัจะช่วยเพิม่ระดบัคุณภาพการศกึษาใหสู้งยิง่ขึน้ ยิง่ไปกว่านัน้ การสรา้งความร่วมมอื
ในลกัษณะดงักล่าวจะยงัเป็นตวัอย่างการปฏบิตัทิี่ดเียี่ยมส าหรบัเยาวชนในการเรยีนรูค้่านิยมของ
การร่วมมอืร่วมใจกนั การมสี่วนร่วมทางสงัคม และการสรา้งความผูกพนัในทอ้งถิน่ ซึ่งจะช่วยสรา้ง
เสรมิประสบการณ์ชวีติและกระตุน้แรงผลกัดนัในการด าเนินชวีติใหก้บัเยาวชนได ้

 



โครงการวจิยัเรื่องการก าหนดแนวทางการพฒันาการศกึษาไทยกบัการเตรยีมความพรอ้มสูศ่ตวรรษที ่21 

 
 

388 
 

ตวัอยา่งของมาตรการ: 

- “Regional Headquarters for School Assistance” เป็นการสรา้งกลไกเพื่อใหเ้กดิ
กระบวนการส่งเสริมสถานศึกษาในท้องถิ่นโดยมีประชาชนเป็นตัวผลักดัน มี
กระบวนการคอืการสรา้งตวักลางในการประสานความร่วมมอืระหว่างโรงเรยีนและ
ชุมชน รวมถึงประชาสัมพันธ์ความส าเร็จที่เกิดขึ้นให้ประชาชนโดยทัว่ไปได้
รบัทราบ 

- “Community School” (School Management Council System) ทีเ่ปิดโอกาสให้
ผู้ปกครองและประชาชนในท้องถิ่นมีอ านาจและความรบัผิดชอบในการมีส่วน
ร่วมกบัการบรหิารจดัการโรงเรยีน โดยมเีป้าหมายในการสรา้งโรงเรยีนที่มคีวาม
น่าเชื่อถือและเปิดกว้างต่อชุมชน โดยหน่วยงานส่วนกลางจะท าหน้าที่ในการ
ประเมนิแนวทางส าหรบัการบรหิารจดัการการศกึษา เช่น การจดัตัง้โรงเรยีน ขนาด
ของโรงเรยีน การจดัสรรทรพัยากร โดยหน่วยงานในท้องถิน่จะเป็นผูพ้จิารณาการ
น าหลกัการไปปฏบิตัจิรงิเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการในแต่ละพืน้ที ่

- “After-school Plan for Children” เป็นความพยายามในการสรา้งฐานการเรยีนรูท้ี่
เหมาะสมให้กับเด็ก โดยเฉพาะในระดับประถมศึกษา โดยใช้ประโยชน์จาก
ห้องเรยีนในช่วงที่ไม่มกีารเรยีนการสอน เช่น หลงัเลิกเรียน และวันหยุด เพื่อ
เสรมิสรา้งกจิกรรมที่ใหเ้ดก็ได้ลงมอืปฏบิตัจิรงิและกจิกรรมแลกเปลีย่นเรยีนรูต่้างๆ 
ทีส่นบัสนุนส่งเสรมิพฒันาการเดก็ 

 

2. การสรา้งความเชือ่มโยงในแนวดิง่ (Vertical Connection) 

เป็นการสรา้งสงัคมแห่งการเรยีนรู้ตลอดชวีติโดยอาศยัหลกัการของการตัง้เป้าหมายหลกั
และเป้าหมายรองในแต่ละขัน้ตอนใหม้คีวามสอดคลอ้งกนั โดยเฉพาะการเชื่อมโยงระหว่างการศกึษา
ในแต่ละระดบัชัน้ ใหม้เีป้าหมาย บทบาท และเน้ือหาที่สอดคล้องกนัใหเ้กดิการต่อยอดความรูอ้ย่าง
เป็นระบบ มจีุดตัง้ต้นคอืการศึกษาเริม่จากที่บ้าน ตามด้วยการศึกษาปฐมวยั การศึกษาในระดบั
ประถมศกึษา ระดบัมธัยมศกึษา ระดบัมหาวทิยาลยั และการศกึษาระหว่างการท างานรวมถงึยงัต้อง
เปิดช่องทางให้ผู้ที่สนใจ ทัง้ที่จบการศกึษาไปแลว้หรอืออกจากการศกึษากลางคนัให้สามารถกลบั
เขา้สู่ระบบการศกึษาทัง้ในระบบโรงเรยีนและการศกึษาเพื่อสงัคมไดต้ามความตอ้งการ 

นอกจากนี้ ระบบการศึกษายงัมคีวามจ าเป็นที่จะต้องเสรมิสร้างความเชื่อมโยงระหว่าง
มหาวทิยาลยัและโรงเรยีนทัง้ในระดบัประถมศึกษาและมธัยมศกึษา เพื่อให้เกดิการถ่ายทอดองค์
ความรู้ระหว่างกันได้ อันจะน าไปสู่การพัฒนาหลักสูตรและรูปแบบการเรียนการสอนให้มี
ประสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ได ้
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3. การแบ่งความรบัผดิชอบระหว่างหน่วยงานส่วนกลางและส่วนทอ้งถิน่ 

- บทบาทของรฐับาลกลาง จะต้องมีการสร้างความร่วมมืออย่างใกล้ชิดระหว่าง
กระทรวงและหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งกบัการศึกษา เช่น หน่วยงานที่ท าหน้าที่ดูแล
สวสัดกิารของเยาวชน และหน่วยงานที่ดูแลอาชวีศกึษา เป็นต้น ในการสนับสนุน
ส่งเสรมิมาตรการต่างๆ การจดัล าดบัความส าคญัของสิง่ที่ต้องด าเนินการ รวมถึง
การตดิตามและประเมนิผลของโครงการ  

นอกจากนี้ เนื่องจากการส่งเสรมิการศกึษาต้องอาศยัแรงผลกัดนัและความร่วมมอื
จากทุกภาคส่วน รฐับาลกลางจงึต้องใหค้วามส าคญักบัการจดักจิกรรมของทุกภาค
ส่วนที่เกี่ยวข้อง ทัง้การปกครองส่วนท้องถิ่น การมีส่วนร่วมจากภาคธุรกิจ 
ภาคเอกชน และองค์กรไม่แสวงหาก าไร เพื่อสรา้งกลไกความร่วมมอืที่เหมาะสม
และหาแนวทางบรหิารจดัการภาพรวมของกจิกรรมทีด่ าเนินการโดยแต่ละภาคส่วน
เพื่อใหเ้กดิประสทิธภิาพและประสทิธผิลไดส้งูสุด 

- บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะต้องมบีทบาทในการแบ่งเบาความ
รบัผดิชอบในการจดัการและส่งเสรมิการศกึษาจากรฐับาลกลาง โดยน าหลกัการมา
ปรบัใช้ในการวางมาตรการในทางปฏบิตัใิห้สอดคล้องกบับรบิททางเศรษฐกจิและ
สงัคมของทอ้งถิน่ ตลอดจนตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนพรอ้มๆ กบั
ตดิตามใหป้ระชาชนในทอ้งถิน่ปฏบิตัติามกรอบหน้าทีค่วามรบัผดิชอบของตนเองใน
การสนบัสนุนการศกึษา 

การกระจายอ านาจนับว่าจะมแีนวโน้มมากขึน้เรื่อยๆ ในอนาคต ดงันัน้ ทอ้งถิน่จงึมี
ความส าคญัเป็นอย่างยิง่ในการสร้างเสรมิและรกัษา ในท้องถิ่นให้คงอยู่ต่อไปได้
อย่างมัน่คง ผ่านกระบวนการพฒันาทรพัยากรมนุษย์ซึ่งเป็นพื้นฐานของความอยู่
รอดของท้องถิ่น โดยมีการตัง้เป้าหมายให้ท้องถิ่นสามารถวางแนวทางและ
มาตรการทางการศึกษาที่ข ับเน้นจุดแข็งของตนเอง และให้ความส าคัญกับ
การศกึษาอยา่งแทจ้รงิ 

 

การหาจดุสมดุลระหว่าง 2 ขัว้ของแนวนโยบาย 

 มกีารกล่าวกันว่าแนวนโยบายด้านการศึกษาของประเทศญี่ปุ่นเปรยีบเสมอืนการแกว่ง
ลกูตุ้มไปมาระหว่าง 2 ฟากฝ ัง่ของแนวนโยบาย คอืแนวการศกึษาแบบทีเ่น้นเนื้อหาเขม้ขน้และต้อง
อาศยัการเรยีนแบบท่องจ า กับแนวการศึกษาที่ผ่อนคลายมากขึ้นและเน้นความเป็นปจัเจกของ
ผูเ้รยีน  
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ในช่วงปลายของปี ค.ศ. 1980s – 1990s ได้เกดิความกงัวลขึน้ในแวดวงการศกึษาของ
ประเทศญี่ปุ่นว่า  ถึงแมเ้ด็กนักเรยีนจะมคีวามรูพ้ื้นฐานวชิาการที่ด ีแต่ก็ขาดความคดิสร้างสรรค ์
ความเป็นอสิระทางความคดิ และความกระตอืรอืรน้ทีจ่ะเรยีนรูต้ลอดชวีติ มกีารวพิากษ์วจิารณ์กนัว่า
การเรยีนการสอนในหอ้งเรยีนมคีวามเขม้งวดมากเกนิไปจนสรา้งแรงกดดนัใหก้บัเดก็มากเกนิความ
จ าเป็น ดงันัน้ ในปี ค.ศ. 2002 แนวการศกึษาแบบ “Yutorikyōiku” (การมพีืน้ที่ให้เตบิโต) จงึได้ถูก
น ามาเป็นแนวปฏบิตั ิเพื่อสรา้ง “ความกระตอืรอืรน้ในการใชช้วีติ” (The Zest of Living)  ซึง่มุ่งเน้น
หลกัการ 3 เสา ไดแ้ก่ (1) การมคีวามสามารถดา้นวชิาการยอดเยีย่ม (Solid Academic Prowess) 
สามารถเรยีนรูด้้วยตนเองและคดิวเิคราะห์ได ้(2) การมสีุขภาพทีด่ ี(Healthy Body)  ทัง้ทางดา้น
ร่างกายและจติใจ และ (3) การมลีกัษณะนิสยัที่ดอีย่างรอบดา้น (Well-rounded Character) เช่น 
การมวีนิัยในตนเอง การท างานร่วมกบัผู้อื่น และการมคีวามเห็นอกเหน็ใจ แนวมาตรการที่ส าคญั
ของมาตรการดงักล่าว คอืการปฏริูประบบการศกึษาภาคบงัคบัโดยลดจ านวนชัว่โมงเรยีนทัง้หมด 
ลดสดัส่วนจ านวนชัว่โมงเรยีนสาระวชิาการ และเพิม่ “หลกัสูตรการเรยีนเชงิบูรณาการ” (Integrated 
Studies) ซึง่มเีป้าหมายใหโ้รงเรยีนมอีสิระในการจดัการเรยีนรูน้อกเหนือจากหลกัสูตรตามปกต ิเพื่อ
ตอบสนองกบัเป้าหมายในอนาคตของเดก็แต่ละคน และเป็นการส่งเสรมิการเรยีนการสอนทีเ่ชื่อมโยง
เนื้อหาระหว่างบทเรยีนในวชิาต่างๆ ที่ได้เรยีนในหลกัสูตรปกติ การเ รยีนรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม 
กระแสพลวตัโลก และเทคโนโลยสีารสนเทศ 

อยา่งไรกต็าม แนวนโยบายดา้นการศกึษาไดเ้หวีย่งกลบัไปเป็นแบบทีเ่น้นเนื้อหาเขม้ขน้และ
การท่องจ าอกีครัง้ เมื่อพบว่าอนัดบัคะแนน PISA ของประเทศญี่ปุ่นได้ลดลงจากอนัดบัที ่8 ในปี 
ค.ศ. 2000 เป็นอนัดบัที ่14 ในปี 2003  แต่การปรบัแนวทางการจดัการศกึษาในครัง้นี้นับว่าเป็นการ 
“หาสมดุล” ระหว่าง 2 ขัว้ของแนวทางการศกึษา มกีารวางแนวทางการศกึษาใหม่ในปี ค.ศ. 2011 
เพื่อต้องการสรา้งสมดุลระหว่างการสัง่สมความรูแ้ละทกัษะ (Acquisition of Knowledge and Skills) 
กบัความสามารถในการตดัสนิใจและการคดิวเิคราะห ์(Sense of judgment/critical thinking)  ผ่าน
การก าหนดจุดเน้นใน 8 ดา้นหลกั ไดแ้ก่ (1) การคดิการแสดงออกและการตดัสนิใจ (2) วฒันธรรม
ประเพณีญี่ปุ่น (3) จรยิศกึษา (4) สุขภาพ (5) ความตระหนักในเหตุการณ์ปจัจุบนั (6) การ
เสริมสร้างประสบการณ์ชีวิต (7) ทักษะคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ และ (8) ทักษะ
ภาษาต่างประเทศ 

นอกจากนี้ MEXT ยงัได้มกีารปฏิรูปในด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิเช่น การให้ความ
ช่วยเหลอืเพิม่เตมิในการเรยีน การปฏริปูต าราเรยีนใหม้คีวามกระชบั การปรบัการวดัผลสมัฤทธิท์าง
การศกึษา และการใช ้ICT ในกระบวนการจดัการเรยีนการสอน ยิง่ไปกว่านัน้ ปรเัดน็ทีส่ าคญัเป็น
อย่างยิง่อีกประเด็นหนึ่งก็คือ MEXT ได้ก าหนดให้ครอบครวัเป็นเป็นหลกัทีส่ าคัญของ
การศึกษา โดยมีชุมชนเป็นผูร่้วมให้การศึกษา (Co-educator) 
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แนวทางการจดัการเรยีนการสอนทีมุ่ง่เน้นการมสี่วนรว่มของทุกภาคส่วน 

 ประเทศญี่ปุ่นได้ก าหนดให้มปีระเดน็เกี่ยวกบัการสรา้งพนัธมติรและความร่วมมอืระหว่าง
โรงเรยีน ครอบครวั และชุมชน ไว้ใน Basic Act on Education  ซึ่งน าไปสู่การออกมาตรการที่
เกีย่วขอ้ง อาทเิช่น 

- ส่งเสรมิการเชื่อมโยงระหว่างโรงเรยีนและบา้น โดยครแูละผูป้กครองจะมกีารสื่อสาร
กนัอย่างต่อเนื่องเพื่อหารอืเกี่ยวกบัพฒันาการของบุตรหลานในประเดน็ต่างๆ ทัง้
ด้านวิชาการและด้านความประพฤติทัว่ไป เพื่อร่วมกันติดตามและส่งเสริม
การศกึษาของเดก็แต่ละคน 

- School Support Regional Headquarters and Program to Promote After-
School Classes for Children (After-School Plan for Children) เป็นการ
เสรมิสรา้งประสบการณ์และการเรยีนรูข้องนกัเรยีนโดยรว่มมอืกบัชุมชนในทอ้งถิน่ 

- Improving Educational Functions at Home โดย MEXT ให้การสนับสนุน
โครงการในชุมชนท้องถิน่ เพื่อให้ผู้ปกครองสามารถเขา้ถงึขอ้มูล รบัการฝึกอบรม 
และรบัค าปรกึษาในการเลีย้งดเูดก็ 

 

การใหค้วามส าคญักบัการเรยีนรูต้ลอดชวีติของประชาชน 

จุดเด่นอีกประการหนึ่งของการจดัการศึกษาในประเทศญี่ปุ่นก็คอืการส่งเสรมิการเรยีนรู้
ตลอดชวีติอย่างเขม้ข้น ส่งเสรมิค่านิยมการเรยีนรู้ และให้น ้าหนักความส าคญัในการส่งเสรมิการ
เรยีนรูน้อกระบบโรงเรยีน และ การศกึษาของชุมชน (Social Education) ควบคู่ไปกบัการศกึษา
อย่างเป็นทางการ  โดยเฉพาะอย่างยิง่ การส่งเสรมิการเรยีนรู้ตลอดชวีติของญี่ปุ่น มปีจัจยัแห่ง
ความส าเรจ็ (Key Success Factor)  คอื การมสี่วนร่วม โดยหน่วยงานภาครฐัส่งเสรมิและสนับสนุน
อย่างเตม็ก าลงั ขณะทีอ่งคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ก็เขา้มามบีทบาท และเน้นการมสี่วนร่วมของคน
ในชุมชน (ประกาย ธรีะวฒันากุล  ธราธร รตันนฤมติศร และ วรฎิฐา กลัยาณสนัต์, 2556) 
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ตารางท่ี 37: สรปุเปรียบเทียบนโยบาย เป้าหมายหลกั ยุทธศาสตร ์ จดุเน้น 
 ฟินแลนด ์ สิงคโปร ์ ญ่ีปุ่ น 

นโยบาย - นโยบายเน้นการปฏริปู
อย่างต่อเนื่อง การมสี่วน
ร่วมของประชาชน และ
ความเสมอภาคทาง
การศกึษา 

- วางนโยบายแบบมองไป
ขา้งหน้า 

- สรา้งสิง่แวดลอ้มทาง
การศกึษาทีม่คีุณภาพสงู 

เป้าหมายหลกั - สรา้งระบบการศกึษาทีม่ ี
คุณภาพ มปีระสทิธภิาพ 
และส่งเสรมิความเท่าเทยีม
ของคนในสงัคม 

- เตรยีมพลเมอืงใหม้ี
ความสามารถในการคดิ 
และเอื้อต่อการสรา้งความ
เขม้แขง็ของประเทศ 

- สรา้งสงัคมฐานการศกึษา
และนวตักรรม 
- สรา้งพลเมอืงคุณภาพมี
ความสามารถ มวีฒันธรรม 
และรบัผดิชอบต่อสงัคม 

ยทุธศาสตร ์ - สรา้งพืน้ฐาน (Foundation) 
ทีม่ ัน่คงและบรูณาการเพือ่
รองรบัการศกึษาและการ
เรยีนรู ้

ยทุธศาสตร ์ “ตึง ผอ่น ตึง” 
กล่าวคอื 
- ตงึ: ก าหนดปรชัญา
การศกึษาของประเทศแน่ว
แน่ 
- ผ่อน: เปิดช่องว่างใหผู้ส้อน
มอีสิระในการปรบักลยุทธ ์
- ตงึ: วางกรอบมาตรฐาน
ผลลพัธแ์ละความรบัผดิชอบ
ต่อผลลพัธท์ีเ่กดิขึน้ 
(Accountability)ของ
โรงเรยีน 

- การพฒันาเดก็อย่าง 
บรูณาการ ทัง้ทางดา้น
วชิาการและทกัษะในการ
ใชช้วีติ 

จดุเน้น - สรา้งครคูุณภาพสงู 
ออกแบบหลกัสตูรและ
วดัผลสอดคลอ้งกบั 
“หลกัสตูรการคดิ” 
- เน้นศกัยภาพเฉพาะตน
เป็นทีต่ ัง้ 

- “สอนใหน้้อย เรยีนรูไ้ดม้าก
ขึน้” (Teach Less, Learn 
More) 
- เน้นความยดืหยุ่น 
หลากหลาย 

- เน้นการมสี่วนร่วมของ
ผูเ้รยีน 
- รวมพลงัเพือ่ปรบัปรุง
การศกึษาระหว่างโรงเรยีน 
ครอบครวั และชุมชน 

 
รปูแบบการบริหารจดัการ - สรา้งสมดุลระหว่างการรวม

ศนูยแ์ละการกระจาย
อ านาจ 
- เน้นการบรหิารการศกึษา
ดว้ยทอ้งถิน่มากขึน้ 
- ส่งเสรมิการสรา้งเครอืขา่ย
ระหว่างโรงเรยีนในทอ้งถิน่ 
เพือ่แบ่งปนัทรพัยากร 
แลกเปลีย่นประสบการณ์ 
และร่มกนัพฒันา เพือ่
ขยายผล 

- ส่วนกลางเป็นผู้
วางเป้าหมายและแนวทาง
ส าหรบัการศกึษาของ
ประเทศ และใหอ้สิระกบั
สถานศกึษาในการวาง
หลกัสตูรและการเรยีนการ
สอนไดอ้ย่างยดืหยุ่น 

- เน้นการมสี่วนร่วมของทุก
ภาคส่วน 

ทมีา: วเิคราะหแ์ละรวบรวมโดยคณะวจิยั Sasin Institute for Global Affairs (SIGA) 
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 4.2.4.3 นโยบายในอดีตและปัจจบุนัของประเทศไทย 

พฒันาการของแนวนโยบายการศึกษาไทย 

จุดเริ่มต้นของการศึกษาตามระบบโรงเรียนของไทยนัน้เกิดขึ้นพร้อม  ๆ กับการก่อตัง้
กระทรวงธรรมการ (กระทรวงศกึษาธกิารในปจัจุบนั) ในพ.ศ. 2435 ตรงกบัรชัสมยัพระบาทสมเดจ็
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั โดยภาครฐัได้พยายามที่จะขยายการศึกษาออกไปสู่ประชาชนอย่าง
กวา้งขวางในทุกระดบัในกรงุเทพมหานคร และตามหวัเมอืง มุ่งเน้นในระดบัประถมศกึษาเป็นส าคญั 
เพื่อประโยชน์ในด้านการศกึษาขัน้พื้นฐานของประชาชน รวมทัง้สนองตอบความต้องการของชาติ
บา้นเมอืงที่ต้องการคนเขา้รบัราชการ และได้น าไปสู่การออกพระราชบญัญตัปิระถมศกึษาในพ.ศ. 
2464 ก าหนดให้เดก็ทุกคนที่มอีายุตัง้แต่ 7 ปีบรบิูรณ์ ต้องเรยีนหนังสอืในโรงเรยีนจนอายุ 14 ปี
บรบิรูณ์ นบัเป็นกา้วแรกของการศกึษาภาคบงัคบัของประเทศไทย  

การพฒันาการศกึของประเทศไทยไดม้กีารพฒันามาเป็นล าดบั จวบจนกระทัง่ได้เริม่มกีาร
วางกรอบแนวทางเพื่อการพัฒนา (Roadmap) การศึกษาของประเทศอย่างเป็นทางการในยุค
ภายหลงัการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 ซึ่งได้มกีารออกแผนการศึกษาชาติ เพื่อเป็น
กรอบแนวทางหลกัในการจดัท าแผนการศกึษาในระดบัต่าง ๆ ใหม้คีวามสอดคลอ้งกนั โดยเป็นแผน
ในระยะยาวทีจ่ะมชี่วงเวลาของการปรบัเปลีย่นประมาณทุก ๆ 15 ปี นอกจากนี้ จุดเปลีย่นทีส่ าคญั
ของการพฒันาอกีช่วงหนึ่งคอืในพ.ศ. 2503 ประเทศไทยไดม้กีารขยายการศกึษาทัง้ดา้นปรมิาณและ
คุณภาพ โดยไดร้บัความร่วมมอืจากองค์กรระหว่างประเทศ และเริม่มกีารส่งเสรมิการจดัการศกึษา
โดยภาคเอกชน รวมถงึกระทรวงศกึษาธกิารไดป้ระกาศใช ้แผนพฒันาการศึกษาแห่งชาติใหส้อด
รบักบัการมแีผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิมกีารปรบัเปลี่ยนทุก ๆ 5 ปี โดยเป็นการน า
สาระของแผนและนโยบายมาสู่การปฏิบัติ อันน าไปสู่การก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ในด้าน
การศกึษาของประเทศต่อไป 

แผนการศกึษาชาต:ิ กรอบแนวทางการพฒันาการศกึษาในระยะยาว 

แผนการศกึษาชาตฉิบบัแรกคอื แผนการศึกษาชาติ พ.ศ. 2475 โดยในช่วงแรกมนีโยบาย
ขยายการศึกษาระดับประถมศึกษาซึ่งเป็นการศึกษาภาคบังคับออกไปให้มากยิ่งขึ้นและให้
ความส าคญัมากกว่าระดบัอื่น พรอ้มทัง้เน้นการผลติครใูหเ้พยีงพอ เน้นใหก้ารศกึษาใน 3 ส่วน คอื 
(1) จรยิศกึษา เป็นการอบรมศลีธรรมอนัดงีาม (2) พุทธศิกึษาเป็นการสรา้งเสรมิปญัญาความรู ้และ 
(3) พลศกึษา เป็นการฝึกหดัให้เป็นผู้มรี่างกายสมบูรณ์อย่างไรก็ตาม นโยบายด้านการศกึษาได้
หยุดชะงกัไปในช่วงสงครามโลกครัง้ที ่2 จวบจนกระทัง่ภายหลงัสงครามใน รฐับาลจงึไดป้รบัปรุง
การศกึษาของชาตใินหลายประการ มกีารจดัการศกึษาทีเ่ด่นชดัขึน้ทัง้ในส่วนทีเ่กี่ยวกบัปรมิาณและ
คุณภาพทัง้ในระดับประถมศึกษา มธัยมศึกษา การศึกษาผู้ใหญ่ อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา 
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วางรากฐานเพื่อใหป้ระชาชนมพีืน้ความรูสู้งขึน้และมคีวามสามารถที่จะประกอบอาชพีไดด้ ีส่งเสรมิ
ใหป้ระชาชนมวีฒันธรรมและศลีธรรมอนัดงีาม  

แผนการศกึษาชาตใินยุคต่อมา ได้แก่ แผนการศึกษาชาติ พ.ศ. 2494 และ แผนการ
ศึกษาชาติ พ.ศ. 2503 ได้เริม่ระบุปรชัญาและจุดมุ่งหมายของการศกึษาแต่ละระดบัโดยส่วนรวม 
ก าหนดโครงสรา้งของการศกึษา คอื ก าหนดระดบัการศกึษา ก าหนช่วงอายุผูท้ี่จะเขา้เรยีนในระดบั
ต่างๆ ก าหนดชัน้เรยีนและก าหนดความเกี่ยวเนื่องระหว่างระดบัการศกึษา จดัระบบการศกึษา เป็น 
7:3:2 (ประกอบดว้ยระดบัประถมศกึษาซึง่เป็นการศกึษาภาคบงัคบั 7 ปี ระดบัมธัยมต้น 3 ปี และ
ระดบัมธัยมปลาย 2 ปี) รวมถงึก าหนดแนวทางในการจดัการศกึษาโดยเพิม่จากเดมิสามส่วนเป็น 4 
ส่วน ไดแ้ก่ พุทธศิกึษา จรยิศกึษา พลศกึษา และหตัถศกึษา แต่กย็งัคงเป็นการศกึษาทีเ่น้นการท่อง
จ าเป็นหลกั และหลกัสูตรการจดัการเรยีนการสอนรวมถงึทฤษฎทีี่ใช้ในการเรยีนการสอนได้น าเอา
ความรูว้ชิาการ แนวการจดัการเรยีนการสอนตลอดจนรูปแบบของการจดัการศกึษามาจากประเทศ
ตะวนัตก ซึง่ลกัษณะดงักล่าวนี้กย็งัคงมอีทิธพิลอยู่จวบจนถงึปจัจบุนั  

แผนการศกึษาแห่งชาตทิี่ส าคญัในช่วงต่อมา ซึง่ก่อใหเ้กดิการเปลี่ยนแปลงครัง้ใหญ่ในการ
จดัการเรยีนการสอนระดบัประถมศกึษา คอืแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2520ซึ่งมเีจตจ านงให้
การศึกษาเป็นกระบวนการต่อเนื่องตลอดชีวิต มุ่งสร้างเสริมคุณภาพของพลเมืองให้สามารถ
ด ารงชวีติและท าประโยชน์แก่สงัคม โดยเน้นการศกึษาเพื่อสรา้งเสรมิความอยู่รอดปลอดภยั ความ
มัน่คงและความผาสุกร่วมกนัในสงัคมไทยเป็นประการส าคญั โดยไดเ้ปลีย่นการจดัระบบการศกึษา
เป็น 6:3:3 โดยได้ลดชัน้ประถมลง 1 ปี และเพิม่ชัน้มธัยมปลาย 1 ปี เท่าระบบปจัจุบนั เน้นการ
จดัการเรยีนการสอนให้สาระและกระบวนการเรยีนรูค้รบถ้วนและกลมกลนืกนัระหว่างความเจรญิ
งอกงามทางคุณธรรม จรยิธรรม และปญัญา กบัความเจรญิทางวตัถุ และระหว่างความเจรญิงอกงาม
ทางรา่งกายและจติใจ ทัง้นี้เพื่อการด ารงชวีติทีส่มบรูณ์ตามสภาพการณ์ทีเ่ปลีย่นแปลงอยู่ตลอดเวลา
แผนการศกึษาฉบบัน้ียงัไดใ้หค้วามส าคญักบัการศกึษานอกระบบโรงเรยีนเป็นพเิศษ เพื่อเปิดโอกาส
ให้บุคคลไดม้โีอกาสไดร้บัการศกึษาตลอดชวีติ โดยเฉพาะอย่างยิง่เพื่อประโยชน์แก่ผู้ทีไ่ม่มโีอกาส
ศกึษาในระบบโรงเรยีน รวมถงึไดม้คีวามพยายามในการใหอ้สิระกบัภาคส่วนต่างๆ ในการมสี่วนร่วม
ในการจดัการศกึษา  

แผนการศกึษาชาตใินสมยัต่อมา คอื แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2535 มเีป้าหมายใน
การพฒันาพลเมอืงของประเทศให้มีคุณภาพ สามารถปรบัตัวได้ทันกับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ 
รวมถงึสามารถสรา้งสรรคส์งัคมไทยให้เจรญิก้าวหน้า นอกจากนี้ ยงัเริม่ใหค้วามส าคญักบัการสรา้ง
ความสมดุลในการพฒันาประเทศ ทัง้ทางด้านเศรษฐกิจ สงัคม การเมอืงวฒันธรรม สิง่แวดล้อม 
วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดงันัน้การจดัการศึกษาจงึมุ่งเน้นที่การพฒันาบุคคลใน 4 ด้านอย่าง
สมดุลและกลมกลนืกนั คอื (1) ด้านปญัญา คอื รูจ้กัเหตุและผล รูจ้กัแก้ไขปญัหาก้าวทนัต่อการ
พฒันาความรูแ้ละวทิยาการต่างๆ แต่ยงัคงรูคุ้ณค่าของภูมปิญัญาและวฒันธรรมของสงัคมไทย (2) 
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ด้านจติใจ คอื มคีุณธรรม รู้จกัผดิชอบชัว่ด ีรู้จกัพอ มสีมาธแิละมคีวามอดทนหนักแน่นอนัจะเป็น
ประโยชน์ต่อการปฏบิตัหิน้าทีก่ารงานและการด ารงชพี (3) ดา้นร่างกาย คอื รูจ้กัดูแลรกัษาสุขภาพ
อนามยัของร่างกายทัง้ของตนเองและสมาชิกในครอบครวั และสามารถพฒันาสมรรถภาพของ
ร่างกายใหเ้หมาะสมกบัการงานและอาชพี และ (4) ดา้นสงัคม คอื มพีฤตกิรรมทางสงัคมทีด่งีามทัง้
ในการท างานและการอยู่ร่วมกนัในครอบครวั องคก์ร และสงัคม รูจ้กัการช่วยเหลอืเกื้อกูลประโยชน์
แก่กนัและกนัมคีวามสมารถและทกัษะในการตดิต่อสื่อสารกบับุคคลอื่น ตระหนักและปฏบิตัติามสทิธิ
หน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบทีพ่งึมต่ีอสงัคม  

แนวทางการพฒันาอย่างสมดุลยงัคงเป็นแนวทางส าคญัใน แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
2545 ดว้ยเลง็เหน็ว่าการพฒันาสงัคมไทยโดยให้ความส าคญักบัการพฒันาเศรษฐกจิอย่างมุ่งไปที่
อตัราการเตบิโตแต่เพยีงอย่างเดยีว ไดส้่งผลให้พื้นฐานโครงสรา้งทางสงัคมมคีวามอ่อนแอ ไม่เป็น
ธรรม และต้องพึ่งพงิพาต่างชาติเป็นหลกั ดงันัน้แผนการศึกษาแห่งชาติฉบบันี้จงึเน้นการพฒันา
คุณภาพชวีติ บนสมมุติฐานว่ามติิของคุณภาพชวีติเท่านัน้ที่จะช่วยประคบัประคองให้การพฒันา
เป็นไปอย่างมีดุลยภาพและยัง่ยนื สะท้อนผ่านผลส าเร็จในการพัฒนาคุณภาพของคนให้เป็นผู้
สมบูรณ์พรอ้มทัง้กาย ศลี จติ และปญัญา พรอ้มทัง้มคีวามสามารถในการสรา้งสรรค์สงัคมคุณภาพ 
สงัคมแห่งการเรยีนรู ้และสงัคมแห่งความสมานฉันท ์โดยไดม้กีารน าหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง 
ทีย่ดึทางสายกลางบนพืน้ฐานของความสมดุลมาเป็นแนวทางเพื่อน าไปสู่การพฒันาที่ย ัง่ยนื ยดึคน
เป็นศูนย์กลางการพฒันา เน้นแผนบูรณาการแบบองค์รวม ทัง้ทางด้านการศกึษา ศาสนา ศิลปะ 
วฒันธรรม และธรรมชาต ิโดยม ี3 วตัถุประสงคห์ลกั ไดแ้ก่ (1) พฒันาคนอย่างรอบดา้นและสมดุล 
(2) สรา้งสงัคมคุณธรรม ภมูปิญัญา และการเรยีนรู ้และ (3) พฒันาสภาพแวดลอ้มของสงัคม  

ต่อมา แผนการศกึษาแห่งชาต ิได้ผ่านการทบทวนและออกเป็นแผนการศึกษาแห่งชาติ 
ฉบบัปรบัปรงุ พ.ศ. 2552 เพื่อใหส้อดรบักบัการเปลี่ยนแปลงทีส่ าคญัต่าง ๆ เช่น การประกาศใช้
รฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2550 และการแถลงนโยบายต่อรฐัสภาของรฐับาลนาย
อภสิทิธิ ์เวชชาชวีะ ให้มกีารปฏริูปการศึกษาทัง้ระบบ โดยปฏริูปรงสร้างการบรหิารจดัการ ปรบั
หลกัสตูร ปรบัปรงุสื่อการเรยีนการสอน พฒันาทกัษะในการคดิวเิคราะห ์รวมทัง้ส่งเสรมิการกระจาย
อ านาจใหทุ้กภาคส่วนมสี่วนรว่มในการจดัการศกึษาเพื่อน าไปสู่เป้าหมายคุณภาพการศกึษาและการ
เรยีนรู้ที่มุ่งเน้นคุณธรรมน าความรู้อย่างแท้จรงิ ทัง้นี้ วตัถุประสงค์ของแผนประกอบไปด้วย (1) 
พฒันาคนอย่างรอบดา้นและสมดุลเพื่อเป็นฐานหลกัของการพฒันา (2) สรา้งสงัคมไทยใหเ้ป็นสงัคม
คุณธรรม ภูมปิญัญา และการเรยีนรู้ และ (3) พฒันาสภาพแวดล้อมของสงัคมเพื่อเป็นฐานการ
พฒันาคน และสรา้งสงัคมคุณธรรม ภมูปิญัญา และการเรยีนรู ้

การปรบัปรุงแผนการศกึษาแห่งชาตเิกดิขึน้อกีครัง้หลงัจากนัน้เพยีง 4 ปี ซึง่เป็นฉบบัทีใ่ช้
อยู่ในปจัจุบนั คอื แผนการศึกษาแห่งชาติฉบบัปรบัปรงุ ครัง้ที ่2 (พ.ศ. 2556-2559)ภายใต้
พระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต ิฉบบัที ่3 (พ.ศ. 2553) โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อ (1) พฒันาคน
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อย่างรอบด้านและสมดุลเพื่อเป็นฐานหลักของการพัฒนาอย่างยัง่ยืนผ่านการพัฒนาคุณภาพ
การศกึษา ปลกูฝงัและเสรมิสรา้งความเป็นพลเมอืง สรา้งและกระจายโอกาสทางการศกึษา ปฏริปูครู
ทัง้ระบบให้เป็นวชิาชพีชัน้สูง รวมทัง้จดัการศกึษาระดบัอุดลศกึษาและอาชวีศกึษาใหส้อดคลอ้งกบั
ตลาดแรงงาน (2) สรา้งสงัคมไทยใหเ้ป็นสงัคมพลเมอืงวถิปีระชาธปิไตยโดยส่งเสรมิและสนับสนุน
เครอืข่ายภูมปิญัญา การเรียนรู้ประวัติศาสตร์ ศิลปะ วฒันธรรม การกีฬา อย่างบูรณาการกับ
การศกึษาอยา่งมคีุณภาพและต่อเนื่องตลอดชวีติ พรอ้มทัง้ส่งเสรมิการวจิยัและพฒันาและนวตักรรม 
พฒันาระบบบรหิารจดัการความรู ้และสรา้งกลไกการน าผลการวจิยัไปใชป้ระโยชน์ และ (3) พฒันา
สภาพแวดล้อมของสงัคมให้เป็นฐานการพฒันาคน และสรา้งสงัคมคุณธรรม ภูมปิญัญา นวตักรรม 
และการเรยีนรู ้เน้นพฒันาการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการศกึษาเพิม่ประสทิธภิาพการบรหิาร
จดัการเร่งกระจายอ านาจการบรหิารส่งเสรมิการมสี่วนร่วมของภาคเอกชน ประชาชน ประชาสงัคม
ในการบรหิารจดัการและสนับสนุนส่งเสรมิการศกึษา ตลอดจนส่งเสรมิความร่วมมอืระหว่างประเทศ
ดา้นการศกึษา 

แผนพฒันาการศกึษาแห่งชาต:ิ ทศิทางและขอบเขตการพฒันาการศกึษา 

นับตัง้แต่ช่วง พ.ศ. 2503 ประเทศไทยได้มกีารขยายการศกึษาทัง้ดา้นปรมิาณและคุณภาพ 
โดยได้รบัความร่วมมอืจากองค์กรระหว่างประเทศ และเริม่มกีารส่งเสรมิการจดัการศึกษาโดย
ภาคเอกชน รวมถงึกระทรวงศกึษาธกิารได้ประกาศใช้ “แผนพฒันาการศึกษาแห่งชาติ” ใหส้อด
รบักบัแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ทัง้นี้การจดัท าแผนพฒันาการศกึษาแห่งชาตไิด้
ด าเนินการเรื่อยมาจนถึงปจัจุบนัเป็นฉบบัที่ 11 ซึ่งเป็นการน าสาระของการปฏริูปการศึกษาตาม
พระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต ิและนโยบายของรฐับาลมาสู่การปฏบิตั ิอนัน าไปสู่การก าหนด
ประเด็นยุทธศาสตร์ในด้านการศึกษาของประเทศ ทัง้นี้  พัฒนาการของแผนพัฒนาการศึกษา
แห่งชาตสิามารถสรปุไดด้งันี้ 

แผนพฒันาการศึกษาแห่งชาติฉบบัท่ี 1 (พ.ศ. 2504 – 2509) 

เพิม่ระดบัการศกึษาภาคบงัคบั จาก 4 ปี เป็น 7 ปี ปรบัปรุงการศกึษาระดบักลางทัง้สาย
สามญัและอาชวีศกึษาให้เขม้แขง็ เน้นการผลติครูใหเ้พยีงพอและส่งเสรมิให้ครูมวีุฒสิูงขึน้ ส่งเสรมิ
การศกึษาระดบัอุดมศกึษาโดยขยายไปยงัส่วนภมูภิาคต่าง ๆ ใหเ้พยีงพอ 

แผนพฒันาการศึกษาแห่งชาติฉบบัท่ี 2 (พ.ศ. 2510 – 2514) 

จดัการศกึษาให้สอดคล้องกบัการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมของประเทศ จดัและขยาย
การศึกษาแต่ละระดบัของประชากรในวยัเรยีน ปรบัปรุงคุณภาพทางการศึกษา ตลอดจนส่งเสรมิ
การศกึษาในโรงเรยีนราษฎร ์ดา้นคุณภาพและมาตรฐาน 
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แผนพฒันาการศึกษาแห่งชาติฉบบัท่ี 3 (พ.ศ. 2515 - 2519) 

เน้นปรบัปรุงการเรียนการสอน ผลิตครูให้เพียงพอ จดัท าและแจกจ่ายต าราเรียน เพิ่ม
คุณภาพโรงเรยีนโดยเฉพาะในภูมภิาค นอกจากนี้ ส าหรบัการศึกษาในระดบัที่สูงขึ้น ได้มุ่งเน้น
ปรบัปรงุโรงเรยีน  อาชวีเกษตรและอุตสาหกรรม เน้นขยายการรบันักเรยีนอาชวีศกึษาระดบัวชิาชพี
ชัน้สงูและปรบัปรงุคุณภาพของวทิยาลยัเทคนิค ส่วนในระดบัอุดมศกึษา เน้นเพิม่จ านวนนักศกึษาใน
สาขาวชิาแพทย ์เกษตรศาสตร ์วศิวกรรม วทิยาศาสตร ์และศกึษาศาสตร ์ 

แผนพฒันาการศึกษาแห่งชาติฉบบัท่ี 4 (พ.ศ. 2520 – 2524) 

เริม่มกีารวางแนวทางการพฒันาการศึกษาอย่างเป็นระบบมากยิง่ขึ้น มกีารเปลี่ยนระบบ
การศึกษาจาก 4:3:3:2 มาเป็น 6:3:3 ดงัในปจัจุบนั เริม่ให้ความส าคญัทัง้ในด้านการปรบัปรุง
โครงสรา้งองค์กร ระบบการศกึษา หลกัสูตร เพื่อให้สอดคล้องกบัความต้องการทางเศรษฐกจิและ
สงัคมของประเทศ เร่งขยายการศึกษาภาคบงัคบัให้ทัว่ถึงทุกท้องถิ่นและส่งเสรมิการศึกษานอก
โรงเรยีน ปรบัปรุงหลงัสูตรและขยายการรบันักเรยีนระดบัวชิาชพีชัน้สูงในวทิยาลยัเทคนิคภูมภิาค 
และเร่งปรบัปรุงคุณภาพการศึกษาระดบัอุดมศึกษา รวมถึงขยายปรมิาณตามความต้องการและ
ความจ าเป็นต่อการพฒันาประเทศ พรอ้มทัง้ส่งเสรมิการปรบัปรุงโครงสรา้งและการด าเนินงานของ
สถาบนั 

แผนพฒันาการศึกษาแห่งชาติฉบบัท่ี 5 (พ.ศ.2525 – 2529) 

เน้นปรบัปรุงโครงสรา้งระบบบรหิารการศึกษาและการจดัการศึกษาทุกระดบั เริม่ส่งเสรมิ
การมีส่วนร่วมของภาคเอกชนในการจดัการศึกษา ส่งเสริมการพฒันาหลกัสูตรและเทคโนโลยี
การศึกษา สนับสนุนให้มีความเสมอภาคทางการศึกษามุ่งกระจายบริการทางการศึกษาและ
สถานศกึษาใหท้ัว่ถงึโดยเฉพาะในส่วนของสถานศกึษาทางวชิาชพีเพื่อใหเ้พยีงพอกบัความต้องการ
ก าลังคนของประเทศ อีกทัง้ยังเริ่มให้ความส าคัญกับพัฒนาการของผู้เรียนในด้านอื่น  ๆ 
นอกเหนือไปจากด้านวชิาการ เช่น ระเบยีบวนิัย คุณธรรม จรยิธรรม จดัและส่งเสรมินันทนาการ 
รวมถงึผลกัดนัใหส้ถานศกึษาเป็นแหล่งบรกิารศลิปะ วฒันธรรม และกฬีาของชุมชน  

แผนพฒันาการศึกษาแห่งชาติฉบบัท่ี 6 (พ.ศ.2530 – 2534) 

เน้นขยายโอกาสทางการศกึษาให้กบัประชาชนในทุกระดบั ผ่านการผลติและพฒันาครใูห้มี
คุณภาพและปรมิาณให้เหมาะสมกบัความจ าเป็นในการใช้ครู เร่งรดัปรบัปรุงและสนับสนุนการจดั
การศกึษาระดบัอนุบาล และระดบัก่อนประถมศกึษา เร่งจดัการศกึษาภาคบงัคบั (ประถมศกึษาปีที ่
1-6) ใหท้ัว่ถงึพรอ้มทัง้ปรบัปรุงการเรยีนการสอนใหม้คีุณภาพ และสอดคล้องกบัความต้องการของ
ทอ้งถิน่ มุง่ขยายระดบัมธัยมศกึษาเพื่อยกระดบัการศกึษาใหส้งูขึน้ พฒันาหลกัสตูรระดบัอาชวีศกึษา
ให้ได้คุณภาพและสอดคล้องกบัการเปลี่ยนแปลงความก้าวหน้า ทางเทคโนโลย ีตลอดจนตรงกบั
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ความต้องการของตลาดแรงงาน  พฒันาระดบัอุดมศกึษาโดยมุ่งการผลติบณัฑติ การวจิยัและการ
บรกิารทางวชิาการอยา่งมปีระสทิธภิาพ  

แผนพฒันาการศึกษาแห่งชาติฉบบัท่ี 7 (พ.ศ.2535 – 2539) 

ขยายการศกึษาขัน้พืน้ฐาน จาก 6 ปีเป็น 9 ปี และสนับสนุนใหส้ถาบนัของรฐัด าเนินการได้
อยา่งอสิระ เริม่ใหค้วามส าคญักบัการวางแนวทางใหร้ะบบการศกึษาสามารถปรบัตวัไดท้นักบัความ
เปลีย่นแปลงที่เกดิขึน้ในสงัคมไทยอย่างรวดเรว็ และสรา้งความสมดุลในการพฒันาประเทศทัง้ดา้น
เศรษฐกจิ สงัคม การเมอืง วฒันธรรม สิง่แวดล้อม วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีนอกจากนี้ ยงัให้
ความส าคญัต่อการขยายบรกิารการศกึษาขัน้พืน้ฐาน เรง่รดัการผลติก าลงัคนในสาขาทีส่อดคลอ้งกบั
การพัฒนาประเทศ ฝึกอบรมครูอาจารย์ในสาขาที่ขลาดแคลน โดยขอความช่วยเหลือจาก
ต่างประเทศและร่วมมือกับสถานประกอบการ สนับสนุนให้เอกชนมีบทบาทจดัการศึกษา ใน
ระดับอุดมศึกษาให้มากขึ้น ปรับปรุงการจดัการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อปวงชน รวมถึงให้มีการ
เชื่อมโยงระหว่างการศกึษาในและนอกระบบใหม้ากขึน้  

แผนพฒันาการศึกษาแห่งชาติฉบบัท่ี 8 (พ.ศ.2540 – 2544) 

สบืเนื่องจากการทีแ่ผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิฉบบัที ่8 (พ.ศ.2540 -2544) ได้
เริ่มมุ่งเน้นเรื่องการพัฒนาคนให้คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาประเทศ ทัง้ทางด้านสังคม 
เศรษฐกจิ สิง่แวดลอ้ม และประชารฐั หลกัการดงักล่าวสะท้อนอยู่ในแผนพฒันาการศกึษาแห่งชาติ
ฉบบันี้ ซึง่มุ่งใหก้ารศกึษาเป็นแกนหลกัในการพฒันาคนควบคู่กบัการสรา้งสงัคมที่พงึประสงค ์ผ่าน
การจดัการศกึษาที่เน้นการพฒันาบุคคลในสีด่้านอย่างสมดุลและกลมกลนืกนั คอื ดา้นปญัญา ดา้น
จติใจ ด้านร่างกาย และด้านสงัคม ตลอดจนมคีวามรู้และทกัษะในการประกอบอาชพีและสามารถ
พึง่ตนเองได้ นอกจากนี้ ยงัได้ปรบัแนวคดิการจดัการใหม่ ให้ผู้เรยีนรูจ้กัเรยีนรูด้้วยตนเอง ผู้เรยีน
เป็นศูนยก์ลาง รปูแบบการสอนหลากหลาย ทุกส่วนของสงัคมเอือ้ต่อการเรยีนรู ้  

แผนพฒันาการศึกษาแห่งชาติฉบบัท่ี 9 (พ.ศ.2545 – 2549) 

เน้นการกระจายอ านาจจากส่วนกลางไปยงัพืน้ทีทุ่กส่วนของสงัคม   เพื่อใหท้อ้งถิน่ไดเ้ขา้มา
มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาอย่างเต็มศักยภาพ และผลการด าเนินงานการมีส่วนร่วมของ
ผูป้กครองและ ชุมชนทอ้งถิน่ไดเ้ขา้มามสี่วนรว่มในการจดัการศกึษามากขึน้ สถานศกึษา หลายแห่ง
มกีารจดัตัง้คณะกรรมการบรหิารโรงเรยีนทีม่าจากผูป้กครองและชุมชนอย่างเตม็รปูแบบ รวมทัง้การ
เปิดโอกาสและส่งเสรมิใหผู้ป้กครองและชุมชนเข้ามามสี่วนร่วมในการจดัการศกึษาของโรงเรยีนมาก
ขึน้ตามล าดบั เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัแนวทางของประเทศในการปรบัโครงสรา้งทางเศรษฐกจิให้เขา้สู่
สมดุลและยัง่ยนืรวมถงึมกีารปรบัใชภู้มปิญัญาทอ้งถิน่ไดอ้ย่างเหมาะสม 
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แผนพฒันาการศึกษาแห่งชาติฉบบัท่ี 10 (พ.ศ.2550 - 2554) 

ได้มกีารน าปรชัญาเศรษฐกิจพอเพยีงมาเป็นพื้นฐานในการก าหนดแผน ซึ่งมกีารศาสนา 
ศลิปะ วฒันธรรมและธรรมชาตเิขา้มาเป็นตวับูรณาการเชื่อมโยง โดยม ี"คน" เป็นศูนยก์ลางของการ
พฒันาที่ย ัง่ยนื และมุ่งไปสู่การอยู่ดีกินดีมสีุขของประชาชน โดยเจตนารมณ์ของแผนการศึกษา
แห่งชาตนิี้จงึมุ่งเน้นการพฒันาชวีติให้เป็นมนุษยท์ีส่มบูรณ์พรอ้มทัง้กาย ใจ สตปิญัญา ความรูแ้ละ
คุณธรรม มจีรยิธรรมและวฒันธรรมในการด ารงชวีติ สามารถอยู่ร่วมกบัผูอ้ื่นไดอ้ย่างมคีวามสุข และ
พฒันาสงัคมไทยให้เป็นสงัคมทีเ่ขม้แขง็และมดีุลยภาพใน 3 ดา้น ไดแ้ก่ สงัคม คุณภาพ สงัคมแห่ง
ภูมปิญัญาและการเรยีนรู้และสงัคมสมานฉันท์และเอื้ออาทรต่อกัน สนับสนุนให้มคีวามร่วมมือ
ระหว่างองค์กรภาครฐั องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ องค์กรประชาคม ภาคประชาชน ภาคเอกชน 
และสถาบนัในสงัคมต่างๆ ให้เขา้มามสี่วนร่วมอย่างจรงิจงั รวมทัง้มกีารพฒันาระบบและกลไกการ
ก ากบั ตดิตาม ตรวจสอบ และประเมนิผลแผนเริม่ตัง้แต่การส่งเสรมิการจดัท าฐานขอ้มลูทุกระดบัที่
จ าเป็นต้องใช้ ให้เกดิการเชื่อมโยงเครอืข่าย ขอ้มูล ระหว่างหน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวขอ้งอย่าง
เป็นระบบ  

แผนพฒันาการศึกษาแห่งชาติฉบบัท่ี 11 (พ.ศ.2552 - 2559) 

มจีุดประสงค์เพื่อพฒันาระบบการศึกษาของประเทศ ทัง้ด้านการส่งเสรมิโอกาสทางการ
ศึกษาแก่ประชาชน ด้านคุณภาพการศึกษาโดยเฉพาะระดับการศึกษาขัน้พื้นฐาน ด้านขีด
ความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ ตลอดจนการเพิม่เติมประสทิธภิาพในการบรหิารและจดั
การศกึษา โดยใชย้ทุธศาสตรท์ีค่รอบคลุม ทัง้การยกระดบัคุณภาพและมาตรฐานผูเ้รยีน คร ูบุคลากร
ทางการศึกษา และสถานศึกษา การผลติและพฒันาคุณภาพก าลงัคน การส่งเสรมิงานวจิยัและ
พัฒนาถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรม การขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทาง
การศกึษาและการเรยีนรูอ้ย่างต่อเนื่องตลอดชวีติ รวมทัง้การพฒันาระบบบรหิารจดัการและส่งเสรมิ
ใหทุ้กภาคส่วนมสี่วนรว่มในการจดัการศกึษา 

(ร่าง) แผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบบัปรบัปรงุครัง้ที ่2 (พ.ศ. 2556 - 2559) 

วตัถุประสงคข์องแผน ประกอบดว้ย 3 ประการ คอื  

1) พฒันาคนอยา่งรอบดา้นและสมดุลเพื่อเป็นฐานหลกัของการพฒันาอย่างยัง่ยนื 

2) สรา้งสงัคมไทยใหเ้ป็นสงัคมพลเมอืงวถิปีระชาธปิไตย 

3) พฒันาสภาพแวดล้อมของสงัคมให้เป็นฐานการเรยีนรู ้สรา้งสรรค์ภูมปิญัญา และองค์
ความรู ้เทคโนโลยแีละนวตักรรม 
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กระบวนการเพือ่การปฏิรปูการศึกษา 

ความพยายามในการปฏริูประบบการศกึษาของประเทศไทยในยุคปจัจุบนันับได้ว่าเริม่ต้น
ตัง้แต่เมื่อรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2540ไดม้กีารบรรจุสาระเกี่ยวกบัการศกึษาไวใ้น
รฐัธรรมนูญหลายมาตรา และมีการออกกฎหมายเพื่อรองรบัการท างานของผู้รบัผิดชอบด้าน
การศึกษาทัง้ระบบอย่างแท้จรงิ นัน่คอื พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 เป็น
กฎหมาย กฎ ขอ้บงัคบั ระเบยีบ ประกาศ และค าสัง่ต่าง ๆ ทัง้หมดทีเ่กีย่วขอ้งกบัการศกึษาของไทย 

พระราชบญัญตัฉิบบันี้มเีจตนารมณ์เพื่อเน้นย ้าว่า “ผู้เรียนส าคญัทีสุ่ด” การจดัการศกึษา
ต้องเป็นไปเพื่อพฒันาคนไทยให้เป็นมนุษยท์ีส่มบูรณ์ ทัง้ทางดา้นร่างกาย จติใจ สตปิญัญา ความรู ้
และคุณธรรม มจีรยิธรรมและวฒันธรรมในการด ารงชวีติ สามารถอยู่ร่วมกบัผูอ้ื่นไดอ้ย่างมคีวามสุข 
โดยเนื้อหาสาระทีส่ าคญัประกอบไปดว้ย 9 หมวด โดยมหีมวดทีถ่อืไดว้่าเป็นหวัใจของการปฏริปูคอื 
“แนวการจดัการศึกษา” เพื่อใหเ้กดิการปฏริปูการเรยีนรู ้และมหีมวดอื่น ๆ เป็นปจัจยัส่งเสรมิเพื่อ
มุง่ใหเ้กดิประโยชน์สงูสุดแก่ผูเ้รยีน 

ภาพท่ี 109: องคป์ระกอบสาระส าคญัของพ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 

 
     ทีม่า:ศาสตราจารย ์ดร.ธรีะ รญุเจรญิ (2545) 

 

สาระส าคญัของพ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 กล่าวไว้อย่างชดัเจนว่าการจดั
การศกึษาตอ้งยดึหลกัใหผู้เ้รยีนมคีวามส าคญัสงูสุด การจดัการศกึษาต้องส่งเสรมิใหผู้เ้รยีนทุกคนได้
พฒันาตามธรรมชาตแิละเตม็ตามศกัยภาพของตน ใหค้วามส าคญัทัง้ในดา้นความรูแ้ละคุณธรรม ใน
ด้านสาระความรู้ ต้องมกีารบูรณาการความรู้และทกัษะด้านต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับแต่ละระดบั
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การศกึษา รวมถงึมกีารจดักระบวนการเรยีนรูแ้ละกจิกรรมทีส่อดคลอ้งกบัความสนใจ ความถนัดของ
ผู้เรยีน โดยค านึงถงึความแตกต่างระหว่างบุคคล รวมทัง้ให้ฝึกทกัษะ กระบวนการคดิ การเผชญิ
สถานการณ์ และการแก้ปญัหา ตลอดจนหลกัสูตรการศึกษาทุกระดบัและทุกประเภทต้องมคีวาม
หลากหลาย โดยส่วนกลางจดัท าหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พื้นฐาน เน้นความเป็นไทยและ
ความเป็นพลเมอืงดี การด ารงชวีติและการประกอบอาชพี ตลอดจนเพื่อการศึกษาต่อ แล้วจงึให้
สถานศกึษาขัน้พืน้ฐานจดัท าหลกัสูตรในส่วนทีเ่กี่ยวกบัสภาพปญัหาในชุมชนและสงัคม ภูมปิญัญา
ทอ้งถิน่ และคุณลกัษณะของสมาชกิทีด่ขีองครอบครวั ชุมชนสงัคมและประเทศชาต ิส าหรบัหลกัสูตร
การศกึษาระดบัอุดมศกึษาเพิม่เรือ่งการพฒันาวชิาการ วชิาชพีชัน้สูงและการคน้ควา้วจิยั เพื่อพฒันา
องคค์วามรูแ้ละสงัคมศกึษา 

พระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ. 2542 และฉบบัแก้ไขเพิม่เตมิ พ.ศ. 2545 ยงัได้
ก าหนดใหม้กีารเปลีย่นแปลงการจดัการศกึษาไทย ใหเ้กดิความเสมอภาคในการไดร้บัการศกึษาขัน้
พืน้ฐานไมน้่อยกว่า 12 ปี อยา่งต่อเนื่องและมคีุณภาพโดยไม่เสยีค่าใชจ้่าย ส่งเสรมิใหเ้กดิการเรยีนรู้
ตลอดชวีติส าหรบัประชาชนอกีทัง้การจดัการศกึษาดงักล่าวจะต้องค านึงถงึการมสี่วนร่วมขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถิน่ ภาคเอกชนและใหป้ระชาชนมสี่วนร่วมในการพฒันาอย่างต่อเนื่อง ซึง่หลกัการ
ส าคญัดงักล่าวตรงกบัแนวคดิ “การศกึษาเพื่อปวงชน” (Education  for All)  และ “ปวงชนเพื่อ
การศกึษา” (All  for Education)  อนัเป็นหลกัการพืน้ฐานทีไ่ดร้บัการยอมรบัทัว่โลก 

นอกจากนี้ ในช่วงเวลาดงักล่าวยงัไดม้คีวามพยายามในการปฏริปูระบบราชการไทย เพื่อให้
เกดิความคล่องตวั และลดขัน้ตอนล่าช้ายุ่งยากในการท างาน โดยในส่วนของกระทรวงศกึษาธกิาร
นัน้ การปฏิรูประบบบรหิารราชการและการจดัการศึกษาได้ผนวกหน่วยงานทางการศึกษา คือ 
ทบวงมหาวิทยาลัย  และส านัก งานคณะกรรมการการศึกษาแห่ งชาติ เ ข้ามารวมกับ
กระทรวงศกึษาธกิาร และไดย้บุรวมกรมสามญัศกึษา และส านักงานคณะกรรมการการประถมศกึษา
แห่งชาตเิขา้ด้วยกนั เกิดเป็นการจดัระเบยีบบรหิารราชการในกระทรวงที่มอีงค์กรหลกัที่เป็นคณะ
บุคคลในรูปสภาหรอืในรูปคณะกรรมการจ านวนสี่องค์กร ได้แก่ สภาการศึกษา คณะกรรมการ
การศึกษาขัน้พื้นฐาน คณะกรรมการการอาชีวศึกษา และคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดย
ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐานจะเป็นผูต้ ัง้ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาต่อไป 
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ตารางท่ี 38:เปรียบเทียบการเปล่ียนแปลงโครงสรา้งกระทรวงศึกษาธิการ 

โครงสรา้งเดิม โครงสรา้งใหม ่

ส านักงานเลขานุการรฐัมนตร ีกระทรวงศึกษาธิการและส านักงาน
เลขานุการรฐัมนตรทีบวงมหาวทิยาลยั 

ส านกังานรฐัมนตร ี

ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาแห่งชาต ิ   ส านกังานเลขาธกิารสภาการศกึษา 

ส านักงานปลดักระทรวงศกึษาธกิาร (ยกเว้นส านักงานศกึษาธกิาร
จังหวัด และส านักงานศึกษาธิการอ าเภอ) กรมการศึกษานอก
โรงเรียนส านักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนและส านักงาน
คณะกรรมการขา้ราชการคร ู 

ส านกังานปลดักระทรวงศกึษาธกิาร 

ส านกังานคณะกรรมการการประถมศกึษาแห่งชาตกิรมสามญัศกึษา 
กรมวิชาการ และส านักงานศึกษาธิการ -จังหวัดและส านักงาน
ศกึษาธกิารอ าเภอ     

ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

ทบวงมหาวทิยาลยั ส านักงานสภาสถาบนัราชภฏัสถาบนัเทคโนโลยี
ราชมงคล และสถาบนัเทคโนโลยปีทุมวนั  

ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศกึษา 

กรมอาชวีศกึษา ยกเวน้สถาบนัเทคโนโลย-ีปทุมวนั ส านกังานคณะกรรมการการอาชวีศกึษา 
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ภาพท่ี 110: โครงสรา้งการบริหารจดัการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 

 

 
 

 
 

 
 
    
 
 
 
      
        
              
 
 
        
        
        
  
 
        
         
       
 
 
         
         
        

ทีม่า: กระทรวงศกึษาธกิาร 

กระทรวงศึกษาธิการ 

ส านักงานรฐัมนตรี 

ส านกังาน 
ปลดักระทรวง 
ศกึษาธกิาร 

(สป.) 

ส านกังาน
คณะกรรมการ

การศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
(สพฐ.) 

ส านกังาน
คณะกรรมการ
การอุดมศกึษา 

(สกอ.) 

ส านกังาน
คณะกรรมการ
การอาชวีศกึษา 

(สอศ.) 

ส านกังาน
เลขาธกิารสภา
การศกึษา 
(สกศ.) 

ส านกังานเขต
พืน้ทีก่ารศกึษา 

สถานศกึษาของรฐัทีจ่ดัการศกึษา
ระดบัปรญิญาทีเ่ป็นนิตบิุคคล 

สถานศกึษา 
ขัน้พืน้ฐาน 

สถานศกึษา
อาชวีศกึษา 

 
คณะกรรมการ 
สภาการศกึษา 

คณะกรรมการ 
การศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

คณะกรรมการ 
การอุดมศกึษา 

คณะกรรมการ 
การอาชวีศกึษา 

 
คณะกรรมการ 

เขตพืน้ทีก่ารศกึษา 
- ส านกังานคณะกรรมการ
ขา้ราชการครแูละบุคลากร
ทางการศกึษา (กคศ.) 

- ส านกังานส่งเสรมิการศกึษา
นอกระบบและการศกึษาตาม
อธัยาศยั (กศน.) 

- ส านกังานคณะกรรมการ
ส่งเสรมิการศกึษาเอกชน 
(สช.) 

- ฯลฯ 
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การปฏริปูการศกึษาในทศวรรษที ่1 (พ.ศ. 2542 - 2552) 

เจตจ านงค์ของการปฏริูปการศกึษาคอืเป็นไปเพื่อการปรบัทัง้ระบบ ตัง้แต่กระบวนการและ
เป้าหมายของการเรยีนรู ้การคดิของบุคคลและสงัคมทีเ่กี่ยวกบัตนเอง สิง่แวดลอ้ม ธรรมชาต ิและสิง่
ทีม่นุษยส์รา้งสรรคข์ึน้ เพื่อน าไปสู่ประโยชน์ต่อชวีติและสงัคมในอนาคต โดยเป้าหมายทีส่ าคญัทีสุ่ด
จะมุง่เกดิเจตคตต่ิอตนเอง สงัคม เพื่อนร่วมโลกและธรรมชาต ิการปฏริปูการศกึษาจงึเป็นเสมอืนการ
รือ้ ปรบัปรุง ยกเครื่องและเปลีย่นแปลงการศกึษาทัง้ระบบ ซึง่มกีารด าเนินงานเป็นขัน้ตอน ท าใหไ้ม่
เกิดความรุนแรงหรอืกระทบในทางเสยีหายน้อยที่สุด โดยมเีป้าประสงค์ส าคญัคอื (ประเวศ วะสี, 
2542) 

 เป็นการศึกษาส าหรบัประชาชนอย่างทัว่ถึง มคีวามยดืหยุ่น หลากหลายเหมาะสมกบั
ประชาชนทุกกลุ่มในสงัคม 

 เปิดโอกาสใหทุ้กส่วนในสงัคมมคีวามรว่มมอืกนัในการจดัการศกึษา  
 ปฏริปูกระบวนการเรยีนรูใ้หม้กีระบวนการทีง่า่ย สนุก และพฒันาคนใหเ้ตม็ศกัยภาพของ

ความเป็นมนุษย ์ 
 ปฏริูประบบบรหิารและการจดัการศึกษาให้มคีวามสมบูรณ์และมปีระสทิธิภาพในการ

จดัการและตรวจสอบใหบ้รรลุเป้าประสงคข์องการศกึษา 
 สามารถแก้ปญัหาและพฒันาเศรษฐกิจ จติใจ สงัคม วฒันธรรม สิง่แวดล้อม การเมอืง

และสุขภาพไปดว้ยกนั 
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ภาพท่ี 111: การปฏิรปูการศึกษาในทศวรรษท่ี 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กระทรวงศึกษาธิการ  ในฐานะหน่วยงานหลักที่ด าเนินการปฏิรูปการศึกษา ได้ก าหนด
ขอบข่ายของการปฏริูปการศึกษาเพื่อปรบัปรุงการด าเนินงานทางการศกึษาและยกระดบัคุณภาพ
มาตรฐานการศกึษาให้สูงขึน้ เพื่อเตรยีมเยาวชนของชาตใิหม้คีวามรูค้วามสามารถ ได้มาตรฐานสูง 
เหมาะสมกบัความตอ้งการของสงัคมในยคุโลกาภวิตัน์ 

โดยก าหนดแนวทางการปฏริปูการศกึษาในสีด่า้น คอื (1) การปฏริปูโรงเรยีนและสถานศกึษา  
(2) การปฏริปูครแูละบุคลากรทางการศกึษา  (3) การปฏริปูหลกัสูตรและกระบวนการเรยีนการสอน 
และ (4) การปฏริปูระบบบรหิารการศกึษาทัง้นี้ไดม้กีารด าเนินการดงันี้ 

 การปฏริปูการศกึษาจะต้องเน้นการพฒันา "คุณภาพการศกึษา" โดยเฉพาะคุณภาพของ
ผู้เรยีนเป็นส าคญัผ่านการปฏริูปกระบวนการจดัการเรยีนการสอนของครู วธิกีารเรยีน
ของผูเ้รยีนและการบรหิารจดัการสภาพแวดลอ้มในโรงเรยีน 

 องค์ประกอบหลักของการปฏิรูปการศึกษา  คือ การปฏิรูปหลักสูตร การปฏิรูป
กระบวนการเรยีนการสอน การปฏริูปครแูละบุคลากรทางการศกึษา และการปฏริูปการ
บรหิารและการจดัการศกึษา 

เป้าหมาย: การศึกษาท่ีเป็นเลิศ มีคณุภาพการเรียนได้มาตรฐานสูง 

 

ปฏิรปูสถานศึกษา 
การพฒันาวิชาชีพครู

และบคุลากร 
การปฏิรปูหลกัสูตรและ

การเรียนการสอน 
การปฏิรปูระบบบริหาร

และการจดัการ 

ยทุธศาสตร ์

การกระจาย
อ านาจ การมีส่วนร่วม 

การประกนัคณุภาพ
การศึกษา 

การใช้ผูเ้รียนเป็น
ศนูยก์ลาง 

การใช้แผน
ยทุธศาสตร ์
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 การด าเนินการปฏริปูการศกึษาจะเน้นยทุธศาสตรห์ลกั 5 ประการคอื 
1. กระจายอ านาจใหส้ถานศกึษาและหน่วยปฏบิตัมิอีสิระและความคล่องตวัในการ

บรหิารงานทีร่บัผดิชอบ 
2. ใชแ้ผนยทุธศาสตรเ์ป็นเครือ่งมอืในการด าเนินงานปฏริปูการศกึษาทุกระดบั 
3. เปิดโอกาสใหผู้ม้สี่วนไดส้่วนเสยี มสี่วนรว่มในการจดัการศกึษา 
4. สรา้งระบบประกนัคุณภาพการศกึษาทุกระดบั 
5. เน้นผูเ้รยีนเป็นศูนยก์ลาง เพื่อใหผู้เ้รยีนสามารถเรยีนรู ้และพฒันาตนเอง ไดเ้ตม็

ศกัยภาพ 
นโยบายด้านการศกึษาที่ส าคญัในช่วงดงักล่าว เมื่อพจิารณาตามวาระของรฐัมนตรวี่าการ

กระทรวงศกึษาธกิาร สามารถสรปุไดด้งันี้ 

นายสมศกัด์ิ ปริศนานันทกลุ (พ.ศ. 2542 – 2544) 

 เปลี่ยนแปลงระบบการคดัเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา จากการสอบ 
Entrance มาเป็นระบบ Admission โดยใชผ้ลการเรยีนเฉลีย่ (GPA, PR) 

 วางระบบประกนัคุณภาพการศกึษาในทุกระดบั โดยจดัตัง้ส านักงานรบัรองมาตรฐานและ
ประเมนิคุณภาพการศึกษา (สมศ.) มฐีานะเป็นองค์การมหาชน ในปีพ.ศ. 2543 เพื่อ
พัฒนาเกณฑ์และวิธีการประเมินคุณภาพภายนอก และท าการประเมินผลการจัด
การศกึษาเพื่อใหม้กีารตรวจสอบคุณภาพของสถานศกึษา  

 พฒันากระบวนการเรยีนการสอนคณติศาสตร ์วทิยาศาสตร ์และภาษาองักฤษ 
 มนีโยบายบรรจหุลกัสตูรการเรยีนการสอนวชิาหน้าทีพ่ลเมอืง-ศลีธรรม ไวใ้นหลกัสูตรทุก

ระดบั โดยให้น าเนื้อหาวชิาที่เกี่ยวกบัหน้าที่พลเมอืง-ศลีธรรม เป็นการเฉพาะในระดบั
ประถมศึกษาและมธัยมศึกษา โดยให้มกีารเรยีนการสอนอย่างน้อยสปัดาห์ละ 1 คาบ 
และใหม้กีารเน้นการปฏบิตัจิรงิ 

 

 ศ. น.พ. เกษม วฒันชยั (พ.ศ. 2544), พนัต ารวจโท ดร.ทกัษิณ ชินวตัร (พ.ศ. 2544) และ 

นายสวิุทย ์คณุกิตติ (พ.ศ. 2544 - 2555) 

ในช่วงเวลาเพยีงปีเศษระหว่างเดอืนกุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2544 - เดอืนตุลาคม พ.ศ. 2545 ไดม้ี
การเปลี่ยนแปลงรฐัมนตรวี่าการกระทรวงศกึษาธกิารถงึ 3 ท่านอย่างไรกต็าม ไดม้กีารปรบัเปลีย่น
ระบบการศกึษาของไทยในหลายส่วน โดยเฉพาะหลกัสูตรการเรยีนการสอน โดยภาพรวมของการ
พฒันาการศกึษาในช่วงดงักล่าวอาจสรปุไดว้่ามุง่เน้นการพฒันาสงัคมไทยใหเ้ป็นสงัคมแห่งการเรยีนรู ้
อนัเป็นเงื่อนไขไปสู่ระบบเศรษฐกจิฐานความรู ้โดยยดึหลกั “การศึกษาสร้างชาติ สร้างคน และ
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สร้างงาน”เน้นคุณภาพ ประสทิธภิาพ และความเทีย่งธรรมในการบรหิารจดัการการศกึษา ซึง่มีแนว
ทางการด าเนินการดงันี้ 

 ก าหนดหลกัสูตรการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน พ.ศ. 2544 โดยมสีาระการเรยีนรูต้ามหลกัสูตร ซึง่
ประกอบด้วยองค์ความรู้ ทกัษะหรอืกระบวนการการเรยีนรู้ และคุณลกัษณะหรอืค่านิยม 
คุณธรรม จรยิธรรมของผูเ้รยีน แบ่งออกเป็น 8 กลุ่มไดแ้ก่ (1) ภาษาไทย (2) คณิตศาสตร ์
(3) วทิยาศาสตร ์ (4) สงัคมศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม (5) สุขศกึษาและพลศกึษา (6) 
ศลิปะ (7) การงานอาชพีและเทคโนโลยแีละ (8) ภาษาต่างประเทศ 

 ปฏริูปการเรยีนรู ้โดยยดึหลกัผูเ้รยีนเป็นศูนยก์ลาง สามารถเรยีนรูด้้วยตนเอง และส่งเสรมิ
การเรยีนรูต้ลอดชวีติ เน้นพลงัความคดิสรา้งสรรค ์สรา้งนิสยัรกัการอ่าน โดยจดัใหม้หีอ้งสมุด 
ศูนยก์ารเรยีนรูชุ้มชน และสื่อการเรยีนรูป้ระเภทต่างๆ อยา่งทัว่ถงึ 

 เพิม่การกระจายโอกาสทางการศกึษาในคนไทยทัง้ประเทศโดยพฒันาระบบเทคโนโลยทีาง
การศกึษาและเครอืขา่ยสารสนเทศ 

 ส่งเสรมิและสนับสนุนให้ทุกฝ่ายร่วมจดัการศึกษา จดัให้มวีิทยาลยัชุมชน โดยเฉพาะใน
จงัหวดัทีย่งัขาดแคลนสถาบนัอุดมศกึษา 

 ส่งเสรมิวชิาชพีครใูห้มศีกัดิศ์ร ีเป็นทีย่อมรบัในสงัคม รวมทัง้พฒันาและผลติครทูี่มคีุณภาพ
และคุณธรรม 

 ปฏริปูการอาชวีศกึษาใหม้คีุณภาพมากยิง่ขึน้ และพฒันาถงึระดบัปรญิญาตร ีเพื่อตอบสนอง
ต่อภาคเกษตร อุตสาหกรรม และบรกิาร รวมทัง้สนับสนุนใหผู้เ้รยีนไดเ้ขา้ฝึกทกัษะในสถาน
ประกอบการ 
 

ดร.อดิศยั โพธารามิก (พ.ศ. 2546 – 2548) 

สรา้งสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรยีนรูเ้พื่อสรา้งสงัคมเศรษฐกจิบนฐานความรู ้พฒันาให้มี
ความรูแ้ละจรยิธรรม ปลกูฝงัความรูท้ีท่นัโลกและคุณค่าทีด่ขีองวฒันธรรม เร่งรดัการปฏริปูการศกึษา
และกระบวนการเรยีนการสอนทุกรูปแบบให้ทนัต่อการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสงัคม และ
สนบัสนุนกระบวนการเรยีนรูอ้ยา่งต่อเนื่องตลอดชวีติ ส่งเสรมินิสยัรกัการอ่าน โดยค านึงถงึคุณค่าของ
ลกัษณะเฉพาะและเอกลกัษณ์ของทอ้งถิน่  

 ปรบักองทุนเงนิกู้ยมืเพื่อการศึกษา เป็นกองทุนให้กู้ยืมเพือ่การศึกษาทีผ่กูพนักบั
รายได้ในอนาคต เพื่อใหโ้อกาสทางการศกึษาก่อนเป็นอนัดบัแรกและผ่อนช าระเมื่อมี
รายได ้ 

 โครงการ “1 อ าเภอ 1 โรงเรียนในฝัน” เน้นพฒันาโรงเรยีนในทุกๆอ าเภอทัว่ประเทศ 
เพื่อขจดัปญัหาความเลื่อมล ้าทางด้านวิชาการของโรงเรยีนต่าง ๆ ตลอดจนเพื่อให้
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เยาวชนไทยที่อยู่ห่างไกลมโีอกาสเขา้ถงึแหล่งขอ้มลูความรูเ้น้นการปูพืน้ฐานการเรยีนรู้
ให้กบัเดก็ตัง้แต่วยัปฐมวยัให้รูจ้กัการวเิคราะห์เป็น และรูจ้กัใช้ความคดิ ตลอดจนขยาย
ผลจากโรงเรยีนต้นแบบเป็นโรงเรียนพีเ่ล้ียงให้แก่โรงเรยีนในพื้นที่ต่าง ๆ ที่มคีวาม
ตอ้งการรว่มสรา้งคุณภาพการศกึษา เพื่อสรา้งเป็นเครอืขา่ย 

 เรง่สรา้งสภาพแวดลอ้มทีเ่อือ้อ านวยต่อการเรยีนรูท้ ัง้ในระบบและนอกระบบ ในหอ้งเรยีน
และนอกห้องเรยีน โดยรฐับาลจะร่วมมอืกบัทุกฝ่ายเพื่อสรา้งและบรกิารองค์ความรูใ้ห้
กระจายไปทัว่ทุกภูมิภาคของประเทศ อาทิ ห้องสมุดสมยัใหม่ อุทยานการเรียนรู ้
พพิธิภณัฑ์เพื่อการเรยีนรู้แห่งชาติ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบศูนย์พฒันาด้านกีฬา 
ดนตร ีศลิปะ ศูนยก์ารเรยีนรูด้า้นเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 

 ให้ความส าคญักบัการสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม ส่งเสรมิสถานศึกษาที่เอาใจใส่
ดแูลเดก็และครอบครวัทีอ่บอุ่น โดยมหีน่วยบรกิารเคลื่อนที ่“คาราวานเสริมสร้างเดก็” 
เพื่อใหค้วามรูค้วามเขา้ใจกบัพ่อแมเ่กีย่วกบัวธิกีารดแูลบุตรทีถู่กตอ้ง 

 สนับสนุนการฝึกทกัษะและการเรยีนรู้เทคโนโลยใีหม่ ๆ ในช่วงวยัท างาน และพฒันา
มาตรฐานวชิาชพีของแรงงาน  

 สนบัสนุนผูม้คีวามสามารถพเิศษดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีตัง้แต่ระดบัพืน้ฐานถงึ
อุดมศกึษา เช่น การเพิม่โรงเรยีนวทิยาศาสตร ์การใหส้ถาบนัวจิยัมสี่วนร่วมในการผลติ
บุคลากรระดบัปรญิญาโทและเอก 

 

 

นายจาตรุนต ์ ฉายแสง (พ.ศ. 2548 – 2549) 

มีการประกาศเจตนารมณ์ให้ปี 2549 เป็น “ปีแห่งการปฏิรูปการเรียนการสอน”โดย
มุ่งหวังให้ครูและผู้เรียนปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์การเรียนการสอนให้รู้จ ักคิด วิเคราะห์ และ
สงัเคราะหอ์งคค์วามรูด้ว้ยตนเอง เน้นการปฏริปูหลกัสูตรและการเรยีนการสอนการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
ซึง่มแีนวทางการด าเนินการดงันี้ 

 ปรบัหลกัสูตรการศกึษาขัน้พื้นฐานพ.ศ. 2544 โดยมกีารวจิยัและพฒันาหลกัสูตรการ
เรยีนรูต้ามแนวการจดักระบวนการเรยีนรูเ้พื่อสรา้งสรรคด์้วยปญัญา (Constructionism) 
มุ่งเน้นให้ผู้เรยีนรูว้ธิกีารเรยีนรู้ รู้จกัแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง สามารถใช้เทคโนโลยี
แสวงหาความรูไ้ดอ้ยา่งคล่องแคล่ว 

 จดัการศกึษาส าหรบัเดก็และเยาวชนทีม่คีวามสามารถพเิศษ 
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ศ.ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน (พ.ศ. 2549 –2551) 

เรง่การปฏริปูการศกึษาโดยยดึคุณธรรมน าความรู ้ขยายโอกาสทางการศกึษาของประชาชน
ใหก้วา้งขวางและทัว่ถงึ โดยค านึงถงึการพฒันาคุณภาพและมาตรฐานการศกึษาทุกระดบั เสรมิสรา้ง
ความตระหนักในคุณค่าของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ความสมานฉันท์ สันติวิธี วิถีชีวิต
ประชาธปิไตย พฒันาคนโดยใชคุ้ณธรรมเป็นพืน้ฐานของกระบวนการเรยีนรูท้ีเ่ชื่อมโยงความร่วมมอื
ของสถาบนัครอบครวั ชุมชน สถาบนัทางศาสนา และสถาบนัการศกึษา ส่วนในดา้นการจดัการศกึษา
เน้นการกระจายอ านาจไปสู่เขตพืน้ที ่รวมทัง้การมสี่วนรว่มของภาคประชาชนและภาคเอกชน 

 

นายสมชาย วงศส์วสัด์ิ (พ.ศ. 2551) และ นายศรีเมือง เจริญศิริ (พ.ศ. 2551) 

เน้นการลงทุนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาทัง้ระบบ โดยครอบคลุมการพัฒนาคร ู
หลกัสตูร สื่อ เทคโนโลยสีารสนเทศ เพื่อผลสมัฤทธิด์า้นคุณภาพและความรูข้องนักเรยีนตามแผนการ
เรยีนการสอนอย่างสมัพนัธก์บัทรพัยากรและปจัจยัแวดล้อมต่าง ๆ อนัจะน าไปสู่การสรา้งระบบการ
เรยีนรูต้ลอดชวีติของประชาชน และการเป็นศูนยก์ลางดา้นการศกึษาในภูมภิาค 

 จดัให้คนไทยทุกคนมีโอกาสรบัการศึกษาไม่น้อยกว่า12 ปีโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 
โดยเฉพาะผูย้ากไร ้ผูพ้กิารหรอืทุพพลภาพ ผูอ้ยู่ในสภาวะยากล าบาก และผูด้อ้ยโอกาส
อื่นๆไดร้บัการศกึษาอยา่งทัว่ถงึ 

 เพิ่มโอกาสในการศึกษาต่อผ่านกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาและเชื่อมโยงกับ
นโยบายการผลติบณัฑติเพื่อตอบสนองความต้องการบุคลากรทีม่คีวามรูค้วามสามารถ
ของประเทศ รวมทัง้ต่อยอดใหทุ้นการศกึษาทัง้ในและต่างประเทศ 

 ปรบัระบบการผลติและพฒันาครูให้มคีุณภาพและคุณธรรม มคีุณภาพชวีติที่ด ีมรีายได้
ค่าตอบแทนและสวสัดกิารทีเ่หมาะสม  

 พฒันาคุณภาพและมาตรฐานสถาบนัอุดมศกึษาใหม้คีวามเป็นเลศิดา้นการศกึษาวจิยัและ
สรา้งสรรค์นวตักรรม การให้บรกิารวชิาการและวชิาชพีชัน้สูง และการผลติและพฒันา
ก าลงัคน ใหส้อดรบัการเปลีย่นแปลงโครงสรา้งภาคการผลติและบรกิาร พรอ้มทัง้เร่งผลติ
ก าลงัคนระดบัอาชวีศึกษาให้มคีุณภาพและมเีส้นทางอาชพีที่ชดัเจนเพื่อสนับสนุนขดี
ความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศดา้นต่าง ๆ เช่น ปิโตรเคมซีอฟต์แวร ์อาหาร สิง่
ทอ บรกิารสุขภาพ การท่องเทีย่ว และการบรหิารจดัการขนส่งสนิคา้และบรกิาร เป็นต้น 
ตลอดจนจดัให้มกีารรบัรองสมรรถนะของบุคคลในการประกอบอาชพีและสานต่อการ
ขยายบทบาทศูนยซ์่อมสรา้งเพื่อชุมชน 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%A2_%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B9%8C%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B9%8C
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 พฒันาหลกัสูตรสื่อการเรยีนการสอนให้ทนัสมยัและสอดคล้องกบัการเปลี่ยนแปลงของ
โลก ควบคู่กบัการสรา้งจติส านึกในความเป็นไทยพรอ้มทัง้ขยายบทบาทของระบบการ
เรยีนรู้เชิงสร้างสรรค์ผ่านองค์กรต่าง ๆ เช่น ส านักงานบรหิารและพฒันาองค์ความรู ้
ระบบห้องสมุดสมัยใหม่ อุทยานการเรียนรู้ พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ ศูนย์
สรา้งสรรคง์านออกแบบ ศูนยพ์ฒันาดา้นกฬีา ดนตร ีศลิปะและผูด้อ้ยโอกาสอื่น ๆ 

 การเปลี่ยนแปลงที่ส าคญัคอื การก าหนดหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน 
พ.ศ. 2551 เป็นกรอบทศิทางและเกณฑก์ารประเมนิผลซึง่จดัท าขึน้ส าหรบัทอ้งถิน่และ
สถานศกึษาไดน้ าไปใช้เป็นแนงทางการจดัท าหลกัสูตรสถานศกึษาและจดัการเรยีนการ
สอนโดยมหีลกัการเพื่อเป็นหลกัสตูรการศกึษาทีส่นองการกระจายอ านาจ ใหส้งัคมมสี่วน
ร่วมในการจดัการศกึษาใหส้อดคลอ้งกบัสภาพและความต้องการของทอ้งถิน่เน้นผูเ้รยีน
เป็นส าคญั มโีครงสรา้งยดืหยุ่นทัง้ดา้นสาระการเรยีนรู ้เวลาและการจัดการเรยีนรู ้โดยมี
จุดประสงค์ให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะส าคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ได้แก่ 
ความสามารถในการสื่อสาร คดิ แกป้ญัหามทีกัษะชวีติ และมทีกัษะเทคโนโลย ี

 

 การปฏริปูการศกึษาในทศวรรษที ่2 (พ.ศ. 2552 – 2561) 

มเีป้าหมายเพื่อจดัการกบัปญัหาที่ยงัไม่สามารถด าเนินการได้ส าเรจ็ โดยเฉพาะการปฏริูป
การเรยีนรู้ที่ส่งผลต่อคุณภาพของผู้เรยีน การจดัการศึกษาที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคญั ส่งเสรมิการใช้
เทคโนโลยทีี่เป็นประโยชน์ ส่งเสรมิคุณธรรมจรยิธรรมของผู้เรยีนโดยน าปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง
เขา้มาในระบบการศกึษา พฒันาครูและบุคลากรทางการศกึษาให้มคีุณภาพและเพยีงพอต่อการจดั
การศกึษา ตลอดถงึการแก้ไขกฎหมาย ระเบยีบปฏบิตัต่ิาง ๆ ทีเ่ป็นอุปสรรคต่อการปฏริปูการศกึษา 
โดยมวีสิยัทศัน์ให ้“คนไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคณุภาพ เป้าหมายภายในปี 2561” มกีาร
ปฏริปูการศกึษาและการเรยีนรูอ้ยา่งเป็นระบบ โดยเน้นประเดน็หลกัสามประการ คอื 

1. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและเรียนรู้ของคนไทย โดยการพัฒนา
สถานศกึษาแหล่งเรยีนรู ้สภาพแวดล้อม หลกัสูตรและเนื้อหา ส่งเสรมิวชิาชพีครูให้เป็น
วชิาชพีที่มคีุณค่า สามารถดงึดูดคนเก่งดแีละมใีจรกัมาเป็นครูคณาจารย์ได้อย่างยัง่ยนื 
ภายใตร้ะบบบรหิารจดัการทีม่ปีระสทิธภิาพ 

2. เพิม่โอกาสการศกึษาและเรยีนรูอ้ย่างทัว่ถงึและมคีุณภาพ เพื่อใหป้ระชาชนทุกมโีอกาส
เขา้ถงึการศกึษาและเรยีนรูอ้ยา่งต่อเนื่องตลอดชวีติ        

3. ส่งเสรมิการมสี่วนรว่มของทุกภาคส่วนของสงัคม ในการบรหิารและจดัการศกึษา โดยเพิม่
บทบาทของผูท้ีอ่ยูภ่ายนอกระบบการศกึษาดว้ย 
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ในส่วนของกรอบแนวทางการปฏริปูการศกึษา มกีารวางแนวทางดงันี้ 

 พฒันาคุณภาพคนไทยยุคใหม่ ที่มนิีสยัใฝ่เรยีนรู ้สามารถเรยีนรูด้้วยตนเองและแสวงหา
ความรูอ้ยา่งต่อเนื่องตลอดชวีติ 

 พฒันาคุณภาพครูยุคใหม่ ที่เป็นผู้เอื้ออ านวยให้ผู้เรยีนเกิดการเรยีนรู้ เป็นวิชาชพีที่มี
คุณค่า สามารถดงึดดูคนเก่ง คนด ีมใีจรกัในวชิาชพีครมูาเป็นครู 

 พฒันาคุณภาพสถานศึกษาและแหล่งเรยีนรูยุ้คใหม่ เพื่อพฒันาคุณภาพสถานศกึษาทุก
ระดับ/ประเภทให้สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพและพัฒนาแหล่งเรียนรู้อื่นๆ 
ส าหรบัการศกึษาและเรยีนรูท้ ัง้ในระบบโรงเรยีน นอกระบบโรงเรยีนและการศกึษาตาม
อธัยาศยั 

 พฒันาคุณภาพการบรหิารจดัการใหม ่ทีมุ่ง่เน้นการกระจายอ านาจสู่สถานศกึษา เขตพืน้ที่
การศกึษา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ รวมทัง้การมสี่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน 
ภาคเอกชนและทุกภาคส่วน มรีะบบการบรหิารจดัการตามหลกัธรรมาภบิาล 

 การด าเนินการจะยดึตามกรอบยทุธศาสตรท์ีไ่ดก้ าหนดไวใ้น 8 ประเดน็คอื 

1. การพฒันาคุณภาพผูเ้รยีน 
2. การผลติและพฒันาครคูณาจารย ์
3. การเพิม่ประสทิธภิาพการบรหิารจดัการทางดา้นการศกึษาและการมสี่วนรว่ม 
4. การเพิม่โอกาสทางการศกึษา 
5. การผลติและพฒันาก าลงัคน 
6. การปฏริปูการเงนิเพื่อการศกึษา 
7. การปฏริปูเทคโนโลยเีพื่อการศกึษา 
8. การแกไ้ขกฎหมายทางดา้นการศกึษา 
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ภาพท่ี 112: การปฏิรปูการศึกษาในทศวรรษท่ี 2 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นโยบายด้านการศกึษาที่ส าคญัในช่วงดงักล่าว เมื่อพจิารณาตามวาระของรฐัมนตรวี่าการ
กระทรวงศกึษาธกิาร สามารถสรปุไดด้งันี้ 

 

นายจริุนทร ์ลกัษณวิศิษฎ ์(พ.ศ. 2551-2553) 

เน้นปฏริปูการศกึษาทัง้ระบบโดยปฏริปูโครงสรา้งและการบรหิารจดัการ ปรบัปรุงกฎหมาย
ให้สอดคล้องกบัรฐัธรรมนูญ และระดมทรพัยากรเพื่อการปรบัปรุงการบรหิารจดัการศึกษา ตัง้แต่
ระดบัการศกึษาขัน้พื้นฐานจนถงึระดบัอุดมศกึษา พฒันาครู พฒันาหลกัสูตร ปรบัหลกัสูตรวชิาแกน
หลกัปรบัปรุงสื่อการเรยีนการสอน พฒันาทกัษะในการคดิวิเคราะห์ ปรบับทบาทการศึกษานอก

เป้าหมาย: คนไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวตอย่างมีคณุภาพ 

 

พฒันาคณุภาพคนไทย
ยคุใหม่ 

พฒันาคณุภาพ 

ครยูคุใหม่ 

พฒันาคณุภาพ
สถานศึกษาและแหล่ง

เรียนรู้ยคุใหม่ 

การปฏิรปูระบบบริหาร
จดัการยคุใหม่ 

ยทุธศาสตร ์

พฒันา
ผูเ้รียน 

ผลิตและ
พฒันาคร ู เพ่ิม

ประสิทธิภาพ 
เพ่ิม
โอกาส 

ผลิตและพฒันา
ก าลงัคน 

ปฏิรปู
การเงิน 

ปฏิรปู
เทคโนโลยี 
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โรงเรยีนเป็นส านักงานการศกึษาตลอดชวีติ และจดัให้มศีูนยก์ารศกึษาตลอดชวีติ เพื่อการเรยีนรูท้ี่
เหมาะสมในแต่ละพืน้ที ่ 

1. ส่งเสรมิการกระจายอ านาจใหทุ้กภาคส่วนมสี่วนรว่มในการจดัการศกึษาเพื่อน าไปสู่เป้าหมาย
คุณภาพการศกึษาและการเรยีนรูท้ีมุ่ง่เน้นคุณธรรมน าความรูอ้ยา่งแทจ้รงิ 

 เน้นนโยบายการกระจายอ านาจและความรบัผดิชอบอย่างเป็นรูปธรรมไปยงัเขต
พื้นที่การศึกษามากขึ้น โดยบทบาทของเขตพื้นที่การศึกษาต้องรบัผิดชอบงาน
นโยบายและงานพัฒนา รวมทัง้งานแก้ปญัหาในเขตพื้นที่ และส่วนกลางจะลด
บทบาทลงมาเป็นผู้ก ากบัตดิตามประเมนิผล ให้คุณให้โทษและปูนบ าเหน็จความดี
ความชอบ 

 เรง่ท า “แผนพฒันาการศึกษาจงัหวดั”และ“แผนพฒันาการศึกษากลุ่มจงัหวดั”
เพื่อเพื่อใหเ้กดิการเชื่อมโยงในการพฒันาการศกึษาระหว่างจงัหวดั 

 ผลกัดนัให้ม ี“โรงเรียนดี 3 ระดบั” เพื่อใหน้ักเรยีนสามารถเรยีนในโรงเรยีนทีด่มี ี
คุณภาพที่อยู่ใกล้บ้าน ท าให้เด็กได้อยู่กบัครอบครวัเป็นการสรา้งภูมคิุ้มกนัให้เมคี
วามเขม้แขง็ โดยโรงเรยีนด ี3 ระดบั ประกอบไปดว้ย (1) โรงเรยีนดรีะดบัชาต ิซึ่ง
ส่วนใหญ่จะเป็นโรงเรียนอยู่ในกรุงเทพฯ และโรงเรยีนประจ าจงัหวดัเน้นพฒันา
คุณภาพทางวิชาการ การพัฒนาครูและหลกัสูตรการเรยีนการสอน ซึ่งโรงเรยีน
เหล่านี้จะตอ้งพฒันาไปถงึขัน้การวจิยัและพฒันาการเรยีนการสอนดว้ย (2) โรงเรยีน
ดรีะดบัอ าเภอซึง่เป็นโรงเรยีนในฝนัเดมิ  โดยจะเน้นความเป็นเลศิทางวชิาการ เน้น
สรา้งปจัจยัพืน้ฐานต่างๆ และ (3) โรงเรยีนดรีะดบัต าบล จะเน้นการพฒันาครใูนวชิา
หลกัต่างๆ แก้ปญัหาครูไม่ครบชัน้ โดยจะมกีารน าเทคโนโลยมีาใช้และสนับสนุน
ปจัจยัพืน้ฐาน  

 รเิริม่“นโยบาย3D”เพื่อสรา้งกจิกรรมส่งเสรมิประชาธปิไตย (Democracy)กจิกรรม
ส่งเสรมิคุณธรรม จรยิธรรม ความภาคภูมใินความเป็นไทย(Decency) และกจิกรรม
ป้องกนัและแก้ปญัหายาเสพติด (Drug) มจีุดประสงค์ในการให้เดก็ที่จบการศึกษา
ออกมา เป็นเดก็เก่ง เดก็ด ีมคีวามภาคภมูใิจในความเป็นไทย 

2. ส่งเสริมให้ภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาทัง้ระบบ โดยมุ่งเน้นในระดับ
อาชวีศกึษา และอุดมศกึษา เพื่อใหส้นองตอบความตอ้งการดา้นบุคลากรของภาคเศรษฐกจิ 

3. พฒันาครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศกึษา เพื่อให้ได้ครดูคีรูเก่ง มคีุณธรรม มคีุณภาพ 
และมวีทิยฐานะสงูขึน้  

 ลดภาระงานครูทีไ่ม่เกี่ยวกบัการเรยีนการสอนตาม “โครงการคืนครใูห้นักเรียน”
เช่น ใหน้กัศกึษา หรอืหนุ่มสาวทีจ่บใหม ่ไปท างานดา้นธุรการในสถานศกึษา เพื่อให้
ครผููส้อนทีท่ าหน้าทีธุ่รการไปท าการสอนอยา่งเตม็เวลา 
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 ดูแลคุณภาพชีวิตของครู ด้วยการจัดตัง้กองทุนพัฒนาคุณภาพชีวิตครูเพื่อ
ช่วยเหลอืส่งเสรมิสวสัดกิารคร ูและการแกป้ญัหาหน้ีสนิคร ูโดยปรบัโครงสร้างหน้ี 

 ลงทุนดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ ทีเ่น้นการพฒันาเนื้อหาสาระและบุคลากรใหพ้รอ้ม
รองรบัและใชป้ระโยชน์จากระบบเทคโนโลยสีารสนเทศไดอ้ย่างคุม้ค่า 

 เปลีย่นเกณฑป์ระเมนิวทิยฐานะจากเดมิทีเ่น้นเอกสาร เป็นเน้นทีผ่ลสมัฤทธิท์างการ
เรยีนการสอนเป็นหลกั 

 จดัตัง้ “คณะกรรมการวางแผนผลิตและพฒันาคร”ูเพื่อวางแผนผลติครู 2 กลุ่ม
คอื กลุ่มครขูองคร ูทีจ่ะขาดแคลนในอกีไม่กี่ปีขา้งหน้า และกลุ่มครขูองนักเรียน ที่
ทุกฝ่ายต้องมสี่วนร่วมในการวางแผนการผลติครูในระยะยาวอย่างเป็นระบบว่า จะ
ผลติครสูาขาใดเท่าใด ใครจะผลติเท่าใด  

 โครงการ “ครพูนัธุ์ใหม่” ที่เน้นการจูงใจให้คนเก่งและดเีขา้มาเป็นครูมากขึน้ โดย
จะตอ้งมหีลกัประกนัต่างๆ ตอบแทนใหอ้ยา่งเหมาะสม 

4. จดัให้ทุกคนมโีอกาสได้รบัการศกึษาฟร ี15 ปี ตัง้แต่ระดบัอนุบาลไปจนถงึมธัยมศกึษาตอน
ปลาย พร้อมทัง้เพิม่ประสทิธภิาพการบรหิารจดัการให้เกิดความเสมอภาคและความเป็น
ธรรมในโอกาสทางการศกึษาแก่ประชากรในกลุ่มผู้ด้อยโอกาส รวมทัง้ยกระดบัการพฒันา
ศูนยเ์ดก็เลก็ในชุมชน 

5. ยกระดบัคุณภาพมาตรฐานการศกึษาระดบัอาชวีศกึษาและอุดมศกึษาไปสู่ความเป็นเลศิ โดย
การจดักลุ่มสถาบนัการศกึษาตามศกัยภาพปรบัเงนิเดอืนค่าตอบแทนของผูส้ าเรจ็อาชวีศกึษา
ให้สูงขึ้น โดยภาครฐัเป็นผู้น าและเป็นแบบอย่างของการใช้ทกัษะอาชีวศึกษาเป็นเกณฑ์
ก าหนดค่าตอบแทนและความกา้วหน้าในงาน ควบคู่กบัการพฒันาองคค์วามรูน้วตักรรม ดว้ย
การเพิม่ขดีความสามารถดา้นการวจิยัและพฒันา 

 สรา้งแรงจงูใจใหน้กัเรยีนมาเรยีนสายอาชพีมากขึน้ 
 สรา้งความรว่มมอืกบัภาคเอกชน 
 ก าหนดมาตรฐานคุณวุฒวิชิาชพี 
 เรง่รดัการจดัตัง้สถาบนัอาชวีศกึษา 
 เร่งก าหนดวธิกีารจดัตัง้กองทุนเพือ่พฒันาการอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพ 

ซึ่งเป็นกองทุนที่ก าหนดไว้ในกฎหมายการอาชีวศึกษาเพื่อช่วยในการพัฒนา
คุณภาพคร ูนกัเรยีน และสื่อ อุปกรณ์การเรยีนการสอน 

 กองทุนเงนิใหกู้้ยมืเพื่อการศกึษา (กยศ.) เปิดโอกาสใหผู้ด้อ้ยโอกาสไดกู้้ยมืเงนิเป็น
ล าดบัต้น และการใช้ กยศ. เป็นกลไกในการจูงใจให้เรยีนสายอาชพีมากขึ้นมกีาร
ปรบัเกณฑก์ารกูย้มืโดยเพิม่วงเงนิกูย้มืปรบัคุณสมบตัผิูกู้้ยมื โดยการเปิดโอกาสใหผู้้
กู้ยืมที่มีฐานะยากจนเป็นล าดับแรก ตลอดจนปรบัปรุงระบบการบริหารจัดการ
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กองทุนกยศ.ให้มกีารประนอมและไกล่เกลี่ยหนี้ รวมทัง้ขยายกองทุนให้กู้ยมืเพื่อ
การศกึษาเพิม่ขึน้ เพื่อใหป้ระชาชนมโีอกาสในการเขา้ถงึการศกึษาอาชวีศกึษาและ
ปรญิญาตรเีพิม่ขึน้ 

 แต่งตัง้ “คณะกรรมการร่วมภาครฐัและเอกชนเพือ่การศึกษา” (กรอ.ศธ.) ขึน้
เพื่อใหภ้าครฐัและเอกชนเขา้มาช่วยวางแผนการศกึษารว่มกนัทัง้ระบบ 

6. เร่งรดัการลงทุนด้านการศึกษาและเรยีนรู้อย่างมบีูรณาการในทุกระดบัการศึกษาและใน
ชุมชน โดยใช้พื้นที่และโรงเรยีนเป็นฐานบูรณาการทุกมติิ และยดึเกณฑ์การประเมนิของ
ส านักงานรบัรองมาตรฐานและประเมนิคุณภาพการศกึษาเป็นหลกัในการยกระดบัคุณภาพ
โรงเรยีนที่ต ่ากว่าเกณฑม์าตรฐาน และส่งเสรมิความเป็นเลศิของมหาวทิยาลยัไปสู่การเป็น
ศูนยก์ลางทางการศึกษาและวจิยัพฒันาในภูมภิาค รวมทัง้เสรมิสรา้งสงัคมแห่งการเรยีนรู้
อยา่งต่อเนื่องตลอดชวีติในชุมชน โดยเชื่อมโยงบทบาทสถาบนัครอบครวั สถาบนัการศกึษา 
และสถาบนัทางศาสนา 

7. ส่งเสรมิใหเ้ดก็ เยาวชน และประชาชน ใชป้ระโยชน์จากเทคโนโลยสีารสนเทศเชงิสรา้งสรรค์
อยา่งชาญฉลาด เพื่อเสรมิสรา้งการเรยีนรู ้

 เน้นการพฒันา “ระบบการเรยีนการสอนทางไกลผ่านดาวเทยีมจากโรงเรยีนวงัไกล
กงัวล” ซึง่ถอืเป็นการต่อยอดใหก้ระจายในวงกวา้งมากขึน้ โดยจะพยายามท าใหเ้ป็น
ระบบการเรยีนการสอนที่สามารถติดต่อสื่อสารระหว่างเรยีนแบบสื่อสารสองทาง 
(Interactive) ไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ  

 

นายชินวรณ์ บณุยเกียรติ (พ.ศ. 2553 – 2554) 

พยายามเร่งรดัขบัเคลื่อนการปฏริปูการศกึษาในศตวรรษที ่2 ไปสู่การปฏบิตัใิหเ้กดิผลอย่าง
จรงิจงั เน้นการปฏริูปอย่างเป็นองค์รวมโดยมคีนเป็นศูนย์กลาง และใช้การศึกษาเป็นธงน าในการ
ขบัเคลื่อนพฒันาทุกดา้น โดยมเีป้าหมายในการจดัการศกึษาอย่างมคีุณภาพตลอดชวีติ มจีุดเน้นทีต่วั
ผูเ้รยีนและมตีวัชีว้ดัของการพฒันาการศกึษาทุกระดบัทีช่ดัเจนโดยมแีนวนโยบายดงันี้ 

1. คนไทยได้เรยีนรู้ตลอดชวีติอย่างมคีุณภาพ โดยสร้างความรูค้วามเข้าใจกบัทุกภาคส่วนที่
เกี่ยวข้องกับการศึกษาทัง้หมด เพื่อสร้างกระแสการขบัเคลื่อนต่อสงัคมในวงกว้าง โดย
มุ่งหวงัใหทุ้กภาคส่วนร่วมเป็นพลงัขบัเคลื่อนการปฏริปูการศกึษาไปในทศิทางเดยีวกนั คอื 
สรา้งเดก็ใหเ้ป็นคนด ีคนเก่ง มคีวามสุข มคีวามสามารถ อยู่ร่วมในสงัคมโลกได้อย่างยัง่ยนื
บนพืน้ฐานความเป็นไทย และส่งเสรมิการศกึษาเพื่อสรา้งความเป็นพลเมอืงโดยใหบู้รณาการ
กบัวชิาการลูกเสอืไทย ปรบัปรุงหลกัสูตร กระบวนการเรยีนการสอน การประเมนิผล และ
การจดักจิกรรม โดยลดการเรยีนทางวชิาการลง และน าวชิาเกี่ยวกบัทกัษะชวีติ คุณธรรม
จรยิธรรม เขา้มาแทน 
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2. เดนิหน้าโครงการเรยีนฟร ีเรยีนด ี15 ปี อยา่งมคีุณภาพ 
3. จดัตัง้โรงเรยีนดปีระจ าต าบล มเีป้าหมายเพื่อยกระดบัคุณภาพของโรงเรยีนขนาดเลก็ในพืน้ที่

ดอ้ยโอกาสในชนบท มกีารบรหิารจดัการโดยขอ้มลูทีช่ดัเจน (School-based Management) 
รว่มมอืกบักระทรวงมหาดไทยในการกระจายอ านาจใหอ้บต. และชุมชนมสี่วนร่วมในการดูแล
นกัเรยีน และก ากบัดแูลโรงเรยีนในพืน้ที ่

4. ส่งเสรมิการศกึษาใน 3 จงัหวดัชายแดนภาคใต ้และสรา้งสถาบนัศกึษาปอเนาะดรีะดบัอ าเภอ 
5. สร้างแหล่งเรยีนรู้ราคาถูก โดยร่วมมอืกับอบต.ในการจดัตัง้กศน.ต าบล ให้เป็นศูนย์การ

เรยีนรูชุ้มชนและเชื่อมโยงกบัเครอืข่ายเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อพฒันาการศกึษา 
6. สรา้งเครอืข่ายเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อพฒันาการศกึษา (National Education Network: 

NEd-Net) โดยมรีูปแบบเป็นสถาบนัเทคโนโลยเีพื่อการศกึษาแห่งชาต ิเป็นนิตบิุคคลภายใต้
การก ากับของกระทรวงศึกษาธิการ ให้บรกิารเครอืข่ายเพื่อการศึกษาวิจยัแก่ทุกองค์กร 
รวมถงึมกีารออกระเบยีบว่าดว้ยกองทุนเทคโนโลยเีพื่อการสศกึษา 

7. สรา้งขวญัและก าลงัใจคร ู
 เร่งด าเนินการพ.ร.บ.เงนิเดอืนและวทิยฐานะครู เพื่อให้ครูได้ปรบัเข้าสู่โครงสร้าง

เงนิเดอืนใหมเ่ช่นเดยีวกบัขา้ราชการพลเรอืนทีไ่ดร้บัการปรบัไปแลว้ 
 สรา้งเครอืขา่ยพฒันาชวีติคร ูโดยใหค้รใูชป้รชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงในการแก้ไข

ปญัหาหน้ีสินครู โดยตัง้เป็นเครือข่ายในรูปแบบองค์กรมหาชน ให้ครูได้พัฒนา
ตนเองและช่วยเหลอืซึง่กนัและกนั  

 สรา้งเครอืข่ายพฒันาวชิาชพีครู ท าให้ใบประกอบวชิาชพีครมูศีกัดิศ์ร ีเช่นเดยีวกบั
ใบประกอบวชิาชพีอื่น ๆ  

 ดแูลขวญัและก าลงัใจคร ูใหค้วามส าคญักบัเงนิวทิยพฒัน์และกองทุนพฒันาครู 
8. สนับสนุนองคค์วามรูเ้กี่ยวกบัวทิยาศาสตร ์คณิตศาสตร ์และเทคโนโลย ีโดยให้มกีารตัง้คลงั

องค์ความรู้ด้านวทิยาศาสตร์ คณิตศาสตร ์และเทคโนโลย ี ส าหรบัผู้มคีวามสามรถพเิศษ 
(MOE Clearing House) เพื่อรวบรวมและเผยแพร่องคค์วามรู ้และเป็นเครอืข่ายใหอ้งคก์ร
อื่น 
 

นายวรวจัน์ เอ้ืออภิญญกลุ (พ.ศ. 2554 – 2555)   

 มคีวามพยายามที่จะเชื่อมโยงการศกึษาเขา้กบัระบบเศรษฐกจิของประเทศผ่านการส่งเสรมิ
การมงีานท า โดยสนับสนุนใหผู้เ้รยีนมโีอกาสท างานและสรา้งรายไดร้ะหว่างเรยีน ส่งเสรมิการจดัตัง้
วสิาหกิจเพื่อการศึกษา ตลอดจนผลกัดนั “หลกัสูตรมธัยมศึกษาเชิงปฏิบติัการ” ซึ่งเป็นการ
เพิม่เตมิจากหลกัสูตรเดมิที่มกีารแบ่งเป็นสายวทิยาศาสตร์ และสายศลิปศาสตร/์ภาษา ที่มุ่งเน้นให้
เรยีนต่อในมหาวทิยาลยั โดยหลกัสูตรใหม่จะให้น ้าหนักความส าคญักบัสาระการเรยีนรูท้ี่เกี่ยวกบั
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วชิาชพีใหส้อดคลอ้งกบัศกัยภาพพืน้ทีแ่ละตวันักเรยีน ทัง้นี้หลกัสูตรดงักล่าวจะเชื่อมต่อกบันโยบาย 
“กองทุนตัง้ตวัได้” ทีจ่ะมกีารตัง้คณะท างานพจิารณาว่าในแต่ละพืน้ทีม่ศีกัยภาพทีจ่ะสรา้งผลผลติใน
ดา้นใด และสถานศกึษาจะต้องมวีสิาหกจิของตนเอง ถอืเป็นการจดัการเรยีนการสอนทัง้ระบบทีเ่น้น
ใหเ้ป็น “หลกัสูตรการมีงานท า” ยดึตามกลุ่มอาชพี ได้แก่ เกษตรกรรม อุตสาหกรรม การบรกิาร
จดัการ ความคดิสรา้งสรรค ์และวชิาการและวจิยั โดยมมีหาวทิยาลยัเป็นผูด้ าเนินการรว่มกบั สพฐ.  

