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กระบวนทศัน์การพฒันาทางการศกึษาภายใตป้ระเทศไทย 4.0 สู่ศตวรรษที� 21 คอื 

การเป็นจุดเริ�มต้นยุทธศาสตรช์าต ิ20 ปี การขบัเคลื�อนไปสู่ความมั �นคง มั �งคั �ง พอเพยีงและ

ยั �งยนื อยา่งเป็นรปูธรรม การขบัเคลื�อนเชงิปฏบิตักิารที�มกีารผลกัดนัการปฏริปูโครงสรา้งการ
วิจยัและ การพัฒนาการศึกษา การผนึกกําลังภายใต้แนวคิดประชารฐั การวิจ ัยพัฒนา

บุคลากรการศกึษา และผูเ้รยีนภายใตห้ลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงจากการรูจ้กัเตมิเตม็ 
พอเพยีง แบ่งปัน รบัผดิชอบและให้คุณค่า การหาความรูอ้ย่างต่อเนื�อง การมคีุณธรรม 

วฒันธรรมภบิาลเพื�อเป็นเกราะคุม้กนั และการเรยีนรูใ้นทกัษะศตวรรษที� 21  

คาํสาํคญั : การจดัการศึกษาและการจดัการเรยีนรู้ ไทยแลนด์ 4.0, การก้าวทนัการ

เปลี�ยนแปลงศตวรรษที� 21, กระบวนทศัน์การพฒันาการศกึษาอย่างยั �งยนื 

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 

ประเทศไทยในอดตี มกีารพฒันา สงัคมและเศรษฐกจิ วฒันธรรมและการศกึษาอย่าง
ต่อเนื�อง ตั �งแต่โมเดลประเทศไทย 1.0 ที�เน้นภาคการเกษตร ไปสู่ประเทศไทย 2.0 ที�เน้น

อุตสาหกรรมเบาและกา้วสู่โมเดลประเทศไทย 3.0 ที�เน้นอุตสาหกรรมหนักทว่า ภายใต้โมเดล 

“ประเทศไทย 3.0” ที�เป็นอยู่ต้องเผชญิกบัดกัสําคญัที�ไม่อาจนําพาประเทศพฒันาไปมากกว่า
นี�การสร้างการเปลี�ยนแปลงประเทศหากย้อนหลงัไปในอดตี ประเทศไทยเองก็มกีารปรบั

โมเดลเศรษฐกจิอยู่หลายครั �ง เริ�มจากโมเดลประเทศไทย 1.0 ที�เน้นภาคการเกษตร ไปสู่ 

โมเดลประเทศไทย 2.0 เน้นอุตสาหกรรมเบาและก้าวสู่โมเดลประเทศไทย 3.0 เน้น
อุตสาหกรรมหนกั อยา่งไรกด็ ีภายใต ้“โมเดลประเทศไทย 3.0” นอกจากต้องเผชญิกบักบัดกั

ประเทศรายได้ปานกลางแล้ว เรายงัต้องเผชญิกบั “กบัดกัความเหลื�อมลํ�าของความมั �งคั �ง” 
และ “กบัดกัความไม่สมดุลในการพฒันา” กบัดกัเหล่านี�เป็นประเดน็ที�ท้าทายในการปฏริูป

โครงสรา้งเศรษฐกจิและการศกึษา เพื�อกา้วขา้มประเทศไทย 3.0 ไปสู่ประเทศไทย 4.0 

ยุทธศาสตร์ชาติ �� ปี (พ.ศ.����-����) ซึ�งเกิดจากความเชื�อมโยงระหว่าง
ยุทธศาสตร์ชาติ กบัแผนพฒันาฯ ฉบบัที� �� ในสภาพปัญหาอนัเป็นที�มาของแนวคดิการ

จดัทํายุทธศาสตร์ชาติ ได้แก่การพฒันาประเทศขาดความต่อเนื�อง มแีผนพฒันาและแผน
ยุทธศาสตร์ที�หลากหลาย การจดัสรรและการใช้งบประมาณแบบแยกส่วน การกําหนด

อนาคตของชาตกิระทําโดยภาครฐัเป็นส่วนใหญ่และประเทศพฒันาแล้วจะมยีุทธศาสตรช์าต ิ

โดยกรอบยทุธศาสตรช์าตริะยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) คอื “ประเทศมคีวามมั �นคง มั �งคั �ง 
ยั �งยนื เป็นประเทศพฒันาแล้ว ด้วยการพฒันาตามปรชัญาเศรษฐกิจพอเพยีง” นําไปสู่การ

พฒันาใหค้นไทยมคีวามสุข และตอบสนองต่อการบรรลุซึ�งผลประโยชน์แห่งชาต ิในการที�จะ
พฒันาคุณภาพชวีติ สรา้งรายไดร้ะดบัสูง และสรา้งความสุขของคนไทย สงัคมมคีวามมั �นคง 

เสมอภาคและเป็นธรรม ประเทศสามารถแข่งขนัไดใ้นระบบเศรษฐกจิ ประเทศไทย 4.0 เป็น

ความมุ่งมั �น ที�ต้องการปรบัเปลี�ยนโครงสรา้งเศรษฐกจิไปสู่ “Value–Based Economy” หรอื 
“เศรษฐกจิที�ขบัเคลื�อนดว้ยนวตักรรม” ซึ�งในปัจจบุนัยงัตดิอยูใ่นโมเดลเศรษฐกจิแบบ “ทํามาก 

ไดน้้อย” ต้องการปรบัเปลี�ยนเป็น “ทําน้อย ไดม้าก” การขบัเคลื�อนใหเ้กดิการเปลี�ยนแปลง
อย่างน้อยใน 3 มติสิําคญั คอื เปลี�ยนจากการผลติสนิคา้โภคภณัฑ ์ไปสู่สนิคา้เชงิ นวตักรรม 

เปลี�ยนจากการขบัเคลื�อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขบัเคลื�อนด้วยเทคโนโลย ี

ความคดิสรา้งสรรค์ และนวตักรรม และเปลี�ยนจากการเน้นภาคการผลติสนิคา้ไปสู่การเน้น

ภาคบรกิารมากขึ�น 
[1]  

การศกึษา 4.0 (Education 4.0) คอื การเรยีนการสอนที�สอนใหน้ักศกึษา สามารถนํา
องค์ความรูท้ี�มอียู่ทุกหนทุกแห่งบนโลกนี�มาบูรณาการเชงิสรา้งสรรค์ เพื�อพฒันานวตักรรม
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ต่างๆ มาตอบสนองความตอ้งการของสงัคม ซึ�งการเรยีนการสอนในปัจจุบนั ยงัคงห่างไกลใน

หลายๆ มิติ เช่น ไม่เคยสอนให้ผู้เรียนได้คิดเองทําเอง ส่วนใหญ่ยงัคงสอนให้ทําโจทย์
แบบเดมิๆ อกีเรื�องคอืผู้เรยีนเริ�มไม่รูจ้กัสงัคม ส่วนใหญ่ใช้เวลาในโลกออนไลน์ไปกบัเกมส ์

