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งานวิจัยครัง้นีมี้ความมุ่งหมายเพ่ือ  1) เพ่ือศึกษาความรู้และความเข้าใจของบุคลากรโรงเรียน

มธัยมศึกษาขนาดเล็ก สงักัดส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 1 กรุงเทพมหานครท่ีมีต่อแนวคิด
การศกึษาไทย 4.0  2)  เพ่ือน าเสนอแนวทางการพฒันาบุคลากรโรงเรียนมธัยมศึกษาขนาดเลก็ สงักดัส านกังาน
เขตพืน้ท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 1 กรุงเทพมหานคร ตามแนวคิดการศกึษาไทย 4.0  โดยการวจิัยแบง่เป็น 2 
ขัน้ตอน คือ ขัน้ตอนท่ี 1 การศกึษาความรู้ ความเข้าใจของบุคลากรโรงเรียนมธัยมศกึษาขนาดเล็กท่ีมีตอ่แนวคิด
การศกึษาไทย 4.0 เก็บรวบรวมข้อมลูด้วยการใช้แบบทดสอบจากกลุ่มตวัอย่างคือ หวัหน้ากลุม่สาระการเรียนรู้ 8 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ จากโรงเรียนมธัยมศึกษาขนาดเล็ก จ านวน 6 โรงเรียน รวมเป็นจ านวน 48 คน  และแบบ
สมัภาษณ์ จากกลุม่ตวัอย่าง คือ ผู้อ านวยการโรงเรียน จ านวน 6 คน  และขัน้ตอนท่ี 2 การน าเสนอแนวทางการ
พฒันาบุคลากรโรงเรียนมธัยมศึกษาขนาดเล็ก  ตามแนวคิดการศึกษาไทย 4.0 ด้วยการใช้แบบประเมินความ
เหมาะสมและความเป็นไปได้ของร่างแนวทางการพฒันาบุคลากรโรงเรียนมธัยมศึกษาขนาดเล็กตามแนวคิด
การศึกษาไทย 4.0 จากผู้ เช่ียวชาญ  จ านวน 10 คน ผลการวิจัยพบว่า ระดบัความรู้ ความเข้าใจของบุคลากร
โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก สงักัดส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 1 กรุงเทพมหานครท่ีมีต่อ
แนวคิดการศกึษาไทย 4.0 ในภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง ประกอบกับการวิเคราะห์ข้อมลูท่ีได้จากข้อคิดเห็น
จากแบบสมัภาษณ์ น าไปสูแ่นวทางการพฒันาบคุลากรโรงเรียนมธัยมศกึษาขนาดเลก็ตามแนวคิดการศึกษาไทย 
4.0 ใน 4 ด้าน สรุปได้ 54 แนวทาง ประกอบด้วย 1) ด้านการวัดและประเมินผล 11 แนวทาง 2) ด้านการจัด
สภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้  12 แนวทาง 3) ด้านหลักสูตร 6 แนวทาง 4) ด้านการจัดการเรียนรู้  25 
แนวทาง   

 

ค าส าคญั : แนวทางการพฒันา,การศกึษาไทย 4.0 
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The purposes of this research were as follow: 1) to investigate the knowledge and 

understanding of the staff in small-sized secondary schools in terms of the concept of Thai Education 
4.0; 2) to propose efficiency-enhancing guidelines for the staff of small-sized secondary school staff 
following the concept of Thai Education 4.0. There were two steps applied in this research; first, it 
was the investigation of knowledge and the understanding of the staff in small -sized secondary 
school in terms of the concept of Thai education 4.0. The data were collected using understanding 
tests acquired from forty-eight heads of group learning in eight learning groups. There was also an 
interviewing test acquired from a group of samples including six School Directors. Second, drafting 
efficiency-enhancing guidelines for small-sized secondary schools on the concept of Thai Education 
4.0 by using the appropriability and possibility of evaluation form ten educational experts. The results 
of the study showed that all staff at the small-sized secondary school were under the authority of the 
secondary Educational service Area Office One, Bangkok, had knowledge and understanding of the 
concept of Thai Educational 4.0 at moderate levels. With analysis information based on comments 
from interview tests which contributed to the results in proposing efficiency-enhancing guidelines for 
the staff of the small-sized secondary schools in terms of the concept of Thai Education 4.0 in four 
categories including fifty-fight approaches. The categories were classified as follows: 1) 
measurement and assessment; which included eleven approaches; 2) environment and learning 
resources: there were twelve relevant approaches; 3) the curriculum: there were six relevant 
approaches; 4) learning management: they were associated with twenty-five approaches. 
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บทที่ 1  
บทน า 

ภมูิหลัง   
ในศตวรรษท่ี 21 ประเทศไทยได้มีการเปลี่ยนแปลงหลายด้านตามบริบทของโลก เช่น 

การขยายตัวทางเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมทุกป ระเทศทั่ว โลกต่างเผ ชิญ กับภาวะ   
การเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกิจและสงัคมอย่างมาก การเปลีย่นแปลงดงักลา่วเกิดขึน้อยา่งรวดเร็ว 
ท าให้ประเทศต่างๆ ต่ืนตัวกับผลกระทบท่ีจะตามมา ต้องเตรียมความพร้อมในการรับมือ  
หลายประเทศ จึงจ าเป็นต้องปรับตวัสูก่ารพัฒนาในยุคอุตสาหกรรม 4.0 เพื่อเพิ่มศักยภาพของ
ตนเองในการแข่งขนักับประเทศอ่ืน (ส านกังานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2559) เช่นเดียวกับ
ประเทศไทยอยูใ่นห้วงเวลาของการปฏิรูปประเทศเพื่อแก้ปัญหาพืน้ฐานหลายด้านท่ีสัง่สมมานาน 
ท่ามกลางสถานการณ์โลกท่ีเปลี่ยนแปลงรวดเร็วและเช่ือมโยงกันใกล้ชิดมากขึน้ การแข่งขนัด้าน
เศรษฐกิจจะเข้มข้นมากขึน้ สงัคมโลกจะมีความเช่ือมโยงใกล้ชิดกันมากขึน้เป็นสภาพไร้พรมแดน  
การพฒันาเทคโนโลยีจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและจะกระทบชีวิตความเป็นอยู่ในสงัคม
และการด าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจอย่างมาก ขณะท่ีประเทศไทยมีข้อจ ากัดของปัจจัยพืน้ฐาน
เชิงยุทธศาสตร์เกือบทุกด้าน และจะเป็นอุปสรรคต่อการพฒันาท่ีชัดเจนขึน้ (ราชกิจจานเุบกษา, 2559) 
อีกทัง้ก าลงัเผชิญกับปัญหากับดักประเทศรายได้ขนาดปานกลาง (Middle Income Trap) ความ
เหลื่อมล า้ของการกระจายรายได้หรือปัญหาความไม่เท่าเทียมกัน (Inequality Trap) ปัญหากบัดกั
ความไม่สมดลุของการพฒันา (Imbalance Trap) และขีดความสามารถในการแข่งขนัต ่า โดยจาก
ผลการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันของสถาบันระหว่างประเทศ เช่น สถาบันการจัดการ
นานาชาติ  (International Institute for Management Development: IMD) , สภาเศรษฐกิจโลก 
(World  Economic Forum : WEF)  และธนาคารโลก (World Bank) พบว่า  ปัจจัยท่ีมีผลต่อ
ความส าเร็จในการพฒันาประเทศหลายด้าน อาทิ การลงทุนเพื่อการวิจยัและพฒันาศกัยภาพของ
โครงสร้างพืน้ฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ผลิตภาพและประสิทธิภาพการผลิต รวมถึง
ประสิทธิภาพของภาครัฐ ยงัอยู่ในระดบัต ่า และหากพิจารณาผลการพฒันาภาคอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นกลไก
ส าคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ  ในช่วง 10 ปี ท่ีผ่านมา พบว่า การเติบโตของ
ผลติภณัฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ภาคอุตสาหกรรมเฉลีย่อยู่ท่ีเพียงร้อยละ 3 ตอ่ปี การลงทนุเติบโต
เฉลี่ยเพียงร้อยละ 2 ตอ่ปี มลูค่าการสง่ออกภาคอุตสาหกรรมขยายตวัเฉลี่ยร้อยละ 5.4 ต่อปี และ
ผลิตภาพรวม (Total Factor Productivity: TFP) ภาคอุตสาหกรรมเพิ่มขึน้เฉลี่ยเพียง ร้อยละ 0.7 ต่อปี 
ซึ่งถือว่ายังอยู่ในระดับต ่าและยังไม่มากพอท่ีจะน าไปสู่การขบัเคลื่อนประเทศให้ก้าวสู่การเป็น
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ประเทศรายได้สูง ดังนัน้ ในการท่ีจะก้าวข้ามปัญหาดังกล่าว จ าเป็นต้องมีการปฏิรูปประเทศด้วย
ความร่วมมือของทุกภาคสว่นโดยใช้ โมเดลประเทศไทย 4.0 เป็นเคร่ืองมือในการน าประเทศให้ก้าว
ไปสูก่ารเป็นประเทศในโลกท่ีหนึ่ง  ท่ีมีความมัง่คัง่และยัง่ยืน พฒันาจากประเทศรายได้ปานกลาง
ไปสูป่ระเทศรายได้สงู โดยจะต้องมีการปรับเปลี่ยนจากการขบัเคลื่อนด้วยประสิทธิภาพ เป็นการ
ขบัเคลือ่นด้วยเทคโนโลยีและนวตักรรม และปรับเปลีย่นจากการให้บริการพืน้ฐานเป็นบริการท่ีต้อง
ใช้ทักษะขัน้สูง ดังนัน้ ปัจจัยส าคัญท่ีจะช่วยให้แต่ละประเทศสามารถขับเคลื่อน และพัฒนาได้
อย่างมีประสิทธิภาพ คือ “คน” ซึ่งถือว่าเป็นหัวใจส าคัญในการก้าวสู่เศรษฐกิจแห่งอนาคต 
ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลง การศึกษาจะเป็นเคร่ืองมือส าคัญในการยกระดับคุณภาพของ
ประชากรในประเทศให้ทนัตอ่การเปลี่ยนแปลงนี ้ดงันัน้ ประเทศไทย 4.0 จึงต้องเน้นเร่ืองการศกึษา 
เพราะเป็นเร่ืองของการพัฒนาคน หรือทุนมนุษย์ซึ่งเป็นทรัพยากรหลัก  ท่ีส าคัญท่ีสุดในการ
ขบัเคลื่อนเศรษฐกิจและพัฒนาประเทศ ซึ่งจะต้องพัฒนาคนให้มีความรู้ ความสามารถในการ
เรียนรู้ คิดวิเคราะห์ ตลอดจนการคิดสร้างสรรค์สิ่งใหม่  ๆ ขึน้มาและมีทักษะในการเรียนรู้เพื่อ
พฒันาตนเองตลอดชีวิต (กระทรวงอุตสาหกรรม, 2559) 

เม่ือพิจารณาคุณภาพคน พบวา่ยงัมีปัญหาในแต่ละช่วงวยั และสง่ผลกระทบตอ่เน่ืองถึง
กนัตลอดช่วงชีวิต ตัง้แต่พฒันาการไม่สมวยัในเด็กปฐมวยั ผลลพัธ์ทางการศึกษาของเด็กวยัเรียน
คอ่นข้างต ่า  การพฒันาความรู้และทกัษะของแรงงานไม่ตรงกับตลาดงาน ขณะท่ีผู้สงูอายมีุปัญหา
สขุภาพและมีแนวโน้มอยูค่นเดียวสงูขึน้ ครอบครัวมีรูปแบบท่ีหลากหลายและเปราะบางสงู สง่ผล
ต่อการบ่มเพาะให้เด็กเติบโตอย่างมีคุณภาพ ประกอบกับการเลื่อนไหลของวฒันธรรมต่างชาติ 
ท่ีเข้ามาในประเทศไทยผา่นสงัคมยคุดิจิทลั ในขณะท่ีคนไทยจ านวนไม่น้อยยงัไม่สามารถคดักรอง
และเลือกรับวฒันธรรมได้อย่างเหมาะสม ส่งผลต่อวิกฤตค่านิยม ทัศนคติและพฤติกรรมในการ
ด าเนินชีวิต การพฒันาจึงต้องให้ความส าคญักับการวางรากฐานการพฒันาคนให้มีความสมบูรณ์ 
เร่ิมตัง้แต่ กลุม่เด็กปฐมวยัท่ีต้องพัฒนาให้มีสขุภาพกายและใจท่ีดี มีทกัษะทางสมอง ทกัษะการ
เรียนรู้ และทกัษะชีวิต เพื่อให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ ควบคู่กับการพฒันาคนไทยในทุกช่วงวยัให้
เป็นคนดีมีสุขภาวะท่ีดี มีคุณธรรมจริยธรรม  มีระเบียบวินัย มีจิตส านึกท่ีดีต่อสังคมส่วนรวม  
มีทกัษะความรู้ และความสามารถปรับตวัเท่าทนักับการเปลี่ยนแปลงรอบตวัท่ีรวดเร็วบนพืน้ฐาน
ของการมีสถาบันทางสังคมท่ีเข้มแข็งทัง้สถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา 
สถาบนัชุมชน และภาคเอกชนท่ีร่วมกนัพฒันาทุนมนุษย์ให้มีคุณภาพสงู อีกทัง้ยงัเป็นทุนทางสงัคม
ส าคญัในการขบัเคลือ่นการพฒันาประเทศ (ราชกิจจานเุบกษา, 2559)  
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การจัดการศกึษาเป็นการเตรียมทรัพยากรมนษุย์ให้รู้เท่าทนัการเปลีย่นแปลงโดยจะต้อง
สอดคล้องกับเทคโนโลยีใหม่และครอบคลมุกบัการพฒันาในทกุภาคสว่น ดงันัน้ ในการศกึษาเพื่อ
เตรียมบุคลากรในการพัฒนา จ าเป็นต้องคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึน้และออกแบบการผลิต
ทรัพยากรมนุษย์ให้เป็นไปตามทิศทางดงักลา่ว จึงได้มีแนวคิดการศึกษาไทย 4.0 ซึ่งเป็นการศกึษา
ยุคผลิตภาพ ยุคท่ีต้องการผลผลิต ให้ได้มากท่ีสุดเพื่อประโยชน์ของชุมชนตนเองและชุมชนอ่ืนๆ 
ด้วย ทกัษะของการศึกษาจึงจะต้องเน้นการท าได้ ลงมือท าแล้วเราจะออกมาเป็นผลผลิต  เพื่อให้
สอดคล้องกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีด้านการสื่อสารอย่างรวดเร็วท่ีจะน าสงัคมไทยไปสู่
สงัคมดิจิทลัมากขึน้  จึงเป็นความท้าทายตอ่การจัดการเรียนการสอนและกระบวนการเรียนรู้ตลอด
ชีวิตท่ีต้องปรับให้อยู่บนฐานของนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล รวมทัง้เอือ้ต่อคนทุกกลุ่มให้สามารถ
เข้าถึงสือ่การเรียนรู้ท่ีหลากหลายไม่จ ากดัเวลาและสถานท่ี (ไพฑรูย์ สนิลารัตน์, 2559) 

ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2561) ได้จัดท ารายงานสภาวะการศึกษาไทยปี 
2559-2560 กล่าวถึง ผลการพัฒนาการศึกษาไทยในช่วงแผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับปรับปรุง 
พ.ศ. 2552-2559 ด้านคุณภาพการศึกษาในระดับการศึกษาขัน้พืน้ฐาน พบว่า ผลการพฒันายัง
เป็นท่ีไม่นา่พึงพอใจ นกัเรียนไทยยงัมีความสามารถทางวิชาการต ่า ทัง้เร่ืองการอ่าน คณิตศาสตร์
และวิทยาศาสตร์ จึงจ าเป็นต้องเร่งพัฒนาความรู้ ความสามารถของนักเรียนในการอ่านจับใจความ  
การคิดวิเคราะห์การแก้ปัญหาและการน าไปใช้ โดยเฉพาะวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ท่ีเป็น
วิชาหลกัส าหรับการคิดสร้างสรรค์และสร้างนวัตกรรม เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมและ
ปัญหาเก่ียวกับประสิทธิภาพอีกประการหนึ่ง คือ โรงเรียนขนาดเล็กมีแนวโน้มเพิ่มมากขึน้ จนเป็น
สดัสว่นถึงร้อยละ 51.12 ของโรงเรียนทัง้หมดในปี 2559 สภาพปัญหาของโรงเรียนขนาดเล็ก คือ 
นักเรียนส่วนใหญ่ มีคุณภาพไม่น่าพอใจ เน่ืองจากขาดแคลนทรัพยากรทุกด้านแม้ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน (สพฐ.) ในฐานะต้นสงักัดจะได้พยายามด าเนินการด้วยวิธี
ต่างๆ ท่ีจะให้โรงเรียนขนาดเล็กสามารถบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพและนักเรียนมี
คณุภาพ ก็ยงัไม่สามารถแก้ปัญหาได้ทัง้หมด 

ครู จึงเป็นบุคคลส าคญัในการขบัเคลือ่นกระบวนการจดัการเรียนรู้ มีหน้าท่ีในการพฒันา
คุณภาพผู้ เรียนโดยตรง แต่จากผลการประเมินคุณภาพผู้ เรียนหลายหน่วยงานท่ีผ่านมาพบว่า 
คณุภาพผู้ เรียนยงัอยูใ่นระดบัท่ีไม่นา่พอใจ คณุภาพผู้ เรียนท่ีตกต ่าเป็นภาพสะท้อนถึงคณุภาพครูท่ี
ยงัต้องมีการพฒันาอยา่งเร่งดว่น โดยเฉพาะในโรงเรียนขนาดเลก็ท่ีมีข้อจ ากดัในเร่ืองโอกาสในการ
คัดเลือกบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถและการได้รับงบประมาณสนับสนุนในการพัฒนา  
ท่ีเพียงพอ เม่ือเปรียบเทียบกับโรงเรียนท่ีมีขนาดใหญ่  จึงเป็นปัญหาอย่างหนึ่งท่ีมีผลต่อ
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ประสิทธิภาพการจัดการศึกษาต่อคุณภาพผู้ เรียน ดังนัน้  การพัฒนาครูในโรงเรียนขนาดเล็ก 
จะเป็นหนทางหนึ่งในการยกระดบัคุณภาพผู้ เรียนให้สงูขึน้และจ าเป็นต้องมีวิธีการหาแนวทางการ
พัฒนาท่ีเหมาะสมและแตกต่างไปจากโรงเรียนขนาดอ่ืนๆ (ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 
2556a)  

จากความส าคญัและปัญหาท่ีได้กลา่วมาข้างต้น ผู้วิจยัจึงสนใจศกึษาแนวทางการพฒันา
บุคลากรโรงเรียนมัธยมศกึษาขนาดเลก็ ตามแนวคิดการศึกษาไทย 4.0 เพื่อเสนอแนวทางการพฒันาครู
ให้มีสมรรถนะสูงเป็นฐานส าหรับการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 และพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็กให้มีคุณภาพ 
โดยมีครู เป็นปัจจัยส าคัญท่ีจะผลกัดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ตอ่ไป 

ความมุ่งหมายของการวิจัย 
การวิจยัครัง้นี ้ผู้วิจยัได้ก าหนดความมุ่งหมายไว้ ดงันี ้

1. เพื่อศึกษาความรู้และความเข้าใจของบุคลากรโรงเรียนมธัยมศึกษาขนาดเล็ก สงักัดส านกังาน
เขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา เขต 1 กรุงเทพมหานครท่ีมีตอ่แนวคิดการศกึษาไทย 4.0 

2. เพื่อน าเสนอแนวทางการพฒันาบุคลากรโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเลก็ สงักดัส านกังานเขต
พืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา เขต 1 กรุงเทพมหานคร ตามแนวคิดการศกึษาไทย 4.0  

ความส าคัญของการวิจัย 
ผลของการศึกษาวิจัยครัง้นี ้จะเป็นข้อมูลแนวทางส าคัญส าหรับผู้บริหาร ครูและผู้ ท่ี

เก่ียวข้องในการพฒันาบุคลากร ได้รับรู้เก่ียวกับแนวทางการพฒันาบุคลากรโรงเรียนมัธยมศึกษา
ขนาดเล็กตามแนวคิดการศึกษาไทย 4.0 ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะก่อให้เกิดประโยชน์ในการก าหนด
นโยบายการวางแผนการพฒันาบุคลากรของโรงเรียนขนาดเลก็ให้มีประสทิธิภาพมากยิ่งขึน้  

ขอบเขตของการวิจัย 
การวิจัยครัง้นีเ้ป็นการศกึษาแนวทางการพฒันาบุคลากรโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก

ตามแนวคิดการศกึษาไทย 4.0 ซึง่ผู้วิจยัก าหนดขอบเขตการวิจยัดงันี ้
ขอบเขตเนือ้หา  
ประกอบด้วย แนวคิดการพัฒนาบุคลากรและแนวคิดการศึกษาไทย 4.0 ซึ่งมีรายละเอียด 

ดงันี ้   
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1.1 แนวคิดการพฒันาบุคลากร แบง่ออกเป็น 3 ด้าน คือ 1) การพฒันาปัจเจกบุคคล  
2) การพฒันาสายอาชีพ 3) การพฒันาองค์การ  

1.2 แนวคิดการศกึษาไทย 4.0 แบง่ออกเป็น 4 ด้าน คือ 1) ด้านหลกัสตูร 2) ด้านการ
จดัการเรียนรู้ 3) ด้านการวดัและประเมินผล 4) ด้านการจดัสภาพแวดล้อมและแหลง่เรียนรู้  

ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
ขอบเขตด้านประชากรและกลุม่ตัวอย่าง ผู้วิจัยก าหนดขอบเขตของประชากรและกลุ่ม

ตวัอยา่ง  ท่ีใช้ในการวิจยั โดยผู้วิจยัแบง่ขัน้ตอนในการวิจยัแบง่เป็น 2 ขัน้ตอน ดงันี ้
ขัน้ตอนที่  1 การศึกษาความรู้และความเข้าใจของบุคลากรโรงเรียนมัธยมศึกษา

ขนาดเล็กที่มีต่อแนวคิดการศึกษาไทย 4.0 
1. ประชากรในการศึกษาครัง้นีไ้ด้แก่  ผู้ บริหารและครูผู้ ปฏิบัติการสอนโรงเรียน

มธัยมศกึษาขนาดเล็กในกรุงเทพมหานครท่ีตัง้อยู่ในเขตพืน้ท่ีส านกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษามัธยมศกึษา 
เขต 1 ปีการศึกษา 2560 จ านวน 6 โรงเรียน ประกอบด้วย ผู้บริหารจ านวน 6 คน และครู จ านวน 139 คน 
ซึง่มีเกณฑ์ในการเลอืกดงันี ้

1.1 สถานศึกษาขัน้พืน้ฐานระดบัมัธยมศึกษาในกรุงเทพมหานคร ท่ีมีขนาด
เล็ก หมายถึง โรงเรียนท่ีมีจ านวนนกัเรียนตัง้แต่ 499 คนลงมา ตามเกณฑ์การก าหนดขนาดและ
ประเภทของสถานศกึษาของส านกังานศึกษาธิการจงัหวดักรุงเทพมหานคร (ส านกังานศึกษาธิการ
จงัหวดั, 2559) แบ่งออกเป็น จ านวน 2 เขตพืน้ท่ี ดงันี ้ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามัธยมศึกษาเขต 1 
มีโรงเรียนขนาดเล็ก จ านวน 6 โรงเรียน จากโรงเรียนทัง้หมด 67 โรงเรียน และส านกังานเขตพืน้ท่ี
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 มีโรงเรียนขนาดเล็กจ านวน 2 โรงเรียน จากโรงเรียนทัง้หมด 52 โรงเรียน  
ผู้ วิจัยเลือกศึกษาโรงเรียนขนาดเล็กท่ีตัง้อยู่ในเขตพืน้ท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 เน่ืองจาก
แนวโน้มของจ านวนนกัเรียนในเขตพืน้ท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 ลดลงสง่ผลให้โรงเรียนขนาดเล็ก
ในเขตพืน้ท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 มีจ านวนมากกว่า โรงเรียนท่ีตัง้อยู่ในเขตพืน้ท่ีส านกังาน
เขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษาเขต 2 ซึง่มีจ านวนโรงเรียนขนาดเลก็คงท่ี  

1.2 โรงเรียนท่ีตัง้อยู่ในเขตพืน้ท่ีส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 1 เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก จ านวน 6 โรงเรียน ข้อมูล ณ  วันท่ี 10 มิถุนายน 2560 ดังนี ้ 
1) โรงเรียนวัดบวรนิเวศ มีนักเรียนจ านวน 304 คน 2) โรงเรียนวัดสังเวช มีนักเรียนจ านวน 210 คน  
3) โรงเรียนวดัสระเกศมีนักเรียนจ านวน 259 คน 4) โรงเรียนมักกะสนัพิทยามีนักเรียนจ านวน 489 คน  
5) โรงเรียนสวนอนันต์มีนักเรียนจ านวน 298 คน 6) โรงเรียนพิทยาลงกรณ์พิทยาคม มีนักเรียน
จ านวน 408 คน      
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2. กลุม่ตัวอย่าง โดยใช้วิธีเลือกแบบเจาะจง ประกอบด้วย ผู้บริหาร ได้แก่ ผู้ อ านวยการ
โรงเรียน จ านวน 6 คน และหวัหน้ากลุม่สาระการเรียนรู้ 8 กลุม่สาระการเรียนรู้ จ านวน 48 คน รวมกลุม่
ตวัอยา่งท่ีให้ข้อมลู ทัง้สิน้ 54 คน 

ขัน้ตอนที่  2 การน าเสนอแนวทางการพัฒนาบุคลากรโรงเรียนมัธยมศึกษา
ขนาดเล็ก ตามแนวคิดการศึกษาไทย 4.0 ผู้วิจัยแบ่งขัน้ตอนการวิจัยเป็น 2 ขัน้ตอนย่อย 
ดังนี ้

1. ยกร่างแนวทางการพัฒนาบุคลากรโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็กตามแนวคิด
การศึกษาไทย 4.0 โดยผู้ วิจัย โดยน าผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบทดสอบและแบบสมัภาษณ์ ใน
ขัน้ตอนท่ี 1 ประกอบกับการศึกษาค้นคว้าเอกสาร ต ารางานวิจัยและแนวคิดทฤษฎีของนักวิชาการท่ี
เก่ียวข้องกับการศึกษาไทย 4.0 และการพัฒนาบุคลากร มาก าหนดร่างแนวทางการพัฒนาบุคลากร
โรงเรียนมธัยมศกึษาขนาดเลก็ตามแนวคิดการศกึษาไทย 4.0 โดยผู้วิจยั 

2. พิจารณาความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของร่างแนวทางการพัฒนาบุคลากร
โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็กตามแนวคิดการศึกษาไทย 4.0 ท่ีได้จากข้อ 1 เพื่อหาข้อสรุปท่ีเป็นรูปธรรม
ของแนวทางในการพัฒนาโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็กตามแนวคิดการศึกษาไทย 4.0 โดยใช้แบบ
ประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของร่างแนวทางการพฒันาบุคลากรโรงเรียนมัธยมศึกษา
ขนาดเลก็ตามแนวคิดการศกึษาไทย 4.0 

กลุม่ผู้ ให้ข้อมูลส าคญัในการวิจัย คือ ผู้ เช่ียวชาญจ านวน 10 คน  โดยก าหนดคุณสมบัติ
ของผู้ เช่ียวชาญ ดงันี ้1) นกัวิชาการทางด้านการบริหารการศกึษา 2) นกัวิชาการทางด้านการศกึษา 4.0 
3) นักวิชาการทางด้านการพัฒนาบุคลากร 4) ผู้ ท่ีมีความรู้และประสบการณ์ในการบริหารโรงเรียน
มธัยมศกึษาขนาดเลก็ 5) ผู้บริหารโรงเรียนมธัยมศกึษาขนาดเลก็   

นิยามศัพท์เฉพาะ  
1. โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก หมายถึง โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาท่ีมีนกัเรียน

ตัง้แต่ 499 คนลงมา สังกัดส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 กรุงเทพมหานคร 
จ านวน 6 โรงเรียน คือ 1) โรงเรียนวดับวรนิเวศ   2) โรงเรียนวดัสงัเวช 3) โรงเรียนวดัสระเกศ 4) โรงเรียน
มกักะสนัพิทยา 5) โรงเรียนสวนอนนัต์ 6) โรงเรียนพิทยาลงกรณ์พิทยาคม  

2. การพัฒนาบุคลากร หมายถึง การด าเนินงานพฒันาครูด้วยการจดักิจกรรมเพื่อเสริม
ประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อเพิ่มศกัยภาพและพฒันาความรู้ ความสามารถ ทกัษะและเจตคติท่ีดี
เพื่อความพร้อมในการปฏิบติังานในปัจจุบนัและอนาคต 
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3. แนวทางการพัฒนาบุคลากร หมายถึง ข้อเสนอแนะในการด าเนินงานพัฒนาครู 
ด้วยการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพและพัฒนาความรู้ 
ความสามารถ ทกัษะและเจตคติท่ีดี เพื่อความพร้อมในการปฏิบติังานในปัจจุบนัและอนาคต ให้ครู
สามารถปฏิบัติงานในหน้าท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มขึน้ โดยมีแนวคิดในการพัฒนาบุคลากร  
3 ด้าน ดงันี ้ 

3.1 การพัฒนาปัจเจกบุคคล (Individual Development) หมายถึง ข้อเสนอแนะท่ี
มุ่งเน้นในส่วนบุคคลและเกิดผลลพัธ์ในระยะสัน้ การพัฒนาความรู้ ทักษะ และพฤติกรรมการ
ท างานของบุคลากร แตล่ะองค์การเพื่อให้สามารถท างานปัจจุบนัท่ีรับผิดชอบได้  

3.2 การพัฒนาสายอาชีพ (Career Development) หมายถึง ข้อเสนอแนะท่ีมุ่งเน้น
สว่นบุคคลและเกิดผลลพัธ์ในระยะยาว หมายถึงการวิเคราะห์ความจ าเป็น เป็นรายบุคคลในสว่น
ของความสนใจ ค่านิยม ความสามารถ เพื่อท่ีจะน าข้อมูลท่ีได้รับไปใช้ในการวางแผนพฒันาให้มี
ความรู้ และทกัษะในการท างานในอนาคต 

3.3 การพัฒนาองค์การ (Organization Development) หมายถึง ข้อเสนอแนะท่ีมุ่งเน้น
ภาพรวมองค์การ และเกิดผลในระยะยาว ซึง่หมายถึง การแก้ไขปัญหาขององค์การ การปรับปรุง
หรือวางระบบโครงสร้างองค์การ การสร้างวฒันธรรมองค์การ การก าหนดกลยุทธ์และกระบวนการ
บริหารงาน และการสร้างให้เกิดภาวะผู้น า 

4. แนวคิดการศึกษาไทย 4.0 หมายถึง การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้ เรียนให้มีความรู้ 
ความสามารถ มีทกัษะท่ีจะน าไปสูก่ารสร้างผลผลิตและนวตักรรม โดยมีเทคโนโลยีเป็นเคร่ืองมือ
สนบัสนนุการสร้างความรู้ และนวตักรรมและกระจายอ านาจการจดัการศกึษาไปยงัแหลง่ความรู้ท่ี
หลากหลาย โดยมีขอบข่ายท่ีส าคญัประกอบด้วย 4 ด้าน ดงันี ้1) ด้านหลกัสตูร 2) ด้านการจดัการ
เรียนรู้ 3) ด้านการวดัและประเมินผล 4) ด้านการจดัสภาพแวดล้อมและแหลง่เรียนรู้ 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย   
การศึกษาแนวทางการพัฒนาบุคลากรโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็กตามแนวคิด

การศกึษาไทย 4.0 มีกรอบแนวคิดในการวิจยั ดงันี ้
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั 

 
 
 

 

แนวทางการพฒันาบคุลากรโรงเรียน
มธัยมศกึษาขนาดเลก็ตามแนวคดิ

การศกึษาไทย 4.0 

  
 

 

แนวคดิการศกึษาไทย 4.0   
1. ด้านหลกัสตูร  
 2.ด้านการจดัการเรียนรู้  
    2.1 การจดัการเรียนรู้เพ่ือพฒันา 
          ทกัษะการเรียนรู้และนวตักรรม 
    2.2 การจดัการเรียนรู้เพ่ือพฒันาทกัษะ 
          ด้านสารสนเทศ ส่ือ และเทคโนโลยี  
    2.3 การจดัการเรียนรู้เพ่ือพฒันาทกัษะ 
           ชีวติและการท างาน 
3. ด้านการวดัและประเมนิผล  
4. ด้านการจดัสภาพแวดล้อมและแหลง่เรียนรู้ 

 

 แนวคดิการพฒันาบคุลกร 3 ด้าน ได้แก่ 
1. การพฒันาปัจเจกบคุคล 
    (Individual Development) 
2. การพฒันาสายอาชีพ  
    (Career Development) 
 3. การพฒันาองค์การ  
    (Organization Development) 
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บทที่ 2  
เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

ในการวิจยัครัง้นี ้ผู้วิจยัได้ศกึษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง และน าเสนอตาม
หวัข้อตอ่ไปนี ้

1. การพฒันาบุคลากร 
1.1  ความหมายของการพฒันาบุคลากร  
1.2  ความส าคญัของการพฒันาบุคลากร 
1.3  แนวคิดการพฒันาบุคลากร  
1.4  รูปแบบ วิธีการ การพฒันาบุคลากร 

2. การเรียนรู้ตลอดชีวิต 
2.1  ความหมายของการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
2.2  ความส าคญัของการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
2.3  คณุลกัษณะของผู้ เรียนรู้ตลอดชีวิต 
2.4  แนวทางการจดัการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

3. การศกึษาไทย 4.0 
3.1  ท่ีมาของแนวคิดการศกึษาไทย 4.0 
3.2  ความหมายของการศกึษาไทย 4.0   
3.3  แนวคิดการศกึษาไทย 4.0 

4. โรงเรียนขนาดเลก็ 
4.1  ความหมายของโรงเรียนขนาดเลก็ 
4.2  ปัญหาของโรงเรียนขนาดเลก็  

5.  งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
5.1  งานวิจยัในประเทศ 
5.2  งานวิจยัตา่งประเทศ 
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1. การพัฒนาบุคลากร 
การพัฒนาบุคลากรหรือการทรัพยากรมนุษย์มีความหมายตรงกับค าว่า  (Human 

Resource Developmet : HRD) ราชบณัฑิตยสถาน (2546) ได้ให้ความหมายของค าว่า พฒันา 
หมายถึง ท าให้เจริญ การพฒันาทรัพยากรมนุษย์จึงเป็นการท าให้บุคลากรเจริญก้าวหน้าเป็นการ
พัฒนาในด้านคุณภาพ ได้แก่ ทักษะความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์หรือมโนทัศน์ ทักษะด้านมนุษย์
สมัพันธ์ ทักษะด้านเทคนิค การปฏิบัติงานตลอดจนการมีศีลธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อ
ตนเองและสงัคมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นความพยายามขององค์การในการท่ีจะพัฒนา
คุณสมบติัภายใน(Manhood) และการพฒันาพลงัความรู้ ความสามารถศกัยภาพ (Manpower) 
ของบุคลากรให้สอดคล้องกบัความต้องการขององค์การ 

1.1 ความหมายของการพัฒนาบุคลากร  
เพ็ชรี รูปะวิเชตร์ (2549) ได้ให้ความหมาย การพัฒนาทรัพยากรบุคลากร คือ กระบวนการ 

ทกุอย่างท่ีองค์การกระท าเพื่อให้บุคคลได้เกิดการเรียนรู้อนัจะน ามาซึง่ความเจริญก้าวหน้าในชีวิต
และการงาน (Career Path) และเป็นการพัฒนาบุคคลให้มีคุณภาพสงูขึน้สามารถกระท าได้ทุกวิธี 
เช่น การปฐมนิเทศ การฝึกให้เกิดกระบวนการคิด การให้การศกึษา การประชุม การฝึกอบรม การสง่ไป
ดูศึกษาดูงาน การสง่ไปศึกษาต่อการสอนงาน การสมัมนา การดูโทรทศัน์ ฟังวิทยุ การค้นคว้าหา
ความรู้ขา่วสารจากเว็บไซด์ การพดูคยุสนทนา การแนะน า การปรึกษา การอ่าน เป็นต้น  

ธวชัชัย บุณยมณี (2550) ได้ให้ความหมาย การพฒันาบุคลากร หมายถึง กิจกรรมหรือ
กระบวนการในการเพิ่ มพูนความ รู้  (Knowledge) ทักษะ  (Skill) ทัศนคติ  (Attitude) และ
ความสามารถ (Capacities) ของบุคคลให้สามารถปฏิบัติงานท่ีได้รับมอบหมายจนถึงระดับ
วิชาชีพ (Professional) หรือระดบัท่ีองค์การต้องการ 

นราธิป ศรีราม (2550) กล่าวว่า  การพัฒนาบุคลากรเป็นการกระท าทุกอย่างเพื่อท่ีจะ
เพิ่มศกัยภาพและพฒันาความรู้ ทกัษะ ความสามารถตลอดจนปรับเปลี่ยนทศันคติและพฤติกรรม
ของบุคลากรเพ่ือบรรลวุตัถปุระสงค์องค์การ  

อนิวัช  แก้วจ านง (2552) ได้ให้ความหมาย การพัฒนาบุคลากร หมายถึง การด าเนิน
กิจกรรมเพื่อก่อให้เกิดการเรียนรู้ในด้านต่างๆ เพื่อเพิ่มความรู้ ความสามารถประสบการณ์และ
ทกัษะฝีมือโดยท าให้การปฏิบติังานมีประสิทธิภาพเพิ่มขึน้และเพื่อเตรียมความพร้อมของบุคลากร
ให้สามารถปฏิบติังานในอนาคตได้ 
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วิลาวรรณ รพีพิศาล (2554) ได้ให้ความหมาย การพฒันาบุคลากร หมายถึง กระบวนการท่ีจะ
ช่วยให้องค์การได้บุคคลท่ีมีความรู้ ความสามารถเข้ามาปฏิบัติงานเพื่อสร้างความเจริญเติบโต
ก้าวหน้าให้แก่องค์การและพร้อมจะรองรับการเปลีย่นแปลงของโลกธุรกิจยคุปัจจุบนัได้  

กูล เลต (Goulet, 1971) ได้กล่าวว่า การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  (Human Resource 
Development : HRD) เป็นกระบวนการท าให้ผู้ คนบรรลุเป้าหมายสูงสุด ซึ่งหมายถึง การบรรลุ
คุณค่าร่วมของการพัฒนา (core values of development) ประกอบด้วย การท าให้เข้าถึง 3 สภาวะ คือ  
1) การท าให้มนุษย์ถึงซึ่งสภาวะท่ีสามารถมีและครอบครองสิ่งจ าเป็นส าหรับการด ารงชีพ เช่น 
ปัจจัย 4 ได้แก่ อาหาร เสือ้ผ้า เคร่ืองนุ่งห่ม ยารักษาโรค และท่ีอยู่อาศยั 2) การท าให้มนุษย์เต็ม
เป่ียมไปด้วยความรู้สกึเป็นตวัตนอยา่งแท้จริงและมีตวัตนอยูอ่ย่างมีค่าเท่าเทียม เสมอภาคกันใน
สงัคมและ 3) การท าให้มนุษย์ถึงซึง่สภาวะแห่งศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย์ มีสิทธิเสรีภาพโดยเฉพาะ
อยา่งยง่มีเสรีภาพในการตดัสนิใจด้วยตนเองอยา่งอิสระ   

ฮาร์ริสัน และเคสเซลส์ (Harrison & J.W.M, 2004)กล่าวว่า การพัฒนาบุคลากร เป็น
กระบวนการอยา่งหนึ่งในองค์การ ประกอบด้วย การวางแผนและการสนบัสนุนอย่างช านิช านาญ 
เพื่อจดัให้มีการเรียนรู้ทัง้รูปแบบท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ กระบวนการสร้างความรู้และจัด
ประสบการณ์ใหม่ๆ ทัง้ในสถานท่ีปฏิบติังานและท่ีอ่ืนๆ เพื่อความเติบโตก้าวหน้าขององค์การและ
เพิ่มศกัยภาพของบุคลากรโดยผา่นการน าเอาความสามารถ การปรับตวั การร่วมแรงร่วมใจ และ
กิจกรรมที่ก่อให้เกิดความรู้ใหม่ของทกุคนท่ีท างานเพื่อองค์การ  

วิลเลี่ยม (William, 2005) ได้ให้ความหมายว่า การพัฒนาบุคลากรเป็นกระบวนการ
เสาะหาพัฒนาและเก็บรักษาคนท่ีมีคุณสมบติัท่ีดีให้ท างานต่อไปซึ่งเป็นภาระส าคญัท่ีสุดในการ
จดัการ 

เสนล และ โบแลนเดอร์ (Snell & Bohlander, 2007) กล่าวว่า การพฒันาบุคลากรเป็น
สว่นหนึ่งของการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ท่ีมุ่งเน้นการเลือกใช้กรรมวิธีต่างๆ เพื่อเพิ่มพูน
ความรู้ ทกัษะ ความช านาญ และประสบการณ์ของบุคลากรในหน่วยงานให้สามารถปฏิบติัหน้าท่ี
ในความรับผิดชอบให้เกิดประสทิธิภาพมากยิ่งขึน้  

แกรี เอ็น. แม็คลีน (ศิรภสัสรศ์ วงศ์ทองดี, 2559; อ้างอิงจาก Gary N Mclean,2006) ได้
ให้ความหมายวา่ การพฒันาบุคลากร คือ กระบวนการหรือกิจกรรมใดๆ ท่ีจัดให้มีขึน้ทัง้ระยะสัน้
และระยะยาว ซึง่จะก่อให้เกิดการพฒันาความรู้ในงาน ประสบการณ์ ผลติภาพ และความพงึพอใจ 
ทัง้ในระดบับุคคล กลุม่ องค์การ ชุมชน ประเทศชาติและสงูสดุเพื่อมวลมนษุยชาติ 
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จากความหมายของการพัฒนาบุคลากรท่ีกลา่วข้างต้น สรุปได้ว่า การพัฒนาบุคลากร
หมายถึง กระบวนการหรือการด าเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้บุคคลได้เกิดการเรียนรู้เพื่อเพิ่ม
ศกัยภาพและพฒันาความรู้ ความสามารถ ทกัษะและเจตคติ ประสบการณ์ในการท างาน ให้มีการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ทศันคติวิธีการในการปฏิบติังานในหน้าท่ีรับผิดชอบให้เป็นไปตามความ
ต้องการและเพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบติังานในอนาคต และเป็นไปตามวตัถปุระสงค์และ
เป้าหมายขององค์การ    

ครูคือบุคลากรในองค์การทางการศกึษาหรือในสถาบนัการศกึษา ดงันัน้จึงสามารถกลา่ว
ได้วา่ การพฒันาครู เป็นสว่นหนึ่งของการพฒันาบุคลากรหรือการพฒันาทรัพยากรมนุษย์  การพฒันา
บุคลากรในการวิจัยครัง้นีจ้ึงก าหนดความหมาย การพฒันาบุคลากร คือ การด าเนินงานพฒันาครู
ด้วยการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพและพัฒนาความรู้ 
ความสามารถ ทกัษะและเจตคติท่ีดี เพื่อความพร้อมในการปฏิบติังานในปัจจุบนัและอนาคต 

1.2 ความส าคัญของการพัฒนาบุคลากร 
ชาญชยั อาจินสมาจาร (2538) ได้กลา่วถึง ความส าคญัของการพฒันาบุคลากร ไว้ดงันี ้ 

1. ช่วยให้บุคคลท่ีปฏิบัติงานในองค์การมีขวัญและก าลงัใจในการปฏิบัติงานเกิด
ความจงรักภกัดีตอ่องค์การท่ีตนปฏิบติังาน  

2. ช่วยพฒันาให้องค์การเจริญเติบโต เพราะการจดัการทรัพยากรมนษุย์เป็นสือ่กลาง
ในการประสานงานกับแผนกต่าง  ๆเพื่อแสวงหาวิธีการให้ได้บุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมเข้ามาท างานใน
องค์การให้เกิดประโยชน์สงูสดุท าให้องค์การเจริญเติบโตและพฒันายิ่งขีน้  

3. ช่วยเสริมสร้างความมั่นคงแก่สงัคมและประเทศชาติ  ถ้าการจัดการทรัพยากร
มนุษย์ด าเนินการอย่างมีประสิทธิภาพแล้ว ย่อมไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งระหว่างองค์การ และ
ผู้ปฏิบัติงานท าให้สภาพสงัคมโดยส่วนรวมมีความสุข ความเข้าใจท่ีดีต่อกันการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
(Human Resource Management : HRM) คือการใช้กลยุทธ์เชิงรุกท่ีมีความสัมพันธ์กันอย่าง
ต่อเน่ือง ในการบริหารจัดการทรัพยากรท่ีมีคุณค่ามากท่ีสุดในองค์การ นัน่คือบุคคลท่ีท างานทัง้
กรณีท่ีท างานรวมกัน และกรณีท่ีท างานคนเดียว เพื่อบรรลุเป้าหมายในการประกอบธุรกิจใดๆ  
กลยทุธ์ในการบริหารทรัพยากรมนษุย์นัน้จะเปลีย่นแปลงอยา่งรวดเร็วไปตามเวลาและสถานการณ์ 
จึงต้องมีการพฒันาและปรับปรุงตลอดเวลา ด้วยเหตุนีใ้นธุรกิจหลากหลายประเภท และขนาดจึงมี
แผนกหรือหน่วยงานท่ีท าหน้าท่ีในการบริหารทรัพยากรมนุษย์โดยเฉพาะซึง่ขนาด ของแผนกหรือ
หน่วยงานนัน้ จะมากน้อยก็ขึน้อยูก่ับขนาดของธุรกิจเองรวมถึงความส าคญัของทรัพยากรมนุษย์
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ด้วยว่าส าคญัยิ่งยวดมากน้อยเพียงใด การบริหารทรัพยากรมนษุย์ถือเป็นทัง้ทฤษฎี ในเชิงวิชาการ 
และแบบปฏิบติัในธุรกิจท่ีศกึษาวิธีการบริหารแรงงานทัง้ในภาคทฤษฎีและปฏิบติั  

ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2547) ได้กล่าวถึง ความส าคัญของการพัฒนา
บุคลากรว่า มนุษย์เป็นหัวใจและกลไกส าคัญของกระบวนการพัฒนา การพัฒนาคนหรือการ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล ต้องได้รับความเอาใจใส่โดยองค์การท่ีเก่ียวข้องทัง้จากภาครัฐและ
ภาคเอกชน โดยเฉพาะเร่ืองของการศกึษาและการพฒันาทรัพยากรบุคคล เป็นปัจจยัส าคญัในการ
พฒันาต้องพฒันาให้มีคุณภาพ มีศกัยภาพ มีความรู้ความสามารถ มีความเช่ียวชาญเพื่อพฒันา
องค์กรให้ยัง่ยืนท่ามกลางการเปลีย่นแปลง นกับริหารองค์กรจึงมุ่งให้ความส าคญักับตวัคนในการ
กระบวนการบริหารงาน เพราะคนเป็นหวัใจของการท างานทุกระบบและมีผลให้งานนัน้ส าเร็จหรือ
ล้มเหลวได้ ประเทศพฒันาต่างๆ ในโลกจึงให้ความส าคญัต่อกระบวนการพฒันาทรัพยากรบุคคล 
เพราะเช่ือวา่หากทรัพยากรบุคคลมีคณุภาพ ยอ่มมีโอกาสพบกบัความส าเร็จ 

ธงชยั สมบูรณ์ (2549) ได้กลา่วถึงความส าคญัของบุคลากรวา่ บุคลากรเป็นปัจจยัส าคญั
และเป็นทรัพยากรท่ีมีคุณค่าสงูสุดในการพฒันาองค์การ องค์การจะประสบความส าเร็จได้มาก
น้อยเพียงใดขึน้อยู่กบับุคคล ซึง่เป็นปัจจยัส าคญัในการด าเนินการสามารถจ าแนกความส าคญัของการ
พฒันาทรัพยากรมนษุย์ ดงันี ้ 

1. ช่วยให้บุคคลท่ีปฏิบัติงานในองค์การมีขวญัและก าลงัใจในการปฏิบัติงานเกิดความ
จงรักภกัดีต่อองค์การท่ีตนปฏิบติังาน ซึง่จะสง่ผลโดยตรงต่อผลผลติขององค์การทรัพยากรมนุษย์
เป็นทรัพย์สนิขององค์การ มิใช่คา่ใช้จ่ายพฒันาได้ไม่มีท่ีสิน้สดุ เป็นแหลง่สร้างเสริมและเพิ่มคณุค่า
ของผลผลิตและการบริการขององค์การ การฝึกอบรมให้คนท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ การ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน การเลื่อนต าแหน่ง โยกย้าย การพัฒนาศักยภาพให้คนในองค์การ
ท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างต่อเน่ือง มีขวัญก าลงัใจและมีพฤติกรรมท่ีสอดคล้องกับ
วฒันธรรมในองค์การ มีความจงรักภกัดีจนกระทัง่พ้นสภาพการเป็นคนในองค์การ อีกทัง้บทบาท
ของการจัดการเปลี่ยนไปจากเดิมเป็นอันมาก เพราะต้องการผู้บริหารมืออาชีพจริงเพื่อมาบริหารงาน
ยามวิกฤตได้หรือจดัการงานได้ตามสถานการณ์โดยใช้สหวิทยาการเพื่อการแก้ปัญหา เพราะความ
เปลีย่นแปลงของปัจจยัแวดล้อมทัง้ภายในองค์การและภายนอกองค์การเปลี่ยนแปลงรวดเร็วเป็น
เร่ืองท่ีนกับริหารต้องตามให้ทนัและปรับตวัให้ทนัอีกด้วย  

2. ช่วยให้เข้าใจความซบัซ้อนและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ท าให้เกิดการประดิษฐ์ 
คิดค้นวิธีการและเคร่ืองมือ เคร่ืองใช้อ านวยความสะดวกสบายให้แก่การด ารงชีวิตในลกัษณะท่ี
แขง่ขนักนัสนองความต้องการของมนุษย์มากขึน้ ท าให้เกิดการแขง่ขนัทางธุรกิจอุตสาหกรรมไม่มีท่ี
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สิน้สดุแตล่ะกิจการทัง้ในระดบัประเทศจนถึงระดบัโลกจึงต้องสรรหาคดัเลอืกและเสริมสร้างคนดีไว้
ใช้งาน  

3. ช่วยให้ธุรกิจด าเนินไปได้ เพราะธุรกิจอุตสาหกรรมแขง่ขนักันมากขึน้ จึงเกิดความ
ต้องการคนดีมีความสามารถสงูมาท างานให้ 

4. ช่วยลดปัญหาแรงงาน เพราะพลงัของสถาบนัแรงงานท่ีเติบโตและแข็งแรงขึน้เป็นแรงผลกัดนั
ให้นายจ้างต้องให้ความส าคญัเก่ียวกบัการบริหารงานบุคคลเพิ่มขึน้เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาแรงงานซึ่ง
จะบัน่ทอนความเจริญก้าวหน้าและความมัน่คงขององค์การ  

5. ช่วยพฒันาให้องค์การเจริญเติบโต เพราะการบริหารทรัพยากรมนษุย์เป็นสือ่กลาง
ในการประสานงานกับแผนกต่างๆ เพื่อแสวงหาวิธีการให้ได้บุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมเข้ามา
ท างานในองค์การ เม่ือองค์การได้บุคคลท่ีมีคณุสมบติัดงักลา่ว ยอ่มท าให้องค์การเจริญเติบโตและ
พัฒนายิ่งขึน้ จากการท่ีองค์การใหญ่โตซับซ้อนมากขึน้ตามสภาพแข่งขันและความเจริญทาง 
เศรษฐกิจ การแบ่งงานกันท าในองค์การขนาดเล็กจะมีลกัษณะคนเดียวท างานได้หลายอย่าง แต่
เม่ือองค์การขยายตวัใช้เทคโนโลยีสงูขึน้ก็ต้องการความช านาญเฉพาะอย่างมากขึน้ ซึ่งบางแหง่ใช้
ความ ช านาญเฉพาะอยา่งมากเกินไป (Overspecialization) ก็จะท าให้กระบวนการงานบางอยา่ง
ติดขดัหรือรองานถ้าเกิดความขดัข้องในจุดใดจุดหนึง่ขึน้ ผู้ปฏิบติังานมีอิทธิพลตอ่ความส าเร็จของ
งานอย่างมาก องค์การใดท่ีให้ความเอาใจใสต่่อคนผลผลิตขององค์การนัน้จะเพิ่มมากขึน้เพราะ
คนท างานมีประสทิธิภาพมากขึน้  

6. ช่วยเสริมสร้างความมั่นคงแก่สงัคมและประเทศชาติ  ถ้าการบริหารทรัพยากร
มนุษย์ ด าเนินการอย่างมีประสิทธิภาพแล้ว ย่อมไม่ก่อให้เกิดความขดัแย้งระหว่างองค์การและ
ผู้ปฏิบติังาน ท าให้สภาพสงัคมโดยสว่นรวมมีความเข้าใจที่ดีตอ่กนั  

ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา (2549) ได้กลา่วถึง ความส าคญัพฒันาบุคลากรในของการจัด
การศึกษาตามแนวปฏิรูปการศกึษา มุ่งเน้นการพฒันาคุณภาพของบุคคลอย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิต
เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของโลก การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นสิ่งจ าเป็นท่ี
จะต้องกระท าอยา่งเป็นระบบและตอ่เน่ือง   

สกุัญญา มกุฏอรฤดี (2551) กลา่วถึง ความส าคญัของการพฒันาบุคลากรวา่ สามารถ
ช่วยให้องค์การบรรลเุป้าหมายในการสร้างองค์การแห่งการเรียนรู้ หรือการพฒันาองค์การสูค่วาม
เป็นเลิศ ซึ่งถือว่าทรัพยากรมนุษย์ เป็น 1 ใน 3 รากฐานส าคญั นอกเหนือจากศักยภาพขององค์การและ
ประสิทธิภาพขององค์การและความสามารถหลกัขององค์การท่ีเป็นปัจจัยของการก้าวสูอ่งค์การ
แหง่ความเป็นเลศิได้ 
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วิลาวรรณ รพีพิศาล (2554) ได้กลา่วถึง ความส าคญัของการพฒันาบุคลากรดงันี ้ 
1.เพื่อสรรหาและคดัเลือกบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถเข้ามาท างานในองค์การ 

(Recruitment and Selection)  
2. เพื่อใช้คนให้เกิดประโยชน์สงูสดุ (Utilization)  
3. เพื่อบ ารุงรักษาพนกังานท่ีมีความสามารถให้อยูก่บัองค์การนานๆ (Maintenance)  
4. เพื่อพฒันาให้มีความรู้ความสามารถ (Development)  

สรุปได้ว่า การพฒันาบุคลากรมีความส าคญัและมีความจ าเป็นต่อทกุองค์การ เน่ืองจาก
กระบวนการพฒันา เป็นกลไกส าคญัในการพฒันามนษุย์ ทา่มกลางการเปลีย่นแปลงอยา่งรวดเร็ว
ของเทคโนโลยี สภาพแวดล้อมของสงัคม จึงต้องมีการพฒันาทรัพยากรมนุษย์ให้ทนัตอ่การเปลีย่นแปลง  
เพื่อเข้าใจความซบัซ้อนและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี และพฒันาให้มีความรู้ ความสามารถ  
ศกัยภาพ และความเช่ียวชาญเพื่อการพฒันาองค์การเจริญเติบโต  สง่ผลให้สามารถปฏิบติัหน้าท่ี
ได้ดียิ่งขึน้ มีใจรักงานและมีขวัญก าลงัใจในการท างาน เสริมสร้างความมั่นคงแก่สังคมและ
ประเทศชาติ ตลอดจน เป็นการพฒันาคณุภาพของบุคคลอยา่งตอ่เน่ืองตลอดชีวิต 

1.3 แนวคิดการพัฒนาบุคลากร 
นิสดารก์ เวชยานนท์ (2551) ได้กลา่วถึง แนวคิดเก่ียวกับพฒันาทรัพยากรมนษุย์เป็นการน า

กิจกรรมท่ีมีการก าหนดและวางรูปแบบ อย่างมีระบบมาใช้เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ 
ทกัษะ และปรับปรุงพฤติกรรมของ พนกังานให้ดีขึน้ โดยมุ่งเน้นการพฒันาในสว่น คือ  

1. การพฒันาบุคคล (Individual Development) ความจ าเป็นในระดบับุคคลในการ
เรียนรู้และการพัฒนาตามท่ี  Barrow and Loughlin ให้แนวคิดว่า  องค์การจ าเป็นจะต้องให้
พนกังานเขาเพิ่มพนูความรู้และความสามารถในสิง่ตอ่ไปนี ้กลา่วคือ  

1.1 ควรให้การศึกษาแก่พนกังานเพื่อให้พนกังานสามารถปฏิบติังานให้สอดคล้องกับ
เทคโนโลยีสมัยใหม่ได้อย่างมีประสทิธิผล และให้เกิดความเข้าใจในบทบาท ของตนท่ีพงึอุทิศให้กับ
องค์การและสามารถตดัสนิใจในการท างานได้อยา่งเหมาะสม  

1.2 องค์การต้องการให้พนักงานมีการเพิ่มพูนความรู้  และทักษะใหม่  ๆ และมี
ความสามารถในการปรับตวัได้ทนัตอ่สภาวะการเปลี่ยนแปลง โดยการเรียนรู้ การพฒันา ความสามารถ
ของตนเองและจะต้องมีการพฒันาทกัษะตา่งๆ อยา่งตอ่เน่ือง และทนัสมยัอยูเ่สมอ  

1.3 องค์การต้องการให้พนกังานมีความสามารถในการท างาน ในโครงสร้างแบบแบน
ราบและมีสายการบังคับบัญชาท่ีสัน้กระชับ  การท างานท่ีมีการควบคุมดูแลไม่มากนัก การมี
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วตัถุประสงค์และการตรวจสอบการท างานของตนเอง ตลอดจนการปรับปรุงแก้ไข ข้อผิดพลาดด้วย
ตนเอง  

1.4 องค์การต้องการให้พนักงานมีความสามารถในการติดต่อสื่อสารกับลูกค้าการ
ประสานงานระหว่างแผนกต่างๆ และมีทักษะทางด้านมนุษย์สัมพันธ์ท่ีดีนอกจากนัน้ บุคลากรใน
องค์การยังจ าเป็นต้องมีความยืดหยุ่นในการท างานมีความสามารถในการจัดการเก่ียวกับ  การ
เปลี่ยนแปลงท่ีจะเกิดขึน้ และด าเนินการจัดการกับงานใหม่ๆ อีกทัง้บุคลากรจะต้องมีความรับผิดชอบ
ต่อการเรียนรู้ตนเองให้มากขึน้อีกด้วย บุคลากรจะต้องพัฒนาตนเองให้มีลักษณะเป็นผู้ ท่ี สามารถ
ท างานได้ทนัที 

2 การพฒันาสายอาชีพ (Career Development) เป็นหน้าท่ีของทัง้สองฝ่ายองค์การ
และฝ่ายพนักงานด้วย ในส่วนของพนักงานแต่ละคนจะต้องยอมรับว่าตนมีหน้าท่ีในการพัฒนา
สายงานอาชีพของตนด้วย  โดยต้องคอยประเมินตนเองอยู่เสมอและปฏิบัติตามขัน้ตอนต่างๆ 
เพื่อให้ ตนเองก้าวขึน้ไปในสายงานอาชีพ การพฒันาสายงานอาชีพจะเน้นโอกาสในงานอาชีพท่ี
ตอบสนอง ความสนใจและความต้องการสว่นบุคคล และความต้องการขององค์การให้สอดคล้องกัน 
โดยท่ีองค์การจะต้องก าหนดแผนพฒันาสายงานและการจัดการสายงานของบุคลากร โดยอาศยั 
แผนปฏิบติัการทรัพยากรมนษุย์ท่ีได้รับการวางแผนไว้เรียบร้อยแล้วมาเป็นแนวทางการด าเนินการ 
อยา่งไรก็ดี การพฒันาสายงานอาชีพจะมีความแตกต่างกบัการพฒันาบุคคลเพราะการพฒันาสาย
งานอาชีพเน้นท่ีประสิทธิภาพของงานระยะยาวและมุ่งความส าเร็จของบุคคลเป็นส าคญั กล่าวได้ว่าการ
พฒันาสายงานอาชีพ คือการพฒันาสง่เสริมให้พนกังานพฒันาตนเองตลอดชีวิตการท างาน ดงันัน้ 
การเลือกอาชีพงานจึงต้องจัดท าเป็นกระบวนการไม่ว่าจะมีโอกาสก้าวหน้าหรือไม่ก็ตาม บุคคล
จะต้องพัฒนาสายงานอาชีพทุกขัน้ตอนตลอดชีวิตการท างาน  ซึ่งเม่ือบุคคลเข้าเป็นสมาชิกใน
องค์การก็ย่อมต้องการความเจริญก้าวหน้าในสายงานอาชีพของตนเอง จะเห็นได้ว่า การพฒันา
สายงานอาชีพจึงเป็นความรับผิดชอบและความมุ่งหมายร่วมกันทัง้องค์การและบุคลากร 

3. การพัฒนาองค์การ (Organization Development) การพัฒนาองค์การมีเป้าหมาย
เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพและปรับปรุงสุขภาพขององค์การให้แข็งแรงสมบูรณ์ยิ่งกว่าเดิม  
นอกจากนีก้ารพฒันาองค์การจะต้องเป็นการเปลี่ยนแปลงท่ีไม่ได้เกิดขึน้ในจุดใดจุดหนึง่ แตจ่ะต้อง 
เป็นไปทัว่ทัง้ระบบขององค์การ และการพฒันาองค์การจะต้องค านงึถึงการปรับเปลีย่นคา่นิยมและ 
วฒันธรรม ซึ่งจะต้องเร่ิมจากการเปลี่ยนแปลงท่ีความคิดของคนในองค์การเสียก่อน  เม่ือคนใน 
องค์การเปลี่ยนแปลงความคิดแล้วย่อมจะช่วยสง่ผลเช่ือมโยงไปยงัการปรับเปลี่ยนโครงสร้างใน
การท างานและปรับเปลีย่นการใช้เทคโนโลยี 
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เชาว์ โรจนแสง (2554) ได้กลา่วถึงแนวคิดการพฒันาทรัพยากรมนษุย์ ดงันี ้
1. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ประเภทมุ่งเพิ่มประสบการณ์และการเรียนรู้ให้แก่

ทรัพยากรมนษุย์ ประกอบด้วย การพฒันาทรัพยากรมนษุย์โดยการศกึษา (Education) การพฒันา
ทรัพยากรมนุษย์โดยการฝึกอบรม (Training) และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยการพัฒนา 
(Development) ซึง่การฝึกอบรมจะเน้นการพฒันางานในปัจจุบนั การศกึษาจะเน้นการพฒันางาน
ในอนาคต และการพฒันาจะเน้นการพฒันางานเพื่อการเปลีย่นแปลง 

2. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ประเภทมุ่งการปรับปรุงพฤติกรรมทรัพยากรมนุษย์ 
ประกอบด้วย การพฒันาปัจเจกบุคคล (Individual Development) การพฒันาสายอาชีพ (Career 
Development) และการพัฒนาองค์การ (Organization Development) การพฒันาปัจเจกบุคคล
เป็น การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ท่ีมุ่งเพิ่มประสบการณ์ การเรียนรู้ และการปรับปรุงพฤติกรรม  
เปลี่ยนแปลงทรัพยากรมนุษย์ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม การพฒันาสายอาชีพ
เป็นสว่นหนึง่ของการพฒันาท่ีเน้นการเตรียมความพร้อมและสร้างโอกาสให้กบัทรัพยากรมนษุย์ 

3. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ประเภทมุ่งพฒันาองค์การให้เป็นองค์การการเรียนรู้ 
(Learning Organization) เป็นการบูรณาการการเรียนรู้กับงานเข้าด้วยกันอย่างต่อเน่ืองทัง้ระดบั 
บุคคลกลุ่ม และองค์การ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยมุ่ งพัฒนาองค์การเป็นสิ่งท่ีต่อ
เน่ืองมาจาก การพฒันาโดยการศึกษา การอบรม การพัฒนาปัจเจกบุคคลและการพฒันาอาชีพ  
การพัฒนาองค์การมุ่งท่ีทรัพยากรมนุษย์ทัง้หมดในองค์การ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อาศัย
กระบวนการ เรียนรู้จากประสบการณ์เน้นการก าหนดเป้าหมายและการก าหนดแผนปฏิบติัการ   
มุ่งเปลี่ยนพฤติกรรม ทัศนคติ ทักษะการปฏิบัติงานของคนในกลุ่มต่างๆ ขององค์การ โดยมี
เป้าหมายส าคญัของการพฒันาคือ เพื่อความเจริญเติบโตของทรัพยากรมนุษย์ในด้านอาชีพและ
ในองค์การ การพฒันาองค์การ ต้องมีผู้น าแหง่การเปลีย่นแปลงเป็นผู้กระตุ้นกระบวนการพฒันาให้
ด าเนินการตอ่ไปได้  

แนวคิดของลโีอนาร์ด แนดเลอร์ 
ลีโอนาร์ด แนดเลอร์ (ศิรภัสสรศ์ วงศ์ทองดี, 2559; อ้างอิงจาก Leonard Nadler,1970) 

เป็นบิดาของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เขาได้อธิบายการแนวคิดการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ว่า
เป็นกระบวนการและกิจกรรมการเรียนรู้แบบตัง้ใจ เพราะเกิดจาการวิเคราะห์หาความจ าเป็น มีการ
ออกแบบ ก าหนดเป้าหมาย วตัถปุระสงค์ ผลลพัธ์ท่ีพึงประสงค์ วิธีการด าเนินงาน และเกณฑ์การ
วดัผลไว้ชัดเจน เป็นกระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในทางปฏิบัติ การส ารวจ วิเคราะห์หา
ความจ าเป็น จะท าทัง้ในระดบัองค์การ งานและบุคคล จากนัน้ทาการออกแบบโปรแกรม กลยุทธ์
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การเรียนรู้ท่ีเหมาะสม ตอ่จากนัน้น าไปปฏิบติัตามแผนงานท่ีออกแบบไว้ และขัน้ตอนสดุท้ายมี การ
ประเมินผลตามเกณฑ์ นอกจากนี ้แนดเลอร์ (Nadler) ได้เสนอกรอบแนวคิดหรือตวัแบบในการ
พฒันาทรัพยากรมนษุย์ไว้วา่ต้องจดัให้เหมาะสมกบัสิง่ท่ีเป็นเป้าหมายหลกัในการพฒันา ดงันี ้
 

ภาพประกอบ 2 แนวคิดการพฒันาทรัพยากรมนษุย์ของแนดเลอร์ (Nadler 's Concept of HRD 
Model, 1970) 

ท่ีมา: ศิรภสัสรศ์ วงศ์ทองดี. (2559). การพฒันาทรพัยากรมนษุย์.หน้า144.  

1. การพัฒนางาน (Job development) หมายถึง งานในปัจจุบันท่ีบุคคลท าอยู่การ
พฒันางานถกูจดัไว้คู่กบักิจกรรมการฝึกอบรม (training) ซึง่เป็นกิจกรรมการเรียนรู้ในรูปแบบต่างๆ เพื่อ
พฒันาผู้ปฏิบติังานให้มีความพร้อมในการท างาน ด้วยวิธีการฝึกอบรมภาคทฤษฎีในห้องบรรยาย การ
ฝึกปฏิบติัจริงในท่ีท างาน หรือด้วยการฝึกอบรมทางไกล ทัง้นีเ้พื่อให้บุคลากรมีความรู้ ทกัษะ ทศันคติ 
และประสบการณ์ท่ีเอือ้ตอ่การท างานในปัจจุบนัอยา่งมีประสทิธิภาพ 

2. การพัฒนาปัจเจกบุคคล (individual development) โดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้
ในลกัษณะให้การศึกษา (education) คือ การสร้างการเรียนรู้เพื่องานในอนาคตท่ีเป็นไปตามเป้าหมาย
เส้นทางการเติบโตต าแหน่งหน้าท่ี เพื่อเตรียมบุคลากรให้มีความพร้อมในการไปท างานหรือด ารง
ต าแหนง่งานในอนาคต 

3. การพัฒนาองค์การ (organization development) เป็นการเรียนรู้เพื่อความเติบโต
ก้าวหน้าทัว่ๆไป ทัง้ใน เร่ืองความรู้ ทกัษะ ทศันคติท่ีเสริมให้บุคคลชาญฉลาด รอบรู้ ทัง้ในเร่ืองงานและ

การฝึกอบรม 
(training) 

 

งาน (job) 

การศึกษา 

(Education) 

  บคุคล (Individual) 

 

การพฒันา 
(development) 

 

องค์การ (Oganization) 
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เร่ืองสว่นตวั โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้ในลกัษณะการพฒันา (development) หมายถึง การท าให้ดียิ่งขึน้ 
การท าให้เติบโตยิ่งขึน้ การท าให้เติบโตยั่งยืน การพัฒนาตามแนวคิดของแนดเลอร์เน้นไปท่ีองค์การ 
เพื่อให้องค์การปรับตัวได้ในทุกสถานการณ์ โดยใช้ค าว่า การพัฒนาองค์การ ในภาพใหญ่และ การ
พฒันาในความหมายแคบ โดยมุ่งไปท่ีการพฒันาปัจเจกบุคคลเพื่อจดักิจกรรมการเรียนรู้ให้กบับุคลากร
ท่ีนอกเหนือจากการฝึกอบรมและการศึกษา เน่ืองจากการพัฒนาบุคคลท่ีมิได้เน้นงานในปัจจุบันและ
งานในอนาคต คือ การเรียนรู้เพื่อความเติบโตก้าวหน้าทัว่ๆไป เป็นการเพิ่มพูนความรู้ ทกัษะ ทศันคติท่ี
ช่วยเสริมให้มีความชาญฉลาด รอบรู้ มีความพร้อมมากยิ่งขึน้ 

จากแนวคิดเร่ืองการพัฒนาบุคลากรของแนดเลอร์ (Nadler) สรุปได้ว่า แนวคิดการพัฒนา
ทรัพยากรมนษุย์ ประกอบด้วย 1) การพฒันางาน หมายถึง งานปัจจุบนัท่ีบุคคลท าอยู่ โดยจดัคูไ่ว้
กบักิจกรรมการเรียนรู้โดยการฝึกอบรม 2) การพฒันาปัจเจกบุคคล หมายถึง การสร้างเรียนรู้งาน
ในอนาคต โดยจัดคู่ไว้กับกิจกรรมการเรียนรู้โดยการศึกษา 3) การพฒันาองค์การ หมายถึง การเรียนรู้
เพื่อความเติบโตก้าวหน้าทัว่ๆไป เป็นการเพิ่มพูนความรู้ ทกัษะ ทศันคติ โดยกิจกรรมการเรียนรู้ใน
ลกัษณะการพฒันา 

แนวคิดของกิลลย์ีและคณะ  
เจอร์รี ดบัเบิลยู. กิลลีย์; สตีเวน เอ.เอ็กแลนด์ ; และแอน เมย์คูนิช กิลลีย์ (ศิรภสัสรศ์ 

วงศ์ทองดี, 2559; อ้างอิงจาก Jerry W Gilley;Steven A. Eggland; & Ann Maycunich Gilley 
1989; 2002) ได้เสนอกรอบแนวคิดการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในปี ค.ศ. 1989 โดยมีส่วนท่ี
เก่ียวข้องกบั 3 เร่ือง ดงันี ้

1. การพฒันาเน้นท่ีตัวบุคคล (individual development) ซึ่งครอบคลมุแนวคิดของ
แนดเลอร์ในส่วนของการพัฒนาผ่านกระบวนการจัดการศึกษา (education) และผ่านกระบวนการฝึกอบรม 
(training) และผา่นกระบวนการเรียนรู้ด้วยตวัเองด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย (self learning)  

2. การพัฒนาอาชีพ (career development) เน้นการดูแลพัฒนาบุคลากรให้เติบโต
ก้าวหน้าตามเส้นทางอาชีพในระยะยาว 

3. การพฒันาองค์การ (organization development) ซึ่งให้ความส าคญักับกระบวนการพฒันา
และสร้างการปรับตัวขององค์การให้สามารถรับการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึน้ทัง้จากภายในและ
ภายนอกและท่ีเกิดขึน้ในสภาพแวดล้อมภายนอกองค์การ 
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                                                                                                                      การพฒันาทรัพยากรมนษุย์ 
                                                (human resource  development)  

 

ภาพประกอบ 3 แนวคิดการพฒันาทรัพยากรมนษุย์ของกิลลย์ีและคณะ (Jerry W. Gilley; Steven 
A. Eggland; & Ann Maycunich Gilley; 1989) 

ท่ีมา: ศิรภสัสรศ์ วงศ์ทองดี.(2559) การพฒันาทรพัยากรมนษุย์. หน้า 146. 

ตอ่มาใน ค.ศ. 2002 แนวคิดและวิธีการพฒันางานท่ีมุ่งเน้นทัว่ทัง้องค์การ ท าให้เกิด
แนวคิดการบริหารผลการปฏิบติังาน (performance management) เพื่อท าให้การปฏิบติังานของ
บุคลากรเกิดประสิทธิภาพโดยรวมทัง้ระบบตลอดเวลา กิลลีย์และคณะ จึงเพิ่มบทบาทและการ
ปฏิบัติท่ีครอบคลมุผลงานทัง้ระยะสัน้และระยะยาว ทัง้ในระดบัปัจเจกบุคคลและระดบัองค์การ 
ท าให้บทบาทและหน้าท่ีของการพฒันาทรัพยากรมนุษย์กลายเป็น 4 มิติ เพิ่มจากองค์ประกอบท่ี
เสนอไว้ใน ค.ศ. 1989 

 
 
 
 
 

 
 

การพฒันาปัจเจกบุคคล 
(individual Development) 

    การพฒันาองค์การ    

     (Organization 

Development) 

 

     
            การพฒันาอาชพี  
    (Career Development)  
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 ผลลพัธ์ระยะสัน้ 
 (short-term results) 

 
 
 
 ผลลพัธ์ระยะยาว 
 (long-term results) 

 

 

ภาพประกอบ 4 แนวคิดการพฒันาทรัพยากรมนษุย์ของกิลลย์ีและคณะ (Jerry W. Gilley; Steven 
A. Eggland; & Ann Maycunich Gilley; 2002) 

ท่ีมา: ศิรภสัสรศ์ วงศ์ทองดี. (2559). การพฒันาทรพัยากรมนษุย์. หน้า 147. 

