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The Development Education Issue of Thailand 4.0 towards 21st Century.
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บทคัดย่อ
กระบวนทัศน์การพัฒนาทางการศึกษาภายใต้ประเทศไทย 4.0 สู่ศตวรรษที 21 คือ
การเป็ นจุดเริมต้นยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี การขับเคลือนไปสู่ความมันคง มังคัง พอเพียงและ
ยังยืน อย่างเป็ นรูปธรรม การขับเคลือนเชิงปฏิบตั กิ ารทีมีการผลักดันการปฏิรปู โครงสร้างการ
วิจ ยั และ การพัฒ นาการศึก ษา การผนึ ก กํ า ลัง ภายใต้ แ นวคิด ประชารัฐ การวิจ ัย พัฒ นา
บุคลากรการศึกษา และผูเ้ รียนภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจากการรูจ้ กั เติมเต็ม
พอเพียง แบ่งปั น รับผิดชอบและให้คุณค่า การหาความรูอ้ ย่างต่ อเนือง การมีคุณธรรม
วัฒนธรรมภิบาลเพือเป็ นเกราะคุม้ กัน และการเรียนรูใ้ นทักษะศตวรรษที 21
คําสําคัญ : การจัดการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ ไทยแลนด์ 4.0, การก้าวทันการ
เปลียนแปลงศตวรรษที 21, กระบวนทัศน์การพัฒนาการศึกษาอย่างยังยืน

Abstract.
Development paradigmshift in education issue of Thailand 4.0 towards 21st Century is
the starting point a 20 year national strategy, driven to stability, wealth, sufficient and
sustainable to concrete, action driving to pushing structural reforms, research and
education, synergies with the concept of the civil state, development research of
education personnel and learning Under of Philosophy Sufficiency Economy from to
knowing full, sufficient, share, responsibility and value, Eliciting ongoing, morality,
cultural governance for as a barrier and learning in 21st century skills.
Key Words: Education and Learning Management Thailand 4.0, Pace of Change in
21st Century, Paradigmshift in Development Education Sustainable.
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บทนํา
ประเทศไทยในอดีต มีการพัฒนา สังคมและเศรษฐกิจ วัฒนธรรมและการศึกษาอย่าง
ต่อเนือง ตังแต่โมเดลประเทศไทย 1.0 ทีเน้ นภาคการเกษตร ไปสู่ประเทศไทย 2.0 ทีเน้ น
อุตสาหกรรมเบาและก้าวสู่โมเดลประเทศไทย 3.0 ทีเน้นอุตสาหกรรมหนักทว่า ภายใต้โมเดล
“ประเทศไทย 3.0” ทีเป็ นอยู่ต้องเผชิญกับดักสําคัญทีไม่อาจนํ าพาประเทศพัฒนาไปมากกว่า
นีการสร้างการเปลียนแปลงประเทศหากย้อนหลังไปในอดีต ประเทศไทยเองก็มกี ารปรับ
โมเดลเศรษฐกิจอยู่หลายครัง เริมจากโมเดลประเทศไทย 1.0 ทีเน้ นภาคการเกษตร ไปสู่
โมเดลประเทศไทย 2.0 เน้ นอุ ตสาหกรรมเบาและก้าวสู่โ มเดลประเทศไทย 3.0 เน้ น
อุตสาหกรรมหนัก อย่างไรก็ด ี ภายใต้ “โมเดลประเทศไทย 3.0” นอกจากต้องเผชิญกับกับดัก
ประเทศรายได้ปานกลางแล้ว เรายังต้องเผชิญกับ “กับดักความเหลือมลําของความมังคัง”
และ “กับดักความไม่สมดุลในการพัฒนา” กับดักเหล่านีเป็ นประเด็นทีท้าทายในการปฏิรูป
โครงสร้างเศรษฐกิจและการศึกษา เพือก้าวข้ามประเทศไทย 3.0 ไปสู่ประเทศไทย 4.0
ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ปี (พ.ศ.
) ซึงเกิ ด จากความเชือมโยงระหว่ า ง
ยุทธศาสตร์ชาติ กับแผนพัฒนาฯ ฉบับที ในสภาพปั ญหาอันเป็ นทีมาของแนวคิด การ
จัดทํายุทธศาสตร์ชาติ ได้แก่ การพัฒนาประเทศขาดความต่ อเนือง มีแผนพัฒนาและแผน
ยุท ธศาสตร์ทีหลากหลาย การจัด สรรและการใช้ง บประมาณแบบแยกส่ ว น การกํ า หนด
อนาคตของชาติกระทําโดยภาครัฐเป็ นส่วนใหญ่และประเทศพัฒนาแล้วจะมียุทธศาสตร์ชาติ
โดยกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) คือ “ประเทศมีความมันคง มังคัง
ยังยืน เป็ นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” นํ าไปสู่การ
พัฒนาให้คนไทยมีความสุข และตอบสนองต่อการบรรลุซงผลประโยชน์
ึ
แห่งชาติ ในการทีจะ
พัฒนาคุณภาพชีวติ สร้างรายได้ระดับสูง และสร้างความสุขของคนไทย สังคมมีความมันคง
เสมอภาคและเป็ นธรรม ประเทศสามารถแข่งขันได้ในระบบเศรษฐกิจ ประเทศไทย 4.0 เป็ น
ความมุ่งมัน ทีต้องการปรับเปลียนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ “Value–Based Economy” หรือ
“เศรษฐกิจทีขับเคลือนด้วยนวัตกรรม” ซึงในปั จจุบนั ยังติดอยูใ่ นโมเดลเศรษฐกิจแบบ “ทํามาก
ได้น้อย” ต้องการปรับเปลียนเป็ น “ทําน้อย ได้มาก” การขับเคลือนให้เกิดการเปลียนแปลง
อย่างน้อยใน 3 มิตสิ ําคัญ คือ เปลียนจากการผลิตสินค้าโภคภัณฑ์ ไปสู่สนิ ค้าเชิง นวัตกรรม
เปลียนจากการขับเคลือนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลือนด้วยเทคโนโลยี
ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม และเปลียนจากการเน้ นภาคการผลิตสินค้าไปสู่การเน้ น
[1]
ภาคบริการมากขึน
การศึกษา 4.0 (Education 4.0) คือ การเรียนการสอนทีสอนให้นักศึกษา สามารถนํ า
องค์ความรูท้ มีี อยู่ทุกหนทุกแห่งบนโลกนีมาบูรณาการเชิงสร้างสรรค์ เพือพัฒนานวัตกรรม

3

ต่างๆ มาตอบสนองความต้องการของสังคม ซึงการเรียนการสอนในปั จจุบนั ยังคงห่างไกลใน
หลายๆ มิติ เช่ น ไม่ เ คยสอนให้ผู้เ รีย นได้ค ิด เองทํ า เอง ส่ ว นใหญ่ ย งั คงสอนให้ทํ า โจทย์
แบบเดิมๆ อีกเรืองคือผู้เรียนเริมไม่รจู้ กั สังคม ส่วนใหญ่ใช้เวลาในโลกออนไลน์ ไปกับเกมส์
การช้อ ปปิ ง การแชท เฟสบุ๊ ค ไลน์ แ ละอิน สตราแกรม ส่ ว นใหญ่ ม นั เป็ นสัง คมมายา ซึง
เทคโนโลยีไม่ได้ผดิ แต่ เหรียญมีสองด้าน เทคโนโลยีก็เช่นกัน จะนํ าไปใช้ในด้านใดให้เกิด
ประโยชน์ เป็ นความยากและท้าทายของผู้ทต้ี องทําหน้ าทีสอนในยุคนี เพราะการเรียนการ
สอนในยุค 4.0 ต้องปล่อยให้ผเู้ รียนได้ใช้เทคโนโลยี ในการเรียนรูด้ ว้ ยตนเอง ปล่อยให้กล้า
คิดและกล้าทีจะผิด แต่ทงหมดก็
ั
ยงั คงต้องอยู่ในกรอบทีสังคมต้องการหรือยอมรับได้ ไม่ใช่ว่า
เก่งจริง คิดอะไรใหม่ๆ ได้เสมอและมีความคิดสร้างสรรค์ แต่ไม่เป็ นทียอมรับของสังคม ซึง
ปั จจัยหลักของการใช้เทคโนโลยีทเกิ
ี ดความคุม้ ค่า ได้แก่
1. การใช้อินเทอร์เ น็ ต (Internet) เครืองมือสําคัญ สําหรับการค้นหาความรู้ เป็ น
แหล่งข้อมูลทีสําคัญ ดังนันทางการศึกษาต้องสนับสนุ นให้ผู้เรียนเข้าถึง Internet ได้ง่าย
มากกว่ามอง Internet เป็ นผู้ร้ายแล้วกลัวว่ าผู้เรียนจะใช้ Internet ไปในทางทีไม่ด ี ไม่
สนับสนุ นโครงสร้างพืนฐานเหล่านี
2. ความคิดสร้างสรรค์ (Creative Thinking) เป็ นพรสวรรค์ หลักสูตรการเรียนการ
สอนควรจะเปิ ดโอกาส ให้ผเู้ รียนกล้าทีจะคิดนอกกรอบหรือต่อยอดจากตําราเรียน
3. การปฏิสมั พันธ์กบั สังคม (Society Interaction) เพือทีจะสามารถตอบสนองความ
ต้องการของสังคมและทํางานร่วมกันในสังคมได้ ควรมีกจิ กรรมทีสนับสนุ นการทํางานแบบ
เป็ นกลุ่มหรือทีม ปั จจัยดังกล่าว ถ้าทําได้ดกี ารศึกษา 4.0 จะสามารถสร้างและพัฒนาคน ให้
สามารถค้นหาความรูต้ ่างๆ มาปะติดปะต่อและประยุกต์เข้ากับงานทีทํา สามารถต่อยอดและ
พัฒนา
การเตรียมการศึกษาเพือก้าวเข้าสู่ไทยแลนด์ 4.0 มีปัจจัยหลายอย่างทีต้องคํานึงถึง
โดยเฉพาะอย่างยิงยังมีบุคลากรทางการศึกษาอีกจํานวนมากทีอยู่ในระบบ 1.0, 2.0, 3.0 ซึง
การพัฒนาการการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ได้เริมปฏิรูปการศึกษา โดยได้กําหนด
นโยบาย 2 ภาษา (Bilingual Policy) และสร้างทักษะด้านวิชาชีพเพือเศรษฐกิจเชิง
อุ ต สาหกรรม และมีก ารพัฒ นาความสามารถด้ า นการศึ ก ษาจัด ให้ ม ีโ รงเรีย นการคิ ด
วิเ คราะห์ (Thinking School) โดยหลัก การสํา คัญ คือ การใช้ภ าษาอัง กฤษเป็ นภาษาของ
การศึก ษา การใช้ว ิทยาศาสตร์เ พือศึก ษาเรีย นรู้ส ิงต่ างๆ การใช้ค ณิต ศาสตร์เ พือพัฒนา
ความสามารถทางสติปัญญา/ด้านการคิด การใช้เหตุผล และหลักสูตรวิชาคณิตศาสตร์ทเน้
ี น
การแก้ปัญหา การคิดวิเคราะห์ และการเตรียมการศึกษาจะต้องมีการวางแผนอย่างเป็ นขัน
เป็ น ตอน จัด หลัก สู ต รให้ค รอบคลุ ม คนทุก กลุ่ ม พร้อ มทังปรับ ปรุง ตํ า ราให้ส อดคล้อ งกับ
หลัก สูต รทีเปลียนแปลงไป อีกทังยังมีค รูผู้สอนเพียง 2% เท่านัน ทีมีความรู้แ ละเข้าใจ
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เกียวกับหลักสูตรว่าเป็ นอย่างไร ดังนัน สิงทีควรจะต้องดําเนินการคือ การปรับปรุงตําราเรียน
ให้ ส อดคล้อ งกับ หลัก สู ต ร ต้ อ งเปลียนระบบการประเมิน เพือให้ ส อดคล้อ งกับ หลัก สู ต ร
โดยเฉพาะการคิดเป็ น วิเคราะห์เป็ นตามทักษะในศตวรรษที 21 และการปรับการอบรมครูให้
ตรงกับความต้องการในการนํ าความรูไ้ ปใช้ และการพัฒนาให้ผเู้ รียนสามารถสร้างนวัตกรรม
[2]
เพือนําไปใช้ ต้องดําเนินการควบคู่ไปด้วยกัน
แนวทางสร้างนวัตกรรมด้านการศึกษาทีจะต่อยอดไปสู่การนํ าไปใช้นัน วิธที ดีี ทสุี ดที
จะทํ า ให้ผู้เ รีย นสร้า งนวัต กรรมได้ คือ การใช้รูป แบบนํ า เสนอโครงงานทีใช้ ค วามรู้ด้า น
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เพือตอบโจทย์การพัฒนาท้องถิน และการสร้างแรงจูงใจทีจะทํา
ให้ผเู้ รียนสนุ กกับการหาคําตอบ ชอบทีจะเรียน ชอบทีจะได้ปฏิบตั ิ ดังนัน การจะเปลียนแปลง
และขับเคลือนเพือการพัฒนาทางการศึกษา ต้องเป็ นการก้าวทีละก้าวจึงจะเกิดความยังยืนได้
และการทีจะเป็ นการศึกษา 4.0 ทุกอย่างต้องผ่านการวางแผนเพือสร้างสร้างพืนฐานและ