การช้อปปิ� ง การแชท เฟสบุ๊ค ไลน์และอินสตราแกรม ส่วนใหญ่มนัเป็นสังคมมายา ซึ�ง
เทคโนโลยไีม่ได้ผดิ แต่เหรยีญมสีองด้าน เทคโนโลยกี็เช่นกนั จะนําไปใช้ในด้านใดให้เกิด

ประโยชน์ เป็นความยากและท้าทายของผู้ที�ต้องทําหน้าที�สอนในยุคนี� เพราะการเรยีนการ

สอนในยุค 4.0 ต้องปล่อยให้ผูเ้รยีนไดใ้ชเ้ทคโนโลย ี ในการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง ปล่อยใหก้ล้า
คดิและกลา้ที�จะผดิ แต่ทั �งหมดกย็งัคงต้องอยู่ในกรอบที�สงัคมต้องการหรอืยอมรบัได ้ไม่ใช่ว่า

เก่งจรงิ คดิอะไรใหม่ๆ ได้เสมอและมคีวามคดิสรา้งสรรค์ แต่ไม่เป็นที�ยอมรบัของสงัคม ซึ�ง
ปัจจยัหลกัของการใชเ้ทคโนโลยทีี�เกดิความคุม้ค่า ไดแ้ก่   

1. การใช้อินเทอร์เน็ต (Internet) เครื�องมอืสําคญัสําหรบัการค้นหาความรู้ เป็น

แหล่งข้อมูลที�สําคญั ดงันั �นทางการศึกษาต้องสนับสนุนให้ผู้เรยีนเขา้ถึง Internet ได้ง่าย 
มากกว่ามอง Internet เป็นผู้ร้ายแล้วกลวัว่าผู้เรยีนจะใช้ Internet ไปในทางที�ไม่ด ีไม่

สนบัสนุนโครงสรา้งพื�นฐานเหล่านี�  
2. ความคดิสรา้งสรรค ์(Creative Thinking) เป็นพรสวรรค ์หลกัสูตรการเรยีนการ

สอนควรจะเปิดโอกาส ใหผู้เ้รยีนกลา้ที�จะคดินอกกรอบหรอืต่อยอดจากตําราเรยีน  

3. การปฏสิมัพนัธก์บัสงัคม (Society Interaction) เพื�อที�จะสามารถตอบสนองความ
ต้องการของสงัคมและทํางานร่วมกนัในสงัคมได้ ควรมกีจิกรรมที�สนับสนุนการทํางานแบบ

เป็นกลุ่มหรอืทมี ปัจจยัดงักล่าว ถ้าทําไดด้กีารศกึษา 4.0 จะสามารถสรา้งและพฒันาคน ให้
สามารถคน้หาความรูต่้างๆ มาปะตดิปะต่อและประยุกต์เขา้กบังานที�ทํา สามารถต่อยอดและ

พฒันา  

การเตรยีมการศกึษาเพื�อก้าวเขา้สู่ไทยแลนด ์4.0 มปัีจจยัหลายอย่างที�ต้องคํานึงถงึ
โดยเฉพาะอย่างยิ�งยงัมบีุคลากรทางการศกึษาอกีจาํนวนมากที�อยู่ในระบบ 1.0, 2.0, 3.0 ซึ�ง

การพฒันาการการศกึษาของกระทรวงศกึษาธกิาร ได้เริ�มปฏริูปการศกึษา โดยได้กําหนด
นโยบาย 2 ภาษา (Bilingual Policy) และสร้างทกัษะด้านวชิาชพีเพื�อเศรษฐกิจเชิง

อุตสาหกรรม และมีการพัฒนาความสามารถด้านการศึกษาจัดให้มีโรงเรียนการคิด

วิเคราะห์ (Thinking School) โดยหลักการสําคญั คือ การใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาของ
การศึกษา การใช้วิทยาศาสตร์เพื�อศึกษาเรยีนรู้สิ�งต่างๆ การใช้คณิตศาสตร์เพื�อพัฒนา

ความสามารถทางสตปัิญญา/ดา้นการคดิ การใชเ้หตุผล และหลกัสูตรวชิาคณิตศาสตรท์ี�เน้น
การแก้ปัญหา การคดิวเิคราะห ์และการเตรยีมการศกึษาจะต้องมกีารวางแผนอย่างเป็นขั �น

เป็นตอน จดัหลกัสูตรให้ครอบคลุมคนทุกกลุ่ม พร้อมทั �งปรบัปรุงตําราให้สอดคล้องกับ

หลกัสูตรที�เปลี�ยนแปลงไป อีกทั �งยงัมคีรูผู้สอนเพยีง 2% เท่านั �น ที�มคีวามรู้และเข้าใจ
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เกี�ยวกบัหลกัสตูรว่าเป็นอยา่งไร ดงันั �น สิ�งที�ควรจะตอ้งดาํเนินการคอื การปรบัปรุงตําราเรยีน

ให้สอดคล้องกับหลักสูตร ต้องเปลี�ยนระบบการประเมินเพื�อให้สอดคล้องกับหลักสูตร 
โดยเฉพาะการคดิเป็น วเิคราะหเ์ป็นตามทกัษะในศตวรรษที� 21  และการปรบัการอบรมครใูห้

ตรงกบัความต้องการในการนําความรูไ้ปใช ้และการพฒันาใหผู้เ้รยีนสามารถสรา้งนวตักรรม

เพื�อนําไปใช ้ตอ้งดาํเนินการควบคู่ไปดว้ยกนั 
[2]  

แนวทางสรา้งนวตักรรมดา้นการศกึษาที�จะต่อยอดไปสู่การนําไปใช้นั �น วธิทีี�ดทีี�สุดที�
จะทําให้ผู้เรียนสร้างนวัตกรรมได้ คือ การใช้รูปแบบนําเสนอโครงงานที�ใช้ความรู้ด้าน

วทิยาศาสตรแ์ละคณติศาสตรเ์พื�อตอบโจทยก์ารพฒันาทอ้งถิ�น และการสรา้งแรงจงูใจที�จะทํา

ใหผู้เ้รยีนสนุกกบัการหาคาํตอบ ชอบที�จะเรยีน ชอบที�จะไดป้ฏบิตั ิดงันั �น การจะเปลี�ยนแปลง
และขบัเคลื�อนเพื�อการพฒันาทางการศกึษา ตอ้งเป็นการก้าวทลีะก้าวจงึจะเกดิความยั �งยนืได ้

และการที�จะเป็นการศึกษา 4.0 ทุกอย่างต้องผ่านการวางแผนเพื�อสร้างสร้างพื�นฐานและ
สภาพแวดล้อมที�ด ีและต้องใชค้วามอดทนและต้องดําเนินงานในทุกภาคส่วนของการศกึษา

ไปพร้อมๆ กนั เพื�อให้เกิดการบูรณาการและความสมดุล โดยเฉพาะอย่างยิ�ง การพฒันา

บุคลากรและการสรา้งนวตักรรมในการขบัเคลื�อนพฒันาทางการศกึษาที�สามารถนําไปใชแ้ละ
ปฏบิตัไิดจ้รงิอยา่งเป็นรปูธรรม ที�ยดึพื�นที�และผูเ้รยีนเป็นศูนยก์ลางพฒันาที�เกดิประสทิธภิาพ 