จากแนวคิดการพฒันาทรัพยากรมนุษย์ของกิลลีย์และคณะ (Jerry W. Gilley; Steven A. 
Eggland; & Ann Maycunich Gilley , 2002) มีองค์ประกอบท่ีส าคญั 4 ด้าน ดงันี ้

1. การพฒันาปัจเจกบุคคล (individual development) เป็นงานท่ีมุ่งเน้นในสว่นบุคคล
และเกิดผลลพัธ์ในระยะสัน้ การพฒันาความรู้ ทกัษะ และพฤติกรรมการท างานของบุคลากรแต่ละองค์การ
เพื่อให้สามารถท างานปัจจุบนัท่ีรับผิดชอบได้  

2. การพัฒนาอาชีพ (career development) เป็นงานท่ีมุ่งเน้นส่วนบุคคลและเกิดผล
ลพัธ์ในระยะยาว หมายถึงการวิเคราะห์ความจ าเป็น เป็นรายบุคคลในส่วนของความสนใจ ค่านิยม 
ความสามารถ เพื่อท่ีจะน าข้อมลูท่ีได้รับไปใช้ในการวางแผนพฒันาให้มีความรู้ และทกัษะในการท างาน
ในอนาคต 

3. การบริหารผลการปฏิบัติงาน (performance management) เป็นงานท่ีมุ่งเน้น
ภาพรวมทัง้องค์การ และเกิดผลในระยะสัน้ ซึ่งหมายถึง การมุ่งปรับปรุงผลงานขององค์การ โดยมี
เป้าหมายเพื่อประกนัหรือรับรองวา่บุคลากรจะต้องมีความรู้ ทกัษะ แรงจูงใจ และมีสภาพแวดล้อมท่ีดีใน
การสนบัสนนุให้บุคลากรสร้างผลงานได้อยา่งสมัฤทธ์ิผล 

 
 

  การพฒันาปจัเจกบุคคล              การบริหารผลการปฏิบตัิงาน 
   (individual development)         (performance management) 
 

 

  HRD roles 
                                     And   practices 

การพฒันาอาชีพ                         การพฒันาองค์การ 
       (career development)      (organization development) 
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4. การพัฒนาองค์การ (organization development) เป็นงานท่ีมุ่ งเน้นภาพรวม
องค์การ และเกิดผลในระยะยาว ซึ่งหมายถึง การแก้ไขปัญหาขององค์การ การปรับปรุงหรือวางระบบ
โครงสร้างองค์การ การสร้างวฒันธรรมองค์การ การก าหนดกลยทุธ์และกระบวนการบริหารงาน และการ
สร้างให้เกิดภาวะผู้น า 

จากแนวคิดของกิลลีย์และคณะ สรุปได้วา่ การพฒันาทรัพยากรมนุษย์ มีองค์ประกอบท่ี
ส าคญั 4 ด้าน ดงันี ้1) การพฒันาปัจเจกบุคคล 2) การพฒันาอาชีพ 3) การบริหารผลการปฏิบติังาน และ 
4) การพัฒนาองค์การ โดยการพัฒนาปัจเจกบุคคลและการบริหารผลการปฏิบัติงาน เป็นการ
พฒันามุ่งเน้นผลลพัธ์ระยะสัน้  และการพฒันาอาชีพ การพฒันาองค์การ เป็นการพฒันามุ่งเน้น
ผลลพัธ์ระยะยาว   

จากการศึกษาค้นคว้าแนวคิดต่างๆ ท่ีกลา่วมาแล้วเก่ียวกับการพัฒนาบุคลากร พบว่า  
นกัการศึกษามีแนวคิดเก่ียวกับการพัฒนาบุคลากรท่ีใกล้เคียงกัน ผู้วิจัยได้เสนอรายละเอียดของ
แนวคิดการพฒันาบุคลากรไว้ในตาราง 1 ดงันี ้

ตาราง 1 การสงัเคราะห์แนวคิดการพฒันาบุคลากร 

 

 
 

แนวคดิการพฒันาบคุลากร 
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การพฒันาปัจเจกบุคคล (Individual 
Development) 

✓ ✓  ✓ ✓ 

การพฒันาสายอาชีพ   
(Career Development) 

✓ ✓  ✓ ✓ 

การพฒันาองค์การ  
(Organization Development) 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

การพฒันางาน  
(Job development) 

  ✓   

การบริหารผลการปฏิบตัิงาน 
(performance management) 

    ✓ 



 23 
 

จากตาราง 1 พบว่า จากการศึกษาแนวคิดการพัฒนาบุคลากรของนักวิชาการข้างต้น 
ผู้วิจยัมีหลกัการในการพิจารณา แนวทางการพฒันาบุคลากรในการศกึษาวิจยัครัง้นี ้ผู้วิจยัคดัเลอืก
แนวคิดของนักวิชาการท่ีมีความคิดเห็นสอดคล้องกันตัง้แต่ 3 คนขึน้ไป จึงสรุปแนวทางการพัฒนา
บุคลากร ได้ 3 ด้าน ดังนี ้1) การพัฒนาปัจเจกบุคคล (Individual Development) 2) การพัฒนา
สายอาชีพ (Career Development) 3) การพฒันาองค์การ (Organization Development) 

1.4 รูปแบบ วิธีการ การพัฒนาบุคลากร 
เสริมศกัด์ิ วิศาลาภรณ์ (2547) เสนอวิธีการและรูปแบบพฒันาบุคลากร ดงันี ้ 

1. การฝึกอบรม  
2. การพฒันาตนเอง หรือการเรียนรู้ด้วยตนเอง  
3. การวิจยัปฏิบติัการ  
4. การศกึษาดงูานทัง้ภายในประเทศและตา่งประเทศ  
5. การจัดกิจกรรมทางวิชาการ เช่นการประชุมทางวิชาการ การประชุมปฏิบติัการ 

(workshop) การสมัมนา และการจดันิทรรศการ  
6. การจัดระบบพี่ เลีย้ง (mentoring) การแนะแนว  (counseling) การเสนอแนะ 

(coaching)  
7. การศกึษาตอ่  

นิสดารก์ เวชยนนัท์ (2548) กลา่วถึงรูปแบบและวิธีการการพฒันาบุคลากร ดงันี ้1) สอนตวัต่อตวั 
(Coaching)  2) สร้างสถานการณ์จ าลอง (Games)  3) ทดสอบแนวคิดฝึกทักษะ (Cases) 4) อภิปราย 
(discussion)  5) ใช้วิดีโอ (behavior modeling)  6) ดคูวามสามารถ (in-basket traing)  7) ฝึกปฏิบติัจริง 
(internships)  8) บทบาทสมมุติ (role playing)  9) สบัเปลี่ยนงาน (job rotation) 10) โปรแกรม
เรียนด้วยตนเอง บรรยาย ฝึกงาน จดัสถานการณ์จ าลองเหมือนจริง  

ยุภาดี ปณะราช (2551) กล่าวถึง รูปแบบวิธีการการพัฒนาบุคลากรโดยใช้วิธีการ
ฝึกอบรมซึ่งประโยชน์ของการฝึกอบรมเป็น กระบวนการพฒันาความรู้ ทกัษะ ทศันคติของบุคคล  
มีวีธีการตา่งๆ ดงันี ้ 

1. การบรรยาย (Lecture) เป็นวิธีการท่ีใช้วิทยากรเป็นหลกัในการถ่ายทอดเนือ้หา
และประสบการณ์ การใช้สื่อท่ีเหมาะสมประกอบ ท าให้ผู้ เข้าอบรมได้รับความรู้ ความเข้าใจใน
เนือ้หานัน้ๆตรงกนั 
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2. การอภิปราย (Discussion) เป็นวิธีการท่ีใช้วิทยากรให้ความรู้และประสบการณ์ 
และผู้ เข้ารับการอบรมได้มีสว่นร่วมในการแลกเปลีย่นความคิดเห็น ซึง่จะช่วยให้ผู้ เข้าอบรมมีความ
เข้าใจ มากขึน้  

3. การแสดงบทบาทสมมุติ (Role play) เป็นเทคนิควิธีสง่เสริมให้ผู้ เข้าอบรมมีโอกาสแสดงออก 
เกิดความรู้สกึความนึกคิดในการแสดงบทบาทของคนอ่ืน และยงัเป็นการฝึกประสบการณ์ ในการ
คิดวิเคราะห์ ตดัสินใจในเหตกุารณ์ ท่ีสมมติุขึน้จากความเป็นจริง ท าให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ เจต
คติท่ียาวนานและลกึซึง้ ซึง่มีผลโดยตรงต่อพฤติกรรมของผู้ เข้าอบรม ในการปรับแก้ไขปัญหา เม่ือ ต้อง
เผชิญเหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้จริง  

4. กรณีตัวอย่าง (Case) เป็นการเช่ือมโยงสิ่งท่ีเกิดขึน้ในชีวิตประจ าวนั จากสื่อ ค า
บอกเลา่ เพื่อฝึกกระบวนการคิดวิเคราะห์ แยกแยะประเด็นปัญหา ประเมินคุณค่าของสิ่งต่างๆ 
ตดัสินใจอยา่งมี หลกัเกณฑ์และเหตผุล สง่เสริมการแลกเปลีย่นความคิด ประสบการณ์ ความรู้สกึ 
เจตคติกบัผู้ อ่ืน  

5. สถานการณ์ จ าลอง  (Simulation) เป็น เทคนิคกระบวนการสร้างรูปแบบ
สถานการณ์โดย จ าลองสถานการณ์จริง มุ่งฝึกและพฒันาเฉพาะบางประการ ช่วยสง่เสริมให้เป็นผู้
มีลกัษณะของการใฝ่รู้คิดวิเคราะห์วินิจฉยั และตดัสนิใจด้วยตนเองอยา่งเหมาะสม  

นิสดารก์ เวชยานนท์ (2551) ได้กลา่วถึง รูปแบบการพฒันาทรัพยากรมนษุย์ไว้  ดงันี ้
1. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เป็นการด าเนินให้บุคลากรได้รับประสบการณ์และ

การเรียนรู้ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง เพื่อน ามาปรับปรุงความสามารถในการท างาน  โดยวิธีการ  
3 ประการ คือ  

1.1 การฝึกอบรม (Training) เป็นกิจกรรมท่ีก่อให้เกิดการเรียนรู้ มุ่งเน้นเก่ียวกบังานท่ี
ปฏิบติัอยูใ่น ปัจจุบนั เป้าหมายคือการยกระดบัความรู้ ความสามารถ ทกัษะของพนกังานในขณะนัน้ให้
สามารถท างานในต าแหนง่นัน้ๆ ได้ ผู้ ท่ีผา่นการอบรมไปแล้วสามารถน าความรู้ไปใช้ได้ทนัที  

1.2 การศึกษา (Education) การศึกษานับว่าเป็นวิธีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
โดยตรง เพราะการให้การศึกษาเป็นการเพิ่ มพูนความรู้  ทักษะ ทัศนคติ  ตลอดจนเสริมสร้าง
ความสามารถในการปรับตวัในทกุๆ ด้าน ให้กับบุคคล ถ้าพิจารณาในแง่องค์การแล้วการศกึษาจะเน้น
การเตรียมพนกังานส าหรับในอนาคต เพื่อเตรียมพนกังานให้มีความพร้อมท่ีจะทางานตามความต้องการ
ขององค์การในอนาคต หรืออีกกรณีหนึ่งการให้การศึกษาสามารถใช้เพื่อเตรียมพนกังานเพื่อการเลื่อน
ต าแหนง่งานใหม่ซึง่อาจต้องใช้ระยะเวลานาน  
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1.3 การพฒันา (Development) เป็นกระบวนการปรับปรุงองค์การให้มีประสิทธิภาพ
เป็นกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีไม่ได้มุ่งเน้นท่ีตัวงาน แต่มีจุดเน้นเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงตามท่ีองค์การ
ต้องการการพฒันาองค์การนัน้เป็นการเตรียมความพร้อมให้กบัองค์การเพื่อการปฏิบติังานขององค์การ
ในอนาคต เพื่อให้สอดคล้องกบัเทคโนโลยีรวมทัง้สิง่แวดล้อมตา่งๆ ท่ีเปลีย่นแปลงไปอยา่งรวดเร็ว 

2. การพฒันาทรัพยากรมนษุย์ เป็นการพฒันาองค์การให้เป็นองค์การแหง่การเรียนรู้ (Learning 
Organization) ซึ่งหลักการนีจ้ะเป็นการบูรณาการระหว่างการเรียนรู้และงานเข้า  ด้วยกันซึ่ง
สามารถรวมกันได้อยา่งต่อเน่ืองและเป็นระบบในสว่น คือ ในระดบับุคคล (Individual) ระดบักลุม่
หรือทีมผู้ ปฏิบัติงาน (Work Groups or Teams) และระดับระบบโดยรวม  (The System)  และ
กระบวนการเรียนรู้แบง่ออกเป็น 3 ประเภท คือ  

2.1 การเรียนรู้จากประสบการณ์  
2.2 การเรียนรู้ท่ีจะปรับตวัให้เข้ากบัสถานการณ์ในปัจจุบนั  
2.3 การเรียนรู้เพื่อเตรียมตวัส าหรับการเปลีย่นแปลงในอนาคต 

ปาร์กและลุกส์-ฮอสลี่ (Sparks, Dennis, Horley, & susan, 1990) เสนอรูปแบบการ
พฒันาครู 5 รูปแบบ  ดงันี ้

1. การพัฒนาท่ีเกิดจากความต้องการของครูเอง (individually guided) รูปแบบนี ้
เช่ือวา่ครู คือผู้ ท่ีจะก าหนดความต้องการจ าเป็นในการพฒันาตวัเขาเองดีท่ีสดุ และสิ่งท่ีจะพฒันามี
ความ เก่ียวข้องกับประสบการณ์การเรียนรู้โดยตรง ขัน้ตอนการพัฒนาครูตามรูปแบบนี  ้เร่ิมต้น
ด้วยการระบุความต้องการจ าเป็น จดัท าแผนปฏิบติังาน ประเมินผลงาน 

2. การสงัเกตและการประเมิน (observation and assessment) โดยการให้โอกาส
ครูได้ สงัเกตและมีข้อมูลย้อนกลบักับเพื่อนครูคนอ่ืนๆ ซึ่งให้ผลดีทัง้ผู้สงัเกตและผู้ถูกสงัเกต โดย
อาจใช้วิธี Peer coaching, Team Building, Collaboration, Clinical Supervision  

3. การมีส่วนเก่ียวข้องในกระบวนการพัฒนา  (involvement in a development 
process) รูปแบบนีเ้ช่ือว่า ครูเป็นผู้ เรียนรู้ท่ีเป็นผู้ ใหญ่  ต้องการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาท่ี 
สอดคล้องกับความสนใจในงานของเขา และเช่ือว่าครูเป็นผู้ ท่ีอยู่ในฐานะท่ีจะเป็นผู้ ก าหนดแนว 
ทางการแก้ปัญหานัน้ได้ดีท่ีสดุ ท าให้ครูมีลกัษณะกลายเป็นผู้วิจัยเป็นผู้ เรียนรู้ด้วยตนเอง และเป็น
ผู้สรรหาทางแก้ปัญหาหลกัสตูรการสอนด้วยตัวเอง เร่ิมจากการก าหนดปัญหา การหาทางเลือก
เพื่อแก้ปัญหาการพัฒนาแผนด าเนินงานจากข้อมูลท่ีศึกษาได้  การด าเนินการแก้ปัญหา การ
ประเมินผล การด าเนินงานตามแผนเพื่อน าไปสูก่ารปรับปรุงหรือเปลีย่นแปลงแผนการด าเนินงาน  
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4. การฝึกอบรม  (training) เป็นรูปแบบใช้กันมานานและใช้กันค่อนข้างมาก 
มีลกัษณะเป็นการถ่ายทอดความรู้ เป็นการเปลีย่นแปลงท่ีเกิดจากการกระท าภายนอก ซึ่งมักพบ
ปัญหาในการน าเอาทกัษะการเรียนรู้ท่ีได้รับจากการฝึกอบรมไปสูก่ารปฏิบติัจริงในห้องเรียน  

5. การสืบเสาะค้นหา (inquiry) ซึ่งอาจใช้ได้กับทัง้รายบุคคลหรือกับรายกลุ่ม เป็น
รูปแบบท่ีมุ่งให้ครูได้ศึกษาค้นคว้าเพื่อการปรับปรุงแก้ไขปัญหาการเรียนการสอนในห้องเรียนหรือ
ปัญหาของโรงเรียนโดยอาจใช้วิธีการวิจัยเชิงปฏิบติัการ หรืออาจใช้วิธีการวงจรคุณภาพ หรืออาจ
ใช้วิธีการบริหารคณุภาพโดยรวม  

แคทเตทเตอร์และยัง (Castetter & Young, 2000) กล่าวถึงรูปแบบ วิธีการพัฒนาครู 
(Program method) ว่าประกอบด้วย 3 วิธีการหลกั คือ 1) การศกึษาด้วยตนเอง  2) การอบรม 3)  
การศึกษาต่อ วิธีการพฒันาอาจจัดท าได้ทัง้รายกลุม่และรายบุคคล การเลือกวิธีการพฒันาขึน้อยู่กับ
องค์ประกอบหลายประการ คือ วตัถุประสงค์ของการพฒันาครู จ านวนบุคลากรท่ีเข้ารับการอบรม 
ค่าใช้จ่าย ระยะเวลา ส่วนวิธีการย่อยในการพัฒนาท่ีเลือกใช้ขึน้อยู่กับวตัถุประสงค์การพัฒนา 
ประเภท ประโยชน์ ความเหมาะสม วิธีการพฒันาทกัษะการฝึกอบรม เรียงล าดบัการปฏิสมัพนัธ์
จากน้อยไปมากคือ การใช้สถานการณ์  จ าลอง การใช้ตัวแบบ การแสดงบทบาทสมมุติ กรณีศึกษา  
การบรรยาย การอภิปราย การสมัมนา และการระดมสมอง รูปแบบท่ีใช้ในการพฒันา มี 2 ลกัษณะ  

1. On–The–Job Training เป็นวิธีการพฒันาในขณะปฏิบติังานในสถานท่ีปฏิบติังาน
อยู ่วิธีการท่ีใช้ในการพฒันาลกัษณะนีมี้ 5 วิธี คือ  

1.1 การสอนงาน (Coaching) เน้นการเรียนรู้ด้วยการปฏิบติั ภายใต้การดูแลช่วยเหลือ
ของผู้ มีประสบการณ์มากกว่าการให้แก้ปัญหาด้วยตัวเอง หาวิธีแก้ปัญหา ให้โอกาสเป็นผู้ น าให้เป็น
ตวัแทนเข้าร่วมกิจกรรมกบัผู้บริหารระดบัสงู 

1.2 มอบหมายงาน (Understudy of “Assistant to”) เป็นวิธีการให้ช่วยท างานเป็น
โครงการ ผู้สอนงานจะเลอืกกิจกรรมท่ีก่อให้เกิดความรู้ทางการปฏิบติังาน ความสามารถการจดัการงาน 
การพฒันาคณุสมบติัด้านคณุภาพ เน้นการเป็นหวัหน้างาน การให้ค าแนะน า การสัง่การ  

1.3 การหมุนเวียนงาน (Job Rotation) ให้หมุนเวียนปฏิบัติงานในหน่วยต่างๆ เพื่อ 
รอบรู้ในงาน มีประสบการณ์การบริหารงานซึง่จะช่วยให้บริหารงานระดบัสงูได้  

1.4 การผสมผสานระหว่างการสอนงานและการหมุนเวียนปฏิบติังาน (Management 
Apprenticeship) ให้ผู้ รับการพฒันาปฏิบติังานกบัหวัหน้าท่ีมีภาวะผู้น าตา่งกนั หวัหน้างานให้ค าแนะน า 
พิจารณาผู้ รับการพัฒนาจะเป็นหัวหน้างานสว่นใดต้องมีภาวะผู้น าใด จัดโปรแกรมเฉพาะนัน้ เจาะลึก
ลกัษณะเฉพาะผู้บริหาร  
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1.5 การพัฒนาหลากหลาย (Multiple Management) โดยให้ผู้ รับการพัฒนาจ านวน
หนึง่เสนอความคิดเห็นการบริหารงานของหนว่ยงานไปยงัระดบัสงู ถ้ารับความเห็นชอบก็น าสูก่ารปฏิบติั 
ถ้าไม่ได้รับความเห็นชอบต้องชีแ้จงเป็นลายลกัษณ์อักษรภายใน 10 วัน ถ้าหาข้อยุติไม่ได้ก็จะไม่ได้
เสนอกลบัไปอีก หลงัจากท าหน้าท่ีระยะหนึง่จะมีการประเมินการปฏิบติังาน โดยผู้ รับการพฒันาประเมิน
กนัเอง ใครมีคะแนนสงูก็จะได้รับเลอืกเป็นหวัหน้างาน  

2. Off–The–Job Training พฒันาครูนอกหน่วยงาน แบง่เป็น 2 ลกัษณะ การพฒันา
เป็นรายบุคคลและพฒันาเป็นกลุม่  

1. การพฒันาเป็นรายบุคคล (Individualized Training)  
1.1 การศึกษาด้วยตนเอง (Planned Rereading Program) มีแนวคิดจาก 

ทฤษฎีของ Skinner ผู้ เรียนเรียนรู้ด้วยความสามารถของตนเอง  
1.2 การฝึก ในสถานการณ์ จ ริง  (Training in the field) พัฒ นาค รูใน 

สถานการณ์จริงท่ีไม่ใช่หน่วยงานท่ีตนเองปฏิบัติงานอยู่  ผู้ รับการพัฒนาได้รับประสบการณ์ท่ี
กว้างขวางไม่มีผลกระทบตอ่ตนเองและหนว่ยงานท่ีปฏิบติังานอยู่  

2. การพฒันาเป็นกลุม่ (Grouping Training Method) มีพืน้ฐานความคิดเร่ือง ความ
คล้ายคลงึของคณุลกัษณะ จึงจดัให้ทกุคนรับการพฒันาไปพร้อมๆกนัมี 4 วิธี  

2.1 การบรรยาย (Lecture) ใช้มากในการฝึกอบรมกลุ่ม ผู้บรรยายมีประสบการณ์สูง 
ข้อเสียคือมีผู้ รับข้อมูลเพียงฝ่ายเดียว งานวิจัยพบว่า การวิจัยได้ผลน้อยมากในการก่อให้เกิดผล
บรรลตุามวตัถปุระสงค์จึงควรใช้วิธีการอ่ืนร่วมด้วย  

2.2 การประชุมกลุ่ม  (Group Meeting) เน้นการรวมกลุ่มเพื่อให้ผู้ รับการ 
พฒันาได้แลกเปลีย่นแนวคิด ประสบการณ์ระหวา่งกนัท าได้หลายลกัษณะ  

2.2.1 การสนทนากลุม่ (Group Discussion) การรวมกลุม่อภิปรายเร่ือง
ท่ีสนใจร่วมกนั หาแนวทางปฏิบติัข้อสรุปท่ีกลุม่มีความเห็นพ้องกนั 

2.2.2 การประชุมปรึกษาหารือ (Conference) เป็นการประชุมของกลุม่ท่ี
มีประสบการณ์ตามความสนใจ รวบรวมความคิดเห็น เสนอข้อเท็จจริงหาข้อสรุป  

2.2.3 การสมัมนา (Seminar) การท่ีคณะบุคคลท่ีมีความรู้ ประสบการณ์ 
มีความสนใจในเร่ืองเดียวกนั มาประชุมแสดงความคิดเห็นร่วมกนั ช่วยชีแ้นะให้ค าแนะน าปรึกษา 
แลกเปลีย่นประสบการณ์ เพื่อการประมวล ส ารวจปัญหา แสวงหาข้อตกลงร่วม ข้อตดัสนิใจหรือ
เพื่อก าหนดนโยบาย  
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2.2.4 การประชุมทางวิชากร (Symposium) มีลกัษณะคล้ายปาฐกถา
เป็นคณะ โดยผู้ เช่ียวชาญ  (Expert) บรรยายตามหัวข้อเฉพาะของตน ตามเวลาท่ีก าหนด เม่ือ
ผู้ เช่ียวชาญบรรยายให้ความรู้จนจบแล้ว มกัจะเปิดให้ผู้ ฟังซกัถามได้  

2.2.5 การประชุมแบบคณะกรรมการ (Syndicate) เป็นเทคนิคในการ
พฒันาบุคคล ใช้ในการอบรมบุคคลท่ีมีประสบการณ์มากในการท างาน แลกเปลีย่นประสบการณ์
ตอ่ปัญหาท่ีมอบหมายให้อภิปราย ร่วมกัน เกิดการเรียนรู้ ได้การแลกเปลีย่นประสบการณ์ในการ
แก้ปัญหา ความรู้ความเข้าใจในปัญหาทกัษะสมัพนัธ์ระหวา่งบุคคล ทกัษะระหวา่งบุคคลกับกลุม่ 
ธรรมชาติท่ีเด่นชัด คือ การประชุมเพื่อแก้ปัญหาผู้ เข้าร่วมประชุมจะคิดร่วมกันเป็นกลุ่ม  รวม
ประสบการณ์ของทกุคนมาแก้ปัญหาร่วมกนั  

2.2.6 การอภิปรายแบบคณะ (Panel) การอภิปรายกลุม่ 3-6 คนต่อหน้า
ผู้ ฟังจ านวนมาก  

2.2.7 การระดมสมอง (Brain Storming) เป็นการประชุมท่ีมุ่ งให้เกิด
ความคิดปัจจุบนัแบบเร่งด่วน ให้ได้ความคิดมากท่ีสดุเท่าท่ีจะคิดได้ เป็นการประชุมเพื่อประมวล 
ข้อคิด ความเห็นและข้อเสนอแนะ ด้วยเทคนิคการระดมความคิด การประมวลข้อคิดด้วยเทคนิค 
เฉพาะอยา่ง 

2.3 สร้างสถานการณ์จ าลอง (Simulation) การเลยีนแบบสถานการณ์จริง  
2.3.1 ศึกษารายกรณี (Case Method) การฝึกวิเคราะห์หาแนวทางจาก

เหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้  
2.3.2 สถานการณ์ ปัญหา  (Incident Process) การฝึกวิ เคราะห์หา

แนวทางแก้ปัญหาจากเหตุการณ์จริงท่ีเคยปรากฏ หดัตัง้ค าถามเพื่อให้ได้ข้อมูลในการวิเคราะห์
ปัญหา  

2.3.3 การฝึกปฏิบัติในเวลาจ ากัด (In - Basket) เป็นการพัฒนาโดยให้
ผู้ รับการพฒันาฝึกรับผิดชอบงานด้วยตนเอง เม่ือสิน้สดุเวลา พบปะกนั อภิปราย หาข้อสรุป ใช้ได้ดี
ในการพฒันาการตดัสนิใจ  

2.3.4 บทบาทสมมติุ (Role Playing) พฒันาจากการเลน่ของเด็กเป็นวิธีท่ี
ดีท่ีสดุวิธีหนึง่ แสดงให้เห็นสภาพการณ์หนึง่ท่ีคล้ายของจริงมากท่ีสดุ 

2.3.5 เกมส์การบริหาร (Management Game) น าหลกัการเลน่เกมส์มา
ใช้ในการพฒันา มีผู้ เลน่ กฎระเบียบ เป้าหมายการแขง่ขนั  
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2.4 การฝึกอบรมในห้องปฏิบัติการ  (Laboratory Training or Sensitivity 
Training) การรู้จกัตนเอง ผู้ อ่ืน สร้างสมัพนัธภาพระหว่างบุคคล จัดสถานการณ์จ าลองฝึกโอกาส 
การปฏิสมัพนัธ์กบัผู้ อ่ืน เรียนรู้ซึง่กนัและกนั สมาชิกกลุม่ควรมีไม่มาก 

จากการศกึษาค้นคว้า รูปแบบการพฒันาบุคลากร พบวา่ นกัการศกึษามีแนวคิดเก่ียวกับ
รูปแบบการพฒันาบุคลากรท่ีใกล้เคียงกัน ผู้วิจยัได้สรุปรูปแบบการพฒันาบุคลากร ไว้ในตาราง 2 
ดงันี ้

ตาราง 2  รูปแบบ วิธีการ การพฒันาบุคลากร  
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1.การฝึกอบรม ✓  ✓   ✓ 

2.การพฒันาตนเองหรือการเรียนรู้ 
ด้วยตนเอง  

✓ ✓    ✓ 

3. การวจิยัปฏิบตักิาร ✓      
4. การศกึษาดงูานทัง้
ภายในประเทศและต่างประเทศ  

✓      

5. การจดักิจกรรมทางวชิาการ เช่น 
การประชมุทางวชิาการ การประชมุ
ปฏิบตักิาร (workshop) การ
สมัมนา และการจดันิทรรศการ 

✓     ✓ 

6. การจดัระบบพ่ีเลีย้ง 
(mentoring)  

✓      

7. การแนะแนว (counseling)  ✓      

8. การเสนอแนะหรือการสอนตวัตอ่
ตวั (coaching) 

✓ ✓    ✓ 

9. การศกึษาตอ่  ✓  ✓   ✓ 
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ตาราง 2 (ตอ่ 
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10. สร้างสถานการณ์จ าลอง 
(Games)   

 ✓  ✓  ✓ 

11. ทดสอบแนวคดิฝึกทกัษะ 
(Cases) 

 ✓     

12. อภิปราย (discussion)    ✓  ✓ ✓ ✓ 

13. ใช้วดิีโอ (behavior modeling)    ✓     

14. ดคูวามสามารถ (in-basket 
traing)   

 ✓     

15. ฝึกปฏิบตัจิริง (internships)    ✓     

16. บทบาทสมมตุ ิ(role playing)    ✓  ✓  ✓ 

17. สบัเปล่ียนงาน (job rotation)    ✓    ✓ 

18. การบรรยาย (Lecture)    ✓  ✓ 

19. กรณีตวัอย่าง    ✓  ✓ 

20. การพฒันา   ✓    

21. การเรียนรู้จากประสบการณ์   ✓    

22. การเรียนรู้ท่ีจะปรับตวัให้เข้ากับ
สถานการณ์ในปัจจบุนั 

  ✓    

23. การเรียนรู้เพ่ือเตรียมตัว
ส าหรับการเปล่ียนแปลงใน
อนาคต 

  ✓    

24. ระบคุวามต้องการจ าเป็น จดัท า
แผนปฏิบตังิาน ประเมนิผลงาน 

  ✓    
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ตาราง 2 (ตอ่) 
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25. การสงัเกตและการประเมนิ 
(observation and assessment) 

  ✓    

26. การมีสว่นเก่ียวข้องใน
กระบวนการพฒันา 

  ✓    

27. การสืบเสาะค้นหา (inquiry)   ✓    

28. ระดมสมอง      ✓ 

29. มอบหมายงาน       ✓ 

30. การผสมผสานระหว่างการสอน
งานและการหมนุเวียนปฏิบตังิาน 
(Management Apprenticeship) 

     ✓ 

31. การพฒันาหลากหลาย (Multiple 
Management) 

     ✓ 

32. การฝึกในสถานการณ์จริง 
(Training in the field) 

     ✓ 

33. การประชมุกลุม่ (Group Meeting)      ✓ 

34. การประชมุปรึกษาหารือ 
(Conference) 

     ✓ 

35. การประชมุคณะกรรมการ 
(Syndicate) 

     ✓ 

36. การอภิปรายแบบคณะ (Panel)      ✓ 

37.การระดมสมอง (Brain 
Storming) 

     ✓ 

38.การฝึกปฏิบตัใินเวลาจ ากัด  
(In-Basket) 

     ✓ 
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ตาราง 2 (ตอ่) 
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39. เกมส์การบริหาร (Management 
Game) 

     ✓ 

40. การฝึกอบรมในห้องปฏิบตักิาร 
(Laboratory Training or Sensitivity 
Training) 

     ✓ 

 
สรุปได้ว่า การพฒันาบุคลากรเป็นการพฒันาศกัยภาพและความสามารถของบุคคลใน

องค์การให้ท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุตามเป้าหมายขององค์การโดยค านึงถึงความ
ต้องการขององค์การและบุคลากรเป็นหลกั ต้องท าอยา่งตอ่เน่ืองโดยให้ความส าคญัตอ่บุคลากร ท่ี
จะได้รับการพฒันาสิง่ท่ีจ าเป็นและมองเห็นคุณค่าในสิง่ท่ีได้รับการพฒันา โดยสว่นส าคญัของการ
พฒันาทรัพยากรมนุษย์ท่ีนกัวิชาการเห็นร่วมกัน คือ การจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์
การเรียนรู้และการจดักิจกรรมตา่งๆ เพื่อน าไปปรับปรุงผสานและพฒันาศกัยภาพของบุคลากรเพ่ือ
งานในปัจจุบันและอนาคต เพื่อพัฒนากระบวนการและระบบการท างานในทุกระดับและเพื่อ
พฒันาองค์การตลอดจนปัจจยัท่ีเก่ียวข้องอยา่งครบถ้วนเป็นองค์รวมอยา่งยัง่ยืน 

2. การเรียนรู้ตลอดชีวิต 
2.1 ความหมายของการเรียนรู้ตลอดชีวติ 
รุ่ง แก้วแดง (2543) กลา่วว่า การเรียนรู้ตลอดชีวิต หมายถึง การเรียนรู้ท่ีรวมถึงการศึกษาใน

ระบบ นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ผู้ เรียน คือ ผู้ ท่ีสามารถเรียนรู้ได้ตัง้แต่ก่อนเกิดจน
ตาย เรียนรู้ได้ทัง้ชีวิต ครอบคลมุถึงคนท่ีศกึษาด้วยตนเอง คนในวยัท างาน ผู้สงูอาย ุฯลฯ 

สนุทร สนุันท์ชัย (2544) กล่าวว่า การเรียนรู้ตลอดชีวิต หมายถึง การรับความรู้ ทกัษะ 
และเจตคติซึ่งเกิดขึน้ได้ตลอดเวลา ทุกสถานท่ีทัง้โดยจงใจและไม่จงใจ มีการจัดและไม่มีการจัด  
มีการวางแผนและไม่มีการวางแผน จากการท่ีบุคคลมีการปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมในชีวิต  
การเรียนรู้ตลอดชีวิต เป็นการรับรู้ ทกัษะและเจตคติ เม่ือมีปฏิสมัพนัธ์กับสิ่งแวดล้อมตัง้แต่เกิดจน
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ตาย ดงันัน้ การศึกษาเป็นการวางแผน และเป็นไปโดยตัง้ใจ เพื่อให้มีกระบวนการเรียนการสอน
เกิดขึน้ และผู้ เรียนได้รับสิ่งท่ีตัง้ใจให้เกิดขึน้ ได้แก่ ความรู้ ทักษะ และเจตคติ อย่างไรก็ตาม
การศกึษาไม่จ าเป็นต้องจดัในโรงเรียน อาจจดันอกโรงเรียนหรือนอกระบบ เช่น ท่ีบ้าน ท่ีท างาน ใน
ชุมชน สอนเป็นรายกลุม่ รายบุคคล สอนโดยวิธีทางไกล หรือสื่ออ่ืนๆ เช่น วิทยุ โทรทศัน์ เป็นต้น 
ในขณะท่ีการเรียนรู้ก็สามารถเกิดขึน้ได้ทุกหนทกุแห่งไม่จ ากัดเวลาและสถานท่ี ดงันัน้ การปลกูฝัง
ให้บุคคลมีนิสยัใฝ่เรียนรู้เป็นพืน้ฐานท่ีจ าเป็นในการสร้างวฒันธรรมการเรียนรู้ การเรียนรู้ควรจะ
เป็นไปอย่างต่อเน่ืองและตลอดชีวิต การสร้างสรรค์วฒันธรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิตเป็นสิ่งท่ีจ าเป็น
ส าหรับสงัคมการเรียนรู้ (สนอง โลหิตวิเศษ, 2544) 

วิชัย ตันศิริ (2547) ได้กล่าวถึง การเรียนรู้ตลอดชีวิตเป็นเป้าหมายการจัดการศึกษา
ตลอดชีวิต นัน่คือ การศกึษาตลอดชีวิตมีเป้าหมายเพื่อพฒันาให้มนษุย์มีความสามารถในการท่ีจะ
เรียนรู้ได้ตลอดชีวิต เรียนรู้อย่างเหมาะสมเพื่อจะได้พัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเอง การเรียนรู้
ตลอดชีวิตเน้นท่ีตวัผู้ เรียนโดยละการจัดการศึกษาไว้ เน้นเฉพาะในส่วนผู้ เรียนว่าเม่ือมีผู้จัดการ
ศกึษาให้แล้วผู้ เรียนจะเรียนรู้ด้วยตนเองอยา่งไรเกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตอยา่งไรในลกัษณะใด 

ปีเตอร์สนั (1975 อ้างถึงในสมุาล ีสงัข์ศรี, 2544)กลา่ววา่ การเรียนรู้ตลอดชีวิต หมายถึง 
การเปลีย่นแปลงท่ีเกิดขึน้ในตวับุคคลตลอดช่วงชีวิตของเขา อนัเป็นผลมาจากกระบวนการพฒันา
สติปัญญา สงัคมและบุคคล การเรียนรู้ตลอดชีวิตไม่ได้ครอบคลมุเฉพาะการศึกษาของผู้ ใหญ่แต่
เป็นการศึกษาส าหรับทุกๆ ช่วงชีวิตตัง้แต่แรกเกิด การศึกษาระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา 
อุดมศกึษาไปจนถึงผู้สงูอายุ เกิดขึน้ตัง้แตเ่กิดจนตาย 

ครอปลย์ี และเดฟ (Cropley & Dave, 1978) ได้กลา่วถึง การเรียนรู้ตลอดชีวิต เป็นการศึกษาท่ีมี
การผสมผสานกัน 2 มิติ คือ มิติแนวตัง้ หมายความว่า บุคคลควรได้รับการศึกษาทุกช่วงเวลา
ตลอดชีวิตของบุคลคลนัน้ การศึกษาในโรงเรียนเป็นเพียงช่วงหนึ่งของชีวิตไม่เพียงพอท่ีจะ
ครอบคลมุความต้องการของชีวิตทัง้หมดได้ ช่วงชีวิตท่ียาวนานท่ีสดุของบุคคล คือ หลงัจากจบ
โรงเรียนไปแล้ว การศกึษาหรือการเรียนรู้จากภายนอกโรงเรียนจึงมีความส าคญัแก่บุคคลมาก และ
ควรจะใช้วิธีการท่ีหลากหลาย ส่วนมิติแนวนอน หมายความว่า การศึกษากับชีวิตเป็นสิ่งท่ีเช่ือมโยงกัน 
การศึกษาหรือการเรียนรู้ควรจะประสานกนัหลายๆ สว่นทัง้ในโรงเรียนและแหลง่เรียนรู้อ่ืนๆ โดยมี
ทัง้การศกึษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศยั แหลง่การเรียนรู้ควรมีลกัษณะเป็นเครือข่ายท่ี
สมัพนัธ์กบัชุมชนและสิง่ท่ีเรียนรู้ควรสมัพนัธ์กบัชีวิตจริง 

จากความหมายของการเรียนรู้ตลอดชีวิต สรุปได้ว่า “การเรียนรู้ตลอดชีวิต” เป็นการ
เรียนรู้ท่ีตอบสนองความต้องการให้บุคคลสามารถเรียนรู้ได้สูงสดุ  จนเกิดการเปลี่ยนแปลงในตัว
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บุคคลจากการประพฤติปฏิบติัจนกลายเป็นวฒันธรรม กลา่วคือ การเรียนรู้อย่างต่อเน่ืองทุกช่วง
อายุ และทุกรูปแบบของการเรียนรู้ ทัง้ในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศยั โดยผู้ เรียนริเร่ิมขึน้
อย่างตัง้ใจและมีเป้าหมายในการพัฒนาความรู้  ทักษะ เจตคติ สมรรถภาพ และพฤติกรรมท่ี
ครอบคลมุการเรียนเพื่อรู้ การเรียนเพื่อปฏิบติั การเรียนรู้เพือ่อยูร่่วมกนัและการเรียนรู้เพื่อชีวิต ทัง้นี ้
เพื่อให้เกิดการพฒันาตนเองและสงัคม 

2.2 ความส าคัญของการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
กรมการศึกษานอกโรงเรียน (2543)ได้สรุปความส าคัญของการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อเตรียม

ประชาชนและสงัคมให้มีศกัยภาพและมีความพร้อมท่ีจะก้าวเข้าสูยุ่คแห่งความเปลี่ยนแปลงใน
ด้านตา่งๆ ดงันี ้

1. ความจ าเป็นท่ีประชาชนไทยทกุคนทกุกลุม่อายจุะต้องได้รับความรู้ ข้อมลู ขา่วสาร
อยู่เสมอเพื่อท่ีจะรู้เท่าทนักัน สามารถปรับตวัและด าเนินชีวิตได้อย่างเหมาะสมท่ามกลางสภาพ
ความเปลี่ยนแปลงของโลกทัง้ทางด้านเศรษฐกิจ สงัคม การเมือง วฒันธรรม และวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี 

2. ความจ าเป็นท่ีประชาชนท่ีประกอบอาชีพการงานจะต้องพฒันาความรู้และทกัษะ
อยู่เสมอ เพื่อท่ีจะสามารถพัฒนาอาชีพและปรับเปลี่ยนการระกอบอาชีพได้อย่างเหมาะสมกับ
สถานการณ์ 

3. ความจ าเป็นท่ีประชาชนจะต้องได้รับความรู้อยูเ่สมอ ให้เทา่ทนักบัสภาพความเปลีย่นแปลง
ทางสงัคม วฒันธรรม เพื่อท่ีจะสามารถวิเคราะห์ปัญหาได้ เผชิญปัญหาและหาทางแก้ไขปัญหาได้
อย่างเหมาะสม โดยสามารถอยู่ในสงัคมท่ีมีการแข่งขนัได้ และสามารถปรับตวัอยู่ร่วมกับผู้ อ่ืนได้
ทกุสถานการณ์ 

4. ความจ าเป็นท่ีประชาชนจะต้องมีโอกาสได้รับการศึกษาอย่างเท่าเทียมและเสมอ
ภาค รวมทัง้โอกาสในการได้รับความรู้และข้อมูลขา่วสารอยูเ่สมอ เพื่อสนบัสนนุการมีสว่นร่วมของ
ประชาชนในการพฒันาชุมชนและสงัคมตามระบอบประชาธิปไตย 

5. ความจ าเป็น ท่ีป ระชาชนจะต้องเรียน รู้ตลอดเวลาเพื่ อ ให้ทันกับความ
เจริญก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยีเฉพาะอย่างยิ่งการติดตอ่สื่อสารด้วยระบบเทคโนโลยีท่ี
ทนัสมยั 

6. ความจ าเป็นท่ีประชาชนวัยผู้ ใหญ่ ซึ่งเป็นกลุ่มประชากรส่วนใหญ่ของประเทศ
จะต้องไปรับการศึกษาเพื่อให้สามารถพัฒนาอาชีพหรือประกอบอาชีพเพื่อมีรายได้ ตลอดจน
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ปรับปรุงความเป็นอยูแ่ละพฒันาคณุภาพชีวิตให้เหมาะสมกบัสถานการณ์ท่ีเปลีย่นแปลงในแตล่ะ
ช่วงชีวิต 

7. ความจ าเป็นท่ีประชาชนโดยเฉพาะผู้ ยากจนและผู้ ด้อยโอกาส ซึ่งยังมีอยู่เป็น
จ านวนมากในสงัคมไทยจะต้องไปรับการศึกษาในรูปแบบอ่ืนๆ นอกเหนือจากรูปแบบในระบบ
โรงเรียน เพื่อท่ีจะสามารถมีอาชีพท่ีเหมาะสมมีรายได้ท่ีเพียงพอและมีคุณภาพชีวิตท่ีดีซึ่งจะ
สามารถด ารงชีวิตอยูใ่นสงัคมได้อยา่งยัง่ยืน 

8. ความจ าเป็นท่ีประชาชนจะต้องไปรับการบริการการศกึษาท่ีหลากหลาย ยืดหยุ่น 
เหมาะกบัสภาพของผู้ ท่ีท างานและผู้ ท่ีมีภาระตา่งๆ เพื่อให้สามารถรับบริการได้ทกุเวลาทกุสถานท่ี 
เม่ือต้องการและมีความพร้อมในทกุช่วงอายุ  

นอกจากนีย้งัมีนกัวิชาการหลายท่านได้ให้ความเห็นเก่ียวกับความส าคญัของการเรียนรู้
ตลอดชีวิตท่ีจ าเป็นต้องด าเนินการเพื่อตอบสนองความต้องการการเรียนรู้ของประชาชนในการ
พฒันาศกัยภาพของ บุคคล ครอบครัวชุมชนและก้าวทนัการเปลีย่นแปลงของสงัคมในยุคปัจจุบนั 
ซึ่งสามารถสรุปได้ ดังนี ้(ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2544; สุนทร สุนันท์ชัย, 
2543; สมุาล ีสงัข์ศรี, 2544; อุดม เชยกีวงศ์, 2545) 

1. ความเปลีย่นแปลงด้านเศรษฐกิจและอาชีพการงาน การศึกษาตลอดชีวิตมีความจ าเป็นมาก
ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  เพื่อให้สามารถประกอบอาชีพได้  โดยเฉพาะในสภาพสังคม
เศรษฐกิจในปัจจุบนัท่ีเกิดการเปลีย่นแปลงตา่งๆ อยา่งรวดเร็ว ดงัเช่น ความเปลีย่นแปลงทางด้าน
เศรษฐกิจและอาชีพการงานในเร่ืองของเศรษฐกิจ  พบว่า หลายประเทศโดยเฉพาะในประเทศ
อุตสาหกรรมต้องการคนท่ีมีความรู้ มีทกัษะเฉพาะด้านมากขึน้เพื่อให้ทนักบัความเปลีย่นแปลง ทนั
กับนวัตกรรมใหม่ ๆ มีการจ้างงานแบบไม่เป็นเวลามากขึน้คือ  จะจ้างเพียง 3-4 วัน ต่อสปัดาห์
เท่านัน้ ท าให้เกิดคนว่างงานมากขึน้ นอกจากนี ้ยงัมีการแข่งขนัในตลาดแรงงานสงูมาก สตรีต้อง
เข้าสูต่ลาดแรงงานเพิ่มขึน้เพื่อแบ่งเบาด้วยฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัว  ความเปลี่ยนแปลง
ต่างๆ เหลา่นีท้ าให้ประเทศต่างๆ ต้องหันมาปฏิรูปการศึกษาท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบัน เพื่อให้ผู้ เรียนมี
พืน้ฐานทางด้านวิชาการตา่งๆและมีกิจนิสยัท่ีเหมาะสมเม่ือเข้าสูร่ะบบการจ้างงาน และบุคคลนัน้ก็
ต้องได้รับการฝึกฝนจากนายจ้างอีก ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการศึกษาไม่ได้สิน้สุดในระบบแต่ต้องการ
จดัเพิ่มเติมอยา่งตอ่เน่ืองตลอดชีวิตในรูปแบบตา่งๆ เพื่อพฒันาทกัษะให้มีความทนัสมยัอยูเ่สมอ 

2. การเปลี่ยนแปลงทางด้านสงัคมและวฒันธรรม ปัญหาสงัคมมีความซบัซ้อนมาก
ขึน้มีการแข่งขนั เอารัดเอาเปรียบ มีความแตกต่างในเร่ืองของกลุ่มคน คนจน คนรวย ประเพณี
ดัง้เดิมของประเทศต่างๆ หรืออารยธรรมต่างๆ ถูกครอบง าอย่างรวดเร็วโดยวฒันธรรมใหม่ๆ  จึง
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จ าเป็นต้องให้การศึกษากับประชาชน เพื่อให้รู้จักเลือกสรรสิ่งท่ีเป็นประโยชน์แก่ตนเอง สังคม
ปัจจุบนัมีการมองแบบแยกสว่นซึง่เน้นความช านาญเฉพาะด้านมากเกินไป ท าให้ไม่มองชีวิตอยา่ง
บูรณาการ บุคคลจึงจ าเป็นต้องได้รับการศกึษาตลอดชีวิต เพื่อรู้จักโลกว้าง และรองรับกับบทบาท
ชีวิตท่ีเปลีย่นแปลงไป มีการปรับปรุงชีวิตให้ดีขึน้ตลอดเวลา ด้านวฒันธรรมนัน้ บุคคลต้องเรียนรู้
วิธีการเลอืกสรรและผสมผสานสิง่ท่ีมีอยูก่บัสิง่ใหม่ท่ีก าลงัเกิดขึน้ ให้กลมกลนืไปด้วยดี 

3. ความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาการและเทคโนโลยี ความรู้วิทยาการและเทคโนโลยี
มีพฒันาการท่ีก้าวหน้าและรวดเร็ว สง่ผลกระทบต่อสภาพความเป็นอยู่ การประกอบอาชีพ การ
ด าเนินชีวิตของบุคคลเป็นอย่างมาก มีการผลติเคร่ืองมือ เคร่ืองจักร เทคโนโลยีต่างๆ มาใช้ในการ
ประกอบอาชีพ การคมนาคมเจริญขึน้การแพร่กระจายของข้อมลูข่าวสารรวดเร็วขึน้ และทกุวนันีมี้
การพฒันาคิดค้น วิจัยองค์ความรู้ใหม่ตลอดเวลาสง่ผลให้วิชาต่างๆ ท่ีมีอยู่เดิมล้าสมัย ด้วยบริบท
ดงักลา่ว บุคคลจึงต้องมีการปรับตวัให้เท่าทนักับการเปลี่ยนแปลงเพื่อความอยู่รอดอยู่ดีในสงัคม 
ไร้พรมแดน ต้องเรียนรู้ให้ได้เร็วให้ได้มากใช้เวลาสัน้ แล้วปรับแนวคิดเช่ือมโยงกบัแนวคิดตา่งๆ ให้
เกิดประโยชน์ต่อดารด าเนินชีวิต การศึกษาตลอดชีวิตจึงเน้นการจัดการเรียนรู้ให้บุคคลสามารถ
เข้าถึงแหลง่เรียนรู้ต่างๆ ด้วยตนเองตามความถนดัและความสะดวกของตนเองสามารถเรียนรู้ได้
ทกุท่ีทกุเวลาผา่นสือ่ตา่งๆ ท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนั 

4. ความเปลี่ยนแปลงด้านการเมืองและการปกครอง ปัจจุบันประเทศต่าง ๆ  ประชาชนมีสิทธิ
เสรีภาพ มีสว่นร่วมในการแสดงความคิดเห็น มีสว่นในการปกครองประเทศและมีสิทธิในการได้รับ
การศกึษาอยา่งเสมอภาคและเทา่เทียมกนัประเทศตา่งๆ จึงต้องปรับระบบการศกึษาของตนเองให้
พร้อมท่ีจะให้ประชาชนได้รับการศึกษาอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน  การศึกษาตลอดชีวิต
ส าหรับคนทุกๆคนในสงัคม จึงมีความจ าเป็นท่ีจะท าให้คนมีฐานะเท่าเทียมกัน ท่ีจะแลกเปลี่ยน
ความรู้และข้อมลูขา่วสารระหวา่งกนั สงัคมท่ีเรียกวา่สงัคมเสรีประชาธิปไตยนัน้ต้องเน้นการศกึษา
ตลอดชีวิตส าหรับพลเมืองทกุคน จึงสามารถด ารงอิสระและใช้เสรีภาพได้อยา่งมีประสทิธิภาพ 

5. ความเปลี่ยนแปลงด้านความเป็นอยู่และการด าเนินชีวิต จะพบว่า มีสิ่งอ านวย
ความสะดวกต่างๆ เกิดขึน้มากมาย การด าเนินชีวิตถูกก าหนดด้วยกรอบของเวลาความสมัพนัธ์
ของบุคคล ครอบครัว บุคคลในครอบครัวมีเวลาให้แก่กันน้อยลง มีความสัมพันธ์กันน้อยลง 
ตวัอย่างของประเทศไทยเห็นได้ชัด คือ เม่ือก่อนเราอยู่แบบครอบครัวขยาย ปัจจุบันกลายเป็น
ครอบครัวเด่ียว ความช่วยเหลือ ความพึ่งพาอาศยั ความร่วมมือตา่ง ๆ คอ่นข้างจะน้อยลง ทกุคน
ต้องเผชิญสภาพต่าง ๆ ด้วยตวัเองช่วยตวัเองมากขึน้ เพราะปัจจุบันสงัคมเน้นการผลิตและการ
บริโภคมากเกินสมควร ค่านิยมของสงัคมจึงอยู่ท่ีการมีอะไรมากหรือน้อยกว่ากันทางวตัถุ จึงท าให้
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เกิดการชิงดีชิงเด่นกันแทนท่ีจะท าให้ตนเองเกิดความรู้ ความจริงคณุค่าของชีวิต จึงมีผู้ เสนอแนะ
ให้สร้างสรรค์สงัคมโดยการใช้การศกึษาเป็นเคร่ืองมือโดยการสร้างสงัคมแหง่การเรียนรู้ (Learning 
Society) เป็นสงัคมท่ีสนใจต่อกิจกรรมของมนุษย์และใช้การศกึษาตลอดชีวิตเป็นเคร่ืองมือในการ
ท าความเข้าใจตัวมนุษย์และสร้างอารยธรรมท่ีดีงามขึน้ การศึกษาตลอดชีวิตจึงมุ่งสร้างคน
ใหม่(New man) มีความอยากรู้อยากเห็นตลอดชีวิตมีทักษะท่ีจะเรียนรู้ตลอดชีวิต  มองเห็น
ความส าคญัของสิง่ตา่งๆ ด ารงชีวิตอยา่งผาสกุอยูบ่นพืน้ฐานของเหตผุล มีจิตท่ีเป็นประชาธิปไตย 

6. การเปลีย่นแปลงโครงสร้างประชากร เม่ือก่อนประชากรในวยัเด็กจะมีจ านวนมาก
เม่ือเปรียบเทียบกบัพีระมิดก็จะเป็นสว่นฐานกว้าง แตปั่จจุบนัได้เปลี่ยนไป ฐานแคบลงแต่จะป่อง
ตรงกลาง คือ สว่นใหญ่อยู่ในวยัแรงงาน แสดงว่าจ านวนผู้สงูอายมุากขึน้เพราะคนอายุยืนยาวขึน้
การเปลีย่นแปลงลกัษณะโครงสร้างเช่นนี ้การศกึษาต้องเปลีย่นทิศทางไปแทนท่ีจะมุ่งให้การศกึษา
แก่เด็ก เราก็มุ่งให้การศึกษากับประชากรในวัยแรงงานแล้วก็มุ่งให้การศึกษาแก่คนท่ีจะสู่วัย
เกษียณอายแุละการศกึษาส าหรับผู้สงูอายใุห้มากขึน้  

7. ข้อจ ากัดของการจัดการศึกษาท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบัน  ยังพบข้อจ ากัดในเร่ือง
การศึกษาอีกเป็นจ านวนมาก แม้ในประเทศท่ีพัฒนาแล้ว เช่น ประเทศสหราชอาณาจักร และ
สหรัฐอเมริกา ยงัพบว่ามี 1 ใน 3 ของคนท่ีจบการศกึษาภาคบงัคบัแล้ว ไม่มีโอกาสได้เก่ียวข้องกับ
การเรียนการศึกษาอีกเลย จะเห็นว่า การศึกษาท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบนัยงัไม่เอือ้ต่อการศึกษาตลอด
ชีวิตเท่าท่ีควรโอกาสของการได้รับการศึกษาของบุคคลยังไม่เท่าเทียมกัน  โดยเฉพาะในกลุ่ม
ผู้ ด้อยโอกาสหลักสูตรยังไม่สัมพันธ์กับสภาพการด าเนินชีวิตท่ีต้องเผชิญกับปัญหาความ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในปัจจุบนั ในขณะเดียวกันระบบการศึกษาก็ไม่สามารถเตรียมคนได้
อย่างสมบูรณ์แบบ เพื่อชีวิตในอนาคตและแนวโน้มของคนในสมัยนีจ้ะกลบัมาศึกษาเลา่เรียนต่อ
แม้วา่จะพ้นวยัเยาวชน แล้วก็ตามประกอบกบัปัญหาสงัคมมีมากมายและมีปัญหาใหม่ๆ อยู่เสมอ
มนุษย์จ าเป็นต้องเผชิญกับปัญหาเหลา่นีแ้ละหาทางแก้ไข แนวโน้มเหล่านีแ้สดงให้เห็นว่าระบบ
การจดัการศกึษาแบบเดิมไม่สามารถจดัการเรียนรู้ให้ตอบสนองความต้องการดงักลา่ว 

ส านกังานเลขาธิการสภาการศกึษา (2549) ได้สรุปความส าคญัของการเรียนรู้ตลอดชีวิต
วา่ การเรียนรู้ตลอดชีวิตมีความส าคญัตอ่ชีวิตมนษุย์ในทกุช่วงวยั เพราะมนุษย์ต้องเผชิญกบัความ
เปลี่ยนแปลงของสงัคมและสิง่แวดล้อมอยูต่ลอดเวลา ซึ่งนบัวนัยิ่งเกิดขึน้อยา่งรวดเร็วและซบัซ้อน
มากขึน้เกินกว่าท่ีจะใช้ความรู้ท่ีสะสมมาตัง้แต่สมัยอยู่ในวัยเรียนมาช่วยได้เพราะการศึกษาท่ี
บุคคลได้รับเม่ืออยูใ่นช่วงวยัเรียนเป็นเพียงสว่นหนึง่ของชีวิตเทา่นัน้ เราจึงเรียกวา่เป็นการศกึษาขัน้
พืน้ฐาน ซึ่งเป็นเคร่ืองมือท่ีจะช่วยให้บุคคลแสวงหาความรู้ แต่ช่วงชีวิตหลงัวยัเรียนเป็นช่วงชีวิตท่ี
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ยาวนาน การเรียนรู้ตลอดชีวิตจึงมีความจ าเป็นอยา่งยิ่งตอ่ชีวิตของบุคคล เพื่อท่ีจะสามารถก้าวทนักับ
ความเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจและอาชีพการงาน การเปลี่ยนแปลงทางด้านความเป็นอยู่และการ
ด าเนินชีวิต การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร ฉะนัน้ การเรียนรู้ตลอดชีวิตจึงเป็นเคร่ืองมือท่ีจะ
ช่วยเหลอืประชาชนให้มีความพร้อมมีภูมิคุ้มกนัท่ีจะเผชิญกับความเปลีย่นแปลงตา่งๆ ได้อยา่งเท่า
ทนัและสามารถปรับตวัได้อยา่งเหมาะสม 

จากความส าคัญของการเรียนรู้ตลอดชีวิตสามารถสรุปได้ว่า ความจ าเป็นท่ีหลายประเทศ
รวมทัง้ประเทศไทยได้น าเอาแนวคิดการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตมาเป็นแนวคิดหลกัในการจัดการศกึษานัน้ 
เกิดจากปัจจยัด้านตา่งๆ เช่น ความเปลีย่นแปลงด้านเศรษฐกิจและอาชีพการงานการเปลีย่นแปลง
ด้านสงัคมและวฒันธรรม ความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาการและเทคโนโลยี ความเปลี่ยนแปลง
ทางด้านการเมืองการปกครอง การเปลี่ยนแปลงทางด้านความเป็นอยู่การด าเนินชีวิต  การ
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรและข้อจ ากัดของการศึกษาท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบนั สิ่งเหลา่นีส้ง่ผล
กระทบต่อประชาชนทัง้ทางตรงและทางอ้อมซึ่งประชาชนต้องมีการปรับบทบาทของตนเองให้เท่า
ทนักับการเปลี่ยนแปลงดงักล่าวเพื่อพร้อมรับกับปัญหาต่างๆ ท่ีจะมาพร้อมกับความเจริญและ
ความเปลี่ยนแปลงท่ีจะเกิดขึน้ในอนาคต การเรียนรู้อย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิตของประชาชนจึงเป็น
เคร่ืองมือส าคญัในการเตรียมประชาชนให้มีความพร้อมกบัการเผชิญหน้ากบัปัญหาดงักลา่ว 

2.3 คุณลักษณะของผู้ที่เรียนรู้ตลอดชีวิต 
เกรียงศกัด์ิ เจริญวงศ์ภกัดี (2539) ได้กลา่วถึง คุณลกัษณะบุคคลท่ีจะก้าวสูก่ารเป็นผู้ เรียนรู้

ตลอดชีวิต คือ เป็นผู้ ท่ีมีความกระตือรือร้นท่ีจะเรียนรู้สิง่ตา่งๆ อยา่งหลากหลายโดยมีวิธีการเรียนรู้
จากแหล่งข้อมูลหรือสื่อต่างๆ อยู่เสมอ และกระท าเช่นนีอ้ย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิต กล่าวได้ว่า 
คณุลกัษณะนิสยัแหง่การเรียนรู้ตลอดชีวิต ประกอบด้วย 

1. เป็นคนรักอ่านหนงัสอื ติดตามวิทยาการใหม่ๆ 
2. เรียนรู้ท่ีจะเลอืกรับสิง่ท่ีจะสนบัสนนุความส าเร็จ 
3. เรียนรู้เพื่อเพิ่มพนูปัญญา มิใช่เพื่อเงินเทา่นัน้ 
4. พฒันาการเรียนรู้ท่ีได้รับตอ่ไปโดยหมัน่สงัเกต หมัน่คิด 
5. เรียนรู้วา่ทกุคนสามารถเป็นครูได้ 

เกรียงศกัด์ิ เจริญวงศ์ศกัด์ิ (2544)ได้กลา่วถึงคณุลกัษณะของผู้ ท่ีเรียนรู้ตลอดชีวิต ดงันี ้
1.มีความตัง้ใจท่ีจะเรียนรู้ โดยการเป็นคนช่างสังเกต ชอบตัง้ค าถามและคิดหา

ค าตอบกับเร่ืองต่างๆ ท่ีเข้ามากระทบตนเอง พิจาณากลัน่กรองข้อมูลด้วยความระมัดระวัง ไม่
ปลอ่ยเร่ืองตา่งๆ ท่ีเกิดขึน้ในชีวิตผา่นไปโดยไม่เกิดการเรียนรู้ พยายามคิดวิเคราะห์ให้เห็นถึงความ
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เช่ือมโยงสอดคล้องกันในตรรกะของความเป็นเหตุเป็นผล ฝึกคิดหาสาเหตุของปัญหาและหา
ค าตอบหรือคิดสร้างสรรค์เพื่อให้เกิดการพฒันาสิง่ตา่งๆ ให้ดีขึน้ 

2. มีจุดมุ่งหมายในการเรียนรู้ เม่ือมีความตัง้ใจที่จะเรียนรู้ ต้องลงมือกระท าด้วยการ
ก าหนดจุดมุ่งหมายท่ีชดัเจนในการเรียนรู้ โดยเร่ิมต้นจากการส ารวจตวัเองเพื่อค้นหาข้อบกพร่องท่ี
ต้องแก้ไขและข้อดีท่ีควรสง่เสริม ค้นหาวิธีหรือปัจจยัท่ีท าให้คนเรียนรู้ได้ดีเพื่อจะได้เลอืกวิธีท่ีดีท่ีสุด 
เลือกเรียนรู้ในสิ่งท่ีสนใจ สิ่งท่ีท าได้ดีก่อน เพื่อจะท าให้ส าเร็จซึ่งจะเป็นก าลงัใจให้ตนเองมุมานะ
พากเพียรเรียนรู้ตอ่ไป 

3. การวางแผนการเรียนรู้อยา่งครบวงจร การวางแผนเป็นขัน้เตรียมตวัเพื่อให้มีกรอบ
การปฏิบติัท่ีชดัเจน ท าให้การเรียนรู้เกดขึน้ได้จริง การวางแผนประกอบด้วย การวางแผนสิง่ท่ีต้อง
ท า เวลาในการท าและการจดัสรรทรัพยากรเพื่อสนบัสนนุสง่เสริมการเรียนรู้ 

4. สร้างแรงจูงใจให้ตนเองเป็นคนเรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง ปัจจัยในการสร้างแรงจูงใจใน
การเรียนรู้ให้กบัตนเองประกอบด้วยการมีความมั่นใจวา่ตนจะประสบความส าเร็จในการเรียนรู้ได้
เม่ือท าได้ส าเร็จมีการให้รางวลัแก่ตนเองเป็นการเสริมแรงทางบวก หากท าไม่ได้ตามแผนควรมี
มาตรการลงโทษเป็นการเสริมแรงทางลบเพื่อบีบตัวเองให้ต้องท าตามแผนและมีกา รสร้าง
บรรยากาศท่ีบ้านให้สง่เสริมกระตุ้นการเรียนรู้ เช่น การจดัมมุอ่านหนงัสอื เป็นต้น 

5. พาตนเองเข้าหาแหลง่ความรู้อยูเ่สมอ บุคคลควรเรียนรู้ด้วยการพาตวัเองเข้าไปอยู่
ในแหล่งท่ีสามารถจะรับข้อมูลความรู้ท่ีเป็นประโยชน์ต่อตนเอง เช่น การเข้าร่วมสัมมนาทาง
วิชาการท่ีเป็นประโยชน์ สมัครเป็นสมาชิกรับข่าวสารของหน่วยงานตา่งๆ เรียนรู้จากเพื่อนร่วมงาน
เรียนรู้จากผู้ เช่ียวชาญในท้องถ่ิน ชุมชน เป็นต้น 

6. ประเมินผลและปรับปรุงการเรียนรู้ การประเมินตวัเองท าได้โดยการเปรีบเทียบกับเป้าหมาย
ท่ีตัง้ไว้และกรอบเวลาท่ีก าหนดส าหรับการพฒันาในเร่ืองนัน้ๆ ปรับปรุงแผนการพัฒนาตนเองใน
สว่นท่ียงัไม่เหมาะสม ปรับกิจกรรม จัดสรรเวลาใหม่ เป็นต้น นอกจากนัน้ในการประเมินอาจให้
เพื่อนหรือคนใกล้ชิดมีสว่นร่วมในการประเมินแสดงความคิดเห็นต่อการพฒันาต่างๆ ของตนเพื่อ
สะท้อนให้เห็นพฒันาการในการเรียนรู้ของตน เป็นต้น  

สมิท และ สเปอร์ลิง (Smith & Spurling, 1999) กล่าวถึงคุณลักษณะผู้ ท่ีเรียนรู้ตลอด
ชีวิตมีการแสดงออก 2 ด้าน โดยแตล่ะสว่นจะไม่สามารถแยกจากกนัได้ ดงันี ้

สว่นท่ี 1 การแสดงออกการเรียนรู้ท่ีเห็นเชิงประจกัษ์ เป็นการเรียนรู้ท่ีตัง้ใจและมีการ
วางแผนซึง่จะด าเนินการไปอยา่งตอ่เน่ืองตลอดช่วงอายขุองชีวิต 
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สว่นท่ี 2 คุณธรรมในการเรียนรู้ เป็นหลกัการพืน้ฐานทางคุณธรรม 4 ประการ ได้แก่
ความมุ่งหวังส่วนบุคคลท่ีจะเรียนรู้หรือเรียกว่าพันธะต่อตนเอง (personal commitment to 
learning) หมายถึง แตล่ะบุคคลมีความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ในโปรแกรมต่างๆ และถือ
เป็นความรับผิดชอบสว่นบุคคลในการท่ีจะท าให้ส าเร็จ ความมุ่งมั่นต่อสงัคมท่ีจะเรียนรู้หรือเป็น
พนัธะต่อสงัคม (social commitment to learning) หมายถึง ผู้ เรียนแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ร่วมกับ
ผู้ อ่ืนและสนับสนุนกระตุ้นการเรียนรู้ของผู้ อ่ืน รวมทัง้ความส าเร็จในการน าการเรียนรู้ไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน การนับถือหรือยอมรับในการเรียนรู้ของผู้ อ่ืน (respect for other learning) หมายถึง 
ผู้ เรียนมีความตระหนกัในสิทธิของคนทุกคน รวมทัง้องค์กรในการท่ีจะเป็นผู้ เรียนรู้ตลอดชีวิตและ
สามารถท่ีจะแสดงมุมมองและความคิดของตนอย่างอิสระ และการนบัถือความจริง (respect for 
truth) หมายถึง ผู้ เรียนจะถูกเตรียมให้สามารถเปลี่ยนความคิด ความเห็นได้โดยยึดถือพิจารณา
จากข้อมูลหลกัฐานและเหตุผล แม้วา่จะเป็นความคิดเห็นท่ีมีมานานและช่ืนชมมากก็ตาม สรุปว่า 
บุคคลท่ีเกิดการเรียนรู้คลอดชีวิต หมายถึง บุคคลผู้ซึ่งฝึกหดัปฏิบติัการเรียนรู้อย่างสม ่าเสมอและ
ไม่ลดละ และผู้ซึง่ให้คณุคา่ของกิจกรรมการเรียนรู้เป็นความรักท่ีจะท า บุคคลนัน้จะแสดงให้เห็นทัง้
ความมุ่งมั่นสว่นตวั และความมุ่งมั่นตอ่สงัคมในการเรียนรู้ ยอมรับในเสรีภาพในการคิดของผู้ อ่ืน 
ยอมรับนบัถือข้อเสนอท่ีเป็นเหตเุป็นผลตามข้อเท็จจริง โดยสงัคมแห่งการเรียนรู้ จะต้องเต็มไปด้วย
ปัจเจกบุคคลท่ีเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong learning individuals) ครอบครัวท่ีเรียนรู้ตลอดชีวิต 
องค์กรท่ีเรียนรู้ตลอดชีวิต และชุมชนท่ีเรียนรู้ตลอดชีวิต ควรมีลกัษณะดงัตอ่ไปนี ้

1. ปัจเจกบุคคลผู้ เรียนรู้ตลอดชีวิต ต้องเรียนรู้อยู่สม ่าเสมอตลอดเวลาตามแผนการ
เรียนรู้แสดงออกถึงเจตคติเชิงรุก (proactive attitude) และเป็นผู้ เรียนท่ีมุ่งมั่นใช้ความพยายามเพื่อ
ประยุกต์ใช้การเรียนรู้ อาจโดยการสอน การจัดการ และสนบัสนุนการเรียนรู้ผู้ อ่ืน ผู้ เรียนรู้ตลอดชีวิต
จะต้องแสดงบทบาทตอ่ไปนี ้

1.1 การวางแผนไปข้างหน้า (Forward Planning) บุคคลผู้ เรียนรู้เป็นนักวาง
แผนการเรียนรู้ไปข้างหน้า มีภาพรวมท่ีแสดงผลสมัฤทธ์ิ (Achievement profile) และกรอบการ
ปฏิบติั (action plan) ในรูปแบบใดก็ได้ท่ีจะสามารถทบทวนความก้าวหน้าสะท้อนประสบการณ์ 
และการเปลีย่นแปลงความต้องการร่วมทัง้การปรับแผนให้เหมาะสม 

1.2 ความสามารถในการแสวงหาและใช้ประโยชน์จากการแนะน าปรึกษาท าความคุ้นเคย
และเข้าถึงข้อมลูจากการให้ค าปรึกษาและแนะน าเก่ียวกบัการเรียนรู้ตา่งๆท่ีมีอยู่ 

1.3 การพัฒนาตลอดชีวิต (Lifespan development) ผู้ เรียนรู้ตลอดชีวิต
ต้องการความเข้าใจเก่ียวกบัช่วงชีวิตและความเป็นไปได้ของการเรียนรู้ในแตล่ะช่วงชีวิต  
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1.4 ความจ าเป็นในการอ้างสิทธิ (assertiveness) ในสถานการณ์การเรียนรู้
ผู้ เรียนรู้ตลอดชีวิตต้องพฒันาสร้างความสามารถท่ีแข็งแกร่งในการท่ีจะอ้างสิทธิของตนในฐานะ  
ผู้ เรียนรู้ 

1.5 ลีลาของผู้ เรียนรู้ ผู้ เรียนรู้ตลอดชีวิต ต้องรู้สึกว่าลีลาการเรียนรู้ท่ี
เหมาะสมกบัตนเองมากท่ีสดุคืออะไร เพื่อท่ีจะได้สามารถเลือกรูปแบบของโอกาสของการเรียนรู้ท่ี
เหมาะสม 

1.6 ทกัษะการเรียนรู้ ประกอบด้วย การเรียนรู้ 5 อยา่งท่ีผู้ เรียนต้องการในแต่
ละระบบแต่ละขัน้ท่ีเหมาะสมกับแผนการเรียนรู้ ได้แก่ 1) การคิดอย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่ การ
คิดแบบอุปมาน อนมุาน คิดด้านข้างและเป็นเหตุเป็นผล 2) เข้าใจวฒันธรรม หมายถึง ความเข้าใจ 
ผลของวฒันธรรมสงัคมท่ีมีผลต่อวิธีการคิดของคนและการช่วยเหลอืบุคคลในการหลกีเลี่ยงความ
ขดัแย้งเป็นคนกลาง 3) การประยุกต์ความรู้ ผู้ เรียนรู้ต้องสามารถผนวกความรู้ ทกัษะและเทคนิค
ตา่งๆ เข้าด้วยกนัเพื่อท าให้เกิดผลการปฏิบติัท่ีน าไปใช้ในชีวิตประจ าวนั 4) เทคนิคการวิจยั ทัง้การ
สร้างความรู้ใหม่หรือการปรับปรุงการเข้าถึงความรู้ ผู้ เรียนรู้ตลอดชีวิตจ าเป็นต้องวิจยัในทุกระดบั
ของการเรียนรู้ไม่ใช่เพียงเพื่อเป็นองค์ประกอบของการเรียนรู้ในระดับสูง 5) การใช้ทรัพยากร 
โดยเฉพาะทกัษะท่ีเก่ียวข้องกับการพฒันาอยา่งรวดเร็วทาง ICT และ 6) ทกัษะการสร้างอิทธิพลผู้
เรียนรู้ตลอดชีวิต ต้องมีทกัษะพิเศษในการฝึกฝนความมุ่งมั่นทางสงัคมเพื่อสนบัสนุนสง่เสริมการ
เรียนรู้ในสงัคม 

2. ครอบครัว (Family and Household) ครอบครัวรวมทัง้กลุ่มญาติต้องมีความ
รับผิดชอบตอ่การเรียนรู้ของสมาชิกในกลุม่ครอบครัว เป็นท่ียอมรับกนัอยา่งแพร่หลายในหลกัการวา่ พ่อ
แม่ มีความรับผิดชอบโดยตรงต่อการเรียนรู้ของลกูตัง้แต่เร่ิมต้นและจะยิ่งมากขึน้และเป็นหลกัมากกว่า
ความรับผิดชอบของครูท่ีโรงเรียน แตใ่นทางปฏิบติัจากการรายงานของโรงเรียนมกัพบวา่ พอ่แม่ มีความ
ปรารถนาในการแสดงบทบาทในโรงเรียนค่อนข้างต ่ามักจะหลกีเลี่ยงการเข้าร่วมกิจกรรมท่ีสง่เสริมการ
เรียนรู้ของลกู เช่น กิจกรรม ครู ผู้ปกครอง 

จากคณุลกัษณะของผู้ ท่ีเรียนรู้ตลอดชีวิตดงักลา่ว สรุปได้วา่ สงัคมแหง่การเรียนรู้จะต้อง
เต็มไปด้วยบุคคลท่ีเรียนรู้ตลอดชีวิต ลกัษณะของบุคคลท่ีจะก้าวเป็นผู้ เรียนรู้ตลอดชีวิต มีลกัษณะ
ดงันี ้ 

1. เป็นผู้ ท่ีมีความกระตือรือร้นท่ีจะเรียนรู้สิง่ตา่งๆ อยา่งหลากหลาย 
2. เป็นคนรักอ่านหนงัสอืติดตามวิทยาการใหม่ๆ 
3. เรียนรู้เพื่อเพิ่มพนูปัญญา  
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4. พฒันาการเรียนรู้ท่ีได้รับตอ่ไปโดยหมัน่สงัเกต หมัน่คิด 
5. มีความตัง้ใจท่ีจะเรียนรู้ โดยการเป็นคนช่างสงัเกต  
6. ชอบตัง้ค าถามและคิดหาค าตอบกบัเร่ืองตา่งๆ ท่ีเข้ามากระทบตนเอง  
7. พิจาณากลัน่กรองข้อมลูด้วยความระมดัระวงั ไม่ปลอ่ยเร่ืองตา่งๆ ท่ีเกิดขึน้ในชีวิต

ผา่นไปโดยไม่เกิดการเรียนรู้  
8. พยายามคิดวิเคราะห์ให้เห็นถึงความเช่ือมโยงสอดคล้องกันในตรรกะของความ

เป็นเหตเุป็นผล 
9. ฝึกคิดหาสาเหตขุองปัญหาและหาค าตอบ 
10. คิดสร้างสรรค์เพื่อให้เกิดการพฒันาสิง่ตา่งๆ ให้ดีขึน้ 
11. มีจุดมุ่งหมายในการเรียนรู้ รู้จกัการวางแผนการเรียนรู้อยา่งครบวงจร  
12. สร้างแรงจูงใจให้ตนเองเป็นคนเรียนรู้อยา่งตอ่เน่ือง 
13. เรียนรู้ด้วยการพาตัวเองเข้าไปอยู่ในแหล่งท่ีสามารถจะรับข้อมูลความรู้ท่ีเป็น

ประโยชน์ตอ่ตนเอง 
14. ประเมินผลและปรับปรุงการเรียนรู้ 
15. เรียนรู้อยูส่ม ่าเสมอตลอดเวลา  
16. ความสามารถในการแสวงหาและใช้ประโยชน์จากการให้ค าปรึกษาและแนะน า

เก่ียวกบัการเรียนรู้ตา่งๆ ท่ีมีอยู ่  
17. การพฒันาตลอดชีวิตต้องพฒันาสร้างความสามารถท่ีแข็งแกร่งในการท่ีจะอ้าง

สทิธิของตนในฐานะผู้ เรียนรู้ 
18. สามารถเลือกรูปแบบการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกับตนเอง เรียนรู้ท่ีจะเลอืกรับสิง่ท่ีจะ

สนบัสนนุความส าเร็จ 
19. การประยกุต์ความรู้ เพื่อท าให้เกิดผลการปฏิบติัท่ีน าไปใช้ในชีวิตประจ าวนั  
20. การใช้ทรัพยากร โดยเฉพาะทกัษะท่ีเก่ียวข้องกบัการพฒันาอย่างรวดเร็วทาง ICT  
21. ทกัษะการสร้างอิทธิพล คือ ทกัษะพิเศษในการฝึกฝนความมุ่งมัน่ทางสงัคมเพื่อ

สนบัสนนุสง่เสริมการเรียนรู้ในสงัคม 
2.4  แนวทางการจดัการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
ลิเวอร์ไรท์และนอร์ลีน (Liveright and Noreen Haygood .1969 อ้างถึงใน สุนทร สุนันท์ชัย, 

2543) ได้เสนอแนวทางในการจัดเนือ้หาการเรียนการสอนในการศึกษาผู้ ใหญ่และการศึกษานอก
ระบบเพื่อสง่เสริมการศกึษาตลอดชีวิตออกเป็น 5 หมวดใหญ่ดงันี ้ 
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1.การศกึษาซอ่มเสริม (Remedial Education)  
2. การให้ความรู้และทกัษะด้านอาชีพ (Vocational, Technical Professional Competence)  
3. การให้ความรู้และทักษะเก่ียวกับการดูแลสุขภาพ  สวัสดิศึกษา การอยู่การกิน   

การใช้ชีวิตในครอบครัว (Health Welfare and Family Life) 
4. การศึกษาเพื่อเป็นพลเมืองดี ความรู้ด้านการเมือง ระบบกิจกรรมในสงัคม (Civil 

Political and Community Competence)  
5. การศึกษาเพื่อเสริมเติมเต็มเพื่อการมีชีวิตท่ีสมบูรณ์  (Education for Self –

Fulfillment) เช่น การศกึษาทางปรัชญา กิจกรรมด้านศาสนา งานศิลปและดนตรี เป็นต้น  
โคเลส (Coles. 1977 อ้างถึงใน สนุทร สนุนัท์ชยั, 2543) ได้กลา่วถึงแนวปฏิบติัในการจัด

กิจกรรมและเนือ้หาการศึกษาผู้ ใหญ่และการศึกษานอกระบบเพื่อส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิต
ออกเป็น 3 หมวดใหญ่คือ  

1. การศกึษาด้านสามัญศกึษา (General Education) ได้แก่ความรู้พืน้ฐานท่ีจ าเป็นท่ี
สมาชิกในสงัคมปัจจุบนัควรมี ได้แก่ ความสามารถในการอ่าน-เขียน การคิดเลขเป็น และความรู้
พืน้ฐานในสาขาวิชาตา่งๆ ความรู้เหลา่นีมี้ความจ าเป็นตอ่การสือ่สารกบับุคคลอ่ืนๆ และช่วยให้อยู่
ในสงัคมได้ดี  

2. การศึกษาด้านอาชีพ (Vocational Education) ได้แก่ การฝึกอบรมความรู้และ
ทกัษะในงานอาชีพแขนงตา่งๆเช่น งานช่างฝีมือ งานช่างเทคนิค รวมทัง้วิชาชีพในระดบัตา่งๆ  

3. การศึกษาเพื่อการเป็นพลเมืองดี (Civil and Social Education) ได้แก่ กิจกรรม
การศึกษาท่ีช่วยให้บุคคลมีความรู้ ความเข้าใจ ถึงระบบของสงัคมท่ีตนอยู่ รวมทัง้เร่ืองราวของ
สงัคมภายนอกและความรู้ท่ีช่วยให้สามารถใช้ชีวิตได้อยา่งสมบูรณ์และมีความหมาย  

นอกจากนีมี้นกัวิชาการหลายทา่นได้เสนอแนวทางการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตซึ่งสรุปได้
ดังนี  ้(ชัยยศ อ่ิมสุวรรณ, 2547; ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2544; สุนทร สุนันท์ชัย, 
2543; สมุาล ีสงัข์ศรี, 2544; อุดม เชยกีวงศ์, 2545) 

1. ก าหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษาให้ชัดเจนมีการศึกษา
วิเคราะห์และก าหนดกลุม่เป้าหมายให้ชดัเจน ด าเนินการจัดการศกึษาทุกประเภทให้ได้ทัง้ปริมาณ
และคณุภาพ  

2. จัดการเรียนรู้ให้มีความหลากหลายยืดหยุ่น เปิดกว้าง โดยเปิดโอกาสให้ผู้ เรียน
ออกได้-เข้าได้ตามความจ าเป็นหลงัการศึกษาภาคบังคับ  เปิดโอกาสให้เรียนเร็ว-ช้า ตามก าลงั
ความสามารถเปิดโอกาสให้เลือกเรียนได้หลายๆ วิธี และผู้จัดการศึกษาตลอดชีวิตควรประสาน
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ความร่วมมือระหว่างกัน โดยการจัดเครือข่ายเพื่อการศึกษาตลอดชีวิต มีการบูรณาการการจัด
การศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ให้สมัพนัธ์ซึ่งกันและกันในลกัษณะ
เครือขา่ยและถ่านโอนผลการเรียนระหวา่งกนั  

3. การจัดเนือ้หาหลกัสตูรจะต้องกว้างผสมผสานทัง้วิชาสามัญและการงาน ทัง้การ
เรียนในระบบและนอกระบบ เก่ียวข้องกบัชีวิตจริง สอดคล้องกบัความต้องการของประชาชนและ
ควรมีความหลากหลายให้ผู้ เรียนเลอืกได้ตามความต้องการและความสะดวก 

4. ใช้สือ่และเทคโนโลยีช่วยในการจัดการศกึษาให้ครอบคลมุต่อเน่ืองตลอดชีวิตและ
มุ่งพฒันาครูผู้สอนให้รู้บทบาทและมีทกัษะในการจัดการศึกษาตลอดชีวิตและจัดแหลง่เรียนรู้ให้
ประชาชนได้รับข้อมลูขา่วสารและใช้ศกึษาหาความรู้อยา่งทัว่ถึง  

5. การวดัและประเมินผลควรใช้วิธีการท่ีเหมาะสมกบัสภาพความเป็นจริง ควรฝีกให้
ผู้ เรียนสามารถประเมินด้วยตนเองได้  

6. สร้างแรงจูงในการเรียนรู้ให้แก่กลุ่มเป้าหมายให้เป็นผู้ ใฝ่รู้และมุ่งสร้างนิสยัการ
เรียนรู้ตลอดชีวิตให้กบัประชาชนทกุระดบั  

7. ส่งเสริมให้ชุมชนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้  มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
โดยรวม  

8. สง่เสริมให้บุคคลแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์และพฒันา
ตนเองอยู่ตลอดเวลา พร้อมทัง้ระดมทรัพยากรท้องถ่ิน รวมทัง้สื่อมวลชนมาใช้ประโยชน์ทาง
การศกึษาในรูปแบบตา่งๆ ให้ได้มากท่ีสดุ  

9. ขยายขอบเขตของการศึกษาเพื่อให้บริการแก่มวลชนได้ทัว่ถึงอย่างแท้จริง  ท าให้
เกิดความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษาตามหลกัการประชาธิปไตย  ผสมสมผสานกิจกรรม
การศกึษาทกุรูปแบบเข้ากับการด าเนินชีวิตให้สอดคล้องกนั เพื่อช่วยให้บุคคลและสงัคมได้พฒันา
อยา่งเต็มท่ี  

10. จดัการศึกษาพืน้ฐานเพื่อเตรียมความพร้อมเพื่อการศึกษาตลอดชีวิต ให้บุคคลรู้
หนงัสอื มีความสามารถในการคิดค านวณ รู้จกัการคิดวิเคราะห์สงัเคราะห์ มีความต้องการเรียนรู้
ด้วยตนเอง มีความเต็มใจท่ีจะเข้าร่วมกิจกรรมทางสงัคมในรูปแบบตา่งๆ มีความรู้ท่ีจ าเป็นส าหรับ
การด ารงชีวิต เช่น สขุภาพอนามัย การติดต่อกับหน่วยงานต่างๆท่ีจ าเป็น ซึ่งแนวคิดดงักลา่วเป็น
เบือ้งต้นส าหรับการศึกษาตลอดชีวิต  กรมการศึกษานอกโรงเรียนจึงก าหนดรูปแบบการจัด
การศึกษานอกโรงเรียน คือ การศึกษาพืน้ฐาน การให้บริการข่าวสารข้อมูล การให้ความรู้และ
ทกัษะท่ีจ าเป็นเพิ่มเติม  
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11. จัดการเรียนรู้โดยค านงึถึงความแตกต่างโดยสภาพพืน้ฐานของสงัคม  เศรษฐกิจ 
วฒันธรรม ฐานะทางสงัคม ตลอดจนความรู้และประสบการณ์เดิมของแตล่ะคน 

พระราชบัญญั ติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.2542 (ราชกิจจานุเบกษา, 2542) ได้ก าหนดแนว
ปฏิบติัการจัดการศึกษาให้สง่เสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตโดยยึดหลกัว่าผู้ เรียนทุกคนสามารถเรียนรู้ 
พฒันาตนเองได้ จึงต้องสง่เสริมให้มีการพฒันาเต็มศกัยภาพทัง้การศกึษาในระบบ นอกระบบ และ
การศกึษาตามอธัยาศยัซึง่เป็นองค์ประกอบของการศึกษาตลอดชีวิต ท่ีต้องเน้นทัง้ความรู้คณุธรรม
และบูรณาการเนือ้หาตอ่ไปนี ้ตามความเหมาะสม 

1. ความรู้เร่ืองเก่ียวกบัตนเอง และความสมัพนัธ์ของตนเองกบัสงัคม ได้แก่ครอบครัว 
ชุมชน ชาติและสงัคมโลก รวมถึงความรู้เก่ียวกับประวัติศาสตร์ของสังคมไทย  การเมืองการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมขุ  

2. ความรู้เก่ียวกับศาสนา ศิลปะ วฒันธรรม การเลน่กีฬา ภูมิปัญญาไทย และการ
ประยกุต์ใช้ภมิูปัญญา  

3. ความรู้และทกัษะทางด้านคณิตศาสตร์ และด้านภาษา เน้นการใช้ภาษาไทยอยา่ง
ถกูต้อง  

4. ความรู้และทกัษะในการประกอบอาชีพ และการด ารงชีวิตอยา่งมีความสขุ  
ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2544) ได้เสนอแนวปฏิบติัการเรียนรู้ตลอดชีวิต

ตามยทุธศาสตร์การเรียนรู้ตลอดชีวิตของประเทศไทยท่ีได้มีการระดมความคิดก าหนดออกมา ดงันี ้ 
1. การสร้างความรู้ความเข้าใจในสว่นของเนือ้หาสาระท่ีเก่ียวข้องประกอบด้วยการ

สร้างนิสยัรักการเรียนรู้และการเรียนรู้ด้วยตนเอง การสร้างเครือข่ายความสมัพนัธ์และการมีสว่น
ร่วมของทุกฝ่าย ให้ความส าคัญและสร้างความสมัพันธ์ของบุคคลครอบครัว ชุมชน ภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน ศาสนสถานและสถานประกอบการ  

2. การกระจายแหลง่เรียนรู้  
3. การพฒันารูปแบบและกระบวนการเรียนรู้อยา่งหลากหลาย  
4. การพฒันาเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้  
5. การพฒันาและประกนัคณุภาพกิจกรรมการเรียนรู้  
6. การจดัสรรเงินทนุและระดมทรัพยากรเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต  

จากแนวทางการจดัการเรียนรู้ตลอดชีวิตดงักลา่วสรุปได้วา่ การเรียนรู้ตลอดชีวิตต้องมุ่ง
จัดการเรียนรู้ให้คนเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาและเรียนรู้จนกว่าจะถึงช่ วงสุดท้ายของชีวิต ระบบการ
เรียนรู้ในแต่ละช่วงจึงต้องจัดให้เหมาะสมและมีความชัดเจนในแง่ของการก าหนดเป้าหมาย ควรจัดการ
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เรียนรู้โดยใช้ประสบการณ์เดิมของผู้ เรียน จัดให้ครอบคลมุทุกด้านทัง้การเรียนรู้พืน้ฐานเพื่อด ารงชีวิตและ
การเรียนรู้เพื่อประกอบอาชีพให้สามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง ผ่านสื่อและแหลง่เรียนรู้ต่างๆ เรียนรู้จาก
สภาพจริง มีการประชาสมัพนัธ์และกระตุ้นให้บุคคลมีความต้องการการเรียนรู้เพื่อพฒันาตนเอง ผู้
ท่ีเก่ียวข้องจึงต้องค านึงถึงปัจจยัหลายประการเพื่อน าไปสูก่ารจดัการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกบัท้องถ่ิน
และตรงตามความต้องการจนน าไปสู่การแก้ไขปัญหาต่างๆ ในสงัคมได้อย่างแท้จริงซึ่งถือเป็น
เป้าหมายสงูสดูของแนวปฏิบติัในการจดัการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อประชาชน 

3. การศึกษาไทย 4.0 
3.1 ที่มาของแนวคิดการศึกษาไทย 4.0 
แนวคิดการพัฒนาประเทศไทย 4.0  

ประเทศไทย 4.0 เป็นวิสัยทัศน์เชิงนโยบายในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ 
กลา่วถึงแนวคิดการพฒันาประเทศไทย 4.0 โลกอุตสาหกรรมก าลงัก้าวเข้าสูก่ารปฏิวติัครัง้ใหม่ ท่ี
เรียกว่า อุตสาหกรรม 4.0 เป็นการเปลี่ยนแปลงครัง้ส าคัญ มาจากช่ือนโยบายอุตสาหกรรม
แหง่ชาติเยอรมนันีเม่ือ ค.ศ. 2013 จากแนวคิดท่ี โลกก าลงัเข้าสูช่่วงการปฏิวติัอุตสาหกรรมครัง้ท่ี 4 
ภายใน 20 ปีข้างหน้า ท าให้หลายประเทศต่ืนตัวกับผลกระทบท่ีจะตามมา เน่ืองจากปัจจุบัน 
ทกุประเทศบนโลกมีการเช่ือมต่อกันอย่างไร้พรมแดนในทุกมิติ ทัง้ความร่วมมือทางการค้า ความ
ร่วมมือด้านการพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน ความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจและสงัคม ท าให้เกิดการ
แขง่ขนัสงูขึน้เร่ือยๆ จึงจ าเป็นต้องปรับตวัสูก่ารพฒันาในยคุอุตสาหกรรม 4.0 เพื่อเพิ่มศกัยภาพใน
การแข่งขันกับประเทศอ่ืนและเพื่อผลักดันประเทศให้หลุดพ้นกับดัก 3 กับดักท่ีก าลังเผชิญ คือ  
1)  กับดักประเทศไทยรายได้ปานกลาง (Middle Income Trap) 2) กับดักความเหลื่อมล า้ (Inrquality Trap) 
และ 3) กบัดกัความไม่สมดลุของการพฒันา (Imbalance Trap) (ส านกังานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
, 2559) 

ปรเมธี วิมลศิริ (2559) กลา่วถึง แนวคิดการพฒันาประเทศไทย 4.0สถานะและทิศ
ทางการปรับตวัของประเทศไทย แบง่ได้ 5 ด้าน ดงันี ้

1. สถานะด้านเศรษฐกิจ ประเทศไทยจัดอยูใ่นกลุม่ประเทศท่ีมีรายได้ระดบัปานกลาง
ตอนบน คาดวา่จะเป็นประเทศท่ีมีรายได้ระดบัสงูเม่ือสิน้สดุแผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 13 (2565-2569) สง่ผล
ให้เกิดการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันบนฐานความรู้ การสร้างสรรค์คุณค่าให้กับสินค้าและ
บริการ การย้ายฐานการผลิตและบริการท่ีใช้องค์ความรู้ชัน้สูง การบริหารจัดการการลงทุนของไทยใน
ตา่งประเทศโครงสร้างการผลิตมีการเปลีย่นผ่านจากภาคเกษตรและอุตสาหกรรมไปสูบ่ริการมากขึน้ มี
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สดัสว่นภาคบริการต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศสงูสดุ เปิดโอกาสให้ประเทศก้าวสูค่วามเป็น
ชาติการค้าและบริการ เศรษฐกิจสร้างสรรค์และดิจิทัล แม้ว่าตกอยู่ในฐานะท่ีมีคู่แข่งทางการค้าใน
ตลาดโลกจ านวนมากขึน้ แตมี่แนวโน้มขยายอุปสงค์ภายในประเทศ โดยเฉพาะกลุม่ผู้สงูอาย ุ

1.1 ภาคเกษตรของไทยยังเป็นแหลง่ผลิตและสง่ออก สินค้าเกษตรท่ีส าคัญ
ก าลังปรับตัวสู่การใช้เทคโนโลยีชัน้สูงเพราะประสิทธิภาพและต้นทุนการผลิตของไทยสูงกว่า
ประเทศคูแ่ขง่รวมทัง้การเป็นสงัคมผู้สงูอายทุ าให้ แรงงานภาคเกษตรลดลง  

1.2 การผลิตสินค้าอุตสาหกรรมศกัยภาพท่ีเป็นฐานรายได้เดิมก าลงัปรับตัว
เข้าสูก่ารใช้เทคโนโลยีชัน้สูงในทุกขัน้ตอนของการผลิต และสร้างอุตสาหกรรมใหม่ท่ีเน้นการใช้
เทคโนโลยีชัน้สงู เพื่อรองรับการเป็นเศรษฐกิจ ฐานความรู้ สร้างสรรค์และดิจิทลั 

1.3 การท่องเท่ียวและธุรกิจบริการมีบทบาทมากขึน้ ตามล าดับในระบบ
เศรษฐกิจไทย น าไปสูก่ารเป็นชาติการค้าและบริการ (Trading Nation) บนฐานดิจิทลั 

2. สถานะด้านสงัคม  
2.1 ประเทศไทยก าลงัก้าวเข้าสูส่งัคมผู้สงูอายุอยา่งสมบูรณ์ ท าให้ภาระการ

คลงัเพิ่มขึน้ อตัราการพึง่พาของประชากรวยัแรงงานต้องแบกรับดแูลผู้สงูอายเุพิ่มสงูขึน้มีแนวโน้ม
พึง่พาแรงงานจากประเทศ เพื่อนบ้าน และสามารถขยาย ตลาดสนิค้าผู้สงูอายใุนประเทศ 

2.2 การพัฒนาคนของประเทศไทยมีแนวโน้มดีอย่างต่อเน่ือง คนไทยมี
การศกึษาเพิ่มสงูขึน้ มีสขุภาวะ ดีขึน้ ได้รับหลกัประกันสขุภาพ ทัว่ถึง แต่ยงัต ่ากวา่หลายประเทศ 
ในภมิูภาคเอเชีย  

2.3 ผลติภาพการผลติแรงงานไทยยงัต ่าความต้องการก าลงัคนท่ีมีทกัษะและ
องค์ความรู้สงูทัง้ปริมาณและคณุภาพเพ่ิมมากขึน้ และมีแนวโน้มเพิ่มขึน้อยา่งรวดเร็ว จากการเข้า
สูย่คุอุตสาหกรรม 4.0 แต่ไทยสามารถดงึดดูแรงงานจากตา่งประเทศ และต้องป้องการไหลแรงงาน
ทกัษะสงูสูป่ระเทศท่ีมีคา่แรงสงูกวา่ 

2.4 ความยากจนและความเหลื่อมล า้ลดลง แต่ยงัเป็นสาเหตสุ าคญัท่ีน าไปสู่
ความขัดแย้งในสงัคม และมีแนวโน้มขยายตวัเพิ่มขึน้ภายใต้ยุคอุตสาหกรรม  4.0 เพราะคนท่ีมี
ทกัษะสงูจะมี รายได้เพิ่มขึน้ แตค่นท่ีมีทกัษะต ่าจะตกงาน เพราะหุน่ยนต์จะเข้ามาท างานแทน 

2.5 สังคมไทยก าลังประสบปัญหาวิกฤติค่านิยมท่ีเปลี่ยนแปลงไป ตาม
กระแสวฒันธรรมต่างชาติท่ีหลากหลาย เพราะขาดทักษะการคิด วิเคราะห์ ไม่สามารถคดักรอง
และเลอืกรับวฒันธรรมที่ดี เพื่อปรับเปลีย่นคา่นิยมและ พฤติกรรมให้สามารถปรับตวัเข้ากับกระแส
ใหม่ของโลกได้ 
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3. สถานะด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 

3.1 ภาวะโลกร้อนเป็นปัจจัยเสี่ยงท่ีส าคัญ ท่ีจะส่งผลกระทบต่อความ
หลากหลายทางชีวภาพ วิกฤติน า้ และการเปลี่ยนแปลง สภาพภูมิอากาศท าให้เกิดภัยพิบัติให้
รุนแรงมากขึน้ ทนุทรัพยากรธรรมชาติเสือ่มโทรม และความขดัแย้งในการใช้ประโยชน์ทรัพยากรจะ
มีแนวโน้มรุนแรงมากขึน้ 

3.2 การบริหารจดัการน า้ทัง้ในเชิงปริมาณและคณุภาพยงัขาดประสทิธิภาพ 
3.3 คุณภาพสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติได้รับการแก้ไขแต่โดยรวม