สภาพแวดล้อมทีดี และต้องใช้ความอดทนและต้องดําเนินงานในทุกภาคส่วนของการศึกษา
ไปพร้อมๆ กัน เพือให้เกิดการบูรณาการและความสมดุล โดยเฉพาะอย่างยิง การพัฒนา
บุคลากรและการสร้างนวัตกรรมในการขับเคลือนพัฒนาทางการศึกษาทีสามารถนํ าไปใช้และ
ปฏิบตั ไิ ด้จริงอย่างเป็ นรูปธรรม ทียึดพืนทีและผูเ้ รียนเป็ นศูนย์กลางพัฒนาทีเกิดประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลอย่างเข็มแข็ง
การศึกษาเป็ นกลไกในการพัฒนา ส่งเสริมและปลูกฝั งแนวความคิดให้กบั พลเมือง
และเยาวชนของชาติ ซึงเป็ นตัวแปรสําคัญของสมรรถนะ ความสามารถในการแข่งขันระยะ
ยาว (Long Terms Competitiveness) ทีเป็ นข้อต่อหลักและบริบททีสําคัญของการออกแบบ
ภายใต้การขับเคลือนของการปฏิรปู การศึกษาเพือการพัฒนาอันเชือมโยงกับมนุ ษย์และสังคม
ในพลวัตของการก้าวผ่านจากศตวรรษที 20 (20 st Century) สู่ศตวรรษที 21 (21st Century)
และจากกระแสการเปลียนแปลงของสังคมโลกทังภาคส่วนยุโรป อเมริกา จีนและญีปุ่น ได้
ส่ง ผลกระทบต่ อ สัง คมไทย ด้านสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม การเมือ งและการศึก ษา ซึง
กระแสแห่งการเปลียนแปลงทีประจักษ์แ ละชัดเจนอันถูกหยิบยกขึนมาเป็ นปั จจัยของการ
เปลียนผ่าน คือ การปฏิวตั ิ Arab Spring ผ่านการใช้ Social Media ศตวรรษที 21
กลายเป็ น โจทย์สํ า คัญ สํ า หรับ ในหลายๆ เรือง ทังนี เนื องจากทุ ก ฝ่ ายมองเห็น ถึง ความ
เปลียนแปลงทีชัดเจนมากขึนจากอดีต จําเป็ นอย่างยิงทีจะต้องมีการวางแผนบริหารจัดการที
ดี เพราะการก้าวย่างทีช้าจะทําให้สามารถตกขบวนและเสียโอกาส ซึงการจัดการศึกษาเป็ น
อีกประเด็นสําคัญ นอกจากจะต้องก้าวทันความเปลียนแปลงแล้วยังจะต้องเป็ นกลไกเพือการ
ขับเคลือนภาคส่วนอืนๆ ให้มคี วามพร้อมในการเข้าสู่ความเปลียนแปลง
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การปฏิรูปการศึก ษาและการจัดการเรียนรู้จงึ เป็ นโจทย์สําคัญสําหรับทุก ภาคส่ว น
จํ า เป็ น อย่ า งยิงทีจะต้ อ งมีก ารดํ า เนิ น การ และจะสํ า เร็จ ได้ ก็ ต้ อ งผ่ า นกระบวนการทีมี
ประสิทธิภาพ พร้อมรับกับความท้าทายความเปลียนแปลงทีเกิดขึน ซึงทักษะสําคัญสําหรับ
คนยุคศตวรรษที 21 และการเป็ นไทยแลนด์ 4.0 ดังกล่าวจําเป็ นต้องอาศัยการบริหารจัดการ
(Management) การมีทุนมนุ ษย์ (Human Capital) ทีมีประสิทธิภาพทีเกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
การศึกษา ต่อไป

กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579)
ประเทศมีความมันคง มังคัง ยังยืน เป็ นประเทศพัฒนาแล้ว ด้ว ยการพัฒนาตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง นํ าไปสู่การพัฒนาให้คนไทยมีความสุข และตอบสนองต่ อการ
บรรลุซงผลประโยชน์
ึ
แห่งชาติ ของการพัฒนาคุณภาพชีวติ สร้างรายได้ระดับสูง เป็ นประเทศ
พัฒ นาแล้ว และสร้า งความสุ ข ของคนไทย สัง คมมีค วามมันคง เสมอภาคและเป็ น ธรรม
ประเทศสามารถแข่งขันได้ในระบบเศรษฐกิจ

[2]

ความมันคง : การมีค วามมันคงปลอดภัย จากภัย และการเปลียนแปลงทัง
ภายในประเทศภายนอกประเทศในทุกระดับทัง สังคม ชุมชน ปั จเจกบุคคล และความมันคง
ในมิตเิ ศรษฐกิจ สังคม สิงแวดล้อม การเมือง ประเทศมีความมันคงในเอกราชและอธิปไตย มี
สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริยท์ เข้
ี มแข็งเป็ นศูนย์กลางและเป็ นทียึดเหนียวจิตใจของ
ประชาชน ซึงระบบการเมืองทีมันคงเป็ นกลไกทีนํ าไปสู่การบริหารทีต่อเนืองและโปร่งใสตาม
หลักธรรมาภิบาล สังคมมีความปรองดองและความสามัคคี สามารถผนึกกําลังเพือพัฒนา
ชุมชนมีค วามเข้มแข็ง ครอบครัว มีค วามอบอุ่ น ความมันคงของอาหาร พลัง งานและนํ า
ประชาชนมีความมันคงในชีวติ มีงานและรายได้ทมัี นคงพอเพียงกับการดํารงชีวติ มีทอยู
ี ่
อาศัยและความปลอดภัยในชีวติ ทรัพย์สนิ
ความมังคัง : ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนืองจนเข้าสู่กลุ่ม
ประเทศรายได้สูง ความเหลือมลําของการพัฒนาลดลง ประชากรได้รบั ผลประโยชน์ จากการ
พัฒนาอย่างเท่าเทียมกันมากขึน เศรษฐกิจมีความสามารถในการแข่งขันสูง สามารถสร้าง
รายได้ทงจากภายในและภายนอกประเทศ
ั
สร้างฐานเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคต และเป็ น
จุดสําคัญของการเชือมโยงในภูมภิ าคทังการคมนาคมขนส่ง การผลิต การค้า การลงทุน มี

6

บทบาทสําคัญในระดับภูมภิ าคและระดับโลก เกิดสายสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้าอย่างมี
พลัง ซึงความสมบูรณ์ในทุนทีจะสามารถสร้างการพัฒนาต่อเนือง ได้แก่ ทุนมนุ ษย์ ทุนทาง