ประสทิธผิลอยา่งเขม็แขง็ 
การศึกษาเป็นกลไกในการพฒันา ส่งเสรมิและปลูกฝังแนวความคดิให้กบัพลเมอืง

และเยาวชนของชาต ิซึ�งเป็นตวัแปรสําคญัของสมรรถนะ ความสามารถในการแข่งขนัระยะ

ยาว (Long Terms Competitiveness) ที�เป็นขอ้ต่อหลกัและบรบิทที�สําคญัของการออกแบบ
ภายใตก้ารขบัเคลื�อนของการปฏริปูการศกึษาเพื�อการพฒันาอนัเชื�อมโยงกบัมนุษยแ์ละสงัคม

ในพลวตัของการก้าวผ่านจากศตวรรษที� 20 (20 st Century) สู่ศตวรรษที� 21 (21st Century) 
และจากกระแสการเปลี�ยนแปลงของสงัคมโลกทั �งภาคส่วนยุโรป อเมรกิา จนีและญี�ปุ่ น ได้

ส่งผลกระทบต่อสงัคมไทย ด้านสงัคม เศรษฐกิจ วฒันธรรม การเมอืงและการศึกษา ซึ�ง

กระแสแห่งการเปลี�ยนแปลงที�ประจกัษ์และชดัเจนอนัถูกหยบิยกขึ�นมาเป็นปัจจยัของการ
เปลี�ยนผ่าน คอื การปฏวิตัิ Arab Spring ผ่านการใช้ Social Media  ศตวรรษที� 21 

กลายเป็นโจทย์สําคัญสําหรบัในหลายๆ เรื�อง ทั �งนี� เนื�องจากทุกฝ่ายมองเห็นถึงความ
เปลี�ยนแปลงที�ชดัเจนมากขึ�นจากอดตี จาํเป็นอย่างยิ�งที�จะต้องมกีารวางแผนบรหิารจดัการที�

ด ีเพราะการก้าวย่างที�ชา้จะทําใหส้ามารถตกขบวนและเสยีโอกาส ซึ�งการจดัการศกึษาเป็น

อกีประเดน็สาํคญั นอกจากจะต้องก้าวทนัความเปลี�ยนแปลงแลว้ยงัจะต้องเป็นกลไกเพื�อการ
ขบัเคลื�อนภาคส่วนอื�นๆ ใหม้คีวามพรอ้มในการเขา้สู่ความเปลี�ยนแปลง  
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การปฏริูปการศึกษาและการจดัการเรยีนรู้จงึเป็นโจทย์สําคญัสําหรบัทุกภาคส่วน 

จําเป็นอย่างยิ�งที�จะต้องมีการดําเนินการ และจะสําเร็จได้ก็ต้องผ่านกระบวนการที�มี

ประสทิธภิาพ พรอ้มรบักบัความท้าทายความเปลี�ยนแปลงที�เกดิขึ�น ซึ�งทกัษะสําคญัสําหรบั

คนยคุศตวรรษที� 21 และการเป็นไทยแลนด ์4.0  ดงักล่าวจาํเป็นต้องอาศยัการบรหิารจดัการ 

(Management) การมทีุนมนุษย ์(Human Capital) ที�มปีระสทิธภิาพที�เกดิประโยชน์สูงสุดต่อ

การศกึษา ต่อไป 

 

กรอบยทุธศาสตรช์าติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) 

ประเทศมคีวามมั �นคง มั �งคั �ง ยั �งยนื เป็นประเทศพฒันาแล้ว ด้วยการพฒันาตาม

ปรชัญาเศรษฐกิจพอเพยีง นําไปสู่การพฒันาให้คนไทยมคีวามสุข และตอบสนองต่อการ

บรรลุซึ�งผลประโยชน์แห่งชาต ิของการพฒันาคุณภาพชวีติ สรา้งรายไดร้ะดบัสูง เป็นประเทศ

พฒันาแล้ว และสร้างความสุขของคนไทย สงัคมมคีวามมั �นคง เสมอภาคและเป็นธรรม 

ประเทศสามารถแขง่ขนัไดใ้นระบบเศรษฐกจิ 
[2]

 

ความมั �นคง : การมีความมั �นคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี�ยนแปลงทั �ง

ภายในประเทศภายนอกประเทศในทุกระดบัทั �ง สงัคม ชุมชน ปัจเจกบุคคล  และความมั �นคง

ในมติเิศรษฐกจิ สงัคม สิ�งแวดลอ้ม การเมอืง ประเทศมคีวามมั �นคงในเอกราชและอธปิไตย มี

สถาบนัชาต ิศาสนา พระมหากษตัรยิท์ี�เขม้แขง็เป็นศูนยก์ลางและเป็นที�ยดึเหนี�ยวจติใจของ

ประชาชน ซึ�งระบบการเมอืงที�ม ั �นคงเป็นกลไกที�นําไปสู่การบรหิารที�ต่อเนื�องและโปร่งใสตาม

หลกัธรรมาภบิาล สงัคมมคีวามปรองดองและความสามคัค ีสามารถผนึกกําลงัเพื�อพฒันา 

ชุมชนมคีวามเข้มแข็ง ครอบครวัมคีวามอบอุ่น ความมั �นคงของอาหาร พลังงานและนํ�า 

ประชาชนมคีวามมั �นคงในชีวติ มงีานและรายได้ที�ม ั �นคงพอเพียงกบัการดํารงชีวติ มทีี�อยู่

อาศยัและความปลอดภยัในชวีติทรพัยส์นิ 

ความมั �งคั �ง : ประเทศไทยมกีารขยายตวัของเศรษฐกจิอย่างต่อเนื�องจนเขา้สู่กลุ่ม

ประเทศรายไดสู้ง ความเหลื�อมลํ�าของการพฒันาลดลง ประชากรไดร้บัผลประโยชน์จากการ

พฒันาอย่างเท่าเทยีมกนัมากขึ�น เศรษฐกจิมคีวามสามารถในการแข่งขนัสูง สามารถสรา้ง

รายไดท้ั �งจากภายในและภายนอกประเทศ สรา้งฐานเศรษฐกจิและสงัคมแห่งอนาคต และเป็น

จุดสําคญัของการเชื�อมโยงในภูมภิาคทั �งการคมนาคมขนส่ง การผลติ การค้า การลงทุน มี
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บทบาทสาํคญัในระดบัภมูภิาคและระดบัโลก เกดิสายสมัพนัธท์างเศรษฐกจิและการคา้อย่างมี

พลงั ซึ�งความสมบูรณ์ในทุนที�จะสามารถสรา้งการพฒันาต่อเนื�อง ได้แก่ ทุนมนุษย ์ทุนทาง

ปัญญาทุนทางการ เ งิน  ทุ นที� เ ป็น เ ครื� อ งมือ เ ค รื� อ ง จัก ร  ทุ นทางสัง คม  และทุ น

ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ�งแวดลอ้ม 

ความยั �งยืน : การพฒันาที�สามารถสรา้งความเจรญิ รายได้ และคุณภาพชวีติให้

เพิ�มขึ�นอย่างต่อเนื�อง ซึ�งเป็นการเจรญิเตบิโตของเศรษฐกจิที�ไม่ใช้ทรพัยากรต่างๆเกนิพอด ี

และไม่สรา้งมลภาวะต่อสิ�งแวดลอ้มจนเกนิความสามารถในการรองรบัและเยยีวยาของระบบ

นิเวศน์ การผลติและการบรโิภคเป็นมติรกบัสิ�งแวดล้อม และสอดคล้องกบักฎระเบยีบของ

ประชาคมโลกซึ�งเป็นที�ยอมรบัร่วมกนั คนมคีวามรบัผดิชอบต่อสงัคม มคีวามเอื�ออาทร 

เสยีสละเพื�อผลประโยชน์ส่วนรวม  มุ่งประโยชน์ส่วนรวมอย่างยั �งยนื ใหค้วามสําคญักบัการมี

ส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วนในสงัคมยึดถือและปฏิบตัิตามปรชัญาของเศรษฐกิจ

พอเพยีงเพื�อการพฒันาในระดบัอยา่งสมดุล มเีสถยีรภาพ และยั �งยนื  

ดงันั �น อนาคตประเทศไทย เป็นความร่วมมอืขบัเคลื�อนใหก้้าวไปสู่ระบบการบรหิาร

ภาครฐัที�มปีระสทิธภิาพ ทนัสมยั รบัผดิชอบ โปร่งใส ตรวจสอบไดแ้ละประชาชนมสี่วนร่วม

เศรษฐกจิและสงัคมไทยมกีารพฒันาอย่างมั �นคงและยั �งยนื เศรษฐกจิและสงัคมพฒันาอย่าง

เป็นมิตรกับสิ�งแวดล้อม สังคมไทยเป็นสังคมที�เป็นธรรม มีความเหลื�อมลํ�าน้อย ระบบ

เศรษฐกจิมคีวามเป็นชาตแิละเศรษฐกจิดจิทิลัที�เขม้ขน้ และคนไทยในอนาคต มศีกัยภาพใน

การรว่มกนัพฒันา สามารถปรบัตวัรองรบับรบิทในอนาคตได ้

 

ความท้าทายของความเปลี�ยนแปลงในศตวรรษที� 21 : ไทยแลนด ์4.0 

            เป้าหมายการพฒันาที�เปลี�ยนไปจากเดมิของการเน้นองคค์วามรูม้าเป็นเรื�องของ
สมรรถนะ การละเลยเรื�องของการปรบัเปลี�ยนกระบวนทศัน์ดา้นการบรหิารจดัการ กห็มายถงึ

ความล้มเหลวของการปฏิรูปในภาพรวมด้วยเช่นกัน การปรับเปลี�ยนจําเป็นต้องให้

ความสาํคญัต่อประเดน็ต่างๆ 
[3]

 

1. สภาวะทางสงัคม ประเทศไทยในศตวรรษที� 21 มคีวามเป็นไปไดสู้งมากที�จะเขา้

สู่สงัคมผู้สูงอายุ สภาวะนี�เกิดขึ�นจากการที�อตัราการเกดิลดลง คนมอีายุยนืขึ�น ซึ�งจะส่งผล
กระทบต่อการจดัการศกึษาดว้ยเช่นกนัอย่างน้อยในสองประเดน็ คอื 1) บุคลากรการศกึษาที�

จะมโีอกาสขาดแคลน และจาํเป็นต้องขยายอายุการทํางานของบุคลากร และ 2) การจดัการ
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ศกึษาจาํเป็นต้องออกแบบสําหรบัการจดัการศกึษาสําหรบัผู้สูงอายุมากขึ�น และการศกึษาก็

ไม่สามารถหยุดอยู่เพยีงในวยัการศกึษาหรอืวยัทํางาน สองประเดน็นี�เป็นโจทย์สําคญัหนึ�ง
สาํหรบัผูบ้รหิารในปัจจบุนัที�จะตอ้งวางแผนการจดัการที�ชดัเจนเพื�อรองรบัความเปลี�ยนแปลง

ที�จะเกดิขึ�น 

2. ความเปลี�ยนแปลงวิถีชีวิตของคน พฤตกิรรมการใช้ชวีติของคนจะเปลี�ยนไป 

สงัเกตได้อย่างง่ายจากพฤติกรรมการซื�อสินค้า ที�ปัจจุบนัการซื�อขายผ่านอินเตอร์เน็ตมี

มูลค่าเพิ�มสูงขึ�น เครอืข่ายสงัคมก็เข้ามามบีทบาทต่อการตดัสินใจมากขึ�น พฤติกรรมการ

ทํางานของคนเปลี�ยนไป ต้องการความสําเรจ็และการยอมรบัที�เร็วมากขึ�น การยดึมั �นใน
องค์กรอาจจะน้อยลงไป จงึเป็นความท้าทายของการบรหิารทรพัยากรมนุษย์ในองค์กรที�

จะต้องเอื�อต่อการใช้ทรพัยากรอย่างเต็มประสทิธภิาพพรอ้มกบัการสรา้งขวญักําลงัใจให้กบั
บุคลากรเพื�อใหบุ้คลากรที�มคีวามสามารถอยูก่บัองคก์รไปนานๆ 

3. การเข้าถึงเทคโนโลยี ที�กลายเป็นส่วนหนึ�งของชีวิต เด็กรุ่นใหม่จะใช้เป็น

เครื�องมือในการเรียนรู้ บุคลากรในวงการศึกษาก็จําเป็นต้องเป็นคนที�สามารถนําเอา
เทคโนโลยมีาใช้ในการจดัการเรยีนการสอน พรอ้มทั �งใช้เป็นเครื�องมอืในการค้นคว้าพฒันา

ความรูข้องตนเอง ขณะเดยีวกนัยงัจะตอ้งสามารถนําเอาเทคโนโลยมีาใชใ้นการบรหิารจดัการ

อีกด้วย แต่ทั �งนี�การยอมรบัและการใช้เทคโนโลยขีองบุคลากรจะมรีะดบัความสามารถที�
แตกต่างกนั การนําเอาเทคโนโลยมีาใชจ้งึจาํเป็นต้องมแีผนการจดัการที�ชดัเจน เช่นเดยีวกนั

กบัการวางโครงสร้างพื�นฐานที�เกี�ยวข้อง จะต้องมทีั �งการลงทุนและการพฒันาบุคลากรไป
พรอ้มๆ กนั 

4. ความหลากหลายและความขดัแย้งกบัในศตวรรษที� 21 องคก์รจาํเป็นต้องเป็น

องคก์รที�เปิดรบัความหลากหลายและความแตกต่างที�มากขึ�น พรอ้มๆ กบัความจาํเป็นในการ

สรา้งใหเ้กดิความเป็นเอกภาพ เพราะเอกภาพในองคก์รคอืหวัใจของความสําเรจ็ การทํางาน
เป็นทมีคอืเครื�องมอืสําคญัในการขบัเคลื�อนสู่เป้าหมาย จากการสรา้งเอกภาพ การทําใหเ้กดิ