ยงัมีสภาพ เสือ่มโทรม 
4. สถานะด้านความมัน่คง 

4.1 ประเทศไทยมีสถาบนัพระมหากษัตริย์ เป็นสถาบันหลกัท่ียึดโยงคน ใน
ชาติให้เกาะเก่ียวกันอย่างแนน่แฟ้น แต่ยงัถกูลว่งละเมิดด้วยการให้ข้อมลูท่ีบิดเบือนผ่านเครือขา่ย
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

4.2 ไทยมีความเสีย่งตอ่การก่อการร้าย 
4.3 ประเทศไทยมีความเสี่ยงสูงในด้านไซเบอร์ โดยเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 

ประมาณ 1 ใน 5 เคร่ืองในประเทศถูกโจมตีของโปรแกรมท่ีไม่พึงประสงค์ และในอนาคตแนวโน้ม
ความเสีย่งอาจจะเพิ่มขึน้เร่ือยๆ 

4.4 ประเทศไทยเผชิญกับปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติท่ีหลากหลายรูปแบบ
และมีวิธีการท่ีซบัซ้อนมากขึน้ 

5. สถานะด้านการบริหารจดัการในภาครัฐและธรรมาภิบาล 
5.1 ก ารให้บ ริการป ระชาชน มีการป รับป รุงดี ขึ น้ ม าก  แต่ยั ง ไม่ ไ ด้

มาตรฐานสากล 
5.2 เผชิญปัญหาขาดก าลงัคนทดแทนข้าราชการท่ีเกษียณอาย ุและคณุภาพ

ของบุคลากรภาครัฐลดลง 
5.3 ภาครัฐไม่สามารถปรับตวัให้ทนักบัการเปลีย่นแปลงในยคุสงัคมออนไลน์ 
5.4 ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นได้ขยายไปในวงกว้างทัง้ในภาครัฐและ

ภาคเอกชน 
5.5 กฎหมายล้าสมยัและเป็นอุปสรรคตอ่การพฒันาประเทศ 
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จากสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวข้างต้น ส่งผลต่อการพัฒนาประเทศใน
อนาคตแบง่ได้  5 ประเด็น ดงันี ้

1. ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอย่างก้าวกระโดดเป็นกุญแจส าคัญของ
ความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจและเปลีย่นแปลงวิถีชีวิตและการท างาน  

1.1 การปฏิวติัดิจิทลั (Digital revolution) ท าให้เกิดยุคอินเทอร์เน็ทในทุกสิ่ง
ทกุอยา่ง (Internet of things) 

1.2 การเข้าสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0 (The Fourth Industrial Revolution)   จะ
เป็นยคุท่ีมีการใช้เทคโนโลยีในกระบวนการผลติทัง้หมด 

2. เงื่อนไขเศรษฐกิจภูมิภาคและโลก และผลกระทบต่อประเทศไทยในระยะ 5 ปี
ข้างหน้า ส่งผลให้เศรษฐกิจโลกยังมีแนวโน้มขยายตัวช้า รูปแบบการค้ามีแนวโน้มเปลี่ยนแปลงไปสู่
การค้าเสรีมากขึน้ และมีการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจท่ีหลากหลายขึน้ และบทบาทของประเทศ
มหาอ านาจในภมิูภาคอาเซียนจะมากขึน้ 

3. การเปลี่ยนแปลงด้านสงัคม ได้แก่ การเข้าสูส่งัคมสงูวยัของโลก แรงงานทกัษะสูง
และมีความสามารถเฉพาะทางจะขาดแคลนมากในขณะท่ีแรงงานทกัษะต ่าจะตกงาน ความเหลื่อมล า้
หรือความไม่เทา่เทียมกันขยายตวั เพิ่มขึน้อยา่งรวดเร็วเพราะการปฏิวติัอุตสาหกรรมสูอุ่ตสาหกรรม 4.0 
การเคลือ่นไหลของกระแสวฒันธรรมโลกท่ีรวดเร็วขึน้ในยคุดิจิตอล 

4. การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภยัธรรมชาติมีความรุนแรงมากขึน้ ท าให้ความ
ร่วมมือทางด้านนีมี้ความเข้มข้นมากขึน้ ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงดังนี ้ข้อตกลงระหว่างประเทศ
เก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะทวีความเข้มข้น วาระการพัฒนาของโลกหลงั ค.ศ. 2015 
เป็นการก าหนดทิศทางการพฒันาท่ียัง่ยืนของโลกในอีก 15 ปี ข้างหน้า ความมั่นคงภายในและระหว่าง
ประเทศมีความส าคญัต่อการพฒันาประเทศอย่างกว้างขวาง สถานการณ์ความมั่นคงกบัประเทศรอบ
บ้าน การเติบโตของลทัธิก่อการร้ายและวิกฤติอพยพย้ายถ่ินของผู้ลีภ้ัยในยุโรปท่ีก าลงัแผ่ขยาย  การ
บริหารจัดการอาชญากรรมไซเบอร์และสทิธิเสรีภาพ ความเสี่ยงด้านภมิูรัฐศาสตร์และการสร้างอ านาจ
ตอ่รองทางเศรษฐกิจ 

ธนิต โสรัตน์ (2559) กลา่วถึง แนวคิดประเทศไทย 4.0 เร่ิมจากนโยบายอุตสาหกรรม
แหง่ชาติของประเทศเยอรมนีประกาศในปี ค.ศ .2013 โดยระบุวา่อุตสาหกรรมของเยอรมนีในปี 2033  
จะเข้าสู่ยุคอุตสาหกรรมอัจฉริยะ และเข้าสู่ช่วงการปฏิวัติอุตสาหกรรมครัง้ท่ี  4 (INDUSTRY 4.0) 
อุตสาหกรรมใหม่จะขบัเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีอัตโนมัติควบคู่ไปกับหุ่นยนต์อัจฉริยะและเช่ือมโยง
กบัเครือขา่ยเทคโนโลยีสารสนเทศ ดงันัน้ อุตสาหกรรม 4.0 หรือ INDUSTRY 4.0 จึงได้ปรากฏเป็น
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ครัง้แรกในแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พ.ศ .2560-2579 และปรากฏในแผนพฒันาเศรษฐกิจและ
สงัคมแห่งชาติฉบับท่ี 12 เป็นแผนพัฒนา 5 ปี  โดยเป้าหมายแรกของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ  
ซึง่จะเป็นแผนแม่บทหลกัของการพฒันาประเทศไทย คาดหวงัวา่ใน 20 ปี ข้างหน้าประเทศไทยจะ
ก้าวพ้นไปสู่ประเทศพัฒนาแล้วและจะยกระดับรายได้ประชาชาติต่อหัวต่อปี เพิ่มจากปัจจุบัน 
4,121 เหรียญสหรัฐ เป็น 15,000 เหรียญสหรัฐ ทัง้นีแ้ผนดังกล่าวสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ประเทศไทย 4.0 ซึ่งจะใช้นวตักรรมเศรษฐกิจดิจิทลัและอุตสาหกรรมอัจฉริยะขบัเคลื่อนเศรษฐกิจ 
โดยจะมีการน าระบบเทคโนโลยีอัตโนมัติและหุ่นยนต์เข้ามาใช้ในระบบการผลิตขณะเดียวกัน
เศรษฐกิจแห่งอนาคตจะขบัเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีพืน้ฐาน 4 ด้าน ได้แก่ เทคโนโลยีชีวภาพ นาโน
เทคโนโลยี เทคโนโลยีวสัดศุาสตร์พลงังานสะอาด และอุตสาหกรรมเพื่อสิง่แวดล้อม 

สุวิทย์ เมษินทรีย์ (2559)ได้กล่าวถึง ท่ีมาของการปฏิรูปของประเทศไทยโดยการ
ประกาศนโยบายประเทศไทย  4.0 ซึ่งเป็นสิ่งท่ีประเทศไทยมาถึงจุดท่ีจะต้องปฏิรูปเน่ืองจาก
เศรษฐกิจของประชาคมโลกเปลี่ยนไป และประเทศไทยก็มีพลวัตต่างๆ เกิดขึน้มากมาย ดังนัน้ 
ประเทศไทย 4.0 ต้องการให้โครงสร้างเศรษฐกิจขบัเคลื่อนไปสู่ “Value-Based Economy” หรือ 
“เศรษฐกิจท่ีขบัเคลือ่นด้วยนวตักรรม” ด้วยการเปลีย่นผา่น 4 องค์ประกอบส าคญั ได้แก ่1) เปลีย่น
การเกษตรแบบดัง้เดิมให้เป็นการเกษตรสมัยใหม่ 2) เปลี่ยนจาก Traditional SMEs ไปสูก่ารเป็น 
Smart Enterprises หรือ  Startups ท่ี มีศักยภาพสูง 3) เปลี่ยนจาก  Traditional Services ไปสู ่
High Value Services และ  4) เปลี่ยนจากแรงงานทักษะต ่ าไปสู่แรงงานท่ีมีความรู้  ความ
เช่ียวชาญ และทกัษะสงู ซึ่งการจะท าให้องค์ประกอบเหลา่นีเ้ปลีย่นแปลงและประสบความส าเร็จ
ได้นัน้ “คน” ถือวา่เป็นหวัใจส าคญัของการขบัเคลือ่นดงักลา่ว คนท่ีจะเป็นก าลงัส าคญั เหลา่นีน่ี้เอง
ท่ีจ าเป็นต้องได้รับการเติมเต็มศักยภาพอย่างเต็มท่ี เพื่ อให้เป็นตัวหลักในการขับเคลื่อน 
การเจริญเติบโต (People for Growth) และจะก่อให้เกิดวงจรในการขบัเคลื่อนประเทศไปสู ่ ความ
มัง่คัง่ มัน่คง และยัง่ยืนอยา่งแท้จริง 

ยทุธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี พ.ศ. 2561- 2580 (ราชกิจจานเุบกษา, 2561) ได้ระบุถึง
ความเป็นมาในการพัฒนาประเทศไทยไว้ ว่า  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา  65 
บญัญัติให้รัฐพึงจดัให้มียุทธศาสตร์ชาติ เป็นเป้าหมายการพฒันาประเทศอยา่งยัง่ยืนตามหลกัธรร
มาภิบาล ซึ่งเป็นกรอบในการก าหนดทิศทางในการบริหารประเทศเพื่อใช้ในการขับเคลื่อนการ
พฒันาประเทศสูค่วามมั่นคง มัง่คัง่ และยัง่ยืน ประเทศไทยจ าเป็นจะต้องมี “ยทุธศาสตร์ชาติ” ซึ่ง
ภายใต้ยทุธศาสตร์ชาติประเทศไทยต้อง ปฏิรูปและปรับเปลีย่นอยา่งเป็นระบบขนานใหญ่ เพื่อให้
โครงสร้างทางเศรษฐกิจและสงัคมของประเทศเหมาะสมกบัภูมิทศัน์ใหม่ของโลก ยืดหยุ่นปรับตวั
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ได้เร็ว สามารถรับมือกับความเสี่ยงและภยัคกุคามแบบใหม่ได้ และสามารถอาศยัโอกาสจากการ
เปลี่ยนแปลงบริบทโลกมาสร้าง ประโยชน์สุขให้กับคนในชาติได้จะต้องมีการก าหนดวิสยัทัศน์
เป้าหมาย ของประเทศ และทิศทางในการขับเคลื่อนประเทศให้สอดคล้องกับประเด็นการ
เปลี่ยนแปลงและความท้าทายต่าง ๆ ของบริบทโลก และบริบทการพฒันาภายในประเทศ  โดยได้
กลา่วถึงการพฒันาประเทศไทยนบัตัง้แตแ่ผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาติ ฉบบัท่ี 1 เป็นต้น
มาได้สง่ผลให้ประเทศมีการพฒันาในทุกมิติ ทัง้ในด้านเศรษฐกิจท่ีประเทศไทยได้รับการยกระดบั 
เป็นประเทศในกลุ่มบนของกลุ่มประเทศระดับรายได้ปานกลาง ในด้านสังคมท่ีมีการพัฒนา
คณุภาพชีวิตของประชาชนสง่ผลให้ประเทศไทยหลดุพ้นจากการเป็นประเทศยากจน และในด้าน
สิง่แวดล้อมท่ีประเทศไทยมีข้อได้เปรียบในความหลากหลายเชิงนิเวศ อย่างไรก็ตาม ประเทศไทย
ยงัมีปัจจยัท่ีส าคญัท่ีสง่ผลตอ่การพฒันาประเทศ ดงันี ้

1. อตัราการขยายตวัทางเศรษฐกิจในปี 2560 ท่ีร้อยละ 3.9 ถือว่าอยูใ่น ระดบัต ่ากว่า
ศกัยภาพ เม่ือเทียบกบัร้อยละ 6.0 ตอ่ปีในช่วงเวลาเกือบ 6 ทศวรรษท่ีผา่นมา โดยมีสาเหต ุหลกัจากการ
ชะลอตวัของการลงทุนภายในประเทศและสถานการณ์เศรษฐกิจโลกท่ียงัไม่ฟืน้ตัวได้เต็มท่ี โครงสร้าง
เศรษฐกิจไทยท่ียังไม่สามารถขบัเคลื่อนด้วยนวตักรรมได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ภาคบริการและภาค
เกษตรมีผลิตภาพการผลิตในระดับต ่า ขาดการน าเทคโนโลยีเข้ามาเพิ่มประสิทธิภาพ ในการผลิต 
ประกอบกบัแรงงานไทยยงัมีปัญหาเร่ืองคณุภาพและสมรรถนะท่ีไม่สอดคล้องกบั ความต้องการในการ
ขบัเคลือ่นการพฒันาของประเทศ  

2. ศกัยภาพและคุณภาพของประชากรไทยทุกช่วงวยัยงัคงเป็นปัจจัยท้าทายส าคัญ 
ตอ่การพฒันาประเทศ แม้ว่าการเข้าถึงระบบบริการสาธารณะ การศกึษา บริการสาธารณสขุ โครงสร้าง 
พืน้ฐานต่าง ๆ และการคุ้มครองทางสงัคมอ่ืน ๆ ของคนไทยมีความครอบคลุมเพิ่มมากขึน้ แต่ยังคงมี 
ปัญหาเร่ืองคณุภาพการให้บริการท่ีมีมาตรฐานแตกตา่งกนัระหวา่งพืน้ท่ี ซึง่เป็นหนึง่ในสาเหตหุลกั ท่ีท า
ให้ประเทศไทยยังคงมีปัญหาความเหลื่อมล า้ในหลายมิติ ขณะท่ีปัญหาด้านความยากจนยงัคงเป็น 
ประเด็นท้าทายในการยกระดบัการพฒันาประเทศให้ประชาชนมีรายได้สงูขึน้และแก้ปัญหาความเหลือ่ม
ล า้ อยา่งยัง่ยืน  

3. การวางกลยุทธ์ระยะยาวในการฟืน้ฟู การใช้ และการรักษาทรัพยากรอย่างบูรณา
การเพื่อการพฒันาประเทศท่ีผ่านมายงัขาดความชัดเจน สง่ผลให้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ของประเทศยงัมีปัญหาการใช้อยา่งสิน้เปลอืงและเสือ่มโทรมลงอยา่งรวดเร็ว  

4. การขยายอิทธิพลและการเพิ่มบทบาทของประเทศมหาอ านาจ ท่ีอาจก่อให้เกิดการ
เปลีย่นแปลงไปสูร่ะบบหลายขัว้อ านาจ หรือเกิดการย้ายขัว้อ านาจทางเศรษฐกิจ ซึง่อาจสง่ผลกระทบต่อ
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เสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศในอนาคต ขณะท่ีองค์กรท่ีไม่ใช่รัฐ อาทิ องค์การระหว่างประเทศ 
และบรรษัทข้ามชาติ จะมีบทบาทมากขึน้ในการก าหนดกฎ ระเบียบ ทิศทางความสัมพันธ์และ
มาตรฐานสากลต่าง ๆ ทัง้ในด้านความมั่นคง และเศรษฐกิจ รวมทัง้การรวมกลุม่เศรษฐกิจและการเปิด
เสรีในภูมิภาคท่ีน าไปสูค่วามเช่ือมโยงในทกุระบบ อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงด้านอาชญากรรมข้ามชาติ
และเศรษฐกิจนอกระบบ รวมทัง้ปัญหายาเสพติด การค้ามนษุย์ และการลกัลอบเข้าเมือง 

5. ประเทศไทยคาดว่าจะเข้าสู่การเป็นสังคมสูงวัยระดับสุดยอดในปี 2574 จะ
ก่อให้เกิดโอกาสใหม่ ๆ ในการตอบสนองความต้องการของกลุม่ผู้บริโภคสงูอายุท่ีจะมีสดัสว่นเพิ่มขึน้ 
อย่างตอ่เน่ือง รวมทัง้การคาดการณ์ว่าครอบครัวไทยจะมีขนาดเล็กลงและมีรูปแบบท่ีหลากหลายมาก
ขึน้ประชากรในประเทศไทยจะมีช่วงอายุท่ีแตกต่างกันและจะมีกลุม่คนช่วงอายุใหม่ๆ เพิ่มขึน้ ซึ่งจะ
สง่ผลต่อทศันคติและพฤติกรรมท่ีแตกต่างกัน ดงันัน้ การเตรียมความพร้อมของประชากรให้มีคุณภาพ 
และการน าเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมมาใช้ในการผลิตและการบริการของประเทศจะเป็นความท้าทาย 
ส าคญัในระยะตอ่ไป 

6. ผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงสภาพภมิูอากาศคาดวา่จะมีความรุนแรงมากขึน้ทัง้
ในเชิงความผันผวน ความถ่ี และขอบเขตท่ีกว้างขวางมากขึน้ ซึ่งจะสร้างความเสียหายต่อชีวิตและ
ทรัพย์สิน ระบบโครงสร้างพืน้ฐานท่ีจ าเป็น ตลอดจนระบบผลิตทางการเกษตรท่ีสมัพันธ์ต่อเน่ืองกับ
ความมั่นคงด้านอาหารและน า้ ขณะท่ีระบบนิเวศต่าง ๆ มีแนวโน้มเสื่อมโทรมลง และมีความเป็นไปได้
คอ่นข้างสงูในการสญูเสยีความสามารถในการรองรับความต้องการของมนุษย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
อย่างไรก็ดี ระดบัความรุนแรงของผลกระทบอนัเกิดจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกและความเสื่อม
โทรมของระบบนิเวศตา่ง ๆ  

กระทรวงอุตสาหกรรม (2559) ได้กลา่วถึงแนวคิดในการขบัเคลื่อนประเทศไทยตาม
โมเดลการพัฒนาประเทศไทย  4.0 ในยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมไทย 4.0 ระยะ 20 ปี  
(พ.ศ. 2560 -2579) ว่า การพฒันาของเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมในระดบัโลกมีการเปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลาจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี การติดต่อสื่อสาร และการคมนาคมขนสง่ท่ีพัฒนา
อย่างรวดเร็ว ส่งผลให้เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจ การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร การแลกเปลี่ยน
สนิค้า และการแลกเปลี่ยนวฒันธรรมระหว่างประเทศต่าง ๆ ทัว่โลก กระแสการเปลีย่นแปลงของ
โลกและพฤติกรรมการบริโภคท่ีเปลี่ยนแปลงไปเป็นปัจจัยส าคัญในการก าหนดวิสยัทัศน์และ
ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศ ซึ่งแต่ละประเทศต่างก็มีการเตรียมพร้อมในการปรับวิสยัทศัน์
และยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมให้สอดคล้องกับบริบทต่าง ๆ ท่ีเปลี่ยนแปลงไป ส าหรับ
ประเทศไทยได้มีการพฒันาทางด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมมาอยา่งตอ่เน่ือง โดยมีการพฒันา
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กลไกเพื่อการขบัเคลื่อนความมั่งคัง่ของประเทศมาตลอด โดยแบ่งได้ ดงันี ้1) โมเดลประเทศไทย 
1.0 ท่ีเน้นการขับเคลื่อนประเทศด้วยเกษตรกรรม เน่ืองจากประเทศไทยมีความอุดมสมบูรณ์
ทางด้านทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ การขบัเคลื่อนเศรษฐกิจในยคุนีจ้ึงมี
การพึ่งพาการใช้ทรัพยากรธรรมชาติเป็นหลัก โดยมีการส่งออกสินค้าเกษตรของไทยไปยัง
ต่างประเทศ  2) โมเดลประเทศไทย 2.0 ซึ่งเน้นในด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมเบา เร่ิมจาก
อุตสาหกรรมการผลิตเพื่อทดแทนการน าเข้า 3) โมเดลประเทศไทย  3.0 ท่ี เน้นการพัฒนา
อุตสาหกรรมหนกั เน้นการผลิตเพื่อการสง่ออกมากขึน้ เช่น สินค้าอิเล็กทรอนิกส์ ปิโตรเคมี ยาน
ยนต์ และชิน้ส่วนต่าง ๆ ซึ่งเป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจโดยภาคอุตสาหกรรมท่ีเน้นการพัฒนา
ประสทิธิภาพในการผลติและการให้บริการขัน้พืน้ฐานในการสร้างรายได้ให้แก่ประเทศ  

ภายใต้โมเดลประเทศไทย 3.0 ท่ีเป็นอยูใ่นปัจจุบนั ประเทศไทยก าลงัเผชิญกบัปัญหา
กับดักประเทศรายได้ขนาดปานกลาง (Middle Income Trap) ความเหลื่อมล า้ของการกระจาย
รายได้หรือปัญหาความไม่เท่าเทียมกัน (Inequality Trap) และปัญหากับดักความไม่สมดุลของ
การพฒันา (Imbalance Trap) อีกทัง้ยังมีขีดความสามารถในการแข่งขันต ่า โดยจากผลการจัด
อนัดบัความสามารถในการแข่งขนัของสถาบนัระหว่างประเทศ เช่น IMD WEF และ World Bank 
พบว่า ปัจจัยท่ีมีผลต่อความส าเร็จในการพฒันาประเทศหลายด้าน อาทิ การลงทุนเพื่อการวิจัย
และพัฒนา ศักยภาพของโครงสร้างพื น้ฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผลิตภาพและ
ประสทิธิภาพการผลติ รวมถึงประสิทธิภาพของภาครัฐ ยงัอยูใ่นระดบัต ่า และหากพิจารณาผลการ
พฒันาภาคอุตสาหกรรม ซึง่เป็นกลไกส าคญัในการขบัเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ในช่วง 10 ปีท่ี
ผ่านมา พบว่า การเติบโตของ GDP ภาคอุตสาหกรรมเฉลี่ยอยู่ท่ีเพียงร้อยละ 3 ต่อปี การลงทุน
เติบโตเฉลีย่เพียงร้อยละ 2 ตอ่ปี มลูคา่การสง่ออกภาคอุตสาหกรรมขยายตวัเฉลีย่ร้อยละ 5.4 ตอ่ปี 
และผลิตภาพรวม (Total Factor Productivity: TFP) ภาคอุตสาหกรรมเพิ่มขึน้เฉลี่ยเพียงร้อยละ 
0.7 ต่อปี ซึ่งถือว่ายังอยู่ในระดบัต ่าและยงัไม่มากพอท่ีจะน าไปสูก่ารขับเคลื่อนประเทศให้ก้าวสู่
การเป็นประเทศรายได้สงูภายในปี 2579 ได้ตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี  ดงันัน้ 
ในการแก้ไขปัญหาดงักลา่วจ าเป็นต้องมีการปฏิรูปประเทศด้วยความร่วมมือของทกุภาคสว่นโดย
ใช้โมเดลประเทศไทย 4.0 เป็นเคร่ืองมือในการน าประเทศให้ก้าวไปสูก่ารเป็นประเทศในโลกท่ีหนึ่ง
ท่ีมีความมัง่คัง่และยัง่ยืน พฒันาจากประเทศรายได้ปานกลางไปสูป่ระเทศรายได้สงู  

จากปัจจัยและแนวโน้มท่ีคาดว่าจะส่งผลต่อการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศในมิติต่าง  ๆ
ข้างต้น เห็นได้ว่าบริบทและสภาพแวดล้อมทัง้ภายในและภายนอกประเทศมีแนวโน้มท่ีจะ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว มีพลวตัสูงและมีความซบัซ้อนหลากหลายมิติ ซึ่งจะสง่ผลต่ออนาคต  
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การพฒันาประเทศอย่างมาก ดงันัน้ การพฒันาประเทศจึงจ าเป็นต้องมียุทธศาสตร์การพฒันาท่ี
ครอบคลมุทกุมิติและทุกด้านการพฒันาท่ีเก่ียวข้อง มีความร่วมมือในลกัษณะประชารัฐจากภาคสว่นต่าง ๆ  
ในรูปแบบของหุ้นสว่นการพฒันาท่ีเป็นการด าเนินงานอยา่งบูรณาการ เน่ืองจากทุกมิติการพฒันา
มีความเก่ียวข้องซึ่งกนัและกัน โดยประเทศไทยจ าเป็นต้องมีทรัพยากรมนษุย์ท่ีมีคณุภาพ มีความรู้ 
สมรรถนะและทักษะท่ีสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ สามารถรู้เท่าทันและปรับตัวให้
สามารถด าเนินชีวิตได้อย่างมีความสขุ มีอาชีพท่ีมั่นคง สร้างรายได้ ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลง
กฎเกณฑ์และกติกาใหม่ๆ และมาตรฐานท่ีสูงขึน้ โดยเฉพาะในโลกท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็วซึง่จ าเป็นต้องมีการพฒันาระบบและปัจจัยสง่เสริมตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวข้องไปพร้อมกนั ทัง้ในสว่น
ของระบบการเรียนการสอนและการพฒันาทกัษะฝีมือท่ีสอดคล้องกนักับการพฒันาของคนในแต่
ละช่วงวยั ระบบบริการสาธารณะ โครงสร้างพืน้ฐาน รวมทัง้การให้ความส าคัญกับการส่งเสริม
เทคโนโลยีและนวตักรรม เพื่อให้ประเทศไทยสามารถยกระดบัเป็นเจ้าของเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ก้าวทนัโลก จากการตอ่ยอดการพฒันาบนพืน้ฐานนโยบายประเทศไทย 4.0  สง่ผลให้เกิดการสร้าง
ห่วงโซ่มูลค่าทางเศรษฐกิจในทัง้ภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตรและภาคบริการ กระจาย
ผลประโยชน์จากการพฒันา ลดปัญหาความเหลือ่มล า้ และน าไปสูก่ารเสริมสร้างคณุภาพชีวิตของ
ประชาชนทกุภาคสว่น 

แนวคิดการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 4.0 
สวุิทย์ เมษินทรีย์ (2559)ได้กลา่วถึงท่ีมาของแนวคิดการพฒันาทรัพยากรมนุษย์ 4.0 ว่า 

การพฒันาอุตสาหกรรม 4.0  ของประเทศไทยในเชิงการพฒันาเศรษฐกิจ เร่ิมจากสงัคมเกษตรมา
สูยุ่คอุตสาหกรรมเบา อุตสาหกรรมหนกั ตามล าดบั ประเทศไทย 4.0 จึงไม่ได้เร่ิมด้วยการพฒันา
อุตสาหกรรม แต่เร่ิมด้วยการพัฒนาคน เช่น ภาคเกษตรกรรม พัฒนาด้วยการท าให้เกษตรกร
กลายเป็นสมาร์ตฟาร์เมอร์ คือ เกษตรกรเป็นผู้ประกอบการท่ีใช้องค์ความรู้ มีเทคโนโลยีมีการ
บริหารจดัการท่ีดี  ดงันัน้ ประเทศไทย 4.0  จะเร่ิมด้วยการพฒันาคน 4 กลุม่ ดงันี ้

1. กลุม่เกษตรกร โดยการให้คนรุ่นใหม่เข้ามาในภาคเกษตรมากขึน้ สามารถท าธุรกิจ
การเกษตรได้  

2. กลุม่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ท่ีขบัเคลื่อนได้ด้วยนวตักรรม หรือ 
smart enterprise หรือ Innovation Driven Enterprise ด้วยการใช้เทคโนโลยี การบริหารจดัการ และการ
ออกแบบสนิค้า   

3. ภาคบริการ อนาคตประเทศไทยจะขบัเคลื่อนด้วยภาคบริการมากขึน้ เพราะขณะนี ้
การค้าขาย ส่งออกภาคบริการ คิดเป็น 25 เปอร์เซ็นต์ แต่เป็นเร่ืองท่องเท่ียว 75 เปอร์เซ็นต์ ทัง้ท่ีภาค
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บริการมีอีกมากมายท่ีมากกว่าการท่องเท่ียว เช่น สปา สุขภาพ โลจิสติก และการศึกษา แต่ยังไม่มี
นโยบายหรือยทุธศาสตร์ท่ีชดัเจน  

4. กลุม่บริการหรือกลุม่แรงงานเป็นกลุม่ส าคญัท่ีสามารถเปิดโอกาสให้คนสว่นใหญ่
มาเข้าร่วมได้ แตกต่างจากกลุม่เทคโนโลยีท่ียงัต้องใช้ความรู้เฉพาะด้าน ดงันัน้ ต้องพฒันากลุม่บริการ
ให้เป็นการบริการท่ีเพิ่มมลูค่าสงูขึน้ เน่ืองจากประเทศไทย 4.0 จะหมายถึงแรงงานหุ่นยนต์ หมายความ
วา่ หุ่นยนต์ จะมาทดแทนแรงงานคน โดยเฉพาะแรงงานท่ีองค์ความรู้และทกัษะไม่สงูจะถกูทดแทนด้วย
หุน่ยนต์ จึงจ าเป็นท่ีจะต้องพฒันาคนให้มีทกัษะแรงงานสงูขึน้ 

ดงันัน้ การพฒันาประเทศไทย 4.0 จะต้องเร่ิมด้วยการมีทรัพยากรมนุษย์หรือคนไทย 
4.0 โดยลกัษณะของคนไทย 4.0 ต้องปรับเปลีย่นใน 4 มิติ ดงันี ้ 

1. เปลี่ยนจากคนไทยท่ีมีความรู้ ความสามารถจ ากัดเป็นคนไทยท่ีมีความรู้
ความสามารถไม่จ ากดั  

2. เปลี่ยนจากคนไทยท่ีเน้นประโยชน์ส่วนตนเป็นคนไทยท่ีรับผิดชอบต่อ
สงัคม  

3. เปลีย่นเป็นคนไทยท่ีมีศกัด์ิศรีในสากล (thai-thai เป็น Globle-thai) 
4. เปลีย่นจาก Analog Thai เป็น Digital Thai เพื่อสอดรับการเข้าสู ่Digital age  
5. พัฒนาการเรียนรู้ท่ีส าคัญ 4 เร่ือง ได้แก่ 1) การเรียนรู้เพื่อสร้างเสริมแรง

บันดาลใจให้ชีวิตอยู่อย่างมีความหมาย 2) การเรียนรู้เพื่อบ่มเพาะความคิดสร้างสรรค์สามารถ
สร้างสรรค์สิง่ใหม่ๆ  3) การเรียนรู้เพื่อปลกูฝังจิตสาธารณะ ยดึประโยชน์สว่นร่วมเป็นท่ีตัง้และ  4) 
การเรียนรู้เพ่ือมุ่งสร้างการท างานให้เกิดผลสมัฤทธ์ิ 

ธนิต โสรัตน์ (2559)กล่าวถึง การพัฒนาคนเป็นหัวใจของการก้าวสู่เศรษฐกิจแห่ง
อนาคต  ในขณะท่ีโลกก าลงัเข้าสูก่ารปฏิวติัทางอุตสาหกรรมครัง้ท่ี 4 อยา่งสมบูรณ์ ในปี 2033 ยุค
เคร่ืองจักรอัจฉริยะภายใต้ การควบคุมของหุ่นยนต์ฉลาดคิด ขณะท่ีไบโอ-เทคโนโลยี,เทคโนโลยี
อวกาศเชิงพาณิชย์, นาโนเทคโนโลยี รวมทัง้สงัคมดิจิทลั ซึ่งเช่ือมโยงด้านระบบอินเทอร์เน็ตส าหรับ
ทกุสรรพสิง่ (IOT : INTERNET OF THINGS) ทัง้หมดเป็นสิ่งประดิษฐ์จากมนษุย์ ดงันัน้โลกในอนาคต
จึงต้องการคนทัง้ผู้ประกอบการ ผู้บริหาร รวมทัง้แรงงานท่ีเป็นอัจฉริยะ (SMART EMPLOYEE) 
ทัง้นี ้การพฒันาคนไม่สามารถพัฒนาแบบเหมารวมได้ ต้องแบ่งกลุ่มและช่วงเวลาให้เหมาะสม 
โดยมีแนวทางในการพฒันา ดงันี ้

1. ปฏิ รูปหลักสูตรการเรียนการสอน ตัง้แต่ระดับประถม มัธยม อาชีวะและ 
มหาวิทยาลยั โดยเร่ิมจากการผลติบุคลากรครูเพื่อถ่ายทอดความเป็นอจัฉริยะให้คนรุ่นใหม่  
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2. การขบัเคลือ่นคนในหนว่ยงานรัฐให้สามารถเดินหน้าเคียงข้างกบัภาคเอกชน เพราะ
ใน 10-15 ปี ข้างหน้าธุรกิจอุตสาหกรรมจะยกระดบัเป็น SMART & DIGITAL SOCIETY  และการพฒันา
ข้าราชการแห่งอนาคต  ซึ่งจะเป็น “SMART GOVERNMENT” เพราะคนกลุม่นีเ้ป็นส่วนส าคญัในการ
ก ากบัและขบัเคลือ่นทัง้สว่นท่ีเก่ียวกบัระเบียบและกฎหมาย รวมทัง้ควบคมุคนในสงัคม  

ในอีก 20 ปี ข้างหน้าหากใช้อัตราเกิดสุทธิในอัตราคงท่ี ประเทศไทยจะมีประชากร
ประมาณ 71.329 ล้านคน โดยจ านวนร้อยละ 28 เป็นประชากรสูงวัย จะส่งผลให้เกิดการขาดแคลน
แรงงานในอนาคต ดงันัน้ การพัฒนาคนหรือทรัพยากรมนุษย์ในอนาคต เม่ือคนซึ่งเป็นปัจจัยส าคญัใน
การผลิตมีจ านวนน้อย แรงงานในอนาคตจึงจะต้องเป็นแรงงานอัจฉริยะ (SMART EMPLOYEE) เพราะ
ต้องท างานกับระบบการผลิตล า้ยุคท่ีเป็น “CYBER PRODUCTION” จึงต้องก าหนดรูปแบบการพฒันา
ในแต่ละช่วงและกลุ่มเป้าหมายให้สัมพันธ์กับการเปลี่ยนแปลงภายใต้กรอบประเทศไทย 4.0 โดย
แนวทางในการพฒันาทรัพยากรมนษุย์ (Human 4.0) มีดงัตอ่ไปนี ้

1. การพัฒนาคนระดับปฏิบัติการ หมายถึง ตัง้แต่ระดับแรงงาน หัวหน้า
คนงาน ผู้บริหารและเจ้าของธุรกิจ ในการพัฒนาภาคการศึกษาต้องเช่ือมโยงกับกระทรวงศึกษาธิการ 
และกระทรวงท่ีเก่ียวข้องโดยจะต้องมีการปฏิรูปหลกัสูตรการเรียนการสอนตัง้แต่ระดับประถม 
มัธยม อาชีวะ มหาวิทยาลยั ต้องผลิตบุคลากรตามอุปสงค์หรือดีมานด์ในอนาคต โดยเช่ือมโยง
อยา่งบูรณาการและก าหนดไว้ในแผนประเทศไทย 4.0  

2. การพฒันาคน ต้องสอดคล้องกับอุปสงค์ในอนาคต และเม่ือเศรษฐกิจใน
อนาคตจะเข้าสู ่DIGITAL SOCIETY ดงันัน้ คนหรือทรัพยากรมนุษย์จะเก่ียวข้องกับเทคโนโลยีท่ี
เป็นอัจฉริยะ การเปลี่ยนแปลงในภาคการผลิตและรูปแบบของธุรกรรมภายใต้ยุคการเช่ือมโยง
ข้อมลู ขา่วสารท่ีข้ามขัน้จากอิเลก็ทรอนิกส์ไปสูท่กุอยา่งบนโลกท่ีสามารถเช่ือมตอ่กบัเครือขา่ย เพื่อ
แลกเปลีย่นและแบ่งปันข้อมูลได้ หรือเรียกว่า IOT : INTERNET OF THINGS จึงมีความเก่ียวข้อง
กบัการพฒันาคนในแตล่ะภาคสว่น โดยแบง่ได้เป็น  4 กลุม่ ดงันี ้

2.1  กลุม่ท่ีต้องเปลีย่นทกัษะใหม่หมด : CHANGE SKILL  
2.2 กลุม่ท่ีต้องตอ่ยอดทกัษะเดิมเป็นลกัษณะแนวตัง้ : UP VERTICAL SKILL  
 2.3  กลุ่มท่ีต้องเพิ่มทักษะใหม่ ท่ีหลากหลายกว่าเดิมเป็นลักษณะ

แนวนอน : MULTI HOLIZONTAL SKILL  
2.4  กลุม่ผู้สงูอายุซึ่งอนาคต มีแนวโน้มขยายวยัเกษียณจาก 60 ปี เป็น 

65 ปี หรือมากกวา่ (HIGH AGED) ซึง่คนเหลา่นีย้งัอยู่ในสงัคมทกัษะในช่วงยคุ 2.0 หรือ 3.0 ท าให้
ไม่สามารถรองรับเทคโนโลยีใหม่ ต้องน าเข้ามาสูก่ารพฒันาทัง้รูปแบบ REFRESH & REUSED 
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3. การจัดท ายทุธศาสตร์ควรมีความชดัเจน เน่ืองจากสงัคมไทยเป็นพหุสงัคม
ตัง้แต่ภาคอุตสาหกรรม  การผลติ โดยร้อยละ 50 อยู่ในระดบัอุตสาหกรรมท่ีใช้แรงงานเข้มข้น และ
การสง่ออกยงัเป็นอุตสาหกรรมรับจ้างการผลิต หรือ OEM และมากกว่า 1 ใน 4 ของอุตสาหกรรม
ไทยยงัอยูใ่นระดบัยคุปลายของอุตสาหกรรมยคุ 2.0  

4.การพัฒนาแรงงานอัจฉริยะ (SMART HUMAN) ไปสู่อุตสาหกรรมใหม่
เก่ียวข้องกบักระบวนการพฒันาคนในแต่ละช่วงจึงต้องชัดเจนและสามารถตอบโจทย์ของประเทศ
ในแต่ละช่วงเวลานัน้ๆได้อย่างลงตวั ควรมีกรอบแนวคิดการพฒันาก าลงัคนระยะ 20 ปี ข้างหน้า
เพื่อให้ผ่านพ้นกบัดกัรายได้ ปานกลางไปสูร่ายได้สงูเพื่อให้เป็นประเทศท่ีพฒันาแล้ว ไม่ใช่มุ่งเน้น
แต่การพฒันาแรงงานระดับปฏิบัติการ  ทัง้นี ้การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ต้องพฒันาก าลงัคนทัง้
ระบบเก่ียวข้องตัง้แต่ ระดบัแรงงาน ระดบัผู้บริหารไปจนถึงระดับผู้ประกอบการ เช่น การพัฒนา
ผลติภาพแรงงาน (PRODUCITIVE MAN POWER) ซึง่เก่ียวข้องกับการพฒันาแรงงานระดบัพืน้ฐาน 
การพัฒนาทักษะใหม่ (NEW SKILL) เก่ียวข้องกับการพัฒนาแรงงานระดับกลาง การพัฒนา
เก่ียวกับนวัตกรรม (INNOVATIVE WORKFORCE) เก่ียวข้องกับการพัฒนาระดับผู้บริหารและ
หรือหน่วยงาน R&D และการพฒันาแนวคิดสร้างสรรค์ (CREATIVE POWER) เก่ียวข้องกับการ
พฒันาผู้บริหารชัน้สงู และผู้ประกอบการ ทัง้รายเล็ก กลางและใหญ่ เพื่อน าธุรกิจให้สอดคล้องกับ
อุตสาหกรรมใหม่และประเทศไทย 4.0 

5. การปฏิรูปภาคการศกึษา การเข้าสูป่ระเทศไทย 4.0 และอุตสาหกรรม 4.0  
เป็นยทุธศาสตร์ชาติระยะยาว นอกเหนือจากการเตรียมพร้อมคนและแรงงานในภาคอุตสาหกรรม
และบริการจะต้องมีการปฏิรูปภาคการศกึษา ได้แก่ หลกัสตูรการศกึษาตัง้แตป่ระถม มธัยม อาชีวะ 
มหาวิทยาลยั จะต้องสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของโลกในอนาคต และก าลงัคนท่ีออกจาก
ภาคการศึกษาในแต่ละล าดบัจะต้องสอดคล้องกับเทคโนโลยีใหม่และอาชีพหรือรูปแบบธุรกิจท่ี
แตกตา่งจากปัจจุบนัอยา่งสิน้เชิง 

6. การพฒันาแรงงานต้องตอบโจทย์ยทุธศาสตร์ชาติ จากข้อมูลของกระทรวง
แรงงานในไตรมาส 1 ปี พ.ศ .2559 พบว่า จ านวนผู้ มีงานท า 37.68 ล้านคน เป็นผู้ ว่างงาน
ประมาณ 3.7 แสนคน โดย 1 ใน 3 เป็นผู้จบระดบัปริญญา และมีก าลงัคนอยู่ในระหว่างวยัเรียน
หนงัสอื 4.44 ล้านคน ดงันัน้การพฒันาแรงงานต้องครอบคลมุถึงแรงงานในทกุภาคสว่น 

สถาบนัสง่เสริมการจัดการความรู้เพื่อสงัคม (2560) กลา่วถึง การเตรียมคนไทย 4.0 
ใน Thailand 4.0 โมเดลขบัเคลื่อนประเทศไทยสูค่วามมัง่คัง่ มั่นคง และยัง่ยืน ดงันี ้การเป็นมนษุย์
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ท่ีสมบูรณ์ เป็นเงื่อนไขท่ีจ าเป็นในการเตรียมคนไทย  4.0 สู่โลกท่ีหนึ่ง ซึ่งจะครอบคลุมการ
ปรับเปลีย่นใน 4 มิติดงัตอ่ไปนี ้ 

1. เปลี่ยนจากคนไทยท่ีมีความรู้ ความสามารถและทักษะท่ีจ ากัด เป็น คนไทยท่ีมี
ความรู้ และทกัษะสงู มีความสามารถในการรังสรรค์นวตักรรม  

2. เปลีย่นจากคนไทยท่ีมองเน้นประโยชน์สว่นตน เป็น คนไทยท่ีมีจิตสาธารณะ และมี
ความรับผิดชอบตอ่สว่นรวม  

3. เปลี่ ยนจากคนไทยแบบ  Thai-Thai เป็น คนไทยแบบ  Global Thai มี ความ
ภาคภมิูใจในความเป็นไทยและสามารถยืนอยา่งมีศกัด์ิศรีในเวทีสากล  

4. เปลี่ยนจากคนไทยท่ีเป็น Analog Thai เป็น คนไทยท่ีเป็น Digital Thai สามารถ
ด ารงชีวิต เรียนรู้ท างาน และประกอบธุรกิจ ได้อยา่งเป็นปกติสขุในโลกยคุดิจิตอล  

โดยเร่ิมจากการเสริมสร้างให้เกิดการเจริญเติบโตในตวัคน (Growth for People) ผ่าน
การสร้างสงัคมแห่งโอกาส เพื่อเติมเต็มศกัยภาพ เม่ือคนเหลา่นีไ้ด้รับการเติมเต็มศกัยภาพอย่างเต็มท่ี 
จะกลายเป็นตวัหลกัในการขบัเคลื่อนการเจริญเติบโต (People for Growth) และน าพาประเทศสู่ความ
มัง่คัง่ มัน่คง และยัง่ยืนอยา่งแท้จริง ด้วยการปรับเปลีย่นกระบวนการเรียนรู้ทัง้ระบบ 

ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี พ.ศ. 2561- 2580  (ราชกิจจานุเบกษา, 2561) ได้
กลา่วถึงการพฒันาคนเพื่อการเป็นการขบัเคลือ่นประเทศไทย 4.0 โดยมุ่งยกระดบั 4 องค์ประกอบ
หลกัด้านเศรษฐกิจส าคัญของประเทศ คือ 1) ภาคเกษตรกรรม โดยมุ่งยกระดับให้เป็นเกษตร
สมัยใหม่ เกษตรอินทรีย์  Smart Farmers 2) ภาคธุรกิจSMEs โดยมุ่งยกระดับให้เป็น Smart 
Enterprises /Start up ท่ีมีศกัยภาพสงู  3) ภาคบริการ โดยมุ่งยกระดบัการบริการท่ีมีมูลค่าสงูใน
ทุกด้านและทุกระดับ  4) ภาคแรงงาน โดยมุ่งยกระดับแรงงานท่ีมีความรู้และทักษะสูง  จาก
นโยบายและแผนการขบัเคลือ่นประเทศไทย 4.0 ดงักลา่ว ซึง่จะประสบความส าเร็จได้นัน้นอกจาก
กลไกประชารัฐ องค์กร หน่วยงานจากทุกภาคสว่นจะต้องร่วมมือกันอย่างเต็มท่ีแล้ว การพฒันา 
"คน" ให้มีความรู้ ความสามารถ และมีศกัยภาพ พร้อมกับมีส านึกความรับผิดชอบต่อสงัคมและ
ประเทศชาติและเข้ามาเป็นแรงผลกัดนัขบัเคลือ่นประเทศไทยไปสูเ่ป้าหมาย 4.0 จึงมีความส าคญั
อย่างยิ่งตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561- 2580) ท่ีได้กลา่วถึง ยุทธศาสตร์
ชาติด้านการพฒันาและเสริมสร้างศกัยภาพทรัพยากรมนุษย์ โดยมีเป้าหมายการพฒันาท่ีส าคญั
เพื่อพฒันาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวยัให้เป็นคนดี เก่ง และมีคณุภาพ โดยคนไทยมีความพร้อม
ทัง้กาย ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการท่ีดีรอบด้านและมีสุขภาวะท่ี ดีในทุกช่วงวยัมีจิตสาธารณะ 
รับผิดชอบตอ่สงัคมและผู้ อ่ืน มธัยสัถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินยั รักษาศีลธรรมและเป็นพลเมือง
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ดีของชาติ มีหลกัคิดท่ีถูกต้อง มีทกัษะท่ีจ าเป็นในศตวรรษท่ี 21 มีทกัษะสื่อสารภาษาอังกฤษและ
ภาษาท่ีสาม และอนุรักษ์ภาษาท้องถ่ิน มีนิสยัรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ือง
ตลอดชีวิต สูก่ารเป็นคนไทยท่ีมีทกัษะสงู เป็นนวตักร นกัคิด ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม่ และ
อ่ืน ๆ โดยมีสมัมาชีพตามความถนดัของตนเอง 

จากแนวคิดการพฒันาทรัพยากรมนษุย์ 4.0 ท่ีกลา่วมาข้างต้นสรุปได้ว่า การพฒันา
ทรัพยากรมนุษย์ 4.0  มาจากแนวคิดการพฒันาประเทศไทย 4.0 ท่ีจะต้องเร่ิมต้นจากการพฒันา
ทรัพยากรมนุษย์ ให้เป็นคนไทย 4.0  เน่ืองจาก คน เป็นปัจจัยส าคญัท่ีจะช่วยให้ประเทศสามารถ
ขบัเคลื่อนและแข่งขนัได้กับนานาประเทศ ดงันัน้ ในการท่ีจะยกระดบัความสามารถของคนไทยให้
มีศกัยภาพ จึงจ าเป็นต้องมีระบบการศึกษาท่ีมีสมรรถนะสงู สามารถพฒันาคุณภาพผู้ เรียนให้มี
ความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ สร้างนวัตกรรมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงท่ีจะเกิดขึน้ใน
อนาคต ดงันัน้ จึงได้มีนกัวิชาการได้น าแนวคิดการศกึษาไทย 4.0 ท่ีมีความส าคญัในการพฒันาคน
และพัฒนาประเทศ ให้มีทักษะและศักยภาพเพื่อเตรียมพร้อมและรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง 
สอดคล้องกบัเทคโนโลยีใหม่ และการพฒันาในทกุภาคสว่น  

3.2 ความหมายของการศึกษาไทย 4.0 
นกัวิชาการได้อธิบายเก่ียวกบัการศกึษาไทย 4.0 ไว้ดงันี ้

ไพฑรูย์  สนิลารัตน์  (2559)ได้กลา่วถึง นิยามของการศกึษาในแตล่ะยคุ ดงันี ้
การศึกษา 1.0  เป็นยุคเกษตรกรรม มีแนวคิดพืน้ฐานอยู่กับการเกษตรกรรม เน้น

การศกึษาแบบพึง่ตนเอง โดยมีหลกัส าคญั คือ การศกึษาเพื่อชุมชนของตนเอง ทกัษะท่ีใช้หลกัคือ ทกัษะ
เพื่อยงัชีพ ได้แก่ การปลกูผกั ท าสวนครัว ช่วยตนเอง   

การศึกษา 2.0 คือ การศึกษาท่ีอยู่บนพืน้ฐานของอุตสาหกรรม เป็นการศึกษาเพื่อ
ระบบอุตสาหกรรม เร่ิมขึน้ในสมัยรัชกาลท่ี 5 เป็นหลกัส าคญั คือ การศึกษาชุมชนของคนอ่ืน ทกัษะท่ีใช้
เป็นทกัษะอุตสาหกรรมคือการแบ่งงานกนัท าเป็นสว่นๆ ต่างคนต่างท างานของตนเองให้ดีท่ีสดุ ทกัษะนี ้
อยูใ่นปัจจุบนัยงัอยูม่าก  

การศึกษา 3.0 คือ การศึกษาในยุคเทคโนโลยี ยุคโลกาภิวัฒน์ และเปลี่ยนไปเป็น
การศกึษาเพื่อชุมชนนานาชาติ คนจะเปลีย่นไปในลกัษณะของการช่วยตวัเองมากขึน้  

การศกึษา 4.0 เป็นการศึกษายุคผลติภาพ ยุคท่ีต้องการมีการสร้างผลผลติ ให้ได้มาก
ท่ีสดุเพื่อประโยชน์ของชุมชนตนเองและชุมชนอ่ืนๆ ด้วยทกัษะของการศึกษาจึงจะต้องเน้นการท าได้ ลง
มือท าแล้วออกมาเป็นผลผลติ และยงัถือวา่เป็นยคุท่ีเข้าสูศ่ตวรรษท่ี 21 ท่ีประเทศไทยต้องมองผลติภาพ
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ในลกัษณะท่ีตามให้ทนัและก้าวไปข้างหน้า กลา่วได้คือ เป็นการศึกษาท่ีเน้นให้ผู้ เรียนสร้างผลงาน หรือ 
นวตักรรม 

ฮาร์กินส์ (ไพฑูรย์ สินลารัตน์ , 2559 อ้างอิงจาก ; Harkin, A.M. 2008) ได้เสนอ
ค าอธิบายเปรียบเทียบการศกึษา ไว้ดงันี ้

ตาราง 3 การเปรียบเทียบการศกึษายคุ 1.0 – 4.0 

 การศกึษา 1.0 
)ยคุดาวน์โหลด(  

การศกึษา 2.0 
(ยคุ Open  
access) 

การศกึษา 3.0 
(ยคุสร้างองค์
ความรู้) 

การศกึษา 4.0 
)ยคุสร้างนวตักรรม(  

ความหมาย
ของ
การศกึษา 

ครูบอกให้เช่ือตาม 
 
 
 
 
 

สร้างองค์ความรู้
ร่วมกนัด้วยความ
ช่วยเหลือจาก
อินเตอร์เน็ต 

(ท่ีการเข้าถึงยงั
จ ากดั) 

สร้างองค์ความรู้
ร่วมกนัและสร้าง
ความรู้เดมิขึน้มา
ใหม่ 

สร้างความรู้จาก 

ความสนใจรายบคุคล
และจากการรวมตวัของ
คนท่ีมีแรงผลกัดนัเป็น
ทีม เช่น ทีมท่ีมี
นวตักรรมเป็นจดุเน้น  

บทบาทของ
เทคโนโลยี 

ยึดตดิกบัห้องเรียน 
)ผู้ลีภ้ยัสูโ่ลกดจิิตลั(  

เร่ิมมีการใช้
เทคโนโลยีอย่าง
ระมดัระวงั 
(ผู้อพยพสูโ่ลก
ดจิิตอล) 

เทคโนโลยีมีอยู่ทกุๆ
ท่ี เพ่ือการสร้างองค์
ความรู้และสง่ผา่น 

องค์ความรู้ท่ีมีอยู่
ทกุหนทกุแห่ง 

เทคโนโลยีเปล่ียนแปลง
ไปตามผู้เรียนซึ่งผู้ เรียน
เป็นแหลง่วิวฒันาการ 
ทางเทคโนโลยีท่ีส าคญั
ในการสร้างนวตักรรม 

บทบาทด้าน
การสอน 

ครูสอนนกัเรียน ครูสอนนกัเรียน
และนกัเรียนสอน
กนัเอง  
(พพิฒันนิยม) 
อินเตอร์เน็ตเป็น
สว่นหนึ่งใน
กิจกรรมการ
เรียนรู้ 

ครูสอนนกัเรียน 
นกัเรียนสอน
กนัเอง นกัเรียน
สอนครู คน-
เทคโนโลยี-คน 
(ร่วมกนัสร้าง
ความรู้โดยคนและ
เทคโนโลยี) 

ขยายองค์ความรู้โดยให้
วงจรผลสะท้อนกลบัจาก
การสร้างนวตักรรมเชิง
บวก ความรู้เกิดทกุท่ีทกุ
เวลา ทัง้ในชีวติประจ าวนั 
การเรียน การท างาน 
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ตาราง 3 (ตอ่) 

 การศกึษา 1.0 
)ยคุดาวน์โหลด(  

การศกึษา 2.0 
(ยคุ Open  
access) 

การศกึษา 3.0 
(ยคุสร้างองค์
ความรู้) 

การศกึษา 4.0 
)ยคุสร้างนวตักรรม(  

ลกัษณะ
โรงเรียน 

เรียนในตกึอาคาร
สิง่ปลกูสร้าง 

เรียนในอาคารหรือ
ออนไลน์ แตมี่การ
ใช้เวป็เพ่ือการเรียน
การสอนแบบเต็ม
รูปแบบหรือแบบ
ไฮบริดเพิม่ขึน้ๆ 

เรียนได้ทกุๆท่ีใน
สงัคมท่ีสร้างสรรค์  
(สถานท่ีเรียนผกู
ผนวกในสงัคม 
เช่น ร้านกาแฟ) 

เรียนในโลกไร้พรมแดนท่ี
มีการเช่ือมตอ่เครือขา่ย
หรือท่ีท่ีมีการสง่เสริมการ
สร้างนวตักรรมการเรียนรู้ 

มมุมอง
ผู้ปกครองท่ีมี
ตอ่โรงเรียน 

ศนูย์เลีย้งเดก็เวลา
กลางวนั 

ศนูย์เลีย้งเดก็เวลา
กลางวนัท่ีมีห้อง 
LAB ช่วยในการ
เข้าถึงข้อมลูความรู้
การเรียนรู้พฒันา
อย่างคอ่ยเป็นคอ่ย
ไปผา่นการเรียนรู้ 
แบบโครงงาน 

สถานท่ีส าหรับ
นกัเรียนเพ่ือสร้าง
ความรู้ และเป็น
สถานท่ีท่ี
ผู้ปกครอง
สามารถให้การ
สนบัสนนุใน
รูปแบบต่างๆ เช่น 
อาสาสมคัร 
ท างานจิต
สาธารณะและ
ช่วยเหลือทางการ
เงิน  
 

โรงเรียนเป็นสถานท่ีแห่ง
หนึ่งในหลายๆแห่งท่ีสร้าง
นวตักรรมอย่างตอ่เน่ือง 
โดยนกัเรียน ครู 
ผู้ปกครอง 
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ตาราง 3 (ตอ่) 

 การศกึษา 1.0 
)ยคุดาวน์โหลด(  

การศกึษา 2.0 
(ยคุ Open  
access) 

การศกึษา 3.0 
(ยคุสร้างองค์
ความรู้) 

การศกึษา 4.0 
)ยคุสร้างนวตักรรม(  

บทบาทครู เป็นอาชีพท่ีมี
ใบอนญุาต 

เป็นอาชีพท่ีมี
ใบอนญุาตท่ีพร้อม
จะร่วมมือกบั
นกัเรียน ผู้ปกครอง
และคนอ่ืนๆ เพ่ือ
สร้างประสบการณ์
ในชัน้เรียนท่ี
น่าสนใจอย่างคอ่ย
เป็นคอ่ยไป 

ทกุคน ทกุหนแห่ง 
คือ ครูผู้ให้ความรู้ 
โดยมีอปุกรณ์ไร้
สายท่ีออกแบบมา
เพ่ือสามารถค้นหา
ข้อมลูจากแหลง่
ตา่งๆ เป็นตวั
สนบัสนนุในการ
สร้างความรู้ 

ทกุคน ทกุหน ทกุแห่ง 
คือ ครู  
ครู คือ แหลง่สร้าง
นวตักรรมท่ีได้รับการ
สนบัสนนุโดยหุ้นสว่น
ทางซอฟท์แวร์และ
ความร่วมมือของ
มนษุย์ 

Hardware 
และ 
Software ใน
โรงเรียน 

สิง่ท่ีซือ้หามาใน
ราคาแพงและไมไ่ด้
ใช้ประโยชน์ 

เป็นแหลง่ข้อมลูท่ี
หาได้ในราคาถกู 
ได้รับอนญุาตให้
เข้าถึงได้ในราคาไม่
แพงและเป็นแหลง่
เรียนรู้นอกเวลา
เรียนและนอก
โรงเรียน 

เป็นแหลง่ข้อมลู
ราคาถกูและถกูใช้
อย่างมีวตัถปุระสงค์
เพ่ือการสร้าง
ความรู้อย่าง
เฉพาะเจาะจง 

ถกูพฒันาเป็น
นวตักรรมทกุวนั 
ซอฟแวร์น ามาใช้
เฉพาะบคุคล 

ภาพลกัษณ์
บณัฑิตใน
มมุมองของ 

คนงานตามสาย
งานท่ีรับมาตาม
สาขาท่ีเรียนจบ ซึ่ง 

คนงานท่ียงัไม่
พร้อมท างานใน
สภาพสงัคมแห่ง 

เป็นเพ่ือนร่วมงาน
และเป็น
ผู้ประกอบการท่ี 

เป็นเพ่ือนร่วมงาน
และผู้ประกอบการท่ี
สามารถรักษาการ
สร้าง 
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ตาราง 3 ตอ่ 

 การศกึษา 1.0 
)ยคุดาวน์โหลด(  

การศกึษา 2.0 
(ยคุ Open  
access) 

การศกึษา 3.0 
(ยคุสร้างองค์
ความรู้) 

การศกึษา 4.0 
)ยคุสร้างนวตักรรม(  

นายจ้าง ได้รับการฝึกอบรม
และไม่ได้รับการ
คาดหวงัเร่ืองการ
ท างาน 

การสร้างองค์
ความรู้ 

สามารถสนบัสนนุ
การพฒันาการ
สร้างองค์ความรู้
อย่างมีจดุเน้น 

นวตักรรมท่ีมีจดุเน้นให้
ยัง่ยืน 

 
จากตาราง 3 การเปรียบการศึกษาในแต่ละยุค สรุปได้ว่า การศึกษา 4.0 หมายถึง 

การศึกษาท่ีการสร้างความรู้จากความสนใจรายบุคคลและจากการรวมตวัของคนท่ีมีแรงผลกัดนั
เป็นทีม โดยมีนวตักรรมเป็นจุดเน้น บทบาทของเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงไปตามผู้ เรียนโดยมีผู้ เรียน
เป็นแหลง่วิวฒันาการทางเทคโนโลยีท่ีส าคญัในการสร้างนวตักรรม องค์ความรู้เกิดได้ทกุท่ีทกุเวลา 
ทัง้ในชีวิตประจ าวนั การเรียน การท างาน ผู้ เรียนสามารถเรียนในโลกไร้พรมแดนท่ีมีการเช่ือมต่อ
เครือขา่ยหรือท่ีท่ีมีการสง่เสริมการสร้างนวตักรรมการเรียนรู้ ดงันัน้ทกุคน คือ ครู รวมถึงแหลง่สร้าง
นวตักรรมที่ได้รับการสนบัสนนุโดยหุ้นสว่นทางซอฟท์แวร์และความร่วมมือของมนษุย์  

Stopsky (2016)อธิบายเก่ียวกบัการศึกษาในยุคปฏิวติัอุตสาหกรรมครัง้ท่ี 4 ว่าการศกึษาใน
ยคุนีผู้้ เรียนมีบทบาทเชิงรุกในการสร้างความรู้ร่วมกันในชุมชนสร้างความรู้และแสวงหาความรู้โดย
ใช้เทคโนโลยีท่ีช่วยให้ผู้ เรียนสามารถเข้าถึงแหลง่สารสนเทศได้ทกุท่ีและทกุเวลา และมีอิสระในการ
ก าหนดวิธีการ เนือ้หาและน าความรู้ไปใช้โดยขยายความต่อไปว่าการจัดการศึกษาในยุคนีมุ้่ง
ตอบสนองความต้องการเรียนรู้ของปัจเจกบุคคล นอกจากนีใ้นยุคนีผู้้สอนและโรงเรียนไม่ได้มีเอก
สทิธ์ิในการจดัการศกึษาแตอ่ านาจการจัดการศึกษากระจายไปยงัแหลง่ความรู้ อ่ืนๆหลากหลายแหลง่ 

จากความหมายของการศึกษาไทย 4.0 ท่ีกลา่วมาข้างต้น สรุปได้ว่า การศึกษาไทย 
4.0 หมายถึง  การศกึษาเพื่อพฒันาผู้ เรียนให้มีความรู้ ความสามารถ มีทกัษะท่ีจะน าไปสูก่ารสร้าง
ผลผลติและนวตักรรม โดยมีเทคโนโลยีเป็นเคร่ืองมือสนบัสนุนการสร้างความรู้ และนวตักรรมและ
กระจายอ านาจการจดัการศกึษาไปยงัแหลง่ความรู้ท่ีหลากหลาย 
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3.3 แนวคิดเก่ียวกับศึกษาไทย 4.0  
วิจารณ์ พานิช (2555)ได้กล่าวถึง แนวทางการเรียนรู้ในการศึกษาในศตวรรษท่ี 21  

ควรต้อง “ก้าวข้ามสาระวิชา” ไปสู่การเรียนรู้ “ทักษะเพื่อการด ารงชีวิตในศตวรรษท่ี 21” (21st Century Skills) 
นักเรียนต้องเรียนเอง หรือครูต้องไม่สอน แต่ต้องออกแบบการเรียนรู้และอ านวยความสะดวก 
(facilitate) ในการเรียนรู้ให้นกัเรียน เรียนรู้จากการเรียนแบบลงมือท า แล้วการเรียนรู้ก็จะเกิดจาก
ภายในใจ และสมองของตนเอง การเรียนรู้แบบนีเ้รียกว่า PBL (Project-based Learning) ซึ่ง
สาระวิชาไม่เพียงพอส าหรับการเรียนรู้เพื่อมีชีวิตในโลกยุคศตวรรษท่ี 21 ปัจจุบนัการเรียนรู้สาระ
วิชา (Content หรือ Subject matter) ควรเป็นการเรียนจากการค้นคว้าเองของนกัเรียน โดยครูช่วย
แนะน า และช่วยออกแบบกิจกรรมท่ีช่วยให้นกัเรียนแต่ละคนสามารถประเมินความก้าวหน้าของ
การเรียนรู้ของตนเองได้ การศึกษาในศตวรรษท่ี 21 เน่ืองจากครูต้องเตรียมคนออกไปเป็นคนท างานท่ีใช้
ความรู้ (Knowledge Worker) และเป็นบุคคลพร้อมเรียนรู้ (Learning Person) มนุษย์ในศตวรรษท่ี 21 ต้อง
เป็นบุคคลพร้อมเรียนรู้ และเป็นคนท างานท่ีใช้ความรู้  ดงันัน้ ทกัษะส าคญัท่ีสดุของศตวรรษท่ี 21 
จึงเป็นทกัษะของการเรียนรู้ (Learning Skills) ดงันี ้ 

1. ทักษะเพื่อการด ารงชีวิตในศตวรรษท่ี 21 ได้แก่ สาระวิชาหลัก ประกอบด้วย
ความรู้เร่ือง ภาษาแม่และภาษาโลก ศิลปะ คณิตศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภูมิศาสตร์ 
ประวัติศาสตร์ รัฐ และความเป็นพลเมืองดี   สาระท่ีเก่ียวข้องกับศตวรรษท่ี 21 ประกอบด้วย 
ความรู้เก่ียวกับโลก ความรู้ด้านการเงิน เศรษฐศาสตร์ ธุรกิจ และการเป็นผู้ประกอบการ ความรู้
ด้านการเป็นพลเมืองดี ความรู้ด้านสขุภาพ ความรู้ด้านสิง่แวดล้อม 

2. ทักษะด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม ประกอบด้วย ความริเร่ิมสร้างสรรค์และ
นวตักรรมการคิดอยา่งมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหา   การสือ่สารและการร่วมมือ 

3. ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี ประกอบด้วย ความรู้ด้านสารสนเทศ 
ความรู้เก่ียวกบัสือ่ความรู้ด้านเทคโนโลยี 

4. ทกัษะชีวิตและอาชีพ ประกอบด้วย ความยืดหยุ่นและปรับตวั การริเร่ิมสร้างสรรค์
และเป็นตวัของตวัเอง ทกัษะสงัคมและสงัคมข้ามวฒันธรรม การเป็นผู้สร้างหรือผลติ (Productivity) 
และความรับผิดรับชอบ เช่ือถือได้ (Accountability) ภาวะผู้น าและความรับผิดชอบ (Responsibility) 

นอกจากนัน้โรงเรียนและครูต้องจัดระบบสนบัสนนุการเรียนรู้ต่อไปนี ้มาตรฐานและ
การประเมินในยคุศตวรรษท่ี 21 หลกัสตูรและการเรียนการสอนส าหรับศตวรรษท่ี 21  การพฒันา
ครูในศตวรรษท่ี 21  สภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสมต่อการเรียนในศตวรรษท่ี 21 ดังนัน้ครูจึงต้อง
พฒันาตนเองให้มีทกัษะของการเรียนรู้ด้วย และในขณะเดียวกนัก็ต้องมีทกัษะในการท าหน้าท่ีครู
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ในศตวรรษท่ี 21 ซึ่งไม่เหมือนการท าหน้าท่ีครูในศตวรรษท่ี 20 หรือ 19 โดยทักษะของคนใน
ศตวรรษท่ี 21 ท่ีคนทกุคนต้องเรียนรู้ตัง้แต่ชัน้อนบุาลไปจนถึงมหาวิทยาลยั และตลอดชีวิต คือ 3R 
x 7C  3R ได้แก่ Reading  (อ่านออก), (W)Riting (เขียนได้) และ (A)Rithmetics (คิดเลขเป็น) 7C 
ได้แก่ Critical Thinking & Problem Solving (ทกัษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทกัษะ
ในการแก้ปัญหา)  Creativity & Innovation (ทักษะด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม) Cross-
cultural Understanding (ทักษ ะ ด้ าน ความ เข้ า ใจ ต่ า งวัฒ น ธ รรมต่ า งก ระบ วนทั ศ น์ )  
Collaboration, Teamwork & Leadership (ทกัษะด้านความร่วมมือการท างานเป็นทีม และภาวะ
ผู้น า) Communications, Information & Media literacy (ทักษะด้านการสื่อสารสารสนเทศ และ
รู้เท่าทนัสื่อ) Computing & ICT Literacy (ทกัษะด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสือ่สาร) Career & Learning Skills (ทกัษะอาชีพ และทกัษะการเรียนรู้) 

ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ (2559) ได้กลา่วถึง แนวทางการจดัการศึกษาไทยเพื่อก้าวเข้า
สูป่ระเทศไทย 4.0 โดยการเร่งปฏิรูปการเรียนรู้ให้กบัเด็กไทยให้เข้าก้าวสูป่ระเทศไทย 4.0 ดงันี ้

1. การปรับหลักสูตรการเรียนการสอน โดยกระทรวงศึกษาธิการก าลังปรับปรุง
หลกัสตูรใหม่ เพื่อน ามาใช้ในปีการศึกษา 2561 จากเดิมเรียน 8 กลุม่สาระการเรียนรู้ อาจปรับให้
เป็นเรียนรายวิชา โดยเนือ้หาหลกัสตูรจะเปลี่ยนไปตามความรู้ในโลกยุคใหม่ พร้อมกับการเรียน
เฉพาะเร่ืองท่ีส าคญัๆ และเรียนให้รู้อยา่งลกึซึง้ 

2. การพัฒนาปรับปรุงต าราเรียนให้สอดคล้องกับหลกัสูตรท่ีเปลี่ยนแปลงไป ให้มี
มาตรฐาน 5 ดาว เพราะต าราท่ีดีจะช่วยส่งเสริมและกระตุ้ นให้เด็กอยากรู้อยากเห็น อยากตัง้
ค าถาม โดยจะมีการให้คะแนนตามองค์ประกอบของต าราท่ีก าหนดขึน้ เช่น มีรูปเลม่สวยงาม มี
ภาพประกอบท่ีดี มีหวัเร่ืองบทเรียนและเป้าหมายท่ีชัดเจน มีวีการและการยกตวัอย่างในการแก้
โจทย์-แก้ปัญหา ตลอดจนมีแบบฝึกหดัและมีช่องทางเช่ือมโยงแบบออนไลน์   

3. การปรับปรุงระบบการประเมินให้สอดคล้องกับหลกัสูตร โดยเฉพาะการคิดเป็น
วิเคราะห์เป็นตามทกัษะในศตวรรษท่ี 21  

4. การอบรมครูให้ตรงกับความต้องการในการน าความรู้ไปใช้ตลอดจนให้วิทยฐานะ
แก่ครูสอนดีหรือครูท่ีสนใจเด็กเพื่อยกยอ่งชมเชย  

5. การสร้างนวตักรรมในการขบัเคลื่อนประเทศ ปัจจุบนัแนวทางการสร้างนวตักรรม
ด้านการศึกษาท่ีจะต่อยอดไปสู่การน าไปใช้นัน้ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมหาวิทยาลยั ส่วนระดับ
การศึกษาขัน้พืน้ฐาน วิธีท่ีดีท่ีสุดท่ีจะท าให้เด็กสร้างนวัตกรรมได้ คือ การจัดการเรียนโดยใช้
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รูปแบบน าเสนอโครงงานท่ีใช้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เพื่อตอบโจทย์การพฒันา
ท้องถ่ิน เช่น การผลติกระแสไฟฟ้าจากโซลา่เซลล์  

6. การพฒันาทกัษะอังกฤษ เป็นหวัใจส าคญัในการสือ่สารกบันานาชาติ ทัง้เพื่อการ
ติดตอ่สือ่สาร การแลกเปลีย่นความรู้ การประสานความร่วมมือ และการค้าขาย  

7. การสง่เสริมการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็นสว่นหนึ่ง
ของสะเต็มศึกษา (STEM Education) เพื่อให้เด็กมีความเข้าใจเก่ียวกับศาสตร์ท่ีว่าด้วยเร่ืองของ
โลกและวัตถุต่างๆ ในขณะเดียวกันเด็กไทยในอนาคตก็ต้องคงไว้ซึ่งวฒันธรรมของไทยท่ีดีงาม
ควบคูก่บัการเรียนศาสตร์ใหม่ๆ ท่ีมีความทนัสมยั 

8. การพฒันาทักษะการคิดวิเคราะห์ คือ การสอนเร่ืองการคิดวิเคราะห์ไม่สามารถ
แยกวิชาสอนตา่งหากได้ แตจ่ะต้องมีการเรียนวิชาการแตล่ะเร่ืองอยา่งลกึซึง้  

ไพฑูรย์  สินลารัตน์ (2559) ได้กล่าวถึง การพัฒนาผู้ เรียนให้เกิดทักษะการศึกษา 4.0 
หรือลกัษณะคนรุ่นใหม่ ท่ีจะช่วยให้คนสร้างนวตักรรม ประกอบด้วย 10 ทกัษะ ดงันี ้1) ทกัษะคิด
วิเคราะห์ 2) ทกัษะคิดสร้างสรรค์ 3) ทกัษะคิดออกแบบ  4) ทกัษะคิดคดักรอง  5) ทกัษะคิดผลิต
ภาพ 6) ทกัษะคิดแก้ปัญหา 7) ทกัษะคิดประกอบการ 8) ทกัษะคิดผู้น า 9) ทกัษะรับผิดชอบ 10) 
ทกัษะส านกึทางสงัคม 

คณุลกัษณะของผู้ เรียนในเชิงผลิตภาพ 4.0 (ไพฑรูย์ สินลารัตน์, 2559 อ้างอิงจาก สมพร 
โกมารทตั, 2558 ) มีลกัษณะดงันี ้

1. พดูและคิดตาม จดค าบรรยาย ทอ่งจ าได้ 
2. ให้ค าจ ากดัความ อธิบายได้ บรรยายได้ 
3. ลงมือท า เปรียบเทียบได้ บอกความแตกตา่งได้ แก้ปัญหาได้ 
4. ตรวจสอบความจริงได้ สบืสวนได้ อธิบายตอ่ได้ จ าแนกความแตกตา่งได้ อธิบายได้ 
5. ประมวลความรู้ได้ สรุปสิง่ท่ีเรียนรู้และตอ่ยอดความรู้นัน้ๆ ได้ ตกผลกึความรู้นัน้ๆ 
6. ประเมินความรู้นัน้ได้ ตัดสินได้ ก าหนดคุณค่าของความรู้นัน้ได้และสร้างสรรค์

ผลติผล       
ดิเรก พรสีมา (2559)กลา่วถึง ครูในการศึกษายุค 4.0 ต้องสามารถพฒันานักเรียนยุค 4.0 ให้มี 

สมรรถนะในศตวรรษท่ี 21 ได้แก่ การคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหา การคิดสร้างสรรค์การสร้าง
นวัตกรรม การเรียนและท างานเป็นทีม ภาวะผู้ น า การสื่อสาร การใช้ ข้อมูลสารสนเทศ 
การติดต่อสื่อสารทางไกล การใช้ คอมพิวเตอร์ ปัญญาประดิษฐ์ การคิดค านวณ การสร้างอาชีพ
และเรียนรู้ด้วยตนเอง นอกจากนีย้ังต้องสามารถ จัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีบูรณาการการพัฒนา
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ทักษะทางสังคม คุณธรรม จริยธรรม การเสริมสร้างสุขภาพ อนามัย การเป็นพลเมืองและพลโลกท่ีดี  
การจัดการเก่ียวกับเศรษฐกิจของตนเองและครอบครัว การเป็น ผู้ประกอบการใหม่ การมีจิต
สาธารณะ 

สวุิทย์ เมษินทรีย์ (2559) กลา่วถึง การเตรียมผู้ เรียน 4.0 ประกอบด้วย  
1. การมีกรอบความคิดแบบสากลหรือท่ีเรียกวา่ global thai ควบคูก่บัความภมิูใจใน

ความเป็นไทย  
2. การมีทกัษะชีวิต ทกัษะการเรียนรู้ และการท างานทัง้ในโลกจริงและโลกเสมือนจริง 

หรือท่ีเรียกวา่ Digital Thai  
3. มีความรู้และทกัษะสงู มีความสามารถในการสร้างสรรค์นวตักรรม 
4. มี จิตสาธารณะ มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมและมีความเกือ้กูล แบ่งปัน 

นอกจากนี ้ 
5. เรียนรู้อย่างมีเป้าหมายมีแรงบันดาลใจ รักการเรียนรู้ กระตือรือร้นและ เรียนรู้

อยา่งมีความหมาย ซึง่สอดคล้องกบัคณุลกัษณะของผู้ เรียนรู้ตลอดชีวิต  
6. มีความคิดสร้างสรรค์และสามารถสร้างนวตักรรม  
7. ท างานแบบมุ่งผลสมัฤทธ์ิ หรือ เป็นผู้ ท่ีมีผลติภาพ 

เผชิญ กิจระการ (2559) ได้กล่าวถึง การศึกษาเป็นกลไกในการพัฒนา ส่งเสริมและ
ปลูกฝังแนวความคิดให้กับพลเมืองและเยาวชนของชาติ ซึ่งเป็นตัวแปรส าคัญของสมรรถนะ 
ความสามารถในการแขง่ขนัระยะยาว ท่ีเป็นข้อตอ่หลกัและบริบทท่ีส าคญัของการออกแบบภายใต้
การขบัเคลื่อนของการปฏิรูปการศึกษาเพื่อการพัฒนาอันเช่ือมโยงกับมนุษย์และสงัคมในพลวัต
การเปลี่ยนแปลงของการก้าวผ่านจากศตวรรษท่ี 20 สู่ศตวรรษท่ี 21 กับไทยแลนด์ 4.0 ดังนัน้ 
เป้าหมายการจดัการศกึษาจึงเปลี่ยนไปจากเดิมท่ีเน้นองค์ความรู้มาเป็นเร่ืองของสมรรถนะจ าเป็น 
ต้องมีเคร่ืองมือท่ีส าคญัท่ีจะต้องน าไปใช้ ดงันี ้

1. การจัดการความรู้ในองค์กร โดยการบริหารจ าเป็นต้องกระตุ้นให้คนในองค์กร
พฒันาความรู้ สร้างนวตักรรมในการปฏิบติังานอยูต่ลอดเวลา เน่ืองจากองค์กรต้องเป็นองค์กรแห่ง
การเรียนรู้ ซึ่งจะช่วยให้พร้อมรับความเปลีย่นแปลงต่างๆ ท่ีจะเกิดขึน้ ยิ่งไปกว่านัน้ยงัจะสามารถ
น าพาองค์กรสูก่ารเป็นผู้น าได้ และการจัดการความรู้ยงัเป็นเคร่ืองมือส าคญัท่ีสร้างความรู้สกึร่วม
ของคนในองค์กร สร้างความภาคภูมิใจในการท างานและกระตุ้นให้ท างานอยา่งเต็มศกัยภาพและ
ประสทิธิภาพ  
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2. การสร้างวัฒนธรรมองค์กรท่ีเอือ้ต่อการเปลี่ยนแปลง  ซึ่งความเปลี่ยนแปลงจะ
เกิดขึน้อยา่งรวดเร็วขึน้ องค์กรท่ีมีโครงสร้างการท างานท่ีไม่เอือ้ตอ่การเปลีย่นแปลงคือองค์กรท่ีจะ
ขาดศกัยภาพในการจดัการปัญหาท่ีเกิดขึน้ การสร้างให้องค์กรมีความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง
นัน้เป็นการท างานร่วมกนัของคนในองค์กร เป็นกระบวนการท่ีใช้เวลาปรับเปลี่ยนคนให้มีความเห็น
ร่วมกนั ท างานร่วมกนัสูเ่ป้าหมายเดียวกนั  

3. การท างานอย่างเป็นเครือข่าย องค์กรท่ีท างานอย่างโดดเด่ียวจะเป็นองค์การท่ี
ขาดประสิทธิภาพภายในไปโดยอัตโนมัติ จ าเป็นต้องสร้างเครือข่ายความร่วมมือกันเพื่อการ
แลกเปลีย่นองค์ความรู้และร่วมกนัท างานเพื่อผลกัดนัการจดัการท่ีมีประสทิธิภาพ  

4. การท างานร่วมกับสถานประกอบการเพื่อการเรียนรู้  ซึ่งความต้องการจัด
การศึกษาท่ีเปลี่ยนไป เป็นโจทย์ให้องค์กรทางการศึกษาจ าเป็นต้องเพิ่มการท างานร่วมกับภาค
ส่วนท่ีเก่ียวข้อง และต้องสนองตอบขณะเดียวกันจะต้องเรียนรู้ถึงความต้องการของสถาน
ประกอบการท่ีองค์กรทางศึกษาจะต้องเตรียมความพร้อมให้กับผู้ เรียนในการเข้าสู่การท างาน 
การศกึษาตอ่ ได้อยา่งมีสมรรถนะ 

ทัง้นี ้ได้กล่าวถึงแนวทางการจัดการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ ภายใต้กรอบ
ประเทศไทย 4.0 สูศ่ตวรรษท่ี 21 ดงันี ้

1. การสร้างห้องเรียนกลบัด้าน (Flipped Classroom) เร่ิมด้วยการฝึกให้ผู้ เรียนรู้การ
เรียนด้วยตนเอง เช่น ให้รู้วิธีดูคลิป การเก็บใจความ การคิดต่อยอดให้มีสมาธิให้ได้สาระ แนะให้หยุด
หรือกรอกกลบั คลิปมาดูใหม่หากสงสยั ฝึกวิธีเขียน บนัทึก จดบันทึก เขียน mind map ก าหนดให้ตัง้
ค าถามท่ีนา่สนใจได้ และเตรียมถามครู  

2. การเปลีย่นแปลงท่ีครู ต้องพฒันาครูให้มีความรู้ มีพืน้ฐานแนน่ พร้อมเรียนรู้สิง่ใหม่ 
การจดัระบบความรู้ จดัการความรู้ มีความสามารถสร้างแรงจูงใจให้ผู้ เรียน และมีความรู้จริง พร้อมท่ีจะ
ถ่ายทอด การยอมรับสองด้านทัง้ทางการปฏิบติั รับการป้อนกลบั ช่วยการพฒันาการของผู้ เรียนและ
บรรยากาศการเรียนรู้ การเป็นผู้ก ากบัการเรียนรู้ทัง้ของตนเองและผู้ เรียน เปลีย่นแปลงกระบวนการเรียน
การสอน สร้างทักษะท่ีจ าเป็น โดยเรียนด้วยการลงมือท า Active Learning : PBL (Project Base 
Learning) ครูเปลี่ยนจากครูสอนเป็นพี่ เลี ย้ง ครูฝึก (Coach) หรือ ผู้ จัดการ ผู้ สนับสนุน Learning 
Facilitator การน าเสนอเป็นรายงานและน าเสนอด้วยปาก หรืออาจเสนอเป็นละคร ครูชวนผู้ เรียนท า 
Reflection ว่าได้เรียนรู้ อะไร อยากเรียนอะไรต่อ เพื่ออะไร ชวนคิดด้านคุณค่าจริยธรรม การเรียนแบบ
บูรณาการสหวิชาการ เช่ือมโยงความรู้กบัจินตนาการ แปลงสูรู่ปธรรมให้มีทกัษะท่ีต้องการในยคุศตวรรษ
ท่ี 21 (21stcentury skills) เช่น การท างานร่วมกัน ความคิดสร้างสรรค์  การแก้ปัญหา และการสือ่สารท่ีดี 
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การจัดการศึกษา ต้องสร้างความพอใจให้ผู้ เรียนและท้าท้ายสู่การสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้ผู้ เรียน 
อยากเรียนและสนกุอยา่งเกม  

การพัฒนาการศึกษา 4.0 เป็นยุทธศาสตร์ฐานความรู้ (Knowledge-based Economic) 
ท่ีให้ความส าคญักบัการพฒันาทนุมนษุย์ (Human Capital) การใช้และตอ่ยอดองค์ความรู้ การให้
ความส าคัญกับการวิจัยและพฒันา (Reseearch & Development) การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม (Science, Technology, Innovation) ซึ่งก็คือ ผลลัพธ์ของระบบการจัดการ ทัง้การ
เข้าถึง ความเทา่เทียม คณุภาพ ประสทิธิภาพ ท่ีตอบโจทย์การก้าวทนัการเปลีย่นแปลง ทัง้ด้านการ
ปรับเปลีย่นอตัลกัษณ์ จากเดิมแตล่ะคนมีสถานะเป็นแคพ่ลเมืองไทย สูค่วามเป็นคนไทยท่ีเป็นสว่น
หนึง่ของความเป็นพลเมืองโลก ซึง่คือความจ าเป็นท่ีจะต้องมีความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกบัพลวตัการ
เปลี่ยนแปลงในประชาคม เครือข่ายของประชาคม และการปลกุจิตส านึกต่อตนเองและประชาคม 
การปรับเปลี่ยนจุดเน้น จากการเน้นสร้างคนเพื่อป้อนการเติบโตทางเศรษฐกิจ (People for 
Growth) เพือ่ตอบโจทย์สงัคมอุตสาหกรรมเพียงอยา่งเดียวสูก่ารเน้นของการสร้างความเติบโตเพื่อ
รองรับการสร้างและปลดปลอ่ยพนัธนาการ ศกัยภาพ สมรรถนะ ประสิทธิภาพ คณุภาพและความ
ยัง่ยืนของผู้คนในสงัคม ท่ีเกิดการเรียนรู้ ความคิดสร้างสรรค์และความสามารถของการเช่ือมั่นใน
การพฒันา การเสริมสร้างภาวะผู้น าและการเสริมสร้างพลงัอ านาจ การปรับเปลี่ยนกระบวนทศัน์ 
จากการพยายามเอาชนะธรรมชาติ มาเป็นการอยู่รวมกับธรรมชาติ การพฒันายัง่ยืน การบูรณา
การพฒันาอย่างเป็นองค์รวมและสมดุล การปรับเปลีย่นวฒันธรรม จากการเป็นสงัคมท่ีคนมุ่งมั่น
แข่งขนัต้องการเอาชนะผู้ อ่ืน มาเป็นการท างานร่วมกันลกัษณะเกือ้กูล แบ่งปัน มีความเมตตา
ด าเนินชีวิตในความเอือ้อาทร และการขบัเคลื่อนประเทศไทยไปสูโ่ลกท่ีหนึ่ง จากท่ีมองแต่การมุ่ง
ไปสูก่ารเป็นประเทศท่ีพฒันาแล้ว ซึ่งให้ความส าคญัแต่มิติเศรษฐกิจมาเป็นการค านึงถึงประเด็น
ด้านสังคม วัฒนธรรมโดยเฉพาะการสร้างเกียรติภูมิในความเป็นชาติ (Dignity of Nation) มี
จิตส านึก จิตสาธารณะและตระหนกัในคุณค่า ท่ีเป็นการพฒันาการศึกษา 4.0 แบบ “6R12C3E” 
ดงันี ้

1. การอ่าน (Reading) เป็นการอ่านแล้วเข้าใจ สรุปความได้  รู้จักใช้
ความคิดวิเคราะห์ วิจารณ์และออกความเห็นอยา่งมีเหตผุล และน าไปประยกุต์ใช้ในเชิงสร้างสรรค์ 

2. การเขียน (wRiting) เป็นความชัดเจนของการเขียนท่ีเลือกใช้ค ามี
ความหมายเด่นชัด อ่านเข้าใจ ไม่คลมุเครือ ถูกต้อง เหมาะสมกับกาลเทศะ กะทัดรัด เร้าความ
สนใจ สร้างความประทบัใจ 
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3. วิทยาศาสตร์ (Relation Science) เป็นความเข้าใจและสามารถน าเอา
แนวคิด หลกัการ ทางวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้ สามารถใช้กระบวนการเพื่อแก้ปัญหา ตดัสนิใจ 
และท าความเข้าใจและตระหนกัถึงคณุคา่ในความสมัพนัธ์ของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