ปั ญญาทุ น ทา งการเงิ น ทุ น ที เป็ นเ ครื อ งมื อ เ ครื อ งจั ก ร ทุ น ทางสั ง คม แล ะทุ น
ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม
ความยังยืน : การพัฒนาทีสามารถสร้างความเจริญ รายได้ และคุณภาพชีวติ ให้
เพิมขึนอย่างต่อเนือง ซึงเป็ นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจทีไม่ใช้ทรัพยากรต่างๆเกินพอดี
และไม่สร้างมลภาวะต่อสิงแวดล้อมจนเกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบ
นิเวศน์ การผลิตและการบริโภคเป็ นมิตรกับสิงแวดล้อม และสอดคล้องกับกฎระเบียบของ
ประชาคมโลกซึงเป็ นทียอมรับร่วมกัน คนมีความรับผิดชอบต่ อสังคม มีความเอืออาทร
เสียสละเพือผลประโยชน์ส่วนรวม มุ่งประโยชน์ส่วนรวมอย่างยังยืน ให้ความสําคัญกับการมี
ส่ ว นร่ว มของประชาชนทุก ภาคส่ ว นในสัง คมยึด ถือ และปฏิบตั ิต ามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงเพือการพัฒนาในระดับอย่างสมดุล มีเสถียรภาพ และยังยืน
ดังนัน อนาคตประเทศไทย เป็ นความร่วมมือขับเคลือนให้ก้าวไปสู่ระบบการบริหาร
ภาครัฐทีมีประสิทธิภาพ ทันสมัย รับผิดชอบ โปร่งใส ตรวจสอบได้และประชาชนมีส่วนร่วม
เศรษฐกิจและสังคมไทยมีการพัฒนาอย่างมันคงและยังยืน เศรษฐกิจและสังคมพัฒนาอย่าง
เป็ น มิต รกับ สิงแวดล้อ ม สัง คมไทยเป็ น สัง คมทีเป็ น ธรรม มีค วามเหลือมลํ าน้ อ ย ระบบ
เศรษฐกิจมีความเป็ นชาติและเศรษฐกิจดิจทิ ลั ทีเข้มข้น และคนไทยในอนาคต มีศกั ยภาพใน
การร่วมกันพัฒนา สามารถปรับตัวรองรับบริบทในอนาคตได้

ความท้าทายของความเปลียนแปลงในศตวรรษที 21 : ไทยแลนด์ 4.0
เป้ าหมายการพัฒนาทีเปลียนไปจากเดิมของการเน้นองค์ความรูม้ าเป็ นเรืองของ
สมรรถนะ การละเลยเรืองของการปรับเปลียนกระบวนทัศน์ดา้ นการบริหารจัดการ ก็หมายถึง
ความล้ ม เหลวของการปฏิรู ป ในภาพรวมด้ ว ยเช่ น กั น การปรับ เปลี ยนจํ า เป็ นต้ อ งให้
[3]
ความสําคัญต่อประเด็นต่างๆ
1. สภาวะทางสังคม ประเทศไทยในศตวรรษที 21 มีความเป็ นไปได้สูงมากทีจะเข้า
สู่สงั คมผู้สูงอายุ สภาวะนีเกิดขึนจากการทีอัตราการเกิดลดลง คนมีอายุยนื ขึน ซึงจะส่งผล
กระทบต่อการจัดการศึกษาด้วยเช่นกันอย่างน้อยในสองประเด็น คือ 1) บุคลากรการศึกษาที
จะมีโอกาสขาดแคลน และจําเป็ นต้องขยายอายุการทํางานของบุคลากร และ 2) การจัดการ
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ศึกษาจําเป็ นต้องออกแบบสําหรับการจัดการศึกษาสําหรับผู้สูงอายุมากขึน และการศึกษาก็
ไม่สามารถหยุดอยู่เพียงในวัยการศึกษาหรือวัยทํางาน สองประเด็นนีเป็ นโจทย์สําคัญหนึง
สําหรับผูบ้ ริหารในปั จจุบนั ทีจะต้องวางแผนการจัดการทีชัดเจนเพือรองรับความเปลียนแปลง
ทีจะเกิดขึน
2. ความเปลียนแปลงวิ ถีชีวิตของคน พฤติกรรมการใช้ชวี ติ ของคนจะเปลียนไป
สัง เกตได้อ ย่า งง่ายจากพฤติก รรมการซือสินค้า ทีปั จ จุบนั การซือขายผ่ านอินเตอร์เ น็ ต มี
มูลค่าเพิมสูงขึน เครือข่ายสังคมก็เข้ามามีบทบาทต่ อการตัดสินใจมากขึน พฤติกรรมการ
ทํางานของคนเปลียนไป ต้องการความสําเร็จและการยอมรับทีเร็วมากขึน การยึด มันใน
องค์กรอาจจะน้ อยลงไป จึง เป็ นความท้าทายของการบริหารทรัพยากรมนุ ษย์ในองค์กรที
จะต้องเอือต่อการใช้ทรัพยากรอย่างเต็มประสิทธิภาพพร้อมกับการสร้างขวัญกําลังใจให้กบั
บุคลากรเพือให้บุคลากรทีมีความสามารถอยูก่ บั องค์กรไปนานๆ
3. การเข้ าถึง เทคโนโลยี ทีกลายเป็ นส่ ว นหนึงของชีว ิต เด็ก รุ่นใหม่จะใช้เ ป็ น
เครืองมือ ในการเรีย นรู้ บุ ค ลากรในวงการศึก ษาก็ จํ า เป็ น ต้ อ งเป็ น คนทีสามารถนํ า เอา
เทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน พร้อมทังใช้เป็ นเครืองมือในการค้นคว้าพัฒนา
ความรูข้ องตนเอง ขณะเดียวกันยังจะต้องสามารถนําเอาเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการ
อีก ด้ว ย แต่ ทงนี
ั การยอมรับและการใช้เ ทคโนโลยีของบุค ลากรจะมีระดับความสามารถที
แตกต่างกัน การนํ าเอาเทคโนโลยีมาใช้จงึ จําเป็ นต้องมีแผนการจัดการทีชัดเจน เช่นเดียวกัน
กับการวางโครงสร้างพืนฐานทีเกียวข้อง จะต้องมีทงการลงทุ
ั
นและการพัฒนาบุคลากรไป
พร้อมๆ กัน
4. ความหลากหลายและความขัดแย้งกับในศตวรรษที 21 องค์กรจําเป็ นต้องเป็ น
องค์กรทีเปิ ดรับความหลากหลายและความแตกต่างทีมากขึน พร้อมๆ กับความจําเป็ นในการ
สร้างให้เกิดความเป็ นเอกภาพ เพราะเอกภาพในองค์กรคือหัวใจของความสําเร็จ การทํางาน
เป็ นทีมคือเครืองมือสําคัญในการขับเคลือนสู่เป้ าหมาย จากการสร้างเอกภาพ การทําให้เกิด
ทีมในการทํางาน
5. ประสิ ทธิ ภาพในการบริ หารจัดการ คนในยุคใหม่จะเป็ นกลุ่มคนทีไม่ยดึ ติดกับที
ทํางาน มีค วามพร้อ มทีจะเปลียนงานใหม่ไ ด้ต ลอดเวลา และจะทํางานแบบอิส ระมากขึน