ทมีในการทาํงาน 

5. ประสิทธิภาพในการบริหารจดัการ คนในยุคใหม่จะเป็นกลุ่มคนที�ไม่ยดึตดิกบัที�

ทํางาน มคีวามพร้อมที�จะเปลี�ยนงานใหม่ได้ตลอดเวลา และจะทํางานแบบอิสระมากขึ�น 

ดงันั �นรปูแบบการบรหิารจดัการจงึเป็นประเดน็สําคญัที�ทา้ทายของผูบ้รหิารในการปรบัตวัให้
เขา้กบัทมีงานรุน่ใหม ่ซึ�งความเปลี�ยนแปลงและความทา้ทายจาํเป็นตอ้งมเีครื�องมอืที�แตกต่าง

จากในยคุที�ผ่านมา     

การจดัการความรูใ้นองคก์ร โดยการบรหิารจาํเป็นต้องกระตุ้นใหค้นในองคก์รพฒันา
ความรู ้สรา้งนวตักรรมในการปฏบิตังิานอยู่ตลอดเวลา เนื�องจากองค์กรต้องเป็นองคก์รแห่ง

การเรยีนรู้ ซึ�งจะช่วยให้พร้อมรบัความเปลี�ยนแปลงต่างๆ ที�จะเกิดขึ�น ยิ�งไปกว่านั �นยงัจะ
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สามารถนําพาองคก์รสู่การเป็นผู้นําได้ และการจดัการความรูย้งัเป็นเครื�องมอืสําคญัที�สรา้ง

ความรูส้กึรว่มของคนในองคก์ร สรา้งความภาคภมูใิจในการทาํงานและกระตุ้นใหท้ํางานอย่าง
เตม็ศกัยภาพและประสทิธภิาพ การสรา้งวฒันธรรมองคก์รที�เอื�อต่อการเปลี�ยนแปลง ซึ�งความ

เปลี�ยนแปลงจะเกิดขึ�นอย่างรวดเร็วขึ�น องค์กรที�มโีครงสร้างการทํางานที�ไม่เอื�อต่อการ
เปลี�ยนแปลงคอืองคก์รที�จะขาดศกัยภาพในการจดัการปัญหาที�เกดิขึ�น  

การสรา้งใหอ้งค์กรมคีวามพรอ้มต่อการเปลี�ยนแปลงนั �นเป็นการทํางานร่วมกนัของ

คนในองคก์ร เป็นกระบวนการที�ใชเ้วลาปรบัเปลี�ยนคนใหม้คีวามเหน็ร่วมกนั ทํางานร่วมกนัสู่
เป้าหมายเดียวกัน การทํางานอย่างเป็นเครอืข่าย องค์กรที�ทํางานอย่างโดดเดี�ยวจะเป็น

องคก์ารที�ขาดประสทิธภิาพภายในไปโดยอตัโนมตั ิจาํเป็นตอ้งสรา้งเครอืข่ายความร่วมมอืกนั
เพื�อการแลกเปลี�ยนองค์ความรู้และร่วมกนัทํางานเพื�อผลกัดนัการจดัการที�มปีระสทิธภิาพ 

และการทํางานร่วมกบัสถานประกอบการเพื�อการเรยีนรู้ ซึ�งความต้องการจดัการศึกษาที�

เปลี�ยนไป เป็นโจทย์ให้องค์กรทางการศึกษาจําเป็นต้องเพิ�มการทํางานร่วมกบัภาคส่วนที�
เกี�ยวข้อง และต้องสนองตอบขณะเดียวกันจะต้องเรียนรู้ถึงความต้องการของสถาน

ประกอบการที�องคก์รทางศกึษาจะตอ้งเตรยีมความพรอ้มใหก้บัผูเ้รยีนในการเขา้สู่การทํางาน 
การศกึษาต่อ ไดอ้ยา่งมสีมรรถนะ 

 

การจดัการศึกษาและการจดัการเรียนรู้ ยคุไทยแลนด ์4.0 

ปัจจบุนัองคค์วามรูใ้นศาสตรต่์างๆ มกีารพฒันาอยา่งรวดเรว็ โดยเฉพาะอย่างยิ�งองค์

ความรูท้างดา้น เทคโนโลยทีี�ลํ�าหน้า ทําใหค้วามรูท้ี�เป็นปัจจุบนัเกดิขึ�นยากตามไปดว้ย การ
เรยีนรูจ้งึมไิดเ้ป็นเพยีงการถ่ายถอด ความรูจ้ากผูส้อนสู่ผูเ้รยีน หรอื ที�เรยีกว่าการเรยีนการ

สอนในระบบ Education 1.0 อย่างเช่นในอดตีที�ผ่านมา ซึ�งการพฒันาระบบการเรยีนการ

สอนด้วยการนําเทคโนโลย ีมาใช้เป็นเครื�องมอืในการจดัการเรยีนการสอน หรอื ที�เรยีกว่า 
Education 2.0  แต่กย็งัไมส่ามารถนําไปสู่การพฒันาผูเ้รยีนใหม้คีุณลกัษณะอนัพงึประสงคไ์ด้

ดเีท่าที�ควร และไดม้กีารปรบัการเรยีนการสอนเขา้สู่ระบบ Education 3.0 ดว้ยการส่งเสรมิให้
ผูเ้รยีนแสวงหาความรูด้ว้ยตนเองจากสื�อการสอนทุกรปูแบบ ทั �งสื�อสิ�งพมิพแ์ละสื�อดจิทิลั ผสม

กบัการทาํงาน เป็นกลุ่มและปรบัการสอนใหม้รีปูแบบ Interactive learning รวมทั �ง การนําสื�อ

สงัคมออนไลน์(Social Media) เขา้มาเป็นเครื�องมอืช่วยในการพฒันาการเรยีนการสอนมาก
ยิ�งขึ�น ซึ�งคลาวดเ์ป็นต้นเหตุทําใหร้ปูแบบการศกึษากลบัดา้น “Flipped model” สิ�งที�ครตู้อง

เขา้ใจ Gen Z ในเรื�อง life style ที�เปลี�ยนไป การเรยีนที�เปลี�ยนไป การเขา้สงัคมแบบใหม ่
การเรยีนรู้ของคนรุ่นใหม่ในยุคดจิทิลั ความรู้ล่องลอยอยู่บนคลาวด์ ความรู้ที�เป็นเนื�อหา

มองเหน็ง่าย ซึ�งต้องใช้ทฤษฎกีารเรยีนรูแ้บบBehaviorism, Cognitivism, Constructivism, 
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Connectivism  โดยการเรยีนรู้ในยุคดจิทิลั โมเดลการเรยีนรู้ไปสู่การค้นหา ใช้ขุมความรู้