4. คณิตศาสตร์ (aRithmetic) เป็นสิง่ท่ีต้องการพฒันาในการแก้ปัญหาท่ี
มีประสทิธิภาพ (Effective Problem Solvers) 

5. เทคโนโลยีและนวัตกรรม (Relation Techonology and Innovation) 
เป็นการท างานโดยการน าความรู้มาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการ
ท างานในลักษณะของกระบวนการ  (Process) เป็นการใช้อย่างเป็นระบบของวิธีการทาง
วิ ท ย าศาสต ร์ ห รื อความ รู้ ต่ า งๆ ท่ี ได้ รวบ รวม ไว้  เพื่ อ น าไป สู่ ผล ในทางปฏิ บั ติ แล ะ
แก้ปัญหา ผลผลิต (Product) เป็นผลมาจากการใช้กระบวนการทางเทคโนโลยี และการผสมของ
กระบวนการและผลผลติ (Process & Product) 

6. คุณภาพ (Relation Quality) เป็นการสร้างคุณภาพเป็นสิ่งส าคญัของ
การบริหารจดัการในองค์กรท่ีจะต้องร่วมมือกนัอยา่งจริงจงั 

7. การคิดวิ เคราะห์  (Critical Thinking) เป็นความสามารถในการ
แยกแยะเพื่อหาส่วนย่อยของเหตุการณ์ เร่ืองราว หรือเนือ้หาต่างๆ  ว่าประกอบด้วยอะไร มี
ความส าคญัอยา่งไร อะไรเป็นเหตุเป็นผลและเป็นอยา่งนัน้อาศยัหลกัการของอะไร 

8. ความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) เป็นความคิด แนวทาง และทศันคติ
ใหม่ๆ รวมทัง้ความเข้าใจและการมองปัญหาในรูปแบบใหม่ 

9. พลงัสร้างสรรค์ (Creative Tension) เป็นการใช้ความพยายามท าให้
ส าเร็จจากช่องว่างระหว่างความจริงในปัจจุบนักับสิ่งท่ีคาดหวงัท่ีอาจจะมีอุปสรรค์กบัวิสยัทศัน์ซึ่ง
สามารถเปลี่ยนอุปสรรค์ให้เป็นแหล่งของพลังสร้างสรรค์หรือท่ีเรียกว่าแรงตึงของความคิด
สร้างสรรค์ )Holding Creative Tension) แรงตึงของความคิดสร้างสรรค์จะเป็นศูนย์กลางของ
ความรอบรู้ 

10. การคิดเชิงรุก (Critical Proactively) เป็นการท างานท่ีมีเป้าหมายสู่
อนาคต การวางแผนและการท างานเชิงรุกต้องอาศยัข้อมลูขา่วสาร หรือประสบการณ์ เน้นพนัธกิจ
ท่ีด าเนินงานได้อยา่งรวดเร็ว คุ้มคา่และมีคณุภาพ 
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11. การสื่อสาร (Communication) เป็นกระบวนการถ่ายทอดข่าวสาร
และข้อมูล ความรู้ ประสบการณ์ ความรู้สกึ ความคิดเห็น รวมทัง้ ความต้องการจากผู้สง่สารโดย
ผา่นสือ่ตา่ง ๆ  

12. การร่วมมือ (Collaboration) เป็นการท างานร่วมกับคนอ่ืนในทาง
ต่างๆ เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายขององค์กรหรือหน่วยงาน จากการช่วยเหลือซึ่งกัน ด้วยความ
เต็มใจเพื่อบรรลวุตัถปุระสงค์อยา่งเดียวกนั 

13. การเกือ้กูลและแบ่งปัน (Collaborative Cultural) เป็นความจริงใจท่ี
ไม่เห็นแก่เพียงตวัเองหรือเร่ืองของตนเอง แตเ่ห็นอกเห็นใจ คณุคา่ในเพื่อนมนษุย์ มีความเอือ้อาทร 
เอาใจใส ่

14. สมรรถนะ (Competency) เป็นคุณลักษณะท่ีซ่อนอยู่ภายในตัว
บุคคล ซึ่งจะเป็นตวัผลกัดนัให้บุคคลสามารถสร้างผลการปฏิบติังานในงานท่ีตนรับผิดชอบให้สูง
กวา่หรือเหนือกวา่เกณฑ์เป้าหมายท่ีก าหนดไว้ 

15. การเช่ือมโยง (Connecting) เป็นกระบวนการแสดงความตอ่เน่ือง 
16. การยึดมั่น (Composition) เป็นความมั่นคงท่ีไม่เปลี่ยนแปลงอย่าง

งา่ยๆ และสอดคล้องกบัความต้องการ 
17. การก ากับและติดตาม (Controlling) เป็นสิง่ส าคญัท่ีจะช่วยให้ทราบ

ผลการปฏิบติังานบรรลตุามวตัถปุระสงค์และเป้าหมาย 
18. การใช้ทรัพยากรท่ีคุ้มคา่ (Cost Effectiveness) เป็นการใช้ทรัพยากร

ตา่งๆให้เกิดประโยชน์และคุ้มคา่มากท่ีสดุ 
19. การเสริมสร้างพลงัอ านาจ (Empowerment) เป็นการสร้างภาวะผู้น า

การเปลี่ยนแปลงท่ีดี และมีความส าคญัในการปรับกระบวนการท างานเพื่อให้บรรลุประสิทธิผล
และน าพาตนเอง กลุม่และองค์กรให้ประสบความส าเร็จ 

20. ป ระสิท ธิภ าพและป ระสิท ธิผล  (Efficiency & Effective) เป็ น
ความสามารถท างานให้ส าเร็จไม่ว่าจะเป็นการบรรลคุวามส าเร็จในรูปแบบของภารกิจ เป้าหมาย 
นโยบาย หรือวตัถปุระสงค์ 

21. การประเมินผล (Evaluation) เป็นการน าเอาข้อมูลต่าง ๆ ท่ีได้จาก
การวดัรวมกบัการใช้วิจารณญาณของผู้ประเมินมาใช้ในการตดัสนิใจ 
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ไพฑูลย์ พิมดี (2560) ได้กลา่วถึง การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคล 4.0  ในศตวรรษ
ท่ี 21 ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ชาติเพื่อขบัเคลื่อนการศึกษาอย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์การ
พฒันาและการจัดการในการเตรียมคน การสร้างคน การสร้างนวตักรรม การเช่ือมโยงและเข้าถึง
เทคโนโลยี โดยลกัษณะของคนหรือผู้น าการเปลี่ยนแปลง 4.0 ศตวรรษท่ี 21 ควรมีทักษะท่ีส าคัญ 
ดงัตอ่ไปนี ้

1. ทกัษะภาวะผู้น าโดยธรรมชาติและรอบรู้ เป็นการปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งท่ีดีของ
ผู้น าการเปลี่ยนแปลงทางวิชาการ การมีทักษะความรู้อย่างรอบด้านในการเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง 
และการมีคุณธรรมและจริยธรรม โดยให้ความส าคัญต่อการส่งเสริมและสนับ สนุนการ
เปลี่ยนแปลง การวางแผนนโยบายและยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา ได้แก่ การตัดสินใจปฏิบัติ
กิจกรรมต่างๆค านึงถึงผลท่ีเกิดขึน้กับการพฒันา การมุ่งมั่นพฒันาบุคลากรให้สามารถปฏิบัติได้
เต็มศักยภาพและการสร้างโอกาสในการพัฒนาได้ทุกสถานการณ์ มีแผนส ารองไว้รองรับกับ
สถานการณ์ท่ีเปลีย่นแปลง มีลกัษณะเฉพาะในวิสยัทศัน์ เป็นผู้น ามนษุย์สมัพนัธ์ 

2. ทกัษะการมีส่วนร่วม เป็นการเสริมสร้างการมีสว่นร่วมท่ีเป็นองค์ประกอบส าคัญ
ของการบริหารจัดการและการบริหารงานอยา่งอิสระ เพื่อให้เกิดความคลอ่งตวัในการบริหารงาน 
เน้นการมีส่วนร่วมในทุกส่วนฝ่าย ได้แก่ การส่งเสริมร่วมมือกับบุคลกรทัง้ภายในองค์กรและ
ภายนอกองค์กร รวมถึง หน่วยงานอ่ืนอย่างสร้างสรรค์ ท่ีเน้นการกระจายอ านาจและให้ทุกฝ่ายมี
สว่นร่วมในการพฒันา การบริหารจัดการท่ีเน้นความทดัเทียมกนั และเป็นการบริหารท่ีต้องประกัน
คุณภาพให้แก่ผู้ มีสว่นได้และสว่นเสีย การยึดองค์คณะบุคคล การสง่เสริมการปฏิบติังานเป็นทีม 
การเช่ือมโยงเครือข่าย รวมทัง้การด าเนินงานในลกัษณะร่วมรู้ ร่วมคิด ร่วมด าเนินการและร่วม
ประเมินผล 

3. ทักษะประสานสมัพนัธ์ เป็นการประสานงานและสร้างความสมัพันธ์อันดีกับทุก
ฝ่ายท่ีเก่ียวข้องเพื่อสร้างเครือข่ายผู้สนบัสนุนทรัพยากรต่างๆ โดยวิธีการท่ีหลากหลาย เพื่อสร้าง
ความเข้าใจและการมีสว่นร่วมเพิ่มขึน้ 

4. ทักษะผู้ อ านวยการความสะดวก เป็นผู้ อ านวยความสะดวกให้แก่บุคลากรใน
องค์กรและผู้ เก่ียวข้องทัง้ทางด้านวิชาการ ตลอดจนการให้บริการและการจัดสภาพแวดล้อมแห่ง
การเรียนรู้ ให้มีความรักท่ีจะเรียนรู้และรู้จกัแสวงหาความรู้ 

5. ทกัษะการสร้างแรงจูงใจ เป็นผู้ มีทศันคติในเชิงบวก มีความยืดหยุ่นในการท างาน 
สร้างความเช่ือมั่นและเข้าใจในความต้องการของบุคลากรฝ่ายต่างๆ ให้ความส าคัญในความ
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พยายามของทีมงานและการสร้างแรงจูงใจในการท างานด้วยวิธีการต่างๆและตอบแทนผลการ
ปฏิบติังานอยา่งเหมาะสมกบัความสามารถและเสมอภาคเทา่เทียมกนั 

6. ทกัษะผู้ประเมินผล เป็นการก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ ท่ีเน้นผลตามสภาพจริงและ
การจัดให้มีการประเมินผลท่ีส่งเสริมตามมาตรฐาน การน าผลการประเมินมาใช้ในการก าหนด
นโยบายเพื่อให้เป็นกระบวนการด าเนินงานอยา่งเป็นระบบและครบวงจร 

7. ทกัษะผู้พฒันาวิชาการ เป็นการให้ความส าคญักบัการวิจยัและพฒันาโดยสง่เสริม
และสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาสร้างกระบวนการและการเรียนรู้ อย่างต่อเน่ือง เพื่อเพิ่มพูน
ความรู้และประสบการณ์ ปัจจยัส าคญัของคณุภาพงานท่ีมีประสทิธิภาพ และกลวิธีในการยกระดบั
ความสามารถให้เกิดสมรรถนะ 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (ราชกิจจานุเบกษา, 2559) ได้
กลา่วถึง แนวทางในการพฒันาศกัยภาพทนุมนษุย์ท่ีเก่ียวข้องกบัการจดัศกึษา ดงันี ้  

1. ส่งเสริมให้มีกิจกรรมการเรียนการสอนทัง้ในและนอกห้องเรียนท่ีสอดแทรก
คณุธรรมจริยธรรม ความมีวินยั จิตสาธารณะ รวมทัง้เร่งสร้างสภาพแวดล้อมภายในและโดยรอบ
สถานศกึษาให้ปลอดจากอบายมขุอยา่งจริงจงั 

2. พฒันาเด็กวยัเรียนและวยัรุ่นให้มีทกัษะการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบมีความคิด
สร้างสรรค์ มีทกัษะการท างานและการใช้ชีวิตท่ีพร้อมเข้าสูต่ลาดงาน 

3. ปรับกระบวนการเรียนรู้ท่ีสง่เสริมให้เด็กมีการเรียนรู้จากการปฏิบติัจริงสอดคล้อง
กบัพฒันาการของสมองแต่ละช่วงวัย เน้นพฒันาทกัษะพืน้ฐานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ด้าน
วิศวกรรมศาสตร์ ด้านคณิตศาสตร์ ด้านศิลปะ และด้านภาษาตา่งประเทศ 

4. สนบัสนนุให้เด็กเข้าร่วมกิจกรรมทัง้ในและนอกห้องเรียนท่ีเอือ้ตอ่การพฒันาทกัษะ
ชีวิตและทกัษะการเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง อาทิ การอ่าน การบ าเพ็ญประโยชน์ทางสงัคม การดูแล
สขุภาพการท างานร่วมกนัเป็นกลุม่ การวางแผนชีวิต 

5. สร้างแรงจูงใจให้เด็กเข้าสูก่ารศึกษาในระบบทวิภาคีและสหกิจศึกษาท่ีมุ่งการฝึก
ทกัษะอาชีพให้พร้อมเข้าสูต่ลาดงาน 

6. ปรับระบบบริหารจัดการสถานศกึษาขนาดเลก็ท่ีมีขนาดและจ านวนผู้ เรียนต ่ากว่า
เกณฑ์มาตรฐานให้มีการจัดทรัพยากรร่วมกนัให้มีขนาดและจ านวนท่ีเหมาะสมตามความจ าเป็น
ของพืน้ท่ีและโครงสร้างประชากรท่ีมีสดัสว่นวยัเด็กลดลงอยา่งตอ่เน่ือง 

7. ปรับหลกัสตูรการผลติครูท่ีเน้นสมรรถนะ มีจิตวิญญาณความเป็นครู เป็นผู้แนะน า
และสามารถกระตุ้นการเรียนรู้ของผู้ เรียน สร้างมาตรการจูงใจให้ผู้ มีศกัยภาพสงูเข้ามาเป็นครู ปรับ
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ระบบประเมินวิทยฐานะทางวิชาชีพให้เช่ือมโยงกบัพฒันาการและผลสมัฤทธ์ิของผู้ เรียน และสร้าง
เครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการจัดการเรียนการสอนท่ีเป็นการพัฒนาสมรรถนะของครูอย่าง
ตอ่เน่ือง 

8. พัฒนาระบบประเมินคุณภาพมาตรฐานท่ีสามารถวัดและประเมินผลคุณภาพ
ผู้ เรียนทัง้ด้านทักษะ ความรู้ ความสามารถ และสมรรถนะตามมาตรฐานการเรียนรู้แต่ละระดับ
การศกึษา 

9. สง่เสริมมาตรการสร้างแรงจูงใจให้สถานประกอบการขนาดกลางท่ีมีศกัยภาพเข้า
ร่วมระบบทวิภาคีหรือสหกิจศึกษา สร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้ ประกอบการ ครูฝึกหรือครูพี่
เลีย้งให้ร่วมวางแผนการจดัการเรียนการสอน การฝึกปฏิบติั และการติดตามประเมินผลผู้ เรียน 

10. ขยายความร่วมมือระหว่างสถาบนัอาชีวศึกษา สถาบนัอุดมศึกษา ภาคเอกชน 
และผู้ เช่ียวชาญทัง้ในและต่างประเทศ พฒันาสาขาวิชาท่ีมีความเช่ียวชาญเฉพาะด้านสูค่วามเป็นเลิศ 
การพฒันางานวิจยัไปสูน่วตักรรม รวมทัง้ขยายการจดัท าและการใช้หลกัสตูรฐานสมรรถนะให้มากขึน้ 

11. จดัท าสื่อการเรียนรู้ท่ีเป็นสือ่อิเลก็ทรอนิกส์และสามารถใช้งานผา่นระบบอุปกรณ์
สือ่สารเคลือ่นท่ีให้คนทุกกลุม่สามารถเข้าถึงได้ง่าย สะดวก ทัว่ถึง ไม่จ ากดัเวลาและสถานท่ี และ
ใช้มาตรการทางภาษีจูงใจให้ภาคเอกชนผลิตหนงัสือ สื่อการอ่านและการเรียนรู้ท่ีมีคุณภาพและ
ราคาถกู 

12. ปรับปรุงแหลง่เรียนรู้ในชุมชนให้เป็นแหล่งเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์และมีชีวิต เช่น 
พิพิธภัณฑ์ ห้องสมุด โบราณสถาน อุทยานประวติัศาสตร์ โรงเรียนผู้สูงอายุ รวมทัง้สง่เสริมให้มี
ระบบการจดัการความรู้ท่ีเป็นภมิูปัญญาท้องถ่ิน 

ยทุธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี พ.ศ. 2561- 2580 (ราชกิจจานเุบกษา, 2561) กลา่วถึง การพฒันา
และเสริมสร้างศกัยภาพทรัพยากรมนษุย์ท่ีเก่ียวข้องกบัการจดัการศกึษา ดงันี ้

1. การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวฒันธรรม มุ่งเน้นให้สถาบันทางสงัคมร่วมปลูกฝัง
คา่นิยมวฒันธรรมท่ีพึงประสงค์ โดยบูรณาการร่วมระหว่าง “ครอบครัว ชุมชน ศาสนา การศึกษา 
และสือ่” ในการหลอ่หลอมคนไทยให้มีคณุธรรม จริยธรรม ในลกัษณะท่ีเป็น ‘วิถี’ การด าเนินชีวิต 

1.1 การบูรณาการเร่ืองความซื่อสตัย์ วินยั คณุธรรม จริยธรรม ในการจดัการเรียนการ
สอนในสถานศกึษา โดยให้สถานศกึษาสอดแทรกการปลกูฝังคณุธรรม จริยธรรม และการมีจิตสาธารณะ
เข้าไปในทกุสาระวิชาและในทกุกิจกรรม รวมทัง้ปรับสภาพแวดล้อมทัง้ภายในและภายนอกสถานศึกษา
ให้เอือ้ต่อการมีคุณธรรม จริยธรรมและจิตสาธารณะ รวมถึงการรักษาขนบธรรมเนียมและประเพณี 
อนัดีงาม 
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1.2 การปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน โดยการพัฒนาผู้ น า
ชุมชนให้เป็นต้นแบบของการมีคุณธรรมจริยธรรม การสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนในการจัดกิจกรรม
สาธารณประโยชน์ การจัดระเบียบสงัคม และการน าเยาวชนเข้ามามีสว่นร่วมในการท ากิจกรรม รวมถึง
การลงโทษผู้ละเมิดบรรทดัฐานท่ีดีทางสงัคม 

1.3 การสง่เสริมให้คนไทยมีจิตสาธารณะและมีความรับผิดชอบตอ่สว่นรวม โดยสร้าง
ความตระหนักให้ประชาชนรู้จักหน้าท่ีของตนเอง การตรงต่อเวลา การยอมรับความหลากหลายเห็น
คุณค่าและความส าคัญในการประกอบสมัมาอาชีพหรือมีงานท า เน้นการพึ่งพาตนเอง และมีความ
รับผิดชอบต่อสังคมและต่อผู้ อ่ืน และเป็นพลเมืองท่ีดี และส่งเสริมให้มีวัฒนธรรมการท างานเพื่อ
สว่นรวม สนบัสนนุ สง่เสริม เป้าหมายของประเทศและยทุธศาสตร์ชาติ 

1.4 การพฒันาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต มุ่งเน้นการพฒันาคนเชิงคุณภาพในทุก
ช่วงวยั เพื่อสร้างทรัพยากรมนษุย์ท่ีมีศกัยภาพ มีทกัษะความรู้ เป็นคนดี มีวินยั เรียนรู้ได้ด้วยตนเองใน
ทุกช่วงวยั มีความรอบรู้ทางการเงิน มีความสามารถในการวางแผนชีวิตและการวางแผนทางการเงินท่ี
เหมาะสมในแตล่ะช่วงวยั และความสามารถในการด ารงชีวิตอย่างมีคุณคา่ รวมถึงการพฒันาและปรับ
ทศันคติให้คนทุกช่วงวยัท่ีเคยกระท าผิดได้กลบัมาใช้ชีวิตในสงัคมได้อยา่งสงบสขุและเป็นก าลงัส าคญั
ในการพฒันาประเทศ 

1.5 ช่วงวยัเรียน/วยัรุ่น ปลกูฝังความเป็นคนดี มีวินยั พฒันาทกัษะความสามารถการ
เรียนรู้ท่ีสอดรับกับทักษะในศตวรรษท่ี 21 โดยเฉพาะทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์
ความสามารถในการแก้ปัญหาท่ีซับซ้อน มีภูมิคุ้มกันต่อปัญหาหรืออาชญากรรมต่างๆ มีความคิด
สร้างสรรค์ มีความสามารถในการท างานร่วมกับผู้ อ่ืน มีความยืดหยุ่นทางความคิด รวมถึงทกัษะด้าน
ภาษา ศิลปะ และความสามารถในการใช้เทคโนโลยี และได้รับการพฒันาเต็มตามศกัยภาพสอดคล้อง
กบัความสามารถ ความถนดัและความสนใจ รวมถึงการวางพืน้ฐานการเรียนรู้เพื่อการวางแผนชีวิตและ
วางแผนทางการเงินท่ีเหมาะสมในแตล่ะช่วงวยัและน าไปปฏิบติัได้ ตลอดจนการพฒันาทกัษะการเรียนรู้
ท่ีเช่ือมตอ่กับโลกการท างาน รวมถึงทกัษะอาชีพท่ีสอดคล้องกบัความต้องการของประเทศ มีทกัษะชีวิต 
สามารถอยูร่่วมและท างานกบัผู้ อ่ืนได้ภายใต้สงัคมท่ีเป็นพหวุฒันธรรม 

2. ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ท่ีตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21 โดย
มุ่งเน้นผู้ เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้และมีใจใฝ่เรียนรู้ตลอดเวลา มีการออกแบบระบบการเรียนรู้
ใหม่ การเปลีย่นบทบาทครู การเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจดัการศกึษา และการพฒันาระบบ
การเรียนรู้ตลอดชีวิต การสร้างความต่ืนตวัให้คนไทยตระหนกัถึงบทบาท ความรับผิดชอบ และการ
วางต าแหน่งของประเทศไทยในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์และประชาคมโลก การวางพืน้ฐานระบบ
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รองรับการเรียนรู้โดยใช้ดิจิทลัแพลตฟอร์ม และการสร้างระบบการศึกษาเพื่อเป็นเลศิทางวิชาการ
ระดบันานาชาติ 

2.1 การปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ให้เอือ้ตอ่การพฒันาทกัษะส าหรับศตวรรษท่ี 21  
โดยออกแบบกระบวนการเรียนรู้ในทุกระดับชัน้อย่างเป็นระบบ ตัง้แต่ระดับปฐมวยัจนถึงอุดมศึกษาท่ี
มุ่งเน้นการใช้ฐานความรู้และระบบคิดในลกัษณะสหวิทยาการ อาทิ ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ และการตัง้
ค าถาม ความเข้าใจและความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ความรู้ทางวิศวกรรมศาสตร์ และการคิดเพื่อ
หาทางแก้ปัญหา ความรู้และทกัษะทางศิลปะ และความรู้ด้านคณิตศาสตร์และระบบคิด ของเหตุผล
และการหาความสมัพนัธ์ การพฒันาระบบการเรียนรู้เชิงบูรณาการท่ีเน้นการลงมือปฏิบติั มีการสะท้อน
ความคิด/ทบทวนไตร่ตรอง การสร้างผู้ เรียนให้สามารถก ากับการเรียนรู้ของตนได้ การหลอ่หลอมทกัษะ
การเรียนรู้และความคิดสร้างสรรค์ท่ีผู้ เรียนสามารถน าองค์ความรู้ไปใช้ในการสร้าง  รายได้หลายช่องทาง 
รวมทัง้การเรียนรู้ด้านวิชาชีพและทกัษะชีวิต 

2.2 การเปลี่ยนโฉมบทบาท “ครู” ให้เป็นครูยุคใหม่ โดยปรับบทบาทจาก “ครูสอน” 
เป็น “โค้ช” หรือ “ผู้อ านวยการการเรียนรู้” ท าหน้าท่ีกระตุ้น สร้างแรงบนัดาลใจ แนะน าวิธีเรียนรู้และวิธี
จดัระเบียบการสร้างความรู้ ออกแบบกิจกรรมและสร้างนวตักรรมการเรียนรู้ให้ผู้ เรียน และมีบทบาทเป็น
นกัวิจัยพัฒนากระบวนการเรียนรู้เพ่ือผลสมัฤทธ์ิของผู้ เรียน รวมทัง้ปรับระบบการผลิตและพัฒนาครู
ตัง้แต่การดึงดูด คดัสรร ผู้ มีความสามารถสงูให้เข้ามาเป็นครูคุณภาพมีระบบการพฒันาศกัยภาพและ
สมรรถนะครูอยา่งต่อเน่ืองครอบคลมุทัง้เงินเดือน เส้นทางสายอาชีพ การสนบัสนนุสื่อการสอนและสร้าง
เครือข่ายพฒันาครูให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหวา่งกนั รวมถึงการพฒันาครูท่ีมีความเช่ียวชาญด้าน
การสอนมาเป็นผู้สร้างครูรุ่นใหม่อยา่งเป็นระบบ และวดัผลงานจากการพฒันาผู้ เรียนโดยตรง 

2.3 การเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาในทุกระดบั ทุกประเภทจัดให้มี
มาตรฐานขัน้ต ่าของโรงเรียนในทุกระดบั จดัโครงสร้างการจดัการการศกึษาเพื่อสร้างความรับผิดชอบต่อ
ผลลัพธ์และให้เอือ้ต่อการเข้าถึงการศึกษาอย่างเสมอภาค ทั่วถึง และใช้ทรัพยากรได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ การยกระดบัสถาบนัการศกึษาในสาขาท่ีมีความเช่ียวชาญสูค่วามเป็นเลศิ ปฏิรูปการคลงั
ด้านการศึกษาเพื่อเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการศึกษาโดยการจัดสรรงบประมาณตรงสู่
ผู้ เรียน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากภาคเอกชนในการจัดการศึกษา พัฒนาระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาโดยแยกออกจากระบบการประเมินและการรับรองคุณภาพท่ีเน้นผลลพัธ์ท่ีตวัผู้ เรียน รวมทัง้มี
การปฏิรูประบบการสอบท่ีน าไปสูก่ารวดัผลในเชิงทกัษะท่ีจ าเป็นส าหรับศตวรรษท่ี 21 มากกว่า การวดั
ระดบัความรู้ ตลอดจนมีการวิจัยและใช้เทคโนโลยีในการสร้างและจดัการความรู้ในการจัดการเรียนการ
สอน การจดัการศกึษาเพื่อพฒันาทกัษะอาชีพท่ีสอดคล้องกบับริบทพืน้ท่ี 
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2.4 การพฒันาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยเน้นการจัดระบบการศึกษาและระบบ
ฝึกอบรมบนฐานสมรรถนะท่ีมีคุณภาพสูงและยืดหยุ่นผ่านการพัฒนากลไกต่างๆ เช่น การพัฒนา
การศกึษาออนไลน์แบบเปิด การพฒันาระบบการเรียนรู้เก่ียวกบัทกัษะการรู้ดิจิทลั การมีระบบเทียบโอน
ประสบการณ์ ระบบธนาคารหน่วยกิต มาตรการจูงใจให้คนเข้าสู่การยกระดับทักษะ การให้สถาน
ประกอบการเพิ่มผลติภาพแรงงานผา่นการพฒันาความสามารถทางวิชาชีพอยา่งตอ่เน่ืองภายใต้ กรอบ
คุณวุฒิวิชาชีพ นอกจากนี ้ต้องพัฒนาระบบการเรียนรู้ในชุมชนให้เข้าถึงความรู้ได้ทุกท่ี ทุกเวลา 
ปรับปรุงแหลง่เรียนรู้ในชุมชนให้เป็นพืน้ท่ีเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์และมีชีวิต รวมถึงการเรียนรู้และทบทวน 
ทกัษะพืน้ฐาน ได้แก่ การอ่านออก-เขียนได้-คิดเลขเป็น โดยระดมทรัพยากรจากภาคเอกชนและภาค
ประชาสงัคม การพฒันาทศันคติและแรงบนัดาลใจท่ีอยากเรียนรู้ การสร้างนิสยัใฝ่เรียนรู้ และให้ผู้ เรียน
ได้ตระหนกัถึงสิง่ท่ีเกิดขึน้รอบตวั รวมทัง้น าความรู้ไปพฒันาตอ่ยอดหรือประยกุต์ใช้ในการด าเนินชีวิตได้ 

2.5 การสร้างความต่ืนตวัให้คนไทยตระหนกัถึงบทบาท ความรับผิดชอบ และการวาง
ต าแหน่งของประเทศไทยในภมิูภาคเอเชียอาคเนย์และประชาคมโลก บนพืน้ฐานของความเข้าใจลุม่ลกึ
ในประวติัศาสตร์ ประเพณี วฒันธรรมของไทยและพฒันาการของประเทศเพื่อนบ้านเพิ่มการรับรู้ของคน
ไทยด้านพหวุฒันธรรม การเห็นคุณค่าและมีความอดกลัน้ต่อความแตกต่างทางความเช่ือความคิด วิถี
ชีวิต ผ่านความสามารถในการใช้ภาษาเพื่อนบ้าน การแลกเปลี่ยนเด็ก เยาวชน และนกัเรียนการฝังตัว
และการท างานระยะสัน้ในประเทศเพื่อนบ้านในภมิูภาคเอเชียอาคเนย์ 

2.6 การวางพืน้ฐานระบบรองรับการเรียนรู้โดยใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์ม โดยเน้นการ
พฒันาทกัษะดิจิทลั ทกัษะการคดักรองความรู้ องค์ความรู้ การใช้เทคโนโลยีผสมผสานกบัคณุคา่ของครู
ไปพร้อมกัน การพฒันาสื่อการเรียนรู้ท่ีมีคณุภาพท่ีประชาชนสามารถเข้าถึงทรัพยากรและใช้ประโยชน์
จากระบบการเรียนรู้และพฒันาตนเองผา่นเทคโนโลยีการเรียนรู้สมยัใหม่ให้เกิดประโยชน์สงูสดุ 

2.7 การสร้างระบบการศึกษาเพื่อเป็นเลิศทางวิชาการระดบันานาชาติ โดยเน้นการ
เสริมสร้างและพฒันาศกัยภาพสถาบนัการศึกษาท่ีมีความเช่ียวชาญและมีความโดดเด่นเฉพาะสาขาสู่
ระดบันานาชาติ ในการให้บริการทางการศึกษา วิชาการ และการพฒันาสมรรถนะแรงงาน ควบคูก่ับการ
สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและการแลกเปลี่ยนนักเรียน นักศึกษา และบุคลากรทางการ
ศึกษาเพื่อสร้างความแข็งแกร่งทางวิชาการ เป็นศูนย์ฝึกอบรม และศูนย์ทดสอบสมรรถนะในระดับ
ภมิูภาค 

2.8 การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ท่ีหลากหลาย อาทิ ภาษา ตรรกะและ
คณิตศาสตร์ ด้านทัศนะและมิติ ดนตรี กีฬาและการเคลื่อนไหวของร่างกาย การจัดการตนเองมนุษย
สมัพนัธ์ รวมถึงผู้ มีความสามารถอันโดดเด่นด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายด้าน โดยการพฒันาและรักษา
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กลุม่ผู้ มีความสามารถพิเศษของพหุปัญญาแตล่ะประเภท การสร้างสภาพแวดล้อมและระบบสนบัสนุน
ประชากรไทยมีอาชีพบนฐานพหปัุญญา การสร้างเสริมศกัยภาพผู้ มีความสามารถพิเศษให้สามารถต่อ
ยอดการประกอบอาชีพได้อยา่งมัน่คง 

2.9 การพัฒนาและส่งเสริมพหุ ปัญญาผ่านครอบครัว ระบบสถานศึกษา
สภาพแวดล้อม รวมทัง้สื่อ ตัง้แต่ระดับปฐมวยั เพื่อสร้างเด็กและเยาวชนไทยมีการพัฒนาท่ีสมดุลมี
ทางเลือกในการใช้ศักยภาพพหุปัญญาในการด ารงชีวิต เกิดอาชีพบนฐานพหุปัญญาท่ีสงัคมยอมรับ
และเห็นความส าคัญ รวมทัง้มีกลไกคัดกรองและส่งเสริมเด็กและเยาวชนท่ีมีความสามารถพิเศษจัด
โรงเรียน ระบบเสริมประสบการณ์ การมีส่วนร่วมของภาคเอกชน ตลอดจนสร้างมาตรการจูงใจเพื่อ
พฒันาผู้ มีความสามารถพิเศษผลกัดนัให้ประเทศไทยมีบทบาทเดน่ในประชาคมโลก ทัง้ด้านกีฬา ภาษา
และวรรณกรรม สนุทรียศิลป์ ตลอดจนการวิจยั 

2.10 การสร้างเส้นทางอาชีพ สภาพแวดล้อมการท างาน และระบบสนับสนุนท่ี
เหมาะสมส าหรับผู้ มีความสามารถพิเศษผ่านกลไกต่าง ๆ โดยจัดให้มีโครงสร้างพืน้ฐาน เคร่ืองมือการ
ท างานท่ีเหมาะสม การสร้างระบบเช่ือมโยงเครือข่ายวิจัยกับศูนย์ความเป็นเลิศท่ีมีอยู่ในปัจจุบันใน
รูปแบบการร่วมมือ การมีกลไกการท างานในลกัษณะการรวมตวัของกลุม่คนในหลายสาขาวิชาเพื่อรวม
นักวิจัยและนักเทคโนโลยีชัน้แนวหน้าให้สามารถต่อยอดงานวิจัยท่ีสามารถตอบโจทย์การพัฒนา
ประเทศ การสร้างความร่วมมือและเช่ือมต่อกับสถาบันวิจัยอ่ืน ๆ ทั่วโลก เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้
นกัวิจยัความสามารถสงูของไทย รวมถึงการเปิดพืน้ท่ีในการสร้างเสริมศกัยภาพผู้ มีความสามารถพิเศษ
ให้สามารถตอ่ยอดการประกอบอาชีพได้อยา่งมัน่คง 

2.11 การดึงดูดกลุม่ผู้ เช่ียวชาญต่างชาติและคนไทยท่ีมีความสามารถในต่างประเทศให้
มาสร้างและพฒันาเทคโนโลยีและนวตักรรมให้กับประเทศ ทัง้ในรูปแบบการท างานชั่วคราวและถาวร 
ตามความเหมาะสมของเป้าหมายการพฒันาประเทศในช่วงระยะเวลาตา่ง ๆ รวมถึงผู้ มีความสามารถท่ี
มีศกัยภาพสงูด้านตา่ง ๆ ลกูหลานชาวตา่งชาติท่ีก าเนิดในประเทศไทยท่ีมีความสามารถพิเศษ และการ
รับเด็กและเยาวชนท่ีมีความสามารถพิเศษจากทั่วโลก และผู้ เช่ียวชาญท่ีมีศักยภาพหรือทักษะสงูใน
สาขาต่าง ๆ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ ควบคู่กับการรักษาและส่งเสริมผู้ มีความสามารถ
พิเศษทัง้คนไทยหรือคนตา่งชาติท่ีก าเนิดในประเทศไทยได้แสดงศกัยภาพและใช้ความสามารถในการท า
ประโยชน์และสร้างช่ือเสยีงให้แก่ประเทศ 

3. การเสริมสร้างให้คนไทยมีสขุภาวะท่ีดี ครอบคลมุทัง้ด้าน กาย ใจ สติปัญญาและ
สงัคม มุ่งเน้นการเสริมสร้างการจัดการสุขภาวะในทุกรูปแบบ ท่ีน าไปสู่การมีศักยภาพในการ
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จดัการสขุภาวะท่ีดีได้ด้วยตนเอง พร้อมทัง้สนบัสนนุให้ทกุภาคสว่นมีสว่นร่วมในการสร้างเสริมให้
คนไทยมีสขุภาวะท่ีดี และมีทกัษะด้านสขุภาวะท่ีเหมาะสม 

3.1 การสร้างสภาพแวดล้อมท่ีเอือ้ต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร
มนุษย์มุ่งเน้นการสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย การส่งเสริมบทบาทในการมีส่วนร่วมของ
ภาครัฐภาคเอกชน ครอบครัวและชุมชนในการพฒันาทรัพยากรมนุษย์ การปลกูฝังและพัฒนาทักษะ
นอกห้องเรียน และการพฒันาระบบฐานข้อมลูเพื่อการพฒันาทรัพยากรมนษุย์ 

3.2 การส่งเสริมบทบาทการมีสว่นร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองสว่น
ท้องถ่ิน ครอบครัวและชุมชนในการพฒันาทรัพยากรมนษุย์ เข้ามามีสว่นร่วมในการสร้างบรรทดัฐานท่ีดี
ในสงัคม การสร้างกระบวนการเรียนรู้และพฒันาทกัษะของประชากรให้สอดคล้องกบัความเปลีย่นแปลง
ของโลกในอนาคต สร้างความตระหนกัถึงความส าคญัของการพัฒนาตนเองและการมีสว่นร่วม ในการ
แก้ปัญหาและพฒันาสงัคม รวมทัง้สนบัสนนุด้านวิชาการและสร้างนวตักรรมท่ีสนบัสนนุการพฒันาและ
เสริมสร้างศกัยภาพคน 

3.3 การปลูกฝังและพัฒนาทักษะนอกห้องเรียน โดยเน้นให้พ่อแม่มีวัฒนธรรมท่ี
ปลูกฝังให้ลูกเพิ่มพูนทักษะการเรียนรู้ชีวิต ดนตรี กีฬา ศิลปะ รวมทัง้ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วน  
เปิดพืน้ท่ีแห่งการเรียนรู้ และจัดกระบวนการเรียนรู้ท่ีหลากหลายและเหมาะสม เอือ้แก่ครอบครัวทุก
ลักษณะ รวมถึงจัดให้มีพืน้ท่ีในการจัดกิจกรรมสาธารณะให้เป็นศูนย์รวมแห่งการถ่ายทอดและ
แลกเปลี่ยน ประสบการณ์การเรียนรู้ร่วมกัน เพื่อส่งเสริมการใช้เวลาอย่างสร้างสรรค์และมีคุณภาพ 
ตลอดจน การพฒันาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมีคณุภาพและสามารถเข้าถึงได้งา่ย 

3.4 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ท่ีมีความเช่ือมโยง
และบูรณาการข้อมูลด้านการพฒันาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างกระทรวง หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง โดยการ
เช่ือมโยงข้อมลูรายบุคคลท่ีเก่ียวกบัการศกึษา การพฒันาตนเอง สขุภาพและการพฒันาอาชีพ ในตลอด
ช่วงชีวิต เพื่อเสริมและสร้างศกัยภาพของการด าเนินงานการพฒันาทรัพยากรมนษุย์ตามพนัธกิจ ของแต่
ละกระทรวงให้มีความเข้มแข็ง และตอบโจทย์ประเทศเป็นฐานข้อมูลการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของ
ประเทศไทยท่ีมีประสทิธิภาพและประสิทธิผล สามารถประเมินจุดอ่อน จุดแข็ง และศกัยภาพบุคคลของ
ประเทศ น า ไปสูก่ารตดัสนิใจระดบันโยบายและปฏิบติั เพื่อพฒันาคนไทยอยา่งมีทิศทาง และสอดคล้อง
กบัการพฒันาประเทศไทยในอนาคต รวมถึงข้อมูลท่ีสนบัสนุนการผลิตก าลงัแรงงานท่ีมี ทกัษะตรงต่อ
ความต้องการของตลาดงานในอนาคต และใช้ประกอบการตดัสินใจในการศกึษาตอ่ ธนาคารคลงัสมอง
เพื่อรวบรวมผู้สงูอายุท่ีมีความรู้ ประสบการณ์ และทกัษะ เพื่อถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ และทกัษะ 
ให้เกิดประโยชน์ตอ่ประเทศชาติ  



 80 
 

แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 (ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2560) ได้
กลา่วถึงแนวทางในการขบัเคลือ่นยทุธศาสตร์การพฒันาการศกึษา ดงันี ้

1. ยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาเพื่ อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
ประกอบด้วย 

1.1 จดัการเรียนการสอนหรือกิจกรรมท่ีสร้างจิตส านกึให้ผู้ เรียนมีความจงรักภกัดี และ
ธ ารงรักษาสถาบนัหลกัของชาติ 

1.2 จัดกระบวนการเรียนรู้ กิจกรรมพฒันาผู้ เรียน ชุมนุมหรือชมรมเพื่อสง่เสริมความ
เป็นพลเมือง การปลูกฝังและเสริมสร้างวิถีประชาธิปไตย ความสามัคคี สมานฉันท์ สนัติวิธี การอยู่
ร่วมกนัในสงัคม และตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ 

1.3 จดักิจกรรมลกูเสอื เนตรนารีให้มีคณุภาพและมาตรฐาน 
1.4จดัระบบการดแูลการเสริมขวญัและก าลงัใจ ความปลอดภยัของครู อาจารย์ และ

บุคลากรทางการศกึษาและผู้ เรียน 
1.5 จดัการเรียนการสอนและวางระบบการป้องกนัและแก้ไขภยัคกุคามในรูปแบบตา่ง ๆ  

2. ยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนาก าลงัคน การวิจัย และนวัตกรรม เพื่อสร้างขีด
ความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ ประกอบด้วย 

2.1 พฒันาผู้ เรียนให้มีความรู้และพืน้ฐานทกัษะอาชีพตามมาตรฐานหลกัสตูร 
2.2 สง่เสริมความรู้และทกัษะอาชีพ แนะแนวอาชีพและจัดการเรียนรู้ด้านอาชีพตาม

หลกัสตูร 
2.3 จัดกิจกรรมเพื่อสร้างความรู้และประสบการณ์ด้านงานอาชีพการประกอบอาชีพ

อิสระ และการเป็นผู้ประกอบการแก่ผู้ เรียน 
2.4 จดัการศกึษาระบบทวิศกึษา 
2.5 จัดกระบวนการเรียนรู้เชิงรุกและการบูรณาการองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ 

เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ (STEM Education) 
2.6 พฒันาทกัษะการใช้ภาษาองักฤษและทกัษะดิจิทลัของผู้ เรียน 

3. ยุทธศาสตร์การพฒันาศกัยภาพคนทุกช่วงวยั และการสร้างสงัคมแห่งการเรียนรู้ 
ประกอบด้วย 

3.1 จดัการเรียนการสอนตามหลกัสตูรการศกึษาในระดบัท่ีรับผิดชอบ 
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3.2 สง่เสริม สนบัสนุนและจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทัง้ในและนอกห้องเรียน และ
กิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกันของครอบครัวกลุม่สนใจ และชุมชน ท่ีสอดแทรกคณุธรรม จริยธรรม ความมี
วินยั จิตสาธารณะ 

3.3 จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมแนวปฏิบัติเก่ียวกับการด ารงชีวิตตามหลกัปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง และหลกัธรรมของศาสนาท่ีถกูต้อง 

3.4 จดักิจกรรมเพื่อพฒันาทกัษะการศกึษาเรียนรู้ตลอดชีวิตของผู้ เรียน 
3.5 จัดกิจกรรมพัฒนาพฤติกรรม และวัฒนธรรมการอยู่ร่วมกันท่ีพึงประสงค์ อาทิ 

การมีวินยั การตรงตอ่เวลา การเคารพความคิดเห็นท่ีแตกตา่ง การท างานเป็นกลุม่คณะ 
3.6 ส่งเสริม สนับสนุนให้ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนา

ตามมาตรฐานวิชาชีพและสามารถปฏิบติังานได้อยา่งมีประสทิธิภาพ 
3.7 สง่เสริมการพฒันาวิชาชีพครูในสถานศึกษาด้วยการสง่เสริมให้มีชุมชนแห่งการ

เรียนรู้ทางวิชาชีพหรือ Professional Learning Community (PLC) 
3.8 คัดสรรและพัฒนาสถานศึกษาท่ีมีคุณภาพและมาตรฐานเพื่อเป็นหน่วย

ปฏิบติัการสอนของสถาบนัการผลติครู 
3.9 จัดการเรียนรู้ และประเมินความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน

ความสามารถด้านภาษาองักฤษ (CEFR) ของผู้ส าเร็จการศกึษาระดบัตา่ง ๆ 
3.10 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีมุ่ งพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี  21 และ

คณุธรรม จริยธรรม โดยเน้นการพฒันาทกัษะ การคิดวิเคราะห์ ความคิดสร้างสรรค์ การพฒันานวตักรรม
และความรับผิดชอบ โดยทกัษะส าคญัจ าเป็นในโลกศตวรรษท่ี 21 ประกอบด้วยทกัษะท่ีเรียกตามค าย่อ
ว่า3Rs + 8Cs  3Rs ประกอบด้วย อ่านออก (Reading) เขียนได้ (WRiting) คิดเลขเป็น (ARithmetics) 
8Cs ประกอบด้วย ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา  (Critical 
Thinking and Problem Solving)  ทกัษะด้านการสร้างสรรค์ และนวตักรรม (Creativity and Innovation) 
ทกัษะด้านความเข้าใจต่างวัฒนธรรม ต่างกระบวนทัศน์ (Cross – cultural Understanding) ทักษะด้าน
ความร่วมมือ การท างานเป็นทีม และภาวะผู้น า (Collaboration Teamwork and Leadership) ทักษะ
ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ (Communications, Information and Media Literacy) 
ทกัษะด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร (Computing and ICT Literacy) ทกัษะ
อาชีพ และทกัษะการเรียนรู้ (Career and Learning Skills) ความมีเมตตา กรุณา วินยั คณุธรรม จริยธรรม 
(Compassion) 
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3.11 จัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการเรียนรู้ท่ีเหมาะสม สอดคล้องกับเป้าหมายการ
พฒันาผู้ เรียน อาทิ การจดัการเรียนรู้เชิงรุกสะเต็มศกึษา การเรียนรู้และฝึกประสบการณ์เสมือนจริง 

3.12 จัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อท่ีเหมาะสม และมีประสิทธิภาพทัง้สื่อสิ่งพิมพ์และสื่อ
ดิจิทลั 

3.13 การวดัและประเมินผลตามมาตรฐานการเรียนรู้และน าผลการประเมินไปใช้เพื่อ
การพฒันาผู้ เรียนอยา่งตอ่เน่ือง 

4. ยุทธศาสตร์การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา 
ประกอบด้วย 

4.1 การจัดการเรียนรู้ในรูปแบบท่ีเหมาะสมและมีคุณภาพ ส าหรับผู้ เรียนกลุ่มท่ีมี
ความต้องการจ าเป็นพิเศษ ทัง้กลุม่ความสามารถพิเศษ และกลุม่ด้อยโอกาส 

4.2 การจดัการศกึษา บนัทกึและจดักระท าข้อมลูและสารสนเทศรายบุคคลของผู้ เรียน
และข้อมลูท่ีเก่ียวข้องผา่นระบบเทคโนโลยีดิจิทลั 

4.3 รายงานผลการด าเนินงาน ปัญหา อุปสรรค ต่อหน่วยงานต้นสังกัด เพื่อการ
ปรับปรุงและพฒันาให้ระบบมีความสมบูรณ์ทัง้ด้าน software hardware และ peopleware 

5. ยทุธศาสตร์การจดัการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิง่แวดล้อม 
ประกอบด้วย 

5.1 สง่เสริม สนบัสนุนและจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทัง้ในและนอกห้องเรียน และ
กิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกันของครอบครัวกลุม่สนใจ และชุมชน ท่ีสอดแทรกการสร้างจิตส านึก ปลกูฝัง
ทศันคติ คา่นิยม วฒันธรรมท่ีเก่ียวกบัการสร้างเสริมคณุภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกบัสิง่แวดล้อม 

5.2 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ท่ีเก่ียวข้องกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับ
สิง่แวดล้อม ให้มีกิจกรรมท่ีมีความยืดหยุน่หลากหลาย และสามารถพฒันาคณุภาพชีวิตของคนในพืน้ท่ี
ตา่ง ๆ ได้ 

6. ยทุธศาสตร์การพฒันาประสทิธิภาพของระบบบริหารจดัการศกึษา ประกอบด้วย 
6.1 พฒันาและยกระดบัคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตาม

มาตรฐานท่ีก าหนด 
6.2 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานศึกษาด้วยรูปแบบวิธีการท่ีเหมาะสม 

สอดคล้องกบับริบทและความต้องการจ าเป็นของสถานศกึษา 
6.3 น าผลการประกันคุณภาพการศึกษามาใช้ในการวางแผนการปฏิบัติ การ

ตรวจสอบติดตาม เพื่อการปรับปรุง พฒันาสถานศกึษาให้มีคณุภาพและเป็นไปตามมาตรฐานการศกึษา 
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6.4 สร้างการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาจากทุกภาคส่วนในชุมชน พืน้ท่ี เพื่อ
พฒันาคณุภาพการศกึษาของสถานศกึษา 

แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  ฉบับ ท่ี  12 (พ .ศ . 2560 - 2564) 
(ส านกังานปลดักระทรวงศกึษาธิการ, 2560) 

จากสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของสงัคมไทย  ช่วงระยะเวลาท่ีผ่านมา ประเทศ
ไทยต้องเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงจากภายในภาคส่วนต่างๆ ของประเทศหลากหลายรูปแบบ 
เช่น ความขดัแย้งทางการเมือง เศรษฐกิจขาดเสถียรภาพ สถิติอาชญากรรมท่ีเพิ่มขึน้อันเป็นผล
เก่ียวเน่ืองมาจากปัญหาพฤติกรรมของเยาวชน ปัญหาแรงงานนอกระบบและการค้ามนุษย์ ภัย
พิบัติทางธรรมชาติท่ีทวีความรุนแรงอย่างท่ีไม่เคยเกิดขึน้มาก่อน รวมถึงสถานการณ์การ
เปลี่ยนแปลงของภูมิภาคอาเซียนและสงัคมโลกทัง้ในเร่ืองของเศรษฐกิจ สงัคม เทคโนโลยี ความ
มั่นคง สิ่งแวดล้อม ซึ่งสถานการณ์ดงักลา่วจะมีผลกระทบทัง้ในทางตรงและทางอ้อมกับทิศทาง 
การพฒันาคนไทย จึงได้มีการผลกัดนันโยบายการปรับเปลี่ยนประเทศให้ก้าวสูป่ระเทศไทย  4.0 
(Thailand 4.0) ท่ีเน้นขบัเคลื่อนการพฒันาในทุกภาคสว่นด้วยนวตักรรมและความคิดสร้างสรรค์ 
และการท่ีจะพฒันาประเทศไทยไปสูค่วามมั่นคง มัง่คัง่ และยัง่ยืน ให้เกิดขึน้ในอนาคตนัน้ จะต้อง
ให้ความส าคัญกับการเสริมสร้างทุนของประเทศท่ีมีอยู่ให้เข้มแข็ง และมีพลงัเพียงพอในการ
ขบัเคลือ่นกระบวนการการพฒันาทัง้ในระยะกลางและระยะยาว โดยเฉพาะ “การพฒันาคน” ให้มี
การเตรียมความพร้อมรับการเปลีย่นแปลงของโลกในศตวรรษท่ี 21 ซึง่มีสิง่ท่ีส าคญัท่ีสดุคือทกัษะ
การเรียนรู้ และการเสริมสร้างปัจจยัแวดล้อมท่ีเอือ้ตอ่การพฒันาคณุภาพของคน  

ยุทธศาสตร์แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) 
กลา่วถึงยทุธศาสตร์ท่ีเก่ียวข้องกบัการจดัการศกึษา ประกอบด้วย 6 ยทุธศาสตร์ ดงันี ้

1. ยทุธศาสตร์พฒันาหลกัสตูร กระบวนการเรียนการสอน การวดัและประเมินผล  
1.1 สถานศึกษาและสถานประกอบการ เพื่อการจัดกระบวนการเรียนการสอนของ

สถานศกึษาและการฝึกปฏิบติัในสถานประกอบการ  
1.2 วิจัยและพฒันาหลกัสตูรเพื่อให้เกิดระบบหลกัสตูรและกระบวนการจดัการเรียนรู้ 

องค์ความรู้และฐานข้อมลูท่ีเกิดขึน้จากระบบการศกึษา โดยพฒันาระบบคิดแก้ปัญหาและความคิดเชิง
สร้างสรรค์ให้ผู้ เรียน เพื่อให้เกิดคุณภาพในองค์ความรู้และทกัษะต่างๆ สอดคล้องในแนวทางเดียวกับ
การพฒันาของประเทศอ่ืนๆ ท่ีใช้ OECD – PISA ก าหนดไว้เป็นหลกัสตูรสากล  



 84 
 

1.3 จัดหลกัสูตรการเรียนรู้ภาษาอังกฤษอย่างเข้มข้นตามข้อตกลงของ AEC เพื่อ
รองรับ การท างานของอาเซียนได้ตามข้อตกลงฯ และสามารถน าไปตอ่ยอดค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมเป็น
ภาษาทางคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี  

1.4 จัดให้มีหน่วยงานกลางท าหน้าท่ีวิจัยพัฒนา และจัดท าหลักสูตรการศึกษา 
หนังสือเรียน หรือตาราเรียนท่ีเป็นแก่นหลกัตามหลกัสูตรและมาตรฐานกลาง รวมทัง้จัดท าคู่มือการ
ประเมินผลตามหลกัสตูรการศกึษา  

1.5 จัดท าแผนการวิจัยและพฒันาหลกัสตูรและการจัดการเรียนรู้ทัง้ระยะสัน้ ระยะ
กลาง และระยะยาวอย่างเป็นระบบ และสามารถน าไปปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้ทันต่อเหตุการณ์และ
สถานการณ์ของสงัคมโลก  

1.6 ปรับปรุงหลกัสตูรและการจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับผู้ เรียนแต่ละช่วง
วยั ทกัษะในการด ารงชีวิต และบริบทของสภาพภมิูประเทศอยา่งเหมาะสม  

1.7 ลดวิชาเรียนในชัน้เรียนและบูรณาการวิชาเรียน เพื่อให้ผู้ เรียนมีเวลาพฒันาทกัษะ
การเรียนรู้นอกห้องเรียน ให้เหมาะสมกับผู้ เรียนแต่ละระดบัช่วงชัน้ สง่เสริมการพฒันาการด าเนินชีวิต
และจิตอาสาต่อการพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศชาติ และจัดกิจกรรมเสริมทักษะผู้ เรียนให้
สอดคล้องกับนโยบาย การปรับลดเวลาเรียนในชัน้เรียน รวมทัง้จัดการเรียนรู้โดยบูรณาการวิชา
ประวติัศาสตร์ หน้าท่ีพลเมือง ศีลธรรม ในทกุกลุม่สาระการเรียนรู้  

1.8 น าเทคนิควิธีการแจกรูปสะกดค ามาใช้ในกระบวนการจัดการเรียนการสอนระดบั
ประถมศกึษาอยา่งเข้มข้น เพื่อแก้ปัญหาเด็กนกัเรียนอ่านหนงัสอืไม่ออก เขียนหนงัสอืไม่ได้  

1.9 ปรับเปลี่ยนวิธีการเรียนการสอนจากการบอกเล่าโดยครู มาเป็นกระบวนการ
ออกแบบวิธีการเรียนรู้ท่ีหลากหลายเหมาะสมกับศกัยภาพผู้ เรียน เพื่อให้เกิดกระบวนการ คิดเป็น ท า
เป็นแก้ปัญหาเป็นวิพากษ์วิจารณ์เป็นอยา่งสร้างสรรค์  

1.10 น าร่องและขยายผลการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนต้นแบบในพืน้ท่ีท่ีนกัเรียน 
สว่นใหญ่มีคะแนนทดสอบทางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน (O-Net) อยูใ่นระดบัดี ไปยงัโรงเรียนท่ีอยูใ่นบริเวณ
ใกล้เคียง  

1.11 พัฒนาระบบการวดัและประเมินผลลพัธ์การเรียนรู้ของผู้ เรียน ทัง้ท่ีได้จากการ
เรียนรู้ ในระบบการศกึษา การศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยั รวมทัง้ประสบการณ์จากการ
ท างาน เพื่อยกระดบัคณุวฒุิของผู้ เรียนภายใต้กรอบคณุวฒุิแหง่ชาติ  

1.12 พัฒนาระบบคลงัข้อสอบเพื่อการทดสอบวัดผลการเรียนรู้ด้านทักษะความรู้
ความสามารถของผู้ เรียน  
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1.13 พฒันาต าราภูมิปัญญาท้องถ่ิน ต าราพหุวฒันธรรมท่ีมีมิติการเรียนรู้เชิงบูรณา
การ (Blended Based Learning) ท่ีให้ผู้ เรียนสามารถพัฒนาทักษะชีวิตของตนเองเช่ือมโยงกับภูมิ
ปัญญาและภมิูสงัคมได้  

1.14 สนบัสนุนหนงัสือเรียนอิเลคทรอนิกส์ (e-Book) และหุ่นจ าลองสื่อสิ่งพิมพ์อ่ืนๆ 
(e-Journal) รวมทัง้เอกสารและสื่ออิเลคทรอนิกส์เพื่อการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ (Life Long Learning) 
เช่ือมโยงกบัการศกึษาทกุระดบัตัง้แตร่ะดบัปฐมวยั  

1.15 สง่เสริม สนบัสนุนการจัดการศึกษาเพื่อให้ความรู้ สร้างความตระหนักในเร่ือง
ประวติัศาสตร์ของชาติ การอนรัุกษ์ศิลปะ วฒันธรรม ประเพณีท่ีดีงามของไทย 

2. ยทุธศาสตร์ผลติ พฒันาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศกึษา 
 2.1 ก าหนดหลกัเกณฑ์ คุณสมบติัของสถาบนัการศึกษาท่ีมีความพร้อมในการผลิต

บณัฑิตสาขาครุศาสตร์ /ศกึษาศาสตร์ โดยจ าแนกตามสาขาวิชาท่ีมีความต้องการจ าเป็น  
2.2 ก าหนดให้มีสถาบันผลิตครูและบุคลากรทางการศึกษาในสาขาเฉพาะทางให้มี

คุณภาพอย่างเข้มข้นท่ีสอดคล้องกับบริบทการแก้ปัญหานักเรียนแต่ละระดับและบริบทการจัด
การศกึษา ทัง้การศกึษาปฐมวยั การศกึษาพิเศษ การจดัการศกึษาของโรงเรียนขนาดเลก็ และโรงเรียนสู่
ความเป็นเลศิในด้านตา่งๆ โดยเน้นการผลติในระบบจ ากดั  

2.3 ทบทวนและปรับปรุงระบบการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ให้เอือ้ต่อการ
แก้ไขปัญหาความขาดแคลนครูในสาขาวิชาท่ีขาดแคลน ครูในพืน้ท่ีทรุกนัดาร และครูด้านอาชีวศกึษา  

2.4 ปรับเกณฑ์ก าหนดอัตราครูต่อนักเรียน เพื่อให้มีอัตราก าลงัครูกับการพัฒนา
ผู้ เรียน ท่ีเหมาะสมกบัระดบัและประเภทการศกึษา  

2.5 คืนครูสูห้่องเรียนให้เกิดผลอยา่งเป็นรูปธรรม เพื่อให้ครูท าหน้าท่ีจดักิจกรรมการ
เรียนรู้ตามหน้าท่ีอย่างแท้จริง สว่นภารกิจของโรงเรียนในด้านอ่ืนๆ ให้จดัหาบุคลากรฝ่ายสนบัสนุนท่ีมี
ความรู้เฉพาะมาด าเนินการแทน  

2.6 ให้ครูจดักิจกรรมการเรียนรู้แก่ผู้ เรียนตรงตามสาขาวิชาเอกท่ีจบการศกึษา 
2.7 ผู้บริหารสถานศึกษาควรปฏิบัติหน้าท่ีโดยยึดการบริหารในด้านคุณภาพผู้ เรียน

เป็นส าคญั มีการพิจารณาประเมินผลงานจากผลสมัฤทธ์ิและคุณภาพผู้ เรียนตามข้อตกลงท่ีผู้บริหาร
สถานศกึษาได้ท าไว้กบัหนว่ยงานต้นสงักดั  

2.8 พัฒนาครูให้มีศกัยภาพในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ได้อย่างหลากหลาย
เหมาะสมกบัการพฒันาผู้ เรียนในบริบทท่ีประสบอยูไ่ด้อยา่งมีคณุภาพ และมีการน าไปใช้อยา่งจริงจงั  
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2.9 ก าหนดให้สถาบนัท่ีมีหน้าท่ีพฒันาครู และผู้บริหารสถานศกึษา ให้มีความรู้ความ
เข้าใจในเร่ืองระบบหลกัสูตร การจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล และสามารถบรรลุเป้าหมาย
คณุภาพผู้ เรียนตามหลกัสตูรท่ีก าหนด  

2.10 กระจายการพฒันาครูให้แตล่ะพืน้ท่ีได้พิจารณาด าเนินการเอง เพื่อสง่ผลให้การ
พฒันาผู้ เรียนสามารถเป็นไปตามบริบททัง้สภาพภมิูศาสตร์ สภาพปัจจุบนั และศกัยภาพของผู้ เรียนท่ีมี
ความใกล้เคียงกนั  

2.11 นิเทศติดตาม ก ากับ และประเมินผล ภายหลงัจากท่ีมีการพัฒนาครูอย่างเป็น
ระบบตอ่เน่ือง โดยพิจารณาจากผลสมัฤทธ์ิและคณุภาพผู้ เรียน  

2.12 ปรับเปลีย่นเกณฑ์การประเมินวิทยฐานะครูโดยใช้คณุภาพผู้ เรียนตามเป้าหมาย 
ท่ีหลกัสตูรก าหนด และให้ผู้ มีสว่นได้สว่นเสยีท่ีเก่ียวข้องกับคุณภาพผู้ เรียนโดยตรง เข้ามามีสว่นร่วมใน
การประเมินวิทยฐานะ  

2.14 สร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วย
ค่าตอบแทนและความก้าวหน้าในวิชาชีพ โดยพิจารณาจากคุณภาพผู้ เรียน และตามสภาพบริบทของ
ผู้ เรียนและลกัษณะพืน้ท่ี  

2.15 แก้ไขปัญหาหนีส้ินครูอย่างเป็นระบบและเน้นปลูกฝังค่านิยมความพอเพียง
ให้แก่ครูในการด ารงชีวิต  

2.16 ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับระบบการบริหารงานบุคคลของครู 
ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศกึษา ให้ทนัสมยัสอดคล้องกบัสภาวการณ์  

2.17 สร้างบ้านพกัครูให้เหมาะสมเพียงพอในพืน้ท่ีท่ีมีความขาดแคลนครู เพื่อเป็นการ
สร้างขวญัก าลงัใจและลดปัญหาการขอโยกย้ายออกจากพืน้ท่ี 

3. ยทุธศาสตร์ผลติและพฒันาก าลงัคน รวมทัง้งานวิจยัท่ีสอดคล้องกบัความต้องการ
ของการพฒันาประเทศ  

3.1 ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างสถานศึกษาและสถานประกอบการในทุกภาคท่ีมี
กลุ่มอุตสาหกรรมตัง้อยู่ จัดการเรียนการสอนในระดับอาชีวศึกษาด้วยระบบทวิภาคี ท่ีเปิดโอกาสให้
ผู้ เรียนสามารถเลอืกอาชีพได้ก่อนเลอืกวิชาเรียน  

3.2 สร้างระบบการผลิตและพัฒนาก าลังคนท่ีมีการเสริมสร้างคุณภาพผู้ เรียน
อาชีวศึกษาและอุดมศึกษาให้ได้คุณภาพมาตรฐานระดับสากล สอดคล้องกับความต้องการของ
ภาคอุตสาหกรรม เทคโนโลยี และภาคธุรกิจด้านการบริการในกลุ่มประเทศ AEC รวมทัง้สอดคล้องกับ
ทิศทางนโยบายประเทศไทย 4.0 (Thailand 4.0)  
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3.3 จัดท าระบบเทียบโอนความรู้และทักษะปฏิบัติของผู้ เรียนจากงานอาชีพของ
ผู้ เรียนในสถานประกอบการและแหลง่เรียนรู้ตา่งๆ  

3.4 ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างองค์กรท่ีเก่ียวข้องกับการก าหนดมาตรฐานและ
คณุวฒุิวิชาชีพเพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกนั และสามารถเทียบโอนวฒุิการศึกษาจากประสบการณ์และ
การท างานจริง การท างานท่ีสอดคล้องกบัการพฒันาเขตเศรษฐกิจพิเศษ  

3.5 เพิ่มขีดความสามารถและทักษะการท างานของประชากรวัยแรงงานร่วมกับ
ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม (SMEs) ในแตล่ะจงัหวดั  

3.6 วิจัยและพัฒนาระบบข้อมูลด้านการศึกษาท่ีมีความจ าเป็นต่อการก าหนด
นโยบายพฒันาก าลงัคนของจงัหวดัและกลุม่จงัหวดั  

3.7 สนับสนุนให้สถาบันอาชีวศึกษาสามารถจ้างผู้ ทรงคุณวุฒิ ท่ีมีความรู้และ
ประสบการณ์จากสถานประกอบการเข้ามาเป็นอาจารย์ผู้สอนให้มากขึน้ 

4. ยุทธศาสตร์ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษา และการเรียนรู้อย่าง
ตอ่เน่ืองตลอดชีวิต  

4.1 ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนจัดแหล่งเรียนรู้ทัง้ในพื น้ท่ีตามภูมิภาคต่างๆ 
โดยเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยอาศยัความร่วมมือของภาคสว่นตา่งๆ ทัง้ภาครัฐ เอกชน 
องค์กรชุมชน  

4.2 พฒันาความสมบูรณ์ในการใช้งานระบบเทียบโอนและการจัดเก็บหน่วยกิต ของ
การเรียนรู้ การประเมินจบระดบัการศกึษาเพื่อสนองการพฒันาศกัยภาพของแตล่ะบุคคล  

4.3 พฒันาระบบจดัสรรทุนการศกึษาให้เพียงพอ และเหมาะสมกบัความต้องการของ
ผู้ เรียน ทัง้ทนุให้เปลา่และทนุกู้ยืมเพื่อการศกึษา  

4.4 สนบัสนุนค่าใช้จ่ายและปัจจัยพืน้ฐานให้เพียงพอกับความต้องการจ าเป็นของ
สถานศกึษาท่ีมีความขาดแคลน  

4.5 ส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัยให้มีมาตรฐาน สอดคล้องกับบริบทของแต่ละ
พืน้ท่ี ชุมชน ท้องถ่ิน โดยเฉพาะวยักาลงัแรงงานและผู้สงูอาย ุ 

4.6 รณรงค์อย่างต่อเน่ืองให้คนไทยมีนิสยัรักการอ่านหนังสือ และพัฒนาห้องสมุด
ประชาชนให้สามารถเข้าถึงงา่ยในทกุพืน้ท่ี  

4.7 พัฒนาค่ายลูกเสือ เนตรนารี ให้เป็นแหล่งเรียนรู้และจัดกิจกรรมเสริมสร้าง
ระเบียบวินยัแก่เด็ก เยาวชน และประชาชนทัว่ไป  

4.8 จดัตัง้ศนูย์อาเซียนศกึษาในทกุภมิูภาค โดยร่วมกบัภาคเอกชน องค์กรชุมชน  
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4.9 สร้างและพฒันาศนูย์การเรียนรู้ให้กบัเยาวชน ประชาชนในพืน้ท่ีสงู พืน้ท่ีตามแนว
ตะเข็บชายแดน และพืน้ท่ีเกาะแก่ง ชายฝ่ังทะเล 

5. ยทุธศาสตร์สง่เสริมและพฒันาระบบเทคโนโลยีดิจิทลัเพื่อการศกึษา 
5.1 พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีเครือข่ายเรียนรู้ทางการศึกษาทัง้

ระบบ ให้ครอบคลมุทัว่ถึงทกุพืน้ท่ี โดยการจดัการฐานข้อมลูด้วยระบบ cloud computing ท่ีมีมาตรฐาน
จดัเก็บน าเข้าและแจกจ่าย content และ courseware เดียวกนั  

5.2 สง่เสริมพฒันาคุณภาพการศกึษาด้วยเทคโนโลยีการศกึษาทางไกลผา่นดาวเทียม 
(DLIT, DLTV) ท่ีส่งออกอากาศในระบบ Satellite TV และ IPTV ท่ีมีประสิทธิภาพสูง และสนับสนุน
ทรัพยากรให้โรงเรียนท่ีขาดแคลนได้รับอุปกรณ์เคร่ืองมือ Hardware และ Software ท่ีทนัสมัยมารองรับ
การศกึษาทางไกล 

5.3 ประสานงานหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเพื่อพฒันาระบบเครือขา่ยอินเตอร์เน็ตความเร็ว
สงู Fiber optic และอินเตอร์เน็ตไร้สาย ให้สามารถใช้งานด้านการศกึษาอยา่งไม่จ ากดั สามารถสง่ข้อมูล
จ านวนมากได้อยา่งครอบคลมุทัว่ถึงทกุพืน้ท่ีในระบบ WiFi  

5.4 จัดระบบการเรียนรู้ออนไลน์ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต  (Virtual Classroom)  
มีระบบฐานข้อมลูการเรียนรู้ของผู้ เรียนท่ีสามารถเข้าถึงได้งา่ยและสามารถเรียนรู้ได้ตลอดเวลา  

5.5 พัฒนาห้องสมุดอิเลคทรอนิกส์ (e-Library) ให้ได้มาตรฐาน เพื่อการเรียนรู้อย่าง
ตอ่เน่ืองตลอดชีวิต  

5.6 พฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) อยา่งตอ่เน่ืองให้มีประสทิธิภาพมาก
ขึน้ โดยสร้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการฝึกฝนและประเมินความรู้ด้วยตนเอง และสร้างปฏิสมัพนัธ์
ระหว่างกันได้เช่นเดียวกับการเรียนในชัน้ปกติ รวมทัง้ส่งเสริมการพัฒนาทักษะและสร้างนวัตกรรม
พฒันาบทเรียนผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส์ (online Tutoring) ด้วยตนเองของผู้ เรียน 

6. ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบบริหารจัดการและสง่เสริมให้ทุกภาคส่วนมีสว่นร่วมใน
การจดัการศกึษา 

6.1 ทบทวนปรับปรุงบทบาทอ านาจหน้าท่ีของหนว่ยงานสว่นกลาง โดยเน้นการก ากับ
ดแูล การอ านวยการและการให้ค าแนะน าแก่หนว่ยงานสงักดักระทรวงในสว่นภมิูภาค/จงัหวดั  

6.2 ทบทวนปรับปรุงกฎหมาย กฎกระทรวง กฎระเบียบท่ีเก่ียวข้องให้มีความทนัสมัย
เหมาะสม เอือ้ตอ่การปฏิบติังานท่ีมีประสทิธิภาพของหนว่ยงานในสงักดักระทรวง  

6.3 สง่เสริมโรงเรียนขนาดเล็กให้รวมตวักนัเป็นเครือข่ายจัดตัง้เป็นนิติบุคคล รวมทัง้
สง่เสริมการใช้ทรัพยากรร่วมกนัระหวา่งสถานศกึษา 
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6.4 พัฒนากลไกการจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรทางการศึกษาไปยัง
สถานศกึษาตามความต้องการจ าเป็นและสภาพปัญหาท่ีแท้จริง  

6.5 วิจัยและพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการการศึกษาทุกระดับ/ประเภทโดยยึด
พืน้ท่ีเป็นฐาน (Cluster - based, Area - based)  

6.6 สร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้านการจัดการศึกษาระหว่าง
มหาวิทยาลยั/สถาบนัการศกึษา กบัสถานศกึษาในภมิูภาค/จงัหวดัอยา่งตอ่เน่ือง  

6.7 เยียวยาครูและบุคลากรทางการศึกษา นกัเรียน นกัศึกษาท่ีได้รับผลกระทบจาก
เหตกุารณ์ความไม่สงบในจงัหวดัชายแดนภาคใต้ตามหลกัเกณฑ์ท่ีก าหนด  

6.8 พัฒนาทักษะด้านอาชีพให้เยาวชน ประชาชน สามารถประกอบอาชีพในบริบท
พืน้ท่ีชุมชนในจงัหวดัชายแดนภาคใต้  

6.9 สง่เสริมกิจกรรมการเรียนรู้การอยู่ร่วมกันในสงัคมพหุวัฒนธรรม การขจัดความ
ขดัแย้ง กิจกรรมสง่เสริมสนัติศกึษา ปลกูฝังจิตส านกึด้านความมัน่คงในพืน้ท่ีชุมชนในจงัหวดัชายแดนภาคใต้   

จากการศึกษาแนวคิดการศึกษาไทย 4.0 จากนกัการศึกษา และแผน นโยบายในการ
พฒันาประเทศและการศึกษาต่างๆ  มีทัง้สว่นท่ีมีความคิดเห็นคล้ายกนัและแตกต่างกนั ผู้วิจัยได้
ท าการสงัเคราะห์แนวคิดการศกึษาไทย 4.0 เป็นตารางดงัตอ่ไปนี ้
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ตาราง 4  การสงัเคราะห์แนวคิดการศกึษาไทย 4.0  

 
 
 
 
 
แนวคิดท่ีเก่ียวข้องกบั
การศกึษาไทย 4.0 
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ฐศ
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การปรับหลกัสตูรการเรียนการ
สอนรายวิชา โดยเนือ้หา
หลกัสตูรจะเปลี่ยนไปตาม
ความรู้ในโลกยคุใหม่ พร้อม
กบัการเรียนเฉพาะเร่ืองที่ส าคัญ 

✓ ✓       ✓   

พฒันาปรับปรุงหนังสือเรียน
ให้สอดคล้องกบัหลกัสตูร และ
พฒันาต าราภมูิปัญญา
ท้องถิ่น ต าราพหวุฒันธรรมที่
มีมิติการเรียนรู้เชิงบรูณาการ 
(Blended Based Learning) 

 ✓       ✓   

ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกบั
พลวตัการเปล่ียนแปลงใน
ประชาคม 

     ✓      

การอ่าน (Reading)      ✓     ✓ 
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ตาราง 4  (ตอ่) 

 
 
 
 
 
แนวคิดท่ีเก่ียวข้องกบั
การศกึษาไทย 4.0 
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การเขียน (wRiting)      ✓     ✓ 
ความรู้วิทยาศาสตร์ (Relation 
Science) 

✓     ✓  ✓   ✓ 

ความรู้คณิตศาสตร์ 
(aRithmetic) 

✓     ✓     ✓ 

ความ รู้ เร่ื องเทคโนโลยี และ
นวตักรรม 

     ✓  ✓   ✓ 

ความรู้ภาษาแม่ และภาษา
โลก 

✓       ✓  ✓  

ความรู้เร่ืองศิลปะ ✓       ✓   ✓ 
ความรู้เร่ืองภมูิศาสตร์ 
ประวตัิศาสตร์  รัฐ 

✓        ✓   

ความรู้ทางวิศวกรรมศาสตร์        ✓   ✓ 
ความรู้ด้านการเงินเ ศรษฐศาสตร์ 
ธุรกิจ และการเป็นผู้ประกอบการ 

✓   ✓       ✓ 
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ตาราง 4  (ตอ่) 

 
 
 
 
 
แนวคิดท่ีเก่ียวข้องกบั
การศกึษาไทย 4.0 
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ความรู้ด้านการเป็น 
พลเมืองดี  

✓   ✓      ✓  

ความรู้ด้านสขุภาพ ✓   ✓        
ความรู้ด้านส่ิงแวดล้อม ✓           
ความรู้เร่ืองคณุธรรม 
จริยธรรม 

   ✓    ✓  ✓ ✓ 

ความรู้เร่ืองความมีวินัย        ✓    
ความรู้เร่ืองจิตสาธารณะ        ✓   ✓ 
จดักระบวนการเรียนรู้ 
กิจกรรมพฒันาผู้ เรียน 
ชมุนมุ หรือชมรมเพื่อ
ส่งเสริมความเป็นพลเมือง 

         ✓  

จดักิจกรรมลกูเสือ เนตรนารี
ให้มีคณุภาพและมาตรฐาน 

         ✓  

จดัการเรียนการสอนและ
วางระบบการป้องกนัและ
แก้ไขภยัคกุคามในรูปแบบ
ต่าง ๆ 

        ✓ ✓  
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ตาราง 4  (ตอ่) 

 
 
 
 
 

แนวคิดท่ี
เก่ียวข้องกบั
การศกึษาไทย 
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ลดวิชาเรียนในชัน้เรียน
และบูรณาการวิชา
เรียน เพื่อให้ผู้ เรียนมี
เวลาพฒันาทกัษะการ
เรียนรู้นอกห้องเรียน 

        ✓   

ครูเป็นผู้ออกแบบการ
เรียนรู้และอ านวยความ
สะดวก (facilitate) ใน
การเรียนรู้ 

✓        ✓   

การเรียนแบบลงมือท า 
เพื่อให้การเรียนรู้เกิด
จากภายในใจ และ
สมองของตนเอง เรียกว่า 
PBL (Project-based 
Learning) 

✓          ✓ 

การจดัการเรียนโดยใช้
รูปแบบน าเสนอ
โครงงานทีใ่ช้ความรู้
ด้านวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์เพื่อตอบ
โจทย์การพฒันา
ท้องถิ่น  

 ✓          
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ตาราง 4  (ตอ่) 

 
 
 
 
 
แนวคิดท่ีเก่ียวข้อง
กบัการศกึษาไทย 
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ทกัษะองักฤษ ในการ
ส่ือสารกบันานาชาติ ทัง้
เพื่อการติดต่อส่ือสาร 
การแลกเปลี่ยนความรู้ 
การประสานความ
ร่วมมือ และการค้าขาย  

 ✓       ✓   

จดักระบวนการเรียนรู้
เชิงรุกและการบูรณาการ
องค์ความรู้ด้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
วิศวกรรมศาสตร์ และ
คณิตศาสตร์ (STEM 
Education) 

 ✓  ✓      ✓  

ทกัษะการคิดวิเคราะห ์  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  ✓  ✓ ✓ 
ทกัษะคิดสร้างสรรค ์ ✓  ✓ ✓ ✓ ✓  ✓  ✓ ✓ 
ทกัษะการเรียนรู้และ
นวตักรรม 

✓         ✓  

ทกัษะการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ 

✓         ✓ ✓ 
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ตาราง 4  (ตอ่) 

 
 
 
 
 
แนวคิดท่ีเก่ียวข้อง
กบัการศกึษาไทย 
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ทกัษะความร่วมมือ ✓     ✓ ✓   ✓  
ทกัษะด้านสารสนเทศ ส่ือ 
และเทคโนโลยี   
รู้เท่าทนัส่ือ 

✓   ✓      ✓ ✓ 

ทกัษะชีวิต ✓    ✓     ✓ ✓ 
ความยืดหยุ่นและปรับตวั   ✓         ✓ ✓ 
ทกัษะสงัคมและสงัคม
ข้ามวฒันธรรม    

✓         ✓ ✓ 

การเป็นผู้สร้างหรือผลิต 
(Productivity)  

✓           

ความรับผิดรับชอบ 
เชื่อถือได้ 
(Accountability)   

✓ ✓   ✓     ✓ ✓ 

การเกือ้กลูแบ่งปัน      ✓      
ทกัษะส านึกทางสงัคม  ✓   ✓ ✓      
การท างานเป็นทีม    ✓  ✓      
ทกัษะส่ือสาร ✓   ✓  ✓      
การเรียนรู้ด้วยตนเอง    ✓ ✓       
ทกัษะคิดคดักรอง     ✓         
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ตาราง 4  (ตอ่) 

 
 
 
 
 
แนวคิดท่ีเก่ียวข้อง
กบัการศกึษาไทย 
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ทกัษะคิดผลิตภาพ   ✓ ✓ ✓       
ทกัษะคิดแก้ปัญหา ✓  ✓ ✓  ✓  ✓   ✓ 
ทกัษะอาชีพ ✓  ✓ ✓    ✓  ✓ ✓ 
ทกัษะภาวะผู้น าและ
ความรับผิดชอบ 
(Responsibility) 

✓  ✓ ✓   ✓     

ทกัษะชีวิต     ✓       
สร้างแรงจงูใจให้ผู้ เรียน      ✓      
จดักระบวนการเรียนการ
สอน โดยเรียนรู้ด้วยการ
ลงมือท า Active 
Learning  

     ✓      

ทกัษะประสานสมัพนัธ์       ✓     
ทกัษะผู้อ านวยความ
สะดวก 

      ✓     

การจดัการเรียนรู้โดยใช้
ปัญหาเป็นฐาน: PBL 
(Project Base 
Learning) 

✓     ✓      
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ตาราง 4  (ตอ่) 

 
 
 
 
 

แนวคิดท่ี
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ครูผู้สอนเป็นพี่เลีย้ง ครู
ฝึก (Coach)  ผู้จดัการ 
ผู้สนับสนนุ Learning 
หรือ Facilitator 

     ✓     ✓ 

การเรียนแบบบูรณากา
รสหวิชาการ เชื่อมโยง
ความรู้กบัจินตนาการ 

     ✓      

การจดัการเรียนการ
สอนโดยสะท้อนคิด 

     ✓      

การคิดเชิงรุก      ✓      
การสร้างแรงจงูใจ       ✓     
ทกัษะผู้ประเมิน       ✓     
ทกัษะผู้พฒันาวิชาการ       ✓     
ทกัษะการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต 

         ✓ ✓ 

จดักิจกรรมการเรียนรู้ที่
มุ่งพฒันาทกัษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
และคณุธรรม 
จริยธรรม 

         ✓  
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ตาราง 4 (ตอ่) 

 
 
 
 
 

แนวคิดท่ี
เก่ียวข้องกบั
การศกึษาไทย 
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การปรับปรุงระบบการ
ประเมินให้สอดคล้อง
กบัหลกัสตูรตามทกัษะ
ในศตวรรษที่ 21  

 ✓       ✓  ✓ 

ปฏิรูประบบการสอบที่
น าไปสู่การวดัผลในเชิง
ทกัษะทีจ่ าเป็นส าหรับ
ศตวรรษที่ 21 มากกว่า 
การวดัระดบัความรู้ 

          ✓ 

การวดัและประเมินผล
ตามมาตรฐานการ
เรียนรู้และน าผลการ
ประเมินไปใช้เพื่อการ
พฒันาผู้ เรียนอย่าง
ต่อเน่ือง 

         ✓  

พฒันาระบบคลงั
ข้อสอบเพือ่การ
ทดสอบวดัผลการ
เรียนรู้ด้านทกัษะ
ความรู้ความสามารถ
ของผู้ เรียน  

        ✓   
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ตาราง 4  (ตอ่) 

 
 
 
 
 
แนวคิดท่ีเก่ียวข้อง
กบัการศกึษาไทย 
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การจดัการความรู้ใน
องค์กรเป็นองค์กรแห่ง
การเรียนรู้ พฒันาความรู้ 
สร้างนวตักรรมในการ
ปฏิบตัิงานอยู่ตลอดเวลา  

     ✓      

การสร้างวฒันธรรม
องค์กรที่เอือ้ตอ่การ
เปลี่ยนแปลง  

     ✓      

การท างานอย่างเป็น
เครือข่าย  

     ✓      

การท างานร่วมกบัสถาน
ประกอบการเพือ่การ
เรียนรู้  

     ✓      

การสร้างห้องเรียนกลบั
ด้าน (Flipped 
Classroom) 

           

พฒันาการของผู้ เรียน
และบรรยากาศการ
เรียนรู้ 

     ✓      
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ตาราง 4 (ตอ่) 

 
 
 
 
 
แนวคิดท่ีเก่ียวข้อง
กบัการศกึษาไทย 

4.0 
 
 

  ว
ิจา
รณ

    
พา
นิช

  (2
55

5) 

  ธี
ระ
เก
ียร
ติ 
เจริ
ญ
เศ
รษ
ฐศ
ิลป์
   (

25
59

) 

  ไพ
ฑรู
ย์  
 ส
นิล
ารั
ตน์

  (
25

59
) 

ดิเ
รก
  พ
รส
มีา
  (

25
59

) 

สวุ
ิทย์
  เม

ษิน
ทรี
ย์ 
  (

25
59

) 

เผ
ชิญ

  ก
ืจร
ะก
าน
 แล

ะค
นอ
ืน่ๆ
 (2

55
9) 

ไพ
ฑรู
ย์ พ

มิด
ี  แ
ละ
คน
อื่น
ๆ (

25
59

) 

แผ
นพ

ฒั
นา
เศ
รษ
ฐก
ิจแ
ละ
สงั
คม
แห
่งช
าต
ิ ฉ
บบั

ที่ 
12

 (2
55

9) 

แผ
นพ

ฒั
นา
กา
รศ
ึกษ

าข
อง
กร
ะท
รว
งศ
ึกษ

าธิ
กา
ร ฉ

บบั
ที่ 

12
 พ

.ศ
. 2

56
0 –

 25
64

 

แผ
นก
าร
ศึก
ษา
แห
่งช
าต
ิ พ

.ศ
. 2

56
0 –

 25
79

 (2
56

1)
 

ยทุ
ธศ
าส
ตร์
ชา
ติ 
ระ
ยะ
 20

 ปี
 พ
.ศ
. 2

56
1-

 25
80

 (2
56

1)
 

ร่วมกิจกรรมทัง้ในและนอก
ห้องเรียนท่ีเอือ้ต่อการพฒันา
ทกัษะชีวติและทกัษะการ
เรียนรู้อย่างต่อเน่ือง  

        ✓ ✓ ✓ 

สร้างความรู้ความเข้าใจ
ให้กบัผู้ประกอบการ ครู
ฝึกหรือครูพี่เลีย้งให้ร่วม
วางแผนการจดัการเรียนการ
สอน  

       ✓    

สร้างแรงจงูใจให้สถาน
ประกอบการขนาดกลาง
ที่มีศกัยภาพเข้าร่วม
ระบบทวิภาคีหรือสหกิจ
ศกึษาและการฝึกปฏิบตัิ
ในสถานประกอบการ 

       ✓ ✓   

ขยายความร่วมมือ
ระหว่างสถาบนั
อาชีวศกึษา
สถาบนัอดุมศกึษา 
ภาคเอกชน  

       ✓   ✓ 
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ตาราง 4 (ตอ่) 

 
 
 
 
 

แนวคิดท่ี
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จดัท าสื่อการเรียนรู้ที่
เป็นส่ืออิเล็กทรอนิกส์
และสามารถใช้งาน
ผ่านระบบอปุกรณ์
ส่ือสารเคล่ือนที่ 

       ✓  ✓ ✓ 

ปรับปรุงแหล่งเรียนรู้
ในชมุชนให้เป็นแหล่ง
เรียนรู้เชิงสร้างสรรค์
และมีชีวิต  

       ✓    

ส่งเสริมระบบการ
จดัการความรู้ที่เป็น
ภมูิปัญญาท้องถิ่น 

       ✓    

ปลกูฝังค่านิยมและ
วฒันธรรมโดยใช้
ชมุชนเป็นฐาน 

          ✓ 

การสร้าง
สภาพแวดล้อมที่เอือ้
ต่อการพฒันาและ
เสริมสร้างศกัยภาพ
ทรัพยากรมนษุย ์

          ✓ 
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ตาราง 4 (ตอ่) 