ดังนันรูปแบบการบริหารจัดการจึงเป็ นประเด็นสําคัญทีท้าทายของผูบ้ ริหารในการปรับตัวให้
เข้ากับทีมงานรุน่ ใหม่ ซึงความเปลียนแปลงและความท้าทายจําเป็ นต้องมีเครืองมือทีแตกต่าง
จากในยุคทีผ่านมา
การจัดการความรูใ้ นองค์กร โดยการบริหารจําเป็ นต้องกระตุ้นให้คนในองค์กรพัฒนา
ความรู้ สร้างนวัตกรรมในการปฏิบตั งิ านอยู่ตลอดเวลา เนืองจากองค์กรต้องเป็ นองค์กรแห่ง
การเรียนรู้ ซึงจะช่วยให้พร้อมรับความเปลียนแปลงต่ างๆ ทีจะเกิดขึน ยิงไปกว่านันยังจะ
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สามารถนํ าพาองค์กรสู่การเป็ นผู้นําได้ และการจัดการความรูย้ งั เป็ นเครืองมือสําคัญทีสร้าง
ความรูส้ กึ ร่วมของคนในองค์กร สร้างความภาคภูมใิ จในการทํางานและกระตุ้นให้ทํางานอย่าง
เต็มศักยภาพและประสิทธิภาพ การสร้างวัฒนธรรมองค์กรทีเอือต่อการเปลียนแปลง ซึงความ
เปลียนแปลงจะเกิด ขึนอย่างรวดเร็ว ขึน องค์ก รทีมีโ ครงสร้างการทํางานทีไม่เ อือต่ อ การ
เปลียนแปลงคือองค์กรทีจะขาดศักยภาพในการจัดการปั ญหาทีเกิดขึน
การสร้างให้องค์กรมีความพร้อมต่อการเปลียนแปลงนันเป็ นการทํางานร่วมกันของ
คนในองค์กร เป็ นกระบวนการทีใช้เวลาปรับเปลียนคนให้มคี วามเห็นร่วมกัน ทํางานร่วมกันสู่
เป้ าหมายเดียวกัน การทํางานอย่างเป็ นเครือข่าย องค์ก รทีทํางานอย่างโดดเดียวจะเป็ น
องค์การทีขาดประสิทธิภาพภายในไปโดยอัตโนมัติ จําเป็ นต้องสร้างเครือข่ายความร่วมมือกัน
เพือการแลกเปลียนองค์ความรู้และร่วมกันทํางานเพือผลักดันการจัดการทีมีประสิทธิภาพ
และการทํางานร่วมกับสถานประกอบการเพือการเรียนรู้ ซึงความต้องการจัดการศึกษาที
เปลียนไป เป็ นโจทย์ให้องค์กรทางการศึกษาจําเป็ นต้องเพิมการทํางานร่วมกับภาคส่วนที
เกี ยวข้ อ ง และต้ อ งสนองตอบขณะเดีย วกัน จะต้ อ งเรีย นรู้ ถึง ความต้ อ งการของสถาน
ประกอบการทีองค์กรทางศึกษาจะต้องเตรียมความพร้อมให้กบั ผูเ้ รียนในการเข้าสู่การทํางาน
การศึกษาต่อ ได้อย่างมีสมรรถนะ

การจัดการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ ยุคไทยแลนด์ 4.0
ปั จจุบนั องค์ความรูใ้ นศาสตร์ต่างๆ มีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิงองค์
ความรูท้ างด้าน เทคโนโลยีทลํี าหน้า ทําให้ความรูท้ เป็
ี นปั จจุบนั เกิดขึนยากตามไปด้วย การ
เรียนรูจ้ งึ มิได้เป็ นเพียงการถ่ายถอด ความรูจ้ ากผูส้ อนสู่ผเู้ รียน หรือ ทีเรียกว่าการเรียนการ
สอนในระบบ Education 1.0 อย่างเช่นในอดีตทีผ่านมา ซึงการพัฒนาระบบการเรียนการ
สอนด้วยการนํ าเทคโนโลยี มาใช้เป็ นเครืองมือในการจัดการเรียนการสอน หรือ ทีเรียกว่า
Education 2.0 แต่กย็ งั ไม่สามารถนําไปสู่การพัฒนาผูเ้ รียนให้มคี ุณลักษณะอันพึงประสงค์ได้
ดีเท่าทีควร และได้มกี ารปรับการเรียนการสอนเข้าสู่ระบบ Education 3.0 ด้วยการส่งเสริมให้
ผูเ้ รียนแสวงหาความรูด้ ว้ ยตนเองจากสือการสอนทุกรูปแบบ ทังสือสิงพิมพ์และสือดิจทิ ลั ผสม
กับการทํางาน เป็ นกลุ่มและปรับการสอนให้มรี ปู แบบ Interactive learning รวมทัง การนํ าสือ
สังคมออนไลน์(Social Media) เข้ามาเป็ นเครืองมือช่วยในการพัฒนาการเรียนการสอนมาก
ยิงขึน ซึงคลาวด์เป็ นต้นเหตุทําให้รปู แบบการศึกษากลับด้าน “Flipped model” สิงทีครูต้อง
เข้าใจ Gen Z ในเรือง life style ทีเปลียนไป การเรียนทีเปลียนไป การเข้าสังคมแบบใหม่
การเรียนรู้ของคนรุ่นใหม่ใ นยุค ดิจทิ ลั ความรู้ล่ องลอยอยู่บนคลาวด์ ความรู้ทีเป็ นเนือหา
มองเห็นง่าย ซึงต้องใช้ทฤษฎีการเรียนรูแ้ บบBehaviorism, Cognitivism, Constructivism,
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Connectivism โดยการเรียนรู้ในยุคดิจทิ ลั โมเดลการเรียนรู้ไปสู่การค้นหา ใช้ขุมความรู้
ดิจทิ ลั ความรูบ้ นคลาวด์เป็ นหัวใจการศึกษายุคใหม่ เมืออยากรูอ้ ะไรก็สอยลงมา เมือครูถาม
ผู้เรียนก้มดูจากสมาร์ทโฟน แล้วเงยหน้ าตอบ การเรียนการสอนในวันนีต้องเน้ นทักษะ
มากกว่าเนือหา โดยทีผูส้ อนเป็ นผูบ้ รรยายหรือสอนหนังสือ ซึงผูเ้ รียนเป็ นผูต้ รวจสอบข้อมูลที
สอนได้ทนั ที โดยเข้าถึง กลุ่ มข้อ มูล จากความรู้ใ นคลาวด์ ได้ง่ายและเร็ว มาก ถ้าผู้ส อนมี
[4]
เนือหาถูกต้องข้อมูลแม่น เพราะถูกตรวจสอบ
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและการเปลียนผ่านของความรูเ้ ป็ นไปอย่างรวดเร็วและ
ไม่มที สิี นสุด ผูส้ อนจึงต้องพัฒนาตนเองเพือก้าวผ่านเข้าสู่โลกแห่งการเรียนรูแ้ บบใหม่ การ
ปรับกระบวนการเรียนการสอนให้ สอดคล้องกับพฤติกรรมของผูเ้ รียนทีเปลียนแปลงไป และ
[5]