 นอกจากนี้ ยงัมแีนวคดิ “โครงการครคืูนถิน่” เพื่อเปิดโอกาสใหข้า้ราชการครูและบุคลากร
ทางการศกึษาทุกสงักดัของกระทรวงศกึษาธกิารยื่นเรื่องขอยา้ยคนืถิน่กลบัสู่บา้นเกดิได ้ซึง่โครงการ
นี้เกี่ยวขอ้งกบัครอบครวัครูนับแสนครอบครวั นับเป็นโครงการที่จะท าให้เกดิการหมุนเวยีนครูครัง้
ใหญ่ของประเทศ 

 

ศาสตราจารย ์ดร.สชุาติ ธาดาธ ารงเวช (พ.ศ. 2555) 

มปีรชัญาจากนโยบายรฐับาลว่า "การศกึษาจะน าไปสู่การสรา้งความเขม้แขง็ของประชาชน 
ประชาชนที่เข้มแขง็และมคีวามรู ้คอืทุนที่มพีลงัในการต่อสู้กบัความยากจน" มองว่าการศึกษาคอื
กุญแจส าคญัในการแก้ไขปญัหาความยากจน และในแง่ของวธิกีารจะมุ่งเน้นการกระจายประโยชน์
อย่างเท่าเทียม จัดการศึกษาที่มีคุณภาพส าหรบัทุกคนโดยยึดนักเรียนเป็นศูนย์กลางมีการน า
เทคโนโลยมีาใช ้มเีป้าหมายในการจดัการศกึษาขัน้พืน้ฐานทีม่คีุณภาพส าหรบัเยาวชนทุกคนทุกพืน้ที่ 
และจดัการอุดมศกึษาโดยป ัน้นกัศกึษาไทยใหเ้ป็นมอือาชพี 

- "จดัการศกึษาทีม่คีุณภาพส าหรบัเยาวชนทุกคน" ตัง้แต่ระดบัอนุบาลจนถงึมธัยมศกึษาปีที ่6 
เยาวชนตอ้งไดร้บัโอกาสทางการศกึษาเท่าเทยีมกนัทุกแห่งไม่ว่าในเมอืงหรือชนบท ไม่ว่าจะ
เป็นโดยรฐัหรอืเอกชน และเมื่อจบชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 6 ต้องเป็นแรงงานที่มคีุณภาพ โดย
รฐับาลประกนัรายได้ 300 บาทต่อคนต่อวนั 

- “ป ัน้นักศกึษาไทยใหเ้ป็นมอือาชพี” ส าหรบัระดบัชัน้อุดมศกึษา และอาชวีศกึษา มเีป้าหมาย
ให้นักเรียนและนักศึกษา เติบโตเป็นพลเมืองโ ลกที่ทันสมัย มีทักษะหลากหลาย มี
ความสามารถในการแข่งขนัในตลาดโลกได ้และอยู่ร่วมกนัเป็นสงัคมทีว่างอยู่บนฐานความรู้  
โดยรฐับาลประกนัรายได้ปริญญาตรี 15,000 บาท ต่อเดือน 
จากเป้าหมายดงักล่าว ไดม้กีารวางแนวนโยบายดงัน้ี 

1. ขยายโอกาสทางการศกึษาโดยขยายโอกาสในการเขา้ถงึทรพัยากร สิง่อ านวยความสะดวก 
เพื่อให้สามารถได้รบัการศึกษาอย่างเท่าเทยีม กระจายความเป็นเลศิที่มกักระจุกตวัอยู่ใน
เมอืงไปสู่นกัเรยีนส่วนใหญ่ซึง่อยูใ่นชนบท ผ่านการด าเนินโครงการต่างๆ ไดแ้ก่ 
- โครงการ One Tablet per Child โดยจะด าเนินการแจก Tablet PC ให้เดก็ชัน้

มธัยมศกึษาปีที ่1 ไปโรงเรยีน  
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- ตดิตัง้สญัญาณวายฟาย (Wi-Fi) ฟร ีในทีส่าธารณะ 
- สร้างห้องการเรยีนรู้ ในพื้นที่ต่าง ๆ โดยมคีรูมาเปิดสอนพิเศษ (รฐัเป็นผู้รบัผิดชอบ

ค่าใชจ้่าย) ตดิตัง้ซอฟแวรก์ารศกึษาและ e-Book ท าใหเ้กดิ e-Learning เพื่อสรา้งสงัคม
แห่งการเรยีนรู ้

- โครงการ e-Educationพฒันาโปรแกรมและเนื้อหาทีจ่ะพลกิโฉมโรงเรยีนใหเ้ป็นศูนยก์าร
เรยีนรูต้ลอดชวีติและส่งเสรมิการศกึษาที่มปีระสทิธภิาพสูงโดยใชร้ะบบการศกึษาที่ตรง
กบัความตอ้งการอยา่งแทจ้รงิ 

- โครงการโรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในฝนัสู่ อุดมศึกษาชัน้ยอด ให้มี
คณะกรรมการโรงเรียน (School Board) ที่สามารถจดัจ้างคุณครูใหญ่และครูที่มี
ความสามารถเป็นเลศิ สามารถอ านวยความสะดวกแก่นักเรยีน เช่น หอพกั รถโรงเรยีน
จกัรยาน ฯลฯ 

- โครงการพลงัครู พฒันาศกัยภาพครูและบุคลากรทางการศกึษา แก้ไขปญัหาหน้ีสนิคร ู
โดยลดรายจา่ย เพิม่รายได ้ขยายโอกาส ดว้ยการอบรมคุณธรรม ท าบญัชคีรวัเรอืน ปรบั
โครงสรา้งหนี้ น าหนี้นอกระบบมาเป็นหนี้ในระบบ และเพิม่รายไดพ้เิศษใหเ้พยีงพอ และ
ขยายโอกาสใหม่ๆ  

- โครงการศูนยก์ารศกึษานานาชาต ิ
- โครงการหนึ่งโรงเรยีนหนึ่งพยาบาล เพื่อดแูลเดก็ ๆ และสามารถสอนหนงัสอืไดด้ว้ย 
- โครงการโรงเรยีนตวัอย่างในทุกอ าเภอ พฒันาศกัยภาพของโรงเรยีนใหเ้ป็นเลศิ โดยใช้

การตดิต่อสื่อสารดว้ยวทิยาการทีท่นัสมยั 
 

2. ขยายโอกาสในการเข้าถึงแหล่งทุน ให้นักเรยีนสามารถเข้าเรยีนได้โดยที่ผู้ปกครองและ
นกัเรยีนไมต่อ้งมคีวามกงัวลในเรือ่งทุนการศกึษา รฐับาลจงึมโีครงการ เช่น 
- Smart Cardเพื่อการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
- โครงการเรยีนก่อนผ่อนทีหลงั ส่งคนืเมื่อมรีายได้ ( Income Contingency Loan 

Program) 
- โครงการหนึ่งอ าเภอหนึ่งทุน เพื่อเป็นทุนการศกึษาส าหรบัไปศกึษาต่อในต่างประเทศ  
- กองทุนตัง้ตัวได้โดยตัง้ เป็นกองทุนในมหาวิทยาลัยทัง้ร ัฐและเอกชน เพื่อสร้าง

ผูป้ระกอบการรุน่ใหม ่ใหเ้กดิการน าองคค์วามรูไ้ปสู่การใชใ้นเชงิพาณชิย ์
 

3. เพิม่โอกาสในการเพิม่พูนและฝึกฝนทกัษะ ตัง้เป้าหมายให้นักเรยีนทุกคนสามารถเตบิโตได้
ในโลกทีเ่ป็นจรงิ โดยอาศยัการเรยีนรูบ้นการท ากจิกรรม (Activity-Based Learning) เช่น 
- ส่งเสรมิอาชวีศึกษา ให้มคีวามส าคญัมากขึ้น มคีวามรู้ทางปฏบิตัิอย่างแท้จรงิเป็นมอื

อาชพีโดยจดัตัง้ศูนยซ์่อมสรา้งเพื่อชุมชน (Fix It Center) เพื่อใหน้ักเรยีนอาชวีศกึษาได้
ฝึกฝนทกัษะของตนพรอ้มๆ กบัใหบ้รกิารซ่อมราคาประหยดัแก่ประชาชนในชุมชน 
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- โครงการอจัฉรยิะสรา้งได ้ใหน้กัเรยีนคน้หาความถนดัของตนเอง ในทุกๆ สาขา 
- โครงการ 1 ดนตร ี1 กฬีา 2 ภาษา สนับสนุนใหเ้ยาวชนได้มคีวามสามารถทีจ่ะเขา้ร่วม

แขง่ขนั เพื่อความเป็นเลศิทัง้ระดบัชาตแิละระดบันานาชาต ิ 
- ปรบัปรงุหลกัสตูร เลกิการท่องจ า รวมถงึมกีารวดัผลทีม่มีาตรฐานทนัสมยั 

 

4. การสร้างโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต ผ่านการส่งเสริมการศึกษานอกระบบ โดยใช้
หอ้งสมดุพพิธิภณัฑ ์หอศลิปะ ศูนยว์ฒันธรรมต่างๆ รวมถงึเทคโนโลยสีารสนเทศ 
- โครงการ “Internet ต าบล” และ “Internet หมู่บ้าน” (ศูนยก์ารเรยีนรูชุ้มชน) เพื่อเปิด

โอกาสใหป้ระชาชนคน้หาความถนดัของตนเอง เรยีนรูไ้ดทุ้กที ่ทุกเวลา  
 

นายพงศเ์ทพ เทพกาญจนา (พ.ศ. 2555-2556) 

มีความพยายามในการแก้ปญัหาการศึกษาไทยที่ใช้เวลาเรียนมาก เรียนรู้ได้น้อย มี
ความเครยีด และคุณภาพผู้ส าเรจ็การศึกษาต ่า ผ่านการขบัเคลื่อนนโยบายด้านการศึกษาที่เน้น
ปรบัเปลีย่นแนวทางวธิกีารท างานใหเ้หมาะสม มบีทบาทในการสนับสนุนการขบัเคลื่อนนโยบายดา้น
อื่น รวมทัง้มุ่งเน้นให้ทุกภาคส่วนเขา้มามสี่วนร่วมในการด าเนินงานเพื่อให้เกดิความต่อเนื่อง โดยมี
นโยบายทีส่ าคญั ไดแ้ก่ 

1. เรง่พฒันาคุณภาพการศกึษาและคุณภาพผูศ้กึษา 
- ปฏริูปหลกัสูตรการศกึษาทุกระดบั ทบทวนเนื้อหาสาระในหลกัสูตรที่เด็กและเยาวชน

ต้องเรยีนเพื่อให้มคีวามรู้พื้นฐานและเท่าทนัการเปลี่ยนแปลงของโลกโดยยกเลกิการ
เรยีนรูเ้นื้อหา 8 กลุ่มสาระที่มแีต่เดมิลง และยกเครื่องโครงสรา้งเนื้อหาใหม่เป็น 6กลุ่ม
สาระประสบการณ์ ไดแ้ก่ (1) ภาษาและวฒันธรรม (Language and Culture) (2) กลุ่ม
สาระเรยีนรู้ STEM (วทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ีวศิวกร และคณิตศาสตร)์ (3) การ
ด ารงชวีติและโลกของงาน (Work Life) (4) ทกัษะสื่อและการสื่อสาร (Media Skill and 
Communication) (5) สงัคมและมนุษยศาสตร ์(Society and Humanity) และ (6) 
อาเซยีน ภูมภิาคและโลก (Asean Region and World) ตลอดจนมใีหก้ารก าหนดเวลา
เรยีนใหไ้ม่เกนิ 800 ชัว่โมงต่อปี เพิม่กระบวนการเรยีนรูผ้่านโครงงาน (Project Base) 
ทุกระดบัชัน้ เน้นกระบวนการประชาธปิไตยและคุณธรรม จรยิธรรมเพิม่มากขึน้ดว้ย 

- ผลติและพฒันาก าลงัคนใหต้รงกบัอุปสงคท์ัง้ภายในประเทศและระดบัสากล เน้นในสาขา
ที่ขาดแคลนหรือมีความจ าเป็นต่อการพัฒนาประเทศ เช่น บุคลากรด้านการแพทย ์
วศิวกรรมศาสตร ์วทิยาศาสตร ์และพยาบาล เป็นต้น ควรเน้นพฒันาคนไทยใหม้คีวามรู้
ความสามารถ ด้านภาษาองักฤษ มศีกัยภาพเพยีงพอไปท างานในต่างประเทศได้ และ
ตอ้งมกีารเตรยีมคนไทยใหพ้รอ้มเขา้สู่ประชาคมอาเซยีนดว้ย โดยเร่งผลติก าลงัคนระดบั
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อาชวีศกึษาด้านคอมพวิเตอรแ์ละวศิวกรรมยานยนต์ให้เพยีงพอต่อความต้องการของ
อุตสาหกรรมยานยนต ์ 

- ปลกูฝงัคุณธรรมและจติส านึกประชาธปิไตย  โดยใหด้ าเนินการเรื่องการปฏบิตัธิรรมของ
นักเรยีนนักศึกษาอย่างต่อเน่ือง เน้นการปลูกฝงัเรื่องความมวีนิัย การแบ่งหน้าที่การ
ท างาน จติอาสา การช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน ความเสียสละ ความเสมอภาค
รวมถึงให้ด าเนินการน าโครงการโรงเรยีนวถิีพุทธ โครงการครูพระสอนศีลธรรม และ
โครงการปฏบิตัธิรรมส าหรบัผู้บรหิารมาด าเนินการต่อเนื่อง รวมทัง้ ควรน าเรื่องหน้าที่
พลเมอืง และศลีธรรมกลบัมาบรรจใุนหลกัสตูรการเรยีนการสอน  

2. เรง่พฒันาคุณภาพคร ูอาจารย ์และบุคลากรทางการศกึษา  
- พฒันาครูสาขาที่ขาดแคลน โดยเฉพาะครูที่สอนไม่ตรงตามวุฒ ิและครูบรรจุใหม่ต้อง

ได้ร ับการพัฒนาให้มีคุณภาพ รวมทัง้น าภูมิปญัญาท้องถิ่น ปราชญ์ชาวบ้าน และ
บุคลากรจากภาคส่วนต่างๆ ทีม่คีวามรูค้วามสามารถเขา้มาเป็นครชู่วยสอน 

- พฒันาครูให้สามารถส่งเสริม สร้างทักษะและอ านวยการให้เด็กคิดได้อย่างถูกต้อง 
สรา้งสรรค ์ 

- สร้างขวญัก าลงัใจและสิทธปิระโยชน์เกื้อกูลให้กับครู คณาจารย์และบุคลากรทางการ
ศกึษา เพื่อใหค้รมูกี าลงัใจทุ่มเทใหก้บัการพฒันาการเรยีนการสอนมากขึน้ เช่นเงนิเดอืน
คร ูการเลื่อนวทิยฐานะ ปญัหาหน้ีสนิคร ูเป็นตน้ 

3. สรา้งโอกาสทางการศกึษา 
- เน้นให้ครอบคลุมผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ผู้พกิารทุพพลภาพโดยให้มกีารขยายการจดั

การศกึษาส าหรบับุคคลกลุ่มดงักล่าวอย่างทัว่ถงึ เช่น โครงการหนึ่งอ าเภอ หนึ่งทุน การ
ด าเนินโครงการระยะแรกเน้นใหโ้อกาสแก่คนทีย่ากไรเ้ป็นเป้าหมายหลกั ระยะต่อมาเปิด
โอกาสใหม้กีารสอบแขง่ขนั ผูเ้รยีนดจีงึเป็นผูไ้ดร้บัทุน (ทุนส าหรบัเดก็เก่ง)  ดงันัน้ ต่อไป
ต้องพิจารณาทุนส าหรับผู้ยากไร้เพิ่มเติม เพื่อให้คนยากไร้มีโอกาสไปศึกษาต่อ
ต่างประเทศอยา่งเสมอภาค 

- สนับสนุนการศึกษาต่อเนื่ องตลอดชีวิต ส่งเสริมการจัดการศึกษานอกระบบและ
การศกึษาตามอธัยาศยั เช่น การจดัตัง้ศูนยฝึ์กอาชพีชุมชน เพื่อใหผู้ท้ ีอ่ยู่ในวยัท างานได้
ยกระดบัการศึกษาและได้รบัการพฒันา และให้ความส าคญักับการจดัการศึกษาเพื่อ
พฒันาผูส้งูอายใุหม้คีวามรูเ้พื่อใหก้ลบัมาเป็นก าลงัการผลติของสงัคมได ้ 

4. การแก้ไขปญัหายาเสพติด มุ่งเน้นให้ทุกสถานศึกษาต้องไม่มียาเสพติด เช่นเดียวกับ
โครงการ"โรงเรยีนสขีาว"  ในอดีตที่ผ่านมา โดยให้เพิม่เติมการด าเนินงานในเรื่องความ
เข้มแขง็ การติดตามอย่างใกล้ชดิ นอกจากนัน้ ควรเร่งรดัให้ความส าคญักบัการแก้ปญัหา
พฤติกรรมที่ไม่พงึประสงค์ของเด็กและเยาวชนอื่นด้วย เช่น เด็กท้องก่อนวยัเรยีน ต้องให้
ความรูเ้รือ่งเพศศกึษาอยา่งถูกตอ้ง เดก็ตดิเกม ต้องสอนใหเ้ดก็มภีูมคิุม้กนั มคีวามรูเ้กี่ยวกบั
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การรบัโทษ  ปญัหาการทะเลาะววิาทและใช้ความรุนแรง ของนักเรยีนนักศึกษา ต้องเร่ง
แกป้ญัหาและสรา้งภาพลกัษณ์ทีด่ ีโดยเฉพาะระดบัอาชวีศกึษา เป็นตน้ 

5. การจดัหาเครื่องคอมพวิเตอรแ์บบพกพา (แทบ็เลต็) ส าหรบันักเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่1 
และชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1 ตอ้งดแูลใหม้กีารแขง่ขนัอยา่งเป็นธรรมและโปรง่ใส รวมทัง้เน้นการ
พฒันาเนื้อหาสาระเพื่อบรรจใุนแทบ็เลต็ใหม้คีวามน่าสนใจ และส่งเสรมิการเรยีนรูข้องเดก็  

6. การวจิยัและพฒันา การวจิยัให้มุ่งเน้นงานวจิยัที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ต่อภาคการผลติ 
หรอืภาคอื่นๆ ไดจ้รงิ ซึง่จะส่งผลใหไ้ดร้บังบประมาณเพิม่ขึน้  

7. กองทุนตัง้ตวัได้ ควรเพิม่ระบบช่วยสนับสนุน โดยให้ด าเนินการในส่วนทีช่ านาญ ส าหรบัใน
ส่วนที่ไม่ช านาญ เช่น การท าบญัช ีการบรหิารจดัการธุรกิจ อาจจดัหาระบบหรอืจ้างผู้อื่น
ด าเนินการให ้ 

8. การบรหิารจดัการ   
- พฒันาประสทิธภิาพสถานศกึษา ใหมุ้ง่เน้นการพฒันาคุณภาพและประสทิธภิาพโรงเรยีน

ขนาดเล็ก โดยจัดระบบรบัส่งเด็กจากโรงเรียนขนาดเล็กด้อยคุณภาพ ไปเรียนยัง
โรงเรยีนที่มคีุณภาพดีกว่า  โดยผู้ปกครองไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น ช่วยให้เด็กได้รบั
การศกึษาทีด่ขี ึน้ และเป็นการประหยดังบประมาณ 

- บรูณาการการท างานรว่มกบักระทรวง/หน่วยงานอื่นในการขบัเคลื่อนนโยบายรฐับาลเช่น 
การเร่งผลิตบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขให้เพียงพอ (นโยบายด้าน
สาธารณสุข) การสรา้งคนที่มฐีานความรู ้ความช านาญ และความคดิสรา้งสรรคต่์อยอด
ความรู ้สรา้งนวตักรรมจากงานวจิยัได้ (นโยบายดา้นเศรษฐกจิ) การเพิม่บทบาทในการ
ด าเนินงานกองทุนพฒันาบทบาทสตร ีและการเพิม่รายได้จากการท่องเที่ยว (นโยบาย
เรง่ด่วน) เป็นตน้ รวมทัง้นโยบายอื่นๆ ทีก่ระทรวงศกึษาธกิารจะต้องเขา้ไปมสี่วนร่วมใน
การขบัเคลื่อน โดยบูรณาการการท างานร่วมกบักระทรวงหลกัและกระทรวงที่เกี่ยวขอ้ง
ต่อไป 

 

นายจาตรุนต ์ฉายแสง (พ.ศ. 2556 - ปัจจบุนั) 

ตัง้โจทยข์องการจดัการศกึษาและปฏริปูการศกึษาของประเทศไทยว่าการศกึษาต้องมุ่งสรา้ง
พฒันา และเตรยีมความพรอ้มประชาชนใหส้อดคลอ้งกบัสงัคมโลก โดยเฉพาะสงัคมโลกในศตวรรษที ่
เนื่องจากการพฒันาคนเป็นหวัใจของการเพิม่ขดีความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ จงึต้อง
สรา้งและพฒันาใหค้นเป็นทรพัยากรมนุษยท์ีม่คีวามสามารถมทีกัษะ ความถนัด ความช านาญพรอ้ม
จะขบัเคลื่อนและยกระดบัการพฒันาประเทศสู่การเป็นประเทศพฒันาในระดบัทีสู่งขึน้ ซึง่ประเทศไทย
ต้องเร่ง “ยกเครือ่งการศึกษา”ยกระดบัคุณภาพการศึกษาปฏิรูประบบการเรยีนรู้ให้มคีุณภาพ
มาตรฐานในระดบัสากลและสอดคลอ้งกบัสงัคมโลกยคุใหม ่
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ทัง้นี้ ไดม้กีารประกาศใหก้ารศกึษาเป็นวาระแห่งชาต ิและใหพ้.ศ. 2556 เป็นปีแห่ง“การรวม
พลงัยกระดบัคณุภาพการศึกษา” อาศยัพลงัของสงัคมทัง้มวลมาช่วยกนัขบัเคลื่อนการด าเนินงาน
ตามแนวนโยบาย เน้นการส่งเสรมิให้ภาคเอกชนที่มศีกัยภาพเข้ามามสี่วนร่วมมากขึ้น ทัง้ในการ
รบัผิดชอบร่วมจัดและสนับสนุนโดยมีเป้าหมายร่วมกันในการมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้สามารถคิด 
วเิคราะหเ์รยีนรูไ้ดด้ว้ยตนเอง มคีุณลกัษณะทีพ่งึประสงค ์และทกัษะทีจ่ าเป็นส าหรบัศตวรรษที ่21 

ในส่วนของการด าเนินการ ประกอบไปดว้ยนโยบายทีจ่ะเรง่รดั 8 ประการ ดงันี้ 

1. เรง่ปฏริปูการเรยีนรูท้ ัง้ระบบใหส้มัพนัธเ์ชื่อมโยงกนั เพื่อใหผู้เ้รยีนสามารถคดิ วเิคราะห ์
แกป้ญัหา และเรยีนรูไ้ดด้ว้ยตนเองอยา่งต่อเน่ืองโดยปฏริปูหลกัสูตร ปฏริปูการเรยีนการ
สอนการทดสอบ/วดัและประเมนิผลผู้เรยีน การรบับุคคลเข้าศึกษาต่ออุดมศึกษาการ
ประเมนิวิทยฐานะและความก้าวหน้าในวิชาชีพครู และการประเมินสถานศึกษาให้
สอดคลอ้งกนั และมุง่ไปทีคุ่ณภาพผูเ้รยีนและผลสมัฤทธิ ์ 
- เรง่รดัและสานต่อเรือ่งปฏริปูหลกัสตูรเพื่อพฒันาผูเ้รยีนใหม้ทีกัษะชวีติทีเ่หมาะสมใน

ทุกระดบัชัน้การศกึษา 
- พฒันากระบวนการเรยีนการสอนในปจัจุบนัและเพื่อรองรบัหลกัสูตรใหม่ เพื่อให้

ผู้เรยีนสามารถคดิ วเิคราะห์ แก้ปญัหา และเรยีนรู้ได้ด้วยตนเองอย่างต่อเน่ือง มี
ผลสมัฤทธิส์งูขึน้ สอดคลอ้งกบัการเรยีนรูใ้นโลกยุคใหม่ โดยจะเริม่จากวทิยาศาสตร ์
คณติศาสตร ์เทคโนโลย ีภาษาต่างประเทศ และการคดิวเิคราะห์ 

- พฒันาระบบทดสอบ วดัและประเมนิผลทัง้ภายในและภายนอกให้เป็นเครื่องมอื
ส่งเสรมิการปฏริปูการเรยีนรูแ้ละการพฒันาคุณภาพผูเ้รยีนใหม้มีาตรฐานเทยีบเคยีง
ได้กับนานาชาติ โดยเชื่อมโยงกับเนื้อหาสาระในหลกัสูตรและการเรยีนการสอน 
รวมทัง้พัฒนาระบบการคัดเลือกบุคคลให้เข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ให้
สอดคลอ้งกบัการปฏริปูการเรยีนการสอนในระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
 

2. ปฏิรูประบบผลิตและพฒันาครู ให้มจี านวนการผลิตที่สอดคล้องกับความต้องการ มี
ความรู ้ความสามารถในการจดัการเรยีนการสอนและการเรยีนรูใ้นโลกยุคใหม่ รวมทัง้
พฒันาระบบประเมินวิทยฐานะครูให้เชื่อมโยงกับผลสัมฤทธิข์องผู้เรียน ดูแลระบบ
สวสัดิการและลดปญัหาที่บัน่ทอนขวญั ก าลงัใจของครู ให้ส่งผลต่อประสทิธภิาพการ
เรยีนการสอนและคุณภาพผูเ้รยีน 
 

3. เรง่น าเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร มาใชใ้นการปฏริปูการเรยีนรู ้สรา้งมาตรฐาน
การเรยีนการสอนดว้ยคอมพวิเตอรแ์บบพกพา (แทบ็เลต็)และพฒันาเนื้อหาสาระ พฒันา
ครู และการวดั ประเมนิผลที่ได้มาตรฐาน รวมทัง้เพื่อเป็นเครื่องมอืให้เกิดระบบการ
เรยีนรูต้ลอดชวีติในสงัคมไทย 
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4. พฒันาคุณภาพการอาชวีศึกษาให้มมีาตรฐานเทยีบได้กบัระดบัสากล ให้สอดคล้องกบั
ความตอ้งการของประเทศ  
- ผลักดนัให้เกิดการใช้กรอบคุณวุฒวิิชาชีพตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ เพื่อมาใช้

ก าหนดทกัษะ ความรูค้วามสามารถ ซึง่จะช่วยใหม้งีานท า มคีวามก้าวหน้าและไดร้บั
ค่าตอบแทนตามสมรรถนะทีเ่พิม่ขึน้ โดยไมข่ึน้กบัวุฒกิารศกึษาเท่านัน้ 

- พฒันาการเรยีนการสอนอาชวีศึกษา โดยขยายระบบทวภิาค ีร่วมมอืกบัภาคการ
ผลติและสถานประกอบการมากขึ้น รวมทัง้มมีาตรการจูงใจให้เอกชนเข้ามามสี่วน
ร่วมในการพฒันาสถานศกึษาในลกัษณะทวภิาค ีโดยมเีป้าหมายปรบัสดัส่วนผูเ้รยีน
อาชวีศกึษาต่อสามญัเป็น 50:50 

5. ส่งเสรมิให้สถาบนัอุดมศึกษาเร่งพฒันาคุณภาพและมาตรฐานมากกว่าการขยายเชิง
ปรมิาณ ส่งเสรมิการวจิยัและพฒันานวตักรรมและเทคโนโลยรีวมทัง้พฒันาสู่การเป็น
มหาวทิยาลยัระดบัโลก (World Class University) ใหม้ากขึน้โดยอาศยักลไกการจดั
อนัดบั เพื่อสะทอ้นใหท้ัง้มหาวทิยาลยัเองและสงัคมไดช้่วยกนัผลกัดนั  

6. ส่งเสริมให้เอกชนและทุกภาคส่วนเข้ามาร่วมจัดและสนับสนุนการศึกษามากขึ้ น 
สนับสนุนระบบความร่วมมือแบบเป็นหุ้นส่วนทางการศึกษารฐัและเอกชน (Public 
Private Partnerships) ตลอดจนเปิดโอกาสใหเ้อกชนมสี่วนร่วมในการออกแบบหลกัสูตร 
เป็นวทิยากร สนบัสนุนการฝึกงาน และเรยีนรูก้ารท างานจรงิในสถานทีท่ างาน  

7. เพิม่และกระจายโอกาสทางการศกึษาอยา่งมคีุณภาพ เพื่อใหป้ระชาชนทุกกลุ่มอายุไดร้บั
บรกิารการศกึษาอย่างมคีุณภาพ โดยเฉพาะผู้ด้อยโอกาสและพฒันากองทุนเงนิกู้ยมืที่
ผูกกบัรายไดใ้นอนาคต (ICL) ให้สามารถเป็นกลไกในการพฒันาคุณภาพ เพิม่โอกาส
และผลติบณัฑติใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของประเทศ 

8. พฒันาการศกึษาในจงัหวดัชายแดนภาคใต้ ด้วยการสนับสนุนและพฒันาการศกึษาและ
สถานศกึษาในจงัหวดัชายแดนภาคใต้ ให้สอดคล้องกบัเศรษฐกจิ สงัคมอตัลกัษณ์ และ
ความต้องการของประชาชนในท้องถิน่ให้มากขึน้โดยให้ความส าคญักบัความปลอดภยั 
การสรา้งขวญั ก าลงัใจใหก้บันกัเรยีน ครแูละบุคลากรทางการศกึษา 

นอกจากนี้ เพื่อให้บรรลุผลตามนโยบายและบรรลุผลตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้อย่างมี
ประสทิธภิาพ จะมกีลไกขบัเคลื่อน 5 ประการ ไดแ้ก่ 

1. เร่งรดัจดัตัง้สถาบนัเทคโนโลยเีพื่อการศกึษาเพื่อเปิดโอกาสในการใช้ทรพัยากรมากขึน้ 
และสามารถพฒันาเทคโนโลยทีางการศกึษาไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพขึน้ 

2. จดัตัง้สถาบนัเพื่อวจิยัหลกัสูตรและพฒันาการเรยีนการสอน เพื่อพฒันาองค์ความรูแ้ละ
นวตักรรมการเรยีนการสอนให้มคีุณภาพมาตรฐาน รวมถงึเป็นเจา้ภาพที่ชดัเจนในการ
ประเมนิผลการใชห้ลกัสตูร  
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3. สรา้งความเข้มแขง็ของกลไกการวดัผล ตรวจสอบ ตดิตามและประเมนิผล พฒันาให้มี
ตวัชี้วดัคุณภาพและมาตรฐานการศกึษาของประเทศที่เทยีบเคยีงไดใ้นระดบัสากล เพื่อ
ประเมนิผลส าเรจ็ของระบบการศกึษาไทยในภาพรวม ซึง่ต้องหารอืร่วมกบัองค์กรต่างๆ 
เช่น สถาบนัทดสอบทางการศกึษาแห่งชาต ิ(องคก์ารมหาชน) (สทศ.) ส านักงานรบัรอง
มาตรฐานและประเมนิคุณภาพการศกึษา (องคก์ารมหาชน) (สมศ.) เป็นตน้ 

4. เร่งรดัให้มพีระราชบญัญัติอุดมศึกษา เพื่อเป็นหลกัประกันความเป็นอิสระและความ
รบัผดิชอบต่อสงัคมของสถาบนัอุดมศกึษา 

5. เพิม่ประสทิธภิาพการบรหิารจดัการและใชท้รพัยากรให้เกดิประโยชน์สูงสุด รวมทัง้การ
เพิม่ประสทิธภิาพของหน่วยงาน องคก์รทีเ่กีย่วขอ้ง 
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ภาพท่ี  113 :  นโยบายในด้านการศึกษาของไทยในปัจจบุนั 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

จากแนวนโยบายการศกึษาของประเทศไทยทีผ่่านมา พบว่า สามารถด าเนินการได้ประสบ
ความส าเรจ็ในระดบัหนึ่ง นัน่คอื มกีารปรบัโครงสรา้งการบรหิารจดัการเพื่อเพิม่ความมเีอกภาพ มี
การจดัระเบยีบบรหิารราชการแบบเขตพืน้ทีก่ารศกึษา จดัตัง้ส านักงานรบัรองมาตรฐานและประเมนิ
คุณภาพการศกึษา และส านักทดสอบทางการศึกษา มคีวามพยายามในการก าหนดหลกัสูตรให้มี
ความยดืหยุ่นมสีาระสอดคล้องกบัวยัและพฒันาการของผู้เรยีน มกีารปรบัหลกัสูตรให้เหมาะสมกบั
กลุ่มของผู้เรยีน ตลอดจนการน ามหาวิทยาลยัออกนอกระบบ เป็นต้น อย่างไรก็ตาม การปฏิรูป
การศึกษายงัประสบความส าเร็จในระดบัจ ากัด โดยเฉพาะการปฏิรูปการเรียนรู้และการพฒันา
ผลสมัฤทธิแ์ละคุณลกัษณะของผูเ้รยีน รวมถงึการพฒันาคุณภาพของครูอาจารย ์ซึง่เป็นก าลงัส าคญั
ในการปฏริปูการเรยีนรู ้

 
  

เป้าหมาย: คณุภาพผู้เรียน 
(ผลสมัฤทธ์ิ) 

ปฏิรปูหลกัสูตร 

 

ปฏิรปูการเรียน
การสอน

การทดสอบและ
ประเมินผูเ้รียน 

 

การรบับคุคลเข้าศึกษาต่อ
มหาวิทยาลยั 

 

การประเมินวิทยฐานะและ
ความก้าวหน้าคร ู

 

การประเมิน
สถานศึกษา 
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ตารางท่ี 39: สรปุรฐัมนตรีวา่การกระทรวงศึกษาธิการ 
ช่ือ ระยะเวลา 

ท่ีอยู่ในต าแหน่ง 
นโยบายเด่น 

นายสมศกัดิ ์ปรศินานนัท
กุล 

ก.ค. 2542 - ก.พ. 2544  
รวม 8 เดอืน 

- เปลีย่นแปลงระบบการคดัเลอืกบุคคลเขา้ศกึษาในสถาบนัอุดมศกึษา จาก
การสอบ Entrance มาเป็นระบบ Admission 

ศ.นพ.เกษม  วฒันชยั ก.พ. 2544 - ม.ิย. 2544  
รวม 5 เดอืน 

- มแีนวคดิในการปฏริปูกระบวนการเรยีนรูใ้หผู้เ้รยีนได ้“เรยีนรูแ้ละคดิ
เป็น” ประกอบกบัการอบรมดา้นศลีธรรมเพือ่ใหผู้เ้รยีน “มคีุณธรรมและ
คดิด”ี 

พ.ต.ท.ดร.ทกัษณิ  ชนิวตัร ม.ิย. 2544 - ต.ค. 2544  
รวม 5 เดอืน 

- ยดึแนวคดิ “การศกึษาสรา้งชาต ิสรา้งคน และสรา้งงาน” โดยยดึผูเ้รยีน
เป็นศนูยก์ลาง และเน้นการใชเ้ทคโนโลยเีพือ่ส่งเสรมิการศกึษา 

นายสุวทิย ์ คุณกติต ิ ต.ค. 2544 - ต.ค. 2545  
รวม 1 ปี 

- ก าหนดหลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พ.ศ. 2544 โดยมสีาระการเรยีนรู้
ตามหลกัสตูร แบ่งออกเป็น 8 กลุ่ม 

ดร.อดศิยั  โพธารามกิ พ.ย. 2546 - ส.ค. 2548  
รวม 1 ปี 9 เดอืน 

- เปลีย่นแปลงกลไกสนบัสนุนการเขา้ถงึการศกึษา โดยเพิม่เตมิกองทุนให้
กูย้มืเพือ่การศกึษาทีผ่กูพนักบัรายไดใ้นอนาคต 

- ส่งเสรมิโครงการ 1 อ าเภอ 1 โรงเรยีนในฝนั และใชร้ะบบโรงเรยีนพีเ่ลีย้ง
ในการขยายผลโรงเรยีนตน้แบบ 

- เพิม่กลไกสนบัสนุนการเขา้ถงึการศกึษาในระดบัปรญิญาตร ีผ่าน
โครงการ 1 อ าเภอ 1 ทุน 

นายจาตุรนต์ ฉายแสง ส.ค. 2548 - ก.ย. 2549  
รวม 1 ปี 

- มคีวามพยายามปฏริปูการเรยีนการสอน 
- เปลีย่นแปลงหลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พ.ศ. 2544 โดยใชแ้นวการ
จดัการเรยีนรูเ้พือ่สรา้งสรรคด์ว้ยปญัญา (Constructionism) 

ศ.ดร.วจิติร ศรสีอา้น ต.ค. 2549 - ก.พ. 2551  
รวม 1 ปี 4 เดอืน 

- มคีวามพยายามปฏริปูการศกึษาโดยยดึคุณธรรมน าความรู ้พฒันาคน
โดยใชคุ้ณธรรมเป็นพืน้ฐานของกระบวนการเรยีนรูท้ีเ่ชือ่มโยงการมสีว่น
ร่วมของภาคประชาชนและภาคเอกชน ตลอดจนเสรมิสรา้งความ
ตระหนกัในคุณค่าของปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง 

- ยุบรวมยุบรวมกองทนุเงนิใหกู้ย้มืเพือ่การศกึษาและกองทุนเงนิใหกู้ย้มืที่
ผกูกบัรายไดใ้นอนาคตเขา้ดว้ยกนั 

นายสมชาย  วงศส์วสัดิ ์ ก.พ. 2551 - ก.ย. 2551  
รวม 8 เดอืน 

- ก าหนดหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พ.ศ. 2551 
- มคีวามพยายามทีจ่ะฟ้ืนกองทุนเงนิใหกู้ย้มืเพือ่การศกึษาทีผ่กูกบัรายได้
ในอนาคต 

- มแีนวคดิส่งเสรมิการใชเ้ทคโนโลยเีพือ่การศกึษา ผ่านนโยบายจดัซือ้
คอมพวิเตอร ์1 ลา้นเครือ่งแจกจ่ายใหก้บัเดก็นกัเรยีน (One Laptop per 
Child) 

นายจุรนิทร ์ลกัษณวศิษิฏ ์ ธ.ค. 2551 - ม.ค. 2553  
รวม 2 ปี 

- มคีวามพยายามปฏริปูการศกึษาทัง้ระบบ 
- ส่งเสรมิการกระจายอ านาจไปยงัเขตพืน้ทีก่ารศกึษามากขึน้ ผ่าน
โครงการจดัท าแผนพฒันาการศกึษาจงัหวดัและกลุ่มจงัหวดั โครงการ
โรงเรยีนด ี3 ระดบั 

- ส่งเสรมิการพฒันาคร ูโดยจดัตัง้คณะกรรมการวางแผนผลติและพฒันา
คร ูทัง้ ในกลุ่ม “ครขูองคร”ู และ “ครขูองนกัเรยีน” ตลอดจนมโีครงการครู
พนัธุใ์หมฃ่ 

- เพิม่กลไกสนบัสนุนการเขา้ถงึการศกึษา ดว้ยการขยายระยะเวลาการ
เรยีนฟรเีป็น 15 ปี 
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ตารางท่ี 39: สรปุรฐัมนตรีวา่การกระทรวงศึกษาธิการ (ต่อ) 
ช่ือ ระยะเวลา 

ท่ีอยู่ในต าแหน่ง 
นโยบายเด่น 

นายชนิวรณ์  บุณยเกยีรต ิ ม.ค. 2553 - ก.ย. 2554  
รวม 1 ปี 8 เดอืน 

- มเีพิม่ประสทิธภิาพการบรหิารจดัการการศกึษา ผ่านแผนยุบโรงเรยีน
ขนาดเลก็โดยไมบ่บีบงัคบั โครงการโรงเรยีนดปีระจ าต าบล 

นายวรวจัน์  เอื้ออภญิญ
กุล 

ต.ค. 2554 - ม.ค. 2555  
รวม 4 เดอืน 

- เปลีย่นแปลงหลกัสตูร โดยเพิม่หลกัสตูรมธัยมศกึษาเชงิปฏบิตักิาร เพือ่
เชือ่มโยงการศกึษาเขา้กบัระบบเศรษฐกจิของประเทศและส่งเสรมิการมี
งานท า 

- ส่งเสรมิโครงการครคูนืถิน่ 
ศ.ดร.สุชาต ิธาดาธ ารงเวช ม.ค. 2555 - ต.ค. 2555  

รวม 10 เดอืน 
- มแีนวคดิว่าการศกึษาคอืพลงัในการต่อสูก้บัความยากจน  เน้นสรา้ง
บุคลากรทีม่คีุณภาพ และรฐับาลจะป็นผูป้ระกนัรายได ้ไดแ้ก่ ค่าแรง 300 
บาท/วนั และ เงนิเดอืนปรญิญาตร ี15,000/เดอืน 

- ส่งเสรมิการใชเ้ทคโนโลยเีพือ่การศกึษา ผ่านโครงการ 1 Tablet per 
Child 

นายพงศเ์ทพ เทพ
กาญจนา 

ต.ค. 2555 - ม.ิย. 2556  
รวม 9 เดอืน 

- มคีวามพยายามปฏริปูหลกัสตูรการศกึษาทุกระดบั 
- ปฏริปูหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พ.ศ.2544 ฉบบัปรบัปรุง 
พ.ศ. 2551 เน้นลดภาระการเรยีนในหอ้งเรยีนลดน้อยลง และจะมโีอกาส
เรยีนรู ้รวมถงึท ากจิกรรมนอกหอ้งเรยีนมากขึน้ 

- เปลีย่นแปลงหลกัสตูร โดยยกเลกิยกเลกิการเรยีนรูเ้นื้อหา 8 กลุ่มสาระ
เดมิ  และใชโ้ครงสรา้งเนื้อหาใหมเ่ป็น 6 กลุ่มสาระประสบการณ์ 

- มแีนวคดิทีจ่ะเพิม่ประสทิธภิาพและคณุภาพของโรงเรยีนขนาดเลก็ โดย
การควบรวม/ยุบโรงเรยีนทีด่อ้ยคุณภาพ 

นายจาตุรนต์ ฉายแสง ม.ิย. 2556 – ปจัจุบนั - มคีวามพยายาม “ยกเครือ่งระบบการศกึษา” เพือ่สรา้ง พฒันา และ
เตรยีมความพรอ้มของประชาชนใหส้อดคลอ้งกบัสงัคมโลก โดยปฏริปู
การเรยีนรูท้ ัง้ระบบ 

- มุง่เน้นการสรา้งความร่วมมอืระหว่างภาคส่วนต่างๆ เพือ่ “รวมพลงั
ยกระดบัคุณภาพการศกึษา” 

 

ปัญหาของระบบการศึกษาไทยทีย่งัรอการแก้ไขต่อไป 

ระบบการศกึษาไทยยงัมอีกีหลายเรือ่งทีต่อ้งเร่งพฒันา ปรบัปรุง และต่อยอด โดยเฉพาะดา้น
คุณภาพผูเ้รยีน คร ูคณาจารย ์และบุคลากรทางการศกึษา เนื่องจากพบว่ามสีถานศกึษาจ านวนมาก
ยงัไม่ไดม้าตรฐาน ผู้เรยีนมผีลสมัฤทธิต์ ่า นอกจากนี้ ถงึแมว้่ากฎระเบยีบในด้านการศกึษาทุกฉบบั 
และนโยบายด้านการศึกษาจะมกีารเน้นย ้าถึงความส าคญัของการพฒันาคนอย่างสมดุลรอบด้าน 
เพื่อให้ผู้เรยีนมคีวามเป็นมนุษยอ์ย่างสมบูรณ์ กลบัพบว่าในปจัจุบนัเยาวชนเป็นจ านวนมากยงัขาด
คุณลกัษณะที่พงึประสงค์ทัง้การคดิ วเิคราะห์ ใฝ่เรยีนรูแ้ละแสวงหาความรูอ้ย่างต่อเนื่อง คุณธรรม 
จรยิธรรม นอกจากนี้ ในด้านครู คณาจารย ์พบว่ามปีญัหาขาดแคลนครู คณาจารย์ที่มคีุณภาพ มี
คุณธรรม ไม่ได้คนเก่ง คนดี และใจรกัมาเป็นครู คณาจารย์ รวมทัง้ยงัขาดการมสี่วนร่วมในการ
บรหิารและจดัการศกึษาจากทุกภาคส่วนอย่างแทจ้รงิ 
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ดา้นการวางนโยบาย 

ประเทศไทยยงัคงมปีญัหาความไม่ต่อเนื่องของนโยบาย เนื่องจากมกีารเปลี่ยนรฐัมนตรี
การศกึษาซึง่เป็นผูก้ าหนดนโยบายบ่อยครัง้ แต่ละคนทีข่ ึน้มากย็กนโยบายใหม่เพื่อใหเ้ป็นผลงานของ
ตน โดยไม่ไดส้านต่อหรอืต่อยอดจากสิง่ทีด่ าเนินการอยู่เดมิ ท าใหไ้ม่เกดิความต่อเนื่องของนโยบาย 
นอกจากน้ีการประกาศนโยบายแต่ละครัง้มกัพูดถงึแต่เป้าหมาย โดยไม่ได้มกีารแจกแจงแผนการ
ด าเนินงานที่ก าหนดสิง่ที่ต้องท าในระยะสัน้ กลาง ยาว เพื่อไปถึงเป้าหมายนัน้ ๆ ตลอดจนมกัขาด
แผนงานทีช่ดัเจน จงึท าใหไ้มเ่กดิการผลกัดนัใหเ้หน็ผลส าเรจ็ลุล่วงเป็นรปูธรรมได ้ 

 

ดา้นการจดัหลกัสตูร 

แมว้่านโยบายของรฐับาลในหลายๆ สมยั จะไดก้ าหนดเป้าหมายใหห้ลกัสูตรมคีวามยดืหยุ่น 
มสีาระสอดคลอ้งกบัวยัและพฒันาการของผูเ้รยีน มกีารปรบัหลกัสูตรใหเ้หมาะสมกบักลุ่มของผูเ้รยีน 
รวมถงึได้มคีวามพยายามในการปรบัปรุงหลกัสูตรให้มคีวามทนัสมยัมากขึน้แต่ยงัพบปญัหาในการ
น าไปปฏบิตั ิเนื่องจากหลกัสูตรยงัคงมรีายวชิาและเนื้อหาสาระมากเกนิไป ท าใหไ้ม่สามารถจดัการ
เรยีนการสอนให้เป็นไปตามแผนการสอนและตรงตามจุดประสงค์ของการเรยีนรู้ นอกจากนี้การ
เปลีย่นแปลงหลกัสูตรบ่อยครัง้ยงัก่อใหเ้กดิความสบัสนแก่ผูส้อนในการน าไปปฏบิตันิอกจากนี้ ยงัมี
ประเดน็ปญัหาในเรือ่งการด าเนินการวดัผลทีย่งัคงมุง่เน้นไปทีก่ารวดัผลสมัฤทธิด์า้นวชิาการเป็นหลกั 
ท าให้การจดัการเรยีนการสอนมุ่งไปที่การถ่ายทอดเนื้อหาวชิามากกว่าการพฒันาคุณลกัษณะที่พงึ
ประสงค์ทัง้การคดิ วเิคราะห์ ใฝ่เรยีนรู้และแสวงหาความรู้อย่างต่อเน่ือง คุณธรรม จรยิธรรมและ
ปญัหาความไม่สมดุลของการพฒันาคนน้ีเอง ยงัส่งผลสะท้อนกลบัให้ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของ
นักเรยีนไทยก็ยงัต ่ากว่าระดบัมาตรฐานสากล แมจ้ะกล่าวว่าประเทศไทยเน้นการเรยีนการสอนใน
เนื้อหาสาระวชิาการกต็าม 

 

ดา้นกระบวนการเรยีนการสอน  

ตามพ.ร.บ. การศกึษาแห่งชาต ิได้กล่าวไว้อย่างชดัเจนว่ามเีจตจ านงค์ให้เกดิกระบวนการ
เรยีนรูท้ีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นส าคญั และในนโยบายของรฐับาลก็มกัมกีารกล่าวถงึการส่งเสรมิให้ครพูฒันา
รปูแบบการจดัการเรยีนการสอนอย่างหลากหลาย พรอ้มทัง้มกีารใชก้ารวจิยัเพื่อพฒันาการเรยีนการ
สอน อย่างไรก็ตามในทางปฏบิตัิครูส่วนหนึ่งยงัไม่สามารถน ารูปแบบไปใช้จดัการเรยีนการสอนได้
อย่างเหมาะสม ไม่สามารถน าสื่อเทคโนโลยไีปใช้เป็นส่วนหนึ่งในการจดัการเรยีนการสอน และการ
วจิยักย็งัเป็นปญัหาของครทูีย่งัไม่สามารถน าไปใชเ้พื่อพฒันาการเรยีนการสอนไดท้ าใหค้รเูกดิความ
สบัสนในการด าเนินการ ส่งผลให้ครูจดัการเรยีนการสอนที่ยดึผู้เรยีนเป็นส าคญัยงัมสีดัส่วนเพยีง  
รอ้ยละ 50-60 เท่านัน้ (วทิยากร เชยีงกูล, 2550) 



โครงการวจิยัเรื่องการก าหนดแนวทางการพฒันาการศกึษาไทยกบัการเตรยีมความพรอ้มสูศ่ตวรรษที ่21 

 
 

429 
 

นอกจากนี้ ในดา้นสื่อการเรยีนการสอนพบว่ายงัขาดอุปกรณ์และสิง่อ านวยความสะดวก และ
แมว้่าจะมนีโยบายในการจดัตัง้แหล่งเรยีนรูท้ีจ่ าเป็นของโรงเรยีน เช่น หอ้งสมุด หอ้งปฏบิตักิารต่างๆ 
รวมถึงอุทยานการเรยีนรู้ พิพิธภณัฑ์การเรยีนรู้แห่งชาติ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ และศูนย์
พฒันาด้านกีฬา ดนตร ีศลิปะแต่ก็ยงัมไีม่เพยีงพอไม่ได้มาตรฐาน และมกักระจุกตวัอยู่ในเขตเมอืง
เท่านัน้และส าหรบัการใช้เทคโนโลยเีพื่อการศึกษา แม้ว่าจะมนีโยบายจดัหา Tablet ให้กับเด็ก
นักเรยีน แต่สิง่ส าคญัคอืต้องผลกัดนัการพฒันาเนื้อหาผ่านสื่อที่มคีุณภาพควบคู่กนัไปอย่างจรงิจงั 
เพื่อใหเ้กดิประโยชน์จากโครงการไดอ้ย่างแท้จรงิ 

 

ดา้นการวดัและประเมนิผล  

ในปจัจุบนัพบว่าเริม่มกีารก าหนดนโยบายใหค้รใูชว้ธิกีารวดัและประเมนิผลผู้เรยีนไม่เฉพาะ
แต่ในแง่วชิาการเพยีงอย่างเดยีว แต่ใหว้ดัรวมไปถงึความประพฤติในดา้นต่างๆ ของผูเ้รยีนดว้ย แต่
มกัยงัตดิปญัหาในทางปฏบิตัจิรงิ เน่ืองจากการวดัผลดงักล่าวมลีกัษณะเป็นความคดิเหน็ส่วนบุคคล 
(Subjective) และไม่สามารถวดัผลไดอ้ย่างชดัเจน ทัง้นี้ ไดม้ขีอ้เสนอจากสถาบนัวจิยัเพื่อการพฒันา
ประเทศไทย (2552) ว่าควรมกีารปฏริปูการทดสอบมาตรฐานในระดบัประเทศ โดยปรบัจากระบบ O-
NET และอื่นๆ ในปจัจุบนั มาเป็นการทดสอบเพื่อวดัความรูค้วามเขา้ใจและทกัษะ (Literacy-Based 
Test) ซึง่สามารถประยกุตเ์นื้อหาเขา้กบัชวีติประจ าวนัได้จรงิอกีทัง้ยงัควรน าผลการทดสอบมาตรฐาน
ระดบัประเทศแบบใหม่นี้ไปใช้ในการวดัและประเมนิผลผู้จดัการศึกษาควบคู่กนัไปด้วย เช่น การ
ประเมนิผลงานคร ูการประเมนิสถานศกึษา และการประเมนิผลผูบ้รหิารสถานศกึษา  
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หลกัการปฏริปูการศกึษา (Principles of Education Reform) 

 หลกัการปฏริูปการศกึษาในศตวรรษที่ 21 จะต้องให้ความส าคญักบัการปฏริูปการเรยีนรู้
อยา่งแทจ้รงิ ตลอดจนผลกัดนัใหเ้กดิการปฏริปูเชงิโครงสรา้ง การปฏริปูไปถงึฐานคดิและค่านิยมของ
คนในสงัคม25  โดยรายละเอยีดหลกัการปฏริปูทีส่ าคญัมดีงันี้  

 การเรยีนรูท้ีย่ดึผูเ้รยีนเป็นส าคญั (Student-Centered) 

ในโลกยุคใหม่ที่การแข่งขนัขึ้นอยู่กับความรู้ความสามารถของคน โดยเฉพาะใน
บรบิทเศรษฐกจิฐานความรู ้(Knowledge-based Economy) จุดมุ่งหมายส าคญัในการปฏริปู
การเรยีนรู้ในระบบ คือ การส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พฒันาศักยภาพตามความถนัดของตน 
ผู้เรยีนควรเป็นตวัตัง้ในการเรยีนรู้ อนัจะน าไปสู่การพฒันาผู้เรยีนครบทุกด้านทัง้ทางกาย 
ทางจติหรอือารมณ์ ทางสงัคม และสติปญัญา ซึ่งจะต้องเป็นไปตามศักยภาพการเรยีนรู้
เฉพาะตวัที่มคีวามแตกต่างระหว่างบุคคลดงันัน้ ควรมกีารปรบัเปลี่ยนการจดัการเรยีนการ
สอนทีเ่อื้อต่อการสรา้งใหเ้ดก็เป็นผูท้ี่สามารถเรยีนรูไ้ดด้ว้ยตนเอง (Independent Learners) 
สามารถท าใหผู้เ้รยีนเป็นผูว้างแผนการเรยีนและเลอืกปฏบิตัติามความถนัด สามารถส่งเสรมิ
ให้เด็กแต่ละคนได้ท าในสิง่ที่ตนเองชอบ โดยไม่จ าเป็นต้องเน้นแต่ด้านวชิาการเพยีงอย่าง
เดยีว ท าใหผู้เ้รยีนมคีวามสุขกบัการเรยีน  

 

 การเปลีย่นทศันคตต่ิอการศกึษา (Learning Attitude) 

ปจัจุบันประเทศไทยมีค่านิยมและให้คุณค่ากับเรื่องของวุฒิทางการศึกษา
ค่อนข้างมากนักเรยีนนักศึกษาส่วนใหญ่ที่เลอืกเรยีนต่อในระดบัอุดมศึกษาที่สูงขึ้นไม่ได้มี
แรงจูงใจในการเรยีนทีเ่กดิจากการรกัในสิง่ที่เรยีนหรอืต้องการขวนขวายหาความรูเ้พิม่เตมิ 
แต่กลบัมองว่าการเรยีนจบแลว้ได้ใบปรญิญาจะเป็นเสมอืนหนังสอืเดนิทางทีน่ าไปสู่โลกของ
การท างาน บางครัง้ไม่ได้มกีารตัง้เป้าหมายตัง้แต่แรกว่า จะเรยีนสาขาใดหรอืจบออกไปจะ
ประกอบอาชพีใด แต่เรยีนอะไรกไ็ดเ้พือ่ใหไ้ดใ้บปรญิญา ความตัง้ใจเรยีนจงึมไีม่มากนักและ
เมือ่จบไปแลว้ไมส่ามารถหางานได ้ ในกรณีนี้จงึต้องท างานลดวุฒกิารศกึษาของตนเอง เป็น
ตน้ทุนค่าเสยีโอกาส (Opportunity Cost) ของบุคคลนัน้เอง รวมถงึเป็นการสูญเสยีทรพัยากร
ของสงัคมอกีดว้ย 

 

                                         
25

 หลกัการปฏริปูการศกึษาทีไ่ดน้ าเสนอไวใ้นสว่นนี้ ไดค้ดักรองมาจากการศกึษาทบทวนขอ้มลู รวมทัง้การ
สมัภาษณ์ ตลอดจนการจดัประชุมเชงิปฏบิตักิารและการเสวนาซึง่ไดใ้หค้วามส าคญัและกล่าวถงึประเดน็เหล่านี้
อยู่หลายครัง้ 
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จากการให้ความส าคัญกับวุฒิการศึกษาเพียงอย่างเดียว ควรมีการปรบัเปลี่ยน
ค่านิยมของทุกภาคส่วนในสงัคมทีย่กยอ่งและใหคุ้ณค่ากบัประสบการณ์ในการท างานมากขึน้ 
อกีทัง้การจดัการศกึษานัน้ ต้องสรา้งให้เด็กและเยาวชนมแีรงจงูใจในการเรยีนรู ้เหน็คุณค่า
ของการเรยีนรู้  เพื่อให้รู้ลึกและรู้จรงิ สามารถต่อยอดองค์ความรู้ในสาขานัน้ๆ น าไปใช้
ประโยชน์ได้จริง ตลอดจนปลูกฝงัการใฝ่เรียนรู้  ถือเป็นก าลังคนที่มีคุณภาพป้อนสู่
ตลาดแรงงาน และมสี่วนในการพฒันาประเทศ 

 

 ทุกคนมคีวามเป็นผูเ้รยีนรูโ้ดยธรรมชาต ิ(Natural Learner) 

โดยธรรมชาติแล้ว ทุกคนมีความอยากรู้อยากเห็นในสิ่งที่ตนสนใจ มีความ
กระตือรอืล้นในการเรยีนรู้ และพยายามแสวงหาหนทางในการเรยีนรู้ด้วยตนเอง โดยไม่
จ าเป็นต้องมแีรงกระตุ้นจากภายนอก ประกอบกบัเนื้อหาของสิง่ที่เรยีนรูม้คีวามน่าสนใจใน
ตวัอยูแ่ลว้ ไมว่่าจะเป็นเรือ่งใด สิง่เหล่านี้เป็นแรงจงูใจภายใน (Intrinsic Motivation) ของการ
เรยีนรู้ ซึ่งท าให้กระบวนการเรยีนรู้เกิดขึ้นอย่างมปีระสทิธภิาพ ต่อเนื่อง และเนื้อหาที่ได้
เรยีนรูค้งอยูใ่นตวัผูเ้รยีนอยา่งถาวร 

อยา่งไรกด็ ีปญัหาในปจัจบุนั คอื การจดัสภาพแวดลอ้มการเรยีนรูท้ีผ่ดิ ซึง่กลายเป็น
ตัวท าลายความอยากรู้อยากเห็นดังกล่าว เช่น การสร้างแรงจูงใจภายนอก (Extrinsic 
Motivation) ที่มากเกนิไป ทัง้การลงโทษหรอืการให้รางวลั โดยไม่ใหค้วามส าคญักบัความ
น่าสนใจในตวัเนื้อหาเอง  ตวัอย่าง เช่น การถูกบงัคบัให้เรยีน ผลตอบแทนจากการเรยีนใน
แต่ละสาขาที่แตกต่างกนัมากเกินไป สิ่งเหล่านี้ท าให้เกิดการบดิเบอืนโครงสร้างแรงจูงใจ 
ส่งผลให้ในประเทศไทย ผู้เรยีนให้ความสนใจกบัสิง่จูงใจภายนอกมากกว่าแรงจูงใจภายใน 
ผู้เรยีนจงึอาจเลอืกเรยีนในสาขาวชิาที่ได้ค่าตอบแทนในอตัราสูงและเป็นที่ยกย่องในสงัคม 
เช่น แพทย ์วศิวกรรม โดยทีต่นไม่ไดม้คีวามถนัดและมคีวามสนใจอย่างแทจ้รงิ กระบวนการ
เรยีนรูจ้งึไม่มปีระสทิธภิาพและไม่คงทน นอกจากน้ีระบบการศกึษาในปจัจุบนัยงัสรา้งระบบ
จูงใจที่ให้คุณค่าแก่เนื้อหาแต่เพยีงบางกลุ่มบางลกัษณะ ท าให้ผู้เรยีนขาดแรงจูงใจในการ
เรยีนรูเ้นื้อหาอื่น ๆ ตามทีต่นสนใจ 

ดงันัน้ การปฏริปูการศกึษาจะต้องจดัการศกึษาโดยสรา้งสภาพแวดลอ้มการเรยีนรูท้ี่
เป็นธรรมชาต ิจดัระบบโครงสรา้งแรงจงูใจทีเ่หมาะสม โดยเน้นแรงจงูในภายในในการเรยีนรู้
มากกว่าแรงจูงใจภายนอก และมทีางเลือกของจุดเน้นของเนื้อหาที่หลากหลายเพยีงพอ
เพื่อใหเ้หมาะกบัผูเ้รยีนแต่ละคน 
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 การกระจายอ านาจในการจดัการศกึษา (Education Decentralization) 

การบรหิารจดัการศึกษาของประเทศไทยในปจัจุบันรวมศูนย์อยู่ที่ส่วนกลาง ใช้
หลกัสูตรแบบเดยีวกนัทัว่ประเทศ(Standardized Curriculum) และมกีารก าหนดมาตรฐาน
จากส่วนกลางแบบเดียว ซึ่งเป็นการจดัรูปแบบการเรียนรู้ที่ไม่สามารถตอบสนองความ
ตอ้งการทีห่ลากหลายของแต่ละทอ้งถิน่ได ้อกีทัง้ส่งผลใหเ้ดก็ทีอ่ยู่พืน้ทีท่ีห่่างไกล ครอบครวั
ยากจน  ไม่สามารถเขา้ถงึการศกึษาไดอ้ย่างมคีุณภาพ กลายเป็นพวกทีแ่พแ้ล้วถูกคดัออก 
อย่างในกรณีการยุบโรงเรยีนขนาดเล็ก ซึ่งท าให้เกิดปญัหาความเหลื่อมล ้าในการเข้าถึง
โอกาสทางการศกึษา ดงันัน้ในการปฏริปูการศกึษาจงึจ าเป็นต้องพจิารณาถงึการสรา้งสมดุล
ระหว่างการวางแผนและการบรหิารจดัการจากส่วนกลางกบัการกระจายอ านาจการบรหิาร
จดัการ   

อนึ่ง ในการกระจายอ านาจในการศึกษาจากส่วนกลางลงมาในระดบัท้องถิ่นตาม
ความพร้อมเหมาะสมและต้องการภายในท้องถิ่น และภาคส่วนอื่นที่มีความเกี่ยวข้อง 
ประกอบด้วยสถานศกึษา ผู้ปกครอง องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรปกครองท้องถิ่น 
สถานประกอบการ เป็นการบรหิารจดัการแบบมสี่วนร่วมของทุกฝ่ายอย่างแทจ้รงิเพื่อใหเ้ดก็
ไดร้บัการศกึษาทีม่คีุณภาพอยา่งทัว่ถงึ และทีส่ าคญัสอดคลอ้งกบัความตอ้งการทีห่ลากหลาย
และวถิชีวีติความเป็นอยูข่องทอ้งถิน่อยา่งมปีระสทิธภิาพมากขึน้  
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4.2.4.4 ระบบการบริหารจดัการและเคร่ืองมือเชิงนโยบายทางการศึกษา 

ในส่วนของการน าไปปฏบิัติ ส านักงานเลขาธกิารสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธกิารได้
จดัท ารา่งยทุธศาสตรก์ารศกึษา พ.ศ. 2556 - 2558 เพื่อรองรบันโยบายการศกึษาทัง้ 7 นโยบาย โดย
มวีสิยัทศัน์ให ้“คนไทยไดร้บัการศกึษาทีม่คีุณภาพอย่างทัว่ถงึ เป็นธรรม และมปีระสทิธภิาพ น าไปสู่
สงัคมแห่งการเรยีนรู ้พึง่พาตนเองได ้และสามารถอยูร่ว่มกนัในสงัคมไทยและสงัคมโลกอย่างสนัตสิุข” 
และมเีครือ่งมอืเชงินโยบายทีส่ าคญัส าหรบัแต่ละยทุธศาสตร ์ดงันี้ 

ยทุธศาสตรท์ี ่1: การพฒันาคุณภาพการศกึษาทุกระดบัทุกประเภท 

 ปรบัระบบการเรยีนรูโ้ดยใชว้ธิกีารเรยีนรูท้ีห่ลากหลาย 
 ปรบัระบบการศกึษาโดยเน้นหลกัสูตรการวเิคราะห์และมองภาพรวม พฒันาต ารา

แห่งชาต ิจดัการเรยีนการสอนใหม้กีารเรยีนรูค้วบคู่กบัการท างานใหเ้กดิการทดลอง
ปฏบิตัจิรงิ 

 ปรบัโครงสรา้งระบบบรหิารการศกึษา โดยกระจายอ านาจสู่เขตพืน้ทีแ่ละสถานศกึษา 
 ปลูกฝงัคุณธรรม ศลีธรรม และหน้าที่พลเมอืง โดยบรรจุในหลกัสูตรการเรยีนการ

สอน และจดัโครงการกจิกรรมต่าง ๆ 
 ก าหนดการประเมนิผลผ่านการทดสอบมาตรฐาน 
 หาแนวทางในการน าผลสมัฤทธิท์างการศึกษาของผู้เรยีนมาเป็นส่วนหน่ึงในการ

ประเมนิครผููส้อน 

ยุทธศาสตรท์ี ่2: การสรา้งโอกาสทางการศกึษาแก่ประชากรทุกกลุ่มอย่างเสมอภาคและเป็น
ธรรม 

 ปรบัระบบการคดัเลอืกเขา้ศกึษาต่อทุกระดบัใหเ้อือ้ต่อการกระจายโอกาส 
 พัฒนาระบบกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ โดยเน้นกลุ่มเป้าหมายในเบื้องต้น ได้แก่ 

เกษตรกร พนกังานรกัษาความปลอดภยั หมอนวดแผนโบราณ และผูข้บัรถรบัจา้ง 
 ส่งเสริมการศึกษาชุมชน การศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย รวมถึง

การศกึษาทางไกล  
 ใหค้วามช่วยเหลอืทางการเงนิ 

- จดัใหม้โีครงการเงนิกูเ้พื่อการศกึษาทีผ่กูพนักบัรายไดใ้นอนาคต (กรอ.) 
- พกัช าระหนี้กองทุนกูย้มืเพื่อการศกึษา (กยศ.) 
- ด าเนินโครงการ 1 อ าเภอ 1 ทุน 
- จดัตัง้กองทุนตัง้ตวัได ้

 



โครงการวจิยัเรื่องการก าหนดแนวทางการพฒันาการศกึษาไทยกบัการเตรยีมความพรอ้มสูศ่ตวรรษที ่21 

 
 

434 
 

 
ยทุธศาสตรท์ี ่3: การปฏริปูคร ูเพื่อยกฐานะครใูหเ้ป็นวชิาชพีชัน้สงู 

 ปรบัระบบการผลติครใูหม้คีุณภาพระดบัสากล  
- ปรบัปรงุระบบสรรหา 
- สรา้งสถาบนัการศกึษาทีเ่ป็นเลศิในการผลติคร ูและมรีะบบรบัรองคุณภาพ

มาตรฐานวชิาชพีครแูละสถาบนัผลติคร ู
 ปรบัระบบแรงจงูใจ 

- ปรบัระบบเงนิเดอืนและค่าตอบแทนคร ู
- ปรับระบบความก้าวหน้า โดยใช้การประเมินเชิงประจักษ์ที่อิงขีด

ความสามารถและวดัทีผ่ลสมัฤทธิข์องการจดัการศกึษา 
- แกป้ญัหาหน้ีสนิคร ูโดยพกัช ารพหน้ีและปรบัโครงสรา้งหน้ี 

 จดัระบบการพฒันาครโูดยจดัการศกึษาและฝึกอบรม 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4: การจดัการศึกษาระดบัอุดมศึกษา อาชวีศึกษา และการฝึกอาชพี ให้
สอดคลอ้งกบัตลาดแรงงาน 

 พฒันาคุณภาพอาชวีศกึษาสู่ความเป็นเลศิ  
- ปรบัวธิกีารสอนใหเ้น้นภาคปฏบิตัจิรงิ 
- จดัระบบพฒันาหรอืฝึกอาชพีในสถานศกึษาเพื่อพฒันาทกัษะและบ่มเพาะ

ผูป้ระกอบการรายใหม ่
 เสรมิสรา้งความร่วมมอืกบัภาคเอกชน เช่น ใหเ้ขา้มามบีทบาทในการร่วมสอน และ/

หรอืสนบัสนุนเงนิทุนในสาขาทีเ่ป็นทีต่อ้งการของตลาดแรงงาน  
 ส่งเสรมิการจดัตัง้ศูนยซ์่อมสรา้งเพื่อชุมชน และศูนยฝึ์กอาชพีชุมชน 

 

ยทุธศาสตรท์ี ่5: การพฒันาการใช ้ICT เพื่อการศกึษาใหท้ดัเทยีมนานาชาต ิ

 จดัการเรยีนแบบอเิลก็ทรอนิกส ์และใชส้ื่อการสอนทีห่ลากหลาย 
- จดัหาเครือ่งคอมพวิเตอรแ์ทบ็เลต็ใหก้บัผูเ้รยีนในระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
- ด าเนินโครงการน ารอ่งหอ้งเรยีน Smart Room 
- ส่งเสรมิการเขา้ถงึอนิเทอรเ์น็ตความเรว็สงู 

 จดัการศกึษาทางไกลเพื่อเพิม่โอกาสการเขา้ถงึการศกึษาของทอ้งถิน่ทุรกนัดาร 
- วทิยกุระจายเสยีงและวทิยโุทรทศัน์ 
- สญัญาณดาวเทยีม 
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 ด าเนินการให้กองทุนเพื่อพฒันาเทคโนโลยเีพื่อการศึกษาสามารถด าเนินการตาม
ภารกจิ 
 

ยทุธศาสตรท์ี ่6: การสนบัสนุน R&D เพื่อสรา้งทุนปญัญาของชาต ิ

 พฒันาระบบเครอืข่ายการวจิยัแห่งชาต ิและสรา้งเครอืข่ายกบัสถาบนัการศกึษาใน
ต่างประเทศ 

 จดัตัง้ศูนยค์วามเป็นเลศิเพื่อการวจิยัส าหรบัสาขาวชิาทีจ่ าเป็น 
 พฒันามหาวทิยาลยัใหมุ้ง่สู่การเป็นมหาวทิยาลยัวจิยัระดบัโลก 
 ผลกัดนัใหป้ระเทศพึง่พาตนเองทางเทคโนโลยไีด ้

 

ยุทธศาสตร์ที่ 7: การเพิม่ขดีความสามารถของทรพัยากรมนุษย์เพื่อรองรบัการเปิดเสร ี
ASEAN 

 สรา้งความพรอ้มในการผลติก าลงัคนทัง้ในเชงิปรมิาณและคุณภาพ โดยเฉพาะใน 8 
สาขาอาชีพ ได้แก่ วิศวกรรม การส ารวจ สถาปตัยกรรม แพทย์ ทันตแพทย ์
พยาบาล บญัชแีละการบรกิาร/การท่องเทีย่ว 

 เรง่รดัการพฒันากรอบคุณวุฒแิห่งชาตใิหส้อดคลอ้งกบักรอบ ASEAN 
 จดัท ามาตรฐานฝีมอืแรงงาน 
 เรง่พฒันาหลกัสตูรการศกึษาภาษาองักฤษ และหลกัศูตรวชิาชพีทีเ่ป็นทีต่้องการของ

ตลาดแรงงาน 

 
แนวนโยบายในด้านอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง 

 นโยบายการพฒันาก าลงัคน (Manpower Policy) 

 จากการทบทวนนโยบายและแผนยุทธศาสตรท์ีเ่กี่ยวขอ้งในดา้นการพฒันาก าลงัคน พบว่าที่
ผ่านมาไดม้กีารจดัท าแผนทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการพฒันาคน แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาตฉิบบั
ที่ 11 ของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ซึ่งเป็นนโยบายกว้างๆ
ระดบัประเทศในการส่งเสรมิการพฒันาก าลงัคน ไปจนถงึแผนพฒันาก าลงัคนรายสาขาซึ่งเป็นการ
ตอบสนองความต้องการแรงงานของแต่ละภาคอุตสาหกรรม นอกจากน้ีในปจัจุบนั รฐับาลได้มกีาร
อนุมตัแิผนพฒันาก าลงัคนในระดบัประเทศ พ.ศ.2555 - 2559 เสนอโดยกระทรวงแรงงาน ซึง่เป็น
ความพยายามที่จะผลกัดนัแผนการพฒันาก าลงัคนเป็นองคร์วมและสอดคล้องกบัทศิทางการพฒันา
เศรษฐกจิไทยในอนาคตมากขึน้ โดยรายละเอยีดของแผนยทุธศาสตร ์มดีงันี้   
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วตัถุประสงค ์

1. มคีวามสมดุลระหว่างอุปสงคแ์ละอุปทานดา้นก าลงัคน 

2. ก าลงัคนมศีกัยภาพสูง ไดม้าตรฐานสากล ตอบสนองความต้องการของทุกภาคส่วน 
และสามารถสรา้งสรรคน์วตักรรมใหม่ ๆ ได ้

3. ก าลงัคนมคีวามรบัผดิชอบ และมจีติส านึกทีด่ต่ีอหน้าที่ 

4. มกีารบรูณาการการพฒันาก าลงัคนทุกภาคส่วนอย่างมปีระสทิธภิาพ 

5. ก าลงัคนมคีวามมัน่คง และมคีุณภาพชวีติทีด่ขี ึน้ 

 
 นอกจากนี้ แผนพฒันาก าลงัคนในระดบัประเทศ พ.ศ. 2555 - 2559 ยงัได้มกีารน าเสนอ
หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งในกระบวนการพฒันาก าลงัคน ดงัตารางที ่40 
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ตารางท่ี 40: ประเดน็ยุทธศาสตรแ์ละแนวทางการด าเนินงาน 
ประเดน็ยทุธศาสตร/์กลยทุธ์ ผูร้บัผิดชอบหลกั ผูร้บัผิดชอบรอง 

ยทุธศาสตรท่ี์ 1 การผลิตและพฒันาศกัยภาพก าลงัคนทุกระดบัต่อเน่ืองตลอดชีวิต 

กลยทุธ์ 1.1 ปรบัปรุงหลกัสตูรในระบบการศกึษาทกุ
ระดบัใหส้อดคลอ้งกบัยุทธศาสตรก์าร
ปฏริปูการศกึษารอบ 2 

กระทรวงศกึษาธกิาร กระทรวงวทิยาศาสตรฯ์ 
กระทรวงแรงงาน 

กลยทุธ์ 1.2 สรา้งแหล่งเรยีนรูแ้ละส่งเสรมิใหม้ี
ช่องทางการ ศกึษาเพือ่ใหเ้กดิการเรยีนรู้
และการพฒันาตนเองไดต้ลอดชวีติ 

กระทรวงศกึษาธกิาร 
กระทรวงเทคโนโลยฯี 

กระทรวงวทิยาศาสตรฯ์ 
กระทรวงแรงงาน 

กลยทุธ์ 1.3 บรูณาการระบบการศกึษาร่วมกนั
ระหว่างหน่วยงานทางดา้นการศกึษาเพือ่
เร่งส่งเสรมิทกัษะทางดา้น
ภาษาต่างประเทศ (เช่น ภาษาองักฤษ 
จนี และภาษาเพือ่นบา้น) 

กระทรวงศกึษาธกิาร กระทรวงวทิยาศาสตรฯ์
กระทรวงการต่างประเทศ 

กลยทุธ์ 1.4 ส่งเสรมิการวจิยัและการสรา้งนวตักรรม
ใหม ่ๆ เพือ่เพิม่ผลติภาพแรงงาน 

กระทรวงศกึษาธกิาร
กระทรวงวทิยาศาสตรฯ์  

สภาวจิยัแห่งชาต ิ

กระทรวงแรงงาน 

กลยทุธ์ 1.5 ส่งเสรมิสนบัสนุนใหใ้ชร้ะบบเทคโนโลยี
เสมอืนจรงิช่วยเพิม่ประสทิธภิาพดา้น
การศกึษาและพฒันาคน 

กระทรวงเทคโนโลยฯี กระทรวงศกึษาธกิาร
กระทรวงวทิยาศาสตรฯ์ 

กระทรวงแรงงาน 

ยทุธศาสตรท่ี์ 2 การสร้างความสมดลุระหว่างอปุสงคแ์ละอปุทานด้านก าลงัคนทุกภาคส่วน 
กลยทุธ์ 2.1 พฒันาหลกัสตูรการเรยีนการสอนใหต้รง

ต่อความตอ้งการของตลาด เพือ่รองรบั
การเป็นศนูยก์ลางดา้นการศกึษา 
(Education Hub) ของอาเซยีน 

กระทรวงศกึษาธกิาร 
กระทรวงแรงงาน 

กระทรวงอุตสาหกรรม 

กระทรวงวทิยาศาสตร์
กระทรวงการต่างประเทศ         

สภาอุตสาหกรรมฯ 
สภาหอการคา้ฯ 

กลยทุธ์ 2.2  ส่งเสรมิใหม้กีารเรยีนการสอนในรปูแบบ 
Work Integrated Learning (WIL) มาก
ขึน้ในทุกระดบั เพือ่พฒันาทกัษะในการ
ท างานจรงิ 

กระทรวงศกึษาธกิาร 
กระทรวงแรงงาน  

กระทรวงอุตสาหกรรม 

กระทรวงวทิยาศาสตร์
กระทรวงการต่างประเทศ         

สภาอุตสาหกรรมฯ 
สภาหอการคา้ฯ 

กลยทุธ์ 2.3 จดัเตรยีมก าลงัคนในบางสาขาทีข่าด
แคลนทัง้ดา้นปรมิาณและคุณภาพเพือ่
รองรบัการเป็นตลาดเดยีวในอาเซยีน 

กระทรวงศกึษาธกิาร 
กระทรวงแรงงานกระทรวง

อุตสาหกรรม 

กระทรวงวทิยาศาสตร์
กระทรวงการต่างประเทศ         

สภาอุตสาหกรรมฯ 
สภาหอการคา้ฯ 

กลยทุธ์ 2.4 เพิม่ความพรอ้มใหก้บัคนไทยในวยั
แรงงานใหม้โีอกาสเพิม่เตมิทกัษะฝีมอื
แรงงานไดต้ลอดเวลาโดยผ่านระบบ ICT 

กระทรวงศกึษาธกิาร 
กระทรวงแรงงาน 

กระทรวงอุตสาหกรรม  
กระทรวงการต่างประเทศ 

กระทรวงวทิยาศาสตร ์ 
สภาอุตสาหกรรมฯ 
สภาหอการคา้ฯ 
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ตารางท่ี 40: ประเดน็ยุทธศาสตรแ์ละแนวทางการด าเนินงาน (ต่อ) 
ประเดน็ยทุธศาสตร/์กลยทุธ์ ผูร้บัผิดชอบหลกั ผูร้บัผิดชอบรอง 

ยทุธศาสตรท่ี์ 3 การพฒันาก าลงัคนให้มีศกัยภาพสูงและมีความสามารถในระดบัสากล 
กลยทุธ์ 3.1 เตรยีมความพรอ้มก าลงัคนเพือ่รองรบั

การขยายตวัของตลาดสนิคา้และบรกิาร
อนัเนื่องมาจากการรวมกลุ่มในภมูภิาค
อาเซยีน 

กระทรวงศกึษาธกิาร 
กระทรวงแรงงาน  
กระทรวงพาณชิย ์

กระทรวงวทิยาศาสตร ์สภา
อุตสาหกรรมฯ 
สภาหอการคา้ฯ 

กลยทุธ์ 3.2 ส่งเสรมิและพฒันาก าลงัคนใหม้ศีกัยภาพ
ความรูค้วามสามารถ ทกัษะฝีมอืและ
ทกัษะดา้นภาษาเพิม่ขึน้ เพือ่รองรบัการ
ยา้ยฐานการผลติทีจ่ะเขา้มาในประเทศ
ไทย 

กระทรวงแรงงาน 
กระทรวงพาณชิย ์

กระทรวงอุตสาหกรรม 

กระทรวงวทิยาศาสตรฯ์ 
สภาอุตสาหกรรมฯ 
สภาหอการคา้ฯ 

กลยทุธ์ 3.3 พฒันาทกัษะใหม ่ๆ (ดา้นนวตักรรมและ
เทคโนโลย)ี เพือ่สรา้งโอกาสแก่แรงงาน
ใหม้ศีกัยภาพเท่าทนัและใชโ้อกาสจาก
เทคโนโลยทีีเ่ปลีย่นไปในปจัจุบนั 

กระทรวงแรงงาน 
กระทรวงพาณชิย ์

กระทรวงอุตสาหกรรม 

สภาอุตสาหกรรมฯ 
สภาหอการคา้ฯ 

ยทุธศาสตรท่ี์ 4 การสร้างเสริมเครือข่ายในการพฒันาก าลงัคน 
กลยทุธ์ 4.1 สนบัสนุนการสรา้งเครอืขา่ยในการพฒันา

ก าลงัคนอย่างเป็นรปูธรรม 
กระทรวงแรงงาน 
กระทรวงพาณชิย ์

กระทรวงศกึษาธกิาร 

สภาอุตสาหกรรมฯ 
สภาหอการคา้ฯ 

สภา/สมาคมวชิาชพี 
กลยทุธ์ 4.2 จดัระบบการวางแผนพฒันาก าลงัคนเพือ่

รองรบัการขยายตวัของเศรษฐกจิ 
กระทรวงแรงงาน  

ส านกังานเลขาธกิารสภาการศกึษา 
สภาอุตสาหกรรมฯ 
สภาหอการคา้ฯ 

สภา/สมาคมวชิาชพี 
กลยทุธ์ 4.3 เสรมิความรูด้า้นการวางแผนและบรหิาร

จดัการทรพัยากรทีเ่หมาะสมใหก้บัทุก
ภาคส่วน 

กระทรวงแรงงาน 
กระทรวงพาณชิย ์

กระทรวงอุตสาหกรรม 

สภาอุตสาหกรรมฯ 
สภาหอการคา้ฯสภา/สมาคม

วชิาชพี 
กลยทุธ์ 4.4 เสรมิสรา้งกระบวนการมสี่วนร่วมเพือ่

พฒันาเครอืขา่ยภาคดีา้นก าลงัคน 
กระทรวงแรงงาน 
กระทรวงพาณชิย ์

กระทรวงอุตสาหกรรม 

สภาอุตสาหกรรมฯ 
สภาหอการคา้ฯ 

สภา/สมาคมวชิาชพี 
กลยทุธ์ 4.5 พฒันาและขยายเครอืขา่ยขอ้มลูขา่วสาร

ตลาดแรงงาน 
กระทรวงแรงงาน 
กระทรวงพาณชิย ์

กระทรวงอุตสาหกรรม 

สภาอุตสาหกรรมฯ 
สภาหอการคา้ฯ 

สภา/สมาคมวชิาชพี 
ยทุธศาสตรท่ี์ 5 การสนับสนุนให้ก าลงัคนมีความมัน่คงและหลกัประกนัในชีวิต 
กลยทุธ์ 5.1 ปรบัปรุงระบบบรหิารจดัการดา้น

สวสัดกิารและค่าตอบแทนเพือ่ใหแ้รงงาน
มหีลกัประกนัทีม่ ัน่คง/คุณภาพชวีติทีด่ ี

กระทรวงแรงงาน 
กระทรวงการพฒันาสงัคมและความ

มัน่คงของมนุษย ์

กระทรวงอุตสาหกรรม 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

สภาอุตสาหกรรมฯ 
สภาหอการคา้ฯ 

สภา/สมาคมวชิาชพี 
กลยทุธ์ 5.2 ผลกัดนันโยบายทีเ่กีย่วกบัการส่งเสรมิ

ความมัน่คงทางอาชพีและสวสัดกิาร
สงัคมใหเ้กดิผลในทางปฏบิตัทิีเ่ป็นธรรม
ใหแ้ก่แรงงานทัง้ในระบบและนอกระบบ 

กระทรวงแรงงาน 
กระทรวงการพฒันาสงัคมและความ

มัน่คงของมนุษย ์

กระทรวงอุตสาหกรรม 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

สภาอุตสาหกรรมฯ 
สภาหอการคา้ฯ 

สภา/สมาคมวชิาชพี 
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ตารางท่ี 40: ประเดน็ยุทธศาสตรแ์ละแนวทางการด าเนินงาน (ต่อ) 
ประเดน็ยทุธศาสตร/์กลยทุธ์ ผูร้บัผิดชอบหลกั ผูร้บัผิดชอบรอง 

กลยทุธ์ 5.3 สนบัสนุนการมสี่วนร่วมขององคก์ร
เกีย่วกบันายจา้งและลกูจา้ง 

กระทรวงแรงงาน 
กระทรวงการพฒันาสงัคมและความ

มัน่คงของมนุษย ์

กระทรวงอุตสาหกรรม 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

สภาอุตสาหกรรมฯ 
สภาหอการคา้ฯ 

สภา/สมาคมวชิาชพี 
กลยทุธ์ 5.4 สรา้งความเขม้แขง็แก่หน่วยงานกลางที่

ดแูลดา้นแรงงาน 
กระทรวงแรงงาน 

กระทรวงการพฒันาสงัคมและความ
มัน่คงของมนุษย ์

กระทรวงอุตสาหกรรม 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

สภาอุตสาหกรรมฯ 
สภาหอการคา้ฯ 

สภา/สมาคมวชิาชพี 
ยทุธศาสตรท่ี์ 6 การสนับสนุนให้ก าลงัคนมีคณุธรรม 
กลยทุธ์ 6.1 พฒันาคนทุกชว่งวยัอย่างเป็นองคร์วมทัง้

ดา้นสตปิญัญา อารมณ์ คุณธรรม และ
จรยิธรรม 

กระทรวงแรงงาน
กระทรวงวทิยาศาสตรฯ์ 
กระทรวงศกึษาธกิาร 

กระทรวงอุตสาหกรรม  
สภาอุตสาหกรรมฯ 
สภาหอการคา้ฯ 

สภา/สมาคมวชิาชพี 
กลยทุธ์ 6.2 สรา้งจติส านึกของคนในทุกสาขาอาชพี

ใหม้คีวามรบัผดิชอบต่อสงัคม 
กระทรวงแรงงาน

กระทรวงวทิยาศาสตรฯ์ 
กระทรวงศกึษาธกิารสภา

อุตสาหกรรมฯ 
กระทรวงอุตสาหกรรม 

สภาหอการคา้ฯ 
สภา/สมาคมวชิาชพี 

กลยทุธ์ 6.3 สรา้งเสรมิความศรทัธาในสถาบนัศาสนา
เพือ่ใหม้บีทบาทส าคญัต่อการส่งเสรมิ
ศลีธรรม และสรา้งความเป็นปึกแผ่นใน
สงัคม 

กระทรวงแรงงาน
กระทรวงวทิยาศาสตรฯ์ 

กระทรวงศกึษาธกิาร 
สภาอุตสาหกรรมฯ 

กระทรวงอุตสาหกรรม 
สภาหอการคา้ฯ 

สภา/สมาคมวชิาชพี 
 

 หากพจิารณาจากแผนยุทธศาสตร์ดงักล่าว จะสงัเกตได้ว่าเป็นแนวทางที่น ามาใช้เพื่อให้
หน่วยงานภาครฐัเกิดการบูรณาการแผนการท างานร่วมกันมากขึ้น นอกจากนี้ยงัเปิดโอกาสให้
ภาคเอกชนซึ่งเป็นฝ ัง่ต้องการก าลงัคน (Demand Side) เขา้มสี่วนร่วมในแผนยุทธศาสตรน์ี้ด้วย 
อยา่งไรกต็าม ในการน าแผนยุทธศาสตรไ์ปสู่ภาคปฏบิตัิเพื่อขบัเคลื่อนใหเ้กดิการยอมรบัน าไปใช้จรงิ
และมีการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ อาจยงัไม่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
เท่าทีค่วร โดยเฉพาะอยา่งยิง่การรว่มมอืกนัเพื่อสนบัสนุนส่งเสรมิการเรยีนรูต้ลอดชวีติอยา่งรอบดา้น 
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แนวทางการแก้ไขปัญหาด้านก าลงัคน 
ในการรบัมอืกบัวกิฤติการขาดแคลนแรงงานที่ผ่านมา ธุรกิจในภาคอุตสาหกรรมได้มกีาร

แกไ้ขปญัหาเฉพาะหน้า โดยการน าเขา้แรงงานจากประเทศเพื่อนบา้นเขา้มาทดแทนเป็นจ านวนมาก 
อยา่งไรกต็ามวธิน้ีีจะไมส่ามารถแกไ้ขปญัหาการขาดแคลนแรงงานไดใ้นระยะยาวเน่ืองจากมแีนวโน้ม
การไหลกลบัของแรงงานต่างด้าวสู่ประเทศต้นทางมากขึน้ เนื่องจากการเปิดเสรทีางการคา้และการ
ลงทุนของประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน (ASEAN Economic Community: AEC) ท าใหเ้กดิการพฒันา
อุตสาหกรรมในประเทศโดยเฉพาะประเทศพม่า กมัพูชา และลาว ปจัจยัดงักล่าวจะท าใหอ้ตัราค่าจา้ง
แรงงานต่างดา้วขยบัตวัสงูขึน้ เพิม่ตน้ทุนใหก้บัผูป้ระกอบการจนไมส่ามารถแขง่ขนัไดใ้นทีสุ่ด   

ดังนัน้วิธีการแก้ไขปญัหาเรื่องสภาวะการขาดแคลนแรงงานอย่างยัง่ยืน คือการเพิ่ม
ความสามารถในการผลติต่อหน่วยแรงงาน ดว้ยการเพิม่ประสทิธภิาพหรอืความสามารถของแรงงาน 
ผ่านการพฒันาฝีมอืแรงงาน การอบรมเพิม่ทกัษะและการศกึษาและทีส่ าคญัคอืต้องมคีวามสอดคลอ้ง
กบัความต้องการของตลาดแรงงานทัง้ในเชงิปรมิาณและคุณภาพ ในขณะเดยีวกนั การแก้ปญัหาที่
มุ่งหวงัการพฒันาเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องในระยะยาว ภายใต้ข้อจ ากดัแรงงานที่ขยายตวัช้าลงนัน้
ประเทศไทยต้องเร่งปรบัโครงสรา้งเศรษฐกจิ ใหเ้อื้อต่อการใช้แรงงานทีม่คีุณภาพในระดบัที่เขม้ขน้
มากขึ้น ยกระดบัการผลิตเปลี่ยนจากการพึ่งพาแรงงานไร้ฝีมือราคาถูก มุ่งสู่อุตสาหกรรมที่ใช้
เทคโนโลยสีูงขึ้นทัง้นี้ภาครฐัและภาคเอกชนควรให้ความส าคญักบัการวจิยัและพฒันา น าไปสู่การ
เพิ่มประสิทธิภาพและสร้างมูลค่าเพิ่มได้มากขึ้น ซึ่งจะเป็นปจัจัยส าคัญที่จะช่วยยกระดับขีด
ความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศในระยะยาว  

ภาพท่ี 114:  แนวทางการแก้ไขปัญหาด้านก าลงัคน 

 
ทีม่า: คณะวจิยั Sasin Institute for Global Affairs (SIGA) 
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 ทัง้น้ี เพื่อใหก้ารแกไ้ขปญัหาการขาดแคลนแรงงานน้ีเป็นไปอย่างราบรื่นและรวดเรว็พรอ้ม
ไปกบัการขยายตวัทางเศรษฐกจิอย่างต่อเนื่องในระยะยาวประเทศไทยจ าเป็นจะต้องมกีารวางแผน
พัฒนาก าลังคนที่ชัดเจน และที่ส าคัญจะต้องเป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่างทุกภาคส่วน 
โดยเฉพาะผู้ออกนโยบายสนับสนุนต่าง ๆ ที่จะต้องมุ่งพฒันาไปในทิศทางที่สอดคล้องกัน โดย
รายละเอยีดของนโยบายทีเ่กีย่วขอ้งกบัประเดน็เรือ่งก าลงัคน สรปุสาระส าคญัไดด้งันี้ 

1) นโยบายการศึกษา (Education Policy) ทีผ่่านมาการพฒันาก าลงัคนเป็นหน้าทีห่ลกัของ
ระบบการศึกษา โดยภาคการผลติไม่ได้มสี่วนร่วมโดยตรงในกระบวนการพฒันาก าลงัคน 
แนวโน้มการพฒันาก าลงัคนของไทยจงึเป็นไปในรปูแบบกวา้งๆ และมุ่งผลติก าลงัคนออกมา
จ านวนมากๆ แต่กลบัไม่ไดส้นองความต้องการของตลาดแรงงานอย่างแทจ้รงิ ดงันัน้มคีวาม
จ าเป็นทีก่ารจดัการศกึษาจะตอ้งเน้นการเสรมิสรา้งศกัยภาพและขดีความสามารถของผูเ้รยีน
ให้มากขึ้น เพื่อให้คุณภาพของผู้ที่จบการศึกษาอยู่ในระดบัที่มคีวามรู้และทกัษะเหมาะสม
ส าหรบัโลกของการท างาน 

2) นโยบายแรงงาน (Labour Market Policy) ควรจะต้องท าหน้าทีใ่นการช่วยใหผู้ห้างาน
สามารถเขา้ถงึขอ้มลูของตลาดแรงงาน เพื่อเอือ้ใหเ้กดิการคน้หาและจบัคู่กนัของแรงงานและ
นายจ้างที่เหมาะสม ในขณะเดียวกันจะช่วยท าให้เกิดการจ้างงานที่มีคุณภาพมากขึ้น 
(Productive Employment) ทัง้นี้มคีวามจ าเป็นทีภ่าครฐัและเอกชนควรพจิารณาปรบัค่าจา้ง
ให้สอดคล้องกบัผลติภาพแรงงานมากขึ้น นอกเหนือจากประเดน็ด้านค่าจ้างแล้ว ประเด็น
ดา้นสวสัดกิารและสภาพแวดลอ้มของการท างานกเ็ป็นปจัจยัส าคญัทีจ่ะช่วยลดปญัหาการเขา้
และลาออกจากงาน (Turnover) อกีทัง้ช่วยใหก้ารพฒันาฝีมอืแรงงานเป็นไปไดอ้ย่างต่อเนื่อง
นอกจากนี้ควรมกีารก าหนดนโยบายใหช้ดัเจนมากขึน้เกี่ยวกบัแรงงานต่างดา้ว (Immigration 
Policy)เพื่อรองรบัการปรบัโครงสรา้งเศรษฐกจิในระยะยาว 

3) นโยบายเศรษฐกิจ (Trade – Industrial - STI Policy)จากอดตีทีผ่่านมาการเปิดตลาด
การค้าเสรสี่งผลให้ผู้ผลิตต้องน าเข้าเทคโนโลยกีารผลติต่างๆ อย่างรวดเร็ว ประกอบกับ
นโยบายส่งเสรมิการลงทุนเพื่อดงึดูดอุตสาหกรรมขนาดใหญ่และนักลงทุนจากต่างประเทศ 
ท าให้อุตสาหกรรมของประเทศไทยอยู่ในสภาวะที่ต้องพึ่งพาการน าเข้าเทคโนโลยีจาก
ต่างประเทศเป็นอย่างมาก แนวทางการพฒันาดงักล่าวส่งผลต่อความต้องการก าลงัคนที่มี
รูปแบบที่ไม่ยัง่ยนื กล่าวคือยงัเป็นการใช้แรงงานขัน้พื้นฐาน มีผลิตภาพต ่ า กระทบต่อ
ความสามารถในการแข่งขนัของธุรกิจ และความสามารถในการยกระดับค่าจ้าง ดงันัน้
ประเทศไทยจะต้องมนีโยบายเศรษฐกจิทีช่ดัเจน โดยเฉพาะนโยบายอุตสาหกรรม นโยบาย
การค้า การส่งเสรมิการลงทุน และนโยบายวทิยาศาสตร์เทคโนโลยกีารวจิยั และนวตักรรม 
ที่มคีวามชดัเจนและเป็นแผนระยะยาวต่อทศิทางของโครงสร้างเศรษฐกิจไทยในอนาคต 
มุ่งเน้นการพฒันาทีส่อดคลอ้งกบัศกัยภาพและทรพัยากรทีม่อียู่ในประเทศ ในขณะเดยีวกนั
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ต้องสรา้งแรงจงูใจใหภ้าคเอกชนลงทุนในเทคโนโลยทีีต่้องใชแ้รงงานทีม่ทีกัษะสูงขึน้ ซึง่จะมี
ส่วนช่วยในการยกระดบัค่าจา้งแรงงานและคุณภาพชวีติของแรงงาน  

กล่าวโดยสรุปคอื การแก้ปญัหาความไม่สอดคลอ้งของอุปสงค์อุปทานแรงงานไทย มปีจัจยั
หลกัพืน้ฐาน 3 ดา้นที่จะต้องค านึงถงึคอืการพฒันาฝีมอืแรงงาน(Skill Development) การ
เชื่อมโยงระหว่างอุปสงคแ์ละอุปทานของแรงงาน (Matching Supply and Demand) และการ
ใช้ประโยชน์จากฝีมอืแรงงาน(Skill Utilization) กล่าวคือทิศทางในการผลิตก าลงัคน
(Manpower Planning) จะต้องมคีวามสอดคล้องกบัความต้องการของผูป้ระกอบการทัง้ใน
เชงิปรมิาณและคุณภาพ ในขณะเดยีวกนัทางดา้นอุปสงค ์(Demand-Side) ประเทศไทยต้อง
เร่งปรบัโครงสร้างเศรษฐกิจให้เอื้อต่อการใช้แรงงานที่มคีุณภาพในระดบัที่เข้มข้นมากขึ้น 
อย่างไรก็ตามเนื้ อหาในส่วนนี้ จะให้ความส าคัญกับการพัฒนาก าลังคน (Supply-side 
Development) ซึ่งมนีัยส าคญัต่อภาคการศกึษาเป็นอนัดบัแรก เนื่องจากการมอุีปทานของ
ก าลงัคนทีม่คีุณภาพถอืเป็นเงื่อนไขเบือ้งต้น เพื่อรองรบัการปรบัตวัของภาคเอกชนไปสู่การ
เพิม่ประสทิธภิาพและสรา้งมลูค่าเพิม่ไดม้ากขึน้ในระยะยาว 

ภาพท่ี 115:  การวางแผนพฒันาก าลงัคนอยา่งบูรณาการ 

 

 
 

ทีม่า: คณะวจิยั Sasin Institute for Global Affairs (SIGA) 
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การสร้างความเช่ือมโยงระหว่างการศึกษาและตลาดแรงงาน 
แนวคิดการสร้างความเชือ่มโยงระหว่างการศึกษาและตลาดแรงงาน 

ปญัหาการขาดแคลนแรงงานของไทยในปจัจุบัน ส่วนหน่ึงมาจากการที่ระบบ
การศกึษาผลติคนแบบไรท้ศิทาง ไม่สอดคลอ้งต่อความต้องการของตลาดแรงงาน ทัง้นี้หาก
เรามองการส่งผ่านระหว่างการศกึษาและตลาดแรงงานจะเหน็ว่ามขีอ้ต่อ (Intersection) ที่
ส าคญัอยู่ 3 จุดคอื (1) การเขา้เรยีน (Enrollment) (2) การพฒันาทกัษะ (Skill Formation) 
และ (3) การเขา้สู่ตลาดแรงงาน (Market Entry) การวเิคราะหโ์ดยใชภ้าพกรอบแนวคดิใน
ลักษณะนี้มีข้อดีเนื่ องจากจะช่วยให้เราเห็นถึงความเชื่อมโยงระหว่างการศึกษาและ
ตลาดแรงงานและความสมัพนัธเ์ชงิระบบของนักเรยีน สถานศกึษา และผูป้ระกอบการซึง่ใน
ความเป็นจรงิพบว่าแต่ละตวัแสดงมมีมุมองและพฤตกิรรมทีไ่ม่สอดคลอ้งกนั และขาดการบูร
ณาการรว่มมอืกนั ท าใหท้า้ยสุดไม่สามารถไปถงึจุดหมายทีแ่ต่ละฝ่ายต่างต้องการได ้ดงันัน้
เนื้อหาในส่วนต่อไปจะระบุประเด็นส าคญั (Critical Issue) ของแต่ละข้อต่อ พร้อมทัง้
น าเสนอแนวทางการแก้ไขซึง่ส่วนหนึ่งไดจ้ากการศกึษาประสบการณ์ของประเทศต่างๆ ซึง่
เป็นตวัอยา่งทีด่ ี(Good Practice)ทีส่ามารถน ามาประยกุตใ์ชก้บัประเทศไทยได ้

 

ภาพท่ี 116:  กรอบแนวคิดการสรา้งความเช่ือมโยงระหว่างการศึกษาและตลาดแรงงาน 

 
 

ทีม่า: คณะวจิยั Sasin Institute for Global Affairs (SIGA) 
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1) การเข้าเรียน (Enrollment) 
ค าถามที่ส าคัญในข้อต่อแรกนี้คือท าอย่างไรที่ทุกคนเข้าถึงระบบการศึกษาและ

สามารถท าใหน้ักเรยีนเลอืกเรยีนในวชิาและสาขาทีเ่หมาะกบัและตอบโจทยต์ลาดแรงงานไป
ได้ในเวลาเดียวกนั จากการส ารวจเบื้องต้นพบว่านักเรยีนส่วนใหญ่ที่ต้องออกกลางคนัมี
สาเหตุส าคัญคือไม่มีเงินเรียนต่อหรือต้องช่วยท างานเพื่อหารายได้มาเลี้ยงครอบครัว 
(Affordability) ซึ่งตามปกตแิล้วจะใช้มาตรการการให้เงนิทุนเรยีนต่อ แต่ด้วยข้อจ ากดัด้าน
สภาพคล่องโดยเฉพาะในกรณีของเด็กที่ด้อยโอกาสมาจากพื้นฐานครอบครวัที่ยากจน 
รฐับาลควรเพ่ิมจ านวนเงินอดุหนุนให้ครอบคลุมค่าเสียโอกาส (Opportunity Cost) จาก
การตอ้งสญูเสยีแรงงานเพื่อเขา้มาสู่ระบบการศกึษาดว้ย  

ส าหรบัเรื่องการตดัสนิใจของนักเรยีนทีจ่ะเลอืกเรยีนสาขาวชิาใดนัน้ พบว่านักเรยีน
ส่วนใหญ่มกัไม่มขีอ้มลูเพยีงพอเกี่ยวกบัทางเลอืกทางการศกึษา ท าใหบ้างคนตดัสนิใจเลอืก
เรยีนในสิง่ทีต่นเองไมรู่ด้ว้ยซ ้าว่าจะน าไปสู่การประกอบอาชพีอะไร ดงันัน้ควรจะมกีารพฒันา
ฐานข้อมูลอาชีพ (Occupational Information Database) ทีร่วบรวมรายละเอยีดเกี่ยวกบั
โอกาสทางอาชพี เสน้ทางความก้าวหน้า แนวโน้มของอุตสาหกรรมนัน้ ๆ รวมถงึค่าจา้งและ
การฝึกอบรมในสายงาน แต่อย่างไรกต็ามนอกจากการมขีอ้มลูเบือ้งต้นแล้ว จ าเป็นจะต้องมี
กลไกท่ีจะสามารถท าให้เดก็ท่ีมีความเส่ียงสามารถเข้าถึงและเข้าใจข้อมูลเหล่าน้ีได้ 
(Engage the Disengaged) เช่นการเพิม่ความเขม้ขน้ของการแนะแนวเพื่อวางแผนอาชพี 
(Career Planning)ในการเรยีนการสอนตัง้แต่ช่วงมธัยมต้น โดยใหค้วามสนใจเป็นพเิศษกบั
กลุ่มเดก็ทีม่คีวามเสีย่งทีจ่ะออกจากระบบศกึษา 

ประเดน็ส าคญัทีม่คีวามเกี่ยวเนื่องกนัอกีประการหนึ่งคอืท าอย่างไรจะสามารถสรา้ง
ค่านิยมใหม่ส าหรบัการเรยีนในสายอาชพี ในกรณีนี้ควรศึกษาโมเดลต้นแบบของประเทศ
เกาหลใีต้ ที่ประสบความส าเรจ็ในการสรา้งเครอืข่ายสถาบนัอาชวีะใหม่โดยให้ชื่อเรยีกว่า 
Meister School ซึง่เปลีย่นแปลงภาพลกัษณ์อาชวีะ ถงึขนาดรฐับาลเกาหลใีต้เรยีกนักเรยีน
อาชวีะเหล่านี้ว่าเป็น 'Young Meister' ซึง่เป็นศพัทเ์ยอรมนัทีแ่ปลว่าMaster หรอืผูช้ านาญ
อย่างถ่องแทใ้นสิง่ทีต่นท า ท าใหเ้ดก็อาชวีะไดร้บัการยกย่องและเพิม่สดัส่วนคนเรยีนอาชวีะ
มากขึน้ 

 

2) การพฒันาทกัษะ (Skill Formation) 
หลงัจากทีน่ักเรยีนเขา้มาในระบบการศกึษาแล้ว ผูใ้หบ้รกิารทางการมหีน้าทีใ่นการ

ท าใหน้กัเรยีนจบออกไปแลว้มทีกัษะทีจ่ าเป็นต่อโลกของการท างาน ซึง่อาศยัการปรบัเปลีย่น
กระบวนการเรยีนการทีม่เีนื้อหาตอบสนองต่อความต้องการของตลาดแรงงานและเหมาะสม
กบัขดีความสามารถในการเรยีนรูข้องนักเรยีนโดยอนัดบัแรกควรการจดัท าหลกัสูตรท่ีเน้น
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การสร้างสมรรถนะมากขึ้น (Competency-based Curriculum) ซึ่งเป็นการพฒันา
ร่วมกนัระหว่างภาคอุตสาหกรรมและสถานศึกษา โดยมกีารระบุถึงสมรรถนะที่ภาคธุรกิจ
ต้องการอย่างละเอยีดถี่ถ้วนยกตวัอย่างเช่นกรอบการจดัการศกึษาและพฒันาฝีมอืแรงงาน
อาชวีะของประเทศออสเตรเลยี มกีารก าหนดหลกัสูตรบนพื้นฐานของสมรรถนะที่ตรงกบั
ลกัษณะของงานที่ปฏบิตัิจรงิ (Expected Task) ซึ่งนักเรยีนในแต่ละสายวชิาชพีจะมี
ส่วนประกอบของหลักสูตรที่แตกต่างกันออกไปตามสมรรถนะที่ต้องใช้ในอาชีพนัน้  ๆ 
ในขณะทีศู่นยฝึ์กอบรมแต่ละแห่งสามารถปรบัเปลีย่นส่วนประกอบของหลกัสูตรใหส้อดคลอ้ง
กบัเขา้กบัความต้องการในระดบัพืน้ทีไ่ดอ้นัดบัทีส่องโมเดลของการเรียนการสอนจะต้อง
เน้นการปฏิบติังานจริง (Hands-on Learning) มากขึน้ ซึง่ในปจัจุบนัประเทศไทยเองกเ็ริม่
มตีัวอย่างของรูปแบบการจดัการเรียนการสอนแบบนี้ให้เห็นอยู่บ้างเรียกว่า “โรงงานใน
โรงเรยีน โรงเรยีนในโรงงาน” หรอืการจดัการศกึษาในระบบทวภิาค ีโดยในเบื้องต้นนับว่า
ประสบความส าเรจ็ในการท าให้สถานศกึษาสามารถปรบัวธิเีรยีนเปลีย่นวธิสีอน เพื่อเคลื่อน
ไปสู่หลกัสตูรฐานสมรรถนะ และกรอบมาตรฐานคุณวุฒวิชิาชพีไดด้ขีึน้ 

 

3) การเข้าสู่ตลาดแรงงาน (Market Entry) 
ด้วยความแตกต่างเชิงคุณภาพการเรียนการสอนของแต่ละสถาบันการศึกษา

ประกาศนียบตัรหรอืปรญิญาในปจัจุบนัไม่สามารถเป็นตวัส่งสญัญาณที่บ่งชี้ถงึคุณลกัษณะ
หรอืทกัษะของบณัฑติได้อย่างแม่นย าอีกต่อไป (False Signaling) ในขณะเดยีวกัน
ผู้ประกอบการมกัพบว่าประวตัิการศกึษาหรอืแม้แต่การประเมนิผู้สมคัรผ่านการสมัภาษณ์
เพยีงสองสามครัง้คงไม่อาจการนัตคีวามสามารถในการปฏบิตัิงานซึ่งในท้ายที่สุดแล้วจงึมี
ความเสีย่งทีท่ ัง้นายจา้งและผูห้างานไมส่ามารถจบัคู่กนัอย่างเหมาะสม  

วธิีแรกที่สามารถช่วยแก้ไขปญัหาน้ีคอื การปรบัปรุงประสิทธิภาพของการส่ง
สญัญาณ (Effective Signaling) เพื่อให้ทัง้นายจา้งและลูกจา้งไดท้ราบถงึอุปสงค์อุปทาน
ของแต่ละฝา่ยอย่างถูกต้องและชดัเจนมากขึน้ ในต่างประเทศมเีริม่มกีารเกดิขึน้ของผูร้บัรอง
คุณวุฒทิีเ่ป็นบุคคลทีส่าม (Third-Party Credential)เขา้มาท าหน้าทีใ่นการประเมนิคุณภาพ
ของผูส้มคัรงาน ยกตวัอย่างเช่น WorkKeys Assessment System (WAS) ด าเนินงานโดย 
ACT ซึง่ไดถู้กน ามาใชอ้ย่างแพร่หลายในประเทศสหรฐัอเมรกิาเพื่อวดัระดบัของทกัษะต่างๆ 
ทีม่คีวามจ าเป็นต่อความส าเรจ็ในหน้าทีก่ารงาน เช่น ทกัษะการเขยีนเชงิธุรกจิ คณิตศาสตร์
ประยุกต์ หรอืทกัษะในการปฏสิมัพนัธก์บัผูอ้ื่น (Soft Skills) ส าหรบัผูท้ีผ่่านการทดสอบนี้จะ
ไดร้บัประกาศนียบตัร National Career Readiness Certificate (NCRC) แสดงถงึความ
พรอ้มในการท างานในระดบัมาตรฐานที่นายจา้งต้องการ วธิทีีส่องคอืสถาบนัการศกึษาอาจ
มุ่งสร้างเสริมความสมัพนัธ์กบัภาคธุรกิจให้มีความเข้มแขง็และสร้างความน่าเช่ือถือ



โครงการวจิยัเรื่องการก าหนดแนวทางการพฒันาการศกึษาไทยกบัการเตรยีมความพรอ้มสูศ่ตวรรษที ่21 

 
 

446 
 

เพ่ือเอ้ือให้เกิดการจ้างงานโดยตรง (Relationship-based hiring) หรอืวธิสีุดทา้ยซึ่งดู
น่าจะมีประสิทธิผลมากที่สุด คือการที่สถานประกอบการเข้ามา มีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษาตัง้แต่ข้อต่อแรกของการเช่ือมโยงระหว่างการศึกษาและตลาดแรงงาน โดย
การจ้างงานก่อนเรียน (Pre-Hiring) และให้เงนิอุดหนุนส าหรบัการศึกษาและฝึกอบรม
ทักษะ และการันตีการมีงานท าเมื่อ เรียนจบ ซึ่งพบว่าช่วยให้ผู้ส าเร็จการศึกษามี
ความสามารถ ทักษะและเจตคติในการท างานสอดคล้องกับความต้องการของสถาน
ประกอบการไดเ้ป็นอยา่งด ี

 

โมเดลการขบัเคล่ือน 
การน าแนวทางการแก้ไขปญัหาดงัที่ได้กล่าวมาในเบื้องต้นไปสู่ภาคการปฏบิตัใิห้มี

ประสทิธภิาพและประสทิธผิลนัน้เป็นเรื่องที่ค่อนขา้งท้าทายมาก เนื่องจากมหีน่วยงานจาก
ภาคส่วนที่หลากหลายที่มสี่วนเกี่ยวข้องกับความเชื่อมโยงระหว่างระบบการศึกษาและ
ตลาดแรงงานจะตอ้งท างานอยา่งบรูณาการ มคีวามสอดคลอ้งและมทีศิทางไปในทางเดยีวกนั 
ซึง่จ าเป็นจะตอ้งมกีารปรบัเปลีย่นเชงิโครงสรา้งของระบบ โดยค านึงถงึแนวทางทีส่ าคญัอย่าง
น้อย 3 ประการ คอื 

1) พัฒนาระบบการเก็บข้อมูลและเผยแพร่ข้อมูล (Data Collection and 
Dissemination) 

การจัดท าข้อมูลด้านอาชีพเพื่อการแนะแนวการศึกษานั ้นมีความส าคัญมาก 
เนื่องจากนกัเรยีน นกัศกึษาจะไดม้คีวามรูค้วามเขา้ใจและสามารถตดัสนิใจเลอืกอาชพีไดด้ว้ย
ตนเองโดยทราบถึงปจัจยัที่มคีวามเกี่ยวข้องได้อย่างครบถ้วนเช่น ลกัษณะและสภาพการ
ท างานโอกาสการมงีานท า ความก้าวหน้าของแต่ละอาชพีตลอดจนการเตรยีมความพรอ้ม
ของตนเองก่อนเขา้สู่ตลาดแรงงาน ซึง่ในปจัจุบนัขอ้มลูรายละเอยีดของแต่ละอาชพีส่วนใหญ่
มกีารจดัท าอยูแ่ลว้ เพยีงแต่กระจดักระจายอยู่กบัหลายๆหน่วยงาน ดงันัน้ควรมกีารรวบรวม
ขอ้มูลให้อยู่ในที่เดยีว จดัท าเป็นระบบฐานขอ้มูลที่มคีวามครอบคลุมและสมบูรณ์ในรูปแบบ
ออนไลน์ (Online Comprehensive Database) ทีน่ักเรยีน นักศกึษา นักแนะแนวการศกึษา 
รวมทัง้ประชาชนทัว่ไปสามารถเขา้ถงึไดแ้ละสะดวกต่อการใชง้านนอกจากนี้ควรมกีารพฒันา
เมตริก (Metrics) เป็นกลไกส าคัญเพื่อเอื้อให้เกิดการสร้างความรับผิดชอบ 
(Accountability)ของผลลพัธ์ในตลาดแรงงาน (Labor Market Outcome) เช่น กระทรวง
ศกึษาอาจมกีารก าหนดให้สถานศกึษาจดัท าแบบส ารวจภาวะการมงีานท าของบณัฑติแบบ
ประจ าปี โดยข้อมูลจะต้องถูกตีพิมพ์ต่อสาธารณะ เพื่อให้นักเรยีนทราบถึงคุณภาพและ
ความสามารถของสถาบนัการศกึษาในการจดัการศกึษาใหต้อบสนองกบัโลกของการท างาน 
ซึง่อาจจดัท าออกมาในรปูแบบของการจดัอนัดบัสถานศกึษา (National Ranking) เพื่อสรา้ง
แรงจงูใจใหก้บัสถานศกึษาไดอ้กีทางหนึ่ง 
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2) เพ่ิมความร่วมมือระหว่างสถาบนัการศึกษาและสถานประกอบการให้เข้มข้นขึ้น 
(Provider and Private-sector Collaboration) 

ปจัจุบนัมสีถานประกอบการบางส่วนท าการฝึกอบรมก าลงัคนอยู่แล้วเพื่อใช้ในการ
ท างานของสถานประกอบการนัน้ ๆ แต่มกัมเีฉพาะสถานประกอบการทีม่ขีนาดใหญ่ ในขณะ
ทีธุ่รกจิที่มขีนาดกลางหรอืย่อมลงมา ยงัประสบปญัหาการพฒันาแรงงานของตนเองอยู่มาก 
ดงันัน้ควรมมีาตรการทีเ่หมาะสมเพื่อใหเ้กดิการร่วมมอืกนัระหว่างสถานฝึกอบรมของภาครฐั
และเอกชน เพิ่มแรงจูงใจให้กับสถานประกอบการให้เข้ามสี่วนร่วมในการจดัการศึกษา 
โดยเฉพาะในระดบั (Sector-based Collaboration) เพื่อใหร้ปูแบบการเรยีนการสอนมคีวาม
สอดคลอ้งกบัตามที่ตลาดแรงงานต้องการ รวมทัง้ยงัเป็นการช่วยกนัลดต้นทุนในการจดัการ
การศกึษาและการฝึกอบรมแรงงานไปดว้ยอกีทางหนึ่ง 

3) จดัตัง้หน่วยงานบรูณาการก าลงัคนระดบัชาติ (Skill System Integrator) 

โครงสรา้งการบรหิารพฒันาก าลงัคนของประเทศไทยทีผ่่านมามจีุดอ่อนทีส่ าคญัคอืมี
หน่วยงานทีด่แูลเรื่องการจดัการศกึษาหลายหน่วยงาน ซึง่ไม่มคีวามรูเ้กี่ยวกบัความต้องการ
ของภาคเศรษฐกจิตลาดแรงงาน ยงัไม่มอีงคก์รใดๆ ทีจ่ะเขา้มาประสานงานในระดบัประเทศ
ในทุกระดับการศึกษาอย่างแท้จริง ดังนัน้เพื่อให้การประสานงานได้ในทางปฏิบัติ จึง
จ าเป็นต้องมอีงคก์รบูรณาการก าลงัคนระดบัชาติ (Skill System Integrator) โดยมหีน้าที่
ส าคญัคอื (1) การเขา้ไปมสี่วนร่วม ประสานงานและ บูรณาการในทุกกจิกรรมตัง้แต่การ
ก าหนดทศิทางการวางแผนนโยบาย (Policy Formation) ดา้นเศรษฐกจิ การศกึษา แรงงาน 
และการพฒันาด้านวิทยศาสตร์และเทคโนโลยี ไปจนถึงการน านโยบายไปสู่ภาคปฏิบัต ิ
(Policy Implementation) (2) การกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวขอ้งเขา้มามสี่วนร่วมและ
สรา้งใหเ้กดิแรงผลกัดนัในประเดน็ที่มคีวามส าคญัเร่งด่วน (Priority Area) และ (3) ก ากบั
ดแูลและประเมนิผล เพื่อพฒันาคุณภาพและปรบัปรงุการด าเนินงานใหม้ปีระสทิธภิาพ 
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บทที่ 5 