ดจิทิลั ความรูบ้นคลาวดเ์ป็นหวัใจการศกึษายุคใหม่ เมื�ออยากรูอ้ะไรกส็อยลงมา เมื�อครถูาม 
ผู้เรยีนก้มดูจากสมาร์ทโฟน แล้วเงยหน้าตอบ การเรยีนการสอนในวนันี�ต้องเน้นทกัษะ

มากกว่าเนื�อหา โดยที�ผูส้อนเป็นผูบ้รรยายหรอืสอนหนงัสอื ซึ�งผูเ้รยีนเป็นผูต้รวจสอบขอ้มลูที�
สอนได้ทนัท ีโดยเข้าถึงกลุ่มข้อมูล จากความรู้ในคลาวด์ ได้ง่ายและเร็วมาก ถ้าผู้สอนมี

เนื�อหาถูกตอ้งขอ้มลูแมน่ เพราะถูกตรวจสอบ 
[4]

 

ความกา้วหน้าทางเทคโนโลยแีละการเปลี�ยนผ่านของความรูเ้ป็นไปอย่างรวดเรว็และ

ไม่มทีี�สิ�นสุด ผูส้อนจงึต้องพฒันาตนเองเพื�อก้าวผ่านเขา้สู่โลกแห่งการเรยีนรูแ้บบใหม่ การ

ปรบักระบวนการเรยีนการสอนให ้สอดคลอ้งกบัพฤตกิรรมของผูเ้รยีนที�เปลี�ยนแปลงไป และ

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยสีมยัใหม่มาเป็นเครื�องมอื กระตุ้นการเรยีนรูข้องผู้เรยีน 
[5] เป็น

ความท้าทายสําหรบัผูส้อนเป็นอย่างยิ�ง ซึ�งสงัคมแห่งการเรยีนรูแ้บบใหม่ที�มุ่งเน้นให้ผู้เรยีน
มใิช่เพยีงแค่ได้รบัความรูแ้ต่ต้องเป็นผู้ที�สรา้งสรรค์นวตักรรมใหม่ จงึเป็นจุดเปลี�ยนสําคญัที�

ผูส้อนจะต้องพฒันาศกัยภาพเพื�อก้าวผ่านจากการเรยีนการสอนระบบ Education 3.0 เขา้สู่
ระบบการเรยีนการสอนแบบใหม ่หรอืที�เรยีกว่า Education 4.0 

การศึกษาในอนาคตจะต้องปรับเปลี�ยน อนาคตชีวิตผู้คนจะยืนยาวขึ�น life 

expectancy สูงขึ�น ชวีติจะอยู่กบัเครื�องจกัรที�ฉลาดมากขึ�น ผูค้นม ีVisibility สูงขึ�น ขอ้มลูทํา
ใหม้กีารมองเหน็และรูไ้ดม้ากขึ�น  ดงันั �น ผูส้อนยุคการศกึษา 4.0 ซึ�งจะอยู่ร่วมกบัสิ�งแวดลอ้ม

สื�อใหม่ ต้องอยู่บนการรูเ้ท่าทนัสื�อ การแสวงหาความรูท้ําไดเ้รว็มากขึ�น และเทคโนโลยจีะ
ปรบัเปลี�ยนวิถีชีวิต วิธีการทํางาน และโครงสร้างองค์กรจะเปลี�ยนไปจากเดิม ตัวแปร

ระยะทาง เวลา สถานที�เปลี�ยนไป Global connect ทําใหทุ้กคนเป็น Global citizen แรง

กดดนัที�ต้องเผชญิหน้ากบัความท้าทา้ยด้วยการเตรยีมคนเพื�ออนาคต ต้องตอบโจทย ์ การ
เปลี�ยนแปลงที�รวดเรว็ มพีลวตัที�ทาํ   ใหอ้งคก์รเปลี�ยน การศกึษาตอ้งปรบัตวัเองโดยเรว็  

ความทา้ทา้ยสู่กรอบความคดิใหม่ (New Paradigm) ต้องคํานึงถงึ การศกึษาที�จดัขึ�น 
เฉพาะบุคคล (individual person) การนําจุดเด่น ความเก่งของแต่ละคนออกมา (Bring the 

Best  in one’s Talents) การเกี�ยวข้องกบัสิ�งแวดล้อมทางดจิทิลัที�เปลี�ยนแปลงเรว็ 

(Information Climates) ความรูจ้ะไม่มปีระโยชน์อะไรถ้าเอามาใชไ้ม่เป็น (Knowledge is 
Useless without  Application) การเขา้กนัไดก้บัระบบเดมิ (Least Partially Compatible 

with Old System) การม ีต้นทุนตํ�า (Cost Effective) การเชื�อมโยงกบัการพฒันาความเจรญิ
ของมนุษย ์การเปลี�ยนกรอบความคดิสําหรบั Generation Z ในการมทีกัษะ (Skill) มี

ความสําคญัมากกว่าเนื�อหา (Content)  กระบวนการเรยีนรูม้คีวามสําคญัมากกว่าหลกัสูตร 

ความรู้มมีากกว่าหลกัสูตร ไม่ควรมกีรอบความคดิ บูรณาการความรู้กบัชวีติ และการใช้
ประโยชน์ คดิไดเ้อง สรา้งสรรค ์วเิคราะห ์สงัเคราะห์ได้ มคีวามสําคญัมากกว่าการท่องจํา 
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และเทคโนโลยชี่วยการเรยีนรูแ้ละพฒันา มคีวามสําคญักว่าการเรยีนในหอ้ง ทศิทางทกัษะ

ตอ้งมากกว่า 3Rs คอื การอ่าน R การเขยีนwRite และการคดิเลข–aRithematics ยงัต้องมอง
หาทกัษะแห่งศตวรรษที� 21 เช่น ทกัษะการเป็นผูนํ้าผู้ตามที�ด ี(Leadership) ทกัษะความรู ้

ความเขา้ใจใชด้จิทิลั (Digital Literacy) ทกัษะการสื�อสาร (Communication) ทกัษะการรูจ้กั
ตัวตนและอยู่ร่วมกับผู้อื�น (Emotional Intelligence) ทักษะการเป็นผู้ร ิเริ�มก่อการ 

(Entrepreneurship) ทกัษะความเป็นนานาชาต ิ(Global citizen) ทกัษะการแก้ปัญหา 

(Problem Solving) ทกัษะการทาํงานเป็นทมี (Teamwork) 
 

บทสรปุ 

การพฒันาการศกึษาภายใต้กรอบประเทศไทย 4.0 สู่ศตวรรษที� 21 จากการสรา้ง

หอ้งเรยีนกลบัดา้น (Flipped Classroom) เริ�มดว้ยการฝึกใหผู้เ้รยีนรูก้ารเรยีนดว้ยตนเองเช่น 

ให้รู้วธิดีูคลปิ การเก็บใจความ การคดิต่อยอดให้มสีมาธใิห้ได้สาระ แนะให้หยุดหรอืกรอก

กลบั คลปิมาดูใหม่หากสงสยั ฝึกวธิเีขยีน บนัทกึ จดบนัทกึ เขยีน mind map กําหนดใหต้ั �ง