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่มาเป็ นเครืองมือ กระตุ้นการเรียนรูข้ องผู้เรียน เป็ น
ความท้าทายสําหรับผูส้ อนเป็ นอย่างยิง ซึงสังคมแห่งการเรียนรูแ้ บบใหม่ทมุี ่งเน้ นให้ผู้เรียน
มิใช่เพียงแค่ได้รบั ความรูแ้ ต่ต้องเป็ นผู้ทสร้
ี างสรรค์นวัตกรรมใหม่ จึงเป็ นจุดเปลียนสําคัญที
ผูส้ อนจะต้องพัฒนาศักยภาพเพือก้าวผ่านจากการเรียนการสอนระบบ Education 3.0 เข้าสู่
ระบบการเรียนการสอนแบบใหม่ หรือทีเรียกว่า Education 4.0
การศึ ก ษาในอนาคตจะต้ อ งปรับ เปลี ยน อนาคตชี ว ิ ต ผู้ ค นจะยื น ยาวขึ น life
expectancy สูงขึน ชีวติ จะอยู่กบั เครืองจักรทีฉลาดมากขึน ผูค้ นมี Visibility สูงขึน ข้อมูลทํา
ให้มกี ารมองเห็นและรูไ้ ด้มากขึน ดังนัน ผูส้ อนยุคการศึกษา 4.0 ซึงจะอยู่ร่วมกับสิงแวดล้อม
สือใหม่ ต้องอยู่บนการรูเ้ ท่าทันสือ การแสวงหาความรูท้ ําได้เร็วมากขึน และเทคโนโลยีจะ
ปรับ เปลียนวิถีชีว ิต วิธ ีก ารทํ า งาน และโครงสร้า งองค์ก รจะเปลียนไปจากเดิม ตัว แปร
ระยะทาง เวลา สถานทีเปลียนไป Global connect ทําให้ทุกคนเป็ น Global citizen แรง
กดดันทีต้องเผชิญหน้ากับความท้าท้ายด้วยการเตรียมคนเพืออนาคต ต้องตอบโจทย์ การ
เปลียนแปลงทีรวดเร็ว มีพลวัตทีทํา ให้องค์กรเปลียน การศึกษาต้องปรับตัวเองโดยเร็ว
ความท้าท้ายสู่กรอบความคิดใหม่ (New Paradigm) ต้องคํานึงถึง การศึกษาทีจัดขึน
เฉพาะบุคคล (individual person) การนํ าจุดเด่น ความเก่งของแต่ละคนออกมา (Bring the
Best in one’s Talents) การเกียวข้องกับสิงแวดล้อมทางดิจทิ ลั ทีเปลียนแปลงเร็ว
(Information Climates) ความรูจ้ ะไม่มปี ระโยชน์ อะไรถ้าเอามาใช้ไม่เป็ น (Knowledge is
Useless without Application) การเข้ากันได้กบั ระบบเดิม (Least Partially Compatible
with Old System) การมี ต้นทุนตํา (Cost Effective) การเชือมโยงกับการพัฒนาความเจริญ
ของมนุ ษย์ การเปลียนกรอบความคิดสําหรับ Generation Z ในการมีทกั ษะ (Skill) มี
ความสําคัญมากกว่าเนือหา (Content) กระบวนการเรียนรูม้ คี วามสําคัญมากกว่าหลักสูตร
ความรู้มมี ากกว่าหลักสูตร ไม่ควรมีกรอบความคิด บูรณาการความรู้กบั ชีวติ และการใช้
ประโยชน์ คิดได้เอง สร้างสรรค์ วิเคราะห์ สังเคราะห์ได้ มีความสําคัญมากกว่าการท่องจํา
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และเทคโนโลยีช่วยการเรียนรูแ้ ละพัฒนา มีความสําคัญกว่าการเรียนในห้อง ทิศทางทักษะ
ต้องมากกว่า 3Rs คือ การอ่าน R การเขียนwRite และการคิดเลข–aRithematics ยังต้องมอง
หาทักษะแห่งศตวรรษที 21 เช่น ทักษะการเป็ นผูน้ ํ าผู้ตามทีดี (Leadership) ทักษะความรู้
ความเข้าใจใช้ดจิ ทิ ลั (Digital Literacy) ทักษะการสือสาร (Communication) ทักษะการรูจ้ กั
ตัว ตนและอยู่ร่ ว มกับผู้อืน (Emotional Intelligence) ทัก ษะการเป็ น ผู้ร ิเ ริมก่ อ การ
(Entrepreneurship) ทักษะความเป็ นนานาชาติ (Global citizen) ทักษะการแก้ปัญหา
(Problem Solving) ทักษะการทํางานเป็ นทีม (Teamwork)

บทสรุป
การพัฒนาการศึกษาภายใต้กรอบประเทศไทย 4.0 สู่ศตวรรษที 21 จากการสร้าง
ห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom) เริมด้วยการฝึ กให้ผเู้ รียนรูก้ ารเรียนด้วยตนเองเช่น
ให้รู้วธิ ดี ูคลิป การเก็บใจความ การคิดต่ อยอดให้มสี มาธิให้ได้สาระ แนะให้หยุดหรือกรอก
กลับ คลิปมาดูใหม่หากสงสัย ฝึ กวิธเี ขียน บันทึก จดบันทึก เขียน mind map กําหนดให้ตงั
คําถามทีน่ าสนใจได้ และเตรียมถามครู การเปลียนแปลงทีครู ต้องพัฒนาครูให้มคี วามรู้ มี
พืนฐานแน่ น พร้อมเรียนรู้สงใหม่
ิ
การจัดระบบความรู้ จัดการความรู้ มีความสามารถสร้าง
แรงจูงใจให้ผู้เรียน และมีความรู้จริง พร้อมทีจะถ่ ายทอด การยอมรับสองด้านทังทางการ
ปฏิบตั ิ รับการป้ อนกลับ ช่วยการพัฒนาการของผูเ้ รียนและบรรยากาศการเรียนรู้ การเป็ นผู้
กํากับการเรียนรู้ทงของตนเองและผู
ั
้เรียน เปลียนแปลงกระบวนการเรียนการสอน สร้าง
ทักษะทีจําเป็ น โดยเรียนด้วยการลงมือทํา Active Learning : PBL (Project Base Learning)
ครูเ ปลียนจากครูส อนเป็ นพีเลียง ครูฝึ ก (Coach) หรือ ผู้จดั การ ผู้สนับสนุ น Learning
Facilitator การนํ าเสนอเป็ นรายงานและนํ าเสนอด้วยปาก หรืออาจเสนอเป็ นละคร ครูชวน
ผูเ้ รียนทํา Reflection ว่าได้เรียนรู้ อะไร อยากเรียนอะไรต่อ เพืออะไร ชวนคิดด้านคุณค่า
จริยธรรม การเรียนแบบบู รณาการสหวิช าการ เชือมโยงความรู้ก ับจินตนาการ แปลงสู่
รูปธรรมให้มที กั ษะทีต้องการในยุคศตวรรษที 21 (21stcentury skills) เช่น การทํางานร่วมกัน
(collaboration) ความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) การแก้ปัญหา (Problem-solving) และการ