สรุปและขอ้เสนอแนะเชิงนโยบาย : 
แนวทางการพฒันาการศึกษาไทย 

กบัการเตรียมความพรอ้มสู่ศตวรรษที่ 21 
 

5.1  สรปุ  

 พลวัตการเปลี่ยนแปลงโลกจากการก้าวเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 ได้ส่งผลกระทบทัง้ทางสังคม 
เศรษฐกจิ สิง่แวดล้อม และการเมอืงของทุกประเทศในประชาคมโลก การปรบัแนวทางการศกึษาเพื่อ
พฒันาประชากรใหม้คีวามพรอ้มสู่ศตวรรษใหม่ถูกก าหนดเป็นวาระแห่งชาตขิองหลายประเทศ ความทา้
ทายในการปรบัแต่งการศกึษาจากแนวทางของศตวรรษที ่20 ที่มกีระบวนทศัน์แตกต่างอย่างสิ้นเชงิจงึ
เป็นความทา้ทายหลกัของการปฏริปูการศกึษาไทยของศตวรรษที ่21 ดว้ยเช่นกนั 

สภาวการณ์การเปล่ียนแปลงของโลกในศตวรรษท่ี 21 ท่ีมีนัยส าคญัต่อการจดัการศึกษา
ไทย และก าหนดภาพรวมของเป้าประสงคห์ลกัของการจดัการศึกษาของไทย 

บรบิทการเปลี่ยนแปลงส าคญัที่มผีลกระทบต่อประเทศไทย ที่จะมผีลกระทบและนัยส าคญัต่อ
ภาคการศกึษาเรยีนรูข้องประเทศไทยทีส่ าคญั ประกอบดว้ย 3 ระดบั 

1) แนวโน้มการเปลีย่นแปลงของโลก (Global Trend) ทีส่ าคญั คอื พลวตัการเปลีย่นแปลงโลก
จากการก้าวผ่านจากศตวรรษที ่20 เขา้สู่ศตวรรษที่ 21  โดยสรุปเป็นประเดน็ส าคญัได ้ 3 
กระแส ไดแ้ก่ (1) กระแสการเปลีย่นแปลงจากศตวรรษแห่งอเมรกิา (American Century)สู่
ศตวรรษแห่งเอเชยี (Asian Century) (2) กระแสการเปลีย่นจากยุคแห่งความมัง่คัง่ สู่ยุค
แห่งความสุดโต่ง ทัง้ ธรรมชาต ิการเมอืง และธุรกจิ  และ (3) กระแสการเริม่เปลีย่นแกน
อ านาจจากภาครฐัและเอกชนสู่ภาคประชาชน (Citizen Centric Governance) หรอื
ประชาภบิาล 

2) แรงขบัเคลื่อนในระดบัภูมภิาค (Regional Forces) การรวมกลุ่มทางเศรษฐกจิของภูมภิาค
ต่างๆ ของโลกมากขึน้โดยกรอบความรว่มมอืทีม่คีวามส าคญัใกลช้ดิกบัประเทศไทยมาก คือ
การรวมกันเป็นประชาคมอาเซยีน (ASEAN Community) และการรวมกลุ่มของเอเชีย
ตะวนัออก (Regional Comprehensive Economic Partnership: RCEP) 
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3) ประเด็นภายในประเทศไทย (Local Issues) และยุทธศาสตร์ของประเทศ (Country 
Strategy)  โดยประเดน็ปญัหาภายในประเทศไทยทีส่ าคญัของไทย คอื เรื่องความเหลื่อมล ้า 
กับดกัประเทศรายได้ปานกลาง วิกฤตด้านความมัน่คง การเปลี่ยนแปลงทางครวัเรอืน 
ส าหรบัเรื่องทศิทางยุทธศาสตร์ของประเทศนัน้ รฐัได้ก าหนดยุทธศาสตร์ของประเทศ 4 
ยุทธศาสตรห์ลกัคอื (1) ยุทธศาสตรส์รา้งความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ (Growth 
& Competitiveness)  (2) ยุทธศาสตรส์รา้งโอกาสบนความเสมอภาคและเท่าเทยีมกนัทาง
สงัคม (Inclusive Growth)  (3) ยุทธศาสตรก์ารเตบิโตบนคุณภาพชวีติทีเ่ป็นมติรกบั
สิง่แวดลอ้ม (Green Growth) (4) ยุทธศาสตรป์รบัสมดุลและพฒันาระบบการบรหิารจดัการ
ภาครฐั ทัง้นี้จากการทบทวนยทุธศาสตร์ของประเทศ พบว่า การใหค้วามส าคญักบัเรื่องการ
พัฒนาการศึกษา (Education) เป็นหนึ่ งในเนื้ อหาย่อยของยุทธศาสตร์ที่ภาครัฐให้
ความส าคญั ซึ่งในปจัจุบนัมคีวามท้าทายในการน าไปสู่การปฏบิตัเิพื่อให้เกดิการยกระดบั
คุณภาพการศกึษาอยา่งแทจ้รงิ 

 
หากเมือ่พจิารณาจากเป้าประสงคข์องการศกึษาทีส่ามารถตอบสนองกบัพลวตัการเปลีย่นแปลง

ดงักล่าวได้ ระบบการศึกษาของไทยในอดตีที่ผ่านมาจนกระทัง่ปจัจุบนัมขี้อจ ากดัหลายประการ ผล
การศกึษาวเิคราะหร์ะบบการศกึษาไทยพบขอ้จ ากดัหลกัใน 5 ดา้น คอื  

1) ความไม่ตรงประเด็น (Irrelevancy) หมายถึงการที่การศึกษาไม่ได้สร้างคนที่มี
คุณลกัษณะที่สามารถตอบสนองกบัชุดความท้าทายใหม่ได้ เช่น การที่ประชากรวยั
เรยีนขาดทกัษะชวีติ ทกัษะการท างานร่วมกนั และการจดัการความขดัแย้ง การที่
หลกัสูตรขาดการค านึงถงึภูมปิญัญาท้องถิน่ การที่การเรยีนการสอนไม่ได้เสรมิให้เกดิ
ทกัษะแห่งศตวรรษที ่21 การที่ผูส้ าเรจ็การศกึษามอีตัราการว่างงานสูงในขณะที่บาง
สาขาอาชพีมกีารขาดแคลนแรงงาน โดยเฉพาะอยา่งยิง่สายงานวชิาชพีทีใ่ชเ้ป็นฐานของ
เศรษฐกจิฐานความรู ้(Knowledge Based Economy) เช่น การพฒันาวทิยาศาสตร ์
เทคโนโลยแีละนวตักรรม (Sceince, Technology, Innovation: STI) ซึง่เป็นทางหนึ่งที่
ไทยจะใชก้า้วผ่านกบัดกัประเทศรายไดป้านกลางได ้

2) การด้อยคณุภาพ (Low Quality) หมายถงึผลสมัฤทธิก์ารศกึษาของผูเ้รยีนต ่า เช่น ผล
คะแนนเฉลี่ย PISA ของไทยต ่ากว่าค่าเฉลี่ยนานาชาต ิการที่คะแนน NT (National 
Test) และ GAT-PAT มแีนวโน้มต ่าลงเรื่อยๆ  ตลอดจนผลส ารวจผู้ว่าจ้างผู้จบ
การศกึษาใหมท่ีร่ะบุถงึการขาดสมรรถภาพในการท างาน 

3) ข้อจ ากดัด้านการเข้าถึงและการขาดความเท่าเทียม (Inaccessibility and 
Inequity) หมายถึงการเข้าไม่ถึงการศึกษาที่มคีุณภาพของคนส่วนใหญ่ และความ
แตกต่างของคุณภาพการศกึษาในแต่ละพืน้ที ่เช่น คะแนน PISA ของนกัเรยีนกรุงเทพมี
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ค่าเฉลี่ยสูงกว่าค่าเฉลี่ยนานาชาต ิในขณะที่พื้นที่อื่นส่วนใหญ่สอบตก หรอืการที่อตัรา
การเขา้เรยีนประถมมแีนวโน้มต ่าลงเรือ่ยๆ โดยเฉพาะอยา่งยิง่กลุ่มทีม่ฐีานะไมด่  ี

4) การขาดประสิทธิภาพ (Inefficiency) หมายถึงการที่การจดัสรรทรพัยากรกับ
กระบวนการการส่งเสรมิการเรยีนการสอนทีส่รา้งทกัษะแห่งศตวรรษที ่21 ไม่สอดคลอ้ง
กนั เช่น การมสีดัส่วนงบประมาณสูงแต่ผลสมัฤทธิต์ ่า การก าหนดงบประมาณโรงเรยีน
ตามปรมิาณนักเรยีน การใช้เกณฑว์ชิาการมาใหผ้ลตอบแทนแทนครมูากกว่าคุณภาพ
การสอน นอกจากนัน้ระบบผลตอบแทนครูไม่ได้อิงกับผลงานที่เป็นผลสมัฤทธิข์อง
ผูเ้รยีนหรอืพฒันาการเรยีนรูข้องผูเ้รยีนอย่างแทจ้รงิ รวมไปถงึ  การทีผู่เ้รยีนใชเ้วลาใน
หอ้งเรยีนมากแต่ผลผลสมัฤทธิต์ ่า เป็นตน้ 

5) การขาดการพฒันาในลกัษณะองค์รวม (not Holistic Development) โดยกรอบ
การพัฒนายงัมีความแยกส่วน ขาดการเชื่อมต่อเชิงนโยบายการพัฒนาการศึกษา 
ส่งเสรมิการเรยีนรูต้ลอดชวีติ กบัการพฒันาก าลงัคน การพฒันาเศรษฐกจิ ไปจนถงึการ
พฒันามนุษยแ์ละสงัคมในมติต่ิางๆ อย่างเป็นองค์รวม โดยเฉพาะอย่างยิง่ขอ้จ ากดัใน
การน านโยบายไปสู่การปฏบิตัใิหเ้กดิผลในทางรปูธรรม  

นอกจากนัน้ หากพจิารณาไปถงึต้นตอของปญัหาทีเ่กดิขึน้ในระบบการศกึษาไทย หรอืรากของ
ปญัหาทีอ่าจส่งผลใหก้ารพฒันาการเรยีนรูใ้นศตวรรษที ่21 ของประเทศไทยยงัไม่เป็นไปตามวถิทีางที่
พงึประสงค ์สรุปได ้4 ประการทีส่ าคญั ไดแ้ก่ (1) แนวคดิของการเรยีนรูข้องศตวรรษที ่21 เป็นแนวคดิ
การเรียนรู้ใหม่ที่เปลี่ยนไปจากเดิม (2) แนวทางการบริหารจัดการด้านการศึกษา (Education 
Management)  (3) ความสุ่มเสี่ยงของปญัหาคอรปัชัน่ท าให้เกิดการใช้ทรพัยากรและงบประมาณเพื่อ
การศกึษาไมเ่ตม็ประสทิธภิาพ  (4) ปญัหาการประเมนิผลการศกึษา  

1) แนวคิดของการเรียนรู้ของศตวรรษที ่21 เป็นแนวคิดการเรียนรู้ใหม่ทีเ่ปลีย่นไปจาก
เดิม 

- แนวคดิการรยีนรูเ้ปลีย่นแปลงไปจากเดมิ กล่าวคอื การศกึษาไทยไม่ท าใหเ้ดก็เรยีนแลว้
เกดิการรูจ้รงิ เพราะเมื่อเรยีนแล้วต้องมพีื้นฐานไปต่อความรูใ้หม่ แต่ถ้าพืน้ฐานความรู้
เดมิไม่แน่นก็ไม่สามารถไปต่อความรู้ใหม่ได้ ดงันัน้ แนวคดิการเรยีนรู้ ต้องก้าวข้าม
สาระวชิา ไปสู่ การเรยีนรูท้กัษะเพื่อการด ารงชวีติ ซึง่ไม่ใช่สาระวชิาจะไม่มคีวามส าคญั 
หากแต่ไม่เพยีงพอต่อการด ารงชวีติในศตวรรษนี้ ดงันัน้ การศกึษาสมยัใหม่ ต้องเลง็
เป้าหมายเลยจากเน้ือหาวชิา ไปสู่การพฒันาทกัษะ น าไปสู่การเปลีย่นแปลงวธิจีดัการ
เรยีนรู ้

- การปฏริปูการเรยีนรูข้องผู้เรยีนซึง่มคีรเูป็นพลงัทีย่ ิง่ใหญ่ในการขบัเคลือ่น  การปฏริูป
การศึกษาให้เกิดขึ้นได้จรงิ หากได้รบัการส่งเสรมิสนับสนุนให้สามารถปรบัเปลี่ยน
กระบวนการเรยีนรูท้ ัง้ในและนอกหอ้งเรยีนใหม้คีวามหมาย เชื่อมโยงสู่ชวีติจรงิรวมทัง้
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สามารถพฒันาทกัษะทีห่ลากหลายของผูเ้รยีน มใิช่เพยีงเพื่อสอบ แต่เป็นการเรยีนรูเ้พื่อ
เผชญิความเปลีย่นแปลง  

- แนวคดิการเรยีนรูส้ าหรบัคร ูคอื เน้นการแลกเปลีย่นเรยีนรู ้เน้นเดก็เป็นศูนยก์ลาง เน้น
ค าถามและปญัหา ครตูอ้งฝึกเป็นนกัตัง้ค าถามและนกัตัง้ปญัหาเพื่อสรา้งบรรยากาศของ
การเรยีนรู ้ 

- การเปลีย่นวธิจีดัการเรยีนรู้ คอื การตัง้ค าถามมากกว่าการค้นหาค าตอบ การต่อยอด
ความรูแ้บบไมใ่ช่ไปสู่ยอดความรู ้แต่ตอ้งเป็นลกัษณะของการแตกขยายความรู้ พืน้ทีใ่น
การลองผิดลองถูก สามารถคิดนอกกรอบ แต่ต้องมคีวามรู้ในกรอบเสียก่อน เพราะ
ทกัษะของการเรยีนรู ้คอืกระบวนการเรยีนรูท้ีคุ่ ้นเคย กลวัการลองผดิลองถูก ต้องลอง
ผดิ-ลองถูก เป็นตน้ โดยผ่านการเรยีนรูไ้ดห้ลายช่องทาง 

- คุณลกัษณะของผูเ้รยีนทีพ่งึประสงค์ การเรยีนรูสู้่คุณธรรม ความดีงาม เหน็แก่ส่วนรวม 
การสร้างคุณสมบตัิ สร้างความเป็นคน ท างานหนัก สู้งาน การเรียนตลอดชวีติ การ
สนใจพฒันาสงัคม นอกจากโรงเรยีนจะให้ความส าคญัในการปลูกฝงัสิง่ดงักล่าวแล้ว 
สถาบนัครอบครวักต็อ้งเป็นเสาหลกัใหก้ารใหค้วามส าคญัและการใส่ใจ 

2) แนวทางการบริหารจดัการด้านการศึกษา (Education Management) 

รากปญัหาอกีประการคอื วฒันธรรมองคก์รราชการรวมศูนย ์และจดัการแบบควบคุมและสัง่การ 
(Command & Control)  รปูแบบการบรหิารงานการศกึษาของกระทรวงศกึษาธกิารด้วยวธิกีารหรอื
ยทุธศาสตรท์ีไ่มส่อดคลอ้งกบัองคก์รส าหรบัการเรยีนรู ้ ท าใหร้ะบบไม่สอดรบักบัระบบการเรยีนรู ้ดงันัน้
กระทรวงศกึษาจงึต้องปรบัเปลี่ยน ปฏริปูใหเ้ป็นองค์กรแห่งการเรยีนรู ้(Learning Organization)  และ
บุคลากรแห่งการเรยีนรูอ้ย่างแทจ้รงิ  พรอ้มไปกบัการเสรมิสรา้งศกัยภาพ (Empowerment) ใหโ้รงเรยีน
และครูสร้างนวตักรรมการเรยีนรู้ ให้อิสรภาพของโรงเรยีนหรอืสถาบนัการศึกษาภายใต้เงื่อนไขการ
รบัผดิชอบ  อาท ิใหอ้สิระดา้นการใชง้บประมาณ และดา้นการจดัหลกัสูตรการเรยีนการสอน โดยเป็น
อสิรภาพทีม่กีารตรวจสอบ 

นอกจากนี้ การบรหิารจดัการการศกึษาต้องจดัการร่วมกนักบัผูป้กครอง เพื่อสรา้งความสมัพนัธ์
ใหเ้ขา้ใจรว่มกนัว่าครกูบัพ่อแมผู่ป้กครองจะรว่มกนั ตลอดจนการใหค้วามส าคญักบัระบบผลติคร ู 

3) ความสุ่มเสีย่งของปัญหาคอรปัชัน่ท าให้เกิดการใช้ทรพัยากรและงบประมาณเพือ่
การศึกษาไม่เตม็ประสิทธิภาพ   

ปญัหาความสุ่มเสีย่งของคอรปัชัน่จากระบบการบรหิารการศกึษา เป็นสิง่ที่ต้องมกีารแก้ไข เพื่อ
ลดความสุ่มเสี่ยงเหล่านี้  อันท าให้เกิดการใช้ทรัพยากรหรืองบประมาณเพื่อการศึกษาไม่เต็ม
ประสทิธภิาพ โดยจ าเป็นต้องมีมาตรการตรวจจบั หรอืบทลงโทษที่รุนแรงมาก อาจต้องกฎหมายให้
ลงโทษรุนแรงขึน้ เพื่อลดช่องว่างหรอืลดโอกาสการเขา้แสวงหาผลประโยชน์ของภาคการเมอืงจากวง
การศกึษา ทัง้ดา้นอ านาจ และดา้นผลประโยชน์เป็นเงนิ  
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4) ปัญหาการประเมินผล 

ทีผ่่านมา ปญัหาการประเมนิเป็นสาเหตุเบือ้งหลงัของการก่อใหเ้กดิความไม่มปีระสทิธภิาพ และ
เกดิการน าไปสู่วถิทีางการพฒันาที่ไม่มคีุณภาพอย่างแท้จรงิ แมว้่าผลการประเมนิจะดเียีย่ม   ดงันัน้จงึ
จ าเป็นต้องปรบัเปลีย่นการประเมนิผล ทัง้ในส่วนการประเมนิผลการบรหิารจดัการ การประเมนิผลงาน
ครู ให้เป็นระบบที่มุ่งเน้นผลงาน  การประเมนิเพื่อ เลื่อนขัน้ควรเปลี่ยนมาเป็นระบบที่อิงผลงานและ
ผลสมัฤทธิข์องผูเ้รยีนไดผ้ลด ี ในขณะทีก่ารประเมนิการเรยีนรูข้องผูเ้รยีน ทีเ่ดมินัน้อาศยัระบบประเมนิ
แบบเน้นได้-ตก (Summative Evaluation) เป็นหลกั ละเลยคุณค่าของการประเมนิเพื่อพฒันา 
(Formative Evaluation) ควรมกีารปรบัเปลี่ยนให้เป็นการประเมนิเพื่อพฒันา รวมการวดัอย่างอื่นที่
นอกเหนือวชิาความรู ้เช่น การวดัความฉลาดทางอารมณ์ ทศันคต ิเป็นตน้  

นอกจากข้อจ ากดัในเชงิระบบการพฒันาการศึกษาเรยีนรู้ดงัที่กล่าวเบื้องต้นแล้ว ผลจากการ
วเิคราะหช์่องว่าง (Gap Analysis) ระหว่าง สถานภาพปจัจุบนัของประเทศไทย (As-Is) และเป้าประสงค์
หลกัของประเทศไทยทีพ่งึประสงค ์(Shold Be) จากการสอบถามความคดิเหน็ผูเ้ชีย่วชาญดา้นการศกึษา
และภาคส่วนทีเ่กีย่วขอ้ง มขีอ้คน้พบทีส่ าคญัดงันี้ 

- เป้าหมายระดบัสงัคม ด้าน ”สงัคมที่เป็นธรรม” (Just Society) เป็นด้านที่สถานะปจัจุบนั
ห่างไกลจากเป้าหมายสูงมากทีสุ่ด  ขณะทีส่งัคมคุณธรรมจรยิธรรม (Moral Society) เป็น
ดา้นทีส่ถานะปจัจุบนัห่างไกลจากเป้าหมายสูงมากรองลงมาเป็นอนัดบัสอง ซึง่แสดงใหเ้หน็
ว่าเป็นจุดวกิฤตที่จ าเป็นต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน ส าหรบัด้านสงัคมที่สามารถ (Productive 
Society) และสงัคมแห่งโอกาส (Opportunity Society)  ปจัจุบนัห่างไกลจากเป้าหมาย
ค่อนขา้งมาก 

- เป้าหมายระดบับุคคล โดยภาพรวมยงัมชี่องว่าง ระหว่างระดบัปจัจุบนั (As Is)กบั เป้าหมาย
ทีพ่งึประสงค ์(Should Be) ดา้นทีม่ชี่องว่างอยู่ในระดบัสูงมาก คอื “การมุ่งพฒันาความเป็น
มนุษยท์ี่สมบูรณ์ สรา้งเดก็ให้เป็นคนดขีองสงัคม สรา้งประโยชน์แก่คนรอบขา้ง ชุมชน และ
ประเทศชาต”ิ และ “ดา้นการส่งเสรมิผูเ้รยีนตลอดชวีติ”  

กลุ่มจติ (Mindset) ทีเ่ป็นจดุอ่อนทีสุ่ดของคนไทย หรอืยงัคงขาดในปจัจุบนัมากทีสุ่ด
สูงสุด 3 อนัดบัแรก คอื  จติจรยิธรรม การรูผ้ดิชอบชัว่ด ีรบัผดิชอบในบทบาทหน้าทีข่อง
ตนเอง (รอ้ยละ 30.6)  จติสรา้งสรรค ์การคดิรเิริม่สิง่ใหม่ๆ สรา้งสรรคเ์พื่อการพฒันา (รอ้ย
ละ 25.8) และจติสงัเคราะห ์การประมวลความรู ้ไตร่ตรองความรูท้ีไ่ดม้าเพื่อประโยชน์ที่ดี  
(รอ้ยละ 22.6) ส่วนกลุ่มจติ (Mindset) ของคนไทยทีเ่ป็นจุดแขง็ทีสุ่ดของคนไทย หรอืเป็น
เอกลกัษณ์ของคนไทย  ผูเ้ชีย่วชาญรอ้ยละ 53.2 ใหค้วามเหน็ว่า จติเคารพ การใหเ้กยีรตซิึง่
กนัและกนั เชื่อมโยงความสมัพนัธอ์นัดใีนสงัคม เป็นเอกลกัษณ์ของคนไทยมากทีสุ่ด  

กลุ่มทักษะ (Skillset) ผลจากการประเมินช่องว่างของกลุ่มทักษะที่จ าเป็นแห่ง
ศตวรรษที ่21 (21st Century Skill) ทีส่ าคญัทีสุ่ดต่อการพฒันาศกัยภาพคนไทยสูงสุดอนัดบั
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แรกโดยผู้เชี่ยวชาญร้อยละ 62.3 เห็นว่าเป็นทกัษะที่มชี่องว่างสูงอย่างมาก  คือ ทกัษะ
กระบวนการคดิและสงัเคราะห ์ 

 

ประเด็นท้าทายของการจดัการศึกษาของไทยในการบรรลุเป้าประสงค์หลกั ภายใต้
บริบทของการเปล่ียนแปลงของโลกในศตวรรษท่ี 21 

แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงดงักล่าวข้างต้นส่งผลอย่างมนีัยส าคญัต่อภาพการศกึษาเรยีนรูข้อง
ไทยทีจ่ะตอ้งเปลีย่นแปลงไป  และปรบัใหเ้ขา้กบักระแสการเปลีย่นแปลงของโลกยุคใหม่ในศตวรรษที่ 21   
ในขณะการพฒันาการศึกษาและการส่งเสริมการเรยีนรู้ของไทยในอดตีที่ผ่านมาจนกระทัง่ปจัจุบนัก็
นบัว่ามขีอ้จ ากดัอยู ่ ทัง้ในดา้นคุณภาพการศกึษา ประสทิธภิาพการบรหิารจดัการ การเขา้ถงึ ความเท่า
เทยีม ตลอดจนเรื่องการสรา้งโอกาสในการเรยีนรูห้รอืการส่งเสรมิการเรยีนรูต้ลอดชวีติ ดงันัน้ประเทศ
ไทยตอ้งลดทอนขอ้จ ากดัเหล่านัน้ลงพรอ้มกบักา้วเขา้สู่กระแสใหมข่องการเปลีย่นแปลง โดยเฉพาะอย่าง
ยิง่ ระบบเศรษฐกิจฐานความรู้และระบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์ซึ่งต้องให้ความส าคญักบัการพฒันาทุน
มนุษย ์(Human Capital) การใชแ้ละต่อยอดองคค์วามรู ้การใหค้วามส าคญักบัการวจิยัและพฒันา การ
พฒันาวทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีและนวตักรรม (Science, Technology and Innovation)   ประเทศไทย
จงึจ าเป็นต้องมกีารวางแผนการพฒันาก าลงัคนทีเ่หมาะสม และจดัการศกึษา ส่งเสรมิการเรยีนรู้ใหส้อด
รบักบักระแสการเปลีย่นแปลง  

ทัง้นี้บรบิทกระแสการเปลีย่นแปลงและแรงขบัเคลื่อนในระดบัต่าง ๆ ไดน้ ามาซึง่ประเดน็ทา้ทาย
ที่ระบบการศึกษาส าหรบัผู้เรียนและการจดัการเรยีนรู้คนไทยในสังคมให้เกิดการเรยีนรู้ตลอดชีวิต 
จ าเป็นตอ้งสามารถตอบสนองใหไ้ด ้ทัง้ระดบัมหภาคในดา้นการวางแผนก าลงัคนและระดบัปจัเจกซึง่เป็น
คุณลกัษณะของคนไทย ไดแ้ก่ 

ระดบัมหภาค 

- การยกระดบัการศึกษาเพ่ือพฒันาผู้เรียนให้มีคุณภาพ สอดคล้องกบัการวางแผน
ก าลงัคนส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตและหนุนเสริมการพฒันาทุนมนุษยอ์ย่างเป็น
องค์รวมของประเทศ  เพื่ อ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่ งขันของประ เทศ 
(Competitiveness) น าประเทศก้าวพ้นกบัดกัประเทศรายได้ปานกลาง (Middle Income 
Trap) ขณะเดยีวกนัก็เป็นการพฒันาอย่างสมดุล คนไทยและสงัคมไทยอยู่อย่างอยู่ดมีสีุข 
(Well-being Nation) 

- การสร้างสงัคมแห่งปัญญา (Wisdom-based Society) และการสร้างสภาพแวดล้อมท่ี
เอ้ือต่อการเรียนรู้ (Supportive Learning Environment) ด้วยการเปลี่ยนแปลงด้วย
กระบวนทศัน์ใหม่ (Paradigm Shift) ปฏริูปสงัคม ขบัเคลื่อนให้เกดิวฒันธรรมการเรยีนรู้
ตลอดชวีติ 
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ระดบัปัจเจก 

- การสร้างมนุษยท่ี์สมบูรณ์  มีจิตท่ีพร้อม มีความแขง็แกร่งในสมรรถนะหลกั สอดรบั
ศกัยภาพการเรียนรู้ของทุกคน  โดยอาศยัการศกึษาเป็นเครื่องช่วยบ่มเพาะคนไทยให้
เป็นคนที่มีศักยภาพ กล่อมเกลาให้เป็นคนที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีความสุข ช่วยน า
ประเทศไปสู่ระดบัการพฒันาอย่างสมดุลและยัง่ยนื มใิช่มุ่งเน้นเพยีงผลสมัฤทธิท์างวชิาการ
หรอืการสอบเพื่อคะแนนอยา่งเดยีวอกีต่อไป 

 

ประเดน็ข้อเสนอแนะแนวทางพฒันาการศึกษา 

จากการศกึษาวเิคราะห์ถงึสภาวการณ์การเปลี่ยนแปลง ความท้าทายหรอืนัยต่อภาคการศกึษา 
รวมทัง้สภาพปจัจุบนัดา้นต่างๆ ทัง้เป้าหมาย  กระบวนทศัน์ นโยบาย แพลต็ฟอรม์การศกึษาเรยีนรูท้ ัง้
การจดัการเรยีนการสอนในระบบ และสภาพการเรยีนรูใ้นสงัคม ผลสมัฤทธิท์างการศกึษา    ภายใต้พล
วตัรการเปลีย่นแปลง ปรชัญาพืน้ฐานที่เป็นรากฐานแห่งระบบการศกึษาไทยในศตวรรษที่ 21 จะต้อง
เปลีย่นไป  โดยปรบัเปลีย่นอตัลกัษณ์ (Identity) คนไทย จากเดมิแต่ละคนมสีถานะเป็นแค่เพยีงพลเมอืง
ไทย (Thai-Thai)  สู่ความเป็นคนไทยทีเ่ป็นส่วนหนึ่งของพลเมอืงโลก (Global-Thai) ปรบัเปลีย่นจุดเน้น 
(Reorientation) จากการเน้นการสรา้งคนเพื่อป้อนการเตบิโตทางเศรษฐกจิ (People for Growth)  เพื่อ
ตอบโจทยส์งัคมอุตสาหกรรมเพยีงอย่างเดยีวไปสู่การเน้นการสรา้งการเตบิโตเพื่อรองรบัการสรา้งและ
ปลดปล่อยศกัยภาพของผู้คนในสงัคม (Growth for People) เพื่อตอบโจทย์สงัคมองค์ความรู ้ 
ปรบัเปลีย่นกระบวนทรรศน์ (Paradigm) จากความพยายามเอาชนะธรรมชาต ิ(Controlling Nature)  มา
เป็นการอยู่รวมกบัธรรมชาต ิ(Living with Nature) พฒันาอย่างยัง่ยนื  นอกจากนัน้ยงัต้องปรบัเปลีย่น
วฒันธรรม จากการเป็นสงัคมทีค่นมุ่งมัน่แข่งขนัฟาดฟนัต้องเอาชนะผูอ้ื่น (Competition-driven Culture) 
มาเป็นการท างานร่วมกบัคนอื่นในลกัษณะเกื้อกูลแบ่งปนั (Collaborative Culture) และขบัเคลื่อน
ประเทศไทยไปสู่โลกทีห่นึ่ง (First World Nation) จากทีม่องแต่การมุ่งไปสู่การเป็นประเทศพฒันาแลว้ 
(Developed Country) ซึ่งให้ความส าคญัแต่มติเิศรษฐกจิเป็นส าคญัมาเป็นการค านึงถงึประเดน็ด้าน
สงัคม วฒันธรรม โดยเฉพาะการสรา้งเกยีรตภิมูใินความเป็นชาต ิ(Dignity of Nation)  

ประเดน็ขอ้เสนอแนะแนวทางพฒันาการศกึษาในการศกึษาครัง้นี้ สรุปไดด้งันี้ (ดูรายละเอยีดใน
ตารางที ่41) 

เป้าหมายของการจดัการศึกษา: จ าเป็นต้องเน้นพฒันาผู้เรยีนอย่างสมดุล   แทนการให้
ความส าคัญในด้านวิชาการเพียงอย่างเดียว   และการศึกษาต้องไม่เป็นไปเพียงเพื่อการศึกษา 
(Education Just for Education) แต่ต้องเป็นไปเพื่อการพฒันาประเทศชาตแิละสงัคมอย่างยัง่ยนื สรา้ง
พลเมอืงทีม่คีุณภาพ มคีวามสมบูรณ์ในทุกๆ ดา้น และผูเ้รยีนสามารถคน้พบศกัยภาพของตนเองและใช้
ศกัยภาพนัน้ไดอ้ยา่งเตม็ที ่
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นโยบายและยทุธศาสตรก์ารศึกษา: นโยบายและยทุธศาสตรใ์นศตวรรษที ่21 นี้ ต้องเน้นการ
สรา้งระบบการศกึษาทีส่ามารถเอื้อใหเ้กดิการเรยีนแบบรูจ้รงิ (Mastery Learning) การเรยีนรูแ้บบการ
สอนใหน้้อย เรยีนรูใ้หม้าก (Teach Less, Learn More) และการเรยีนรูต้ลอดชวีติ (Lifelong Learning)  
ทัง้นี้นโยบายด้านการศึกษาของไทย ควรกลบัไปให้ความส าคญักบัการให้ผู้เรยีนเป็นศูนย์กลาง  และ
ด าเนินการใหเ้กดิผลในทางปฏบิตัอิยา่งแทจ้รงิ  รวมทัง้ สรา้งระบบการศกึษาทีม่คีุณภาพ เน้นเสรมิสรา้ง
พื้นฐาน เพิ่มการให้ความส าคัญกับการสร้างเสริมพื้นฐานในช่วงต้นของการศึกษา เพื่อปลูกฝงั
กระบวนการคดิ (Cognitive Skills)   นอกจากนี้จ าเป็นอย่างยิง่ทีจ่ะต้องมนีโยบายที ่เน้นความร่วมมอื
ระหว่างทุกภาคส่วน รวมทัง้การมสี่วนร่วมของภาคเอกชนและภาคประชาชน ตลอดจนการเชื่อมโยง
การศกึษาและการท างาน (Linking Education and Work)  

การบริหารจดัการ : ต้องสรา้งระบบความรบัผดิชอบ (Accountability) ในระบบการศกึษา   
ควรปรบัเปลี่ยนระบบการการสนับสนุน  โดยค านึงถงึความจ าเป็น โรงเรยีนที่ขาดแคลนมากย่อมควร
ได้รบัการช่วยเหลอืมาก การจดัการศกึษาควรเป็นไปในแนวทางกระจายอ านาจ วางระบบการบรหิาร
จดัการที่สมดุลระหว่างการรวมศูนย์และการกระจายอ านาจ สร้างโอกาสให้กบัท้องถิ่น แต่ต้องมกีาร
ควบคุมมาตรฐานและคุณภาพจากส่วนกลาง การจดัระบบการบรหิารจดัการภายในกระทรวงศกึษาธกิาร
อาจท าไดโ้ดยปรบัเปลีย่นใหแ้บ่งตามหน้าที ่(Function) 

สภาพแวดล้อมการเรียนรู้  

- การจดัการเรียนการสอน ต้องใหผู้เ้รยีนเป็นศูนยก์ลางอย่างแทจ้รงิ เพิม่ขดีความสามารถ
และฝึกฝนทกัษะในการเรยีนรูต้ลอดชวีติและการเรยีนรูอ้ย่างรอบด้าน  การเรยีนการสอน
ต้องส่งเสริมให้ผู้เรยีนมคีวามกระตือรอืร้นและมคีวามสามารถในการเรยีนรู้ด้วยตนเอง 
ตลอดจนมทีกัษะในการใช้ชวีติ (Life Skills) ทัง้นี้ การจดัการเรยีนการสอนควรมคีวาม
หลากหลาย อาศัยเครือข่ายการเรียนรู้ยึดหลักการดูแลแบบครบวงจร ส่งเสริมแรงใจ 
(Passion)  ให้ความส าคญักบัความเป็นปจัเจกของผู้เรยีนแต่ละคน เน้นผู้เรยีนเป็น
ศูนยก์ลาง มทีางเลอืกทีห่ลากหลายในการเรยีนและการฝึกอบรม 

- คร ู: ให้นิยามใหม่กบั “ครู”  โดยปรบัเปลีย่นจากบทบาทแบบดัง้เดมิทีค่รูเป็นผูถ่้ายโอน
ความรู้ สู่การเป็นครูที่ให้ค าปรกึษา เป็นผู้ชี้แนะ เป็นผู้อ านวยความสะดวกในการเรยีนรู้
ใหก้บัผูเ้รยีน  ทัง้นี้ต้องสรา้งครคูุณภาพสูง ควรมรีะบบการพฒันาครอูย่างครบวงจร  วาง
ระบบในการช่วยพัฒนาศักยภาพการสอนของครูอย่างครบวงจร เช่น อัตราเงินเดือน 
เส้นทางอาชพี ระบบครูพีเ่ลี้ยง (Mentor) เครอืข่ายพฒันาตนเองของครู และการใหค้วาม
ช่วยเหลอืดา้นสื่อการสอน ควรขยายขอบเขตการพฒันาศกัยภาพของครใูหค้รอบคลุมตลอด
ช่วงอายงุาน 
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- หลกัสูตร:  ต้องปรบัเปลีย่นหลกัสูตรใหส้อดคลอ้งกบัแนวทางการพฒันาประเทศ  เน้นการ
เรยีนรูอ้ยา่งแทจ้รงิ  อยา่งไรกต็าม อาจกล่าวไดว้่าทีผ่่านมาหลกัสตูรการเรยีนการสอนในเชงิ
วชิาการของประเทศไทยในปจัจุบนัไม่ได้มปีญัหามากนัก แต่ครูยงัประสบปญัหาในการ
น าไปปฏบิตัิ เนื่องจากการขาดแคลนสื่อการสอนที่เหมาะสม การขาดแคลนบุคลลากรคร ู
และการที่ครูมภีาระงานอื่นๆ ค่อนขา้งมาก สิง่ที่ควรเพิม่เติมในหลกัสูตรคอืการมุ่งเน้นให้
ผู้เรยีนสามารถประยุกต์ใช้ทกัษะที่มอียู่ในชวีติประจ าวนัได้ ให้อ่านออกเขยีนได้     วาง
โครงสร้างหลกัสูตรเป็นกรอบแนวทาง ให้อิสระกบัโรงเรยีนและครูในการก าหนดวธิีการ
จดัการเรยีนการสอน แต่มกีารควบคุมมาตรฐานอยา่งเขม้งวด 

- การประเมิน: ควรเน้นการประเมนิให้สอดรบักบัเป้าประสงค์และวตัถุประสงค์การเรยีนรู้
ของนักเรียน ไม่มุ่งเน้นเพียง “การสอนเพื่อการสอบ”   ก าหนดตัวชี้ว ัดประเมินผลให้
สอดคล้องกบัเป้าประสงค์ระดบัประเทศ  นอกจากนี้ ควรมกีารทบทวนเป้าหมายที่แท้จรงิ
ของการศึกษาของประเทศ  เ น้นการประเมินพัฒนาการการเรียนรู้  (Formative 
Assessment) สรา้งความหลากหลายในกระบวนการประเมนิ (Diversifying Assessment 
Processes)   

- การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ: เทคโนโลยเีพื่อการศกึษาเรยีนรูจ้ะเป็นปจัจยัทีช่่วยแผ่ขยาย
การศกึษาเรยีนรูท้ีม่คีุณภาพแก่ผูเ้รยีนและประชาชนคนไทยทัง้ประเทศ ดงันัน้จงึจ าเป็นต้อง
ใหค้วามส าคญักบัการสรา้งระบบการจดัการความรู ้โดยอาศยัเทคโนโลยสีารสนเทศในการ
พฒันาระบบการค้นหา สร้าง รวบรวม จดัเก็บ เผยแพร่ ถ่ายทอด แบ่งปนั และใช้ความรู้
นอกจากนี้ การใช้เทคโนโลยสีารสนเทศสามารถช่วยให้การจดัการเรยีนการสอนเข้าถึง
ชุมชนได้ค่อนขา้งทัว่ถงึและมมีาตรฐาน โดยหวัใจส าคญัคอื การให้ความส าคญักบัเนื้อหา
สาระ (Content) และการน ามาใชอ้ยา่งบรูณาการ 
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ตารางท่ี 41: สรปุประเดน็ข้อเสนอแนะแนวทางพฒันาการศึกษา 
 การทบทวนเอกสาร การประชมุระดมสมอง 

และการสมัภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญ 
ประสบการณ์จากต่างประเทศ 

เป้าหมายของ
การจดั
การศึกษา 

- ในเชงิเศรษฐกจิ: พฒันาทุนมนุษยแ์ละทุนทาง
สังคมเพื่อเพิ่มผลิตภาพทางสังคม (Social 
Productivity) และสร้างบุคคลากรที่สอดคล้อง
กบัความตอ้งการของตลาดแรงงาน  

- ในเชงิสงัคม: สรา้งคนใหเ้ป็นพลเมอืงทีด่ ีเป็น
ส่วนหนึ่ งของสังคม เ ป็นสมาชิกที่ดีของ
ครอบครวั และเป็นสว่นหนึ่งของชุมชน 

- เน้นพัฒนาผู้เรียนอย่างสมดุล ให้สามารถ
พึ่งพาตนเองได้ มีคุณธรรม รู้จ ักเสียสละ 
แทนการให้ความส าคญัในดา้นวชิาการเพยีง
อย่างเดยีว 

- การศกึษาต้องไม่เป็นไปเพยีงเพื่อการศกึษา 
(Education Just for Education) แต่ต้อง
เป็นไปเพื่อการพฒันาประเทศชาตแิละสงัคม
อย่างยัง่ยนื 

- สรา้งพลเมอืงทีม่คีุณภาพ มคีวามสมบูรณ์ใน
ทุกๆ ด้าน และผู้ เ รียนสามารถค้นพบ
ศกัยภาพของตนเองและใช้ศกัยภาพนัน้ได้
อย่างเตม็ที ่

นโยบายและ
ยุทธศาสตร์
การศึกษา 

- สรา้งระบบการศกึษาที่สามารถเอือ้ใหเ้กดิการ
เรียนแบบรู้จริง (Mastery Learning) การ
เรียนรู้แบบการสอนให้น้อย เรียนรู้ให้มาก 
(Teach Less, Learn More) และการเรยีนรู้
ตลอดชวีติ (Lifelong Learning) 

 

- นโยบายดา้นการศกึษาของไทย ควรกลบัไป
ให้ ค ว ามส า คัญกับกา ร ให้ ผู้ เ รี ย น เ ป็ น
ศูนยก์ลาง ยอมรบัว่าผูเ้รยีนแต่ละคนมคีวาม
แตกต่างกนั มศีกัยภาพเฉพาะบุคคล และทุก
คนสามารถเรยีนรูไ้ด ้โดยต้องผลกัดนัใหเ้กดิ
การน าไปปฏบิตัจิรงิ 

- เพิ่มการให้ความส าคัญกับการสร้างเสริม
พืน้ฐานในช่วงต้นของการศกึษา เพื่อปลูกฝงั
กระบวนการคดิ (Cognitive Skills) 

- ควรมเีวท ี/ กลไกในการร่วมมอืระหว่างภาค
ส่วนต่างๆ เพื่อให้เกิดการด าเนินการที่
สอดคลอ้งกนั และส่งเสรมิการมสี่วนร่วมของ
ภาคเอกชนและภาคประชาชนในการจัด
การศกึษา 

- สร้างระบบการศึกษาที่มีคุณภาพ เน้น
เสริมสร้างพื้นฐาน (Foundation) ที่มัน่คง
และบูรณาการ สามารถรบัมอืกบักระแสการ
เปลีย่นแปลงของโลกได ้

- เ น้นความร่วมมือระหว่างทุกภาคส่วน 
รวมทัง้การมีส่วนร่วมของภาคเอกชนและ
ภาคประชาชน 

- เชื่อมโยงการศกึษาและการท างาน (Linking 
Education and Work) ผ่านระบบคุณวุฒทิีม่ ี
ความสอดคล้องระหว่างระบบการศึกษา / 
ฝึกอบรม กบัตลาดแรงงาน รวมถงึลดความ
ทบัซอ้นกนัระหว่างคุณวุฒ ิ(Qualification) 
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ตารางท่ี 41: สรปุประเดน็ข้อเสนอแนะแนวทางพฒันาการศึกษา (ต่อ) 
 การทบทวนเอกสาร การประชมุระดมสมอง 

และการสมัภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญ 
ประสบการณ์จากต่างประเทศ 

การบริหาร
จดัการ 

- วางระบบบรหิารจดัการโดยอาศยัหลกัการ: 
1. พจิารณาทัง้ผลตอบแทนสว่นบุคคล 

(Private Returns) และผลตอบแทน
ภายนอก(External Returns / 
Externalities) ต่อสงัคมโดยรวม ในการ
ก าหนดจ านวนเงนิอุดหนุนการศกึษา 

2. สรา้งระบบความรบัผดิชอบ 
(Accountability) ในระบบการศกึษา   

- ควรปรบัเปลี่ยนระบบการการสนับสนุน ทัง้
ทางด้านเงินทุน รวมทัง้ด้านอุปกรณ์และสื่อ
การสอนให้กบัโรงเรียน โดยค านึงถึงความ
จ าเป็น โรงเรียนที่ขาดแคลนมากย่อมควร
ไดร้บัการช่วยเหลอืมาก  

- การจัดการศึกษาควรเป็นไปในแนวทาง
กระจายอ านาจ สรา้งโอกาสใหก้บัทอ้งถิน่ แต่
ต้องมกีารควบคุมมาตรฐานและคุณภาพจาก
สว่นกลาง 

- การจัดระบบการบริหารจัดการภายใน
กระทรว งศึกษาธิก า ร  อาจท า ได้ โ ดย
ปรับเปลี่ยนให้แบ่งตามหน้าที่ (Function) 
เช่น การศกึษาในระบบ การศกึษานอกระบบ 
การศึกษาตามอัธยาศัย และการศึกษา
ทางเลือก เพื่อให้เกิดการบูรณาการมาก
ยิง่ขึน้ 

- ค ว ร ส ร้ า ง ร ะ บ บ ค ว า ม รั บ ผิ ด ช อ บ 
(Accountability) ในระบบการศกึษา และควร
มีระบบการเปิดเผยข้อมูลการประเมินผล
สถาบันการศึกษาแต่ละแห่งให้สาธารณชน
รบัรู ้  

- วางระบบการบรหิารจดัการทีส่มดุลระหว่าง
การรวมศนูยแ์ละการกระจายอ านาจ 
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ตารางท่ี 41: สรปุประเดน็ข้อเสนอแนะแนวทางพฒันาการศึกษา (ต่อ) 

 การทบทวนเอกสาร การประชมุระดมสมอง 
และการสมัภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญ 

ประสบการณ์จากต่างประเทศ 

ระบบนิเวศน์การเรียนรู ้
การจดัการ
เรียนการสอน 

 

- ใหผู้เ้รยีนเป็นศูนยก์ลาง เพิม่ขดีความสามารถ
และฝึกฝนทกัษะในการเรียนรู้ตลอดชีวิตและ
การเรยีนรูอ้ย่างรอบดา้น  

- การเรียนรู้จะต้องเชื่อมโยงระหว่างผู้คนและ
สถานที่นอกโรง เรียน ดังนั ้น  ครอบครัว 
ผูป้กครอง อุตสาหกรรม และชุมชนจงึถอืเป็น
แหล่งของความรูท้ีม่ศีกัยภาพ เป็นแรงบนัดาล
ใจ และเป็นตน้แบบทีช่่วยเสรมิสรา้งโอกาสการ
เรยีนรู ้

- การเรียนการสอนต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนมี
ความกระตอืรอืรน้และมคีวามสามารถในการ
เรยีนรูด้ว้ยตนเอง ตลอดจนมทีกัษะในการใช้
ชวีติ (Life Skills) 

- การจัดกา ร เ รียนการสอนควรมีค วาม
หลากหลาย อาศัยเครือข่ายการเรียนรู้ ใช้
วิทยากรผู้ช านาญการในแต่ละด้านมาช่วย
สอน และเพิม่รูปแบบการเรยีนการสอนแบบ
โครงการเพื่อบรูณาการระหว่างสาขาวชิา 

- ยึดหลักการดูแลแบบครบวงจร ส่งเสริม
แรงใจ (Passion) ในการเรยีนรู้ดว้ยตนเอง
ได้ตลอดชวีติ โดยอาศยัการผสมผสานการ
เรยีนรูท้ ัง้ในและนอกหอ้งเรยีน 

- ให้ความส าคัญกับความเป็นปจัเจกของ
ผูเ้รยีนแต่ละคน เน้นผูเ้รยีนเป็นศูนยก์ลาง มี
ทางเลอืกที่หลากหลายในการเรยีนและการ
ฝึกอบรม  

- เน้นความส าคัญของการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
(Lifelong Learning) ให้ความส าคัญกับ
ความเชื่อมโยงของการศึกษาเรียนรู้ที่เป็น
ท า ง ก า ร  ก า รศึ กษ า ไม่ เ ป็ นท า ง ก า ร 
การศกึษาตามอธัยาศยั 
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ตารางท่ี 41: สรปุประเดน็ข้อเสนอแนะแนวทางพฒันาการศึกษา (ต่อ) 
 การทบทวนเอกสาร การประชมุระดมสมอง 

และการสมัภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญ 
ประสบการณ์จากต่างประเทศ 

คร ู
 

- ให้นิยามใหม่กบั “ครู”  โดยปรบัเปลีย่นจาก
บทบาทแบบดัง้เดมิทีค่รูเป็นผู้ถ่ายโอนความรู ้
สูก่ารเป็นครูทีใ่หค้ าปรกึษา เป็นผูช้ีแ้นะ เป็นผู้
อ านวยความสะดวกในการเรยีนรูใ้หก้บัผูเ้รยีน  

- ควรมรีะบบการพฒันาครูอย่างครบวงจร ให้
ครูมีความสมบูรณ์ทัง้ทางด้านสติปญัญา (มี
ความรู้ )  สังคม (มีเครือข่ าย )  ร่ างกาย 
(สุขภาพแข็งแรง มีสวสัดิการ) และอารมณ์ 
(มจีติวทิยาในการสอน) 

- ควรขยายขอบเขตการพฒันาศกัยภาพของ
ครใูหค้รอบคลุมตลอดช่วงอายุงาน: 
1. ช่วงการผลิตครู ต้องบ่มเพาะทกัษะการ

สอน และจรยิธรรมความเป็นครู 
2. ช่วง 10 ปีแรกของการประกอบอาชพีคร ู

ต้องเน้น On the Job Training เพื่อ
เพิม่พนูองคค์วามรูแ้ละทกัษะ 

3. ช่วงอายุงานมากกว่า 10 ปีขึน้ไป เริม่มี
การถ่ายทอดองคค์วามรูแ้ละประสบการณ์
ให้กบัครูรุ่นน้อง รวมทัง้เตรียมตัวก้าวสู่
ต าแหน่งทีส่งูขึน้ต่อไป เช่น การบรหิาร 

- สรา้งครคูุณภาพสงู มกีระบวนการคดัเลอืกผู้
ทีจ่ะศกึษาในดา้นครุศาสตรอ์ย่างเขม้ขน้ 

- วางระบบในการช่วยพัฒนาศักยภาพการ
สอนของครูอย่างครบวงจร เช่น อัตรา
เงินเดือน เส้นทางอาชีพ ระบบครูพี่เลี้ยง 
(Mentor) เครอืขา่ยพฒันาตนเองของคร ูและ
การใหค้วามช่วยเหลอืดา้นสือ่การสอน 
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ตารางท่ี 41: สรปุประเดน็ข้อเสนอแนะแนวทางพฒันาการศึกษา (ต่อ) 

 การทบทวนเอกสาร การประชมุระดมสมอง 
และการสมัภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญ 

ประสบการณ์จากต่างประเทศ 

หลกัสูตร 
 

- ปรับเปลี่ยนหลักสูตรให้สอดคล้องกับแนว
ทางการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะการ
เชื่อมโยงเนื้อหาเขา้กบัการท างานในชวีติจรงิ
เพื่อลดปญัหาโครงสร้างของก าลงัคนทัง้ความ
ไม่สอดคลอ้งเชงิปรมิาณและคุณภาพ 

- หลกัสตูรการเรยีนการสอนในเชงิวชิาการของ
ประเทศไทยในปจัจุบนัไม่ไดม้ปีญัหามากนัก 
แต่ครูยังประสบปญัหาในการน าไปปฏิบัต ิ
เนื่ องจากการขาดแคลนสื่ อการสอนที่
เหมาะสม การขาดแคลนบุคลลากรครู และ
การทีค่รมูภีาระงานอื่นๆ ค่อนขา้งมาก 

- สิง่ทีค่วรเพิม่เตมิในหลกัสตูรคอืการมุ่งเน้นให้
ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้ทักษะที่มีอยู่ใน
ชวีติประจ าวนัได ้ใหอ้่านออกเขยีนได ้    จบั
ใจความเป็น ตลอดจนมคีวามสามารถในการ
คดิวเิคราะหแ์ละตคีวาม 

- วางโครงสร้างหลักสูตรเป็นกรอบแนวทาง 
ให้อิสระกับโรงเรียนและครูในการก าหนด
วธิกีารจดัการเรยีนการสอน แต่มกีารควบคุม
มาตรฐานอย่างเขม้งวด 

การประเมิน 
 

- เน้นการประเมนิใหส้อดรบักบัเป้าประสงคแ์ละ
วตัถุประสงคก์ารเรยีนรูข้องนักเรยีน ไม่มุ่งเน้น
เพยีง “การสอนเพื่อการสอบ” 

- ก าหนดตัวชี้ว ัดประเมินผลให้สอดคล้องกับ
เป้าประสงค์ระดับประเทศ แต่ก็มีวิธีการที่
ยืดหยุ่น เหมาะสมกบัส่วนท้องถิ่น เพื่อสร้าง
สมดุลในการกระจายอ านาจการบรหิารจดัการ 

- ควรมีการทบทวนเป้าหมายที่แท้จริงของ
การศึกษาของประเทศ เพื่อให้สามารถ
ก าหนดตวัชี้วดัผลสมัฤทธิท์ี่สอดคล้องกนัได ้
ทัง้นี้การวดัผลควรมคีวามหลากหลาย 

- ควรมีการวดัผลจากพฒันาการของเด็กเป็น
รายบุคคล 

- เน้นการประเมินพัฒนาการการเรียนรู ้
(Formative Assessment) สร้างความ
หลากหลาย ในกร ะบวนกา รปร ะ เมิน 
(Diversifying Assessment Processes) 

การใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

- สร้างระบบการจัดการความรู้  โดยอาศัย
เทคโนโลยสีารสนเทศในการพฒันาระบบการ
ค้นหา สร้าง  รวบรวม จัด เก็บ เผยแพร่ 
ถ่ายทอด แบ่งปนั และใชค้วามรู ้

- การใช้เทคโนโลยสีารสนเทศสามารถช่วยให้
การจัดการเรียนการสอนเข้าถึงชุมชนได้
ค่อนขา้งทัว่ถงึและมมีาตรฐาน 

- ให้ความส าคัญกับเนื้อหาสาระ (Content) 
และการน ามาใชอ้ย่างบรูณาการ 
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ทัง้นี้ อาจกล่าวไดว้่า ขอ้จ ากดัและปญัหาต่างๆ ในการศกึษาเรยีนรูล้ว้นมสีาเหตุจากกระบวน
ทศัน์แบบเก่าที่ไม่เอื้อให้เกดิผลสมัฤทธิแ์บบศตวรรษที่ 21 แต่เนื่องจากระบบการศกึษาเป็นระบบ
ราชการทีม่ขีนาดใหญ่ ประกอบดว้ยบุคลากรและภาคส่วนทีเ่กีย่วขอ้งเป็นจ านวนมาก การแก้ไขระบบ
แบบยกเครื่องจงึจ าเป็นต้องอาศยัเวลามาก และต้องด าเนินการแก้ไขจุดวกิฤต ิ (Critical Points) 
หลายจดุไปพรอ้มๆกนั ดงันัน้นอกจากการแก้ไขระบบแลว้ การด าเนินการจ าเป็นต้องสรรหาวิธีท่ี
จะสามารถท าให้คนส่วนใหญ่สามารถเพ่ิมผลสมัฤทธ์ิในขณะท่ีด าเนินการแก้ไขจุดวิกฤติ
การศึกษาอยู่ได้  

แนวทางการปฏบิตัจิงึก าหนดเป็น 3 ส่วนหลกั คอื การด าเนินการเร่งด่วน (Fast Track) การ
ปฏริูปเพื่อความยัง่ยนื (Sustainable Reform) และโครงการรเิริม่ส่งผลส าเรจ็เรว็ (Quick Win 
Initiative) โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 

1. การด าเนินการเร่งด่วน (Fast Track) มุ่งเน้นวิธีการท่ีท าให้คนส่วนใหญ่เพ่ิม
ผลสมัฤทธ์ิของการศึกษา และความตรงประเดน็ของการศึกษาซ่ึงไม่จ ากดัเพียง
ด้านวิชาการให้ได้  การด าเนินการเรง่ด่วน (Fast Track)  เป็นการด าเนินการกจิกรรมที่
งา่ย (Easy) และก่อใหเ้กดิผลกระทบสูง (High Impact) แนวทางนี้ตัง้อยู่บนสมมุตฐิานว่า
การศกึษาทีม่คีุณภาพของไทยนัน้มอียู่ แต่คนส่วนใหญ่เขา้ไม่ถงึ ดงันัน้จงึต้องมบีรบิทที่
ผู้จดัการศึกษาที่มคีุณภาพสามารถเชื่อมต่อการศึกษาที่ดีกบัคนส่วนใหญ่ได้อย่างถูก
ครรลอง  นอกจากนี้ควรมกีารเชื่อมต่อผู้ใช้ผูส้ าเรจ็การศกึษา (เช่น ภาคแรงงาน) กบั
ผู้จดัการศกึษา เพื่อเพิม่ความตรงประเด็นของการศกึษากบัโลกความเป็นจรงิ ซึ่งการ
ด าเนินการจะตอ้งใชเ้ทคโนโลยทีีม่อียูบ่นกรอบกฏหมายปจัจบุนัใหไ้ด ้
กิจกรรมทีส่ าคญัควรเร่งด าเนินการ อาทิ 
- การสร้างแพลตฟอรม์การศึกษาการเรียนรู้ทีเ่ปิด (Open Platform) เพื่อใหก้ลุ่ม

คนส่วนใหญ่สามารถเขา้ถงึกบัการศกึษาได้อย่างมคีุณภาพผ่านเทคโนโลย ี พรอ้ม
กบัเป็นการสร้างโอกาส และให้โอกาสครัง้ที่สอง แก่ประชาชนได้มโีอกาสเรยีนรู้
ตลอดชวีติ (Lifelong Learning) เพื่อศกึษา ค้นคว้า เขา้ถงึองค์ความรู ้และน าไป
พฒันาต่อยอด ประยกุตใ์ช ้ก่อใหเ้กดิการยกระดบัคุณภาพชวีติและอาชพีของตนเอง
ได ้แมจ้ะไมไ่ด ้เป็นผูเ้รยีนอยูใ่นระบบแลว้กต็าม 

- เพิม่การเชือ่มต่อระหว่างผู้มีส่วนได้เสียร่วมกนัโดยด าเนินแผนงานโครงการ
ร่วม เพื่อเป็นการบูรณาการงานด้านการพฒันาการศกึษาเรยีนรู ้เชื่อมโยงกบัภาค
แรงงาน ฝ่ายนโยบาย  ฝ่ายการเมือง กระทรวงต่างๆที่เกี่ยวข้อง ภาคเอกชน 
นักวชิาการ ชุมชน ท้องถิ่น ภาคประชาสงัคม ประชาชน เพื่อให้เกิดการผลกัดนั
พฒันาการศกึษาเรยีนรู้ และพฒันาก าลงัคนอย่างมทีศิทาง ต่อเนื่อง หนุนเสรมิกนั 
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ลดความซ ้าซอ้น และลดขอ้จ ากดัดา้นงบประมาณและทรพัยากร เช่น การมสี่วนร่วม
ในการระดมทรพัยากรและครูผู้เชี่ยวชาญผู้มปีระสบการณ์ในทางปฏบิตัิสนับสนุน
สถาบนัการศึกษา  สรา้งระบบหลกัเกณฑ์ของคุณวุฒทิี่ด ีมคีวามน่าเชื่อถือ เป็นที่
ยอมรบั สรา้งเสน้ทางใหมใ่นการเรยีนรู ้  

2. การปฏิรปูเพ่ือความยัง่ยืน (Sustainable Reform) คือการปรบัแต่งกลไกการศึกษา
ให้เกิดความสามารถในการตอบสนองการเปล่ียนแปลงได้เอง การปฏริปูเพื่อความ
ยัง่ยนื (Sustainable Reform) เป็นการด าเนินการกจิกรรมทีม่คีวามยาก (Difficult) ใน
การด าเนินการ แต่ถ้าด าเนินการไดส้ าเรจ็จะก่อใหเ้กดิผลกระทบสูง (High Impact) และ
เป็นการเปลี่ยนแปลงฐานรากที่ส าคญั   รวมทัง้การปรบัรากของแนวคดิของผู้มสี่วนได้
ส่วนเสยีในมุมต่างๆ เช่น ประเด็นการได้ความรู้ไปใช้มากกว่าการเน้นท าข้อสอบ การ
เปลีย่นบทบาทของครจูากผูส้อนเป็นผูอ้ านวยการการเรยีนใหผู้เ้รยีน การปรบัการจดัสรร
ทรพัยากรใหส้อดคลอ้งกบัการพฒันาทกัษะแห่งศตวรรษที ่21 การมุ่งเน้นการเขา้มาจดั
และก ากบัดูแลการศกึษาโดยภาคเอกชนและภาคประชาชน  การเปิดมติคิวามส าเรจ็ให้
มากกว่าคะแนนสอบโดยเชื่อมต่อกบัความส าเรจ็ที่หลากหลายและตรงกับโลกความเป็น
จรงิมากขึ้น การส่งเสรมิการเรยีนรู้ตลอดชีวิต และการสร้างวฒันธรรมการเรยีนรู้ใน
สงัคมไทย 
กิจกรรมทีส่ าคญัทีต้่องด าเนินการเพือ่ก่อให้เกิดการปฏิรปูอย่างยัง่ยืน อาทิ 
- การเปลีย่นกระบวนทศัน์ (Paradigm Shift) ของภาคส่วนทีเ่กี่ยวขอ้งโดยเฉพาะ

อย่างยิง่ผู้มอี านาจตัดสินเชิงนโยบาย (Policymaker) ฝ่ายการเมอืง ตลอดจน
ผูบ้รหิารระดบัสูง โดยมุ่งสู่กระบวนทศัน์ใหม่ ทีใ่หค้วามส าคญักบัแนวคดิการเรยีนรู้
ใหม่ และการเรยีนรูต้ลอดชวีติ  เน้นการปฏริปูการศกึษาเรยีนรูอ้ย่างองค์รวมควบคู่
ไปกบัการพฒันาในมติอิื่นๆ ทัง้การปฏริูปสงัคมให้เป็นสงัคมแห่งปญัญา (Wisdom 
Based Society) เกดิการเปลีย่นแปลง (Social Change) สรา้งวฒันธรรมการเรยีนรู ้
ยกระดบัคุณธรรมจรยิธรรม  ตลอดจนอาศยัการศกึษาเรยีนรู ้ความคดิสรา้งสรรค ์
นวตักรรมเทศโนโลยเีข้าไปมบีทบาทผนวกเข้ากบัการพฒันาทางเศรษฐกิจอย่าง
ยัง่ยนื 

- การปฏิรปูการเรียนรู้ (Learning Reform) ควบคู่ไปกบัการปฏิรปูภาคสงัคม 
ส่งเสรมิการเรยีนอย่างรู้จรงิ ส่งเสรมิการเรยีนรู้ตลอดชวีติ  โดยอาศยัการปรบัแต่ง
ปฏริูปในส่วนทีเ่กี่ยวขอ้ง เช่น ปฏริูประบบการผลติครู การปฏริูปหลกัสูตร และหนั
มามุ่งเน้นที่การประเมนิผลบุคลากรทางการศกึษาโดยองิกบัผลงาน (Performance 
Based) ระบบความรบัผดิชอบ (Accountability)  ขณะทีก่ารประเมนิผลสมัฤทธิท์าง
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การศึกษาเรียนรู้ของผู้เรียนให้ความส าคัญกับการประเมินพัฒนาการเรียนรู ้
(Formative Assessment) ใหม้ากขึน้ เพื่อปลกูฝงั บ่มเพาะนิสยัการเรยีนรู ้

- การพัฒนาแหล่งเงินทุน และปฏิรูปกลไกทางการเงิน (Funding/reward 
mechanism reform) 

- การสร้างการมีส่วนร่วมขนาดใหญ่จากทุกภาคส่วน (Massive Participation)  
รวมทัง้สรา้งกลไกการเชื่อมต่อระหว่างภาคส่วนต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง (Connectivity 
mechanism between  Stakeholders) ทุกหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งปฏบิตัหิน้าทีข่อง
ตนอยา่งเตม็ประสทิธภิาพ 

3. โครงการท่ีส่งผลส าเรจ็เรว็ (Quick Win)  เป็นการด าเนินการกจิกรรมทีม่คีวามง่าย 
(Easy) ในการด าเนินการ แต่ถา้ด าเนินการไดส้ าเรจ็จะก่อใหเ้กดิผลกระทบน้อย (Low 
Impact) อกีทัง้ไมก่่อใหเ้กดิการพฒันาดา้นการศกึษา เรยีนรูข้องผูเ้รยีนและประชาชนใน
สงัคมอยา่งยัง่ยนื โครงการทีด่ าเนินการในลกัษณะนี้ เช่น  
- การอุดหนุนระยะสัน้ (Short-Term Subsidy) 
- การสนับสนุนเครือ่งมอืทางการศกึษา (Education Instrument) (เช่น โครงการแทบ็

เลต็พซีเีพื่อการศกึษาไทย (One Tablet Per Child: OTPC) 

แนวทางการด าเนินการทัง้สามด้านสามารถท าควบคู่กนัได้โดยมวีตัถุประสงค์เพื่อให้ระบบ
การศกึษาสามารถเอือ้ใหก้ารศกึษาทีม่คีุณภาพเขา้ถงึคนไทยทุกคนได ้และผูส้ าเรจ็การศกึษามทีกัษะ
ทีจ่ะอยู่และมอีาชพีในโลกศตวรรษที ่21 ได้อย่างภาคภูม ิซึ่งระบบการศกึษาเองจะสามารถพฒันา
ตนเองให้มคีวามสามารถในการรูส้กึถงึการเปลี่ยนแปลงและตอบสนองกบัการเปลี่ยนแปลงได้อย่าง
เหมาะสมทนัท่วงท ี
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ภาพท่ี 117: Strategic Approach to Education Challenges 

 
 
ทีม่า: คณะวจิยั Sasin Institute for Global Affairs (SIGA) 

 

5.2 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

 

5.2.1 ข้อเสนอแนวทางการด าเนินงานเพ่ือเป็นฐานการก าหนดแผนการด าเนินการ
ระยะยาว (15 ปี) เพ่ือเตรียมความพร้อมของการศึกษาไทยสู่ศตวรรษท่ี 21 

ภาพรวมของการศึกษาในศตวรรษที่ 21 จะมุ่งเน้นไปที่การปฏิรูปการเรียนรู้และการ
สนับสนุนส่งเสรมิการเรยีนรู้ตลอดชีวิต อย่างไรก็ตาม ในการเชื่อมโยงแนวทางดงักล่าวไปสู่การ
ปฏบิตั ิการศกึษาวจิยัในครัง้นี้จะขอเน้นไปที่ระยะเวลาในช่วง 15 ปีแรก เนื่องจากเป็นช่วงเวลาของ
การเปลี่ยนผ่านที่ส าคญั โดยเฉพาะอย่างยิง่ในระยะ 5 ปีแรก ซึ่งต้องเร่งด าเนินการสรา้งสงัคมแห่ง
การเรยีนรูเ้พื่อปฏริูปสงัคม รวมทัง้ผลกัดนัการพฒันาศกัยภาพครู ซึ่งเป็นหวัใจและเป็นรากฐานใน
การพฒันาทรพัยากรมนุษยข์องประเทศในอนาคต  

การศกึษาในส่วนนี้จงึไดเ้สนอแนะแนวทางการด าเนินงานเพื่อเป็นฐานการก าหนดแผนการ
ด าเนินการระยะยาว (15 ปี) เพื่อเตรยีมความพร้อมของการศึกษาไทยสู่ศตวรรษที่ 21 โดยมี
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วตัถุประสงคส์องประการ คอื วตัถุประสงคป์ระการแรก เน้นการปฏริูปการเรยีนรูแ้ห่งศตวรรษที ่21 
เพื่อการพฒันาคนไทยอยา่งรอบดา้น สมดุล  วตัถุประสงคป์ระการทีส่อง เน้นการปฏริปูเชงิโครงสร้าง 
และการบรหิารจดัการ 

วตัถปุระสงคท่ี์  1 การปฏิรปูการเรียนรู้แห่งศตวรรษท่ี 21 เพ่ือการพฒันาคนไทยอย่าง
รอบด้าน สมดลุ 

เพื่อกา้วเขา้สู่กระแสใหมข่องการเปลีย่นแปลง โดยเฉพาะอยา่งยิง่ ระบบเศรษฐกจิฐานความรู ้
(Knowledge-based Economy) ซึง่ต้องให้ความส าคญักบัการพฒันาทุนมนุษย ์(Human Capital) 
การใช้และต่อยอดองค์ความรู้ การให้ความส าคญักับการวจิยัและพฒันา การพฒันาวทิยาศาสตร ์
เทคโนโลย ีและนวตักรรม (Science, Technology and Innovation) ดงันัน้ประเทศไทยจงึจ าเป็นต้อง
มกีารวางแผนการพฒันาก าลงัคนที่เหมาะสม จดัการศึกษาให้สอดรบักบักระแสการเปลี่ยนแปลง 
ปรบัปรุงการเขา้ถงึ คุณภาพ และความเท่าเทยีม  ตระหนักถงึความส าคญัของการเรยีนรูทุ้กรปูแบบ   
จดัสรรทรพัยากรใหม้กีารกระจายอย่างเหมาะสม  ตลอดจนทบทวนการจดัสรรทรพัยากรใหท้ัว่ถงึทุก
ภาคส่วน สอดคลอ้งกบัการเรยีนรูต้ลอดช่วงวฎัจกัรชวีติ  ทัง้นี้มุ่งสรา้งความเชื่อมัน่ในการสรา้งความ
รว่มมอืระหว่างเครอืข่ายพนัธมติร พฒันาคนอย่างรอบดา้น สมดุล เพื่อเป็นรากฐานแห่งการพฒันาที่
ย ัง่ยนื 

วตัถปุระสงคท่ี์  2 การปฏิรปูเชิงโครงสร้าง และการบริหารจดัการ 

ปฏริปูเชงิโครงสรา้ง  และบรหิารการเปลีย่นแปลง  “Change Management Team” เพื่อปรบั
ให้กระทรวงศกึษาธกิารเป็นองค์กรแห่งการเรยีนรู ้(Learning Organization)  และน าแนวคดิการ
เรยีนรูใ้หม่ (New Concept of Learning) มาสู่การปฏบิตัอิย่างแทจ้รงิ  ตลอดจนต้องปฏริปูระบบการ
บรหิารจดัการ (Management System) เพื่อให้ระบบการบรหิารการศึกษาเป็นระบบที่มุ่งเน้น
ประสทิธภิาพ มุ่งเน้นผลงาน และให้อิสระตามศกัยภาพความพร้อมของสถาบนัการศึกษาภายใต้
เงื่อนไขการรบัผิดรบัชอบ ตลอดจน ก าจดัช่องโหว่ของการบริหารจดัการที่เอื้อต่อการแสวงหา
ผลประโยชน์จากระบบการบริหารการศึกษา และน าไปสู่ระบบการบรหิารจัดการการศึกษาที่มี
ประสทิธภิาพ  น าไปสู่การพฒันาและยกระดบัคุณภาพการศกึษาของประเทศไทยใหเ้กดิผลไดอ้ย่าง
เป็นรปูธรรม 
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แนวทางการพฒันาการศึกษาไทยเพ่ือเตรียมความพร้อมสู่ศตวรรษท่ี 21 

แนวทางการพฒันาการศึกษาไทยเพือ่เตรียมความพร้อมสู่ศตวรรษที ่21 จะประกอบ
ไปด้วยแนวทางในการด าเนินการทีส่ าคญัทัง้การ “ซ่อม” และการ “สร้าง” ควบคู่กนัไป  เพื่อ
เป็นการปรบัแต่ง ซ่อมแซมกลไกการศกึษาเดมิให้ดยีิง่ขึน้ และสรา้งเสรมิกลไกใหม่ๆ ให้เกดิขึน้เพื่อ
ตอบสนองพลวตัรการเปลี่ยนแปลงแห่งศตวรรษที่ 21 รวมถึงสร้างพลงัของการเปลี่ยนแปลงของ
สงัคมไทย เพื่อกา้วสู่การสรา้งสงัคมแห่งปญัญาการเรยีนรูอ้ยา่งสรา้งสรรค ์ช่วยขบัเคลื่อนใหเ้กดิผลใน
การพฒันาการศกึษาเรยีนรูข้องไทยในทางปฏบิตัอิย่างยัง่ยนืและสมดุล เป็นรากฐานของการพฒันา
ประเทศอยา่งแทจ้รงิ 

ซ่อม 

1. ปฏริปูระบบการผลติครแูละพฒันาศกัยภาพครปูระจ าการ 

2. ปฏริปูการเรยีนรูสู้่ศตวรรษแห่ง 21 และส่งเสรมิการเรยีนรูต้ลอดชวีติ 

3. ปฏริปูระบบการประเมนิ เน้นการประเมนิเพื่อพฒันาการเรยีนรู ้(formative 
assessment)  

4. ปฏริปูเชงิโครงสรา้ง  และบรหิารการเปลีย่นแปลง ตลอดจนปฏริปูระบบการบรหิาร
จดัการ (Management System)  

สร้าง 

5. สรา้งสงัคมแห่งปญัญา (Wisdom-based Society) ส่งเสรมิการเรยีนรูต้ลอดชวีติ 
(Lifelong Learning) และสรา้งสภาพแวดลอ้มทีเ่อือ้ต่อการเรยีนรู ้(Supportive Learning 
Environment) เพื่อสรา้งมนุษยท์ีส่มบูรณ์ (ไมใ่ช่แค่เน้นแต่วชิาการ)  
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ตารางท่ี 42 : วตัถปุระสงคแ์ละแนวทางการพฒันาการศึกษาไทยเพือ่เตรียมความพรอ้มสู่ศตวรรษท่ี 21 

วตัถปุระสงค ์ แนวทางการพฒันาการศึกษาไทย 
เพื่อเตรียมความพรอ้มสู่ศตวรรษท่ี 21 

ซ่อม สรา้ง 

การปฏริปูการเรยีนรูแ้หง่
ศตวรรษที ่21 เพื่อการ
พฒันาคนไทยอย่างรอบ
ดา้น สมดุล 

 

- ปฏริปูระบบการผลติครแูละพฒันา
ศกัยภาพครปูระจ าการ 

- ปฏริปูการเรยีนรูแ้หง่ศตวรรษที ่21 
และสง่เสรมิการเรยีนรูต้ลอดชวีติ 

- ปฏริปูระบบการประเมนิ เน้นการ
ประเมนิเพื่อพฒันาการเรยีนรู ้
(formative assessment ) 

- สรา้งสงัคมแห่งปญัญา (Wisdom 
based society) สง่เสรมิการเรยีนรู้
ตลอดชวีติ (Lifelong Learning) และ
สรา้งสภาพแวดลอ้มทีเ่อือ้ต่อการ
เรยีนรู ้(Learning Supportive 
Environment) เพื่อสรา้งมนุษยท์ี่
สมบรูณ์  

การปฏริปูเชงิโครงสรา้ง 
และการบรหิารจดัการ 

 

- ปฏริปูเชงิโครงสรา้ง  และบรหิารการ
เปลีย่นแปลง ตลอดจนปฏริปูระบบ
การบรหิารจดัการ (Management 
System)  

 

ทีม่า: คณะวจิยั Sasin Institute for Global Affairs (SIGA) 
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ซ่อม 
 

 
1. ปฏิรูประบบการผลิตครูและพฒันาศกัยภาพครูประจ าการ 

 

แกไ้ขซ่อมแซมระบบการผลิต “ว่าท่ีครูประจ าการ”  อย่างเรง่ด่วน    
ควบคู่ไปกบัเสรมิศักยภาพ “ครูประจ าการ”  

 
 

แนวนโยบาย:  

 
1.1 ระบบการผลิต “ว่าท่ีครปูระจ าการ” ควรมีการปรบัปรงุเปล่ียนแปลงอย่างเร่งด่วน   
- เร่งปฏิรปูระบบการผลิตคร ู สถาบนัท่ีผลิตครคูวรผลิตครใูนสาขาท่ีสถาบนันัน้

มีความเช่ียวชาญ ศกัยภาพและความพร้อมของสถาบนั  ซึง่จะเป็นประโยชน์ทัง้
ในการบ่มเพาะบุคลากรที่มีคุณภาพ อีกทัง้มีกลุ่มเป้าหมายผู้เรียนครูที่ชัดเจน 
เน่ืองจากในปจัจุบันแม้ว่าจะมีปริมาณครูที่จบมาจ านวนมาก แต่มีปญัหาเรื่อง
คุณภาพครู  เกิดความขดัแย้งทางอุปทาน (Paradox) กล่าวคือ มบีุคลากรที่ผลิต
จ านวนมาก แต่ก็มีความขาดแคลนครู  มาตรฐานแตกต่างกันระหว่างสถาบัน 
โดยเฉพาะประเดน็ดา้นคุณภาพ  ดงันัน้จงึจ าเป็นตอ้งเรง่ปฏริปูระบบการผลติครู 

- ผสมผสานบูรณาการตัง้แต่ขัน้ตอนการผลิตครู เพ่ือบ่มเพาะความเป็นคร ู
ทกัษะการสอน  เพื่อแก้ปญัหาขอ้จ ากดักระบวนการเรยีนการสอนของสถาบนัผลติ
ครูในปจัจุบนั ยงัค่อนขา้งแยกส่วนระหว่างการสอนทฤษฎ ีและการปฏบิตั ิหรอืเป็น
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การฝึกฝนทีไ่ม่ลุ่มลกึอกีทัง้ไม่มกีารสอนการวเิคราะห์หลกัสูตร ส่งผลใหข้าดการบ่ม
เพาะความเป็นครูที่เข้มขน้  และบณัฑติที่จบแล้วเมื่อเข้าเป็นครูประจ าการจงึขาด
ทกัษะการสอน และขาดทกัษะในการคดิวเิคราะหห์ลกัสูตรแกนกลางที่ไดร้บัมา และ
การประยกุตส์อนใหเ้ขา้กบัเดก็นกัเรยีนและบรบิท     

- วางระบบพฒันาครูอย่างครบวงจร ปรบัอตัราเงนิเดอืนให้สูงเท่าวชิาชีพชัน้สูง 
ยกระดบัมาตรฐาน เส้นทางอาชพีครูมคีวามก้าวหน้า เพื่อสรา้งระบบแรงจูงใจ และ
สร้างค่านิยมเพื่อดงึดูดให้ผู้ที่มคีะแนนสูงเข้ามาเรยีนครู เพื่อสร้างครูรุ่นใหม่ที่มี
คุณภาพเป็นเลศิ การคดัเลอืกครูเขม้ขน้  คดัเลอืกครูจากนักเรยีนที่มผีลคะแนนสูง
เป็นอนัดบัตน้ๆ ของประเทศ  
 

1.2 พฒันา เสริมศกัยภาพครปูระจ าการ  
- ควรเร่งพฒันาศกัยภาพครูมีความจ าเป็นอย่างย่ิง  เพ่ือแลกเปล่ียนเรียนรู้และ

น าไปสู่การปรบัปรงุพฒันาวิธีการสอน  และปรบัการจดัการเรียนการสอน เพื่อให้
ครผููส้รา้งแรงบนัดาลใจ (Inspiring Teachers) ปรบับทบาทครเูป็นผูอ้ านวยความสะดวก
ในการเรยีนรู้ให้กับผู้เรยีน  โดยจดักิจกรรมเสรมิศักยภาพครูประจ าการ   อาทิ การ
ฝึกอบรม แลกเปลี่ยนเรยีนรูร้ะหว่างครูด้วยวธิกีารต่างๆ  สร้างเครอืข่ายครูประจ าการ  
พฒันาระบบครพูี่เลีย้งทีส่นับสนุน  เพื่อช่วยแก้ไขปญัหาเรื่องคุณภาพครู  ช่วยยกระดบั
ครปูระจ าการมขีอ้จ ากดัในการสอน ท าใหผู้เ้รยีนขาดความรูค้วามเขา้ใจอยา่งลกึซึง้   

- ควรปรบัปรุงระบบการขึ้นบญัชีคร ูและการจดัส่งครูไปประจ าการตามโรงเรียน 
สถานศึกษาตามความเช่ียวชาญ  เน่ืองจากปจัจุบนัครูได้ท าหน้าที่ไม่เต็มศกัยภาพ
ความเชี่ยวชาญของตน  เน่ืองจากปจัจุบนัครสูอนในวชิาทีต่นไม่ไดเ้ชีย่วชาญ เน่ืองจาก
ระบบการสอบคร ูจะมกีารขึน้บญัชคีรทูีส่อบไดไ้ว ้เมื่อโรงเรยีนใดมกีารขาดแคลนครแูละ
ขออตัราก าลงัคนมา  ทางส่วนกลางจะจดัส่งครทูีข่ ึน้บญัชีสอบจดัส่งตามล าดบัทีข่ ึน้บญัชี
ไว ้ท าใหค้รทูีไ่ปสอนตามโรงเรยีนไมไ่ดส้อนตามความเชีย่วชาญเฉพาะของตน   

- ควรเปิดโอกาสให้ผู้เช่ียวชาญ หรือผู้ท่ีจบสาขาอ่ืนสามารถมาเป็นครไูด้  บณัฑติที่
จบครูหรอืคุรุศาสตรโ์ดยตรงไม่ไดเ้ขา้ท างานบรรจุเป็นครูจ านวนมาก  อกีทัง้ไม่สามารถ
ดงึดดูคนเก่งใหส้นใจเขา้มาประกอบอาชพีครไูด ้ ส่วนหน่ึงเนื่องมาจากผลตอบแทนครตู ่า 
มคีวามแตกต่างกับอาชีพอื่นมาก  เมื่อเทียบกับภาระงาน อีกทัง้ค่านิยมหรือการให้
ความส าคญักบัอาชพีครมูน้ีอยลง ท าให้เกดิความขาดแคลนครทูี่มคีุณภาพ ครูทีม่คีวาม
เชีย่วชาญในบางสาขา  

 



โครงการวจิยัเรื่องการก าหนดแนวทางการพฒันาการศกึษาไทยกบัการเตรยีมความพรอ้มสูศ่ตวรรษที ่21 

 

 

474 
 

 

อนึ่ง ในศตวรรษที่ 21 การศึกษาเรยีนรู้จะไม่ได้ถูกจ ากดัอยู่แต่เพยีงในห้องเรยีนเท่านัน้ 
หากแต่ในชวีติประจ าวนั ในสงัคม หรอืในโลกใบนี้ ลว้นเป็นแหล่งความรูท้ ัง้สิน้ ดงันัน้ ค าว่า “คร”ู จงึ
อาจมใิช่แค่เพยีง ครูแต่เพยีงในบทบาทอาชพีครูเท่านัน้   ทว่า ทุกๆคน ควรมบีทบาทเป็นครูซึง่กนั
และกนั ดงันัน้ บุคคลต่างๆในสงัคม จงึจะต้องมบีทบาทและมสี่วนร่วมในการถ่ายทอดความรูซ้ึ่งกนั
และกนั เพื่อยกระดบัการพฒันาของสงัคม  

ในประเดน็น้ีเองทีส่งัคมจะตอ้งมบีทบาทในการหล่อหลอมความเป็นคน หรอืความเป็นมนุษย์
ทีส่มบูรณ์ใหแ้ก่คนในสงัคมเกดิการพฒันาร่วมกัน   ฉะนัน้ “ความเป็นครู” จงึเป็นสิง่ที่ควรอยู่ในตวั
ของทุกคนในสงัคม ทีจ่ะตอ้งแบ่งปนั ถ่ายทอดองคค์วามรู ้ทกัษะ ประสบการณ์ รวมทัง้เป็นตวัอย่างที่
ด ี ดงัค ากล่าวทีว่่า “ตวัอย่างที่ด ีมคี่ากว่าค าพูด”  เพื่อน าไปสู่สงัคมแห่งปญัญา  และวฒันธรรมการ
เรยีนรูต้ลอดชวีติในสงัคมไทย   

 

2. ปฏิรูปการเรียนรูแ้หง่ศตวรรษที่ 21 และส่งเสริมการเรียนรูต้ลอด
ชีวิต 
 

ปฏิรูปการเรยีนรูแ้ห่งศตวรรษท่ี 21 และส่งเสรมิการเรยีนรูต้ลอดชีวิต 

เช่ือมโยงการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอธัยาศัย  
มีหลักสูตรแกนเพื่อเป็นกรอบในการจดัการเรยีนการสอน ในขณะท่ีใหอิ้สระและยืดหยุ่นแก่

โรงเรยีนและครู ในการออกแบบกระบวนการเรยีนการสอน 

 

แนวนโยบาย:  

• มีเป้าประสงค์ของนโยบายการศึกษาท่ีสมดุลและหลากหลาย  ออกกฎหมายเพื่อ
ส่งเสรมิสนับสนุนใหก้ารศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยัเขา้มามบีทบาทในการ
พฒันาคุณภาพชวีิตของประชาชนให้มากยิง่ขึ้นในรูปแบบต่างๆ เช่น หลกัสูตรการศึกษา
ผูใ้หญ่ การฝึกอบรมต่อเนื่องเพื่อพฒันาใหป้ระชาชนทุกวยัของประเทศมคีวามรู ้เป็นการเพิม่
ศกัยภาพของประชากร  

• ออกแบบหลกัสูตรท่ีเน้นการเรียนรู้อย่างกว้างขวางและเป็นองค์รวม (Broad-Based 
and Holistic Learning)  ควรเน้น วิธีการสอน กระบวนการเรียนรู้ การบูรณาการ
เน้ือหาสาระวิชาต่างๆเข้าด้วยกนัมากกว่า  เน่ืองจากในปจัจุบนัการเปลีย่นแปลงหลกัสูตร
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ทีบ่่อยสรา้งภาระให้กบัครแูละโรงเรยีนในการบรหิารจดัการ อกีทัง้เนื้อหาของหลกัสูตรไม่ได้
เปลีย่นแปลงมาก  เป็นการเปลีย่นเนื้อหาสาระ   

• ควรปรบัเปล่ียนให้หลกัสูตรการสอนเน้นการบูรณาการมากขึ้น เน้นกระบวนการคิด
เชิงระบบและเช่ือมโยงเน้ือหาสาระเข้าด้วยกนักบับริบทชีวิต  เพื่อแก้ไขการเรยีนการ
สอนที่เป็นรายวชิาสาระการเรยีนรู ้ที่คดิแยกส่วน ซ ้าซ้อน ท าให้ต้องอาศยัชัว่โมงการเรยีน
ค่อนขา้งสงู ผูเ้รยีนเกดิความเบื่อหน่าย  อกีทัง้เกดิความซ ้าซอ้นกนัในการเรยีนการสอน  ไม่
มคีวามเชื่อมโยงระหว่างองคค์วามรู ้ และไมไ่ดเ้ชื่อมโยงกบัชวีติประจ าวนั   

• เน้นกระบวนการคิด ทกัษะมากกว่าเน้นท่ีเน้ือหาสาระท่ีอาจเปล่ียนแปลงและล้าสมยั
ได้  ปรบัไปใชก้ารประเมนิผลทีว่ดัทกัษะกระบวนการคดิและความเขา้ใจของผูเ้รยีน  ดว้ยการ
ออกขอ้สอบที่เน้นวดัความเขา้ใจ (literacy-based test) มากกว่าเน้นวดัเนื้อหา (Content-
based Test) และการประเมนิพฒันาการ  (Formative Assessment) เพื่อกระตุ้นการเรยีนรู ้
การคดิ และก่อให้เกดิการพฒันาตวัผูเ้รยีนอย่างแท้จรงิ   เพื่อแก้ปญัหาหลกัสูตรและการ
ประเมนิผลไมส่อดคลอ้งกบัผลสมัฤทธิท์ีต่อ้งการปจัจบุนัการประเมนิผลการเรยีนรูเ้น้นท่องจ า  

• โครงสร้างหลกัสตูรเป็นเพียงกรอบเท่านัน้ โรงเรียนและครมีูอิสระก าหนดวิธีการสอน 
การเรียนรู้เต็มท่ี เปิดกว้างให้มีหลกัสูตรท่ีหลากหลาย ผู้เรียนสามารถออกแบบ
หลกัสตูรท่ีเหมาะสมกบัตนเองได้มากข้ึน โดยหน่วยงานกลางเปลีย่นจากบทบาทการเป็น
ผูค้วบคุมหลกัสตูร มาเป็นการเป็นผูร้บัรองหลกัสตูรต่างๆ 

• ปฏิรปูการเรียนรู้  จดัการเรียนรู้ท่ีสอดคล้องกบับริบทศตวรรษท่ี 21 และส่งเสริมการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต   โดยใหค้วามส าคญักบัผูเ้รยีนเป็นศูนยก์ลางอย่างแท้จรงิ ผู้ต้องมาก่อน 
(Student First)  โรงเรยีนต้องเปลีย่นจากโมเดลการสอนสิง่เดยีวทีเ่หมาะกบัทุกคน (One-
size-fits-all) และแทนที่ด้วยการตัง้เป้าหมาย และพจิารณาบรบิทของผู้เรยีนแต่ละคนเป็น
ศูนย์กลาง จดักิจกรรมโครงการน าร่องและทดลองปฏบิตัิ เพื่อน าไปสู่การปฏบิตัิที่ประสบ
ความส าเร็จ เพื่อยอมรบัการเปลี่ยนแปลงจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เข้าใจถึงเหตุผล
เบื้องหลัง และประโยชน์ที่จะเกิดขึ้น สร้างการเช่ือมโยงระหว่างภาคส่วนต่างๆ จัด
โครงสรา้งองคก์รการบรหิารการเรยีนรูต้ลอดชวีติทุกระดบั ตัง้แต่ส่วนกลาง ส่วนภูมภิาค และ
ทอ้งถิน่ โดยรว่มมอืกบักระทรวงต่างๆ และหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง  

• ภาครฐัควรส่งเสริมการสร้างทศันคติท่ีดีต่อการเรียนของนักเรียน และการใช้เวลาใน
การท ากิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์นอกห้องเรียน    
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3. ปฏิรูประบบการประเมินผล  
 

ประเมินเพื่อพฒันาการเรยีนรู ้ประเมินอย่างสรา้งสรรค ์

เพื่อบ่มเพาะทกัษะ “เรยีนรูท่ี้จะเรยีน” 

 

ระบบการประเมนิผลเดมิดงัเช่นในปจัจุบนั ท าใหเ้กดิการมุ่งเน้นทีผ่ลคะแนนมากเกนิไป เน้น
ท่องจ า และไม่ได้เสรมิสรา้งความรูค้วามเขา้ใจได้อย่างแท้จรงิ   ดงันัน้จงึต้องซ่อมแซมแก้ไขระบบ
การประเมนิ โดยมุ่งเน้นการประเมนิการเรยีนรู้ (Formative Assessment) การประเมนิการเรยีนรู้
ของผู้เรยีนนัน้ควรจะต้องเป็นการประเมนิอย่างสรา้งสรรค์ สะท้อนใหเ้หน็พฒันาการการเรยีนรูข้อง
ผู้เรยีน และไม่ก่อให้เกิดภาระในการด าเนินการแก่ครูหรอืโรงเรยีนจนมากเกินไป   ช่วยสร้างให้
นกัเรยีนมทีกัษะ “เรยีนรูท้ีจ่ะเรยีน” (Learning to Learn)  

 

แนวนโยบาย:  

 เน้นการประเมินพฒันาการ  (Formative Assessment) เป็นหลกั เพ่ือกระตุ้นการ
เรียนรู้ การคิด และก่อให้เกิดการพฒันาตวัผูเ้รียนอย่างแท้จริง    เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง
วฒันธรรมในห้องเรยีน  เปิดโอกาสให้ครูจะต้องใช้วธิกีารเรยีนการสอนแตกต่างกนัไป 
บทเรยีนอาจเกิดจากวิธกีารที่หลากหลาย ช่วยสร้างให้นักเรยีนมทีกัษะ “เรยีนรู้ที่จะ
เรยีน” (Learning to Learn)  โดยครอูาจใชว้ธิกีารทีผ่สมผสานกนัในการประเมนิความ
เข้าใจของนักเรยีน ทัง้นี้ครูต้องให้ข้อเสนอแนะ (Feedback) ทางวาจาหรอืเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษรเพื่อกระตุน้ใหเ้กดิพฒันาการเรยีนรู ้

 ควรมีการประเมินประสิทธิผลของครูโดยใช้ผลการเรียนรู้ของนักเรียน มกีาร
ส่งเสริมการออกแบบกิจกรรมในชัน้เรียนให้สอดคล้องกับเป้าหมายทางการศึกษา 
ส่งเสรมิยุทธศาสตรใ์นการเรยีนของผู้เรยีนที่ถูกต้อง และมกีารจดัการทีด่กีบัปญัหาการ
ขาดเรยีนของนกัเรยีน 

 ส่งเสริมการเปิดเผยข้อมูลผลการเรียนแก่ผู้ปกครองโดยมีการเปรียบเทียบกบั
มาตรฐานในระดบัต่างๆ เช่น ระดบัพืน้ที่หรอืระดบัชาต ิ และส่งเสรมิบรรยากาศแห่ง
การแข่งขนัระหว่างโรงเรียนเพื่อให้เกิดการพัฒนาประสิทธิภาพของโรงเรียนอย่าง
ต่อเนื่อง 

  



โครงการวจิยัเรื่องการก าหนดแนวทางการพฒันาการศกึษาไทยกบัการเตรยีมความพรอ้มสูศ่ตวรรษที ่21 

 

 

477 
 

4. ปรบัรูปแบบการบริหารจดัการ 

 

จดัใหมี้รูปแบบการบรหิารจดัการท่ีหลากหลาย  

มีความอิสระ สอดคลอ้งกบัศักยภาพและความพรอ้มของโรงเรยีนและชุมชน  

เพื่อลดการรวมศูนย ์และลดภาระของภาครฐั 

 

 
เหตุผลและความจ าเป็นทีค่วรปรบัรปูแบบการบรหิารจดัการใหม้คีวามหลากหลาย และเพิม่

บทบาทอ านาจหน้าที่ของโรงเรยีน ครู ชุมชน ท้องถิ่นและผู้มสี่วนได้ส่วนเสยีในการจัดการศึกษา 
เนื่องจาก 

• การบรหิารจดัการการศกึษาทีผ่่านมาเป็นแบบรวมศูนย ์
• หลกัสตูรไมต่อบสนองต่อความตอ้งการของผูเ้รยีน ชุมชน เอกชน 
• การจดัสรรทรพัยากรไม่สอดคล้องกบับรบิทโรงเรยีน และความต้องการ (โรงเรยีน

ขนาดเลก็ ขนาดใหญ่ ชนบท เมอืง) 

 

แนวนโยบาย:  

 ปฏิรปูเชิงโครงสร้าง และพิจารณาปรบัรปูแบบการบริหารจดัการ โดยปรบัรปูแบบ
การบริหารจดัการ ความเป็นอิสระสอดคล้องกบัศกัยภาพ และความพร้อมของ
สถาบนัการศึกษาต่างๆ เพ่ือลดภาระงบประมาณในกรณีสถาบนัการศึกษาท่ีมี
ความพร้อมในการบริหารจัดการ  และเปิดโอกาสให้ชุมชนเข้าร่วมพัฒนา 
เน่ืองจากปจัจบุนังบประมาณไมเ่พยีงพอเน่ืองจากปญัหาเชงิโครงสรา้งทีภ่าคการศกึษามี
ขนาดใหญ่  มฟีงัก์ชัน่การท างานที่ซ ้าซ้อน ค่อนข้างรวมศูนย์ งบประมาณส่วนใหญ่
จ าเป็นตอ้งจดัสรรเพื่อเป็นงบประจ า ท าใหม้งีบประมาณเพื่อการลงทุนพฒันาในสดัส่วนที่
น้อย   อีกทัง้การจดัสรรงบประมาณเท่ากันถัวเฉลี่ยรายหัว ไม่สอดคล้องกับต้นทุน
บรหิารจดัการสถานศึกษา  เนื่องจากโรงเรยีนมตี้นทุนคงที่ในการบรหิารจดัการ  การ
จัดสรรงบประมาณอย่างถัวเฉลี่ยท าให้โรงเรียนได้ร ับทรัพยากรอย่างไม่เพียงพอ 
โดยเฉพาะอยา่งยิง่โรงเรยีนขนาดเลก็และขนาดกลาง  
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 ภาครัฐควร พิจารณาปรับ เป ล่ียน  รูปแบบการบ ริหารจัดการของ
สถาบันการศึกษาให้มีความหลากหลายสอดคล้องกับความพร้อมและ
ศกัยภาพของสถาบนัการศึกษาแต่ละแห่ง  โดยให้อสิระสถาบนัการศกึษาต่างๆ 
พจิารณาการเลอืกรปูแบบการบรหิารจดัการทีเ่หมาะสมกบัจุดเน้นและศกัยภาพของ
สถาบนั โดยมเีงือ่นไข (Commitment) ทีเ่ป็นผลผลติ (Output) ทีช่ดัเจน 

 ควรส่งเสริมความมีอิสระของสถานศึกษาในการจดัสรรทรพัยากรภายใน
โรงเรียน การบรหิารบุคลากร และการก าหนดเนื้อหาการเรยีนการสอน ใน
ขณะเดยีวกนัควรป้องกนัปญัหาผลประโยชน์ทบัซอ้นซึง่อาจเกดิขึน้ โดยเฉพาะอยา่ง
ยิง่ในส่วนการประเมนิผลงานของโรงเรยีนหรอืนักเรยีน และการก าหนดเงนิเดอืน
ของคร ู

 ควรส่งเสริมให้โรงเรียนสามารถระดมทรพัยากรจากแหล่งต่างๆ ด้วยตนเอง
เพ่ือจะมีทรพัยากรอย่างเพียงพอในการจดัการศึกษาอย่างคณุภาพ  

 สถาบนัการศึกษาต่างๆ ควรมีจดุเน้นการจดัการเรียนการสอนท่ีแตกต่างกนั
ไปตามศักยภาพ ความเช่ียวชาญและความพร้อมของบุคลากร เพ่ือให้
สามารถผลิตบุคลากรได้มีสมรรถนะ ทัง้ด้านความรู้ ทกัษะ และคุณลกัษณะ 
อีกทัง้เป็นประโยชน์แก่ผู้เรียนในการพิจารณาสถานศึกษาท่ีสอดคล้องกบั
อาชีพท่ีตนเองมุ่งหวงั เห็นเส้นทางอาชีพ (Career Path)ได้เรียนและฝึกฝน
พัฒนาทักษะอ ย่าง เ ข้ม ข้น   เพื่ อ ลดป ัญหาที่ ใ นป ัจจุบัน โ ร ง เ รียนหรือ
สถาบนัการศกึษาแต่ละแห่งมกีารแขง่ขนัผลติคน  เกดิปญัหาคุณภาพผูจ้บการศกึษา
อันเนื่องมาจากมาตรฐานแตกต่างกัน   ทัง้นี้  สถาบันการศึกษาไม่จ าเป็นต้องมี
เป้าหมายการศึกษาหรอืจุดเน้นการผลิตคนในแบบเดียวกันทัง้ประเทศ  แต่ละ
สถาบนัควรมจีุดเน้นทีแ่ตกต่างกนัไปตามศกัยภาพ ความเชีย่วชาญและความพรอ้ม
ของบุคลากร   
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สรา้ง 

 
 

5. สรา้งสงัคมแหง่ปัญญา (Wisdom based society) ดว้ยการสรา้ง
สภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือตอ่การเรียนรู ้(Learning Supportive 
Environment)  
 

ภาครฐัสรา้งสงัคมแห่งปญัญา (Wisdom Based Society) โดยการให้ความส าคญักบัการ
สรา้งสภาพแวดลอ้มการเรยีนรู้ (Learning Environment) และออกแบบกระบวนการเรยีนการสอนที่
เหมาะสม ทีเ่อือ้ต่อการเรยีนรูใ้นศตวรรษที ่21 โดยมุง่สรา้งมนุษยท์ีส่มบรูณ์ (ไมใ่ช่แค่เน้นแต่วชิาการ)  
โดยใหค้วามส าคญักบัเป้าหมายของการศกึษาทีพ่งึประสงค ์(Should-Be) ทัง้การเตรยีมความพรอ้ม
ผูเ้รยีนเพื่อเขา้สู่ตลาดแรงงาน  ใหโ้อกาสเดก็ทุกคนไดเ้ขา้ถงึการศกึษาอย่างเท่าเทยีม ส่งเสรมิใหเ้ดก็
เป็นผู้เรยีนรูต้ลอดชวีติ ที่มุ่งใฝ่หาความรู ้สามารถพฒันาตนเองไดต้ลอดเวลา  มุ่งพฒันาความเป็น
มนุษย์ที่สมบูรณ์ สร้างเด็กให้เป็นคนดีของสังคม สร้างประโยชน์แก่คนรอบข้าง ชุมชน และ
ประเทศชาต ิใหก้ารศกึษาช่วยบ่มเพาะคนไทยใหเ้ป็นคนไทยทีม่ศีกัยภาพ กล่อมเกลาใหเ้ป็นคนที่มี
คุณธรรม จรยิธรรม มคีวามสุข ช่วยน าประเทศไปสู่ระดบัการพฒันาอย่างสมดุลและยัง่ยนื เกดิสงัคม
แห่งปญัญา พรอ้มกบัเป็นสงัคมทีอ่ยูด่มีสีุข (Well-Being Nation)   

 
 สร้างสภาพแวดล้อมการเรียนรู้  และออกแบบกระบวนการเรียนการสอนท่ี

เหมาะสม จัดการเรียนการสอนโดยให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางอย่างแท้จริง   
ประกอบกบัแนวคดิเป็น “ทุกคนในสงัคมเป็นครูและนักเรยีน” และ “โรงเรยีนที่ไม่มรี ัว้”  
เพื่อให้การจดัการเรยีนการสอนเป็นการบ่มเพาะทกัษะเรยีนรูเ้พื่อจะเรยีน  และรกัที่จะ
เรยีน เหน็ถงึองค์ความรูไ้ม่ไดม้เีฉพาะในต าราเรยีนหรอืตวัครู หากแต่อยู่ในทุกสิง่ทุก
อย่างรอบตวั  สรา้งการชกัจูงใจนักเรยีนที่ด ีผสมผสานการเรยีนในห้องเรยีนและนอก
หอ้งเรยีนอยา่งสมดุล 
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 ส่งเสริมให้ผู้เรียนค้นพบความสามารถตนเอง แรงใจ (Passion) ในการเรียนรู้
ตลอดชีวิต จดัการเรยีนรูใ้หเ้หมาะสมกบัศกัยภาพของผูเ้รยีน สรา้งสภาพแวดลอ้มทีท่า้
ทายและสนุกสนาน 

 เปิดโอกาสให้ครูเลือกวิธีการท่ีเหมาะกบันักเรียนของตนได้อย่างอิสระ เปิด
โอกาสให้บุคคลต่างๆ ในสงัคมหรือชุมชน มาเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ เช่น ปราชญ์
ชุมชน ผู้ปกครอง รุ่นพี่ติวรุ่นน้อง ผู้ประกอบการฯลฯ (เช่น ให้ผู้เชี่ยวชาญสามารถลา
งานมาสอนได)้ 

 ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน และประชาชนทัว่ไปท่ีสนใจเรียนรู้ ได้มีโอกาส
เรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) อาท ิ  
- พฒันาแหล่งการเรียนรู้ ท่ีส่งเสริมการเรียนรู้  โดยรัฐควรจัดพื้นที่สาธารณะ 

(Public Space) ทีส่่งเสรมิการเรยีนรูข้องผูเ้รยีน และประชาชนทัว่ไปทีส่นใจเรยีนรู ้
ได้มโีอกาสเรยีนรูต้ลอดชวีติ ตลอดจนส่งเสรมิภาคส่วนอื่นๆ ที่มคีวามพรอ้มและมี
ศกัยภาพ ไมว่่าจะเป็นภาคเอกชน หรอืทอ้งถิน่ ส่งเสรมิใหภ้าคส่วนต่างๆ สรา้งพืน้ที่
แพลต็ฟอรม์เปิด (Open Platform) ทีเ่อื้อต่อการเรยีนรูต้ลอดชวีติ  ในการจดัพื้นที่
เปิด (Open Spaces) ทีเ่ป็นแหล่งเรยีนรูต้ลอดชวีติแก่ประชาชน 

- จดัปัจจยัสนับสนุนการเรียนรู้ของผู้เรียน โดยจดัแหล่งความรูท้ี่ผู้เรยีนสามารถ
คน้ควา้ดว้ยตนเองได ้เช่น ศูนยว์ทิยาการ บทเรยีนส าเรจ็รปู ชุดการสอน ใชส้ื่อชนิด
ต่างๆ หลายชนิดผสมผสานกนั (Multi-Media) ใชร้ะบบการศกึษาทางไกลเขา้มาช่วย 
รวมทัง้ตอ้งมเีจา้หน้าทีป่ระจ าศูนยว์ทิยบรกิารทีส่ามารถช่วยแนะน าและอ านวยความ
สะดวกใหก้บัผูเ้รยีนได ้

- เน้นการสร้างแหล่งการเรียนรู้ในชุมชน ช่วยให้ประชาชนในชุมชนมสี่วนร่วมใน
การจดัการศกึษาและจะช่วยใหเ้กดิบรรยาการศการเรยีนรูแ้ละสงัคมแห่งการเรยีนรู้  
ควรจะมหีลายรูปแบบ ไม่ควรยดึหลกัว่าต้องสรา้งใหม่เสมอ อาจจะใช้สิง่ที่มอียู่แล้ว
ในทอ้งถิน่ 

 

5.2.2  กลไกการขบัเคล่ือนไปสู่ภาคปฏิบติั 

แนวทางการพฒันาการศกึษาไทยกบัการเตรยีมความพรอ้มสู่ศตวรรษที ่21 จะต้องเป็นการ
ขบัเคลื่อนไปสู่การปฏบิตั ิทีก่่อใหเ้กดิปฏริปูการศกึษาอย่างแทจ้รงิ โดยยดึหลกัการเรยีนรูท้ีย่ดึผูเ้รยีน
เป็นส าคญั (Learner-Centered) การเปลีย่นทศันคตต่ิอการศกึษา (Learning Attitude) ทุกคนมคีวาม



โครงการวจิยัเรื่องการก าหนดแนวทางการพฒันาการศกึษาไทยกบัการเตรยีมความพรอ้มสูศ่ตวรรษที ่21 

 

 

481 
 

เป็นผู้เรยีนรู้โดยธรรมชาติ (Natural Learner) และการกระจายอ านาจในการจดัการศกึษาตาม
ศกัยภาพและความพรอ้มโดยองิกบัการรบัผดิรบัชอบ 

ข้อเสนอแนะการออกแบบกลไกขบัเคล่ือนระดบันโยบาย (Mechanism Design) เพ่ือ
ขบัเคล่ือนไปสู่ภาคปฏิบติั รายละเอยีดในส่วนนี้จะกล่าวถงึกลไกการขบัเคลื่อนไปสู่ภาคปฏบิตัิ เพื่อ
น าไปสู่การก าหนดบทบาทหน้าที่และกระบวนการการบูรณาการระหว่างภาคส่วนหลากหลาย ทัง้ที่
อยู่ภายใต้สงักดักระทรวงศกึษาธกิารและหน่วยงานภาครฐัอื่นๆ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ที่
เป็นผู้มสี่วนได้ส่วนเสยีกบัการจดัการศึกษา   ส าหรบัความเชื่อมโยงบางประเด็นของยุทธศาสตร ์
บทบาท หน้าที่ และความรบัผดิชอบของภาคส่วนที่เกี่ยวขอ้ง จะไดก้ล่าวถงึในรายละเอยีดต่อไปใน
หวัขอ้ 5.2.3 กรอบแนวทางการด าเนินการเพื่อก าหนดแผนการด าเนินการพฒันาการศกึษาไทยเพื่อ
เตรยีมความพรอ้มสู่ศตวรรษที ่21 ระยะยาว (15 ปี) 

กลไกในการขบัเคล่ือนนโยบายไปสู่การปฏิบติั “เพ่ือปฏิรปูการศึกษาเรียนรู้ของไทยสู่
ศตวรรษท่ี 21” นันต้องให้ความส าคญักบัทุกภาคส่วนท่ีเก่ียวข้อง โดยเฉพาะอยา่งยิง่ภาคส่วน
ต่างๆ ทีอ่ยูน่อกกระทรวงศกึษาธกิารและมผีลกระทบ (impact) สงูมากต่อการขบัเคลื่อน 5 ภาคส่วน
ทีส่ าคญั ไดแ้ก่ 

1) ฝา่ยการเมอืง 
2) ผูเ้รยีน 
3) สงัคม 
4) ผูป้กครอง 
5) นกัการศกึษา 
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ทัง้นี้ภาคส่วนทีน่บัว่ามบีทบาทส าคญัและก่อใหเ้กดิผลกระทบการเปลีย่นแปลงในระดบัสงู
มาก คอื ฝา่ยการเมอืง และ สงัคม 

 

ภาพท่ี 120: ภาคส่วนท่ีเก่ียวข้องในกลไกในการขบัเคลื่อนนโยบายไปสู่การปฏิบติั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทีม่า: คณะวจิยั Sasin Institute for Global Affairs (SIGA) 

 

1. กลไกการขบัเคล่ือนในเชิงนโยบาย 
 

1.1 กระทรวงศึกษาธิการต้องมีการเปล่ียนกระบวนทศัน์ (Paradigm Shift) และ
สร้างผู้น า (Leadership) ขบัเคล่ือนการเปล่ียนแปลง  เพื่อขบัเคลื่อนใหเ้กดิการ
ปฏริปูสงัคม สรา้งวฒันธรรมการเรยีนรูต้ลอดชวีติ รูเ้ท่าทนัโลก บรูณาการเรยีนรู ้ 
- ควรก ำหนดให้กำรพฒันำกำรศึกษำและเรียนรู้ตลอดชีวิต (Education 

and Lifelong Learning) เป็นวำระปฏิบติัแห่งชำติ (National Agenda) 
โดยมีการก าหนดวิสยัทศัน์และพิมพเ์ขียว (Vision and Blueprint) ด้าน
การศึกษา การเรียนรู้และการพฒันาก าลงัคนระยะยาวของประเทศไทย 
เนื่องจากที่ผ่านมา มขีอ้จ ากดัจากความไม่ต่อเนื่องของนโยบายการศึกษาเป็น
ข้อจ ากัดในการขับเคลื่อนนโยบายการศึกษาที่ส าคัญที่สุดประการหนึ่ ง
โดยเฉพาะอย่างยิง่ประเด็นเรื่องคุณภาพการศึกษา การเขา้ถึงการศกึษา และ
การสร้างเสรมิโอกาสในการเรยีนรู้ตลอดชวีิต ดงันัน้จงึจ าเป็นอย่างยิง่ในการ

การเมือง 

ผู้เรียน นักการศึกษา 

สงัคม  ผู้ปกครอง 

* 

* 
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ผลกัดนัวาระดงักล่าว โดยมหีน่วยงานที่เกี่ยวข้องและฝ่ายการเมอืงรบัผดิชอบ
เป็นวาระแห่งชาต ิ

- จ าเป็นต้องบูรณาการร่วมกนัระหว่างหน่วยงานในกระทรวงศึกษาธิการ 
ตลอดจนหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง  บูรณาการระหว่างภาคส่วนหลากหลาย ทัง้ที่
อยู่ภายใต้สงักดักระทรวงศกึษาธกิารและหน่วยงานภาครฐัอื่นๆ นอกจากน้ียงั
ควรมีการบูรณาการร่วมกนัและการมีส่วนร่วมกบัภาคส่วนอืน่ๆ เช่น ภาค
ธุรกิจ ตลาดแรงงานชุมชน สังคมยังมีอยู่ในระดับที่น้อยส่งผลให้การผลิต
บุคลากรในภาคการศกึษาไม่สอดคลอ้งกบัความต้องการตลาดแรงงาน คุณภาพ
ต ่ากว่าระดบัความคาดหวงั 
 

1.2 กระทรวงศึกษาธิการมีบทบาทหลกัในการร่วมกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ภาคี
เครือข่าย ภาคประชาชน ในการผลกัดนัให้เกิดการปฏิรูปภาคสงัคม การให้
องค์ความรู้  ให้การศึกษาผู้ปกครอง ให้ความส าคัญกับการปรับเปล่ียน
ทศันคติของผู้ปกครองในด้านการศึกษาและการเล้ียงดู  ชุมชุนให้เกิดการ
เรียนรู้ทัง้สงัคม เป็นสงัคมแห่งการเรียนรู้ และมีวฒันธรรมการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต ทัง้นี้เนื่องจากการปฏริปูดงักล่าว เป็นสิง่ทีม่คีวามจ าเป็นอย่างยิง่ เนื่องจากการ
ปฏริูปการศึกษาโดยไม่ได้มกีารแก้ไขประเด็นทางด้านสงัคมและวฒันธรรมจะไม่
สามารถปฏริปูการศกึษาไทยใหม้คีุณภาพไดอ้ย่างแทจ้รงิ  
 

1.3 ขบัเคล่ือนการกระจายอ านาจในการจดัการศึกษา เพ่ือกระจายอ านาจสู่เขต
พื้นท่ีการศึกษา สถานศึกษา และให้ท้องถ่ินมีส่วนร่วมตามศักยภาพและ
ความพร้อมโดยอิงกบัการรบัผิดรบัชอบ โดยใหม้อีนุกรรมการสภาการศกึษา อนั
ประกอบไปด้วยบุคลากรที่มคีวามรู ้ความเข้าใจ และมปีระสบการณ์เกี่ยวกบัการ
กระจายอ านาจปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ และแนวปฏิบัติในการสรรหา
คณะกรรมการทอ้งถิน่ รวมทัง้การปรบัปรงุอ านาจหน้าทีใ่หม้ธีรรมาภบิาล 

 

2. กลไกการขบัเคล่ือนในเชิงปฏิบติั 

การขบัเคลือ่นเชิงประเดน็ยทุธศาสตร ์
 
2.1 หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องภายในกระทรวงศึกษาธิการต้องผลักดันให้เกิด