 
 
 
 
 

แนวคิดท่ี
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จดัให้มีพืน้ทีใ่นการจดั
กิจกรรมสาธารณะให้
เป็นศนูย์รวมแหง่การ
ถ่ายทอดและ
แลกเปลี่ยน 
ประสบการณ์การ
เรียนรู้ร่วมกนั  

         ✓  

การพฒันาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่มีคณุภาพและ
สามารถเข้าถงึได้ง่าย 

         ✓  

ส่งเสริมให้มีชมุชนแห่ง
การเรียนรู้ทางวิชาชพี
หรือ Professional 
Learning 
Community (PLC) 

         ✓  

ส่งเสริมสนับสนนุให้
ชมุชนจดัแหล่งเรียนรู้
ทัง้ในพืน้ที ่

        ✓   
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ตาราง 4 (ตอ่) 

 
 
 
 
 

แนวคิดท่ี
เก่ียวข้องกบั
การศกึษาไทย 
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จดัระบบการเรียนรู้
ออนไลน์ผ่านระบบ
อินเตอร์เน็ต (Virtual 
Classroom) มีระบบ
ฐานข้อมลูการเรียนรู้
ของผู้ เรียนที่สามารถ
เข้าถงึได้งา่ยและ
สามารถเรียนรู้ได้
ตลอดเวลา  

        ✓   

 
จากตาราง 4  การสงัเคราะห์ลกัษณะการจัดศึกษาไทย 4.0 สรุปเป็นแนวคิดในการจัด

การศกึษาไทย 4.0  สามารถจดักลุม่ออกเป็นองค์ประกอบ 4 ด้าน ดงันี ้
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ตาราง 5 แนวคิดการศกึษาไทย 4.0  

แนวคิดการศึกษาไทย 4.0 
       แนวคิดการศึกษาไทย 4.0 : การจัดการศึกษาเพื่ อพัฒนาผู้ เรียนให้มีความ รู้ 
ความสามารถ มีทักษะท่ีจะน าไปสู่การสร้างผลผลิตและนวตักรรม โดยมีเทคโนโลยีเป็น
เคร่ืองมือสนบัสนนุการสร้างความรู้ และนวตักรรมและกระจายอ านาจการจดัการศึกษาไป
ยงัแหลง่ความรู้ท่ีหลากหลาย โดยมีขอบข่ายท่ีส าคญัประกอบด้วย ด้านหลกัสูตร ด้านการ
จดัการเรียนรู้ ด้านการวดัและประเมินผล ด้านการจดัสภาพแวดล้อมและแหลง่เรียนรู้ 

ด้าน องค์ประกอบ 
1. ด้านหลักสูตร  - หลกัสตูรการเรียนการสอนจาก 8 กลุม่สาระการเรียนรู้ เป็นเรียน

รายวชิา โดยเนือ้หาหลกัสตูรเปล่ียนไปตามความรู้ในโลกยคุใหม ่
พร้อมกบัการเรียนเฉพาะเร่ืองท่ีส าคญัๆ และเรียนให้รู้อย่างลกึซึง้ 
ได้แก่ การอ่าน (Reading) การเขียน (wRiting) ความรู้วทิยาศาสตร์ 
(Relation Science) ความรู้คณิตศาสตร์ (aRithmetic) ความรู้เร่ือง
เทคโนโลยีและนวตักรรม  ภาษาองักฤษ เพ่ือใช้ในการการส่ือสารกบั
นานาชาต ิการแลกเปล่ียนความรู้ การประสานความร่วมมือ และการ
ค้าขาย  ความรู้เร่ืองศลิปะ ความรู้เร่ืองภมูศิาสตร์ ประวตัศิาสตร์  รัฐ
ความรู้ทางวศิวกรรมศาสตร์ ความรู้ด้านการเงิน เศรษฐศาสตร์ ธรุกิจ 
และการเป็นผู้ประกอบการ  ความรู้ด้านการเป็นพลเมืองดี  ความรู้
ด้านสขุภาพ   ความรู้ด้านสิง่แวดล้อม  ความรู้ทางวศิวกรรมศาสตร์ 
ความรู้เร่ืองคณุธรรม จริยธรรม  ความรู้เร่ืองความมีวนิัย ความรู้เร่ือง
จิตสาธารณะ  
- พฒันาปรับปรุงหนงัสือเรียนให้สอดคล้องกบัหลกัสตูร และพฒันา
ต าราภมูปัิญญาท้องถิ่น ต าราพหวุฒันธรรมท่ีมีมติกิารเรียนรู้เชิง 
บรูณาการ (Blended Based Learning) 
- การบรูณาการเร่ืองความซ่ือสตัย์ วนิยั คณุธรรม จริยธรรม ในการ
จดัการเรียนการสอนในสถานศกึษา โดยสอดแทรกการปลกูฝัง
คณุธรรม จริยธรรม และการมีจิตสาธารณะในทกุสาระวชิา 
- การปรับลดวชิาเรียนในชัน้เรียนและบรูณาการวชิาเรียนเพ่ือให้ผู้เรียน
มีเวลาพฒันาทกัษะการเรียนรู้นอกห้องเรียน 
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ตาราง 5 (ตอ่) 

ด้าน องค์ประกอบ 
 - กิจกรรมพัฒนาผู้ เรียน ชุมนุมหรือชมรมเพ่ือส่งเสริมความเป็น

พลเมือง จดักิจกรรมลกูเสือ เนตรนารีให้มีคณุภาพและมาตรฐาน 
- จดัการเรียนการสอนและวางระบบการป้องกนัและแก้ไขภยัคกุคาม
ในรูปแบบตา่ง ๆ 

 2. ด้านการจัดการเรียนรู้ 
เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดทกัษะท่ีส าคญั 
โดยมีครูหน้าท่ีในการออกแบบ
การเรียนรู้ และอ านวยความ
สะดวก (Facilitate) ในการ
เรียนรู้ เปล่ียนแปลงกระบวนการ
เรียนการสอน สร้างทกัษะท่ี
จ าเป็น โดยจดัการเรียนรู้ด้วย
การลงมือท า Active Learning  
และจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหา
เป็นฐาน หรือ Problem-based 
Learning : PBL  สร้าง 
แรงบนัดาลใจ แนะน าวิธีเรียนรู้
และวธีิจดัระเบียบการสร้าง
ความรู้ ออกแบบกิจกรรมและ
สร้างนวตักรรมการเรียนรู้ให้
ผู้เรียน และมีบทบาทเป็นนกัวจิยั
พฒันากระบวนการเรียนรู้เพ่ือ
ผลสมัฤทธ์ิของผู้เรียน   

2.1 การจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม         
เป็นการจัดการเรียนรู้เพ่ือให้ผู้เรียนมีความสามารถในการแสวงหา
ความรู้ท่ีหลากหลายโดยอาศยัการวิเคราะห์ การแก้ปัญหา การส่ือสาร
และการร่วมมือ ซึ่งจะน าไปสู่การสร้างความคดิท่ีแตกต่างและผลงาน
ใหม่  ๆท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงท่ีดี ประกอบด้วย 
    - การคดิสร้างสรรค์และการสร้างนวตักรรม ได้แก่ การจดัการเรียน
โดยใช้รูปแบบน าเสนอโครงงาน  การจดักระบวนการเรียนรู้เชิงรุก
และการบรูณาการองค์ความรู้ด้านวทิยาศาสตร์ เทคโนโลยี
วศิวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ (STEM Education)  เช่น การ
จดัการเรียนโดยใช้รูปแบบน าเสนอโครงงานท่ีใช้ความรู้ด้าน
วทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เพ่ือตอบโจทย์การพฒันาท้องถิ่น เช่น 
การผลติกระแสไฟฟ้าจากโซลา่เซลล์  การพฒันาทกัษะความคิด
สร้างสรรค์  การพฒันาทกัษะคิดออกแบบ  การพฒันาทกัษะคดิผลิต
ภาพและนวตักรรม การพฒันาทกัษะการศกึษาเรียนรู้ตลอดชีวติของ
ผู้เรียน 
   - การคดิวเิคราะห์และการแก้ปัญหา ได้แก่ การปรับกระบวนการ
เรียนรู้ท่ีสง่เสริมให้เดก็มีการเรียนรู้จากการปฏิบตัจิริงสอดคล้องกบั
พฒันาการของสมองแตล่ะช่วงวยั  การพฒันาทกัษะการคดิ
วเิคราะห์  การพฒันาทกัษะคดิแก้ปัญหา  
  -  การส่ือสารและการประสานท างานร่วมกบัผู้ อ่ืน ได้แก่ 
ความสามารถในการส่ือสารความคิด ทัง้ใช้ภาษาและไมใ่ช้ภาษา
รวมทัง้การฟัง ได้อย่างมีประสทิธิภาพ 
2.2 การจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาทักษะด้านสารสนเทศ ส่ือ 
และเทคโนโลยี  การจดัการเรียนรู้เพ่ือให้ผู้เรียนมีความสามารถใน
การจดัการข้อมลูขา่วสารท่ีต้องการ รวมทัง้การใช้ส่ือ และเทคโนโลยี 
เป็นเคร่ืองมือในการใช้ประโยชน์ตา่งๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
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ตาราง 5 (ตอ่) 

ด้าน องค์ประกอบ 
 
 

ประกอบด้วย ความรู้ความสามารถทางด้านข้อมลู  ความรู้
ความสามารถทางด้านการใช้ส่ือ  ความรู้ความสามารถทางด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ ทกัษะดจิิทลั ทกัษะการคดักรองความรู้ องค์
ความรู้ 
2.3 การจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาทักษะชีวติและการท างาน 
การจดัการเรียนรู้เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดพฤตกิรรมและการกระท าตา่งๆ 
ในการด าเนินชีวติประจ าวนั มีการปรับตวัให้เข้ากบับริบทของสงัคม
และสิง่แวดล้อมได้บรรลตุามเป้าหมายท่ีตัง้ไว้ และอยู่ร่วมกบัผู้ อ่ืนใน
สงัคมได้อย่างมีความสขุโดยไมก่่อให้เกิดปัญหาสงัคม ประกอบด้วย 
ความสามารถในการยืดหยุ่นและปรับตวั การมีความคิดริเร่ิมและ
การน าตนเอง ทกัษะทางสงัคมและความเข้าใจข้ามวฒันธรรม 
ความสามารถทางผลิตภาพหรือการท างานท่ีมุง่ผลสมัฤทธ์ิและการ
รับผดิชอบ ความเป็นผู้น าและความรับผดิชอบตอ่สงัคม  

3. ด้านการวัดและประเมินผล -  ระบบการประเมินให้สอดคล้องกับหลกัสตูรตามทกัษะในศตวรรษท่ี 21  
-  ระบบการสอบท่ีน าไปสู่การวัดผลในเชิงทักษะท่ีจ าเป็นส าหรับ
ศตวรรษท่ี 21 มากกวา่ การวดัระดบัความรู้  
- การวัดและประเมินผลตามมาตรฐานการเรียนรู้และน าผลการ
ประเมนิไปใช้เพ่ือการพฒันาผู้เรียนอย่างตอ่เน่ือง 
- ระบบคลงัข้อสอบเพ่ือการทดสอบวดัผลการเรียนรู้ด้านทกัษะ
ความรู้ความสามารถของผู้เรียน 

4. ด้านการจัดสภาพแวดล้อม
และแหล่งเรียนรู้ 
 

- การจดัการความรู้ในองค์กรเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ พฒันา
ความรู้ สร้างนวตักรรมในการปฏิบตังิานอยู่ตลอดเวลา  
- การสร้างวฒันธรรมองค์กรท่ีเอือ้ตอ่การเปล่ียนแปลงการท างาน
อย่างเป็นเครือขา่ย  
- ท างานร่วมกับสถานประกอบการเพ่ือการเรียนรู้  
- พฒันาการของผู้เรียนและบรรยากาศการเรียนรู้ 
- ร่วมกิจกรรมทัง้ในและนอกห้องเรียนท่ีเอือ้ตอ่การพฒันาทกัษะชีวติ
และทกัษะการเรียนรู้อย่างตอ่เน่ือง  
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ตาราง 5 (ตอ่) 

ด้าน องค์ประกอบ 
4. ด้านการจัดสภาพแวดล้อม
และแหล่งเรียนรู้ (ต่อ) 
 

-  สร้างความรู้ความเข้าใจให้กบัผู้ประกอบการ ครูฝึกหรือครูพ่ีเลีย้ง
ให้ร่วมวางแผนการจดัการเรียนการสอน  
- สร้างแรงจงูใจให้สถานประกอบการขนาดกลางท่ีมีศกัยภาพเข้า
ร่วมระบบทวภิาคีหรือสหกิจศกึษาและการฝึกปฏิบตัิในสถาน
ประกอบการ 
ขยายความร่วมมือระหวา่งสถาบนัอาชีวศกึษา สถาบนัอดุมศกึษา 
ภาคเอกชน  
- จดัท าส่ือการเรียนรู้ท่ีเป็นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์และสามารถใช้งานผา่น
ระบบอปุกรณ์ส่ือสารเคล่ือนท่ี 
- พฒันาแหลง่เรียนรู้ในชมุชนให้เป็นแหลง่เรียนรู้เชิงสร้างสรรค์และมี 
ชีวิตและส่งเสริมให้มีระบบการจัดการความรู้ท่ีเป็นภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 
- สง่เสริมระบบการจดัการความรู้ท่ีเป็นภมูปัิญญาท้องถิ่น 
- ปลกูฝังคา่นิยมและวฒันธรรมโดยใช้ชมุชนเป็นฐาน 
- การสร้างสภาพแวดล้อมท่ีเอื อ้ต่อการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศกัยภาพทรัพยากรมนษุย์ 
- จดัพืน้ท่ีในการจดักิจกรรมสาธารณะให้เป็นศนูย์รวมแห่งการ
ถ่ายทอดและแลกเปล่ียน ประสบการณ์การเรียนรู้ร่วมกัน  
- การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมีคุณภาพและสามารถ
เข้าถึงได้ง่าย 
- ส่งเสริมให้มีชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพหรือ  Professional 
Learning Community (PLC) 
- สง่เสริมสนบัสนนุให้ชมุชนจดัแหลง่เรียนรู้ทัง้ในพืน้ท่ี 
- จัดระบบการเรียนรู้ออนไลน์ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต  (Virtual 
Classroom) มีระบบฐานข้อมูลการเรียนรู้ของผู้ เรียนท่ีสามารถ
เข้าถึงได้ง่ายและสามารถเรียนรู้ได้ตลอดเวลา 
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4. โรงเรียนขนาดเล็ก 
4.1 ความหมายโรงเรียนขนาดเล็ก 
ส านกังานศกึษาธิการจงัหวดักรุงเทพมหานคร (2559) ได้มีมติประชุมในการประชุมครัง้ท่ี 

3/2559 เม่ือวนัท่ี 4 สิงหาคม 2559 ได้พิจารณาเห็นชอบรายละเอียดองค์ประกอบตามก าหนด
หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สงักัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั น้
พืน้ฐาน และได้จดัท าประกาศส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษากรุงเทพมหานคร  เร่ือง รายละเอียดใน
การประเมินศักยภาพของผู้ ประสงค์ขอย้ายประกอบการพิจารณาผู้บริหารสถานศึกษา ซึ่งได้
ก าหนดขนาดและประเภทของสถานศกึษาปัจจุบนั ดงันี ้ขนาดใหญ่พิเศษ มีจ านวนนกัเรียนตัง้แต ่
2,500 คน ขนาดใหญ่ มีจ านวนนักเรียนตัง้แต่ 1,500-2,499 คน ขนาดกลาง มีจ านวนนักเรียนตัง้แต ่
500-1,499 คน ขนาดเลก็ มีจ านวนนกัเรียนตัง้แต ่499 คนลงมา  

ส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 (2559) ได้จัดท าข้อมูลสารสนเทศโดย
แบง่ประเภทและขนาดของโรงเรียน ออกเป็นดงันี ้

เกณฑ์การแบง่ขนาดของโรงเรียน  เกณฑ์ 4 ขนาด 
ขนาดท่ี 1 เลก็     จ านวนนกัเรียน น้อยกวา่ 500 คน 
ขนาดท่ี 2 กลาง  จ านวนนกัเรียน 500-1,499 คน 
ขนาดท่ี 3 ใหญ่  จ านวนนกัเรียน 1,500-2,499 คน 
ขนาดท่ี 4 ใหญ่พิเศษ จ านวนนกัเรียน 2,500 คนขึน้ไป 

เกณฑ์การแบง่ขนาดของโรงเรียน  เกณฑ์ 7 ขนาด 
ขนาดท่ี 1     จ านวนนกัเรียน น้อยกวา่ 120 คน 
ขนาดท่ี 2  จ านวนนกัเรียน 120-199  คน 
ขนาดท่ี 3  จ านวนนกัเรียน 200-299 คน 
ขนาดท่ี 4  จ านวนนกัเรียน 300-499 คนขึน้ไป 
ขนาดท่ี 5  จ านวนนกัเรียน 500-1,499 คนขึน้ไป  
ขนาดท่ี 6  จ านวนนกัเรียน 1,500-2,499 คนขึน้ไป 
ขนาดท่ี 7  จ านวนนกัเรียนมากกวา่ 2,500 คนขึน้ไป 

จากข้อมลูการแบง่ประเภทและขนาดของโรงเรียน สรุปได้วา่ โรงเรียนขนาดเลก็ หมายถึง 
โรงเรียนท่ีมีจ านวนนกัเรียนตัง้แต ่499 คนลงมา 
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4.2  ปัญหาของโรงเรียนขนาดเล็ก 
จากการศึกษาสภาพการด าเนินงานของโรงเรียนขนาดเล็ก  พบว่า โรงเรียนขนาดเล็ก

ยงัคงมีปัญหาอยา่งตอ่เน่ืองในประเด็นส าคญัด้านตา่งๆ ดงัตอ่ไปนี ้  
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน  (2552)ได้สรุปสภาพปัญหาการ

ด าเนินงานท่ีผ่านมา พบว่า ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐานได้ด าเนินการพัฒนา
คุณภาพโรงเรียนขนาดเล็กอย่างหลากหลายเร่ือยมา เช่น การสนับสนุนสื่อเทคโนโลยี การจัด
เครือขา่ยโรงเรียน การรวมโรงเรียนเพื่อการใช้ทรัพยากรร่วมกนัอย่างมีประสทิธิภาพ ฯลฯ อยา่งไรก็
ตามการด าเนินงานของ โรงเรียนทัว่ไป มกัประสบปัญหาท่ีใกล้เคียงกนั นัน่คือ ผลสมัฤทธ์ิทางการ
เรียนค่อนข้างต ่า และจากการ ส ารวจความคิดเห็นของส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษา พบปัญหา
อุปสรรคการด าเนินงานมีข้อสงัเกต และประเด็นอภิปราย 3 ประเด็น คือ ด้านการเรียนการสอน 
การบริหารจดัการโรงเรียน ประสทิธิภาพการจดัการศกึษา 

ส านกันโยบายและแผนการศึกษาขัน้พืน้ฐาน (2557) ได้สรุปสภาพการบริหารงาน
บุคคลของ และน าเสนอแนวทางการบริหารงานบุคคลในอนาคตโรงเรียนขนาดเลก็สงักดัส านกังาน
คณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐานไว้ดงันี ้

สภาพการบริหารงานบุคคล 
1. ด้านการพัฒนาบุคลากร สภาพการบริหารงานบุคคลเพื่อรองรับการ

บริหารจัดการ โรงเรียนขนาดเล็ก พบวา่ การฝึกอบรมและการเรียนรู้ของครูไม่มีการแยกระหว่าง
โรงเรียนขนาดเล็ก กบัโรงเรียนทัว่ไป หน่วยงานการพฒันาครูประกอบด้วย การพฒันาด้วยตนเอง 
โรงเรียน กลุม่โรงเรียน ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษา ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน
และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ในพืน้ท่ีและสว่นกลาง การพัฒนาครูท่ีผ่านมาขึน้อยู่กับนโยบายของ
รัฐบาลและหน่วยงานต้นสังกัด ท าให้ไม่ส่งผลต่อการพัฒนาครูส าหรับโรงเรียนขนาดเล็ก 
ข้อเสนอแนะ ควรมีการจัดท าระบบข้อมูลครู และบุคลากรทางการศึกษาอย่างเป็นระบบและ
ตอ่เน่ือง มีการวิจยัและพฒันานโยบายพฒันาครูและ บุคลากรทางการศกึษาส าหรับโรงเรียนขนาดเลก็  

2. ด้านการสร้างเสริมประสทิธิภาพของบุคลากร สภาพการบริหารงานบุคคล
เพื่อรองรับการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ด้านการสร้างเสริมประสิทธิภาพของบุคลากร 
พบว่า การเลื่อนขัน้เงินเดือน การมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ การยกย่องชมเชย รางวลั และการสร้าง
ขวัญก าลงัใจ เหมือนกับโรงเรียนทั่วไป ผลตอบแทนของครูจึงไม่เช่ือมเข้ากับสัมฤทธิผลของ
นกัเรียนหรือเข้ากับ สมรรถนะการสอน ซึง่เป็นผลให้ครูไม่สนใจพฒันาทกัษะการสอนและไม่เอาใจ
ใสผ่ลการเรียนของนกัเรียน ข้อเสนอแนะควรเพิ่มผลตอบแทนให้กบัครูท่ีสอนนกัเรียนกลุม่โรงเรียน
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ขนาดเล็กท่ีมีฐานะ ทางสงัคมเศรษฐกิจแตกต่างกัน ควรประเมินจากสภาพจริงและประเมินจาก
ประสทิธิผลการจดัการเรียนการสอน  

3. ด้านนวตักรรมการบริหารงานบุคลากร สภาพการบริหารงานบุคคลเพื่อ
รองรับ การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก พบว่ามีรูปแบบรวมกัน แบ่งชัน้เรียน แลกเปลี่ยนครู 
รูปแบบ รวมกันเป็นกลุม่เครือข่ายโรงเรียน ครูผู้สอนรวมกันแล้วเวียนสอน สว่นรูปแบบควบรวม
นกัเรียน ส าหรับนวตักรรมการบริหารงานบุคลากรในต่างประเทศ พบว่า ประเทศญ่ีปุ่ นจะแบ่งครู
เป็นกลุม่ยอ่ย 4-6 คน ช่วยกันออกแบบและวางแผนการสอนของแตล่ะกลุม่ มีการน าแผนการเรียน
การสอนการจัดการเรียนการสอนและการเรียนรู้ท่ีเกิดขึน้จริงของนักเรียนมาศึกษาเรียนรู้และ
พฒันาร่วมกนั อย่างตอ่เน่ืองของกลุม่ครู โดยมีเป้าหมายอยูก่บัการยกระดบัการเรียนรู้ของนกัเรียน 
หลงัจากนัน้ครูแต่ละกลุ่มย่อยจะแลกเปลี่ยนและถกเถียงแผนการสอนของแต่ละกลุม่ เข้าสงัเกต
และบันทึกการเรียน การสอนจริงในห้องเรียน ประเทศออสเตรเลียให้ทุนนกัศึกษาวิชาครูท่ีศึกษา
วิชาขาดแคลนและตัง้ใจ จะสอนพืน้ท่ีห่างไกลให้นักเรียนชนบทเรียนครูโดยมีเงื่อนไขให้กลบัไป
สอนชนบท โครงการร่วมระหว่างหน่วยงานการศึกษาของรัฐมหาวิทยาลยั และองค์กรวิชาชีพครู 
จดัโครงการฝึกสอนใน โรงเรียนหา่งไกลประเทศสหราชอาณาจักรจะสง่เสริมครูอาวุโสลาออกเพื่อ
เอาต าแหน่งรับครูใหม่ โดยเฉพาะครูประถม ประเทศสหรัฐอเมริกา จะให้เงินครูท างานโรงเรียนท่ี
บรรจุครูยากเพิ่มขึน้เป็นรายปี  

สมพงษ์ จิตระดบั (2557) ได้กลา่วถึง ปัญหาการจดัการศึกษา จากงานวิจยัโครงการบูรณาการ
พลงัเด็กและเยาวชนกับพลงัชุมชนท้องถ่ินในการขบัเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านเด็กและเยาวชน โดย
ส านกัสนบัสนุนสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม
สขุภาพ (สสส.) พบว่า โรงเรียนขนาดเล็ก ซึ่งได้รับความรู้แบบคร่ึงๆ กลางๆ และมีจ านวนมากท่ี
หลดุออกจากระบบโรงเรียน เป็นเด็กกลุม่เสี่ยง ขาดโอกาส ถูกทอดทิง้ เน่ืองจากระบบการศึกษา
เป็นตัวบีบให้เด็กหลุดจากระบบสง่ผลให้เกิดช่องว่างการเข้าถึงระบบการศึกษา และสร้างความ
เหลื่อมล า้แก่สงัคมไทยจึงจ าเป็นต้องมีการปฏิรูปการศึกษาโดยให้ความส าคญักับโรงเรียนขนาด
กลางและขนาดเลก็ ซึง่มีอยูเ่ป็นจ านวนมากและเป็นฐานใหญ่ของประเทศ  

สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) (2558) ได้กล่าวถึงปัญหาของ
โรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนขนาดเล็กสว่นใหญ่มักจะประสบปัญหาส าคญั อย่างน้อย  4 ประการ 
ซึ่งส่งผลท าให้โรงเรียนในลกัษณะดังกล่าวไม่สามารถจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ
เทียบเทา่กบัโรงเรียนท่ีมีขนาดใหญ่กวา่ได้ ดงันี ้
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1.โรงเรียนขนาดเล็กมีต้นทุนในการจดัการเรียนการสอนต่อหวัท่ีสงูกวา่โรงเรียนขนาด
ใหญ่ ท าให้รัฐบาลต้องใช้งบประมาณในจ านวนท่ีมากกวา่ หรือจ่ายแพงกวา่ในการจดัการเรียนการสอน
ในโรงเรียนขนาดเลก็ 

2. โรงเรียนแต่ละแห่งได้รับงบประมาณจากรัฐบาลคิดเป็นรายหัวนักเรียน ซึ่งการ
จัดสรรงบประมาณในลกัษณะดังกลา่วสง่ผลให้โรงเรียนขนาดเล็กท่ีมีนักเรียนน้อยตกอยู่ในสถานะท่ี
เสียเปรียบ กล่าวคือ ได้รับงบประมาณน้อยกว่าโรงเรียนขนาดใหญ่ และมีนกัเรียนมากกว่าเป็นผลให้
โรงเรียนขนาดเลก็มีทรัพยากรไม่เพียงพอตอ่ความต้องการ  

3. โรงเรียนขนาดเล็กประสบปัญหาขาดแคลนบุคลากรครูท่ีมีความเช่ียวชาญเฉพาะ
ทางใน 8 รายวิชา หรือ 6 ระดบัชัน้ 

4. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน (สพฐ.) ก าหนดสดัส่วนครูไว้ท่ีครู  
1 คนต่อนักเรียน 20 คน ซึ่งสดัส่วนดงักลา่ว ท าให้เกิดปัญหาในการจัดสรรครูแก่โรงเรียนบางแห่งท่ีมี
นกัเรียนในปริมาณน้อย ดงันัน้ โรงเรียนในลกัษณะดงักลา่วจึงประสบปัญหาครูไม่ครบชัน้เรียน และครู
ไม่ครบทุกสาขาวิชา จากสถิติ พบว่ามีโรงเรียนในสงักัด สพฐ. ท่ีมีครูน้อยกว่า 1 คนต่อชัน้เรียนมากถึง 
13,623 แหง่ จาก 31,000 แหง่ หรือคิดเป็นร้อยละ44 ของโรงเรียนในสงักดัทัง้หมด 

ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา โดย ส านกังานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)  พบว่า ยังมีโรงเรียน ขนาดเล็กกว่า 9,000 แห่งท่ียงัไม่ผ่านการ
ประเมินของสมศ. จากโรงเรียนขนาดเล็กทัง้หมด 24,805 โรงเรียน ซึ่งปัญหาสว่นหนึ่งมาจากการ
ได้รับงบประมาณค่อนข้างน้อย แม้จะได้รับการจัดสรรเงินอุดหนุนเพิ่มเติมพิเศษ จากส านกังาน
คณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐานแล้วก็ตาม แต่ก็ยงัไม่เพียงพอ ขณะเดียวกันบางพืน้ท่ียงัพบ
ปัญหาโรงเรียนไม่มีผู้บริหาร และจากการประเมินคณุภาพภายนอกของ สมศ. ตลอดระยะเวลา 15 
ปีท่ีผ่านมา โดยพบว่าปัญหาส าคัญท่ีเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาสถานศึกษาขนาดเล็ก คือ 
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนอยู่ในระดับต ่า นักเรียนมีปัญหาอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ การขาดแคลน
งบประมาณด้านครุภณัฑ์และสื่อการเรียนการสอน และจ านวนบุคลากรครูไม่เพียงพอ ขาดระบบ
ข้อมูลสารสนเทศท่ีมีคณุภาพ และสถานศึกษาขาดการน าผลการประเมินคุณภาพภายนอกมาใช้
ปรับปรุงพฒันาเพื่อแก้ไขปัญหา   

ส านกัเลขาธิการสภาการศึกษา (2556b) ได้กลา่วถึงปัญหาโรงเรียนขนาดเล็ก จาก
การได้จัดท าคู่มือการมอบอ านาจและการสง่เสริมการกระจายความรับผิดชอบ เพื่อการบริหาร
จดัการสถานศกึษาขนาดเลก็ เพื่อให้สถานศกึษาขนาดเล็กสามารถพฒันาและยกระดบัตนเองให้ด ารง
อยู่ได้ โดยหาแนวทางเพื่อเป็นนโยบายในการพัฒนาสถานศึกษาขนาดเล็ก ให้มีความยั่งยืน และผู้ เรียน
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ได้รับการเรียนท่ีมีคุณภาพ ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาจะได้รับประโยชน์ และสร้าง
คุณภาพการศึกษาท่ีสงูขึน้ต่อไป จากการด าเนินงานท่ีผ่านมา พบว่า สถานศึกษาขนาดเล็กเป็น
สถานศกึษาท่ีประสบปัญหาในทกุด้านโดยเฉพาะอยา่งยิ่งในด้านบุคลากรซึง่มีไม่เพียงพอ สง่ผลให้
คุณภาพการศึกษาอยู่ในระดับท่ีไม่พึงพอใจ ท าให้หน่วยงานท่ีรับผิดชอบต้องระดมก าลงัทุกด้าน
เพื่อช่วยเหลือและสนบัสนุนสง่เสริมให้สถานศึกษาขนาดเล็กสามารถด าเนินการจัดการเรียนการ
สอนได้ แต่สภาพการด าเนินการยงัไม่ประสบความส าเร็จเทา่ท่ีควรเน่ืองจากสภาพบริบทของแตล่ะ
พืน้ท่ีท่ีสถานศกึษาตัง้อยู่นัน้แตกตา่งกัน หน่วยงานท่ีรับผิดชอบต้องหาวิธีการแนวทางเพื่อบริหาร
จัดการให้สถานศึกษาขนาดเล็กสามารถบริหารจัดการในทุกด้านด าเนินไปได้ตามท่ีเป้าหมาย
การศึกษาก าหนด เพื่อให้ผู้ เรียนได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพ เห็นได้ว่า สถานศึกษาขนาดเล็กมี
ความไม่พร้อมเกือบทุกด้าน แม้ส่วนกลางจะมอบอ านาจให้ผู้บริหารสถานศึกษาขนาดเล็กไป
ด าเนินการแล้วก็ตาม แต่ก็ยงัไม่สามารถจะบรรลุเป้าหมายได้ ซึ่งการมอบอ านาจในการบริหาร
จดัการด้านการศึกษาในสถานศึกษานัน้ มีจ านวนมากท าให้สถานศึกษาขนาดเล็กไม่มีศกัยภาพท่ี
ต้องด าเนินการตามท่ีมีการมอบอ านาจไปแล้ว ดงันัน้ ส่วนกลางจึงควรจะต้องทบทวนสิ่งท่ีมอบ
อ านาจไปแล้ว เพื่อจะได้พิจารณาถึงความเหมาะสมโดยต้องมอบอ านาจใหม่ในสว่นท่ีจ าเป็นและ
สอดคล้องกับศกัยภาพของผู้บริหารสถานศึกษาขนาดเล็ก สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา
ขนาดเล็ก เพื่อให้สถานศึกษาขนาดเล็กมีความคล่องตัวและด าเนินการตามเป้าหมายของ
สถานศกึษาได้คือ การจัดการเรียนการสอนและพฒันาผู้ เรียนไปสูเ่ป้าหมายท่ีต้องการ สว่นภารกิจ
อ่ืนท่ีไม่จ าเป็นและเป็นปัญหาของสถานศึกษาขนาดเล็ก เช่น  งานธุรการท่ีมีมากเกินความจ าเป็น
ส่วนกลางหรือส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาควรจะต้องน ากลับมาด าเนินการเอง และพัฒนา
ปรับปรุงรูปแบบการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพ สถานศึกษาขนาดเล็กจะสามารถพัฒนา และ
ด าเนินการจดัการเรียนการสอนได้ตรงตามท่ีเจตนารมณ์ของกฎหมายก าหนดไว้ 

สนานจิตร สุคนธทรัพย์ (2559) ได้กลา่วถึงแนวทางในการแก้ปัญหาโรงเรียนขนาดเล็ก 
ดงันี ้

1. การแก้ปัญหาครูไม่ครบชัน้ โดยการรวมชัน้ การจัดตัง้โรงเรียนสาขา การจัดระบบ
สวสัดิการและแรงจูงใจโดยให้เบีย้กนัดารแก่ครูในท้องถ่ินทรุกนัดาร หา่งไกลการคมนาคมไม่สะดวก และ
พืน้ท่ีเสี่ยงภัย โดยการก าหนดเป็นรายโรงเรียนแทนการยึดตามพืน้ท่ีการปกครองการช่วยเหลือด้าน
วิชาการ เช่น การอบรมครูท้องถ่ินกนัดาร  

2. การจัดการสื่อการเรียนการสอน RIT (Reduced Instructional Time) โดยความ
ช่วยเหลอืจากองค์การยนิูเซฟ  
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3. มาตรการ การยุบและรวมโรงเรียนได้ด าเนินการต่อเน่ืองมาทุกสังกัด ในช่วง
งบประมาณปี 2536 จนถึงปัจจุบนั ได้มีการยุบโรงเรียนขนาดเล็กกว่า 3,000 แห่ง แต่บางแห่งประสบ
ปัญหาการต่อต้านจากชุมชนและความไม่แน่นอนในเร่ืองนโยบาย เช่น มีการยกเลกิการยุบรวมโรงเรียน
ท่ีได้ด าเนินการไปแล้ว ในช่วงการบริหารงานของ สพฐ. ดงันี ้

3.1 การออกระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดตัง้รวมหรือยกเลิก
สถานศึกษาขัน้พื น้ฐาน พ.ศ. 2550 โดยให้นิยามว่า การรวมหมายถึง การน านักเรียนใน
สถานศึกษาใกล้กันตัง้แต่ 2 แห่งขึน้ไปมาเรียนรวมกัน ซึ่งอาจจัดเป็นชัน้หรือช่วงชัน้ และได้ระบุ
เงื่อนไขส าคญั เช่น ต้องจดัให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้ปกครอง นกัเรียน ชุมชน  

3.2 การก าหนดแนวทางปฏิบติัให้ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษา (สพฐ.) ต้อง
มีการศกึษาตรวจสอบข้อมูล จดัท าแผนการรวมสถานศกึษา โดยต้องมีการรับฟังและเห็นชอบจาก
ผู้ ท่ีเก่ียวข้อง  

ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน (2560)  กลา่วถึงปัญหาโรงเรียนขนาด
เลก็สว่นใหญ่ มีปัญหาคล้ายคลงึกนั คือ ด้านการบริหารจดัการ ด้านการเรียนการสอน ด้านความ
พร้อมทางปัจจัยของโรงเรียน และด้านการมีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียน ซึ่งแต่ละด้าน มี
รายละเอียด ดงันี ้ 

1. ปัญหาด้านการบริหารจัดการ โรงเรียนขนาดเล็กมีอัตราส่วนครูต่อนักเรียน และ
นกัเรียนต่อห้องต ่ากวา่มาตรฐานค่าใช้จ่าย ต่อนกัเรียน 1 คน สงูกว่าโรงเรียนอ่ืนๆ และผู้บริหารโรงเรียน
ขนาดเลก็สว่นใหญ่ยงัขาดทกัษะในการบริหารจดัการโรงเรียน ซึง่มีบริบทท่ีตา่งไปจากโรงเรียนขนาดอ่ืนๆ 
การใช้ข้อมลูสารสนเทศ และน าผลของการประเมินงาน/โครงการมาใช้วางแผน ปรับปรุง พฒันางาน ยงัมี
น้อย นอกจากนัน้ยงัมีการอพยพเคลือ่นย้ายของประชากรวยัเรียนท่ีย้ายตามครอบครัวไปรับจ้างงานตา่ง
พืน้ท่ี ท าให้เกิดปัญหา อุปสรรคเก่ียวกบัการดาเนินงานของโรงเรียนเป็นอยา่งยิ่ง  

2. ปัญหาด้านการเรียนการสอน พบว่า ครูสว่นใหญ่ขาดทกัษะในการจดักิจกรรมการ
เรียนการสอนในสภาพท่ีครูไม่ครบชัน้ และนกัเรียนมีจ านวนน้อยในแตล่ะชัน้ ครูสอนไม่เต็มเวลาและเต็ม
ความสามารถ เพราะมีภารกิจอ่ืน นอกเหนือจากการจัดการเรียนการสอนท่ีครูจ าเป็นต้องปฏิบติัทัง้จาก
สงักัดเดียวกันและต่างสงักัด หลกัสตูรและแผนการเรียนรู้ไม่ค่อยสอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน สื่อ
การเรียนการสอนและแหลง่ การเรียนรู้มีจ านวนจากดั สาเหตุมาจากงบประมาณน้อย สือ่เทคโนโลยีและ
การสือ่สารมีใช้อย่างจ ากดั และท่ีโรงเรียนมีอยูไ่ม่สามารถใช้ได้อยา่งมีประสทิธิภาพ สง่ผลให้นกัเรียนมี
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนต ่า ไปด้วย 



 114 
 

3. ปัญหาด้านความพร้อมเก่ียวกบัปัจจยัสนบัสนนุ พบวา่ โรงเรียนขนาดเลก็ได้รับการ
จัดสรรบุคลากร งบประมาณ วสัดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง เป็นจ านวนน้อย สภาพอาคารเก่า 
ช ารุดทรุดโทรม เน่ืองจากก่อสร้างมาเป็นเวลานาน โรงเรียนไม่สามารถระดมทรัพยากรจากผู้ปกครองและ
ชุมชนได้มากนกั เน่ืองจากผู้ปกครองและชุมชนดงักลา่วมีความยากจน ส าหรับตวัป้อนด้านนกัเรียนนัน้ 
พบวา่ นกัเรียน โรงเรียนขนาดเลก็มาจากครอบครัวท่ียากจน  

4. ปัญหาด้านการมีสว่นร่วมในการจัดการศึกษา พบวา่ แม้วา่จะมีตวัแทนของชุมชน 
และองค์การต่างๆเข้ามามีสว่นร่วมในการจัดการศึกษาในรูปของ คณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน
ก็ตาม แต่บทบาทของคณะกรรมการดังกล่าวยังมีไม่มากนัก และ หากกล่าวถึงการประสานงานกับ
หนว่ยงาน องค์การอ่ืนทัง้ภาครัฐและเอกชนด้วยแล้วเกือบจะกลา่วได้ วา่มีน้อยมาก หรือไม่มีเลยในบาง
พืน้ท่ี ชุมชน ผู้ปกครอง มีฐานะยากจน ไม่สามารถสง่เสริม สนบัสนุน การด าเนินงานของโรงเรียนและ
การเรียนของบุตรหลานได้เทา่ท่ีควร 

สรุปได้วา่ สภาพปัญหาของโรงเรียนขนาดเลก็นัน้เกิดจากการขาดแคลนทรัพยากรทัง้ 
ทรัพยากรบุคคลและการจัดสรรงบประมาณ ท าให้การจัดการเรียนการสอนไม่ได้ประสิทธิภาพ 
เทา่ท่ีควรสง่ผลโดยตรงกบัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนท่ีอยูใ่นระดบัต ่า 

5. งานวจิัยที่เก่ียวข้อง 
5.1 งานวิจัยในประเทศ 

5.1.1 งานวิจัยการพัฒนาบุคลากร 
ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2550) ได้ศึกษาการพัฒนาครูและผู้ บริหาร

สถานศึกษาเพื่อการปฏิรูปการเรียนรู้ทัง้โรงเรียน เพื่อศึกษารูปแบบการพัฒนาครูและผู้ บริหาร
สถานศกึษาท่ีมีความเหมาะสมกบับริบทและความต้องการของสถานศกึษา และสามารถน าไปใช้ได้จริง
ในสถานศึกษา เพื่ อให้การปฏิ รูปการเรียนรู้บั งเกิดผลส าเร็จสังเคราะห์ ได้  2 รูปแบบ คือ 
1) รูปแบบการพฒันาครูและผู้บริหารสถานศึกษาโดยการจัดการความรู้เน้นการพฒันาครูและผู้บริหาร
สถานศึกษา (School-Based Training) มากท่ีสดุมีการอบรมสมัมนาและปฏิบัติการอย่างต่อเน่ืองให้
บุคลากรให้บุคลากรร่วมคิด ร่วมท า ร่วมรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน (on the Job training) โดยใช้
กระบวนการจัดการความรู้เป็นแนวทางหลกัในการเรียนรู้ เน้นการพฒันาท่ีสถานศึกษาเป็นหลกัผูกกับ
การพฒันาท่ีรับผิดชอบท่ีปฏิบติัและด าเนินงานได้ภายในสถานศกึษาให้ใช้การวิจยัการปฏิบติัการในชัน้
เรียนอย่างต่อเน่ืองเน้นการร่วมคิด ร่วมท า ร่วมรับผิดชอบแลกเปลี่ยนเรียนรู้ใช้วงจร PDCA ในการ
ปฏิบัติงานอย่างต่อเน่ือง มีการจัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การใช้ ICT ใน
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กระบวนการเรียนรู้ 2) รูปแบบการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาเน้นการพัฒนาเพื่อให้ผู้ เรียนเกิดการ
เรียนรู้สง่เสริมการพฒันาท่ีผูกพนักับสถานศึกษา (School Based) การพฒันาการปฏิบติังาน (On the 
job Development) 

พยุง ประทุมทอง  (2550) ศึกษาความต้องการพฒันาบุคลากรครูผู้สอนสถานศึกษา
ขัน้พืน้ฐาน สงักัดส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 2 พบว่า ความต้องการพัฒนาบุคลากร
ครูผู้สอนโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านเรียงจากมากไปน้อย ได้แก่ การศึกษาดงูาน 
ด้านการเผยแพร่เอกสารทางวิชาการ ด้านการประชุมเชิงปฏิบัติการ ด้านการฝึกอบรม และด้านการ
สนบัสนุนการศึกษาต่อ เม่ือเปรียบเทียบความต้องการในการพัฒนาแยกตามประสบการณ์พบว่า ผู้ มี
ประสบการณ์ในการท างานน้อยมีความต้องการมากกวา่ผู้ มีประสบการณ์ในการท างานมาก 

อนุพูล เทศารินทร์ (2550) ได้ศึกษาเร่ืองการพัฒนาสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาท่ี
เอือ้ต่อการเรียนรู้ของนกัเรียนโรงเรียนเซกา อ าเภอเซกา จงัหวดัหนองคาย ใน 2 ด้าน คือ สภาพแวดล้อม
ทางกายภาพ และสภาพแวดล้อมทางสงัคมและจิตใจ ผลการศกึษาค้นคว้าพบว่า สภาพปัจจุบนัปัญหา
ในการจดัสภาพแวดล้อมทางกายภาพ และสภาพแวดล้อมทางสงัคมและจิตใจโรงเรียนเซกา มีปัญหาคือ 
สภาพแวดล้อมทางกายภาพมีการจดัท่ีนัง่ส าหรับนกัเรียน การจัดและการใช้พืน้ท่ีห้องเรียน การจัดและ
ตกแตง่ห้องเรียน มีการด าเนินการไม่ถกูต้องเหมาะสมกบัความต้องการของนกัเรียนและสภาพแวดล้อม
ทางสงัคมและจิตใจ การปฏิสมัพนัธ์ท่ีสร้างสรรค์ การเป็นต้นแบบท่ีดีของครู ครูไม่มีปฏิสมัพนัธ์ท่ีดีกับ
นกัเรียน รวมทัง้ ครูไม่ได้จัดประสบการณ์ในการสอดแทรกความรู้แก่นกัเรียน ปัญหาเหลา่นี ้ครูไม่ได้รับ
การพฒันา ครูปฏิบติัไม่ถูกต้อง ไม่ทราบแนวทางในการพัฒนา สภาพแวดล้อมท่ีเอือ้ต่อการเรียนรู้ของ
นกัเรียน ท าให้นกัเรียนไม่สนใจกิจกรรมการเรียนการสอนของครู ไม่เกิดการเรียนรู้ตามความสนใจของ
นกัเรียน เม่ือพฒันาครู โดยใช้กลยทุธ์ 3 กลยทุธ์ คือ การศกึษาดงูาน การบริหารแบบมีสว่นร่วม และการ
นิเทศการสอน ท าให้กลุ่มผู้ ร่วมศึกษาค้นคว้า ร่วมในการวางแผน ร่วมในการด าเนินงาน ร่วมในการ
ติดตามประเมินผล เกิดความรู้ความเข้าใจ สามารถพฒันาตนเอง ท าให้สภาพแวดล้อมทางกายภาพและ
สภาพแวดล้อมทางสงัคมและจิตใจมีการพัฒนาดีขึน้ ผลการศึกษาค้นคว้าพบว่า กลุ่มผู้ ร่วมศึกษา
ค้นคว้า จ านวน 7 คน ได้มีความรู้และเข้าใจ สามารถจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ มีการจัดท่ีนั่ง
ส าหรับนกัเรียนตามความพอใจไม่ยึดรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง เกิดความสะดวกสบายในการจดักิจกรรม
การเรียนการสอน การจัดพืน้ท่ีและการใช้พืน้ท่ีห้องเรียนเหมาะสมไม่เป็นอุปสรรคในการเรียนการสอน 
การจดัและตกแตง่ห้องเรียน มีการจดัมุมวิชาการ มีการจดัป้ายนิเทศแสดงผลงานนกัเรียนและครูในห้อง
และนอกห้องเรียน ห้องเรียนสะอาด เป็นระเบียบสวยงาม มีป้ายนิเทศ ป้ายนิทรรศการ ป้ายแสดงผลงาน
นกัเรียนและครูทกุห้อง ด้านสภาพแวดล้อมทางสงัคมและจิตใจ มีปฏิสมัพนัธ์ท่ีสร้างสรรค์ระหวา่งครูกับ
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นกัเรียน 3 ประการ คือ การสบสายตาเวลาพดูกับนกัเรียน ใช้ค าพดูหรือวาจาท่ีสร้างสรรค์ มีเหตผุล และ
มีการสมัผสัท่ีอบอุ่นกับนกัเรียน การเป็นต้นแบบท่ีดี มีความสภุาพนุ่มนวล มีความรับผิดชอบ ตรงต่อ
เวลาและความมีน า้ใจตอ่นกัเรียนขณะท่ีอยูต่่อหน้านกัเรียน มีการจดัประสบการณ์สอดแทรกการพฒันา
ด้านจิตใจแก่นกัเรียน ในห้องเรียนทกุวนั ก่อให้เกิดสภาพแวดล้อมท่ีเอือ้ตอ่การเรียนรู้ของนกัเรียน  

ทศันีย์ วงษ์สมบูรณ์ (2550) ได้ศกึษาความต้องการพฒันาบุคลากรของข้าราชการครู
ในสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานระดบัประถมศึกษา อ าเภอพนมสารคาม สงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษา
ฉะเชิงเทราเขต 2 พบวา่ ครูมีความต้องการพฒันาทัง้ 5 ด้าน คือ ด้านการฝึกอบรม ด้านการสง่บุคลากร
ไปศึกษาอบรมหรือดูงานด้านพัฒนา โดยกระบวนการปฏิบัติงานด้านการพฒันาตนเองและด้านการ
พฒันาโดยกระบวนการบริหารอยูใ่นระดบัมากทกุด้าน 

ประภาพรรณ เอ่ียมสุภาษิต (2551) ได้ศึกษา รูปแบบการพัฒนาครูประจ าการไปสู่
ความเป็นมืออาชีพ พบว่า โปรแกรมการพัฒนาครูในลกัษณะการอบรมหรือสมัมนาในช่วงเวลาสัน้ๆ  
1 หรือ 2 วนัด้วยการฟัง บรรยายหรือชมการสาธิตของผู้ เช่ียวชาญและมีการติดตามผล เป็นวิธีการท่ีช่วย
ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของครูและได้เสนอว่าการจัดสรรเวลาและเปิดโอกาสให้ครูได้
วางแผน ได้คิด ไตร่ตรองทบทวนและให้ผลป้อนกลบัเก่ียวกับความส าเร็จและความล้มเหลวในการ
ปฏิบัติการสอนของตนต่อกลุ่ม เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนวิธีการใหม่ท่ีดีและเหมาะสมในการแก้ปัญหา
ตลอดจนวิธีการ ใหม่ๆ ท่ีเกิดขึน้ 

ส านักงานปลดักระทรวงศึกษาธิการ (2551) ได้ศึกษาบทวิเคราะห์สถานภาพการ
พัฒนาครูทัง้ระบบและข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาครูเพื่อคุณภาพผู้ เรียนพบว่า การพัฒนาครู
สามารถท าได้โดยการฝึกอบรมตามหลกัวิชาการ การลงมือฝึกปฏิบติัจริง การบรรยายในชัน้เรียน การลง
มือ ปฏิบติังานจริง การเข้าอบรมเพิ่มเติม การฝึกจ าลองเหตุการณ์และใช้วิธีการอ่ืนๆ และการศึกษาหา 
ความรู้ด้วยตนเองจากแหลง่ความรู้ตา่งๆ แล้วน ามาประยกุต์ใช้ให้เป็นประโยชน์อยู่เสมอ การด าเนินการ
พฒันาตนเองของครูเป็นการลงมือปฏิบติัเพื่อเสริมสร้างตนเองให้บรรลวุตัถุประสงค์ตามท่ี ก าหนดไว้
ควรด าเนินการ และเพื่อสร้างความรู้ใหม่ในการผลิตสื่อการสอนท่ีจ าเป็น และสอดคล้องกับการคิด
วิเคราะห์ให้มีความหลากหลายและน่าสนใจ ทัง้นีเ้พราะสื่อด้านเทคโนโลยีจะช่วยพัฒนาในด้านการ
จดัการเรียนการสอนของครูได้ดีมากยิ่งขึน้ และช่วยพฒันาการคิดวิเคราะห์ ให้กบันกัเรียนได้มาก ในการ
จัดหาแหล่งวิทยาการท่ีเป็นเนือ้หาเหมาะสมแก่การเรียนรู้ตาม จุดมุ่งหมายในการสอน ช่วยครูในด้าน
การจดัการและสามารถสนบัสนนุการเรียนรู้ของนกัเรียน ช่วย ให้ครูได้สอนตรงตามจุดมุ่งหมายการเรียน
การสอนและยงัเป็นการกระตุ้นให้ครูกระตือรือร้นในการ เตรียมเทคนิค วิธีการใหม่ๆ เพื่อใช้เป็นสื่อการ
สอนให้นา่สนใจอยูต่ลอดเวลา 
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ทบัทิม ปาเงิน (2552) ได้ศึกษาแนวทางการพัฒนาการบริหารงานวิชาการโรงเรียน
ขนาดเล็กในอ าเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย พบว่า ควรส่งเสริมให้ครูมีความรู้ในด้านการวดัผลและ
ประเมินผล เช่น เข้ารับการอบรมสมัมนา จัดเอกสารให้ศึกษาค้นคว้า ควรก าหนดแนวทางในการวดัผล
และประเมินผลให้สอดคล้องกบัจุดมุ่งหมายและเนือ้หาของหลกัสตูร 

ทองบุ่น จันทร์หอม (2552) ได้ศึกษาแนวทางการพฒันาครูด้านการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้แบบบูรณาการ กรณีศึกษาโรงเรียนบ้านผาหวาย ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาเลยเขต 2 ปรากฏ
ว่าสภาพปัจจุบันและปัญหาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ครูมีแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ไม่ครบทุก
กลุ่มสาระ ผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียมีความตระหนักท่ีจะร่วมมือกันพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน แต่ขาด
ความรู้ ความเข้าใจและทกัษะในการวางแผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ ความคาดหวงัของผู้ มีสว่นได้เสีย
ให้ครูได้รับการพัฒนาความรู้ความเข้าใจและทักษะการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ โดยให้
ผู้บริหารนิเทศ ก ากบัและติดตามอยา่งใกล้ชิดสม ่าเสมอและตอ่เน่ืองเป็นระบบท่ีชดัเจน ให้ทกุฝ่ายมีสว่น
ร่วมในการสง่เสริมและสนบัสนนุทัง้ด้านงบประมาณ แหลง่เรียนรู้ และแรงงานและแนวทางการพฒันาครู
ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ พบว่าโรงเรียนควรสร้างความตระหนักท่ีจะพัฒนา
คณุภาพการศกึษาของผู้ เรียนให้เกิดขึน้กับครูและบุคลากรทกุฝ่าย ตลอดทัง้ให้มีความรู้ความเข้าใจและ
ทกัษะการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการโดยวิธีการจัดอบรมเชิงปฏิบติัการ การด าเนินการนิเทศ
ภายในและการทศันศกึษาดงูาน 

ชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์ (2552) ได้ศึกษานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้ เรียนเป็น
ส าคญั ได้เสนอว่า หากครูผู้สอนจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับความต้องการหรือความสนใจของผู้ เรียน
จะท าให้กระบวนการจดัการเรียนรู้นัน้ประสบความส าเร็จและควรมีเทคนิคหรือกลวิธีท่ีดีและหลากหลาย
ในการออกแบบเคร่ืองมือวัดและประเมินผล อันจะก่อให้เกิดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเป็นรูปธรรม 
โดยเฉพาะอยา่งยิ่งจากชิน้งานหรือแฟ้มสะสมงาน ท าให้การสร้างและใช้เคร่ืองมือในการประเมินผลงาน
ตามสภาพจริงของครูผู้สอนนัน้ถือได้ว่ามีประสิทธิภาพสงูสุด โดยแนวทางหลกัในการพัฒนา คือ การ
อบรมเชิงปฏิบติัการเพื่อพฒันาความสามารถในการวดัและประเมินผล เน่ืองจากการเข้าร่วมอบรมเชิง
ปฏิบัติการจะท าให้ครูได้รับความรู้เชิงลึกและได้ฝึกลงมือปฏิบัติจากผู้ เช่ียวชาญด้านการวัดและ
ประเมินผล 

พรลดา อังศุสิงห์ (2553)  ได้ศึกษารูปแบบการจัดการสิ่งจูงใจครูประถมศึกษาใน
สงักดักรุงเทพมหานคร พบว่า สิง่จูงใจภายนอกและแรงจูงใจภายในของครูร่วมกนัอธิบายประสทิธิผลใน
การท างานของครู ได้ ร้อยละ 20.9 แรงจูงใจภายในด้านความสนใจ ความเพลิดเพลิน อธิบาย
ประสิทธิผลในการท างานของครูได้มากท่ีสดุร้อยละ 11.2 สิง่จูงใจภายนอก การได้รับความเคารพนบัถือ
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จากนกัเรียน อธิบายประสทิธิผลในการท างานของครูได้ร้อยละ 7.4 ความเป็นธรรมในการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานมีอิทธิพลต่อบรรยากาศในการท างานของครู ส่วนโบนัสและสวัสดิการมีอิทธิพลต่อการ
ประเมินผลการปฏิบติังานผา่นแรงจูงใจภายในและบรรยากาศการท างาน 

รุ่งนภา นุตราวงศ์ (2553) ได้ท าการวิจัยน าร่องการใช้หลกัสูตร หลกัสูตรแกนกลาง
การศึกษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศกัราช 2551 พบว่า ครูสว่นใหญ่ท่ีเข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจใน
เร่ืองการวดัและประเมินผลการเรียนรู้อยู่ในระดบัปานกลางและน้อย ทัง้นีเ้พราะขาดโอกาสในการลงมือ
ปฏิบติัอย่างเพียงพอและการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ จะบรรลผุลตามเป้าหมายของการเรียนการ
สอนท่ีวางไว้ได้ ควรต้องวดัและประเมินผลทัง้ความรู้ความคิด ความสามารถ ทกัษะและกระบวนการ 
เจตคติ คุณธรรม จริยธรรม คา่นิยม รวมทัง้โอกาสในการเรียนรู้ของผู้ เรียนและวิธีการวดัและประเมินผล
ต้องสอดคล้องกบัมาตรฐานการเรียนรู้ท่ีก าหนดไว้ 

ภทัรวดี วชิรธาดากุล (2553)ได้ท าการวิจัยเร่ือง การเปรียบเทียบวิธีการพัฒนาครูสู่
ความเป็นครูมืออาชีพ : การวิเคราะห์ปฏิสมัพนัธ์ ผลการวิจยัพบวา่ 1) วิธีการพฒันาครูท่ีสง่ผลต่อความ
เป็น ครูมืออาชีพมากท่ีสดุ คือ การแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง อันดบัสองคือ การอบรมโดย ใช้โรงเรียน
เป็นฐาน อันดับท่ีสามคือ การนิเทศแบบคลินิก และอันดับสุดท้ายคือ การนิเทศแบบกัลยาณมิตร
ระหว่างเพื่อนครู 2) ไม่มีปฏิสมัพนัธ์ระหว่างประเภทของครูมืออาชีพและวิธีการพฒันาครูท่ีสง่ผลต่อ
ความเป็นครูมืออาชีพ 3) ครูมืออาชีพสว่นใหญ่ได้ใช้วิธีการพฒันาโดยการแสวงหาความรู้และวิธีการ
พฒันาด้วยตนเอง นอกจากนัน้สิ่งส าคญัในการพฒันาครูให้มีความเป็นครูมืออาชีพ คือ การได้รับการ
สนับสนุนจากผู้บริหารทัง้ในเร่ืองขวญัก าลงัใจการสนับสนุนด้านทรัพยากรและการได้รับความร่วมมือ
จากเพื่อนร่วมงานและผู้ปกครอง 

สริินภา กิจเกือ้กลู (2553)  ศึกษาการสงัเคราะห์รูปแบบการพฒันาครูตามแนวปฏิรูป
ประสบการณ์จากวิทยานิพนธ์ พทุธศกัราช 2543-2551 พบวา่ ปัญหาอุปสรรคการพฒันาครูได้แก่ 1) ครู
ไม่เห็นความส าคัญของการพัฒนาตนเอง กิจกรรมการพัฒนาไม่ตรงตามความต้องการของครูและ
งบประมาณมีจ ากดั 2) รูปแบบวิธีการพฒันาควรประกอบด้วย 3 ขัน้ตอน ได้แก่ ขัน้เตรียมการ ขัน้สร้าง
กิจกรรมการพัฒนาครูและขัน้ติดตามผลอย่างต่อเน่ือง 3) ปัจจัยท่ีสง่เสริมให้กระบวนการด าเนินงาน
พฒันาครูประสบความส าเร็จคือ ความต้องการท่ีจะพัฒนาตนเองของครู การสนับสนุนของผู้บริหาร 
ความเช่ียวชาญของวิทยากรและลกัษณะกิจกรรมการพัฒนาครู ความร่วมมือระหว่างครู ผู้บริหาร 
วิทยากร ผู้วิจัย 4) แนวทางการผลิตและพัฒนาครูตามแนวปฏิรูปควรด าเนินการส ารวจและวิเคราะห์
ความต้องการในการพัฒนาครูตามสภาพจริงและด าเนินการพัฒนาครูโดยเน้นครูเป็นศูนย์กลางการ
พฒันา 
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ธีรวฒัน์ หอมสมบติั (2554) ได้ศึกษางานวิจัย เร่ือง การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อ
การบริหารจัดการสถานศกึษา ผลการวิจัยพบว่า ผลการเปรียบเทียบการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
บริหารจดัการ สถานศึกษาของผู้บริหารสถานศกึษา ครูท่ีรับผิดชอบหรือเจ้าหน้าท่ีผู้ รับผิดชอบงานด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ สังกัดสานักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาหนองคาย เขต 3 จ าแนกตามขนาด
สถานศึกษา พบว่า การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการสถานศึกษาของผู้ บริหาร
สถานศึกษา ครูท่ีรับผิดชอบหรือเจ้าหน้าท่ีผู้ รับผิดชอบงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในสถานศึกษา 
ขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ โดยภาพรวมแตกต่างกัน อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
โดยท่ีผู้ บริหารและครูผู้ รับผิดชอบงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของสถานศึกษาท่ีปฏิบัติงานใน
สถานศกึษาขนาดใหญ่และขนาดกลางมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจดัการสถานศกึษา
มากกว่า ผู้บริหารและครูผู้ รับผิดชอบงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของสถานศึกษาท่ีปฏิบัติงานใน
สถานศกึษาขนาดเลก็ 

ค า วงษ์เทพ (2554) ได้ศกึษาการบริหารแหลง่เรียนรู้ท่ีดีนัน้พบว่าควรมีแนวนโยบายท่ี
สง่เสริมสนบัสนุนการใช้แหลง่เรียนรู้ท่ีชดัเจนโดยจัดท าเป็นแผนงานหรือโครงการของโรงเรียน ทกุฝ่ายจะ
มีสว่นร่วมแสดงความคิดเห็น สง่เสริมสนบัสนนุการใช้แหลง่เรียนรู้ สือ่การสอน นวตักรรม และเทคโนโลยี
ทางการศกึษา 

สนีุย์ ชัยสุขสงัข์ (2557)ศึกษากลยุทธ์การบริหารวิชาการเพื่อเสริมสร้างทักษะแห่ง
ศตวรรษท่ี 21 ของนกัเรียนในโรงเรียนเอกชนทางเลือก พบว่า กลยุทธ์การบริหารวิชาการเพื่อเสริมสร้าง
ทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 คือ การปรับกระบวนทัศน์ด้านการจัดหลกัสูตรและการเรียนการสอนเพื่อ
พฒันานกัเรียนให้มีทกัษะแห่งศตวรรษท่ี 21 ดงันัน้ จึงได้เสนอแนวทางการพฒันาโดยผู้บริหารโรงเรียน
และครูร่วมกนัก าหนดนโยบายในการพฒันาหลกัสตูรท่ีเน้นการบูรณาการเนือ้หาการเรียนรู้ท่ีสอดคล้อง
กับวิถีชีวิตท้องถ่ินและส่งเสริมการด าเนินชีวิตในอนาคต เพื่อให้ครูเตรียมความพร้อมในการพัฒนา
สมรรถนะท่ีจ าเป็นในการจดัการเรียนการสอนตามหลกัสตูร 

กฤษปกรณ์ สาคร และคณะ  (2557)ได้ศกึษารูปแบบการพฒันาสมรรถนะด้านการวดั
และประเมินผลการศึกษา โดยใช้กระบวนการจัดการความรู้ส าหรับครูโรงเรียนขนาดเล็ก ผลการใช้
รูปแบบพบวา่ครูมีสมรรถนะด้านความรู้ด้านทกัษะและเจตคติตอ่การวดัและประเมินผลการศกึษาอยูใ่น
ระดบัมาก แสดงว่าการพฒันาสมรรถนะด้านการประเมินตามสภาพจริงต้องอาศยักระบวนการท่ีเป็นการ
ลงมือปฏิบัติ เน่ืองจากว่าการประเมินตามสภาพจริงต้องประเมินความสามารถท่ีแท้จริงท่ีได้จากการ
เรียนรู้ ของผู้ เรียนท่ีมาจากการปฏิบัติในสถานการณ์จริงหรือการจัดขึน้มา โดยอาศัยเคร่ืองมือต่างๆ 
ส าหรับ ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เช่น สังเกตการปฏิบัติของผู้ เรียน การใช้เอกสารต่างๆ ท่ีมีการ
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วางแผน เพื่อให้ได้หลกัฐานของการเรียนรู้และพัฒนาการของผู้ เรียนและสรุปผลรวมท่ีสอดคล้องกับ 
วตัถปุระสงค์ท่ีต้องการให้เกิดกบัผู้ เรียน  

ส านักนโยบายและแผนการศึกษาขัน้พื น้ฐาน (2557) ได้กล่าวถึงแนวทางการ
บริหารงานบุคคลในอนาคต เพื่อรองรับการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน  ดงันี ้

1. การผลิตและอัตราก าลงั พบว่า แนวทางการบริหารงานบุคคล เพื่อรองรับ
การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก มีความเห็นท่ีมีแนวโน้ม ความเป็นไปได้มากท่ีสดุ คือ การ
ก าหนดอตัราก าลงัส าหรับโรงเรียนขนาดเลก็เป็นการเฉพาะและมีความสมัพนัธ์กบัจ านวนชัน้เรียน 
มีความเห็นท่ีมีแนวโน้มความเป็นไปได้มาก มี 4 รายการ คือการ ก าหนดอัตราก าลงัของบุคลากร
แบบ full time equivalent โดยการคิดปริมาณงานทัง้วันเป็นตัวตัง้ การก าหนดสดัส่วนจ านวน
โรงเรียนขนาดเลก็ให้มีจ านวนเทา่ท่ีจ าเป็นเพียงพอกบัความต้องการของผู้ เรียน  

2. การสรรหาบุคลากรพบว่า แนวทางการบริหารงานบุคคลเพื่อรองรับการ
บริหารจดัการโรงเรียนขนาดเลก็ มีความเห็นท่ีมีแนวโน้มความเป็นไป ได้มากท่ีสดุ มี 3 รายการ คือ 
การสบัเปลี่ยนหมุนเวียนบุคลากรระหวา่งโรงเรียนขนาดเล็กด้วยกัน ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษา
สรรหาครูในพืน้ท่ีหรือท้องถ่ินใกล้เคียงเข้าช่วยสอนในโรงเรียนขนาดเล็ก ส านักงานเขตพืน้ท่ี
การศึกษาจัดหาสนบัสนุนครูผู้สมัครใจไปสอนในโรงเรียนขนาดเล็กเป็นครัง้คราว มีความเห็นท่ีมี
แนวโน้มความเป็นไปได้มากมี 8 รายการ คือ โรงเรียนน าผู้ เช่ียวชาญในท้องถ่ินครูภูมิปัญญา
ชาวบ้านอาสาสมัครในชุมชนเข้ามามีสว่นร่วมในการท างาน การสรรหาบุคลากรควรเป็นบทบาท
อ านาจหน้าท่ีของสถานศึกษา โรงเรียนจัดท าข้อตกลงร่วมกับสถาบนัผลิตครูในการสง่นักศึกษา
ฝึกสอนมาโรงเรียนขนาดเล็ก การสรรหาบุคลากรตามสมรรถนะท่ีสอดคล้องกับการเรียนการสอน
โรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนควรสรรหาบุคลากรเป็นอัตราจ้างมาสอนในสาระการเรียนรู้วิชาหลกั 
ชุมชนท้องถ่ินภาคประชาสงัคมและภาคเอกชนในพืน้ท่ีเข้ามามีส่วนร่วมสรรหาบุคลากร การ
ก าหนดคุณลักษณะ สมรรถนะของผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็กเป็นการเฉพาะ คณะกรรมการ
โรงเรียนควรเป็นบทบาทอ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการสถานศกึษา 

3. การพฒันาบุคลากร พบว่า ความเห็นท่ีมีแนวโน้มความเป็นไปได้มากท่ีสดุ
มี 3 รายการ คือ การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้ง่ายต่อการเข้าถึง
เพียงพอ และทัว่ถึงเพื่อเปิดโลกทศัน์มมุมองใหม่ ๆ ให้แก่ครูผู้สอน การพฒันาบุคลากรโดยมีระบบ
การตอบแทนจะสมัพนัธ์กับผลการปฏิบติังาน เช่น การเลื่อนหรือมีวิทยฐานะขึน้อยู่กับระยะเวลา
การสอน สนบัสนนุ เผยแพร่นวตักรรมการพฒันาบุคลากรรูปแบบใหม่ ๆ เพื่อเพิ่มประสทิธิภาพและ 
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คุณภาพ และการพัฒนาครูผู้สอนในโรงเรียนขนาดเล็กในเขตพืน้ท่ีชนบทห่างไกล น า เทคโนโลยี
พฒันา บุคลากรให้ความรู้เก่ียวกับเทคนิคการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ ๆ แก่ครูผู้สอนเป็นประจ า
สม ่าเสมอ ความเห็นท่ีมีแนวโน้มความเป็นไปได้มาก มี 7 รายการ คือการพฒันาบุคลากรโดยใช้
การเรียนการสอนระบบทางไกลผา่นดาวเทียมการพฒันาบุคลากรโดยระบบการศกึษาด้วยตนเอง
ผ่าน ชุดฝึกอบรมต่าง ๆ ตามความต้องการของโรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนพัฒนา ส่งเสริมเพิ่ม
ประสบการณ์ ของบุคลากรในโรงเรียนขนาดเล็กโดยการบูรณาการกับหน่วยงานอ่ืน โรงเรียน
พัฒนาบุคลากรจากฐานของชุมชนองค์ประกอบของชุมชน กลไก หน่วยงาน สงัคม บ้าน วัด 
โรงเรียน และบริบทการพัฒนา บุคลากรโดยระบบผู้ ฝึกสอนงาน (Coaching) และระบบพี่เลีย้ง 
(Mentoring) การพัฒนาบุคลากร เน้นพัฒนาตัวเองด้วยรูปแบบท่ีหลากหลายเป็นไปตาม
มาตรฐานวิชาชีพ และวิธีการพฒันาบุคลากร ต้องเป็นทางเลือกส าหรับโรงเรียนท่ีมีมิติทางสงัคมมี
ความพร้อม  

4. การสร้างเสริมประสิทธิภาพของบุคลากร พบว่า ความเห็นท่ีมีแนวโน้ม
ความเป็นไปได้มากท่ีสุด มี 3 รายการ คือ การพิจารณาเลื่อนขัน้เงินเดือนส าหรับบุคลากรใน
โรงเรียนขนาดเล็กเป็นพิเศษ การรวมกลุ่มการพัฒนาหรือบริหารจัดการเป็นกลุ่ม ชมรม หรือ
สมาคม ส าหรับโรงเรียนขนาดเล็ก หลักเกณฑ์และวิธีการการมีและขอเลื่อนวิทยฐานะต้อง
สอดคล้องกับการท างานในโรงเรียนขนาดเล็กมีความเห็นท่ีมีแนวโน้มความเป็นไปได้มากมี 6 
รายการ คือ เขตพืน้ ท่ีการศึกษามีการวางแผนก าหนดเป้าหมายร่วมกันในการสร้างเสริม
ประสิทธิภาพของบุคลากร การติดตามและประเมินผลการบริหารงานบุคคลโรงเรียนขนาดเล็กท่ี
เป็นจริงและสอดคล้องกับสภาพ ปัญหา การก าหนดมาตรฐานคุณภาพบุคลากรท่ีมีประสิทธิภาพ
เหมาะสมกับโรงเรียนขนาดเล็ก ในแต่ละพืน้ท่ีเขตพืน้ท่ีมีการสร้างแรงจูงใจบุคลากร โดยชดเชย
ความด้อยโอกาสในท้องท่ีห่างไกล การส่งเสริมให้บุคลากรได้รับโอกาสในการเรียนรู้จากการ
ปฏิบัติงานองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และชุมชนมีส่วนร่วมด า เนินการในการสร้างเสริม
ประสทิธิภาพของบุคลากร 

5. นวัตกรรมการบริหารงานบุคคลกร พบว่า ความเห็นท่ีมีแนวโน้มความ
เป็นไปได้มากท่ีสดุ มี  3 รายการ คือ จดัเวียนครูเข้าไปสอนโรงเรียนขนาดเลก็โดย เอือ้อ านวยความ
สะดวกในการเดินทาง  การก าหนดเวลาปฏิบัติงาน และค่าตอบแทนค่าใช้จ่าย ท่ีเพิ่มขึน้ น า
เทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารงานเพื่อเสริมพลงัและเพิ่มประสทิธิภาพการท างานของ บุคลากร ลด
การประเมินสถานศึกษาท่ีท าให้สูญเสียเวลาและทรัพยากร แต่เน้นการเรียนการสอนในโรงเรียน
ขนาดเล็ก ความเห็นท่ีมีแนวโน้มความเป็นไปได้มาก มี 5 รายการ คือการวิจัยเพื่อการพัฒนาทัง้
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พืน้ท่ี (ABC : Area-Based Collaborative Research) มาใช้ในการบริหารงานบุคคลเพื่อสร้าง
ความเข้มแข็ง และความยั่งยืนของคนในพืน้ท่ี โรงเรียนขนาดเล็กควรบริหารงานบุคคลโดยใช้
โรงเรียนเป็นศนูย์การเรียนรู้ชุมชน ขยายเครือขา่ยโดยใช้โรงเรียนขนาดเลก็ท่ีมีการบริหารงานบุคคล
เป็นเลิศ ต้นแบบ โอนภารกิจของโรงเรียนบางส่วนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ชุมชน ภาค
ประชาสงัคม และภาคเอกชนในพืน้ท่ีเป็นผู้บริหารจัดการ และโรงเรียนควรน าเอานวตักรรมการ
บริหารงานบุคคล ของธุรกิจเอกชนมาประยกุต์ใช้  

ส านกังานเลขาธิการสภาการศึกษา  (2558)ศึกษาสถานภาพการผลิตและพัฒนาครู
ใน ประเทศไทย ผลการวิจยัพบว่า การพฒันาครูของประเทศท่ีมีระดบัผลสมัฤทธ์ิทางการศึกษาสงูของ 
ประเทศท่ีมีระดบัผลคะแนนการสอบ PISA สงู มีลกัษณะเดน่ในการพฒันาครูท่ีส าคญั สรุปได้ ดงันี ้1) 
การมีเวลาเรียนรู้ร่วมกนัของครูภายในโรงเรียน ประเทศท่ีมีผลสมัฤทธ์ิคะแนนสอบ PISA สงู จะจดัเวลา
การสอนของครูน้อยกว่าประเทศท่ีมีผลผลสมัฤทธ์ิการสอบ PISA ต ่า ข้อเสนอแนะท่ีส าคญัคือ ต้องลด
เวลาสอนของครูและลดภาระงานตา่ง ๆ ของครูลงเพื่อเพิ่มเวลาส าหรับการเรียนรู้ระหวา่งครูด้วยกนัอยา่ง
ต่อเน่ือง 2) การสร้างสมรรถนะส าหรับการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษท่ี 21 และการเรียนรู้ร่วมกัน
ของครู คือทกัษะการคิด การท าวิจยัในชัน้เรียน การสืบเสาะหาความรู้ซึ่งเป็น สมรรถนะท่ีจ าเป็นส าหรับ
คนในศตวรรษท่ี 21 3) การกระจายอ านาจการตัดสินใจสู่โรงเรียน มีการกระจายอ านาจการบริหาร
จัดการด้านต่างๆ ไปสูโ่รงเรียน เช่น ด้านหลกัสตูร การจัดการเรียนการสอนและการฝึกอบรมครู เพราะ
โรงเรียนจะรู้ปัญหาท่ีก าลงัเผชิญได้ดีท่ีสดุ การกระจายอ านาจ สามารถท าให้โรงเรียนแก้ปัญหาหน้างาน
ได้ดีกวา่การสัง่การจากสว่นกลาง 4) ระบบการพฒันาครูใหม่ (Induction) มีระบบการพฒันาครูท่ีเร่ิมเข้า
สูว่ิชาชีพครู (ครูใหม่) โดยมีการก าหนดบทบาทหน้าท่ีครูพี่เลีย้งและครูใหม่อย่างชัดเจน ครูพี่เลีย้งจะ
ช่วยเหลอืครูใหม่ในการปรับตวัให้เข้ากบักระบวนการเรียน การสอนจริงและการเรียนรู้ภายในโรงเรียน ครู
ใหม่และครูพี่เลีย้งจะสงัเกตการสอนซึ่งกันและกัน มีการวิเคราะห์จุดเด่น จุดด้อยของครูใหม่เพื่อให้
ค าแนะน าและปรับปรุง ครูใหม่จะได้เรียนรู้แบบอย่างท่ีดี และ 5) การฝึกอบรมระดบัเขตพืน้ท่ีการศกึษา
และระดบัชาติ (Formal Professional Development) มีการลงทนุพฒันาครู โดยจัดฝึกอบรมในระดบัเขต
พืน้ท่ีการศึกษาและระดบัชาติ ก าหนดจ านวนชั่วโมงท่ีครูต้องเข้ารับการอมรมในแต่ละปีอย่างชัดเจน 
นอกเหนือจากการเรียนรู้ ร่วมกนัภายในโรงเรียน 

กาญจน์วริษฐา ชูก าลัง (2558) ได้ศึกษาแนวทางการพัฒนาครูด้านวิชาการใน
โรงเรียน สงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาพิจิตร เขต 2  ผลการวิจยัพบวา่ ความต้องการ
การพฒันาครูด้านวิชาการในโรงเรียน สงักัดส านกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 มี
ความต้องการการพัฒนาในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ความต้องการ
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พฒันาสงูสดุ คือ ด้านสื่อนวตักรรมและเทคโนโลยี รองลงมาคือ ด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านการ
วดัผลประเมินผล และด้านหลกัสตูรและการน าหลกัสตูรไปใช้ ตามล าดบั แนวทางการพัฒนาครูด้าน
วิชาการในโรงเรียน สงักัดส านกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 คือ 1) สร้างเครือข่าย
ระหว่างสถานศึกษา องค์กรเครือข่าย บุคคลเครือข่าย และเครือข่ายทางไกล2) จัดการศึกษาแบบเรียน
รวมและผ่านเครือข่ายทางไกล3) จัดกิจกรรมโครงการโรงเรียนพี่-โรงเรียนน้อง และพัฒนาระบบการ
บริหารจดัการสือ่4) นิเทศก ากบัติดตามการวดัผลประเมินผล 

เภารัมย์ภา อาสา (2559) ได้ศึกษาการพัฒนาดุลยภาพการวัดและประเมินผลการ
เรียนรู้ พบว่า แนวทางในการด าเนินดุลยภาพการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ควรเน้นท่ีการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้เพื่อพฒันาผู้ เรียนท่ีเกิดขึน้ในห้องเรียนทุกวนั ประกอบด้วย 8 ขัน้ตอนดงัต่อไปนี ้ 
1) ระบุสาระการเรียนรู้ 2) ก าหนดเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้ 3) ออกแบบการจัดการเรียนรู้ 4) สร้าง
เคร่ืองมือการประเมินผลและเกณฑ์การประเมิน 5) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ 6) สะท้อนผลการประเมิน  
7) ปรับเปลีย่นวิธีการสอน 8) ประเมินผลเพื่อสรุปผลการเรียน 

กิตติยา โพธิสาเกตุ (2561)ได้ศึกษาเร่ือง การพัฒนาแนวทางการจัดสภาพแวดล้อม
การเรียนรู้ภายในสถานศึกษาเอกชน สงักัดอัครสงัฆมณฑลท่าแร่ หนองแสง พบว่า แนวทางการจัด
สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ภายในสถานศึกษาเอกชน สังกัดอัครสังฆมณฑลท่าแร่ หนองแสง 
ประกอบด้วย 1) น าเทคโนโลยีท่ีทันสมัยมาประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึน้และเหมาะสม
สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ในปัจจุบนั 2) ปลกูฝังนกัเรียนถึงความส าคญัของสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสม
แก่การเรียน  3) จัดการอบรมให้ความรู้กบับุคลากรท่ีเก่ียวข้องกับการจัดสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสมแก่
การเรียน พร้อมทัง้สร้างเครือขา่ยเพื่อสอดสอ่งดแูลและกระจายข้อมลูขา่วสารท่ีเป็นประโยชน์ 4) ก าหนด
บุคลากรครูให้เป็นผู้น าด้านการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมและ 5) ก ากับดูแล ติดตาม ประเมินผลและ
รายงานผล 

5.1.2 งานวิจัยโรงเรียนขนาดเล็ก 
กมลวรรณ รอดจ่าย  (2552)ได้ศกึษาเร่ืองการวิเคราะห์ปัจจยัท่ีสง่ผลตอ่ประสทิธิภาพ

โรงเรียนขนาดเลก็ พบวา่ 1) ประสทิธิภาพโรงเรียนขนาดเลก็ พิจารณาจากผลผลติท่ีเป็นเป้าหมายส าคญั
ท่ีสุดของโรงเรียน คือ คุณภาพของนักเรียน วัดจากตัวแปรสังเกตได้ 8 ตัว  ได้แก่ ความมีคุณธรรม 
จริยธรรมและค่านิยมท่ีพงึประสงค์  ความมีจิตส านกึในการอนรัุกษ์และพฒันาสิง่แวดล้อม ทกัษะในการ
ท างาน ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ความรู้และทกัษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ความมีสขุ
นิสยั สขุภาพกายและสขุภาพจิตท่ีดี และความมีสนุทรียภาพ 2) ปัจจยัท่ีสง่ผลตอ่ประสทิธิภาพโรงเรียน
ขนาดเล็ก ประกอบด้วย ปัจจัยด้านภาวะผู้ น าของผู้ บริหาร วัดจากตัวแปรสังเกตได้ 3 ตัว ได้แก่ 
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คณุลกัษณะสว่นบุคคล พฤติกรรมและทกัษะ  ปัจจยัด้านสมรรถนะของครูและบุคคลากรทางการศึกษา 
วดัจากตวัแปรสงัเกตได้ 4 ตวั ได้แก่ คณุลกัษณะสว่นบุคคล ความรู้และประสบการณ์ทางวิชาชีพ ทกัษะ
ความสามารถ และแรงจูงใจ  ปัจจัยด้านการจดัสภาพแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ วดัจากตวัแปรสงัเกตได้ 3 
ตวั ได้แก่ วสัดุ อุปกรณ์ สื่อและเทคโนโลยี  อาคารสถานท่ี  และแหลง่เรียนรู้ ปัจจัยด้านการมีสว่นร่วม
ของชุมชน  วดัจากตวัแปรสงัเกตได้ 3 ตวั ได้แก่ การก าหนดแนวทางการศึกษา การบริหารจดัการศกึษา 
และการระดมทรัพยากร  ปัจจยัด้านการน านโยบายสูก่ารปฏิบติั วดัได้จากตวัแปรสงัเกตได้ 4  ตวั ได้แก่ 
การแปลงนโยบาย การจดัทรัพยากร  การวางแผนและจดัองค์กร  ปัจจยัด้านการบริหารจดัการ วดัได้จาก
ตวัแปรสงัเกตได้ 3 ตวั ได้แก่ การบริหารเชิงกลยทุธ์ การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน การบริหารแบบ
ศนูย์เครือข่ายโรงเรียน  และปัจจยัด้านการจดัการเรียนรู้ วดัจากตวัแปรสงัเกตได้ 5 ตวั ได้แก่ การเรียนรู้
แบบคละชัน้  การบูรณาการสาระในหลกัสูตร การใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา การผสมผสานด้วยวิธี
หลากหลาย และการใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถ่ิน  โดยผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยด้าน
สมรรถนะของครูและบุคคลากรทางการศึกษาสง่ผลต่อประสิทธิภาพโรงเรียนทางตรง และยงัสง่ผลต่อ
ประสทิธิภาพโรงเรียนทางอ้อม โดยสง่ผา่นปัจจยัด้านการจัดการเรียนรู้ รวมทัง้เป็นปัจจยัท่ีมีอิทธิพลรวม
ต่อประสิทธิภาพโรงเรียนขนาดเล็กสูงสุด และปัจจัยการน านโยบายสู่การปฏิบัติส่งผลทางอ้อมผ่าน
ปัจจัยด้านการบริหารจัดการและปัจจัยด้านการจัดการเรียนรู้ ปัจจัยการจัดสภาพแวดล้อมเพื่อการ
เรียนรู้สง่ผลทางอ้อมผ่านปัจจัยการจัดการเรียนรู้ และปัจจัยการมีสว่นร่วมสง่ผลทางอ้อมปัจจัยการ
จัดการเรียนรู้ ชุมชนควรเข้ามามีบทบาทก าหนดรูปแบบและวิธีจัดการเรียนรู้ท่ีสอดคล้องกับความ
ต้องการของชุมชน และช่วยระดมทรัพย์สิน เงินทอง วสัดอุุปกรณ์ หรือเข้าร่วมเป็นวิทยากรเพื่อสนบัสนุน
และส่งเสริมกิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกับการเรียนการสอนเป็นหลกั เพื่อน าไปสู่การพัฒนาประสิทธิภาพ
โรงเรียนขนาดเล็ก ดังนัน้ สรุปได้ว่า ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลรวมต่อประสิทธิภาพโรงเรียนขนาดเล็ก ได้แก่  
ปัจจัยด้านสมรรถนะของครูและบุคคลากรทางการศกึษา รองลงมา ได้แก่ ปัจจัยด้านการจัดการเรียนรู้ 
และปัจจยัการมีสว่นร่วม 

วรรณี เจตจ านงนุช ; และประยุทธ ไทยธานี  (2554) ศึกษาเร่ือง การวิจัยและพฒันา
รูปแบบการจดัการเรียนการสอนท่ีสง่เสริมการคิดวิเคราะห์ในโรงเรียนขนาดเลก็ พบวา่ โรงเรียนขนาดเล็ก
มีการจดัการเรียนการสอนท่ีสง่เสริมความคิดวิเคราะห์อยูใ่นระดบัปานกลาง และมีความต้องการในการ
สง่เสริมการคิดวิเคราะห์ของโรงเรียนขนาดเลก็อยูใ่นระดบัมาก  