สือสารทีดี (Effective communication) การจัดการศึกษา ต้องสร้างความพอใจให้ผเู้ รียนและ
ท้าท้ายสู่การสร้างกระบวนการเรียนรูใ้ ห้ผเู้ รียน อยากเรียนและสนุ กอย่างเกม (Gamification
for Education)
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การพัฒ นาการศึก ษา
4.0 เป็ น ยุ ท ธศาสตร์ฐ านความรู้ (Knowledge-based
Economic) ทีให้ความสําคัญกับการพัฒนาทุนมนุ ษย์ (Human Capital) การใช้และต่อยอด
องค์ความรู้ การให้ความสําคัญกับการวิจยั และพัฒนา (Research & Development) การ
พัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (Science, Technology, Innovation) ซึงก็คอื
ผลลัพธ์ของระบบการจัดการ (Management Output) ทังการเข้าถึง (Access) ความเท่า
เทียม (Equity) คุณภาพ (Quality) ประสิทธิภาพ (Efficiency) ทีตอบโจทย์การก้าวทันการ
เปลียนแปลง (Relevancy) ทังด้านการปรับเปลียนอัตลักษณ์ (Identity) จากเดิมแต่ละคนมี
สถานะเป็ นแค่พลเมืองไทย สู่ความเป็ นคนไทยทีเป็ นส่วนหนึงของความเป็ นพลเมืองโลก
(Global- Thai) ซึงคือความจําเป็ นทีจะต้อ งมีความรู้ ความเข้าใจเกียวกับพลวัต การ
เปลียนแปลงในประชาคม เครือ ข่ายของประชาคม และการปลุ ก จิต สํานึ ก ต่ อ ตนเองและ
ประชาคม การปรับเปลียนจุดเน้น (Reorientation) จากการเน้นสร้างคนเพือป้ อนการเติบโต
ทางเศรษฐกิจ (People for Growth) เพือตอบโจทย์สงั คมอุตสาหกรรมเพียงอย่างเดียวสู่การ
เน้ นของการสร้างความเติบโตเพือรองรับการสร้างและปลดปล่ อ ยพันธนาการ ศัก ยภาพ
สมรรถนะ ประสิทธิภาพ คุณภาพและความยังยืนของผูค้ นในสังคม (Growth for People
Sustainable) ทีเกิดการเรียนรู้ ความคิดสร้างสรรค์และความสามารถของการเชือมันในการพัฒนา
การเสริม สร้า งภาวะผู้นําและการเสริมสร้างพลัง อํ านาจ การปรับเปลียนกระบวนทัศ น์
(Paradigm Shifted) จากการพยายามเอาชนะธรรมชาติ (Controlling Nature) มาเป็ นการอยู่
รวมกับธรรมชาติ (Living with Nature) การพัฒนายังยืน การบูรณาการพัฒนาอย่างเป็ นองค์
รวมและสมดุล การปรับเปลียนวัฒนธรรม (Transformation of Cultural) จากการเป็ นสังคมที
คนมุ่งมันแข่งขันต้องการเอาชนะผู้อนื (Competition-driven Cultural) มาเป็ นการทํางาน
ร่วมกันลักษณะเกือกูล แบ่งปั น (Collaborative Cultural) มีความเมตตาดําเนินชีวติ ในความ
เอืออาทร และการขับเคลือนประเทศไทยไปสู่โลกทีหนึง (First World Nation) จากทีมองแต่
การมุ่งไปสู่การเป็ นประเทศทีพัฒนาแล้ว (Development Country) ซึงให้ความสําคัญแต่มติ ิ
เศรษฐกิจมาเป็ นการคํานึงถึงประเด็นด้านสังคม วัฒนธรรมโดยเฉพาะการสร้างเกียรติภูมใิ น
ความเป็ นชาติ (Dignity of Nation) มีจติ สํานึก จิตสาธารณะและตระหนักในคุณค่า ทีเป็ นการ
พัฒนาการศึกษา 4.0 แบบ “6R12C3E”
1. การอ่ าน (Reading) เป็ นการอ่ านแล้ว เข้าใจ สรุป ความได้ รู้จ กั ใช้ค วามคิด
วิเคราะห์ วิจารณ์และออกความเห็นอย่างมีเหตุผล และนําไปประยุกต์ใช้ในเชิงสร้างสรรค์
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2. การเขียน (wRiting) เป็ นความชัดเจนของการเขียนทีเลือกใช้คํามีความหมาย
เด่นชัด อ่ านเข้าใจ ไม่คลุมเครือ ถู กต้อง เหมาะสมกับกาลเทศะ กะทัด รัด เร้าความสนใจ
สร้างความประทับใจ
3. วิทยาศาสตร์ (Relation Science) เป็ นความเข้าใจและสามารถนํ าเอาแนวคิด
หลักการ ทางวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้ สามารถใช้กระบวนการเพือแก้ปัญหา ตัดสินใจ และ
ทําความเข้าใจและตระหนักถึงคุณค่าในความสัมพันธ์ของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4. คณิต ศาสตร์ (aRithmetic) เป็ นสิงทีต้ อ งการพัฒ นาในการแก้ ปัญ หาทีมี
ประสิทธิภาพ (Effective Problem Solvers)
5. เทคโนโลยีและนวัตกรรม (Relation Technology and Innovation) เป็ นการ
ทํางานโดยการนํ าความรูม้ าประยุกต์ใช้เพือเพิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทํางาน
ในลั ก ษณะของกระบวนการ (Process) เป็ นการใช้ อ ย่ า งเป็ นระบบของวิ ธ ี ก ารทาง
วิ ท ยาศาสตร์ ห รื อ ความรู้ ต่ า งๆที ได้ ร วบรวมไว้ เพื อนํ า ไปสู่ ผ ลในทางปฏิ บ ั ติ แ ละ
แก้ปัญหา ผลผลิต (Product) เป็ นผลมาจากการใช้กระบวนการทางเทคโนโลยี และการผสม
ของกระบวนการและผลผลิต (Process & Product)
6. คุณภาพ (Relation Quality) เป็ นการสร้างคุณภาพเป็ นสิงสําคัญของการบริหาร
จัดการในองค์กรทีจะต้องร่วมมือกันอย่างจริงจัง
7. การคิดวิเคราะห์ (Critical Thinking) เป็ นความสามารถในการแยกแยะเพือหา