กระบวนการมีส่วนร่วม ควรประสานความร่วมมือ ท างานร่วมกนักระหว่าง
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หน่วยงานส่วนกลาง หน่วยงานระดับจังหวัด หน่วยงานส่วนท้องถ่ิน 
ตลอดจนภาคีเครือข่ายด้านการศึกษาเรียนรู้ รวมถึงหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องใน
การรบัผิดชอบและผลกัดนั “ประเดน็เชิงยุทธศาสตร”์ ด้านการพฒันามนุษย ์
(Human Development) เพ่ือผลกัดนัประเดน็เชิงยุทธศาสตรอ์ย่างมีทิศทาง
สอดคล้อง เช่ือมต่อและ หนุนเสริมกนั อาท ิส านักงานคณะกรรมการพฒันาการ
เศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิกระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย์
กระทรวงวฒันธรรม กระทรวงสาธารณสุข ส านักงานส่งเสรมิสงัคมแห่งการเรยีนรู้
และคุณภาพเยาวชน (สสค.)  ภาคประชาสงัคม ภาคเอกชน เป็นตน้ 
 

2.2 หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องภายในกระทรวงศึกษาธิการ  ควรน าผลการวิจยัครัง้น้ี
น าไปปฏิบติังานปรบัประยุกต์ใช้ อาจปรบักลไกและรูปแบบการปฏิบติังาน 
โดยให้ความส าคญักบัการส่งเสริมการจดักระบวนการเรียนรู้และส่งเสริมการ
เรียนรู้ตลอดชีวิตท่ีสอดคล้องกับมิติการพัฒนาในทุกระดับ ทัง้ปญัหาใน
ประเทศแต่ละทอ้งถิน่ (Local) ทัง้พืน้ทีเ่ขตเมอืง และพืน้ทีช่นบท ตลอดจนเชื่อมต่อ
กบัประเด็นการพฒันาระดบัภูมภิาค (Regional) โดยเฉพาะอย่างยิง่ประชาคม
อาเซยีน และในระดบัโลก (Global)  

 

การขบัเคลือ่นเชิงสถาบนัและเครือ่งมือ 
 
2.3 การจดัตัง้สถาบนั และ/หรือปรบัโครงสร้างเชิงสถาบนั โดยพิจารณาจดัตัง้

สถาบันใหม่ ท่ีจ า เ ป็น เ ช่น สถาบันเทคโนโลยี เ พ่ือการศึกษาเ รียนรู้  
สถาบนัวิจยั เพื่อวจิยัเชงินโยบายด้านการศกึษาเรยีนรูร้ะดบัมหภาค และการวจิยั
หลกัสูตร พฒันากระบวนการเรยีนรู ้เพื่อพฒันาองคค์วามรู ้ตลอดจนนวตักรรมการ
เรียนการสอนที่มีคุณภาพ  หรือปรับโครงสร้างเชิงสถาบัน ( Institutional 
Arrangement) เพื่อปรบัโครงสรา้งเชงิสถาบนัใหม้คีวามเหมาะสมซึง่จะน าไปสู่การ
ขบัเคลื่อนให้เกิดปฏิสมัพนัธ์ระหว่างบุคลากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มกีาร
ด าเนินงานไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

2.4 ส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้ให้เกิดผลในทางปฏิบติัตามกรอบกฎหมายท่ีก าหนด
ไว้  เพ่ือส่งเสริมการศึกษาทุกรูปแบบ  ไม่ว่าจะเป็นการศึกษาที่เป็นทางการ 
การศกึษาไม่เป็นทางการ การศกึษานอกระบบ การศกึษาตามอธัยาศยั  การศกึษา
ทางเลือกที่ยดึความต้องการของชุมชนในท้องถิ่นเป็นหลัก โฮมสคูล ตลอดจน
ส่งเสรมิการศกึษาเชงิสงัคม (Social Education Promotion) เพื่อผลกัดนัการศกึษา
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ทดแทนในทัง้เยาวชนและผูใ้หญ่ทีต่้องท างานและไม่มโีอกาสในการรบัการศกึษาใน
ระบบ และในขณะเดียวกันก็เป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong 
Learning) 

2.5 ส่งเสริม สนับสนุนให้เกิดการขบัเคล่ือนการพฒันาการศึกษาในวงกว้างด้วย
วิ ธี ต่ า งๆ  อ า ทิ  พัฒนา เค ร่ื อ ง มื อท า งก า ร เ งิ น   เ พ่ื อ ใ ห้ โ ร ง เ รี ย น 
สถาบนัการศึกษาสามารถระดมทรพัยากร ทุนจากชุมชน/สงัคม เพ่ือน ามาใช้
จดัการศึกษา  เช่น การออกพนัธบตัรเพื่อการศกึษา ส่งเสรมิการใช้ทรพัยากรใน
ชุมชนเพื่อน ามาจดัการศกึษา ที่เหมาะสมกบัสภาพชุมชน เช่น แรงงาน ทรพัยส์นิ  
ภูมปิญัญาทอ้งถิน่ เป็นต้น  พรอ้มกบัการใหอ้สิระการบรหิารจดัการตามศกัยภาพ
และความพรอ้ม  เพิม่การมสี่วนร่วมจากภาคเอกชนและท้องถิน่  ช่วยลดภาระ
ทางดา้นงบประมาณและขอ้จ ากดัดา้นบุคลากรของภาครฐั รวมทัง้กระตุ้นใหเ้กดิการ
มสี่วนร่วมในการพฒันาจากภาคส่วนทีเ่กี่ยวขอ้ง ทอ้งถิน่อนัเป็นปจัจยัส าคญัในการ
ขบัเคลื่อนสู่ความส าเรจ็  

2.6 ยกระดบัคุณภาพการศึกษาและขยายการเข้าถึงการศึกษาคุณภาพดีด้วย
เทคโนโลยีเพ่ือการพฒันาการศึกษา รวมทัง้ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
วธิกีารในการด าเนินการเพื่อขบัเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ที่จะช่วยยกระดบั
คุณภาพการศกึษาใหไ้ดคุ้ณภาพ มาตรฐานเดยีวกนั ในวงกว้าง  และต้นทุนในการ
ด าเนินการ คือการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพื่อเปิดพื้นที่การศึกษาและ
ปรบัปรุงคุณภาพการเรยีน สรา้งทางเชื่อมต่อคนไทยส่วนใหญ่กบัการศกึษาที่มี
คุณภาพใหไ้ด ้เพื่อเตรยีมความสู่ศตวรรษที ่21 ทัง้บนระบบการศกึษาทีเ่ป็นทางการ 
การศกึษาไมเ่ป็นทางการ หรอืการศกึษาตามอธัยาศยั  
 อาศยัเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นปัจจยัส่งเสริมการเรียนรู้ท่ีนักเรียนเป็น

ศนูยก์ลาง  และถกูน ามาใช้อย่างบรูณาการ 

 อาศยัเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นส่ือเช่ือมต่อเน้ือหาท่ีดี (Good Content) สู่
คนหมู่มาก และก่อให้เกิดประโยชน์มากท่ีสุด เพ่ือสร้างความพร้อมใช้ด้าน
เน้ือหาสาระ (Content Availability) เช่น  
- การน าครทีูเ่ก่งทีสุ่ดในด้านต่างๆ (The Best Teacher) มาจดัท าสือ่

การเรียนการสอน ในรูปแบบต่างๆ ทีแ่จกจ่ายไปยังโรงเรียนทัว่
ประเทศได้โดยง่าย เช่น ซีด ีวีดทีศัน์ การสอนผ่านระบบออนไลน์ การ
เผยแพรผ่่านเวบ็ไซต์ใหส้ามารถดาวน์โหลดได ้เป็นต้น เพื่อใหค้รทูีม่คีวามรู้
ความสามารถ ทกัษะการสอนที่ดี สื่อสารให้ผู้เรยีนส่วนใหญ่ของประเทศ
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เขา้ใจถงึหลกัพื้นฐานของวชิาต่างๆ ซึง่จะท าให้ผู้เรยีนได้เขา้ถงึครูที่เก่งได้
อย่างทัว่ถงึ เท่าเทยีม นอกจากนี้ผู้เรยีนยงัสามารถทบทวนบทเรยีนต่างๆ 
นัน้ไดซ้ ้าๆ  ช่วยยกระดบัคุณภาพการศกึษา    ในขณะทีค่รตูวัจรงิทีป่ระจ า
หอ้งเรยีนต่างๆ ท าหน้าทีเ่อื้ออ านวยความสะดวก ช่วยเสรมิความเขา้ใจและ
เป็นพีเ่ลีย้งใหก้บัผูเ้รยีนไดท้ าแบบฝึกหดั หรอืท ากจิกรรมทีเ่สรมิความเขา้ใจ 

- การสร้างแอพพลิเคชัน่ (Application) ทีน่่าสนใจ เพือ่เป็นสือ่การสอน
ในคอมพิวเตอรห์รือแทบ็เลต็ 

 การใช้เทคโนโลยีเพ่ือการบริหารระบบการศึกษา เพื่อวางนโยบายด้าน
การศกึษาเรยีนรูแ้ละพฒันาก าลงัคนของประเทศ รบัทราบถงึสภาวการณ์ และ
มติหิลากหลายของระบบการศกึษา การส่งเสรมิการเรยีนรู ้ขอ้มูลเหล่านี้จะใช้
เป็นพื้นฐานของการตัดสนิใจเชิงนโยบาย และจดัระบบให้นโยบายการศึกษา
เรยีนรูแ้ละพฒันาก าลงัสามารถตอบสนองต่อการเปลีย่นแปลงไดอ้ย่างทนัท่วงท ี
มคีวามสอดคล้องกนัทัง้ด้านอุปสงค์อุปทาน เกดิความสมดุล พรอ้มไปกบัการ
บรหิารจดัการไดอ้ยา่งยัง่ยนืในระยะยาว 

 

การขบัเคลือ่นขยายผล 
2.7 กระทรวงศึกษาธิการเป็นเจ้าภาพหลักร่วมกับหน่วยงานท่ีเ ก่ียวข้อง

ด าเนินการ ขยายผลจุดสว่าง (Bright Spot) ท่ีเป็นโรงเรียนหรือ
สถาบนัการศึกษาตวัอย่างท่ีประสบความส าเรจ็ ส่งเสริมสนับสนุนครท่ีูสอนดี 
และจดักระบวนการเรียนรู้ได้เป็นเลิศ  ขยายผลให้เกิดการปฏิบติัจริงในวง
กว้าง ขยายผลตวัอย่างที่ประสบความส าเรจ็หรอืจุดสว่างในการพฒันาการศึกษา
เรยีนรู ้ใหเ้กดิผลในวงกวา้ง สรา้งตวัอยา่งทีด่เีหล่านี้เพื่อจุดประกาย  อาท ิการเรยีน
การสอนทีม่คีวามเป็นเลศิทางวชิาการควบคู่ไปกบัการปลูกฝงัคุณธรรมอย่างเขม้ขน้ 
การขยายผลนวตักรรมการเรยีนรูเ้พื่อสรา้งสรรค์ด้วยปญัญา ที่ช่วยบ่มเพาะทกัษะ
การเรยีนรูท้ีส่อดคลอ้งกบับรบิทพลวตัรการเปลีย่นแปลงในศตวรรษที่ 21 กรณีการ
พัฒนาการศึกษาควบคู่ไปกับการขจัดความยากจนและกรณีศึกษาการร่วม
รบัผดิชอบต่อสงัคมเพื่อเพิม่คุณภาพชวีติและขจดัความยากจนอย่างยัง่ยนืโดยภาค
ธุรกจิเอกชน ซึง่ช่วยยกระดบัคุณภาพการศกึษาไปพรอ้มๆกบัการพฒันาสงัคม    
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ปัจจยัแห่งความส าเรจ็ (Key Success Factors) 

1. ผลักดันนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาแบบองค์รวม (Holistic 
Development)  นโยบายตอ้งสะทอ้นการพฒันาอยา่งองคร์วม มคีวามต่อเนื่อง มทีศิ
ทางการพฒันาที่ชดัเจน ยดึหลกัการสรา้งคุณภาพ การสรา้งโอกาส และการเรยีนรู้
ตลอดชวีติใหก้บัทัง้ผูเ้รยีนในระบบ และประชาชนคนไทยทุกคนในสงัคม 

2. ฝ่ายการเมืองสนับสนุนเตม็ท่ี ต่อเน่ืองและมีทิศทางเพ่ือการพฒันาอย่างยัง่ยืน 
สนับสนุนนโยบายที่เน้นการพฒันาฐานราก ก่อใหเ้กดิการปฏริูปอย่างยัง่ยนืในระยะ
ยาว ส่งเสรมิการพฒันากระบวนการคิดและการพฒันาทุนมนุษย์อย่างแท้จรงิแม้
จะต้องอาศัยระยะเวลาด าเนินการนาน แทนที่จะให้ความส าคญักับนโยบายเชิง
ประชานิยมหรอืนโยบายที่เหน็ผลระยะสัน้ ตลอดจนหลกีเลี่ยงนโยบายที่ก่อให้เกิด
ช่องทางการรัว่ไหลสงูแต่ผลประโยชน์ต ่า  

3. สร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนของสังคม  โดยไม่ปล่อยให้การพัฒนา
การศกึษาเป็นเพยีงการพฒันาเพื่อการศกึษาเท่านัน้ หากแต่เป็นส่วนหนึ่งของการ
พฒันาความเป็นคนไทยที่สมบูรณ์ ดงันัน้ทุกภาคส่วนจะต้องมสี่วนร่วม ทัง้สงัคม 
ผู้ปกครอง สถาบนัการศกึษา ภาคเอกชน  ภาคประชาสงัคม กระทรวง ทบวงกรม
และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาเรียนรู้ ตลอดจนมิติการพัฒนาที่
เชื่อมโยงตลอดชวีติในดา้นต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นดา้นการศกึษาเรยีนรู ้การท างาน การ
ใช้ชวีติในสงัคมไทยอย่างเป็นสุข โดยมสี่วนร่วมในด้านต่างๆ อาท ิการร่วมจดัสรร
ทรพัยากรหรอืระดมทรพัยากร  ดา้นองค์ความรู ้การแลกเปลีย่นประสบการณ์ เป็น
ตน้ 

4. แก้ปัญหาระบบการบริหารจดัการ เพื่อตอบสนองแนวคิดการเรยีนรู้ใหม่แห่ง
ศตวรรษที่ 21 เกิดการสัง่สมองค์ความรู้ บ่มเพาะทักษะ พัฒนาฐานข้อมูลและ
งานวจิยั  เพื่อการบรหิารการศกึษาที่มปีระสทิธภิาพ ประสทิธผิล ลดโอกาสการ
รัว่ไหลการเกดิคอรัป่ชัน่  สรา้งระบบการบรหิารจดัการทีมุ่่งใหเ้กดิการสรา้งผลงาน 
ผูกโยงกับความรบัผิดรบัชอบ โปร่งใส น าไปสู่วฒันธรรมการแข่งขนัเรยีนรู้อย่าง
สรา้งสรรค ์
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5.2.3  กรอบแนวทางการด าเนินการเพ่ือก าหนดแผนการด าเนินการพฒันา
การศึกษาไทยเพ่ือเตรียมความพร้อมสู่ศตวรรษท่ี 21 ระยะยาว (15 ปี) 

 

กรอบแนวทางการด าเนินการเพื่อก าหนดแผนการด าเนินการพฒันาการศึกษาไทยเพื่อ
เตรยีมความพรอ้มสู่ศตวรรษที ่21 ระยะยาว (15 ปี) ในส่วนนี้องิกบัขอ้เสนอแนวทางการด าเนินงาน 
เพื่อเตรยีมความพรอ้มของการศกึษาไทยสู่ศตวรรษที ่21 

ซ่อม 

1. ปฏริปูระบบการผลติครแูละพฒันาศกัยภาพครปูระจ าการ 

2. ปฏริปูการเรยีนรูแ้ห่งศตวรรษที ่21 และส่งเสรมิการเรยีนรูต้ลอดชวีติ 

3. ปฏริปูระบบการประเมนิ เน้นประเมนิเพื่อพฒันาการเรยีนรู ้(Formative Assessment )  

4. ปรบัรปูแบบการบรหิารจดัการ 

 

สร้าง 

5. สรา้งสงัคมแห่งปญัญา (Wisdom-based Society) และสรา้งสภาพแวดลอ้มทีเ่อือ้ต่อการ
เรยีนรู ้(Learning Supportive Environment) เพื่อสรา้งมนุษยท์ีส่มบูรณ์ (ไมใ่ช่แค่เน้นแต่
วชิาการ)  

  

เป้าหมาย 

1) ยกระดบัคุณภาพการศกึษาไทยเพิม่ขึน้อย่างมนียัส าคญั  
2) เกดิการเรยีนรูต้ลอดชวีติ เกดิการเปลีย่นแปลงในวฒันธรรมและสงัคม เป็นสงัคมแห่ง

การเรยีนรู ้สงัคมแห่งปญัญา 
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ตารางท่ี 43:  สรปุภาพรวมของแผนยุทธศาสตรแ์ละกรอบแนวทางการด าเนินการเพื่อก าหนดแผนการ
ด าเนินการพฒันาการศึกษาไทยเพื่อเตรียมความพรอ้มสู่ศตวรรษท่ี 21 ระยะยาว (15 ปี) 

ยุทธศาสตร ์ ทิศทางการพฒันา แผนงาน 

ยุทธศาสตรท่ี์ 1  
ปฏริปูระบบการผลติ
ครแูละพฒันาศกัยภาพ
ครปูระจ าการ  

 

แกไ้ขซ่อมแซมระบบการผลติ “วา่ที่
ครปูระจ าการ”  อย่างเร่งด่วน   ควบคู่
ไปกบัเสรมิศกัยภาพ “ครปูระจ าการ”  
เพื่อสรา้งครทูีเ่ป็นเลศิ 

 

แผนงานท่ี 1.1 ปฏริปูระบบการผลติ “ว่าทีค่รู
ประจ าการ” ควรมกีารปรบัปรุงเปลีย่นแปลง
อย่างเร่งด่วน   

แผนงานท่ี 1.2  พฒันา เสรมิศกัยภาพ “ครู
ประจ าการ” 

แผนงานท่ี 1.3 จดัหาครทูีเ่ป็นเลศิสอนผ่านสือ่ 
พฒันาเทคโนโลยเีพื่อการศกึษา 

ยุทธศาสตรท่ี์ 2  
ปฏริปูการเรยีนรูแ้หง่
ศตวรรษที ่21 และ
สง่เสรมิการเรยีนรู้
ตลอดชวีติ 

 

มหีลกัสตูรมหีลกัสตูรแกนเพื่อเป็น
กรอบในการจดัการเรยีนการสอน  
ในขณะทีใ่หอ้สิระและยดืหยุ่นแก่
โรงเรยีนและคร ูในการออกแบบ
กระบวนการเรยีนการสอน 

 

แผนงานท่ี 2.1  ปฏริปูหลกัสตูรทีเ่น้นการ
เรยีนรูอ้ย่างกวา้งขวางและเป็นองคร์วม (Broad-
Based and Holistic Learning)   

แผนงานท่ี 2.2 ออกแบบระบบนิเวศการศกึษา
ทีเ่อือ้ต่อการเรยีนรูแ้นวคดิใหม่ สอดรบักบั
หลกัสตูรการสอนเน้นการบรูณาการและเน้น
กระบวนการคดิ  

แผนงานท่ี 2.3 การสรา้งเสรมิศกัยภาพใหแ้ก่
ผูเ้รยีน ถ่ายทอดและบ่มเพาะกลยุทธใ์นการ
เรยีนรู ้ สง่เสรมิเพื่อการสรา้งทศันคตทิีด่ต่ีอการ
เรยีนรู ้ของนกัเรยีน ผูป้กครอง และคนในสงัคม   

ยุทธศาสตรท่ี์ 3 
ปฏริปูระบบการ
ประเมนิผล  

ประเมนิเพื่อพฒันาการเรยีนรู ้
ประเมนิอย่างสรา้งสรรค ์เพื่อบม่เพาะ
ทกัษะ “เรยีนรูท้ีจ่ะเรยีน” โดยมุ่งเน้น
การประเมนิการเรยีนรู ้(Formative 
Assessment) เพื่อสะทอ้นใหเ้หน็
พฒันาการการเรยีนรูข้องผูเ้รยีน และ
ไม่ก่อใหเ้กดิภาระในการด าเนินการ
แก่ครหูรอืโรงเรยีนจนมากเกนิไป  
ช่วยสรา้งใหน้กัเรยีนมทีกัษะ “เรยีนรู้
ทีจ่ะเรยีน” (Learning to Learn) 

แผนงานท่ี 3.1 ปฏริปูระบบการประเมนิทีเ่น้น
ผลงานและเน้นการประเมนิพฒันาการ  
(Formative Assessment) เพื่อกระตุน้การ
เรยีนรู ้การคดิ และก่อใหเ้กดิการพฒันาตวั
ผูเ้รยีนอย่างแทจ้รงิ  

แผนงานท่ี 3.2  การสง่เสรมิการเปิดเผยขอ้มลู
ผลการเรยีนแก่ผูป้กครองและสาธารณะ เพื่อ
การเปรยีบเทยีบกบัมาตรฐานและน าไปสูก่าร
ยกระดบัคุณภาพ 

แผนงานท่ี 3.3  การประเมนิครแูละผูบ้รหิาร
การศกึษาดว้ยระบบการมุง่เน้นผลงาน  
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ตารางท่ี 43:  (ต่อ) 

ยุทธศาสตร ์ ทิศทางการพฒันา แผนงาน 

ยุทธศาสตรท่ี์ 4  
ปรบัรปูแบบการ
บรหิารจดัการ 

 

จดัใหม้รีปูแบบการบรหิารจดัการที่
หลากหลาย  มคีวามอสิระ สอดคลอ้ง
กบัศกัยภาพและความพรอ้มของ
โรงเรยีนและชุมชน  เพื่อลดการรวม
ศนูย ์และลดภาระของภาครฐั 

แผนงานท่ี 4.1 ปฏิรปูเชิงโครงสรา้ง และ
พิจารณาปรบัรปูแบบการบริหารจดัการ เพื่อ
ปรบัรปูแบบการบรหิารจดัการ ความเป็นอสิระ
สอดคลอ้งกบัศกัยภาพ และความพรอ้มของ
สถาบนัการศกึษาต่างๆ เพื่อลดภาระ
งบประมาณในกรณีสถาบนัการศกึษาทีม่คีวาม
พรอ้มในการบรหิารจดัการ  และเปิดโอกาสให้
ชุมชนเขา้ร่วมพฒันา 

แผนงานท่ี 4.2 บริหารการเปล่ียนแปลง  
“Change Management” เพื่อปรบัให้
กระทรวงศกึษาธกิารเป็นองคก์รแห่งการเรยีนรู ้
(Learning Organization)  และน าแนวคดิการ
เรยีนรูใ้หม่ (New Concept of Learning) มาสู่
การปฏบิตัอิย่างแทจ้รงิ 

แผนงานท่ี 4.3  ปฏิรปูระบบการบริหาร
จดัการ (Management System)  เพื่อใหร้ะบบ
การบรหิารการศกึษาเป็นระบบทีมุ่่งเน้น
ประสทิธภิาพ มุ่งเน้นผลงาน และใหอ้สิระตาม
ศกัยภาพความพรอ้มของสถาบนัการศกึษา
ภายใตเ้งื่อนไขการรบัผดิรบัชอบ  โดยมกีาร
ประเมนิทีเ่น้นผลงานและพฒันาการอย่างจรงิจงั  
ผกูโยงเรื่องความรบัผดิรบัชอบ (Accountability) 
และมุ่งเน้นความโปร่งใส (Transparency) 
วเิคราะหผ์ลงานและความคบืหน้า ระบุและ
แกไ้ขปญัหาคอขวด (Bottleneck) 
แผนงานท่ี 4.4  การพฒันาระบบการ
บริหารจดัการการศึกษา และสรา้งเครอืข่าย  
ตลอดจนการสง่เสรมิใหโ้รงเรยีนสามารถระดม
ทรพัยากรจากแหล่งต่างๆ ดว้ยตนเองเพื่อจะมี
ทรพัยากรอย่างเพยีงพอในการจดัการศกึษา
อย่างคุณภาพ 
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ตารางท่ี 43:  (ต่อ) 

ยุทธศาสตร ์ ทิศทางการพฒันา แผนงาน 

ยุทธศาสตรท่ี์ 5 สรา้ง
สงัคมแห่งปญัญา 
(Wisdom based 
society) และสรา้ง
สภาพแวดลอ้มทีเ่อือ้
ต่อการเรยีนรู ้
(Learning Supportive 
Environment) เพื่อ
สรา้งมนุษยท์ีส่มบรูณ์ 
(ไม่ใชแ่ค่เน้นแต่
วชิาการ)  

 

ภาครฐัสรา้งสงัคมแห่งปญัญา โดย
การใหค้วามส าคญักบัการสรา้งระบบ
นิเวศการศกึษา (Learning 
Supportive Environment) และ
ออกแบบกระบวนการเรยีนการสอนที่
เหมาะสม ทีเ่อือ้ต่อการเรยีนรูใ้น
ศตวรรษที ่21   โดยมุ่งสรา้งมนุษยท์ี่
สมบรูณ์  

แผนงานท่ี 5.1 สง่เสรมิการเรยีนรูต้ลอดชวีติ 
สนบัสนุนการสรา้งสงัคมแห่งปญัญา   

แผนงานท่ี 5.2 สรา้งระบบนิเวศการศกึษา และ
ออกแบบกระบวนการเรยีนการสอนทีเ่หมาะสม 
จดัการเรยีนการสอนโดยใหผู้เ้รยีนเป็น
ศนูยก์ลางอย่างแทจ้รงิ   สง่เสรมิใหผู้เ้รยีน
คน้พบความสามารถตนเอง แรงใจ (Passion) 
ในการเรยีนรูต้ลอดชวีติ 

แผนงานท่ี 5.3 สง่เสรมิ สนบัสนุนการมสีว่น
ร่วม พฒันาแหล่งเรยีนรู ้พฒันาพืน้ทีส่าธารณะ 
(Public Space) ทีส่ง่เสรมิการเรยีนรูข้องผูเ้รยีน 
และประชาชนทัว่ไปทีส่นใจเรยีนรู ้ไดม้โีอกาส
เรยีนรูต้ลอดชวีติ 

 

การพฒันาก าลงัคนของประเทศไทยเป็นประเดน็ทีม่ีความเกีย่วโยงกบัการพฒันาใน
หลากหลายมิติ ไม่จ ากัดอยู่แค่เพียงประเด็นเกีย่วกับการศึกษาเท่านั้น ดังนั้นแล้ว 
กระทรวงศึกษาธิการเพียงหน่วยงานเดียวคงไม่สามารถด าเนินการในทุกเรือ่งได้เพียงล าพงั 
หากแต่ต้องอาศยัความร่วมมือจากภาคส่วนต่างๆ ในการขบัเคลือ่นเชิงนโยบายให้เกิดผล
ในทางปฏิบติั  ซึง่การสรา้งการมสี่วนร่วมเป็นประเดน็หนึ่งทีม่คีวามส าคญัอย่างยิง่ดงัทีไ่ดม้กีารเน้น
ย า้อยา่งมากใน (รา่ง) แผนการศกึษาแห่งชาตฉิบบัปรบัปรงุ (พ.ศ. 2556-2559)  
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ภาพท่ี 121 : หน่วยงานและภาคส่วนท่ีมีส่วนรว่มในการน าแผนไปสู่การปฏิบติั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทีม่า: (ร่าง) แผนการศกึษาแห่งชาตฉิบบัปรบัปรุง (พ.ศ. 2556-2559)  
  

คณุภาพการศึกษา 
 คณุภาพคน 

 คณุภาพสงัคมภมิูปัญญา 

ขยายโอกาสทางการศึกษา 
 โอกาสส าหรบัทุกคนตลอดชีวิต 

 โอกาสส าหรบักลุ่มขาดโอกาส 

            การมีส่วนรว่ม 
 การจดัท าแผน 

 การบริหารจดัการ 

 การระดมทรพัยากร 

 การเป็นส่วนหน่ึงของประชาคมอาเซียน/ 
ประชาคมโลก 

ภาคเอกชน 
 

ภาคประชา
สงัคม 

 

  
กระทรวง
อ่ืนๆท่ี
เก่ียวข้อง 

กระทรวง
สาธารณสุข 

 กระทรวง
แรงงาน 

 

กระทรวง
พฒันา
สงัคม 

พ่อแม ่
ผูป้กครอง 

 
ส านักนายก 
รฐัมนตรี 

 

กระทรวง 
ศึกษาธิการ 

กระทรวง 
มหาดไทย 

 
กระทรวง
ท่องเท่ียวฯ 

 
กระทรวง
วฒันธรรม 
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หน่วยงานหลักที่เกี่ยวข้องในกระบวนการพัฒนาก าลังคนของประเทศประกอบไปด้วย 
กระทรวงศกึษาธกิาร กระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีกระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการ
สื่อสาร กระทรวงแรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของ
มนุษย์ กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย ตลอดจนส านักงาน
คณะกรรมการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิโดยแต่ละหน่วยงานมบีทบาทหน้าทีด่งันี้ 

ตารางท่ี 44: หน่วยงานรบัผิดชอบในด้านการพฒันาก าลงัคน 

หน่วยงาน บทบาทหน้าท่ี 

กระทรวงศกึษาธกิาร จดัการศกึษาส าหรบัประชาชนตามแนวทางที่ได้ก าหนดไว้ในแผนการศกึษาห่ง
ชาต ิโดยมยีุทธศาสตรส์ าคญั ไดแ้ก่ 

- สรา้งโอกาสทางการศกึษาและการเรยีนรูต้ลอดชวีติ 
- ยกระดบัคุณภาพและมาตรฐานการศกึษา 
- พฒันาขดีความสามารถของประเทศบนฐานความรู ้โดยในปจัจุบนัมุ่งเน้นที่

การสง่เสรมิการเรยีนสายวทิยาศาสตรแ์ละการเรยีนอาชวีศกึษา 
- สง่เสรมิสนบัสนุนการวจิยัและพฒันา ตลอดจนการถ่ายทอดองคค์วามรู้ 
- พฒันาระบบบรหิารจดัการดา้นการศกึษา 

ส านกังาน
คณะกรรมการพฒันา
เศรษฐกจิและสงัคม
แห่งชาต ิ

วางกรอบและแนวทางในการพฒันาประเทศ รวมถงึนโยบายดา้นก าลงัคนและการ
พัฒนาขีดความสามารถของก าลังคนในภาพรวม ผ่านการจัดท าแผนพัฒนา
เศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิ  

กระทรวงวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี

พัฒนาขีดความสามารถของประเทศไทยให้พร้อมรับมือกับกระแสการ
เปลีย่นแปลงของโลกในยุคโลกาภวิตัน์ โดยมยีุทธศาสตรส์ าคญั ไดแ้ก่ 

- เพิม่ความสามารถของประชาชนในการยกระดบัคุณภาพชวีติและเศรษฐกจิ
ใหแ้ก่ทอ้งถิน่ โดยพฒันาเครอืขา่ยวสิาหกจิและเศรษฐกจิชุมชน 

- พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สถาบัน และก าลังคนด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ีเพื่อรองรบัการปรบัเปลีย่นโครงสรา้งอุตสาหกรรมใหเ้น้นการใช้
ความรูเ้ขม้ขน้และการสรา้งนวตักรรม 

- สรา้งความตระหนกัดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สือ่สาร 

สรา้งรากฐานการพฒันาประเทศดว้ย ICT โดยมบีทบาททีส่ าคญั ไดแ้ก่ 
- พฒันาและบรหิารจดัการโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยสีารสนเทศและ

การสือ่สารใหก้ระจายไปสูป่ระชาชนทัว่ประเทศอย่างทัว่ถงึ มปีระสทิธภิาพ 
- สง่เสรมิ สนบัสนุน พฒันาการใช ้ICT ในทุกภาคส่วนเพื่อการพฒันาประเทศ

อย่างทัว่ถงึและมปีระสทิธภิาพ มคีุณธรรม จรยิธรรม ถูกตอ้ง เหมาะสม เพื่อ
เพิม่คุณภาพชวีติของประชาชน 
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ตารางท่ี 44: หน่วยงานรบัผิดชอบในด้านการพฒันาก าลงัคน (ต่อ) 

หน่วยงาน บทบาทหน้าท่ี 

กระทรวงแรงงาน สร้างแรงงานที่มีศกัยภาพสูงเพื่อส่งเสริมขดีความสามารถในการแข่งขนัของ
ประเทศ ผ่านการก าหนดยุทธศาสตร์กระทรวงแรงงานและแผนแม่บทด้าน
แรงงาน โดยมยีุทธศาสตรส์ าคญั ไดแ้ก่ 

- ส่งเสรมิสนับสนุนให้มกี าลงัคนเพยีงพอทัง้ด้านปรมิาณและคุณภาพ เพื่อ
รองรบัความตอ้งการทางเศรษฐกจิ ตลอดจนพฒันาแรงงานใหม้คีุณธรรม มี
จรยิธรรม และมคีวามรอบรู ้

- เสรมิสรา้งความมัน่คงในการมงีานท า การท างาน และการมคีุณภาพชวีติที่
ด ี

กระทรวงอุตสาหกรรม ส่งเสรมิการพฒันาก าลงัคนเพื่อสนับสนุนภาคอุตสาหกรรม ตามแนวทางของ
แผนปฏบิตักิาร 

กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมัน่คง
ของมนุษย ์

พฒันาสงัคม สรา้งความเป็นธรรมและความเสมอภาคในสงัคม ตลอดจนส่งเสรมิ
และพฒันาคุณภาพและความมัน่คงในชวีติ สถาบนัครอบครวัและชุมชน โดยมี
ยุทธศาสตรส์ าคญั ไดแ้ก่ 

- พฒันาสงัคมและชุมชนใหเ้ขม้แขง็พรอ้มรบัการเปลีย่นแปลง 
- การเสรมิสรา้งพลงัทางสงัคม โดยการส่งเสรมิภาคเีครอืข่ายการมสี่วนร่วม

ในการพฒันาสงัคม 

กระทรวงวฒันธรรม ปลกูฝงัค่านิยมอนัดงีาม บนพืน้ฐานคุณธรรม บรหิารจดัการองคค์วามรูแ้ละมรดก
ทางศลิปวฒันธรรมใหเ้กดิประโยชน์แก่สงัคมไทยและสงัคมโลก 

กระทรวงสาธารณสขุ พฒันาระบบสุขภาพโดยการมสี่วนร่วมของทุกภาคส่วน เพื่อให้ทุกกลุ่มและทุก
ช่วงอายุมีสุขภาพดี มีพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้องอยู่ในสภาพแวดล้อมที่
เหมาะสม อนัจะเป็นรากฐานของการพฒันาคนในดา้นอื่นๆ ต่อไป 

กระทรวงมหาดไทย เสรมิสรา้งความเขม้แขง็ของชุมชน และสนบัสนุนการมสีว่นร่วมของประชาชนใน
การพฒันาประเทศและแก้ไขปญัหาภายในชุมชน บริหารจดัการการกระจาย
อ านาจและรกัษาสมดุลระหว่างสว่นกลางและสว่นทอ้งถิน่ 

นอกจากหน่วยงานหลกัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการพฒันาก าลงัคนโดยตรงแลว้ ในปจัจุบนัไดม้อีงคก์ร
อสิระ ภาคเอกชน สมาคมต่างๆ ทีน่ับว่ามสี่วนร่วมและบทบาทส าคญัในการช่วยขบัเคลื่อนนโยบาย
ใหล้งสู่การปฏบิตัใินเชงิพืน้ทีไ่ดอ้ย่างเป็นรปูธรรม ซึง่ทางกระทรวงศกึษาธกิารควรร่วมกบัหน่วยงาน
ภาคเีครอืข่ายเหล่านี้ในการท างานเชงิรุกใหม้ากขึน้ เพื่อปฏริปูการเรยีนรูใ้นศตวรรษที ่21 ใหเ้กดิขึน้
อย่างเป็นรปูธรรมและไม่จ ากดัอยู่เพยีงแค่การพฒันา “การศกึษา” หากแต่เป็นการพฒันาการศกึษา
เรยีนรูค้วบคู่ไปกบัการพฒันามติอิื่นๆ อยา่งองคร์วม โดยหน่วยงานภาคเีครอืขา่ยทีส่ าคญั อาทิ 
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- ส านักงานส่งเสริมสงัคมแห่งการเรียนรู้และคณุภาพเยาวชน (สสค.)  ซึง่จดัตัง้
ขึ้นตามระเบยีบส านักนายกรฐัมนตรวี่าด้วยการส่งเสรมิสงัคมแห่งการเรยีนรู้และ
คุณภาพเยาวชน พ.ศ.2553 มภีารกจิในการส่งเสรมิ สนับสนุน และพฒันาคุณภาพ
การเรยีนรู ้โดยมเีป้าหมายส าคญัคอืสงัคมแห่งการเรยีนรู”้ (Learning Society)  ทัง้นี้ 
สสค. มีบทบาท "จุดประกาย หล่ อลื่น ถักทอ รณรงค์ สนับสนุน" โดยน า
ประสบการณ์จากองค์กรนวตักรรม คอื ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสรา้งเสรมิ
สุขภาพ (สสส.) ซึ่งเป็นทีรู่จ้กักนัดใีนการมบีทบาทในการปฏริูปด้านสุขภาพในวนันี้ 
มาเป็นตน้แบบ หรอืกล่าวสัน้ๆ ไดว้่า สสค. คอื สสส. การศกึษา 

- สมาคมพฒันาประชากรและชุมชน เป็นหน่วยงานเอกชนสาธารณประโยชน์ เพื่อ
พฒันาคุณภาพชวีติแก่ประชาชน ผูด้อ้ยโอกาส  กจิกรรมทีส่ าคญัไดแ้ก่การวางแผน
ครอบครวัการสาธารณสุขมูลฐานการอนุรกัษ์ ทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม
การสรา้งความเขา้ใจเรื่องเอดส์ การส่งเสรมิประชาธปิไตย การพฒันาศกัยภาพของ
สตรแีละเดก็  รวมถงึการสนับสนุนทุนการศกึษาทุกระดบั การส่งเสรมิอาชพีและ
สรา้งรายได ้ สรา้งความเขม้แขง็ใหก้บัสถาบนัครอบครวัและองคก์รชุมชน  สมาคมฯ 
ท างานเพื่อสงัคมและชุมชนอย่างต่อเนื่อง การท างานเพื่อสงัคมและชุมชน ซึ่งมี
พฒันาการในการด าเนินกจิกรรมครบวงจร ตลอดจนการเผยแพร่แลกเปลีย่นเรยีนรู้
ประสบการณ์กบัหน่วยงานภายในประเทศและนานาชาต ิผ่านศูนยพ์ฒันาประชากร
และชุมชนแห่งเอเชยี สาขา รวมทัง้ศูนยพ์ฒันาชนบท การพฒันาของสมาคมฯ ทีเ่ป็น
รปูธรรม และเกดิประโยชน์ทัง้ทางตรงและทางอ้อมแก่หมู่บา้น ชุมชน ต าบล อ าเภอ 
และจงัหวดัของประเทศไทย 

การจดัท ากรอบแผนปฏิบตัิการในส่วนนี้มวีตัถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าใจ
ทิศทางยุทธศาสตร์และเพื่อเชื่อมโยงยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ  โดยองค์ประกอบของกรอบแนว
ทางการด าเนินการเพื่อก าหนดแผนการด าเนินการพฒันาการศึกษาไทยเพื่อเตรยีมความพร้อมสู่
ศตวรรษที ่ 21 ระยะยาว (15 ปี) ประกอบดว้ย 

 แผนงาน 
 โครงการ/กจิกรรม 
 วตัถุประสงค ์
 ระยะเวลาด าเนินการ 
 หน่วยงานรบัผดิชอบ 
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ตารางท่ี 45: กรอบแนวทางการด าเนินการเพื่อก าหนดแผนการด าเนินการพฒันาการศึกษาไทยเพื่อเตรียมความพรอ้มสู่ศตวรรษท่ี  21 ระยะยาว (15 ปี)   

ยุทธศาสตร ์ แผนงาน โครงการ/กิจกรรม วตัถปุระสงค ์ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ 

5 ปี 10  ปี 15 ปี 

ยุทธศาสตร ์
ท่ี 1 ปฏริปูระบบ
การผลติครแูละ
พฒันาศกัยภาพ
ครปูระจ าการ 

แผนงานท่ี 1.1 ปฏริปู
ระบบการผลติ “ว่าทีค่รู
ประจ าการ” ควรมกีาร
ปรบัปรุงเปลีย่นแปลง
อย่างเร่งด่วน   

- ปฏริปูระบบการผลติคร ูเพื่อเป็น
แม่พมิพแ์ห่งชาตทิีด่ใีนการยกระดบั
คุณภาพการศกึษา  
 

- เพื่อใหม้สีถาบนัการผลติครมูี
มาตรฐาน มลีกัษณะเฉพาะเชีย่วชาญ
ตามศกัยภาพและความพรอ้มของ
สถาบนั  เกดิการแขง่ขนัทีก่่อใหเ้กดิ
การพฒันาคุณภาพ และเพื่อใหม้กีาร
บ่มเพาะบุคลากรเป็น “ว่าทีค่รู
ประจ าการ”  ทีม่คีุณภาพ  

   หน่วยงานหลกั: 
กระทรวงศกึษาธกิาร 
 

หน่วยงานรอง: 
- กระทรวง 
วทิยาศาสตร ์
- กระทรวงแรงงาน 
- กระทรวง
อุตสาหกรรม 
- กระทรวงการพฒันา
สงัคมฯ 
- กระทรวงวฒันธรรม 

  - จดัประเภทสถาบนัทีผ่ลติครอูย่างมี
มาตรฐาน มุง่เน้นคุณภาพ  และใหแ้ต่
ละสถาบนัก าหนดเป้าหมายและ
ลกัษณะเฉพาะเชีย่วชาญตาม
ศกัยภาพและความพรอ้มของสถาบนั    

- เพื่อใหแ้ต่ละสถาบนัมกีลุ่มเป้าหมาย
ผูเ้รยีนครทูีช่ดัเจน 
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ตารางท่ี 45: กรอบแนวทางการด าเนินการเพื่อก าหนดแผนการด าเนินการพฒันาการศึกษาไทยเพื่อเตรียมความพรอ้มสู่ศตวรรษท่ี  21 ระยะยาว (15 ปี)   

ยุทธศาสตร ์ แผนงาน โครงการ/กิจกรรม วตัถปุระสงค ์ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ 

5 ปี 10  ปี 15 ปี 

 แผนงานท่ี 1.1 (ต่อ) - ปฏริปูหลกัสตูรคุรุศาสตรแ์ละ
ศกึษาศาสตร ์ โดยปรบัโครงสรา้ง
หลกัสตูร ผสมผสานการบรูณาการ
ตัง้แต่ขัน้ตอนการผลติคร ูเพื่อบม่
เพาะความเป็นคร ูทกัษะการสอน   
ทกัษะในการคดิวเิคราะหห์ลกัสตูร 

- เพื่อแกป้ญัหาขอ้จ ากดักระบวนการ
เรยีนการสอนของสถาบนัผลติครใูน
ปจัจบุนั ยงัค่อนขา้งแยกสว่นระหว่าง
การสอนทฤษฎ ีและการปฏบิตั ิ 

- ช่วยบ่มเพาะความเป็นครทูีเ่ขม้ขน้  
เพื่อใหก้ารผลติ “ว่าทีค่รปูระจ าการ”  
มกีารบ่มเพาะทกัษะการสอน และ
ทกัษะในการคดิวเิคราะหห์ลกัสตูร
แกนกลางทีไ่ดร้บัมา และการประยุกต์
สอนใหเ้ขา้กบัเดก็นกัเรยีนและบรบิท     

    

 
  



โครงการวจิยัเรื่องการก าหนดแนวทางการพฒันาการศกึษาไทยกบัการเตรยีมความพรอ้มสูศ่ตวรรษที ่21 

 

 

498 
 

ตารางท่ี 45: กรอบแนวทางการด าเนินการเพื่อก าหนดแผนการด าเนินการพฒันาการศึกษาไทยเพื่อเตรียมความพรอ้มสู่ศตวรรษท่ี  21 ระยะยาว (15 ปี)   

ยุทธศาสตร ์ แผนงาน โครงการ/กิจกรรม วตัถปุระสงค ์ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ 

5 ปี 10  ปี 15 ปี 

 แผนงานท่ี 1.1 (ต่อ) - วางระบบการพฒันาครอูย่างครบ
วงจร 

- เพื่อดงึดดูบุคลากรทีม่คีุณภาพเขา้สู่
การเป็นคร ู โดยปรบัอตัราเงนิเดอืน
ใหส้งูเท่าวชิาชพีชัน้สงู ยกระดบั
มาตรฐาน เสน้ทางอาชพีครมูี
ความกา้วหน้า  

- เพื่อสรา้งระบบแรงจงูใจ และสรา้ง
ค่านิยมเพื่อดงึดดูใหผู้ท้ีม่คีะแนนสงู
เขา้มาเรยีนคร ู 

- เพื่อสรา้งครรูุ่นใหม่ทีม่คีุณภาพเป็น
เลศิ การคดัเลอืกครเูขม้ขน้  คดัเลอืก
ครจูากนกัเรยีนทีม่ผีลคะแนนสงูเป็น
อนัดบัตน้ๆ ของประเทศ  
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499 
 

ตารางท่ี 45: กรอบแนวทางการด าเนินการเพื่อก าหนดแผนการด าเนินการพฒันาการศึกษาไทยเพื่อเตรียมความพรอ้มสู่ศตวรรษท่ี  21 ระยะยาว (15 ปี)   

ยุทธศาสตร ์ แผนงาน โครงการ/กิจกรรม วตัถปุระสงค ์ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ 

5 ปี 10  ปี 15 ปี 

 แผนงานท่ี 1.2  
พฒันา เสรมิศกัยภาพ
ครปูระจ าการ 

- พฒันาศกัยภาพครปูระจ าการใหม้ี
บทบาทครใูนศตวรรษที ่21  
ตวัอย่างเช่น 
- จดักจิกรรมการฝึกอบรมและ
ปฏบิตักิารครปูระจ าการว่าดว้ย
บทบาทครใูนศตวรรษที ่21  
- จดัท าเผยแพร่สือ่และองคค์วามรู้
ผ่านทางสือ่ประเภทต่างๆ รวมถงึ
เวบ็ไซต ์
- การจบัคู่โรงเรยีนตน้แบบ เพื่อเป็น
การถ่ายทอดประสบการณ์บทบาทครู
ในศตวรรษที ่21   และขยายผล 

- เพื่อช่วยแกไ้ขปญัหาเรื่องคุณภาพครู
ประจ าการมขีอ้จ ากดัในการสอน ท า
ใหผู้เ้รยีนขาดความรูค้วามเขา้ใจอย่าง
ลกึซึง้   

- เพื่อบ่มเพาะทกัษะและบทบาทครใูน
ศตวรรษที ่21 

   หน่วยงานหลกั: 
กระทรวงศกึษาธกิาร 
 

หน่วยงานรอง: 
- กระทรวง ICT 
- กระทรวง 
วทิยาศาสตร ์
- กระทรวงแรงงาน 
- กระทรวง
อุตสาหกรรม 
- กระทรวงการพฒันา
สงัคมฯ 
- กระทรวงวฒันธรรม 
- สภา/สมาคมวชิาชพี 
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ตารางท่ี 45: กรอบแนวทางการด าเนินการเพื่อก าหนดแผนการด าเนินการพฒันาการศึกษาไทยเพื่อเตรียมความพรอ้มสู่ศตวรรษท่ี  21 ระยะยาว (15 ปี)   

ยุทธศาสตร ์ แผนงาน โครงการ/กิจกรรม วตัถปุระสงค ์ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ 

5 ปี 10  ปี 15 ปี 

 แผนงานท่ี 1.2  (ต่อ) - สรา้งเครอืขา่ยครปูระจ าการสรา้ง
สงัคมครปูระจ าการทีม่กีาร
แลกเปลีย่นเรยีนรู ้(Professional 
Learning Communities: PLC) และ
การสง่เสรมิการพฒันาระบบครพูีเ่ลีย้ง
ในสถาบนัการศกึษา 

- เพื่อสรา้งสงัคมครทูีม่กีารแลกเปลีย่น
เรยีนรู ้และสง่เสรมิใหค้รปูระจ าการมี
องคค์วามรูใ้หม่ๆ น าไปสูก่ารปรบัปรุง
พฒันาทกัษะ วธิกีารสอน  และ
ปรบัปรุงการจดัการเรยีนการสอน    

    

  - โครงการปรบัปรงุระบบการขึน้บญัชี
คร ูและจดัสรรครปูระจ าการไปสอน
ในวชิาทีต่นมคีวามเชีย่วชาญ 
 

- เพื่อใหม้กีารจดัสรรครใูนอนาคตมี
ความสอดคลอ้งกบัความตอ้งการครู
ของสถาบนัการศกึษา ในขณะทีค่รกู็
ไดส้อนในสาขาทีต่นเชีย่วชาญทีส่ดุ 
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ตารางท่ี 45: กรอบแนวทางการด าเนินการเพื่อก าหนดแผนการด าเนินการพฒันาการศึกษาไทยเพื่อเตรียมความพรอ้มสู่ศตวรรษท่ี  21 ระยะยาว (15 ปี)   

ยุทธศาสตร ์ แผนงาน โครงการ/กิจกรรม วตัถปุระสงค ์ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ 

5 ปี 10  ปี 15 ปี 

 แผนงานท่ี 1.2  (ต่อ) - โครงการจดัท าฐานขอ้มลูความ
เชีย่วชาญของครปูระจ าการและจบัคู่ 
(Matching) ความเชีย่วชาญของครู
กบัครทูีข่าดแคลนในสถานศกึษา
ต่างๆ (โดยใหค้รปูระจ าการยื่นความ
ประสงคล่์วงหน้า และใชร้ะบบ
ฐานขอ้มลูเทคโนโลยสีารสนเทศ 
จดัสรรโดยมชี่วงเวลาเปลีย่นผ่าน) 

- เพื่อใหม้กีารจดัสรรครใูนระบบ
ปจัจบุนัใหม่ (re-allocation) ทีไ่ปสอน
ตามโรงเรยีนไม่ไดส้อนตามความ
เชีย่วชาญเฉพาะของตน  โดย
โยกยา้ยครปูระจ าการ (ทีย่ื่นความ
ประสงค)์ ใหไ้ปสอนตามความ
เชีย่วชาญของตน  ในโรงเรยีน 
สถานศกึษาทีแ่จง้ความจ านงค ์

    

  - โครงการจดัท าบญัชสีาขาครทูีม่กีาร
ขาดแคลน และสาขาทีเ่กนิอตัรา 

- เพื่อเป็นขอ้มลูป้อนกลบัสูส่ถาบนัการ
ผลติคร ู เพื่อเป็นขอ้มลูในการ
วางแผนก าลงัคน (Manpower 
Planning) 

- เพื่อใหเ้กดิสมดุลระหว่างอุปสงคแ์ละ
อุปทานในการผลติครปูระจ าการสาขา
ต่างๆ  ชว่ยลดการผลติครใูนสาขาที่
ขาดแคลน และลดการผลติครทูีม่มีาก
เกนิกว่าอตัราความตอ้งการ 
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ตารางท่ี 45: กรอบแนวทางการด าเนินการเพื่อก าหนดแผนการด าเนินการพฒันาการศึกษาไทยเพื่อเตรียมความพรอ้มสู่ศตวรรษท่ี  21 ระยะยาว (15 ปี)   

ยุทธศาสตร ์ แผนงาน โครงการ/กิจกรรม วตัถปุระสงค ์ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ 

5 ปี 10  ปี 15 ปี 

 แผนงานท่ี 1.2  (ต่อ) - เปิดโอกาสใหผู้เ้ชีย่วชาญ หรอืผูท้ีจ่บ
สาขาอื่นสามารถมาเป็นครไูด ้  

- เพื่อดงึดดูคนเก่งใหส้นใจเขา้มา
ประกอบอาชพีครไูด ้  

- เพื่อลดปญัหาการขาดแคลนครทูีม่ ี
คุณภาพ โดยเฉพาะ ครทูีม่คีวาม
เชีย่วชาญในบางสาขา  

    

 

 แผนงานท่ี 1.3 สรา้ง
ครทูีเ่ป็นเลศิสอนผ่าน
สือ่ พฒันาเทคโนโลยี
เพื่อการศกึษา 

- จดัใหม้คีรทูีเ่ป็นเลศิ สอนผ่านสือ่ และ
พฒันาเทคโนโลยเีพื่อการศกึษา 
 

- เพื่อยกระดบัคุณภาพการศกึษา และ
ขยายโอกาสทางการศกึษา ท าให้
ผูเ้รยีนต่างๆ ทัว่ประเทศมโีอกาสได้
เรยีนรูก้บัครทูีม่อีงคค์วามรูแ้ละทกัษะ
การสอนเป็นเลศิ สามารถถ่ายทอดกล
ยุทธก์ารเรยีนรูใ้หผู้เ้รยีน ผ่านสือ่ 
เทคโนโลยเีพื่อการศกึษา เวบ็ไซต ์

   หน่วยงานหลกั: 
- กระทรวงศกึษาธกิาร 
- กระทรวง ICT 

หน่วยงานรอง: 
- กระทรวง 
วทิยาศาสตร ์
- กระทรวงแรงงาน 
- กระทรวง
อุตสาหกรรม 
- กระทรวงการพฒันา
สงัคม 
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ตารางท่ี 45: กรอบแนวทางการด าเนินการเพื่อก าหนดแผนการด าเนินการพฒันาการศึกษาไทยเพื่อเตรียมความพรอ้มสู่ศตวรรษท่ี  21 ระยะยาว (15 ปี)   

ยุทธศาสตร ์ แผนงาน โครงการ/กิจกรรม วตัถปุระสงค ์ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ 

5 ปี 10  ปี 15 ปี 

ยุทธศาสตรท่ี์ 2 
ปฏริปูหลกัสตูร 
กรอบหลกัสตูร
แกน ปฏบิตัใิหถ้งึ
แก่น 

แผนงานท่ี 2.1  
ปฏริปูหลกัสตูรทีเ่น้น
การเรยีนรูอ้ย่าง
กวา้งขวางและเป็นองค์
รวม (Broad-Based 
and Holistic 
Learning)   

- ออกแบบหลกัสตูรทีเ่น้นการเรยีนรู้
อย่างกวา้งขวางและเป็นองคร์วม 
(Broad-Based and Holistic 
Learning 

- เพื่อใหม้โีครงสรา้งหลกัสตูรที ่เน้น
กระบวนการเรยีนรูด้ว้ยแนวคดิใหม่ 
น าไปสูก่ารเรยีนรู ้ของผูเ้รยีนอยา่ง
กวา้งขวางและเป็นองคร์วม (Broad-
Based and Holistic Learning และ
เกดิทกัษะแห่งศตวรรษที ่21  (21st 
Century Skill)  

   หน่วยงานหลกั: 
กระทรวงศกึษาธกิาร 
 

หน่วยงานรอง: 
- กระทรวง 
วทิยาศาสตร ์
- กระทรวงแรงงาน 
- กระทรวง
อุตสาหกรรม 
- กระทรวงการพฒันา
สงัคมฯ 
- กระทรวงวฒันธรรม 
- สภา/สมาคมวชิาชพี 
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ตารางท่ี 45: กรอบแนวทางการด าเนินการเพื่อก าหนดแผนการด าเนินการพฒันาการศึกษาไทยเพื่อเตรียมความพรอ้มสู่ศตวรรษท่ี  21 ระยะยาว (15 ปี)   

ยุทธศาสตร ์ แผนงาน โครงการ/กิจกรรม วตัถปุระสงค ์ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ 

5 ปี 10  ปี 15 ปี 

 แผนงานท่ี 2.1  (ต่อ) - ปรบัเปลีย่นใหห้ลกัสตูรการสอนเน้น
การบรูณาการมากขึน้ เน้น
กระบวนการคดิเชงิระบบและ
เชื่อมโยงเนื้อหาสาระเขา้ดว้ยกนักบั
บรบิทชวีติ ทอ้งถิน่ และบรบิทโลกยุค
ศตวรรษที ่21 

- ปรบัเปลีย่นใหห้ลกัสตูรเน้น
กระบวนการคดิ ทกัษะมากกว่าเน้นที่
เน้ือหาสาระทีอ่าจเปลีย่นแปลงและ
ลา้สมยัได ้  
 

- เพื่อใหห้ลกัสตูรมกีารบรูณาการ
เน้ือหาสาระวชิาต่างๆ เขา้ดว้ยกนั ลด
ความซ ้าซอ้นของการเรยีนการสอน  

- เพื่อแกไ้ขการเรยีนการสอนทีเ่ป็น
รายวชิาสาระการเรยีนรู ้ทีค่ดิแยก
สว่น ซ ้าซอ้น ท าใหต้อ้งอาศยัชัว่โมง
การเรยีนค่อนขา้งสงู ผูเ้รยีนเกดิความ
เบื่อหน่าย  อกีทัง้เกดิความซ ้าซอ้น
กนัในการเรยีนการสอน  ไม่มคีวาม
เชื่อมโยงระหว่างองคค์วามรู ้ และ
ไม่ไดเ้ชื่อมโยงกบัชวีติประจ าวนั   

- เพื่อกระตุน้การเรยีนรู ้การคดิ และ
ก่อใหเ้กดิการพฒันาตวัผูเ้รยีนอย่าง
แทจ้รงิ    
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ตารางท่ี 45: กรอบแนวทางการด าเนินการเพื่อก าหนดแผนการด าเนินการพฒันาการศึกษาไทยเพื่อเตรียมความพรอ้มสู่ศตวรรษท่ี  21 ระยะยาว (15 ปี)   

ยุทธศาสตร ์ แผนงาน โครงการ/กิจกรรม วตัถปุระสงค ์ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ 

5 ปี 10  ปี 15 ปี 

 แผนงานท่ี 2.1  (ต่อ) - ปรบัระบบการประเมนิผล ดว้ยการ
ออกขอ้สอบทีเ่น้นวดัความเขา้ใจ 
(literacy-based test) มากกว่าเน้นวดั
เน้ือหา (content-based test) และ
การประเมนิพฒันาการ  (Formative 
Assessment)  

- เพื่อแกป้ญัหาหลกัสตูรและการ
ประเมนิผลไม่สอดคลอ้งกบั
ผลสมัฤทธิท์ีต่อ้งการปจัจุบนัการ
ประเมนิผลการเรยีนรูเ้น้นท่องจ า  
และเพื่อใหก้ารประเมนิผลการเรยีนรู้
ใหม่น าไปสูก่ารวดัทกัษะกระบวนการ
คดิและความเขา้ใจของผูเ้รยีน    

    

  

 

- โครงสรา้งหลกัสตูรเป็นเพยีงกรอบ
เท่านัน้ โรงเรยีนและครมูอีสิระ
ก าหนดวธิกีารสอน การเรยีนรูเ้ตม็ที ่
เปิดกวา้งใหม้หีลกัสตูรทีห่ลากหลาย 
โดยหน่วยงานกลางเปลีย่นจาก
บทบาทการเป็นผูค้วบคมุหลกัสตูร 
มาเป็นการเป็นผูร้บัรองหลกัสตูร
ต่างๆ 

- เพื่อน าไปสูก่ารออกแบบหลกัสตูรที่
หลากหลาย มกีรอบหลกัสตูรทีเ่ขม้ขน้
ทีเ่น้นกระบวนการคดิ ความเขา้ใจ 
พรอ้มกบัมอีสิระในการน ากรอบ
หลกัสตูรไปจดัการเรยีนรการสอนที่
สอดคลอ้งกบับรบิท และศกัยภาพ
ของผูเ้รยีน  
และเพื่อใหม้กีารจดัหลกัสตูรที่
สอดคลอ้งกบัศกัยภาพของผูเ้รยีนแต่
ละรายมากขึน้  

    



โครงการวจิยัเรื่องการก าหนดแนวทางการพฒันาการศกึษาไทยกบัการเตรยีมความพรอ้มสูศ่ตวรรษที ่21 

 

 

506 
 

ตารางท่ี 45: กรอบแนวทางการด าเนินการเพื่อก าหนดแผนการด าเนินการพฒันาการศึกษาไทยเพื่อเตรียมความพรอ้มสู่ศตวรรษท่ี  21 ระยะยาว (15 ปี)   

ยุทธศาสตร ์ แผนงาน โครงการ/กิจกรรม วตัถปุระสงค ์ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ 

5 ปี 10  ปี 15 ปี 

 แผนงานท่ี 2.2 
ออกแบบระบบนิเวศ
การศกึษาทีเ่อือ้ต่อการ
เรยีนรูแ้นวคดิใหม่ 
สอดรบักบัหลกัสตูร
การสอนเน้นการบรูณา
การและเน้น
กระบวนการคดิ 

- สง่เสรมิการจดัการเรยีนการสอนทีม่ี
การออกแบบสภาพแวดลอ้มทีท่า้ทาย 
สนุกสนานสอดคลอ้งกบัแนวคดิใหม่
ของการเรยีนรูใ้นศตวรรษที ่21 

- เพื่อสรา้งระบบนิเวศการศกึษาทีเ่อือ้
ต่อการเรยีนรูแ้นวคดิใหม่ สอดรบักบั
หลกัสตูรการสอนเน้นการบรูณาการ
และเน้นกระบวนการคดิ 

   หน่วยงานหลกั: 
กระทรวงศกึษาธกิาร 
 

หน่วยงานรอง: 
- กระทรวง ICT 
- กระทรวง 
วทิยาศาสตร ์
- กระทรวงแรงงาน 
- กระทรวง
อุตสาหกรรม 
- กระทรวงการพฒันา
สงัคมฯ 
- กระทรวงวฒันธรรม 
- สภา/สมาคมวชิาชพี 

  - สง่เสรมิการน าเทคโนโลยสีารสนเทศ
มาใช ้เป็นปจัจยัสง่เสรมิการเรยีนรู้
อย่างบรูณาการ โดยใหค้วามส าคญั
กบัสาระ (content)  

- เพื่อปรบัปรุงการสือ่สาร การเรยีนการ
สอน และใชป้ระโยชน์จากเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อสง่เสรมิการเรยีนรู ้
อาท ิการสบืคน้ขอ้มลู องคค์วามรู ้ 
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ตารางท่ี 45: กรอบแนวทางการด าเนินการเพื่อก าหนดแผนการด าเนินการพฒันาการศึกษาไทยเพื่อเตรียมความพรอ้มสู่ศตวรรษท่ี  21 ระยะยาว (15 ปี)   

ยุทธศาสตร ์ แผนงาน โครงการ/กิจกรรม วตัถปุระสงค ์ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ 

5 ปี 10  ปี 15 ปี 

 แผนงานท่ี 2.2 (ต่อ) - สง่เสรมิการมสีว่นร่วม และการสรา้ง
เครอืขา่ยเพื่อเป็นพนัธมติรในการ
สรา้งสรรคก์ารเรยีนรูท้ ัง้ในระบบ
การศกึษาทางการและไม่เป็นทางการ 

- เพื่อใหภ้าคสว่นต่างๆ มสีว่นร่วมใน
การออกแบบสภาวะแวดลอ้มของการ
เรยีน ทางการศกึษา มกีารสรา้ง
สภาพแวดลอ้มการเรยีนรูน้อก
หอ้งเรยีนและในหอ้งเรยีนทีเ่ชื่อมโยง
กนั  รวมทัง้ชว่ยเปิดโอกาสการระดม
ทรพัยากร หรอืแบ่งปนัทรพัยากรใน
การเรยีนรู ้ 

    

 แผนงานท่ี 2.3 การ
สรา้งเสรมิศกัยภาพ
ใหแ้ก่ผูเ้รยีน ถ่ายทอด
และบ่มเพาะกลยทุธใ์น
การเรยีนรูส้ง่เสรมิเพื่อ
การสรา้งทศันคตทิีด่ี
ต่อการเรยีนรู ้ของ
นกัเรยีน ผูป้กครอง 
และคนในสงัคม   

- สรา้งเสรมิศกัยภาพใหแ้ก่ผูเ้รยีน 
ถ่ายทอดและบม่เพาะกลยุทธใ์นการ
เรยีนรู ้

- สง่เสรมิการสรา้งทศันคตทิีด่ต่ีอการ
เรยีนรู ้ของนกัเรยีน ผูป้กครอง และ
คนในสงัคม   

- สรา้งเสรมิศกัยภาพใหแ้ก่ผูเ้รยีน 
ถ่ายทอดและบม่เพาะกลยุทธใ์นการ
เรยีนรู ้เพื่อสรา้งทศันคตทิีด่ต่ีอการ
เรยีนของนกัเรยีน และการใชเ้วลาใน
การท ากจิกรรมทีเ่ป็นประโยชน์นอก
หอ้งเรยีน   

- เพื่อใหค้วามรูแ้ละสรา้งทศันคตทิีด่แีก่
ผูป้กครอง สงัคม กระตุน้ใหเ้กดิความ
รกัการเรยีนรู ้ 

   หน่วยงานหลกั: 
กระทรวงศกึษาธกิาร 
 

หน่วยงานรอง: 
- กระทรวงการพฒันา
สงัคมฯ 
- กระทรวงวฒันธรรม 
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ตารางท่ี 45: กรอบแนวทางการด าเนินการเพื่อก าหนดแผนการด าเนินการพฒันาการศึกษาไทยเพื่อเตรียมความพรอ้มสู่ศตวรรษท่ี  21 ระยะยาว (15 ปี)   

ยุทธศาสตร ์ แผนงาน โครงการ/กิจกรรม วตัถปุระสงค ์ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ 

5 ปี 10  ปี 15 ปี 

ยุทธศาสตรท่ี์ 3 
ปฏริปูระบบการ
ประเมนิผล 

แผนงานท่ี 3.1 ปฏริปู
ระบบการประเมนิผล
การเรยีนรู ้ 

 

- ปฏริปูระบบการประเมนิ เน้นการ
ประเมนิพฒันาการ  (Formative 
Assessment)  

- เพื่อกระตุน้การเรยีนรู ้การคดิ และ
ก่อใหเ้กดิการพฒันาตวัผูเ้รยีนอย่าง
แทจ้รงิ แทนทีจ่ะมุ่งหวงัแต่ผลคะแนน
สอบ 

   หน่วยงานหลกั: 
กระทรวงศกึษาธกิาร 
 

 

 แผนงานท่ี 3.2  การ
ประเมนิครแูละ
ผูบ้รหิารการศกึษาดว้ย
ระบบการมุ่งเน้น
ผลงาน  

- การประเมนิครแูละผูบ้รหิารการศกึษา
ดว้ยระบบการมุ่งเน้นผลงาน 

- การปฏริปูระบบผลตอบแทนของครู
ใหเ้ชื่อมโยงกบัผลสอบของนกัเรยีน 

- เพื่อสรา้งระบบการประเมนิ และระบบ
ผลตอบแทนทีมุ่่งเน้นผลงาน น าไปสู่
การยกระดบัคุณภาพการศกึษา และ
ยกระดบัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของ
นกัเรยีนอย่างแทจ้รงิ 
 

   หน่วยงานหลกั: 
กระทรวงศกึษาธกิาร 
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ตารางท่ี 45: กรอบแนวทางการด าเนินการเพื่อก าหนดแผนการด าเนินการพฒันาการศึกษาไทยเพื่อเตรียมความพรอ้มสู่ศตวรรษท่ี  21 ระยะยาว (15 ปี)   

ยุทธศาสตร ์ แผนงาน โครงการ/กิจกรรม วตัถปุระสงค ์ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ 

5 ปี 10  ปี 15 ปี 

 แผนงานท่ี 3.3  การ
สง่เสรมิการเปิดเผย
ขอ้มลูผลการสอบ
มาตรฐานและผล
ประเมนิคุณภาพของ
โรงเรยีนแก่ผูป้กครอง
และสาธารณะ เพื่อการ
เปรยีบเทยีบกบั
มาตรฐานและน าไปสู่
การยกระดบัคุณภาพ 

- สง่เสรมิการเปิดเผยขอ้มลูผลการสอบ
มาตรฐานและผลประเมนิคุณภาพของ
โรงเรยีน 

- เพื่อใหม้กีารเปิดเผยขอ้มลูผลการ
สอบมาตรฐานและผลประเมนิ
คุณภาพของโรงเรยีน เพื่อให้
ผูป้กครองเลอืกโรงเรยีนตามคุณภาพ
และตดิตามการด าเนินงานของ
โรงเรยีน ได ้

 

   หน่วยงานหลกั: 
- กระทรวงศกึษาธกิาร 
- กระทรวง ICT 
 

หน่วยงานรอง: 
กระทรวงมหาดไทย 
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ตารางท่ี 45: กรอบแนวทางการด าเนินการเพื่อก าหนดแผนการด าเนินการพฒันาการศึกษาไทยเพื่อเตรียมความพรอ้มสู่ศตวรรษท่ี  21 ระยะยาว (15 ปี)   

ยุทธศาสตร ์ แผนงาน โครงการ/กิจกรรม วตัถปุระสงค ์ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ 

5 ปี 10  ปี 15 ปี 

ยุทธศาสตรท่ี์ 4 
ปรบัรปูแบบการ
บรหิารจดัการ 

 

แผนงานท่ี 4.1 ปฏริปู
เชงิโครงสรา้ง และ
บรหิารการ
เปลีย่นแปลง  
“Change 
Management” 

- ปฏริปูเชงิโครงสรา้ง 
- จดัตัง้ทมีบรหิารการเปลีย่นแปลง 

ปฏริปู และเป็นพลงัขบัเคลื่อนใหเ้กดิ
การเปลีย่นแปลง  

- เพื่อการเปลีย่นแปลงเชงิบรูณาการ 
เพื่อปรบัใหก้ระทรวงศกึษาธกิารเป็น
องคก์รแหง่การเรยีนรู ้(Learning 
Organization)  และน าแนวคดิการ
เรยีนรูใ้หม่ (New Concept of 
Learning) มาสูก่ารปฏบิตัอิย่าง
แทจ้รงิ 

   หน่วยงานหลกั: 
- กระทรวงศกึษาธกิาร 
- กระทรวงมหาดไทย 
- กระทรวง ICT 
 

 

 แผนงานท่ี 4.2 ปฏริปู
ระบบการบรหิาร
จดัการ (Management 
System)   

- ปฏริปูระบบการบรหิารจดัการของ
กระทรวงศกึษาธกิารและหน่วยงาน
ภายใตส้งักดั โดยพจิารณาให้
หน่วยงานทีม่คีวามพรอ้ม มอีสิระใน
การบรหิารจดัการภายใตค้วาม
รบัผดิชอบ แทนการจดัการแบบ
ควบคุมและสัง่การ (Command & 
Control) ทัง้หมด 

- เพื่อปฏริปูระบบการเรยีนรูสู้่ระบบการ
เรยีนรูแ้นวคดิใหม่ และเพื่อให้
กระทรวงศกึษาธกิารและหน่วยงาน
ภายใตส้งักดัเป็นองคก์รแห่งการ
เรยีนรู ้และบุคลากรแหง่การเรยีนรู ้ 

- เพื่อกระจายอ านาจการบรหิารใหก้บั
โรงเรยีน เพื่อใหโ้รงเรยีนแต่ละแห่ง
ปรบัปรุงการจดัการศกึษาอย่าง
คล่องตวั เหมาะสมกบับรบิท และ
สภาพปญัหาแต่ละแห่ง 

   หน่วยงานหลกั: 
- กระทรวงศกึษาธกิาร 
- กระทรวง ICT 
 

หน่วยงานรอง: 
กระทรวงมหาดไทย 
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ตารางท่ี 45: กรอบแนวทางการด าเนินการเพื่อก าหนดแผนการด าเนินการพฒันาการศึกษาไทยเพื่อเตรียมความพรอ้มสู่ศตวรรษท่ี  21 ระยะยาว (15 ปี)   

ยุทธศาสตร ์ แผนงาน โครงการ/กิจกรรม วตัถปุระสงค ์ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ 

5 ปี 10  ปี 15 ปี 

 แผนงานท่ี 4.2 (ต่อ) - สง่เสรมิการเพิม่ศกัยภาพ 
(Empowerment) ใหโ้รงเรยีนและครู
สรา้งนวตักรรมการเรยีนรูใ้หม ่
 

- เพื่อสง่เสรมิการเพิม่ศกัยภาพ 
(Empowerment) และเพื่อใหเ้กดิ
อสิรภาพของโรงเรยีน ดา้นการใช้
งบประมาณ และดา้นการจดัหลกัสตูร
การเรยีนการสอน โดยเป็นอสิรภาพที่
มกีารตรวจสอบ 

    

  - สง่เสรมิการมสีว่นร่วมในการบรหิาร
จดัการการศกึษา และสง่เสรมิ
การศกึษา 

- เพื่อใหเ้กดิการบรหิารจดัการ
การศกึษาร่วมกนัระหว่างสถานศกึษา
กบัผูป้กครอง  ตลอดจนภาคสว่น
ต่างๆ ทัง้ภาคเอกชน ภาคประชาชน 
ภาคประชาสงัคม และทุกภาคสว่นใน
การบรหิารจดัการการศกึษา และ
สง่เสรมิการศกึษา 
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ตารางท่ี 45: กรอบแนวทางการด าเนินการเพื่อก าหนดแผนการด าเนินการพฒันาการศึกษาไทยเพื่อเตรียมความพรอ้มสู่ศตวรรษท่ี  21 ระยะยาว (15 ปี)   

ยุทธศาสตร ์ แผนงาน โครงการ/กิจกรรม วตัถปุระสงค ์ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ 

5 ปี 10  ปี 15 ปี 

 แผนงานท่ี 4.2 (ต่อ) - สง่เสรมิความร่วมมอืระหวา่งประเทศ
ในดา้นการศกึษา เรยีนรู ้วจิยัและ
พฒันา  

- เพื่อเพิม่ศกัยภาพการเรยีนรูภ้ายใต้
กระแสการเปลีย่นแปลง รวมทัง้
ก่อใหเ้กดิความร่วมมอืทางวชิาการ
และการศกึษาเรยีนรู ้วจิยัและพฒันา 

    

ยุทธศาสตรท่ี์ 5 
สรา้งสงัคมแห่ง
ปญัญา (Wisdom 
based society) 
และสรา้ง
สภาพแวดลอ้มที่
เอือ้ต่อการเรยีนรู ้
(Learning 
Supportive 
Environment) 
เพื่อสรา้งมนุษยท์ี่
สมบรูณ์ (ไม่ใช่แค่
เน้นแต่วชิาการ)  

แผนงานท่ี 5.1 
สง่เสรมิการเรยีนรู้
ตลอดชวีติ สนบัสนุน
การสรา้งสงัคมแห่ง
ปญัญา 

- สง่เสรมิการเรยีนรูต้ลอดชวีติ เน้นการ
เรยีนรูอ้ย่างบรูณาการ 

- เพื่อสง่เสรมิการเรยีนรูต้ลอดชวีติของ
ผูเ้รยีน ประชาชน และทุกภาคสว่น
ของสงัคม เพื่อใหเ้กดิการขบัเคลื่อน
การเรยีนรูแ้ละเศรษฐกจิ สงัคมกา้วสู่
การเป็นสงัคมแห่งปญัญา 

   หน่วยงานหลกั: 
- กระทรวงศกึษาธกิาร 
- กศน. 

หน่วยงานรอง: 
- กระทรวง ICT 
- กระทรวง 
วทิยาศาสตร ์
- กระทรวงแรงงาน 
- กระทรวงการพฒันา
สงัคมฯ 
- กระทรวงวฒันธรรม 
- กระทรวงมหาดไทย 
- สภา/สมาคมวชิาชพี 
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ตารางท่ี 45: กรอบแนวทางการด าเนินการเพื่อก าหนดแผนการด าเนินการพฒันาการศึกษาไทยเพื่อเตรียมความพรอ้มสู่ศตวรรษท่ี  21 ระยะยาว (15 ปี)   

ยุทธศาสตร ์ แผนงาน โครงการ/กิจกรรม วตัถปุระสงค ์ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ 

5 ปี 10  ปี 15 ปี 

 แผนงานท่ี 5.2 สรา้ง
ระบบนิเวศการศกึษา 
และออกแบบ
กระบวนการเรยีนการ
สอนทีเ่หมาะสม  

 

- สง่เสรมิการสรา้งระบบนิเวศ
การศกึษา และออกแบบกระบวนการ
เรยีนการสอนทีเ่หมาะสม 

- เพื่อสรา้งระบบนิเวศการศกึษา และ
ออกแบบกระบวนการเรยีนการสอนที่
เหมาะสม  และจดัการเรยีนการสอน
โดยใหผู้เ้รยีนเป็นศนูยก์ลางอย่าง
แทจ้รงิ   ตลอดจนสง่เสรมิใหผู้เ้รยีน
คน้พบความสามารถตนเอง แรงใจ 
(Passion) ในการเรยีนรูต้ลอดชวีติ 

   หน่วยงานหลกั: 
- กระทรวงศกึษาธกิาร 
- กศน. 

หน่วยงานรอง: 
- กระทรวง ICT 
- กระทรวง 
วทิยาศาสตร ์
- กระทรวงแรงงาน 
- กระทรวง
อุตสาหกรรม 
- กระทรวงการพฒันา
สงัคมฯ 
- กระทรวงวฒันธรรม 
- กระทรวงมหาดไทย 
- สภา/สมาคมวชิาชพี 

 แผนงานท่ี 5.3 
สง่เสรมิ สนบัสนุนการ
มสีว่นร่วม พฒันา
แหล่งเรยีนรู ้ 

- พฒันาพืน้ทีส่าธารณะ (Public 
Space) ทีส่ง่เสรมิการเรยีนรูข้อง
ผูเ้รยีน และประชาชนทัว่ไปทีส่นใจ
เรยีนรู ้ไดม้โีอกาสเรยีนรูต้ลอดชวีติ  

- สง่เสรมิภาคสว่นอื่นๆ ทีม่คีวามพรอ้ม
และมศีกัยภาพ ไม่ว่าจะเป็น
ภาคเอกชน หรอืทอ้งถิน่ ในการจดั
พืน้ทีเ่ปิด (open spaces) ทีเ่ป็น
แหล่งเรยีนรูต้ลอดชวีติแก่ประชาชน 

- เพื่อจดัใหม้พีืน้ทีส่าธารณะ (Public 
Space) และพืน้ทีเ่ปิด (open 
spaces) ทีส่ง่เสรมิการเรยีนรูข้อง
ผูเ้รยีน และประชาชนทัว่ไปทีส่นใจ
เรยีนรู ้ไดม้โีอกาสเรยีนรูต้ลอดชวีติ  
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ตารางท่ี 45: กรอบแนวทางการด าเนินการเพื่อก าหนดแผนการด าเนินการพฒันาการศึกษาไทยเพื่อเตรียมความพรอ้มสู่ศตวรรษท่ี  21 ระยะยาว (15 ปี)   

ยุทธศาสตร ์ แผนงาน โครงการ/กิจกรรม วตัถปุระสงค ์ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ 

5 ปี 10  ปี 15 ปี 

 แผนงานท่ี 5.3 (ต่อ) - สง่เสรมิ สนบัสนุนการมสีว่นร่วมจาก
ทุกภาคสว่น ในการพฒันาแหล่ง
เรยีนรู ้ 

- เพื่อสรา้งกระบวนการการมสีว่นร่วม 
เปิดโอกาสใหม้กีารระดมทรพัยากร 
และการลงทุนเพื่อการศกึษา  

    

  - จดัตัง้สถาบนัวจิยั หรอืศนูยก์ารวจิยั
การเรยีนรู ้ศกึษาวจิยัในเชงิลกึใน
ประเดน็ต่างๆทีเ่กีย่วกบัการพฒันา
การศกึษาและการเรยีนรู ้

- เพื่อศกึษาวจิยัในเชงิลกึถงึประเดน็
สถานการณ์ ปญัหา แนวทางการ
พฒันาระบบการศกึษา และการ
เรยีนรูต้ลอดชวีติของคนไทย เพือ่
น าไปสูฐ่านขอ้มลูการวจิยัทีเ่ป็น
ประโยชน์ในการวางแผนและตดัสนิใจ
เชงินโยบาย 
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5.2.4 ข้อเสนอแนะแนวทางการผลกัดนัแผนฯ สู่การปฏิบติั 

 นอกเหนือจากขอ้เสนอแนะเกี่ยวกบัยุทธศาสตรก์ารพฒันาการศกึษาของประเทศไทยสู่ศตวรรษ
ที ่21 แลว้ ผูท้รงคุณวุฒหิลายท่านทีค่ณะวจิยัไดส้มัภาษณ์ไดเ้น้นย า้ถงึการน ายทุธศาสตรด์งักล่าวน าไปสู่
การปฏบิตัไิด้จรงิ โดยเน้นบทบาทเชงิรุก (Proactive) ความจรงิใจ และความมุ่งมัน่ของฝ่ายการเมอืง ผู้
ก าหนดนโยบาย ตลอดจนบุคลากรกระทรวงศกึษาธกิารในการจดัระบบการศึกษาและสภาพแวดล้อม
เพื่อการเรยีนรูท้ี่เหมาะสมแก่ผูเ้รยีนและผูส้นใจใฝ่ความรู ้ที่รกัการเรยีนรูต้ลอดชวีติ   คณะผู้วจิยัจงึได้
ประมวลความคดิเหน็ดงักล่าว และน าเสนอแนวทางการผลกัดนัแผนฯ สู่การปฏบิตั ิดงันี้ 

1. ตัง้ทีมการบริหารการเปล่ียนแปลง  “Change Management Team” เพ่ือปรบัให้
กระทรวงศึกษาธิการเป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization)  และน า
แนวคิดการเรียนรู้ใหม่ (New Concept of Learning) มาสู่การปฏิบติัอย่างแท้จริง 
โดยจัดตัง้ทีมงานที่ประกอบด้วยบุคลากรที่มีความสามารถและมุ่งมัน่ที่จะปฏิรูป
กระทรวงศกึษาธกิารในเชงิรุก  เขา้ใจถงึแนวคดิการเรยีนรูใ้หม่ในศตวรรษที่ 21 และเป็น
พลงัขบัเคลื่อนใหเ้กดิการเปลีย่นแปลง โดยเชญิผูม้สี่วนเกี่ยวขอ้งทัง้ภาครฐัและภาคเอกชน
ร่วมกนัปฏริูปการศกึษา ค้นหาแนวทางการด าเนินการ กลไกและเครื่องมอืใหม่ๆ ในการ
พฒันาระบบการการศกึษา และการเรยีนรูต้ลอดชวีติ    

2. ปฏิรูประบบการบริหารจดัการ (Management System) เพ่ือให้ระบบการบริหาร
การศึกษาเป็นระบบท่ีมุ่งเน้นประสิทธิภาพ มุ่งเน้นผลงาน และให้อิสระตามศกัยภาพ
ความพร้อมของสถาบันการศึกษาภายใต้เง่ือนไขการรบัผิดรบัชอบ  โดยมีการ
ประเมินที่เน้นผลงานและพัฒนาการอย่างจริงจัง   ผูกโยงเรื่องความรับผิดรับชอบ 
(Accountability) และมุ่งเน้นความโปร่งใส (Transparency) วเิคราะห์ผลงานและความ
คบืหน้า  

3. ก าจดัช่องโหว่ของการบริหารจดัการท่ีเอ้ือต่อการแสวงหาผลประโยชน์จากระบบ
การบริหารการศึกษา น าไปสู่การทุจริตคอรปัชัน่ ก่อให้เกิดการใช้งบประมาณหรอื
ทรพัยากรไปอย่างไม่มปีระสทิธภิาพ ไม่เกิดผลประโยชน์อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วย  เพื่อ
แสดงความมุ่งมัน่ในการปฏริูประบบการศึกษาไทย และน าไปสู่ระบบการบรหิารจดัการ
การศกึษาทีม่ปีระสทิธภิาพ  น าไปสู่การพฒันาและยกระดบัคุณภาพการศกึษาของประเทศ
ไทยใหเ้กดิผลไดอ้ยา่งเป็นรปูธรรม   
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บทที่ 6 

ขอ้เสนอแนะงานวิจยัในอนาคต 

 

 คณะผู้วิจยัพบว่า งานวจิยัที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา และการเรยีนรู้ โดยเฉพาะอย่างยิง่
การศกึษาภาพรวมระดบัมหภาค และการศกึษาเชงิลกึเพื่อเป็นฐานในการตดัสนิใจเชงินโยบายยงัมี
การศกึษาน้อยมากในประเทศไทย  การขบัเคลื่อนในภายภาคหน้าจ าเป็นต้องอาศยัองคค์วามรูแ้ละ
หลกัฐานทางวชิาการทีม่คีวามน่าเชื่อถอื คณะผูว้จิยัจงึมขีอ้เสนอแนะงานวจิยัในอนาคตทีส่ าคญัอย่าง
น้อย 4 หวัขอ้ ดงันี้ 

1) การวจิยัในประเดน็การเปลีย่นแปลงด้านภูมศิาสตรป์ระชากรโดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อท า
ความเข้าใจการเปลี่ยนแปลงของวถิีของครอบครวัและสงัคมของประเทศไทยในเมอืง
และภูมภิาคต่างๆ เพื่อเป็นพื้นฐานต่อการปรบัรูปแบบการศกึษาและการส่งเสรมิการ
เรยีนรู ้เช่น การอ่าน การใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ และอื่นๆ ให้สอดคล้องกบัลกัษณะ
ของภมูศิาสตรป์ระชากรของพืน้ทีต่่างๆ ของประเทศไทย 

2) การวจิยัในประเดน็ความต้องการการศกึษา (Education Needs) ของประชากรหลงัพน้
วยัเรยีนในระบบ เช่น ในวยัท างาน และวยัเกษยีณอายุ เพื่อเป็นพืน้ฐานส าหรบัการจดั
การศกึษาและการส่งเสรมิการศกึษาตลอดชวีติของประชาชน (Lifelong learning) ให้
สอดคลอ้งกบักลุ่มคน กลุ่มอาชพี และความตอ้งการการเรยีนรูแ้ละการศกึษาในชวีติของ
กลุ่มคนในพืน้ที่ต่างๆ ตลอดจนสอดคลอ้งกบัการเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกจิ สงัคมและ
สิง่แวดลอ้ม และการเขา้สู่ประชาคมอาเซยีน 

3) การศกึษาเชงิลกึถงึความสมัพนัธร์ะหว่างสถาบนัครอบครวั การเปลีย่นแปลงทางสงัคม
และวฒันธรรมทีม่อีทิธพิลต่อการศกึษาเรยีนรู ้เพื่อทราบถงึปจัจยัทีส่ าคญัในการผลกัดนั
ให้เกดิการเปลี่ยนแปลงพฤตกิรรมดา้นการเรยีนรู ้และน าไปสู่การส่งเสรมิศกัยภาพคน
ในสงัคมไทยให้เป็นผู้ใฝ่เรยีนรู้ และเกิดสงัคมแห่งปญัญา วฒันธรรมการเรยีนรู้ตลอด
ชวีติ  

4) การศกึษารูปแบบการบรหิารจดัการใหม่ และการศกึษาความเป็นไปได้ในทางเทคนิค
ของการบรหิารจดัการการศกึษา ทีมุ่่งเน้นผลงาน  เพื่อเพิม่ประสทิธภิาพในการบรหิาร
จดัการศกึษา  
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แห่งประเทศไทย. 

ธนาคารแห่งประเทศไทย (2555) “พฤตกิรรมการก าหนดค่าจา้งของไทย”. 

ธนาคารแห่งประเทศไทย (2556) “ตลาดแรงงานไทยและบทบาทในการสร้างความแขง็แกร่งให้
เศรษฐกจิไทย”. ธรรกมลการพมิพ.์ 

ธรีะ รุญเจรญิ  (2553) “ความเป็นมอือาชพีในการจดัและบรหิารการศกึษายุคปฏริปูการศกึษา (ฉบบั
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วจิารณ์ พานิช (2556) “เปลีย่นกระบวนทศัน์การศึกษาในศตวรรษที ่21” เอกสารประกอบการ
บรรยายในการประชุมเครอืข่ายสารสนเทศเพื่อการศกึษา ครัง้ที่ 27 ณ มหาวทิยาลยัมหดิล  
กาญจนบุร ีวนัที ่15 กรกฎาคม 2556. 

ศุภโชค ถาวรไกรวงศ์ บดนิทร์ ศิวลิยั และธติิ เกตุพทิยา (2554) “ก้าวข้าม Middle Income Trap: 
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สถาบนัวิจยัเพื่อการพฒันาประเทศไทย (2554) “การปฏิรูปการศึกษารอบใหม่: สู่การศึกษาทีม่ ี
คุณภาพอย่างทัว่ถงึ”. เอกสารประกอบการสมัมนาวชิาการของสถาบนัวจิยัเพื่อการพฒันา
ประเทศไทย ประจ าปี 2554 เรื่อง “ยกเครื่องการศกึษาไทย: สู่การศกึษาที่มคีุณภาพอย่าง
ทัว่ถงึ”. 

ส านักงานปลดักระทรวงศกึษาธกิารและส านักนโยบายและยุทธศาสตร ์กระทรวงศกึษาธกิาร (2554) 
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ส านักงานเลขาธกิารสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร (2555) “แผนการศกึษาแห่งชาต ิฉบบั
ปรบัปรงุครัง้ที ่2 (พ.ศ. 2555 – 2559)”.  

ส านักงานเลขาธกิารสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร (2555) “นโยบายด้านครู”. เอกสาร
ประกอบการประชุมสมัมนาทางวิชาการระหว่างประเทศ ประจ าปี 2555 ของส านักงาน
เลขาธกิารสภาการศกึษา เรือ่ง “การศกึษาเพื่ออนาคตของประเทศ”.  

ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (2555) “นโยบายและยุทธศาสตร์การ
พฒันาคุณภาพการศกึษาของประเทศสมาชกิองคก์รระดบันานาชาต”ิ.  

ส านักงานเลขาธกิารสภาการศกึษา กระทรวงศกึษาธกิาร (2555) “เสน้ทางการพฒันาครู”. เอกสาร
ประกอบการประชุมสมัมนาทางวิชาการระหว่างประเทศ ประจ าปี 2555 ของส านักงาน
เลขาธกิารสภาการศกึษา เรือ่ง “การศกึษาเพื่ออนาคตของประเทศ”.  

ส านักงานเลขาธกิารสภาการศกึษา กระทรวงศกึษาธกิาร (2556) “(ร่าง) ยุทธศาสตรก์ารศกึษา พ.ศ. 
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ส านกังานเลขาธกิารสภาการศกึษา กระทรวงศกึษาธกิาร (2556) “การวดัและการประเมนิผลสมัฤทธิ์
ทางการศกึษา” เอกสารประกอบการประชุมสมัมนาทางวชิาการระหว่างประเทศ ประจ าปี 
2556 ของส านกังานเลขาธกิารสภาการศกึษา เรือ่ง “การศกึษาเพื่ออนาคตประเทศไทย”. 
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ส านกังานเลขาธกิารสภาการศกึษา กระทรวงศกึษาธกิาร (2556) “ถอดบทเรยีนการพฒันาการเรยีนรู้
เพือ่การสร้างสรรค์ด้วยปญัญา (Constructionism) ของสถานศึกษา ชุมชน ภาคธุรกิจ และ
อุตสาหกรรม”.  

ส านักงานเลขาธกิารสภาการศกึษา กระทรวงศึกษาธกิาร (2556) “บทวเิคราะห์และข้อเสนอแนว
ทางการใช้เทคโนโลยีการสือ่สารเคลือ่นทีเ่พือ่พัฒนาคุณภาพการเรียนรู้”. เอกสาร
ประกอบการประชุมสมัมนาทางวชิาการระหว่างประเทศ ประจ าปี 2556 ของส านักงาน
เลขาธกิารสภาการศกึษา เรือ่ง “การศกึษาเพื่ออนาคตประเทศไทย”. 

ส านกังานเลขาธกิารสภาการศกึษา กระทรวงศกึษาธกิาร (2556) “สถติแิละตวัชี้วดัทางการศกึษาของ
ประเทศไทย”. ไตรมาส 1 ปีที ่1 ฉบบัที ่2. 

ส านกังานเลขาธกิารสภาการศกึษา กระทรวงศกึษาธกิาร (2556) “สถติแิละตวัชี้วดัทางการศกึษาของ
ประเทศไทย”. ไตรมาส 4 ปีที ่1 ฉบบัที ่1. 

ส านักงานเลขาธกิารสภาการศกึษา กระทรวงศกึษาธกิาร (2556) “สรุปรายงานผลการด าเนินงาน 
โครงการส่งเสริมพฒันาการเรียนรู้ เพือ่การสร้างสรรค์ด้วยปญัญา (Constructionism) สู่
สถานศึกษา”. เอกสารประกอบการประชุมรายงานผลการด าเนินงานส่งเสรมิพฒันาการ
เรยีนรู ้เพื่อการสรา้งสรรคด์ว้ยปญัญา (Constructionism) สู่สถานศกึษา. 

ส านักงานเลขาธกิารสภาการศกึษา กระทรวงศึกษาธกิาร (2556) “เสน้ทางการพฒันาครู”. เอกสาร
ประกอบการประชุมสมัมนาทางวชิาการระหว่างประเทศ ประจ าปี 2556 ของส านักงาน
เลขาธกิารสภาการศกึษา เรือ่ง “การศกึษาเพื่ออนาคตประเทศไทย”.  

ส านักเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร (2555) “รายงานวิจยัเรือ่ง นโยบายและ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทสสมาชิกองค์กรระดับนานาชาติ ”. 
กรงุเทพฯ: สกศ. 

สุดใจ เหล่าสุนทร  (2549) “ความเขา้ใจเกีย่วกบัการศกึษา”. ส านกัพมิพแ์ห่งจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
พมิพค์รัง้ที ่2. 

สุปราณี จริาณรงค์ (2556) “ครูประจ าชัน้มอือาชพี”. กรุงเทพฯ: โรงพมิพ์แห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั. พมิพค์รัง้ที ่2. 

สุรเชษฐ เวชชพทิกัษ์ (2555) “การเรยีนรูเ้พือ่การเปลีย่นแปลง (Transformative Learning) คอื อะไร? 
และ ท าอย่างไร?” สรุปความจาก  Mezirow, Jack., Taylor, Edward W., and 
Associates. Transformative Learning in Practice: Insights from Community, Workplace, 
and Higher Education.  San Francisco, CA.: Jossey-Bass, 2009.  รายละเอยีดแสดงใน 
http://www.gotoknow.org/posts/503289 

http://www.gotoknow.org/user/surachetv/profile


รายงานขอ้เสนอแนะเชงินโยบายเรื่อง แนวทางการพฒันาการศกึษาไทยกบัการเตรยีมความพรอ้มสูศ่ตวรรษที่ 21 

 

 

523 

สุวรรณี ค ามัน่ และคณะ (2551) เอกสารประกอบการสมัมนาวชิาการประจ าปี 2551 ของมลูนิธิ
ชยัพฒันา  ส านักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติ และมูลนิธิ
สถาบนัวจิยัเพื่อการพฒันาประเทศไทย. 

สุวทิย ์เมษนิทรยี ์(2554) “ถงึเวลายกเครือ่งประเทศไทยทัง้ระบบ”. 

สุวทิย ์เมษินทรยี ์(2555) “ถงึเวลาปฏวิตักิารสอน ความทา้ทายของครใูนศตวรรษที ่21”. สรุปการ
เสวนาหวัขอ้ “โลกเปลี่ยน...การบรหิารจดัการทีท่้าทายของผู้บรหิารโรงเรยีนมธัยมศกึษา ” ใน
งาน EDUCA 2012. ประชาชาตธิุรกจิ. 

สุวทิย ์เมษนิทรยี ์(2556) “เตรยีมคนไทยสู่ศตวรรษที ่21”. กรงุเทพฯ: โพสตท์เูดย.์ 

สุวทิย ์เมษนิทรยี ์(2556) “ทุนไทยปรบัโหมดรบัโจทยส์ุดโต่ง ถูกมหาอ านาจศก.ป ัน่หวั” .กรุงเทพฯ: 
กรงุเทพธุรกจิ. วนัที ่22 กรกฎาคม 2556. 

สุวทิย ์เมษนิทรยี ์(2556) “โลกเปลีย่น ไทยปรบั”. กรงุเทพฯ: กรงุเทพธุรกจิ. 

Sasin Institute for Global Affairs (2555) “รายงานผลการศกึษาฉบบัสมบูรณ์ (Final Report) 
โครงการบรหิารการเปลีย่นแปลงกระทรวงการคลงั” เสนอต่อกระทรวงการคลงั. 

Sasin Institute for Global Affairs จากประเดน็การวจิยัที ่5: สญัญาประชาคมรปูแบบใหม่ โครงการ
จดัเตรยีมการส าหรบัแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาต ิฉบบัที่ 11 เสนอต่อส านักงาน
คณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต.ิ 

Sasin Institute for Global Affairs (2010) “รายงานฉบบัสุดทา้ย: ความเชือ่มโยงของการพฒันา
เศรษฐกจิมหภาคกบัระดบัจุลภาค”. รายงานภายใต้โครงการเตรยีมการจดัท าแผนพฒันา
เศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิฉบบัที่ 11 เสนอต่อส านักงานคระกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิ
และสงัคมแห่งชาต.ิ 

School in Focus. “งานส าคญัของการศกึษาไทยสรา้ง ‘ทกัษะ’ ใหผู้เ้รยีนพรอ้มสู่ศตวรรษที ่21”    ปี
ที ่4 ฉบบัที ่11 พ.ศ. 2555. 

 

 

 

 

 

 

https://sites.google.com/site/drsuvitmaesincee/published-article/thungwelaykkheruxngprathesthiythangrabb


รายงานขอ้เสนอแนะเชงินโยบายเรื่อง แนวทางการพฒันาการศกึษาไทยกบัการเตรยีมความพรอ้มสูศ่ตวรรษที่ 21 

 

 

524 

ภาษาองักฤษ 

Afidah, Nor (n.d.). “Open University Degree Programme (OUDP)”. Retrieved February 2014. 
http://infopedia.nl.sg/articles/SIP_92_2004-12-30.html. 

AnitSomech (2000) “The Independent and the Interdependent Selves: Different Meanings in 
Different Cultures”. International Journal of Intercultural Relations 24: 161-172. 

Atjonen, Päivi, and Siu Cheung Li (2006) “ICT in Education in Finland and Hong Kong - An 
Overview of the Present State of the Educational System at Various Levels”, Informatics 
in Education 5(2): 183–194. 

Barro, Robert J. (1991) “Economic Growth in a Cross Section of Countries”. Quarterly Journal 
of Economics 106: 407-443. 

Bassanini, Andrea, and Stefano Scarpetta (2001) “Does Human Capital Matter for Growth in 
OECD Countries?: Evidence from Pooled Mean-Group Estimates”. OECD Economics 
Working Paper No.282. 

Behrman, Jere R., and Nevzer Stacey (eds.) (1997) “The Social Benefits of Education”. The 
United State of America: The University of Michigan Press. 

Benhabib, Jess, Mark M. Spiegel (1994) “The role of human capital in economic 
development: evidence from aggregate cross-country data”. Journal of Monetary 
Economics 34 (2): 143-173. 

Bergmann, Jonathan and Aaron Sams (2012) “Flip Your Classroom: Reach Every Student in 
Every Class Every Day”. The United State of America: International Society for 
Technology in Education. 

Blundell, Richard, Lorraine Dearden, Costas Meghir, and Barbara Sianesi (1999) “Human 
Capital Investment: the Returns from Education and Training to the Individual”. The 
Firm and the Economy, Fiscal Studies 20 (1): 1-23. 

De Jager, Nils (2011), “A comparative analysis of the science and innovation profiles of 
OECD and selected countries”. Department of Innovation, Industry, Science and 
Research Working Paper 2011- 03. 

Denny, Kevin John, and Colm Harmon (2001) “Testing for Sheepskin Effects in Earnings 
Equations: Evidence for Five Countries”. Applied Economics Letters 8: 635-637. 



รายงานขอ้เสนอแนะเชงินโยบายเรื่อง แนวทางการพฒันาการศกึษาไทยกบัการเตรยีมความพรอ้มสูศ่ตวรรษที่ 21 

 

 

525 

 

 

Education Encyclopedia (n.d.). “Finland - Nonformal Education”. Retrieved January 2014. 
http://education.stateuniversity.com/pages/474/Finland-NONFORMAL-
EDUCATION.html 

Education Encyclopedia (n.d.). “Hong Kong - Nonformal Education”. Retrieved January 2014. 
http://education.stateuniversity.com/pages/632/Hong-Kong-NONFORMAL-
EDUCATION.html 

Education Encyclopedia (n.d.). “Japan - Nonformal Education”. Retrieved January 2014. 
http://education.stateuniversity.com/pages/ 743/Japan-NONFORMAL-EDUCATION.html 

Education Encyclopedia (n.d.). “South Korea - Nonformal Education”. Retrieved January 
2014. http://education.stateuniversity.com/pages/1405/South-Korea-NONFORMAL-
EDUCATION.html 

Education Encyclopedia (n.d.). “Taiwan - Nonformal Education”. Retrieved January 2014. 
http://education.stateuniversity.com/pages/1499/Taiwan-NONFORMAL-
EDUCATION.html 

Education International 6th World Congress (2011) “Privatization of Vocational Education and 
Training: Major Trends and Impacts”. Education International Task Force on Vocational 
Education and Training: Draft Working Paper. 

Elvin, Lionel (1980) “Individuality and Education”, British Journal of Educational Studies 28 
(2): 87-99. 

European Commission (2013), “Research and Innovation Performance in EU Member States 
and Associated Countries”.  

Eurydice Network (2011) “Key Data on Learning and Innovation through ICT at School in 
Europe 2011”. Eurydice on the Internet - http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice. 

Finland Ministry of Education and Culture, Finish National Board of Education and CIMO 
(2012) “Education in Finland: Finnish Education in a Nutshell”.  

Finish Adult Education Association (n.d.). “Finish Adult Education in Finland”. Retrieved 
January 2014. http://www.sivistystyo.fi/en.php?k=10261. 



รายงานขอ้เสนอแนะเชงินโยบายเรื่อง แนวทางการพฒันาการศกึษาไทยกบัการเตรยีมความพรอ้มสูศ่ตวรรษที่ 21 

 

 

526 

Finnish National Board of Education (2011), “Learning and Competence: Strategy of the 
Finnish National Board of Education (FNBE)”. 

Griffith, Rachel, Stephen Redding and John Van Reenan (2000) “Mapping the Two Faces of 
R&D: Productivity, R&D, Skills and Trade in an OECD Panel of Industries”. Institute of 
Fiscal Studies. 

Grilliches, Zvi (1977) “Estimating the Returns to Schooling: Some Econometric Problems”. 
Econometrica 45: 1-22. 

Hanushek, E. (2011) “Education and economic growth: Some lessons for developing 
countries”. Paper presented at the conference ANU-DBU Economics of Education 
Policy: Access and Equity at Dhurakij Pundit University, Bangkok, Thailand. 

Harmon, Colm, Hessel Oosterbeek, and Ian Walker (2003) “The Returns to Education: 
Microeconomics”. Journal of Economic Surveys 17: 115-155. 

IMD (2013), “Global Competitiveness Index 2013”.  

INSEAD and WIPO (2012), “Global Innovation Index 2012”.  

Institute for the Promotion of Teaching Science and Technology (IPST) (2008) “Knowledge 
and Skill in Sciences for Tomorrow’s World: A Report of PISA International Test”.  

Jaffe, Klaus (2005), “Science, Religion and Economic Development”. Interciencia, Volume 30, 
Number 6. 

Jeronen, Eila, Juha Jeronen and Hanna Raustia (2008) “Environmental Education in Finland: 
A Case Study of Environmental Education in Nature Schools”. International Journal of 
Environmental & Science Education 4(1): 1-23. 

Kim, Gwang-Jo (2001) “Education Policies and Reform in South Korea”. Secondary 
Education in Africa: Strategies for Renewal Chapter 3: 29-40. 

Kis, Viktória, and Eunah Park (2012) “A Skills beyond School Review of Korea”, OECD 
Reviews of Vocational Education and Training. OECD Publishing. 

Korean Research Institute for Vocational Education and Training (2013) “Reform and 
Innovation of Technical and Vocational Education in the Republic of Korea”. Access via 
www.unesco.org/education/educprog/tve/nseoul/docse/reftvke.html. 



รายงานขอ้เสนอแนะเชงินโยบายเรื่อง แนวทางการพฒันาการศกึษาไทยกบัการเตรยีมความพรอ้มสูศ่ตวรรษที่ 21 

 

 

527 

Lathapipat, Dilaka (2011) “The Inequality of Access to Education in Thailand, 1986–2009”. 
Paper presented at the conference “ANU-DBU Economics of Education Policy: 
Access and Equity” at Dhurakij Pundit University, Bangkok, Thailand. 

Maesincee, Suvit (2013) “Education as an Engine for Transformation: Driving Thailand 
towards becoming a First World Nation”. The International Education Conference 
2013. 

Martins, Pedro Silva, and Pedro Telhado Pereia (2001) “Schooling, Wage Risk and 
Inequality”. Access via www.etla.fi/PURE. 

Ministry of Education (2008) “Towards a Learning Society in Thailand: An Introduction to 
Education in Thailand”. Ministry of Education Publications. 

Ministry of Education and Culture, Finland (2010) “Ministry of Education and Culture Strategy 
2020”. Finland’s Ministry of Education and Culture Publications. 

Ministry of Education and Culture, Finland (2012) “Education and Research 2011-2016: A 
Development Plan”, Finland’s Ministry of Education and Culture Publications.  

Ministry of Education, Singapore (2012) “Education in Singapore”. Access via 
www.moe.gov.sg. 

Ministry of Education, Taiwan (2011) “Technological & Vocational Education in Taiwan, 
ROC”. 

Moenjak, Thammarak, and Christopher Worswick (2003), “Vocational education in Thailand: 
A Study of Choice and Returns”. Economics of Education Review 22: 99–107. 

National Institute for Education Research, Japan (2011). “Social Education System in Japan”. 
Retrieved February 2014. 
http://www.nier.go.jp/English/EducationInJapan/Education_in_Japan/ 
Education_in_Japan_files/201109LLL.pdf. 

National Institute of Education, Singapore (2012) “PISA: Lessons for and from Singapore”. CJ 
Koh Professorial Lecture Series No. 2. 

Netherlands Organisation for International Coorperation in Higher Education (2013), “Country 
Module: South Korea”. 

OECD (2004) “Lifelong Learning”. OECD Publications. 

http://www.etla.fi/PURE
http://www.moe.gov.sg/


รายงานขอ้เสนอแนะเชงินโยบายเรื่อง แนวทางการพฒันาการศกึษาไทยกบัการเตรยีมความพรอ้มสูศ่ตวรรษที่ 21 

 

 

528 

OECD (2005) “Formative Assessment: Improving Learning in Secondary Classrooms Policy 
Brief”. OECD Publications. 

OECD (2006) “Social Outcomes of Education Project”. Symposium on ongoing work as of 
March 2006. OECD Publications. 

OECD (2006) “Think Scenarios, Rethink Education”. OECD Publications. 

OECD (2007) “Qualifications and Lifelong Learning”. OECD Publications. 

OECD (2010) “Finland: Slow and Steady Reform for Consistently High Results”. Strong 
Performers and Successful Reformers in Education: Lesson from PISA for The 
United State: 117-135. OECD Publications. 

OECD (2010), “Japan: A Story of Sustained Excellence”. Strong Performers and Successful 
Reformers in Education: Lesson from PISA for the United State: 137-157. OECD 
Publications. 

OECD (2010), “Singapore: Rapid Improvement Followed by Strong Performance”. Strong 
Performers and Successful Reformers in Education: Lesson from PISA for the United 
State: 159-176. OECD Publications. 

OECD (2011) “Does Investing in After-school Classes Pay Off?”. PISA in Focus No.3 OECD 
Publications. 

OECD (2011) “How Do Some Students Overcome Their Socio-economic Background?”. PISA 
in Focus No.5. OECD Publications.  

OECD (2011) “School Autonomy and Accountability: Are They Related to Student 
Performance?”. OECD Publications. 

OECD (2011) “What Can Parents Do to Help Their Children Success in School?”. PISA in 
Focus No.10. OECD Publications.  

OECD (2012) “Are Boys and Girls Ready for the Digital Age?”. PISA in Focus No.12. OECD 
Publications. 

OECD (2012) “Does money buy strong performance in PISA?”. PISA in Focus No.13. OECD 
Publications.  

OECD (2012) “Does Performance-based Pay Improve Teaching?”. OECD Publications. 



รายงานขอ้เสนอแนะเชงินโยบายเรื่อง แนวทางการพฒันาการศกึษาไทยกบัการเตรยีมความพรอ้มสูศ่ตวรรษที่ 21 

 

 

529 

OECD (2013) “Could Learning Strategies Reduce the Performance Gap between Advantaged 
and Disadvantaged Students?”. PISA in Focus 2013/07. OECD Publications. 

OECD (2013) “Structural Policy Country Notes: Thailand”. OECD Publications. 

OECD (2013) “Who Are the Academic All-rounders?”. PISA in Focus 2013/08. OECD 
Publications. 

OECD (2013), “OECD Review of Innovation Policy: Innovation in Southeast Asia”. 

Office for National Education Standards and Quality Assessment (ONESQA) (2008), “Annual 
Report”. Access via www.onesqa.or.th/en/annual/annual.php. 

Office of the Education Council, Ministry of Education (2013) “Measure of Achievement”. 
International Conference on Education 2013. 

Office of the Education Council, Ministry of Education (2013) “Mobile Learning Policy 
Guideline: Thailand Experience”. International Conference on Education 2013. 

Office of the Education Council, Ministry of Education (2013) “Teacher Policy”. International 
Conference on Education 2013. 

Paehlke, Robert (2009) “Globalization, Interdependence and Sustainability: Introduction to 
Sustainable Development”. Access via http://www.eolss.net/Sample-Chapters/C13/. 

Parandekar, Suhas D. (2011) “Thailand: Analysis of Efficiency of Educational Expenditures.” 
World Bank Discussion Paper for Public Finance Management Report. Washington 
D.C.: Pearson. 

Salami, Reza and Soltanzadeh, Javad (2012), “Comparative Analysis for Science, 
Technology and Innovation Policy; Lessons Learned from Some Selected Countries 
(Brazil, India, China, South Korea and South Africa) for Other LDCs Like Iran”. Journal 
of Technology Management & Innovation, Volume 7, Issue 1.  

Seng, Law Song (2011) “Case Study on National Policies Linking TVET with Economic 
Expansion: Lessons from Singapore”, Background paper prepared for the Education for 
All Global Monitoring Report 2012, UNESCO Publications. 

Seong, David Ng Foo (2006) “Strategic Management of Educational Development in 
Singapore”. Background paper prepared for the Asia Education Study Tour for African 
Policy Makers. 

http://www.onesqa.or.th/en/annual/annual.php


รายงานขอ้เสนอแนะเชงินโยบายเรื่อง แนวทางการพฒันาการศกึษาไทยกบัการเตรยีมความพรอ้มสูศ่ตวรรษที่ 21 

 

 

530 

Singapore Institute of Management (n.d.). “SIM Open University Centre Programmes (SIM-
OUC)”. Retrieved February 2014, from www1.sim.edu.sg/sim/pub/gen/sim_pub_ 
gen_content.cfm?mnuid=216. 

Sysan A. Ambrose, et al. (2010) “How Learning Works: Seven Research-Based Principles for 
Smart Teaching”. Published by Jossey-Bass.  

Thailand Development Research Institute (TDRI) (2012) “Revamping the Thai Education 
System: Quality for All”. TDRI Quarterly Review 27(2). 

The Open University (n.d.). “Teaching and learning at the OU”. Retrieved February 2014. 
http://www.open.ac.uk/about/main/the-ou-explained/teaching-and-learning-the-ou.  

The State of São Paulo Research Foundation (2004), “Science, Technology & Innovation 
Indicators in the State of Sao Paulo/Brazil”.   

The Trade Union of Education in Finland (2008) “Teacher Education in Finland”.  

Themen-Schwerpunk (2011) “Korean Policies on Secondary Vocational Education: Efforts to 
Overcome Skills Mismatch and Labor Force Shortage”. BWP 3: 30-33.  

Toru Sato, and Doug McCann (1997) “Individual Differences in Relatedness and Individuality: 
An Exploration of Two Constructs”. Person IndicidLXff 24: 847-859. 

UIS (2011) “Global Education Digest 2011”. Canada: UNESCO Institute for Statistics. 

UNESCO (2001). “Handbook of Effective Implementation of Continuing Education at the 
Grassroots”. Bangkok, Thailand: UNESCO Principal Regional Office for Asia and the 
Pacific. 

UNESCO (2011) “World Data on Education”. UNESCO Publications. 

UNESCO (2013) “Policy Guidelines for Mobile Learning”. UNESCO Publications. 

Warr, Peter (2012), “Thailand’s Development Strategy and Growth Performance”. World 
Institute for Development Economics Research Working Paper No. 2011/02. 

Watanabe, Reiko (n.d.). “The Juku System: The other Face of Japan’s Education System”. 
Retrieved February 2014. http://www.education-in-japan.info/sub109.html. 

Williams, Roger J. (1957) “Individuality and Education”. Educational Leadership by 
International Journal of Intercultural Relations: 144-148. 



รายงานขอ้เสนอแนะเชงินโยบายเรื่อง แนวทางการพฒันาการศกึษาไทยกบัการเตรยีมความพรอ้มสูศ่ตวรรษที่ 21 

 

 

531 

World Bank (2010). “Escaping the Middle-Income Trap”. East Asia and Pacific Economic 
Update 2010, Vol.2.  

World Bank (2012) “Leading with Ideas: Skills for Growth and Equity in Thailand”. World Bank 
Publications. 

World Bank (2012), “Knowledge Economy Index 2012”. 

Yoshida, Masami (2008), “Implementation ICT in Education: A Case Study of Japan”, Paper 
Presented at National Workshop of the Commission on Higher Education, Ministry of 
Education, Thailand. 