กุลิดา ทศันพิทกัษ์  (2554)ศึกษาเร่ือง รูปแบบการสอนเพื่อสง่เสริมทกัษะการเรียนรู้
ตลอดชีวิตส าหรับโรงเรียนขนาดเล็ก พบว่า การพัฒนารูปแบบการสอนเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้
ตลอดชีวิตส าหรับโรงเรียนขนาดเลก็ เพื่อน าไปใช้ในการจดัการเรียนการสอนของครูผู้ซึง่มีบทบาทส าคญั
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ในการก าหนดพฤติกรรมผู้ เรียน แม้ว่าปัญหาการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนขนาดเล็กมีอยู่หลาย
ประการ เช่น ด้านงบประมาณ สื่อการสอน อัตราก าลงัครู ซึ่งสง่ผลต่อคุณภาพผู้ เรียน แต่ครูในฐานะ
ผู้จดัการเรียนรู้ต้องรู้จกัน าจุดเดน่ของความสมัพนัธ์ระหวา่งโรงเรียนขนาดเลก็กบัชุมชนเข้ามามีสว่นร่วม
ในการวางแผน การจัดท าหลกัสตูร กระบวนการสอน โดยใช้ภมิูปัญญาท้องถ่ิน แหลง่เรียนรู้ชุมชน มาสู่
กระบวนการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์และพฒันาผู้ เรียนให้มีคุณลกัษณะการเรียนรู้ตลอดชีวิต ครูผู้สอน
ต้องปฏิรูปกระบวนการสอน สอนให้ผู้ เรียนมีทกัษะและรักการเรียนรู้ต่อเน่ืองยาวนานจนกระทัง่สิน้ลม
หายใจ โดยใช้รูปแบบการสอนเพื่อสง่เสริมทกัษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต 6 ส ได้แก่ ขัน้ท่ี 1 สอนให้ผู้ เรียน
ก าหนดการเรียนรู้ด้วยตนเอง ขัน้ท่ี 2 สอนให้แสวงหาความรู้ ขัน้ท่ี 3 สอนให้คดัสรรองค์ความรู้ ขัน้ท่ี 4 
สอนให้ประเมินคณุคา่องค์ความรู้ ขัน้ท่ี 5 สอนให้ผู้ เรียนประยกุต์ความรู้ ขัน้ท่ี 6 สอนให้สร้างองค์ความรู้ 
เพื่อพัฒนาให้ผู้ เรียนให้มีทกัษะพืน้ฐานท่ีจ าเป็น มีสมรรถนะ ความรู้ ความสามารถท างานได้อย่างมี
ประสทิธิภาพ มีคณุภาพชีวิตท่ีดี แล้วสง่ผลไปสูค่รอบครัว สงัคมและประเทศชาติ 

พิพัฒน์ ภู่ภีโญ (2555) ศึกษาเร่ือง กลยุทธ์การบริหารโรงเรียนขนาดเล็กเพื่อการ
พฒันาแบบก้าวกระโดด พบว่า 1. ผลการศึกษาสภาพปัจจุบนัและสภาพท่ีพึงประสงค์ของการบริหาร
โรงเรียนขนาดเล็กท่ีมีการพฒันาแบบก้าวกระโดด สภาพปัจจุบนัของการบริหารโรงเรียนขนาดเล็กท่ีมี
การพฒันาแบบก้าวกระโดด ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยมีค่าเฉลีย่มากท่ีสดุในด้านการปฏิบติัอยา่ง
มีวินยั รองลงมา คือ ด้านการสร้างความยิ่งใหญ่อย่างยัง่ยืน สภาพท่ีพึงประสงค์ของการบริหารโรงเรียน
ขนาดเล็กท่ีมีการพฒันาแบบก้าวกระโดดในภาพรวม อยู่ในระดบัมากท่ีสดุ โดยมีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุดใน 
ด้านการสร้างความยิ่งใหญ่อย่างยัง่ยืน รองลงมา คือ ด้านการปฏิบัติอย่างมีวินัย  และค่าดชันีความ
ต้องการจ าเป็นของการบริหารโรงเรียนขนาดเล็กท่ีมีการพัฒนาแบบก้าวกระโดดเรียงล าดับตาม
ความส าคัญ ได้แก่ ความคิดท่ีมีวินัย การสร้างความยิ่งใหญ่อย่างยัง่ยืน คนท่ีมีวินัย และการปฏิบัติ
อย่างมีวินยั  และกลยุทธ์การบริหารโรงเรียนขนาดเล็กเพื่อการพฒันาแบบก้าวกระโดดประกอบด้วย 4 
กลยทุธ์หลกั 8 กลยทุธ์รอง และ 44 วิธีการด าเนินงาน ดงันี ้กลยทุธ์หลกัท่ี 1 พฒันาการคิดและตดัสนิใจ
ของบุคลากร กลยุทธ์รอง 1.1)สง่เสริมการมีสว่นร่วม คิดวิเคราะห์สภาพปัจจุบนั ปัญหา เข้าถึงและเห็น
คุณค่าของข้อมูลข่าวสารท่ีแท้จริง 1.2) สง่เสริมการมีสว่นร่วมการตดัสินใจ ในการปฏิบัติงาน กลยุทธ์
หลกัท่ี 2 เสริมสร้างการบริหารการเปลี่ยนแปลงสูค่วามยัง่ยืน   กลยุทธ์รอง 2.1) พัฒนาองค์กรท่ีมี การ
เปลี่ยนแปลงสูค่วามเข้มแข็ง 2.2) กระตุ้นการรวมพลงัเพื่อการเปลี่ยนแปลงและมั่นคง กลยทุธ์หลกัท่ี 3 
เสริมสร้างสมรรถนะบุคลากร กลยทุธ์รอง 3.1) พฒันาภาวะผู้น าของผู้บริหาร  3.2)เพิ่มประสิทธิภาพการ
ท างานของบุคลากร กลยุทธ์หลักท่ี  4 เสริมสร้างวัฒนธรรมการทางานเชิงรุก  กลยุทธ์รอง  
4.1) สง่เสริมวฒันธรรมการท างานแบบมีสว่นร่วม  4.2) เร่งพฒันาโรงเรียนแบบก้าวกระโดด 
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บุณยกุล  หัตถกี  (2556) ศึกษาเร่ือง รูปแบบการบริหารคุณภาพการศึกษาสู่ความ
เป็นเลิศของโรงเรียนขนาดเล็ก พบว่า องค์ประกอบการบริหารคุณภาพการศึกษาสูค่วามเป็นเลิศของ
โรงเรียนขนาดเลก็ จากการสงัเคราะห์เนือ้หา 17 แนวคิด พบว่า องค์ประกอบท่ีสอดคล้องกบัการบริหาร
คณุภาพการศกึษาสูค่วามเป็นเลศิ ประกอบด้วย 7 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) ด้านภาวะผู้น า (Leadership) 
2) ด้านการจัดการกระบวนการ (Process Management) 3) ด้านการวางแผนกลยุทธ์ (Strategic 
Planning) 4) ด้านการสร้างทีม (Team Working) 5) ด้านการประเมินตนเอง (Self-Assessment) 6) ด้าน
การมุ่ งเน้นนักเรียน ผู้ ปกครอง ชุมชน (Student and Stakeholders) และ 7) ด้านสารสนเทศและ
เทคโนโลยี (Information and Technology) จึงได้น ามาเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัยเพื่อวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยนัของการบริหารคณุภาพการศึกษาสูค่วามเป็นเลิศของโรงเรียนขนาดเล็ก และผล
จากการวิเคราะห์องค์ประกอบการบริหารคณุภาพการศกึษาสูค่วามเป็นเลศิของโรงเรียนขนาดเลก็ ทัง้ 7 
องค์ประกอบมีความสอดคล้องกบัข้อมลูเชิงประจกัษ์ ซึง่สอดคล้องกบักบัการพฒันาคณุภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ (PMQA) เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อด าเนินการท่ีเป็นเลิศ (Education Criteria for 
Performance Excellence) รางวลัคุณภาพแห่งชาติ (TQA) เกณฑ์รางวลัคุณภาพแห่งชาติเพื่อองค์กรท่ี
เป็นเลศิแสดงให้เห็นว่า ถ้าโรงเรียนขนาดเล็กมีการปฏิบติัหรือด าเนินการใดๆ โดยอาศยัองค์ประกอบทัง้ 
7 องค์ประกอบท่ีกลา่วมาแล้ว ยอ่มสง่ผลต่อการบริหารคณุภาพการศึกษาสูค่วามเป็นเลศิ โดยมีรูปแบบ 
ดงันี ้1) ด้านภาวะผู้น า (Leadership) ประกอบด้วย การมีภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง มีภาวะผู้น าทาง
วิชาการ และใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม  2) ด้านการจัดการกระบวนการ (Process 
Management) ประกอบด้วย การจัดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกับชุมชนให้หลากหลาย มีมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาชัดเจน และใช้กระบวนการปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพตามวงจร 
เดมม่ิง PDCA 3) ด้านการวางแผนกลยุทธ์ (Strategic Planning) ประกอบด้วย การใช้หลกัธรรมภิบาล 
หลกัการบริหารแบบมีสว่นร่วมในการบริหารโรงเรียน และก าหนดวิสยัทศัน์ ยทุธศาสตร์และการพฒันา
โรงเรียนชัดเจน 4) ด้านการสร้างทีม (Team Working) ประกอบด้วย การสร้างวฒันธรรมองค์การในการ
ท างาน สร้างบรรยากาศในการท างานและสนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาครูให้มีศักยภาพ 5) ด้านการ
ประเมินตนเอง (Self-Assessment) ประกอบด้วยการประเมินผลสมัฤทธ์ิกระบวนการจัดการเรียนการ
สอน ประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาสอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนขนาด
เล็กและความพึงพอใจของนกัเรียน ผู้ปกครองชุมชนในการจัดการศึกษา 6) ด้านการมุ่งเน้นนักเรียน 
ผู้ปกครอง ชุมชน (Student and Stakeholders) ประกอบด้วย การจัดความรู้คู่คุณธรรมและทกัษะชีวิต
ให้นกัเรียน สร้างบรรยากาศการเรียนรู้ท่ีเอือ้ตอ่การพฒันาศกัยภาพของนกัเรียนและสร้างความผกูพนัให้
นกัเรียน ผู้ปกครองและชุมชนมีสว่นร่วมในกิจกรรมของนกัเรียน และ 7) ด้านสารสนเทศและเทคโนโลยี 
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(Information and Technology) ประกอบด้วย การน าเทคโนโลยีมาให้ความรู้บริการชุมชน ใช้เทคโนโลยี
มาให้ความรู้บริการชุมชน ใช้เทคโนโลยีจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียน ครูใช้เทคโนโลยีจัดการ
เรียนการสอน และผู้บริหารใช้เทคโนโลยีในการบริหารจดัการ 

พทัธนันท์ หรรษาภิรมย์โชค; และจิราภรณ์ กาแก้ว  (2557) ศึกษาเร่ือง แนวทางการ
พฒันาคณุภาพโรงเรียนขนาดเลก็ในชุมชน พบวา่ สภาพปัญหาและปัจจยัท่ีสง่ผลต่อความส าเร็จในการ
บริหารจัดการของโรงเรียนขนาดเล็กในชุมชน ส่วนใหญ่  สภาพปัญหาของโรงเรียนมีดังนี ้  
1) ด้านการบริหารจดัการ คือ ผู้ปกครองมีฐานะยากจนไม่สามารถสง่เสริม สนบัสนุนการด าเนินงานของ
โรงเรียน และการเรียน ของบุตรหลานได้มากเทา่ท่ีควร 2) ด้านบุคลากร คือ มีครูไม่ตรงกับ สาขาวิชาเอก
หรือวิชาท่ีถนดั และครูต้องรับ ภาระหนกั สอนหลายระดบั หลายรายวิชา 3) ด้านการจัดการเรียนรู้ คือ 
นักเรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนต ่า มีปัญหาการคิดวิเคราะห์และการคิดค านวณ  4) ด้านอาคาร
สถานท่ี/ สือ่ /วสัด/ุอุปกรณ์/ครุภณัฑ์ คือ ขาดวสัด ุครุภณัฑ์  ท่ีจ าเป็น เช่น คอมพิวเตอร์ 5) ด้านการมีสว่น
ร่วมของชุมชน คือ ชาวบ้าน มีฐานะยากจนจึงท าให้การระดมทรัพยากรในการจัดการศกึษาท าได้ยาก 6) 
ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ คือ ไม่สามารถด าเนินงานตามนโยบายเก่ียวกับ โรงเรียนขนาดเล็ก
เน่ืองจากไม่ชดัเจน เปลี่ยนแปลงบอ่ยและไม่ตอ่เน่ืองและปัจจยัแห่งความส าเร็จ คือ 1) คณุลกัษณะของ
ผู้บริหาร ควรมีภาวะผู้น า 2) คุณลกัษณะของครู/ บุคลากรทางการศึกษาควรมีความสามารถในการ
วางแผนและจัดการการเรียนรู้ได้อย่าง มีประสิทธิภาพสงูสดุกบับริบทของโรงเรียน 3) การจัดการเรียนรู้ 
ควรรู้จักประยุกต์ใช้สือ่เทคโนโลยี และแหลง่เรียนรู้ ในท้องถ่ิน  4) รูปแบบ การจดัการเรียนการสอน ควร
เป็นแบบคละชัน้และบูรณาการกลุม่สาระในหลกัสตูร 5) วัสดุ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีทางการศึกษา 
ควรมีความเหมาะสมกบัผู้ เรียน 6) แหลง่เรียนรู้ ควรมีการบูรณาการปราชญ์ชาวบ้านมาเป็นผู้สอนด้าน
ภูมิปัญญา /ด้านชุมชนให้กับผู้ เรียน  7) อัตราสว่นครู  :รียน คือนกัเ  ครู 1 คนต่อนกัเรียน 20 คน  8) การ
ประเมินผลและระบบนิเทศการศึกษา ควรมีการติดตามผลและพฒันาการด าเนินงานต่อเน่ืองและถูกวิธี 
เพื่อผลกัดันให้โรงเรียนขนาดเล็กมีคุณภาพตามความคาดหวังของชุมชน 9) งบประมาณ ควรมีการ
จัดสรรงบประมาณโดยยึดหลักความยุติธรรม 10) การมีส่วนร่วมของชุมชน ควรมีการช่วยระดม
ทรัพยากรต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินเงินทอง วสัดุ อุปกรณ์ จากชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
เอกชน 11) การแปลงนโยบายลงสูส่ านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษา ควรให้การสนบัสนุนบุคลากร เจ้าหน้าท่ี
ธุรการ พนกังานอตัราจ้างชัว่คราวหรือพนกังานราชการหรือวิทยากรภายนอกในกรณีท่ีโรงเรียนขนาดเล็ก 
ขาดแคลนอัตราก าลงั  ผลการศกึษาความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็กท่ีเป็นต้นแบบ สามารถ
สรุปได้ 3 ประการดงันี ้ประการหนึ่ง คือ สภาพปัญหาของโรงเรียนขนาดเลก็ในชุมชุมท่ีส าคญัคือ 1) ด้าน
การบริหารจดัการ คือ การสนบัสนุนด้านการศึกษาขององค์การบริหารสว่นจังหวดัองค์การบริหารสว่น
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ต าบลมีความเข้าใจวา่เป็นการใช้เงินผิดประเภท และชุมชนขาดความเช่ือมั่น ความศรัทธาต่อคุณภาพ
การจดัการเรียนการสอนของโรงเรียน 2) ด้านบุคลากร คือ ครูไม่ครบกลุม่สาระและไม่ครบชัน้ 3) ด้านการ
จัดการเรียนรู้ คือ เด็กนักเรียน ในพืน้ท่ีมีน้อยเพราะย้ายตามพ่อแม่ และเด็กนักเรียนท่ีย้ายมาจาก
ตา่งจงัหวดัมีพืน้ฐานท่ีแตกต่างกนัมากจึงสง่ผลท าให้ครูต้องรับภาระในการพฒันาเด็กท่ีอ่านหนงัสือไม่
ออกและเขียนไม่ได้ 4) ด้านอาคารสถานท่ี /สื่อวสัด/ุอุปกรณ์/ครุภณัฑ์ คือ  อาคารเรียนไม่ปลอดภยัและ
เทคโนโลยี / สื่อมีการช ารุดทรุดโทรม  5) ด้านการมีส่วนร่วมของชุมชน คือ การสนับสนุนขององค์กร
ปกครองสว่นท้องถ่ินในแต่ละแหง่มีความแตกต่างกัน และ 6) การน านโยบายสูก่ารปฏิบติั คือ ไม่ชัดเจน 
เปลีย่นแปลงบ่อยและไม่ตอ่เน่ือง ประการท่ีสอง คือ ปัจจยัแหง่ความส าเร็จท่ีส าคญั ได้แก่ 1) การมีสว่น
ร่วมโดยชุมชนต้องเห็นคุณค่า 2) ผู้บริหารท่ีสร้างขวญัก าลงัใจ  เห็นคุณค่าของโรงเรียนขนาดเล็กและ
ทุ่มเทในการท างานอย่างเต็มก าลงัความสามารถ 3 ) บุคลากรท่ีมีความมุ่งมั่นในการท างานไม่ค านึง
แม้วา่จะเป็นโรงเรียนขนาดเลก็ และครูต้องมีจิตวิญญาณความเป็นครูสงู จดัการเรียนการสอนท่ีสามารถ
ประยุกต์ได้หลายรูปแบบ 4) ผู้ปกครอง สามารถสนับสนุนส่งเสริมนักเรียนได้และมีความเช่ือมั่นต่อ
โรงเรียน ท าให้ผู้อ านวยการโรงเรียน ตัง้ใจ 5) ผู้ เรียนต้องได้รับการอบรมสัง่สอนให้เป็นไปตามเป้าหมาย
และเกณฑ์ท่ีโรงเรียนก าหนด  6) งบประมาณมีความสมัพนัธ์กับกิจกรรมการเรียนการสอน 7) อุปกรณ์ 
สือ่การเรียนการสอนเป็นตวัเสริม และประการท่ีสาม คือ แนวทางการพฒันา ประกอบด้วย 1) การบริหาร
จดัการควรมีการท างานแบบเชิงรุก 2) ผู้บริหารต้องท าได้ทุกอยา่งและสามารถบริหารงานบนความขาด
แคลนได้  3) ครู /บุคลากรมุ่งมัน่ ท างานเต็มความสามารถ มีทกัษะการจัดการเรียนรู้และคิดหานวตักรรม  
4) รูปแบบการจัดการเรียนรู้ เช่น การคละชัน้  5) ลกัษณะวสัดุ อุปกรณ์ สื่อและเทคโนโลยี ควรมีการ
สนับสนุนเหมือนกับโรงเรียนขนาดใหญ่  6) แหล่งเรียนรู้มีทัง้ภายในโรงเรียน และภายนอกโรงเรียน   
7) อัตราส่วนครู  :นกัเรียน ควรให้ครูครบชัน้  8) ระบบการประเมินผลและระบบนิเทศ ส าหรับโรงเรียน
ขนาดเล็กควรเป็นแบบมีส่วนร่วม  โดยครูผู้ สอนและผู้ บริหารหารือช่วยกันแบบกัลยาณมิตร   
9) งบประมาณควรมีการจัดสรรท่ีนอกเหนือจากหลกัการค านวณแบบรายหัว 10) รูปแบบการบริหาร
จัดการควรลงรากลกึเข้าใจถึงปัญหาและไม่ควรยึดรูปแบบ 11) ระบบการบริหารบุคลากรท่ีสร้างขวัญ
ก าลงัใจกับครูอัตราจ้าง และมีระบบการพิจารณาความดีความชอบ 12) วิธีการให้ได้รับการสนบัสนุน
จากหน่วยงานภายนอกควรใช้ความสัมพันธ์อันดีของผู้ บริหารโรงเรียนกับหน่วยงาน 13) วิธีการ
ด าเนินงานแบบเครือขา่ยความร่วมมือเพื่อยกระดบัคณุภาพของโรงเรียนด้วยการจดัท าเครือขา่ยวิชาการ
และจัดกิจกรรมพัฒนาผู้ เรียน 14) การมีสว่นร่วมขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในการร่วมคิด  ร่วม
พัฒนาร่วมสนับสนุนงบประมาณ 15) การมีส่วนร่วมของชุมชนโดยการสนับสนุนงบประมาณ คน 
แรงงานให้กับโรงเรียน  16) การแปลงนโยบายระดบัชาติของส านกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษา ควรมีการรับ
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ฟังผลสะท้อนความต้องการจากหน่วยปฏิบติัก่อนมีการก าหนดนโยบาย 17) ความเหมาะสมของตวับง่ชี ้
ในการประเมินคุณภาพท่ีควรพิจารณาคือ ผลสมัฤทธ์ิ ทางการเรียนของผู้ เรียน 18) ข้อเสนอแนะคือควร
สง่เสริมการใช้ภาษาไทยเป็นภาษาหลกัในอาเซียนและพฒันาโรงเรียนเป็นแหลง่ข้อมลูหรือแหลง่ความรู้
ของคนในหมู่บ้านได้และแนวทางการพฒันาคณุภาพโรงเรียนขนาดเล็กในชุมชน ประกอบด้วย 1. ปัจจัย
ท่ีส่งผลต่อความ ส าเร็จของโรงเรียนขนาดเล็ก ได้แก่ ปัจจัยภายใน ประกอบด้วย 1) ด้านการบริหาร
จัดการ  2) ด้านบุคลากร 3) ด้านการจัดการเรียนรู้ และ 4) อาคารสถานท่ี สื่อ วัสดุ อุปกรณ์ ครุภณัฑ์ 
และปัจจยัภายนอก ประกอบด้วย 1) การมีสว่นร่วมของชุมชน และ 2) การน านโยบายสูก่ารปฏิบติั และ 
2. วิธีการด าเนินงานแบ่งออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่ ระดบัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน 
ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษา และสถานศกึษา 

5.2 งานวิจัยต่างประเทศ 
เชม (Schempp, 1995)ได้ท าการศึกษาเร่ืองการเรียนรู้ในงานท่ีท า วิเคราะห์การเสาะ

แสวงหาความรู้ของครู จุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาวิเคราะห์เกณฑ์ท่ีครูใช้ในการเสาะแสวงหาความรู้
เพื่อใช้ในการสอนได้ประสบผลส าเร็จ โดยใช้กรณีศึกษากับครู 2 คนท่ีมีประสบการณ์การสอนใน
โรงเรียนรัฐบาล ผลการศึกษาพบว่า เกณฑ์ท่ีวัดความรู้ท่ีชัดเจนของครูมีองค์ประกอบ ดังนี ้  
1) การปฏิบติัและด าเนินการในชัน้เรียน (ครูได้สงัเกตดูประสบการณ์ต่างๆ ท่ีเกิดจากการท างาน
น ามาด าเนินการในชัน้เรียน) 2) พฤติกรรมของครู (ครูได้จากการสงัเกตพฤติกรรมการปฏิบติังาน
สอนของครูคนอ่ืน) 3) ความรู้ด้านเนือ้หาวิชา (ครูได้ฐานความรู้มาจากความรู้เดิมศึกษาตามความ
สนใจของจนหาจากแหลง่ความรู้อ่ืนๆ ท่ีสะดวกต้องการค้นคว้าและจากความสนใจของนกัเรียน) 
4) ความรู้เก่ียวกับวิชาชีพครู (ได้มาจากทัง้ 3 ข้อข้างต้นท่ีผ่านการปฏิบัติฝึกฝน สาธิตและท า
กิจกรรม) และเงื่อนไขภายนอก (อิทธิพลจากนอกชัน้เรียน เช่น กฎหมายนโยบายของโรงเรียน) 

เชสเตอร์ (Chester, 1966) ได้ศึกษาความรับผิดชอบของผู้บริหารโรงเรียนส่งผลต่อ
การสง่เสริมให้ครูมีความสามารถเพิ่มขึน้ ได้แก่ การสง่เสริมให้ครูศกึษาทดลอง วิจยัเทคนิคหลายๆ 
วิธีให้ครูมีสว่นร่วมในการวางแผนจดัอบรม สาธิตวิธีการสอนให้ครูคุ้นเคยกับวิธีการสอนแบบตา่งๆ 
อภิปรายปัญหาปรับปรุงการสอน จัดโครงการให้ครูในโรงเรียนสบัเปลี่ยนกันเยี่ยมชัน้เรียนและ
สงัเกตการสอน จัดหาวิทยากรมาช่วยในการประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดปฐมนิเทศอบรมความรู้
เก่ียวกับวิชาการศึกษาเพิ่มเติมแก่คณะครู ส่งเสริมให้ครูอ่านหนังสือหรือบทความเพื่อปรับปรุง
เทคนิคการสอน 

บรานฮาร์ท (Barnhart, 2011)ได้ท าการศึกษาปัจจัยเสีย่งท่ีจะท าให้การจดัการศึกษา
ล้มเหลว เม่ือท าการพิจารณาจ าแนกโรงเรียนเป็น 3 ประเภท คือ โรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนท่ีอยู่
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ชนบท และโรงเรียนท่ีมีความพร้อมทางทรัพยากร โดยท าการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ จากกรณี
ตัวอย่าง 2 กรณีพบว่า 1) ผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียรับทราบสภาพปัญหาทางการเงินของโรงเรียนใน
ระดับท่ีแตกต่างกัน 2) ผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียของโรงเรียนเห็นว่างบประมาณเป็นเร่ืองท่ีรัฐต้อง
รับผิดชอบ 3) ผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียของโรงเรียนจะด าเนินการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน   
4) ผู้ มีสว่นได้ส่วนเสียของโรงเรียนรับทราบและตระหนักดีว่าโรงเรียนขนาดเล็กมีแนวโน้มท่ีจะมี
ความเสี่ยงเร่ืองภาระคา่ใช้จ่ายท่ีสงูกวา่โรงเรียนขนาดใหญ่ 5) ผู้ มีสว่นได้สว่นเสยีของโรงเรียนรู้ว่า
คณุภาพโรงเรียนขนาดเลก็มกัจะไม่ดีในด้านของหลกัสตูรและการจดักิจกรรมเสริมหลกัสตูร 

หยี ก็อง (Yigong, 2005) ศึกษาเก่ียวกับผลของขนาดของโรงเรียนประจ าเมืองใน
ชนบทรัฐเพนซิลเวเนียต่อการจัดการด้านการเงิน ภาวะผู้น าด้านการบริหาร และผลสมัฤทธ์ิด้านการ
เรียนของผู้ เรียน ผลจากการศกึษาพบวา่โรงเรียนขนาดเล็กและขนาดใหญ่ประจ าเมืองในชนบทรัฐ
เพนซิลเวเนียไม่แตกต่างกันในด้านของการใช้จ่ายเงินต่อหัวนักเรียน , การมีคณะกรรมการการ
ท างาน, หลกัสตูรโรงเรียนท่ีจัดส าหรับระดบัปฐมวยัและประถมศึกษา, ทรัพยากรด้านการศึกษา,
การด าเนินการและความส าเร็จของผู้ เรียน อยา่งไรก็ตาม โรงเรียนขนาดใหญ่ประจ าเมืองในชนบท
นัน้มีหลกัสูตรการเรียนให้ผู้ เรียนระดบัประถมมากกว่าโรงเรียนขนาดเล็ก  และยังมีระดับผลการ
สอบมาตรฐานท่ีสงูกว่าโรงเรียนขนาดเลก็อยา่งมีนยัส าคญั จากการวิเคราะห์เพิ่มเติมนีย้งับ่งบอก
อีกว่าขนาดของโรงเรียนประจ าเมืองไม่ใช่เป็นผลกระทบโดยตรงต่อผลการเรียนของนกัเรียน  และ
ถ้าจะพูดให้ถูก  แล้วระดับเศรษฐสังคมของโรงเรียนประจ าเมือง  และหลักสูตรท่ีมี ท่ีระดับ
ประถมศกึษาเป็นสองสิง่ท่ีเป็นสิง่บง่ชีท่ี้ส าคญัตอ่ผลการเรียนของนักเรียน 
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บทที่ 3  
วิธีด าเนินการวจัิย 

ในการวิจัยครัง้นีเ้ป็นการศึกษา เร่ือง  แนวทางการพัฒนาบุคลากรโรงเรียนมัธยมศึกษา 
ขนาดเลก็ ตามแนวคิดการศกึษาไทย 4.0  มีความมุ่งหมายเพื่อศกึษาความรู้ ความเข้าใจของบุคลากร
โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็กตามแนวคิดการศึกษาไทย 4.0 และน าเสนอแนวทางการพัฒนา
บุคลากรโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็กตามแนวคิดการศึกษาไทย 4.0 ท่ีเหมาะสม ซึ่งผู้วิจัยได้
ก าหนดการวิจยั แบง่เป็น 2 ขัน้ตอน ตามล าดบั ดงันี ้

ขัน้ตอนท่ี 1 การศกึษาความรู้ความเข้าใจของบุคลากรโรงเรียนมธัยมศกึษาขนาดเล็ก 

ท่ีมีตอ่แนวคิดการศกึษาไทย 4.0  ด้วยการใช้แบบทดสอบ และแบบสมัภาษณ์ 
ขัน้ตอนท่ี 2 เสนอแนวทางการพัฒนาบุคลากร โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็กตาม

แนวคิดการศกึษาไทย 4.0 ด้วยการใช้การใช้แบบประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ 

1. ขัน้ตอนที่ 1 การศึกษาความรู้ความเข้าใจของบุคลากรโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก  
ที่มีต่อแนวคดิการศึกษาไทย 4.0   

1.1 การก าหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
1.1.1 ประชากร  

ประชากรในการวิจัยขัน้ตอนนี ้คือ ผู้ บริหารและครูผู้ ปฏิบัติการสอนโรงเรียน
มธัยมศึกษาขนาดเลก็ในกรุงเทพมหานครท่ีตัง้อยู่ในเขตพืน้ท่ีส านกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษามัธยมศึกษา
เขต 1 ปีการศึกษา 2560 (ส านกังานคณะกรรมการศกึษาขัน้พืน้ฐาน, 2561) จ านวน 6  โรงเรียน ประกอบด้วย 
ผู้บริหารจ านวน 6 คน และครู จ านวน  139 คน  ซึง่มีเกณฑ์ในการเลอืกดงันี ้

1. สถานศึกษาขัน้พืน้ฐานระดบัมธัยมศึกษาในกรุงเทพมหานครท่ีมีขนาดเล็ก 
หมายถึง โรงเรียนท่ีมีจ านวนนกัเรียนน้อยกวา่ 500 คน ตามเกณฑ์การก าหนดขนาดและประเภท
ของสถานศึกษาของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร (ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
กรุงเทพมหานคร , 2559) แบ่งออกเป็น จ านวน 2 เขตพืน้ท่ี ดังนี ้ส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษา
มธัยมศึกษาเขต 1 มีโรงเรียนขนาดเล็ก จ านวน 6 โรงเรียน จากโรงเรียนทัง้หมด 67 โรงเรียน และ
ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศึกษาเขตมีโรงเรียนขนาดเล็กจ านวน 2 โรงเรียน จากโรงเรียน
ทัง้หมด 52 โรงเรียน ผู้วิจยัเลือกศกึษาโรงเรียนขนาดเล็กท่ีตัง้อยูใ่นเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา
เขต 1 เน่ืองจากมีจ านวนโรงเรียนและประชากรมากกว่าเขตพืน้ท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 และ
โรงเรียนท่ีตัง้อยู่ในเขตพืน้ท่ีส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 มีแนวโน้มท่ีจ านวน
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นกัเรียนลดลงและส่งผลให้มีโรงเรียนขนาดเล็กเพิ่มมากขึน้ เม่ือเทียบกับโรงเรียนท่ีตัง้อยู่ในเขตพืน้ท่ี
ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษาเขต 2 ท่ีมีจ านวนโรงเรียนขนาดเล็กคงท่ี 

2. โรงเรียนท่ีตัง้อยู่ในเขตพืน้ท่ีส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 1  
มีโรงเรียนขนาดเล็ก จ านวน 6 โรงเรียน (ส านกังานคณะกรรมการศึกษาขัน้พืน้ฐาน, 2560) ข้อมูล 
ณ วนัท่ี 10 มิถนุายน 2560 ดงันี ้ 

2.1 โรงเรียนวดับวรนิเวศ    
2.2 โรงเรียนวดัสงัเวช     
2.3 โรงเรียนวดัสระเกศ   
2.4 โรงเรียนมกักะสนัพิทยา   
2.5 โรงเรียนสวนอนนัต์   
2.6 โรงเรียนพิทยาลงกรณ์พิทยาคม   

1.1.2 กลุ่มตัวอย่าง  
กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยขัน้ตอนนี ้คือ ผู้ บริหารได้แก่ ผู้ อ านวยการโรงเรียน 

จ านวน  6 คน และหวัหน้ากลุม่สาระการเรียนรู้ 8 กลุม่สาระการเรียนรู้ จ านวน 48 คน รวมกลุม่ตวัอยา่ง
ท่ีให้ข้อมลู ทัง้สิน้ 54 คน โดยใช้วิธีการเลอืกกลุม่ตวัอยา่งแบบเจาะจง (Purposive Sampling)  ดงันี ้

1. ผู้บริหาร ได้แก่ ผู้อ านวยการโรงเรียน จ านวน 6 คน 
2. ครู ได้แก่ หวัหน้ากลุม่สาระการเรียนรู้  8 กลุม่สาระการเรียนรู้ จ านวน 48 คน  

2.1 หวัหน้ากลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาไทย  จ านวน 6 คน  
2.2 หวัหน้ากลุม่สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  จ านวน 6 คน  
2.3 หวัหน้ากลุม่สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  จ านวน 6 คน  
2.4 หวัหน้ากลุม่สาระการเรียนรู้สงัคมศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม จ านวน 6 คน  
2.5 หวัหน้ากลุม่สาระการเรียนรู้สขุศกึษาและพลศกึษา  จ านวน 6 คน  
2.6 หวัหน้ากลุม่สาระการเรียนรู้ศิลปะ  จ านวน 6 คน  
2.7 หวัหน้ากลุม่สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี จ านวน 6 คน  
2.8 หวัหน้ากลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาตา่งประเทศ  จ านวน 6 คน  
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1.2  การสร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
ในขัน้ตอนนี ้ผู้วิจัยใช้เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลความรู้ความเข้าใจของบุคลากร

โรงเรียนมธัยมศึกษาขนาดเลก็ท่ีมีตอ่แนวคิดการศกึษาไทย 4.0 จ านวน 2 ฉบบั ได้แก่ แบบทดสอบ 
ผู้ ให้ข้อมูลหลกั คือ หวัหน้ากลุม่สาระการเรียนรู้ 8 กลุม่สาระการเรียนรู้ และแบบสมัภาษณ์ ผู้ ให้
ข้อมลูหลกั คือ ผู้อ านวยการโรงเรียน ซึง่มีรายละเอียด ดงันี ้

1.2.1 แบบทดสอบความรู้ความเข้าใจของบุคลากรโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก 
ที่มีต่อแนวคิดการศึกษาไทย 4.0 

1.2.1.1 ลกัษณะเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมลู  
แบบทดสอบความรู้ความเข้าใจของบุคลากรโรงเรียนมธัยมศกึษาขนาดเลก็ ท่ี

มีต่อแนวคิดการศึกษาไทย 4.0 ผู้ให้ข้อมูล คือ หวัหน้ากลุม่สาระการเรียนรู้ 8 กลุม่สาระการเรียนรู้ 
แบง่ออกเป็น 2 ตอน ดงันี ้

ตอนท่ี 1 เป็นข้อค าถามเก่ียวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบทดสอบ ได้แก่ 
เพศ อาย ุวฒุิการศกึษา ต าแหนง่ ระดบัต าแหนง่และวิทยฐานะ ประสบการณ์การท างาน ลกัษณะ
เป็นแบบบงัคบัให้เลอืก (forced choice) จ านวน 6 ข้อ  

ตอนท่ี 2 เป็นข้อค าถามเก่ียวกบัความรู้ ความเข้าใจของบุคลากรโรงเรียน
มธัยมศกึษาขนาดเล็กท่ีมีตอ่แนวคิดการศกึษาไทย 4.0 ลกัษณะเป็นแบบทดสอบแบบเลือกตอบ 4 
ตวัเลือก(Multiple Choice Test) จ านวน 21 ข้อ ก าหนดให้ตอบถูกได้ 1 คะแนน ตอบผิดหรือไม่
ตอบได้ 0 คะแนน ซึง่ครอบคลมุเนือ้หา 3 องค์ประกอบหลกั ได้แก่ 

ด้านท่ี 1 หลกัสตูร  จ านวน  4 ข้อ ( ข้อท่ี 1-4) 
ด้านท่ี 2 การจดัการเรียนรู้  จ านวน 13 ข้อ (ข้อท่ี 5-17) แบง่เป็น 

2.1 การจัดการเรียนรู้เพื่อพฒันาทักษะการเรียนรู้และนวตักรรม
จ านวน 6 ข้อ (ข้อท่ี 5-10) 

2.2 การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะด้านสารสนเทศ สื่อและ
เทคโนโลยี จ านวน 2 ข้อ (ข้อท่ี 11-12) 

2.3 การจดัการเรียนรู้เพื่อพฒันาทกัษะชีวิตและการท างาน จ านวน 5 ข้อ 
(ข้อท่ี 13-17) 

ด้านท่ี 3 การวดัและประเมินผล จ านวน 2 ข้อ (ข้อท่ี 18-19) 
ด้านท่ี 4 การจดัสภาพแวดล้อมและแหลง่เรียนรู้ จ านวน 2 ข้อ (ข้อท่ี 20-21) 
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1.2.1.2 ขัน้ตอนการสร้างเคร่ืองมือวิจยั 
ผู้วิจยัได้ด าเนินการสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั ดงันี ้

1. ศึกษา วิเคราะห์ สงัเคราะห์เอกสาร ต ารา งานวิจยัและแนวคิดทฤษฎี
ของนกัวิชาการท่ีเก่ียวข้องกับการศึกษาไทย 4.0 เพื่อสรุปเป็นกรอบแนวคิดการวิจัยและค าจ ากัด
ความท่ีใช้ในการวิจยั  

2. น าข้อมลูท่ีได้มาสร้างเป็นแบบทดสอบฉบบัร่าง และเสนอตอ่อาจารย์ท่ี
ปรึกษาปริญญานิพนธ์ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องในการใช้ภาษาและความสอดคล้องของข้อ
ค าถามกบัโครงสร้างเนือ้หา เพื่อน าไปปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ 

3. น าแบบทดสอบฉบับร่างท่ีแก้ไขปรับปรุงแล้วพร้อมกับรายละเอียด
เก่ียวกับเค้าโครงการวิจยั เสนอให้ผู้ เช่ียวชาญ จ านวน 5 คน ซึง่ประกอบด้วย  นกัวิชาการทางด้าน
การบริหารการศึกษา นกัวิชาการด้าน วิจัยและออกแบบเคร่ืองมือการวิจัย ผู้ เช่ียวชาญด้านการศกึษา 
(ดังรายนามในภาคผนวก ก) เพื่อพิจารณาตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบในด้านความ
เท่ียงตรงเชิงเนือ้หา(Content Validity) โดยพิจารณาหาค่าดัชนีความสอดคล้องและความ
เหมาะสมของค าถามรายข้อ (Index of Item-Objective Congruence หรือ IOC) โดยใช้เกณฑ์
การให้คะแนนความคิดเห็นของผู้ เช่ียวชาญ ดงันี ้

+ 1   หมายถึง   ข้อค าถามนัน้สอดคล้องกบัสิง่ท่ีต้องการศกึษา 
0   หมายถึง   ข้อค าถามนัน้ไม่อาจตดัสนิได้วา่มีความสอดคล้องกับ

สิง่ท่ีต้องการศกึษา 
- 1   หมายถึง   ข้อค าถามนัน้ไม่สอดคล้องกบัสิง่ท่ีต้องการศกึษา 
ส าหรับเกณฑ์ท่ีใช้ในการตดัสนิผลการตรวจสอบความตรงเชิงเนือ้หา

คา่ดชันีความสอดคล้องและความเหมาะสมเป็นรายข้อ คา่ IOC ท่ีค านวณได้ต้องอยูร่ะหวา่ง 0.50-
1.00 ซึง่แสดงวา่ ข้อค าถามนัน้สอดคล้องกบัสิง่ท่ีต้องการศึกษา ถ้าต ่ากวา่ 0.5 แสดงวา่ข้อค าถาม
นัน้จะต้องปรับปรุง แก้ไข โดยพิจารณาจากข้อเสนอแนะของผู้ เช่ียวชาญ 

จากนัน้น าผลการพิจารณาของผู้ เช่ียวชาญมาค านวณหาค่าดัชนี 
IOC โดยใช้สตูร 

IOC = ƩR 
            N 
เม่ือ IOC  แทน ดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับสิ่งท่ีต้องการ

ศกึษา 
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ƩR   แทน ผลรวมคะแนนความคิดเห็นของผู้ เช่ียวชาญ 
N    แทน จ านวนผู้ เช่ียวชาญ 
ผลการวิ เคราะห์หาค่า IOC เป็นรายข้อท่ีได้อยู่ระหว่าง 0.60-1.00   

มีจ านวน 27 ข้อ  จ าแนกตามค่าคะแนน คือ ค่า IOC = 1.00 มีจ านวน 11 ข้อ ค่า IOC = 0.80 มี
จ านวน 10 ข้อ และคา่ IOC = 0.60 มีจ านวน 6 ข้อ และไม่พบข้อค าถามท่ีได้ความสอดคล้องเฉลี่ย
ต ่ากวา่ 0.05 

4. น าแบบทดสอบถามมาปรับแก้ตามค าแนะน าของผู้ เช่ียวชาญ และ
น าเสนอตอ่อาจารย์ท่ีปรึกษา เพื่อพิจารณาความเห็นชอบในการปรับปรุงแก้ไขแบบทดสอบ 

5. น าแบบทดสอบไปทดสอบหาค่าความเช่ือมั่น (Reliability) ความยาก
งา่ย(Difficulty index) และคา่อ านาจจ าแนก (Discriminant index) ของแบบทดสอบความรู้ ความ
เข้าใจของบุคลากรโรงเรียนมธัยมศึกษาขนาดเลก็ท่ีมีต่อแนวคิดการศึกษาไทย 4.0  โดยการน าไป
ทดลองใช้  (Try out) กับโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็กสังกัดส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษา
มธัยมศกึษา เขต 2  ซึง่ไม่ใช่กลุม่ตวัอยา่ง จ านวน 30 คน แล้วน าข้อมลูท่ีได้มาวิเคราะห์   

6. น าคะแนนท่ีได้มาวิเคราะห์เพื่อหาค่าความยากงา่ย (Difficulty index) 
และหาคา่อ านาจจ าแนก (Difficulty index) โดยใช้โปรแกรม TAP (Test Analysis Program) โดย
เรียงล าดบัคะแนนตัง้แตค่ะแนนสงูสดุ ลงไปสูค่ะแนนต ่าสดุ  แล้วแบง่เป็นกลุม่สงูกบักลุม่ต ่า โดยใช้
เทคนิค 50% ผลการวิเคราะห์หาคา่ความยากงา่ย (P) และคา่อ านาจจ าแนก (R) ของแบบทดสอบ
พบวา่มีคา่ความยากงา่ย(P) อยู่ระหวา่ง 0.33 - 0.47 และคา่อ านาจจ าแนก(R) อยูร่ะหวา่ง  0.44 – 
0.89  (เบสท์ , 1981 อ้างในกาญจนา วฒัาย ุ,2548)  และน าแบบทดสอบ มาวิเคราะห์หาคา่ความ
เช่ือมั่นโดยวิธีการของคูเดอร์-ริชชาร์ดสนั (Kuder – Richardson procedure) โดยใช้สตูร  KR-20  
(ล้วน สายยศและองัคณา สายยศ ,2543) ซึง่ได้คา่ความเช่ือมัน่ 0.83 

7. ปรับปรุง แก้ไขแบบทดสอบ ให้สมบูรณ์ก่อนน าไปเก็บข้อมูลจริงใน
ล าดบัตอ่ไป  

1.2.2 แบบสัมภาษณ์ความคิดเห็นด้านความรู้ความเข้าใจของบุคลากร
โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก ที่มีต่อแนวคิดการศึกษาไทย 4.0  

1.2.2.1 ลกัษณะเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมลู  
แบบสมัภาษณ์ความคิดเห็นด้านความรู้ความเข้าใจของบุคลากรโรงเรียน

มัธยมศึกษาขนาดเล็กท่ีมีต่อแนวคิดการศึกษาไทย 4.0 ผู้ ให้ข้อมูล คือ ผู้อ านวยการโรงเรียน แบ่ง
ออกเป็น 3 ตอน ดงันี ้
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ตอนท่ี 1 เป็นข้อค าถามเก่ียวกบัสถานภาพของผู้ตอบแบบทดสอบ  ได้แก่  
เพศ อาย ุ วุฒิการศึกษา ต าแหน่งและวิทยฐานะ ประสบการณ์การท างาน ลกัษณะเป็นแบบเติม
ค าและบงัคบัให้เลอืกตอบ จ านวน 5 ข้อ   

ตอนท่ี 2 เป็นข้อค าถามเก่ียวกับความเห็นด้านความรู้ ความเข้าใจของ
บุคลากรโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็กท่ีมีต่อแนวคิดการศึกษาไทย 4.0 ลักษณะเป็นแบบ
สมัภาษณ์แบบมีโครงสร้าง จ านวน 11 ข้อ  ซึง่ครอบคลมุเนือ้หา 3 องค์ประกอบหลกั ได้แก่ 

ด้านท่ี 1 หลกัสตูร  จ านวน  3 ข้อ  (ค าถาม ข้อท่ี 1-3) 
ด้านท่ี 2 การจดัการเรียนรู้  จ านวน 7 ข้อ แบง่เป็น   

2.1 ทกัษะการเรียนรู้และนวตักรรม จ านวน 3 ข้อ (ข้อท่ี 4-6)    
2.2 ทกัษะด้านสารสนเทศ สือ่และเทคโนโลยี จ านวน 1 ข้อ (ข้อท่ี 7)  
2.3 ทกัษะชีวิตและการท างาน จ านวน 2 ข้อ (ข้อท่ี 8-9) 

ด้านท่ี 3 การวดัและประเมินผล จ านวน 1 ข้อ (ข้อท่ี 10) 
ด้านท่ี 4 การจดัสภาพแวดล้อมและแหลง่เรียนรู้ จ านวน 1 ข้อ (ข้อท่ี 11) 

ตอนท่ี 3 เป็นข้อค าถามเก่ียวกับปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะแนว
ทางการพฒันาบุคลากรโรงเรียนมธัยมศกึษาขนาดเลก็ตามแนวคิดการศกึษาไทย 4.0 จ านวน 4 ข้อ 

1.2.2.2 ขัน้ตอนการสร้างเคร่ืองมือวิจยั 
ผู้วิจยัได้ด าเนินการสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั ดงันี ้

1. ศึกษา วิเคราะห์ สงัเคราะห์เอกสาร ต ารา งานวิจยัและแนวคิดทฤษฎี
ของนกัวิชาการท่ีเก่ียวข้องกับการศึกษาไทย 4.0 เพื่อสรุปเป็นกรอบแนวคิดการวิจัยและค าจ ากัด
ความท่ีใช้ในการวิจยั  

2. น าข้อมูลท่ีได้มาสร้างเป็นแบบสัมภาษณ์ฉบับร่าง และเสนอต่อ
อาจารย์ท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ์ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องในการใช้ภาษาและความสอดคล้อง
ของข้อค าถามกบัโครงสร้างเนือ้หา เพื่อน าไปปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ 

3. น าแบบสมัภาษณ์ฉบบัร่างท่ีแก้ไขปรับปรุงแล้วพร้อมกับรายละเอียด
เก่ียวกับเค้าโครงการวิจัย เสนอให้ผู้ เช่ียวชาญ  จ านวน 5 คน ซึ่งเป็นผู้ เช่ียวชาญชุดเดียวกับท่ี
ตรวจสอบแบบทดสอบ เพื่อพิจารณาตรวจสอบคณุภาพของแบบสมัภาษณ์ในด้านความเท่ียงตรง
เชิงเนือ้หา (Content Validity) โดยพิจารณาหาคา่ดชันีความสอดคล้องและความเหมาะสมของค าถาม
รายข้อ (Index of Item-Objective Congruence หรือ IOC) โดยใช้เกณฑ์การให้คะแนนความ
คิดเห็นของผู้ เช่ียวชาญ ดงันี ้
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+ 1   หมายถึง   ข้อค าถามนัน้สอดคล้องกบัสิง่ท่ีต้องการศกึษา 
0   หมายถึง   ข้อค าถามนัน้ไม่อาจตดัสนิได้วา่มีความสอดคล้องกับ

สิง่ท่ี   ต้องการศกึษา 
- 1  หมายถึง  ข้อค าถามนัน้ไม่สอดคล้องกบัสิง่ท่ีต้องการศกึษา 
ส าหรับเกณฑ์ท่ีใช้ในการตดัสนิผลการตรวจสอบความตรงเชิงเนือ้หา

คา่ดชันีความสอดคล้องและความเหมาะสมเป็นรายข้อ คา่ IOC ท่ีค านวณได้ต้องอยูร่ะหวา่ง 0.50-
1.00 ซึง่แสดงวา่  ข้อค าถามนัน้สอดคล้องกบัสิง่ท่ีต้องการศกึษา ถ้าต ่ากวา่ 0.5 แสดงว่าข้อค าถาม
นัน้จะต้องปรับปรุง แก้ไข โดยพิจารณาจากข้อเสนอแนะของผู้ เช่ียวชาญ 

จากนัน้น าผลการพิจารณาของผู้ เช่ียวชาญมาค านวณหาค่าดัชนี 
IOC โดยใช้สตูร 

IOC = ƩR 
           N 
เม่ือ IOC  แทนดชันีความสอดคล้องระหวา่งข้อค าถามกบัสิง่ท่ีต้องการศึกษา 
ƩR   แทน ผลรวมคะแนนความคิดเห็นของผู้ เช่ียวชาญ 
N   แทน จ านวนผู้ เช่ียวชาญ 
ผลการวิเคราะห์หาค่า IOC เป็นรายข้อท่ีได้อยู่ระหว่าง 0.60-1.00  

มีจ านวน 20 ข้อ  จ าแนกตามค่าคะแนน คือ ค่า IOC = 1.00 มีจ านวน 18 ข้อ ค่า IOC = 0.80 มี
จ านวน 1 ข้อ และ  คา่ IOC = 0.60 มีจ านวน 1 ข้อ และไม่พบข้อค าถามท่ีได้ความสอดคล้องเฉลี่ย
ต ่ากวา่ 0.05 

4. น าแบบทดสอบถามมาปรับแก้ตามค าแนะน าของผู้ เช่ียวชาญ และ
น าเสนอตอ่อาจารย์ท่ีปรึกษา เพื่อพิจารณาความเห็นชอบในการปรับปรุงแก้ไขแบบสมัภาษณ์  

5. ปรับปรุงแก้ไข พิมพ์แบบสมัภาษณ์ฉบับจริง แล้วน าไปเก็บรวบรวม
ข้อมลูกบักลุม่ตวัอยา่งท่ีใช้ในการวิจยั 

1.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ในขัน้ตอนนี ้ผู้วิจยัได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมลู โดยมีรายละเอียดดงันี ้

1.3.1 ด าเนินการขอหนงัสือจากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒถึง
ผู้อ านวยการโรงเรียน จ านวน 6 โรงเรียน เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการเก็บข้อมูลวิจัยด้วยการใช้
แบบแบบทดสอบและแบบสมัภาษณ์กบักลุม่ตวัอยา่ง 
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1.3.2 ด าเนินการสง่แบบทดสอบฉบบัจริงไปยงักลุ่มตวัอย่าง จ านวน 48 ฉบบั และ
นัดวันรวบรวมแบบทดสอบกลบัคืนและรับคืนด้วยตนเอง โดยก าหนดระยะเวลาภายในเดือน
เมษายน 2562 พร้อมทัง้นัดหมาย วัน เวลา ในการสัมภาษณ์ผู้ บริหารโดยใช้แบบสัมภาษณ์ 
จ านวน 6 ฉบบั   

1.3.3 ด าเนินการสมัภาษณ์ผู้บริหาร ตามวนั เวลาท่ีนดัหมาย โดยการสมัภาษณ์ผู้ให้
ข้อมูลเป็นรายบุคคล จ านวน 6 คน โดยใช้แบบสมัภาษณ์ และใช้เวลาสมัภาษณ์ผู้ ให้ข้อมูลคนละประมาณ  
1 ชัว่โมง โดยเร่ิมต้นจากการแนะน าตนเอง แจ้งวตัถปุระสงค์ของการสมัภาษณ์ พร้อมสญัญาว่าจะ
รักษาความลับจากการสัมภาษณ์และขออนุญาตบันทึกเสียงการสัมภาษณ์ ในระหว่างการ
สมัภาษณ์ ผู้วิจัยจดบนัทึกและบกัทกึเสียงค าสมัภาษณ์ในระหว่างการให้สมัภาษณ์เพื่อน าไปถอด
เทปและวิเคราะห์ข้อมลูตอ่ไป 

1.3.4 ด าเนินการตรวจสอบความสมบูรณ์ ถูกต้องของแบบทดสอบท่ีได้รับคืนมา ซึ่งผู้ วิจัย
ได้รับแบบทดสอบกลบัคืนมา จ านวน 48 ฉบบั คิดเป็นร้อยละ 100 ของแบบทดสอบท่ีสง่ไป จากนัน้
น ามาวิเคราะห์ข้อมูล โดยการจัดหมวดหมู่ของข้อมูลเพื่อสรุปความรู้ ความเข้าใจของบุคลากร
โรงเรียนมธัยมศกึษาขนาดเลก็ท่ีมีตอ่แนวคิดการศกึษาไทย 4.0 

1.3.5 น าผลข้อมูลจากแบบทดสอบและแบบสัมภาษณ์ ประกอบกับการศึกษา
ค้นคว้าเอกสาร ต ารางานวิจัยและแนวคิดทฤษฎีของนกัวิชาการท่ีเก่ียวข้องกับการศึกษาไทย 4.0 
และการพฒันาบุคลากรมาด าเนินการวิเคราะห์และสร้างร่างแนวทางการพฒันาบุคลากรโรงเรียน
มธัยมศึกษาขนาดเล็กท่ีมีต่อแนวคิดการศึกษาไทย 4.0 เพื่อใช้เก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยระยะ
ตอ่ไป  

1.4 การวิเคราะห์ข้อมลู 
ในขัน้ตอนนี ้ผู้ วิจัยได้ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบทดสอบ โดยใช้โปรแกรม

คอมพิวเตอร์สถิติส าเร็จรูป SPSS (Statistical Package for the Social Science Windows) ซึ่งมี
วิธีการวิเคราะห์และน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมลู ดงันี ้

1.4.1 วิเคราะห์ข้อมลูจากแบบทดสอบ  
ตอนท่ี 1 เป็นข้อมลูสว่นตวัของผู้ตอบแบบทดสอบ วิเคราะห์โดยน าข้อมูลท่ีได้มาแจก

แจงหาค่าความถ่ี (Frequency Distribution) และค่าร้อยละ (Percentage) จ าแนกตามเพศ อายุ วุฒิ
การศึกษาสงูสดุ ต าแหนง่งานปัจจุบนั ระดบัต าแหนง่ และประสบการณ์การท างาน แล้วน าเสนอผลการ
วิเคราะห์ข้อมลูด้วยรูปแบบตารางประกอบความเรียง 
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ตอนท่ี 2 แบบทดสอบความรู้ความเข้าใจของบุคลากรโรงเรียนมธัยมศกึษาขนาดเลก็ท่ี
มีต่อแนวคิดการศกึษาไทย 4.0 โดยการน าแบบทดสอบมาตรวจและให้คะแนนโดยก าหนดให้ตอบถกูได้ 1 คะแนน 
ตอบผิดหรือไม่ตอบได้ 0 คะแนน เกณฑ์การแบง่ระดบัความรู้ ความเข้าใจ  แบง่เป็น 3 ระดบั  ตามแนวคิด
ของเบสท์  (เบสท์,1981 อ้างในกาญจนา วฒัาย,ุ 2548) โดยใช้การหาความกว้างของอันตรภาคชัน้ ดงันี ้      

คะแนนสงูสดุ – คะแนนต ่าสดุ 
     จ านวนระดบัท่ีต้องการ 
หลงัจากค านวณได้ช่วงระดับคะแนนแล้ว จึงน าค่าท่ีได้มาแบ่งเป็นระดับคะแนน

ความรู้ ความเข้าใจ รายละเอียด ดงัตารางท่ี 6 และ 7 

ตาราง 6 เกณฑ์การแปลความหมาย ความรู้ ความเข้าใจ รายข้อ 

 

ระดบัคะแนนเฉลีย่ ระดบัความรู้ ความเข้าใจ 
 

0.00-0.33 
0.34-0.66 
0.67-1.00 

น้อย 
ปานกลาง 
มาก 

 

ตาราง 7 เกณฑ์การแปลความหมาย ความรู้ ความเข้าใจภาพรวมและรายด้าน 

 
ความรู้ ความเข้าใจ 

ระดบั )คะแนน(  

มีความรู้ความ
เข้าใจระดบั

น้อย 

มีความรู้ความ
เข้าใจระดบั 
ปานกลาง 

มีความรู้ความ
เข้าใจระดบั 

มาก 
โดยรวม (21 ข้อ) 0-7 8-14 15-21 

ด้านท่ี 1 หลกัสตูร (4 ข้อ)   0-1.33 1.34-2.67 2.68-4.00 

ด้านท่ี 2 การจดัการเรียนรู้  

(13 ข้อ) 

  

0-4.33  

 
 

4.34-8.67  

  

8.68-13.00  
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ตาราง 7 (ตอ่) 

 
ความรู้ ความเข้าใจ 

ระดบั )คะแนน(  

มีความรู้ความ
เข้าใจระดบั

น้อย 

มีความรู้ความ
เข้าใจระดบั 
ปานกลาง 

มีความรู้ความ
เข้าใจระดบั 

มาก 
     2.1 การจดัการเรียนรู้เพือ่

พฒันาทกัษะการเรียนรู้

และนวตักรรม (6 ข้อ)  

    2.2 การจดัการเรียนรู้เพื่อ

พฒันาทกัษะด้าน

สารสนเทศ สือ่และ 

          เทคโนโลย ี

 

0-2 

 

 

0-0.66 

 
 

\ 

3-4 

 

 

0.67-1.33 

 
 

 

5-6 

 

 

1.34-2.00 

 
 

      2.3 การจดัการเรียนรู้เพื่อ  

พฒันาทกัษะชีวิตและ

การท างาน (5 ข้อ) 

0-1.66 1.67-3.33 3.34-5.00 

ด้านที่ 3 การวัดและประเมินผล  

(2 ข้อ)    

0-0.66 0.67-1.33 1.34-2.00 

ด้านท่ี 4 การจดัสภาพแวดล้อม

และแหล่งเรียนรู้ (2 ข้อ) 

0-0.66 0.67-1.33 1.34-2.00 

 
จากนัน้น าผลคะแนนมาวิเคราะห์ โดยใช้สถิติคา่เฉลีย่เลขคณิต (Mean) สว่นเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (Standard Deviation การแจกแจงหาคา่ความถ่ี (Frequency Distribution) 
และค่าร้อยละ (Percentage)  แล้วน ามาแปลความหมาย และน าเสนอผลการ

วิเคราะห์ข้อมลูด้วยรูปแบบตารางประกอบความเรียง  
1.4.2 การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสมัภาษณ์ น าข้อมูลท่ีได้จากการสมัภาษณ์ มา

วิเคราะห์ เชิงเนือ้หา (Content Analysis) และน าเสนอในรูปแบบความเรียง  
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2. ขัน้ตอนที่ 2   การน าเสนอแนวทางการพัฒนาบุคลากรโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก
ตามแนวคิดการศึกษาไทย 4.0  

2.1 กลุ่มผู้ให้ข้อมูลส าคัญในการวิจัย 
ในขัน้ตอนนี ้มีกลุ่มผู้ ให้ข้อมูลส าคัญในการวิจัย คือ ผู้ เช่ียวชาญ จ านวน 10 คน โดย

ก าหนดคุณสมบัติของผู้ เช่ียวชาญ ดังนี ้ 1)  นักวิชาการทางด้านการบริหารการศึกษา จ านวน  
1 คน 2) นักวิชาการทางด้านการศึกษา 4.0 จ านวน 1 คน  3)  นักวิชาการทางด้านการพัฒนา
บุคลากร จ านวน 1 คน 4) ผู้ ท่ีมีความรู้และประสบการณ์ในการบริหารโรงเรียนมัธยมศกึษาขนาดเล็ก 
จ านวน 1 คน 5) ผู้บริหารโรงเรียนมธัยมศึกษาขนาดเล็ก จ านวน 5 คน (ดงัรายนามในภาคผนวก ก) 

2.2 การสร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย  
ในขัน้ตอนนี ้เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย คือ แบบประเมินความเหมาะสมและความเป็นไป

ได้ของร่างแนวทางการพฒันาบุคลากรโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก ตามแนวคิดการศึกษาไทย 
4.0 ซึง่ผู้วิจยั ได้ด าเนินการสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั ดงันี ้

2.2.1 ยกร่างแนวทางการพฒันาบุคลากรโรงเรียนมธัยมศกึษาขนาดเล็กตามแนวคิด
การศึกษาไทย 4.0 โดยผู้ วิจัย โดยน าผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบทดสอบและแบบสมัภาษณ์ ใน
ขัน้ตอนท่ี 1 ประกอบกบัการศึกษาค้นคว้าเอกสาร ต ารางานวิจัยและแนวคิดทฤษฎีของนกัวิชาการ
ท่ีเก่ียวข้องกับการศึกษาไทย 4.0 และการพัฒนาบุคลากร มาก าหนดร่างแนวทางการพัฒนา
บุคลากรโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็กตามแนวคิดการศึกษาไทย 4.0 โดยผู้ วิจัย พร้อมทัง้ขอ
ค าแนะน าจากอาจารย์ที ปรึกษาปริญญานิพนธ์ในการตรวจสอบและแก้ไข 

2.2.2 น าร่างแนวทางการพฒันาบุคลากรโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเลก็ตามแนวคิด
การศกึษาไทย 4.0 มาจดัท าแบบประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ 

2.2.3 น าเสนอต่ออาจารย์ท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ์พิจารณา แล้วแก้ไขปรับปรุงแบบ
ประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ตามค าแนะน าของอาจารย์ท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ์ 

2.2.4 น าแบบประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ เสนอต่อผู้ เช่ียวชาญเพื่อ
พิจารณาความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของร่างแนวทางทางการพัฒนาบุคลากรโรงเรียน
มธัยมศกึษาขนาดเลก็ ตามแนวคิดการศกึษาไทย 4.0  

2.2.5 น าผลท่ีได้จากการประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้มาปรับปรุงตาม
ข้อเสนอแนะของผู้ เช่ียวชาญ 

2.2.6 น าเสนอแนวทางการพัฒนาบุคลากรโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก ตาม
แนวคิดการศกึษาไทย 4.0 ท่ีมีความเหมาะสมและความเป็นไปได้ 
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2.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล  
2.3.1 ด าเนินการขอหนงัสือจากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อ

ขอความอนุเคราะห์จากผู้ เช่ียวชาญในการประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของร่าง
แนวทางบุคลากรโรงเรียนมธัยมศกึษาขนาดเลก็ ตามแนวคิดการศกึษาไทย 4.0  

2.3.2 ผู้ วิจัยด าเนินการติดต่อประสานงานกับผู้ เช่ียวชาญ  โดยผู้วิจัยด าเนินการส่ง
และรับคืนด้วยตนเอง  

2.3.3 ผู้วิจัยน าผลท่ีได้มาวิเคราะห์ข้อมูลท่ีได้จากผู้ เช่ียวชาญมาปรับปรุงและจัดท า
แนวทางการพัฒนาบุคลากรโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็กตามแนวคิดการศึกษาไทย 4.0 ท่ี
สมบูรณ์  

2.4 การวิเคราะห์ข้อมลู  
วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบประเมินความเป็นไปได้และความเหมาะสมของร่างแนวทาง 

การพฒันาบุคลากรโรงเรียนมธัยมศกึษาขนาดเลก็ ตามแนวคิดการศกึษาไทย 4.0  ประกอบด้วย 

2.4.1 วิเคราะห์หาค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Mean) และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) จาก
แบบประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ และน าเสนอในรูปแบบตารางความเรียง ซึ่งมี
เกณฑ์ในการแปลความหมายของคา่เฉลีย่ทัง้ 5 ระดบั ตามแนวคิดของเบสท์ (เบสท์ , 1981 อ้างใน
กาญจนา วฒัาย ุ,2548) ดงันี ้ 

คา่เฉลีย่ระหวา่ง 4.50- 5.00 หมายถึง มีความเหมาะสม/เป็นไปได้มากท่ีสดุ  
คา่เฉลีย่ระหวา่ง 3.50- 4.49 หมายถึง มีความเหมาะสม/เป็นไปได้มาก 
คา่เฉลีย่ระหวา่ง 2.50-3.49  หมายถึง มีความเหมาะสม/เป็นไปได้ปานกลาง  
คา่เฉลีย่ระหวา่ง 1.50-2.49  หมายถึง มีความเหมาะสมและเป็นไปได้น้อย 
คา่เฉลีย่ระหวา่ง 1.00-1.49  หมายถึง มีความเหมาะสมและเป็นไปได้น้อยท่ีสดุ  

2.4.2 น าผลท่ีได้จากการตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของร่างแนวทาง 
การพฒันาบุคลากรโรงเรียนมธัยมศกึษาขนาดเลก็ ตามแนวคิดการศกึษาไทย 4.0 จากผู้ เช่ียวชาญ 
มาปรับปรุงแก้ไขร่างแนวทางฯ และน าเสนอต่ออาจารย์ท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ์เพื่อพิจารณาและ
น าข้อเสนอแนะท่ีได้มาปรับปรุงแก้ไขให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึน้  

2.4.3 น าเสนอแนวทางการพัฒนาบุคลากรโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก ตาม
แนวคิดการศกึษาไทย 4.0 ท่ีมีความเหมาะสมและเป็นไปได้ 
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 บทที่ 4  
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

การวิจัยเร่ือง “แนวทางการพฒันาบุคลากรโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก ตามแนวคิด
การศึกษาไทย 4.0” มีความมุ่งหมายเพื่อศึกษาความรู้ ความเข้าใจของบุคลากรโรงเรียน
มธัยมศึกษาขนาดเล็กท่ีมีต่อแนวคิดการศึกษาไทย 4.0 และน าเสนอแนวทางการพฒันาบุคลากร
โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก ตามแนวคิดการศึกษาไทย 4.0  สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
ประกอบด้วย การแจกแจง ความถ่ี (Frequency) หาค่าร้อยละ (Percentage) การหาค่าเฉลี่ยเลขคณิต 

 ( x ̅ ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการวิเคราะห์ข้อมูลเนือ้หา (Content Analysis) ผู้วิจัย

น าเสนอการวิเคราะห์ข้อมลู โดยน าเสนอตามล าดบั ดงันี ้
1. สญัลกัษณ์ท่ีใช้ในการน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมลู 

2. ผลการวิเคราะห์ข้อมลู แบง่การน าเสนอออกเป็น 5 สว่น คือ 
สว่นท่ี 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ จากแบบทดสอบ แบ่งออกเป็น 3 ตอน 

ดงันี ้
ตอนท่ี 1 ผลการวิ เคราะห์ ข้อมูลเก่ียวกับ ข้อมูลสถานภาพของผู้ ตอบ

แบบทดสอบ  
ตอนท่ี 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับความรู้ ความเข้าใจของบุคลากร

โรงเรียนขนาดเลก็ท่ีมีตอ่แนวคิดการศกึษาไทย 4.0  
สว่นท่ี 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ จากแบบสมัภาษณ์ แบ่งออกเป็น  2 ตอน 

ดงันี ้
ตอนท่ี 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับข้อมูลสถานภาพของผู้ ตอบแบบ

สมัภาษณ์ 
ตอนท่ี 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับความคิดเห็นด้านความรู้ ความเข้าใจของ

บุคลากรโรงเรียนมธัยมศกึษาขนาดเลก็ ท่ีมีตอ่แนวคิดการศกึษาไทย 4.0  
ตอนท่ี 3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ

แนวทางการพฒันาบุคลากรโรงเรียนมธัยมศกึษาขนาดเลก็ ตามแนวคิดการศกึษาไทย 4.0 
สว่นท่ี 3 ร่างแนวทางการพฒันาบุคลากรโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็กตามแนวคิด

การศกึษาไทย 4.0 โดยผู้วิจยั  
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สว่นท่ี 4 ผลจากการวิเคราะห์ข้อมลูจากแบบประเมินความเหมาะสมและความเป็นไป
ได้ของร่างแนวทางการพฒันาบุคลากรโรงเรียนมธัยมศกึษาขนาดเลก็ตามแนวคิดการศกึษาไทย 4.0  

ส่วนท่ี 5 แนวทางการพัฒนาบุคลากรโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็กตามแนวคิด
การศกึษาไทย 4.0  

สัญลักษณ์ที่ใช้ในการน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมลู  
เพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกนัในการวิเคราะห์ข้อมลู ผู้วิจยัจึงได้ก าหนดสญัลกัษณ์ท่ีใช้ใน

การวิเคราะห์ข้อมลูดงันี ้
n    แทน   ขนาดของกลุม่ตวัอยา่ง 

x̅    แทน คา่เฉลีย่ของกลุม่ตวัอยา่ง (Mean) 
S.D. แทน คา่เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

การเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
ส่วนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ จากแบบทดสอบ  

แบง่ออกเป็น 3 ตอน ดงันี ้
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบทดสอบ 

ข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ อายุ วุฒิการศึกษาสูงสุด 
ต าแหน่งงาน ระดับต าแหน่งและวิทยฐานะ และประสบการณ์การท างาน วิเคราะห์โดยการแจกแจง 
ความถ่ี และหาคา่ร้อยละ แสดงดงัตาราง 8 

 ตาราง 8 ข้อมลูสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม      

                                                                                                                 n = 48 

ข้อมูลสถานภาพ จ านวน )คน(  ร้อยละ 
1. เพศ  
            หญิง 
            ชาย 

 
35 
13 

 
72.92 
27.08 

รวม 48 100 
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ตาราง 8  (ตอ่) 

ข้อมูลสถานภาพ จ านวน )คน(  ร้อยละ 
2. อาย ุ
            51-60 ปี 
            41-50 ปี    
            31-40 ปี 
           น้อยกวา่ 31 ปี 

 
21 
14 
8 
5 

 
43.75 
29.17 
16.67 
10.42 

รวม 48 100 
3. วุฒกิารศกึษา 
     ปริญญาตรี 
     ปริญญาโท 

 
39 
9 

 
81.25 
18.75 

รวม 48 100 
4. ต าแหน่ง 
    หวัหน้ากลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
    หวัหน้ากลุม่สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
    หวัหน้ากลุม่สาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ 
    หวัหน้ากลุม่สาระการเรียนรู้สงัคมศกึษา  
    ศาสนา และวฒันธรรม 
    หวัหน้ากลุม่สาระการเรียนรู้สขุศกึษา 
    และพลศกึษา 
     หวัหน้ากลุม่สาระการเรียนรู้ศลิปะ 
     หวัหน้ากลุม่สาระการเรียนรู้ศลิปะ 
    หวัหน้ากลุม่สาระการเรียนรู้

ภาษาตา่งประเทศ 

 
6 
6 
6 
6 
 

6 
 

6 
6 
6 

 
12.50 
12.50 
12.50 
12.50 

 
12.50 

 
12.50 
12.50 
12.50 

 
รวม 48 100 

5. ระดับต าแหน่งและวทิยฐานะ 
     ครูช านาญการพเิศษ (ค .ศ. 3) 
      ครูช านาญการ   (ค .ศ. 2) 
      ครูผู้ช่วย 
      ครู (ค.ศ. 1) 

 
24 
11 
7 
6 

 
50.00 
22.92 
14.58 
12.50 

รวม 48 100 
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ตาราง 8 (ตอ่) 

ข้อมูลสถานภาพ จ านวน )คน(  ร้อยละ 

   

6. ประสบการณ์การท างาน 
     20 ปีขึน้ไป 
     16-20 ปี 
      1-5   ปี 
      6-10   ปี 
      11-15 ปี 

 
23 
11 
11 
2 
1 

 
47.92 
22.92 
22.92 
4.17 
2.08 

รวม 48 100 

จากตาราง 8 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลสถานภาพของผู้ตอบแบบทดสอบในการวิจัยครัง้นี ้ 
มีจ านวน 48 คน จ าแนกได้ดงันี ้

1. เพศ พบว่า ผู้ตอบแบบทดสอบสว่นใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 35 คน คิดเป็นร้อย
ละ 72.92  และเพศชาย จ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 27.08 ตามล าดบั 

2. อายุ พบวา่ ผู้ตอบแบบทดสอบสว่นใหญ่มีช่วงอายุ 51-60 ปี จ านวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 
43.75 รองลงมามีช่วงอายุ 41-50 ปี จ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 29.17 อายุ 31-40 ปี จ านวน 8 คน 
คิดเป็นร้อยละ 16.67 และน้อยกวา่ 31 ปี จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 10.42  ตามล าดบั 

3. วุฒิการศึกษาสงูสุด พบว่า ผู้ตอบแบบทดสอบสว่นใหญ่อยู่ในระดับปริญญาตรี 
จ านวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 81.25 และอยู่ในระดับปริญญาโท จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 
18.75  ตามล าดบั 

4. ต าแหน่ง พบว่า ผู้ตอบแบบทดสอบมีต าแหน่งเป็น หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 12.50 หวัหน้ากลุม่สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จ านวน 6 
คน คิดเป็นร้อยละ 12.50  หวัหน้ากลุม่สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 
12.50  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สงัคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  จ านวน 6 คน คิดเป็น  
ร้อยละ 12.50 หัวหน้ากลุม่สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาจ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 
12.50  หวัหน้ากลุม่สาระการเรียนรู้ศิลปะ จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 12.50  หวัหน้ากลุม่สาระ
การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี จ านวน  6 คน คิดเป็นร้อยละ 12.50 และหวัหน้ากลุม่สาระ
การเรียนรู้ภาษาตา่งประเทศ จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 12.50 
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5. ระดบัต าแหน่งและวิทยฐานะ พบว่า ผู้ตอบแบบทดสอบสว่นใหญ่อยู่ในระดบั ครูช านาญ
การพิเศษ (ค.ศ.3) จ านวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 50.00 รองลงมาอยู่ในระดับครูช านาญการ  
(ค.ศ.2) จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 22.92 ครูผู้ช่วย จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 14.58 และครู 
(ค.ศ.1) จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 12.50 

6. ประสบการณ์การท างาน พบว่า ผู้ ตอบแบบทดสอบส่วนใหญ่ มีประสบการณ์
ท างาน ตัง้แต่ 20 ปี ขึน้ไป จ านวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 47.92 รองลงมามีประสบการณ์การ
ท างานในช่วง 16-20 ปี จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 22.92 มีประสบการณ์การท างานในช่วง 1-5 
ปี จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 22.92 มีประสบการณ์การท างานในช่วง 6-10 ปี จ านวน 2 คน 
คิดเป็นร้อยละ 4.17 และมีประสบการณ์การท างานในช่วง 11-15 ปี จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 
2.08 

ตอนที่  2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับความรู้ ความเข้าใจของบุคลากรโรงเรียน
ขนาดเล็กที่มีต่อแนวคิดการศึกษาไทย 4.0  

การวิจัยครัง้นีไ้ด้สร้างมาตรวดัขึน้มาเพื่อวดัระดับความรู้ความเข้าใจของบุคลากร
โรงเรียนขนาดเล็กท่ีมีต่อแนวคิดการศึกษาไทย 4.0 รวม 21 ข้อ มาตรวดันีว้ดัระดับความรู้ ความ
เข้าใจ ต ่าสุด คือ 0 คะแนน และสูงสุด คือ 21 คะแนน โดยน าเสนอผลการวิเคราะห์คะแนนความรู้ 
ความเข้าใจ แสดงดงัตาราง 9   

 ตาราง 9  ร้อยละและผลช่วงคะแนนความรู้ ความเข้าใจ ของบุคลากรโรงเรียนขนาดเลก็ท่ีมีตอ่
แนวคิดการศกึษาไทย 4.0  

ระดับความรู้ ความเข้าใจ จ านวน )คน(  ร้อยละ 

ระดบัความรู้ ความเข้าใจปานกลาง  (8-14 คะแนน) 
ระดบัความรู้ ความเข้าใจน้อย  (0-7 คะแนน)  
ระดบัความรู้ ความเข้าใจมาก (15-21 คะแนน) 

34 
11 
3 

70.83 
22.92 
6.25 

รวม 48 100 

จากตาราง  9  ผลการวิเคราะห์ข้อมลูเก่ียวกบัระดบัคะแนนความรู้ ความเข้าใจ ของ
บุคลากรโรงเรียนขนาดเล็กท่ีมีต่อแนวคิดการศึกษาไทย 4.0 โดยใช้เกณฑ์การแปลความหมาย
ความรู้ ความเข้าใจจากตารางท่ี 7 โดยรวม พบว่า ส่วนใหญ่ มีคะแนนอยู่ในระดับความรู้ ความ
เข้าใจปานกลาง จ านวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 70.83 รองลงมา อยู่ในระดับความรู้ ความเข้าใจน้อย 
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จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 22.92 และ ระดับความ รู้ ความเข้าใจมาก จ านวน 3 คน  
คิดเป็นร้อยละ 6 

ตาราง 10 คา่เฉลีย่ สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดบัความรู้ ความเข้าใจ ของบุคลากรโรงเรียน
ขนาดเลก็ท่ีมีตอ่แนวคิดการศกึษาไทย 4.0 โดยรวม และรายด้าน                    

ด้านที่ ความรู้ ความเข้าใจ       x̅      S.D. แปลผล 

1 
2 

     3 
     4 

หลกัสตูร  
การจดัการเรียนรู้ 
การวดัและประเมนิผล 
การจดัสภาพแวดล้อมและแหลง่เรียนรู้ 

2.33 
6.27 
0.77 
1.17 

1.02 
2.18 
0.75 
0.72 

ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 

 รวม 10.54 3.15 ปานกลาง 

จากตาราง  10  ผลการวิเคราะห์ ความรู้ ความเข้าใจของบุคลากรโรงเรียนขนาดเล็ก
ท่ีมีตอ่แนวคิดการศึกษาไทย 4.0 โดยใช้เกณฑ์การแปลความหมายความรู้ ความเข้าใจจากตารางท่ี 7 

โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง   ( x̅= 10.54 , S.D. = 3.15)   เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน โดย
เรียงล าดบัจากคา่เฉลีย่มากไปน้อย พบวา่ 

ล าดับท่ี  1  ด้านการจัดการเรียนรู้  มี ระดับความรู้ ความเข้าใจอยู่ ในระดับ 

ปานกลาง ( x̅  = 6.27 , S.D. = 2.18)   
ล าดับท่ี 2  ด้านหลักสูตร มีระดับความรู้ ความเข้าใจอยู่  ในระดับปานกลาง  

( x̅  = 2.33 , S.D. = 1.02)    
ล าดบัท่ี  3   ด้านการจัดสภาพแวดล้อมและแหลง่เรียนรู้  มีระดบัความรู้ ความเข้าใจ

ในระดบัปานกลาง   ( x̅  = 1.17 , S.D. = 0.72)    
ล าดบัท่ี 4 คือ ด้านการวดัและประเมินผล มีระดบัความรู้ ความเข้าใจในระดบัปานกลาง

( x̅  = 0.77 , S.D. = 0.75) 
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ตาราง 11 คา่เฉลีย่ สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดบัความรู้ ความเข้าใจ ของบุคลากรโรงเรียน
ขนาดเลก็ท่ีมีตอ่แนวคิดการศกึษาไทย 4.0 ด้านการจดัการเรียนรู้ในรายองค์ประกอบยอ่ย 

                                                                                                                  n=48 
   

ล าดับ 
 

            การจัดการเรียนรู้        x̅     S.D. แปลผล 

1 
 

2 
 

3 

การจดัการเรียนรู้เพื่อพฒันาทกัษะการ
เรียนรู้และนวตักรรม 
การจดัการเรียนรู้เพื่อพฒันาทกัษะชีวิต
และการท างาน 
การจดัการเรียนรู้เพื่อพฒันาทกัษะด้าน
สารสนเทศ สือ่และเทคโนโลยี 

3.27 
 

2.10 
 

0.90 

1.30 
 

1.08 
 

0.66 

ปานกลาง 
 

ปานกลาง 
 

ปานกลาง 

 รวม 6.27 2.18 ปานกลาง 

 
จากตาราง  11  ผลการวิเคราะห์ ความรู้ ความเข้าใจของบุคลากรโรงเรียนขนาดเล็ก

ท่ีมีตอ่แนวคิดการศึกษาไทย 4.0 โดยใช้เกณฑ์การแปลความหมายความรู้ ความเข้าใจจากตารางท่ี 7 

พบวา่ด้านการจดัการเรียนรู้  อยูใ่นระดบัปานกลาง ( x̅  = 6.27 , S.D. = 2.18)   เม่ือพิจารณาเป็น
รายองค์ประกอบยอ่ย  โดยเรียงล าดบัจากคา่เฉลีย่มากไปน้อย พบวา่ 

ล าดับท่ี 1  ทกัษะการเรียนรู้และนวตักรรม  มีระดบัความรู้ ความเข้าใจอยู่ในระดับ

ปานกลาง   ( x̅  = 3.27 , S.D. = 1.30)   
ล าดบัท่ี 2  ทกัษะชีวิตและการท างาน  มีระดบัความรู้ ความเข้าใจอยู่ ในระดบัปาน

กลาง  ( x̅  = 2.10 , S.D. = 1.08)    
ล าดับท่ี 3 ทกัษะด้านสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี  มีระดับความรู้ ความเข้าใจใน

ระดบัปานกลาง  ( x̅  = 0.90 , S.D. = 0.66) 
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ตาราง 12 คา่เฉลีย่ สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดบัความรู้ ความเข้าใจ ของบุคลากรโรงเรียน
ขนาดเลก็ท่ีมีตอ่แนวคิดการศกึษาไทย 4.0 รายข้อ   

                                                                                                                       n=48 
 

ข้อ 
 

ค าถาม       x̅      S.D. แปลผล 

 

1. 
 

 
2.  
 

3. 
 

4. 
 

ด้านหลักสูตร 
รายวชิาใดท่ีมีความเหมาะสมในการจดัการ
เรียนการสอนเพ่ือให้สอดคล้องกบัการพฒันา
ผู้เรียนในยคุการศกึษาไทย 4.0 
แนวทางในการออกแบบการจดัการเรียนการ
สอนในการศกึษาไทย 4.0 
การจดัการเรียนการสอนแบบสะเตม็ศกึษา  
(Stem Education) 
จดุมุง่หมายส าคญัในการจดัการเรียนโดยการ
ลดวชิาเรียนในชัน้เรียน 

 
0.35 

 
 

0.73 
 

0.54 
 

0.71 
 

 
0.48 

 
 

0.45 
 

0.50 
 

0.46 
 

 
ปานกลาง 

 
 

มาก 
 

ปานกลาง 
 

มาก 
 

 
 
 

5.  
6. 

 
7 
 

8 
 

9’ 
 

10. 
 
 
 

11. 
 

ด้านการจัดการเรียนรู้ 
การจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาทักษะการ
เรียนรู้และนวัตกรรม 
บทบาทของครู ท่ีสอดคล้องกบัการศกึษาไทย 4.0 
การจดัการเรียนการรู้แบบ Active Learning 
หรือ การเรียนรู้เชิงรุก 
แนวทางการจดัเรียนการสอนท่ีท าให้ผู้เรียน
เกิดทกัษะในการสร้างนวตักรรม  
การจดัการเรียนการสอนท่ีสามารถพฒันาไปสู่
การสร้างสรรค์นวตักรรมของผู้เรียนได้ดีท่ีสดุ
จดุมุง่หมายของการจดัการเรียนรู้ท่ีสง่เสริมให้
ผู้เรียนพฒันาทกัษะการคดิวเิคราะห์ 
คณุลกัษณะของผู้เรียน ท่ีมีทกัษะการส่ือสาร
และความร่วมมือท่ีมีประสทิธิภาพ 
การจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาทักษะด้าน
สารสนเทศ ส่ือและเทคโนโลยี 
การจดัการเรียนการสอนเพ่ือพฒันาทกัษะ
ทางด้านการรู้สารสนเทศ 

 
 
 

0.48 
0.48 

 
0.56 

 
0.54 

 
0.56 

 
0.65 

 
 
 

0.38 

 
 
 

0.50 
0.50 

 
0.50 

 
0.50 

 
0.50 

 
0.48 

 
 
 

0.49 
 

 
 
 

ปานกลาง 
ปานกลาง 

 
ปานกลาง 

 
ปานกลาง 

 
ปานกลาง 

 
ปานกลาง 

 
 
 

ปานกลาง 
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ตาราง 12 (ตอ่) 

 

ข้อ 
 

ค าถาม     x̅      S.D. แปลผล 

12. 
 

ทกัษะท่ีมีความจ าเป็นในการช่วยให้ผู้เรียนไม่
ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของส่ือและรู้จกัเลือกรับ
และใช้ส่ือได้อย่างมีวจิารณญาณ  
 

0.52 

 
0.50 

 
ปานกลาง 

 
 

13. 
 

14. 
 

15. 
 

16. 
 

17. 
 
 
 

18. 
 

19. 
 
 
 

20. 
 

 

21. 

การจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาทักษะชีวติ
และการท างาน 
พฤตกิรรมใดท่ีบง่ชีค้วามสามารถในการ
ปรับตวัและยืดหยุ่นของผู้เรียน 
พฤตกิรรมข้อใดท่ีบง่ชีก้ารคดิริเร่ิมและการชีน้ า
ตนเองของผู้เรียน 
จดุมุง่หมายท่ีส าคญัท่ีสดุในการจดัการเรียนรู้
แบบพหวุฒันธรรม 
พฤตกิรรมท่ีบง่ชี ้ความสามารถทางทกัษะคดิ
ผลติภาพและนวตักรรมของผู้เรียน 
การจดัการเรียนการสอนท่ีเหมาะสมท่ีสดุ
ส าหรับการพฒันาเรียนให้มีทกัษะการเป็น
ผู้ประกอบการ 
ด้านการวัดและประเมินผล 
แนวทางการวดัและประเมนิผลท่ีสอดคล้องกบั
การศกึษาไทย 4.0 
ระบบการสอบวดัผลการเรียนรู้ท่ีสอดคล้องกบั
การศกึษาไทย 4.0  
ด้านการจัดสภาพแวดล้อมและแหล่ง
เรียนรู้ 
ชมุชนแห่งการเรียนรู้ทางวชิาชีพหรือ 
Professional Learning Community (PLC)  
ในโรงเรียน 
การจดัการเรียนการสอนด้วยการศกึษาแหลง่
เรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ 

 
 

0.38 
 

0.15 
 

0.46 
 

0.42 
 

0.71 
 
 
 

0.42 
 

0.35 
 
 
 

0.67 
 

 
0.50 

 

 
 

0.49 
 

0.36 
 

0.50 
 

0.50 
 

0.46 
 
 
 

0.50 
 

0.48 
 
 
 

0.48 
 

 
0.51 

 

 
 

ปานกลาง 
 

น้อย 
 

ปานกลาง 
 

ปานกลาง 
 

มาก 
 
 
 

ปานกลาง 
 

ปานกลาง 
 

 
มาก 

 
 
 

ปานกลาง 
 

 รวม 10.54 3.15 ปานกลาง 
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จากตาราง 12  ผลการวิเคราะห์ ความรู้ ความเข้าใจของบุคลากรโรงเรียนขนาดเลก็ท่ี
มีต่อแนวคิดการศึกษาไทย 4.0  รายข้อ จ านวน 21 ข้อ โดยใช้เกณฑ์การแปลความหมายความรู้ 
ความเข้าใจจากตารางท่ี 6  พบวา่  มีระดบัความรู้ ความเข้าใจในระดบัมาก จ านวน  4 ข้อ รองลงมา ระดบั
ความรู้ ความเข้าใจในระดบัปานกลาง จ านวน  16 ข้อ  และระดบัความรู้ ความเข้าใจในระดบัน้อย 
จ านวน 1 ข้อ  โดยเรียงล าดบัจากคา่เฉลีย่มากไปน้อย ดงันี ้

ล าดบัท่ี 1 คือ ข้อท่ี 2 แนวทางในการออกแบบการจัดการเรียนการสอนในการศึกษา

ไทย 4.0 มีระดบัความรู้ ความเข้าใจอยูใ่นระดบัมาก ( x̅  = 0.73 , S.D. = 0.45)   
ล าดบัท่ี 2 คือ ข้อท่ี 4 จุดมุ่งหมายส าคญัในการจดัการเรียนโดยการลดวิชาเรียนในชัน้

เรียน จุดมุ่งหมายส าคัญในการจัดการเรียนโดยการลดวิชาเรียนในชัน้เรียน และ ข้อท่ี 17 การจัดการ
เรียนการสอนท่ี เหมาะสมท่ีสุดส าหรับการพัฒนาเรียนให้ มีทักษะการเป็ นผู้ ประกอบการ 

มีระดบัความรู้ ความเข้าใจอยูใ่นระดบัมาก ( x̅  = 0.71 , S.D. = 0.46)   
ล าดับท่ี 3 คือ ข้อท่ี 20  แนวทางเหมาะสมในการด าเนินการให้เกิดชุมชนแห่งการ

เรียนรู้ทางวิชาชีพหรือ Professional Learning Community (PLC) ในโรงเรียน  มีระดับความรู้ ความ

เข้าใจอยูใ่นระดบัมาก ( x̅  = 0.67 , S.D. = 0.48)   
ล าดับท่ี 4 คือ ข้อท่ี  10  คุณลักษณะของผู้ เรียน ท่ีมีทักษะการสื่อสารและความ

ร่ วมมื อท่ี มี ประสิ ทธิ ภาพ   มี ระดั บความรู้  ความเข้ าใจอยู่ ในระดั บปานกลาง ( x̅  = 0.65 ,  
S.D. = 0.48) 

ล าดับท่ี 5 คือ ข้อท่ี 7 แนวทางการจัดเรียนการสอนท่ีท าให้ผู้ เรียนเกิดทักษะในการ
สร้างนวัตกรรม   ข้อท่ี 9 จุดมุ่งหมายของการจัดการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมให้ผู้ เรียนพัฒนาทักษะการคิด

วิเคราะห์ มีระดบัความรู้ ความเข้าใจอยูใ่นระดบัปานกลาง  ( x̅  = 0.56 , S.D. = 0.50) 
ล าดบัท่ี 6 คือ ข้อท่ี 3 การจัดการเรียนการสอนแบบสะเต็มศกึษา (STEM Education)

และข้อท่ี 8 การจัดการเรียนการสอนท่ีสามารถพฒันาไปสูก่ารสร้างสรรค์นวตักรรมของผู้ เรียนได้ดีท่ีสดุ 

มีระดบัความรู้ ความเข้าใจอยูใ่นระดบัปานกลาง  ( x̅  = 0.54 , S.D. = 0.50) 
ล าดับท่ี 7 คือ ข้อท่ี 12 ทักษะท่ีมีความจ าเป็นในการช่วยให้ผู้ เรียนไม่ตกอยู่ภายใต้

อิทธิพลของสื่อและรู้จักเลือกรับและใช้สื่อได้อย่างมีวิจารณญาณ มีระดบัความรู้ ความเข้าใจอยู่ใน

ระดบัปานกลาง  ( x̅  = 0.52 , S.D. = 0.51) 
ล าดับท่ี 8  คือ ข้อท่ี 21 การจัดการเรียนการสอนด้วยการศึกษาแหล่งเรียนรู้เชิง

สร้างสรรค์  มีระดบัความรู้ ความเข้าใจอยูใ่นระดบัปานกลาง  ( x̅  = 0.50 , S.D. = 0.51) 
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ล าดบัท่ี 9  คือ  ข้อท่ี 5  บทบาทของครู ท่ีสอดคล้องกับการศึกษาไทย 4.0 และข้อท่ี 6 
การจัดการเรียนการรู้แบบ Active Learning หรือ การเรียนรู้เชิงรุก มีระดับความรู้ ความเข้าใจอยู่ใน

ระดบัปานกลาง  ( x̅  = 0.48 , S.D. = 0.50) 
ล าดับท่ี 10  คือ ข้อท่ี 15 จุดมุ่งหมายท่ีส าคัญท่ีสุดในการจัดการเรียนรู้แบบพหุ

วฒันธรรม มีระดบัความรู้ ความเข้าใจอยูใ่นระดบัปานกลาง    ( x̅  = 0.46 , S.D. = 0.50) 
ล าดบัท่ี 11 คือ ข้อท่ี 16 พฤติกรรมท่ีบ่งชี ้ความสามารถทางทกัษะคิดผลิตภาพและ

นวตักรรมของผู้ เรียน และข้อท่ี 18 แนวทางการวดัและประเมินผลท่ีสอดคล้องกับการศึกษาไทย 4.0    มี

ระดบัความรู้ ความเข้าใจอยูใ่นระดบัปานกลาง    ( x̅  = 0.42 , S.D. = 0.50) 
ล าดับท่ี 12  คือ ข้อท่ี 11 การจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะทางด้านการรู้

สารสนเทศ และข้อท่ี 13  พฤติกรรมใดท่ีบง่ชีค้วามสามารถในการปรับตวัและยืดหยุ่นของผู้ เรียน มีระดบั

ความรู้ ความเข้าใจอยูใ่นระดบัปานกลาง    ( x̅  = 0.38 , S.D. = 0.49) 
ล าดับท่ี 13  คือ ข้อท่ี 1 รายวิชาใดท่ีมีความเหมาะสมในการจัดการเรียนการสอน

เพื่อให้สอดคล้องกับการพฒันาผู้ เรียนในยุคการศึกษาไทย 4.0 และข้อท่ี 19  ระบบการสอบวดัผลการ

เรียนรู้ท่ีสอดคล้องกับการศึกษาไทย 4.0  มีระดบัความรู้ ความเข้าใจอยูใ่นระดบัปานกลาง  ( x̅  = 0.35 , S.D. 
= 0.48)  

ล าดบัท่ี 14 ข้อท่ี 14 พฤติกรรมข้อใดท่ีบง่ชีก้ารคิดริเร่ิมและการชีน้ าตนเองของผู้ เรียน 

มีระดบัความรู้ ความเข้าใจอยูใ่นระดบัน้อย   ( x̅  = 0.15 , S.D. = 0.36) 
จากตาราง  10   ผลการวิเคราะห์ ความรู้ ความเข้าใจของบุคลากรโรงเรียนขนาดเล็ก

ท่ีมีต่อแนวคิดการศึกษาไทย 4.0  รายข้อจ านวน 21 ข้อ  โดยใช้เกณฑ์การแปลความหมายความรู้ 
ความเข้าใจจากตารางท่ี 7 โดยแบง่เป็นรายด้าน โดยเรียงล าดบัจากคา่เฉลีย่มากไปน้อย ดงันี ้

1. ด้านหลกัสตูร  
ล าดบัท่ี 1 คือ ข้อท่ี 2 แนวทางในการออกแบบการจัดการเรียนการสอนใน

การศกึษาไทย 4.0 มีระดบัความรู้ ความเข้าใจอยูใ่นระดบัมาก ( x̅  = 0.73 , S.D. = 0.45)   
ล าดบัท่ี 2  คือ ข้อท่ี 4 จุดมุ่งหมายส าคญัในการจัดการเรียนโดยการลดวิชา

เรียนในชัน้เรียนจุดมุ่งหมายส าคญัในการจดัการเรียนโดยการลดวิชาเรียนในชัน้เรียน ระดบัความรู้ 

ความเข้าใจอยูใ่นระดบัมาก  ( x̅  = 0.71 , S.D. = 0.46)   
ล าดับท่ี 3 คือ  ข้อท่ี 3 การจัดการเรียนการสอนแบบสะเต็มศึกษา (STEM 

Education) มีระดบัความรู้ ความเข้าใจอยูใ่นระดบัปานกลาง    ( x̅  = 0.54 , S.D. = 0.50) 
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ล าดบัท่ี 4 คือ ข้อท่ี 1 รายวิชาใดท่ีมีความเหมาะสมในการจัดการเรียนการ
สอนเพื่อให้สอดคล้องกับการพฒันาผู้ เรียนในยุคการศึกษาไทย 4.0 มีระดบัความรู้ ความเข้าใจอยู่

ในระดบัปานกลาง   ( x̅  = 0.35 , S.D. = 0.48)  
2. ด้านการจดัการเรียนรู้ 

2.1 ทกัษะการเรียนรู้และนวตักรรม 
ล าดบัท่ี 1 คือ ข้อท่ี 10 คุณลกัษณะของผู้ เรียน ท่ีมีทกัษะการสื่อสารและ

ความร่วมมือท่ีมีประสิทธิภาพ มีระดับความรู้ ความเข้าใจอยู่ในระดับปานกลาง  ( x̅  = 0.65 , 
S.D. = 0.48) 

ล าดับท่ี 2  คือ ข้อท่ี 7 แนวทางการจัดเรียนการสอนท่ีท าให้ผู้ เรียนเกิด
ทกัษะในการสร้างนวัตกรรม   และข้อท่ี 9 จุดมุ่งหมายของการจัดการเรียนรู้ท่ีสง่เสริมให้ผู้ เรียน

พัฒนาทกัษะการคิดวิเคราะห์ มีระดับความรู้ ความเข้าใจอยู่ในระดับปานกลาง  ( x̅  = 0.56 , 
S.D. = 0.50) 

 ล าดบัท่ี 3 คือ ข้อท่ี 8 การจัดการเรียนการสอนท่ีสามารถพฒันาไปสูก่าร
สร้างสรรค์นวัตกรรมของผู้ เรียนได้ดีท่ีสุด มีระดับความรู้ ความเข้าใจอยู่ในระดับปานกลาง   

( x̅  = 0.54 , S.D. = 0.50) 
ล าดบัท่ี 4  คือ  ข้อท่ี 5  บทบาทของครู ท่ีสอดคล้องกบัการศกึษาไทย 4.0 

และข้อท่ี 6 การจัดการเรียนการรู้แบบ Active Learning หรือ การเรียนรู้เชิงรุก  มีระดับความรู้ 

ความเข้าใจอยูใ่นระดบัปานกลาง  ( x̅  = 0.48 , S.D. = 0.50) 
2.2 ทกัษะด้านสารสนเทศ สือ่และเทคโนโลยี 

ล าดบัท่ี 1  คือ ข้อท่ี 12 ทกัษะท่ีมีความจ าเป็นในการช่วยให้ผู้ เรียนไม่ตก
อยู่ภายใต้อิทธิพลของสือ่และรู้จักเลอืกรับและใช้สื่อได้อย่างมีวิจารณญาณ มีระดบัความรู้ ความ

เข้าใจอยูใ่นระดบัปานกลาง  ( x̅  = 0.52 , S.D. = 0.51) 
ล าดบัท่ี 2 คือ ข้อท่ี 11 การจัดการเรียนการสอนเพื่อพฒันาทกัษะทางด้านการ

รู้สารสนเทศ ระดบัความรู้ ความเข้าใจอยูใ่นระดบัปานกลาง    ( x̅  = 0.38 , S.D. = 0.49) 
2.3 ทกัษะชีวิตและการท างาน 

ล าดบัท่ี 1 คือ ข้อท่ี 17 การจัดการเรียนการสอนท่ีเหมาะสมท่ีสดุส าหรับ

การพฒันาเรียนให้มีทกัษะการเป็นผู้ประกอบการ   มีระดบัความรู้ ความเข้าใจอยูใ่นระดบัมาก ( x̅  
= 0.71 , S.D. = 0.46)   
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ล าดบัท่ี 2 คือ ข้อท่ี 15 จุดมุ่งหมายท่ีส าคญัท่ีสดุในการจดัการเรียนรู้แบบ

พหวุฒันธรรม มีระดบัความรู้ ความเข้าใจอยูใ่นระดบัปานกลาง  ( x̅  = 0.46 , S.D. = 0.50) 
ล าดบัท่ี 3 คือ ข้อท่ี 16 พฤติกรรมท่ีบง่ชี ้ความสามารถทางทกัษะคิดผลิต

ภาพและนวตักรรมของผู้ เรียน  มีระดบัความรู้ ความเข้าใจอยู่ในระดบัปานกลาง    ( x̅  = 0.42 , 
S.D. = 0.50) 

ล าดบัท่ี 4 คือ ข้อท่ี 13 พฤติกรรมใดท่ีบ่งชีค้วามสามารถในการปรับตัว

และยืดหยุ่นของผู้ เรียน มีระดบัความรู้ ความเข้าใจอยู่ในระดบัปานกลาง  ( x̅  = 0.38 , S.D. = 
0.49) 

ล าดับท่ี 5 คือ ข้อท่ี 14 พฤติกรรมข้อใดท่ีบ่งชีก้ารคิดริเร่ิมและการชีน้ า

ตนเองของผู้ เรียน มีระดบัความรู้ ความเข้าใจอยูใ่นระดบัน้อย ( x̅  = 0.15 , S.D. = 0.36) 
3. ด้านการวดัและประเมินผล 

ล าดับท่ี 1 คือ  ข้อท่ี 18 แนวทางการวัดและประเมินผลท่ีสอดคล้องกับ

การศกึษาไทย 4.0  มีระดบัความรู้ ความเข้าใจอยูใ่นระดบัปานกลาง  ( x̅  = 0.42 , S.D. = 0.50) 
ล าดับท่ี 2 คือ ข้อท่ี 19  ระบบการสอบวัดผลการเรียนรู้ท่ีสอดคล้องกับ

การศกึษาไทย 4.0  มีระดบัความรู้ ความเข้าใจอยูใ่นระดบัปานกลาง   ( x̅  = 0.35 , S.D. = 0.48)  
4. ด้านการจดัสภาพแวดล้อมและแหลง่เรียนรู้ 

ล าดบัท่ี 1 คือ ข้อท่ี 20  แนวทางเหมาะสมในการด าเนินการให้เกิดชุมชนแห่ง
การเรียนรู้ทางวิชาชีพหรือ Professional Learning Community (PLC) ในโรงเรียน  มีระดบัความรู้ 

ความเข้าใจอยูใ่นระดบัมาก ( x̅  = 0.67 , S.D. = 0.48)   
ล าดบัท่ี 2 คือ ข้อท่ี 21 การจัดการเรียนการสอนด้วยการศึกษาแหลง่เรียนรู้

เชิงสร้างสรรค์  มีระดบัความรู้ ความเข้าใจอยูใ่นระดบัปานกลาง  ( x̅= 0.50 , S.D. = 0.51)  
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ส่วนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ จากแบบสัมภาษณ์  
แบง่ออกเป็น 3 ตอน ดงันี ้

ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ 
ข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ อายุ วุฒิการศึกษาสูงสุด 

ต าแหน่งและวิทยฐานะ และประสบการณ์การท างาน  วิเคราะห์โดยการแจกแจง ความถ่ี (Frequency) 
และหาคา่ร้อยละ (Percentage) แสดงดงัตาราง 13 

 ตาราง 13 ข้อมลูสถานภาพของผู้ตอบแบบสมัภาษณ์ 

                                                                                                                n = 6 
ข้อมูลสถานภาพ จ านวน )คน(  ร้อยละ 

1. เพศ 
            ชาย 
            หญิง 

 
4 
2 

 
66.67 
33.33 

รวม 6 100 

2. อายุ 
             41-50 ปี    
             31-40 ปี 
             51-60 ปี 

 
3 
2 
1 

 
50.00 
33.33 
16.67 

รวม 6 100 

3. วุฒกิารศึกษาสูงสุด 
              ปริญญาโท 
              ปริญญาเอก 

 
4 
2 

 
66.67 
33.33 

รวม 6 100 
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ตาราง 13 (ตอ่) 

ข้อมูลสถานภาพ จ านวน )คน(  ร้อยละ 
4. ต าแหน่งและวทิยฐานะ 

          ผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ 
  ผู้อ านวยการช านาญการ 

 
5 
1 

 
83.33 
16.67 

รวม 6 100 
5. ประสบการณ์การท างาน 

            1-5     ปี 
 

6 
 

100 
รวม 6 100 

 
จากตาราง 13 ผลการวิเคราะห์ข้อมลูสถานภาพของผู้ตอบแบบสมัภาษณ์ในการวิจัย

ครัง้นี ้  มีจ านวน 6 คน จ าแนกได้ดงันี ้
1. เพศ พบว่า ผู้ตอบแบบสมัภาษณ์สว่นใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อย

ละ 66.67 และเพศหญิง จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 33.33 ตามล าดบั 
2. อายุ พบว่า ผู้ตอบแบบสมัภาษณ์สว่นใหญ่มีช่วงอายุ 41-50 ปี จ านวน 3 คน คิด

เป็นร้อยละ 50.00 รองลงมามีช่วงอายุ 31-40 ปี จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 33.33 และ อายุ 51-60 ปี 
จ านวน  1 คน คิดเป็นร้อยละ 16.67 ตามล าดบั 

3. วฒุิการศึกษาสงูสดุ พบว่า ผู้ตอบแบบสมัภาษณ์สว่นใหญ่อยู่ในระดบัปริญญาโท 
จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 66.67 และอยู่ในระดบัปริญญาเอก จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 33.33 
ตามล าดบั 

4. ต าแหน่งและวิทยฐานะ พบว่า ผู้ ตอบแบบสัมภาษณ์ส่วนใหญ่  มีต าแหน่ง
ผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 83.33 และผู้อ านวยการช านาญการ จ านวน 
1 คิดเป็นร้อยละ 16.67 

5. ประสบการณ์การท างาน พบวา่ ผู้ตอบแบบสมัภาษณ์ โดยรวมมีประสบการณ์การ
ท างาน 1-5 ปี จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 100  
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ตอนที่  2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นด้านความรู้ ความเข้าใจของ
บุคลากรโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็กที่มีต่อแนวคิดการศึกษาไทย 4.0 

ผู้ให้ข้อมลู คือ ผู้บริหารโรงเรียน จ านวน 6 คน โดยใช้แบบสมัภาษณ์แบบมีโครงสร้าง 
โดยมีการก าหนดประเด็นท่ีใช้ในการสมัภาษณ์ จ านวน 11 ข้อ ดงันี ้

1. ด้านหลกัสตูร 
1.1 ทา่นคิดวา่หลกัสตูรสถานศกึษาท่ีสอดคล้องกบัแนวคิดการศกึษาไทย 4.0 

ควรเป็นอยา่งไร 
ผู้บริหารโรงเรียนท่ี 1  

“...ควรเพิ่มเติมเนือ้หาเร่ือง เทคโนโลยี ภูมิปัญญาท้องถ่ิน และการ
เรียนเพื่อการประกอบอาชีพในอนาคต” 

ผู้บริหารโรงเรียนท่ี 2 
“...ความรู้ด้านเทคโนโลยี เพื่อให้นักเรียนมีความรู้รอบด้าน ตัง้แต่

ความรู้พืน้ฐานจนถึงการน าเทคโนโลยีไปใช้ในการจัดการต่างๆ ในชีวิตประจ าวนัได้อย่างถูกต้อง 
การรู้เท่าทันสื่อ คิดวิเคราะห์แยกแยะและสามารถน าไปใช้ต่อได้อย่างมีคุณภาพ ความรู้ด้า น
วิชาชีพ เพื่อให้ผู้ เรียนได้เห็นความหลากหลายของอาชีพต่างๆ สามารถเลอืกอาชีพในอนาคต และ
ความรู้ทกัษะพืน้ฐานของอาชีพ เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมให้กบัตวัเองในการเลอืกอาชีพในอนาคต” 

ผู้บริหารโรงเรียนท่ี 3 
“...ความรู้ในเร่ืองการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการเรียน การสอน เนือ้หา

ความรู้ทางด้านการค านวณ วิทยาศาสตร์ และความรู้เก่ียวกับเรียนรู้เท่าทนัการเปลี่ยนแปลงของ
โลก” 

ผู้บริหารโรงเรียนท่ี 4 
“...หลกัสตูรท่ีเน้นผู้ เรียนเป็นส าคญั โดยการใช้กิจกรรมการเรียนการ

สอนแบบการเรียนรู้เชิงรุก เน้นกระบวนการคิด วิเคราะห์ แยกแยะ สรุป จับใจความ และความรู้
ทางด้านการใช้เทคโนโลยีและการสร้างนวตักรรม” 

ผู้บริหารโรงเรียนท่ี 5 
“...เน้นเนือ้หาการจัดการเรียนรู้เชิงรุกและบูรณาการความรู้ด้าน

วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โดยลดวิชาเรียนในชัน้เรียนและเน้นความรู้ทางด้านคุณธรรม 
จริยธรรมกบัผู้ เรียนให้มากขึน้” 
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ผู้บริหารโรงเรียนท่ี 6  
“...หลกัสตูรท่ีน าความรู้ทางด้านนวตักรรม เทคโนโลยีการสอน และ

ภาษาอังกฤษ   เพื่อสามารถน ามาใช้ในการติดต่อสือ่สาร วิชาท่ีเน้นความคิดสร้างสรรค์ ความคิด
รวบยอดเพื่อน าไปสูก่ารสร้างวตักรรม โดยการบูรณาการความรู้เนือ้หาทัง้ 8 กลุม่สาระการเรียนรู้   
รวมถึงการสอดแทรกเร่ืองของการมีคณุธรรม จริยธรรมในวิชาเรียน”  

1.2 ท่านคิดวา่ โรงเรียนควรมีแนวทางในการออกแบบการเรียนการสอนเพื่อ
การศกึษาไทย 4.0 อยา่งไรบ้าง 

ผู้บริหารโรงเรียนท่ี 1  
“...การจดัการเรียนการสอนโดยการใช้เทคโนโลยีไปบูรณาการในทุก

วิชา ครูทุกคนต้องสามารถแนะแนวอาชีพให้นกัเรียนได้ หรือ น าไปบูรณาการในการจัดการเรียน
การสอน เร่ือง อาชีพ เน้นการจดักิจกรรมการเรียนรู้ เช่น ชุมนมุ โครงงาน” 

 ผู้บริหารโรงเรียนท่ี 2 
“...การจัดการเรียนการสอน โดยเรียนวิชาเรียนพืน้ฐานปกติ แต่เน้น

เร่ืองการสอนแบบ การเรียนรู้เชิงรุก Active learning ให้มากขึน้ และให้นกัเรียนเห็นความส าคญัใน
การน าความรู้จากบทเรียนไปใช้จริง การเพิ่มรายวิชาเพิ่มเติม เน้นทกัษะท่ีนกัเรียนมีความถนดัและ
ความสนใจเป็นหลกั เช่น วิชาอาชีพระยะสัน้ วิชาส าหรับนักเรียนท่ีมีทักษะทางด้านกีฬา วิชา
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร วิชาสะเต็มศึกษา ส าหรับนักเรียนท่ีสนใจทางด้านโครงงาน
นวตักรรม” 

ผู้บริหารโรงเรียนท่ี 3 
“...การจัดกระบวนการเรียนรู้โดยการสอดแทรก กระบวนการคิดทุก

รูปแบบ เช่น การวิเคราะห์ แยกแยะ ประเมิน คิดยืดหยุ่น โดยเน้นให้ผู้ เรียนเกิดทกัษะในการสร้าง
ผลงานหรือชิน้งาน และสามรถน าไปตอ่ยอดการเรียนรู้ในอนาคตได้” 

ผู้บริหารโรงเรียนท่ี 4 
“...จัดการเรียนรู้ โดยน าประเด็นปัญหา ท่ีอยู่ในกระแสความสนใจ

ของคนไม่ว่าจะเป็นในด้านสงัคม เศรษฐกิจ การเมือง ภูมิศาสตร์ โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้เพื่อ
สร้างให้ผู้ เรียนมีคณุลกัษณะอนัพงึประสงค์” 
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ผู้บริหารโรงเรียนท่ี 5 
“...ควรออกแบบการจดัการเรียนการสอน โดยเน้นกิจกรรมท่ีนกัเรียน

สนใจ และมีความถนดั เช่น กีฬา ภาษาตา่งประเทศ อาชีพระยะสัน้และสามรถน าไปประยกุต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวนัได้...” 

ผู้บริหารโรงเรียนท่ี 6 
“...ครูต้องจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีในกระบวนการเรียนการ

สอน  โดยให้นกัเรียนเกิดทกัษะการใช้ช่องทางเทคโนโลยีการสือ่สารท่ีหลากหลาย” 
1.3 โรงเรียนของทา่นได้มีการจดักระบวนการเรียนการสอนแบบสะเต็มศกึษา 

(STEM  Education) หรือไม่ และด าเนินการอยา่งไรบ้าง 
ผู้บริหารโรงเรียนท่ี 1 

“...โรงเรียนได้มีการด าเนินการจดักระบวนการเรียนการสอนแบบสะ
เต็มศึกษา โดยครูทุกคน ต้องมีแผนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา 1 หน่วยการเรียนรู้เป็นอย่าง
น้อย เพื่อพฒันานกัเรียนให้เกิดทกัษะการคิดและสร้างสรรค์นวตักรรม” 

ผู้บริหารโรงเรียนท่ี 2 
“...ในช่วงระยะเวลา 1-2 ปีท่ีผ่านมา โรงเรียนได้จัดเป็นกิจกรรมสะ

เต็มศึกษาใน 1 วัน ส าหรับนักเรียนทุกระดับชัน้ โดยจัดเป็นกิจกรรมฐานการเรียนรู้ท่ีบูรณาการ
ความรู้ด้าน STEM ในการแก้ปัญหา และพฒันามาเป็น STEM EDUCATION แบบกิจกรรมเล็กๆ
ในบทเรียน ภาคเรียนละ 1 หน่วย แต่ปัจจุบัน โรงเรียนได้ด าเนินการจัดรายวิชาสะเต็มศึกษา 
ส าหรับนกัเรียนชัน้มัธยมต้นและมัธยมปลาย โดยมีครูวิทยาศาสตร์เป็นแกนน า เน้นกระบวนการ
จดัการเรียนการสอนให้นกัเรียนแก้ไขปัญหาและสร้างเป็นโครงงานหรือนวตักรรม จากความสนใจ
ของนกัเรียน” 

ผู้บริหารโรงเรียนท่ี 3 
“...จัดในรายวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ในรูปแบบโครงงาน 

และเชิญวิทยากรจากหนว่ยงานภายนอกมาให้ความรู้กบัครูและนกัเรียน” 
ผู้บริหารโรงเรียนท่ี 4  

 “...น ามาบูรณาการใช้ในสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยมีครู
วิทยาศาสตร์เป็นแกนน า” 
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ผู้บริหารโรงเรียนท่ี 5 
“...ได้มีการน ามาจัดในรายวิชาสะเต็มศึกษา ในหลกัสูตร โดยเน้น

กระบวนการเรียนการสอนท่ีบูรณาการความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีในรูปแบบ
โครงงาน” 

ผู้บริหารโรงเรียนท่ี 6 
“...ได้ด าเนินการ โดยการบูรณาการทุกกลุม่สาระการเรียนรู้ โดยจัด

กิจกรรมแทรกในการเรียนการสอน โดยเน้นกระบวนการกลุม่คิดแก้ปัญหา” 
2.ด้านการจดัการเรียนรู้ 

2.1 การจดัการเรียนรู้เพื่อพฒันาทกัษะการเรียนรู้และนวตักรรม 
2.1.1 ท่านคิดวา่ บทบาทส าคญัของครูในการจัดการเรียนรู้ในการศึกษา

ไทย 4.0 ควรเป็นลกัษณะใด 
ผู้บริหารโรงเรียนท่ี 1 

“...ครูต้องปรับตวัเอง การเรียนรู้ต้องไปพร้อมๆกับนกัเรียน และ
น าเทคโนโลยีมาใช้ในการเรียนการสอน” 

ผู้บริหารโรงเรียนท่ี 2 
“...เป็นผู้ อ านวยความรู้ ท่ีคอยกระตุ้นให้นักเรียนมีความรักท่ีจะ

เรียนรู้ ใฝ่รู้ด้วยตนเอง เน่ืองจากในปัจจุบนันักเรียนทุกคนมีความสามารถในการเข้าถึงสื่ออย่าง
หลากหลาย นกัเรียนสามารถรู้สิ่งท่ีสนใจเองด้วยการค้นหาความรู้ทางออนไลน์ ซึ่งหากนกัเรียนมี
คณุสมบติัท่ีรักจะเรียนรู้แล้ว ไม่วา่จะเป็นเร่ืองใดก็สามารถศึกษาหาความรู้ด้วยตนเอง ไม่ยาก อีก
ทัง้ครูยงัต้องเป็นผู้คอยชีแ้นะในการให้ค าแนะน า เม่ือนักเรียนมีค าถามจากการสงสยัในการหา
ความรู้จากด้านตา่งๆ ท่ีสนใจ รวมถึงเป็นผู้ เรียนรู้ไปพร้อมกบันกัเรียน” 

ผู้บริหารโรงเรียนท่ี 3 
“...ครูต้องเป็นพี่เลีย้ง หรือผู้ ท่ีคอยให้การชีแ้นะท่ีท าหน้าท่ีสงัเกต

การเรียนรู้ของผู้ เรียน รวมถึงเห็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนในการเรียนรู้ของเด็กทุกคน และพร้อมท่ี
จะให้ค าแนะน าเพื่อเติมเต็ม” 

ผู้บริหารโรงเรียนท่ี 4 
“...ครูควรน าสื่อออนไลน์มาบูรณาการกับการเรียนการสอน และ

เปิดโอกาสให้นกัเรียนมีสว่นร่วมในการเรียนการสอนมากขึน้” 
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ผู้บริหารโรงเรียนท่ี 5 
“...บทบาทของครู คือ ต้องเป็นผู้คอยชีแ้นะและให้ค าปรึกษากับ

ผู้ เรียน เป็นผู้อ านวยความสะดวกในการเรียนรู้ เน้นการเรียนรู้ท่ียดึผู้ เรียนเป็นศนูย์กลาง” 
ผู้บริหารโรงเรียนท่ี 6 

“...ครูต้องมีความสามารถในด้านเทคโนโลยี เป็นครูท่ีมีคุณธรรม 
จริยธรรม ท างานร่วมกบัผู้ อ่ืนได้ พฒันาให้ผู้ เรียนสามารถสร้างนวตักรรม และเน้นการสอนแบบลง
มือปฏิบติัและสามารถน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวนัได้” 

2.1.2 ท่านคิดว่าการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นการเรียนรู้เชิงรุก หรือ 
Active Learning สง่ผลดีตอ่การพฒันาคณุภาพนกัเรียนอยา่งไร 

ผู้บริหารโรงเรียนท่ี 1 
“...การจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นการเรียนรู้เชิงรุก หรือ Active 

Learning ครูจะต้องมีการเตรียมความพร้อมคอ่นข้างเยอะ กิจกรรมต้องนา่สนใจ ต้องออกแบบการ
เรียนรู้โดยให้นักเรียนมีส่วนร่วมโดยน าเทคโนโลยีเข้ามาช่วย ต้องมีการประเมินผลหลงัจากการ
เรียนการสอน สง่ผลให้นกัเรียนเกิดการเรียนรู้ ได้ฝึกคิด วิเคราะห์” 

ผู้บริหารโรงเรียนท่ี 2 
“...การเรียนรู้เชิงรุก หรือ Active Learning กระตุ้ นให้ผู้ เรียน

สนุกสนานกบัการเรียนรู้ ต่างจากการเรียนการสอนแบบบรรยายโดยครูเป็นผู้ ให้ความรู้อย่างเดียว 
การเรียนรู้แบบเชิงรุกจะท าให้นกัเรียนได้เรียนรู้จากการปฏิบติัจริง น าไปใช้จริง แก้ไขบญัหาได้จริง 
สนกุกบัการเรียนและสนกุท่ีจะเรียนรู้” 

ผู้บริหารโรงเรียนท่ี 3 
“...ส่งผลให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการเรียน โดยใช้การเรียนรู้

กระบวนการกลุ่ม คิดวิเคราะห์ ผู้ เรียนได้เรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีในการศึกษาค้นคว้าและหา
ค าตอบด้วยตวัเอง” 

ผู้บริหารโรงเรียนท่ี 4 
“...นักเรียนสามารถเข้าใจสิ่งท่ีเรียนมากขึน้ เน่ืองจากได้ลงมือ

ปฏิบติัจริง สามารถเข้าใจบทเรียนมากกวา่การสอนแบบทอ่งจ าและบรรยาย” 
ผู้บริหารโรงเรียนท่ี 5 

“...นักเรียนสามารถลงมือปฏิบัติ เรียนรู้ด้วยตนเอง ส่งผลให้
นกัเรียนเกิดความรู้ ความเข้าใจในเนือ้หาท่ีเรียนมากขึน้” 
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ผู้บริหารโรงเรียนท่ี 6 
“...การจัดการเรียนรู้ โดยเน้นการปฏิบัติและลงมือท า นักเรียน

เกิดการเรียนรู้มากขึน้ โดยครูลดบทบาทจากครูผู้สอนให้ความรู้มาเป็นผู้คอยให้ค าแนะน าให้กับ
นกัเรียน” 

2.1.3 ทา่นคิดวา่โรงเรียนควรมีรูปแบบการจดัการเรียนรู้เพื่อพฒันาทกัษะ
การเรียนรู้และนวตักรรมของผู้ เรียนในยคุการศกึษาไทย 4.0 อยา่งไร 

ผู้บริหารโรงเรียนท่ี 1 
“...ควรเร่ิมจากการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ใน

โรงเรียนและครูต้องพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และร่วมกันสร้างนวตักรรมร่วมกัน ครูต้องสอบแบบ
ตัง้ค าถามให้นักเรียนได้คิดวิเคราะห์โดยการบูรณาการ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ เด็กสามารถ
น าเสนองานและตอบค าถามได้” 

ผู้บริหารโรงเรียนท่ี 2 
“...โรงเรียนควรจัดการเรียนการสอนในรายวิชาเพิ่มเติมสะเต็ม

ศึกษา ในระดับชัน้มัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย โดยเน้นการสร้างนวัตกรรมผ่าน
กระบวนการแก้ปัญหาจากการท าโครงงาน ซึ่งอาจเป็นนวัตกรรมชิน้เล็กๆท่ีนักเรียนสามารถ
น าไปใช้เพื่อแก้ไข ตอบโจทย์ปัญหาโครงงาน และปัญหาท่ีนกัเรียนตัง้ขึน้ได้ สว่นในของกิจกรรม
พัฒนาผู้ เรียน จัดท าในรูปแบบโครงงานบูรณาการ โครงงานคุณธรรม (โครงการนโยบายตาม 
สพฐ.) เม่ือนกัเรียนท าโครงงานแล้ว สามารถสร้างนวตักรรมจากกการท าโครงงานนัน้  รวมถึงฝึก
นกัเรียนคิดวิเคราะห์ โดยผา่นการเรียนในบทเรียนตา่งๆ ทกุรายวิชา โดยมีครูคอยตัง้ค าถามกระตุ้น
ให้นกัเรียนได้คิดก่อน และสามารถตอ่ยอดความคิดตอ่ได้” 

ผู้บริหารโรงเรียนท่ี 3 
“....ด าเนินการเชิญวิทยากรจากภายนอกมาให้ความรู้เก่ียวกับ

นวตักรรม รวมถึงโรงเรียนควรด าเนินการจัดการเรียนการสอนเพื่อฝึกให้นกัเรียนพฒันาและสร้าง
องค์ความรู้ในเร่ืองท่ีเรียน โดยจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning ในรายวิชาท่ีผู้สอนคิด
ว่าสามารถพัฒนาให้ผู้ เรียนเกิดทักษะการเรียนรู้และสร้างนวตักรรมได้หรือการสอนในรูปแบบ
โครงงาน” 
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ผู้บริหารโรงเรียนท่ี 4 
“...จัดหลักสูตรสถานศึกษาท่ีส่งเสริมและพัฒนานักเรียนท่ีมี

ความสามารถ ความสนใจในเร่ืองของเทคโนโลยี เพื่อพฒันาให้นกัเรียนสามารถสร้างสิง่ประดิษฐ์
และนวตักรรม ให้นกัเรียนได้ท าโครงงานโดยใช้ความคิดในการท างานกลุม่ รวมถึงออกแบบการ
เรียนรู้ท่ีทนัสมยั นา่สนใจโดยใช้เทคโนโลยีเข้ามาเก่ียวข้อง” 

ผู้บริหารโรงเรียนท่ี 5 
“...จัดการเรียนการสอนท่ีให้นักเรียนประดิษฐ์ คิดค้น ออกแบบ

สือ่การเรียนรู้ด้วยตนเอง ให้สอดคล้องเหมาะสมกบัเนือ้หาท่ีครูก าหนดให้ เพื่อพฒันาให้นกัเรียนมี
ทกัษะความคิดสร้างสรรค์และมีความสขุในการเรียน” 

ผู้บริหารโรงเรียนท่ี 6 
“...ครูส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักตัง้ค าถามและค้นคว้าหาค าตอบ

จากสื่อและแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย ตลอดจนสามารถน าผลงานความรู้ท่ีสนใจ มาน าเสนอใน
รูปแบบท่ีนกัเรียนถนดัได้ โดยมีครูคอยให้ค าแนะน า” 

2.2 การจดัการเรียนรู้เพื่อพฒันาทกัษะด้านสารสนเทศ สือ่และเทคโนโลยี 
2.2.1 ท่านคิดว่าโรงเรียนมีแนวทางในการพัฒนาทักษะด้านสื่อ และ

เทคโนโลยีให้กบัผู้ เรียนอยา่งไร 
ผู้บริหารโรงเรียนท่ี 1 

“...จัดท าคลังความรู้ทัง้ของครูและนักเรียน เพื่อสามารถ
ศกึษาค้นคว้าได้ตลอดเวลา โดยทีครูท าหน้าท่ีในพิจารณาวา่เร่ืองใดเหมาะสมหรือไม่เหมาะสม” 

ผู้บริหารโรงเรียนท่ื 2 
“...ให้นกัเรียน เรียนรู้ความรู้พืน้ฐานด้านเทคโนโลยี ด้านการ

จดัการเทคโนโลยี การค้นหา การเข้าถึงสือ่ต่างๆ และน าความรู้จากสือ่ต่างๆ ไปใช้ให้ถูกต้อง และ
จดักิจกรรมเพิ่มเติม เพื่อให้นกัเรียนรู้เทา่ทนัสือ่ การเข้าถึงสือ่อยา่งมีวิจารณญาณ และเลือกใช้สื่อ
ได้อยา่งถกูต้อง” 

ผู้บริหารโรงเรียนท่ี 3 
“...แนวทางในการพัฒนา คือ ให้ผู้ เรียนมีความรู้และใช้สื่อ 

ICT ได้ทนัเหตกุารณ์ปัจจุบนั และมีความสามารถในการผลติสือ่สร้างสรรค์” 
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ผู้บริหารโรงเรียนท่ี 4 
“...ควรจัดหาเคร่ืองคอมพิวเตอร์หรือแหลง่เรียนรู้สืบค้นอย่าง

ทัง่ถึงและเพียงพอให้กบันกัเรียน” 
ผู้บริหารโรงเรียนท่ี 5 

“...ปัจจุบนัจะเห็นได้ว่า นกัเรียนสามารถสืบค้นข้อมูลได้ด้วย
ตนเองตลอดเวลา และบางครัง้ อาจมีความรู้เร่ืองการใช้เทคโนโลยี มากกว่าครูผู้สอนด้วย ดังนัน้ 
สิ่งส าคญัคือ ครูควรให้ความรู้กับนกัเรียนในการใช้วิจารณญาณ รู้จักเลือกใช้สื่อ การสืบค้น หรือ
แม้กระทัง่การแชร์ข้อมูลต่างๆบนโลกออนไลน์ ใช้โทรศพัท์ ให้เป็นประโยชน์ในการเรียนรู้ โดยครู
ควรสง่เสริมการเรียนรู้ให้กบัเด็ก” 

ผู้บริหารโรงเรียนท่ี 6 
“..ครูควรฝึกให้นักเรียนสืบค้น และน าเสนองานผ่านการใช้

อุปกรณ์ทางเทคโนโลยีให้มากขึน้ รวมถึงการให้ความรู้นกัเรียนในเร่ืองเทคโนโลยีใหม่ๆ รวมถึงการ
เลอืกใช้ข้อมลูท่ีเหมาะสมในการน ามาใช้” 

2.3 ทกัษะชีวิตและการท างาน  
2.3.1 โรงเรียนมีแนวทางการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต 

ช่วยให้นกัเรียนสามารถจดัการกบัปัญหาตา่งๆ ได้อยา่งไร 
ผู้บริหารโรงเรียนท่ี 1 

“...โรงเรียนขนาดเล็กได้เปรียบในเร่ืองของผู้ เรียนจะมีทกัษะ
ชีวิตสูง แต่สิ่งท่ีควรส่งเสริมควบคู่ คือ การมีจิตสาธารณะ การรับผิดชอบต่อสงัคม รวมถึงการ
สง่เสริมทกัษะการมีงานท า” 

ผู้บริหารโรงเรียนท่ี 2 
“...ให้นักเรียนได้เรียนรู้ทักษะชีวิตผ่านกิจกรรมต่างๆ ท่ี

โรงเรียนจัดขึน้ เช่น กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี กิจกรรมค่ายคุณธรรม กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ 
การใช้ชีวิตร่วมกันของนักเรียนและครูควรจัดการเรียนการสอนโดยการยกตวัอย่างสถานการณ์
ตา่งๆในปัจจุบนั จากข่าวสารตา่งๆ เพื่อให้นกัเรียนเห็นถึงปัญหาตา่งๆ ท่ีเกิดขึน้ในปัจจุบนั รวมถึง
วิธีแก้ปัญหาท่ีถูกต้องและไม่ถูกต้อง โดยอาจฝึกการคิดว่า ถ้าสถานการณ์นัน้ๆ เป็นนักเรียนจะ
แก้ปัญหาอยา่งไร” 
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ผู้บริหารโรงเรียนท่ี 3 
“...ส่งเสริมการจัดอาชีพระยะสัน้ให้นักเรียนได้เรียนรู้เพื่อ

สามารถไปประกอบอาชีพได้ และจัดกิจกรรมเข้าค่ายเพื่อปรับพฤติกรรมและส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมให้นกัเรียนสามารถอยูร่่วมกบัผู้ อ่ืนได้อยา่งมีความสขุ” 

ผู้บริหารโรงเรียนท่ี 4 
“...จัดกิจกรรมตามความสนใจของนักเรียน  รวมถึงจัด

กิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเก่ียวข้องกับการอยูร่่วมกบัผู้ อ่ืน การยอมรับความแตกต่าง การอยู่ร่วมกันใน
สงัคม และจดัระบบดแูลช่วยเหลอืนกัเรียน” 

ผู้บริหารโรงเรียนท่ี 5  
“...ครูควรจัดการเรียนรู้ให้นกัเรียนในเร่ืองการปรับตวั ความ

ยืดหยุน่ การท างานเชิงบวก ท างานอย่างมีเป้าหมายและทนัเวลา” 
ผู้บริหารโรงเรียนท่ี 6 

“...ต้องสอนให้นักเรียนมีภูมิคุ้ มกันในการใช้ชีวิต สามารถ
ยอมรับและพร้อมแก้ปัญหาท่ีเกิดขึน้ รู้จกัตัง้เป้าหมายในชีวิตและรับผิดชอบการท างาน” 

2.3.2 โรงเรียนมีแนวทางอย่างไรเพื่อช่วยในการวางแผนอาชีพใน
อนาคตให้กบันกัเรียน 

ผู้บริหารโรงเรียนท่ี 1 
“...ให้นกัเรียนรู้จักเส้นทางการประกอบอาชีพ โดยการจัดท า

โครงการโดยมีครูเป็นผู้ คอยให้ค าแนะน าและปรึกษา เลือกจากสิ่งท่ีนักเรียนสนใจ และเรียนรู้
กระบวนการท างานตามวิธีการผลิตสินค้า การจัดจ าหน่าย การประชาสมัพันธ์และการพัฒนา
ปรับปรุงตอ่ยอด” 

ผู้บริหารโรงเรียนท่ี 2 
“...วางแผนให้นกัเรียนรู้จักตนเองตัง้แต่ชัน้มธัยมศึกษาศึกษา

ปีท่ี 1 เพื่อนักเรียนได้เตรียมตัวในการศึกษาต่อระดับท่ีสูงขึน้ โดยนักเรียนจะได้เตรียมทักษะ
พืน้ฐานให้ตัวเองในการต่อยอดเพื่อพัฒนาสูอ่าชีพนัน้ๆ และครูมีหน้าท่ีในการให้ข้อมูลเก่ียวกับ
อาชีพท่ีมีแนวโน้มก้าวหน้าในอนาคต เช่น ด้านวิศวกรรมหุ่นยนต์ ด้านภาษาในการสือ่สาร เพื่อเป็น
สว่นหนึง่ให้นกัเรียนตดัสนิใจในการวางแผนอาชีพในอนาคต” 
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ผู้บริหารโรงเรียนท่ี 3 
“...จัดกิจกรรมฝึกอาชีพระยะสัน้ หรือเรียนรู้จ าลองอาชีพใน

อนาคต ร่วมกับการได้ไปศกึษาจากแหลง่เรียนรู้อาชีพท่ีนกัเรียนสนใจ เพื่อจะได้ศกึษากระบวนการ
ท างานและเห็นแนวทางในกาประกอบอาชีพ” 

ผู้บริหารโรงเรียนท่ี 4 
“...ควรมี การวางแผนส าห รับนัก เรียน โดยเฉพาะชั น้

มัธยมศึกษาปีท่ี 6 ในการวางแผนเพื่ออนาคต การเลือกทางการศึกษาในสิ่งท่ีตลาดต้องการ และ
วางแผนสอนทักษะพืน้ฐานในสิ่งท่ีผู้ เรียนชอบหรือสนใจ และมีความถนดั ก็ควรเปิดโอกาสให้ได้
เรียนรู้ด้านนัน้ๆ ให้เต็มความสามารถ เพื่อเตรียมพร้อมในการท างานในอนาคตตอ่ไป” 

ผู้บริหารโรงเรียนท่ี 5 
“...จัดการเรียนรู้เพื่อแนะแนวการศึกษาต่อในมหาวิทยาลยั 

แนวโน้มอาชีพท่ีเป็นท่ีต้องการของตลาดในอนาคต เพื่อจะได้เตรียมวางแผนการประกอบอาชีพใน
อนาคตได้อยา่งถกูต้อง” 

ผู้บริหารโรงเรียนท่ี 6 
“...ควรให้นัก เรียนได้ รู้จักตนเอง และให้ศึกษาดูงาน ท่ี

เก่ียวข้องกับการแนะแนวการเรียนต่อและการประกอบอาชีพ จากมหาวิทยาลยั ผู้ประกอบการ 
บริษัทตา่งๆ เพื่อให้นกัเรียนเรียนรู้แนวทางประกอบการตดัสนิใจในอนาคต” 

3. การวดัและประเมินผล 
3.1 ทา่นคิดวา่การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ในยุคการศึกษาไทย 4.0 ควร

มีลกัษณะอยา่งไร 
ผู้บริหารโรงเรียนท่ี 1  

“...ควรวดัและประเมินผลการเรียนรู้โดยดูท่ีพฒันาการของนักเรียน
เป็นหลกั เน้นการเรียนรู้ในห้องเรียนมากกวา่การสอบ” 

ผู้บริหารโรงเรียนท่ี 2 
“...ควรมีกระบวนการวัดและประเมินผลท่ีหลากหลายโดยประเมิน

ตามสภาพจริง อาจจะดจูากกการปฏิบติัจริง พิจารณาจากกระบวนการด าเนินการ กระบวนการคิด
ของนกัเรียน ผลงานของนกัเรียน เน่ืองจากนกัเรียนมีความสามารถท่ีหลากหลาย และมีความถนดั 
ความสนใจท่ีแตกต่างกัน บางคนถนัดการพูดสื่อความ การเขียนสื่อความ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
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นกัเรียนในโรงเรียนขนาดเล็ก มีจุดอ่อนในความรู้ด้านวิชาการ แตมี่ความถนดัทางด้านวิชาชีพหรือ
กีฬา” 

ผู้บริหารโรงเรียนท่ี 3 
“...ครูควรมีการวดัผลและประเมินแบบเปิดกว้าง ประเมินตามสภาพ

จริงและบูรณาการในการเรียนการสอนร่วมกันหลายกลุม่สาระ สร้างเคร่ืองมือท่ีหลากหลาย สร้าง
และพฒันาแฟ้มสะสมของผู้ เรียน น าเทคโนโลยีมาใช้ในการวดัและประเมินผล” 

ผู้บริหารโรงเรียนท่ี 4 
“...การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้วยวิ ธี ท่ีหลากหลายทั ง้

แบบทดสอบ แบบประเมิน แบบสงัเกตพฤติกรรมการมีสว่นร่วมของนกัเรียนและให้นกัเรียนมีสว่น
ร่วมในการประเมินผลการเรียนรู้” 

ผู้บริหารโรงเรียนท่ี 5 
“...ควรเน้นท่ีการวดัทกัษะการเรียนรู้มากกว่าคะแนนสอบ มีการวัด

ประเมินผลท่ีหลากหลาย” 
ผู้บริหารโรงเรียนท่ี 6 

“..ควรมีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง โดยเน้นจากการเข้า
เรียน พฒันาการเรียนรู้ พฒันาความสามารถ โดยใช้การวดัด้วยข้อสอบให้น้อยลง” 

4. การจดัสภาพแวดล้อมและแหลง่เรียนรู้ 
4.1 โรงเรียนควรมีการจดัสภาพแวดล้อมและแหลง่เรียนรู้อยา่งไร เพื่อสง่เสริม

ทกัษะในการศกึษาไทย 4.0” 
ผู้บริหารโรงเรียนท่ี 1 

“...จดัห้องเรียนให้มีบรรยากาศท่ีเอือ้ตอ่การเรียนรู้ จดัมมุแหลง่เรียนรู้
เพื่อกระตุ้นความสนใจให้กับนักเรียน และติดตัง้สญัญาณอินเตอร์เน็ต ให้นักเรียนได้เรียนรู้และสืบค้น
ข้อมลู...” 

ผู้บริหารโรงเรียนท่ี 2 
“...สภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ต้องเอือ้ให้นักเรียน มีความ

ต้องการอยากเข้าไปเรียนรู้ เช่น คอมพิวเตอร์ ท่ีนักเรียนสามารถสืบค้น หรือสนใจการฝึกปฏิบัติ
คอมพิวเตอร์เม่ือมีเวลาว่าง โดยมีครูผู้ เช่ียวชาญคอยชีแ้นะให้ค าแนะน า รวมถึงการมีสือ่เทคโนโลยี
ท่ีทนัสมยัและกระตุ้นความสนใจของนกัเรียน” 
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ผู้บริหารโรงเรียนท่ี 3 
“...เน่ืองจากโรงเรียนมีพืน้ ท่ีไม่มาก แต่สามารถใช้แหล่งเรียนรู้

โดยรอบโรงเรียนให้นกัเรียนได้ศกึษา ค้นคว้า เช่น แหลง่เรียนรู้ท้องถ่ินชุมชน   พิพิธภณัฑ์ วดั”  
ผู้บริหารโรงเรียนท่ี 4 

“...จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้นักเรียนได้ศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง เช่น 
แหลง่เรียนรู้รอบโรงเรียน” 

ผู้บริหารโรงเรียนท่ี 5 
“...พฒันาห้องเรียน ให้มีบรรยากาศท่ีเอือ้ตอ่การเรียนรู้ ใช้เทคโนโลยี

ท่ีทนัสมยั เพื่อให้นกัเรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองและกระตุ้นการเรียนรู้ให้กบัผู้ เรียน” 
ผู้บริหารโรงเรียนท่ี 6 

“...ครูควรมีสื่อและเทคโนโลยีในการจัดการเรียน การสอน และสร้าง
บรรยากาศการเรียนรู้ให้สนุกสาน ฝึกกระบวนการคิด มากกว่าการท่องจ า พร้อมทัง้ศึกษาแหล่ง
เรียนรู้ท่ีอยูร่องโรงเรียน...” 

จากประเด็นการตอบแบบสมัภาษณ์ของผู้บริหารท่ีแสดงความคิดเห็นท่ีมีต่อแนวคิด
การศกึษาไทย 4.0 ข้อมลูท่ีได้มีความสอดคล้องและสว่นท่ีแตกตา่งกนั สรุปได้ดงัตาราง 14 

ตาราง 14  ความคิดเห็นด้านความรู้ความเข้าใจของบุคลากรโรงเรียนมธัยมศกึษาขนาดเลก็ท่ีมีต่อ
การศกึษาไทย 4.0 จากแบบสมัภาษณ์ 

 

ข้อ รายละเอียด ความถ่ี ร้อยละ 
 

1.1 
 
 
 
 
 
 

 

1. ด้านหลักสูตร 
หลักสูตรแนวคิดการศึกษาไทย 4.0 ควรประกอบด้วย 
1) ความรู้เร่ืองเทคโนโลยี   
2) ความคิดสร้างสรรค์ การสร้างนวตักรรม 
3) ความรู้ด้านคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ 
4) ใช้กิจกรรมการเรียนการสอนแบบการเรียนรู้เชิงรุก โดย
เน้นกระบวนการคิดวิเคราะห์ แยกแยะ เน้นผู้ เรียนเป็น
ส าคญั 
5) ภาษาองักฤษเพ่ือใช้ในการติดตอ่สือ่สาร 

  
 

83.33 
33.33 
33.33 
33.33 

 
 

33.33 
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ตาราง 14 (ตอ่) 

ข้อ รายละเอียด ความถ่ี ร้อยละ 
 
 
 
 
 
 
 

1.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.3 

6) ความรู้เก่ียวกบัคณุธรรม จริยธรรม 
7) ความรู้เร่ืองอาชีพ 
8) ภมิูปัญญาท้องถ่ิน 
9) ความรู้การเทา่ทนัสือ่ 
10) การเปลีย่นแปลงของโลก 
11) การลดวิชาเรียนในชัน้เรียน และบูรณาการความรู้ใน 8 
กลุม่สาระการเรียนรู้ 
แนวทางในการออกแบบการเรียนการสอนการศึกษาไทย 4.0 
1) จดัการเรียนการสอนโดยการใช้เทคโนโลยี 
2) จดักระบวนการเรียนรู้โดยเน้นกระบวนการคิดวิเคราะห์ 
แยกแยะ ประเมิน คิดยืดหยุน่ เพื่อให้ผู้ เรียนเกิดทกัษะในการ
สร้างผลงานหรือชิน้งาน นวตักรรม 
3 ) จดัวิชาเพิ่มเติมหรือกิจกรรมการเรียนรู้ตามความถนดั 
ความสนใจ เช่น ฝึกอาชีพระยะสัน้ กีฬา ภาษาองักฤษ สะเต็ม
ศกึษา 
4) การสอนแบบ การเรียนรู้เชิงรุก Active learning  
5)  กิจกรรมการเรียนรู้เพื่อสร้างให้ผู้ เรียนมีคณุลกัษณะอนัพงึ
ประสงค์ โดยใช้กรณีศกึษาจากเหตกุารณ์ปัจจบุนัด้านสงัคม 
เศรษฐกิจ การเมือง ภมิูศาสตร์ 
การด าเนินการจัดกระบวนการเรียนการสอนแบบสะเต็ม
ศึกษา )Steam Education) 
1) ครูจดัการเรียนการสอนแบบสะเต็มศกึษา โดยการบูรณา
การ ทกุกลุม่สาระเพื่อพฒันาทกัษะคิดและการสร้างสรรค์
นวตักรรม 
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16.66 
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ตาราง 14 (ตอ่) 

ข้อ รายละเอียด ความถ่ี ร้อยละ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.1.1 
 

2) จดัรายวิชาเพิ่มเติม วิชาสะเต็มศกึษา (STEM Education) 
ทัง้ระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนต้นและตอนปลาย โดยมีครูกลุม่
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เป็นครูแกนน า เน้นการแก้ไข
ปัญหาและจดัท าโครงงานสร้างนวตักรรม 
3) จดักิจกรรมการเรียนรู้ โดยจดัเป็นฐานการเรียนรู้ท่ีบูรณา
การความรู้ด้านสะเต็มศกึษา 
4) จดักิจกรรมในบทเรียน ภาคเรียนละ 1 หนว่ยการเรียนรู้ 
5) เชิญวิทยากรภายนอกมาให้ความรู้กบัครูและนกัเรียน 
2. ด้านการจัดการเรียนรู้ 
2.1 การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้และ
นวัตกรรม 
บทบาทส าคัญของครูในการจัดการเรียนรู้ในการศึกษา
ไทย 4.0 
1) เป็นผู้อ านวยความรู้ ชีแ้นะให้ค าแนะน า ค าปรึกษา กระตุ้น
ให้นกัเรียนมีความรักท่ีจะเรียนรู้ ใฝ่รู้ตลอดเวลา  
2) มีความสามารถในด้านเทคโนโลยี น าสือ่ออนไลน์มาบูรณา 
การกบัการเรียนการสอน เปิดโอกาสให้นกัเรียนมีสว่นร่วม 
3) พฒันาผู้ เรียนให้สร้างนวตักรรม และเน้นการสอนแบบลง
มือปฏิบติั ยดึผู้ เรียนเป็นศนูย์กลาง  
4) ครูต้องปรับตนเองและเรียนรู้ไปพร้อมกบัผู้ เรียน  
5) มีคณุธรรมจริยธรรม ท างานร่วมกบัผู้ อ่ืนได้ 
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ตาราง 14 (ตอ่) 

ข้อ รายละเอียด ความถ่ี ร้อยละ 
2.1.2 

 
 
 
 
 
 

 
2.1.3 

 
 

การจัดการเรียนการสอนที่เน้นการเรียนรู้เชิงรุก หรือ 
Active Learning จะส่งผลต่อคุณภาพนักเรียน  
1) นกัเรียนเข้าใจได้มากขึน้ จากการลงมือปฏิบติั เรียนรู้ด้วย
ตนเองโดยครูลดบทบาทจากผู้สอนให้ความรู้มาเป็นผู้คอยให้
ค าแนะน า 
2)นกัเรียนมีสว่นร่วมในการเรียน เกิดการเรียนรู้ ได้ฝึกคิด 
วิเคราะห์ 
3) กระตุ้นให้ผู้ เรียนสนกุสนานกบัการเรียนรู้ 
โรงเรียนควรมีรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนา
ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมของผู้เรียนในยุค
การศึกษาไทย 4.0 ดังนี ้
1) การสอนแบบตัง้ค าถามให้นกัเรียนได้ฝึกการคิดวิเคราะห์ 
2) จดัหลกัสตูรสถานศกึษาท่ีสง่เสริมและพฒันานกัเรียนให้มี
ความสามารถในด้านเทคโนโลยี การสร้างสิง่ประดิษฐ์และ
นวตักรรม เพื่อพฒันาให้นกัเรียนมีทกัษะความคิดสร้างสรรค์ 
3) ออกแบบการเรียนรู้ท่ีทนัสมยั โดยใช้เทคโนโลยีเข้ามา
เก่ียวข้อง ให้นกัเรียนได้ค้นคว้าหาค าตอบจากสือ่และแหลง่
เรียนรู้ท่ีหลากหลาย  
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ตาราง 14 (ตอ่) 

ข้อ รายละเอียด ความถ่ี ร้อยละ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2.2.1 

4) การสร้างชุมชนการเรียนรู้ (PLC) ในโรงเรียน ครูพดูคยุ
แลกเปลีย่นเรียนรู้ และร่วมกนัสร้างนวตักรรมในการพฒันา
ผู้ เรียน 
5) จดัการเรียนการสอนรายวิชาเพิ่มเติมสะเต็มศกึษา เน้นการ
สร้างนวตักรรมผา่นกระบวนการแก้ปัญหาจากการท า
โครงงาน  
6) เชิญวิทยากรภายนอกมาให้ความรู้เก่ียวกบัการสร้าง 
นวตักรรม  
7) จดักิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning 
2.2 การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะด้านสารสนเทศ 
ส่ือ และเทคโนโลยี 
แนวทางในการพัฒนาทักษะด้านส่ือ และเทคโนโลยี 
ให้กับผู้เรียน 
1) จดัการเรียนรู้ความรู้พืน้ฐานด้านเทคโนโลยี การจดัการ
เทคโนโลยี การค้นหา การเข้าถึงสือ่อยา่งมีวจิารณญาณ และ
การน าความรู้จากสือ่ไปใช้ การเลอืกใช้ข้อมลูท่ีเหมาะสม 
รวมถึงการจดักิจกรรมเพิ่มเติม เพือ่ให้นกัเรียนรู้เทา่ทนัสือ่  
2) จดัเคร่ืองคอมพิวเตอร์หรือแหลง่เรียนรู้ให้นกัเรียนสบืค้น
อยา่งทัว่ถึง 
3) จดัท าคลงัความรู้ทัง้ของครูและนกัเรียน เพื่อสามารถศกึษา
ค้นคว้าได้ตลอดเวลา โดยครูท าหน้าท่ีในการพิจารณาความ
เหมาะสม 
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ตาราง 14 (ตอ่) 

ข้อ รายละเอียด ความถ่ี ร้อยละ 
 

2.3.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2.3.2 

2.3 ทักษะชีวิตและการท างาน 
แนวทางการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต เพื่อ
ช่วยให้นักเรียนสามารถขัดการกับปัญหาต่างๆ  
1) จดัการเรียนรู้โดยผา่นกิจกรรมการเรียนรู้ เช่น กิจกรรม
ลกูเสอื-เนตรนารี กิจกรรมคา่ยคณุธรรม กิจกรรมบ าเพ็ญ
ประโยชน์การใช้ชีวิตร่วมกนัของนกัเรียน การยอมรับความ
แตกตา่ง การปรับตวั ความยืดหยุน่ การท างานเชิงบวก การ
ตัง้เป้าหมายในชีวิตและรับผิดชอบในการท างาน 
2) จดักิจกรรมการเรียนในชัน้เรียน โดยยกตวัอยา่ง
สถานการณ์ปัจจบุนั เพื่อฝึกให้นกัเรียนได้วิเคราะห์ปัญหา 
และหาวิธีการแก้ไขปัญหา เพื่อสร้างภมิูคุ้มกนัในการใช้ชีวิต 
ยอมรับและพร้อมแก้ปัญหา 
3) สง่เสริมการมีจิตสาธารณะ การรับผิดชอบตอ่สงัคม 
4) สง่เสริมทกัษะการท างาน เช่น การฝึกอาชีพระยะสัน้
แนวทางเพื่อช่วยในการวางแผนอาชีพในอนาคตให้กับ
ผู้เรียน 
1) ให้นกัเรียนรู้จกัตนเอง เพื่อเตรียมตวัในการศึกษาตอ่และ
เตรียมทกัษะพืน้ฐานให้กบัตวัเอง โดยมีครูท าหน้าท่ีในการให้
ข้อมลู เก่ียวกบัอาชีพท่ีมีแนวโน้มก้าวหน้าในอนาคต และ
ศกึษาดงูานแนะแนวจากมหาวิทยาลยั สถานประกอบการ 
เพื่อให้แนวทางในการตดัสนิใจ 
2) จดักิจกรรมฝึกอาชีพระยะสัน้ หรือการจ าลองอาชีพใน
อนาคตร่วมกบัการไปศกึษาแหลง่เรียนรู้อาชีพท่ีนกัเรียนสนใจ 
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ตาราง 14 (ตอ่) 

ข้อ รายละเอียด ความถ่ี ร้อยละ 
 
 
 

 

3.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

4.1 

3) จดัท าโครงการเพื่อให้นกัเรียนรู้จกัเส้นทางประกอบอาชีพ 

โดยมีครูคอยให้ค าแนะน าและปรึกษา 

3. การวัดและประเมินผล 
ลักษณะของการวัดและประเมนิผลในยุคการศึกษาไทย 
4.0 
1) วดัและประเมินผลท่ีหลากหลายโดยการประเมินตามสภาพ
จริง ดจูากการปฏิบติั กระบวนการคิด พฒันาการของนกัเรียน 
การเรียนรู้ในห้องเรียน ผลงาน โดยสร้างเคร่ืองมือท่ี
หลากหลาย และให้นกัเรียนมีสว่นร่วมในการประเมินผล เพื่อ
วดัทกัษะการเรียนรู้มากกวา่การท าข้อสอบ 
2) วดัและประเมินผลโดยการมอบหมายงานบูรณาการ
ร่วมกนัของทกุกลุม่สาระ  
3) สร้างและพฒันาแฟ้มสะสมผลงาน 
 4. การจัดสภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ 
โรงเรียนควรมีการจัดสภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ 
เพื่อส่งเสริมทักษะในการศึกษาไทย 4.0 ดังนี ้
1) ครูควรมีสือ่เทคโนโลยีท่ีทนัสมยัและกระตุ้นความสนในของ
นกัเรียน สร้างบรรยากาศการเรียนรู้ท่ีสนกุสนาน 
2) จดักิจกรรมการเรียนรู้ให้นกัเรียนศกึษาเรียนรู้ด้วยตนเอง 
เช่นศกึษาจากแหลง่เรียนรู้โดยรอบโรงเรียน 
3) จดัห้องเรียนให้มีบรรยากาศและสภาพแวดล้อมท่ีเอือ้ตอ่
การเรียนรู้  
4) จดัมมุแหลง่เรียนรู้เพื่อกระตุ้นความสนใจให้กับผู้ เรียน   
5) ติดตัง้สญัญาณอินเตอร์เน็ตให้นกัเรียนได้เรียนรู้และสบืค้น 
 

1 
 
 
 
 

6 
 
 
 
 

1 
 

1 
 
 
 

2 
 

2 
 

1 
 

1 
1 

16.66 
 
 
 
 

100.00 
 
 
 
 

16.66 
 

16.66 
 

 
33.33 

 
33.33 

 
16.66 

 
16.66 
16.66 

 

 



 176 
 

จากตาราง  14  ผู้ตอบแบบสมัภาษณ์ ได้แสดงความคิดเห็นด้านความรู้ ความเข้าใจ
ของบุคลากรโรงเรียนมธัยมศกึษาขนาดเลก็ท่ีมีตอ่แนวคิดการศกึษาไทย 4.0  สรุปได้ดงันี ้

1. ด้านหลกัสตูร   
1.1 หลกัสตูรการศกึษาไทย 4.0  พบว่า ผู้ตอบแบบสมัภาษณ์ได้แสดงความ

คิดเห็นโดยผู้วิจัยพิจารณาจากประเด็นท่ีมีความสอดคล้องกันมากไปน้อยดงันี ้ หลกัสูตรแนวคิด
การศึกษาไทย 4.0 ควรประกอบด้วยความรู้เร่ืองเทคโนโลยี รองลงมา ความรู้เร่ืองความคิด
สร้างสรรค์ การสร้างนวตักรรม  ความรู้ด้านคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์  การจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนแบบการเรียนรู้เชิงรุก โดยเน้นกระบวนการคิดวิเคราะห์ แยกแยะ  เน้นผู้ เรียนเป็น
ส าคัญ   ความรู้ภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสาร  ความรู้เก่ียวกับคุณธรรม จริยธรรม   
ความรู้เร่ืองอาชีพ  ความรู้ภูมิปัญญาท้องถ่ิน  ความรู้การเท่าทันสื่อ   ความรู้เร่ืองการเปลีย่นแปลง
ของโลก  และควรลดวิชาเรียนในชัน้เรียนโดยการบูรณาการความรู้ใน 8  กลุม่สาระการเรียนรู้ 

1.2  แนวทางในการออกแบบการเรียนการสอนการศึกษาไทย 4.0 พบว่า 
ผู้ตอบแบบสมัภาษณ์ได้แสดงความคิดเห็นโดยผู้วิจัยพิจารณาจากประเด็นท่ีมีความสอดคล้องกัน
มากไปน้อยดงันี ้ ควรจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยี  รองลงมา คือ การจัดกระบวนการ
เรียนรู้โดยเน้นกระบวนการคิดวิเคราะห์ แยกแยะ ประเมิน คิดยืดหยุ่น เพื่อให้ผู้ เรียนเกิดทกัษะใน
การสร้างผลงานหรือชิน้งาน นวัตกรรม    การจัดวิชาเพิ่มเติมหรือกิจกรรมการเรียนรู้ตามความ
ถนัด ความสนใจ เช่น ฝึกอาชีพระยะสัน้ กีฬา ภาษาอังกฤษ สะเต็มศึกษา   การสอนแบบ การ
เรียนรู้เชิงรุก Active learning และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อสร้างให้ผู้ เรียนมีคุณลกัษณะอัน
พงึประสงค์ โดยใช้กรณีศกึษาจากเหตกุารณ์ปัจจุบนัด้านสงัคม เศรษฐกิจ การเมือง ภมิูศาสตร์ 

1.3 การด าเนินการจัดกระบวนการเรียนการสอนแบบสะเต็มศึกษา (STEM 
Education) ในโรงเรียน พบว่า ผู้ตอบแบบสมัภาษณ์ได้แสดงความคิดเห็นโดยผู้วิจยัพิจารณาจาก
ประเด็นท่ีมีความสอดคล้องกนัมากไปน้อยดงันี ้  

1. ครูจดัการเรียนการสอนแบบสะเต็มศึกษา โดยการบูรณาการทุกกลุม่
สาระ เพื่อพฒันาทกัษะคิดและการสร้างสรรค์นวตักรรม    

2. จัดเป็นรายวิชาเพิ่มเติม  วิชาสะเต็มศึกษา (STEM Education) ทัง้
ระดับชัน้มัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย โดยมีครูกลุม่สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เป็นครู
แกนน า เน้นการแก้ไขปัญหาและจดัท าโครงงานสร้างนวตักรรม 
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3. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยจัดเป็นฐานการเรียนรู้ท่ีบูรณาการความรู้
ด้านสะเต็มศกึษา  

4. จดักิจกรรมในบทเรียน ภาคเรียนละ 1 หนว่ยการเรียนรู้ 
5. เชิญวิทยากรภายนอกมาให้ความรู้กบัครูและนกัเรียน 

2. ด้านการจดัการเรียนรู้ 
2.1 การจดัการเรียนรู้เพื่อพฒันาทกัษะการเรียนรู้และนวตักรรม 

2.1.1 บทบาทส าคัญของครูในการจัดการเรียนรู้ในการศึกษาไทย 4.0 
พบว่าผู้ ตอบแบบสัมภาษณ์ได้แสดงความคิดเห็นโดยผู้ วิจัยพิจารณาจากประเด็นท่ีมีความ
สอดคล้องกนัมากไปน้อยดงันี ้ ครูควรเป็นผู้อ านวยความรู้ ชีแ้นะให้ค าแนะน า ค าปรึกษา กระตุ้น
ให้นกัเรียนมีความรักท่ีจะเรียนรู้   ใฝ่รู้ตลอดเวลา ครูควรมีความสามารถในด้านเทคโนโลยี น าสื่อ
ออนไลน์มาบูรณาการกบัการเรียนการสอน เปิดโอกาสให้นกัเรียนมีสว่นร่วม   ครูควรพฒันาผู้ เรียน
ให้สร้างนวตักรรม และเน้นการสอนแบบลงมือปฏิบติั ยึดผู้ เรียนเป็นศูนย์กลาง ครูต้องปรับตนเอง
และเรียนรู้ไปพร้อมกบัผู้ เรียน และครูต้องมีคณุธรรมจริยธรรม ท างานร่วมกบัผู้ อ่ืนได้  

2.1.2 การจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นการเรียนรู้เชิงรุก หรือ Active 
Learning สง่ผลต่อคุณภาพนกัเรียน พบว่า ผู้ตอบแบบสมัภาษณ์ได้แสดงความคิดเห็นโดยผู้ วิจัย
พิจารณาจากประเด็นท่ีมีความสอดคล้องกันมากไปน้อยดงันี ้การจัดการเรียนรู้เชิงรุกหรือ  Active 
Learning ส่งผลให้นักเรียนเข้าใจได้มากขึน้ จากการลงมือปฏิบัติ เรียนรู้ด้วยตนเองโดยครูลด
บทบาทจากผู้สอนให้ความรู้มาเป็นผู้คอยให้ค าแนะน า นักเรียนมีส่วนร่วมในการเรียน เกิดการ
เรียนรู้ ได้ฝึกคิด วิเคราะห์และกระตุ้นให้ผู้ เรียนสนกุสนานกบัการเรียนรู้  

2.1.3 โรงเรียนควรมีรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อพฒันาทกัษะการเรียนรู้
และนวัตกรรมของผู้ เรียนในยุคการศึกษาไทย 4.0 พบว่า ผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ได้แสดงความ
คิดเห็นโดยผู้วิจยัพิจารณาจากประเด็นท่ีมีความสอดคล้องกนัมากไปน้อยดงันี ้        

1. การสอนแบบตัง้ค าถามให้นกัเรียนได้ฝึกการคิดวิเคราะห์ 
2. จัดหลักสูตรสถานศึกษา ท่ีส่ ง เส ริมและพัฒ นานัก เรียนให้ มี

ความสามารถในด้านเทคโนโลยี การสร้างสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม เพื่อพัฒนาให้นักเรียนมี
ทกัษะความคิดสร้างสรรค์ 

3. ออกแบบการเรียนรู้ท่ีทันสมัย โดยใช้เทคโนโลยีเข้ามาเก่ียวข้อง ให้
นกัเรียนได้ค้นคว้าหาค าตอบจากสือ่และแหลง่เรียนรู้ท่ีหลากหลาย  
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4. การสร้างชุมชนการเรียนรู้ (PLC) ในโรงเรียน ครูพูดคุยแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ และร่วมกนัสร้างนวตักรรมในการพฒันาผู้ เรียน 

5. จัดการเรียนการสอนรายวิชาเพิ่มเติมสะเต็มศึกษา เน้นการสร้าง
นวตักรรมผา่นกระบวนการแก้ปัญหาจากการท าโครงงาน  

6. เชิญวิทยากรภายนอกมาให้ความรู้เก่ียวกบัการสร้างนวตักรรม  
7. จดักิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning  

2.2 การจดัการเรียนรู้เพื่อพฒันาทกัษะด้านสารสนเทศ สือ่ และเทคโนโลยี  
2.2.2 แนวทางในการพฒันาทักษะด้านสื่อ และเทคโนโลยี ให้กับผู้ เรียน 

พบว่า ผู้ ตอบแบบสัมภาษณ์ได้แสดงความคิดเห็นโดยผู้ วิจัยพิจารณาจากประเด็นท่ีมีความ
สอดคล้องกนัมากไปน้อยดงันี ้                       

1. จดัการเรียนรู้ความรู้พืน้ฐานด้านเทคโนโลยี การจัดการเทคโนโลยี 
การค้นหา การเข้าถึงสื่ออย่างมีวิจารณญาณ และการน าความรู้จากสื่อไปใช้ การเลือกใช้ข้อมูลท่ี
เหมาะสม รวมถึงการจดักิจกรรมเพิ่มเติม เพื่อให้นกัเรียนรู้เทา่ทนัสือ่  

2. จัดเคร่ืองคอมพิวเตอร์หรือแหล่งเรียนรู้ให้นักเรียนสืบค้นอย่าง
ทัว่ถึง 

3. จดัท าคลงัความรู้ทัง้ของครูและนกัเรียน เพื่อสามารถศกึษาค้นคว้า
ได้ตลอดเวลา โดยครูท าหน้าท่ีในการพิจารณาความเหมาะสม 

2.3 การจดัการเรียนรู้เพื่อพฒันาทกัษะชีวิตและการท างาน 
2.3.1 แนวทางการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต เพื่อช่วยให้

นกัเรียนสามารถจัดการกับปัญหาต่างๆ  พบว่า ผู้ตอบแบบสมัภาษณ์ได้แสดงความคิดเห็นโดย
ผู้วิจยัพิจารณาจากประเด็นท่ีมีความสอดคล้องกนัมากไปน้อยดงันี ้                    

1. จัดการเรียนรู้โดยผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ เช่น กิจกรรมลูกเสือ-
เนตรนารี กิจกรรมค่ายคุณธรรม กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์การใช้ชีวิตร่วมกันของนักเรียน การ
ยอมรับความแตกตา่ง การปรับตวั ความยืดหยุน่ การท างานเชิงบวก การตัง้เป้าหมายในชีวิตและ
รับผิดชอบในการท างาน 

2. จัดกิจกรรมการเรียนในชัน้เรียน โดยยกตัวอย่างสถานการณ์
ปัจจุบนั เพื่อฝึกให้นกัเรียนได้วิเคราะห์ปัญหา และหาวิธีการแก้ไขปัญหา เพื่อสร้างภมิูคุ้มกนัในการ
ใช้ชีวิต ยอมรับและพร้อมแก้ปัญหา 

3. สง่เสริมการมีจิตสาธารณะ การรับผิดชอบตอ่สงัคม  
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4. สง่เสริมทกัษะการท างาน เช่น การฝึกอาชีพระยะสัน้  
2.3.2 แนวทางเพื่อช่วยในการวางแผนอาชีพในอนาคตให้กับผู้ เรียน  

พบว่า  ผู้ ตอบแบบสมัภาษณ์ได้แสดงความคิดเห็นโดยผู้ วิจัยพิจารณาจากประเด็นท่ีมีความ
สอดคล้องกนัมากไปน้อยดงันี ้                    

1. ให้นักเรียนรู้จักตนเอง เพื่อเตรียมตัวในการศึกษาต่อและเตรียม
ทกัษะพืน้ฐานให้กบัตวัเอง โดยมีครูท าหน้าท่ีในการให้ข้อมลู เก่ียวกบัอาชีพท่ีมีแนวโน้มก้าวหน้าใน
อนาคต และศึกษาดูงานแนะแนวจากมหาวิทยาลยั สถานประกอบการ เพื่อให้แนวทางในการ
ตดัสนิใจ 

2. จัดกิจกรรมฝึกอาชีพระยะสัน้ หรือการจ าลองอาชีพในอนาคต
ร่วมกบัการไปศกึษาแหลง่เรียนรู้อาชีพท่ีนกัเรียนสนใจ 

3. จดัท าโครงการเพื่อให้นกัเรียนรู้จกัเส้นทางประกอบอาชีพ โดยมีครู
คอยให้ค าแนะน าและปรึกษา  

3. การวดัและประเมินผล 
3.1  ลักษณะของการวัดและประเมินผลในยุคการศึกษาไทย 4.0 พบว่า  

ผู้ตอบแบบสมัภาษณ์ได้แสดงความคิดเห็นโดยผู้วิจัยพิจารณาจากประเด็นท่ีมีความสอดคล้องกัน
มากไปน้อยดงันี ้        

1. วดัและประเมินผลท่ีหลากหลายโดยการประเมินตามสภาพจริง ดูจาก
การปฏิบัติ กระบวนการคิด พัฒนาการของนักเรียน การเรียนรู้ในห้องเรียน ผลงาน โดยสร้าง
เคร่ืองมือท่ีหลากหลาย และให้นักเรียนมีสว่นร่วมในการประเมินผล  และเน้นการวดัทักษะการ
เรียนรู้มากกวา่การท าข้อสอบ 

2. วัดและประเมินผลโดยการมอบหมายงานบูรณาการร่วมกันของทุก
กลุม่สาระ  

3. สร้างและพฒันาแฟ้มสะสมผลงาน  
4. การจดัสภาพแวดล้อมและแหลง่เรียนรู้ 

4.1 โรงเรียนควรมีการจัดสภาพแวดล้อมและแหลง่เรียนรู้ เพื่อสง่เสริมทกัษะ
ในการศกึษาไทย 4.0 พบวา่ พบวา่  ผู้ตอบแบบสมัภาษณ์ได้แสดงความคิดเห็นโดยผู้วิจัยพิจารณา
จากประเด็นท่ีมีความสอดคล้องกนัมากไปน้อยดงันี ้                               

1. ครูควรมีสื่อเทคโนโลยีท่ีทันสมัยและกระตุ้นความสนในของนักเรียน 
สร้างบรรยากาศการเรียนรู้ท่ีสนกุสนาน 
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2. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้นักเรียนศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง เช่นศึกษา
จากแหลง่เรียนรู้โดยรอบโรงเรียน  

3. จดัห้องเรียนให้มีบรรยากาศและสภาพแวดล้อมท่ีเอือ้ตอ่การเรียนรู้  
4. จดัมมุแหลง่เรียนรู้เพื่อกระตุ้นความสนใจให้กบัผู้ เรียน  
5. ติดตัง้สญัญาณอินเตอร์เน็ต ให้นกัเรียนได้เรียนรู้และสบืค้น    
 

ตอนที่  3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะแนว
ทางการพัฒนาบุคลากรโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก ตามแนวคิดการศึกษาไทย 4.0  

1. ด้านหลกัสตูร 
ปัญหาและอุปสรรคท่ีพบ 

ผู้บริหารโรงเรียนท่ี 1 
“..ครูยงัขาดความรู้ ความเข้าใจในการเก่ียวกบัการจดัท าหลกัสตูรและไม่

เปลีย่นแปลงพฤติกรรมการสอนให้สอดคล้องกบัหลกัสตูร” 
ผู้บริหารโรงเรียนท่ี 2 

“..หลกัสตูรมีเนือ้หามากเกินไปสง่ผลให้ใช้เวลาในการเรียนมาก ไม่มีเวลา
ปฏิบติัหรือสร้างความรู้ด้วยตนเอง” 

ผู้บริหารโรงเรียนท่ี 3 
“...ครูยงัขาดความรู้ในการจดัท าหลกัสตูร โครงสร้างหลกัสตูร” 

ผู้บริหารโรงเรียนท่ี 4 
“...เน่ืองจากมีการปรับเปลี่ยนตามนโยบายในการเพิ่มและปรับเนือ้หา

หลกัสตูร สง่ผลให้ครูผู้สอนไม่มีเวลาในการเตรียมความพร้อมในการจดัท าหลกัสตูรและการพฒันา
ตนเองในการจดัการเรียนการสอน” 

ผู้บริหารโรงเรียนท่ี 5 
“...ครูยังขาดความรู้ ความเข้าใจในการจัดท าหลักสูตรและการน า

หลกัสตูรไปใช้ในการจดัการเรียนการสอน” 
ผู้บริหารโรงเรียนท่ี 6 

“...การไม่ เปลี่ยนแปลงการเรียนการสอนของครูตามแนวทางของ
หลกัสตูรท่ีก าหนดไว้” 
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ข้อเสนอแนะแนวทางการพฒันาบุคลากร 
ผู้บริหารโรงเรียนท่ี 1 

“..จัดอบรมให้ความรู้ในเร่ืองการจัดท าหลักสูตรและส่งเสริมให้ครูใช้
เทคโนโลยีในการจดัการเรียนการสอน” 

ผู้บริหารโรงเรียนท่ี 2 
“..ปรับลดเนือ้หาวิชาในหลกัสูตรและใช้การเรียนรู้แบบบูรณาการ และ

เน้นให้ผู้ เรียนได้ปฏิบติัมากขึน้” 
ผู้บริหารโรงเรียนท่ี 3 

“...จดัอบรม เชิญวิทยากรมาให้ความรู้เร่ืองการจดัท าหลกัสตูรให้กบัครู” 
ผู้บริหารโรงเรียนท่ี 4 

“...อบรมให้ความรู้พฒันาครู เพื่อเตรียมความพร้อมของครูในการจัดการ
เรียนการสอนตามหลกัสตูรท่ีมีการปรับปรุงเพิ่มเติม” 

ผู้บริหารโรงเรียนท่ี 5 
“...อบรมให้ความรู้เร่ืองหลกัสูตร ให้ครูมีความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับ

เป้าหมาย วตัถปุระสงค์ โครงสร้าง และการน าหลกัสตูรไปใช้” 
ผู้บริหารโรงเรียนท่ี 6 

“...สง่เสริมให้ครูจดัการเรียนการสอนโดยใช้สือ่ และเทคโนโลยี และสร้าง
ความตะหนกัและการเห็นความส าคญัในการจดัการเรียนการสอนในรูปแบบใหม่ๆ” 

2. ด้านการจดัการเรียนรู้   
ปัญหาและอุปสรรคท่ีพบ 

ผู้บริหารโรงเรียนท่ี 1 
“...เน่ืองจากโรงเรียนขนาดเล็กงบประมาณมีจ ากัด สง่ผลให้ไม่สามารถ

จดัการอบรมหรือให้ความรู้กบัครู เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการหรือการพฒันาการเรียนการ
สอน ได้อย่างเต็มท่ี และครูมีภาระงานสอนและงานอ่ืนๆ มากท าให้เป็นอุปสรรคในการพัฒนา
ตนเองในด้านการจดัการเรียนรู้” 

ผู้บริหารโรงเรียนท่ี 2 
“..ครูยังใช้การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบเดิม ใช้การบรรยายให้

ความรู้ หรือ ให้นกัเรียนจดตาม” 
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ผู้บริหารโรงเรียนท่ี 3 
 “..ครูสว่นใหญ่ยงัยดึติดกบัแนวคิดแบบเดิมยงัใช้ วิธีการสอนแบบเดิม ไม่

ปรับเปลีย่นพฤติกรรมการเรียน การสอน ภาระงานมีมากท าให้ไม่สามารถจดัการเรียน การสอนได้
เต็มท่ี” 

ผู้บริหารโรงเรียนท่ี 4 
“ ..ครูบางสว่นขาดประสบการณ์และความช านาญในการใช้สื่อนวตักรรม 

และเทคโนโลยี และใช้การจัดการเรียนการสอนแบบเดิม ใช้การบรรยายและให้นักเรียนปฏิบัติ
ตาม” 

ผู้บริหารโรงเรียนท่ี 5 
“...ครูขาดทักษะความรู้ใหม่ๆ ท่ีจะน ามาใช้ในการจัดการเรียนการสอน

ให้กับนักเรียน      ไม่ฝึกให้นักเรียนได้คิด วิเคราะห์ ยึดติดกับเนือ้หาและบทเ รียนไม่เช่ือมโยง
บทเรียนกบัการน าไปประยกุต์ใช้ในชีวิตประจ าวนั” 

ผู้บริหารโรงเรียนท่ี  6 
“...ครูมีภาระงานมาก ไม่มีเวลาในการพฒันาตนเอง สง่ผลให้ไม่มีเวลาท่ี

จะศกึษาเรียนรู้คณุลกัษณะเฉพาะของสือ่ นวตักรรม และเทคโนโลยีสารสนเทศ” 
ข้อเสนอแนะแนวทางการพฒันาบุคลากร 