ส่ ว นย่อ ยของเหตุ ก ารณ์ เรืองราว หรือ เนือหาต่ างๆว่ า ประกอบด้ว ยอะไร มีค วามสํ าคัญ
อย่างไร อะไรเป็ นเหตุเป็ นผลและเป็ นอย่างนันอาศัยหลักการของอะไร
8. ความคิด สร้างสรรค์ (Creativity) เป็ นความคิด แนวทาง และทัศนคติใ หม่ๆ
รวมทังความเข้าใจและการมองปั ญหาในรูปแบบใหม่
9. พลังสร้างสรรค์ (Creative Tension) เป็ นการใช้ความพยายามทําให้สําเร็จจาก
ช่อ งว่ า งระหว่ า งความจริง ในปั จจุ บ ันกับ สิงทีคาดหวัง ทีอาจจะมีอุ ป สรรค์ก ับ วิส ยั ทัศ น์ ซึง
สามารถเปลียนอุปสรรค์ให้เป็ นแหล่งของพลังสร้างสรรค์หรือทีเรียกว่าแรงตึงของความคิด
สร้างสรรค์ (Holding Creative Tension) แรงตึงของความคิดสร้างสรรค์จะเป็ นศูนย์กลางของ
ความรอบรู้
10. การคิดเชิงรุก (Critical Proactively) เป็ นการทํางานทีมีเป้ าหมายสู่อนาคต การ
วางแผนและการทํางานเชิง รุก ต้อ งอาศัยข้อมูล ข่าวสาร หรือ ประสบการณ์ เน้ นพันธกิจที
ดําเนินงานได้อย่างรวดเร็ว คุม้ ค่าและมีคุณภาพ
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11. การสือสาร (Communication) เป็ นกระบวนการถ่ ายทอดข่าวสารและข้อมูล
ความรู้ ประสบการณ์ ความรูส้ กึ ความคิดเห็น รวมทัง ความต้องการจากผูส้ ่งสารโดยผ่านสือ
ต่าง ๆ
12. การร่วมมือ (Collaboration) เป็ นการทํางานร่วมกับคนอืนในทางต่างๆ เพือให้
เป็ นไปตามเป้ าหมายขององค์กรหรือหน่ วยงาน จากการช่วยเหลือซึงกัน ด้วยความเต็มใจ
เพือบรรลุวตั ถุประสงค์อย่างเดียวกัน
13. การเกือกูลและแบ่งปั น (Collaborative Cultural) เป็ นความจริงใจทีไม่เห็นแก่
เพียงตัวเองหรือเรืองของตนเอง แต่ เห็นอกเห็นใจ คุณค่าในเพือนมนุ ษย์ มีความเอืออาทร
เอาใจใส่
14. สมรรถนะ (Competency) เป็ นคุณลักษณะทีซ่อนอยู่ภายในตัวบุคคล ซึงจะเป็ นตัว
ผลัก ดัน ให้ บุ ค คลสามารถสร้า งผลการปฏิบ ัติง านในงานทีตนรับ ผิด ชอบให้สู ง กว่ า หรือ
เหนือกว่าเกณฑ์/เป้ าหมายทีกําหนดไว้
15. การเชือมโยง (Connecting) เป็ นกระบวนการแสดงความต่อเนือง
16. การยึดมัน (Composition) เป็ นความมันคงทีไม่เปลียนแปลงอย่างง่ายๆ และ
สอดคล้องกับความต้องการ
17. การกํากับและติดตาม (Controlling) เป็ นสิงสําคัญทีจะช่วยให้ทราบผลการ
ปฏิบตั งิ านบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้ าหมาย
18. การใช้ทรัพยากรทีคุม้ ค่า (Cost Effectiveness) เป็ นการใช้ทรัพยากรต่างๆให้
เกิดประโยชน์และคุม้ ค่ามากทีสุด
19. การเสริมสร้า งพลัง อํ า นาจ (Empowerment) เป็ น การสร้า งภาวะผู้นํา การ
เปลียนแปลงทีดี และมีความสําคัญในการปรับกระบวนการทํางานเพือให้บรรลุประสิทธิผล
และนําพาตนเอง กลุ่มและองค์กรให้ประสบความสําเร็จ
20. ประสิทธิภาพและประสิทธิผล (Efficiency & Effective) เป็ นความสามารถทํางานให้
สําเร็จไม่ว่ าจะเป็ นการบรรลุ ค วามสํ าเร็จในรูปแบบของภารกิจ เป้ าหมาย นโยบาย หรือ
วัตถุประสงค์
21. การประเมินผล (Evaluation) เป็ นการนํ าเอาข้อมูลต่าง ๆ ทีได้จากการวัดรวม
กับการใช้วจิ ารณญาณของผูป้ ระเมินมาใช้ในการตัดสินใจ
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ข้อเสนอแนะ
กลไกของประสิทธิภาพ ต้องมีการเปลียนแปลงกระบวนทัศ Paradigm Shifted และ
สร้างผู้นํา (Leaderships) สร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ และขยายผลจุดสว่างด้วยการคิดเชิง
วิเคราะห์ การคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ หลอมรวมสู่พลังสร้างสรรค์ การยกระดับคุณภาพและ
สมรรถนะของทรัพยากรมนุ ษย์ทมีี คุณภาพและขยายการเข้าถึงด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม
เอกสารอ้างอิ ง
1. เกษม เมษินทรีย.์ (2559). ยุทธศาสตร์และการปฏิ รปู สู่การเป็ นไทยแลนด์ 4.0.
กรุงเทพฯ: กระทรวงศึกษาธิการ. สํานักงาน.
2. ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ . (2559). การศึกษาไทย 4.0 ในบริ บทการจัดการศึกษา
เพือการพัฒนาทียังยืน. กรุงเทพฯ: ศูนย์ประชุมวายุภกั ษ์ โรงแรมเซ็นทราศูนย์
ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ.
3. พรชัย เจดามานและคณะ. (2559). ยุทธศาสตร์การพัฒนาเพือการบริ หารจัดการสู่
การเปลียนผ่านศตวรรษที 21 : ไทยแลนด์ 4.0. บทความจากวารสารหลักสูตรและ
การเรียนการสอนคณะคุรศุ าสตร์ [ปี ที 2 ฉบับที 1, กรกฎาคม, 2559]. มหาสารคาม:
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม.
4. ณัฐพร เห็นเจริญเลิศ และคณะ (2559). ขอบแดนใหม่แห่งการเรียนรู้ : การศึกษา
ระบบ 4.0. กรุงเทพฯ: ศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
5. สุวทิ ย์ เมษินทรีย.์ (2556). โลกเปลียน ไทยปรับ. กรุงเทพฯ : กรุงเทพธุรกิจ.