 



โครงการวจิยัเรื่องการก าหนดแนวทางการพฒันาการศกึษาไทยกบัการเตรยีมความพรอ้มสูศ่ตวรรษที ่21 

 

533 
 

 
 
 
 

ภาคผนวกท่ี 1 
Education as an Engione for 

Transformation 
 

  



โครงการวจิยัเรื่องการก าหนดแนวทางการพฒันาการศกึษาไทยกบัการเตรยีมความพรอ้มสูศ่ตวรรษที ่21 

 

534 
 

 
 

 



โครงการวจิยัเรื่องการก าหนดแนวทางการพฒันาการศกึษาไทยกบัการเตรยีมความพรอ้มสูศ่ตวรรษที ่21 

 

535 
 

 

 



โครงการวจิยัเรื่องการก าหนดแนวทางการพฒันาการศกึษาไทยกบัการเตรยีมความพรอ้มสูศ่ตวรรษที ่21 

 

536 
 

 

 



โครงการวจิยัเรื่องการก าหนดแนวทางการพฒันาการศกึษาไทยกบัการเตรยีมความพรอ้มสูศ่ตวรรษที ่21 

 

537 
 

 

 



โครงการวจิยัเรื่องการก าหนดแนวทางการพฒันาการศกึษาไทยกบัการเตรยีมความพรอ้มสูศ่ตวรรษที ่21 

 

538 
 

 

 



โครงการวจิยัเรื่องการก าหนดแนวทางการพฒันาการศกึษาไทยกบัการเตรยีมความพรอ้มสูศ่ตวรรษที ่21 

 

539 
 

 

 



โครงการวจิยัเรื่องการก าหนดแนวทางการพฒันาการศกึษาไทยกบัการเตรยีมความพรอ้มสูศ่ตวรรษที ่21 

 

540 
 

 

 



โครงการวจิยัเรื่องการก าหนดแนวทางการพฒันาการศกึษาไทยกบัการเตรยีมความพรอ้มสูศ่ตวรรษที ่21 

 

541 
 

 

 



โครงการวจิยัเรื่องการก าหนดแนวทางการพฒันาการศกึษาไทยกบัการเตรยีมความพรอ้มสูศ่ตวรรษที ่21 

 

542 
 

 

 



โครงการวจิยัเรื่องการก าหนดแนวทางการพฒันาการศกึษาไทยกบัการเตรยีมความพรอ้มสูศ่ตวรรษที ่21 

 

543 
 

 

 



โครงการวจิยัเรื่องการก าหนดแนวทางการพฒันาการศกึษาไทยกบัการเตรยีมความพรอ้มสูศ่ตวรรษที ่21 

 

544 
 

 

 



โครงการวจิยัเรื่องการก าหนดแนวทางการพฒันาการศกึษาไทยกบัการเตรยีมความพรอ้มสูศ่ตวรรษที ่21 

 

545 
 

 

 



โครงการวจิยัเรื่องการก าหนดแนวทางการพฒันาการศกึษาไทยกบัการเตรยีมความพรอ้มสูศ่ตวรรษที ่21 

 

546 
 

 

 



โครงการวจิยัเรื่องการก าหนดแนวทางการพฒันาการศกึษาไทยกบัการเตรยีมความพรอ้มสูศ่ตวรรษที ่21 

 

547 
 

 

 



โครงการวจิยัเรื่องการก าหนดแนวทางการพฒันาการศกึษาไทยกบัการเตรยีมความพรอ้มสูศ่ตวรรษที ่21 

 

548 
 

 

 



โครงการวจิยัเรื่องการก าหนดแนวทางการพฒันาการศกึษาไทยกบัการเตรยีมความพรอ้มสูศ่ตวรรษที ่21 
 
 

549 

 

 

 

 
ภาคผนวกท่ี 2 

สรุปการประชุมระดมความคิดเห็น 
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การจดัประชุมเพ่ือระดมความคิดเหน็ 

หวัข้อ “การพฒันาก าลงัคนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขนัของประเทศไทย” 
ภายใต้โครงการวิจยัเร่ืองการก าหนดแนวทางการพฒันาการศึกษาไทย 

กบัการเตรียมความพร้อมสู่ศตวรรษท่ี 21 
วนัศกุรท่ี์ 16 สิงหาคม 2556 เวลา 13.00 -16.00 น.  

ณ ห้องประชุม Dean Dipak C.Jain  อาคารศศนิเวศ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
 
 

 

หลกัการและเหตุผล 

การศกึษาในฐานะที่เป็นกลไกหลกัในการพฒันา ส่งเสรมิ ปลูกฝงั แนวความคดิ ความรู ้ให้กบั
พลเมอืงและสงัคม รวมถงึการปรบัปรุงคุณภาพทรพัยากรทุนมนุษยข์องประเทศ เพื่อตอบสนองความ
ต้องการก าลังคนทัง้ปจัจุบันและอนาคตของประเทศ ดังนั ้นการศึกษาจึงเป็นตัวแปรหลักของ
ความสามารถในการแขง่ขนัระยะยาว (Long Term Competitiveness) การออกแบบการศกึษาจงึเป็นขอ้
ต่อส าคญัของการพฒันาประเทศในทุกดา้นทีเ่กีย่วขอ้งกบัมนุษย ์เศรษฐกจิและสงัคม 

อย่างไรก็ตาม ระบบศึกษาและการผลติก าลงัคนของประเทศในช่วงทศวรรษที่ผ่านมายงัขาด
ความสอดคลอ้งกบัทศิทางการพฒันาของประเทศ ดงัจะเหน็ไดช้ดัจากสถานการณ์วกิฤตการขาดแคลน
แรงงานซึง่เพิม่ความรนุแรงมากขึน้เรือ่ยๆ การขาดแคลนแรงงานทัง้ดา้นปรมิาณและคุณภาพเป็นปญัหา
เชิงโครงสร้างที่มีนัยส าคัญต่อความสามารถในการแข่งขันของไทย ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการ
เจริญเติบโตอย่างยัง่ยืนในระยะยาวเนื่ องจากประเทศไม่สามารถใช้ทรพัยากรมนุษย์ได้อย่างเต็ม
ประสทิธภิาพ ดงันัน้การแกไ้ขปญัหาการขาดแคลนแรงงานและพฒันาคุณภาพแรงงานอย่างต่อเนื่องจงึมี
ความจ าเป็นอย่างยิง่ หากประเทศไทยต้องการจะรกัษาศกัยภาพการเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิ ต่อไป
อย่างเหมาะสม รวมทัง้ก้าวออกจากกบัดกัรายได้ประเทศปานกลางไปสู่ประเทศโลกทีห่นึ่งทีข่บัเคลื่อน
เศรษฐกจิดว้ยความรูแ้ละนวตักรรม 

ดว้ยเหตุผลดงักล่าวขา้งต้น ส านักงานเลขาธกิารสภาการศกึษา ร่วมกบั Sasin Institute for 
Global Affairs (SIGA) ภายใตส้ถาบนับณัฑติบรหิารธุรกจิ ศศนิทร ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั จงึได้
ก าหนดให้มีการจัดประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นภายใต้หัวข้อ “การพัฒนาก าลังคนเพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขนัของประเทศไทย” เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนขอ้คดิเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒ ิ
ผูเ้ชีย่วชาญและก าหนดทศิทางนโยบายรว่มกนั 
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วตัถปุระสงค ์

 เพื่อเป็นการระดมความคดิร่วมกนัและแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกบัประเดน็การพฒันาก าลงัคน 
รวมทัง้ระบุประเดน็ท้าทายและข้อเสนอแนะเชงินโยบายในการวางแผนก าลงัคนและการจดัการศกึษา
เพื่อตอบโจทยก์ารพฒันาประเทศ 

วนั/เวลา/สถานท่ี 

 วนัศุกรท์ี ่16สงิหาคม 2556 เวลา 13.00 -16.00 น. ณ หอ้ง Dean DipakC. Jainอาคาร 
ศศนิเวศจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

ผูเ้ข้าร่วมงาน 

 ผูแ้ทนของหน่วยงานในสงักดักระทรวงศกึษาธกิารและหน่วยงานผูก้ าหนดนโยบายทีเ่กี่ยวขอ้ง 
รวมถงึผูท้รงคุณวุฒ ิตลอดจนผูแ้ทนจากสถาบนัการศกึษาและภาคเอกชน จ านวน 20-30 ท่าน  

รปูแบบการจดัประชุม 

 รปูแบบการจดัประชุมเชงิปฏบิตักิารครัง้นี้ เน้นกระบวนการแลกเปลีย่นความคดิเหน็และองค์
ความรู้ โดยในช่วงแรกคณะที่ปรกึษาจะน าเสนอภาพรวมของโครงการและวตัถุประสงค์ของการจดั
ประชุม รวมทัง้ผลการศึกษาเบื้องต้น ตามด้วยการเปิดเวทีการเสวนา ระดมความคิดเห็นระหว่าง
ผูเ้ขา้รว่มการประชุม 

หน่วยงานผูร้บัผิดชอบการจดัประชุม 

 ส านักงานเลขาธกิารสภาการศกึษา ร่วมกบั Sasin Institute for Global Affairs (SIGA) 
ภายใตส้ถาบนับณัฑติบรหิารธุรกจิ ศศนิทร ์แห่งจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  
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ก าหนดการการจดัประชุมเชิงปฏิบติัการ (Workshop) 

หวัข้อ “การพฒันาก าลงัคนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขนัของประเทศไทย” 

ภายใต้โครงการวิจยัเร่ืองการก าหนดแนวทางการพฒันาการศึกษาไทย 
กบัการเตรียมความพร้อมสู่ศตวรรษท่ี 21 

วนัศกุรท่ี์ 16 สิงหาคม 2556 เวลา 13.00 -16.00 น.  

ณ ห้องประชุม Dean  Dipak C. Jainอาคารศศนิเวศ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 

 

12.45 – 13.00 น. ลงทะเบยีน 

13.00 - 13.15 น. น าเสนอภาพรวมของโครงการและน าเสนอผลการศกึษาเบือ้งตน้ 
โดย นางสาว ประกาย ธรีะวฒันากุล 

Sasin Institute for Global Affairs (SIGA) 
ภายใตส้ถาบนับณัฑติบรหิารธุรกจิศศนิทร ์แห่งจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  

13.15 – 14.15น. เปิดเวทกีารเสวนาและระดมความคดิเหน็  

14.15 - 14.30น. รบัประทานอาหารว่าง  

14.30 – 15.30น. 
 
15.30 – 16.00น. 
 
16.00น. 

เปิดเวทกีารเสวนาและระดมความคดิเหน็ (ต่อ) 
 
สรปุผลการด าเนินกจิกรรมการประชุมระดมความคดิเหน็ 
 
ปิดการประชุม 
 

***************************************** 
 
 
หมายเหตุ: ก าหนดสามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 
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รายช่ือผูเ้ข้ารว่มการประชมุเพื่อระดมความคิดเห ็นหวัข้อ “การพฒันาก าลงัคนเพื่อเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขนัของประเทศไทย”  วนัศกุรท่ี์ 16 สิงหาคม 2556   

ท่ี ช่ือ-สกลุ ต าแหน่ง หน่วยงาน 

1 คุณศุภโชค    สุขมาก นกัวเิคราะหน์โยบายและแผนช านาญการพเิศษ ส านกันโยบายและแผนการอุดมศกึษา 

2 คุณจรรณพ    วริยิะวทิย ์ นกัวเิคราะหน์โยบายและแผนช านาญการพเิศษ ส านกันโยบายและแผนการอุดมศกึษา 

3 คุณจริภทัร     กุลบุตร นกัวเิคราะหน์โยบายและแผนปฏบิตักิาร ส านกันโยบายและแผนการอุดมศกึษา 

4 คุณสุปรยี ์     เถระพณัย ์ เจา้หน้าทีป่ฏบิตักิารระดบัสูง 2  
ส่วนวางแผนดา้นศกัยภาพในการแขง่ขนั 

ส านกังานแผนยทุธศาสตรแ์ละนโยบาย 
ส านกังานส่งเสรมิวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่ม 

5 คุณบงกช สบืสจัจวฒัน์ นกัวจิยันโยบายอาวุโส  ส านกังานคณะกรรมการนโยบายวทิยาศาสตร ์ 
เทคโนโลยแีละนวตักรรมแห่งชาต ิ 

6 ร.ต.อ. เลศิฤทธิ ์  ศริเิศรษฐการ นกัวจิยันโยบาย  ส านกังานคณะกรรมการนโยบายวทิยาศาสตร ์ 
เทคโนโลยแีละนวตักรรมแห่งชาต ิ 

7 คุณพสิษิฐ ์ นกัวจิยันโยบาย  ส านกังานคณะกรรมการนโยบายวทิยาศาสตร ์ 
เทคโนโลยแีละนวตักรรมแห่งชาต ิ 

8 คุณสมพงศ ์   นครศร ี ประธานสภาองคก์ารนายจา้งผูป้ระกอบการคา้ 
และอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

สภาองคก์ารนายจา้งผูป้ระกอบการคา้และอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย 



โครงการวจิยัเรื่องการก าหนดแนวทางการพฒันาการศกึษาไทยกบัการเตรยีมความพรอ้มสูศ่ตวรรษที ่21 
 
 

554 

 

รายช่ือผูเ้ข้ารว่มการประชมุเพื่อระดมความคิดเห ็นหวัข้อ “การพฒันาก าลงัคนเพื่อเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขนัของประเทศไทย”  วนัศกุรท่ี์ 16 สิงหาคม 2556   

ท่ี ช่ือ-สกลุ ต าแหน่ง หน่วยงาน 

9 คุณวรพล     กนัตพชิญาธร ผูจ้ดัการฝา่ยทรพัยากรบุคคล บรษิทั เอม็เค เรสโตรองต ์กรุป๊ จ ากดั (มหาชน) 

10 คุณหงษ์ศร ี  เจรญิวราวุฒ ิ ฝา่ยกลยทุธแ์ละนโยบายทรพัยากรบุคคล  บรษิทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) 

11 คุณนภาพรรณ   ว่องวุฒพิรชยั ผูจ้ดัการ ส่วนสรรหาและคดัเลอืก 
ฝา่ยบรกิารทรพัยากรบุคคล 

บรษิทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) 

12 คุณอบัดุลเหล๊ะ  เลศิอรยิะพงษ์
กุล 

รองกรรมการผูจ้ดัการส านกังานสรรหา-คดัเลอืก
บุคลากร 

บรษิทั เจรญิโภคภณัฑอ์าหารจ ากดั (มหาชน) 

13 คุณสุภาพร   จนัทรจ์ าเรญิ Director – Learning & Talent Transformation 
Program 

บรษิทั ปนูซเิมนตไ์ทย จ ากดั (มหาชน) 

14 คุณวลัยา   ลาขมุเหลก็ เจา้หน้าทีว่ชิาการ  สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

15 คุณจฑุาธปิ  สุพรรณโกมทุ เจา้หน้าทีว่ชิาการ  สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

16 คุณนาฏฤด ี  อาจหาญวงษ์ รองกรรมการผูจ้ดัการฝา่ยทรพัยากรบุคคล Uniliver Thai Trading Ltd. 

17 คุณไชยศริ ิ  สมสกุล ผูอ้ านวยการสถาบนัการอาชวีศกึษา 
ภาคกลาง 1 

สภาสถาบนัอาชวีศกึษา 
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รายช่ือผูเ้ข้ารว่มการประชมุเพื่อระดมความคิดเหน็ หวัข้อ “การพฒันาก าลงัคนเพื่อเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขนัของประเทศไทย”  วนัศกุรท่ี์ 16 สิงหาคม 2556   

ท่ี ช่ือ-สกลุ ต าแหน่ง หน่วยงาน 

18 คุณรตันา   เพช็รอุไร ผูอ้ านวยการกองบรหิารงานวจิยั มหาวทิยาลยัมหดิล 

19 คุณยพุนิ    ทองส่งโสม ผูช่้วยผูอ้ านวยการฝ่ายประกนัสุขภาพ วทิยาลยัเทคโนโลยสียามบรหิารธุรกจิ 

20 คุณเกศรา  อมรวุฒวิร   ผูจ้ดัการโปรแกรมนวตักรรมการศกึษา สถาบนัคนีันแห่งเอเชยี 

21 คุณพมิสหรา   ยาคลา้ย เจา้หน้าทีท่รพัยส์นิทางปญัญา  ส านกัส่งเสรมิและบรกิารทางวชิาการพระจอมเกลา้
ลาดกระบงั สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณ
ทหารลาดกระบงั 

22 คุณจดิาภา   มเีพยีร นกัวจิยัฝ่ายวจิยัทรพัยากรมนุษยแ์ละพฒันาสงัคม สถาบนัวจิยัเพื่อการพฒันาประเทศไทย (ทดีอีารไ์อ) 

 



โครงการวจิยัเรื่องการก าหนดแนวทางการพฒันาการศกึษาไทยกบัการเตรยีมความพรอ้มสูศ่ตวรรษที ่21 
 
 

556 

 

 

สรปุประเดน็จากการจดัประชุมเชิงปฏิบติัการ (Workshop) 

หวัข้อ “การพฒันาก าลงัคนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขนัของประเทศไทย” 

ภายใต้โครงการวิจยัเร่ืองการก าหนดแนวทางการพฒันาการศึกษาไทย 
กบัการเตรียมความพร้อมสู่ศตวรรษท่ี 21 

วนัศกุรท่ี์ 16 สิงหาคม 2556 เวลา 13.00 -16.00 น.  

ณ ห้องประชุม Dean  Dipak C. Jainอาคารศศนิเวศ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 

 

ประเดน็ปัญหาปัจจบุนั 

 ความไม่คงเส้นคงวาของนโยบาย เนื่องจากมกีารเปลี่ยนรฐัมนตรกีารศกึษาซึง่เป็นผูก้ าหนด
นโยบายบ่อยครัง้ แต่ละคนที่ขึน้มาก็ยกนโยบายใหม่เพื่อให้เป็นผลงานของตนขึน้มาโดยไม่ได้
สานต่อหรอืต่อยอดของเก่าท าให้ไม่เกิดความต่อเนื่องของนโยบาย นอกจากนี้การประกาศ
นโยบายแต่ละครัง้มกัพูดถงึแต่เป้าหมาย โดยไม่ได้มกีารแจกแจงแผนการด าเนินงานทีก่ าหนด
สิง่ที่ต้องท าในระยะสัน้ กลาง ยาว เพื่อไปถงึเป้าหมายนัน้ๆ และที่ส าคญัคอืมกัจะขาดการระบุ
ตารางเวลา(Timeline) ของแผนงานอย่างชดัเจน จงึท าให้ไม่เกดิการผลกัดนัให้เหน็ผลส าเรจ็
ลุล่วงเป็นรูปธรรมได้ยกตวัอย่างเช่น ปจัจุบนัการตัง้เป้าให้สดัส่วนของนักเรยีนสายสามญัและ
อาชวีะเป็น 50:50 แต่ยงัไมเ่หน็แผนงานทีจ่ะมารองรบั 

 ค่านิยมปริญญา ผูป้กครองไทยอยากใหลู้กไดป้รญิญาจงึส่งเสรมิใหเ้รยีนสายสามญัต่อปรญิญา
ตร ีทัง้ๆที่บางครัง้ไม่ได้มเีป้าหมายชดัเจนว่าจะเรยีนปรญิญาตรไีปเพื่ออะไร ซึ่งเมื่อจบออก
มาแลว้ไม่สามารถหางานท าได ้เนื่องจากตลาดแรงงานมคีวามต้องการน้อยกว่าสายอาชวีะหรอื
วชิาชพีเฉพาะ ส่วนใหญ่จงึต้องท างานลดวุฒกิารศึกษาของตนเอง เป็นต้นทุนการเสยีโอกาส 
(Opportunity Cost) ทัง้เวลาทีเ่สยีไปกบัการเรยีนและการสูญเสยีรายไดแ้ละโอกาสในการเลื่อน
ขัน้การท างานไปอย่างน่าเสยีดาย โดยสาเหตุส าคญัคอืนักเรยีนไม่มขีอ้มลูเกี่ยวกบัเรื่องอาชพีที่
เพยีงพอก่อนตดัสนิใจเลอืกเรยีนระหว่างสายสามญัและสายอาชพี 

 สงัคมไทยไม่ได้ให้ความยุติธรรมกบัเดก็อาชีวะ โดยยงัมองว่าเดก็นักเรยีนอาชวีะมสีถานะที่
ต ่าต้อย และมองว่าเป็นตวัปญัหา ส่งผลไปถึงเด็กอาชวีะเองที่รู้สกึว่าตนเองถูกดูถูก เหยยีด
หยาม ขาดการเหน็คุณค่าในตวัเอง (self-esteem) ท าใหอ้ยากจะแสดงพฤตกิรรมทีก่้าวรา้วไล่ตี
กนั พยายามสรา้งอตัลกัษณ์หาจดุยนืในสงัคมสรา้งปมเด่นเพื่อลบปมดอ้ยของตน 
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 อาชีวศึกษาไม่ได้รบัการสนับสนุนอย่างแท้จริง ถึงแม้จะมีการออกนโยบายต่างๆ แต่
เนื่องจากระดบัผูน้ าไม่ได้เหน็ความส าคญัของอาชวีศกึษา จงึไม่เคยไดร้บัการผลกัดนัที่น าไปสู่
การปฏบิตัิอย่างแท้จรงิตรงกนัขา้มกลบัไปสนับสนุนนโยบายที่ส่งผลกระทบอนัไม่พงึประสงค ์
(Adverse Effects) ต่ออาชวีศกึษา เช่น นโยบายค่าใช้จ่ายรายหวัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ทีท่ าให้
โรงเรยีนทัว่ไปส่งเสรมิให้เด็กเรยีนต่อสายสามญัเพื่อให้ได้งบประมาณมากขึ้นหรอื การปรบั
เกณฑ์รบัเด็กสายสามญัของส านักงานคณะกรรมการการศึกษา ขัน้พื้นฐาน (สพฐ.) ในปี
การศกึษา 2556 ทีเ่ปิดช่องใหเ้ดก็ ม.3 เรยีนต่อ ม.4 โรงเรยีนเดมิไดง้่ายและมากขึน้ แทนทีจ่ะ
ปล่อยให้เดก็ไปเรยีนต่อสายอาชพี หรอืนโยบายประกนัค่าจ้างที่ 15,000 บาท ส าหรบัผู้จบ
การศกึษาระดบัปรญิญาตรสี่งผลใหเ้ดก็หนีไปเรยีนสายสามญัมากขึน้ 

 ขาดแคลนครสูอนอาชีวะโดยเฉพาะในสถาบนัอาชีวศึกษาของเอกชน เนื่องจากครูที่มา
สอนอาชีวะต้องมคีวามรู้ทางสาขาอาชีพเฉพาะ เช่น บญัชี การช่างซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วจะ
ออกไปท างานกบัภาคเอกชนเนื่องจากมฐีานเงนิเดอืนที่สูงกว่านอกจากนี้มคีรูที่จะมาสอนได้
จ าเป็นจะต้องมใีบประกอบวชิาชพี ซึง่อาจเป็นอกีหนึ่งสาเหตุทีท่ าใหค้รหูายากขึน้ (Barriers to 
entry) 

 คณุลกัษณะของเดก็ท่ีจบการศึกษาออกมาไม่ตรงกบัความต้องการของนายจ้าง โดยส่วน
ใหญ่แลว้นักเรยีนทีก่ าลงัเขา้สู่ตลาดแรงงานใหม่ๆ นายจา้งไม่ไดค้าดหวงัว่าจ าเป็นต้องมคีวามรู้
ในเชงิเทคนิค (Technical Knowledge) แต่ประเดน็ทีพ่บว่าเป็นปญัหามากกว่าในปจัจบุนัมดีงันี้ 

1) ขาดความสามารถในการเรยีนรูง้าน (Willingness to learn)  
2) ทศันคตทิีอ่ยากจะท าแต่งานสบาย ความรบัผดิชอบในหน้าทีก่ารงานต ่า (Work Ethics) 
3) ค่านิยมเสื่อมถอย เอกลกัษณ์ของความเป็นไทยหายไป (เช่น การใช้ค าหยาบของ

ผูห้ญงิ) ขาดการแสดงความเคารพผูส้งูอาย ุ
4) ขาดทกัษะในการใชช้วีติ (Life Skills) โดยเฉพาะทกัษะในการสื่อสาร การมปีฏสิมัพนัธ์

กบัผูอ้ื่น และการท างานรว่มกบัผูอ้ื่น  
 ขาดเวทีในการร่วมมือระหว่างภาครฐัและภาคเอกชน ก่อให้เกดิปญัหาความไม่สอดคล้อง

ของอุปสงค์และอุปทานของแรงงานดังที่เห็นในปจัจุบัน โดยภาครฐั(เช่น กรมพัฒนาฝีมือ
แรงงาน) และสถาบนัการศกึษาไมม่ขีอ้มลูว่าภาคธุรกจิมคีวามต้องการแรงงานอย่างไร ทัง้ในเชงิ
ปรมิาณและคุณภาพ  

 

แนวทางการเพ่ิมสดัส่วนเรียนอาชีวะ 

 การสร้างแรงจงูใจ: จากการท าแบบส ารวจของสถาบนั SBAC เกี่ยวกบั พบว่าปจัจยัส าคญัทีจ่ะ
ส่งผลต่อการตดัสนิใจเลอืกเรยีนอาชวีะมดีงันี้ 
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1. สรา้งความมัน่ใจว่าเรยีนจบแลว้ต้องมงีานท าหรอืมโีอกาสในการท างานมรีายไดร้ะหว่าง
เรยีน 

2. สรา้งความมัน่ใจว่าเรยีนแลว้มโีอกาสกา้วหน้าในโลกการท างาน มรีายไดด้ ีหรอืสามารถ
เป็นเจา้ของกจิการได ้ 

3. จะต้องลบล้างภาพลกัษณ์ความรุนแรง สื่อควรเลกิประชาสมัพนัธ์อาชวีะในภาพลบมา
น าเสนอส่วนดีให้สังคมได้ร ับรู้มากขึ้น เช่นเด็กอาชีวะออกไปสร้างชื่อเสียงในการ
ประกวดต่างๆ  

 การเรียนการสอนด้านวิชาชีพควรเร่ิมก่อนระดบัอาชีวศึกษา ควรมกีารบรรจุหลกัสูตรดา้น
วชิาชีพไว้ตัง้แต่ระดบัมธัยมต้น เพื่อให้เด็กมีความรู้ทกัษะพื้นฐานและสร้างความคุ้นเคยกับ
ลกัษณะวชิาที่เน้นการปฏบิตั ิซึ่งอาจมสี่วนช่วยการเลอืกเรยีนต่ออาชวีะง่ายขึ้น ไม่รูส้กึแปลก
แยกจนเกนิไปทีจ่ะเลอืกเรยีนสายอาชวีะ เมือ่จบจากการศกึษาขัน้บงัคบั 

 การแนะแนวการศึกษาในระดบัมธัยมควรให้ความรู้และความเข้าใจท่ีถกูต้องเก่ียวกบั
การเรียนสายอาชีพ จากปจัจบุนัทีใ่หค้วามส าคญัการเรยีนต่อในสายสามญัเพยีงอย่างเดยีว ท า
ให้นักเรยีนไม่เห็นทางเลือกที่หลากหลายเพียงพอ นอกจากนี้ อาจารย์แนะแนวต้องมีพฒันา
ความรูใ้หเ้ท่าทนักบัโลกของการท างานทีม่คีวามเปลีย่นแปลงไปอย่างรวดเรว็มากขึน้ 

 การจดัตัง้สถาบนัคุณวุฒิวิชาชีพเพ่ือก าหนดมาตรฐานฝีมือแรงงาน โดยการก าหนด
มาตรฐานอาชพี สมรรถนะความรูแ้ละความสามารถในการปฏบิตังิานนัน้ จะน าไปสู่การยกระดบั
คุณภาพแรงงานใหม้มีาตรฐานสอดคลอ้งกบัความต้องการของตลาดแรงงาน ทัง้ในประเทศและ
ต่างประเทศ นอกจากนี้ยงัเพิม่ความเป็นธรรมใหก้บัคนทีเ่รยีนอาชวีศกึษา เนื่องจากสามารถท า
ให้การจดัท าค่าตอบแทนเป็นระบบมากขึ้น ท าให้การปรบัฐานค่าจ้างเป็นไปตามสมรรถนะ 
(Competency) หรอืทกัษะของแรงงานมากกว่าวุฒกิารศกึษา(Degree) อย่างทีเ่ป็นอยู่ในปจัจุบนั
ซึ่งผู้ที่จบตามมาตรฐานคุณวุฒวิชิาชพีดงักล่าวจะได้รบัค่าตอบแทนที่สูงกว่าผู้ที่จบปรญิญาตรี
ทัว่ไป 

 ค่าจ้างของคนจบอาชีวะ vsจบปริญญาจากตวัอย่างของบรษิทั SCG ในช่วงเริม่ต้นงาน ช่าง
เทคนิคทีจ่บอาชวีะกบัต าแหน่งวศิวกรทีจ่บปรญิญาตรนีัน้มรีายได้ใกลเ้คยีงกนั แต่เมื่อเวลาผ่าน
ไปลกัษณะงานของทัง้สองต าแหน่งมคีวามแตกต่างกนัค่อนขา้งมากเช่นช่างเทคนิคอาจไดเ้ลื่อน
ต าแหน่งโตขึน้เป็นระดบัหวัหน้าแผนกได้แต่ยงัถอืเป็นงานปฏบิตักิาร (Operation) ในขณะที่
วศิวกรตอ้งรบัผดิชอบการท าการศกึษา (research) เป็นลกัษณะของโครงการ (Project) ทีต่้องมี
การตดิต่อกบัลกูคา้ มหีน้าทีค่วามรบัผดิชอบมากกว่า จงึท าใหสุ้ดทา้ยแลว้มชี่องว่าง (Gap) ของ
เงนิเดอืนระหว่างสองสายน้ี ซึง่ถอืเป็นมาตรฐานการก าหนดค่าจา้งของภาคเอกชนในปจัจุบนั 

 การอบรมฝีมือแรงงานระหว่างการท างาน เพื่อช่วยแก้ปญัหาการขาดแคลนแรงงานเร่งด่วน 
โดยเน้นหลกัสูตรการสอนระยะสัน้ เป็นการยกระดบัทกัษะของแรงงานที่ก าลงัท างาน (Skill 
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Upgrading) ทัง้นี้ควรมกีารเผยแพร่ขอ้มูลดา้นความต้องการแรงงานจากหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง 
เช่น BOI หรอืสภาหอการคา้ 

 

แนวทางการเพ่ิมคณุภาพการศึกษาเพ่ือการพฒันาก าลงัคน 

 หลกัสตูรเน้นการปฏิบติัและสร้างสมรรถนะ (Competency-based)เพื่อตอบโจทยก์ารสรา้ง
ทกัษะแรงงานทีต่รงกบัความตอ้งการของตลาดแรงงาน ทัง้นี้จะต้องมกีลไกใหภ้าคเอกชนเขา้มา
มสี่วนร่วมในการปรบัหลกัสูตรโดยที่ผ่านมามีโมเดลความร่วมมอืที่ประสบความส าเร็จของ
อาชวีศกึษา คอืการเรยีนการสอนแบบทวภิาคซีึง่ไดร้บัความสนใจสูงเนื่องจากนักเรยีนสามารถมี
รายได้จากการท างานระหว่างเรยีน โดยเป็นการจบัมอืกนัระหว่างผู้ประกอบการและสถาบนั
อาชวีศกึษายกตวัอยา่งเช่น อุตสาหกรรมยานยนตใ์นจงัหวดัอยุธยา ส่วนในระดบัอุดมศกึษาควร
ให้ความส าคญักับการจดัสหกิจศึกษา ให้นักศึกษาไปฝึกงานในสถานประกอบการมากขึ้น 
เนื่องจากมหาวิทยาลยัมขี้อจ ากัดค่อนข้างมากไม่สามารถปรบัเปลี่ยนหลกัสูตรให้ทันความ
ตอ้งการของภาคเอกชน  

 การจดัตัง้สถาบนัอบรมครวิูชาชีพโดยเฉพาะ เน่ืองจากปจัจุบนัมแีต่การผลติครสูอนวชิาการ
ส าหรบัการศกึษาขัน้พืน้ฐานครสูอนวชิาชพีในสถาบนัอาชวีศกึษาขาดแคลน 

 ภาคเอกชนควรเข้ามามีบทบาทในการจัดการศึกษามากขึ้น เน่ืองจากปจัจุบันระบบ
การศกึษาไม่ทราบว่าภาคธุรกจิต้องการอะไร แมป้จัจุบนัจะมกีารจดัการเรยีนการสอนแบบทวิ
ภาคมีาตอบโจทย์ แต่ยงัเป็นแค่การปรบัด้านอุปทาน (Supply-side) เท่านัน้ซึ่งยงัไม่เพยีงพอ 
การแก้ปญัหาเรื่องก าลงัคนอย่างยัง่ยนืต้องอาศยัการพฒันาด้านอุปสงคข์องแรงงาน (Demand-
side) ไปพรอ้มๆกนั กล่าวคอืจะต้องมกีารปรบักลไกแก้ปญัหาเรื่องความก้าวหน้าในการท างาน
(Career path) ดว้ย  

 

กลไกการขบัเคล่ือน (Mechanism Design) 

 Manpower Blueprint การพฒันาก าลงัคนโดยเริม่จากการวางทศิทางของประเทศทีก่้าวขา้ม
จากเศรษฐกจิฐานแรงงาน (Labor-intensive) ไปสู่เศรษฐกจิฐานความรู ้(Knowledge based) 
โดยบางอุตสาหกรรมอาจตอ้งมกีารน าเครือ่งจกัรหรอืเทคโนโลยมีาทดแทนแรงงานทกัษะฝีมอืต ่า
แลว้ค่อยมาก าหนดว่ามคีวามตอ้งแรงงานแบบไหน จ านวนเท่าไหร ่ทัง้ในระยะสัน้-กลาง-ยาว ซึง่
จะย้อนมาเป็นโจทย์ตัง้ต้นให้กับการวางแผนการศึกษาว่าจะต้องผลิตคนอย่างไรทัง้ในเชิง
ปรมิาณและคุณภาพ อย่างไรก็ตามการประมาณการความต้องการก าลงัคน  (Manpower 
Forecast) อาจไม่สามารถท าไดทุ้กสาขา เน่ืองจากมปีญัหาเรื่องความเฉื่อยของนโยบาย (Time 
Lag) จงึอาจเลอืกเฉพาะสาขาทีจ่ าเป็น เช่นทนัตแพทย ์พยาบาล ซึง่ปจัจุบนัมกีารด าเนินการไป
แลว้ค่อนขา้งประสบความส าเรจ็ 
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 การปรบัโครงสร้างองคก์รของกระทรวงศึกษาเพ่ือเอ้ือให้เกิดการบูรณาการมากขึ้น โดย
ปจัจุบนัหน่วยงานภายในมกีารแบ่งหน้าทีท่ีม่คีวามชดัเจนเกนิไป เช่น สพฐ ดูแลเรื่องการศกึษา
ขัน้พืน้ฐาน ในขณะที ่สกอ ดูแลเรื่องอาชวีศกึษา เกดิการท าการแบบเป็นแท่ง (Silo) รบัผดิชอบ
แต่ในส่วนของตนเอง ท าอย่างไรจะใหเ้กดิการหลอมรวมกนัและท างานร่วมกนัมกีารส่งไมต่้อกัน
อยา่งบรูณาการมากขึน้ 

 Positioning อาชีวศึกษาใหม่ เพื่อสรา้งแรงจูงใจให้เดก็อยากเขา้มาเรยีนอาชวีะมากขึน้ ซึ่ง
จากกรณีศึกษาที่ดีจากต่างประเทศจะพบว่าประเทศที่ประสบความส าเร็จในการปรบัปรุง
ภาพลกัษณ์ของอาชวีศกึษา เช่น เปลี่ยนชื่ออาชวีศกึษา (Vocational Education) เป็นชื่อใหม ่
ซึง่ช่วยลบลา้งความคดิ (Perception) เดมิๆของคนในสงัคมทีม่กัมองว่าอาชวีศกึษายงัมคีวาม
ดอ้ยกว่า เช่น ในประเทศเกาหลใีตม้กีารจดัตัง้ Meister School  

 ออกฎหมายให้เกิดการบงัคบัใช้ ในหลายๆประเทศมกีารออกกฎหมายจดัตัง้คณะกรรมการ
เพื่อการพฒันาการศกึษาหรอืการพฒันาก าลงัคน ซึ่งต้องประกอบไปดว้ยสมาชกิจากภาคส่วน
ต่างๆ ใหค้รบ เช่นภาครฐั ภาคเอกชน ภาคการศกึษา แลละภาคประชาชน  

 

แนวทางปฏิบติัท่ีดีจากต่างประเทศ 

 การก าหนดโควตาการเรียนต่อในระดับอุดมศึกษาของประเทศเยอรมนีมีการจ ากัด
จ านวน (Quota) ของนักเรยีนทีไ่ดเ้รยีนต่อในระดบัอุดมศกึษา โดยวดัจากคะแนนวทิยาศาสตร ์
คณิตศาสตร ์ในสดัส่วนประมาณรอ้ยละ 30 ในขณะทีอ่กีรอ้ยละ 70 ทีเ่หลอืต้องไปเรยีนในสาย
อาชวีศกึษา 

 รายได้ของคนจบอาชีวะมากกว่าคนจบปริญญาในประเทศฝรัง่เศส เนื่องจากภาคเอกชน
ของประเทศฝรัง่เศสใหคุ้ณค่ากบัทกัษะและสมรรถนะมากกว่าความรูเ้ชงิวชิาการ และมองว่าคน
ทีจ่บปรญิญาท างานไมเ่ป็นมแีต่ความรู ้

 สถาบนัฝึกอบรมและการก าหนดมาตรฐานคณุวฒิุวิชาชีพของประเทศออสเตรเลียโดยมี
วทิยาลยัเทคนิคและการศกึษาต่อเนื่อง (Technical and Further Education: TAFE) ซึง่เป็น
องคก์รอสิระในก ากบัของรฐับาล มสีถาบนัการศกึษาอาชวีะจ านวนกว่า 200 แห่งกระจายอยู่ทัว่
ภมูภิาคของประเทศ มกีารจดัการศกึษาและการฝึกอบรมร่วมกบัภาคอุตสาหกรรมโดยเน้นเรื่อง
การสร้างสมรรถนะ (Competency-based training) เป็นหลกั เน้นวธิกีารที่มุ่งโลกของการ
ท างานเป็นส าคญัโดยมกีารก าหนดมาตรฐานสมรรถนะและหลกัสูตรระดบัชาติ นอกจากนัน้ 
รฐับาลยงัได้ออกนโยบายการอาชวีศกึษาและการฝึกอบรมในโรงเรยีน เป็นโครงการที่ช่วยให้
นักเรยีนในระดบัประกาศนียบตัรมธัยมศึกษาตอนปลายได้รบั เครดติและคุณวุฒอิาชวีศึกษา
ภายใต้กรอบคุณวุฒทิางการศกึษาออสเตรเลยี (Australian Qualifications Framework) ซึง่มี
กุญแจความส าเรจ็อยูท่ีก่ารบูรณาการการอาชวีศกึษาเขา้กบัการศกึษาในระดบัมธัยมศกึษาตอน
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ปลายโดยโครงการดงักล่าวจะประกอบไปดว้ย การพฒันาทกัษะความเชีย่วชาญเฉพาะทางดา้น
อุตสาหกรรม โดยผู้เรยีนไดร้บัคุณวุฒอิาชวีศกึษาและหน่วยความสามารถในขณะเดยีวกบัทีย่งั
ไดร้บัคุณวุฒมิธัยมศกึษาตอนปลาย  

 กลไกการขบัเคล่ือนยุทธศาสตรพ์ฒันาก าลงัคนของประเทศเกาหลี จดัตัง้คณะกรรมการ
(Committee)จากภาคส่วนที่หลากหลาย ตั ้งแ ต่ภาครัฐที่มีทั ้ง กระทรวง อุตสาหกรรม 
กระทรวงวทิยาศาสตร ์และกระทรวงศกึษา ช่วยใหเ้กดิการขบัเคลื่อนยทุธศาสตรอ์ย่างบูรณาการ
รว่มกนัมากขึน้ 
 

โครงการท่ีก าลงัด าเนินงานปัจจบุนัของหน่วยงานต่างๆ 

 MK และเครือข่ายร้านอาหารฟาสต์ฟู้ ด มโีครงการให้เดก็เรยีนไปด้วยท างานไปด้วยได้รบั
ความสนใจเป็นอยา่งมาก โดยสามารถเรยีนตัง้แต่ระดบั กศนต่อ ปวช ปวส ไปจนถงึปรญิญาตร ี
อยา่งไรกต็ามพบว่าค่านิยมเรื่องปรญิญาเริม่มกีารเปลีย่นแปลงแลว้ คอืถงึแมเ้ดก็ส่วนใหญ่เรยีน
ต่อระดบัอุดมศกึษาจบปรญิญาเพื่อพ่อแม ่แต่สุดทา้ยแลว้เลอืกเสน้ทางสายอาชพีเป็นของตนเอง 

 สถาบนัปัญญาภิวฒัน์  การศกึษาในรปูแบบของ Corporate University หรอืสถาบนัการศกึษา
ทีม่คีวามเชื่อมโยงกบัธุรกจิแบบทวภิาค ีภายใตค้วามรว่มมอืระหว่างของบรษิทั ซพี ีออลล ์จ ากดั 
(มหาชน) ส านักงานคณะกรรมการอาชวีศึกษาและกระทรวงศกึษาธกิาร โดยมจีุดเด่นคอืการ
ผลิตบุคลากรที่เชี่ยวชาญงานค้าปลีก แบ่งเป็นการเรยีนทฤษฎีที่โรงเรยีน สลบักับการเรยีน
ภาคปฏบิตัใินสถานประกอบการคอืรา้นเซเว่นอเีลฟเว่นหรอืบรษิทัอื่นๆที่เขา้ร่วมโครงการ ซึ่ง
เมื่อจบหลกัสูตรนักเรยีนสามารถท างานต่อทีซ่พีหีรอืเขา้ศกึษาต่อในระดบัปรญิญาตรทีี่สถาบนั
จดัการปญัญาภวิฒัน์ 

 สภาอุตสาหกรรมเพื่อแก้ปญัหาการขาดแคลนแรงงานระดับล่างในโรงงาน (ร้อยละ 10; 
ปรญิญาตร ีรอ้ยละ 20-25; ระดบั ปวช และ ปวส ทีเ่หลอืส่วนใหญ่เป็นระดบัมธัยมหรอืต ่ากว่า)  
ปจัจุบนัสภาอุตสาหกรรมมกีารท าโครงการ On-the-job trainingจบัมอืกับสถานศึกษาส่ง
นักเรยีนไปเรยีนในโรงงาน โดยเน้นการจดัการเรยีนการสอนที่ครอบคลุมทัง้ 3 องคป์ระกอบที่
ส าคญัคอื 1)ความรู ้(Knowledge) 2)ทกัษะในการปฏบิตังิาน(Skills)และ 3) ทศันคต ิ(Attitude) 
ทีถู่กตอ้งในการท างานรวมทัง้ทศันคตทิีด่ใีนการด าเนินชวีติ  

 ตอบโจทย์ความต้องการแรงงานของท้องถ่ินของบริษัทปูนซิเมนต์ไทยโครงการ SCG 
Model School เป็นโครงการต้นแบบการผลติช่างเทคนิคเพื่ออุตสาหกรรม โดยร่วมมอืกบั
สถาบันอาชีวะของแต่ละจังหวัดพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนระดับ
ประกาศนียบตัรวชิาชพีชัน้สูง (ปวส.) 9 สาขาวชิา ไดแ้ก่ งานเครื่องกลไฟฟ้า งานอุตสาหกรรม
การผลติ งานตดิตัง้และบ ารงุรกัษา ไฟฟ้าก าลงั ปิโตรเคม ีงานตดิตัง้ไฟฟ้า งานเทคนิคเครื่องกล
อุตสาหกรรม เครื่องมอืกลและซ่อมบ ารุง และเครื่องมอืวดัและควบคุม ให้สอดคล้องกบัการ
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เปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยทีี่ทนัสมยั และสนับสนุนให้นักเรยีนนักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์
วชิาชพี สรา้งความคดิรเิริม่สรา้งสรรค ์และเมื่อจบแลว้มคีนรบัเขา้ท างานทนัท ีนอกจากนี้เกณฑ์
การคดัเลอืกเขา้โครงการจงึไม่ไดย้ดึถอืเกรดเฉลีย่เป็นหลกั แต่เน้นเรื่องความประพฤต ิใฝ่รูแ้ละ
อยูร่ว่มกบัคนอื่นได ้เนื่องจากทาง SCG มคีวามตอ้งการเสรมิสรา้งคนเก่งและคนดใีหก้บัชุมชน 

 ส่งเสริมการพฒันาก าลงัคนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวตักรรมของสวทน.
โครงการความร่วมมอืการจดัการเรยีนการสอนแบบบูรณาการกบัการท างาน (Work-integrated 
Learning : WiL) เป็นความร่วมมอืทีจ่ะผลติก าลงัคนดา้นเทคนิคอุตสาหกรรมในระดบัปวส.
ร่วมกบัสวทน.ซึง่จะเป็นฝ่ายนโยบาย สนับสนุนและประสานงานใหเ้กดิความร่วมมอื และบรษิทั 
สยามมิชลิน จ ากัด ซึ่งเป็นฝ่ายร่วมพัฒนาหลักสูตร และการจัดการเรียนการสอน โดยมี
วตัถุประสงคเ์พื่อพฒันาก าลงัคนทางวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยรีะหว่างสถานประกอบการและ
สถานศึกษาให้มีความเข้มแข็งมากขึ้น น าไปสู่การผลิตก าลังคนระดับช่างเทคนิคและนัก
เทคโนโลยใีหม้คีุณภาพตรงความตอ้งการของภาคอุตสาหกรรม 
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ภาพบรรยากาศการประชุมเชิงปฏิบติัการ (Workshop) 

หวัข้อ “การพฒันาก าลงัคนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขนัของประเทศไทย” 
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ภาพบรรยากาศการประชุมเชิงปฏิบติัการ (Workshop) 

หวัข้อ “การพฒันาก าลงัคนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขนัของประเทศไทย” 
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การจดัประชุมเพ่ือระดมความคิดเหน็ 

หวัข้อ “ศกัยภาพของโรงเรียนทางเลือกในการเป็นต้นแบบการจดัการศึกษาไทย” 
ภายใต้โครงการวิจยัเร่ืองการก าหนดแนวทางการพฒันาการศึกษาไทย 

กบัการเตรียมความพร้อมสู่ศตวรรษท่ี 21 
วนัจนัทรท่ี์ 19สิงหาคม 2556 เวลา 13.00 -16.00 น.  

ณ ห้องประชุม Depak C. Jain อาคารศศนิเวศน์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
 

 

 

หลกัการและเหตุผล 

การจดัการศกึษานบัเป็นกลไกหลกัในการปลูกฝงัและพฒันาแนวความคดิ ความรู้ รวมถงึทกัษะ
ต่างๆ ให้กบัพลเมอืงและสงัคม เพื่อสรา้งบุคคลที่มคีวามสมบูรณ์ในทุกด้าน มคีวามสมดุลทัง้ทางด้าน
วชิาการและการใช้ชวีติ เป็นทรพัยากรมนุษยท์ี่มคีุณภาพของประเทศ ทัง้นี้ การออกแบบระบบนิเวศน์
ของการศกึษา(Learning Ecosystem) ทีเ่หมาะสมกบัพลวตัร (Dynamic) ของโลกในศตวรรษที ่21 ย่อม
เป็นขอ้ต่อส าคญัของการเรยีนรู ้ 

อย่างไรกต็าม ระบบการศกึษาของประเทศในช่วงทศวรรษทีผ่่านมายงัมุ่งเน้นทีก่ารสอบแข่งขนั
เพื่อวดัผล โดยมองว่าการเรยีนเป็นเครื่องมอืเพื่อใหไ้ด้มาซึ่งเป้าหมายคอืวุฒกิารศกึษา มากกว่าการให้
ความส าคญักบักระบวนการในการเรยีนรูร้ะหว่างทางค่านิยมดงักล่าวสะทอ้นใหเ้หน็ในรปูแบบการเรยีน
การสอนที่เน้นการท่องจ า มกีรอบรูปแบบที่ค่อนขา้งตายตวัส าหรบัผู้เรยีน อกีทัง้ยงัละเลยปฏสิมัพนัธ์
ระหว่างโรงเรยีน บา้น และชุมชน 

แนวคดิโรงเรยีนทางเลอืกที่ยดึเดก็เป็นศูนย์กลาง มกีระบวนการเรยีนรูท้ี่ยดืหยุ่น หลากหลาย 
สามารถเชื่อมโยงเนื้อหาการเรยีนรูเ้ขา้กบัชวีติจรงิและชุมชน จงึน่าจะเป็นกลไกหนึ่งช่วยในการปรบัการ
จดัการศกึษาไทย โดยอาจขยายผลได้ทัง้ในรปูแบบของการเพิม่การผลกัดนัโรงเรยีนทางเลอืก หรอืน า
ปจัจยัแห่งความส าเรจ็ (Key Success Factor) มาปรบัใชก้บัโรงเรยีนทัว่ไป 

ดว้ยเหตุผลดงักล่าวขา้งต้น ส านักงานเลขาธกิารสภาการศกึษา ร่วมกบั Sasin Institute for 
Global Affairs (SIGA) ภายใตส้ถาบนับณัฑติบรหิารธุรกจิ ศศนิทร ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั จงึได้
ก าหนดใหม้กีารจดัประชุมเพื่อระดมความคดิเหน็ภายใต้หวัขอ้ “ศกัยภาพของโรงเรยีนทางเลอืกในการ
เป็นตน้แบบการจดัการศกึษาไทย” เพื่อเป็นการแลกเปลีย่นขอ้คดิเหน็จากผูท้รงคุณวุฒ ิผูเ้ชีย่วชาญและ
ก าหนดทศิทางนโยบายรว่มกนั 
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วตัถปุระสงค ์

 เพื่อเป็นการระดมความคิดร่วมกันและแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับการจดัระบบนิเวศน์ของ
การศกึษาส าหรบัศตวรรษที่ 21 โดยประยุกต์ใช้และ/หรอืขยายผลจากแนวคดิของโรงเรยีนทางเลอืก
รวมทัง้ระบุประเดน็ทา้ทายและขอ้เสนอแนะเชงินโยบายในการวางแผนการจดัการศกึษาเพื่อตอบโจทย์
การพฒันาประเทศ 
 

วนั/เวลา/สถานท่ี 

 วนัจนัทรท์ี ่19สงิหาคม 2556 เวลา 13.00 -16.00 น. ณ หอ้ง Depak C. Jain อาคารศศนิเวศน์ 
จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
 

ผูเ้ข้าร่วมงาน 

 ผูแ้ทนของหน่วยงานในสงักดักระทรวงศกึษาธกิารและหน่วยงานผูก้ าหนดนโยบายทีเ่กี่ยวขอ้ง 
รวมถงึผูท้รงคุณวุฒ ิตลอดจนผูแ้ทนจากสถาบนัการศกึษาและภาคเอกชน จ านวน 20-30 ท่าน  
 

รปูแบบการจดัประชุม 

 รปูแบบการจดัประชุมเชงิปฏบิตักิารครัง้นี้ เน้นกระบวนการแลกเปลีย่นความคดิเหน็และองค์
ความรู้ โดยในช่วงแรกคณะที่ปรกึษาจะน าเสนอภาพรวมของโครงการและวตัถุประสงค์ของการจดั
ประชุม รวมทัง้ผลการศึกษาเบื้องต้น ตามด้วยการเปิดเวทีการเสวนา ระดมความคิดเห็นระหว่าง
ผูเ้ขา้รว่มการประชุม 

 

หน่วยงานผูร้บัผิดชอบการจดัประชุม 

ส านักงานเลขาธกิารสภาการศกึษา ร่วมกบั Sasin Institute for Global Affairs (SIGA) ภายใต้
สถาบนับณัฑติบรหิารธุรกจิ ศศนิทร ์แห่งจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  
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ก าหนดการการจดัประชุมเชิงปฏิบติัการ (Workshop) 
การจดัประชุมเพ่ือระดมความคิดเหน็ 

หวัข้อ “ศกัยภาพของโรงเรียนทางเลือกในการเป็นต้นแบบการจดัการศึกษาไทย” 
ภายใต้โครงการวิจยัเร่ืองการก าหนดแนวทางการพฒันาการศึกษาไทย 

กบัการเตรียมความพร้อมสู่ศตวรรษท่ี 21 

วนัจนัทรท่ี์ 19สิงหาคม 2556 เวลา 13.00 -16.00 น.  
ณ ห้องประชุม Depak C. Jain อาคารศศนิเวศน์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 

 

12.45 – 13.00 น. ลงทะเบยีน 

13.00 - 13.15 น. น าเสนอภาพรวมของโครงการและน าเสนอผลการศกึษาเบือ้งตน้ 

โดยนางสาว ประกาย ธรีะวฒันากุล 

Sasin Institute for Global Affairs (SIGA) 

สถาบนับณัฑติบรหิารธุรกจิศศนิทร ์แห่งจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

 

13.15 – 14.15น. เปิดเวทกีารเสวนาและระดมความคดิเหน็ 

14.15 - 14.30น. รบัประทานอาหารว่าง 

14.30 – 15.30น. 

 

15.30 – 16.00น. 

 

16.00น. 

เปิดเวทกีารเสวนาและระดมความคดิเหน็(ต่อ) 

 

สรปุผลการด าเนินกจิกรรมการประชุมระดมความคดิเหน็ 

 

ปิดการประชุม 

 

***************************************** 

 
หมายเหตุ: ก าหนดสามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 
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รายช่ือผูเ้ข้ารว่มการประชมุเพื่อระดมความคิดเหน็หวัข้อ “ศกัยภาพของโรงเรียนทางเลอืกในการเป็นต้นแบบการจดัการศึกษาไทย” 
 

ท่ี ช่ือ-สกลุ ต าแหน่ง หน่วยงาน 

1 คุณฟงัฝน  จงัคศริ ิ ผูอ้ านวยการโรงเรยีนสมัมาสกิขาสนัตอิโศก  โรงเรยีนสมัมาสกิขาสนัตอิโศก  

2 คุณสวุณ ี  คมัมกสกิจิ   โรงเรยีนสมัมาสกิขาสนัตอิโศก  

3 คุณชยัศกัดิ ์   ลลีาจรสักุล รองผูอ้ านวยการฝา่ยวชิาการ โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ปทมุวนั 

4 คุณวฒันา   มคัคสมนั ประธานกรรมการบรหิาร โรงเรยีนวรรณสว่างจติ   โรงเรยีนวรรณสว่างจติ   

5 รศ.ลดัดา  ภู่เกยีรต ิ ผูอ้ านวยการโรงเรยีนสาธติพฒันา    โรงเรยีนสาธติพฒันา    

6 คุณพชันา   มหพนัธ ์ ผูบ้รหิารโรงเรยีนทอส ีปญัญาประทปี โรงเรยีนทอส ีปญัญาประทปี 

7 คุณอาภาภทัร  ไชยประสทิธ ิ ผูช้่วยผูอ้ านวยการโรงเรยีนทอส ี โรงเรยีนทอส ีปญัญาประทปี 

8 ดร.อาจอง  ชุมสาย ณ อยธุยา ผูอ้ านวยการโรงเรยีนสตัยาไส โรงเรยีนสตัยไส 

9 คุณปรยิา   พพิธิภณัฑ ์ ผูช้่วยผูอ้ านวยการโรงเรยีนสาธติพฒันา โรงเรยีนสาธติพฒันา    

10 
 

ผูช้่วยผูอ้ านวยการ โรงเรยีนสาธติจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

11 คุณประภาภทัร   นิยม รองอธกิารบด ี สถาบนัอาศรมศลิป์ 

12 คุณพชรพรรษ์ ประจวบลาภ ประธานเครอืขา่ยยุวทศัน์ กรุงเทพมหานคร เครอืขา่ยยุวทศัน์ กรุงเทพมหานคร 
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รายช่ือผูเ้ข้ารว่มการประชมุเพื่อระดมความคิดเหน็หวัข้อ  “ศกัยภาพของโรงเรียนทางเลอืกในการเป็นต้นแบบการจดัการศึกษาไทย” 
 

ท่ี ช่ือ-สกลุ ต าแหน่ง หน่วยงาน 

13 คุณสวุณ ี   พมิพกรรณ์ นกัวชิาการศกึษาช านาญการพเิศษ ส านกัพฒันานวตักรรมการจดัการศกึษา 

14 คุณปุณฑรกิา   พนัธุ นกัวชิาการศกึษาช านาญการ ส านกัพฒันานวตักรรมการจดัการศกึษา 

15 คุณรุจเิรข    แสงจติตพนัธุ ์ ขา้ราชการบ านาญ ส านกัพฒันานวตักรรมการจดัการศกึษา 

16 คุณฉตัรชยั   หวงัมจีงม ี นกัวชิาการศกึษา ส านกัตดิตามและประเมนิผลการจดัการศกึษาขึน้พืน้ฐาน  ส านกั
เลขาธกิารสภาการศกึษา กระทรวงศกึษาธกิาร 

17 ดร.ชยาพร  กระต่ายทอง นกัวชิาการศกึษา ส านกัวชิาการและมาตรฐานการศกึษา  
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ภาพบรรยากาศการประชุมเชิงปฏิบติัการ (Workshop) 

หวัข้อ  “ศกัยภาพของโรงเรียนทางเลือกในการเป็นต้นแบบการจดัการศึกษาไทย” 
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ภาพบรรยากาศการประชุมเชิงปฏิบติัการ (Workshop) 
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ภาพบรรยากาศการประชุมเชิงปฏิบติัการ (Workshop) 
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สรปุประเดน็การจดัประชุมเชิงปฏิบติัการ (Workshop) 

ภายใต้โครงการวิจยัเร่ืองการก าหนดแนวทางการพฒันาการศึกษาไทย 
กบัการเตรียมความพร้อมสู่ศตวรรษท่ี 21 

วนัจนัทรท่ี์ 19สิงหาคม 2556 เวลา 13.00 -16.00 น.  
ณ ห้องประชุม Depak C. Jain อาคารศศนิเวศน์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 

 

 

ประเดน็ปัญหาของการจดัการศึกษาในปัจจบุนัของประเทศไทย 

การตัง้เป้าหมายของการศึกษา 

 พรบ.การศกึษาของไทยในปจัจุบนั มกีารก าหนดเป้าหมายการพฒันาความเป็นมนุษย ์นับว่ามี
การมองรอบด้านที่สมบูรณ์กว่าของประเทศอื่น แต่ยงัไม่มกีารน าไปสู่การปฏิบตัิอย่างเป็น
รปูธรรม 

 การศกึษาควรเป็นสิง่ทีไ่มใ่ช่เพื่อการศกึษาเอง ตอ้งสามารถสรา้งคน พฒันาสงัคม 
 ต้องเน้นพฒันาเด็กให้มคีวามสมดุล เน้นให้เด็กเรยีนรูท้ี่จะพึ่งพาตนเองได้ เป็นคนด ีเสยีสละ 

และมเีมตตา แทนการเน้นวชิาการเพยีงอยา่งเดยีว 
 ขอ้สอบมาตรฐาน เช่น ONET PISA น่าจะเป็นเพยีงมาตรฐานหนึ่งในการตรวจสอบตวัเอง

เท่านัน้ ไม่ควรถูกใช้เป็นเป้าหมายหลกัของการศกึษาดงัเช่นปจัจุบนั ท าให้การศกึษาเป็นไป
เพยีงเพื่อการศกึษา (Education just for Education) แต่ไมส่ามารถตอบโจทยข์องสงัคมได ้

 ในปจัจบุนัโรงเรยีนต่างๆ โดยเฉพาะโรงเรยีนทางเลอืก มตีน้ทุนทีสู่ญเปล่าไปกบัการประเมนิผล
จากส่วนกลางเป็นจ านวนมาก  

 เมือ่มกีารเปลีย่นแปลงรฐับาล นโยบายการศกึษากม็กัจะไดร้บัผลกระทบตามไปดว้ย  

 

ปรชัญาการเรียนการสอน 

 นโยบายการศึกษาในปจัจุบนัมุ่งเน้นแต่การแข่งขนั ท าให้เกิดการสรา้งประชากรที่ขาดความ
เมตตา และเน้นการส่งคนออกจากบ้าน ออกจากภูมลิ าเนา ไม่ได้ส่งเสรมิให้คนกลบัไปพฒันา
ทอ้งถิน่/บา้นเกดิ 
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 ประเทศไทยไม่ควรพยายามพฒันาตามหลังใคร ไม่ต้องท าตามรูปแบบของประเทศอื่นๆ 
พยายามเอาโมเดลของคนอื่นมาครอบบรบิทของไทยอย่างทีเ่ป็นอยู่ แต่ควรหนัมาพฒันาระบบ
การศกึษาให้สอดคล้องกบัวถิชีวีติของเราเอง เน้น ”ความสุข” ให้ผูเ้รยีนเรยีนอย่างมคีวามสุข 
สอนใหเ้ป็นคนด ีมจีรยิธรรม 

 ประเทศไทยเป็นสงัคมทีม่รีากเหงา้มาจากการท าเกษตรกรรม แต่ในปจัจุบนัคนส่วนใหญ่กลบั
ละเลยวถิชีวีติแบบธรรมชาต ิส่วนมากเน้นแต่การเรยีนเพื่อการแขง่ขนัในตลาดแรงงาน 

 

ข้อเสนอแนะรปูแบบการจดัการเรียนการสอนของโรงเรียนทางเลือกท่ีอาจน ามาขยายผลได้ 

บทบาทของคร ู

 ตอ้งพยายามสรา้งและดงึดดูใหค้นเก่ง คนด ีมคีวามเสยีสละ และรกัเดก็ เขา้มาเป็นครใูหม้ากขึน้  
 ครูไม่จ าเป็นต้องสอนเนื้อหาสาระทัง้หมดเอง อาจเชิญผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆ มาร่วมเป็น

วทิยากร หรอื อาจารยพ์เิศษ  
 บทบาทของครไูม่ใช่เพยีงแค่การสอนวชิาความรู ้เก่งดา้นวชิาการเพยีงอย่างเดยีว แต่ต้องเป็น

แบบอยา่งทีด่ใีหก้บัเดก็นกัเรยีน 
 การท าวจิยัของครู ควรเน้นเป็นการวจิยัเชงิปฏบิตัิการอย่างมสี่วนร่วม(Participatory Action 

Research) มเีป้าหมายเพื่อปรบัปรงุรปูแบบการเรยีนการสอน 
 ครูต้องมคีวามเอาใจใส่เด็กนักเรยีน มคีวามสมบูรณ์ทัง้ทางสติปญัญา (มคีวามรู้) สงัคม (มี

เครอืขา่ย) รา่งกาย (สุขภาพแขง็แรง) และอารมณ์ (มสีวสัดกิาร มจีติวทิยาในการสอน)  
 ปญัหาส าคญัประการหน่ึงอยู่ทีก่ระบวนการผลติคร ูของคณะครุศาสตร/์คณะศกึษาศาสตร ์โดย

หากไม่สามารถแก้ในระดบัมหภาคได้ในทนัททีนัใด กต็้องเริม่จากการเน้นทีค่รกู่อน และอาจใช้
วธิกีารเดยีวกนัส าหรบัทัง้ประเทศไมไ่ด ้แต่ตอ้งแบ่งตามสงักดั และ/หรอืพืน้ที่ 
 

การจดัการเรียนการสอน 

 การศึกษาทางเลอืกสามารถน ามาประยุกต์ใช้เป็นตวัอย่างของการจดัการเรยีนการสอน และ
สะทอ้นไดว้่า การจดัการเรยีนรูท้ีด่ไีม่ไดข้ึน้อยู่กบัทุนเป็นปจัจยัส าคญั แต่ขึน้อยู่กบัความเชื่อ วธิี
คดิ เป้าหมาย และการฝึกครู เป็นส าคญั มุ่งเน้นการสอนให้เด็กเป็นคนดนี าวิชาการ ซึ่งต้อง
อาศยัการเปลีย่นทศันคต ิ 

 หลกัสูตรจะทิ้งหลกัสูตรแกนกลางไม่ได้ แต่สามารถปรบัเปลี่ยนที่วธิกีารจัดการเรยีนรูไ้ด้ เช่น 
การใชร้ะบบออนไลน์ การเรยีนกบัอาจารยเ์ฉพาะทาง การท าโครงการและมกีารน าเสนอผลงาน 

 เชื่อมโยงกบัชุมชน เช่น มกีิจกรรมกรเรยีนรู้ภูมปิญัญาท้องถิ่น โดยเชญิผู้น าชุมชน และ/หรอื 
ปราชญช์าวบา้นมารว่มแลกเปลีย่นเรยีนรู ้  
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 จัดการการเรียนรู้อย่างหลากหลายรูปแบบสร้างเครือข่ายการเรียนรู้  รวมถึงใช้กลไก 
Professional Learning Community (PLC) 

 เน้นรปูแบบการเรยีนการสอนแบบโครงการ ใหเ้ดก็มกีารเรยีนรูแ้บบประเดน็ปญัหาร่วม (Cross-
cutting) ระหว่างสาขาวชิาแทนการเรยีนรูแ้บบไซโลเกดิการประมวลความรูเ้พื่อคน้หาค าตอบได้
ดว้ยตนเอง ไมใ่ช่ไดร้บัการป้อนค าตอบใหต้ลอดเวลา 

 จดักจิกรรมการฝึกงาน เพื่อให้เดก็มโีอกาสเรยีนรูป้ระสบการณ์การท างานจรงิ นอกเหนือจาก
การเรยีนในหอ้งเรยีนเพยีงอยา่งเดยีว 

 ในปจัจุบนัม ี“Forum ศกึษาไทย” ประกอบไปด้วยผู้ทรงคุณวุฒทิี่ไม่ได้อยู่ในแวดวงการศกึษา
โดยตรงแต่ตอ้งการช่วยพฒันาระบบการศกึษาไทย ซึง่จะเป็นพนัธมติรหน่ึงทีส่ าคญั 
 

การวดัและประเมินผล 

 ต้องมกีารทบทวนเป้าหมายที่แท้จรงิของการศกึษา เพื่อให้สามารถก าหนดตวัชี้วดัผลสมัฤทธิ ์
ของการศกึษาที่สอดคล้องกนัได้ และการวดัผลก็ควรมคีวามหลากหลาย ไม่ใช่มแีค่เพยีงการ
สอบ ONET หรอืการสอบ Entrance  

 การตคีวามถงึความคุม้ค่าของการศกึษา ตอ้งมคีวามหลากหลาย ไมไ่ดม้องแค่ผลตอบแทนในรปู
ตวัเงนิหรอืผลคะแนนจากการสอบเท่านัน้ 
 

ตวัอย่างการเรียนการสอนของโรงเรียนทางเลือก 

 โรงเรียนสมัมาสิกขา: จดัการเรยีนการสอนวชิาการเป็นโมดูลสัน้ๆ เท่าทีจ่ าเป็น เน้นการเรยีนรู้
จากการปฏบิตั ิให้เดก็พึ่งพาตนเองได้ สามารถด ารงชวีติได้ เช่น สอนการปลูกผกัเพื่อบรโิภค
และส่วนที่เหลอืก็น าไปขาย ให้นักเรยีนมกีารฝึกงานตัง้แต่ชัน้ ม.1 ให้เกิดการเรยีนรู้จาก
ประสบการณ์ตรง และเน้นการเชื่อมโยงกบัชุมชน ใหผู้รู้/้ผูเ้ชีย่วชาญ จากหลากหลายภาคส่วน
มารว่มใหค้วามรูก้บันกัเรยีน 

 โรงเรียนรุ่งอรณุ: เชื่อว่ามนุษยเ์ราสามารถพฒันาใหอ้ยู่เหนือโลกได ้ยดึหลกัการเรยีนการสอน
โดยอาศยัหลกักลัยาณมติร โยนิโสมนสกิาร และไตรสกิขา สรา้งเครอืข่ายการเรยีนรู ้สอนวถิกีาร
เรยีนรูท้ี่จะอยู่ร่วมกนัรวมถงึการสรา้งครแูละสอนคร ูมกีารใชห้ลกัสูตรชุมชนนิเวศ (Eco-village 
Design Curriculum)เพื่อใหเ้กดิการศกึษาแบบองคร์วม (Holistic Education) เช่น สอนใหเ้ดก็
ความสมัพนัธแ์บบครบวงจร ว่าขา้ว 1 จาน มทีีม่าทีไ่ปอย่างไร ตัง้แต่จากทุ่งนามาสู่โต๊ะอาหาร 
เพื่อใหรู้จ้กัความเหน็อกเหน็ใจ มเีมตตา 

 โรงเรียนวรรณสว่างจิต:เน้นรูปแบบการสอนแบบโครงการ ให้เด็กรูจ้กัตัง้ค าถามและค้นหา
ค าตอบไดเ้อง ครจูะไม่ให้ค าตอบแก่เดก็ในทนัท ีแต่จะชวนเดก็ใหร้่วมกนัค้นหาค าตอบ ซึง่เป็น
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กระบวนการทีใ่ชเ้วลา ต้องอาศยัการฝึกอบรมคร ูและผู้บรหิารโรงเรยีนก็ต้องมคีวามเขา้ใจและ
สนบัสนุนในหลกัการสอนดงักล่าว 

 โรงเรียนสาธิตปทุมวนั:เป็นเสมอืน “หอ้งทดลอง” (Lab) ของคณะศกึษาศาสตร ์เป็นทีฝึ่กหดั
ของนิสติฝึกสอน ซึ่งมกีารผลดัเปลี่ยนหมุนเวยีนกนัไปในแต่ละปี ท าให้มวีธิกีารสอนที่มคีวาม
หลากหลาย แต่ต้นทุนในการจดัการเรยีนการสอนก็ค่อนข้างสูง งบประมาณเฉลี่ยต่อหวัของ
โรงเรยีนสาธติจะอยู่ที่ประมาณ 40,000 บาท โดยมทีี่มาจากงบอุดหนุนของรฐับาลและจาก
สมาคมผู้ปกครองและครู สดัส่วนครตู่อเดก็นักเรยีนประมาณ 1:15  แต่ห้องเรยีนมขีนาดใหญ่ 
ประมาณ 50 คน  

 โรงเรียนสตัยาไส:เน้นการเรยีนอยา่งมคีวามสุข สอนใหเ้ป็นคนดก่ีอนเป็นคนเก่ง แต่กม็กัพบว่า
เดก็เป็นเดก็เก่งได้เองจากหลกัการสอนดงักล่าว รวมถงึมกีารคดัเลอืกครูแบบเขม้ขน้ เริม่จาก
การท าความเขา้ใจกบัผูส้มคัรคดัเลอืกเกีย่วกบัความเป็นครแูละการเป็นต้นแบบของการท าความ
ด ีการอธบิายหลกัการเรยีนการสอน และการใหล้องท ากจิกรรมกบัเดก็เพื่อดูว่าใครเขา้กบัเดก็ได้
ดทีีสุ่ด เปรยีบเสมอืนกบัการใหเ้ดก็เป็นผูเ้ลอืกครขูองตนเอง นอกจากนี้ ในการคดัเลอืกเดก็ จะ
ใชก้ารสอบสมัภาษณ์ผูป้กครอง เพื่อใหไ้ด้ผูท้ีม่วีสิยัทศัน์ตรงกนั ส่วนในดา้นรปูแบบการบรหิาร
จดัการ ไม่มกีารเกบ็ค่าเล่าเรยีน เพราะต้องการใหโ้รงเรยีนเป็นตวัอย่างของความเสยีสละ และ
เพื่อให้โรงเรยีนพึ่งพาตัวเองได้ จงึมกีารปลูกผกั ปลูกข้าว เอง ใช้พลงังานทดแทน ม ีSolar 
Farm (สามารถสรา้งรายไดไ้ดอ้กีทางหนึ่ง โดยใหเ้อกชนเขา้มารว่มลงทุน) 

 โรงเรียนปัญญาประทีป: มองตนเองว่าเป็นโรงเรยีนบ่มเพาะชวีติ และมองโรงเรยีนเหมอืนเป็น
ประเทศ รอ้ยละ 90 ของครไูม่ได้จบครมูา แต่เป็นการรวมตวัของคนทีเ่หน็ปญัหาเดยีวกนัและ
น าเอาหลกั อรยิสจั 4 มาเป็นแนวทางการจดัการศกึษาครแูละผูป้กครองเป็นกลัยานมติร ต้องบ่ม
เพาะตนเองไปพร้อมๆ กับนักเรยีน เพื่อให้เกิดการตื่นรู้สภาพของสงัคม โดยครอบครวัเป็น
หน่วยเลก็ทีสุ่ดทีส่ าคญั พ่อแม่ต้องสรา้งเครอืข่ายเพื่อบ่มเพาะกนัเอง ดูแลกนัเอง พรอ้มทัง้ช่วย
คุณครไูปดว้ยเช่นกนั นอกจากนี้ อกีกลัยานมติรทีส่ าคญัของเดก็คอื สื่อ และพยายามใชส้ื่อเพื่อ
สอนเดก็ เน้นให้เดก็รูว้่าทุกการกระท าจะเกดิผลอะไรอย่างไร กบัใคร (เดด็ดอกไม ้สะเทอืนถงึ
ดวงดาว) นอกจากนี้ ยงัมแีนวการสอนที่หลากหลาย เช่น สมัมาธุรกิจ โตก่อนโต (โตทางวุฒิ
ภาวะ จดัการ) จดั Career day เพื่อใหเ้กดิค าถามว่าอยากจะเรยีนรู ้อยากจะตัง้ค าถามอะไร วชิา
การศึกษาเอกเทศ (ผูกกบัอาชพีในอนาคต ให้เกิดความคดิของตนเอง มองเหน็ภาพอาชพีใน
อนาคต) วิชาเด็กแนว (สอนทุกอย่างที่เกี่ยวกบัเพศ สิ่งที่ใกล้ตวัเองเช่นการเรยีนด้วยสื่อ ดู
ฮอรโ์มนแลว้ไดอ้ะไรรูส้กึอยา่งไร) 
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การจดัประชุมเพ่ือระดมความคิดเหน็ 

หวัข้อ “แนวทางการพฒันาและเตรียมความพร้อมของครสูู่ศตวรรษท่ี 21” 
ภายใต้โครงการวิจยัเร่ืองการก าหนดแนวทางการพฒันาการศึกษาไทย 

กบัการเตรียมความพร้อมสู่ศตวรรษท่ี 21 
วนัองัคารท่ี 20 สิงหาคม 2556 เวลา 13.00-16.00 น. 

ณ ห้องประชุม Depak C. Jain อาคารศศนิเวศน์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 
 

หลกัการและเหตุผล 

การศึกษาในฐานะที่เป็นกลไกหลกัในการพฒันา ส่งเสรมิ ปลูกฝงั แนวความคดิ ความรู ้
ให้กบัพลเมอืงและสงัคม รวมถงึการปรบัปรุงคุณภาพทรพัยากรทุนมนุษยข์องประเทศ เพื่อตอบสนอง
ความต้องการก าลงัคนทัง้ปจัจุบนัและอนาคตของประเทศ ดงันัน้การศึกษาจึงเป็นตัวแปรหลกัของ
ความสามารถในการแขง่ขนัระยะยาว (Long Term Competitiveness) การออกแบบการศกึษาจงึเป็นขอ้
ต่อส าคญัของการพฒันาประเทศในทุกดา้นทีเ่กีย่วขอ้งกบัมนุษย ์เศรษฐกจิและสงัคม 

อย่างไรกต็าม การศกึษาของไทยยงัคงมปีญัหาในหลายมติ ิทัง้มติขิองนักเรยีน โรงเรยีน ระบบ
การบรหิารจดัการ หลกัสูตร รวมทัง้ปญัหาของครูซึ่งเป็นบุคลากรทางการศึกษาที่ถือได้ว่าเป็นปจัจยั
ส าคญัต่อการพฒันาระบบการศึกษา เพราะเป็นปจัจยัที่มผีลค่อนขา้งมากต่อผลสมัฤทธิท์างการศกึษา
ของผู้เรยีน รวมทัง้พฒันาการการเรยีนรูข้องผู้เรยีนด้วยอย่างไรก็ตามการปฏบิตังิานในปจัจุบนัของคร ู
ยงัคงพบอุปสรรคปญัหาในหลายดา้น ไม่ว่าจะเป็น ปญัหาเชงิโครงสรา้ง (Structure) ได้แก่ การผลติคร ู
ระบบการใชง้านคร ูระบบการประเมนิความก้าวหน้า หลกัสูตร การจดัสรรทรพัยากร เป็นต้นปญัหาของ
กลุ่มน้ีส่วนใหญ่เป็นปญัหาทีม่าจากหน่วยงานส่วนกลางของกระทรวงศกึษาธกิารก าหนดแนวนโยบายมา 
ซึง่ครูในฐานะผูป้ฏบิตัิงานตรงสนองแนวนโยบายมาอกีทางหน่ึงปญัหาเชงิพฤตกิรรมและปจัจยัพื้นฐาน
ของคร(ูConduct) เช่น ทกัษะและความสามารถดา้นการสอน ความเขา้ใจในความแตกต่างหลากหลาย
ของผูเ้รยีน ความสามารถในการประเมนิความก้าวหน้าของผู้เรยีน เป็นต้น กลุ่มของปญัหานี้ส่วนใหญ่
มกัมาจากตัวของครูเองเป็นหลัก และปญัหาเชิงวฒันธรรม (Culture)เช่น ค่านิยมและความเชื่อต่อ
รปูแบบการสอน ทศันคตขิองครูต่อการมองผู้เรยีนว่าตนเป็นศูนยก์ลางหรอืผู้เรยีนเป็นศูนยก์ลาง กลุ่ม
ของปญัหาน้ีส่วนใหญ่มกัมาจากตวัของครูเองและบรรทดัฐานของสงัคมที่หล่อหลอมเป็นแนวความคดิ
หลกัของสงัคม  

นอกจากปญัหาขา้งต้นแลว้ทีจ่ าเป็นต้องม ี“การเหลยีวหลงั” เพื่อท าการซ่อมแก้ปญัหา แต่กต็้อง
ม ี“การแลหน้า” เพื่อท าการวางอนาคตดว้ย นัน้คอื การเปลีย่นแปลงของบรบิทโลก ภูมภิาค และประเทศ
ภายใต้ศตวรรษที่ 21 ส่งผลให้คนในประเทศจ าเป็นต้องมกีารปรบัเปลี่ยนไปตามบรบิท ท าให้ระบบ
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การศกึษาในฐานะเป็นเครือ่งมอืในการพฒันาคน จงึตอ้งใหค้วามส าคญัต่อการเปลีย่นแปลงดงักล่าวท าให้
แนวทางการเรยีนรูเ้ปลีย่นไปเช่น การเรยีนรูใ้นศตวรรษที่ 21 ต้อง “ก้าวขา้มสาระวชิา” ไปสู่การเรยีนรู ้
“ทกัษะเพื่อการด ารงชวีติในศตวรรษที ่21”(21st Century Skills) ดงันัน้ ตวัแสดงหลกัอย่าง“คร”ู จงึเป็น
ปจัจยัส าคญัของการพฒันาคุณภาพการศกึษาซึง่จ าเป็นต้องปรบัเปลี่ยนเพื่อใหส้อดคลอ้งต่อการเตรยีม
คนในศตวรรษที ่21  

ดว้ยเหตุผลดงักล่าวขา้งต้น ส านักงานเลขาธกิารสภาการศกึษา ร่วมกบั Sasin Institute for 
Global Affairs (SIGA) ภายใตส้ถาบนับณัฑติบรหิารธุรกจิ ศศนิทร ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั จงึได้
ก าหนดให้มกีารจดัประชุมเพื่อระดมความคดิเห็นภายใต้หวัข้อ “แนวทางการพฒันาและเตรยีมความ
พร้อมของครูสู่ศตวรรษที่ 21”เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒ ิผู้เชี่ยวชาญและ
ก าหนดทศิทางนโยบายรว่มกนั 

วตัถปุระสงค ์

 เพื่อเป็นการระดมความคดิร่วมกนัและแลกเปลีย่นขอ้มูลเกี่ยวกบัประเดน็การพฒันาครู รวมทัง้
ระบุประเดน็ทา้ทายและขอ้เสนอแนะเชงินโยบายในการพฒันาครแูละการจดัการศกึษาเพื่อตอบโจทย์การ
เตรยีมคนไทยในศตวรรษที ่21 

วนั/เวลา/สถานท่ี 

 วนัองัคารที ่20สงิหาคม 2556 เวลา 13.00 -16.00 น. ณ หอ้ง DepakC. Jain อาคารศศนิเวศน์ 
จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

ผูเ้ข้าร่วมงาน 

 ผูแ้ทนของหน่วยงานในสงักดักระทรวงศกึษาธกิารและหน่วยงานผูก้ าหนดนโยบายทีเ่กี่ยวขอ้ง 
รวมถงึผูท้รงคุณวุฒ ิตลอดจนผูแ้ทนจากสถาบนัการศกึษาและภาคเอกชน จ านวน 20-30 ท่าน  

 

รปูแบบการจดัประชุม 

 รปูแบบการจดัประชุมเชงิปฏบิตักิารครัง้นี้ เน้นกระบวนการแลกเปลีย่นความคดิเหน็และองค์
ความรู้ โดยในช่วงแรกคณะที่ปรกึษาจะน าเสนอภาพรวมของโครงการและวตัถุประสงค์ของการจดั
ประชุม รวมทัง้ผลการศึกษาเบื้องต้น ตามด้วยการเปิดเวทีการเสวนา ระดมความคิดเห็นระหว่าง
ผูเ้ขา้รว่มการประชุมโดยมปีระเดน็ค าถามเบือ้งตน้ ดงันี้ 
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ก าหนดการการจดัประชุมเชิงปฏิบติัการ (Workshop) 
หวัข้อ “แนวทางการพฒันาและเตรียมความพร้อมของครสูู่ศตวรรษท่ี 21” 
ภายใต้โครงการวิจยัเร่ืองการก าหนดแนวทางการพฒันาการศึกษาไทย 

กบัการเตรียมความพร้อมสู่ศตวรรษท่ี 21 
วนัองัคารท่ี 20สิงหาคม 2556 เวลา 13.00 -16.00 น.  

ณ ห้องประชุม Depak C. Jain อาคารศศนิเวศน์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 

12.45 – 13.00 น. ลงทะเบยีน 

13.00 - 13.15 น. น าเสนอภาพรวมของโครงการและน าเสนอผลการศกึษาเบือ้งตน้ 

โดยนางสาว ประกาย ธรีะวฒันากุล 

Sasin Institute for Global Affairs (SIGA) 

สถาบนับณัฑติบรหิารธุรกจิศศนิทร ์แห่งจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

 

13.15 – 14.15น. เปิดเวทกีารเสวนาและระดมความคดิเหน็ 

14.15 - 14.30น. รบัประทานอาหารว่าง 

14.30 – 15.30น. 

 

15.30 – 16.00น. 

 

16.00น. 

เปิดเวทกีารเสวนาและระดมความคดิเหน็(ต่อ) 

 

สรปุผลการด าเนินกจิกรรมการประชุมระดมความคดิเหน็ 

 

ปิดการประชุม 

 

***************************************** 

 
หมายเหตุ: ก าหนดสามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 
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รายช่ือผูเ้ข้ารว่มการประชมุเพื่อระดมความคิดเหน็หวัข้อ หวัข้อ “แนวทางการพฒันาและเตรียมความพรอ้มของครสูู่ศตวรรษท่ี 21” 

ท่ี ช่ือ-สกลุ ต าแหน่ง หน่วยงาน 
1 คุณธรีวฒันา   มศีลิป์ เลขาธกิารคุรสุภา ส านกังานเลขาธกิารคุรสุภา 

2 คุณวราภรณ์   สายน้อย ผูอ้ านวยการกลุ่มแผนและงบประมาณ ส านกังานเลขาธกิารคุรสุภา 

3 คุณสุรพล   เคยบรรจง ผูอ้ านวยการกลุ่มการพสัดุ ส านกังานส่งเสรมิสวสัดกิารและสวสัดภิาพครแูละ 
บุคคลากรทางการศกึษา 

4 คุณอุตสาห ์  พาสกุล รองผูอ้ านวยการศูนยพ์ฒันาคุณภาพชวีติครู ศูนยพ์ฒันาคุณภาพชวีติครู  ส านกังานส่งเสรมิสวสัดกิารและ
สวสัดภิาพครแูละบุคคลากรทางการศกึษา 

5 คุณเบญ็จางค ์  ถิน่ธานี นกัทรพัยากรบุคคลช านาญการพเิศษ ส านกังานส่งเสรมิการศกึษานอกระบบและการศกึษาตาม
อธัยาศยั 

6 คุณวทิยา   ประภาพร   ส านกัพฒันาครแูละบุคคลากรทางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

7 คุณจติใจ   เกตุแกว้   ส านกัพฒันาครแูละบุคคลากรทางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

8 คุณสมสกุล   พุ่มมาก   ส านกัพฒันาครแูละบุคคลากรทางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

9 คุณสฎายุ  ธรีะวณชิ
ตระกูล 

รองคณบดฝีา่ยพฒันานิสติ 
หวัหน้าฝา่ยประชาสมัพนัธโ์ครงการโทรทศัน์คร ู

คณะศกึษาศาสตร ์มหาวทิยาลยับูรพา 
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รายช่ือผูเ้ข้ารว่มการประชมุเพื่อระดมความคิดเหน็หวัข้อ หวัข้อ “แนวทางการพฒันาและเตรียมความพรอ้มของครสูู่ศตวรรษท่ี 21” 

ท่ี ช่ือ-สกลุ ต าแหน่ง หน่วยงาน 

10 คุณอธปิไตย   โพแตง ผูอ้ านวยการส านกัพฒันาสมรรถนะครแูละ 
บุคลากรอาชวีศกึษา 

ส านกัพฒันาสมรรถนะครแูละบุคลากรอาชวีศกึษา 

11 คุณญาณี   จนัทรส์มวงศ ์ ครชู านาญการพเิศษ การสถาบนัพฒันาครู คณาจารย ์และบุคลากรทางการศกึษา 

12 ดร.จุฑารตัน์   วบิลูมล รองคณบด ีคณะครศุาสตร ์จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั คณะครศุาสตร ์จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

13 คุณสุจติรา  พฒันะภมู ิ ผูเ้ชีย่วชาญเฉพาะดา้นพฒันาระบบ 
บรหิารงานบุคคล 

ส านกังานคณะกรรมการขา้ราชการครแูละ 
บุคคลากรทางการศกึษา (ก.ค.ส.) 

14 คุณสมหญงิ   สาหนู ผูจ้ดัการแผนงานปฏริปูการศกึษาไทย มลูนิธสิดศร-ีสฤษดิว์งศ ์(มสส.) 

15 คุณชลติา   ธญัญะคุปต ์ นกัวชิาการโครงการส่งเสรมิการผลติครู 
ทีม่คีวามสามารถพเิศษทางวทิยาศาสตร์  

สมาคมครวูทิยาศาสตร ์คณิตศาสตร ์
และเทคโนโลยแีห่งประเทศไทย 
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รายช่ือผูเ้ข้ารว่มการประชมุเพื่อระดมความคิดเหน็หวัข้อ หวัข้อ “แนวทางการพฒันาและเตรียมความพรอ้มของครสูู่ศตวรรษท่ี 21” 

ท่ี ช่ือ-สกลุ ต าแหน่ง หน่วยงาน 

16 คุณววิาภะ   สุดแสวง นกัวชิาการโครงการส่งเสรมิการผลติครู 
ทีม่คีวามสามารถพเิศษทางวทิยาศาสตร์  

สมาคมครวูทิยาศาสตร ์คณิตศาสตร ์ 
และเทคโนโลยแีห่งประเทศไทย 

17 คุณนิพนธ ์  หรัง่ม ี กรรมการบรหิารสภาผูป้กครองและครแูห่งประเทศไทย สภาผูป้กครองและครแูห่งประเทศไทย 

18 คุณปรชีา   ศรสีงา่ ผูอ้ านวยการวทิยาลยัเทคโนโลยมีนีบุร ี สมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยแีละอาชวีศกึษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทย 

19 คุณวจิารณ์  พาณชิย ์ ประธานคณะกรรมการมลูนิธสิถาบนัส่งเสรมิการจดัการ
ความรูเ้พื่อสงัคม 

มลูนิธสิถาบนัส่งเสรมิการจดัการความรูเ้พื่อสงัคม 
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ภาพบรรยากาศประชมุเพื่อระดมความคิดเหน็หวัข้อ  

 “แนวทางการพฒันาและเตรียมความพรอ้มของครสูู่ศตวรรษท่ี 21” 
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ภาพบรรยากาศประชมุเพื่อระดมความคิดเหน็หวัข้อ  
 “แนวทางการพฒันาและเตรียมความพรอ้มของครสูู่ศตวรรษท่ี 21” 
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สรปุประเดน็การจดัประชุมเชิงปฏิบติัการ (Workshop) 
หวัข้อ “แนวทางการพฒันาและเตรียมความพร้อมของครสูู่ศตวรรษท่ี 21” 
ภายใต้โครงการวิจยัเร่ืองการก าหนดแนวทางการพฒันาการศึกษาไทย 

กบัการเตรียมความพร้อมสู่ศตวรรษท่ี 21 
วนัองัคารท่ี 20สิงหาคม 2556 เวลา 13.00 -16.00 น.  

 

 

ครใูนปจัจบุนัของสงัคมไทย 

ประเทศไทยมคีวามจ าเป็นทีจ่ะต้องเร่งพฒันาครูทัง้ในเรื่องของปรมิาณและคุณภาพ เนื่องด้วยการคาด
การในเรื่องขา้ราชการครเูกษยีณอายุงานในเวลาอนัใกลน้ี้ ครรูุ่นเก่าหรอืครทูีอ่ายุประมาณ 40-50 ปีนัน้
ส่วนมากมคีวามรูค้วามช านาญทางดา้นทกัษะ Hands-on มากกว่าครรูุ่นใหม่ซึง่จะเน้นไปทางดา้นของ
ความรูท้างนวตักรรมหรอืความรูด้้านวชิาการ โดยจะมคีวามเชีย่วชาญในด้านทกัษะน้อยกว่าเมื่อน ามา
เปรยีบเทยีบกนั 

 ระบบการศกึษาสายอาชพีมปีญัหาการขาดแคลนคร ูเน่ืองมาจากระบบการคดักรองของครูสาย
อาชพีที่ต้องมาจากสายอาชพีเดยีวกนัเอง หรอืการที่ค่าตอบแทนจากโรงเรยีนสายอาชพีนัน้ไม่
น่าดงึดดูเท่ากบัการออกไปประกอบอาชพี  

 ครไูทยปจัจุบนัโดยทัว่ไปแลว้ ยงัคงขาดความสามารถในการบูรณาการการเรยีนการสอน ละทิง้
การน าความรูใ้นดา้นอื่นทีไ่ม่ใช่ความถนัดของตนออกไปจากการจดัการเรยีนการสอน กล่าวคอื
ไม่มกีารเชื่อมโยงองค์ความรู้ในกลุ่มสาระต่างๆเข้าหากันอีกทัง้ยงัละทิ้งการเรยีนการสอน
ทางดา้นศาสนา ซึง่เป็นสิง่ยดึเหนี่ยวจติใจทีส่ าคญั 

 ผลส ารวจในเรื่องของสดัส่วนครตู่อนักเรยีนอาจท าใหเ้กดิการตคีวามทีผ่ดิไปจากความจรงิ ดว้ย
เหตุผลว่าตวัเลขที่ได้นัน้เป็นการเฉลี่ยระหว่างตวัเลขของห้องเรยีนในเมอืงที่มคีรูเพยีงพอ กบั
นกัเรยีนดอ้ยโอกาสทีข่าดแคลนครใูนต่างจงัหวดั ดงันัน้ตวัเลขทีอ่อกมาอาจไม่สะทอ้นใหเ้หน็ถงึ
ภาพทีแ่ทจ้รงิของภาพการปจัจบุนั 

 หากอ้างองิตามผลส ารวจทางสถิต ิจะเหน็ได้ว่าคนที่ต้องการเป็นครูนัน้ยงัมอียู่มาก อตัราการ
แข่งขนัก็สูงเช่นเดยีวกนั หากแต่ไรต้รรกะการเชื่อมโยงของทกัษะทางสอนการถ่ายทอดเขา้กบั
เป้าหมายของความเป็นเลศิทางวชิาการ 

 การสอบบรรจุครูนัน้ก็วดักนัที่ผลคะแนน ซึ่งเป็นมาตรฐานที่สามารถควบคุมได้ง่ายเพราะไม่มี
ความเป็น Subjective แตอ็าจไมใ่ช่การวดัผลทีไ่ดป้ระสทิธภิาพทีสุ่ด 



โครงการวจิยัเรื่องการก าหนดแนวทางการพฒันาการศกึษาไทยกบัการเตรยีมความพรอ้มสูศ่ตวรรษที ่21 
 
 

586 

 

 การสรา้งครใูนลกัษณะของการผลติจ านวนมาก (Mass Production) นัน้ไม่สามารถแก้ปญัหาได ้
ไมส่ามารถน าไปสู่ความส าเรจ็ในการศกึษา 

 ในขณะเดยีวกนั สถานการณ์ความเป็นสงัคมผูสู้งอายุ (Aging Society) นัน้อาจจะเป็นการพลกิ
วกิฤตใิห้เป็นโอกาส เนื่องจากการทีป่ระชากรวยัเดก็ของไทยมจี านวนลดน้อยลง อาจท าใหเ้ป็น
โอกาสดต่ีอการพฒันาและการคดัคุณภาพการศกึษาอยา่งทัว่ถงึ 

 

 

นิยามและมมุมองของความเป็นคร ู

ครเูป็นอาชพีทีต่้องมกีารเสยีสละ ต้องท างานหนักและอุทศิเวลาของตนเองในแต่ละวนัใหน้ักเรยีนอย่าง
ต่อเนื่อง เป็นทัง้แม่พมิพ์ของชาตใินทัง้ด้านวชิาการและวชิาชวีติ และยงัต้องสามารถเป็นบุคคลที่สรา้ง
แรงบนัดาจใจใหแ้ก่นกัเรยีนได ้

 ครตู้องมคีวามเป็นผูอ้อกแบบการเรยีน (Learning Designer) กล่าวคอื มคีวามสามารถในการ
ออกแบบการเรยีนรู ้ทีป่รบัไปตามบรบิทและลกัษณะของชัน้เรยีน 

 จะต้องมคีวามสามารถในการท าเนื้อหาจากยากใหเ้ป็นง่าย สรา้งสภาวะแวดลอ้มในการเรยีนรูท้ี่
เหมาะสมใหแ้ก่ชัน้เรยีน เพื่อใหเ้กดิความกระตอืรอืรน้ทีด่ ี

 เน้นผูเ้รยีนเป็นศูนยก์ลางในการจดัการเรยีนการสอน (ซึง่ในความเป็นจรงินัน้เป็นลกัษณะทีส่วน
ทางกับการวัดผลสัมฤทธิอ์ย่างการสอบทางวิชาการเพื่อการเข้าเรียนมหาวิทยาลัย ซึ่งไม่
สอดคลอ้งกบัแนวคดิทีว่่าการศกึษาคอืการปลกูฝงัทกัษะในการใชช้วีติ) 

 ครูต้องมคีวามสุขในการท าหน้าที่ครู รกัการท างานร่วมกบันักเรยีน รกัเด็กนักเรยีนอย่าง เท่า
เทยีมกนัไมส่นบัสนุนการแก่งขนัแก่งแย่งในชัน้เรยีน 

 

เป้าหมายทีแ่ทจ้รงิของการเรยีนการสอน 

การศกึษาควรเป็นการเพิม่ความเป็น Cognitive และความเป็นมนุษยใ์หแ้ก่บุคคล ในกรณีตวัอย่างของ
ประเทสสงิคโปร์นัน้ ได้ตัง้เป้าหมายเอาไว้ว่าผู้เรยีนจะต้องเป็นผู้ที่มคีวามมัน่ใจ (Confident Person) 
เป็นผูท้ีม่วีนิัยในการเรยีนรู ้(Self-Directed Learner) เป็นผูท้ีม่คีวามกระตอืรอืรน้ (Active Contributor) 
และเป็นพลเมอืงทีด่ ี(Concern Citizen) 

 ผลงานครูคอืตวัลูกศิษย์ ไม่ใช้กระดาษการวจิยั (ซึ่งบางครัง้สวนทางกบัการวดัผลสมัฤทธิใ์น
ปจัจบุนัทีเ่ป็นอยู)่ 

 



โครงการวจิยัเรื่องการก าหนดแนวทางการพฒันาการศกึษาไทยกบัการเตรยีมความพรอ้มสูศ่ตวรรษที ่21 
 
 

587 

 

ครแูละการวดัผลสมัฤทธิท์างการศกึษาของนกัเรยีน 

หนึ่งในกุญแจที่ส าคญัคือลกัษณะการสอบเข้ามหาวทิยาลยั ซึ่งปจัจุบนัเป็นในลกัษณะของการวดัผล
ทางด้านเนื้อหาวิชาการ  เมื่อผลคะแนนออกมาไม่ดี ส่งผลให้กระทรวงที่เกี่ยวข้องเพ่งเล็งลงมาที่
ประสทิธภิาพของสถาบนัการศกึษาและสถาบนัการศกึษานัน้ๆ จงึเพ่งเลง็ลงมายงัครูเป็นการส่งต่อความ
กดดนัให้เกิดลกัษณะการเรยีนการสอนที่เน้นแต่เน้ือหาทางด้านวิชาการในปจัจุบนั ซึ่งการวดัผลใน
ลกัษณะน้ีไมน่่าใช่ค าตอบทีด่ทีีสุ่ดในการวดัผลสมัฤทธิท์างการศกึษา 

 ควรมกีารวดัผลจากพฒันาการของนกัเรยีนเป็นรายบุคคล ส่งเสรมิใหเ้รยีนในสิง่ทีต่นรกั ไม่ว่าจะ
เป็นในแงข่องวชิาการหรอืการท ากจิกรรมต่างๆ 

 หากว่ากนัตามความเป็นจรงิ ใช่ว่าเด็กไทยในปจัจุบนัมคีวามสามารถด้อยกว่าเด็กไทยในยุค
สมยัก่อนแต่อย่างใด เพยีงแต่ว่าความสามารถเหล่านัน้ในภาพรวมยงัไม่สามารถพฒันาทัว่ถึง
และท่วงทนัประเทศอื่นทีเ่คยอยูใ่นระดบัเดยีวกนักบัไทยไดอ้ย่างทีค่วร 

 ครมูกัจะถูกใชเ้ป็น “จ าเลย” เมือ่เราพดูถงึระบบของการศกึษา แต่ความจรงิแลว้นัน้ ครถููกบบีคัน้
ดว้ยวฒันธรรมในสงัคม ในลกัษณะทีว่่ายิง่สอนวชิาการมากยิง่เป็นสิง่ทีด่หีรอืสิง่ทีค่วรจะท า 

 PISA คอืการวดัผลในลกัษณะที่องิทกัษะการอยู่ในชวีติประจ าวนัภายในสงัคมว่ามมีากน้อย
เพยีงใด ซึง่เป็นลกัษณะการวดัผลทีด่ ีควรน าแนวคดิมาประยกุตใ์ช ้และจากการวดัผลของ PISA 
นี้เองทีแ่สดงใหเ้หน็ว่าเดก็ไทยมทีกัษะในการอ่านตคีวามลดน้อยลง ถงึแมว้่าจะสามารถอ่านออก
เขยีนไดแ้ต่ทา้ยทีสุ่ดแลว้ไมส่ามารถขยายความหรอืตคีวามได ้ 

 ลกัษณะของการเรยีนการสอนควรมกีารปลกูฝงัในเรื่องของคุณธรรม จรยิธรรม อย่างจรงิจงัแต่ก็
อาจจะเป็นการยากทีจ่ะท าใหเ้หน็ผลในเรว็วนั 

 

แนวคดิและขอ้เสนอแนะในเรือ่งแนวทางการพฒันาครู 

เราสามารถแบ่งช่วงอายุงานของครอูอกได้เป็น 3 ระยะ (Phases) ใหญ่ๆ คอื หนึ่ง การอบรมบ่มเพาะ
ทกัษะการเป็นครใูนช่วงแรก สอง ช่วงเริม่ตน้ของการเป็นคร ูสัง่สมประสบการณ์ กล่าวคอืช่วง 10 ปีแรก
ของการเป็นคร ูสาม คอืการเป็นครทูีม่ากประสบการณ์ หรอืหลงัจากการมอีายุงานของการเป็นคร ู10 ปี
ขึน้ไป 

 การอบรมในเรือ่งของพืน้ฐานความเป็นคร ูเช่นจรยิธรรมความเป็นคร ูจะต้องอยู่ในระยะแรกของ
ชวีติความเป็นครู ส่วนระยะที่สองหรอื 10 ปีแรกของการประกอบวชิาชพีครูเปรยีบเสมอืนเป็น
การฝึกฝนระหว่างการท างาน (On the Job Training) คอืเน้นในเรือ่งของทกัษะและความรูท้ีต่้อง
ใชก้ารสัง่สมไปเรื่อยๆ ไม่ใช่มาจากการอบรมและในระยะสุดทา้ย จะเป็นเรื่องของการหมุนเวยีน
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งาน เป็นผูบ้รหิารหรอืเตรยีมตวัทีจ่ะเป็นผูฝึ้ก (Trainer) เตรยีมพรอ้มส าหรบัการก้าวสู่ระดบัของ
ครทูีส่งูขึน้ไป 

 การดูแลและส่งเสรมิครูใหม่นัน้เป็นการส าคญัอย่างยิง่ เพราะเป็นช่วงที่บอบบางที่สุด ควรมี
ระบบครผููช้่วย ในลกัษณะทีเ่ป็นการสนับสนุน ไม่ใช่การตรวจจบัในลกัษณะ Probation เอื้อให้
เกดิการเรยีนรูท้ีส่ าคญั เปิดโอกาสใหเ้กดิการสรา้งความเป็นครใูนลกัษณะของตนเอง 

เรามปีญัหาเรื่องของการวเิคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์ (Cost Benefit Analysis) ท าให้ไม่เกิด
ประสทิธผิลในการวางแผนงบประมาณการใชเ้งนิในดา้นการศกึษา 

 ระบบปิดของการผลิตคนของทหารและต ารวจ ที่มีการค านวนจ านวนของคนที่เกษียณว่า
ตอ้งการคนเพิม่มากน้อยเท่าไหร่ เป็นหนึ่งในแนวทางทีน่่าจะท าใหเ้กดิความมปีระสทิธภิาพของ
การผลติก าลงัคน 

ปจัจุบนัการวดัผลของครนูัน้มหีลกัการและเหตุผลทีไ่ม่ตรงไปตรงมา ไม่มคีวามจดัเจนว่าตัง้เป้าประสงค์
ของการวดัไวเ้พื่ออะไร ควรมกีารส่งเสรมิใหค้รเูรยีนรูร้ะหว่างท าหน้าที ่เป็นรอ้ยละ 80 และทีเ่หลอืรอ้ยละ 
20 คอืการเขา้หลกัสตูรอบรมบ่มเพาะ ทัง้นี้สถาบนัทีม่คีวามส าคญัมากต่อการวางรากฐานเรื่องครคูอื คุรุ
สภา ซึ่งจะต้องท าหน้าที่มองไปถึงหลกัสูตรการสร้างครู เพราะคุณภาพของครูนัน้ขึ้นอยู่กบัว่าสถาบนั
สามารถบ่มเพาะและควบคุมคุณภาพได้มากน้อยเพยีงใด Teacher Educator มศีกัยภาพเพยีงใด มี
อ านาจหน้าที ่(Accountability) มากน้อยขนาดไหน สิง่เหล่านี้จะเป็นตวัก าหนดคุณสมบตัแิละคุณภาพ
ของผลผลิตครูที่จะเข้าสู่ระบบการศึกษา แต่ทัง้น้ีทัง้นัน้ อีกปจัจยัที่ส าคญัที่สุดก็คือ “ผู้บรหิาร” ของ
สถานศึกษา ซึ่งจะเป็น Enabler ที่ส าคญัในหลายๆด้าน เป็นก าหนดแนวทางของสถานศึกษาอย่าง
แทจ้รงิ ควรมคีุณลกัษณะการผสมผสานระหว่างความเป็น Pedagogical Leader และ School Director 

 ค าถามที่ส าคญัคอื “ผู้บรหิาร” เหล่านัน้ควรจะเป็นหนึ่งในครูทีม่ปีระสบการณ์ในการศกึษามาก
น้อยเพยีงใด ยงัคงมคีวามสามารถหรอืความเขา้ใจในระบบและการศกึษาอยูห่รอืไม่ 

 ผูบ้รกิารหรอืผูอ้ านวยการตอ้งมจีติใจบรหิารเพื่อนกัเรยีนและชุมชน 

ครตูอ้งเป็นนกัเรยีนรูอ้ยูต่ลอดเวลา ทัง้ในเรือ่งขององคค์วามรูแ้ละการเรยีนรูน้ักเรยีน จะต้องรูจ้กัว่าเดก็มี
ความสามารถอะไรและต้องสามารถออกแบบการเรยีนการสอนที่เหมาะกบันักเรยีนเป็นรายบุคคล ทัง้
สอนและปรบัเปลีย่นไปพรอ้มๆกนัครไูมค่วรดอ้ยกว่าวชิาชพีดา้นอื่น ควรยกระดบัใหเ้ป็นวชิาชพีระดบัสูง 
ต้องมกีารประยุกต์ใช้การบรหิารจดัการทรพัยากรมนุษย์ (Human Resource Management) อย่างมี
ประสทิธภิาพ เพราะปจัจุบนัมคีรทูีจ่บมาแลว้สอนไม่ตรงสาขาองคค์วามรูม้ากมาย และในบางพืน้ทีน่ัน้มี
ไมเ่พยีงพอและยงัตอ้ง ส่งเสรมิการเรยีนรูด้า้น ICT และดา้นภาษาดว้ยเช่นกนั 

 ความมกีารสรา้งขวญัก าลงัในการสนับสนุนและพฒันาครูโดยเฉพาะในระดบัของภูมภิาค บาง
โรงเรยีนมโีอกาสน้อยกว่าพื้นที่อื่นอย่างเหน็ได้ชดั เรื่องของระบบเงนิของโรงเรยีนที่มใีห้ตาม
ค่าหวั เป็นการปิดโอกาสส าหรบัโรงเรยีนขนาดเลก็ในหลายๆดา้นมากมาย 
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 การผลติครูของ สวทน. เพื่อรองรบัการเกษียณของครูในปี 2557 จะเป็นในลกัษณะการส่งเสรมิ 
Cream of the Crop เป็นการดงึผูม้ศีกัยภาพสงูเขา้มาเป็นครใูหไ้ดม้ากทีสุ่ด 

 ต้องมกีารพฒันาระบบครูผู้ช่วย โดยคุรุสภาและส านักงาน กคศ.เพราะพบว่าเมื่อเข้าไปอยู่ใน
โรงเรยีน ครูจบใหม่ไม่รูว้่าจะประเมนิเดก็อย่างไรให้อยู่ในบรบิทของโรงเรยีน จะต้องมกีารสอน
ในเรือ่งของวนิยัขา้ราชการ จรรยาบรรณวชิาชพี วธิกีารวดัการประเมนิผลตามกลุ่มสาระต่างๆ  

 

ระบบทีเ่กือ้หนุนหรอืสนบัสนุนการเป็นครู 

เป็นเรื่องของการขดัแยง้ทางแนวคดิของการเป็นคร ูแนวคดิแรก คอืแนวคดิทีว่่าไม่เหน็ดว้ยกบัการทีค่รู
จะต้องจบศกึษาศาสตร ์กล่าวคอื ครไูม่จ าเป็นทีจ่ะต้องจบ “คร”ู แต่ต้องมใีจรกัที่จะถ่ายทอด และรกัทีจ่ะ
ค้นคว้า แต่หากมองในอกีมุมมองหนึ่ง วชิาครูในขณะเดยีวกนัก็คอืการฝึกปฏบิตักิารสอนเทคนิค หรอื
การถ่ายทอดให้ผูเ้รยีนมคีวามรูถู้กต้องตามหลกัวชิา ซึง่เป็นสิง่ที่จ าเป็น เปรยีบเสมอืนการบ่มเพาะจาก
ตน้น ้า 

 อาจใชก้ารสอบใบอนุญาต (License) แทนการบงัคบัว่าต้องมาจากภาคการเรยีนศกึษาศาสตร์
เกือ้หนุนใหเ้กดิการกา้วทนัวทิยาการ ต่อใบอนุญาตเพื่อเป็นการประกนัคุณภาพ 

 คุณภาพของครจูะตอ้งมกีารก าหนดมาตรฐานวชิาชพี มหีลกัประกนัชดัเจน 

 การผลติครตูอ้งสอดคลอ้งกบัการใช ้มกีารค านึงถงึสาขาทีต่อ้งการ ควบคุมคุณภาพการผลติ 
และท าใหก้ารสอนนัน้สอดคลอ้งความตอ้งการของผูเ้รยีน 
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นวตักรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัครู: Teacher TV โดยมหาวทิยาลยับรพูา 

เป็นหนึ่งในนวตักรรมที่รเิริม่โดยมหาวทิยาลยับรูพา เริม่ต้นมาตัง้แต่ปี 2552 จนถงึปี 2555 โดยมี
จดุมุง่หมายในการตอบโจทยค์รใูนศตวรรษที ่21 เป็นเครอืข่ายขอ้มลูแนวทางการสอน และเป็นตวักลาง
ในการเผยแพร่ทกัษะการใช้สื่อให้แก่นิสติ นักศกึษา และครู ทัง้ในแง่วชิาการและการฝึกประสบการณ์
วชิาชพีต่างๆ 

 

ตวัอยา่งแนวทางการปฏบิตัจิากต่างประเทศ 

 สหรฐัอเมรกิา: มกีารดูพฒันาการของเด็ก ว่าประเทศต้องการให้ไปในทศิทางใด แล้วจงึน า
แนวคดินัน้มาสอนและบ่มเพาะนักเรยีนวชิาชพีครูในมหาวทิยาลยั รวมทัง้ยงัมกีารสอนทกัษะ
ของผูป้ระกอบการใหแ้ก่นกัเรยีนวชิาชพีครดูว้ยเช่นกนั (Entrepreneurship) 

 ฟินแลนด:์ การบ่มเพาะครคูอืการน าเอาคนทีม่คีวามสามารถจรงิๆ (Cream of the Crop) มาบ่ม
เพาะ วดัทกัษะการแสดงออก ทกัษะเชงิไหวพรบิ มกีารให้เขยีนเรยีงความแสดงความคดิเห็น
ความเป็นครูการเป็น Autonomous LearnerProblem Solver และ Knowledge Creator เพราะ
ต้องสร้างองค์ความรู้ที่เหมาะกับบรบิทการเรยีนการสอนในชัน้เรยีนของตนรวมไปถึงการม ี
Leadership กเ้ป้นสิง่ส าคญั 

 ญี่ปุ่น: ไม่มรีะบบวทิยฐานะเหมอืนอย่างประเทศไทย มกีารตัง้เงนิเดอืนขา้ราชการครูสูง แต่มี
กฎหมายหา้มประกอบการอื่นในขณะทีเ่ป็นคร ูและการวจิยัจะตอ้งสามารถตอบโจทยอ์อกมาเป็น 
Action Research ใหเ้ป็นประโยชน์ต่อการเรยีนการสอน โดยใช ้PDCA เป็นตวัขบัเคลื่อน 

 Bill Gates: ครตู้องการ Feedback ทีแ่ทจ้รงิเป็นอย่างมาก ยกตวัอย่างเช่นกรณีของประเทศจนี 
มกีารถ่ายวดีโีอ เก็บรายละเอยีดความเป็นไปของห้องเรยีน จากต้นวนัจนจบวนั ซึ่งท าให้เกิด
ประสทิธภิาพมากขึน้ รวมไปถงึ Feedback จากเพื่อนรว่มงานดว้ยกนัเองกส็ าคญัเช่นเดยีวกนั 

 

ระบบดา้นการนโยบายและการเมอืงทีเ่กีย่วขอ้งกบัครแูละระบบการเรยีนการสอน 

นักการเมอืงเขา้มามสี่วนเกี่ยวขอ้งในแง่ของการหาผลประโยชน์ส่วนตวัให้แก่ตนเองมากเกนิพอด ีภาค
การเมอืงมแีนวคดิของการเลอืกท าในสิง่ที่เห็นผลได้รวดเรว็เพื่อเป็นการซื้อใจฐานเสยีงให้ได้มากที่สุด 
แทนผลงานนโยบายการลงทุนดา้นการศกึษาระยะยาวณ ตอนนี้ความเป้นไปของระบบการศกึษานัน้อยู่
ในมอืของภาครฐัเสยีกึง่หนึ่ง และภาคการเมอืงอกีกึง่หนึ่ง 

 สพฐ. เป็นหนึ่งในหน่วยงานที่เป็นหน่วยงานหลกัของการวางรากฐานในเรื่องครูหน่วยงานหนึ่ง 
โดยปจัจุบนัได้วางหลกัของบนัได 5 ขัน้ของการศึกษาไว้ว่าต้องประกอบไปด้วยการปลูกฝงั 
ทกัษะการเรยีนรู้ ทกัษะในการแสวงหาความรู้ ทกัษะในการสร้างองค์ความรู้ ทกัษะในการ
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สื่อสาร และทกัษะในการบรหิารสงัคมและการมจีติสาธารณะ ซึ่งทัง้ 5 บนัไดน้ีจะเป็นปจัจยั
ส าคญัในการน าพาก าลงัคนเขา้สู่ศตวรรษที ่21 อยา่งมคีุณภาพ 

o หากแบ่งภาพรวมของการศกึษาออกเป็นองคป์ระกอบกวา้งๆ สามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 3 
ประเดน็คอื ด้านองค์ความรูต้ามกลุ่มสาระ ด้านลกัษณะของการถ่ายทอดองค์ความรู ้
และดา้นลกัษณะเฉพาะของบุคคลหรอืผูเ้รยีน 

o ในเรื่องของการพัฒนาครู ก็สามารถแบ่งออกได้เป็น 5 รูปแบบได้แก่ Teaching 
Coaching Mentoring Exchanging และ Online Sharing (เพื่อการแลกเปลีย่นความรู้
ระหว่างคร)ู 

 การปรบัเปลีย่นหรอืปฏริปูการศกึษาจะต้องเป็นการเปลีย่นระบบความเชื่อโดยภาพรวม เปลีย่น 
ทศันคตขิองทัง้นกัเรยีน และครไูปดว้ยกนั 

 การท างานของส านกังาน กคศ. นัน้ควรมคีวามสอดคลอ้งกบัการท างานของคุรสุภา 

o ตามมมุมองของหน่วยงานเหน็ว่าเมด็เงนิค่าตอบแทนของครนูัน้สูงกว่าขา้ราชการอื่นอยู่
แล้ว และลักษณะการบังคับใช้เรื่องของวิทยฐานะที่เป็นไปตาม ว.17 คือการเน้น
ผลสมัฤทธิข์องนกัเรยีน อาจจะโดนโจมตวี่าละทิง้ความเป็นเลศิทางดา้นวชิาการ 

o หากไมม่กีารก าหนดในเรือ่งของวทิยฐานะแลว้ ครบูางกลุ่มกไ็มส่นใจท าผลงาน  

o ควรมกีารแกร้ะเบยีบกฎหมาย สรา้งเกณฑก์ารประเมนิใหม่คดิใหน้อกกรอบไม่ใหต้ดิกบั
ดกัของระบบที่เป็นอยู่มุ่งเป้าไปที่ลกัษณะอนัพงึประสงค์ของคนในศตวรรษที่ 21 ทัง้นี้
จะตอ้งมกีารรว่มมอืจากทัง้ภาคเอกชน ภาครฐั และตวัผูเ้กีย่วขอ้งกบัการศกึษาเอง (เช่น
นกัเรยีนและผูป้กครอง) 

o ขยายการดแูลครใูหข้ยายไปถงึครทูีเ่สยีสละเพื่ออุดมการณ์เช่น ครตูามถิน่ทุรกนัดาร ครู
ภาคปรยิธรรม สช. โรงเรยีนเอกชนสอนศาสนาอสิลามสามจงัหวดัชายแดนภาคใต้ เป็น
ตน้ 
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ภาคผนวกท่ี 3 

สรุปการสมัภาษณแ์ละการศึกษาดงูาน 

 

 
เอกสารชดุน้ีจดัท าขึน้เพ่ือประโยชน์ส าหรบัโครงการให้ค าปรึกษาแก่ลกูค้าของสถาบนัเท่านัน้ 

ห้ามมิให้บคุคลใดกต็ามท าการลอกเลียนท าซ า้ เปล่ียนแปลงหรือเผยแพร่ส่วนใดส่วนหน่ึงหรือ 

ทัง้หมดแก่บคุคลภายนอกโดยมิได้รบัอนุญาตเป็นลายลกัษณ์อกัษรโดยเดด็ขาด 
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 กิจกรรมการสมัภาษณ์และการศึกษาดงูานภายใต้โครงการวิจยัเรือ่งการก าหนดแนวทางการพฒันาการศึกษา

ไทยกบัการเตรียมความพรอ้มสู่ศตวรรษท่ี 21 

วนัท่ี เวลา กิจกรรม 
ศุกรท์ี ่9 ส.ค. 2556 8.00 - 16.00 ดงูานโรงเรยีนไกลกงัวล 

สมัภาษณ์ นายวรวทิย ์กุลจริกาญจน์ 
ผูอ้ านวยการโรงเรยีนวงัไกลกงัวล 

พฤหสับดทีี ่29 ส.ค. 2556 8.00 - 12.00 
 

ศกึษาดงูานโรงเรยีนสตัยาไส และตดิตามการด าเนินกจิกรรมของ
โรงเรยีนสตัยาไส จ.ลพบุร ีโดย ดร.อาจอง ชมุสาย ณ อยุธยา เป็น
ผูน้ าด าเนิน ร่วมแลกเปลีย่นความคดิเหน็ ดร.อาจอง ชมุสาย ณ 
อยุธยา และผูอ้ านวยการโรงเรยีน คร ูและนกัเรยีน   

พฤหสับดทีี ่29 ส.ค. 2556 13.00 - 16.00 สมัภาษณ์ นางกชนนัทศ์าลางาม 
รองผูอ้ านวยการโรงเรยีนชยับาดาล 

องัคารที ่3 ก.ย. 2556 13.00-15.00 การศกึษาดงูานโรงเรยีนสาธติพฒันา 

องัคารที ่3 ก.ย. 2556 15.00-18.00 สมัภาษณ์ รศ.ลดัดา  ภู่เกยีรต ิ 
ผูอ้ านวยการโรงเรยีนสาธติพฒันา 

จนัทรท์ี ่9 ก.ย. 2556 9.00 - 12.00 สมัภาษณ์อาจารยพ์ารณ อศิรเสนา ณ อยุธยา 
ผูอ้ านวยการใหญ่โรงเรยีนดรุณสกิขาลยั 

พฤหสับดทีี ่12 ก.ย. 2556 9.00 - 10.00 ดงูานโรงเรยีนมหดิลวทิยานุสรณ์ 

พฤหสับดทีี ่12 ก.ย. 2556 10.00 - 12.00 สมัภาษณ์ นายประดษิฐ ์นวลจนัทร ์
รองผูอ้ านวยการโรงเรยีนมหดิลวทิยานุสรณ์ 

พฤหสับดทีี ่12 ก.ย. 2556 9.00 - 12.00 สมัภาษณ์ ดร.ยงยุทธแฉลม้วงษ ์ 
ผูอ้ านวยการวจิยัการพฒันาแรงงาน  
สถาบนัวจิยัเพื่อการพฒันาประเทศไทย (TDRI) 

จนัทรท์ี ่16 ก.ย. 2556 13.00 – 15.00 ดงูานโรงเรยีนเพลนิพฒันา 
จนัทรท์ี ่16 ก.ย. 2556 15.00 – 18.00 สมัภาษณ์ นายทนง โชตสิรยทุธ ์

ผูอ้ านวยการโรงเรยีนเพลนิพฒันา 

องัคารที ่17 ก.ย. 2556 
 

9.00 – 12.00 สมัภาษณ์ อาจารยม์ชียั วรีะไวทยะ 
ประธานมลูนิธมิชียัพฒันา 

องัคารที ่17 ก.ย. 2556 9.00 – 11.00 ดงูานสถาบนัปญัญาภวิฒัน์ 
องัคารที ่17 ก.ย. 2556 11.00 – 12.00 สมัภาษณ์ รองศาสตราจารย ์ดร.สมภพ มานะรงัสรรคอ์ธกิารบดี

สถาบนัปญัญาภวิฒัน์ 

พุธที ่18 ก.ย. 2556 11.00 – 13.00 สมัภาษณ์คุณอสิดอร ์ เรโอด ์ 
หวัหน้าโครงการอบรมคร ูโรงเรยีนมชียัพฒันา ถงึการด าเนินงานของ
โรงเรยีนมชียัพฒันาและสมาคมพฒันาประชากรและชมุชน 

  

http://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCwQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.pda.or.th%2F&ei=DJV5UveCJoeNrgfMoIDgCg&usg=AFQjCNHcWnP9JfbkbJOtXr0aNM15YzMuAA&sig2=SWuf_nSqAw5722UwTqH1LA&bvm=bv.55980276,d.bmk
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วนัท่ี เวลา กิจกรรม 
พุธที ่18 ก.ย. 2556 13.00 – 14.00 ศกึษาดงูานกจิกรรมสมาคมพฒันาประชากรและชมุชนโรงเรยีนบา้น

หนองทองลิม่ School-BIRD (School-Based Integrated Rural 
Development) ด าเนินการโดยมลูนิธมิชียัวรีะไวทยะ. 