คําถามที�น่าสนใจได ้ และเตรยีมถามคร ู การเปลี�ยนแปลงที�คร ูต้องพฒันาครใูห้มคีวามรู ้มี

พื�นฐานแน่น พร้อมเรยีนรู้สิ�งใหม่ การจดัระบบความรู ้จดัการความรู ้มคีวามสามารถสรา้ง

แรงจูงใจให้ผู้เรยีน และมคีวามรู้จรงิ พร้อมที�จะถ่ายทอด การยอมรบัสองด้านทั �งทางการ

ปฏบิตั ิรบัการป้อนกลบั ช่วยการพฒันาการของผูเ้รยีนและบรรยากาศการเรยีนรู ้การเป็นผู้

กํากบัการเรยีนรู้ทั �งของตนเองและผู้เรยีน เปลี�ยนแปลงกระบวนการเรยีนการสอน สร้าง

ทกัษะที�จาํเป็น โดยเรยีนดว้ยการลงมอืทํา Active Learning : PBL (Project Base Learning) 

ครูเปลี�ยนจากครูสอนเป็นพี�เลี�ยง ครูฝึก (Coach) หรอื ผู้จดัการ ผู้สนับสนุน Learning 

Facilitator การนําเสนอเป็นรายงานและนําเสนอด้วยปาก หรอือาจเสนอเป็นละคร ครูชวน

ผูเ้รยีนทํา Reflection ว่าไดเ้รยีนรู ้ อะไร อยากเรยีนอะไรต่อ เพื�ออะไร ชวนคดิด้านคุณค่า

จริยธรรม การเรียนแบบบูรณาการสหวิชาการ เชื�อมโยงความรู้กับจินตนาการ แปลงสู่

รปูธรรมใหม้ทีกัษะที�ตอ้งการในยคุศตวรรษที� 21 (21stcentury skills) เช่น การทํางานร่วมกนั 

(collaboration) ความคดิสรา้งสรรค ์(Creativity) การแก้ปัญหา (Problem-solving) และการ

สื�อสารที�ด ี(Effective communication) การจดัการศกึษา ต้องสรา้งความพอใจใหผู้เ้รยีนและ

ทา้ทา้ยสู่การสรา้งกระบวนการเรยีนรูใ้หผู้เ้รยีน อยากเรยีนและสนุกอย่างเกม (Gamification 

for Education)  
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การพัฒนาการศึกษา 4.0 เป็นยุทธศาสตร์ฐานความรู้ (Knowledge-based 

Economic) ที�ใหค้วามสําคญักบัการพฒันาทุนมนุษย ์(Human Capital) การใชแ้ละต่อยอด

องค์ความรู ้การใหค้วามสําคญักบัการวจิยัและพฒันา (Research & Development) การ

พฒันาวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละนวตักรรม (Science, Technology, Innovation) ซึ�งกค็อื 

ผลลพัธข์องระบบการจดัการ (Management Output) ทั �งการเขา้ถงึ (Access) ความเท่า

เทยีม (Equity) คุณภาพ (Quality) ประสทิธภิาพ (Efficiency) ที�ตอบโจทยก์ารก้าวทนัการ

เปลี�ยนแปลง (Relevancy) ทั �งดา้นการปรบัเปลี�ยนอตัลกัษณ์ (Identity) จากเดมิแต่ละคนมี

สถานะเป็นแค่พลเมอืงไทย สู่ความเป็นคนไทยที�เป็นส่วนหนึ�งของความเป็นพลเมอืงโลก 

(Global- Thai) ซึ�งคือความจําเป็นที�จะต้องมคีวามรู้ ความเข้าใจเกี�ยวกับพลวตัการ

เปลี�ยนแปลงในประชาคม เครือข่ายของประชาคม และการปลุกจิตสํานึกต่อตนเองและ

ประชาคม การปรบัเปลี�ยนจุดเน้น (Reorientation) จากการเน้นสรา้งคนเพื�อป้อนการเตบิโต

ทางเศรษฐกจิ (People for Growth) เพื�อตอบโจทยส์งัคมอุตสาหกรรมเพยีงอย่างเดยีวสู่การ

เน้นของการสร้างความเติบโตเพื�อรองรบัการสร้างและปลดปล่อยพนัธนาการ ศักยภาพ 

สมรรถนะ ประสทิธภิาพ คุณภาพและความยั �งยนืของผูค้นในสงัคม (Growth for People 

Sustainable) ที�เกดิการเรยีนรู ้ความคดิสรา้งสรรคแ์ละความสามารถของการเชื�อมั �นในการพฒันา 

การเสรมิสร้างภาวะผู้นําและการเสรมิสร้างพลงัอํานาจ การปรบัเปลี�ยนกระบวนทศัน์ 

(Paradigm Shifted) จากการพยายามเอาชนะธรรมชาต ิ(Controlling Nature) มาเป็นการอยู่

รวมกบัธรรมชาต ิ(Living with Nature) การพฒันายั �งยนื การบูรณาการพฒันาอย่างเป็นองค์

รวมและสมดุล การปรบัเปลี�ยนวฒันธรรม (Transformation of Cultural) จากการเป็นสงัคมที�

คนมุ่งมั �นแข่งขนัต้องการเอาชนะผู้อื�น (Competition-driven Cultural) มาเป็นการทํางาน

ร่วมกนัลกัษณะเกื�อกูล แบ่งปัน (Collaborative Cultural) มคีวามเมตตาดําเนินชวีติในความ

เอื�ออาทร และการขบัเคลื�อนประเทศไทยไปสู่โลกที�หนึ�ง (First World Nation) จากที�มองแต่

การมุ่งไปสู่การเป็นประเทศที�พฒันาแลว้ (Development Country) ซึ�งใหค้วามสําคญัแต่มติิ

เศรษฐกจิมาเป็นการคํานึงถงึประเดน็ดา้นสงัคม วฒันธรรมโดยเฉพาะการสรา้งเกยีรตภิูมใิน

ความเป็นชาต ิ(Dignity of Nation) มจีติสาํนึก จติสาธารณะและตระหนักในคุณค่า ที�เป็นการ

พฒันาการศกึษา 4.0 แบบ “6R12C3E” 

1. การอ่าน (Reading) เป็นการอ่านแล้วเข้าใจ สรุปความได้ รู้จกัใช้ความคิด

วเิคราะห ์วจิารณ์และออกความเหน็อยา่งมเีหตุผล และนําไปประยกุตใ์ชใ้นเชงิสรา้งสรรค ์ 
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 2. การเขยีน (wRiting) เป็นความชดัเจนของการเขยีนที�เลอืกใช้คํามคีวามหมาย

เด่นชดั อ่านเข้าใจ ไม่คลุมเครอื ถูกต้อง เหมาะสมกับกาลเทศะ กะทดัรดั เร้าความสนใจ 
สรา้งความประทบัใจ  

3. วทิยาศาสตร ์(Relation Science) เป็นความเขา้ใจและสามารถนําเอาแนวคดิ 
หลกัการ ทางวทิยาศาสตรม์าประยกุตใ์ช ้สามารถใชก้ระบวนการเพื�อแกปั้ญหา ตดัสนิใจ และ