พุธที ่18 ก.ย. 2556 14.00 – 15.00 ศกึษาดงูานสหกรณ์พฒันาประชากรและชุมชนล าไทรโยง จ ากดั 

พุธที ่18 ก.ย. 2556 15.00 – 17.00 ศกึษาดงูานชมุชนหมู่บา้นหนองตาเขม้ 
Community based integrate rural development 

พฤหสับดทีี ่19 ก.ย. 2556 9.00 – 17.00 ศกึษาดงูานโรงเรยีนมชียัพฒันา สงัเกตการณ์การเรยีนการสอน
โรงเรยีนมชียัพฒันาในหอ้งเรยีน 

พฤหสับดทีี ่19 ก.ย. 2556  สมัภาษณ์อาจารยผ์ูอ้ านวยการ รองผูอ้ านวยการ และหวัหน้า
โครงการอบรมคร ูโรงเรยีนมชียัพฒันา 

พฤหสับดทีี ่26 ก.ย. 2556 9.00-12.00 รบัฟงัสรุปรายงานผลการด าเนินงานโครงการสง่เสรมิพฒันาการ
เรยีนรูเ้พื่อสรา้งสรรคด์ว้ยปญัญาสูส่ถานการศกึษา 

พุธที ่9 ต.ค. 2556 9.00 – 12.00 ศกึษาดงูานโรงเรยีนดรุณสกิขาลยั 
ศุกรท์ี ่18 ต.ค. 2556 9.00 – 11.00 ศกึษาดงูานโรงเรยีนรุ่งอรุณ 
ศุกรท์ี ่18 ต.ค. 2556 11.00 – 12.00 สมัภาษณ์นางสนุิสา ชืน่เจรญิสขุ  

ผูอ้ านวยการโรงเรยีนรุ่งอรุณ 
จนัทรท์ี ่21 ต.ค. 2556 14.00 - 16.00 สมัภาษณ์ อาจารย ์ศรรีาชา เจรญิพานิชผูต้รวจการแผ่นดนิ 
องัคารที ่26 พ.ย. 2556 8.30 – 10.30 สมัภาษณ์ ศ. นพ. วจิารณ์ พานชิ 
ธ.ค. 2556  สมัภาษณ์ ดร. กมล รอดคลา้ย รองเลขาธกิาร คณะกรรมการ

การศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
 

 

  

http://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCwQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.pda.or.th%2F&ei=DJV5UveCJoeNrgfMoIDgCg&usg=AFQjCNHcWnP9JfbkbJOtXr0aNM15YzMuAA&sig2=SWuf_nSqAw5722UwTqH1LA&bvm=bv.55980276,d.bmk
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กรณีการศึกษาดงูานโรงเรียนไกลกงัวล 
และสรปุประเดน็จากการสมัภาษณ์ นายวรวิทย ์กลุจิรกาญจน์ 

ผูอ้ านวยการโรงเรียนวงัไกลกงัวล 
9 สิงหาคม 2556 

 

ภาพรวมของโรงเรียน 

โรงเรียนวังไกลกังวล ตัง้อยู่ที่อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีข ันธ์ เ ป็นโรงเรียนที่
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลมีพระบรมราชานุญาตให้จดัตัง้ขึ้น เมื่อวันที่ 22 
มถุินายน พ.ศ. 2481 โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อใหก้ารศกึษาแก่บุตรหลานของเจา้หน้าทีผู่ร้กัษาวงัไกลกงัวล 
ซึง่มอียูจ่ านวนมากแต่ไมม่สีถานทีเ่ล่าเรยีน มฐีานะเป็นโรงเรยีนราษฎรข์องพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยู่หวั
ทีไ่ดพ้ระราชอุปการะค่าใชจ้่ายจากเงนิพระราชกุศลเป็นรายปี 

โรงเรียนวังไกลกังวลเป็นโรงเรียนของรฐั ในสังกัดส านักงานคณะกรรมการศึกษาเอกชน
กระทรวงศกึษาธกิาร เปิดสอนตัง้แต่ในระดบัอนุบาล 1 ถงึ ชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 6 และมกีารสอนใน
ประดบัประกาศวชิาชพี มรีปูแบบการบรหิารโดยคณะกรรมการเรยีกว่า "กรรมการบรหิารโรงเรยีนวงัไกล
กงัวล" ประกอบดว้ยผูท้รงคุณวุฒทิางดา้นการบรหิารโรงเรยีน และทางดา้นวชิาการ 

วิสยัทศัน์ 

โรงเรยีนวงัไกลกงัวลจดัการศกึษา เพื่อสนองพระบรมราโชบายทีพ่ระบาทสมเดจ็พระเจา้อยู่หวั 
พระราชทาน แก่โรงเรยีนวงัไกลกงัวล ความว่า... “ให้จดัการศึกษาอบรมเด็กนักเรยีนให้เป็นเด็กด ีมี
เมตตากรณุา เมือ่จบการศกึษาตามก าลงัสตปิญัญาของแต่ละคนแลว้ ใหม้คีวามสามารถท างานประกอบ
อาชพีพึง่ตนเองได ้ไมว่่าจะเรยีนถงึระดบัชัน้ใดกต็าม” 

พนัธกิจ  

1. ส่งเสรมิและปลกูจติส านึก ใหม้คีวามจงรกัภกัดต่ีอชาต ิศาสนา พระมหากษตัรยิ ์ 
2. จดัการศกึษาดว้ยระบบการศกึษาทางไกลผ่านดาวเทยีม ใหม้ีคุณภาพ ตามมาตรฐานการศกึษา

และเตม็ตามศกัยภาพของแต่ละบุคคล 
3. จดัสภาพแวดลอ้มของสถานศกึษาใหเ้ป็นแหล่งเรยีนรูท้ีห่ลากหลายและเพยีงพอ 
4. ส่งเสรมิใหบุ้คลากรไดม้กีารพฒันาตนเองอย่างเตม็ศกัยภาพ 
5. บรหิารจดัการดว้ยระบบสารสนเทศ 
6. สร้างความสัมพันธ์กับชุมชนให้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการและมีการด าเนินการตาม

โครงการ/งานและกจิกรรม ครอบคลุมมาตรฐานการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
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ประเดน็เกีย่วกบัการศึกษาด้วยระบบทางไกลผา่นดาวเทียม 

โรงเรยีนวงัไกลกงัวลมกีารจดัท าโครงการการศกึษาทางไกลผ่านดาวเทยีม โดยจดัตัง้สถานีวทิยุ
โทรทศัน์การศกึษาทางไกลผ่านดาวเทยีม DLTV ขึน้ทีโ่รงเรยีนวงัไกลกงัวล ถ่ายทอดการเรยีนการสอน
ออกอากาศไปยงัโรงเรยีนเครอืขา่ยทัว่ประเทศ เริม่ตัง้แต่วนัที ่5 ธนัวาคม พ.ศ. 2538 และต่อมาไดจ้ดัตัง้
เป็น “มลูนิธกิารศกึษาทางไกลผ่านดาวเทยีม” เมือ่วนัที ่2 เมษายน 2539  

ปจัจุบนัน้ีโรงเรยีนวงัไกลกงัวลเป็นต้นแบบทีท่รงประสทิธภิาพ และเป็นศูนยก์ลางการเรยีนการ
สอนด้วยระบบทางไกลผ่านดาวเทียมที่ก้าวหน้า เป็นสถานศึกษาแห่งแรกที่ใช้เทคโนโลยทีี่ทนัสมยั
ถ่ายทอดกระบวนการสอน การจดักจิกรรมการเรยีนรูต้ลอดทัง้การสรา้งองคค์วามรูค้วบคู่คุณธรรมไปยงั
ผู้เรยีนทัง้ในประเทศและต่างประเทศ สนองพระบรมราโชบายที่ทรงเน้นให้นักเรยีนได้รู้จกัช่วยเหลอื
ตนเองและยดึเป็นแนวปฏบิตัติามหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง  

 วตัถปุระสงค ์
o เพื่อขยายโอกาสทางการศกึษาดว้ยระบบทางไกลผ่านดาวเทยีม และมุ่งแก้ไขปญัหาการ

ขาดแคลนครูของโรงเรยีนในพื้นทีช่นบทห่างไกล รวมถงึปญัหามาตรฐานไม่เท่าเทยีม
กนัของสถานศกึษาต่างๆ ได ้

o เพื่อขยายการเขา้ถงึความรู ้ทัง้ส าหรบันักเรยีนและประชาชน ช่วยส่งเสรมิกระบวนการ
เรยีนรูต้ลอดชวีติ 

 ช่องทางการรบัชมรายการ DLTV 
o ระบบ DStv: ระบบจานรบัสญัญาณดาวเทยีมในย่านความถี่ KU-Band  
o ระบบ CAtv: ระบบเคเบลิทวี ี
o ระบบ Internet: ทัง้ในลกัษณะ Live Broadcast และ On Demand ที่website 

http://www.dlf.ac.th 
 ปัจจยัแห่งความส าเรจ็ 

o เป็นการรเิริม่น าเทคโนโลยสีารสนเทศเข้ามาใช้ในการจดัการเรียนการสอนอย่างมี
ประสทิธภิาพ สามารถเขา้ถงึชุมชนไดค้่อนขา้งทัว่ถงึ 

o สามารถสร้างเครอืข่ายความร่วมมือจากทุกภาคส่วน เช่น มูลนิธไิทยคดิไทยคมเป็น
ผู้สนับสนุนด้านการจดัหาอุปกรณ์ถ่ายทอด กองทพัไทยดูแลระบบการถ่ายทอดจาก
โรงเรยีนตน้ทาง และกองทพับกเป็นผูด้แูลการตดิตัง้อุปกรณ์ทีโ่รงเรยีนปลายทาง 
 

 ข้อจ ากดัในการด าเนินการ 
o การจดัการเรยีนการสอนทีห่อ้งเรยีนต้นทางต้องเป็นไปโดยเคร่งครดัและมคีวามถูกต้อง 

เนื่องจากเป็นการถ่ายทอดสดไปในวงกวา้ง หากมขีอ้ผดิพลาดจะเกดิผลกระทบสงู 
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o เทคโนโลยีที่ใช้เป็นเพียงสื่อกลางเพื่อเพิ่มการเข้าถึงการศึกษาในเชิงปรมิาณ หาก
ตอ้งการเพิม่คุณภาพการศกึษาอยา่งแทจ้รงิ ตอ้งพยายามพฒันาครทูีโ่รงเรยีนปลายทาง
ควบคู่กนัไปดว้ย 

ประเดน็เกีย่วกบัคร ู

 การผลิตคร ู
o ปัญหาสถาบนัอุดมศึกษาท่ีผลิตบุคลากรครู กล่าวคอื ตัง้ค าถามกบัหลกัสูตรการ

เรยีนการสอนครูในระดบัอุดมศึกษาว่ามกีารเน้นย ้าปลูกฝงัและสรา้งความตะหนักต่อ 
“จติวญิญาณความเป็นคร”ู มากน้อยเพยีงใด เพราะปญัหาปจัจุบนัสะทอ้นว่า ปญัหาของ
ครูรุ่นใหม่ มกัจะขาดอุดมการณ์ความเป็นครู จิตวิญญาณความเป็นครู ซึ่งมีความ
แตกต่างกบัครคูนเดมิในอดตี  

o ข้อเสนอแนะคุณลกัษณะของครท่ีูพึงประสงค์ ได้แก่ 1) จติวญิญาณความเป็นคร ู
กล่าวคอื สัง่สอนศษิยด์ว้ยชวีติ จติใจดว้ยความทุ่มเท อามสิสนิจ่างค่าตอบแทนเป็นเรื่อง
รอง 2) ครแูบบอย่างทีด่ต่ีอผูเ้รยีน จากค ากล่าวทีว่่า “ตวัอย่างทีด่ ีมคี่ามากกว่าค าสอน” 
แบบอยา่งทัง้ความคดิ การกระท า รวมทัง้สรา้งแรงบนัดาลใจใหก้บัเดก็ 3) ดุลยพนิิจของ
คร ูกล่าวคอื การมหีลกัเกณฑข์องการกระท าว่าผดิ ถูก สามารถชีแ้นวทางทีถู่กต้องแก่
ผูเ้รยีนได ้อะไรควรท าไม่ควรท า 4) แนวทางการสอนทีผู่เ้รยีนสามารถไปประยุกต์ไดใ้น
ชวีติประจ าวนั กล่าวคอื ครตูอ้งระลกึอยูเ่สมอว่าสิง่ทีส่อนใหผู้เ้รยีนทา้ยทีสุ่ด ความรูต่้าง 
ๆ ผูเ้รยีนตอ้งสามารถน าไปใชจ้รงิในชวีติประจ าวนัได้ 

 การพฒันาคณุภาพคร ู
o การพัฒนาครูท่ีจะสามารถถ่ายทอดการเรียนการสอนผ่านส่ือโทรทัศน์เพ่ือ

การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม จ าเป็นต้องมกีารวางแผนสื่อการสอนล่วงหน้า 
รวมถึงการฝึกฝนทกัษะการน าเสนอการออกอากาศจากห้องเรยีนต้นทางสู่ห้องเรยีน
ปลายทาง ซึ่งเป็นการขยายโอกาสทางการศึกษาให้กับโรงเรียนที่ด้อยโอกาสที่อยู่
ห่างไกล ไปยงัพืน้ทีใ่นจงัหวดัต่างๆ เป็นการประหยดังบประมาณในการสรา้งหอ้งเรยีน
และบรรเทาภาวะ การขาดแคลนคร ู

o การแลกเปล่ียนครขูองโรงเรียนเครือข่ายมาร่วมสอน กล่าวคอื การแลกเปลี่ยนมี
ทกัษะความสามารถในการสอนมาร่วมถ่ายทอด เป็นแบบอย่างทีด่ต่ีอคร ูนอกจากนี้ยงั
เป็นการสรา้งแรงบนัดาลใจ รวมทัง้การสรา้งความคดิใหม่ๆ  ทีส่ามาถน าไปต่อยอดขยาย
ผลไดต่้อไป  

o การอบรมและพฒันาครู  ฝ่ายอบรมและพฒันาครูเป็นส่วนงานหน่ึงภายใต้มูลนิธิ
การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม  (Distance Learning Foundation) โดยได้รบั
มอบหมายจากมูลนิธฯิ ในการปฏบิตัภิารกิจหลกัด้านการอบรมและพฒันาครู ภายใต้
แนวคดิทีว่่า มลูนิธฯิ ด าเนินงานดา้นการจดัการศกึษาในรปูแบบของการศกึษาทางไกล
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ผ่านดาวเทียมโดยถ่ายทอดสดการเรยีนการสอนจากโรงเรยีนวงัไกลกังวล  ซึ่งเป็น
โรงเรยีนตน้ทาง ไปยงัโรงเรยีนปลายทางทัว่ประเทศไทย โดยเรยีนผ่านโทรทศัน์หรอืครู
โรงเรยีนต้นทางเป็นผูส้อนหลกั และในขณะเดยีวกนักม็คีรใูนโรงเรยีนปลายทางคอยให้
ค าปรกึษาดว้ย เรยีกไดว้่าการเรยีนการสอนดว้ยระบบการศกึษาทางไกลผ่านดาวเทยีม
ใหป้ระสบผลส าเรจ็ตอ้งประสานความรว่มมอืและเสรมิกนัทัง้สองฝ่ายคอืครฝู่ายโรงเรยีน
ตน้ทาง และครฝู่ายโรงเรยีนปลายทาง ดงันัน้มลูนิธฯิ จงึมภีารกจิที่ส าคญัอกีประการคอื
การส่งเสรมิและพฒันาวชิาชพีคร ูตลอดระยะเวลาการด าเนินงานที่ผ่านมา มูลนิธฯิ ได้
จดัการอบรมและพฒันาครู แบ่งเป็น 3 ประเภทหลกั คอื1) การอบรมครภูาษาองักฤษ
ดว้ยวธิกีารประชุมทางไกลระบบวดีทิศัน์ 2) การอบรมครวูทิยาศาสตรแ์ละคณิตศาสตร์
ด้วยวิธีการประชุมทางไกลระบบวีดิทศัน์ และ 3) การอบรมเชิงปฏิบตัิการในพื้นที่
ต่างจงัหวดั  นอกจากน้ีฝ่ายอบรมฯ ยงัได้ด าเนินโครงการปรบัปรุงระบบ DLF e-
Learning เฉลิมพระเกียรติ เพื่อสนับสนุนการเรยีนการสอนหลกัสูตรพื้นฐานของ
โรงเรยีนวงัไกลกงัวล ตลอดจนหลกัสูตรวชิาชพี ภาษาต่างประเทศ และเผยแพร่วดิโีอ
การอบรมและพฒันาคร ูผ่านเครอืขา่ยอนิเตอรเ์น็ตไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพมากขึน้ 
 

 การพฒันาค่าตอบแทนและสวสัดิการคร ู
o การเพ่ิมค่าตอบแทน อาจจะเป็นแรงจูงใจส าคัญให้คนเข้ามาเรียนครูหรือเป็นคร ู

หากแต่ไมใ่ช่แรงจงูใจทีแ่ทจ้รงิในระยะยาว  
o การแก้ปัญหาหน้ีสินของคร ูอาจไม่ใช่ปญัหาครไูดโ้ดยตรง เป็นแนวทางการแก้ปญัหา

ทางอ้อมมากกว่า เพราะเป็นปจัจยัทีอ่าจมผีลต่อการปฏบิตัหิน้าที่ของครนู้อยกว่าปจัจยั
อื่น 

ประเดน็เกีย่วกบัการจดัการเรียนการสอน 

 โรงเรียนไกลกงัวลในปัจจบุนัมีการเรียนการสอนทีค่รบวงจร กล่าวคอื มกีารเรยีนการสอน
ในทุกระดบัชัน้ เริม่ตัง้แต่ชัน้เดก็ก่อนวยัเรยีน อนุบาล ประถมศกึษา มธัยมศกึษา ทัง้นี้เดก็คน
ไหนที่จบจากระดับชัน้มัธยมศึกษาแล้วมีความประสงค์ที่จะเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้น  ก็มี
อาชวีศกึษารองรบั คอืระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพีและประกาศนียบตัรวชิาชีพชัน้สูง (ปวส.) ที่
วทิยาลยัการอาชพีวงัไกลกงัวล ซึ่งมกีารเปิดสอนหลกัสูตรระยะสัน้ด้านวชิาชพีต่างๆส าหรบั
บุคคลทัว่ไปด้วย นอกจากนี้หากนักเรยีนมคีวามประสงค์ที่จะเรยีนต่อในระดบัอุดมศกึษา ทาง
โรงเรียนไกลกังวลก็มีโควต้าให้เรียนได้ในสถาบันการเรียนการสอนในเครืออีกที่ห นึ่งคือ 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล วทิยาเขตวงัไกลกงัวลซึง่ตอบสนองกระแสพระราชด ารสัของ
ในหลวงที่จะต้องจดัการศึกษาให้เด็กทุกคนสามารถเข้าถึงการศึกษาที่มคีุณภาพจนถึงระดบั
ปรญิญา 



โครงการวจิยัเรื่องการก าหนดแนวทางการพฒันาการศกึษาไทยกบัการเตรยีมความพรอ้มสูศ่ตวรรษที ่21 
 
 

600 
 

 การจดัการเรียนการสอนมีความสอดคล้องกบับริบทท้องถิน่ โดยมกีลไกใหผู้้ปกครองและ
ชุมชนไปจนถงึสถานประกอบการในทอ้งถิน่มสี่วนร่วมในการจดัการศกึษาสะทอ้นใหเ้หน็ไดจ้าก
หลกัสูตรที่เปิดสอนของวทิยาลยัการอาชพีวงัไกลกงัวล ทัง้หลกัสูตรวชิาชพีระยะสัน้ หลกัสูตร
ประกาศนียบตัรวิชาชีพช่างฝีมือ (ปชม.) หรอืหลกัสตูรประกาศนียบตัรวิชาชีพซึง่ลว้นแต่ประกอบไปดว้ย
วชิาที่ค านึงถึงอาชีพของท้องถิ่นเป็นส าคญั มจี านวนถึง 17 แผนกวชิา อันเป็นการสนอง
โครงการตามพระราชด ารเิกีย่วกบัศลิปาชพีพเิศษดว้ย และในขณะเดยีวกนันักเรยีนของโรงเรยีน
วงัไกลกงัวลสามารถใช้หอ้งฝึกงานของโรงเรยีนสารพดัช่างเป็นทีฝึ่กงานในชัว่โมงเรยีนวิชาการ
งานพืน้ฐานอาชพีไดอ้กีดว้ย 
 

 นักเรียนทีจ่บการศึกษาจากโรงเรียนไกลกงัวลมีผลสมัฤทธิเ์ป็นทีน่่าพอใจ โดยเมื่อปี
การศกึษา 2556 ทีผ่่านมามนีักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่6 สามารถสอบตรงเขา้เรยีนต่อในระดบั
ปรญิญาตรทีี่มหาวทิยาลยัของรฐักว่า 80 กว่าคน (ประมาณรอ้ยละ 50) โดยนักเรยีนทีเ่หลอื
สามารถสอบชงิทุนเขา้เรยีนต่อในมหาวทิยาลยัเอกชน อาทเิช่น มหาวทิยาลยัอสัสมัชญั (ABAC) 
มหาวทิยาลยัรงัสติ หรอืมบีางส่วนทีไ่ดทุ้นไปเรยีนต่อทีต่่างประเทศ เช่น ประเทศจนี นอกจากนี้
นักเรยีนทีส่ าเรจ็การศกึษาในระดบัอุดมศกึษาส่วนมากก็ได้รบัเกยีรตินิยม นับเป็นเครื่องยนืยนั
ถงึผลส าเรจ็และคุณภาพการศกึษาของโรงเรยีนไกลกงัวลไดเ้ป็นอยา่งด ี
 
 

 
 

http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%9E%E0%B8%8A%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9D%E0%B8%B5%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%9E&action=edit&redlink=1
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กรณีศึกษาดงูานโรงเรียนสตัยาไส  
และติดตามการด าเนินกิจกรรมของโรงเรียนสตัยาไส จ.ลพบุรี  

โดย ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยธุยา เป็นผูน้ าด าเนิน  
และสรปุประเดน็จากการร่วมแลกเปล่ียนความคิดเหน็กบั  

ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา และผู้อ านวยการโรงเรียน คร ูและนักเรียน   
29 สิงหาคม 2556 

 

ภาพรวมของโรงเรียน 

โรงเรยีนสตัยาไสจดัตัง้ขึน้ในปี พ.ศ. 2535 ตัง้อยู่ทีอ่ าเภอชยับาดาล จงัหวดัลพบุร ีบนเนื้อทีก่ว่า 
300 ไร่ ท่ามกลางธรรมชาต ิอยู่ภายใต้การดูแลของดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา ซึง่เป็นผูบ้รหิารสูงสุด
ของโรงเรยีน เปิดรบันกัเรยีนตัง้แต่ระดบัอนุบาลจนถงึมธัยมศกึษาปีที ่6 เป็นโรงเรยีนประจ าและมกีารจดั
อาหารมงัสวริตัใิหก้บันักเรยีน โดยไม่มกีารเกบ็ค่าเล่าเรยีนแต่อย่างใด ในปจัจุบนัมนีักเรยีน 352 คน คร ู
49 คน อตัราส่วนครตู่อนกัเรยีนประมาณ 1:6 และแต่ละหอ้งเรยีนจะมนีกัเรยีนไมเ่กนิ 30 คน  

โรงเรยีนแห่งนี้อยู่ภายใต้กฎ "ความรกั ความเมตตา" โดยเดก็นักเรยีนและคุณครอูยู่ในโรงเรยีน
เป็นเสมอืนครอบครวัใหญ่ ทุกคนดูแลช่วยเหลอืกนั ทางโรงเรยีนได้เน้นใหเ้ดก็นักเรยีนเป็นคนด ีไม่ได้
เน้นใหเ้ป็นคนเก่งเพยีงอย่างเดยีว เพื่อเดก็จะไดเ้ป็นผู้ใหญ่ทีด่ใีนอนาคต สงัคมต้องการคนดแีละคนเก่ง
ควบคู่กนัไป ดงัปรชัญาของโรงเรยีนทีก่ล่าวว่า “ปลายทางการศกึษา คอื อุปนิสยัทีด่งีาม” 

วิสยัทศัน์ 

เดก็จะไดร้บัการอบรมบ่มนิสยัใหม้คีวามรกั ความเมตตากรุณา มกีริยิามารยาททีด่งีาม มคีวามอ่อนน้อม
ถ่อมตน ซื่อสตัย ์สุจรติ กลา้หาญ กตญัญ ูมัน่ใจในตนเอง รูจ้กัคดิ เสยีสละ มรีะเบยีบวนิัย ปฏบิตัต่ิอผูอ้ื่น 
อยา่งผูม้คีวามรบัผดิชอบ และรกัวฒันธรรมไทย 

พนัธกิจ  

1. ส่งเสรมิและพฒันาผูเ้รยีน คร ูและผูป้กครองโดยยดึหลกัคุณค่าความเป็นมนุษย ์เพื่อใหม้อุีปนิสยั
ทีด่งีาม เป็นแบบอยา่งทีด่แีละยกระดบัจติใจใหเ้ป็นมนุษยท์ีส่มบรูณ์    

2. จดัสภาพแวดล้อมและบรรยากาศในทุกๆ ด้านให้สอดคล้องกับการเรยีนรู้และฝึกปฏบิตัิจรงิ 
เพื่อใหผู้เ้รยีนแสดงออกซึง่ความสามารถของตนไดอ้ยา่งเตม็ที่ 

3. ส่งเสรมิและพฒันาให้ผู้เรยีนมคีวามเป็นเลศิทางคุณธรรม วชิาการ การกีฬาและทกัษะต่างๆ 
ตามศกัยภาพ 

4. ส่งเสรมิและสนบัสนุนใหผู้เ้รยีนแสวงหาความรูจ้ากแหล่งการเรยีนรูท้ ัง้ในและนอกประเทศเพื่อให้
เกดิการเรยีนรูต้ลอดชวีติ 

5. ส่งเสรมิการวจิยัในชัน้เรยีน เพื่อพฒันาการเรยีนรูอ้ยา่งต่อเนื่อง 



โครงการวจิยัเรื่องการก าหนดแนวทางการพฒันาการศกึษาไทยกบัการเตรยีมความพรอ้มสูศ่ตวรรษที ่21 
 
 

605 
 

6. บรหิารสถานศึกษาและจดัการศกึษาตามแนวปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงเพื่อให้สามารถพึ่งพา
ตนเองไดอ้ยา่งเขม้แขง็และยัง่ยนื 

 

ประเดน็เกีย่วกบัการจดัการเรียนการสอน 

 โรงเรยีนสตัยาไสใชห้ลกั “Educare” เน้นการอบรมเลีย้งดู โดยมคีวามเชื่อว่ามนุษยท์ุกคนลว้นมี
ศกัยภาพในตนเอง ผูส้อนจงึต้องพยายามดงึเอาศกัยภาพเหล่านัน้ออกมา ตรงกบัการศกึษาทีย่ดึผูเ้รยีน
เป็นศูนยก์ลาง ครเูป็นผูช้ีท้างใหก้บันกัเรยีนซึง่เป็นผูแ้สวงหา เน้นใหรู้จ้กัตัง้ค าถาม มคีวามคดิสรา้งสรรค ์
ควบคู่ไปกบัการโน้มน าให้สวดมนต์ ปฏบิตัสิมาธ ิเพื่อเสรมิสรา้งจติใจให้เขม้แขง็ มคีวามเมตตากรุณา 
และมจีติอาสาทีจ่ะช่วยเหลอืผูอ้ื่น โดยยดึหลกั 3 H คอื Head = สมอง Heart = หวัใจ Hand = การ
กระท า การเรยีนการสอนเริม่จากความคดิด ีคดิด้านบวกแลว้ถ่ายทอดออกมาเป็นการกระท าทีด่แีละมี
ประโยชน์ เพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายของคุณค่าในความเป็นมนุษยท์ีส่ะทอ้นอยู่ใน “คุณธรรม 5 ประการ” ซึง่
ถือเป็นแนวทางในการด าเนินชีวติและการจดัการเรยีนการสอนของโรงเรยีน อันประกอบไปด้วย 1) 
ความรกัความเมตตา 2) ความจรงิ 3) การประพฤตชิอบ4) ความสงบสนัต ิและ 5) อหงิสา 

เป้าหมายในการจดัการศกึษาของโรงเรยีนสตัยาไสนัน้กค็อื “EDUCATION” ซึง่กค็อื  

Enlightenment: การรูแ้จง้  

Duty and Devotion: การปฏบิตัหิน้าทีแ่ละการเสยีสละอุทศิตน  

Understanding: ความเขา้ใจถ่องแท ้ 

Character: อุปนิสยัทีด่งีาม 

Action: การน าความรูไ้ปปฏบิตั ิ 

Thanking: การมใีจกตญัญรููคุ้ณ 

Integrity: ความมเีกยีรต ิรูจ้กัรบัผดิชอบ 

Oneness: ความมใีจสามคัคเีป็นอนัหน่ึงอนัเดยีวกนั  

Nobility: ความสงา่งาม 

โรงเรยีนใช้หลกัการ “การเรยีนรูโ้ดยนักเรยีนเป็นศูนยก์ลาง” และ “การเรยีนรูแ้บบบูรณาการ” 
เช่น ใหน้ักเรยีน (เริม่แต่ชัน้อนุบาล) ร่วมก าหนดหวัขอ้ทีจ่ะเรยีนรู ้แลว้ครเูป็น ผูเ้อื้ออ านวย (ไม่ใช่สอน) 
ใหน้กัเรยีนไดเ้รยีนรู ้โดยเน้นการเรยีนรูจ้ากการไดป้ฏบิตั ิไดเ้หน็ไดฟ้งั ไดส้มัผสั ไดท้ดลอง ไดค้ดิอย่าง
เหมาะสม ท าให้เด็กเป็นคนเก่งคนด ีนอกจากนี้โรงเรยีนสตัยาไสได้น าหลกั “ศลี สมาธ ิปญัญา” มา
ประยุกต์ใชใ้นการจดัการเรยีนการสอน เน้น “ความรกัความเมตตา” และ “คุณธรรม” โดยบูรณาการเขา้
ไปในการเรยีนการสอนและกิจกรรมต่างๆ สอดแทรกคุณธรรม จรยิธรรมในทุกสาระการเรยีนรู้ สอน
ทกัษะชวีติในการอยู่ร่วมกนั นักเรยีนไดเ้รยีนรูต้ามศกัยภาพของตน ตลอดจนการส่งเสรมิศกัยภาพของ
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นักเรยีน โดยใช้กจิกรรมชมรมตามความสนใจ ฝึกให้นักเรยีนรูจ้กัคดิ วเิคราะห์อย่างมเีหตุผล เพื่อเป็น
มนุษยท์ี่สมบูรณ์ นักเรยีนจงึกลา้พูด กล้าแสดงความคดิเหน็ เน้นการเรยีนการสอนแบบโครงงานตัง้แต่
ชัน้อนุบาล จนถงึมธัยมศกึษา มแีหล่งเรยีนรู ้ศูนยก์ารเรยีนรูด้า้นเทคโนโลยอีย่างเพยีงพอต่อนักเรยีน มี
คร ูเพื่อน รุน่พี ่รุน่น้อง เป็นกลัยาณมติร ใหก้ารช่วยเหลอืซึง่กนัและกนั โดยครจูะเป็นทีป่รกึษาดูแลอย่าง
ใกลช้ดิ ท าใหเ้กดิความอบอุ่นมคีวามรกั ความผกูพนัต่อกนั 

ประเดน็เกีย่วกบัคร ู

 บทบาทของคร ู
o ครูเป็นผู้อ านวยความสะดวกให้ผู้เรยีนได้เรยีนรู ้ครูไม่เป็นผู้สอน พยายามดงึความดี

ออกมาจากนักเรยีนใช้วธิจีดัการเรยีนรูแ้บบ “ร่วมมอืกนั” ไม่ใช่แบบ “แข่งขนักนั” ให้
นักเรยีนมบีทบาทในการเลอืกว่าจะเรยีนอะไร เรยีนทีไ่หน และเรยีนอย่างไร รวมถงึใช้
วธิกีาร “ตัง้ค าถาม” มากกว่า “ใหค้ าตอบ” เพื่อใหเ้ดก็เกดิการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง 

o ครเูป็นแบบอย่าง โดยครขูองโรงเรยีน รวมทัง้ผู้บรหิาร มกีฎอยู่ 2 ขอ้ ขอ้แรกคอื “เป็น
ตวัอยา่งทีด่ ีขอ้สองคอื ถา้จ าขอ้หนึ่งไมไ่ดใ้หก้ลบัไปดขูอ้หนึ่งใหม่”  

o การปฏสิมัพนัธ์ระหว่างครูกบัเด็ก ครูท าตนเป็นเพื่อน เป็นพี่ เป็นแม่เด็ก เป็นครูสอน
ตลอดเวลา ท าใหเ้ดก็กลา้พูด กลา้แสดงความคดิเหน็ กลา้แสดงออก ส่งเสรมิผูเ้รยีนให้
เรยีนตามศกัยภาพอยา่งสงูสุด 

 การคดัเลือกคร ู
o การคดัเลือกครูของโรงเรยีนจะเน้นไปที่การแสวงหาบุคลากรที่เป็นคนดแีละมคีวาม

พรอ้มทีจ่ะอุทศิตวัเพื่อนกัเรยีน โดยกระบวนการคดัเลอืกจะกนิเวลาประมาณ 3 วนั เป็น
การให้ผู้สมคัรเขา้รบัการคดัเลอืกได้ลองมาใช้ชวีติการเป็นครูในสถานที่จรงิ ได้ซมึซบั
ปรชัญาและวธิกีารจดัการเรยีนการสอนของโรงเรยีน และในขัน้สุดท้ายจะให้นักเรยีน
เป็นผูต้ดัสนิใจเลอืกครทูีต่นอยากเรยีนดว้ย   

ประเดน็เกีย่วกบัการเชือ่มโยงการศึกษากบัครอบครวั 

 โรงเรยีนสตัยาไสใหค้วามส าคญักบัทศันคตขิองผูป้กครองเป็นอย่างมาก การคดัเลอืกนักเรยีน
จงึไม่ได้ตดัสนิจากตวันักเรยีนโดยตรง แต่คดัเลอืกจากการสมัภาษณ์ผู้ปกครอง เพื่อให้ได้ผู้ที่
เข้าใจและยอมรบัแนวทางการเรยีนการสอนของโรงเรยีน และผู้ปกครองสามารถเขา้มาเป็น
ก าลงัส าคญัในการจดักจิกรรมต่างๆ ของโรงเรยีน 

 มหีลายกรณทีีพ่บว่านกัเรยีนสามารถน าแนวปฏบิตัทิีไ่ดร้บัการปลูกฝงัจากโรงเรยีนกลบัไปเป็น
ตวัอยา่งของการปฏบิตัตินทีด่ใีหก้บัคนใกลช้ดิ เช่น ครอบครวั ไดอ้กีดว้ย 
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ประเดน็เกีย่วกบัผลสมัฤทธิท์างการศึกษา 

 ไมย่ดึตดิกบัการสอบวดัผลตามระบบในปจัจุบนั เนื่องจากเป็นการวดัความก้าวหน้าทางวตัถุ ท า
ให้เกดิกเิลส ไม่มคีวามพอใจในสิง่ที่ตนเองม ีแต่เน้นให้เป็นผู้ทีม่วีนิัย พึง่พาตนเอง จากการท า
สิง่ต่างๆ ดว้ยตนเอง ช่วยเหลอืซึง่กนัและกนั 

 อยา่งไรกต็าม พบว่านกัเรยีนทีส่ตัยาไสมทีัง้คุณธรรมและความรูค้วบคู่ไปดว้ยกัน เพราะนักเรยีน
โรงเรยีนสตัยาไสสามารถสอบเขา้มหาวทิยาลยัไดร้อ้ยละ 100 ซึง่สอดคลอ้งกบัหลกัปรชัญาของ
โรงเรยีนทีว่่า หากสอนเดก็ใหเ้ป็นคนดแีลว้ ความเก่งกส็ามารถทีจ่ะตามมาไดเ้อง  
 

ประเดน็เกีย่วกบัการบริหารจดัการ 

 การอยู่ร่วมกบัธรรมชาติ 
o สามารถผลติอาหารไดเ้อง จากผลติผลทางการเกษตรของโรงเรยีน 
o อนุรกัษ์พลงังาน จากเทคโนโลยต่ีางๆ ทีน่ ามาประยกุตใ์ชเ้พื่อผลติพลงังานใชเ้องภายใน

โรงเรยีน เช่น พลงังานแสงอาทติย ์น ้ามนัไบโอดเีซล  
o การใชส้ภาพแวดลอ้มทางธรรมชาตเิป็นแหล่งการเรยีนรูข้องเดก็นกัเรยีน 

 การสร้างรายได้ 
o เนื่องจากโรงเรยีนไม่ไดม้กีารเกบ็ค่าเล่าเรยีน จงึต้องมชี่องทางในการสรา้งรายไดใ้หก้บั

ตนเอง เพื่อใหโ้รงเรยีนสามารถด าเนินการไดอ้ยา่งยัง่ยนื โดยในปจัจุบนัรายไดจ้ะมาจาก
จากกจิกรรมต่างๆ เช่น การขายไฟฟ้าจากพลงัแสงอาทติย ์(Solar Farm) 

ความแตกต่างระหว่างโรงเรียนสตัยาไสยและโรงเรียนอืน่ๆ จากมมุมองของผูเ้รียน 

 เน้น “ความรกั” เป็นสิง่ส าคญัที่สุด ส่งเสรมิให้รุ่นพี่ดูแลรุ่นน้อง มคีวามรกั ความเมตตา และ
ช่วยเหลอืซึง่กนัและกนั 

 ไดร้บับทเรยีนทัง้ทางวชิาการและทกัษะในการใชช้วีติซึง่ตัง้อยู่บนหลกัการคุณค่าของความเป็น
มนุษย์ ท าให้มีทัศนคติที่ดี เข้าอกเข้าใจและยอมรับผู้อื่น ตลอดจนไม่ยึดติดกับวัตถุนิยม 
เนื่องจากตระหนกัว่าหากลดความตอ้งการลงกจ็ะมคีวามสุขมากขึน้ได้ 

 การมองอนาคตกว้างกว่าแค่ “จะเขา้เรยีนต่อมหาวทิยาลยัใด” ดงัเช่นที่เด็กส่วนใหญ่เป็น แต่
นักเรยีนสตัยาไสจะมองว่าในอนาคตตนจะสามารถท าอะไรเพื่อช่วยเหลอืสังคมและช่วยเหลอื
ผูอ้ื่นได ้
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กรณีการศึกษาดงูานโรงเรียนสาธิตพฒันา 

สรปุประเดน็จากกาสมัภาษณ์ รศ.ลดัดา  ภู่เกียรติ 

ผูอ้ านวยการโรงเรียนสาธิตพฒันา 
3 กนัยายน 2556 

 

โรงเรียนสาธิตพัฒนา เป็นโรงเรียนเอกชน สังกัดส านักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน ก่อตัง้โดยมูลนิธินวตักรรมการศึกษาซึ่งต้องการส่งเสรมิมาตรฐานการศึกษาของ
ประเทศให้มคีุณภาพ มูลนิธนิวตักรรมการศกึษา จงึเริม่ด าเนินการก่อตัง้โรงเรยีนนวตักรรมการศกึษา
ขึน้มาเป็นครัง้แรกในปี พ.ศ. 2549 เพื่อจดัการศกึษาในระดบัปฐมวยัและต่อมาไดเ้ปลีย่นชื่อเป็นโรงเรยีน
อนุบาลบา้นของเล่น ในปีเดยีวกนัปี พ.ศ. 2550 มลูนิธนิวตักรรมการศกึษา ไดป้รบัชื่อเป็นโรงเรยีนสาธติ
พฒันา เพื่อจดัการศึกษาในระดบัประถมศึกษาและระดบัมธัยมศึกษาโดยได้เข้าร่วมโครงการความ
รว่มมอื ทางวชิาการกบัคณะครุศาสตร ์จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยัเพื่อพฒันาการจดัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
และได้เปลี่ยนชื่อโรงเรยีนอนุบาลบ้านของเล่น เป็นโรงเรยีนอนุบาลต้นกล้าสาธติ โดยโรงเรยีนสาธติ
พฒันาและโรงเรยีนอนุบาลตน้กลา้สาธติไดแ้ยกการบรหิารงานออกเป็น 2 โรงเรยีน  

ปี พ.ศ. 2551 ไดร้วมโรงเรยีนอนุบาลตน้กลา้สาธติกบัโรงเรยีนสาธติพฒันาเป็นโรงเรยีนเดยีวกนั 
คอื"โรงเรยีนสาธติพฒันา"เมือ่รวมระดบัปฐมวยั กบั โรงเรยีนสาธติพฒันาแลว้ มลูนิธนิวตักรรมการศกึษา
จงึขอความร่วมมอืทางวชิาการจากคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ในการพฒันาโรงเรยีน
ครอบคลุม ถงึระดบัอนุบาลดว้ย และท าขอ้ตกลงการช่วยเหลอืทางวชิาการ รวม 6 ดา้น ดงันี้  

1. การจดัระบบบรหิารโรงเรยีน และระบบประกนัคุณภาพ 
2. การจดัท าหลกัสตูร ระบบการจดัการเรยีนการสอนและการนิเทศ 
3. การก าหนดมาตรฐานบุคลากร และอตัราเงนิเดอืน 
4. การรบันกัเรยีน 
5. การคดัเลอืกและเตรยีมบุคลากร 
6. การพฒันาหลกัสตูรและบุคลากรอยา่งต่อเนื่อง 

  

วิสยัทศัน์ 

โรงเรยีนสาธติพฒันาเป็นสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานชัน้แนวหน้าของประเทศ ทีจ่ดัการศกึษาให้
ผูเ้รยีนรูม้คีวามเป็นผูน้ าทีม่หีวัใจประชาธปิไตย กลา้แสดงออกอยา่งสรา้งสรรค์ มทีกัษะชวีติ คดิเชงิบวก
สามารถสื่อสารไดใ้นระดบันานาชาต ิเป็นพลเมอืงไทย และพลเมอืงโลกทีม่คีวามสุขอยา่งยัง่ยนื 
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โรงเรยีนสาธติพฒันาได้ ประยุกต์ระบบการเรยีนการสอน  และการบ่มเพาะจากหลายประเทศที่
ดีๆ  ทัว่โลกนักเรยีนแต่ละหอ้งจะไม่เกนิ 25 คน เดก็เลอืหวชิาเลอืกไดเ้องมาก มคีรผููส้อนอย่างใกลช้ดิ 
และวชิาภาษาองักฤษเป็นครตู่างชาต ิ

โรงเรยีนสาธติพฒันาเน้นความรุ้คู่คุณธรรม รวมทัง้สอนทกัษะชวีติ เช่น มแีปลงนา แปลงผกั 
เป็นแหล่งเรยีนรูใ้หเ้ดก็ๆ ลองท า ทีน่ี่หอ้งเรยีนออกแบบเหมอืนฟินแลนด ์ออกแบบกระดาษ  มีหอ้งสมุด 
โดมแห่งการเรียนรู้ ที่มีบรรยากาศที่ดี เด็กๆ นัง่เรียนแบบมีความสุข สระว่ายน ้ าขนาดมาตรฐาน        
โอลมิปิค นอกจากนี้ โรงเรยีนสาธติพฒันายงัมจีุดเด่นที่เสรมิหลกัสูตรที่เน้นหลกัสูตรพฒันาศกัยภาพ
รายบุคคล 

 

 

ขอ้จ ากดัของโรงเรยีน คอื เรือ่งคร ูเนื่องจากเป็นโรงเรยีนเอกชน ท าใหค้รทูีม่าท างานหนัไปสอบ
บรรจคุรเูพื่อเป็นขา้ราชการ ท าใหโ้รงเรยีนขาดแคลนคร ู ทัง้ในเชงิปรมิาณและคุณภาพ ประสบปญัหาครู
ลาออกกลางคนั ท าให้การเรยีนของนักเรยีนขาดความต่อเนื่องซึ่งเป็นประเด็นที่ทางโรงเรยีนเอกชน
ภายใตส้งักดั สช. หลายๆแห่งน่าจะประสบปญัหาในลกัษณะน้ีเช่นเดยีวกนั 
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ภ า พ ร ว ม ก า ร ศึ ก ษ า ข อ ง ป ร ะ เ ท ศ 
1) ระบบการผลิต “ว่าทีค่รปูระจ าการ” ควรมีการปรบัปรงุเปลีย่นแปลงอย่างเร่งด่วน  โดยมี
ประเดน็ทีส่ าคญั ดงันี้ 

- แม้ว่าจะมีปริมาณครูทีจ่บมาจ านวนมาก แต่มีปัญหาเรือ่งคุณภาพครูกล่าวคือ มี
บุคลากรทีผ่ลติจ านวนมาก แต่กม็คีวามขาดแคลนคร ู มาตรฐานแตกต่างกนัระหว่างสถาบนั 
โดยเฉพาะประเดน็ดา้นคุณภาพ ฉะนัน้จงึควรเรง่ปฏริปูระบบการผลติคร ู  

- กระบวนการเรียนการสอนของสถาบนัผลิตครูในปัจจุบนั ยงัค่อนข้างแยกส่วน
ระหว่างการสอนทฤษฎี และการปฏิบติั หรือเป็นการฝึกฝนทีไ่ม่ลุ่มลึกอีกทัง้ไม่มีการ
สอนการวิเคราะหห์ลกัสตูร ส่งผลใหข้าดการบ่มเพาะความเป็นครทูีเ่ขม้ขน้  และบณัฑติที่
จบแล้วเมื่อเขา้เป็นครูประจ าการจงึขาดทกัษะการสอน และขาดทกัษะในการคดิวเิคราะห์
หลกัสตูรแกนกลางทีไ่ดร้บัมา และการประยุกต์สอนใหเ้ขา้กบัเดก็นักเรยีนและบรบิท  ดงันัน้
จงึควรมกีารผสมผสานบรูณาการตัง้แต่ขัน้ตอนการผลติคร ูเพื่อบ่มเพาะความเป็นคร ูทกัษะ
การสอน 

- บณัฑิตทีจ่บครหูรือคุรศุาสตรโ์ดยตรงไม่ได้เข้าท างานบรรจุเป็นครจู านวนมาก  อีก
ทัง้ไม่สามารถดึงดดูคนเก่งให้สนใจเข้ามาประกอบอาชีพครไูด้  ส่วนหนึ่งเนื่องมาจาก
ผลตอบแทนครตู ่า มคีวามแตกต่างกบัอาชพีอื่นมาก  เมื่อเทยีบกบัภาระงาน อกีทัง้ค่านิยม
หรอืการใหค้วามส าคญักบัอาชพีครมูน้ีอยลง ท าใหเ้กดิความขาดแคลนครทูีม่คีุณภาพ ครูที่
มคีวามเชีย่วชาญในบางสาขา  

2) ควรเร่งพฒันา เสริมศกัยภาพครปูระจ าการ  

- ปัจจุบนัมีปัญหาเรือ่งคุณภาพคร ู ครปูระจ าการมีข้อจ ากดัในการสอน ท าให้ผู้เรียน
ขาดความรู้ความเข้าใจอย่างลึกซ้ึง  ควรเร่งพฒันาศกัยภาพครูมคีวามจ าเป็นอย่างยิง่  
เพื่อแลกเปลีย่นเรยีนรูแ้ละน าไปสู่การปรบัปรุงพฒันาวธิกีารสอน  และปรบัการจดัการเรยีน
การสอน   อาท ิการฝึกอบรม แลกเปลีย่นเรยีนรูร้ะหว่างครดูว้ยวธิกีารต่างๆ  สรา้งเครอืข่าย
ครปูระจ าการ  ควรพฒันาระบบครพูีเ่ลีย้งทีส่นบัสนุน  

- ครไูด้ท าหน้าทีไ่ม่เตม็ศกัยภาพความเชีย่วชาญของตน  เน่ืองจากปจัจุบนัครสูอนในวชิา
ที่ตนไม่ได้เชี่ยวชาญ เนื่องจากระบบการสอบครู จะมีการขึ้นบัญชีครูที่สอบได้ไว้ เมื่อ
โรงเรยีนใดมกีารขาดแคลนครแูละขออตัราก าลงัคนมา  ทางส่วนกลางจะจดัส่งครทูีข่ ึน้บญัชี
สอบจดัส่งตามล าดบัที่ขึ้นบัญชีไว้ ท าให้ครูที่ไปสอนตามโรงเรียนไม่ได้สอนตามความ
เชี่ยวชาญเฉพาะของตน  ดงันัน้ควรปรบัปรุงระบบการขึ้นบญัชีครู และการจดัส่งครูไป
ประจ าการตามโรงเรยีน สถานศกึษาตามความเชีย่งชาญ 
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3) ภาครฐัควรพิจารณาปรบัเปลีย่น รปูแบบการบริหารจดัการของสถาบนัการศึกษาให้มีความ
หลากหลายสอดคล้องกบัความพร้อมและศกัยภาพของสถาบนัการศึกษาแต่ละแห่ง  โดยใหอ้สิระ
สถาบนัการศกึษาต่างๆ พจิารณาการเลอืกรปูแบบการบรหิารจดัการทีเ่หมาะสมกบัจุดเน้นและศกัยภาพ
ของสถาบนั โดยมเีงือ่นไข (Commitment) ทีเ่ป็นผลผลติ (Output) ทีช่ดัเจน ตวัอยา่งเช่น  

- สถาบนัการศกึษาทีเ่น้นวชิาการ เน้นผลผลติและผลสมัฤทธิท์างวชิาการทีโ่ดดเด่น 
- สถาบนัการศกึษาทีเ่น้นทกัษะอาชพี เน้นผลผลติทางดา้นทกัษะฝีมอื การประกอบอาชพีสาย

ช่างเทคนิค 
- สถาบนัการศกึษาทางเลอืกวถิพีุทธ เน้นผลผลติการผลติคนด ีมจีรยิธรรม 
- สถาบนัการศกึษาทีเ่น้นทกัษะชวีติ เน้นความสุขและทกัษะการด าเนินชวีติไดด้ ี
- สถาบนัการศกึษาพื้นทีห่่างไกล ชายแดน เน้นการมอีาชพี และความสามารถพึ่งพาตนเอง

ได ้
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สรปุประเดน็การสมัภาษณ์ 
ดร.พรพรรณ ไวทยางกรู 

ผูอ้ านวยการสถาบนัส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี (สสวท.) 
4 กนัยายน พ.ศ. 2556 

 

ความต่อเนือ่งเชงินโยบาย 

ระบบการศกึษาของไทยนัน้ขาดความต่อเนื่องเชงินโยบายการศกึษา เนื่องจากการท านโยบายต้องอิง
จากภาคการเมอืง แต่เมื่อมกีารสบัเปลี่ยนรฐัมนตรขีองกระทรวงศกึษาธกิารอยู่ตลอดเวลาก็ยากที่จะมี
การสานต่อทางนโยบายใหส้ าเรจ็ลุล่วงไดด้ว้ยด ี

- เนื่องจากการท านโยบายการศกึษาได้รบัอทิธพิลจากการเมอืงเป็นอย่างมาก เมื่อภาคการเมอืง
รุ่นใหม่เป็นกลุ่มคนที่ไรคุ้ณภาพ เขา้มาท างานได้เพยีงเพราะใช้เส้นสายภายใน จงึเป็นการฉุด
คุณภาพการศกึษาลงไปดว้ยในขณะเดยีวกนั 

- คนที่เข้ามาบริหารทางด้านการศึกษา ถึงจะให้ความส าคัญแต่ก็ไม่ได้เข้าใจอย่างแท้จริง 
โดยเฉพาะอย่างยิง่ผู้ที่เข้ามาเป็นรฐัมนตรขีองกระทรวงศึกษาธิการที่ผ่านมานัน้ไม่ใช่คนที่มี
ความรูค้วามสามารถในเรื่องของศกึษาศาสตรม์ากนัก ไม่สามารถมองในภาพใหญ่และส่งเสรมิ
การพฒันาไดอ้ยา่งครบองคป์ระกอบ 

 

คุณภาพของระบบการศกึษา 

สถาบนัศกึษานัน้มคีุณภาพลดต ่าลงโดยภาพรวม นกัเรยีนไทยไดผ้ลการประเมนิจาก PISA ในระดบัทีต่ ่า
กว่าเกณฑอ์กีทัง้ยงัมปีญัหาในเรือ่งของค่านิยมทีส่่งผลโดยตรงต่อการพฒันาการศกึษา 

- การเข้าเรยีนในมหาวิทยาลยัยงัคงเป็นค่านิยมที่มีความเด่นชดั ซึ่งอันที่จรงิแล้วการรองรบั
นกัศกึษาเขา้สู่มหาวทิยาลยันัน้ท าไดแ้ค่เพยีงรอ้ยละ 30 ของนักเรยีนทัง้หมด ซ ้าแลว้ไม่มกีารให้
ความส าคญัต่ออาชวีศกึษาทัง้ๆ ทีต่ลาดแรงงานมคีวามต้องการแรงงานในระดบันี้อยู่เป็นจ านวน
มาก อกีทัง้ยงัมกีารเหยยีดระดบัชัน้ (Discriminate) ดว้ยค่านิยมทางสงัคมอกีดว้ย 

- ปรญิญาคอืใบเบกิทางทีส่ าคญัมากกว่าทกัษะทีม่แีละจบัต้องไดจ้รงิทุกคนมุ่งเน้นเรยีนใหไ้ดวุ้ฒทิี่
สูงเพื่อเอามาประดบัเป็นสถานภาพ (Status) ในสงัคม โดยเฉพาะอย่างยิง่ในปจัจุบนัทีป่รญิญา
ตรนีัน้ไม่เพยีงพอ ทุกคนต้องพยายามเรยีนเพื่อให้ได้ปรญิญาโท ทัง้ๆที่ไม่รูค้วามต้องการของ
ตนเอง ไม่มจีุดมุ่งหมายทีแ่ทจ้รงินอกจากการเรยีนเพื่อให้ไดวุ้ฒ ิท าใหใ้นทีสุ่ดขาดทกัษะการใช้
ชวีติและประสบการณ์ทีส่ถานศกึษาไมส่ามารถใหไ้ด ้
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- แรงงานระดบัล่างส่วนมากจบ ม.3 – ม.6 ไม่มพีืน้ฐานกระบวนการคดิทางวทิยาศาสตร ์ซึง่ในจุด
นี้เป็นสิง่ที่ สสวท. ต้องเขา้มามสี่วนเกี่ยวขอ้งด้วยการเสนอมาตรฐานเพื่อส่งเสรมิการเรยีนรู้ที่
ถูกตอ้ง 

 

การผลติครแูละคุณภาพของครใูนระบบการศกึษา 

ปจัจุบนัคนส่วนใหญ่ที่เลอืกเป็นครูคอืกลุ่มคนที่ไม่สามารถประกอบอาชพีในลกัษณะอื่น หรอืไม่รูว้่าจะ
ประกอบอาชพีอะไรกล่าวคอื ไม่ได้มใีจอยากจะเป็นครู อีกทัง้ยงัต่างจากในอดตีที่คนที่จะมาประกอบ
อาชพีเป็นครนูัน้คอืคนทีเ่ก่งทีสุ่ดในชัน้เรยีน 

- สถาบนัสรา้งบุคลากรทางดา้นการศกึษาอย่างมหาวทิยาลยัราชภฎั ไม่มคีวามเชื่อมโยงต่อความ
ต้องการของโรงเรยีนหรอืประเทศชาต ิอกีทัง้ยงัพยายามผลติคนในสายอาชพีอื่นที่ไม่ใช่ Core 
Business ของตนเองเพยีงเพื่อตอ้งการหารายได ้เปิดภาคค ่า วนัเสารอ์าทติย ์และหน่วยผลติครู
เองกไ็มไ่ดม้คีวามสามารถมากนกั  

- จากการส ารวจบุคลากรการศกึษาไทยของ TEDS-M (Teacher Education and Development 
Study in Mathematics) พบว่าครทูีส่อนนักเรยีนในกลุ่มสาระคณิตศาสตรส์่วนมากนัน้มคีวามรู้
เพยีงพอแค่การสอนในระดบัประถมเท่านัน้ 

- ทัง้นี้ สสวท. ได้พยายามทีจ่ะเผยแพร่ความรูก้ารจดัการเรยีนการสอนทีเ่พยีงพอผ่านการจดัท า
ต าราเพื่อคร ูหรอืทีเ่รยีกว่าคู่มอืครสู่งใหอ้งคก์ารคา้ (สกสค.) เป็นผูจ้ดัจ าหน่าย แต่อย่างไรกต็าม
กย็งัประสบปญัหาตน้ทุนในการผลติ รวมไปถงึอุปสรรคในการเผยแพร่ใหท้ัว่ถงึ ท าใหคู้่มอืครไูป
ไมถ่งึมอืกลุ่มเป้าหมายทีต่้องการทัง้ๆทีร่าคาต้นทุนจรงิแลว้ไม่ไดสู้งมากมายเพราะ สสวท. เป็น
ผูผ้ลติ Prototype ให ้ อกีทัง้กลไกการคา้ขายกไ็มส่นับสนุนใหโ้รงเรยีนมอีสิระในการเลอืกซือ้นัก 
การทีใ่หอ้งคก์ารคา้ (สกสค.) เป็นผูจ้ดัจ าหน่ายนัน้เป็นอกีปญัหาหน่ึงเน่ืองจากเป็นองคก์รภายใต้
หน่วยงานรฐัจงึไมม่ปีระสทิธภิาพเทยีบเท่าเอกชน 

- เนื่องดว้ยการขาดแคลนคู่มอืครนูี้เองทีท่ าใหคุ้ณภาพของการเรยีนการสอนเสื่อมถอยลง เมื่อครู
ใชห้นงัสอืเล่นเดยีวกบันกัเรยีน การเรยีนการสอนยอ่มไม่มทีศิทางทีถู่กตอ้งอยา่งทีค่วรจะเป็น 

- ความหวงัของระบบการศึกษานัน้อยู่ที่การบ่มเพาะวชิาให้แก่ครูรุ่นใหม่ เพราะเราไม่สามารถ
แกไ้ขแนวคดิของครรูุน่เก่าไดแ้ลว้ ควรเปลีย่นวธิกีารสอน เน้นการแกป้ญัหามากกว่าการท่องจ า 

- ครจูะตอ้งไดร้บัการพฒันาอยูต่ลอดเวลา ไมใ่ช่ว่าจบอยูท่ีก่ารเรยีนเพื่อใหไ้ดม้าซึง่วชิาชพี 
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อุปกรณ์และสือ่การสอนเป็นปจัจยัทีส่ าคญั 

กลุ่มสาระวทิยาศาสตรแ์ละคณิตศาสตรน์ัน้จะต้องมกีารใชส้ื่อการสอนทีม่คีุณภาพ แต่โรงเรยีนขนาดเลก็
ไมม่งีบประมาณเพยีงพอ ในขณะทีโ่รงเรยีนใหญ่ทีม่กีไ็ม่มเีวลาน าอุปกรณ์เหล่านัน้มาใชเ้พราะครงูานลน้
มอืและไมม่เีวลาเนื่องดว้ยภาระงานอื่นๆทีไ่มเ่กีย่วกบัการเรยีนการสอน  

- ผู้บรหิารโรงเรยีนโดยส่วนมาเป็นเพยีง General Administration ที่ไม่มคีวามรูท้างด้านการ
ศกึษาศาสตร ์ท าใหเ้กดิการไม่สอดคลอ้ง (Mismatch) ในเรื่องของภาระหน้าที ่เหน็ความส าคญั
ผดิจดุ มอบหมายหน้าทีใ่หแ้ก่ครใูนสิง่ทีไ่มเ่หมาะสมกบัทกัษะ ตกตวัอย่างเช่น การทีค่รพูละต้อง
สอนคณติศาสตรเ์ป็นตน้ 

- เดก็ควรมสีภาพการเรยีนรูท้ีเ่หมาะสม มสีื่อการเรยีนการสอนทีด่ ีมคีรทูีม่คีุณภาพและตรงวุฒ ิรฐั
มกีารนโยบายสนบัสนุนเดก็ทีข่าดโอกาสหรอืยูใ่นสภาพแวดลอ้มทีไ่มส่มบรูณ์ 

- ลกัษณะการให้เงนิทุนแก่โรงเรยีนหรอืนักเรยีนนัน้ควรค านึงถงึความจ าเป็นของแต่ละสถาบนั
ศึกษา ผู้ที่ขาดมากย่อมต้องการการช่วยเหลือมาก ใช่ว่าให้ทุกโรงเรยีนเท่ากนัหมด ส าหรบั
โรงเรยีนที่พร้อมอยู่แล้วก็เปรยีบเสมอืนเป็นการเสยีเปล่า แต่หากเลือกวิธกีารปฏิบตัิเช่นกัน 
อาจจะเกิดประเด็นปญัหาเรื่องของนโยบายประชานิยมขึ้นมาได้ เป็นอีกหน่ึงจุดที่ชี้ให้เห็นว่า
การเมอืงเป็นปจัจยัแทรกแซงทีส่ าคญั 

 

หลกัสตูรการเรยีนการสอน 

ทีจ่รงิแล้วหลกัสูตรการเรยีนการสอนของประเทศไทยนัน้มกีารวางเอาไว้อย่างเป็นระบบและครอบคลุม
รอบด้าน แต่ครูไม่สามารถน าไปปฏบิตัไิด้อย่างเต็มที่ อนัเนื่องมาจากขอ้จ ากดัทางด้านสื่อการสอนและ
คุณภาพของครูเอง การขาดแคลนก าลงัคนและโครงสรา้งพื้นฐานก็เป็นประเดน็ทีส่ าคญัทีท่ าให้คุณภาพ
การศกึษาลดถอยลงเรือ่ยๆ  

- โดยเฉพาะในพืน้ทีต่่างจงัหวดัทีค่รมูจี านวนจ ากดั จงึท าใหค้รจู าเป็นทีจ่ะต้องท าทุกอย่างได ้สอน
ทุกอยา่งเป็น แต่เมือ่ไมม่ทีกัษะจงึไมเ่กดิประสทิธผิล 

- การเรยีนรูใ้นระดบัประถมศกึษามคีวามส าคญัเป็นอย่างมากต่อการพฒันาทางดา้นความคดิของ
เดก็ แต่เมื่อฐานไม่ดกีารต่อยอดก็ไม่สามารถท าได้อย่างที่ควรจะเป็น ซึ่งต่างจากต่างประเทศ
หรอืในประเทศทีพ่ฒันาแลว้ ทีล่ว้นใหค้วามส าคญัต่อการศกึษาระดบัพืน้ฐานทัง้นัน้ 

- ควรใหค้วามส าคญักบัการปพูืน้ฐานในระดบัชัน้ปฐมวยัและประถมศกึษาใหม้ากขึน้ 

- หลกัสูตรการสอนจะต้องท าให้นักเรยีนสามารถใช้ทักษะที่มอียู่ในชีวิตประจ าวนัได้ในทุกๆ
สาขาวชิา แต่สิง่ทีส่ าคญัคอื (1) นักเรยีนต้องสามารถอ่านออกเขยีนได ้ไม่ใช่แค่สามารถอ่านได้
อย่างเดียว แต่ต้องสามารถจบัใจความและถ่ายทอดได้ด้วยเช่นกันมีวิชาคณิตศาสตร์และ
วทิยาศาสตรเ์ป็นหลกัพืน้ฐานในกระบวนการคดิ (2) การวางหลกัสูตรการศกึษาจะต้องเป็นใน
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ลกัษณะกระจายอ านาจ สรา้งโอกาสใหก้บัระดบัทอ้งถิน่ แต่ในขณะเดยีวกนัจะต้องมกีารควบคุม
มาตรฐานและคุณภาพจากส่วนกลาง โดยใช้มาตรฐานการวดัที่สามารถท าให้เกดิการควบคุม
คุณภาพทีแ่ทจ้รงิได ้ตอ้งใหค้วามส าคญักบัการวดัและประเมนิผลอยา่งเพยีงพอ 

- ควรให้ความส าคญักบัการบรูณาการความรู ้ทัง้คณิตศาสตรว์ทิยาศาสตรแ์ละศลิปะหรอืภาษา
เขา้ดว้ยกนั ใหน้กัเรยีนสามารถใชค้วามรูใ้นองคร์วมอย่างผสมผสานในการแก้ปญัหา ซึง่ในจุดน้ี
ควรมกีารกระตุน้ใหเ้กดิความตระหนกัในความส าคญัของการบูรณาการ 

- ใหค้วามส าคญักบั STEM และควรใหค้วามส าคญักบัการรว่มมอืกบัเอกชนและภาคพืน้ทอ้งถิน่  
 

ความสามารถในการรองรบันกัเรยีน 

มคีวามพยายามในการเพิม่ให้ถงึการศกึษาภาคบงัคบั เดมิเรามโีรงเรยีนประถมกว่า 30,000 โรงเรยีน 
แต่มโีรงเรยีนมธัยมเพยีงแต่ 3,000 โรงเรยีน ซึง่การทีน่กัเรยีนทุกคนจะเขา้สู่ระดบัมธัยมศกึษานัน้เป็นไป
ไม่ได้อย่างแน่นอน ท าให้ต้องมกีารเปิดโรงเรยีนเพิม่ แต่ก็เป็นการเปิดเพิม่ที่ไม่มคีุณภาพ ทรพัยากร
บุคคลไมพ่รอ้ม ท าใหค้รตูอ้งสอนควบชัน้ 

- หนึ่งในแนวทางการเปิดโรงเรยีนเพิม่คอืโรงเรยีนขยายโอกาส คือการขยายตวัของโรงเรยีน
ประถมที่เปิดระดบัมธัยมเพิม่ซึ่งไม่ใช่โครงการที่ถูกไตร่ตรองโดยรอบด้าน เป็นการขยายที่ไม่
ค านึงถงึประสทิธภิาพและไมย่งัผลสมัฤทธิอ์ยา่งแทจ้รงิ 

- หนึ่งเหตุผลของโรงเรยีนขยายโอกาสนัน้คอืเพยีงเพื่อใหค้รอบคลุมการศกึษาภาคบงัคบั 

- ในพืน้ที่ๆ ตอ้งการความช่วยเหลอืนัน้ควรเรง่ใหเ้กดิการพฒันา เพราะสภาพแวดลอ้มนัน้ส่งผลต่อ
การเรยีนรูอ้ยา่งมาก ไมว่่าจะเป็นความเป็นอยู่ของครอบครวั การเดนิทางทีย่ากล าบาก และการ
ทีเ่ดก็ไมไ่ดร้บัการดแูลอยา่งทัว่ถงึ ทุกสิง่ลว้นส่งผลต่อผลสมัฤทธิท์างการศกึษาทัง้สิน้ 

- สดัส่วนของครูหรอืนักเรยีนต่อโรงเรยีนที่ใช้กนัเป็นเพยีงวธิกีารเฉลี่ยจ านวนคนต่อจ านวนโรง 
กล่าวคอื ไมส่ามารถบอกสภาพความเป็นจรงิได้ 

 

การสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการศกึษาทีต่ า่กว่ามาตรฐาน 

- ระบบการสอบ O-NET ในปจัจุบนั เป็นเพยีงแค่การเลอืกสอบองค์ความรูข้องการท่องจ า ไม่
วดัผลทางดา้นกระบวนการคดิ สมควรทีจ่ะต้องมกีารเปลีย่นแปลงอกีทัง้นักเรยีนทีส่อบบางส่วน
นั ้นไม่จริงจังกับการท าข้อสอบ กล่าวคือ จะต้องมีการปรับปรุงเป็นการสอบเพื่อให้จบ
มธัยมศกึษาตอนปลายเพื่อใหน้กัเรยีนสนใจและตัง้ใจท ามากขึน้  

- การสอบแบบปรนัย (Multiple Choice) เป็นการวดัผลทีร่วดเรว็ ประเมนิง่ายแต่ไม่สามารถวดั
ความสามารถได้อย่างแท้จรงิ เพราะสามารถท าได้ด้วยการเดาสุ่ม ในขณะที่ข้อสอบอัตนัย 
(Open-ended Question)ทีส่ามารถวดัผลไดด้กีว่านัน้ใชเ้วลาในการประเมนินานกว่ามาก 
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- นักเรยีนล้วนต้องมกีารตวิตามสถานกวดวชิาเพื่อการสอบเขา้มหาวทิยาลยัในปจัจุบนัไม่ใช่การ
สอบวดัความรูท้ีไ่ดจ้ากการร ่าเรยีนในโรงเรยีนแต่อยา่งใด  

 

ประเดน็ขอ้เสนอแนะหรอืขอ้คดิเหน็อืน่ๆ 

- ตอ้งสนบัสนุนใหเ้กดิอตัราส่วนนกัวจิยัต่อประชากร 15:10,000  

- การศกึษาควรอยูบ่นพืน้ฐานของความเสมอภาค ทุกคนควรไดร้บัโอกาสเท่ากนั 

- ความสามารถของคนไทยยงัคงไมพ่รอ้มกบัการบรหิารแบบกระจายอ านาจ (Decentralization) 

- ตอ้งใหค้วามส าคญักบั Media Literacy ใชป้ระโยชน์ดว้ยการบรณูาการ ใชส้ื่อเป็นตวักลางอย่าง
มปีระสทิธผิลยกตวัอยา่งเช่น สถานโีทรทศัน์ช่อง 9 ทีใ่หช้่วงเวลา สสวท. 

- การสรา้งสงัคมโดยรวมนัน้ต้องมรีากฐานที่แขง็แรงมาจากการศกึษาที่ด ีต้องใหค้วามส าคญัแก่
การศกึษาเป็น Priority แรก 

- องคก์ารปกครองส่วนทอ้งถิน่และภาคเอกชนควรเขา้มามสี่วนร่วมในการจดัการศกึษา ใหค้วาม
ร่วมมอืในการสรา้งสื่อการเรยีนรู ้ตลอดจนถงึการวางแผนว่านักเรยีนที่จบการศกึษาออกมาจะ
สามารถท าประโยชน์อะไรให้กบัชุมชน เป็นต้น เพราะล าพงัเงนิจากภาครฐัเพยีงอย่างเดยีวไม่
สามารถตอบโจทยท์ุกอยา่งไดท้นัท่วงท ี

- การแกป้ญัหาควรเริม่จากการมองในภาพใหญ่ (Macro) แลว้ถงึลงลกึในเชงิย่อย (Micro) เพื่อให้
เกดิความเป้นบูรณาการเขา้ดว้ยกนั หากเริม่จากภาพย่อยแลว้รวมเป็นภาพใหญ่จะเป็นการยาก
ทีจ่ะท าใหมุ้ง่สู่เป้าหมายรว่มเดยีวกนัได ้

- มีการให้ทุนแต่เมื่อส าเร็จการศึกษาแล้วกลับไม่มีหน้าที่หรือต าแหน่งหน้าที่การงานให้ลง 
เปรยีบเสมอืนการให้ทุนดงักล่าวนัน้เสยีไปเปล่าๆเนื่องจากไม่สามารถใช้ความรู้ที่ได้มาอย่าง
เต็มที่และเกิดประโยชน์ ในที่สุดคนที่ได้ทุนเพื่อการวิจยัเหล่านัน้ก็ผนัตัวไปเป็นอาจารย์ใน
มหาวทิยาลยั แทนทีจ่ะไดใ้ชค้วามรูท้ีม่อียูใ่นการพฒันาสิง่นวตักรรม ปญัหาทีย่ ิง่ไปกว่านัน้คอืไม่
มใีครมแีรงจูงใจที่จะไปอยู่มหาวทิยาลยัที่ห่างความเจรญิ  ซึ่งท าให้ความเป็นไปได้ที่จะค้นพบ
ชา้งเผอืกและในพืน้ทีเ่หล่านัน้หายไป เดก็เก่งทีข่าดครเูก่งยอ่มไมส่ามารถประสบความส าเรจ็ได้ 

- ประชาคมอาเซยีนจะท าใหเ้กดิการเคลื่อนยา้ยของแรงงาน(Labor Mobility) ภายในหมู่ประเทศ
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในกรณีของประเทศไทยนั ้น มีความเป็นไปได้สูงที่จะเกิดการ
เคลื่อนยา้ยออกของแรงงานทกัษะสงูในขณะทีเ่กดิการไหลเขา้ของแรงงานทกัษะต ่า 

- สิง่ทีค่วรท าให้ส าเรจ็คอื (1) ท าอย่างไรใหค้นในประเทศพฒันาไปดว้ยกนั (2) ท าอย่างไรให้คน
เก่ง (Cream of the Crop) มาเป็นบุคลากรในระดบัประถมศกึษาเพื่อการสรา้งพืน้ฐานทีด่ขีอง
กระบวนการเรยีนรู ้
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สรปุประเดน็จากการสมัภาษณ์ 
นายพารณ อิศรเสนา ณ อยธุยา 

ผูอ้ านวยการใหญ่โรงเรียนดรณุสิกขาลยั 
9 กนัยายน 2556 

 

การปฏิรปูการศึกษาไทย 

 พระราชบญัญติัการศึกษาการแก้ปญัหาเรื่องวิกฤตการศึกษาไทยควรต้องย้อนกลับไปที่
พืน้ฐาน (Go back to Basic) ต้องยอ้นกลบัไปใหค้วามส าคญักบันโยบาย Child-centered มุ่ง
พฒันาผูเ้รยีนปรบัเปลีย่นวธิกีารสอนใหส้อดคลอ้งกบัพระราชบญัญตักิารศกึษา ปี 2542 มาตรา 
22 ทีว่่า “การจดัการศกึษาต้องยดึหลกัว่าผูเ้รยีนทุกคนมคีวามสามารถเรยีนรูแ้ละพฒันา ตนเอง
ได ้และถอืว่าผู้เรยีนมคีวามส าคญัทีสุ่ด กระบวนการจดัการศกึษาต้องส่งเสรมิใหผู้เ้รยีนสามารถ
พฒันาตามธรรมชาติและเต็มตามศกัยภาพ”กล่าวถึงการจดัการเรยีนรู้ที่ยอมรบัว่าบุคคลหรอื
ผูเ้รยีนมคีวามแตกต่างกนั และทุกคนสามารถเรยีนรูไ้ด ้ดงันัน้ในการจดัการเรยีนรูท้ี่เน้นผู้เรยีน
เป็นส าคญัแต่ปญัหาคอืไมม่กีารบงัคบัใชก้ฎหมาย ไมม่ใีครน าไปปฏบิตัจิรงิ 

 นอกจากนี้ในกฎหมายรฐัธรรมนูญ ไดร้ะบุไวใ้นมาตรา 49 เช่นกนั 
“มาตรา 49   บุคคลยอ่มมสีทิธเิสมอกนัในการรบัการศกึษาไมน้่อยกว่าสบิสองปีทีร่ฐั

จะตอ้งจดัใหอ้ย่างทัว่ถงึและมคีุณภาพ โดยไมเ่กบ็ค่าใชจ้่าย 
ผู้ยากไร้ ผู้พกิาร หรอืทุพพลภาพ หรอืผู้อยู่ในสภาวะยากล าบาก ต้องได้รบัสทิธติาม

วรรคหนึง่ และการสนบัสนุนจากภาครฐัเพือ่ใหไ้ดร้บัการศกึษา โดยทดัเทยีมกบับุคคลอืน่ 
การจัดการศึกษาอบรมขององค์การวิชาชีพหรือเอกชน การศึกษาทางเลือกของ

ประชาชน การเรยีนรูด้ว้ยตนเอง และการเรยีนรู้ตลอดชวีติ ย่อมไดร้บัความคุม้ครองและส่งเสรมิ
ทีเ่หมาะสมจากรฐั” 

อย่างไรก็ตาม สภาพความเป็นจริงยังไม่สามารถด าเนินการได้จริงดังที่ระบุไว้ใน
รฐัธรรมนูญอยา่งครบถว้น ทัว่ถงึ 

 
 ปฏิรปูกระทรวงศึกษาธิการ ปจัจุบนัการท างานของหน่วยงานในกระทรวงศกึษายงัเป็นแบบ

แยกส่วนอยู่มาก ควรต้องมกีารบูรณาการร่วมกนัมากขึน้อาจแบ่งตามหน้าที่ (Function) เช่น
การศกึษาในระบบ การศกึษานอกระบบ การศกึษาตามอธัยาศยั และการศกึษาทางเลอืก 
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 ปัจจยัแห่งความส าเรจ็ในการเปล่ียนแปลง (Key Success Factors for Change)  
 Paradigm Shiftการปฏริูปการศึกษาไทยนัน้ต้องเริม่จากการเปลี่ยนวธิคีดิ แต่การ

เปลี่ยน Mindset ของสงัคมไม่ใช่เรื่องง่าย ที่ผ่านมาคนที่เกี่ยวข้องยงัไม่ยอมเปลี่ยน 
mindset จงึท าใหเ้วลาคดินโยบายใหม่ๆออกมากไ็ม่ค่อยประสบความส าเรจ็ อย่างไรก็
ตามบางครัง้การเปลีย่นแปลงตอ้งเริม่จากคนทีพ่รอ้มทีจ่ะเปลีย่นก่อน  

 Leadership กุญแจส าคญัที่จะท าให้การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นจริงคือ ผู้น า ดงันัน้ใน
บรบิทของเรือ่งการศกึษานัน้ผูบ้รหิารโรงเรยีนจงึอาจมคีวามส าคญัมากกว่าครเูสยีอกี 

 Start Small หากจะปฏริูปการศกึษาทัง้ระบบใหญ่คงเป็นเรื่องยาก ต้องใช้เวลานาน 
ดงันัน้ควรเริม่จากจดุเลก็ๆ เมือ่ประสบความส าเรจ็แลว้ค่อยขยายออกไปเรื่อยๆ เช่นการ
ส่งเสรมิการศกึษาทางเลอืกอย่างจรงิจงั นัน่คอื คดิวางแผนภาพใหญ่ระดบัมหภาคแต่
เริม่ท าจดุเลก็ๆ ก่อน 

 การศึกษาทางเลือก ตอนนี้การศึกษาทางเลือกก าลังได้ร ับความนิยมมากขึ้นมากใน
ต่างประเทศ เห็นได้จากสดัส่วนของโรงเรยีนทางเลือกที่เพิ่มขึ้นทุกปี ขณะที่ในประเทศไทย
โรงเรยีนทางเลอืกยงัมจี านวนน้อยและไม่ได้รบัการสนับสนุนจากภาครฐัมากเท่าที่ควร จ าเป็น
จะต้องมกีารตัง้หน่วยงานทีร่บัผดิชอบในกระทรวงโดยตรง รวมทัง้การออกกฎหมายมารองรบั 
ปจัจุบนัมีเพียงสมาคมสภาการศึกษาทางเลือกและเครือข่ายโรงเรียนชุมชนไม่สามารถ
ขบัเคลื่อนเชงินโยบายได้ นอกจากนี้โรงเรยีนทางเลอืกมอุีปสรรคในการน าหลกัสูตรแกนกลาง
การศึกษาขัน้พื้นฐานไปใช้ในการจดัการเรยีนการสอน เนื่องจากมกีรอบแนวทางที่ไม่เอื้อกบั
การศกึษาทางเลอืก รวมทัง้การสอบเขา้มหาวทิยาลยัซึง่ยงัเน้นการคดัเลอืกความรูด้า้นวชิาการ
แบบท่องจ าเป็นหลกั 

 สังคมแห่งปัญญา (Wisdom-based Society)สังคมไทยแต่เดิมเป็นสังคมแห่งปญัญา 
(Wisdom Based Society) แต่เรากลบัมาให้ความส าคญัของการศกึษาอยู่ที่ตวัความรู ้ตาม
แนวคดิของชาตติะวนัตกไปสู่สงัคมแห่งความรู ้(Knowledge Based Society) หรอืเป็นเพยีงแค่
สงัคมของขอ้มลู (Information Society) ทัง้นี้ความรูเ้ป็นสิง่ส าคญั แต่ยิง่ไปหว่านัน้ต้องมปีญัญา
ดว้ย คนทีม่ปีญัญานัน้หมายความว่าเป็นคนทีม่คีวามเขา้ใจอย่างลกึซึง้ สามารถน าขอ้มลูความรู้
นัน้มาใชใ้หเ้กดิประโยชน์ไดจ้รงิ 
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โรงเรียนดรณุสิกขาลยั 

 ปรชัญาการศึกษาของโรงเรยีนตัง้อยู่บนหลกัการ Constructionismของ Prof. Seymour 
Papert แห่ง The Media Lab of Massachusetts Institute of Technology (MIT)โดย
กระบวนการเรยีนรูน้ี้มชีื่อภาษาไทยว่า “การเรยีนรูเ้พื่อสรา้งสรรคด์ว้ยปญัญา” มคีวามคลา้ยคลงึ
กบัหลกัการเรยีนรูผ้่านการปฏบิตัภิาวนาในพุทธศาสนา ทีใ่หค้วามส าคญักบัการสรา้งองคค์วามรู้
ผ่านประสบการณ์จรงิของตนเอง โดยหลกัการพื้นฐานของการจดัการเรยีนรูจ้ะประกอบดว้ย 3 
กระบวนการทีส่ าคญั คอื 1) การคดิ (Thinking or Designing)  2) การลงมอืท า (Making or 
Doing) 3)การสะท้อนความคิด (Reflecting or Contemplating) กระบวนการเรยีนรู้แบบ 
Constructionism นี้เป็นการเรียนผา่นโครงงาน (Project Based Learning)สิง่ทีน่ักเรยีนสรา้ง
นัน้จะเป็นโจทยท์ีน่ักเรยีนสนใจ ซึง่นักเรยีนจะไดพ้บประสบการณ์และความรูท้ีห่ลากหลายทีจ่บั
ต้องไดช้วีติจรงิ จากนัน้นักเรยีนก็จะไดผ้่านกระบวนการสะทอ้นความคดิ (Reflection) ดว้ยการ
บนัทกึประจ าวนั ซึ่งเป็นการใหน้ักเรยีนได้ฝึกฝนการทบทวน และเรยีนรูจ้ากประสบการณ์และ
กระบวนการทีไ่ดผ้่านไป 

 พนัธกิจ ของโรงเรยีนดรุณสกิขาลยัทีส่ าคญัอกีประการหนึ่ง คอื การพฒันาผูเ้รยีนใหส้ามารถใช้
วิจารณญาณในการคดัสรรข่าวสาร (Data) ที่มอียู่มากมายในปจัจุบนั มาแปรเป็นข้อมูล 
(Information) ที่เป็นประโยชน์ สามารถคดิวเิคราะห์ สงัเคราะห์ และพฒันาขอ้มลูเหล่านัน้ไปสู่
ความรู ้(Knowledge) ที่ส ัง่สมเป็นประสบการณ์ ซึ่งเมื่อน าไปใช้อย่างมสีต ิจะท าให้เกดิปญัญา 
(Wisdom) ทีจ่ะเป็นพืน้ฐานในการแก้ปญัหา วางแผน และการสรา้งสรรคน์วตักรรม 
 

 การจดัการเรยีนการสอนเน้นให้ผู้เรยีนพฒันากระบวนการเรยีนรู้จากการปฏบิตัิจรงิในเรื่องที่
ตนเองสนใจ และบรูณาการวชิาการต่างๆไปพรอ้มๆกบัพฒันาทกัษะทัง้ 5 ดา้น คอื 
 IQ (Intelligent Quotient) ด้านสตปิญัญาและความเฉลยีวฉลาด พฒันาให้ผู้เรยีนมี

ทกัษะกระบวนการคิด กระบวนการเรียนรู้ มีความเฉลียวฉลาดเพิ่มขึ้น และ ใฝ่หา
ความรูอ้ยา่งต่อเนื่อง 

 EQ (Emotional Quotient) วุฒภิาวะทางอารมณ์ พฒันาใหผู้เ้รยีนรูจ้กัตนเอง และ มี
ความมัน่คงทางอารมณ์ 

 AQ (Adversity Quotient) ความสามารถในการท างานภายใต้สภาวะความกดดนัไดด้ี  
พัฒนาทักษะในการแก้ปญัหาที่ไม่เคยพบมาก่อนและการเผชิญสถานการณ์ที่
หลากหลาย เพื่อใหผู้เ้รยีนสามารถปรบัตวัไดท้นัต่อการเปลีย่นแปลง 

 TQ (Technology Quotient) ทกัษะทางเทคโนโลย ีพฒันาความคล่องแคล่วในการใช้
เทคโนโลย ีและรูจ้กัเลอืกใชเ้ทคโนโลยต่ีาง ๆ ใหเ้หมาะสม กบัความตอ้งการ 
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 MQ (Morality Quotient) ดา้นคุณธรรม ปลูกฝงัคุณธรรม จรยิธรรม ให้ผูเ้รยีนมจีติใจ
งดงาม รู้จกัขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดี และอยู่ในสังคมแห่งการเรยีนรู้ได้อย่างมี
ความสุข 

 หลกัในการจดัการเรียนรู้ของดรณุสกิขาลยั ตัง้อยูบ่นพืน้ฐาน 3 ประการ คอื 
1. การเรยีนรูเ้พื่อสรา้งสรรคด์ว้ยปญัญา (Constructionism Project-based Learning) คอื 

เน้นการจดัการเรยีนรูท้ี่มผีู้เรยีนเป็นศูนย์กลาง เรยีนรู้ผ่านประสบการณ์ที่ผู้เรยีนหรอื
กลุ่มมคีวามสนใจ และเน้นการสรา้งกระบวนการคดิและการเรยีนรูด้้วยตนเอง เพื่อบ่ม
เพาะนิสยัรกัการเรยีนรูแ้ละใฝเ่รยีนรูไ้ปตลอดชวีติ 

2. การสรา้งชุมชนแห่งนกัเรยีนเรยีน (Learning Organization) คอื การสรา้งสิง่แวดลอ้มให้
เหมาะสมกบัการเรยีนรู้ ซึ่งรวมทัง้สิง่แวดล้อมทางกายภาพและทางสงัคม ที่ผู้บรหิาร
โรงเรยีน ครู นักเรยีนและผู้ปกครอง อยู่ร่วมกนัเป็นชุมชน เป็นนักเรยีนรู้และพฒันา
ตนเองไปดว้ยกนัตลอดเวลา เพื่อสรา้งบรรยากาศทีเ่รยีนรูก้นัดว้ยความเป็นกลัยาณมติร 
เป็นแบบอยา่งของสงัคมทีด่ ีท างานรว่มกนัอยา่งสรา้งสรรคใ์หก้บัเดก็และเยาวชน 

3. การปฏบิตัภิาวนาและความเป็นไทย (Mindfulness Meditation and Thai Cultures) 
การพัฒนาคุณภาพของจิตใจเป็นรากฐานที่ส าคัญของการพฒันาสติปญัญาและจิต
วญิญาณในนักเรยีนทุกคน การเป็นผู้มคีุณธรรม เป็นจุดเริม่ต้นของการคดิ การเรยีนรู้
และการท างานทีส่รา้งสรรค ์รวมทัง้การธ ารงคร์กัษาไวซ้ึง่ความเป็นไทย วฒันธรรมและ
ศลีธรรมจรรยาที่ดงีามของไทย ใหส้บืทอดไปยงัลูกหลานดว้ยความภาคภูมใิจในความ
เป็นไทย และมคีวามเคารพและอยูร่ว่มกนักบัวฒันธรรมอื่นไดใ้นสงัคมแห่งโลกาภวิตัน์ 

  การเรียนรู้เป็นชัน้คละ การจดัการเรยีนรูใ้นแต่ละระดบัการเรยีน นักเรยีนจะคละอายุกนั โดย
คุณครูจะดูแลพฒันาการของนักเรยีนเป็นรายบุคคล ซึ่งนักเรยีนแต่ละคนจะเรยีนช้าเรยีนเรว็
แตกต่างกนัในแต่ละเรือ่งแต่ละสาขาวชิา คุณครจูะดแูลใหน้ักเรยีนไดเ้รยีนรูไ้ปตามธรรมชาตแิละ
ศกัยภาพของตนเอง 

 การประเมินผลนักเรียนครจูะจดบนัทกึการสงัเกตการณ์ ประเมนิผลนักเรยีน และจะสื่อสารกบั
ผูป้กครองเป็นระยะๆ เพื่อรบัทราบและรว่มกนัพฒันานักเรยีนอย่างเป็นองคร์วม การประเมนิผล
เน้นการประเมนิผลอย่างหลากหลาย ทัง้จากการประเมนิผลสมัฤทธิท์างวชิาการ เช่นเดยีวกบั
โรงเรยีนทัว่ไป และมกีารประเมนิผลดา้นกระบวนการเรยีนรู ้ทศันคต ิทกัษะทางสงัคม ผ่านการ
สงัเกตการณ์ในสถานการณ์จรงิ (Authentic assessment) และการให้ผู้เรยีนได้ฝึกฝนการ
ประเมนิตนเองเพื่อการพฒันาตนเองอย่างต่อเนื่องสม ่าเสมอ  

 ปจัจุบนัโรงเรยีนดรุณสกิขาลยัได้ท าการศกึษาวจิยัร่วมกนักบั School of Education ของ
มหาวทิยาลยั Stanford ในการพฒันาศกัยภาพบุคลากรครูและท าการศกึษาวจิยัเกี่ยวกบั
บทบาทของเทคโนโลยใีนการเรยีนรู ้ 



โครงการวจิยัเรื่องการก าหนดแนวทางการพฒันาการศกึษาไทยกบัการเตรยีมความพรอ้มสูศ่ตวรรษที ่21 
 
 

623 
 

งานวิจยัของ Prof. Kristan Morrison (Radford University) ไดต้ัง้ค าถามเกี่ยวกบัเป้าหมายสูงสุด
ของการศึกษา โดยใช้การเปรยีบเทยีบระหว่างการศึกษาดัง้เดมิ (Conventional Education) และ
การศกึษาทางเลอืกแบบใหม ่(Unconventional Education) มรีายละเอยีดดงันี้ 

1. นกัเรยีนจะมคีวามใฝรู่ ้รูจ้กัการคดิวเิคราะหใ์นสภาพแวดลอ้มแบบไหน ระหว่างสภาพแวดลอ้มที่
เขามอีสิระในการตัง้ค าถามใดก็ได้ทีอ่ยากจะถาม หรอืในสภาพแวดลอ้มที่เขาถูกบอกว่าควรจะ
ถามค าถามใด จะต้องคดิอย่างไร โดยปราศจากการค านึงถงึประสบการณ์ชวีติหรอืความสนใจ
ของเขา 

2. นกัเรยีนจะเป็นผูท้ีเ่ปิดกวา้งต่อขอ้คดิเหน็และมุมมองทีห่ลากหลายไดอ้ย่างไร หากเขาไดพ้บเจอ
แต่มุมมองที่แคบและมลีกัษณะเป็นแบบเดยีวกนัทัง้หมด (Homogenized view) จากการเรยีน
ผ่านต าราเรยีนเพยีงอยา่งเดยีว 

3. นักเรยีนจะสามารถมคีวามเขา้ใจลกึซึ้งถงึความสลบัซบัซ้อนและความเชื่อมโยงสอดคล้องกนั
ขององคค์วามรูต่้างๆไดอ้ยา่งไร หากเขาจะต้องเรยีนแบบแยกส่วนตามสาขาวชิา (Fragmented) 
และห่างจากโลกความเป็นจรงิ (Oversimplified) 

4. นักเรยีนจะมคีวามตระหนักรูต้นเองในสภาพแวดลอ้มแบบไหน ระหว่างสภาพแวดลอ้มทีเ่ขาได้
ถูกส่งเสริมให้ค้นหาสิ่งที่มีความหมายส าหรบัเขา หรอืในสภาพแวดล้อมที่ ความสนใจของ
นักเรยีนถูกกลบดว้ยองคค์วามรูท้ีเ่ป็นมาตรฐานเดยีว (Standardized knowledge) โดยทีพ่วก
เขาไมส่ามารถควบคุมหรอืจดัการอะไรใดๆทัง้สิน้ 

5. ความเป็นเอกลกัษณ์ของนกัเรยีนแต่ละคน (Individuality) จะเกดิขึน้ในรปูแบบการเรยีนการสอน
แบบใด ระหว่างโมเดลการผลติแบบโรงงาน (Factory Model) ทีเ่ป็นแบบเดยีวกนัทัง้หมด หรอื
โมเดลที่ให้ความส าคญักับการเรยีนรู้ตามศักยภาพและพรสวรรค์ที่มคีวามแตกต่างกันของ
นกัเรยีนแต่ละคน 

6. นักเรยีนจะเป็นผูท้ีม่คีวามรบัผดิชอบ เชื่อมัน่ในตวัเอง และยดึมัน่ต่อความเป็นประชาธปิไตยใน
สภาพแวดล้อมแบบไหน ระหว่างสภาพแวดลอ้มที่เขามสีทิธใินการตดัสนิใจว่าเขาจะใชเ้วลาใน
แต่ละวนัอย่างไร การปฏบิตักิารประจ าวนัของโรงเรยีนควรเป็นอย่างไร และการแก้ไขปญัหาขอ้
ขดัแยง้ต่างต่างๆ หรอืในสภาพแวดลอ้มทีน่กัเรยีนไมม่สีทิธใินการตดัสนิใจใดๆทัง้สิน้ 

7. นกัเรยีนจะรูส้กึว่าการเรยีนรูเ้ป็นสิง่ทีส่นุกและใหค้วามพงึพอใจกบัเขาและท าใหเ้ขากลายเป็นผูท้ี่
เรยีนรูต้ลอดชวีติ (Lifelong Learner) ไดใ้นสภาพแวดลอ้มแบบไหน ระหว่างสภาพแวดลอ้มที่
ถูกบงัคบั ยดัเยยีดใหต้อ้งเรยีนหนงัสอืแบบท่องจ า ท าขอ้สอบมากมาย หรอืสภาพแวดลอ้มทีเ่ขา
สามารถใชเ้วาไปกบัการเรยีนรูส้ ิง่ทีพ่วกเขามคีวามสนใจและมคีวามหมายต่อตนเอง 
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การศึกษาดงูานโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 
และสรปุประเดน็จากการสมัภาษณ์ นายประดิษฐ ์นวลจนัทร ์

รองผูอ้ านวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 
12  กนัยายน 2556  

 

โรงเรยีนมหดิลวทิยานุสรณ์เปิดท าการสอนระดบัมธัยมศกึษาตอนปลายรุน่แรกในปีการศกึษา 
2534 

โรงเรยีนมหดิลวทิยานุสรณ์ องคก์ารมหาชน จดัตัง้ขึน้ตามพระราชกฤษฎกีาการจดัตัง้โรงเรยีน
มหดิลวทิยานุสรณ์ พ.ศ. 2543 เป็นโรงเรยีนวทิยาศาสตรแ์ห่งแรกของประเทศไทย เปิดสอนในระดบั
มธัยมศกึษา 

รปูแบบการจดัตัง้ :โรงเรยีนมหดิลวทิยานุสรณ์มสีถานภาพเป็นองคก์ารมหาชน ภายใตก้าร
ก ากบัดแูลของรฐัมนตรวี่าการกระทรวงศกึษาธกิารตามประกาศพระราชกฤษฎกีาจดัตัง้โรงเรยีนมหดิล
วทิยานุสรณ์ขึน้เมือ่วนัที ่25 สงิหาคม พุทธศกัราช 2543 ไดม้กีาร เป็นโรงเรยีนวทิยาศาสตรแ์ห่งแรก
ของประเทศไทย เปิดสอนในระดบัมธัยมศกึษา  

การจดัตัง้เป็นองคก์ารมหาชน ท าใหโ้รงเรยีนสามารถ ด าเนินการบรหิารจดัการใหเ้ยาวชนทีม่ ี
ความสามารถพเิศษไดร้บัการพฒันาอยา่งเตม็ศกัยภาพ โรงเรยีนมอีสิระในการด าเนินงาน รวมทัง้การ
พฒันาหลกัสตูรและสื่อทีม่ลีกัษณะเฉพาะตวั แตกต่างจากโรงเรยีนมธัยมศกึษาปกตโิดยทัว่ไป  

ภารกิจส าคญัของโรงเรียนคอื การวจิยั พฒันา และสรา้งองคค์วามรูใ้นการคน้หาและการจดั
การศกึษาส าหรบัผูม้ศีกัยภาพสงูดา้นวทิยาศาสตร ์คณติศาสตร ์และเทคโนโลย ีระดบัมธัยมศกึษาที่
สามารถใชเ้ป็นตน้แบบขยายผลใน วงกวา้งได ้ทัง้นี้เพื่อพฒันานกัเรยีนเหล่านัน้ใหม้คีวามสามารถระดบั
มาตรฐานโลกมจีติวญิญาณของความเป็นนกัวจิยั นกัประดษิฐค์ดิคน้ มสีุขภาพพลานามยัทีด่ ีมคีุณธรรม 
จรยิธรรม รกัการเรยีนรู ้มคีวามเป็นไทย มคีวามมุง่มัน่ใน การพฒันาประเทศชาตแิละมเีจตคตทิีด่ต่ีอ
เพื่อนรว่มโลกและธรรมชาตเิป็นตวัป้อนทีม่คีุณภาพสงูเยีย่มเขา้สู่ระดบั อุดมศกึษาเพื่อพฒันาไปสู่ความ
เป็นนกัวชิาการนกัวจิยัและนกัประดษิฐค์ดิคน้ระดบัมาตรฐานโลกของประเทศชาตใินอนาคต 

เกณฑก์ารคดัเลือกนักเรียน:เป็นไปอยา่งเครง่ครดั โดยเปิดรบัปีละ 240 คน ดว้ยการสอบวชิา
คณติศาสตร ์วทิยาศาสตร ์และการสอบ SAT 

คร:ูโรงเรยีนเน้นครเูก่ง ทีจ่บทางดา้นวทิยาศาสตรเ์ฉพาะทาง และมกีารอบรมวชิาชพีครเูพิม่เตมิ 
เนื่องจากตอ้งการเน้นใหน้กัเรยีนไดร้บัการถ่ายทอดวชิาความรูจ้ากครทูีม่คีวามเชีย่วชาญโดยตรงทาง
วทิยาศาสตรเ์ขม้ขน้ โดยโรงเรยีนมคีรปูระมาณ 70 ท่านทีจ่บการศกึษาในระดบัปรญิญาโทและปรญิญา
เอก 
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หลกัสตูร การเรียนการสอนทางโรงเรยีนพฒันาและปรบัปรุงหลกัสูตร อย่างไรกต็ามกม็คีวาม
ครอบคลุมหลกัสูตรแกนกลางตามกระทรวงศกึษาธกิาร ทัง้นี้ในการเรยีนการสอนจะมทีัง้การสอนแยก
ตามสาระวชิาความรู้ และการเรยีนแบบบูรณาการด้วยการท าโครงงาน อาท ิในระดบัม.4 เรยีนวชิา
วทิยาศาสตรพ์ื้นฐาน ม.5 ท าโครงการด้านวทิยาศาสตรท์ี่สนใจ และ ม.6 เรยีนวชิาสมัมนา  จุดเน้น คอื 
ฝึกประสบการณ์วจิยั โดยใหน้กัวจิยัภายนอกทีเ่กีย่วขอ้งกบัหวัขอ้ทีน่กัเรยีนสนใจ หรอืครทู าหน้าทีเ่ป็นพี่
เลีย้งใหค้ าแนะน าปรกึษา (Mentor) และท าใหน้ักเรยีนมปีระสบการณ์อย่างครบวงจรตัง้แต่เริม่การเขยีน
โครงร่างวจิยั ได้ด าเนินการท าวจิยั ไปจนถงึการน าเสนอผลงานวจิยั โดยทางโรงเรยีนพยายามส่งเสรมิ
และช่วยหาเวทใีหน้กัเรยีนไปเผยแพรผ่ลงาน 

โรงเรยีนส่งเสรมิการอ่าน คน้ควา้ เรยีนรูด้ว้ยตนเอง โดยจดัโครงสรา้งพื้นฐานทีเ่อื้ออ านวยความ
สะดวกใหก้บันักเรยีน เช่นหอ้งสมุดเปิดถงึเวลา 22.00 น. จดัพืน้ทีห่อ้งค้นคว้ากลุ่มย่อย มคีอมพวิเตอร์
ในห้องสมุด และมอีินเทอร์เน็ตที่นักเรียนสามารถใช้ค้นคว้าได้ภายในโรงเรียนบริเวณต่างๆอย่าง
ครอบคลุม  เป็นตน้ 

นอกจากนี้ทางโรงเรยีนยงัส่งเสรมิกิจกรรมอื่นๆ เพื่อพฒันาผูเ้รยีนอกีจ านวนหลายกจิกรรม  ทัง้
การพฒันาใหผู้เ้รยีนมคีวามรบัผดิชอบ มคีวามเป็นผูน้ า มวีนิัยในตนเอง มนีิสยัรกัการเรยีนรู ้รกัการอ่าน 
รกัการเขยีน และรกัการคน้ควา้อย่างมรีะบบ มคีวามเป็นไทย มจีติสาธารณะ รกัการออกก าลงักาย เป็น
ตน้ 

การประเมินผลผู้เรียน:โรงเรยีนจะใช้วธิกีารประเมนิผลด้วยขอ้สอบที่เน้นการเขยีนเป็นส่วน
ใหญ่ โดยในวิชาทางด้านวิทยาศาสตร์จะเป็นข้อสอบเขียนอัตนัยทัง้หมด ส่วนวิชาที่ไม่ใช่ทางด้าน
วทิยาศาสตรจ์ะประกอบไปดว้ยขอ้สอบอตันยัรอ้ยละ 90 ส่วนขอ้สอบปรนยัมเีพยีงรอ้ยละ 10  

ความส าเรจ็ของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ : มทีัง้การแข่งขนัระดบันานาชาติ และการ
แขง่ขนัระดบัชาต ิ

 

ข้อจ ากดัและปัจจยัเส่ียง 

 การเรียนต่อของนักเรียนในด้านวิทยาศาสตรมี์น้อย: แมว้่าโรงเรยีนมหดิลวทิยา
นุสรณ์เป็นโรงเรยีนวทิยาศาสตรข์องประเทศไทยแต่จากสถติพิบว่า ภายหลงัทีน่ักเรยีน
ไดจ้บการศกึษา พบว่า นักเรยีนทีเ่รยีนต่อทางดา้นวทิยาศาสตรใ์นระดบัอุดมศกึษายงัมี
สดัส่วนทีน้่อย  โดยในกลุ่มทีเ่ลอืกเรยีนต่อวทิยาศาสตรน์ี้มสีดัส่วนเพยีงประมาณร้อยละ 
17-20 ซึ่งมกัจะได้รบัทุนการศกึษาต่อที่ต่างประเทศ   ในขณะที่นักเรยีนที่เรยีนต่อใน
ประเทศไทยมกัเลอืกเรยีนต่อทางดา้นแพทยศาสตรแ์ละวศิวกรรมศาสตรใ์นสดัส่วนทีสู่ง 
ส่วนหนึ่งเนื่องจากค่านิยม ทศันคตผิู้ปกครอง ทีอ่ยากสนับสนุนให้บุตรหลานเรยีนเพื่อ
เป็นแพทย ์หรอืวศิวกรมากกว่า เพราะมเีส้นทางอาชพี (Career Path)ที่ชดัเจนกว่า  
อย่างไรก็ตาม อีกส่วนหนึ่งเนื่องมากจากภาครฐัยงัมิได้สนับสนุนส่งเสริมทางด้าน

https://www.mwit.ac.th/content.php?content_title=UC_TITLE&content=UC_CONTENT
https://www.mwit.ac.th/content.php?content_title=UC_TITLE&content=UC_CONTENT
https://www.mwit.ac.th/content.php?content_title=UC_TITLE&content=UC_CONTENT
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วทิยาศาสตร์อย่างครบวงจร  หรอืแสดงให้เห็นผู้เรยีนและผู้ปกครองเห็นทศิทางการ
สนบัสนุน  

 ผู้บริหารโรงเรียน เป็นปัจจยัหน่ึงท่ีมีความส าคญัอย่างย่ิงต่อการพฒันาโรงเรียน: 
เนื่องจากโรงเรยีนมหดิลวทิยานุสรณ์เป็นโรงเรยีนทีม่ลีกัษณะเฉพาะ อกีทัง้รปูแบบการ
บรหิารงานเป็นลกัษณะองคก์ารมหาชน ดงันัน้การคน้หาผูบ้รหิารงานทีม่ที ัง้ความเขา้ใจ
ดา้นวทิยาศาตร ์และเลอืกทีจ่ะมาบรหิารงานในองคก์ารมหาชนซึง่มวีาระการด าเนินงาน 
จงึเป็นเรือ่งทีค่่อนขา้งยาก 
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สรปุประเดน็จากการสมัภาษณ์  
ดร. ยงยทุธ แฉล้มวงษ์ 

สถาบนัวิจยัเพ่ือการพฒันาประเทศไทย 
12  กนัยายน 2556 

 

 

ปัญหาของการปฏิรปู 

 กฎหมายที่ก าหนดการปฏริูปการศึกษาของไทย มผีลให้มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างของ
กระทรวงศึกษาธิการครัง้ใหญ่ กรมต่างๆ ถูกยุบไป ไดม้กีารรวมเอาทบวงมหาวทิยาลยั และ
สภาการศกึษาแห่งชาตเิขา้มาไวใ้นกระทรวงศกึษาธกิาร กลายเป็นโครงสรา้งใหม่ ประกอบดว้ย 
5 หน่วยงานหลกั แต่ไมไ่ดช้่วยใหเ้กดิการบูรณาการมากขึน้ แต่ละหน่วยงานยงัท างานเป็นแท่ง
เช่นเดมิ นอกจากนี้การรวมเอาทบวงมหาวทิยาลยัเขา้มาไวใ้นกระทรวงเดยีวกนัท าใหเ้ป็นการ
การบัน่ทอนพฒันาของอุดมศกึษา เนื่องจากถูกครอบคลุมโดยการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

 การปฏริปูการศกึษาในยคุทีผ่่านมาเป็นเพยีงการขบัเคล่ือนในเชิงสญัลกัษณ์หรอืเป็นลกัษณะ 
paper-based คอืเน้นการวางแผน (Planning) หรอืการผลติงานวจิยัเชงิวชิาการเป็นหลกั แต่
ขอ้เสนอแนะทัง้หลายกลบัไมไ่ดถู้กน าไปปฏบิตัจิรงิ 

 การใช้จ่ายในด้านการศึกษาของภาครฐัทีผ่่านมาส่วนใหญ่เป็นงบประจ าส่วนทีเ่ป็นการลงทุน 
(Investment) น้อยมาก หากมกี็มกัจะเน้นการก่อสรา้งตกึอาคารเรยีนทีเ่ป็นโครงสรา้งพืน้ฐาน
ทางกายภาพ (Physical Infrastructure) โดยเฉพาะมหาวทิยาลยั/ราชภฎั แต่ไม่ไดล้งไปถงึตวั
คน คร ูหรอืบุคลากร ซึง่มคีวามส าคญัมากกว่าในการพฒันาคุณภาพการศกึษา 

คร ู

 ปจัจุบนั ครท่ีูก าลงัสอนส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุแลว้ สมรรถนะลดต ่าลงท าใหคุ้ณภาพการสอน
อาจไมเ่ทยีบเท่าในอดตี เป็นไปตามหลกัของเศรษฐศาสตร ์Law of Diminishing Return ซึง่หาก
เป็นภาคเอกชนเมื่อองคก์รเขาไปถงึจุด Diminishing Return นี้แลว้ จะต้องมกีารปรบัโครงสรา้ง 
(Restructuring) เพื่อฟ้ืนฟูเพื่อให้กลบัสู่สภาพเดมิ (Revitalize) แต่ปจัจุบนัยงัไม่เห็นความ
พยายามของกระทรวงศกึษาในการท าเรือ่งนี้ 

 มีสถาบนัผลิตครูมากเกินไป ท าให้ควบคุมคุณภาพได้ยาก ใบประกอบอาชีพครู ไม่ได้
มาตรฐาน ไม่สามารถแสดงสมรรถภาพที่แทจ้รงิของครู เนื่องจากคุรุสภาไม่ได้ก ากบัดูแลอย่าง
เขม้งวดเพยีงพอ นอกจากนี้ยงัขาดการประเมนิเพื่อควบคุมคุณภาพอย่างตลอดต่อเนื่อง (Re-
evaluation)  ควรจะท าเหมอืนใบขบัขีท่ีม่กีารทดสอบใหม่เพื่อต่ออายุไม่ใช่เป็นใบอนุญาตแบบ
ตลอดชพี  
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 ครูส่วนมากสอนวิชาไม่ตรงกบัท่ีเรียนมา  นอกจากนี้ยงัมกีฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการ
พฒันาคุณภาพการเรยีนการสอนเช่นการบงัคบัใหค้รผููส้อนตอ้งจบปรญิญาดา้นการศกึษาเท่านัน้ 
เรยีนเรือ่งกระบวนการสอน แต่ไมไ่ดม้อีงคค์วามรูท้ีล่กึซึง้พอในเนื้อหาสาระวชิาของศาสตรน์ัน้ๆ 

 ครูยุคนี้ขาดจิตวิญญาณของความเป็นคร ูหลงัจากการปรบัเปลี่ยนระบบครู และอาจารยม์า
เป็นระบบเดยีวกนั ท าให้ครูสนใจแต่เรื่องการท าวทิยฐานะเพื่อเลื่อนระดบัหน้าที่การงานของ
ตวัเอง เพื่อใหไ้ดผ้ลตอบแทนเพิม่ขึน้ โดยละเลยเรือ่งการสอน ท าใหเ้ดก็นักเรยีนกลายเป็นเพยีง 
by-product ไมใ่ช่เป็นศูนยก์ลาง นอกจากน้ียงัมปีญัหาเรือ่งหน้ีสนิ ไม่มคีวามพอเพยีง ซือ้รถแข่ง
กบัเดก็นกัเรยีน 

 ระบบการพฒันาครท่ีูดีนัน้ต้องเน้นเร่ืองการสร้างความรบัผิดชอบ (Accountability)ใหค้รู
รบัผดิชอบต่อคุณภาพของเด็ก โดยไม่จ าเป็นต้องท าเป็นมาตรฐานเดยีวกนัทัว่ทัง้ประเทศแต่
อย่างน้อยควรมกีารท า Benchmark ส าหรบัแต่ละโรงเรยีน เป็นการประเมนิว่าผลสมัฤทธิข์อง
นักเรยีนดขีึ้นจากปีที่แล้วหรือไม่ ซึ่งผู้บรหิารโรงเรยีนก็จะคอยมาก ากบัดูแลครูอีกท ีท าให้ทัง้
ระบบค่าตอบแทนทัง้หมดเป็น performance-based pay เป็นการสรา้งแรงจงูใจทีถู่กต้องไม่ใช่
วดักนัทีเ่อกสารอยา่งทีเ่ป็นอยูใ่นปจัจบุนั 

ความเหล่ือมล า้ด้านการศึกษา (Education Disparity) 

 เป็นส่วนหนึ่งของความเหลื่อมล ้าทางเศรษฐกิจสงัคมในภาพรวมของประเทศ ที่ความเจรญิ
กระจกุตวัอยู่ทีส่่วนกลาง ท าใหเ้กดิปญัหาครอบครวัแหว่งกลาง พ่อแม่เขา้มาท างานในเมอืง ทิง้
ลกูไวก้บัตายาย ซึง่ไมส่ามารถดแูลเดก็ไดท้ัง้ในดา้นสุขภาพ และการศกึษา 

 ควรมกีารกวดขนัเรือ่งการสอบวดัผลอยา่งจรงิจงั ส าหรบัเดก็ท่ีมีผลสมัฤทธ์ิไม่ผ่านเกณฑต้์อง
ให้ซ ้าชัน้ ซ ้าวชิา ไม่ปล่อยผ่านไปง่ายๆอย่างปจัจุบนันอกจากน้ีจะต้องดูว่าเด็กที่มปีญัหาน้ีมี
สาเหตุมาจากอะไร เช่น เรือ่งครอบครวั หรอืเป็นอาการของ Learning Deficit/ Slow-learner 

 การจะแก้ปญัหาเรื่องความเหลื่อมล ้าด้านการศึกษานัน้ ต้องให้ความส าคญักบัช่วงต้นของ
การศึกษา ตัง้แต่ระดับอนุบาล (Pre-school) ซึ่งเป็นช่วงที่เด็กจะสร้างทกัษะที่เกี่ยวกับ
กระบวนการคดิ (Cognitive Skills) โดยเดก็ทีม่าจากครอบครวัยากจนมกัไม่มโีอกาสไดเ้ขา้เรยีน 
จงึท าใหเ้กดิช่องว่างระหว่างความสามารถของเดก็กลุ่มดอ้ยโอกาสนี้กบัเดก็ทีม่าจากครอบครวัที่
มฐีานะที่สามารถส่งลูกเข้าเรียนระดบัอนุบาลหรือท ากิจกรรมที่ช่วยสร้างเสรมิทกัษะต่างๆ
ระหว่างช่วงปิดเทอม 

 ส าหรบักลุ่มเด็กที่ต้องการการช่วยเหลือเป็นพิเศษนัน้ ยงัเป็นที่ถกเถียงกันอยู่ว่ าวิธีการจดั
การศึกษาใดจะเหมาะสมที่สุด ระหว่างการแยกนักเรยีนกลุ่มนี้ออกมาเรยีนในโรงเรยีนพเิศษ
เพื่อที่ครูจะสามารถให้ความสนใจและจดัการเรยีนการสอนที่มคีวามเฉพาะเหมาะสมกบัเด็ก
ลกัษณะน้ี หรอืจะเป็นโมเดลอยา่งของโรงเรยีนสาธติเกษตรซึง่พยายามใหเ้ดก็กลุ่มนี้ไดเ้ขา้เรียน
ไปดว้ยกนักบัเดก็ปกตทิัว่ไปเพื่อใหโ้อกาสเขาไดป้รบัตวัเขา้กบัสงัคมและสิง่แวดลอ้ม 
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ประเดน็ความท้าทายอ่ืนๆในระบบการศึกษาไทยปัจจบุนั 

 นโยบายอดุหนุนต่อหวัเป็นการจดัสรรทรพัยากรอย่างไม่มปีระสทิธภิาพโดยท าใหเ้กดิการแย่ง
นกัเรยีนจากสายอาชวีะไปสู่สายสามญัเพื่อใหไ้ดง้บประมาณมากขึน้  

 ระบบการบริหารจัดการการศึกษาจ าเป็นต้องกระจายอ านาจออกจากส่วนกลาง
(Decentralize) มากขึ้น ทัง้นี้ต้องขึ้นอยู่กับศักยภาพของแต่ละท้องถิ่น โดยใช้รูปแบบการ
กระจายแบบเป็น Node โดยแบ่งตามCluster เขตการศกึษาทีม่อียูแ่ลว้ 

 เป้าหมายส าคญัของการจดัการศึกษา คือต้องท าให้เดก็ได้ค้นพบศกัยภาพของตนเอง รู้
ว่าตวัเองมคีวามสนใจในเรื่องใด เพื่อที่สามารถตดัสนิใจได้ว่าจะเรยีนต่อสาขาวชิาไหน หรอื
ประกอบอาชีพใดดงันัน้จรงิๆแล้วการมคีวามรู้และทกัษะนัน้อาจเป็นเพียงแค่ยอดของภูเขา
น ้าแขง็เท่านัน้ สิง่ที่ลกึลงไปและเป็นพืน้ฐานทีส่ าคญัคือคุณลกัษณะหรอืเจตคตขิองคนทีบ่อกว่า
เขาชอบอะไรและเหมาะกบัอะไร ซึ่งเป็นหน้าที่ของภาคการศึกษาที่ต้องดงึศกัยภาพของเขา
ออกมาใหไ้ด ้

 ควรให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจดัการศึกษามากขึ้น จะเป็นการช่วยลดภาระ
ด้านงบประมาณของภาครฐั อกีทัง้ที่ผ่านมาจะเห็นว่าภาคเอกชนสามารถการจดัการศกึษาได้
อย่างมปีระสิทธิภาพและประสิทธิผลมากกว่า ซึ่งหน้าที่ของรฐัควรเป็นเพียงผู้อ านวยความ
สะดวก หรอืเขา้ไปปิดช่องโหว่ช่วยเหลอืโรงเรยีนทีอ่ยูใ่นพืน้ทีห่่างไกลทีข่าดแคลนทรพัยากรเป็น
หลกั เพื่อไมใ่หเ้กดิปญัหาความเหลื่อมล ้าในการเขา้ถงึ  

การวางแผนก าลงัคน 

 ปจัจุบนัมคีวามพยายามทีจ่ะเปลีย่นผ่านไปสู่ระบบ Competency-based pay มากขึน้ ผ่านการ
ใช้กรอบคุณวุฒแิห่งชาต ิแต่ยงัมอุีปสรรคอยู่เนื่องจากมหีลายหน่วยงานที่ต่างคนต่างมกีรอบ
คุณวุฒขิองตนเอง ตัง้แต่ National Qualification Framework (NQF) ของสภาการศกึษาทีเ่พิง่มี
การจดัท าซึง่เป็นกรอบใหญ่ในดา้นการวดัสมรรถนะ หรอื Thai Professional Qualification ซึง่
เป็นการวัดทกัษะอาชีพที่มกีารใช้มาอย่างยาวนาน นอกจากนี้ยงัมีกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดบัอุดมศึกษา (TFQ) ของอุดมศึกษา จ าเป็นต้องมกีารบูรณาการร่วมกัน การมรีะบบ 
National Qualification น้ีจะช่วยแก้ปญัหาเรื่องเดก็ไม่เรยีนสายอาชวีะ เน่ืองจากเมื่อจบอาชวีะ
แลว้สามารถใชคุ้ณวุฒเิทยีบเรยีนต่อปรญิญาไดท้นัท ีซึง่จะเป็น Technical University 

 การวางแผนยุทธศาสตรร์ะยะยาวของประเทศจะต้องมคีวามชดัเจนมากขึน้ แล้วถงึจะสามารถ
ระบุได้ว่าเราต้องการแรงงานแบบไหนทัง้ในเชงิคุณภาพและเชงิปรมิาณ ตวัอย่างเช่น ในภาค
เกษตรเราต้องมุ่งไปสู่การท าเกษตรแบบสมยัใหม่ (Modern Agriculture) จงึต้องสนับสนุนใหค้น
เรยีนดา้นเทคโนโลยกีารเกษตร ขณะทีใ่นภาคอุตสาหกรรม สภาพฒัน์ฯไดร้ะบุอุตสาหกรรมหลกั
ของประเทศ 6 อุตสาหกรรมในแผนยุทธศาสตรป์ระเทศ ซึง่ภาคการศกึษากค็วรผลติบณัฑติให้
สอดคล้องกบัความต้องการแรงงานเหล่านี้เช่นกนั อย่างไรก็ตามประเทศไทยควรมุ่งเน้นไปสู่
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ภาคบรกิาร เนื่องจากเป็นจุดแขง็ของเรามากที่สุด ไม่ว่าจะเป็นด้านการท่องเที่ยว การโรงแรม 
การค้าปลกี Modern trade ต่างๆ โดยในภาคการบรกิารน้ีปจัจุบนัก็ก าลงัประสบปญัหาขาด
แคลนแรงงานเช่นกนั ซึ่งมบีรษิทัใหญ่ๆเช่น  CPALLออกมาแก้ไขปญัหาน้ีดว้ยตนเองผ่านการ
ท า  MoU รว่มกบัอาชวีะ  50 โรงเรยีนทัว่ประเทศไทย  

 ในฝ ัง่ของนายจา้ง ไม่สามารถขึน้ค่าจา้งใหค้นทีจ่บอาชวีะไดเ้พราะไม่มคีวามสามารถในการจ่าย 
(Ability to Pay) เนื่องจากมตี้นทุนสูงจากการใชเ้ทคโนโลยทีีซ่ือ้มาจากประเทศอื่น ดงันัน้จงึมี
ความจ าเป็นในการปรบัโครงสรา้งเศรษฐกจิ (Restructuring Demand) ไปสู่การเพิม่มลูค่ามาก
ขึน้ตลอดทัง้ห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ดว้ยการคดิค้นผลติเทคโนโลยดีว้ยตนเอง การท า 
Branding, Marketing เพื่อใหธุ้รกจิมสี่วนต่างของก าไรเพิม่ขึน้ สามารถจา้งงานทีเ่ป็นทกัษะสูง
และยกระดบัค่าจา้งใหแ้ก่แรงงานได ้
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กรณีการศึกษาดงูานโรงเรียนเพลินพฒันา 

16 กนัยายน พ.ศ. 2556 

 

หลกัการของโรงเรียน 

 วิสยัทศัน์โรงเรยีนเพลนิพฒันาเป็นองค์กรแห่งการเรยีนรู้ที่มุ่งสร้างผู้เรยีนให้บรรลุศกัยภาพ
สงูสุดของตนเองรว่มกนั เพื่อความสุขอยา่งยัง่ยนืของชวีติและสงัคม 

 ค่านิยมหลกั เคารพความแตกต่าง ให้เกียรตคิวามเป็นมนุษย ์กล้าคดิ กล้าท า กล้าหาญทาง
จรยิธรรม เพลนิกบัการใหแ้ละการอุทศิ พฒันาตนดว้ยการเรยีนรูอ้ยูเ่สมอ 

หลกัเกณฑใ์นการคดัเลือกเข้าเรียนของเพลินพฒันาพิจารณา 

 จาก 2 รปูแบบคือ (1)การสมัภาษณ์พูดคุยกบัผู้ปกครอง (ทัง้ครอบครวั) ใชเ้วลาครอบครวัละ
ประมาณ 30 นาท ีเพื่อเป็นการทวนสอบถงึแนวทางของโรงเรยีน และความต้องการของผู้ปกครองให้
สอดคลอ้งในแนวทางเดยีวกนั และ (2)การพจิารณานกัเรยีน 

แนวทางการพฒันานักเรียน 

 แนวทางการจดัการเรยีนรูใ้หก้บัเดก็ๆ ในวยัเตรยีมอนุบาลถงึมธัยมศกึษาตอนปลายของเพลนิ
พฒันา โดยผู้เรยีนในทุกระดบัชัน้จะเรยีนรู้ด้วยกระบวนการและเทคนิควธิทีี่หลากหลาย อาท ิActive 
Learning การเรียนเชิงรุกที่ผู้เรียนต้องลงมือกระท าเพื่อให้เกิดความเข้าใจต่อสิ่งที่เรียนรู้ เป็น
กระบวนการเรยีนรูท้ีผู่เ้รยีนเป็นผูผ้ลติความรูข้ ึน้เอง Brain-Based Learning การเรยีนรูท้ีส่อดคลอ้งกบั
ธรรมชาตกิารท างานและการเรยีนรูข้องสมอง Multiple Intelligences (MI) การจดัการเรยีนรูท้ีส่่งเสรมิ
ปรชีาชาญและความถนัดของนักเรยีน Constructive Learning การเรยีนรูท้ีเ่ปิดโอกาสใหผู้้เรยีนสรา้ง
ความรูด้ว้ยตนเองอย่างเป็นล าดบัขัน้ และ Comprehensive Learning การเรยีนรูท้ีเ่ปิดโอกาสใหผู้เ้รยีน
ไดป้ระมวลความรูแ้บบองคร์วม เพื่อใหเ้ดก็ๆ ไดเ้รยีนรูแ้ละพฒันาอย่างเตม็ตามศกัยภาพ เหมาะสมกบั
ช่วงวยัมเีป้าหมายเพื่อให้เด็กๆ พฒันาตนอย่างเพลดิเพลนิและเติบโตอย่างมคีวามสุข ถึงพร้อมด้วย
ทกัษะส าคญั 3 ประการ คอื ทกัษะชวีติ (Life Skills) มคีุณลกัษณะนิสยัทีด่งีาม สามารถจดัการและดูแล
ชวีติของตนเองไดด้ ีและอยู่ร่วมในสงัคมทีห่ลากหลาย แตกต่างทางความคดิไดอ้ย่างด ีพรอ้มทีจ่ะเผชญิ
กบัความก้าวหน้าและการเปลี่ยนแปลงของโลกในอนาคตอย่างมคีวามสุข ทกัษะการเรยีนรู ้(Learning 
Skills / Knowledge Skills) มพีื้นฐานความรูแ้ละความสามารถในการเรยีนรูไ้ด้ด ีมศีกัยภาพในการ
ประยุกต์ใช้และต่อยอดความรู้ได้ตามความสนใจของแต่ละบุคคล และทกัษะการท างาน (Working 
Skills) มคีวามสามารถในการจดัการงานของตนได้ดี และมทีักษะที่จ าเป็นต่อโอกาสในการประสบ
ความส าเรจ็ในชวีติ 
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กระบวนการสร้างครขูองโรงเรียนเพลินพฒันา 

 การน าเอากระบวนการเรยีนรูแ้บบ Lesson Study เขา้มาปรบัใชเ้ป็นวถิทีางในการพฒันาครขูอง
ช่วงชัน้ที ่1 และ 2 

 Lesson Study ในบรบิทของเพลนิพฒันา หมายถงึ การพฒันาครูโดยให้กลุ่มครูช่วยแนะน า
กนัเอง สาธติกนัเอง ประเมนิ (การจดัการเรยีนการสอน) กนัเอง และช่วยปรบัปรุงซึง่กนัและกนั 
ภายใต้การจดัการเรยีนการสอนที่มคีวามชดัเจนในแนวทางเดยีวกนัโดยมคีรูพี่เลี้ยง โค้ช หรอื
ผู้เชี่ยวชาญ เวยีนเขา้ร่วมอย่างสม ่าเสมอ และอาศยัขอ้มูลจากการร่วมคดิ ร่วมท า ร่วมสงัเกต 
ร่วมสะท้อน ร่วมประเมนิ (การจดัการเรยีนการสอน) ร่วมศกึษา และร่วมพฒันา (วธิกีารจดัการ
เรียนการสอนและพัฒนาคุณสมบัติที่ส าคัญของครู) เป็นทรพัยากรหลักในการขบัเคลื่อน
กระบวนการ โดยที่กระบวนการพฒันาครูดงักล่าวนี้ด าเนินไปในหน้างานการจดัการเรยีนการ
สอนทีก่ลุ่มครเูหล่านี้ตอ้งท าจรงิเป็นงานประจ า 

 การพฒันาครูด้วย Lesson Study นี้จะช่วยให้ครูสามารถจดัการเรยีนรู้ในสถานการณ์เปิด 
หรอื Open approach กล่าวคือ เปิดประตูผู้เรียน และส่งเสรมิผู้เรียนทุกคนให้น าความรู้
ความสามารถทัง้หมดที่สะสมอยู่ออกมาใช้อย่างเต็มที่ และขยายศักยภาพออกไปเรื่อยๆ 
ตลอดจนส่งเสรมิใหม้กีารใชค้วามรูค้วามสามารถดงักล่าว เกดิเป็นการสรา้งความรูข้องผูเ้รยีนที่
มกีารแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ร่วมกนัอย่างทัว่ถึง จะเห็นได้ว่า Open approach นี้มหีลกัการที่
สอดคล้องกนักบั “กระบวนการก้าวพอดี” ที่เป็นวถิีปฏบิตัใินการจดัการเรยีนรูข้องโรงเรยีน
นัน่เอง 

 ก่อนเปิดปีการศึกษา คุณครูแกนน าของช่วงชัน้และคุณครูวิชาการไดช่วยกนัวางกลไก การ
ท างานให้ครูทุกคนสามารถเขา้มามสี่วนร่วมในกระบวนการนี้ให้ได้มากที่สุดโดยการจดัตาราง
คาบสอนให้ครูที่สอนในหน่วยวชิาเดยีวกนัสามารถเขา้ร่วมเรยีนรูใ้นทุกขัน้ตอน ตัง้แต่ขัน้ก่อน
สอน ระหว่างสอน และหลงัสอน ไดแ้ก่ 
o ก่อนสอน: เตรยีมแผนการเรยีนรูใ้หก้จิกรรมการเรยีนรูเ้ป็นไปในสถานการณ์เปิด 
o ระหว่างสอน: ครเูจา้ของชัน้เรยีนมองหอ้งเรยีนของตวัเองว่าสามารถจดัใหก้ระบวนการ

เรยีนรูท้ี่เกิดขึน้มขี ัน้ตอนครบครนั ตัง้แต่ขัน้แนะน า เปิดประเดน็โจทย ์การแก้ปญัหา 
และ/หรอืการสรา้งสรรค์ น าเสนอความรูแ้ละแลกเปลีย่นเรยีนรู ้สรุป หรอืไม่ / ครูผูเ้ขา้
สงัเกตการณ์พบว่าผู้สอนสามารถจดัให้กระบวนการเรยีนรูท้ี่เกดิขึน้มขี ัน้ตอนครบครนั
หรอืไม ่อยา่งไร 

o หลงัสอน: การสะท้อนและใคร่ครวญตนเอง เพื่อประเมนิการจดัการเรยีนการสอนของ
ตนเอง เรยีนรูแ้ละพฒันาตนเอง และพฒันาการจดัการเรยีนการสอนผ่านเครื่องมอืทีเ่ป็น
แบบสะทอ้นตนเอง เทยีบประกอบกบัแผนการเรยีนการสอนของคาบนัน้ๆ / การสะทอ้น
จากมุมของผู้นิเทศ และเพื่อนที่เข้าสงัเกตการณ์ ที่เป็นไปเพื่อการเรยีนรู้และพฒันา
ตนเองของกลุ่ม 
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คณุลกัษณะอนัพึงประสงคข์องคณุครเูพลินพฒันา  

 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของคุณครูเพลินพัฒนา  บุคลากรครูเพลินพัฒนาทุก ๆ คนจะมี
เป้าหมายในการพฒันาศกัยภาพขององคก์ร และศกัยภาพของตนเองไปในทศิทางร่วมกนั  คุณครเูพลนิ
พฒันาจะตอ้งม ี คุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์ และมสีมรรถนะทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเรยีนการสอน อาท ิ

 มีทศันคติเชิงบวกต่อการปฏบิตัหิน้าที่ภายในโรงเรยีน มเีจตคตทิี่ดต่ีอเดก็   มสีุขภาพจติที่ด ี
สามารถควบคุมอารมณ์ได้ดี   มอีธัยาศยัที่ด ียิ้มแย้มแจ่มใส ร่าเรงิ เข้ากบัเพื่อนร่วมงานได้ด ี
สื่อสารกบัผูป้กครองไดเ้ป็นอย่างดี  สามารถแก้ / ปรบัพฤตกิรรมขณะทีน่ักเรยีนอยู่ในชัน้เรยีน
ได้  มคีวามเขา้ใจในเรื่องพฒันาการทางด้านทกัษะการสงัเกต ศกึษา และประเมนิพฒันาการ
ของนกัเรยีน 

 มีความเข้าใจในปรชัญาแนวทางการศึกษาของโรงเรียน หลกัสูตรสถานศึกษา หลกัสูตร
แกนกลาง ของกระทรวงศกึษาธกิาร การวดั และประเมนิผลของนักเรยีน   สามารถเชื่อมโยง
หลกัสตูรสถานศกึษาของโรงเรยีน เขา้กบัหลกัสตูรแกนกลางของกระทรวงศกึษาธกิาร 

 มีความสามารถในการสอน และจดัการชัน้เรียนได้ดีในระดบัหน่ึง   สามารถจดัการเรยีนรู ้
(ตลอดจนใชเ้ทคนิค และกุศโลบายต่างๆ) ใหน้กัเรยีนส่วนใหญ่เขา้ใจ บูรณาการความรูต่้าง ๆ ที่
จ าเป็นอยา่งเหมาะสม ครอบคลุมเนื้อหาส าคญั สอดคลอ้งกบัศกัยภาพทีแ่ตกต่างกนัของนักเรยีน
ภายในหอ้งเรยีน 

 สนับสนุนการเรียนรู้ให้นักเรียนในความรบัผิดชอบเข้าใจ และเรยีนรู้ตามศกัยภาพของ
นักเรยีน ทัง้ยงัต้องประสานงานกับผู้ปกครองเพื่อส่งเสรมิ (หรือแก้ปญัหา) พฒันาการของ
นกัเรยีน   พฒันาคุณลกัษณะอนัพงึประสงคใ์หก้บันกัเรยีน หรอื แกไ้ขปญัหาในกรณีทีน่ักเรยีนมี
คุณลกัษณะอนัไมพ่งึประสงค ์

 มีการท างานเป็นทีมท่ีดี  มีส่วนร่วมกบัทีมงานอย่างเตม็ใจ เตม็ท่ี มีน ้าใจ 

 การจดัการเรียนรู้ 

การจดัการเรียนรู้ 

 โรงเรยีนเพลนิพฒันาจดัเวลาให้นักเรยีนได้มกีารเรยีนรู ้40 สปัดาห์ใน 1 ปีการศกึษา (ช่วงชัน้
อนุบาล-ช่วงชัน้ที่ 2)โดยได้แบ่งปีการศึกษาออกเป็น 4 ภาค ภาคละ 10 สปัดาห์ ซึ่งมีชื่อภาคและ
ช่วงเวลาเปิด-ปิดภาคดงันี้ภาคท่ี 1 ภาคฉันทะ ภาคท่ี 2 ภาควิริยะ ภาคท่ี 3 ภาคจิตตะ และภาคท่ี 4 
ภาควิมงัสาเพ่ือรอบการท างานของครูและบุคลากรที่ส ัน้ลงจะท าให้ระบบการวจิยัและพฒันาในการ
ท างานมคีวามกระชบั รดักุม และมปีระสิทธิภาพสูงในการปรบัปรุงและพฒันาตนเอง องค์กร และ
แผนการท างานอยูต่ลอดเวลา ซึง่มผีลโดยตรงต่อพฒันาการของนกัเรยีน 
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กิจกรรมการเรียนรู้ 

 โรงเรียนเพลินพัฒนาตัง้ใจออกแบบทุกหน่วยวิชา เพื่อสร้างหนทางให้ผู้เรียนได้เข้าสู่
กระบวนการเรยีนรูแ้ละมพีฒันาการชวีติที่งอกงามสมวยั เตบิโตเตม็ศกัยภาพ มคีวามสุข รกัการเรยีนรู ้
เกดิความเขา้ใจในเนื้อหา และทกัษะอยา่งยัง่ยนื ลกึซึง้ถงึชวีติจติใจ สามารถเชื่อมโยงสู่การประยุกต์ใชใ้น
วถิชีวีติไดด้ว้ยตนเองจากประสบการณ์ตรง ทุกๆ หน่วยวชิาจงึต้องสรา้งทัง้ความรู ้ความคดิ ทกัษะ และ
สมรรถภาพต่างๆ ใหเ้กดิขึน้กบัผูเ้รยีนอยา่งเพยีงพอ ต่อการศกึษาในระดบัทีสู่งขึน้ไป สามารถจดัการกบั
ปญัหาต่างๆ ทีเ่กดิขึน้ในแต่ละช่วงวยัไดอ้ยา่งถูกตอ้งดงีาม ตลอดจนค านึงถงึความเชื่อมโยงระหว่างวชิา
ต่างๆ อยา่งเป็นเอกภาพ เพื่อก่อเกดิการพฒันาแบบพหุปญัญาในมติทิีก่วา้งขวางขึน้กบัผูเ้รยีน โดยการ
เชื่อมโยงการเรยีนรู้สู่การประยุกต์ใช้ในการงาน และในชวีติประจ าวนัอยู่เสมอ  โดยมีวถิชีวีติเพื่อการ
เรียนรู้ ผ่านกิจกรรมพัฒนาผู้เรยีนการเรียนรู้จากวิถีชีวิตในโรงเรยีนเครือข่ายเพื่อการเรยีนรู้  ผ่าน
สภาพแวดลอ้มของการเรยีนรูด้งัต่อไปนี้ 

 ในหอ้งเรยีน 
 นอกหอ้งเรยีน 
 ภาคสนาม เช่น โครงการชื่นใจไดเ้รยีนรู ้ฝึกใหเ้ดก็วเิคราะห ์ชื่นใจ... ไดเ้รยีนรู ้โครงงาน “ชื่นใจ

...ไดเ้รยีนรู้” คอืโจทย ์คอืเงื่อนไข คอืโอกาส ทีผู่เ้รยีนจะใช้เป็นเครื่องมอืเปิดศกัยภาพทีม่อียู่ใน
ตนออกมา เมื่อมโีจทยท์ี่ท้าทาย เครอืข่ายจ านวนมหาศาลในสมองจะท างานอย่างเชื่อมโยงกนั 
เกดิเป็นการสงัเคราะหค์วามรูใ้หมท่ีผู่เ้รยีนผลติขึน้จากความเขา้ใจของผูเ้รยีนเอง แลว้เรยีบเรยีง
ออกมาเป็นงานใน 2 ส่วนดว้ยกนัคอื แฟ้มการพฒันาตน (Port’AAR) และการน าเสนอความ
เข้าใจในรปูแบบต่างๆ หลกัการพื้นฐานของโครงงานช่ืนใจ...ได้เรียนรู้ คอื กระบวนการท้า
ทายใหผู้เ้รยีนสามารถอธบิายสิง่ทีต่นไดเ้รยีนรูอ้อกมาใหผู้อ้ื่นเขา้ใจได ้จบัต้องหรอืเหน็ไดอ้ย่าง
เป็นรปูธรรม ซึง่การทีต่้องอธบิายใหต้วัเองและผูอ้ื่นเขา้ใจอย่างกระจ่างทีสุ่ดเท่าทีจ่ะเป็นไปได้นี้ 
ได้กลายเป็นสถานการณ์ที่ปลุกให้ผู้เรียนเกิดความรู้สึกตื่นตัว เกิดแรงพยายามที่จะน าเอา
ศกัยภาพทีม่อียู่ในตนออกมาใชใ้ห้มากที่สุดเท่าทีจ่ะมากได ้ศกัยภาพหรอืความปรชีาชาญทัง้  8 
ด้านที่ผู้เรยีนมอียู่แตกต่างกนัไป จงึเป็นต้นทุนส าคญัในการสร้างปจัจยัของความส าเรจ็ให้กบั
งานชื่นใจไดเ้รยีนรู ้

การประเมินผลของเพลินพฒันา 

 การทดสอบของโรงเรียนเพลินพฒันาเป็นการทดสอบภายใต้หลกัของการสะท้อนเพ่ือ
พฒันาไม่ใช่การทดสอบในหลกัของการคดัเลอืก หรอืจดัล าดบัแข่งขนั ดงันัน้ผลการสอบจงึไม่ใช่ตัว
ตดัสนิชะตาชวีติของนักเรยีนว่าดหีรอืเลว ฉลาดหรอืโง่ หรอืว่าใครฉลาดกว่าดกีว่าใครในล าดบัใดแต่ผล
การสอบ คอืภาพสะทอ้นพฒันาการในฐานะคนๆหนึ่ง ซึ่งต้องมกีารพจิารณาจากหลายๆดา้น และในแต่
ละดา้นกต็อ้งใชต้วับ่งชีท้ีห่ลากหลายเช่นกนั บรบิทของตวับ่งชีเ้หล่านัน้กเ็ป็นสิง่ส าคญัเช่นกนัทีจ่ะช่วยให้
เหน็ศกัยภาพและสมรรถภาพของนักเรยีนในกรณีทีแ่ตกต่างกนัไป เมื่อท าการประเมนิอย่างหลากหลาย
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แง่มุม ด้วยหลากหลายวธิใีนบรบิทที่หลากหลายแล้ว จะเห็นนักเรยีนแต่ละคนมมีุมอ่อน มุมแขง็ มุม
แหลม มมุไมแ่หลม ทีแ่ตกต่างกนั ซึง่จะช่วยใหท้ัง้ครแูละ ผูป้กครองเขา้ใจนกัเรยีนแต่ละคนไดด้ขีึน้ ซึง่จะ
ช่วยใหก้ารพฒันา หรอืส่งเสรมิ หรอืช่วยเหลอืนกัเรยีนจะท าไดง้า่ยขึน้ 

 รูปแบบของการประเมินมีหลากลกัษณะ เช่น การสงัเกตกระบวนการเรยีนรู้ การสงัเกต
ปฏสิมัพนัธ์ทางสงัคม การสงัเกตวธิกีารท างาน ความเอาใจใส่ การบรหิารเวลา การประเมนิจากผลของ
ชิ้นงาน การประเมนิจากการน าเสนอผลงาน การประเมนิจากการท างานภาคสนาม การท าโครงงาน
ต่างๆ การประเมนิจากโครงงานประมวล สรุป สรา้งสรรค ์ทางวชิาการทีต่้องท าทุกสิน้ภาคเรยีน(ปีละ 4 
ครัง้) ส่วนการทดสอบกม็ ีเช่น การทดสอบย่อยทีท่ าทุก 2-4 สปัดาห ์การทดสอบใหญ่จากภายใน ซึง่ท า
ปีละ 2-4 ครัง้ ส่วนการทดสอบจากภายนอกในปจัจุบนั นอกจากทดสอบระดบัชาตทิีท่ าโดยรฐับาลแล้ว 
ยงัใชก้ารทดสอบของสสวท. ในวชิาคณติศาสตร ์และธรรมชาตศิกึษาฯ (วทิยาศาสตร)์ การทดสอบ SAT 
ของช่วงชัน้ที ่2 และ 3 ซึง่จดัท าโดยมศว. และ การทดสอบทางคณิตศาสตรข์องสถาบนัราชภฎัพระนคร 
ฯลฯ ส่วนนักเรยีนบางคนอยากทดลองความสามารถของตวัเองเพิม่เตมิก็มกีารส่งนักเรยีนไปทดสอบ
หรอืร่วมสนุกในการแข่งขนัต่างๆ เช่น สสวท.ชุดอจัรยิะภาพ คณิตศาสตรข์องสมาคมคณิตศาสตร ์การ
แข่งขนัการใช้ภาษาองักฤษในรายการต่างๆ การประกวดโครงงานวทิยาศาสตรใ์นรายการใหญ่ๆ การ
สอบเพชรยอดมงกุฏ ฯลฯ ซึง่ในส่วนน้ีเป็นการสมคัรใจของแต่ละคนไป 

 การประเมินทัง้หมดท่ีกล่าวมาแล้ว ถกูจดัวางอยู่ในโครงสร้างเวลาท่ีมี 4 ภาคเรียน ใน 1 
ปีการศึกษา ซึง่ท าใหร้อบการประเมนิจะละเอยีดกว่าโครงสรา้งทีใ่ชก้นัอยูท่ ัว่ไป (2 ภาคเรยีน : ปี

การศกึษา) ถงึ 2 เท่า การประเมินน้ียงัเป็นส่วนหน่ึงของการสะท้อนปฏิบติัการของครดู้วย ครจูะ
ใชผ้ลบนัทกึเหล่านี้ในการเรยีนรูแ้ละพฒันาตนเองและพฒันาทมีดว้ย ด้วยหลกัการ วิธีการ และ

โครงสร้างเวลาแบบน้ี เช่ือว่าจะสร้างครท่ีูเรียนรู้และพฒันาอยู่เสมอ จะสร้างนักเรียนท่ีเข้าใจ
ตนเอง มแีรงบนัดาลใจในการพฒันาตนเอง และเมือ่ถงึคราวทีต่อ้งท าการสอบแขง่ขนั นกัเรยีนกพ็รอ้มที่

จะเผชญิกบัการสอบอย่างเตม็ที ่โดยไมเ่ครยีด ไมถู่กครอบง าดว้ยความกลวั หรอืความกงัวล
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สรปุประเดน็จากการสมัภาษณ์คณุทนง โชติสรยทุธ์ 
(ผูอ้ านวยการ และประธานคณะกรรมการบริหารโรงเรียนเพลินพฒันา  

และกรรมการผู้จดัการ บริษทั ซีเอด็ยเูคชัน่ จ ากดั) 
16 กนัยายน พ.ศ. 2556 

 

การวางยทุธศาสตรท์างการศึกษา 

 ทีผ่่านมาประเทศไทยขาดการวางยทุธศาสตรท์างการศึกษาระยะยาว ยุทธศาสตรท์ีด่คีวรมี
ลกัษณะ 3 ประการ คอืมผีลกระทบทีก่วา้งขวาง (Impact) เชงิรุก (Aggressive) และสามารถ
น าไปปฏบิตัไิดไ้ม่ยากจนเกนิไป (Simplified) ส าหรบันโยบายดา้นการศกึษาประเทศไทยมกัคดิ
ตามหลงัประเทศอื่นๆ ดงึเอาส่วนด ี(best practice) ขอประเทศต่างๆมาใชแ้ต่ไม่ไดม้กีารน ามา
ปรบัใหเ้หมาะสมกบับรบิทของไทยอกีทัง้ยงัขาดการเชื่อมโยงของแต่ละเรื่องให้เป็นระบบ ขาด
การบรูณาการกนัอยา่งชดัเจน 

 ปจัจุบนัคณะท างานปฏิรูปการศึกษาประกอบไปด้วยนักการศึกษามากมาย แต่ขาดนักวาง
ยุทธศาสตร ์หรือผู้ท่ีท างานบุกเบิก และผู้น าการการเปล่ียนแปลง (change agents)มา
ช่วยใหเ้กดิการขบัเคลื่อนทัง้นี้อาจเป็นเพราะกระทรวงศกึษาไม่เคยสรา้งกระบวนการมสี่วนร่วม
อย่างแท้จรงิ ดงันัน้จงึจ าเป็นต้องสร้างเวที(platform) ที่ทุกภาคส่วนจะมาแสวงหาทางออก
รว่มกนัเช่นการท าประชาพจิารณ์เป็นตน้ 

 ควรมองการแก้ไขปัญหาการศึกษาเป็นไปเพ่ือการแก้ไขปัญหาประเทศ ซึง่จะช่วยอธบิาย
ว่าท าไมสงัคมจงึควรให้ความส าคญัเกี่ยวกบัประเด็นการศกึษาและการทุ่มเทงบประมาณของ
ภาครฐัลงไปทีภ่าคการศกึษานัน้ถอืเป็นการใชท้รพัยากรทีพ่งึประโยชน์สุด 

 ประเทศสงิคโปรเ์ป็นกรณตีวัอยา่งทีด่ทีีป่ระสบความส าเรจ็ในการปฏริปูการศกึษา โดยเบือ้งหลงั
มทีมีของวศิวกร (system engineer) มาเป็นทีป่รกึษาช่วยรฐัมนตรกีารศกึษาของสงิคโปรใ์นการ
แก้ปัญหาอย่างเป็นระบบโดยเน้นท่ี “กระบวนการ”(Process) เป็นส าคญั ยกตวัอย่างเช่น 
การเรยีนการสอนคณิตศาสตรโ์ดยใชร้ปูบารโ์มเดล (Bar Model)ซึ่งจะช่วยใหผู้้เรยีนเขา้ใจเกดิ
ความคิดรวบยอด และสามารถสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง ท าให้นักเรยีนสามารถท าโจทย์
ปญัหาได้อย่างง่ายและถูกต้อง ขอ้ดขีองการเน้นพฒันากระบวนการสอน ท าให้ไม่จ าเป็นต้องมี
ครูเก่ง เพราะมเีครื่องมอืที่มมีาตรฐานพอโดยที่ทุกคนสามารถน าไปใช้ได้อย่างมปีระสทิธภิาพ
และประสทิธผิล 

 ประเทศไทยควรมกีารจดัตัง้หน่วยงานท่ีท าหน้าท่ีในการแสวงหากระบวนการท่ีดี(Best 
Process)และท าการเผยแพร่ตลอดจนพยายามผลกัดนัอย่างเป็นระบบให้เกิดผลกระทบใน
ทางบวกท่ีเป็นวงกว้างในระดบัประเทศ(Massively Scalable)ภายในเวลาอนัรวดเรว็ 
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การสร้างระบบแรงจงูใจ  

 การศกึษาไทยขาดระบบการสรา้งแรงจงูใจ ซึง่เป็นกลไกการขบัเคลื่อนสิง่ทีเ่ราอยากจะท าใหเ้กดิ 
ในปจัจบุนัเมือ่มปีญัหาทุกฝา่ยกด็แีต่จะผลกัความผดิใหค้นอื่น จงึจ าเป็นตอ้งมกีารสร้างกลไกใน
การรบัผิดชอบ(Accountability) ยกตวัอยา่งปญัหาเรือ่งการขาดแคลนแรงงาน ภาคการศกึษา
ในฐานะของผู้ผลติแรงงานไม่เคยสนใจว่าบณัฑติที่จบมาตอบโจทย์ตลาดแรงงานหรอืไม่ จน
ภาคเอกชนต้องเขา้มาจดัการศกึษาเอง นอกจากนี้การขบัเคลื่อนทีค่วามต่อเนื่องสามารถบรรลุ
เป้าหมายไดน้ัน้จะตอ้งมกีารติดตามประเมินผลและก าหนดตวัช้ีวดัท่ีถกูต้อง ทีว่ดั 

 กลไกการสรา้งแรงจงูใจทีส่ าคญั มดีงัต่อไปนี้ 
1. ครู – วทิยฐานะของครูควรขึน้กบัผลสมัฤทธิข์องนักเรยีนโดยตรงไม่ใช่ผลงานทาง

เอกสารอยา่งในปจัจบุนั 
2. ผูอ้ านวยการ/ผูบ้รหิารโรงเรยีน – ผลตอบแทนควรขึน้อยู่กบัผลสมัฤทธิข์องโรงเรยีน 

ทัง้น้ีเพื่อช่วยแกป้ญัหาเรื่องความเหลื่อมล ้าของคุณภาพการศกึษา ต้องใชต้วัชีว้ดัทีเ่ป็น
การปรบัปรุงของผลสมัฤทธิ ์จะจงูใจใหผู้บ้รหิารอยากไปช่วยพฒันาโรงเรยีนเลก็ซึง่ยงัมี
ค่าเฉลี่ยของผลสมัฤทธิท์างการศึกษาของนักเรยีนที่อยู่ในระดบัต ่าอยู่ในกรณีของรอง
ผูอ้ านวยการ อาจมกีารจดัท าโครงการทีม่เีง ือ่นไขผูกการช่วยบ่มเพาะโรงเรยีนเลก็ไวก้บั
การเลื่อนต าแหน่ง 

 นอกจากนี้ควรสรา้งกลไกที่เปิดโอกาสให้สถานศึกษาและชุมชนสามารถจดัสรรทรพัยากร
ได้ด้วยตนเองเนื่องจากทุกคนในชุมชนต่างมคีวามต้องการช่วยเหลอืดา้นการศกึษา ในขณะที่
นักการเมืองก็พร้อมที่จะสนับสนุนเพราะต้องการฐานเสียงอยู่แล้ว ดูตัวอย่างของโรงเรียน
เทศบาลในเมอืงของแต่ละจงัหวดั ซึ่งมคีวามสามารถในการระดมทุนและการบรหิารจดัการทีใ่ช้
ทรพัยากรของชุมชนและทอ้งถิน่เป็นหลกัอยา่งไรกต็ามยงัตดิประเดน็ปญัหาในเรื่องของครทูีต่้อง
รอส่งมาจากส่วนกลาง 

 ควรยกเลิกกฎกติกาท่ีเป็นอปุสรรคต่อการปฏิรปู (Barrier to Reform)เช่น ครจู าเป็นต้องมี
ใบประกอบวชิาชพี หรอืการทีโ่รงเรยีนต้องเปิดเฉพาะวนัจนัทรถ์งึศุกร ์ซึง่ขอ้จ ากดัเหล่านี้ท าให้
เราสูญเสยีโอกาสในการใช้ทรพัยากรที่มอียู่แล้วอย่างมปีระสทิธภิาพ เนื่องจากมผีู้ที่มคีวามรู ้
ทกัษะ ประสบการณ์ที่ยนิดทีีจ่ะอาสามาใหค้วามรูก้บัเดก็นักเรยีนมากมาย เพยีงแต่จะต้องเป็น
ช่วงวนัทีพ่วกเขาหยดุงาน 

 อย่างไรก็ตามการสรา้งระบบให้ชุมชนเขา้มามสี่วนร่วมในการจดัการศกึษาอย่างสมบูรณ์นัน้มี
เงือ่นไขส าคญั 2 ประการคอื 

1. ต้องให้ส่งเสรมิใหเ้ดก็เรยีนโรงเรยีนใกลบ้้าน หากเดก็ต้องการเขา้โรงเรยีนดีๆ ที่อยู่ไกล
บา้นอาจจะออกมาตรการเช่นเกบ็ค่าธรรมเนียมพเิศษเพิม่เตมิ 

2. ครูควรถูกส่งไปสอนในโรงเรยีนใกล้บ้าน เนื่องจากจะช่วยให้มเีวลาให้กบัเดก็นักเรยีน
มากขึ้น ลดปญัหาทางครอบครวัของครู อีกทัง้ชุมชนยงัสามารถช่วยท าหน้าที่คอย
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สอดส่องดูแลครูไปอีกทางหนึ่งได้ด้วยซึ่งในภาคปฏิบตัิอาจไม่สามารถเปลี่ยนแปลง
ระบบอย่างสิ้นเชงิได้เลยในทเีดยีว แต่จะต้องมมีาตรการระหว่างการเปลี่ยนผ่าน เริม่
จากใหค้รแูจง้ความจ านงกลบัภูมลิ าเนา แลว้ค่อยพยายามจดัการให้ทุกคนสามารถยา้ย
ไดภ้ายใน 2 ปี ส่วนช่องโหว่ทีเ่หลอืทีไ่ม่มคีรูไปอยู่ กใ็หน้ักศกึษาครมูาท าหน้าทีเ่ตมิเตม็
เหมอืนกบักรณีระบบบรกิารสาธารณสุขที่ก าหนดให้นักศึกษาแพทยต์้องไปประจ าอยู่
พืน้ทีต่่างจงัหวดัในช่วงเวลาตามก าหนด 

 ควรมกีารเปิดเผยข้อมูลตวัช้ีวดัการประเมินผลแต่ละสถาบนัการศึกษาต่อสาธารณชน
อย่างเป็นระบบ ตัง้แต่ระดบัโรงเรยีนไปจนถงึมหาวทิยาลยัเพื่อใหส้ามารถเปรยีบเทยีบคุณภาพ
ของแต่ละสถาบนัได ้โดยเฉพาะในระดบัมหาวทิยาลยั ควรมกีารจดัอนัดบัสถาบนั (ranking) โดย
อาจจะแบ่งออกเป็นหมวดหมู่ (Category) ทีม่คีวามหลากหลาย เพื่อทีทุ่กๆมหาวทิยาลยัจะไดม้ี
ทีย่นืของตนเอง เช่น จุฬา ธรรมศาสตรม์ุ่งสู่การเป็นการเป็นมหาวทิยาลยัระดบัสากล (World-
class University) ส่วนมหดิลอาจเน้นเรื่องการท าวจิยั (R&D) ในขณะทีม่หาวทิยาลยัเนชัน่เด่น
เรือ่งการสอนสาขาการสื่อสาร (Communication) 

 

เป้าหมายของการจดัการศึกษา 

 หน้าทีข่องระบบการศกึษาไทย คอืการสรา้งคนไทยใหเ้ป็นมนุษยท์ีส่มบูรณ์ ในขณะเดยีวกนัต้อง
ท าให้เขาเป็นผู้ที่มศีกัยภาพในการตอบแทนให้กับสงัคมด้วย ซึ่งก็คอืการเป็นพลเมอืงดีของ
ประเทศนัน่เอง 

 ปจัจุบันหลักสูตรในโรงเรียนไม่สามารถตอบโจทย์ความจ าเป็นต่อการด ารงชีวิต 
ยกตวัอย่าง วชิาสุขศกึษาอาจมเีนื้อหาทีเ่กี่ยวกบัโภชนาการ เช่นการดื่มน ้าใหด้ื่ม 8 แก้วต่อวนั 
แต่ไมไ่ดส้อนว่าดื่มตอนไหนจะใหป้ระโยชน์อย่างไร เช่นดื่ม 2แก้วตอนตื่นนอนก่อนการแปรงฟงั
เพื่อช่วยการขบัถ่าย หรอืการกนิผกัผลไมค้วรกินก่อนทานอาหารหลกัเนื่องจากจะช่วยดูดซบั
ไขมนัในอาหาร สิง่เหล่านี้ที่จ าเป็นต่อการด ารงชวีติและดูแลสุขภาพของเดก็และครอบครวักลบั
แต่ไม่ไดถู้กบรรจุเขา้ไปในหลกัสูตรการเรยีนการสอนหากมกีารเผยแพร่ความรูเ้หล่านี้อย่างเป็น
ระบบจะช่วยลดค่ารกัษาพยาบาลซึ่งถือเป็นต้นทุนทางสงัคมไปได้มาก แสดงให้เห็นว่าการ
ปรบัปรงุเรือ่งการศกึษานัน้สามารถช่วยแกไ้ขปญัหาสาธารณสุขของประเทศไดเ้ช่นกนั 

 นอกจากนี้ในหลายกรณีมีหลกัการท่ีดีแต่กระบวนการไม่ถกูต้องท าให้ไม่เกิดผลลพัธ์ตาม
เป้าหมายทีต่้องการ ยกตวัอย่างเช่น แมจ้ะโรงเรยีนส่วนใหญ่จะมกีารสอนว่ายน ้า แต่กลบัพบว่า
เดก็หลายคนแมจ้บ ป 6 กลบัไม่สามารถว่ายน ้าเป็นทัง้นี้เป็นเพราะทักษะการว่ายน ้านัน้ต้อง
อาศยัการฝึกทีม่คีวามถี ่กล่าวคอืต้องว่ายตดิต่อกนัทุกวนัในช่วงแรก ในขณะทีโ่รงเรยีนทัว่ไปจะ
จดัการเรยีนการสอนเป็นแบบสปัดาห์ละครัง้ ซึ่งถอืเป็นขอ้แตกต่างระหว่างโรงเรยีนทัว่ไปและ
โรงเรยีนทางเลอืก กล่าวคอื โรงเรยีนทางเลอืกจะมกีารจดัการเรยีนการสอนทีย่ดืหยุ่นมากกว่า
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แต่ท้ายสุดแล้วได้ผลสมัฤทธิท์ี่ต้องการตามที่กระทรวงศกึษาก าหนดและสามารถท าได้อย่างมี
ประสทิธภิาพอกีดว้ย 

STEM Education 

 เป้าหมายของ STEM education ไม่ควรจ ากดัอยู่แต่เรื่องของการสรา้งนวตักรรม และคงไม่
จ าเป็นต้องเน้นแต่เฉพาะสายวิทยาศาสตร์ เราควรมองว่าSTEM ควรท าหน้าท่ีเป็นอีก
เคร่ืองมือหน่ึงท่ีจะช่วยเพ่ิม productivity ให้คนไทยไม่ว่าจะประกอบอาชพีใดกต็ามจะต้องมี
ความสามารถในการสรา้งมลูค่าเพิม่ใหก้บังานของตนเอง 

 การจดัการเรยีนการสอน STEM นัน้จ าเป็นต้องเริม่ตัง้แต่เดก็ โดยนอกเหนือจากการฝึกการคดิ
วเิคราะหค์ดิอย่างมวีจิารณญาณ (Critical Thinking) อกีทกัษะหนึ่งทีม่คีวามส าคญัแต่สงัคมไทย
ยงัไม่มใีครพูดถึงเท่าไหร่นักคอืทักษะการคิดอย่างเป็นระบบ (Systemic Thinking)โดย
สามารถฝึกให้เด็กมีทกัษะน้ีจากการจดัการเรยีนการสอนโดยใช้ปญัหาเป็นหลกั (Problem-
based Learning) ซึง่มุ่งการใชป้ญัหาจรงิหรอืการจ าลองสถานการณ์เป็นตวัเริม่ต้นเพื่อกระตุ้น
การเรยีนรู ้จากนัน้ค่อยน าประเดน็จากปญัหาไปสู่การสบืค้นขอ้มูลจากแหล่งต่างๆ เพื่อเรยีนรู้
เพิม่ขึน้ และสร้างความเข้าใจกลไกของตวัปญัหา รวมทัง้วธิกีารแก้ปญัหา ดงันัน้ การจดัการ
เรยีนการสอนโดยใชป้ญัหาเป็นหลกัน้ี ผูเ้รยีนมคีวามรูใ้นเรื่องทีก่ าลงัจะศกึษาน้อย หรอืไม่มเีลย 
แต่เมื่อผ่านกระบวนการการเรยีนการสอนนี้แลว้ ผู้เรยีนจะไดค้วามรูเ้หล่านัน้จากการสบืค้นเอง 
และ การอภปิรายแลกเปลี่ยนความรูก้บัเพื่อน ช่วยส่งเสรมิใหเ้ดก็คดิวางแผนอย่างเป็นขัน้ตอน
และเป็นระบบ โดยมคีรูคอยให้การสนับสนุน (Facilitate) เรยีนไปพรอ้มกบันักเรยีน โดยไม่
จ าเป็นตอ้งมคี าตอบแต่หน้าทีส่ าคญัคอืการสรา้งแรงบนัดาลใจใหเ้ดก็มคีวามรูส้กึสนใจและรกัใน
สิง่ทีต่นก าลงัเรยีน 
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กรณีการศึกษาดงูานสถาบนัการจดัการปัญญาภิวฒัน์ 
วนัท่ี 17 กนัยายน 2556 

 

ภาพรวมของสถาบนั 

สถาบนัการศกึษาในเครอืปญัญาภวิฒัน์ ประกอบไปดว้ย 1) วทิยาลยัเทคโนโลยปีญัญาภวิฒัน์ 
(Panyapiwat Technological College) เปิดสอนระดบัปวช.และ 2) สถาบนัการจดัการปญัญาภวิฒัน์ 
(Panyapiwat Institute of Management: PIM) ระดบัปรญิญาตร ีโท และเอก รวมทัง้ยงัมหีน่วยการเรยีน 
20 แห่ง จดัการเรยีนการสอนทางไกล และเครอืข่ายอาชวีศกึษาเอกชน 50 แห่ง เน้นการเรยีนการสอน
ทัง้ทางทฤษฎแีละปฏบิตั ิใหผู้เ้รยีนไดเ้รยีนไดเ้รยีนจากประสบการณ์จรงิ (Work-based Learning) และ
ส่งเสรมิการสรา้งนวตักรรม โดยมลีกัษณะของบณัฑติที่พงึปรารถนาคอื เรยีนเป็น คดิเป็น ท างานเป็น 
รกัความถูกตอ้ง และเขา้ใจวฒันธรรมองคก์ร 

วิสยัทศัน์ 

 มคีวามมุ่งมัน่สู่สถาบนัอุดมศกึษาชัน้น าดา้นธุรกจิค้าปลกี การบรหิารจดัการ และเทคโนโลยใีน
ภมูภิาคเอเชยี ทีเ่น้นการเรยีนรูจ้ากประสบการณ์จรงิและการสรา้งสรรคน์วตักรรม 

พนัธกิจ  

1. จดัการศึกษาเพื่อผลิตบณัฑติที่มคีุณภาพได้มาตรฐาน และตรงกับความต้องการของสถาน
ประกอบการ โดยเน้นการเรยีนรูจ้ากประสบการณ์จรงิ 

2. ผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพในศาสตร์สาขาวิชาต่างๆ อันก่อให้เกิดองค์ความรู้และการ
สรา้งสรรคน์วตักรรม เพื่อการพฒันาองคก์ร สงัคม และประเทศชาต ิ

3. จดับรกิารวชิาการทีเ่ป็นประโยชน์ต่อสถานประกอบการ ชุมชน สงัคมและ ประเทศชาติ 
4. อนุรกัษ์ สบืสาน และเผยแพร่ศลิปะและวฒันธรรมอนัดงีามของชาต ิรวมทัง้แลกเปลี่ยนเรยีนรู้

ศลิปะและวฒันธรรมของชาตอิื่น 
5. เสรมิสรา้งสมรรถนะ องค์กรใหเ้กดิประสทิธภิาพและประสทิธผิล  รวมทัง้เพิม่ขดีความสามารถ

ในการแขง่ขนั  ใหเ้จรญิเตบิโตอยา่งยัง่ยนื และมคีวามสุขในการท างาน 

 

 

 

 

  



โครงการวจิยัเรื่องการก าหนดแนวทางการพฒันาการศกึษาไทยกบัการเตรยีมความพรอ้มสูศ่ตวรรษที ่21 
 
 

641 
 

สรปุประเดน็จากการสมัภาษณ์  
รศ. ดร.สมภพ  มานะรงัสรรค ์

 อธิการบดี สถาบนัการจดัการปัญญาภิวฒัน์ (Panyapiwat Institute of Management: PIM) 
วนัท่ี 17 กนัยายน 2556 

 

 

แนวโน้มของ Corporate University ในอนาคต 

Corporate University ในอนาคตน่าจะมบีทบาทเพิม่มากขึน้ในอนาคต เนื่องจากการเรยีนการ
สอนแบบ Lecture-based ในห้องเรยีนจะถูกท้าทายและแทนที่ด้วยเทคโนโลยใีหม่ๆ เกดิรูปแบบการ
เรยีน online (E-Education) สถาบนัการศกึษาต่างๆ จะถูกลดความส าคญัลง โดยเฉพาะวชิาในสาย
สังคมศาสตร์ที่ไม่ต้องอาศัยเครื่องมือ/อุปกรณ์เฉพาะทางดังเช่นในวิชาสายวิทยาศาสตร์ ดังนั ้น 
มหาวทิยาลยัเองกจ็ะต้องพยายามสรา้งจุดแขง็โดยการสรา้งความแตกต่าง (Differentiate)ของตนเองให้
ได้ และ Corporate University ก็สามารถตอบโจทยด์งักล่าวไดเ้ป็นอย่างด ีเพราะเน้น Work-based 
Learning มกีารเรยีนควบคู่ไปกบัการฝึกงาน และการสรา้งเครอืข่าย (Networking) ในการสรา้งบุคลากร 
การแลกเปลีย่นความรูก้บัภาคธุรกจิ การฝึกงาน ตลอดจนการวจิยั ยิง่ไปกว่านัน้ Corporate University 
กส็ามารถตอบโจทยข์องการสรา้งคนเพื่อรองรบัโลกาภวิตัน์ได้อกีด้วย นัน่คอื ต้องบ่มเพาะให้ผู้เรยีนมี
ความรอบรู ้สามารถคดิวเิคราะหไ์ด ้และน าความรูม้าประยกุตใ์ชใ้นการท างานเป็น   

การบริหารจดัการ Corporate University 

ขัน้ตอนของการจดัตัง้ CorporateUniversity มดีว้ยกนั 4 ขัน้ ไดแ้ก่ 

1. Training Center  
2. Training Center and Development 
3. Credit Granting 
4. Degree Granting 

ทัง้นี้ Corporate University ในปจัจุบนักย็งัคงมขีอ้จ ากดัในดา้นต่างๆ อยู่เป็นจ านวนมาก เช่น 
การทีไ่ม่ได้รบัเงนิสนับสนุนจากภาครฐัท าให้ต้องหาแหล่งเงนิเอง การต้องยดึหลกัสูตรกลางตามทีส่กอ.
ก าหนดอาจท าให้ไม่สามารถปรบัหลกัสูตรได้ตามที่ต้องการทัง้หมด รวมถงึการมกีฎระเบยีบข้อบงัคบั
ปลกียอ่ยมากมาย เช่น ตอ้งมทีีด่นิไมน้่อยกว่า 100 ไรจ่งึจะสามารถจดัตัง้เป็นมหาวทิยาลยัได ้
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PIM 

 เป้าหมายของ PIM กค็อืการสรา้ง “Moral Education” ซึง่มแีนวโน้มทีจ่ะมคีวามส าคญัเป็นอย่าง
ยิง่ในอนาคต บณัฑติตอ้งมจีรยิธรรมในการท างาน ไมเ่อารดัเอาเปรยีบสงัคม มคี่านิยมทีเ่หน็การ
ท างานเป็นสิง่ทีถู่กตอ้งดงีาม ไมใ่ช่เหน็การท างานเป็นเสมอืนการถูกบงัคบั  

 PIM ใช ้“DJT Model” (Deutsche – Japan – Thailand Business Model) ในการด าเนินงานจดั
การศกึษา นัน่คอื เยอรมนีโดดเด่นดา้นการฝึกบุคลากรทางการศกึษาควบคู่ไปกบัการปฏบิตังิาน 
(Work-based learning) เป็นผูค้ดิคน้นวตักรรม (Innovation) เน้นการเพิม่ประสทิธภิาพในการ
ประกอบการ (Productivity & Perfectionism) ขณะทีญ่ี่ปุ่นเป็นเจา้ตลาด (Marketability) เป็น
ชาตแิห่งขอ้มูลข่าวสาร (Information) และเทคโนโลย ี(Technology) ส่วนไทยเก่งในเรื่องการ
สรา้งสรรค ์(Creativity) มคีวามยดืหยุน่ (Flexibility) เรยีบงา่ยและสบายๆ (Relaxation) 

 PIM เน้นการสรา้ง “TSR” (Teacher – Student Relationship) เพื่อคอยตดิตามดูแลและให้
ค าปรกึษาในเรื่องต่างๆ เน่ืองจากนักเรยีนมกัมปีญัหาในการแบ่งเวลา จากตารางการเรยีนการ
สอนทีค่่อนขา้งหนกั เน้นทัง้ภาคทฤษฎแีละปฏบิตั ิเรยีนทุกวนัตัง้แต่จนัทร ์– อาทติย ์หยุดแค่วนั
องัคาร และไมม่ปิีดเทอม 

 การจดัการศึกษาเพื่อสร้างบุคลากรให้กับบรษิัทโดยตรงนัน้นอกจากจะช่วยตอบโจทย์ความ
ต้องการในเชงิธุรกิจได้แล้ว ยงัสามารถตอบโจทย์การบรหิารจดัการบุคคลากรผ่านการสร้าง 
Corporate Loyalty ได้อีกทางหนึ่ง เนื่องจากการรกัษาผู้มคีวามสามารถไว้ในองค์กรก็เป็น
ประเดน็ทา้ทายทีส่ าคญัในปจัจุบนัจงึต้องพยายามสรา้ง Corporate Loyalty ควบคู่ไปกบัการ
แสดงใหเ้หน็ว่าบรษิทัมเีสน้ทางอาชพี (Career Path) ทีม่ ัน่คงรองรบัอยู่ และมกีารส่งเสรมิการ
พฒันาตนเองของพนกังานอยา่งต่อเนื่อง 

 สถาบนัการศกึษาในเครอืปญัญาภวิฒัน์นับได้ว่าเป็นการช่วยเหลอืสงัคมอย่างหน่ึงของบรษิัท 
ผ่านการช่วยเพิม่การเข้าถึงการศึกษา เนื่องจากผู้เรยีนส่วนใหญ่มาจากต่างจงัหวดัและเป็น
ผูด้อ้ยโอกาส จากการทีส่ถาบนัใชห้ลกัการรบัสมคัรแบบเชงิรุก เขา้ไปในพืน้ทีต่่างๆ ทัว่ประเทศ 
และใหทุ้นการศกึษาส าหรบัผูท้ีม่คีวามสามารถ 

 Corporate University สามารถช่วยกระตุ้นใหเ้กดิ R&D ทีม่ากขึน้ได ้จากการมเีครอืข่ายความ
รว่มมอืระหว่างภาคธุรกจิและภาควชิาการ เช่น 
- ด้านวศิวกรรมศาสตร์ มกีารเชื่อมโยงกบัมหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าพระนคร

เหนือ และมแีผนจะสรา้งความรว่มมอืกบัสถาบนัการศกึษาในประเทศเยอรมนั  
- ดา้นนวตักรรมการจดัการเกษตร มกีารเชื่อมโยงกบัมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์และ GISDA  

การพฒันาการศึกษาของประเทศไทย 

 ปญัหาส าคญั 
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 การจดัสรรแรงงานและการท างาน (Division of Labor and Work) ยงัมคีวามบดิเบอืน ไม่
เป็นไปตามกลไกตลาด โดยมีอุปสรรคส าคัญคือค่านิยมของคนในสังคม เช่น การเรียน
อาชวีศกึษาจะถูกมองว่ามศีกัดิศ์รสีู้การเรยีนปรญิญาตรไีม่ได ้ในขณะที่ตลาดแรงงานกลบัขาด
บุคคลากรระดบัปฏบิตักิารในแทบทุกอุตสาหกรรม 

 การศกึษาในระดบัอุดมศกึษาของไทย โดยเฉพาะในภาคเอกชน ต้องประสบกบัปญัหาทัง้ในดา้น
อุปสงค ์(Demand) และอุปทาน (Supply) ของประเทศโดยในดา้นอุปสงคต์ลาดแรงงาน มปีญัหา
คอืการผลติบณัฑติทีย่งัไมต่รงกบัความตอ้งการของผูว้่าจา้ง ในขณะทีป่ญัหาดา้นอุปทานมาจาก
แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงโครงสรา้งประชากร อตัราการเกดิลดต ่าลง ท าให้มจี านวนเด็กและ
เยาวชนทีล่ดลง และจะส่งผลต่อจ านวนผูเ้ขา้ศกึษาในอนาคต  

แนวทางการพฒันาการศกึษาไทย 

 ต้องมกีารปรบัตวั สรา้งทรพัยากรมนุษย์ที่มกี าลงัการผลติ (Productivity) และประสทิธภิาพ
(Efficiency) สูง เพื่อรองรับการเปลี่ยนผ่านจากระบบเศรษฐกิจที่พึ่งพาภาคการผลิต 
(Production-based Economy)ไปสู่การพึง่พาภาคบรกิาร (Service-based Economy) 

 หลักสูตรในมหาวิทยาลัยอาจต้องเน้นการลงมือปฏิบัติจริงมากขึ้น แต่อาจมีปญัหาการหา
ต าแหน่งงานเพื่อรองรบั 

 ระบบการศกึษาของประเทศไทยต้องมุ่งเน้นสรา้งจรยิธรรมและทศันคตทิีด่ต่ีอการท างาน (Work 
Ethics) เพื่อปลูกฝงัให้เยาวชนเหน็คุณค่าของการท างาน มคีวามตระหนักว่าการท างานคอืสิง่
ถูกตอ้งดงีาม และตอ้งมคีวามรบัผดิชอบต่อสงัคมประกอบกนัไปดว้ย  

 ตวัอย่างของ Best Practices ในด้านการศึกษา ได้แก่ ประเทศสงิคโปร์ เกาหลใีต้ ญี่ปุ่น 
สหรฐัอเมรกิา และเยอรมนี 
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สรปุประเดน็จากการสมัภาษณ์ 
คณุมีชยั วีระไวทยะ 

วนัองัคารท่ี 17 กนัยายน 2556 

 

ภาพรวมการพฒันาการศึกษาของประเทศไทย 

กรอบการพฒันา 

- กรอบกฎหมายตามรฐัธรรมนูญไดม้บีทบญัญตักิารพฒันาการศกึษาไว ้แต่ไมไ่ดม้กีารน ามา
สู่การปฏบิตั ิ

- ทีผ่่านมาการพฒันาเป็นไปแบบแยกส่วน ควรมกีารปฏวิตักิารศกึษาควบคู่ไปกบัการขจดั
ความยากจน  

- ควรใหโ้รงเรยีนเป็นแหล่งการเรยีนรูต้ลอดชวีติส าหรบัทุกคนในชุมชน   เนื่องจากทีผ่่านมา
มกีารใชโ้ครงสรา้งพืน้ฐาน บุคลากรและทรพัยากรของโรงเรยีนยงัไมคุ่ม้ค่า ทัง้ทีม่ศีกัยภาพ
มาก ดงันัน้จงึจ าเป็นตอ้งพฒันาโรงเรยีนเป็นศูนยก์ลางการพฒันา เป็นแหล่งเรยีนรู ้และ
เป็นจุดพฒันาสงัคมทีต่อบสนองทุกคนในชุมชน 

- ระบบการศกึษาไทยทีผ่่านมา เป็นการท าลายชนบท  การพฒันาทีร่วมศูนย ์หรอืการมี
สถาบนัการศกึษากระจกุตวัอยูใ่นส่วนกลางท าใหด้งึคนจากต่างจงัหวดัเขา้มาเรยีน และ
ท างานอยูท่ีก่รงุเทพฯและปรมิณฑล ไมก่ลบัไปถิน่ฐานภมูลิ าเนา  

- ควรเน้นการสอนคนใหเ้ป็นคนด ี ซึง่คนด ีสอนใหเ้ก่งได้ 

รปูแบบการบริหารจดัการ 

- ตวัอยา่งประสบการณ์ต่างประเทศหลายแห่ง กระทรวงศกึษาธกิารของประเทศอื่นๆ มี
บทบาทหน้าทีเ่ฉพาะ เน้นหน้าทีห่ลกัในการพฒันาหลกัสตูรและคร ูฉะนัน้
กระทรวงศกึษาธกิารของประเทศไทยควรลดขนาดลงมา และใหภ้าคส่วนอื่น โดยเฉพาะ
เอกชนเขา้มามบีทบาท 

- ควรมกีารแปรรูป (privatization)หรอืใหเ้อกชนเขา้มามสี่วนรว่ม ขณะทีท่างภาครฐัหรอื
กระทรวงศกึษาธกิารควรลดบทบาทหน้าทีล่ง 

- ควรดงึภาคเอกชนเขา้มามสี่วนรว่มใหม้าก ปรบัรปูแบบการบรหิารจดัการเป็นแบบใหม ่
(New Business Model)โดยการสรา้งแรงจงูใจ (Incentive)ใหภ้าคเอกชน  ดงันัน้ในอนาคต 
รฐัควรจะประกาศเชือ้เชญิใหภ้าคธุรกจิเอกชนเขา้มาช่วยแบ่งเบาภาระและเพิม่บรกิารที่
ส าคญั เช่น โครงการพฒันาการศกึษาเพื่อยกระดบัชุมชน โดยใหส้ามารถน าค่าใชจ้า่ยใน
โครงการไปหกัลดหยอ่นภาษใีนอตัราทีเ่หมาะสมกว่าปจัจุบนั  

- ตวัอยา่งการมสี่วนรว่มกบัภาคเอกชน เช่น แทนทีภ่าคเอกชนจะบรจิาค หรอืการท า
กจิกรรมความรบัผดิชอบต่อสงัคม (Corporate Social Responsibility: CSR) กระจดั
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กระจายทัว่ไป ควรดงึใหภ้าคเอกชนมาท ากจิกรรมความรบัผดิชอบต่อสงัคมเพื่อการศกึษา
ใหเ้กดิผล  โดยใหเ้อกชนในแต่ละจงัหวดัรวมกลุ่ม และร่วมกนัขบัเคลื่อนพฒันาโรงเรยีน
หรอืสถานศกึษาในพืน้ที ่โดยใหค้วามส าคญักบัการใชเ้งนิเพื่อกจิกรรม 3 ประการ ไดแ้ก่  
1) จดัอบรมครทูุกคน ทุกโรงเรยีนในระยะยาวต่อเนื่องใหม้กีารสอนแบบสมยัใหม ่2) น า
พนกังานของบรษิทัตนไปช่วยสอนเสรมิ 3) ใหบ้รษิทัว่าจา้งครใูหม ่เป็นพนกังานของบรษิทั
ตน รบัเงนิเดอืนในระดบัเดยีวกบัพนกังานของบรษิทัตน แต่เป็นฝา่ย CSR ทีท่ าหน้าทีเ่ป็น
ครสูอนโรงเรยีนต่างๆ   การพฒันาในลกัษณะเช่นน้ีจะสรา้งการมสี่วนรว่มระหว่าง
สถาบนัการศกึษาและภาคเอกชน ชุมชนก่อใหเ้กดิการพฒันาอยา่งยัง่ยนื  

 

การร่วมรบัผิดชอบต่อสงัคมเพ่ือเพ่ิมคณุภาพชีวิตและขจดัความยากจนอย่างยัง่ยืนโดยภาค
ธรุกิจเอกชน 

ตวัอย่างทีน่่าสนใจในการท าธุรกจิเพื่อมาดูแลสงัคมกค็อื การท าโครงการเพื่อส่งเสรมิการศกึษา 
หรอืทีเ่รยีกว่า BREAD (Business for Rural Education and Development) เป็นการศกึษาเพื่อพฒันา
ชนบท  ซึ่งคุณมชียัเป็นประธานและผู้ก่อตัง้บรษิทั ธุรกจิเพื่อพฒันาการศกึษาและชนบท จ ากดั ขึน้มา
เพื่อหารายได้จากการด าเนินธุรกิจไปใช้ในการพฒันาคุณภาพชวีติของ ชุมชนในชนบทให้ดขีึ้น การ
ด าเนินการมลีกัษณะ Social Enterprise โดยด าเนินธุรกจิและผลก าไรจะถูกน ากลบัไปเพื่อใช้ในการ
แกป้ญัหาและพฒันาการศกึษา 

BREAD เป็นโครงการที่เริม่มาตัง้แต่ปี 2552 มภีารกจิหารายได้ในเชงิธุรกจิ เพื่อใชใ้นองคก์ร
สาธารณประโยชน์ในเครอืข่าย โดยจะน าผลก าไรทีไ่ดท้ัง้หมดหลงัหกัส ารองและขยายธุรกจิแลว้ไปใชใ้น
กจิกรรมสาธารณประโยชน์ดา้นการศกึษา และการพฒันาคุณภาพชวีติในชนบท โดยมพีนัธสญัญาว่าจะ
ด าเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส มีคุณธรรม จรยิธรรม มีจุดยนืชดัเจนในการช่วยเหลือสงัคม และพฒันา
ประสทิธภิาพในการท างานเทยีบเท่าองคก์รธุรกจิเอกชนชัน้น า 

มูลนิธมิชียั วรีะไวทยะด าเนินโครงการ School-BIRD หรอื School-BIRD : School-Based 
Integrated Rural Development ขึน้มาเพื่อ ปฎวิตัโิรงเรยีนในชุมชนใหเ้ป็นศูนยก์ลางการเรยีนรู ้พฒันา
คุณภาพชวีติ 

 

การเรียนการสอน การเรียนรู้ 

- ภาพรวมในปจัจบุนัการเรยีนการสอนของไทย ยงัเน้นท่องจ า ไมไ่ดเ้น้นการคดิวเิคราะห ์
- โรงเรยีนหลายแห่งทีป่ระสบความส าเรจ็ยงัไมไ่ดม้กีารขยายผลเท่าทีค่วร อาท ิกลุ่ม

โรงเรยีนสาธติของมหาวทิยาลยัต่างๆ ควรขยายสาขา หรอืเป็นพีเ่ลีย้งใหก้บัโรงเรยีนอื่นๆ 
เพื่อขยายคุณภาพการศกึษาของประเทศ 
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- การเรยีนการสอนในปจัจุบนัยงัเป็นการสรา้งคนส าหรบัยุคก่อน ยงัไมพ่รอ้มส าหรบัโลก
อนาคต 

- การเรยีนการสอนทีผ่่านมา เน้นแต่ดา้นวชิาการเพยีงอย่างเดยีว ควรมกีารมุง่เน้นทกัษะ
ชวีติ และเสรมิทกัษะการประกอบอาชพีหรอืการประกอบธุรกจิใหน้กัเรยีนดว้ย เนื่องจาก
แรงงานของประเทศไทยมเีพยีงรอ้ยละ 30 เท่านัน้ทีม่นีายจา้ง ขณะทีอ่กีรอ้ยละ 70  ไมม่ี
นายจา้ง ประกอบอาชพีอสิระ ในขณะทีก่ารเรยีนการสอนไมไ่ดส้อนทกัษะในการประกอบ
อาชพีหรอืธุรกจิเบือ้งตน้ใหก้บันกัเรยีน 

 

กรณีโรงเรียนมีชยัพฒันา 

 

โรงเรยีนมชียัพฒันา ภายใต้การก่อตัง้และการดแูลของ คุณมชียั วรีะไวทยะโรงเรยีนมชีื่อเล่น ว่า
โรงเรยีนไมไ้ผ่ เพราะอาคารส่วนใหญ่ภายในโรงเรยีนสรา้งจากไมไ้ผ่ 

โรงเรยีนมธัยมมชียัพฒันาหรอื “โรงเรยีนไมไ้ผ่” มบีทบาทเป็น 

 ศูนยก์ารเรยีนรูต้ลอดชวีติส าหรบัชุมชน ทุกคนมสี่วนรว่มและเรยีนรูเ้พื่อพฒันาตนเอง เช่น ทกัษะ
การเกษตร, ทกัษะธุรกจิ และทกัษะการประกอบอาชพีอื่นๆ 

 ศูนยก์ลางสนบัสนุนการพฒันาดา้นเศรษฐกจิและสงัคม โดยจดัตัง้กองทุนสนับสนุนการประกอบ
อาชพีแ ละเพิม่รายได ้ส าหรบันกัเรยีนและครอบครวั 

 ศูนยพ์ฒันาและอบรมครเูพื่อเพิม่ความ รูแ้ละศกัยภาพของครใูนชนบท 

จดุเน้นโรงเรียนมีชยัพฒันา โรงเรยีนเน้นสอนเดก็ใหเ้ป็นมนุษยท์ีส่มบูรณ์ มุง่หวงัสรา้งคนด ี
นกัพฒันา มจีติสาธารณะ   

แนวคิดคณุมีชยั คือ เน้นพฒันาการศึกษา ควบคู่ไปกบัการขจดัความยากจน ใหโ้รงเรยีน
เป็นศูนยก์ลางการพฒันาเป็นแหล่งเรยีนรูต้ลอดชวีติใหก้บัทุกคนในชุมชน โดยด าเนินกจิกรรมในทาง
ปฏบิตัทิีเ่หน็ผลเป็นรปูธรรม ทีโ่รงเรยีนน้ีเน้นความด ีสอนทกัษะชวีติ สอนทกัษะการประกอบธุรกจิ เช่น 
สอนใหน้กัเรยีนแลกูมะนาวนอกฤด ูเพาะเหด็ ปลกูผกัในถุง สรา้งรายได ้น าไปท ากับผูป้กครองหารายได ้
แกจ้นได ้ 

อยา่งไรกต็าม โรงเรยีนน้ีไมเ่กบ็ค่าเล่าเรยีนจากเดก็นกัเรยีน แต่ใหเ้ดก็จา่ยดว้ยการท าความด ี 
สิง่ทีพ่วกเขาเหล่านัน้สามารถท าได ้ตวัอยา่ง ท าดงี่ายๆ ปลกูตน้ไม ้400 ตน้ แมจ้ะก่อตัง้มาเพยีง
ประมาณ 5 ปี แต่ดพูฒันามาก ตน้ไมโ้ต ร่มรื่น โรงเรยีนเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ย มกีารปลกูตน้ไมแ้ละปลกู
ผกัจ านวนมาก ทัง้จากการปลกูของนกัเรยีน ผูป้กครอง รวมทัง้ความรว่มมอืจากชาวบา้นในชุมชน  
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ทัง้น้ีเนือ่งจากโรงเรียนไม่เกบ็ค่าเล่าเรียน โรงเรียนมีแหล่งทุนด้วย Social Enterprise   
ตวัอยา่งในการท าธุรกจิเพื่อมาดแูลสงัคมกค็อื การท าโครงการเพื่อส่งเสรมิการศกึษา หรอื BREAD 
(Business for Rural Education and Development) เป็นการศกึษาเพื่อพฒันาชนบท  อ.มชียั จดัตัง้ 
ขึน้มาเพื่อหารายไดจ้ากการด าเนินธุรกจิไปใชใ้นการพฒันาคุณภาพชวีติของ ชุมชนในชนบทใหด้ขีึน้ 

 

การบริหารงานของโรงเรียน ทมีงานโรงเรยีนแบ่งเป็น 3 กลุ่ม คอืกลุ่มการศกึษา เหมอืน
โรงเรยีนอื่นๆ แต่โรงเรยีนนี้เพิม่อกี 2 กลุ่ม คอื กลุ่มธุรกจิเพื่อสงัคม กบักลุ่มการพฒันา กลุ่มพฒันา
น่าสนใจมาก กลุ่มนี้เขา้ไปร่วมกบัชุมชนและโรงเรยีนอื่นๆ เพอืกระตุน้ใหโ้รงเรยีนอื่นๆ ในพืน้ทีใ่กลเ้คยีง
เป็นศูนยก์ลางการเรยีนรูต้ลอดชวีติของชุมชน เปลีย่นวดัใหเ้ชื่อมโยงกบัโรงเรยีนโดยมุง่กลุ่มผูส้งูอาย ุ
ไมใ่หว้ดัเป็นเรือ่งน่าเศรา้ แต่กลายเป็นทีเ่รยีนรูข้องชุมชน  

จดุแขง็ทีส่ าคญัของโรงเรยีนประการหนึ่ง คอืคุณมชียั ทีเ่ชื่อมโยงการพฒันา Global-Local ไดด้ ี
ดงึธุรกจิต่างๆ เขา้มามสี่วนรว่มมาก ทัง้ Ikea, Microsoft และอื่นๆ รวมทัง้ไม่ปฏเิสธกลไกตลาด แต่
ปรบัปรงุเป็น Social enterprise ทีย่ ัง่ยนืและมศีกัดิศ์รกีว่าการคอยรบัทุนตามปกต ิ

แนวคดิในการแกไ้ขปญัหาความยากจนของคุณมชียั คอืการมองว่าคนยากจน ส่วนใหญ่ของ
ประเทศไทยทีท่ าการเกษตร เป็น "นกัธุรกจิขนาดเลก็"โดยนกัธุรกจิกลุ่มนี้ขาด 2 อย่างคอื ทกัษะและ
ความรูใ้นการท าธุรกจิ และ การเขา้ถงึสนิเชื่อ การแกป้ญัหาจงึมุง่ไปทีก่ารแก ้2 ปญัหาน้ี  

ตวัอยา่งเรือ่งการส่งเสรมิมะนาวนอกฤดทูีท่ าใหช้าวบา้นดเูป็นตัวอยา่งว่ามะนาวนอกฤดมูรีาคา
สงูเพราะอุปทาน  (supply)ในตลาดน้อย มวีธิหีลอกตน้มะนาวใหอ้อกลกูในฤดแูลง้ได ้ดว้ยองคค์วามรูท้ี่
ไมย่ากนกั  แต่การไปบอกไปสอนเฉยๆ ไมไ่ดผ้ล ตอ้งท าเป็นตวัอยา่ง โดยท าใหเ้หน็ว่าท าไดจ้รงิและมี
รายไดด้ขีึน้ 

ส่วนในดา้นสนิเชื่อใชแ้นวคดิ Microfinance โดยใหช้าวบา้นรว่มกนัออกกฎกนัเอง ใช ้peer 
pressure  ซึง่หากชุมชนเขม็แขง็กจ็ะประสบความส าเรจ็ด ี
 
โรงเรียนเน้นการเรียนการสอนทีใ่ห้เดก็เป็นศนูยก์ลาง ตวัอยา่งเช่น คดิโครงงานทีส่นใจศกึษาเองใน
วชิาทีบู่รณาการโครงงาน  ใหน้กัเรยีนมสี่วนรว่มในกจิกรรมต่างๆ  อาท ินกัเรยีนเป็นคนคดัเลอืกคร ู รุน่
พีเ่ลอืกรุน่น้องเขา้เรยีน เป็นกรรมการบรหิารโรงเรยีน  ออกแบบชุดฟอรม์นกัเรยีนเอง ฯลฯ 

ส าหรบัดา้นมาตรฐานและคุณภาพของโรงเรยีนมชียัพฒันา  ทีน่ี่ เป็นโรงเรยีนทีม่คีุณภาพ
เทยีบเท่ากบั โรงเรยีนนานาชาตทิีบ่รหิารโดยเอกชน  

โรงเรยีนมชียัพฒันา ใชห้ลกัสตูรกลางปกตขิองประเทศ โดยปรบัการเรยีนการสอนใหเ้ดก็คดิเป็น 
จดุเด่นคอืเสรมิ 2 ทกัษะทีส่ าคญัคอื ทกัษะชวีติ และทกัษะทางธุรกจิ  

โรงเรยีนมโีครงการหลายสบิโครงการของโรงเรยีนทีน่่าสนใจ ตวัอยา่งเช่น 
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- โครงการสานฝนั ใหเ้ดก็ทีฝ่นัอยากประกอบอาชพีต่างๆไดม้โีอกาสไปฝึกทีท่ างานจรงิ ตัง้แต่ม.
1 เช่น เดก็ทีอ่ยากเป็นหมอ ส่งไปทีส่มติตเิวช อยากท างานโรงแรม ส่งไปบายนัทร ีเดก็บางคนไปเหน็
บรรยากาศจรงิ กจ็ะรูต้วัว่าชอบหรอืไมช่อบ ท าใหก้ระบวนการคน้พบตนเองท าไดเ้รว็มากขึน้ 

- โครงการใหเ้ดก็ช่วยกนัคดัเลอืกผูไ้ดทุ้น โดยเมือ่ทุนน้อยกว่าผูส้มคัร เดก็ๆ จะช่วยกนัไป
สมัภาษณ์และเยีย่มบา้นผูส้มคัร เพื่อคดัเลอืกผูท้ีเ่หมาะสมตามเกณฑท์ีร่ว่มกนัก าหนดขึน้ 

- โครงการเรยีนรูเ้กีย่วกบัคนพกิาร เดก็ๆ นัง่รถเขน็แลว้ใชช้วีติด ูท าใหเ้ขา้ใจและร่วมกนัปรบั
สถานทีโ่รงเรยีนใหเ้อือ้ต่อคนพกิาร 
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กรณีการศึกษาดงูานโรงเรียนบ้านหนองทองล่ิม 

School-BIRD (School-Based Integrated Rural Development) 

ด าเนินการโดยมลูนิธิมีชยัวีระไวทยะ 

 

โครงการ School-BIRD มวีตัถุประสงคเ์พื่อส่งเสรมิและปฏริปูดา้นการศกึษา สรา้งโรงเรยีนในชุมชน 
ให้เป็นแหล่งพฒันาการเรยีนรูต้ลอดชวีติ รวมทัง้เป็นศูนย์กลางในการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคม  น า
กระบวนการการมสี่วนร่วมทัง้โรงเรยีนและชุมชน เข้ามาร่วมกนัพฒันาชุมชนให้สามารถอยู่ได้อย่าง
ยัง่ยนื และสามารถผลิตประชากรที่มีคุณภาพเข้ามาเป็นผู้ขบัเคลื่อนชุมชนให้เกิดการพฒันาต่อไป
ขา้งหน้า  

โรงเรยีนบา้นหนองทองลิม่เป็นโรงเรยีนทีไ่ดเ้ขา้ร่วมโครงการกบั สมาคมพฒันาประชากรและชุมชน 
(Population and Community Development Association [PDA] เพื่อเป็นพฒันาคุณภาพการศกึษา
ควบคู่ไปกบัการพฒันาชุมชน โดยทางโรงเรยีนได้มกีารเรยีนการสอนตามหลกัสูตรมาตรฐานส่วนกลาง 
ตัง้อยูใ่นพืน้ทีท่ ัง้หมด 19 ไร ่มจี านวนนกัเรยีนทัง้หมด 360 คน จากหมูบ่า้นทัง้ 6 หมู่บา้น มคีุณครผููส้อน 
จ านวน 22 คน ส่วนใหญ่เป็นศษิยเ์ก่าทีเ่คยศกึษาทีโ่รงเรยีนบา้นหนองทองลิม่  

โรงเรยีนเปิดสอนตัง้แต่ชัน้อนุบาล 1 จนถงึชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 จากประสบการณ์ของคุณครผููส้อน
พบว่านกัเรยีนส่วนใหญ่เป็นเดก็ในชุมชนบา้นหนองทองลิม่ ทีม่ฐีานะยากจน อาศยัอยู่กบัตายายหรอืปู่ย่า 
เพราะบิดามารดา ต้องเข้าไปท างานตามเมอืงใหญ่ๆ เด็กนักเรยีนของโรงเรยีนบางคนจงึต้องช่วย
ครอบครวัท างานประกอบอาชพี โดยจะประกอบอาชพีเกษตรกรเป็นหลกั วตัถุประสงค์หลกัของการ  
ร่วมอืกบั PDA นัน้ ทางโรงเรยีนและมูลนิธติ้องการให้โรงเรยีนบ้านหนองทองลิม่เป็นโรงเรยีนขยาย
โอกาส ใหเ้ด็กในชุมชนไดม้โีอกาสเรยีนหนังสอื และเป็นโรงเรยีนทีม่กีารปฏริูปรูปแบบการศกึษาโดยมี
หลกัสตูรเสรมิตามโครงการ School-BIRD ท าใหโ้รงเรยีนบา้นหนองทองลิม่มคีวามแตกต่างจากโรงเรยีน
อื่นๆ คอื 

- นกัเรยีนไดม้ทีกัษะเรื่องการประกอบธุรกจิภายในครวัเรอืน การท าการเกษตรแบบพอเพยีงและ
การสร้างจติส านึกรกับ้านเกิด โดยให้โรงเรยีนเป็นอีกหนึ่งศูนย์กลางการเรยีนรู้ด้านการท า
การเกษตรเพื่อการประกอบธุรกจิ ทีส่ามารถพฒันาคุณภาพชวีติของนักเรยีนและครอบครวัได ้
เช่น การปลกูผกัสวนครวัในถุงปุ๋ ย       การปลูกมะนาวนอกฤดูกาล เป็นต้น  ซึง่ประสบการณ์ที่
ได้จากการเรยีนดงักล่าวนอกจากจะเป็นการฝึกกระบวนการคิดและการบรหิารงานภายใน
โรงเรยีนแลว้ ยงัเป็นการฝึกใหน้กัเรยีนรูจ้กัความรบัผดิชอบ ในโครงการต่างๆทีท่ าอยู่ 

- โรงเรยีนเป็นศูนยก์ลางการเรยีนรูท้ีส่ าคญัของชุมชนซึง่ผู้ปกครองมโีอกาสเขา้มาเรยีนรูร้่ วมกบั
นกัเรยีนและพฒันาแนวความคดิประกอบอาชพีเกษตรกรรมอยา่งยัง่ยนื  

- โรงเรยีนบ้านหนองทองลิม่ได้น าวถิีพุทธศาสนามาเป็นค าสอนและเป็นวธิีการอยู่ร่วมกนัของ
นักเรยีน ให้เป็นผู้ที่มคีุณธรรมและจรยิธรรมตัง้แต่ยงัเดก็ เช่น ในวนัองัคารของทุกสปัดาห์ทาง

http://www.pda.or.th/


โครงการวจิยัเรื่องการก าหนดแนวทางการพฒันาการศกึษาไทยกบัการเตรยีมความพรอ้มสูศ่ตวรรษที ่21 
 
 

650 
 

โรงเรียนก าหนดให้วนัดงักล่าวเป็นวันพระประจ าสปัดาห์ โรงเรยีนจะให้เด็กๆใส่ชุดขาวมา
โรงเรยีน มกีารสวดมนต์ไหว้พระเป็นประจ าทุกวนัและมวีชิาทีเ่รยีนกบัพระอาจารยท์ี่นิมนต์มา
สอนเป็นประจ าทุกสปัดาห ์กจิกรรมวถิพีุทธนอกจากมุ่งหวงัปลูกฝงัเรื่องคุณธรรม จรยิธรรมแลว้ 
ยงัปลกูฝงัความรกัในพระพุทธศาสนา ความรกัในศลิปวฒันธรรมอนัดขีองทอ้งถิน่ตนเอง เพราะ
ทางโรงเรยีนจะให้นักเรยีนมสี่วนร่วมในวนัส าคญัประจ าท้องถิ่น ปลูกฝงัค่านิยมความรกัใน
เอกลกัษณ์ของชุมชน เพื่อสรา้งใหน้กัเรยีนเหน็ความส าคญัชุมชน 

- โรงเรยีนบา้นหนองทองลิม่มโีครงการเยีย่มบา้นนักเรยีนเพื่อใหต้รงต่อวัตถุประสงคข์องโรงเรยีน
คอื เป็นโรงเรยีนขยายโอกาสและใหน้ักเรยีนไดร้บัการศกึษาขัน้พืน้ฐานอย่างครบถ้วน จงึต้องมี
โครงการการเยี่ยมบ้านให้ครูออกไปพบครอบครวัของนักเรยีน และพูดคุยกบัครอบครวัของ
นักเรยีนเป็นการกระตุ้นใหค้รบครวัและชุมชนเหน็ความส าคญัของการศกึษา  และให้คุณครูได้
ท าการส ารวจฐานะสภาพความเป็นอยู่ของครอบครวั และสถานภาพของนักเรยีน เพื่อใหค้วาม
ช่วยเหลือตามความเหมาะสม ไม่ว่าจะเป็นทุนการศึกษา หรอืค าแนะน าด้านการเรยีน หาก
นกัเรยีนตอ้งท างานไปดว้ยเรยีนไปดว้ย 

- ในความร่วมมอืกบั PDA ท าให้โรงเรยีนบ้านหนองทองลิม่ได้รบัการสนับสนุนจากหน่วยงาน
อื่นๆที่ร่วมกบั PDA ในโครงการ School-BIRD ไม่ว่าจะเป็นองค์กรไม่แสวงหาผลก าไรและ
ภาคเอกชน เช่น CIDA, IKEA รวมถงึหน่วยงานดา้นการศกึษาคอืส านักงานพฒันาประชากร
ของมหาวทิยาลยัมหดิล เข้ามาศึกษาตรวจสอบกระบวนการและความก้าวหน้าของโครงการ
ภายในชุมชนและโรงเรยีน อกีทัง้ยงัได้รบัการสนับสนุนวสัดุอุปกรณ์ ซึง่ท าใหก้ารพฒันาด าเนิน
ไปอย่างรวดเรว็ โดยม ีPDA เป็นผู้ตดิต่อประสานงานและเป็นผู้ให้ความร่วมมอืในเรื่องการ
ตดิต่อและหาเครอืข่ายเพื่อขยายโอกาสใหก้บัโรงเรยีน ไดพ้ฒันาตามวตัถุประสงคข์องโครงการ 
School-BIRD 

- ครูอาจารยไ์ด้รบัการสนับสนุนและคดัเลอืกเพื่อเขา้อบรมพฒันาการสอน ซึ่งท าให้ครูได้เรยีนรู้
วธิกีารสอน การวางแผนการสอน และ ประสบการณ์เกี่ยวกบัการพฒันาด้านการศกึษาใหม่ๆ
จากประเทศสงิคโปร ์ซึ่งเป็นโครงการที่ SIFA ได้เขา้มาเพื่อพฒันาการเรยีนการสอนแบบใหม ่
ฝึกให้ครูคดิและหาวธิกีารสอนที่ท าให้นักเรยีนมคีวามสนุกในการเรยีนและต่อยอดให้นักเรยีน
เกิดกระบวนการคิดหาค าตอบและตัง้ค าถามด้วยตนเอง ซึ่งในการอบรมจากทาง SIF นัน้
แตกต่างจากการอบรมของส่วนกลางหรอืจากกระทรวงศกึษาธกิารทีเ่ป็นการอบรมแบบนัง่เรยีน
ทัง้วนั และสอนแต่ในภาคทฤษฎ ี

ขอ้เสนอแนะและความเหน็แลกเปลีย่นจากคุณครทูัง้ 2 ท่านต่อระบบการเรยีนการสอน 

สิง่ทีไ่ดจ้ากการอบรมรว่มกบั SIF  

- ในการเรยีนการสอนครูต้อง Active อยู่เสมอเพื่อให้เดก็นักเรยีนรูส้กึสนุกและเป็นการกระตุ้น
เด็กๆให้สนใจเรยีนรู้ ไม่ง่วงในชัน้เรยีนและพยายามคิดหาค าตอบร่วมไปกับแบบฝึกหดัใน
หอ้งเรยีน ไมว่่าจะเป็นการทดลองหรอืวธิกีารสอนทีด่งึดดูความสนใจจากนกัเรยีนภายในชัน้ 
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- ครูควรมแีหล่งให้ความรู้เกี่ยวกบัการพฒันารูปแบบการสอนหรอืพฒันาทกัษะครู ซึ่งสามารถ
ค้นคว้าหาความรู้เกี่ยวกบัรูปแบบการสอนหรอืแนวทางในการสอนเพื่อพฒันาทกัษะนักเรยีน
ภายในชัน้หรอืวธิกีารสอนใหม่ๆใหเ้ดก็ไดม้สี่วนร่วมและสามารถกระตุ้นใหน้ักเรยีนมคีวามสนใจ
บทเรยีน   

- ในการอบรมครคูวรให้ความส าคญักบัการวางแผนการสอน ซึ่งครูต้องมกีารเตรยีมตวัก่อนที่จะ
เขา้สอนทุกครัง้เพื่อให้การเรยีนในแต่ละวนัไม่น่าเบื่อ และท าให้เดก็ได้เกดิกระบวนการเรยีนรู้
ภายในหอ้งเรยีนอยา่งสนุกสนาน  

- การสงัเกตการสอน ในการสงัเกตการสอนของครทู่านอื่นๆเป็นการศกึษาวธิกีารสอนใหม่ๆทีอ่าจ
น าไปสู่การพฒันารปูแบบการเรยีนการสอนในวชิาของตนเอง และร่วมพูดคุยกนัเพื่อแลกเปลีย่น
วธิกีารสอนและหาแนวทางในการวางแผนการสอนใหก้บันักเรยีนเพื่อพฒันาการเรยีนรูข้อง เดก็
ใหเ้หมาะสมกบัช่วงวยัและท าใหเ้ดก็นกัเรยีนกลายเป็นผูส้นใจใฝ่รูอ้ยา่งจรงิจงั 

- การใหน้ักวชิาการหรอืผูเ้ชีย่วชาญในสาขาวชิาต่างๆมา Work shop ครเูพื่อพฒันาความรูต้าม
เนื้อหาวิชาและประเมนิความรู้ของครูให้มชีุดความรู้ความเข้าใจในสาขาวิชาที่ตนสอนอย่าง
แทจ้รงิ 

บทสะทอ้นปญัหาของระบบการศกึษาไทย 

- ครทู างานในหลายหน้าที ่
ครใูนระบบการศกึษาไทยตอ้งท างานเอกสารและเตรยีมการสอนไปดว้ยท าใหค้รไูม่มเีวลาในการ
วางแผนการสอน รปูแบบการสอนจงึเป็นแบบการป้อนซึง่นอกจากจะไมส่ามารถเรยีกความสนใจ
จากนักเรยีนในชัน้ได้แล้ว ยงัท าให้นักเรยีนเกิดความรู้สึกเบื่อหน่ายในการเรยีนและไม่เห็น
ความส าคญัของการเรยีน  ซึง่ภาระงานทีม่ากมายนี้ ท าใหคุ้ณครไูม่ไดร้บัการพฒันาในเรื่องการ
สอนและไมม่เีวลาในการใหค้วามสนใจกบัเดก็อยา่งเตม็ที ่ 

- การอบรมจากภาครฐัไมต่อบโจทยป์ญัหาการสอน 
การอบรมการสอนของรฐัน่าเบื่อและไม่ตอบโจทยป์ญัหาการเรยีนการสอนของครใูนปจัจุบนั คอื
ไม่มวีธิกีารใหม่ๆหรอืแนวทางใหม่ในการสอนให้กบัครู แต่ให้ครูไปนัง่ฟงับรรยายซึ่งไม่มกีาร
ปฏบิตัจิรงิครจูงึไมส่ามารถน ามาปฏบิตัจิรงิในชัน้เรยีนได้ 

- ครไูมต่รงสาขาวชิาทีจ่บ 
ในการคดับุคลากรมาเป็นครูมกัไม่ตรงกบัวชิาที่สอนในชัน้เรยีน และครูหนึ่งคนต้องสอนหลาย
วชิาเพราะจ านวนชัน้เรยีนทีม่ากท าใหม้คีรไูม่เพยีงพอต่อจ านวนนักเรยีน ท าใหดู้แลนักเรยีนได้
ไมค่่อยทัว่ถงึ 
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กรณีการศึกษาดงูานสหกรณ์พฒันาประชากรและชุมชนล าไทรโยง จ ากดั 

 

เป็นสหกรณ์ทีเ่กดิหลงัจากการเขา้มาพฒันาชุมชนแบบผสมผสานของมลูนิธมิชียั ในโครงการC-
BIRD  Community Based Integrate Rural Development เป็นโครงการพฒันาชนบททีเ่กดิจากความ
ร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลแคนาดา โดยได้ร ับงบประมาณสนับสนุนจาก Canadian 
International Development Agency (CIDA) ท าใหภ้ายในชุมชนไดม้กีารจดัตัง้กลุ่มการเรยีนรูต่้างๆ 
การเป็นกลุ่มทีท่ ารายไดใ้หก้บัชุมชน ต่อมาเมื่อกลุ่มต่างๆภายในชุมชนสามารถสรา้งรายไดเ้ขา้สู่ชุมชน 
จงึได้มแีนวคดิในการพฒันาระบบการบรหิารจดัการธุรกจิชุมชนเขา้มา ท าให้เกดิระบบการบรหิารงาน
แบบร่วมกนั โครงการ C-BIRD และ กรมส่งเสรมิสหกรณ์ จงึร่วมกนัส่งเสรมิใหม้กีารจัดตัง้สหกรณ์ และ
กลายมาเป็นสหกรณ์พฒันาประชากรและชุมชนล าไทรโยง จ ากดั  

ในช่วงแรกนัน้ ทางสหกรณ์ไดม้กีารด าเนินกจิการอยู ่4 ดา้นคอื  

- สนิเชื่อเพื่อการผลติ  
- ซือ้ขายปุ๋ ย 
- รวบรวมผลผลติจากสมาชกิ  
- รบัฝากเงนิ  

แต่การเตบิโตนัน้ไปได้ค่อนขา้งช้า ทางผูน้ าสหกรณ์จงึไดป้รกึษา PDA เกดิเป็นโครงการทีมู่ลนิธมิี
ชยั ท าร่วมกบัภาคเอกชนคอื  “โครงการธุรกจิเพื่อสงัคม” หรอื TBIRD (THE THAI BUSINESS 
INITIATIVE IN RURAL DEVELOPMENT) เป็นการดงึใหภ้าคเอกชนเขา้มามสี่วนร่วมในการพฒันา
ชุมชนด้วยการส่งเสรมิให้เกิดการท าอุตสหกรรมภายในชุมชน โดยบรษิัท บาจาได้ร่วมกับสหกรณ์ 
ภายใต้การประสานของ PDA  จดัตัง้โรงงานผลติและตดัเยบ็ชิน้ส่วนรองเทา้บาจาขึน้ ดงึคนในชุมชนที่
ต้องไปท างานต่างถิ่นให้กลบัมาท างานที่บ้าน  ซึ่งสหกรณ์พฒันาประชากรและชุมชนล าไทรโยง เป็น
สามารถผลติรองเท้าให้กบับาจามากถงึ 2,000 คู่ต่อวนั สามารถสรา้งรายได้ให้กบัแรงงานในชุมชนที่
ประกอบอาชพีในโรงงานกว่า 103 คน ได้วนัละ 300 บาทตามนโยบายค่าแรงขัน้ต ่าของรฐับาล และ
สหกรณ์ยงัมเีงนิหมนุเวยีนใหก้บัคนในชุมชนสามารถกูไ้ปประกอบอาชพี หรอืน าไปลงทุนดา้นการเกษตร
ได ้กระบวนการดงักล่าวเป็นการพฒันาชุมชนดว้ยคนภายในชุมชน ท าใหเ้กดิกระบวนการพึ่งพาตนเอง 
ตามวตัถุประสงคข์องโครงการ Community Based Integrate Rural Development   

ปจัจุบนัภายในบรเิวณสหกรณ์ฯชุมชนล าไทรโยงยงัมพีืน้ที่เพาะปลูกการเกษตรแบบผสมผสานเพื่อ
เป็นแหล่งเรยีนรู้การท าเกษตรอย่างยัง่ยนือีกที่หนึ่ง เป็นพื้นที่ที่เป็นต้นแบบในการท าการเกษตรที่
สามารถสรา้งรายไดแ้ละเปลีย่นมุมมองการเกษตรที ่คนในชุมชนมองว่าเป็นอาชพีทีย่ากจนใหเ้ป็นอาชพี
ที่ท ารายได้ให้กับครวัเรือนได้อย่างเพียงพอหรอืเป็นธุรกิจที่สามารถเลี้ยงครอบครวัได้ ซึ่งบรเิวณ
ด้านหลงัสหกรณ์นัน้จะมสีวนผกัปลอดสาร แปลงเกษตรแบบผสมผสานและการปลูกมะนาวนอกฤด ู
นอกจากจะเป็นการให้ความรูใ้นเรื่องของการท าการเกษตรทีย่ ัง่ยนืแล้วยงัเป็นแบบอย่างการเพิม่มลูค่า
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ใหก้บัผลติภณัฑก์ารเกษตรใหม้รีาคาที่มากขึน้ เช่น การปลูกมะนาวนอกฤดู การปลูกผกัปลอดสาร เป็น
ตน้ แนวคดิการท าการเกษตรดงักล่าวไม่ไดมุ้่งใหค้นในชุมชนอยู่ไดเ้ท่านัน้แต่ต้องมคีุณภาพชวีติทีด่ดีว้ย
คอื ได้รบัการศกึษา มทีุนสรา้งโอกาส มสีุขภาพที่แขง็แรง และมคีวามสุขในการด ารงชวีติ การพฒันา
แบบผสมผสานนัน้เป็นการบูรณาการทุกส่วนที่จ าเป็นต่อการด ารงชวีติมาพฒันาคุณภาพชวีติโดยไม่
กระทบต่อวถิชีุมชน แต่สรา้งโอกาสและรายไดใ้หเ้กดิขึน้ภายในชุมชน เยาวชนและคนในชุมชนรุ่นใหม่ไม่
จ าเป็นต้องเขา้เมอืงหรอืออกจากชุมชนเพื่อไปหางานในตวัเมอืงเช่นเมื่อก่อน เสรมิสรา้งให้มกีารสบืต่อ
และพฒันาทอ้งถิน่ในพน้จากความยากจน มามกีนิมใีชอ้ยา่งพอเพยีงและมทีุนในการลงทุนท าการเกษตร
และธุรกจิอุตสาหกรรมการเกษตรในพืน้ทีต่่อไปได ้
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กรณีการศึกษาดงูานชุมชนหมู่บ้านหนองตาเข้ม 

Community based integrate rural development 

 

Community Based Integrate Rural Development เป็นโครงการพฒันาชนบททีเ่กดิจากความ
ร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทย กับรัฐบาลแคนาดา โดยได้ร ับงบประมาณสนับสนุนจาก Canadian 
International Development Agency (CIDA) โดยหมู่บา้นหนองตาเขม้เป็นหมู่บา้นหนึ่งในโครงการทีม่ ี
การจดัตัง้กลุ่มต่างภายในหมูบ่า้น เพื่อสรา้งและพฒันาหมูบ่า้นใหเ้ป็นศูนยก์ารเรยีนรูข้องชุมชน  

ปจัจบุนัหมูบ่า้นหนองตาเขม้ม ีนางช าเลอืง แป้นรนิทร ์เป็นผูใ้หญ่บา้น ไดน้ าคนในชุมชนพฒันา
หมูบ่า้นหนองตาเขม้มาอยา่งต่อเนื่อง โดยน าหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงมาใชในการด าเนินชวีติ และ
ไดร้บัการยอมรบัจากคนในชุมชน หมู่บา้นใกลเ้คยีง  หมู่บา้นหนองตาเขม้ ตัง้อยู่ห่างจากอ าเภอนางรอง 
ไปทางอ.ช านิ – ล าปลายมาศ ประมาณ 4 กโิลเมตร ชุมขนแห่งนี้เป็นชุมชนเขม้แขง็และได้โครงการ
สายใยรกัแห่งครอบครวั ซึ่งเป็นโครงการในพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรรีศัมิ ์ พระวรชายาใน
สมเดจ็พระบรมโอรสาธริาชฯ สยามมกุฎราชกุมาร และได้เป็นเป็นชุมชนตวัอย่างโดยมวีสิยัทศัน์ของ
ชุมชนคอื "ชุมชนเขม้แขง็ แหล่งผลติผา้ไหม หลากหลายไมป้ระดบั พชืผกัสมบูรณ์ เพิม่พูนรายได"้ โดย
ทางหมู่บ้านได้มกีจิกรรมการพฒันาหมู่บ้าน ที่ประชาชนและอาสาสมคัรในหมู่บ้านร่วมแรงร่วมใจกนั
ด าเนินกิจกรรมการพฒันาในรูปแบบต่างๆที่เป็นประโยชน์เพื่อส่งเสรมิความเป็นอยู่ของคนในชุมชน 
รวมถงึการอนุรกัษณ์สิง่แวดลอ้มควบคู่กนัไป ไดแ้ก่ 

1. โครงการสายใยรกัแห่งครอบครวั ซึง่เป็นโครงการในพระเจา้วรวงศ์เธอ พระองคเ์จา้ศรรีศัมิ ์พระ
วรชายา ในสมเดจ็พระบรมโอรสาธริาชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทีจ่ะทรงส่งเสรมิและสนับสนุนการ
เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ และสนับสนุนสมาชิกในโครงการฯ ได้รบัประโยชน์ทัง้ด้านการเกษตร
สมบูรณ์ เพิม่พูนสุขภาพแม่ลูก และด้านอาชพีเสรมิเพิม่รายได้ ฝึกอบรมทกัษะด้านการเกษตร
และอาชพีเสรมิ และ เหน็ถงึความส าคญั ของการบรโิภคอาหารส าหรบัแม่ เป็นการลดรายจ่าย
ของครอบครวั (มกีารท าบญัชคีรวัเรอืน) โดยจงัหวดัคดัเลอืกให้เป็นจุดน าร่อง  ปจัจุบนัเป็น
สมาชกิโครงการทุกครวัเรอืน  

2. ปลกูและดแูลบ ารงุรกัษาตน้ไม ้การอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตแิละการรกัษาสิง่แวดลอ้ม 
3. การอนุรกัษ์สืบทอดวฒันธรรมประเพณีที่ดงีามของหมู่บ้าน เช่น งานฉลองตาเข้ม ประเพณี

สงกรานต ์เขา้พรรษา ลอยกระทง กฐนิ ผา้ปา่ การเซ่นไหวปู้ต่า ฯลฯ 
4. การส่งเสรมิอาชพีดา้นการเกษตรแบบพอเพยีง การลดการใชส้ารเคมใีนการท าการเกษตร และ

ส่งเสรมิใหม้กีารท าปุ๋ ยหมกัและสารสกดัชวีภาพจากธรรมชาต ิ
5. กิจกรรมด้านสาธารณสุข เช่น การคดักรองผู้ป่วยโรคเบาหวาน ค้นหาผู้ป่วยโรคมะเร็ง การ

ส่งเสรมิการออกก าลงักาย 
6. การจดัสวสัดกิารต่างๆของคนในชุมชน เช่น การดแูลผูส้งูอาย ุคนพกิาร 



โครงการวจิยัเรื่องการก าหนดแนวทางการพฒันาการศกึษาไทยกบัการเตรยีมความพรอ้มสูศ่ตวรรษที ่21 
 
 

655 
 

7. การพฒันาสภาพแวดลอ้มภายในหมูบ่า้นในโอกาสวนัส าคญัต่างๆ เพื่อสิง่แวดลอ้มทีด่ขีองชุมชน
และความสุขทีเ่พิม่มากขึน้ของสงัคม 

ในด้านการพฒันาอย่างยัง่ยนื หมู่บ้านหนองตาเขม้ได้จดัเป็นหมู่บ้านที่สามารถสรา้งรายได้ให้
ตนเองจากการเป็นศูนยเ์รยีนรูท้ีม่ผีูส้นใจเขา้มาเยีย่มชมหมู่บา้น และมกีลุ่มต่างๆทีเ่ป็นความร่วมมอืจาก
คนภายในชุมชน มกีารบรหิารงานร่วมกนั โดยให้ทุกคนมสี่วนร่วมในการบรหิารหมู่บ้าน ซึ่งกลุ่มต่างๆ
ภายในหมู่บา้นเป็นกลุ่มทีจ่ดัตัง้ตามความช านาญของแต่ละบุคคล ท าให้ศูนยน์ัน้จดัได้ว่าเป็นศูนยท์ี่เกดิ
จากประสบการณ์การลงมอืปฏบิตัจิรงิและเหน็ผลได ้ การสรา้งธุรกจิภายในชุมชนท าใหเ้กดิรายไดท้ีช่่วย
ให้คนในชุมชนไม่ต้องออกไปหางานท าภายนอก และยงัท าให้อาชพีการเกษตรกลบัมาเป็นอาชพีหลกั
ของคนรุน่ใหมใ่นชุมชนอกีครัง้ดว้ยการท าเกษตรแนวทางใหม ่ทีช่่วยสรา้งอาชพีใหก้บัคนในชุมชน  

ในด้านการสร้างผู้น า ชุมชนบ้านหนองตาเข้มได้มีการเชิญชวนให้เด็กๆในชุมชนหันมาให้
ความส าคญักบัการเป็นผูพ้ฒันาชุมชนต่อไปโดยการดงึเดก็ทีม่ภีาวะผูน้ า หรอื หวัโจกใหญ่ของชุมชนมา
เป็นกลุ่มเยาวชนที่บ าเพ็ญประโยชน์ให้กับชุมชน และเสรมิสร้างความรู้เกี่ยวกับชุมชนให้เกิดคนรุ่น
ต่อๆไปทีจ่ะเขา้มามสี่วนในการขบัเคลอืนเศรษฐกจิชุมชนต่อไปในอนาคตนอกจากนี้ยงัมกีารท าหอ้งสมุด
ที่มกีารบรหิารงานและดูแลโดยเดก็ๆภายในชุมชน ที่มาจากการคดัเลอืกของกลุ่มเดก็และเยาวชนเอง
เป็นการศกึษาการปกครองแบบประชาธปิไตยทีส่อนใหเ้ดก็ๆกลา้คดิกลา้แสดงออก และยงัเป็นวธิกีารที่
ฝึกให้เดก็และเยาวชนมคีวามรบัผดิชอบต่อหน้าที่และทรพัยส์นิภายในชุมชน โดยมหีอ้งสมุดเป็นแหล่ง
เรยีนรูแ้ละทดลองลงมอืปฏบิตัจิรงิ 

ในด้านการบรหิารปกครองที่เข้มแขง็ของชุมชนหนองตาเขม้คอืการที่ทุกฝ่ายต่างมสี่วนในการ
ปกครองและบรหิารชุมชนร่วมกนั ผูน้ าคอืผู้ทีใ่หค้ าแนะน าและดงึให้คนในชุมชนออกความคดิเหน็ เป็น
การปกครองในรปูแบบทีทุ่กคนต่างมโีอกาสในการแสดงความสามารถของตนเอง ชุมชนจงึมกีารพฒันา
อย่างยัง่ยนืและต่อเนื่องทีม่าจากความคดิของคนทุกคนในชุมชนเอง  คนในชุมชนเองก็มคีวามสามารถ
และความรูท้ี่สามารถน ามาเผยแพร่เป็นความรูใ้ห้กบัเกษตรกรทัว่ไป ดงันัน้ศูนยก์ารเรยีนรูชุ้มชนบ้าน
หนองตาเขม้จงึมกีารเขา้มาดูงานอยู่เสมอซึ่งสรา้งรายได้ให้กบักลุ่มผูอ้าศยัในชุมชน เช่น โครงการบา้น
สายใยรกั ทีเ่ป็นหมู่บา้น Home stay เปิดใหผู้เ้ขา้พกัไดเ้รยีนรูว้ถิชีุมชน และ ศกึษาวธิกีารพฒันาอย่าง
ยัง่ยนืได้ ซึ่งรายได้ที่บ้านสายใยรกัจากการสนับสนุนจากผู้เข้ามาศึกษาดูงานก็เป็นรายได้ของคนใน
ชุมชนเป็นการสนับสนุนเศรษฐกจิในชุมชน ปรบัเปลี่ยนมุมมองการสรา้งงานสรา้งรายได้จากความเชื่อ
เดมิทีว่่าต้องจบสูง ต้องเรยีนปรญิญาจงึจะหาเงนิได้ แต่ตอนนี้ แมจ้ะไม่ได้จบสูง กส็ามารถท าธุรกจิของ
ตนเองไดด้ว้ยภมูปิญัญาทีม่อียูภ่ายในทอ้งถิน่และการรว่มมอืกนัของคนภายในชุมชนเอง 