ทาํความเขา้ใจและตระหนกัถงึคุณค่าในความสมัพนัธข์องวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี 

 4. คณิตศาสตร์ (aRithmetic) เป็นสิ�งที�ต้องการพัฒนาในการแก้ปัญหาที�มี

ประสทิธภิาพ (Effective Problem Solvers) 

 5. เทคโนโลยแีละนวตักรรม (Relation Technology and Innovation) เป็นการ

ทํางานโดยการนําความรูม้าประยุกต์ใช้เพื�อเพิ�มประสทิธภิาพและประสทิธผิลในการทํางาน 

ในลักษณะของกระบวนการ (Process) เ ป็นการใช้อย่างเ ป็นระบบของวิธีการทาง

วิทยาศาสตร์หรือความรู้ ต่ างๆที�ได้รวบรวมไว้ เพื� อ นําไปสู่ผลในทางปฏิบัติและ

แก้ปัญหา ผลผลติ (Product) เป็นผลมาจากการใชก้ระบวนการทางเทคโนโลย ีและการผสม

ของกระบวนการและผลผลติ (Process & Product) 

6. คุณภาพ (Relation Quality) เป็นการสรา้งคุณภาพเป็นสิ�งสําคญัของการบรหิาร

จดัการในองคก์รที�จะตอ้งรว่มมอืกนัอยา่งจรงิจงั 

7. การคดิวเิคราะห ์ (Critical Thinking) เป็นความสามารถในการแยกแยะเพื�อหา

ส่วนย่อยของเหตุการณ์ เรื�องราว หรอืเนื�อหาต่างๆว่าประกอบด้วยอะไร มคีวามสําคัญ

อยา่งไร อะไรเป็นเหตุเป็นผลและเป็นอยา่งนั �นอาศยัหลกัการของอะไร 

8. ความคดิสร้างสรรค์ (Creativity) เป็นความคดิ แนวทาง และทศันคติใหม่ๆ 

รวมทั �งความเขา้ใจและการมองปัญหาในรปูแบบใหม ่

9. พลงัสรา้งสรรค์ (Creative Tension) เป็นการใชค้วามพยายามทําใหส้ําเรจ็จาก

ช่องว่างระหว่างความจริงในปัจจุบันกับสิ�งที�คาดหวังที�อาจจะมีอุปสรรค์กับวิสยัทัศน์ซึ�ง

สามารถเปลี�ยนอุปสรรค์ให้เป็นแหล่งของพลงัสรา้งสรรค์หรอืที�เรยีกว่าแรงตงึของความคดิ

สรา้งสรรค ์(Holding Creative Tension) แรงตงึของความคดิสรา้งสรรคจ์ะเป็นศูนยก์ลางของ

ความรอบรู ้

10. การคดิเชงิรุก (Critical Proactively) เป็นการทํางานที�มเีป้าหมายสู่อนาคต การ

วางแผนและการทํางานเชงิรุกต้องอาศัยข้อมูลข่าวสาร หรอืประสบการณ์ เน้นพนัธกิจที�

ดาํเนินงานไดอ้ยา่งรวดเรว็ คุม้ค่าและมคีุณภาพ 
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11. การสื�อสาร (Communication) เป็นกระบวนการถ่ายทอดข่าวสารและข้อมูล 

ความรู ้ประสบการณ์ ความรูส้กึ ความคดิเหน็ รวมทั �ง ความต้องการจากผูส้่งสารโดยผ่านสื�อ

ต่าง ๆ  

12. การร่วมมอื (Collaboration) เป็นการทํางานร่วมกบัคนอื�นในทางต่างๆ เพื�อให้

เป็นไปตามเป้าหมายขององค์กรหรอืหน่วยงาน จากการช่วยเหลอืซึ�งกนั ด้วยความเตม็ใจ

เพื�อบรรลุวตัถุประสงคอ์ยา่งเดยีวกนั 

13. การเกื�อกูลและแบ่งปัน (Collaborative Cultural) เป็นความจรงิใจที�ไม่เหน็แก่

เพยีงตวัเองหรอืเรื�องของตนเอง แต่เหน็อกเห็นใจ คุณค่าในเพื�อนมนุษย ์มคีวามเอื�ออาทร 

เอาใจใส่  

14. สมรรถนะ (Competency) เป็นคุณลกัษณะที�ซ่อนอยู่ภายในตวับุคคล ซึ�งจะเป็นตวั

ผลักดันให้บุคคลสามารถสร้างผลการปฏิบัติงานในงานที�ตนรบัผิดชอบให้สูงกว่า หรือ

เหนือกว่าเกณฑ/์เป้าหมายที�กําหนดไว ้ 

15. การเชื�อมโยง (Connecting) เป็นกระบวนการแสดงความต่อเนื�อง 

16. การยดึมั �น (Composition) เป็นความมั �นคงที�ไม่เปลี�ยนแปลงอย่างง่ายๆ และ

สอดคลอ้งกบัความตอ้งการ 

17. การกํากบัและติดตาม (Controlling) เป็นสิ�งสําคญัที�จะช่วยให้ทราบผลการ

ปฏบิตังิานบรรลุตามวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมาย 

18. การใชท้รพัยากรที�คุม้ค่า (Cost Effectiveness) เป็นการใชท้รพัยากรต่างๆให้

เกดิประโยชน์และคุม้ค่ามากที�สุด 

19. การเสริมสร้างพลังอํานาจ (Empowerment) เป็นการสร้างภาวะผู้นําการ

เปลี�ยนแปลงที�ด ีและมคีวามสําคญัในการปรบักระบวนการทํางานเพื�อให้บรรลุประสทิธผิล

และนําพาตนเอง กลุ่มและองคก์รใหป้ระสบความสาํเรจ็ 

20. ประสทิธภิาพและประสทิธผิล (Efficiency & Effective) เป็นความสามารถทํางานให้

สําเร็จไม่ว่าจะเป็นการบรรลุความสําเร็จในรูปแบบของภารกิจ เป้าหมาย นโยบาย หรือ

วตัถุประสงค ์

21. การประเมนิผล (Evaluation) เป็นการนําเอาขอ้มลูต่าง ๆ ที�ได้จากการวดัรวม

กบัการใชว้จิารณญาณของผูป้ระเมนิมาใชใ้นการตดัสนิใจ 
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ข้อเสนอแนะ 

กลไกของประสทิธภิาพ ต้องมกีารเปลี�ยนแปลงกระบวนทศั Paradigm Shifted และ 

สรา้งผู้นํา (Leaderships) สรา้งวฒันธรรมการเรยีนรู ้และขยายผลจุดสว่างด้วยการคดิเชงิ
วเิคราะห ์การคดิอย่างมวีจิารณญาณ หลอมรวมสู่พลงัสรา้งสรรค ์การยกระดบัคุณภาพและ

สมรรถนะของทรพัยากรมนุษยท์ี�มคีุณภาพและขยายการเขา้ถงึดว้ยเทคโนโลยแีละนวตักรรม  
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