ชุมชนบา้นหนองตาเขม้จงึเป็นศูนยก์ารเรยีนรูท้ีไ่ม่ไดมุ้่งใหเ้ดก็ในชุมชนหนัหน้าเขา้หาการศกึษา
ทีต่้องจบปรญิญา หรอืมุ่งหน้าเขา้เมอืงเพื่อสรา้งรายไดแ้ต่สอนใหเ้ดก็ในชุมชนมองเหน็สิง่ทีชุ่มชนมแีละ
พฒันาให้เกิดการสร้างงานสร้างรายได้ และหนัมาช่วยกนัพฒันาชุมชนด้วยวิธีทางสายกลางคือ ไม่
ปฏเิสธระบบทุนนิยม และไมเ่อาระบบทุนนิยมมาเป็นทัง้หมดของชวีติ แต่ใหส้รา้งรายไดท้ีส่ามารถรกัษา
และพฒันาคุณภาพชวีติของตนเองและคนในชุมชนได้ด้วยการน าเอาการท าธุรกจิมาพฒันาระบบการ
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ผลติดา้นการเกษตรและพฒันาภูมปิญัญาในทอ้งถิน่ใหเ้กดิมลูค่าเพิม่เป็นแหล่งสรา้งรายไดใ้หชุ้มชนโดย
ที่คนในชุมชนไม่ต้องละทิ้งถิน่ฐาน และตามกระแสสงัคมสมยัใหม่มากเกินไป เป็นการพบกนัครึง่ทาง
ระหว่างโลกสมยัใหม่และสมยัเก่าที่ จะท าให้เกิดการพฒันาอย่างยัง่ยืน และยงัเป็นการด ารงรกัษา
วฒันธรรมและคุณค่าของภมูปิญัญาทอ้งถิน่ทีเ่ร ิม่สญูหายไปในปจัจบุนั 

 

 

ชุมชนต้นแบบและการสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก 

 ชุมชนบา้นหนองตาเขม้ เป็นชุมชนทีม่ศีูนยเ์รยีนรู ้ทีส่ามารถสรา้งรายไดใ้ห้กบัชุมชน ซึง่ในการ
บรหิารอย่างยัง่ยนืนัน้ จ าเป็นต้องดูแลในเรื่องผลประกอบการและความคุ้มค่าของการลงทุนเพื่ อให้
เกดิผลทีส่ามารถน าทุนไปต่อยอดและเพิม่มลูค่าให้กบัผลติภณัฑแ์ละพฒันาชุมชนได้ จากแนวทางการ
บรหิารจดัการดา้นการเงนิที ่PDA เขา้มาใหค้วามรูจ้นชุมชนมกีารบรหิารจดัการดา้นการเงนิดว้ยตนเอง 
ท าให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) ที่มแีนวคดิเรื่องการบรหิารและการลงทุน
อย่างยัง่ยนื ได้ร่วมกบัชุมชนจดัฝึกอบรมและใหค้วามรูเ้กี่ยวกบัการท าการเกษตรทีพ่อเพยีง ยัง่ยนื และ
สามารถพฒันาคุณภาพชวีติความเป็นอยู่ใหก้บัผูท้ีป่ระกอบอาชพีเกษตรกรรมได ้โดยใหผู้้ทีเ่ขา้มากู้ยมื
เงนิของธนาคารนัน้ มคีวามรูใ้นเรื่องการบรหิารจดัการเงนิและรูจ้กัวธิกีารใชเ้งนิอย่างคุม้ค่า เพื่อใหภ้าค
การเกษตรที่เข้ามากู้ยมืเงนิจากธนาคารสามารถบรหิารจดัการรายได้และรายจ่ายในการลงทุน การ
อุปโภคบรโิภค และรูจ้กัสรา้งหรอืเพิม่มูลค่าของผลติภณัฑข์องตนเองเพื่อให้เกดิความยัง่ยนืในการท า
อาชพีเกษตรกรรม  และลดภาระค่าใชจ้่ายใหเ้กษตรกรเป็นหนี้น้อยลง หรอืไม่เป็นหนี้ ตามวตัถุประสงค์
ของธนาคารคอื ใหเ้กษตรกรรูจ้กัการใชจ้่ายและเกดิความยัง่ยนืในการประกอบอาชพีของเกษตรกร โดย
ไมท่ าใหเ้กษตรทีเ่ขา้มาใชบ้รกิารกบัธนาคารตอ้งเป็นหนี้ตลอดชวีติ 
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กรณีการศึกษาดงูานโรงเรียนมีชยัพฒันา 
และสรปุประเดน็จากการสมัภาษณ์ 

ผูอ้ านวยการ รองผูอ้ านวยการ และอาจารยข์องโรงเรียนมีชยัพฒันา 
ณ อ าเภอล าปลายมาศ จงัหวดับรุีรมัย์ 

 วนัท่ี 19 กนัยายน พ.ศ. 2556 

 

โรงเรยีนมชียัพฒันายดึเอาแผนการศกึษาของชาตเิป็นหลกัปฏบิตั ิซึง่มใีจความส าคญัอยู่ทีก่าร
มทีกัษะของการใช้ชวีติ ดงันัน้ นอกการการสอนในเชงิวชิาการแล้ว ทางโรงเรยีนจงึพยายามบ่มเพาะ
ทักษะในการใช้ชีวิต รวมไปถึงกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะในการประกอบการหรือการสร้างธุรกิจ 
(Entrepreneurship) เพื่อให้นักเรยีนมคีวามรูค้วามเขา้ใจในเรื่องของการประกอบการเพื่อสรา้งรายได้
ใหก้บัตวัเองตัง้แต่อยูใ่นวยัเรยีน อกีทัง้เพื่อใหน้กัเรยีนสามารถใชค้วามรูข้องการประกอบการนี้ช่วยเหลอื
รายไดข้องครอบครวัได ้โดยทีไ่ม่ต้องหวงัพึง่การส าเรจ็การศกึษาในมหาวทิยาลยัเพื่อออกมาเป็นลูกจา้ง
เพยีงอยา่งเดยีว ซึง่เป็นเพยีง 30% ของนกัเรยีนในประเทศเท่านัน้ที ่นอกจากนี้โรงเรยีนยงัมกีารส่งเสรมิ
ให้นักเรยีนมคีวามคิดนอกกรอบ รู้จกัคิดริเริม่สร้างสรรค์ในสิ่งที่สามารถจบัต้องได้หรอืมคีวามเป็น
รปูธรรม โดยปจัจุบนัมหีลากหลายสถานศกึษาที่น าเอาวธิปีฏบิตัขิองโรงเรยีนมชียัพฒันามาประยุกต์ใช ้
โดยมกีารปรบัใหเ้ขา้กบับรบิทของพืน้ทีแ่ละสถาบนั ยกตวัอย่างเช่น โรงเรยีนกมลาไสย จงัหวดักาฬสนิธุ ์
และ โรงเรยีนโบวม์อนทร์ว่มพฒันา จงัหวดัชยัภมู ิเป็นตน้ 

 

มูลนิธิมีชัย วีระไวทยะ เป็นผู้สนับสนุนทางการเงินของโรงเรียนโดยตรง ซึ่งทางมูลนิธิมี
เป้าหมายของการสรา้งโรงเรยีนใหเ้ป็นศุนยก์ลางของชุมชนอย่างครบวงจร นอกจากการเรยีนการสอน
ทางดา้นวชิาการแลว้จงึมกีารสรา้งโครงการมากมายประกอบ ยกตวัอย่างเช่นโครงการ School-bird ซึง่
เป็นโครงการที่ขยายออกไปในระดับภาคพื้นอีสาน และตะวันออก (ระยอง ชลบุร)ี คือการสร้างให้
โรงเรยีนเป็นศูนย์กลางของการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคม เป็นศูนยก์ารเรยีนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพยีง 
(เช่นอบรมเรื่องการปลูกเหด็ หรอืปลูกมะนาวนอกฤดู) มกีารจ าลองรูปแบบการเกษตรกรรมใหน้ักเรียน
ได้ท ากิจกรรม ส่งเสรมิให้นักเรียนรู้จกัการใช้ทรพัยากรที่มใีนพื้นที่อย่างมปีระสิทธิภาพนักเรยีนใน
โรงเรยีนจะไม่มกีารเสยีค่าใช้จ่ายเป็นเงนิ แต่จะต้องจ่ายเป็น “ความด”ี กล่าวคอื การท ากิจกรรมเพื่อ
สงัคม โดยการร่วมกนัปลูกต้นไมท้ัง้หมด 400 รอ้ยต้นภายในระยะเวลา 1 ปี เพื่อเป็นการสรา้งจติส านึก
ต่อส่วนรวม ต่อชุมชน ให้แก่นักเรยีน มกีารส่งเสรมิให้นักเรยีนคดิสรา้งธุรกจิของตนเองในทุกระดบัชัน้
เรยีน อีกทัง้ยงัให้ผู้ปกครองเข้ามาร่วมอบรมในเรื่องของการประกอบการ และจดัอบรมในเรื่องของ 
Social Enterprise ใหแ้ก่นกัศกึษามหาวทิยาลยัทุกๆสปัดาหอ์กีดว้ย 
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บุคลากรของโรงเรยีนประกอบไปด้วย 3 กลุ่มหลกัคอื คณาจารยท์างด้านวชิาการการศกึษา 
ทางด้านธุรกิจการบรหิาร และทางด้านการพฒันาที่จะเป็นตวัสนับสนุนโครงการต่างๆของการพฒันา
ชุมชนในแต่ละหมู่บา้น โดยกลุ่มของคณาจารยเ์หล่านี้จะเป็นผูบ้่มเพาะนักเรยีนให้เขา้ใจในเรื่องของการ
ประกอบการธุรกจิ รวมทัง้ส่งเสรมิใหเ้ป็นคนทีม่จีติสาธารณะ (Public Mind)  

 

การจดัการเรยีนการสอนในห้องเรยีนจะเป็นในลกัษณะการคละความสามารถ โดยนักเรยีน
บางส่วนจะเป็นนักเรยีนประจ าซึ่งท าใหเ้อื้อต่อการพฒันาและดูแลเดก็ทีม่กีารพฒันาช้า มกีารจดัครดููแล
หลงัเลกิเรยีน ประกบรายตวั และจดัหาแบบฝึกหดัหรอืการบ้านพเิศษให้ท า โรงเรยีนมชียัจะเน้นการ
เรยีนการสอนในลกัษณะ Project-based Learning (PBL) กล่าวคอื มกีารเรยีนรูเ้พื่อหาค าตอบ ตลอดจน
กระทัง่ฝึกฝนนักเรยีนในการน าเสนอขอ้มลูหรอืค าตอบทีไ่ดม้าใหก้บัเพื่อนร่วมชัน้ไดฟ้งั และแลกเปลีย่น
ความคิดเห็น โดยที่ครูแต่ละคนมอีิสระที่จะสรรค์สร้างการสอนในรูปแบบของตนเองได้ตามต้องการ 
โรงเรยีนจะไมม่กีารก าหนดกรอบบงัคบัใดๆทัง้สิน้ 

 

ส าหรบัการประเมนิผลสมัฤทธิใ์นการเล่าเรยีนของนักเรยีนโรงเรยีนมชียัพฒันานัน้ จะมกีาร
สอบวดัความรูเ้ชงิวชิาการทัง้แบบปรนยัและอตันยัเป็นการวดัผลหลกั แต่ในขณะเดยีวกนั เพื่อใหเ้กดิการ
ประเมนิอย่างรอบดา้น จะมกีารประเมนิผลงานหรอืโครงงาน รวมทัง้ประเมนิบุคลกิภาพอกีดว้ยเช่นกนั
ไม่มกีารเปรยีบเทยีบเกรดหรอืเรยีงล าดบัใหเ้หน็ แต่จะพยายามสนับสนุนใหน้ักเรยีนในชัน้ช่วยเหลอืซึ่ง
กันและกัน หากนักเรียนคนใดไม่ได้วิชาการ โรงเรียนก็เปิดโอกาส  ให้สามารถเอาดีทางด้านอื่น
นอกเหนือจากในห้องเรยีนได้ โรงเรยีนมกีารฝึกฝนคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ที่ชดัเจน เน้นความเป็น
ผูน้ า การเป็นคนดขีองสงัคม ความกล้าพูดกลา้ท า ทัง้นี้แลว้จะมกีารชีแ้จงในเรื่องของแนวทางการเรยีน
การสอนตัง้แต่เมื่อเดก็สมคัรเขา้เรยีนในโรงเรยีน มีการอธบิายให้ทัง้เดก็และผู้ปกครองฟงัถงึหลกัสูตร 
แนวคดิของโรงเรยีนใหเ้ขา้ใจอย่างแท้จรงิ เพื่อใหเ้กดิความเขา้ใจที่ตรงกนัของหลกัปฏบิตัขิองโรงเรยีน 
และหากกล่าวถงึการมอบทุนการศกึษา โรงเรยีนจะมเีปิดรบัสมคัรโดยทัว่ไป ในส่วนของการคดัเลอืกนัน้ 
จะมกีารสมัภาษณ์และเกบ็ขอ้มลูตามหมู่บ้าน เพื่อพูดคุยและสงัเกตทกัษะการใช้ชวีติรวมทัง้การท างาน
ของนกัเรยีนว่ามศีกัยภาพมากน้อยเพยีงใด 

 

ในส่วนของการคดัเลอืกครู โรงเรยีนให้สทิธนิักเรยีนในการคดัเลอืกครูด้วยตนเอง จะมกีาร
คดัเลอืกอยา่งพถิพีถินั ดว้ยว่าเมื่อเขา้มาแลว้ ครเูป็นผูท้ีม่บีทบาทอย่างมากในการเรยีนการสอน จะต้อง
ท างานอยู่ตลอดเวลา มกีารคดิสรา้งสรรคแ์ต่ละโครงการเพื่อการเรยีนรูท้ีด่ขีองนักเรยีน และจะต้องเหน็
ดว้ยและยอมรบัแนวคดิทางปฏบิตัขิองโรงเรยีน อย่างไรก็ตาม ทางโรงเรยีนประสบปญัหาการทีค่รยูา้ย
ไปยงัภาครฐั ครใูนโรงเรยีนมกีาร Turnover สูงเนื่องจากบางกลุ่มทีร่บัเขา้มาเป็นครจูบใหม่ทีม่าแสวงหา
ประสบการณ์ เมื่อหากสอบได้ทีอ่ื่นเมื่อใดก็จะท าการยา้ยออกเพื่อไปเป็นครขูองโรงเรยีนรฐับาลเมื่อนัน้ 
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โรงเรียนมีชัยพัฒนาได้สร้างเครือข่ายการพัฒนาครูร่วมกับสถาบันการศึกษาอื่นๆ มีการร่วมมือ 
(Collaboration) รว่มกบัมหาวทิยาลยัเมลเบริน์ (University of Melbourne) แห่งประเทศออสเตรเลยีเพื่อ
โปรแกรมการพฒันาครูฝึกสอน ทัง้ยงัมกีารสรา้งโครงการแลกเปลี่ยน ส่งครูภายในโรงเรยีนไปฝึกฝนดู
งานยงัประเทศสหรฐัอเมรกิา สงิคโปร ์และออสเตรเลยี แต่บางครัง้เหมอืนเป็นการเสยีเปล่าเพราะครูที่
ส่งไปฝึกฝนเหล่านัน้ กลบัมาท างานให้กบัโรงเรยีนไดไ้ม่นานกอ็อกไปท างานทีอ่ื่นเสยี กลายเป็นเสยีทัง้
โอกาสและเงนิในการบ่มเพาะความรูแ้ละทกัษะใหค้รอูยา่งคุม้ค่า 

 

เนื่องจากการสรา้งแนวทางใหเ้ดก็นกัเรยีนคน้พบศกัยภาพของตนเองนัน้มคีวามส าคญัอย่างยิง่ 
โดยเฉพาะในระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย (ซึง่ในขณะน้ีโรงเรยีนมชียัพฒันาซึง่เปิดมาไดเ้พยีง 5 ปีนัน้ยงั
มนีักเรยีนถงึแค่ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่5 ณ ปจัจุบนั) ที่จะต้องมกีารค้นพบศกัยภาพของตนเองเพื่อการต่อ
ยอดทางการศกึษาในระดบัทีสู่งขึน้ไป ทางโรงเรยีนจงึเปิดโอกาสใหน้ักเรยีนไดฝึ้กงาน จะเป็นแนวทางที่
ดกีว่าการมคีรแูนะแนวเพยีงอยา่งเดยีว ยกตวัอยา่งเช่น นักเรยีนทีม่คีวามสนใจในดา้นรอ้งเต้นเล่นดนตรี
สามารถเขา้ไปสมัผสัการท างานของ True Academy Fantasia ส่วนทีส่นใจดา้นการโรงแรมกส็ามารถ
เข้าไปฝึกงานในเครอื Bayan Tree และส่วนที่สนใจด้านการแพทย์ก็สามารถเข้าไปฝึกงานใน
โรงพยาบาลสมติตเิวช ทัง้นี้ เพื่อให้นักเรยีนรูว้่าตนเองชอบหรอืไม่ชอบ โดยตดัสนิใจจากประสบการณ์
ตรง นอกจากนี้ยงัมีการดึงบุคลากรที่มีประสบการณ์สูงมาบรรยายและถ่ายทอดความรู้ มีทีมงาน
ประสานงานโดยเฉพาะ หากเดก็มโีอกาสไดฝึ้กงานเรว็มากเท่าใด กจ็ะส่งผลใหส้ามารถคน้พบตนเองได้
เรว็ยิง่ขึน้เท่านัน้  

 

ปจัจุบนันักเรยีนในระดบัชัน้มธัยมศึกษาตอนปลายของโรงเรยีนมชียัพฒันาจดัการเรยีนการ
สอนอยู่ทีพ่ทัยา จงัหวดัชลบุร ีแยกออกต่างหากจะระดบัมธัยมศกึษาตอนต้นซึ่งอยู่อ าเภอล าปลายมาศ 
จงัหวดับุรรีมัย ์ในสาขาพทัยานี้จะมกีารเรยีนการสอนกบัครูชาวต่างชาต ิอกีทัง้ยงัมโีครงการนักเรยีน
แลกเปลีย่นร่วมกบัโรงเรยีนนานาชาต ิเดอะ รเีจนท ์จงัหวดัชลบุร ี(The Regent's School) เพื่อพฒันา
ทกัษะการใชภ้าษาองักฤษ เสรมิสรา้ง “ฝนั” ทีจ่บัตอ้งไดใ้หแ้ก่นกัเรยีน ส่วนทางดา้นอื่นๆ เช่น การดนตร ี
กม็กีารส่งเสรมิดว้ยเช่นกนั เพื่อใหเ้กดิเป็นความสามารถและความภาคภูมใิจของนักเรยีน โดยทางมกีาร
จดัหาอุปกรณ์ เครือ่งดนตรใีหอ้ยา่งทัว่ถงึ ยกตวัอยา่งเช่น การตัง้วงดนตรอีูคูเลเล่ ทีใ่นทีสุ่ดไดร้บัเชญิไป
เขา้ร่วมแสดงในทีต่่างๆ ทัง้ในและต่างประเทศ ส่วนดา้นการกฬีานัน้ ในบรเิวณรัว้โรงเรยีนมชีัยพฒันาที่
จงัหวดับุรรีมัยม์กีารสรา้งสระว่ายน ้า เพื่ออ านวยประโยชน์ใหแ้ก่นักเรยีนและผูท้ีส่นใจ แต่มกีารจ่ายเป็น 
“ชัว่โมงความด”ี แทนการจ่ายเงนิเป็นค่าเขา้ใช้บรกิาร กล่าวคอื สามารถพูดได้ว่าทุกคนทีเ่ขา้มาใช้สระ
ว่ายน ้านัน้เป็นคนทีท่ าด ี
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แม้ว่าจะเป็นโรงเรียนทางเลือก แต่การเรียนการสอนยงัคงยึดตามแนวทางหลักสูตรของ
กระทรวงศกึษาธกิารเป็นฐาน เพื่อใหน้ักเรยีนมคีวามรูเ้พยีงพอต่อการต่อยอดในสายการศกึษาไดต่้อไป 
สามารถเขา้สู่การเรยีนในมหาวทิยาลยัไดโ้ดยไม่บกพร่อง หลกัสูตรการเรยีนการสอนของโรงเรยีนมกีาร
มุง่เน้นในเรือ่งของ  

- การเกษตร พลงังานทดแทน 

- การคดินอกกรอบเพื่อสรา้งนวตักรรม 

- กระบวนการเรยีนรูจ้ากการตัง้ค าถาม 

- การสรา้งผูน้ า 

- การแกป้ญัหาเพื่อชุมชน 

- การช่วยเหลอืผูด้อ้ยโอกาส 

- ความสามารถทางดนตร ี

- การสรา้งคนด ี

กล่าวคือ มกีิจกรรมที่ส่งเสรมิ การประกอบการทางธุรกิจ การสร้างนวตักรรม การบรหิาร
จดัการ การตัง้ค าถาม ความเป็นผู้น า และยงัมกีารเน้นโครงการหรอืกจิกรรมเพื่อสรา้งเสรมิใหน้ักเรยีน
เป็นคนด ีด้วยการช่วยเหลอืวดัในท้องถิน่ ช่วยเหลอืชาวบ้านชาวนา สรา้งเสรมิจติส านึกที่ไรค้อรปัชัน่
ด้วยการช่วยเหลอืการบรหิารหรอืจดัการในท้องถิน่ ช่วยเหลอืผู้ด้อยโอกาสด้วยการให้เดก็นักเรยีนได้
สมัผสัจรงิท าจรงิ เช่นการลองสมัผสัความยากล าบากของคนพกิารด้วยการทดลองนัง่และท ากจิกรรม
ประจ าวนับนรถเขน็ นอกจากนี้แลว้ ยงัมกีารเชญิปราชญ์ชาวบา้นใหเ้ขา้มาอบรมความรูภ้ายในโรงเรยีน 
เป็นการเรยีนรูจ้ากประสบการณ์ตรงจากผูเ้ชีย่วชาญ เปิดโอกาสใหผู้เ้ชี่ยวชาญเขา้มาใหค้วามรูไ้ดโ้ดยไม่
ตอ้งมใีบประกอบวชิาชพีคร ู
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กรณีการศึกษาดงูานโรงเรียนรุ่งอรณุ 
และสรปุประเดน็จากการสมัภาษณ์นางสนิุสา ช่ืนเจริญสขุ  

ผูอ้ านวยการโรงเรียนรุ่งอรณุ 
18 ตลุาคม พ.ศ. 2556 

 
ภาพรวมของโรงเรียน 
 โรงเรยีนรุง่อรณุไดร้บัการรบัรองจากส านกังานคณะกรรมการการศกึษาเอกชนในปี พ.ศ.2540 มี
แบ่งการศกึษาออกเป็น 3 ระดบัชัน้ดว้ยกนัคือ โรงเรยีนเลก็ส าหรบัเดก็อนุบาล โรงเรยีนประถม และ
โรงเรยีนมธัยม ปจัจุบนัมจี านวนคร ู140 คนต่อนักเรยีน 1,000 คน คดิเป็นสดัส่วนครตู่อนักเรยีน 1:8 มี
การจดัการศกึษานกัเรยีน 25 คนต่อหอ้ง มุ่งเน้นส่งเสรมิความสมัพนัธอ์นัใกลช้ดิของครแูละนักเรยีน บ่ม
เพาะความรัท้ ัง้ด้านการวชิาการและการใช้ชวีติ อกีทัง้ยงัส่งเสรมิการท ากจิกรรมร่วมกนัระหว่างพ่อแม่
ผู้ปกครองและโรงเรยีนซึ่งในแต่ละโรงเรยีนนัน้ (เล็ก ประถม มธัยม) จะมคีรูใหญ่ดูแลและรบัผดิชอบ
โรงเรยีนละ 1 คน มหีน้าทีส่รา้งความเขา้ใจในความเป็นครใูหแ้ก่เหล่าบุคลากร ชีแ้นะหนทางการท างาน
รว่มกนัเป็นกลุ่ม รวมไปถงึในเรือ่งของการบรณูาการองคค์วามรูข้องแต่ละระดบัชัน้กด็ว้ยเช่นกนั  
 โรงเรยีนรุง่อรณุมเีป้าหมายหลกัคอืการมุง่เน้นใหก้ารศกึษาอย่างเป็นองคร์วม ส่งเสรมิการเรยีนรู้
ของนักเรยีนผ่านสภาพแวดล้อมมทีีค่วามเป็นธรรมชาตเิพื่อให้เกดิการกระตุ้นบูรณาการการเรยีนรูด้ว้ย
ตนเอง เกดิเป็นชุมชนแห่งการเรยีนรูซ้ึง่ประกอบไปด้วยคร ูนักเรยีนและผู้ปกครองที่มคีวามสมัพนัธอ์นั
แน่นแฟ้น อกีทัง้ยงัได้น าแนวความคดิทางพระพุทธศาสนาเขา้มาผนวกเขา้กบัแนวางการสอน สรา้งให้
เป็นหลกัของการเรยีนรู้ที่ส าคญั โดยทางโรงเรยีนมีท่านเจ้าคุณพระธรรม-ปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต) เป็นที่
ปรกึษาสูงสุดของฝ่ายคณะกรรมการการบรหิารของโรงเรยีน และยงัม ีศ.นพ.ประเวศ วะส ีประธาน
คณะกรรมการมูลนิธโิรงเรยีนรุ่งอรุณเป็นบุคคลส าคญัในการผลกัดนัทศิทางของการให้การศกึษาของ
โรงเรยีนโดยมูลนิธิโรงเรยีนรุ่งอรุณดงักล่าว ได้ก่อตัง้ขึ้นเพื่อพฒันา วิจยั วิเคราะห์ และประมวลผล
กระบวนการเรยีนรูข้องมนุษย ์ทัง้นี้เพื่อการพฒันาคุณค่าทีแ่ทจ้รงิของความเป็นมนุษยท์ีจ่ะอยู่ร่วมกนัใน
สงัคม ทัง้การเป็นคนที่มคีวามรูม้คีวามสามารถ และการเป็นคนด ีมคีวามสุข ตลอดจนกระทัง่การสรา้ง
เครอืขา่ยทีแ่น่นแฟ้น มปีฏสิมัพนัธอ์นัดงีามและเกือ้กูลซึง่กนัและกนั 
 
ระบบการคดัเลือกเดก็เข้ารบัการศึกษาในโรงเรียน 
นอกเสยีจากการคดัเลอืกทีต่วันักเรยีนแลว้ การคดัเลอืกผูป้กครองนัน้กม็คีวามส าคญัไม่แพก้นั กล่าวคอื 
ผู้ปกครองจะต้องมีทัศนคติที่ดีต่อระบบการเรียนการสอนของโรงเรียน สามารถปรับตัวเข้าหา
สภาพแวดล้อมและการปฏสิมัพนัธ์ในระบบสงัคมของโรงเรยีนได้ ผู้ปกครองเก่าจะมสี่วนร่วมในการคดั
ผูป้กครองใหม่ทีป่ระสงคจ์ะใหลู้กได้เขา้รบัการศกึษาในโรงเรยีนรุ่งอรุณนี้ดว้ยเช่นกนั เพราะในทีสุ่ดแล้ว 
เป้าหมายทีส่ าคญัของโรงเรยีนคอืการสรา้งเสรมิชุมชนคนคุน้เคย ก่อเกดิเป็นความสมัพนัธท์ีเ่น้นแฟ้นไม่
ว่าจะเป็นจาก นักเรยีน ครู หรอื ผู้ปกครอง ซึ่งเป็นไปตามหลกัของพระพุทธศาสนาทีเ่รยีกว่า “กลัยาน
มติร” นัน่เอง ซึง่เป้นแนวคดิทีท่างโรงเรยีนไดย้ดึถอืและปฏบิตัติามโดยตลอดมา 
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ความสมัพนัธร์ะหว่างการเจริญตามวยัและสมัคมรอบข้างเป็นสิง่ส าคญั 
 การเรยีนการสอนเป็นไปตามความเหมาะสมของช่วงวยัของเด็ก ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของจดั
ตารางเวลากจิวตัรประจ าวนั ทัง้การละเล่นและการเรยีนการสอน ยกตวัอย่างเช่นการเรยีนการสอนใน
ระดบัอนุบาล เดก็จะมอีสิระในการเล่นตามอธัยาศยั อกีทัง้ยงัมกีารคละชัน้เพื่อการสรา้งสมัพนัธภาพอันด ี
ใหเ้ดก็เกดิการพฒันาอยา่งรอบดา้นมากยิง่ขึน้ไป ในส่วนของครนูัน้จะต้องใชส้ื่อการสอนใหส้อดคลอ้งกบั
ระดบัการเรยีนรูแ้ละความสนใจของเด็ก ไม่มกีารตะโกนหรอืตะคอก แต่ใช้เพลงเป็นสญัญาณบอกถึง
เวลาอนัควรต่างๆ ซึง่ในขณะเดยีวกนักจ็ะเป็นการฝึกฝนการรบัรูแ้ละเพิม่พูนจนิตนาการดว้ยภาษาทีม่า
จากเนื้อเพลงไปในตวัดว้ยเช่นกนั  
 ในเดก็ที่โตขึน้มา ในระดบัประถมหรอืมธัยม จะมกีารให้ท าโครงการที่เกี่ยวข้องกบัสงัคม หรอื
เอื้อประโยชน์ให้รูจ้กัการด าเนินชวีติรอบด้าน ค านึงถงึตนเองไปพรอ้มๆกบัการค านึงถงึผูอ้ื่น เช่น การ
สอนใหรู้จ้กัรไีซเคลิ น าขยะมาใชใ้หเ้ป็นประโยชน์ ไมใ่หเ้กดิมลพษิอกีทัง้ยงัเกดิประโยชน์ไดโ้ดยง่าย เป็น
ตน้ ยงัสอนใหน้ักเรยีนรูจ้กัการใชช้วีติตามสภาพแวดลอ้ม รูจ้กัดูแลตนเองและซึง่กนัและกนั ยกตวัอย่าง
เช่นการท าอาหารกลางวนัทานเอง ซึ่งเป็นการฝึกความอดทน สรา้งวถิกีารเรยีนรูก้ารด าเนินชวีติด้วย
ตนเองพรอ้มๆกบัการช่วยเหลอืเพื่อนๆไปในขณะเดยีวกนั นักเรยีนบางส่วนทีไ่ม่ไดร้บัรูห้รอืถูกสอนสิง่
เหล่านี้จากทีบ่า้นกส็ามารถมาเรยีนรูจ้ากทีโ่รงเรยีนได้ 
 
การเรียนการสอนภายในรัว้โรงเรียน 
 โรงเรยีนรุ่งอรุณเน้นความเป็นบรณูาการของความรู้เป็นอย่างมาก มกีารจดัตัง้หน่วยบูรณาการ
เพื่อการจดัการ Project-based Learning ขึน้มา ส่งเสรมิใหแ้ต่ละหอ้งเรยีนมกีารท าโครงงาน 2-3 ชิ้น 
ตามความสนใจของนกัเรยีนเอง โรงเรยีนรุ่งอรุณนี้เริม่ต้นการเรยีนการสอนโดยยดึเอาวถิพีุทธเป็นหลกั
ส าคญัส่งเสรมิใหเ้กดิการเขา้ใจตนเอง ผูอ้ืน่ และสิง่รอบขา้งเพือ่สรา้งสมัพนัธท์ีด่ ีพฒันาจติใจ และใหเ้กดิ
อสิระทางความคดิ พึง่พาตนเองและขบัเคลื่อนสิง่ต่างๆรอบขา้งไดด้ว้ยตนเอง มกีารน าเอาหลกัการเรยีน
การสอนของประเทศอติาลทีี่ใหค้วามส าคญักบั 3 สิง่คอื วทิยาศาสตร ์คณิตศาสตร ์และศิลปะ เป็นหลกั 
โดยเฉพาะศลิปะซึ่งเป็นศาสตรท์ี่ก่อให้เกดิการกระตุ้นหรอืแรงบนัดาลใจ (Inspiration) เป็นตวักลางใน
การเชื่อมต่อการสื่อสารระหว่างบุคคลหนึ่งไปสู่อกีบุคคลหนึ่งดว้ยเช่นกนั 
 การสรา้งแรงบนัดาลใจนัน้กเ็ป็นสิง่ที่ส าคญั การรบัรูส้ภาพแวดล้อมรอบตวัทีด่จีะก่อให้เกดิการ
พฒันาดว้ยตนเองไดใ้นทีสุ่ด มกีารปฏบิตัธิรรมเพื่อใหเ้กดิสตสิมัปชญัญะ ครแูละนักเรยีนมคีวามสมัพนัธ์
กนัในลกัษระของพุทธสมัพนัธ ์ทัง้นี้ นอกจากการส่งเสรมิการเรยีนรูด้้วยตนเองแลว้ ยงัมรีะบบการดูแล
กนัและกนัภายในโรงเรยีนไม่ว่าจะเป็นทัง้ในหมู่นักเรยีนหรอืครดูว้ยกนัเอง เช่น การวางแผน หรอืแมแ้ต่
การรว่มสรปุบทเรยีนดว้ยกนั มกีารพดูคุย รว่มแกป้ญัหาดว้ยกนัในหมูค่รผููส้อน เป็นตน้ 
 ระบบการฝึกฝนและส่งเสรมิครูของโรงเรยีนนัน้มคีวามชดัเจน มกีารอ านวยและใหโ้อกาสครทูี่มี
ความรูเ้ฉพาะดา้นในแต่ละชัน้เรยีนไดฝึ้กฝนเพิม่ในสถาบนัอาศรมศลิป์ซึง่เป็นสถาบนัทีม่กีารร่วมมอืกนั
ในลกัษณะของโรงเรยีนและมหาวทิยาลยั สรา้งความสมัพนัธ์คล้ายกบัมหาวทิยาลยักบัโรงเรยีนสาธติ
ยกตวัอยา่งเช่นในเรือ่งของSocial Entrepreneurship เป็นตน้จดุประสงคก์เ็พื่อการบ่มเพาะความรูใ้หม้าก



โครงการวจิยัเรื่องการก าหนดแนวทางการพฒันาการศกึษาไทยกบัการเตรยีมความพรอ้มสูศ่ตวรรษที ่21 
 
 

663 
 

ยิง่ขึน้ รวมถงึศกึษาเพื่อการเตรยีมความพรอ้มเป็นทีป่รกึษาโครงงานใหแ้ก่นักเรยีนที่อยู่ในความดูแลก็
เช่นกนั 
 ภายในโรงเรยีนมกีารกระตุ้นใหบุ้คลากรคณาจารยร์่วมเกดิการคดิการตระหนักตามเทรนด์ของ
โลก เช่นการเตรยีมความพรอ้มสู่ศตวรรษที ่21หรอื การมุง่เน้นสรา้งพืน้ฐานทีด่ใีนเรื่องของภาษามากขึน้
สืบเนื่ องจากสภาพแนวโน้มทางเศรษฐกิจที่ประเทศไทยก าลังมุ่งหน้าไป มีการวางแผนมีความ
กระตอืรอืรน้เพื่อตดิตามปจัจุบนัขณะของโลกที่เปลี่ยนไป รบัครูต่างชาตเิขา้มามากขึ้นเพื่อให้เกดิการ
เรยีนรูภ้าษาทีด่ใีนของเดก็ในวยัเรยีน 
 
ความร่วมมือในระดบัท้องทีชุ่มชนและหน่วยงานต่างๆ 
 มกีารร่วมมอืกบัองค์กรที่ท างานจรงิในระดบัท้องที่เพื่อเชื่อมโยงความสมัพนัธ์ของโรงเรยีนกบั
ชุมชน น าองค์ความรู้ของโรงเรียนมาตอบโจทย์ของพลเมอืง หรือจดัการร่วมรณรงค์ในโครงการที่
เกีย่วกบัสาธารณะประโยชน์ ทัง้นี้ตวันักเรยีนเองจะมโีอกาสในการลงพืน้ที่เพื่อการปฎบิตัจิรงิ มสี่วนร่วม
ช่วยเหลอืในการพลกิฟ้ืนชุมชน และสร้างโรงเรยีนให้เป็นศูนย์การเรยีนรู ้นอกจากนี้ โรงเรยีนรุ่งอรุณ
ยงัให้ความร่วมมอืในการให้การอบรมบุคลากรจากท้องถิน่อื่นๆ อกีทัง้ยงัมกีารสร้างเครอืข่ายระหว่าง
โรงเรยีนที่มแีนวคดิร่วมกนั เช่น โรงเรียนสมัมาสกิขา โรงเรยีนทอส ีโรงเรยีนปญัญาประทปี โรงเรยีน
จงัหวดัทางภาคใต้ โรงเรยีนเทศบาลจงัหวดัต่างๆ และโรงเรยีนขนาดเลก็อื่นๆอีกมากมาย ได้ร่วมจดั
โครงการบ่มเพาะความรูห้รอื Workshop เพื่อฝึกฝนใหค้วามรูบุ้คลากรเหล่านัน้ดว้ยเช่นกนั 

- โรงเรยีนยงัมกีารรบัจดทะเบยีนบ้านเรยีน เอื้อเฟ้ือให้เป็นที่จดทะเบยีนและท างานร่วมกนั ซึ่ง
เป็นสิง่ทีห่น่วยงานรฐัละเลยและไมไ่ดใ้หค้วามสนใจ 

- ท าตวับ่งชีร้ว่มกนัภายในกลุ่มโรงเรยีนทางเลอืก บา้นเรยีน โรงเรยีนขนาดเลก็ และโรงเรยีนทีบ่่ม
เพาะทกัษะอาชพีโดยเฉพาะ ซึ่งในส่วนนี้ ได้มกีารพยายามท างานและคดิค้นร่วมกนักบั สมศ. 
เพื่อสรา้งให้เกดิความยอมรบัจากหน่วยงานภาครฐั กระตุ้นให้เกดิการปรบัเปลี่ยนการชี้วดัทาง
การศกึษาในองคร์วมอย่างค่อยเป็นค่อยไป พยายามปรบัเอาแนวคดิของกลุ่มโรงเรยีนทางเลอืก
และของ สมศ. ที่เป็นอยู่เขา้หากนัพยายามเพิม่ความละเอยีดในตวัชี้วดัให้ดกีว่ าที่เป็น (ความ
ชดัเจนในการวดัความสามารถในการคดิอยา่งเป็นระบบ หรอืการวพิากษ์ เป็นตน้) 

- มกีารผลกัดนัภาคเอกชนให้เข้ามามสี่วนร่วมในการศึกษามากขึ้น โดยเฉพาะหน่วยงานที่มี
ตน้ทุนทางดา้นการศกึษาสงูอยูแ่ลว้ เช่น ธนาคารไทยพาณิชย ์มลูนิธสิยามกมัมาจล บรษิทัปนูซี
เมนสไ์ทย และยงัไดท้ างานรว่มกนักบั ดร.พารณ อศิรเสนา ณ อยธุยาดว้ยเช่นกนั 

- ชกัจูงผู้ปกครองให้เข้ามามสี่วนร่วมในกิจกรรมโรงเรยีน ส่งเสรมิสงัคมแห่งการร่วมมอื เพื่อ
ปรบัเปลี่ยนทศันคตขิองผูป้กครองใหห้นัมาเพิม่ความสนใจแก่ลูกหลานมากยิง่ขึน้ มากกว่าการ
ทิง้ภาระการเลีย้งดเูดก็ใหแ้ก่โรงเรยีนเพยีงอยา่งเดยีว เพราะอย่างไรกต็าม สถาบนัครอบครวันัน้
เป็นสิง่ทีส่ าคญั 
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สิง่ทีโ่รงเรียนพยายามขบัเคลือ่นเพือ่ให้น ามาสู่การศึกษาทีดี่ / ข้อเสนอแนะอืน่ๆ 
- ทศันคตต่ิอครใูนระดบัอนุบาล 

สงัคมไทยในปจัจุบนัมกัจะเขา้ใจว่าครูส าหรบัเดก็เลก็ไม่มคีวามจ าเป็นทีจ่ะต้องเก่งในเรื่องของวชิาการ 
หรอืมคีวามสามารถพเิศษในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเป็นพเิศษ ซึ่งตามความเป็นจรงินัน้แตกต่างจากความ
เขา้ใจนี้อย่างสิ้นเชงิ กล่าวคอื เดก็ในระดบัอนุบาลเป็นเด็กที่ต้องการการบ่มเพาะอย่างถูกวธิมีากที่สุด 
เพราะสิง่ทีเ่ดก็ในช่วงวยัน้ีไดร้บัรูจ้ะก่อเกดิเป็นพืน้ฐานทางสตปิญัญาและความคดิต่อไปในภายภาคหน้า 
ในจุดนี้ โรงเรยีนรุ่งอรุณได้รบัเอาบณัฑติที่จบปรญิญาโทเข้ามาสอนในโรงเรยีนเด็กเล็กบางส่วนตาม
แนวความคิดของประเทศฟินแลนด์ ให้บุคลากรเหล่ านัน้ได้น าความรู้ที่ตนเองมีความช านาญมา
ประยกุตใ์ชแ้ละถ่ายทอดใหแ้ก่เดก็ตัง้แต่ยงัเยาวว์ยั 

- การพฒันาของเดก็ 
หลกัสูตรแกนกลางทีใ่ชอ้ยู่ในปจัจุบนันัน้มขีอ้ดตีรงการก าหนดแกนความรูใ้นแต่ละระดบัชัน้ว่าต้องไดร้บั
องค์ความรู้ในเรื่องใด แต่การเรยีนรู้ของแต่ละคนมคีวามก้าวหน้าที่ไม่เท่ากัน ดงันัน้การก าหนดใช้
มาตรฐานกลางเพยีงอย่างเดยีวอาจจะไม่ถูกต้องหรอืเป็นธรรมเสมอไป โรงเรยีนรุ่งอรุณซึ่งต้องการเน้น
ความสามารถทัง้ด้านการวชิาการและการใช้ชวีติจงึดงึแนวทางการสอนในลกัษณะ Brain-based หรอื 
Project-based เขา้มาสู่หลกัสูตร เพื่อให้นักเรยีนมกีารพฒันาได้อย่างรอบด้าน ใช่ว่าพฒันาแต่เพยีง
ความรูใ้นหนงัสอืหรอืดา้นวชิาการ 

- ระบบพฒันาคร ู
สถานศึกษาไม่ควรเป็นเพียงแค่สถานที่บ่มเพาะความรู้และทักษะให้แก่นักเรียน แต่ควรให้โอกาส
เหล่านัน้แต่ครูด้วยเช่นกนั เน่ืองจากครูในปจัจุบนัมช่ีวงเวลาฝึกงานในขณะเรยีนแค่เพยีง 1 ปีเท่านัน้ 
กล่าวคอื ในขณะทีค่รเูขา้ท างานภายในโรงเรยีน ทางโรงเรยีนจะต้องมรีะบบทีเ่กื้อหนุนต่อการพฒันาครู
ใหม้ทีกัษะและความสามารถมากขึน้ผ่าน Peer Coaching คอืการตรวจตราระหว่างครดูว้ยกนัเอง รวม
ไปจนถงึบทบาทหน้าทีข่องผูบ้รหิารเอง ทีค่วรจะมสีถานะความรบัผดิชอบต่อครใูนลกัษณะเดยีวกนักบัที่
ครมูสีถานะความรบัผดิชอบต่อนกัเรยีน 

- ระบบกฏหมายว่าดว้ยการศกึษา 
การศกึษาทีถู่กก าหนดดว้ยกฏหมายรฐัธรรมนูญมคีวามชดัเจนและครอบคลุมอย่างครบถ้วน แต่ขาดการ
ผลกัดนัเพื่อให้เกิดกฎหมายลูกออกมารองรบัและบงัคบัใช้ กฎหมายที่ว่าด้วยการศึกษาควรมคีวาม
ชดัเจนมากกว่าทีเ่ป็นอยู่ มตีวัชีว้ดัทีด่แีละสามารถบ่งชีถ้งึศกัยภาพในการศกึษาไดร้อบดา้น และในขณะ
ทีม่ตีวัชีว้ดัทีก่ าหนดโดยส่วนกลาง ควรมกีารเปิดโอกาสใหโ้รงเรยีนสามารถเลอืกตวัชีว้ดัของตนเองเพื่อ
ปรบัเข้าสู่บรบิทที่ต้องการแตกต่างกันไป การบงัคับใช้กฏหมายนัน้ก็ควรที่จะอยู่บนพื้นฐานของการ
ส่งเสรมิและไวใ้จกนั ตเิพื่อการปรบัปรงุแทนการจอ้งจบัผดิอกีทัง้ยงัควรมกีารก าหนดหรอืปกัธงเป้าหมาย
ทางการศกึษาใหช้ดัเจนยิง่ขึน้ ไม่อย่างนัน้แล้วค่านิยมทีส่งัคมมต่ีอการศกึษาจะไม่สามารถเปลีย่นแปลง
ไดแ้ต่อยา่งใดหากประเทศไม่มเีป้าหมายร่วมทีช่ดัเจนและจะยงัคงไม่สามารถถ่ายทอดจากวสิยัทศัน์ทีต่ ัง้
เอาไวล้งสู่การกระท าไดแ้ทจ้รงิ 
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สรปุประเดน็การสมัภาษณ์ 
ศาสตราจารย ์ศรีราชา เจริญพานิช 

ผูต้รวจการแผ่นดิน 
วนัจนัทรท่ี์ 21 ตลุาคม พ.ศ. 2556 

 

ความบกพร่องของระบบการศึกษาไทยทัว่ไปในปัจจบุนั 

 ปัญหาเชิงโครงสร้าง การที่ประเทศไทยมปีญัหาในเรื่องของระบบการศกึษานัน้ ส่วนใหญ่ก่อ
เกดิมาจากปญัหาระดบัโครงสรา้งของหน่วยงานที่รบัผดิชอบ กล่าวคอื กระทรวงศกึษาธกิารนัน้มคีวาม
รบัผดิชอบทีบ่ดิเบอืนไปจากทีค่วรจะเป็น อกีทัง้เป็นความผดิพลาดทีเ่กดิขึน้จากแนวคดิของการรวมเอา
หลาย ๆ “ทบวง” เขา้ดว้ยกนัเป็น “กระทรวง” ซึง่ไม่ใช่การเปลีย่นแปลงทีเ่อื้อใหเ้กดิประสทิธภิาพในการ
ท างาน เนื่องจากท าใหอ้งคก์รมขีนาดทีใ่หญ่โตมากเกนิไปและยากแก่การท างานอยา่งเป็นระบบ   

 ด้านบุคลากร  บุคลากรของกระทรวงศึกษาธกิารนับว่ามบีุคลากรจ านวนมาก  ประเดน็ด้าน
บุคลากรภายในจงึมคีวามส าคญัไม่ยิง่หย่อนไปกว่าประเดน็ดา้นอื่นๆ อย่างไรกด็ ีในบางกรณีทีบุ่คลากร
หรอืผูเ้ชีย่วชาญทีจ่บการศกึษาจากต่างประเทศ มุ่งน าเอาตวัอย่างประสบการณ์จากต่างประเทศทีส่ าเรจ็
แลว้หรอืระบบทีค่ดิคน้ขึน้โดยประเทศอื่น เช่น ประเทศสหรฐัอเมรกิา มาใชก้บัประเทศไทยโดยมไิด้มกีาร
ดดัแปลงหรอืประยุกต์ให้เขา้กบับรบิทของไทยส่งผลให้เกดิขอ้จ ากดัในการพฒันาระบบการศึกษาและ
ขบัเคลื่อนการเรยีนรูข้องไทยไดอ้ยา่งแทจ้รงิ 

 ด้านการใช้อุปกรณ์สือ่การสอน ความบกพร่องทางด้านการใช้อุปกรณ์สื่อการสอนก็มี
ความส าคญัเช่นกัน ยกตัวอย่างเช่น โครงการแจกแท็บเล็ต (Tablet) แก่เด็กนักเรยีนเพื่อพฒันา
การศกึษา  แต่ในบางพืน้ที ่หรอืบางสถานศกึษายงัมขีอ้จ ากดัเนื่องจากความสามารถของบุคลากรหรอื
สถานศกึษาในการใชอุ้ปกรณ์นี้ใหเ้กดิประโยชน์สูงสุดนัน้ยงัมน้ีอย จงึท าใหอุ้ปกรณ์ทีไ่ดม้านัน้กลายเป็น
เพยีงสื่อการเล่นยามว่าง แทนการใชใ้หเ้กดิประโยชน์ทางการศกึษาอย่างทีค่วรจะเป็น หรอืแมแ้ต่การหนั
มาใชเ้ครื่องคดิเลข ซึง่ไม่ใช่การสนับสนุนทกัษะการคดิของเดก็ในวยัพฒันาทีถู่กต้อง ซ ้ายงัท าใหท้กัษะ
การคดิค านวนในใจลดถอยลงดว้ยเช่นกนั ดงันัน้การส่งเสรมิการใชเ้ทคโนโลยกีารสื่อสารหรอือุปกรณ์สื่อ
การสอนจงึควรใหค้วามส าคญักบัการเสรมิสรา้งศกัยภาพ (Capacity Building) และมุ่งเน้นทีเ่นื้อหาสาระ 
(Content) ควบคู่ไปดว้ย 

 ระบบการผลิตและพฒันาครู  ในส่วนของระบบครูที่ผ่านมาก็เป็นปญัหาต่อภาพการศึกษา
โดยรวม เนื่องจากระบบทีเ่ป็นอยูไ่มไ่ดเ้ป็นการรบัรองความเหมาะสมของครผููส้อนที่เพยีงพอ โดยเฉพาะ
ในเรื่องของการออกใบอนุญาตประกอบวชิาชพีครู ที่ควรจะปรบัเปลี่ยนให้เป็นระบบที่เอื้อต่อการรกัษา
มาตรฐานของบุคลากร หรอืเอื้อใหเ้กดิการคน้ควา้หรอืคดิคน้องคค์วามรูอ้ย่างแท้จรงิ ไม่ใช่เพยีงการท า
เอกสารที่ไม่มคีวามเกี่ยวข้องกบัความสามารถในการปฏิบตัิหน้าที่ที่แท้จรงิของครู ในขณะเดียวกัน 
ระบบการสอนเพื่อการเป็นครูก็ควรต้องมกีารปรบัเปลี่ยนรูปแบบ เสรมิสรา้งคุณภาพให้มากขึน้ อาจจะ
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เปลี่ยนเป็นการเรยีน 6 ปีเช่นเดียวกนันักเรยีนแพทย์ มกีารฝึกงานจรงิ และเมื่อประกอบอาชีพก็ให้
ผลตอบแทนเทยีบเท่าแพทยเ์พื่อสรา้งค่านิยมและคุณค่าใหแ้ก่ความเป็นคร ูทัง้นี้ สถานศกึษาเพื่อวชิาชพี
ครไูมค่วรเหน็แก่เรือ่งของปรมิาณผูเ้รยีนอยา่งเดยีว ยกตวัอยา่งเช่น มหาวทิยาลยักลุ่มราชภฏั ทีม่กีารรบั
นักศกึษาวชิาชพีครูจ านวนมาก แต่คุณภาพยงัไม่ดเีท่าที่ควรจะเป็น  ซึ่งในประเดน็นี้ส่งผลกระทบต่อ
สถานการณ์ภาพรวมครูของประเทศ ที่แม้จะมอุีปทานการผลติครูในจ านวนมาก แต่ก็ยงัมคีวามขาด
แคลนครทูีม่คีุณภาพและความเชีย่วชาญเฉพาะดา้น  

 การแทรกแซงทางการเมือง  ผลประโยชน์ทบัซ้อน และปัญหาคอรปัชัน่  อาจกล่าวได้ว่า
อุปสรรคอกีประการที่ส าคญัที่ขดัขวางการพฒันาทางการศกึษาไทยทีส่ าคญั คอือทิธพิลทางการเมอืงที่
เข้ามาแทรกแซงการจัดล าดับความส าคัญของการด าเนินนโยบาย  นอกจากนี้  ในระยะหลัง 
กระทรวงศกึษาธกิารถูกจบัตาจากสงัคมภายนอกอย่างมากในกรณีทีม่ปีระเดน็ผลประโยชน์ทบัซอ้น การ
ทุจรติคอรปัชัน่ในเชงินโยบาย การมชี่องโหว่หรอืโอกาสจากการรัว่ไหลของงบประมาณและทรพัยากร
เพื่อพฒันาการศกึษา การโยกยา้ยหรอืขอปรบัต าแหน่งให้สงูขึน้ไปผกูโยงกบัเรือ่งเสน้สายและเงนิ แทนที่
จะผูกโยงกบัเรอืงผลงาน เป็นต้น   ประเดน็ต่างๆเหล่านี้ล้วนส่งผลใหเ้กดิเป็นระบบที่น าไปสู่การพฒันา
ในทศิทางที่ล้มเหลว เกดิการจูงใจไปในทศิทางที่ผดิ ผู้เขา้มาเกี่ยวขอ้งในระบบเกดิการเร่งพฒันาที่ผดิ
วตัถุประสงค์ มุ่งเน้นเรื่องผลประโยชน์ส่วนตัวและพวกพ้องแทนการปฏิบตัิหน้าที่ตามที่ควรจะเป็น 
แสวงหาผลประโยชน์จากการออกนโยบาย การใช้ทรพัยากรของประเทศจงึทุ่มเทไปในประเด็นการ
พฒันาหรอืนโยบายทีอ่าจไมย่ัง่ยนืแต่เอือ้ประโยชน์ใหค้นบางกลุ่ม  

ทัง้น้ี เมื่อพจิารณาเชงิระบบแลว้ ปญัหาดงักล่าวจงึมคีวามส าคญัอย่างมากทีจ่ะต้องด าเนินการ
ปรบัเปลีย่นและแก้ไข ลดช่องทางในการเกดิช่องโหว่ และด าเนินการลงโทษผูก้ระท าผดิ  เพราะไม่ว่าจะ
เป็นการคอรปัชัน่ในหมู่ของนักการเมอืง หรอืขา้ราชการ หรอืส่วนอื่นๆทีเ่กี่ยวขอ้ง ก็ล้วนแต่เป็นผลเสยี
ต่อระบบทัง้สิน้ หากไมด่ าเนินการแกไ้ขแลว้ การใชง้บประมาณและทรพัยากรเพื่อการพฒันาการศกึษาก็
จะไมเ่กดิประโยชน์อยา่งแทจ้รงิแก่ผูเ้รยีน  

 

ปัญหาและข้อเสนอแนะในเรื่องของอาชีวศึกษาและการศึกษานอกระบบ 

 กรมอาชีวศึกษา หรอืในปจัจุบนัที่เรยีกว่า ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ภายใต้
กระทรวงศกึษาธกิาร มคีวามรบัผดิชอบในการดูแลพฒันาอาชวีศกึษา อย่างไรก็ตาม หน่วยงานนี้ไม่มี
ความพร้อมในเรื่องของการจดัสรรเครื่องมอืเท่าที่ควรเมื่อเทยีบกบั กรมพฒันาฝีมอืแรงงาน ภายใต้
กระทรวงแรงงาน ที่มทีัง้เครื่องมอืและเครอืข่ายในระดับทอ้งถิน่ ดงันัน้ จงึควรปรบัเปลี่ยนหน่วยงานที่
รบัผดิชอบตามความพรอ้มและความสามารถ หรอืไม่กร็่วมมอืกนัในการพฒันา อย่างไรกต็าม วธิทีีจ่ะท า
ให้เกดิประสทิธภิาพในการสรา้งแรงงานมากที่สุดคอืการร่วมมอืกบัภาคส่วนเอกชนและอุตสาหกรรมที่
เป็นผูใ้ชแ้รงงานโดยตรง ทัง้นี้ เพื่อใหเ้กดิการฝึกฝนทกัษะทีถู่กตอ้ง ท าใหแ้รงงานเหล่านัน้จบออกมาแลว้
ท างานไดจ้รงิ ปฏบิตัไิดโ้ดยทีไ่มต่อ้งฝึกฝนเพื่อเตมิ 
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 ส่วนการศกึษานอกระบบนัน้ ควรใหก้ารสนบัสนุนเพิม่มากขึน้ โดยเฉพาะกลุ่มมหาวทิยาลยันอก
ระบบ ทัง้น้ี ผู้บริหารเป็นปจัจยัส าคญัในทิศทางการพฒันาสถานศึกษา หากผู้บรหิารไม่เล็งเห็นถึง
ความส าคญัของการพฒันาคุณภาพ สถานศกึษากจ็ะไมส่ามารถพฒันาไปในทศิทางทีค่วรจะเป็นได้ 

ข้อเสนอเพ่ือการปรบัเปล่ียนการศึกษา 3 ประเดน็ 

1) การใชส้ือ่การสอนแทนการใชค้รู: ควรพยายามทีจ่ะลดการกวดวชิาในเดก็สมยันี้ และดงึเอาวธิี
และอาจารย์ที่สอนกวดวชิาเหล่านัน้เข้ามาเป็นประโยชน์ในการจดัการเรยีนการสอนในระบบ 
รวมทัง้สรา้งจติวทิยาในการชกัจงูเดก็ใหเ้กดิความใฝ่รูใ้ฝ่เรยีนในการผลติคู่มอืครแูละสื่อการสอน
ที่ด ีอธบิายให้เกดิความเขา้ใจ และฝึกฝนทกัษะครูผ่านระบบอย่างเขม้ขน้ ให้เกิดความรูค้วาม
เขา้ใจอยา่งแทจ้รงิ ประกอบดว้ยการเสรมิสรา้งมาตรฐานทางการศกึษาทีเ่ขม้แขง็ 

2) จดัการสอบโดยส่วนกลาง: ทัง้นี้ เพื่อเป็นการสรา้งมาตรฐานทีด่ ีใหเ้ป็นอนัหนึ่งอนัเดยีวกนั โดย
ส่วนกลางจะเป็นผูส้รา้งกรอบการทดสอบ (Outline)  

3) การประเมนิผลการท างานของครูโดยการเปรียบเทยีบ: เพื่อเป็นการวดัพฒันาการให้เหน็ถึง
ผลงานของครูอย่างชดัเจน และครูที่มผีลงานโดดเด่นก็สมควรที่จะได้รบัค่าตอบแทนที่มากกว่า
คนอื่นตาม เช่น การขึน้เงนิเดอืน 2 ขัน้ เป็นตน้ 

ปัญหาหรือข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ ท่ีควรแก่การกล่าวถึง 

- โครงสร้างภาษี: ควรเก็บให้เต็มเมด็เต็มหน่วยมากขึ้น เพื่อน าไปเสรมิในส่วนของเงนิเดอืน
ขา้ราชการ 

- การใหเ้งนิทุนตามรายหวันักเรยีน: ไม่ใช่การใหแ้รงจงูใจที่ด ีซ ้าแลว้ยงัท าใหเ้กดิปญัหาตามมา 
โรงเรยีนเลก็ทีม่ปีญัหาอยูแ่ลว้ยิง่ประสบปญัหามากขึน้ไปใหญ่ ในทีสุ่ดแลว้นักเรยีนกจ็ะหนีไปอยู่
โรงเรยีนทีด่กีว่า ใหญ่กว่า ไดเ้งนิทุนมากกว่า  

- ปจัจุบนัการศกึษาขัน้พื้นฐาน 12 ปีที่ว่าเรยีนฟรนีัน้ ไม่ได้ฟรอีย่างแท้จรงิ ซึง่เป็นสิง่ที่สวนกบั
ค าพดูเชงินโยบายทีร่ฐัไดก้ล่าวไว ้

- ครูในปจัจุบนัมเีงนิเดอืนสูงกว่าขา้ราชการในรูปแบอื่นอยู่แล้ว แต่ในระดบับุคคลเองนัน้มคีวาม
ฟุ้งเฟ้อ จงึท าใหเ้งนิเดอืนทีไ่ดร้บันัน้ไมเ่พยีงพอต่อความตอ้งการ และท าใหเ้กดิการคอรร์ปัชัน่ใน
หมูข่า้ราชการครใูนทีสุ่ด 

- ควรปลุกกระแสคุณธรรมจรยิธรรม โรงเรยีนควรส่งเสรมิการท าด ีสรา้งแบบอยา่งทีด่ใีหน้กัเรยีน 

 

 



โครงการวจิยัเรื่องการก าหนดแนวทางการพฒันาการศกึษาไทยกบัการเตรยีมความพรอ้มสูศ่ตวรรษที ่21 
 
 

668 
 

สรปุประเดน็จากการสมัภาษณ์ 
ดร. กมล รอดคล้าย  

รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐาน 

ธนัวาคม พ.ศ. 2556 

 

ปัญหาและอปุสรรคท่ีส าคญัในปัจจบุนัของการพฒันาการศึกษาไทย 

 
ประเดน็ปญัหาส าคญัของการศกึษาไทย แบ่งออกไดเ้ป็น 3 ประการ ไดแ้ก่ 

1. นโยบายไมช่ดัเจนและไมต่่อเนื่อง 
2. ระบบการจดัการบรหิารการศกึษา ทัง้ในมติกิารศกึษา บรหิารงาน และในดา้นวชิาการ 

การจดัการเรยีนการสอน มคีุณภาพไมส่งูเพยีงพอเท่าทีค่วรจะเป็น 
3. การมสี่วนรว่ม การผลกัดนัจากสงัคมไมม่แีรงพอต่อพฒันาการเชงิบวกของการศกึษา 

 

ปัจจยัแห่งความส าเรจ็ )Key Success Factors  (ในการพั ฒนาการศึกษาไทย 

 การจะพฒันาการศกึษาของประเทศไทยใหส้ าเรจ็ได ้จะตอ้งด าเนินการในประเดน็ทีส่ าคญัดงันี้ 
1. สรา้งนโยบายทีช่ดัเจน มทีศิทางการพฒันาทีช่ดัเจนทีจ่ะใหก้ารศกึษาเป็นกลไกการสรา้ง

คน และน าไปสู่การพฒันาประเทศ ฉะนัน้จงึจ าเป็นตอ้งมกีารพฒันาก าลงัคน 
(manpower) ทรพัยากรมนุษย ์(human resource) และองคค์วามรู ้(knowledge) ใหก้บั
สงัคมไทย  ซึง่นโยบายการพฒันาจะตอ้งมนีโยบายก าหนดเป็นแผนการศกึษาชาตทิี่
ต่อเนื่อง รวมถงึการก าหนดงบประมาณไวอ้ยา่งต่อเนื่องดว้ย 

2. แกป้ญัหากระบวนการพฒันาองคค์วามรู ้ทัง้การพฒันาฐานขอ้มลูดา้นการวจิยั เผยแพร่
องคค์วามรู ้ตลอดจนแกป้ญัหากระบวนการพฒันาการบรหิารจดัการ อย่างเป็นมอือาชพี 

3. สรา้งการมสี่วนรว่มของสงัคม ผูป้กครอง หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง โดยตอ้งใหม้ธีง หรอื
ทศิทางการพฒันาอยา่งชดัเจน  ทุกภาคส่วนตอ้งมสี่วนรว่มในการระดม จดัสรร
ทรพัยากรปจัจยัน าเขา้ (input) เขา้สู่การพฒันาการศกึษาดว้ย รวมทัง้การแชรแ์บ่งปนั
ประสบการณ์ เพื่อน าไปสู่การพฒันาทีด่ยี ิง่ขึน้ 
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นโยบายและยทุธศาสตรด้์านการศึกษาและก าลงัคนของไทยท่ีควรเร่งผลกัดนั และมีผลกระทบ
สงู  

 นโยบายตอ้งมกีารก าหนดเป้าหมายการพฒันาทีช่ดัเจน ก าหนดผลผลติ หรอืลกัษณะเดก็ไทยว่า
ประกอบดว้ยคุณลกัษณะอะไรบา้ง เช่น  

1) เป็นคนเก่ง (ในทางวชิาการ ในดา้นอื่นๆ เช่น ดนตร ีกฬีา รวมทัง้เป็นคนเก่งในทางโลก
การเขา้สงัคม เป็นตน้) 

2) เป็นคนด ี(มคีุณธรรม ซื่อสตัย ์มวีนิยัเป็นตน้) 

3) ใชช้วีติในสงัคมไดอ้ย่างมคีวามสุข ดงันัน้การศกึษาจะต้องเป็นการศกึษาเพื่อสรา้งความ
เป็นพลเมอืง  

ยทุธศาสตรก์ารพฒันาทีส่ าคญั ไดแ้ก่ 

 การสรา้งโอกาส (การเขา้ถงึ เท่าเทยีม) องคป์ระกอบในการเขา้ถงึทรพัยากร ผ่านในแง่
มาตรฐานขัน้ต ่า ตลอดจนการสรา้งโอกาสในการศกึษาเรยีนรูต้ลอดชวีติ การศกึษานอก
ระบบ การศกึษาตามอธัยาศยั การเรยีนรูต้ลอดชวีติ 

 การสรา้งการศกึษาทีม่คีุณภาพ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ การพฒันาคร ูระบบการพฒันาคร ู
วธิกีารศกึษา  

 การเพิม่ขดีความสามารถในการแขง่ขนั เรือ่งความสามารถเฉพาะมติต่ิางๆ   

นอกจากนี้ ในการพฒันาของประเทศไทยจ าเป็นตอ้งใหค้วามส าคญักบัการขยายผลตวัอยา่งที่
ประสบความส าเรจ็ต่างๆ ใหเ้กดิผลในวงกวา้ง รวมทัง้สรา้งระบบการบรหิารจดัการทีจ่ าเป็นทีช่่วยในการ
ส่งเสรมิการศกึษาเรยีนรู ้ตวัอยา่งเช่น ศูนยร์วมคลงัสมอง สถานีวทิยโุทรทศัน์การศกึษาแห่งชาต ิ
สถาบนัการแปลภาษาแห่งชาต ิเป็นตน้ 

 

กลไกในการขบัเคล่ือนนโยบายไปสู่การปฏิบติั “เพ่ือปฏิรปูการศึกษาเรียนรู้ของไทยสู่ศตวรรษท่ี 
21” ท่ีท่านคิดว่าจ าเป็น และในปัจจบุนัยงัขาดอยู่ 

 สิง่ทีอ่ยูน่อกกระทรวงศกึษาธกิารและมผีลกระทบ (impact) สงูมากต่อการขบัเคลื่อน ไดแ้ก่ 5 
ภาคส่วนทีส่ าคญั ไดแ้ก่ 

1) ฝา่ยการเมอืง 
2) นกัเรยีน ผูเ้รยีน 
3) สงัคม 
4) ผูป้กครอง 
5) นกัการศกึษา 
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ทัง้นี้ภาคส่วนทีน่บัว่ามบีทบาทส าคญัและก่อใหเ้กดิผลกระทบการเปลีย่นแปลงในระดบัสงูมาก 
คอื ฝา่ยการเมอืง และ สงัคม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การขบัเคลื่อนจงึตอ้งมกีารก าหนดยทุธศาสตร ์แผนยทุธศาสตรท์ีจ่ะท าใหส้ าเรจ็ไดใ้นแต่ละเรือ่ง 
ก าหนดกรอบเวลา งบประมาณ ผูร้บัผดิชอบใหช้ดัเจน  รวมถงึจดัระบบการจดัการใหม้คีวามชดัเจนใน
แต่ละกจิกรรม 

กลไกในการขบัเคลื่อน คอื 

 การขยายผลตวัอยา่งทีป่ระสบความส าเรจ็หรอืจดุสว่างในการพฒันาการศกึษาเรยีนรู ้
ใหเ้กดิผลในวงกวา้ง สรา้งตวัอยา่งทีด่เีหล่านี้เพื่อจดุประกาย   

 การจดัใหส้งัคมใหม้สี่วนรว่มอยา่งเป็นระบบ เช่น การใหเ้อกชนเขา้มามสี่วนรว่ม เช่นให้
เดก็นกัเรยีน นิสตินกัศกึษาไปฝึกงาน หรอืใหภ้าคเอกชน ตลาดแรงงานเขา้มาช่วยคดิ 
ประเมนิผล ใหผ้ลตอบกลบั (feedback) ตัง้แต่ตน้ทางและระหว่างทางในกระบวนการ
เรยีนการสอน ก่อนทีน่กัเรยีน นิสตินกัศกึษาจะเรยีนจบสุดทา้ยแลว้ไม่มคีุณสมบตัิ
สอดคลอ้งกบัสิง่ทีต่ลาดแรงงานตอ้งการ 

 ตอ้งแกไ้ขกลไกทีม่ปีญัหา  เช่น กรณโีครงสรา้งองคก์รการบรหิารงานทีแ่ยกส่วน มี
ปญัหาทัง้ส่วนกลางและส่วนภมูภิาค กรณกีารเกดิการทุจรติคอรปัชัน่แต่เอาผดิลงโทษ
ไมไ่ด ้ สิง่เหล่านี้ตอ้งด าเนินการแกไ้ขอย่างเร่งด่วน เพื่อสรา้งระบบทีด่ ี เกดิการ
รบัผดิชอบในการบรหิารจดัการพฒันาดา้นการศกึษาอย่างแทจ้รงิ  

การเมือง 

ผูเ้รียน นัก

การศึกษา 

สงัคม ผูป้กครอง 

* 

* 
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 จ าเป็นต้องมีการส่งเสริมให้มีการท างานวิจยั กระบวนการจดัการเรยีนการสอนที่ด ี
(Pedagogy) ดงัตวัอย่างเช่นในกรณีประเทศสงิคโปร ์ประเทศเกาหล ีในขณะทีป่ระเทศ
ไทย ยังมีข้อจ ากัด อีกทัง้ครูไม่ค่อยมีการวิเคราะห์หลักสูตร ฉะนัน้จึงต้องมีต ารา 
หลกัสตูรและคู่มอืคร ูทีเ่มือ่ท าตามขัน้ตอนแลว้จะท าใหไ้ดม้าตรฐานขัน้ต ่า  

 ครูต้องมกีระบวนการเรยีนการสอนที่ดแีละเหมาะสม เช่น ท าใหเ้ดก็มคีวามสนุกสนาน
ก่อน กระตุ้นความอยากเรยีนรู้ ก่อนจะน าเข้าสู่การเรยีนรู้ในบทเรยีน และเกิดความ
เขา้ใจ    

 พฒันาสื่อการเรยีนการสอน ใหเ้ป็นสื่อการเรยีนการสอนทีด่ทีีสุ่ด หรอืมคีุณภาพทีด่เีลศิ
ในแต่ละวชิาในแต่ละระดบัชัน้เรยีนไปเลย แทนทีจ่ะมสีื่อจ านวนมากมหาศาลแต่ยงัขาด
คุณภาพมาตรฐาน 

 

 

 



 โครงการวจิยัเรื่องการก าหนดแนวทางการพฒันาการศกึษาไทยกบัการเตรยีมความพรอ้มสูศ่ตวรรษที ่21 
 
 
 

 673  
 

 

 

 

 

ภาคผนวกท่ี 4 
การประชุมเชิงปฏิบตักิารผูเ้ช่ียวชาญ

ดา้นการศึกษา 

  



 โครงการวจิยัเรื่องการก าหนดแนวทางการพฒันาการศกึษาไทยกบัการเตรยีมความพรอ้มสูศ่ตวรรษที ่21 
 
 
 

 674  
 

การประชุมเชิงปฏิบติัการผูเ้ช่ียวชาญด้านการศึกษา 
หวัข้อ “การศึกษาไทยในศตวรรษท่ี 21” 

ภายใต้โครงการวิจยัเร่ืองการก าหนดแนวทางการพฒันาการศึกษาไทยกบั 
การเตรียมความพร้อมสู่ศตวรรษท่ี 21 

 

1. หลกัการและเหตผุล 

การศกึษาเป็นกลไกหลกัในการพฒันา ส่งเสรมิ ปลูกฝงั แนวความคดิ ความรู ้ให้กบัพลเมอืง 
และสงัคมโดยรวมของทุกประเทศ ดงันัน้การศกึษาจงึเป็นตวัแปรหลกัของความสามารถในการแข่งขนั
ระยะยาว (Long Term Competitiveness) การออกแบบการศกึษาจงึเป็นขอ้ต่อส าคญัของการพฒันา
ประเทศในทุกดา้นทีเ่กีย่วขอ้งกบัมนุษยแ์ละสงัคม 

บรบิททีส่ าคญัในการออกแบบการศกึษาในปจัจบุนักค็อืพลวตัการเปลีย่นแปลงโลกจากการก้าว
ผ่านจากศตวรรษที่ 20 เข้าสู่ศตวรรษที่ 21 การเปลี่ยนแปลงดงักล่าวได้ส่งผลกระทบทัง้ทางสงัคม 
เศรษฐกจิ สิง่แวดล้อม และการเมอืงของทุกประเทศ ซึ่งสะท้อนให้เหน็ผ่านกระแสการเปลี่ยนแปลงที่
ชดัเจนในดา้นต่างๆ เช่น การปฏวิตั ิArab Spring ผ่านการใชเ้ทคโนโลย ีSocial Media การก้าวขึน้มา
ทางเศรษฐกจิของเอเชยี หรอืภาวะอากาศเปลี่ยนแปลง เป็นต้น  คนในโลกยุคใหม่จงึต้องมคีวามพรอ้มที่
จะเผชญิกบัความเปลีย่นแปลง  หากสงัคมหรอืพลเมอืงขาดความพรอ้มในการกา้วผ่านกจ็ะท าใหป้ระเทศ
ไม่สามารถเดนิต่อได้จนเสี่ยงกับการเป็นรฐัที่ล้มเหลว ประเทศไทยก็จ าเป็นต้องก้าวสู่ศตวรรษที่ 21 
เช่นกนั   ดงันัน้ การเตรยีมความพรอ้มคนไทย เพื่อการน าพาสงัคมและประเทศไปสู่โลกที ่1 จงึเป็นจุด
วกิฤตของชาตทิีไ่มอ่าจหลกีเลีย่งได ้ 

อยา่งไรกต็าม ทีผ่่านมาประเทศไทยยงัคงขาดความชดัเจนในการก าหนดเป้าประสงคห์ลกัของ
การศกึษา(Objective Function) ซึง่เปรยีบเสมอืนเป็นผลสุทธขิองระบบ หรอืปลายทางทีก่ารศกึษาต้อง
พฒันาและเสรมิสรา้งให้พลเมอืงและสงัคมสามารถอยู่ได้อย่างภาคภูม ิแต่การตัง้เป้าประสงค์หลกัของ
การศึกษาเพียงอย่างเดียวไม่สามารถพฒันามนุษย์และสงัคมได้ หากแต่ต้องมีกลไกการขบัเคลื่อน
แนวนโยบายและยุทธศาสตร์ที่ปฏิบัติได้จริง โดยการด าเนินการจะต้องเข้าใจถึงทัง้บริบทการ
เปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ 21 พื้นฐานปรชัญาการศึกษาไทย รวมถึงองค์ประกอบของระบบ
นิเวศน์การด าเนินชวีติของผูเ้รยีน โดยความเขา้ใจเหล่านี้ควรเป็นความรูพ้ืน้ฐานทีส่ ัน้ กระชบั เขา้ใจง่าย 
และมแีนวปฏบิตัทิีช่ดัเจน โดยบุคคลในวงการศกึษาไทยตัง้แต่ผู้ก าหนดนโยบาย ผูม้สี่วนร่วมทัง้ภาครฐั
และเอกชน ตราบไปจนถงึตวัผู้เรยีนเองจะต้องมคีวามเขา้ใจในแนวปฏบิตัแิละมสี่วนร่วมในการปฏบิตัิ
อยา่งเพยีงพอ ซึง่แนวปฏบิตัเิหล่านี้บางส่วนอาจไม่ใช่การเปลีย่นแปลงทีล่ะน้อย (Incremental Change) 
แต่อาจจ าเป็นตอ้งเปลีย่นถงึรากฐานแนวคดิ (Paradigm Shift/ Fundamental Change) ดงันัน้การมสี่วน
รว่มและความเขา้ใจของภาคส่วนจงึเป็นอกีปจัจยัในการเปลีย่นรปูครัง้น้ี 
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การปฏริูประบบการศึกษาของประเทศไทย จงึไม่อาจพจิารณาแบบแยกส่วนได้ หากแต่ต้อง
อาศยัการท าความเขา้ใจภาพรวมของระบบอยา่งถ่องแท ้เพื่อใหส้ามารถก าหนดทศิทางและกระบวนการ
ผลกัดนัให้ทุกองค์ประกอบของระบบสามารถขบัเคลื่อนไปได้อย่างเป็นรูปธรรม หรอืกล่าวโดยสรุปคอื 
“ประเทศไทยต้องมกีารก าหนดเป้าประสงคห์ลกั (Objective Function) ที่ระบุเป้าหมายของการศกึษา
อย่างชดัเจนว่าจะท าไปเพื่ออะไร และเป็นความเขา้ใจร่วมของทุกภาคส่วนของการศกึษา รวมทัง้ยกให้
การศึกษาเป็นวาระแห่งชาติ (National Agenda) และจดัท าแนวปฏบิตัิการทางการศึกษา (Action 
Agenda) ซึ่งประกอบไปด้วยยุทธศาสตร์ (Strategies) ที่สามารถแปลงไปสู่ภาคปฏิบัต ิ
(Implementation) ไดอ้ยา่งเป็นขัน้ตอน พรอ้มใชง้านไดใ้นทนัท”ี 

ดงันัน้ ตามทีส่ านกังานเลขาธกิารสภาการศกึษาจงึเหน็ควรใหม้กีารจดัท าโครงการวจิยัเรื่อง การ
ก าหนดแนวทางการพฒันาการศกึษาไทยกบัการเตรยีมความพรอ้มสู่ศตวรรษที่ 21  เพื่อให้สามารถ
จดัเตรยีมแผนการศกึษาของประเทศใหม้คีวามสมบูรณ์พรอ้มในทุกๆ ดา้น มคีวามชดัเจนในการก าหนด
เป้าประสงค์หลกัของการศกึษาที่ชดัเจน สรา้งความเขา้ใจใหทุ้กภาคส่วนทีเ่กี่ยวขอ้งได้เหน็ทศิทางการ
พฒันาระบบการศกึษาของประเทศในทศิทางเดยีวกนั มองเห็นความเชื่อมโยงและการบูรณาการการ
ท างานระหว่างกัน รวมทัง้สามารถใช้เป็นรากฐานส าคญัของกระบวนการปฏิรูประบบการศึกษาของ
ประเทศไทยไดอ้ยา่งมัง่คงและยัง่ยนืต่อไป 

 

2. กระบวนการเดลฟาย (Delphi Method) และการจดัท าภาพอนาคต (Scenario Building) 

กระบวนการเดลฟาย เป็นวธิกีารสอบถามความคดิเหน็จากผูเ้ชีย่วชาญในดา้นต่างๆ ทีเ่กี่ยวขอ้ง
เพื่อระบุปจัจยัผลกัดนัระบบทีส่ าคญัและศกึษาปจัจยัความไม่แน่นอนทีส่ าคญัต่างๆ ในอนาคต โดยทัว่ไป
กระบวนการจดัท าผ่านการท าแบบสอบถามทางอเิลก็ทรอนิกส ์และหรอืทางจดหมาย ซึง่ขอ้ดขีองวธิกีาร
เดลฟาย คอืการไดข้อ้สรุปหรอืขอ้ยุตโิดยผูเ้ชี่ยวชาญไม่ต้องเผชญิหน้ากนัสามารถไตร่ตรองค าตอบ ไม่
ถูกเบีย่งเบนดว้ยค าตอบของผูเ้ชีย่วชาญทีม่ชีื่อเสยีงหรอืผูท้ีม่วีุฒสิงูกว่า  

อย่างไรก็ตาม ในการศึกษาครัง้นี้ภายใต้โครงการวิจยัเรื่องการก าหนดแนวทางการพฒันา
การศกึษาไทยกบัการเตรยีมความพรอ้มสู่ศตวรรษที่ 21 นี้ ไดป้ระยุกต์ใชก้ระบวนการเดลฟาย โดยเชญิ
ผู้เชี่ยวชาญมาร่วมประชุมเชิงปฏิบตัิการ และแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระจากกัน ด้วยการใช้
อุปกรณ์ My Choice Clicker ซึง่เป็นนวตักรรมของระบบสอบถามความคดิเหน็ทางอเิลก็ทรอนิกส ์ทีจ่ะ
ช่วยส ารวจความคดิเหน็ในการประชุมเชงิปฏบิตักิารครัง้นี้ 

วธิกีารเดลฟายเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการมองภาพอนาคตโดยหนุนเสรมิกบัการจดัประชุม
ระดมความคดิเหน็และการจดัท าภาพอนาคต เพื่อพจิารณาคดักรองปจัจยัต่างๆ และการร่วมกนัจดัท า
ภาพอนาคตการศกึษา (Education Scenarios) ในศตวรรษที ่21 
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โดยทัว่ไปเครื่องมอืหรอืวธิกีารทีน่ิยมใชจ้นอาจเรยีกไดว้่า เป็นมาตรฐานคอื การศกึษาแนวโน้ม 
(trends) และการคาดคะเน (forecast) อย่างไรก็ตาม การศกึษาทัง้สองนี้เหมาะสมกบัอนาคตที่มคีวาม
ชดัเจนในระดบัหนึ่ง แต่ไม่สามารถที่จะท าให้เห็นครอบคลุมถึงลกัษณะของอนาคตที่ชดัเจนในระดบั
รายละเอยีดและระบุถงึความเสี่ยงต่าง ๆ ที่เกี่ยวขอ้งได ้ด้วยเหตุนี้ การวางแผนโดยอาศยัภาพอนาคต
(Scenario Planning) จงึเป็นเครื่องมอืทีไ่ดร้บัการยอมรบัเพิม่ขึน้อย่างรวดเรว็ และมกีารน ามาใชอ้ย่าง
แพร่หลายเพื่อประกอบการก าหนดนโยบายระดบัประเทศ ไม่ว่าจะเป็นในประเทศ องักฤษ แอฟรกิาใต ้
ญีปุ่น่ จนี ฯลฯ 

การวางแผนดว้ยภาพอนาคตเป็นเครื่องมอืทีใ่ชส้ าหรบัการมองภาพอนาคตทีม่โีอกาสเกดิขึน้ได ้
(possible) และเกีย่วขอ้งกบัประเดน็ทีอ่ยู่ในความสนใจ (relevant) ใหเ้กดิความชดัเจนขึน้ โดยอาศยัการ
สรา้งภาพอนาคตที่หลากหลายและครอบคลุมเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึน้จากการผสมผสานแนวโน้มของ
ปจัจยัขบัเคลื่อน (driver trends) ความไม่แน่นอน (uncertainties) และเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด 
(surprises) ซึง่ภาพอนาคตเหล่านี้สามารถน ามาศกึษาต่อเพื่อใหเ้หน็ความชดัเจนยิง่ขึน้ 

 การวางแผนดว้ยภาพอนาคตสามารถน ามาช่วยในการวเิคราะหแ์ละวางแผนระยะยาวในหลายๆ
ขัน้ตอนไม่ว่าจะเป็นในส่วนการศกึษาเพื่อเตรยีมการวางนโยบาย หรอืการก าหนดหวัข้อนโยบายหรอื
ยทุธศาสตร ์ตลอดจนการวดัและประเมนิผลนโยบาย  

 

3. วตัถปุระสงค ์
การประชุมเชงิปฏิบตัิการผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาในครัง้นี้มวีตัถุประสงค์เพื่อส ารวจความ

คดิเหน็ผูเ้ชีย่วชาญ และระดมความคดิร่วมกนั ตลอดจนรบัฟงัความเหน็ของผูบ้รหิารและผูท้รงคุณวุฒทิี่
เกีย่วขอ้งทุกภาคส่วนของการศกึษา 

 
4. ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั 

ผลลพัธท์ีค่าดว่าจะไดร้บัจากวธิกีารเดลฟายและการวางแผนดว้ยภาพอนาคต ไดแ้ก่ 

1) ปจัจยัผลกัดนัระบบการศกึษาของประเทศไทยและปจัจยัไมแ่น่นอนทีส่ าคญัของการ
ก าหนดภาพการศกึษาของประเทศไทยในศตวรรษที ่21 

2) ช่องว่าง (Gap)ระหว่างระดบัการพฒันาการศกึษาทีค่าดหวงัในศตวรรษที ่21 กบัระดบั
การพฒันาการศกึษาไทยในปจัจบุนั 

3) ช่องว่าง (Gap) ระหว่างคนไทยในศตวรรษที ่21 ทีพ่งึประสงคก์บัคนไทยในปจัจบุนั 
4) ภาพอนาคตของการศกึษาไทยในศตวรรษที ่21 
5) วสิยัทศัน์และประเดน็ยทุธศาสตรด์า้นการศกึษาของประเทศไทย ในอกี 15 ปีขา้งหน้า 
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ก าหนดการการประชุมเชิงปฏิบติัการผูเ้ช่ียวชาญด้านการศึกษา 
หวัข้อ “การศึกษาไทยในศตวรรษท่ี 21” 

ในวนัจนัทรท่ี์ 2 กนัยายน 2556เวลา 9.00-16.00น. 
ณ ห้องกมลทิพย ์1โรงแรม เดอะ สโุกศล กรงุเทพมหานคร(The Sukosol Bangkok) 

 

09.00- 09.30 น.  ลงทะเบยีน 

09.30-09.40 น.  กล่าวรายงานการประชมุ 
ยดยดร. สมศกัดิ ์ดลประสิทธิผ์ูอ้ านวยการส านกันยยบายและแผนการศกึษา  
ส านกังานเลขาธกิารสภาการศกึษา กระทรวงศกึษาธกิาร 

09.40 – 09.50 น.  ดร. ศศิธารา พิชยัชาญณรงคเ์ลขาธกิารสภาการศกึษา กล่าวเปิดงาน 

09.50 – 10.20 น.  น าเสนอภาพรวมของยครงการและผลการศกึษา ยดย  
น.ส. ประกาย ธีระวฒันากลุ      หวัหน้าโครงการ 
นายทวีชยั เจริญเศรษฐศิลป์     นักวิจยัอาวโุส 
Sasin Institute for Global Affairs (SIGA) 
ภายใตส้ถาบนับณัฑติบรหิารธุรกจิศศนิทร ์แหง่จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

10.20 – 10.30 น.  รบัประทานอาหารว่าง  

10.30 – 12.15 น.  การประชมุเชงิปฏบิตักิารผูเ้ชีย่วชาญดา้นการศกึษาดว้ยกระบวนการเดลฟาย 
(Delphi Method) และการระดมเหตุผลส าหรบัการสรา้งภาพอนาคต (Scenario 
Logic) 

12.15 - 13.00 น.  พกัรบัประทานอาหารกลางวนั 

13.00 - 14.30 น.  แบ่งกลุ่มยอ่ยระดมสมองส าหรบัการสรา้งภาพอนาคต ชว่งที ่1 

14.30 – 14.45 น.  รบัประทานอาหารว่าง 

14.45 – 15.30 น.  แบ่งกลุ่มยอ่ยระดมสมองส าหรบัการสรา้งภาพอนาคต ชว่งที ่2 

15.30 – 16.00 น.  น าเสนอผลการอภปิรายภาพอนาคต/แลกเปลีย่นความคดิเหน็และสรปุผล 

********************************************** 
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สรปุผลแบบสอบถามปฏิบติัการ MyChoice Clicker ว่าด้วยเรือ่งการศึกษาไทยในศตวรรษท่ี 12 

 

ส่วนท่ี 1 ภาพรวมและนโยบายการศึกษาไทย(ข้อ 1-6) 

 

ข้อท่ี 1-2ประเดน็ปญัหาของประเทศไทยในปจัจุบนัดา้นใดมคีวามส าคญัมากทีส่ดุในความคดิของท่าน 

1. ปญัหาดา้นเศรษฐกจิ 

2. ปญัหาสงัคมและความเหลื่อมล ้า 

3. ปญัหาดา้นสิง่แวดลอ้ม 

4. ปญัหาดา้นการเมอืงและความมัน่คง 

5. อื่นๆ ระบุ 

 
 
 
ข้อท่ี 3 การศกึษาไทยมสีว่นร่วมในการตอบโจทยต์ามขอ้ (1) และ (2) ทีท่่านเลอืก มากน้อยเพยีงไร 

1. น้อยทีส่ดุ 

2. น้อย 

3. ปานกลาง 

4. มาก 

5. มากทีส่ดุ 

 

 

ข้อท่ี 4-5 ปจัจยัใดเป็นขอ้จ ากดัของการขบัเคลื่อนนโยบายการศกึษาไทยทีผ่่านมาทีส่ าคญัทีส่ดุ 

1. ความไมต่่อเนื่องของนโยบายการศกึษา 
2. ขาดแคลนบุคลากรทีจ่ะปฏบิตักิารไดต้าม
นโยบายและแผนฯ 

3. ขาดแคลนงบประมาณ 
4. ขาดการบรูณาการระหว่างหน่วยงานที่
เกีย่วขอ้ง 

5. ขาดการปฏริปูทีเ่ชื่อมโยงกบัปญัหาอื่นๆ 
อาท ิเรื่องครอบครวั สงัคม วฒันธรรม  

6. อื่นๆ ระบุ 
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ข้อท่ี 6 ท่านคดิว่า ภาพรวมของการศกึษาไทยในปจัจุบนัเป็นเช่นไร 

1. อยู่ในระดบัวกิฤต สมควรยกเครื่องทัง้ระบบ
อย่างเร่งด่วน 

2. มปีญัหาในหลายสว่น ทีค่วรแกไ้ข 
3. อยู่ในระดบัปานกลาง พอรบัได ้
4. อยู่ในระดบัทีค่่อนขา้งพอใจ 
5. อยู่ในระดบัทีพ่อใจมาก 

 

ส่วนท่ี 2 ข้อจ ากดัและความท้าทายในอนาคต(ข้อ 7-43) 

แบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม ไดแ้ก่ 1) เป้าหมาย 2) การตอบโจทย ์3) ดา้นอุปทาน 4) ดา้นอุปสงค ์

 

ข้อท่ี 7 ท่านคดิว่า เป้าหมายของการศกึษาไทยในอนาคตอกี 20 ปีขา้งหน้าประเดน็ใดส าคญัทีส่ดุ 

1. การเขา้ถงึการศกึษา 

2. ความเท่าเทยีมของการศกึษา 

3. ประสทิธภิาพของการจดัการศกึษา 

4. คุณภาพการศกึษา 

5. อื่นๆ ระบุ 

 

 

 

ข้อท่ี 8 ถา้เป้าหมายของการศกึษาทีพ่งึประสงค ์(Should Be) ประกอบไปดว้ย 

 เตรยีมความพรอ้มนกัเรยีนเพื่อเขา้สูต่ลาดแรงงาน 

 ใหโ้อกาสเดก็ทุกคนไดเ้ขา้ถงึการศกึษาอย่างเท่าเทยีม 

 สง่เสรมิใหเ้ดก็เป็นผูเ้รยีนรูต้ลอดชวีติ ทีมุ่่งใฝห่าความรู ้สามารถพฒันาตนเองไดต้ลอดเวลา 

 มุ่งพฒันาความเป็นมนุษยท์ีส่มบรูณ์ สรา้งเดก็ใหเ้ป็นคนดขีองสงัคม สรา้งประโยชน์แก่คนรอบขา้ง ชุมชน 
และประเทศชาต ิ
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[1] [2] [3] [4] 

ท่านคดิว่า โดยภาพรวมยงัมชี่องว่าง (Gap)ระหว่างระดบัปจัจุบนั (As Is)กบั เป้าหมายทีพ่งึประสงค ์(Should Be)มาก
น้อยเพยีงไร 

1. น้อยทีส่ดุ 

2. น้อย 

3. ปานกลาง 

4. มาก 

5. มากทีส่ดุ 

 

ข้อท่ี 9 เป้าหมายดา้นใดทีม่ชี่องว่าง (Gap) มากทีส่ดุ 

1. เตรียมความพร้อมนักเรียนเพื่อเข้าสู่
ตลาดแรงงาน 

2. ใหโ้อกาสเดก็ทุกคนไดเ้ขา้ถงึการศกึษาอย่าง
เท่าเทยีม 

3. ส่งเสริมให้เดก็เป็นผู้เรยีนรู้ตลอดชวีิต ที่มุ่ง
ใฝ่ห าความรู้  สามารถพัฒนาตนเองได้
ตลอดเวลา 

4. มุ่งพฒันาความเป็นมนุษยท์ีส่มบูรณ์ สรา้งเดก็
ให้เป็นคนดีของสงัคม สร้างประโยชน์แก่คน
รอบขา้ง ชุมชน และประเทศชาต ิ

 

ข้อท่ี 10 เป้าหมายดา้นการเตรยีมความพรอ้มนกัเรยีนเพื่อเขา้สูต่ลาดแรงงานยงัมชี่องว่าง (Gap)ระหว่างระดบัปจัจุบนั 

(As Is)กบั เป้าหมายทีพ่งึประสงค ์(Should Be)มากน้อยเพยีงไร 

1. น้อยทีส่ดุ 

2. น้อย 

3. ปานกลาง 

4. มาก 

5. มากทีส่ดุ 
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ข้อท่ี 11 เป้าหมายด้านการให้โอกาสเดก็ทุกคนได้เขา้ถึงการศกึษาอย่างเท่าเทยีมยงัมชี่องว่าง (Gap)ระหว่างระดบั
ปจัจุบนั (As Is)กบั เป้าหมายทีพ่งึประสงค ์(Should Be)มากน้อยเพยีงไร 

1. น้อยทีส่ดุ 

2. น้อย 

3. ปานกลาง 

4. มาก 

5. มากทีส่ดุ 

 

 

ข้อท่ี 12 เป้าหมายดา้นการสง่เสรมิใหเ้ดก็เป็นผูเ้รยีนรูต้ลอดชวีติ ทีมุ่่งใฝห่าความรู ้สามารถพฒันาตนเองไดต้ลอดเวลา
ยงัมชี่องว่าง (Gap)ระหว่างระดบัปจัจุบนั (As Is)กบั เป้าหมายทีพ่งึประสงค ์(Should Be)มากน้อยเพยีงไร 

1. น้อยทีส่ดุ 

2. น้อย 

3. ปานกลาง 

4. มาก 

5. มากทีส่ดุ 

 

 

ข้อท่ี 13 เป้าหมายดา้นการมุ่งพฒันาความเป็นมนุษยท์ีส่มบูรณ์ สรา้งเดก็ใหเ้ป็นคนดขีองสงัคม สรา้งประโยชน์แก่คน

รอบขา้ง ชุมชน และประเทศชาตยิงัมชี่องว่าง (Gap)ระหว่างระดบัปจัจุบนั (As Is)กบั เป้าหมายทีพ่งึประสงค ์(Should 

Be)มากน้อยเพยีงไร 

1. น้อยทีส่ดุ 

2. น้อย 

3. ปานกลาง 

4. มาก 

5. มากทีส่ดุ 

 

  



 โครงการวจิยัเรื่องการก าหนดแนวทางการพฒันาการศกึษาไทยกบัการเตรยีมความพรอ้มสูศ่ตวรรษที ่21 
 
 
 

 683  
 

25.8% 

40.3% 

25.8% 

6.5% 
1.6% 

0

10

20

30

40

50

[1] [2] [3] [4] [5] 

ข้อท่ี 14-15 ท่านคดิว่าการศกึษาควรจะเป็นกลไกในการช่วยตอบโจทยป์ระเดน็ใดในอนาคตอกี 20 ปีขา้งหน้ามากทีส่ดุ 

1. การตอบสนองต่อตลาดแรงงาน 

2. การเป็นคนทีม่ศีกัยภาพและพึง่พาตนเองได ้

3. การเป็นคนทีม่คีุณธรรม จรยิธรรม 

4. การเป็นคนทีม่คีวามสขุ 

5. อื่นๆ ระบุ 
 

 

 

ภาพต่อไปนี้สะทอ้นภาพอนาคตทีพ่งึประสงคข์องประเทศไทย 

หากใหภ้าพทีพ่งึประสงคใ์นความคดิของท่านมคีะแนน = 5   

ท่านคิดว่า ในปัจจบุนัสภาพความเป็นจริงของสงัคมมีระดบัเป็นเช่นไร 

 

 
 

ข้อท่ี 16 สภาพความเป็นจรงิของสงัคมไทย ในเรื่องสงัคมแห่งโอกาส (Opportunity Society) 

1. ปจัจุบนัห่างไกลจากเป้าหมายมาก 

2. ปจัจุบนัห่างไกลจากเป้าหมายค่อนขา้งมาก 

3. ปจัจุบนัห่างไกลจากเป้าหมายระดบัปานกลาง 

4. ปจัจุบนัห่างไกลจากเป้าหมายระดบัน้อย 

5. ปจัจุบนัมีสภาพใกล้เคียงหรือเหมือนภาพ
อนาคตทีพ่งึประสงคแ์ลว้ 
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[1] [2] [3] [4] อ่ืนๆ 
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ข้อท่ี 17 สภาพความเป็นจรงิของสงัคมไทย ในเรื่องสงัคมทีส่ามารถ (Productive Society) 

1. ปจัจุบนัห่างไกลจากเป้าหมายมาก 

2. ปจัจุบนัห่างไกลจากเป้าหมายค่อนขา้งมาก 

3. ปจัจุบนัห่างไกลจากเป้าหมายระดบัปานกลาง 

4. ปจัจุบนัห่างไกลจากเป้าหมายระดบัน้อย 

5. ปจัจุบนัมีสภาพใกล้เคียงหรอืเหมือนภาพ
อนาคตทีพ่งึประสงคแ์ลว้ 

 

ข้อท่ี 18 สภาพความเป็นจรงิของสงัคมไทย ในเรื่องสงัคมคุณธรรมจรยิธรรม (Moral Society) 

1. ปจัจุบนัห่างไกลจากเป้าหมายมาก 

2. ปจัจุบนัห่างไกลจากเป้าหมายค่อนขา้งมาก 

3. ปจัจุบนัห่างไกลจากเป้าหมายระดบัปานกลาง 

4. ปจัจุบนัห่างไกลจากเป้าหมายระดบัน้อย 

5. ปจัจุบนัมีสภาพใกล้เคียงหรือเหมือนภาพ
อนาคตทีพ่งึประสงคแ์ลว้ 

 

ข้อท่ี 19 สภาพความเป็นจรงิของสงัคมไทย ในเรื่องสงัคมทีเ่ป็นธรรม (Just Society) 

1. ปจัจุบนัห่างไกลจากเป้าหมายมาก 

2. ปจัจุบนัห่างไกลจากเป้าหมายค่อนขา้งมาก 

3. ปจัจุบนัห่างไกลจากเป้าหมายระดบัปาน
กลาง 

4. ปจัจุบนัห่างไกลจากเป้าหมายระดบัน้อย 

5. ปจัจุบนัมสีภาพใกลเ้คยีงหรอืเหมอืนภาพ
อนาคตทีพ่งึประสงคแ์ลว้ 

 

ข้อท่ี 20 ระดบัความทา้ทายและปญัหาดา้นงบประมาณเพื่อการศกึษาในอนาคตของประเทศไทยจะเป็นเช่นไร 

1. น้อยทีส่ดุ 

2. น้อย 

3. ปานกลาง 

4. มาก 

5. มากทีส่ดุ 
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ข้อท่ี 21 ระดบัความทา้ทายและปญัหาดา้นปรมิาณครขูองประเทศไทยในอนาคตจะเป็นเช่นไร 

1. น้อยทีส่ดุ 

2. น้อย 

3. ปานกลาง 

4. มาก 

5. มากทีส่ดุ 

 

 

ข้อท่ี 22 ระดบัความทา้ทายและปญัหาดา้นคุณภาพครขูองประเทศไทยในอนาคตจะเป็นเช่นไร 

1. น้อยทีส่ดุ 

2. น้อย 

3. ปานกลาง 

4. มาก 

5. มากทีส่ดุ 

 

 

ข้อท่ี23 ปจัจยัอะไรทีจ่ะชว่ยเพิม่ศกัยภาพครใูหส้ามารถบรหิารจดัการการศกึษาไดส้งูทีส่ดุ 

ระบ ุ

 

ข้อท่ี 24 ความทา้ทายของการจดัการเรยีนการสอนในศตวรรษที ่21 คอือะไร 
ระบ ุ

 

ข้อท่ี 25 ถา้อนาคตประเทศไทยใชร้ะบบการบรหิารจดัการศกึษารวมศนูยอ์ยู่ทีส่ว่นกลาง ใชห้ลกัสตูรแบบเดยีวกนัทัว่

ประเทศ และมกีารก าหนดมาตรฐานจากสว่นกลาง ท่านมคีวามคดิเหน็อย่างไร 

1. ไม่เหน็ดว้ยอย่างยิง่ 

2. ไม่เหน็ดว้ย 

3. เฉยๆ  

4. เหน็ดว้ย 

5. เหน็ดว้ยอย่างยิง่ 
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ข้อท่ี 26 ถา้อนาคตประเทศไทยใชร้ะบบการบรหิารจดัการแบบมสี่วนร่วมของทุกฝ่ายกระจายอ านาจการจดัการศกึษา

ให้กบัพ่อแม่ โรงเรียน องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน และ องค์กรปกครองท้องถิ่น ร่วมกนัก าหนดหลกัสูตรและการ

ประเมนิผลทีแ่ตกต่างกนัไปตามแต่ละบรบิททอ้งถิน่ท่านมคีวามคดิเหน็อย่างไร 

1. ไม่เหน็ดว้ยอย่างยิง่ 

2. ไม่เหน็ดว้ย 

3. เฉยๆ  

4. เหน็ดว้ย 

5. เหน็ดว้ยอย่างยิง่ 

 

ข้อท่ี 27 ถา้อนาคตประเทศไทยใชร้ะบบการ

บรหิารจดัการแบบมมีาตรฐานจากสว่นกลางและให้

อสิระโรงเรยีนหรอืทอ้งถิน่มคีวามยดืหยุ่นในการ

บรหิารจดัการไดด้ว้ยท่านมคีวามคดิเหน็อย่างไร 

1. ไม่เหน็ดว้ยอย่างยิง่ 

2. ไม่เหน็ดว้ย 

3. เฉยๆ  

4. เหน็ดว้ย 

5. เหน็ดว้ยอย่างยิง่ 

 

ข้อท่ี 29-30 ท่านคดิว่าอะไรเป็นประเดน็ปญัหาส าคญัมากทีส่ดุของระบบการศกึษาไทยในปจัจุบนั 

1. ประสทิธภิาพในการจดัสรรทรพัยากร 

2. ความรับผิดชอบของสถาบนัการศึกษา 
(Accountability) 

3. ความยดืหยุ่นในกระบวนการจดัการเรยีน
การสอน 

4. หลกัสตูรและการประเมนิผลไม่สอดคลอ้ง
กบัผลสมัฤทธิท์ีต่อ้งการ 

5. การขาดการบูรณาการร่วมกันระหว่าง
หน่วยงานในกระทรวงศกึษาธกิาร และขาดการมสีว่นร่วมกบัภาคสว่นอื่นๆ (ภาคธุรกจิ, ชุมชน) 

6. อื่นๆระบ ุ
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ข้อท่ี 31-33 ในความคดิของท่าน ความส าเรจ็ของผูเ้รยีน (Learners) ขึน้อยู่กบัปจัจยัใดสงูสดุ 

1. ตวัผูเ้รยีนเอง 

2. ครอบครวั 

3. โรงเรยีนและคร ู

4. เพื่อน 

5. สงัคม วฒันธรรม 

6. อื่นๆ ระบุ 

 

 

ข้อท่ี 34 ท่านคดิว่าปจัจยัในขอ้ใดมนียัส าคญัสงูสดุต่อ “ครอบครวั” ในการสนบัสนุนระบบการศกึษาเรยีนรูข้องไทย 

1. ทศันคตขิองผูป้กครองในดา้นการศกึษาและ
การเลีย้งด ู

2. พื้นฐานทางเศรษฐกจิและสงัคม เช่น ทุน
ทรพัย ์

3. ระดบัการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเชิง
นโยบายของโรงเรยีน 

4. สภาพแวดลอ้มภายในครอบครวั เช่น ความ
รุนแรงในครวัเรอืน 

5. อื่นๆ 

 

ข้อท่ี 35 ตลาดแรงงาน และภาคเศรษฐกจิ  ประสบปญัหาเรื่องคุณภาพคน ในระดบัใดในปจัจุบนั 

1. น้อยมาก 

2. น้อย 

3. ปานกลาง 

4. ค่อนขา้งมาก 

5. สงูมาก 
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ข้อท่ี 36 ชุมชน/สงัคม มบีทบาทต่อการสรา้งคน มากน้อยเพยีงใดในปจัจุบนั 

1. น้อยทีส่ดุ 

2. น้อย 

3. ปานกลาง 

4. มาก 

5. มากทีส่ดุ 

 

ข้อท่ี 37-38 ประเดน็ปญัหาทางดา้นสงัคมและวฒันธรรมใด ทีส่ง่ผลกระทบต่อการศกึษาเรยีนรูข้องคนไทยมากทีส่ดุ 

1. ค่านิยมทีผ่ดิ เช่น ค่านิยมปรญิญา ยกย่อง
คนทีเ่งนิ 

2. ขาดวฒันธรรมการถาม และไม่เป็นสงัคม
แห่งการเรยีนรู ้

3. ปญัหาคอรปัชัน่ ความไม่เป็นธรรม 
4. เลยีนแบบต่างชาต ิ 
5. อื่นๆ ระบุ 

ข้อท่ี 39 ถ้ามกีารปฏิรูปการศกึษา แต่ไม่ได้มกีาร
ปฏริปูปญัหาสงัคมไทยอื่นๆ  ท่านคดิว่า การศกึษา
จะสรา้งคนไทยทีด่พีรอ้มได ้มากน้อยเพยีงใด 

1. น้อยทีส่ดุ 

2. น้อย 

3. ปานกลาง 

4. มาก 

5. มากทีส่ดุ 
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ข้อท่ี 40 กลุ่มจติ (Mindset) ใดทีเ่ป็นจุดอ่อนทีส่ดุของคนไทย หรอืยงัคงขาดในปจัจุบนัมากทีส่ดุ 

1. จติเชีย่วชาญ มวีนิัยในการศกึษา การใฝ่รู้
เชงิลกึ เพิม่พนูความรูใ้หแ้ก่ตนเอง 

2. จิตสังเคราะห์ การประมวลความรู ้
ไตร่ตรองความรูท้ีไ่ดม้าเพื่อประโยชน์ทีด่ ี

3. จิตสร้างสรรค์ การคิดริเริ่มสิ่งใหม่ๆ 
สรา้งสรรคเ์พื่อการพฒันา 

4. จิตเคารพ การให้เกียรติซึ่งกันและกัน 
เชื่อมโยงความสมัพนัธอ์นัดใีนสงัคม 

5. จติจรยิธรรม การรูผ้ดิชอบชัว่ด ีรบัผดิชอบในบทบาทหน้าทีข่องตนเอง 

6. อื่นๆ ระบุ 

 

ข้อท่ี 41 กลุ่มจติ (Mindset) ใดทีเ่ป็นจุดแขง็ทีส่ดุของคนไทย หรอืเป็นเอกลกัษณ์ของคนไทยมากทีส่ดุ 

1. จติเชีย่วชาญ มวีนิัยในการศกึษา การใฝ่รู้
เชงิลกึ เพิม่พนูความรูใ้หแ้ก่ตนเอง 

2. จิตสังเคราะห์ การประมวลความรู ้
ไตร่ตรองความรูท้ีไ่ดม้าเพื่อประโยชน์ทีด่ ี

3. จิตสร้างสรรค์ การคิดริเริ่มสิ่งใหม่ๆ 
สรา้งสรรคเ์พื่อการพฒันา 

4. จิตเคารพ การให้เกียรติซึ่งกนัและกัน 
เชื่อมโยงความสมัพนัธอ์นัดใีนสงัคม 

5. จติจรยิธรรม การรูผ้ดิชอบชัว่ด ีรบัผดิชอบในบทบาทหน้าทีข่องตนเอง 

6. อื่นๆ ระบุ 
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ข้อท่ี 42 กลุ่มทกัษะทีจ่ าเป็นต่อศตวรรษที ่ 11 กลุ่มใด ส าคญัทีส่ดุต่อการพฒันาศกัยภาพคนไทย เป็นอนัดบั 1 

1. ทกัษะกระบวนการคดิและสงัเคราะห ์

2. ทกัษะการใช้เทคโนโลยใีนประโยชน์เชงิ
ขอ้มลูและการสือ่สาร 

3. ทกัษะในการท างาน บรหิารตนเอง เพื่อ
ความกา้วหน้าในอาชพี 

4. ทกัษะการปฏสิมัพนัธแ์ละการอยู่ร่วมกนั
ในสงัคม 

5. อื่นๆ ระบุ 

 

ส่วนท่ี 3 ภาพอนาคตและการเตรียมความพรอ้มสู่ศตวรรษท่ี 21 (ข้อ 44-50) 

 

ข้อท่ี 44 ในความคดิของท่าน  ถา้การศกึษาไทยยงัเป็นเช่นน้ีต่อไป (Business As Usual  (ภาพสถานการณ์การศกึษา
ทีเ่ลวรา้ยทีส่ดุ (Worst CaseScenarioในอนาคตเป็นเช่นไร ( 

1. คนไทยสว่นใหญ่มกีารศกึษา แต่ไม่มคีวามรู ้
ความสามารถอย่างแทจ้รงิ 

2. คนไทยขาดคุณธรรม จรยิธรรม 

3. คนไทยขาดความสขุ 

4. คนไทยไม่สามารถพึง่พาตนเองได ้

5. อื่นๆ ระบุ 

 

 

ข้อท่ี 45 ถ้าเลอืกไดเ้พยีงภาพสถานการณ์ทีด่ทีีสุ่ดของการศกึษา (Best Case Scenario) เพยีง 1 ภาพ  ขอ้ความใด
ต่อไปนี้สะทอ้นภาพการศกึษาในอนาคตทีท่่านพงึปรารถนาทีส่ดุ 

1. การศกึษาไทยมคีวามโดดเด่นและเป็นเลศิ
ท า ง วิ ช า ก า ร  ผ ลิ ต แ ร ง ง า น ที่ มี ขี ด
ความสามารถป้อนตลาดแรงงาน ขบัเคลื่อน
ใหป้ระเทศมขีดีความสามารถในการแขง่ขนั 

2. การศกึษาไทยช่วยใหค้นคน้พบศกัยภาพใน
ตนเอง ท าใหค้นพึง่พาตนเองได ้มคีวามสาม
รถในการปรับตัว  มีทักษะ ต่างๆ เ ป็น
การศกึษาที่พฒันาสอดคลอ้งกบับรบิทพืน้ที ่
วถิชีวีติแบบไทย 
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3. การศกึษาไทยผลติคนใหเ้ป็นคนทีพ่รอ้มทีใ่ชช้วีติเป็นสว่นหนึ่งของสงัคมไทย เป็นพลเมอืงไทยและพลเมอืงโลก
ทีม่คีุณภาพ  

4. การศกึษาไทยช่วยบ่มเพาะคนไทยใหเ้ป็นคนไทยทีม่ศีกัยภาพ กล่อมเกลาใหเ้ป็นคนทีม่คีุณธรรม จรยิธรรม มี
ความสขุ ช่วยน าประเทศไปสูร่ะดบัการพฒันาอย่างสมดุลและยัง่ยนื พรอ้มกบัเป็นสงัคมทีอ่ยู่ดมีสีขุ (Well-Being 
Nation) 

5. อื่นๆ ระบุ 

 

ข้อท่ี 46-48 นโยบายการศกึษาต่อไปนี้ นโยบายใดควรเร่งด าเนินการใหส้ าเรจ็มากทีส่ดุ 

1. เร่งปฏริปูการเรยีนรูท้ ัง้ระบบใหส้มัพนัธเ์ชื่อมโยงกนั 

1. ปฏริปูระบบผลติและพฒันาครู 

3. เร่งน าเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร มาใชใ้นการปฏริปูการเรยีนรู ้

4. พฒันาคุณภาพการอาชวีศกึษาใหม้มีาตรฐานเทยีบไดก้บัระดบัสากล ใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของประเทศ 

5. สง่เสรมิใหส้ถาบนัอุดมศกึษาเร่งพฒันาคุณภาพและมาตรฐาน มากกว่าการขยายเชงิปรมิาณ 

6. สง่เสรมิใหเ้อกชนและทุกภาคสว่นเขา้มาร่วมจดัและสนบัสนุนการศกึษามากขึน้ 

7. เพิม่และกระจายโอกาสทางการศกึษาอย่างมคีุณภาพ 

8. พฒันาการศกึษาในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้
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ข้อท่ี 49 นโยบายการศกึษา 8 ประการขา้งตน้ จะช่วยใหก้ารศกึษาไทยบรรลุเป้าหมายทีพ่งึประสงคแ์ละกา้วสูศ่ตวรรษ

ที ่21 ดว้ยความพรอ้มไดห้รอืไม่ 

1. ไม่แน่ใจ 

2. ไม่น่าแกไ้ขได ้

3. อาจท าไดบ้างสว่น 

4. ท าไดแ้น่นอน 

5. อื่นๆ ระบุ 

 

 
 



 

คณะวิจยั 

 

ดร. สวิุทย ์เมษินทรีย ์    ผูอ้ ำนวยกำรโครงกำร  

 

นำงสำวประกำย ธีระวฒันำกลุ  หวัหน้ำโครงกำร 

นำยอติชำต  พฤฒิกลัป์   นักวิจยัอำวโุส   

นำยทวีชยั เจริญเศรษฐศิลป์   นักวิจยัอำวโุส   

นำงสำวพิสิฏฐำ ว่องสวสัด์ิ   นักวิจยั 

นำงสำววริฎฐำ กลัยำณสนัต ์   นักวิจยั 

นำยเสมอไหน เพง็จนัทร ์   นักวิจยั 

นำงสำวศวิตำ  อกัษรำนุเครำะห ์  นักวิจยั 

นำงสำวศิริพร สภุโตษะ   ผูป้ระสำนงำนโครงกำร 

นำงสำววรินทิพย ์วิเศษโพธ์ิศรี   ผูป้ระสำนงำนโครงกำร 
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