ผู้บริหารโรงเรียนท่ี 1 
“...ส่งเสริมให้ครูผู้ สอนมีความรู้ ทักษะ การสร้างสื่อ นวัตกรรม และ

บทเรียนด้วยวิธีการทางเทคโนโลยีสารสนเทศ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ระหว่างครูใน
โรงเรียน เพื่อแบง่ปันความรู้ และพฒันาตนเอง” 

ผู้บริหารโรงเรียนท่ี 2 
“…ส่งเสริมให้ครูจัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมให้ผู้ เรียนได้รู้จักคิด  วิเคราะห์ 

สงัเคราะห์ และสรุปบทเรียนด้วยตนเองให้มากยิ่งขึน้” 
ผู้บริหารโรงเรียนท่ี 3 

“..สร้างความตระหนกัและความส าคญัของการพฒันาผู้ เรียนโดยการใช้
วิธีการสอนท่ีหลากหลาย” 

ผู้บริหารโรงเรียนท่ี 4 
“...จัดอบรม ให้ความรู้ในการใช้สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการ

น ามาใช้ในการจดัการเรียนการสอน” 
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ผู้บริหารโรงเรียนท่ี 5 
“...สง่เสริมให้ครูมีโอกาสศึกษาดูงานโรงเรียนดีเด่นในด้านต่างๆ อบรม

เชิงปฏิบัติการ  เพื่อพัฒนาทกัษะและเพิ่มพูนความรู้ให้กับครู สามารถน ามาใช้ได้จริง ในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน`” 

ผู้บริหารโรงเรียนท่ี  6 
“...จัดอบรม ให้ความรู้กับครูในเร่ืองของการใช้ใช้สื่อ นวัตกรรมและ

เทคโนโลยี และเทคนิคการจดัการเรียนการสอนใหม่ๆ”  

3. การวดัและประเมินผล    
ปัญหาและอุปสรรคท่ีพบ 

ผู้บริหารโรงเรียนท่ี 1 
“...ครูขาดเทคนิคของการเลือกใช้เคร่ืองมือ และการสร้างเคร่ืองมือท่ี

หลากหลาย มุ่งเน้นการใช้ข้อสอบในการวดัและประเมินผล” 
ผู้บริหารโรงเรียนท่ี 2 

“...การวดัและประเมินผล เป็นไปเพื่อการประเมินผลคะแนนภาพรวม แต่
ไม่ได้น ามาใช้ในการปรับปรุงพฒันาการเรียนรู้ของผู้ เรียน “ 

ผู้บริหารโรงเรียนท่ี 3 
“... ครูยังใช้การวัดและประเมินผลแยกส่วนกับกิจกรรมการเรียนรู้ใน

ห้องเรียน  โดยจดัท าเป็นข้อสอบเพื่อวดัความรู้เรียนหลงัจากการสอน” 
ผู้บริหารโรงเรียนท่ี 4 

“...การวัดและประเมินผลปัจจุบันมักให้ความส าคัญในเร่ืองของการ
ก ากับติดตามและตรวจสอบคุณภาพการศึกษา เช่น การประเมินผลสมัฤทธ์ิจากการทดสอบทาง
การศกึษาระดบัชาติขัน้พืน้ฐาน (O-NET)  ในการเป็นเคร่ืองบง่ชีค้วามส าเร็จในการจดัการเรียนรู้ใน
โรงเรียน” 

ผู้บริหารโรงเรียนท่ี 5 
“..การวดัและประเมินผล ยงัเป็นไปเพื่อวดัความรู้ของนกัเรียน โดยการใช้

ข้อสอบมากกวา่การวดัและประเมินผลทกัษะของผู้ เรียน” 
ผู้บริหารโรงเรียนท่ี 6 

“...ครูยึดติดรูปแบบการประเมินแบบดัง้เดิม โดยมุ่งเน้นการประเมินเพื่อ
ตัดสิน ผลการเรียนรู้ เช่น การออกข้อสอบเพื่อวัดความรู้ และ ทักษะการปฏิบัติและ ยังคงใช้



 184 
 

เคร่ืองมือประเมินไม่หลากหลาย ไม่ได้ประเมินตามสภาพจริง ไม่ได้มีการให้ค าแนะน าหรือผล
สะท้อนกลบัเพื่อแก้ปัญหาการเรียนรู้ของผู้ เรียน” 

ข้อเสนอแนะแนวทางการพฒันาบุคลากร 
ผู้บริหารโรงเรียนท่ี 1 

“....ครูผู้สอนต้องก าหนดจุดมุ่งหมายของการสอนและการสอบให้ชดัเจน 
โดยจัดท าแผนการสอนและวิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างจุดประสงค์ในสมุดประจ าชัน้กับ
จุดประสงค์ในคู่มือครู ทัง้นีเ้พื่อให้การสอบวดัมีเป้าหมายชัดเจน และสอดคล้องกับเป้าหมายใน
การเรียนการสอน” 

ผู้บริหารโรงเรียนท่ี 2 
“...ควรวดัและประเมินผล เพื่อดูพัฒนาการเรียนรู้ของผู้ เรียน มากกว่า

การใช้ข้อสอบเพื่อตดัสนิผลการเรียนรู้อยา่งเดียว 
ผู้บริหารโรงเรียนท่ี 3 

“...สง่เสริมให้ครูมีการวดัและประเมินผลผู้ เรียนในขณะจัดกิจกรรมการ
เรียนสอน  เพื่อวดัประเมินพฒันาการเรียนรู้ของผู้ เรียน” 

ผู้บริหารโรงเรียนท่ี 4 
“...ควรให้ความส าคญัในการวดัและประเมินผลในโรงเรียนเพื่อตรวจสอบ

พฒันาการเรียนรู้ของผู้ เรียน และสง่เสริมให้ครูวดัและประเมินผลตามสภาพจริง ใช้เคร่ืองมือในการ
วดัและประเมินผลท่ีหลากหลาย” 

ผู้บริหารโรงเรียนท่ี 5 
“..อบรมให้ความรู้และสง่เสริมให้ครูมีการวดัและประเมินผลด้านทกัษะ

ของผู้ เรียน เพื่อให้สอดคล้องกบัการท างานในอนาคตของผู้ เรียน” 
ผู้บริหารโรงเรียนท่ี 6 

“...ครูยึดติดการประเมินแบบดัง้เดิม อาจมีสาเหตุมาจากการขาดความรู้
ในการวดัและประเมินผล ดงันัน้ ควรจัดอบรมเก่ียวกับการวดัและประเมินผลทกัษะผู้ เรียน ให้มาก
ขึน้และต่อเน่ือง เพื่อให้ครูมีความรู้ความเข้าใจชัดเจนมากขึน้  และสามารถเลือกใช้เคร่ืองมือ
ประเมินท่ีหลากหลายมากขึน้” 
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4. การจดัสภาพแวดล้อมและแหลง่เรียนรู้  
ปัญหาและอุปสรรคท่ีพบ 

ผู้บริหารโรงเรียนท่ี 1 
“...ครูให้ความส าคัญ กับ เนื อ้หาการสอน มากกว่าการค านึ งถึ ง

สภาพแวดล้อมและบรรยากาศการเรียนรู้” 
ผู้บริหารโรงเรียนท่ี 2 

“...เน่ืองจากเป็นโรงเรียนขนาดเล็กท าให้งบประมาณมีจ ากัดในการ
พฒันาสภาพแวดล้อมให้เอือ้ต่อการเข้าถึงแหลง่เรียนรู้ทางเทคโนโลยีหรือการทศันศกึษาจากแหลง่
เรียนรู้ภายนอก” 

ผู้บริหารโรงเรียนท่ี 3 
“...ครูยงัใช้การจัดการเรียนการสอนในห้องเรียน มากกว่าการศึกษาจาก

แหลง่เรียนรู้ภายนอกหรือโดยรอบโรงเรียน” 
ผู้บริหารโรงเรียนคนท่ี 4 

“...ครูยังใช้การจัดการเรียนการสอนเน้นการบรรยาย ส่งผลให้สภาพ
ห้องเรียนไม่เกิดบรรยากาศในการกระตุ้นการเรียนรู้ให้กบัผู้ เรียน” 

ผู้บริหารโรงเรียนท่ี 5 
“...งบประมาณมีจ ากดัในการพฒันาแหลง่เรียนรู้ทางเทคโนโลยี ท าให้ไม่

สามารถพฒันาได้อยา่งเต็มท่ี” 
ผู้บริหารโรงเรียนท่ี 6 

“...ครูยงัจดัการเรียนการสอนท่ียงัไม่สร้างบรรยากาศและสภาพแวดล้อม
ท่ีเอือ้ตอ่การเรียนรู้ ไม่กระตุ้นความสนใจนกัเรียน” 

ข้อเสนอแนะแนวทางการพฒันาบุคลากร 
ผู้บริหารโรงเรียนท่ี 1 

“...จัดอบรม ให้ความรู้ ครูเก่ียวกับความส าคญัของสภาพแวดล้อมและ
แหลง่เรียนรู้ท่ีสง่ผลต่อการเรียนรู้ของนกัเรียน รวมถึงสง่เสริมให้ครูน านกัเรียนไปศึกษาแหลง่เรียนรู้
โดยรอบโรงเรียน” 
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ผู้บริหารโรงเรียนท่ี 2 
“...อบรมให้ความรู้ครูเพื่อพฒันาความรู้เก่ียวกบัการจัดสภาพแวดล้อมท่ี

เหมาะสมแก่การเรียนการสอน และสง่เสริมการจดัการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาแหลง่เรียนรู้
ท้องถ่ิน” 

ผู้บริหารโรงเรียนท่ี 3 
“...สง่เสริมให้ครูปรับสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ในห้องเรียน เพื่อกระตุ้นให้

นกัเรียนมีความสนใจในการเรียนมากขึน้” 
ผู้บริหารโรงเรียนคนท่ี 4 

“...ส่งเสริมการจัดกิจกรรมทัง้ในและนอกห้องเรียน เพื่อให้นักเรียนได้
เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ความคิดสร้างสรรค์” 

ผู้บริหารโรงเรียนท่ี 5 
“...ส่งเสริมกระตุ้ นให้ครูให้ความส าคัญในการจัดสภาพแวดล้อมการ

เรียนรู้ท่ีเสริมสร้างบรรยากาศในการเรียน เพื่อให้ผู้ เรียนมีความกระตือรือร้นท่ีจะศึกษาหาความรู้หรือ
ท ากิจกรรมการเรียนตา่ง ๆ และศกึษาเรียนรู้จากแหลง่เรียนรู้” 

ผู้บริหารโรงเรียนท่ี 6 
“...สง่เสริมให้ครูจดัสภาพแวดล้อมการเรียนรู้เป็นแหลง่ทรัพยากรทางการ

เรียนมมุวิชาการ ศนูย์วิชาการ มมุสือ่การเรียนการสอน เพื่อให้นกัเรียนสามารถใช้เป็นแหลง่ค้นคว้า
หาความรู้เพิ่มเติมได้ตลอดเวลาท่ีต้องการ สง่เสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง” 

จากประเด็นการตอบแบบสมัภาษณ์ของผู้บริหารท่ีแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัปัญหา 
อุปสรรค และข้อเสนอแนะแนวทางการพฒันาบุคลากรโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก ตามแนวคิด
การศกึษาไทย 4.0   สรุปได้ดงันี ้
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ตาราง 15  ปัญหา อปุสรรค และข้อเสนอแนะแนวทางการพฒันาบุคลากรโรงเรียนมธัยมศกึษา
ขนาดเลก็ ตามแนวคิดการศกึษาไทย 4.0 จากแบบสมัภาษณ์ 

ข้อ รายละเอียด จ านวน 
)คน(  

ร้อยละ 

1 ปัญหาและอุปสรรค 
1.1 ด้านหลักสูตร  
       1. ครูขาดความรู้ ความเข้าใจในการเก่ียวกบัการจดัท า
หลกัสตูร โครงสร้างหลกัสตูร และการน าหลกัสตูรไปใช้ในการ
จดัการเรียนการสอน 
       2. ครูยงัยดึติดกบัการเรียนการสอนของตวัเองไม่
เปลีย่นแปลงและไม่เปลีย่นแปลงพฤติกรรมการสอนให้
สอดคล้องกบัหลกัสตูร 
      3. หลกัสตูรมีเนือ้หามากเกินไปสง่ผลให้นกัเรียนใช้เวลา
ในการเรียนมาก ไม่มีเวลาปฏิบติัหรือสร้างความรู้ด้วยตนเอง 
      4. หลกัสตูรมีการเปลีย่นแปลงตามนโยบายสง่ผลให้
ครูผู้สอนไม่มีเวลาในการเตรียมความพร้อมในการจดัท า
หลกัสตูรและการพฒันาตนเองในการจดัการเรียนการสอน 
1.2 ด้านการจัดการเรียนรู้   
      1. ครูยงัใช้การจดัการเรียนการสอนในรูปแบบเดิม ใช้การ
บรรยายให้ความรู้ หรือ ให้นกัเรียนจดและปฏิบติัตาม ไม่ฝึก
ให้นกัเรียนได้คิด วิเคราะห์ ยดึติดกบัเนือ้หาและบทเรียนไม่
เช่ือมโยงบทเรียนกบัการน าไปประยกุต์ใช้ในชีวิตประจ าวนั 
  

 
3 
 
 

2 
 
 

1 
 

1 
 
 
 

4 
 
 

 
 

 
 

50.00 
 
 

33.33 
 
 

16.66 
 

16.66 
 
 
 

66.66 
 
 

 

 

 



 188 
 

ตาราง 15 (ตอ่) 

ข้อ รายละเอียด จ านวน 
)คน(  

ร้อยละ 

        2. ครูมีภาระงานสอนและงานอ่ืนๆ มากท าให้เป็น
อุปสรรคในการพฒันาตนเองในด้านการจดัการเรียนรู้ 
       3. ครูบางสว่นขาดประสบการณ์และความช านาญใน
การใช้สือ่นวตักรรม และเทคโนโลยี และทกัษะความรู้ใหม่ๆ 
ในการจดัการเรียนการสอนให้กบันกัเรียน     
        4. งบประมาณมีจ ากดั สง่ผลให้ไม่สามารถจดัการอบรม
หรือให้ความรู้กบัครู เพื่อให้สอดคล้องกบัความต้องการหรือ
การพฒันาการเรียนการสอน ได้อยา่งเต็มท่ี  
1.3 ด้านการวัดและประเมนิผล    
     1. ครูขาดเทคนิคของการเลอืกใช้เคร่ืองมือและการสร้าง
เคร่ืองมือท่ีหลากหลาย ยดึติดรูปแบบการประเมินแบบดัง้เดิม 
โดยมุ่งเน้นการประเมินเพื่อตดัสนิ ผลการเรียนรู้ภาพรวม เช่น 
การออกข้อสอบหลงัเรียน ไม่น ากิจกรรมการเรียนรู้ใน
ห้องเรียนมาประเมินผล  และไม่ได้น าผลการประเมินมาให้
ค าแนะน าหรือผลสะท้อนกลบัเพื่อแก้ปัญหาการเรียนรู้ของ
ผู้ เรียน      
   2. การวดัและประเมินผลปัจจุบนัให้ความส าคญัในเร่ือง
ของการก ากบัติดตามและตรวจสอบคณุภาพการศกึษา เช่น 
การประเมินผลสมัฤทธ์ิจากการทดสอบทางการศกึษา
ระดบัชาติขัน้พืน้ฐาน (O-NET) ในการเป็นเคร่ืองชี ้
ความส าเร็จของโรงเรียน 
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ตาราง 15 (ตอ่) 

ข้อ รายละเอียด จ านวน 
)คน(  

ร้อยละ 

 1.4 ด้านการจดัสภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้  
      1.ครูให้ความส าคญักบัเนือ้หาการสอน มากกวา่การ
ค านงึถึงสภาพแวดล้อมและบรรยากาศการเรียนรู้เอือ้ตอ่การ
เรียนรู้ ไม่กระตุ้นความสนใจนกัเรียน ใช้การจดัการเรียนการ
สอนในห้องเรียน เน้นการบรรยาย มากกวา่การศกึษาจาก
แหลง่เรียนรู้ภายนอกหรือโดยรอบโรงเรียน 
  2. โรงเรียนขนาดเลก็ท าให้งบประมาณมีจ ากดัในการพฒันา
สภาพแวดล้อมให้เอือ้ตอ่การเข้าถึงแหลง่เรียนรู้ทางเทคโนโลยี
หรือการทศันศกึษาจากแหลง่เรียนรู้ภายนอก 
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2 ข้อเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาบุคลากร 
2.1 ด้านหลักสูตร 
      1. จดัอบรมให้ความรู้ พฒันาครูในเร่ืองการจดัท า
หลกัสตูร ความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกบัเป้าหมาย วตัถปุระสงค์ 
โครงสร้าง และการน าหลกัสตูรไปใช้ 
      2. สง่เสริมให้ครูจดัการเรียนการสอนโดยใช้สือ่ และ
เทคโนโลยี และสร้างความตะหนกัและการเห็นความส าคญั
ในการจดัการเรียนการสอนในรูปแบบใหม่ๆ 
       3. ปรับลดเนือ้หาวิชาในหลกัสตูรและใช้การเรียนรู้แบบ
บูรณาการ และเน้นให้ผู้ เรียนได้ปฏิบติัมากขึน้ 
2.2 ด้านการจัดการเรียนรู้ 
       1. สง่เสริมให้ครูผู้สอนมีความรู้ ทกัษะ การสร้างสือ่ 
นวตักรรม และบทเรียนด้วยวิธีการทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และแลกเปลีย่นเรียนรู้ประสบการณ์ระหวา่งครูในโรงเรียน 
เพื่อแบง่ปันความรู้ และพฒันาตนเอง 
          

 
 

4 
 
 

2 
 
 

1 
 
 

3 
 
 
 

 

 
 

66.66 
 
 

33.33 
 
 

16.66 
 
 

50.00 
 
 

 



 190 
 

ตาราง 15 (ตอ่) 

ข้อ รายละเอียด จ านวน 
)คน(  

ร้อยละ 

          2. สร้างความตระหนักและความส าคัญของการพัฒนา
ผู้ เรียนโดยการใช้วิธีการสอนท่ีหลากหลาย สง่เสริมให้ครูมีโอกาส
ศกึษาดูงานโรงเรียนดีเดน่ในด้านต่างๆ อบรมเชิงปฏิบติัการ เพื่อ
พัฒนาทักษะและเพิ่มพูนความรู้ให้กับครู สามารถน ามาใช้ได้
จริง ในการจดักิจกรรมการเรียนการสอน 
       3. ส่งเสริมให้ครูจัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมให้ผู้ เรียนได้รู้จักคิด 
วิเคราะห์ สงัเคราะห์ และสรุปบทเรียนด้วยตนเองให้มากยิ่งขึน้ 
2.3 ด้านการวัดและประเมินผล 
      1. สง่เสริมให้ครูวดัและประเมินผลตามสภาพจริง ใช้
เคร่ืองมือในการวดัและประเมินผลท่ีหลากหลาย วดัและ
ประเมินผล เพื่อดพูฒันาการเรียนรู้ของผู้ เรียน มากกวา่การใช้
ข้อสอบเพื่อตดัสนิผลการเรียนรู้อยา่งเดียว สง่เสริมให้ครูมีการวดั
และประเมินผลผู้ เรียนในขณะจดักิจกรรมการเรียนสอน  เพื่อวดั
ประเมินพฒันาการเรียนรู้ของผู้ เรียน 
     2. อบรมให้ความรู้และสง่เสริมให้ครูมีการวดัและประเมินผล
ด้านทกัษะของผู้ เรียน เพื่อให้สอดคล้องกบัการท างานในอนาคต
ของผู้ เรียน เพื่อให้ครูมีความรู้ความเข้าใจชดัเจนมากขึน้ และ
สามารถเลอืกใช้เคร่ืองมือประเมินท่ีหลากหลายมากขึน้ 
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ตาราง 15 (ตอ่) 

ข้อ รายละเอียด จ านวน 
)คน(  

ร้อยละ 

       3. ครูผู้สอนควรก าหนดจุดมุ่งหมายของการสอนและการ
สอบให้ชดัเจน โดยจดัท าแผนการสอนและวิเคราะห์ความ
สอดคล้องระหวา่งจุดประสงค์ในสมุดประจ าชัน้กบั
จุดประสงค์ในคูมื่อครู ทัง้นีเ้พื่อให้การสอบวดัมีเป้าหมาย
ชดัเจน และสอดคล้องกบัเป้าหมายในการเรียนการสอน 

2.4 ด้านการจัดสภาพและแหล่งเรียนรู้ 
      1.จดัอบรม ให้ความรู้ ครูเก่ียวกบัความส าคญัและการจัด
สภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสมแก่การเรียนการสอนและแหล่ง
เรียนรู้ท่ีสง่ผลตอ่การเรียนรู้ของนกัเรียน เพื่อให้ผู้ เรียนมีความ
กระตือรือร้นท่ีจะศึกษาหาความรู้หรือท ากิจกรรมการเรียน
ตา่ง ๆ 
     2. สง่เสริมให้ครูน านกัเรียนไปศกึษาแหลง่เรียนรู้ท้องถ่ิน
โดยรอบโรงเรียน 
     3. สง่เสริมให้ครูปรับสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ในห้องเรียน   
แหลง่ทรัพยากรทางการเรียน มมุวิชาการ ศนูย์วชิาการ มมุสือ่
การเรียนการสอน เพื่อให้นกัเรียนสามารถใช้เป็นแหลง่ค้นคว้า
หาความรู้เพิ่มเติมได้ตลอดเวลาท่ีต้องการ สง่เสริมการเรียนรู้
ด้วยตนเองและกระตุ้นให้นกัเรียนมีความสนใจในการเรียน
มากขึน้ 
     4. สง่เสริมการจดักิจกรรมทัง้ในและนอกห้องเรียน เพื่อให้
นกัเรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ความคิดสร้างสรรค์ 
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จากตาราง 15  ผู้ตอบแบบสมัภาษณ์ ได้แสดงความคิดเห็นเก่ียวกบั ปัญหา อุปสรรค 

และข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาบุคลากรโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก ตามแนวคิด
การศกึษาไทย 4.0  สรุปได้ดงันี ้
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1. ปัญหาและอุปสรรค 
1.1 ด้านหลกัสูตร พบว่า ผู้ ตอบแบบสมัภาษณ์ได้แสดงความคิดเห็นโดย

ผู้วิจยัพิจารณาจากประเด็นท่ีมีความสอดคล้องกนัมากไปน้อยดงันี ้  
1. ครูขาดความรู้ ความเข้าใจในการเก่ียวกับการจัดท าหลักสูตร 

โครงสร้างหลกัสตูร และการน าหลกัสตูรไปใช้ในการจดัการเรียนการสอน 
2. ครูยงัยึดติดกบัการเรียนการสอนของตวัเองไม่เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม

การสอนให้สอดคล้องกบัหลกัสตูร 
3. หลกัสตูรมีเนือ้หามากเกินไปสง่ผลให้นกัเรียนใช้เวลาในการเรียนมาก 

ไม่มีเวลาปฏิบติัหรือสร้างความรู้ด้วยตนเอง 
4. หลกัสตูรมีการเปลีย่นแปลงตามนโยบายสง่ผลให้ครูผู้สอนไม่มีเวลาใน

การเตรียมความพร้อมในการจดัท าหลกัสตูรและการพฒันาตนเองในการจดัการเรียนการสอน 
1.2 ด้านการจัดการเรียนรู้   พบว่า ผู้ ตอบแบบสัมภาษณ์ได้แสดงความ

คิดเห็นโดยผู้วิจยัพิจารณาจากประเด็นท่ีมีความสอดคล้องกนัมากไปน้อยดงันี ้  
1. ครูยังใช้การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบเดิม ใช้การบรรยายให้

ความรู้ หรือ ให้นกัเรียนจดและปฏิบติัตาม ไม่ฝึกให้นกัเรียนได้คิด วิเคราะห์ ยึดติดกบัเนือ้หาและ
บทเรียนไม่เช่ือมโยงบทเรียนกบัการน าไปประยกุต์ใช้ในชีวิตประจ าวนั 

2. ครูมีภาระงานสอนและงานอ่ืนๆ มากท าให้เป็นอุปสรรคในการพฒันา
ตนเองในด้านการจดัการเรียนรู้ 

3. ครูบางสว่นขาดประสบการณ์และความช านาญในการใช้สือ่นวตักรรม 
และเทคโนโลยี และทกัษะความรู้ใหม่ๆ ในการจดัการเรียนการสอนให้กบันกัเรียน     

4. งบประมาณมีจ ากดั สง่ผลให้ไม่สามารถจดัการอบรมหรือให้ความรู้กบั
ครู เพื่อให้สอดคล้องกบัความต้องการหรือการพฒันาการเรียนการสอน ได้อยา่งเต็มท่ี  

1.3 ด้านการวดัและประเมินผล   พบวา่ ผู้ตอบแบบสมัภาษณ์ได้แสดงความ
คิดเห็นโดยผู้วิจยัพิจารณาจากประเด็นท่ีมีความสอดคล้องกนัมากไปน้อยดงันี ้  

1. ครูขาดเทคนิคของการเลือกใช้เคร่ืองมือ และการสร้างเคร่ืองมือท่ี
หลากหลาย ยดึติดรูปแบบการประเมินแบบดัง้เดิม โดยมุ่งเน้นการประเมินเพื่อตดัสนิ ผลการเรียนรู้
ภาพรวม เช่น การออกข้อสอบหลงัเรียน ไม่น ากิจกรรมการเรียนรู้ในห้องเรียนมาประเมินผล  และ
ไม่ได้น าผลการประเมินมาให้ค าแนะน าหรือผลสะท้อนกลบัเพื่อแก้ปัญหาการเรียนรู้ของผู้ เรียน      
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2. การวดัและประเมินผลปัจจุบันให้ความส าคัญในเร่ืองของการก ากับ
ติดตามและตรวจสอบคุณภาพการศึกษา เช่น การประเมินผลสัมฤทธ์ิจากการทดสอบทาง
การศกึษาระดบัชาติขัน้พืน้ฐาน (O-NET) ในการเป็นเคร่ืองบง่ชีค้วามส าเร็จในการจดัการเรียนรู้ในโรงเรียน 

1.4 ด้านการจดัสภาพแวดล้อมและแหลง่เรียนรู้  พบวา่ ผู้ตอบแบบสมัภาษณ์
ได้แสดงความคิดเห็นโดยผู้วิจยัพิจารณาจากประเด็นท่ีมีความสอดคล้องกนัมากไปน้อยดงันี ้  

1. ครูให้ความส าคัญ กับ เนื อ้หาการสอน มากกว่าการค านึ งถึ ง
สภาพแวดล้อมและบรรยากาศการเรียนรู้เอือ้ต่อการเรียนรู้ ไม่กระตุ้นความสนใจนกัเรียน ใช้การ
จัดการเรียนการสอนในห้องเรียน เน้นการบรรยาย มากกว่าการศึกษาจากแหลง่เรียนรู้ภายนอก
หรือโดยรอบโรงเรียน 

2. โรงเรียนขนาดเล็กท าให้งบประมาณมีจ ากดัในการพฒันาสภาพแวดล้อมให้
เอือ้ตอ่การเข้าถึงแหลง่เรียนรู้ทางเทคโนโลยีหรือการทศันศกึษาจากแหลง่เรียนรู้ภายนอก 

2. ข้อเสนอแนะแนวทางในการพฒันาบุคลการ 
2.1 ด้านหลกัสูตร พบว่า ผู้ ตอบแบบสมัภาษณ์ได้แสดงความคิดเห็นโดย

ผู้วิจยัพิจารณาจากประเด็นท่ีมีความสอดคล้องกนัมากไปน้อยดงันี ้  
1. จดัอบรมให้ความรู้ พฒันาครูในเร่ืองการจดัท าหลกัสตูร  ความรู้ ความ

เข้าใจเก่ียวกบัเป้าหมาย วตัถปุระสงค์ โครงสร้าง และการน าหลกัสตูรไปใช้ 
2. สง่เสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนโดยใช้สือ่ และเทคโนโลยี และสร้าง

ความตะหนกัและการเห็นความส าคญัในการจดัการเรียนการสอนในรูปแบบใหม่ๆ 
3. ปรับลดเนือ้หาวิชาในหลกัสตูรและใช้การเรียนรู้แบบบูรณาการ และ

เน้นให้ผู้ เรียนได้ปฏิบติัมากขึน้ 
2.2 ด้านการจัดการเรียนรู้ พบวา่ ผู้ตอบแบบสมัภาษณ์ได้แสดงความคิดเห็น

โดยผู้วิจยัพิจารณาจากประเด็นท่ีมีความสอดคล้องกนัมากไปน้อยดงันี ้  
1. ส่งเสริมให้ครูผู้ สอนมีความรู้ ทักษะ การสร้างสื่อ นวัตกรรม และ

บทเรียนด้วยวิธีการทางเทคโนโลยีสารสนเทศ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ระหว่างครูใน
โรงเรียน เพื่อแบง่ปันความรู้ และพฒันาตนเอง 

2. สร้างความตระหนกัและความส าคญัของการพฒันาผู้ เรียนโดยการใช้
วิธีการสอนท่ีหลากหลาย  สง่เสริมให้ครูมีโอกาสศึกษาดูงานโรงเรียนดีเด่นในด้านตา่งๆ อบรมเชิง
ปฏิบัติการ  เพื่อพัฒนาทักษะและเพิ่มพูนความรู้ให้กับครู สามารถน ามาใช้ได้จริง ในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน 
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3. ส่งเสริมให้ครูจัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมให้ผู้ เรียนได้รู้จักคิด  วิเคราะห์ 
สงัเคราะห์ และสรุปบทเรียนด้วยตนเองให้มากยิ่งขึน้ 

2.3 ด้านการวดัและประเมินผล พบว่า ผู้ตอบแบบสมัภาษณ์ได้แสดงความ
คิดเห็นโดยผู้วิจยัพิจารณาจากประเด็นท่ีมีความสอดคล้องกนัมากไปน้อยดงันี ้  

1. สง่เสริมให้ครูวดัและประเมินผลตามสภาพจริง ใช้เคร่ืองมือในการวดั
และประเมินผลท่ีหลากหลาย  วดัและประเมินผล เพื่อดูพฒันาการเรียนรู้ของผู้ เรียน มากกว่าการ
ใช้ข้อสอบเพื่อตดัสินผลการเรียนรู้อยา่งเดียว สง่เสริมให้ครูมีการวดัและประเมินผลผู้ เรียนในขณะ
จดักิจกรรมการเรียนสอน  เพื่อวดัประเมินพฒันาการเรียนรู้ของผู้ เรียน 

2. อบรมให้ความรู้และสง่เสริมให้ครูมีการวดัและประเมินผลด้านทกัษะ
ของผู้ เรียน เพื่อให้สอดคล้องกับการท างานในอนาคตของผู้ เรียน เพื่อให้ครูมีความรู้ความเข้าใจ
ชดัเจนมากขึน้ และสามารถเลอืกใช้เคร่ืองมือประเมินท่ีหลากหลายมากขึน้” 

3. ครูผู้สอนควรก าหนดจุดมุ่งหมายของการสอนและการสอบให้ชัดเจน 
โดยจัดท าแผนการสอนและวิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างจุดประสงค์ในสมุดประจ าชัน้กับ
จุดประสงค์ในคูมื่อครูทัง้นีเ้พื่อให้การสอบวดัมีเป้าหมายชดัเจน และสอดคล้องกับเป้าหมายในการ
เรียนการสอน 

2.4 ด้านการจัดสภาพและแหลง่เรียนรู้ พบว่า ผู้ตอบแบบสมัภาษณ์ได้แสดง
ความคิดเห็นโดยผู้วิจยัพิจารณาจากประเด็นท่ีมีความสอดคล้องกนัมากไปน้อยดงันี ้  

1. จัดอบรม ให้ความรู้ ครูเก่ียวกับความส าคัญและการจัดสภาพแวดล้อมท่ี
เหมาะสมแก่การเรียนการสอนและแหลง่เรียนรู้ท่ีสง่ผลต่อการเรียนรู้ของนกัเรียน เพื่อให้ผู้ เรียนมี
ความกระตือรือร้นท่ีจะศกึษาหาความรู้หรือท ากิจกรรมการเรียนตา่ง ๆ 

2.  สง่เสริมให้ครูน านกัเรียนไปศกึษาแหลง่เรียนรู้ท้องถ่ินโดยรอบโรงเรียน 
3. ส่งเสริมให้ครูปรับสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ในห้องเรียน แหล่งทรัพยากร

ทางการเรียน  มุมวิชาการ ศูนย์วิชาการ มุมสื่อการเรียนการสอน เพื่อให้นกัเรียนสามารถใช้เป็น
แหลง่ค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมได้ตลอดเวลาท่ีต้องการ สง่เสริมการเรียนรู้ด้วยตนเองและกระตุ้น
ให้นกัเรียนมีความสนใจในการเรียนมากขึน้ 

4. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมทัง้ในและนอกห้องเรียน เพื่อให้นักเรียนได้
เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ความคิดสร้างสรรค์ 
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ส่วนที่ 3 ร่างแนวทางการพัฒนาบุคลากรโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็กตาม
แนวคิดการศึกษาไทย 4.0  โดยผู้วจิัย  

ผู้วิจัยได้น าผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบทดสอบและแบบสมัภาษณ์ ในขัน้ตอนท่ี 1 
ประกอบกับการศึกษาค้นคว้าเอกสาร ต ารางานวิจัยและแนวคิดทฤษฎีของนกัวิชาการท่ีเก่ียวข้อง
กับการศึกษาไทย 4.0 และการพัฒนาบุคลากร โดยจัดล าดับตามความจ าเป็นในการพัฒนา
บุคลากร จากค่าเฉลี่ยคะแนนของผลความรู้ ความเข้าใจ ดงันี ้1) ด้านวดัและประเมินผล 2) ด้าน
การจัดสภาพและแหล่งเรียนรู้ 3) ด้านหลักสูตร  4) ด้านการจัดการเรียนรู้ โดยเลือกข้อท่ีมีผล
ความรู้ ความเข้าใจค่าเฉลี่ยต ่าสุดในแต่ละด้าน น ามาจัดท าร่างแนวทางการพัฒนาบุคลากร
โรงเรียนมธัยมศกึษาขนาดเลก็ตามแนวคิดการศกึษาไทย 4.0 โดยผู้วิจยัดงันี ้  

ตาราง 16 การวิเคราะห์แนวทางการพฒันาบุคลากรโรงเรียนมธัยมศกึษาขนาดเลก็ตามแนวคิด
การศกึษาไทย 4.0  

 
 
 

 
ด้าน 

ความรู้ ความ
เข้าใจ ครูของ
บุคลากร
โรงเรียน

มัธยมศกึษา
ขนาดเล็ก
ตามที่มีต่อ

การศกึษาไทย 
4.0 จาก

แบบทดสอบ 

 
ความคิดเหน็ที่มีต่อแนวคิดการศกึษาไทย 4.0 

จากแบบสัมภาษณ์ 

 
ผลการวเิคราะห์
แนวทางการ

พัฒนาบุคลากร
โรงเรียน

มัธยมศกึษา
ขนาดเล็กตาม

แนวคิด
การศกึษาไทย 

4.0 

 
 

ความคิดเหน็และ 
ปัญหา อุปสรรค 

 
 

ข้อเสนอแนะแนวทาง 
การพัฒนา 

1. ด้านการ
วัดและ
ประเมินผล 

ระบบการสอบ
วดัผลการ
เรียนรู้ท่ี
สอดคล้องกบั
การศกึษาไทย 
4.0  

  1. ครูขาดเทคนิค
ของการเลือกใช้
เคร่ืองมือ และการ
สร้างเคร่ืองมือท่ี
หลากหลายยึดตดิ
รูปแบบการประเมนิ
แบบดัง้เดิม โดย
มุง่เน้นการประเมนิ
เพ่ือตดัสนิผลการ
เรียนรู้ภาพรวม  

 1. สง่เสริมให้ครูวดัและ
ประเมนิผลตามสภาพจริง    
ใช้เคร่ืองมือในการวดั       
และประเมนิผลท่ีหลากหลาย
วดัและประเมนิผล เพ่ือดู
พฒันาการเรียนรู้ของผู้เรียน 
มากกวา่การใช้ข้อสอบเพ่ือ
ตดัสนิผลการเรียนรู้อย่าง
เดียว และประเมนิผลผู้เรียน
ในขณะจดักิจกรรมการเรียน 

1. จดักิจกรรมการ
พฒันาองค์ความรู้
ด้านการวดัและ
ประเมนิผลให้กบั
ครู ด้วยการจดั
อบรมเชิง
ปฏิบตักิารให้ครูมี
ความรู้ ทกัษะใน
การเลือกวธีิการ
ประเมนิท่ี 
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ตาราง 16 (ตอ่) 

 
 
 

 
ด้าน 

ความรู้ ความ
เข้าใจ ครูของ
บุคลากร
โรงเรียน

มัธยมศกึษา
ขนาดเล็ก
ตามที่มีต่อ

การศกึษาไทย 
4.0 จาก

แบบทดสอบ 

 
ความคิดเหน็ที่มีต่อแนวคิดการศกึษาไทย 4.0 

จากแบบสัมภาษณ์ 

 
ผลการวเิคราะห์
แนวทางการ

พัฒนาบุคลากร
โรงเรียน

มัธยมศกึษา
ขนาดเล็กตาม

แนวคิด
การศกึษาไทย 

4.0 

 
 

ความคิดเหน็และ 
ปัญหา อุปสรรค 

 
 

ข้อเสนอแนะแนวทาง 
การพัฒนา 

     2. การวดัและ
ประเมนิผลปัจจบุนั
ให้ความส าคญัใน
เร่ืองของการก ากบั
ตดิตามและ
ตรวจสอบคณุภาพ
การศกึษา เช่น การ
ประเมนิผลสมัฤทธ์ิ
จากการทดสอบ
ทางการศกึษา
ระดบัชาตขิัน้
พืน้ฐาน (O-NET) 
ในการเป็น
เคร่ืองบง่ชี ้
ความส าเร็จในการ
จดัการเรียนรู้ใน
โรงเรียน 

สอน  เพ่ือวดัประเมนิ
พฒันาการเรียนรู้ของผู้เรียน 
 2. อบรมให้ความรู้และ
สง่เสริมให้ครูมีการวดัและ
ประเมนิผลด้านทกัษะของ
ผู้เรียน เพ่ือให้สอดคล้องกบั
การท างานในอนาคตของ
ผู้เรียน เพ่ือให้ครูมีความรู้
ความเข้าใจชดัเจนมากขึน้
และสามารถเลือกใช้
เคร่ืองมือประเมนิท่ี
หลากหลายมากขึน้ 
3. ครูผู้สอนควรก าหนด
จดุมุง่หมายของการสอนและ
การสอบให้ชดัเจน โดยจดัท า
แผนการสอนและวเิคราะห์
ความสอดคล้องระหวา่ง
จดุประสงค์ในสมดุประจ าชัน้
กบัจดุประสงค์ในคูมื่อครู 
ทัง้นีเ้พ่ือให้การสอบวดัมี
เป้าหมายชดัเจน และ
สอดคล้องกบัเป้าหมายใน 

เหมาะสมกบัการ
เรียนการสอนและ
สอดคล้องกบั
ทกัษะการเรียนรู้
ของผู้เรียน  
2. จดักิจกรรมเพิม่
ทกัษะในการวดั
และประเมนิผล 
ให้ครูได้รับการฝึก
ปฏิบตัใิห้มีทกัษะ
ในการพฒันา
วธีิการประเมนิท่ี
เหมาะสมส าหรับ
การตดัสินใจในการ
เรียนการสอน 
3. จดัอบรมเชิง
ปฏิบตักิาร
เก่ียวกบัความรู้
และทกัษะการ
ประเมนิแฟ้ม
สะสมงานเพ่ือให้
เข้าใจเก่ียวกับ 
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ตาราง 16 (ตอ่) 

 
 
 

 
ด้าน 

ความรู้ ความ
เข้าใจ ครูของ
บุคลากร
โรงเรียน

มัธยมศกึษา
ขนาดเล็ก
ตามที่มีต่อ

การศกึษาไทย 
4.0 จาก

แบบทดสอบ 

 
ความคิดเหน็ที่มีต่อแนวคิดการศกึษาไทย 4.0 

จากแบบสัมภาษณ์ 

 
ผลการวเิคราะห์
แนวทางการ

พัฒนาบุคลากร
โรงเรียน

มัธยมศกึษา
ขนาดเล็กตาม

แนวคิด
การศกึษาไทย 

4.0 

 
 

ความคิดเหน็และ 
ปัญหา อุปสรรค 

 
 

ข้อเสนอแนะแนวทาง 
การพัฒนา 

   การเรียนการสอน 
4.วดัและประเมนิผลโดยการ
มอบหมายงานบรูณาการ
ร่วมกนัของทกุกลุม่สาระ  
5.สร้างและพฒันาแฟ้มสะสม
ผลงานของผู้เรียนเพ่ือใช้ใน
การวดัและประเมนิ 

จดุประสงค์ 
รูปแบบ 
สว่นประกอบและ
เกณฑ์การให้
คะแนนของแฟ้ม
สะสมงาน 
4.สร้างความ
ตระหนกัและ
ความส าคญัใน
การวดัและ
ประเมนิผลเพ่ือ
การน าผลการ
ประเมนิไปใช้ใน
การพฒันาผู้ เรียน
อย่างตอ่เน่ือง 
5. ผู้บริหารและครู
ร่วมกนัก าหนด
แนวทางการ
ด าเนินการวดัและ
ประเมนิผลท่ี
ชดัเจนและส่ือสาร
ให้ครูและบคุลากร 
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ตาราง 16 (ตอ่) 

 
 
 

 
ด้าน 

ความรู้ ความ
เข้าใจ ครูของ
บุคลากร
โรงเรียน

มัธยมศกึษา
ขนาดเล็ก
ตามที่มีต่อ

การศกึษาไทย 
4.0 จาก

แบบทดสอบ 

 
ความคิดเหน็ที่มีต่อแนวคิดการศกึษาไทย 4.0 

จากแบบสัมภาษณ์ 

 
ผลการวเิคราะห์
แนวทางการ

พัฒนาบุคลากร
โรงเรียน

มัธยมศกึษา
ขนาดเล็กตาม

แนวคิด
การศกึษาไทย 

4.0 

 
 

ความคิดเหน็และ 
ปัญหา อุปสรรค 

 
 

ข้อเสนอแนะแนวทาง 
การพัฒนา 

    ท่ีเก่ียวข้อง
รับทราบ  
6. ผู้บริหาร
ก าหนดนโยบาย
การสง่เสริมให้ครู
พฒันาวธีิการ
ประเมนิตาม
สภาพจริงใช้
เคร่ืองมือในการ
วดัและประเมนิผล
ท่ีหลากหลาย
รูปแบบ วดัและ
เน้นการ
ประเมนิผลจาก
พฒันาการเรียนรู้
ของผู้เรียนและ
สง่เสริมด้วยการ
ให้ผู้ปกครองและ
นกัเรียนมีสว่นร่วม  
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ตาราง 16 (ตอ่) 

 
 
 

 
ด้าน 

ความรู้ ความ
เข้าใจ ครูของ
บุคลากร
โรงเรียน

มัธยมศกึษา
ขนาดเล็ก
ตามที่มีต่อ

การศกึษาไทย 
4.0 จาก

แบบทดสอบ 

 
ความคิดเหน็ที่มีต่อแนวคิดการศกึษาไทย 4.0 

จากแบบสัมภาษณ์ 

 
ผลการวเิคราะห์
แนวทางการ

พัฒนาบุคลากร
โรงเรียน

มัธยมศกึษา
ขนาดเล็กตาม

แนวคิด
การศกึษาไทย 

4.0 

 
 

ความคิดเหน็และ 
ปัญหา อุปสรรค 

 
 

ข้อเสนอแนะแนวทาง 
การพัฒนา 

     7. สนบัสนนุให้ครู
มีช่องทางการ
ส่ือสารแจ้งผลการ
ประเมนิให้กับ
นกัเรียน และ
ผู้ปกครอง เพ่ือให้
ค าแนะน าหรือผล
สะท้อนกลบัใน
การแก้ปัญหาการ
เรียนรู้ของนกัเรียน  
8. จดัหาโปรแกรม
ช่วยในการ
วเิคราะห์ผล
คะแนน เน่ืองจาก
โปรแกรมช่วย
วเิคราะห์คะแนน
สะดวกและ
ประหยดัเวลาการ
ท างาน 
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ตาราง 16 (ตอ่) 

 
 
 

 
ด้าน 

ความรู้ ความ
เข้าใจ ครูของ
บุคลากร
โรงเรียน

มัธยมศกึษา
ขนาดเล็ก
ตามที่มีต่อ

การศกึษาไทย 
4.0 จาก

แบบทดสอบ 

 
ความคิดเหน็ที่มีต่อแนวคิดการศกึษาไทย 4.0 

จากแบบสัมภาษณ์ 

 
ผลการวเิคราะห์
แนวทางการ

พัฒนาบุคลากร
โรงเรียน

มัธยมศกึษา
ขนาดเล็กตาม

แนวคิด
การศกึษาไทย 

4.0 

 
 

ความคิดเหน็และ 
ปัญหา อุปสรรค 

 
 

ข้อเสนอแนะแนวทาง 
การพัฒนา 

2. ด้านการ
จัดสภาพ 
แวดล้อม
และแหล่ง
เรียนรู้ 

การจดัการ

เรียนการสอน

ด้วยการศกึษา

แหลง่เรียนรู้เชิง

สร้างสรรค์   

1. ครูให้
ความส าคญักบั
เนือ้หาการสอน 
มากกวา่การ
ค านึงถึง
สภาพแวดล้อมและ
บรรยากาศการ
เรียนรู้เอือ้ตอ่การ
เรียนรู้ ไมก่ระตุ้น
ความสนใจนกัเรียน 
ใช้การจดัการเรียน
การสอนใน
ห้องเรียน เน้นการ
บรรยาย มากกว่า
การศกึษาจาก
แหลง่เรียนรู้
ภายนอกหรือ
โดยรอบโรงเรียน 
2. โรงเรียนขนาด

เลก็ท าให้

งบประมาณมีจ ากดั 

1. จดัอบรม ให้ความรู้ ครู
เก่ียวกบัความส าคญัและการ
จดัสภาพแวดล้อมท่ี
เหมาะสมแก่การเรียนการ
สอนและแหลง่เรียนรู้ท่ีสง่ผล
ตอ่การเรียนรู้ของนกัเรียน 
เพ่ือให้ผู้เรียนมีความ
กระตือรือร้นท่ีจะศกึษาหา
ความรู้หรือท ากิจกรรมการ
เรียนตา่ง ๆ 
  2.  สง่เสริมให้ครูน านกัเรียน
ไปศกึษาแหลง่เรียนรู้ท้องถิ่น
โดยรอบโรงเรียน 
3. สง่เสริมให้ครูปรับ

สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ใน

ห้องเรียน แหลง่ทรัพยากร

ทางการเรียน  มมุวชิาการ 

ศนูย์วชิาการ มมุส่ือการเรียน

การสอน เพ่ือให้นกัเรียน

สามารถใช้เป็นแหลง่ค้นคว้า

หาความรู้เพิม่เตมิได้ 

1. จดัการอบรม
และให้ความรู้ ครู
เก่ียวกบั
ความส าคญัและ
แนวทางการจดั
สภาพแวดล้อมท่ี
เหมาะสมแก่การ
เรียนการสอนและ
แหลง่เรียนรู้ท่ี
สง่ผลตอ่การ
เรียนรู้ของนกัเรียน  
2. สนบัสนนุ
การศกึษาด้วย
ตนเองของครู โดย
จดัมมุวชิาการให้
โดยเฉพาะ จดัหา
ส่ือสิง่พมิพ์ทัง้ท่ี
ได้รับจาก
หน่วยงาน
ภายนอกและ
ภายในโรงเรียน 
อ านวยความ  
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ตาราง 16 (ตอ่) 

 
 
 

 
ด้าน 

ความรู้ ความ
เข้าใจ ครูของ
บุคลากร
โรงเรียน

มัธยมศกึษา
ขนาดเล็ก
ตามที่มีต่อ

การศกึษาไทย 
4.0 จาก

แบบทดสอบ 

 
ความคิดเหน็ที่มีต่อแนวคิดการศกึษาไทย 4.0 

จากแบบสัมภาษณ์ 

 
ผลการวเิคราะห์
แนวทางการ

พัฒนาบุคลากร
โรงเรียน

มัธยมศกึษา
ขนาดเล็กตาม

แนวคิด
การศกึษาไทย 

4.0 

 
 

ความคิดเหน็และ 
ปัญหา อุปสรรค 

 
 

ข้อเสนอแนะแนวทาง 
การพัฒนา 

  ในการพฒันา

สภาพแวดล้อมให้

เอือ้ตอ่การเข้าถึง

แหลง่เรียนรู้ทาง

เทคโนโลยีหรือการ

ทศันศกึษาจาก

แหลง่เรียนรู้

ภายนอก 

 

ตลอดเวลาท่ีต้องการ สง่เสริม
การเรียนรู้ด้วยตนเองและ
กระตุ้นให้นกัเรียนมีความ
สนใจในการเรียนมากขึน้ 
4. สง่เสริมการจดักิจกรรมทัง้

ในและนอกห้องเรียน เพ่ือให้

นกัเรียนได้เรียนรู้จาก

ประสบการณ์จริง ความคดิ

สร้างสรรค์ 

 

สะดวกให้ครูได้รับ
ข้อมลูขา่วสารจาก
ช่องทางตา่งๆ 
3. ศกึษาดงูาน
โรงเรียนท่ีมีการ
ปฏิบตัท่ีิดีในด้าน
การจดั
สภาพแวดล้อม
และแหลง่เรียนรู้ 
4. ประสานความ
ร่วมมือในการ
จดัการเรียนรู้ใน
ชมุชนและสถาน
ประกอบการ  
5. เสริมสร้างให้
โรงเรียนมี
วฒันธรรมองค์กร 
ท่ีมีการด าเนินการ
ท่ีสามารถพฒันา  
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ตาราง 16 (ตอ่) 

 
 
 

 
ด้าน 

ความรู้ ความ
เข้าใจ ครูของ
บุคลากร
โรงเรียน

มัธยมศกึษา
ขนาดเล็ก
ตามที่มีต่อ

การศกึษาไทย 
4.0 จาก

แบบทดสอบ 

 
ความคิดเหน็ที่มีต่อแนวคิดการศกึษาไทย 4.0 

จากแบบสัมภาษณ์ 

 
ผลการวเิคราะห์
แนวทางการ

พัฒนาบุคลากร
โรงเรียน

มัธยมศกึษา
ขนาดเล็กตาม

แนวคิด
การศกึษาไทย 

4.0 

 
 

ความคิดเหน็และ 
ปัญหา อุปสรรค 

 
 

ข้อเสนอแนะแนวทาง 
การพัฒนา 

   5. ครูควรมีส่ือเทคโนโลยีท่ี
ทนัสมยัและกระตุ้นความสน
ในของนกัเรียน สร้าง
บรรยากาศการเรียนรู้ท่ี
สนกุสนาน 

 

 

วธีิการปฏิบตัเิพ่ือ
แก้ปัญหา ด้วย
การเรียนรู้ร่วมกนั
ของครูในโรงเรียน
อย่างตอ่เน่ืองด้วย
กระบวนการ
สง่เสริมให้เกิด
ชมุชนนกัปฏิบตั ิ
6. สร้างวฒันธรรม

ของครูในโรงเรียน

ให้เป็นชมุชนแห่ง

การเรียนรู้ทาง

วชิาชีพโดย

สง่เสริมให้มีการ

อบรมครู 

ครอบคลมุถึงการ

สร้างวฒันธรรม

ของการสอนงาน 

และการแบง่ปัน

ประสบ การณ์  
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ตาราง 16 (ตอ่) 

 
 
 

 
ด้าน 

ความรู้ ความ
เข้าใจ ครูของ
บุคลากร
โรงเรียน

มัธยมศกึษา
ขนาดเล็ก
ตามที่มีต่อ

การศกึษาไทย 
4.0 จาก

แบบทดสอบ 

 
ความคิดเหน็ที่มีต่อแนวคิดการศกึษาไทย 4.0 

จากแบบสัมภาษณ์ 

 
ผลการวเิคราะห์
แนวทางการ

พัฒนาบุคลากร
โรงเรียน

มัธยมศกึษา
ขนาดเล็กตาม

แนวคิด
การศกึษาไทย 

4.0 

 
 

ความคิดเหน็และ 
ปัญหา อุปสรรค 

 
 

ข้อเสนอแนะแนวทาง 
การพัฒนา 

    ในรูปแบบตา่ง ๆ 
เช่นการจดัเก็บ
เอกสารอย่างเป็น
ระบบสามารถให้
ครูท่านอ่ืนเข้าไป
ศกึษาได้ 
7. สง่เสริมให้ครู
จดักิจกรรมการ
เรียนการสอนโดย
น านกัเรียนไป
ศกึษาแหลง่เรียนรู้
ท้องถิ่นโดยรอบ
โรงเรียน  
8. สง่เสริมการจดั
กิจกรรมทัง้ในและ
นอกห้องเรียน 
เพ่ือให้นกัเรียนได้
เรียนรู้จาก
ประสบการณ์จริง
และความคดิ
สร้างสรรค์  
9. สง่เสริมให้ครู 
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ตาราง 16 (ตอ่) 

 
 
 

 
ด้าน 

ความรู้ ความ
เข้าใจ ครูของ
บุคลากร
โรงเรียน

มัธยมศกึษา
ขนาดเล็ก
ตามที่มีต่อ

การศกึษาไทย 
4.0 จาก

แบบทดสอบ 

 
ความคิดเหน็ที่มีต่อแนวคิดการศกึษาไทย 4.0 

จากแบบสัมภาษณ์ 

 
ผลการวเิคราะห์
แนวทางการ

พัฒนาบุคลากร
โรงเรียน

มัธยมศกึษา
ขนาดเล็กตาม

แนวคิดการศกึษา
ไทย 4.0 

 
 

ความคิดเหน็และ 
ปัญหา อุปสรรค 

 
 

ข้อเสนอแนะแนวทาง 
การพัฒนา 

    เข้าร่วมในชมุชน
การเรียนรู้เชิง
วชิาชีพ โดยน า
ปัญหามาเรียนรู้
ร่วมกนั เน้น การ
ท างานร่วมกนั
อย่างตอ่เน่ือง โดย
เน้นการสร้าง
เครือขา่ยเชิงพืน้ท่ี
เพ่ือแก้ปัญหาท่ี
เกิดขึน้ในพืน้ท่ี
ร่วมกนั            

3. ด้าน
หลักสูตร 

รายวชิาท่ีมี
ความ
เหมาะสมใน
การจดัการ
เรียนการสอน
เพ่ือให้
สอดคล้องกบั
การพฒันา 

1. ครูขาดความรู้ 
ความเข้าใจในการ
เก่ียวกบัการจดัท า
หลกัสตูร โครงสร้าง
หลกัสตูร และการ
น าหลกัสตูรไปใช้ใน
การจดัการเรียน
การสอน 
2. ครูยงัยึดตดิกบั
การเรียนการสอน 

1. หลกัสตูรการศกึษาไทย 
4.0 ประกอบด้วย ความรู้
เร่ืองเทคโนโลยี ความรู้เร่ือง
ความคิดสร้างสรรค์ การ
สร้างนวตักรรม  ความรู้ด้าน
คณิตศาสตร์ และ
วทิยาศาสตร์  การจดั
กิจกรรมการเรียนการ สอน
แบบการเรียนรู้เชิง รุกโดย
เน้นกระบวนการคิดวเิคราะห์  

1. เสริมสร้าง
ความรู้ ความเข้าใจ
เก่ียวกบัการจดัท า
หลกัสตูร เป้าหมาย 
วตัถปุระสงค์ 
โครงสร้าง การน า
หลกัสตูรไปใช้ และ
กระบวนการพฒันา
หลกัสตูรบรูณาการ 
ด้วยการจดัอบรม  
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ตาราง 16 (ตอ่) 

 
 
 

 
ด้าน 

ความรู้ ความ
เข้าใจ ครูของ
บุคลากร
โรงเรียน

มัธยมศกึษา
ขนาดเล็ก
ตามที่มีต่อ

การศกึษาไทย 
4.0 จาก

แบบทดสอบ 

 
ความคิดเหน็ที่มีต่อแนวคิดการศกึษาไทย 4.0 

จากแบบสัมภาษณ์ 

 
ผลการวเิคราะห์
แนวทางการ

พัฒนาบุคลากร
โรงเรียน

มัธยมศกึษา
ขนาดเล็กตาม

แนวคิด
การศกึษาไทย 

4.0 

 
 

ความคิดเหน็และ 
ปัญหา อุปสรรค 

 
 

ข้อเสนอแนะแนวทาง 
การพัฒนา 

 ผู้เรียนในยคุ

การศกึษาไทย 

4.0 

ของตวัเองไม่
เปล่ียนแปลง
พฤตกิรรมการสอน
ให้สอดคล้องกบั
หลกัสตูร 
3. หลกัสตูรมี
เนือ้หามากเกินไป
สง่ผลให้นกัเรียนใช้
เวลาในการเรียน
มาก ไมมี่เวลา
ปฏิบตัหิรือสร้าง
ความรู้ด้วยตนเอง 
4. หลกัสตูรมีการ
เปล่ียนแปลงตาม
นโยบายสง่ผลให้
ครูผู้สอนไม่มีเวลา
ในการเตรียมความ
พร้อมในการจดัท า
หลกัสตูรและการ
พฒันาตนเองในการ
จดัการเรียนการสอน 

แยกแยะ เน้นผู้ เรียนเป็น
ส าคญั ความรู้ภาษาองักฤษ
เพ่ือใช้ในการติดตอ่ส่ือสาร  
ความรู้เก่ียวกบัคณุธรรม 
จริยธรรม  ความรู้เร่ืองอาชีพ  
ความรู้ภมูิปัญญาท้องถิ่น  
ความรู้การเท่าทนัส่ือ  ความรู้
เร่ืองการเปล่ียนแปลงของโลก  
และควรลดวชิาเรียนในชัน้
เรียนโดยการบรูณาการ
ความรู้ใน 8  กลุม่สาระการ
เรียนรู้ 
2. จดัอบรมให้ความรู้ พฒันา
ครูในเร่ืองการจดัท าหลกัสตูร  
ความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับ
เป้าหมาย วตัถปุระสงค์ 
โครงสร้าง และการน า
หลกัสตูรไปใช้ 
3. สง่เสริมให้ครูจดัการเรียน
การสอนโดยใช้ส่ือ และ
เทคโนโลยี และสร้างความตะ
หนกัและการเห็นความส าคญั 

ให้ความรู้ให้กบัครู  
2. พฒันากิจกรรม 
เสริมทกัษะของครู
ในการจดัการ
เรียนรู้ในรูปแบบ
ใหมท่ี่ สง่ผลตอ่
พฒันาการเรียนรู้
ของผู้เรียนไปสู่
คณุลกัษณะอนัพงึ
ประสงค ์  
3. ก าหนด
นโยบายในการ
พฒันาหลกัสตูรท่ี
เน้นการบูรณาการ
เนือ้หาการเรียนรู้ท่ี
สอดคล้องกบัวถีิ
ชีวติท้องถิ่นและ
สง่เสริมการ
ด าเนินชีวติใน
อนาคต เพ่ือให้ครู
เตรียมความพร้อม
ในการพฒันา  
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ตาราง 16 (ตอ่) 

 
 
 

 
ด้าน 

ความรู้ ความ
เข้าใจ ครูของ
บุคลากร
โรงเรียน

มัธยมศกึษา
ขนาดเล็ก
ตามที่มีต่อ

การศกึษาไทย 
4.0 จาก

แบบทดสอบ 

 
ความคิดเหน็ที่มีต่อแนวคิดการศกึษาไทย 4.0 

จากแบบสัมภาษณ์ 
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4.0 

 
 

ความคิดเหน็และ 
ปัญหา อุปสรรค 

 
 

ข้อเสนอแนะแนวทาง 
การพัฒนา 

   ในการจดัการเรียนการสอน
ในรูปแบบใหม่ๆ 
 4. ปรับลดเนือ้หาวชิาใน
หลกัสตูรและใช้การเรียนรู้
แบบบรูณาการ และเน้นให้
ผู้เรียนได้ปฏิบตัิมากขึน้ 
5. การจดักระบวนการเรียนรู้
โดยเน้นกระบวนการคดิ
วเิคราะห์ แยกแยะ ประเมนิ 
คดิยืดหยุ่น เพ่ือให้ผู้เรียนเกิด
ทกัษะในการสร้างผลงานหรือ
ชิน้งาน นวตักรรม    
6.การจดัวชิาเพิม่เตมิหรือ
กิจกรรมการเรียนรู้ตามความ
ถนดั ความสนใจ เช่น ฝึก
อาชีพระยะสัน้ กีฬา 
ภาษาองักฤษ สะเตม็ศกึษา 
  

สมรรถนะท่ีจ าเป็น
ในการจดัการเรียน
การสอนตาม
หลกัสตูร 
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ตาราง 16 (ตอ่) 

 
 
 

 
ด้าน 

ความรู้ ความ
เข้าใจ ครูของ
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มัธยมศกึษา
ขนาดเล็ก
ตามที่มีต่อ
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แบบทดสอบ 
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การศกึษาไทย 

4.0 

 
 

ความคิดเหน็และ 
ปัญหา อุปสรรค 

 
 

ข้อเสนอแนะแนวทาง 
การพัฒนา 

   7. จดักิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือ
สร้างให้ผู้ เรียนมีคณุลกัษณะ
อนัพงึประสงค์ โดยใช้
กรณีศกึษาจากเหตกุารณ์
ปัจจบุนัด้านสงัคม เศรษฐกิจ 
การเมือง ภมูศิาสตร์ 

 

4. ด้านการ
จัดการ
เรียนรู้ 

4.1 การ
จัดการเรียนรู้
เพ่ือพัฒนา
ทักษะการ
เรียนรู้และ
นวัตกรรม 
- บทบาทของ
ครู ท่ีสอดคล้อง
กบั การศกึษา
ไทย 4.0 
-การจดัการ
เรียนการรู้แบบ 
Active 
Learning หรือ 
การเรียนรู้     
เชิงรุก 
 

1. ครูยงัใช้การ
จดัการเรียนการสอน
ในรูแบบเดมิ ใช้การ
บรรยายให้ความรู้ 
หรือ ให้นกัเรียนจด
และปฏิบตัติาม ไม่
ฝึกให้นกัเรียนได้คดิ 
วเิคราะห์ ยึดตดิกับ
เนือ้หาและบทเรียน
ไมเ่ช่ือมโยงบทเรียน
กบัการน าไป
ประยกุต์ใช้ใน
ชีวติประจ าวนั 
 

  1. สง่เสริมให้ครูผู้สอนมี
ความรู้ ทกัษะ การสร้างส่ือ 
นวตักรรม และบทเรียนด้วย
วธีิการทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ และแลกเปล่ียน
เรียนรู้ประสบการณ์ระหวา่ง
ครูในโรงเรียน เพ่ือแบง่ปัน
ความรู้ และพฒันาตนเอง 
2. สร้างความตระหนกัและ
ความส าคญัของการพฒันา
ผู้เรียนโดยการใช้วธีิการสอน
ท่ีหลากหลาย สง่เสริมให้ครูมี
โอกาสศกึษาดงูานโรงเรียน
ดีเดน่ในด้านตา่งๆ อบรมเชิง
ปฏิบตักิาร  เพ่ือพฒันาทกัษะ
และเพิ่มพนูความรู้ให้กบัครู  

การจดัการเรียนรู้
เพ่ือพฒันาทกัษะ
การเรียนรู้และ
นวตักรรม 
1. จดัอบรมเชิญ
วทิยากรท่ีมีความ
ช านาญด้าน
ทกัษะ
กระบวนการคดิ
และการแก้ไข
ปัญหาเพ่ือ
พฒันาการสร้าง
เคร่ืองมือ การ
เขียนแผนการ
จดัการเรียนการ
สอน ท่ีเน้นทกัษะ 
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ข้อเสนอแนะแนวทาง 
การพัฒนา 

 4.2 การ
จัดการเรียนรู้
เพ่ือพัฒนา
ทักษะด้าน
สารสนเทศ 
ส่ือและ
เทคโนโลยี 
การจดัการ
เรียนการสอน
เพ่ือการจดัการ
เรียนการสอน
เพ่ือพฒันา
ทกัษะทางด้าน
การรู้
สารสนเทศ 

4.3 การจัดการ
เรียนรู้เพ่ือ
พัฒนาทักษะ
ชีวติและการ
ท างาน 
พฤตกิรรมท่ี
บง่ชีก้ารคดิ
ริเร่ิมและการ 

2. ครูมีภาระงาน
สอนและงานอ่ืนๆ 
มากท าให้เป็น
อปุสรรคในการ
พฒันาตนเองใน
ด้านการจดัการ
เรียนรู้ 
 3. ครูบางสว่นขาด
ประสบการณ์และ
ความช านาญใน
การใช้ส่ือนวตักรรม 
และเทคโนโลยี และ
ทกัษะความรู้ใหม่ๆ 
ในการจดัการเรียน
การสอนให้กบั
นกัเรียน     
 4. งบประมาณมี
จ ากดั สง่ผลให้ไม่
สามารถจดัการ
อบรมหรือให้ความรู้
กบัครู เพ่ือให้
สอดคล้องกบัความ  

สามารถน ามาใช้ได้จริง ใน
การจดักิจกรรมการเรียนการ
สอน 
3. สง่เสริมให้ครูจดักิจกรรมท่ี
สง่เสริมให้ผู้เรียนได้รู้จกัคดิ 
วเิคราะห์ สงัเคราะห์ และสรุป
บทเรียนด้วยตนเองให้มาก
ยิ่งขึน้ การสอนแบบตัง้
ค าถามให้นกัเรียนได้ฝึกการ
คดิวเิคราะห์ 

4. จดัหลกัสตูรสถานศกึษาท่ี
สง่เสริมและพฒันานกัเรียน
ให้มีความสามารถในด้าน
เทคโนโลยี การสร้าง
สิง่ประดษิฐ์และนวตักรรม 
เพ่ือพฒันาให้นกัเรียนมี
ทกัษะความคดิสร้างสรรค์ 
5. การสร้างชมุชนการเรียนรู้ 
(PLC) ในโรงเรียน ครูพดูคยุ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ และ
ร่วมกนัสร้างนวตักรรมในการ
พฒันาผู้เรียน 

กระบวนการคดิ
และการแก้ไข
ปัญหาด้วย
กระบวนการวจิยั
การเรียนรู้แบบ
โครงงาน ด้วยการ
ฝึกปฏิบตั ิเพ่ือ
สง่เสริมให้ครูได้รับ
การพฒันาตาม
รูปแบบและ
ขัน้ตอนของทกัษะ
การคดิท่ีเป็น
ระบบ 
2. จดักิจกรรมเชิง
ปฏิบตักิารพฒันา
ทกัษะ
กระบวนการคดิ
สร้างสรรค์และ
ทศันคตท่ีิด ีให้ครู
ออกแบบ และ
สร้างสรรค์ผลงาน 
ผลตินวตักรรม  
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 ชีน้ าตนเองของ
ผู้เรียน 

 

 

ต้องการหรือการ
พฒันาการเรียนการ
สอน ได้อย่างเตม็ท่ี  
 

6.จดัการเรียนการสอน
รายวชิาเพิ่มเตมิสะเตม็ศกึษา 
เน้นการสร้างนวตักรรมผา่น
กระบวนการแก้ปัญหาจาก
การท าโครงงาน 

7. เชญิวทิยากรภายนอกมา
ให้ความรู้เก่ียวกบัการสร้าง
นวตักรรม  
8. จดัการเรียนรู้ความรู้
พืน้ฐานด้านเทคโนโลยี การ
จดัการเทคโนโลยี การค้นหา 
การเข้าถึงส่ืออย่างมี
วจิารณญาณ และการน า
ความรู้จากส่ือไปใช้การ
เลือกใช้ข้อมลูท่ีเหมาะสม 
รวมถึงการจดักิจกรรม
เพิม่เติม เพ่ือให้นกัเรียนรู้เท่า
ทนัส่ือ  
9. จดัเคร่ืองคอมพวิเตอร์หรือ
แหลง่เรียนรู้ให้นกัเรียนสืบค้น
อย่างทัว่ถึง 
 

โดยการสง่เสริม
การสร้างสรรค์
ผลงานท่ีโดดเดน่ 
(Best Practice) 
 เพ่ือเป็นต้นแบบ
และมอบรางวลั
เพ่ือสร้างขวญัและ
ก าลงัใจในการ
พฒันางาน    
3. ก าหนด
เป้าหมาย และ
ตวัชีว้ดัในการวาง
แผนการด าเนิน
กิจกรรมในการ
สง่เสริม
กระบวนการคดิ
และการแก้ไข
ปัญหาของครูโดย
ใช้กระบวนการวจิยั 
และกระบวนการ
เรียนรู้แบบ
โครงงาน              
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   10. จดัท าคลงัความรู้ทัง้ของ
ครูและนกัเรียน เพ่ือสามารถ
ศกึษาค้นคว้าได้ตลอดเวลา 
โดยครูท าหน้าท่ีในการ
พจิารณาความเหมาะสม 
11. จดัการเรียนรู้โดยผา่น
กิจกรรมการเรียนรู้ เช่น 
กิจกรรมลกูเสือ-เนตรนารี 
กิจกรรมคา่ยคณุธรรม 
กิจกรรมบ าเพญ็ประโยชน์
การใช้ชีวติร่วมกนัของ
นกัเรียน การยอมรับความ
แตกตา่ง การปรับตวั ความ
ยืดหยุ่น การท างานเชิงบวก
การตัง้เป้าหมายในชีวติและ
รับผดิชอบในการท างาน 
12. จดักิจกรรมการเรียนใน
ชัน้เรียน โดยยกตวัอย่าง
สถานการณ์ปัจจบุนั เพ่ือฝึก
ให้นกัเรียนได้วิเคราะห์ปัญหา 
และหาวิธีการแก้ไขปัญหา 
เพ่ือสร้างภมูคิุ้มกันในการใช้ 

เพ่ือเน้นทกัษะครู
ให้เกิด
กระบวนการคดิท่ี
เป็นรูปแบบและ
การแก้ไขปัญหา
อย่างมีระบบและ
ขัน้ตอน              
4. สง่เสริมและ
สนบัสนนุการ
พฒันาวธีิการสอน
ของครูให้เป็นผู้จดั
กระบวนการ
เรียนรู้ เพ่ือให้
ผู้เรียนเกิดทกัษะท่ี
ส าคญัในการ
เรียนรู้ ด้วยการ
เรียนรู้ด้วยการลง
มือท า (Active 
Learning) 
5. สร้างความ
ตระหนกัและ
ความส าคญัของ 
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   ชีวติ ยอมรับและพร้อม
แก้ปัญหา 
13. ให้นกัเรียนรู้จกัตนเอง 
เพ่ือเตรียมตวัในการศกึษาตอ่
และเตรียมทกัษะพืน้ฐาน
ให้กบัตวัเอง โดยมีครูท า
หน้าท่ีในการให้ข้อมลู 
เก่ียวกบัอาชีพท่ีมีแนวโน้ม
ก้าวหน้าในอนาคต และ
ศกึษาดงูานแนะแนวจาก
มหาวทิยาลยั สถาน
ประกอบการ เพ่ือให้แนวทาง
ในการตดัสนิใจ 
14. จดักิจกรรมฝึกอาชีพ
ระยะสัน้ หรือการจ าลอง
อาชีพในอนาคตร่วมกบัการ
ไปศกึษาแหลง่เรียนรู้อาชีพท่ี
นกัเรียนสนใจ 
15. จดัท าโครงการเพ่ือให้
นกัเรียนรู้จกัเส้นทางประกอบ
อาชีพ โดยมีครูคอยให้
ค าแนะน าและปรึกษา 

การจดัการเรียนรู้
ท่ีและการ
ตัง้เป้าหมาย
ส าหรับการเรียนรู้
ในอนาคตของ
นกัเรียน 
การจัดการ
เรียนรู้เพ่ือ
พัฒนาทักษะ
ด้านสารสนเทศ 
ส่ือและ
เทคโนโลยี 
1. จดัสมัมนา/
อบรม/จดักิจกรรม
ฝึกฝน
ประสบการณ์ เพ่ือ
เสริมสร้างทกัษะ
และสมรรถนะ
ทางด้าน
เทคโนโลยีท่ีใช้ให้
เป็นปัจจบุนัอย่าง
สม ่าเสมอมากขึน้   
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    2. ศกึษาดงูาน
จากโรงเรียน
ต้นแบบด้านการ
ใช้และผลติส่ือสาร
สนเทศ เทคโนโลยี    
3. จดัอบรม
พฒันาครูในด้าน
สง่เสริมการสืบค้น
ส่ือ การผลติส่ือ 
การจดัเก็บส่ือ 
และการใช้ส่ือ ให้
ตรงกบัตวัชีว้ดัท่ี
สอดคล้องกบั
หลกัสตูรของ
สถานศกึษา 
สามารถน ามาใช้
ในการจดัการ
เรียนการสอนและ
พฒันา
กระบวนการ
เรียนรู้ของนกัเรียน  
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    4.จดัอบรม 
สมัมนาให้ทัง้ใน
เชิงความรู้ความ
เข้าใจถึงวธีิการใช้
งาน เทคนิควธีิ
การบรูณาการ
เทคโนโลยีกบัการ
ทางานโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการ
จดัการเรียนการ
สอน เพ่ือช่วย
สง่เสริมคณุภาพ
การจดัการเรียนรู้
ให้ดียิ่งขึน้ 
5. สร้างความรู้ 
ความเข้าใจให้กบั
ครู ถึงความพร้อม
ในด้านการใช้ การ
เข้าถึง ความ
พอเพียง ความ
สะดวกรวดเร็วใน 
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ข้อเสนอแนะแนวทาง 
การพัฒนา 

    ด้านสารสนเทศ 
ส่ือ เทคโนโลยี  
เพ่ือน ามาก าหนด
เป็นแผนการ
ด าเนินงานในการ
พฒันาทกัษะครู 
6.จดัหา วสัด ุ
อปุกรณ์ เคร่ืองมือ
ท่ีพร้อมเช่ือมตอ่
เครือขา่ย Internet 
ให้เพียงพอกบั
ความต้องการ
เพ่ือให้ครูได้เรียนรู้
ด้วยตนเองจาก
การปฏิบตัจิริงใน
การท างาน 
7. จดัสภาพแวดล้อม  
ด้านสารสนเทศ 
ส่ือ เทคโนโลยี ให้
เอือ้ตอ่การพฒันา 
และสง่เสริมทกัษะ
ครู โดยใช้วธีิการ 
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ตาราง 16 (ตอ่) 

 
 
 

 
ด้าน 

ความรู้ ความ
เข้าใจ ครูของ
บุคลากร
โรงเรียน

มัธยมศกึษา
ขนาดเล็ก
ตามที่มีต่อ

การศกึษาไทย 
4.0 จาก

แบบทดสอบ 

 
ความคิดเหน็ที่มีต่อแนวคิดการศกึษาไทย 4.0 

จากแบบสัมภาษณ์ 

 
ผลการวเิคราะห์
แนวทางการ

พัฒนาบุคลากร
โรงเรียน

มัธยมศกึษา
ขนาดเล็กตาม

แนวคิด
การศกึษาไทย 

4.0 

 
 

ความคิดเหน็และ 
ปัญหา อุปสรรค 

 
 

ข้อเสนอแนะแนวทาง 
การพัฒนา 

    พฒันาแบบใช้
โรงเรียนเป็นฐาน
ในการจดัการ
สง่เสริมให้ครู
เรียนรู้ โดยเน้นให้
เกิดกระบวนการ
เรียนรู้ได้จริง 
8. สร้างความ
ตระหนกั 
ความส าคญัและ
ประโยชน์ของการ
ใช้เทคโนโลยี
เพ่ือให้ครูมี
ความรู้สกึเชิงบวก
กบัการบรูณาการ
เทคโนโลยีกบัการ
ท างาน 
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ตาราง 16 (ตอ่) 

 
 
 

 
ด้าน 

ความรู้ ความ
เข้าใจ ครูของ
บุคลากร
โรงเรียน

มัธยมศกึษา
ขนาดเล็ก
ตามที่มีต่อ

การศกึษาไทย 
4.0 จาก

แบบทดสอบ 

 
ความคิดเหน็ที่มีต่อแนวคิดการศกึษาไทย 4.0 

จากแบบสัมภาษณ์ 

 
ผลการวเิคราะห์
แนวทางการ

พัฒนาบุคลากร
โรงเรียน

มัธยมศกึษา
ขนาดเล็กตาม

แนวคิด
การศกึษาไทย 

4.0 

 
 

ความคิดเหน็และ 
ปัญหา อุปสรรค 

 
 

ข้อเสนอแนะแนวทาง 
การพัฒนา 

    การจัดการ
เรียนรู้เพ่ือ
พัฒนาทักษะ
ชีวติและการ
ท างาน 
1. จดัเวทีให้ครูได้  
แลกเปล่ียนเรียนรู้
ประสบการณ์
อย่างเป็น
กลัยาณมติร
ระหวา่งครูด้วย
กนัเองโดยมีสาระ
ความรู้ท่ีเก่ียวข้อง
ในประเด็นท่ีครูสนใจ  
2.จดัให้มีครูพ่ี
เลีย้งหรือครู
ต้นแบบ เพ่ือคอย
ช่วยเหลือทาง
วชิาการ การ
จดัการเรียนรู้ของ
ครู หรือให้
ค าแนะน า  
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ตาราง 16 (ตอ่) 

 
 
 

 
ด้าน 

ความรู้ ความ
เข้าใจ ครูของ
บุคลากร
โรงเรียน

มัธยมศกึษา
ขนาดเล็ก
ตามที่มีต่อ

การศกึษาไทย 
4.0 จาก

แบบทดสอบ 

 
ความคิดเหน็ที่มีต่อแนวคิดการศกึษาไทย 4.0 

จากแบบสัมภาษณ์ 

 
ผลการวเิคราะห์
แนวทางการ

พัฒนาบุคลากร
โรงเรียน

มัธยมศกึษา
ขนาดเล็กตาม

แนวคิด
การศกึษาไทย 

4.0 

 
 

ความคิดเหน็และ 
ปัญหา อุปสรรค 

 
 

ข้อเสนอแนะแนวทาง 
การพัฒนา 

    แนวทางตา่ง ๆ ให้
ท าตาม เพ่ือเรียนรู้
สิง่ใหม่ๆ  และกล้า
เผชิญกบัปัญหา
และการ
เปล่ียนแปลงท่ี    
ท้าทาย 
3. สง่เสริม
สนบัสนนุและให้
ความร่วมมือกบั
หน่วยงาน
ภายนอกทัง้ของรัฐ
และเอกชนท่ีท า
หน้าท่ีในการจดั 
ฝึกอบรม ให้
ความรู้และ 
พฒันาครู  
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จากตารางท่ี 17 ผลการวิเคราะห์แนวทางการพฒันาบุคลากรโรงเรียนมัธยมศึกษา
ขนาดเล็กตามแนวคิดการศึกษาไทย 4.0 น ามาจัดท าร่างแนวทางการพัฒนาบุคลากรโรงเรียน
มธัยมศกึษาขนาดเลก็ตามแนวคิดการศกึษาไทย 4.0 โดยผู้วิจยัดงันี ้ 

ตาราง 17 ร่างแนวทางการพฒันาบุคลากรโรงเรียนมธัยมศกึษาขนาดเลก็ ตามแนวคิดการศกึษา
ไทย 4.0 โดยผู้วิจยั 

 
ด้าน 

ร่างแนวทางการพัฒนาบุคลากรโรงเรียนมัธยมศกึษาขนาดเล็ก  
ตามแนวคิดการศกึษาไทย 4.0 

การพัฒนาปัจเจกบุคคล 
(Individual Development) 

การพัฒนาองค์การ 
(Organization 
Development) 

การพัฒนา 
สายอาชีพ (Career 

Development) 
1. ด้านการ
วัดและ
ประเมินผล 

 

1. จดักิจกรรมการพฒันา
ความรู้ด้านการวดัและ
ประเมนิผลให้กบัครู ด้วยการ
จดัอบรมเชิงปฏิบตักิารให้ครูมี
ความรู้ ทกัษะในการเลือก
วธีิการประเมนิท่ีเหมาะสมกับ
การเรียนการสอนและสอดคล้อง
กบัทกัษะการเรียนรู้ของผู้เรียน  
2. จดักิจกรรมเพิม่ทกัษะในการ
วดัและประเมนิผล ให้ครูได้รับ
การฝึกปฏิบตัิให้มีทกัษะในการ
พฒันาวธีิการประเมนิท่ี
เหมาะสมส าหรับการตดัสนิใจ
ในการเรียนการสอน 
3. จดัอบรมเชิงปฏิบตักิาร
เก่ียวกบัความรู้และทกัษะการ
ประเมนิแฟ้มสะสมงานเพ่ือให้
เข้าใจเก่ียวกับจดุประสงค์ 
รูปแบบ สว่นประกอบและ
เกณฑ์การให้คะแนนของแฟ้ม
สะสมงาน  

1.สร้างความตระหนกัและ
ความส าคญัในการวดัและ
ประเมนิผลเพ่ือการน าผล
การประเมนิไปใช้ในการ
พฒันาผู้เรียนอย่างตอ่เน่ือง 
2. ผู้บริหารและครูร่วมกนั
ก าหนดแนวทางการ
ด าเนินการวดัและ
ประเมนิผลท่ีชดัเจนและ
ส่ือสารให้ครูและบุคลากรท่ี
เก่ียวข้องรับทราบ  
3. ผู้บริหารก าหนดนโยบาย
การสง่เสริมให้ครูพฒันา
วธีิการประเมนิตามสภาพ
จริงใช้เคร่ืองมือในการวดั
และประเมนิผลท่ีหลากหลาย
และเน้นการประเมนิผล
จากพฒันาการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนและสง่เสริมด้วยการ
ให้ผู้ปกครองและนกัเรียนมี
สว่นร่วม  

1.ผู้บริหารและครูร่วมกนั
ก าหนดการสร้างเกณฑ์
การประเมนิเพ่ือใช้ในการ
วดัมาตรฐานการ
ปฏิบตังิานของครูด้าน
การวดัและประเมนิผล 
เพ่ือเป็นเคร่ืองมือให้ครูได้
เห็นเป้าหมายและ
ความส าคญัในการ
พฒันาด้านการวดัและ
ประเมนิผลอย่างชดัเจน         
2. ก ากบัตดิตามการ
ปฏิบตังิานของครูโดยการ
นิเทศตดิตามผลการ
ด าเนินการวดัและ
ประเมนิผลผู้เรียนและการ
น าผลไปใช้ในการพฒันา
ผู้เรียน  และสะท้อนผล
การปฏิบตังิาน เพ่ือให้ครู
น าไปพฒันาและปรับปรุง
ตนเอง 
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ตาราง 17 (ตอ่) 

 
ด้าน 

ร่างแนวทางการพัฒนาบุคลากรโรงเรียนมัธยมศกึษาขนาดเล็ก  
ตามแนวคิดการศกึษาไทย 4.0 

การพัฒนาปัจเจกบุคคล 
(Individual Development) 

การพัฒนาองค์การ 
(Organization 
Development) 

การพัฒนา 
สายอาชีพ (Career 

Development) 

  4. สนบัสนนุให้ครูมี
ช่องทางการส่ือสารแจ้งผล
การประเมนิให้กบันกัเรียน 
และผู้ปกครอง เพ่ือให้
ค าแนะน าหรือผลสะท้อน
กลบัในการแก้ปัญหาการ
เรียนรู้ของนกัเรียน  
5. จดัหาโปรแกรมช่วยใน
การวเิคราะห์ผลคะแนน 
เน่ืองจากโปรแกรมช่วย
วเิคราะห์คะแนนสะดวก
และประหยดัเวลาการ
ท างาน 

3. น าผลการวเิคราะห์
ข้อมลูและการรายงาน
ผลการประเมนิการ
พฒันาครูด้านการวดั
และประเมนิผลไปใช้ 
ในด้านการจดัการ
เรียนรู้หรือการน าไป
ขยายผลให้กบัครู 
เพ่ือให้ครูสามารถน า
ผลการพฒันาไปใช้
อย่างเกิดประโยชน์ 

2. ด้านการจัด
สภาพแวดล้อม
และแหล่ง
เรียนรู้  

1. จดัการอบรมและให้
ความรู้ ครูเก่ียวกบั
ความส าคญัและแนว
ทางการจดัสภาพแวดล้อมท่ี
เหมาะสมแก่การเรียนการ
สอนและแหลง่เรียนรู้ท่ีสง่ผล
ตอ่การเรียนรู้ของนกัเรียน  
2. สนบัสนนุการศกึษาด้วย
ตนเองของครู โดยจดัมมุ
วชิาการให้โดยเฉพาะ จดัหา
ส่ือสิง่พมิพ์ทัง้ท่ีได้รับจาก
หน่วยงานภายนอกและ 

1. ประสานความร่วมมือใน
การจดัการเรียนรู้ในชุมชน
และสถานประกอบการ  
2. เสริมสร้างให้โรงเรียนมี
วฒันธรรมองค์กร ท่ีมีการ
ด าเนินการท่ีสามารถ
พฒันาวธีิการปฏิบตัเิพ่ือ
แก้ปัญหา ด้วยการเรียนรู้
ร่วมกนัของครูในโรงเรียน
อย่างตอ่เน่ืองด้วย
กระบวนการสง่เสริมให้เกิด
ชมุชนนกัปฏิบตั ิ
 

1.ผู้บริหารและครู

ร่วมกนัก าหนดการ

สร้างเกณฑ์การ

ประเมนิเพ่ือใช้ในการ

วดัมาตรฐานการ

ปฏิบตังิานของครูด้าน

การจดัสภาพแวดล้อม

และแหลง่เรียนรู้ เพ่ือ

เป็นเคร่ืองมือให้ครูได้

เห็นเป้าหมายและ

ความส าคญัในการ  
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ตาราง 17 (ตอ่) 

 
ด้าน 

ร่างแนวทางการพัฒนาบุคลากรโรงเรียนมัธยมศกึษาขนาดเล็ก  
ตามแนวคิดการศกึษาไทย 4.0 

การพัฒนาปัจเจกบุคคล 
(Individual Development) 

การพัฒนาองค์การ 
(Organization 
Development) 

การพัฒนา 
สายอาชีพ (Career 

Development) 

 ภายในโรงเรียน อ านวย
ความสะดวกให้ครูได้รับ
ข้อมลูขา่วสารจากช่องทาง
ตา่งๆ  
3. ศกึษาดงูานโรงเรียนท่ีมี
การปฏิบตัท่ีิดีในด้านการ
จดัสภาพแวดล้อมและ
แหลง่เรียนรู้ 

3. สร้างวฒันธรรมของครู
ในโรงเรียนให้เป็นชมุชน
แห่งการเรียนรู้ทางวชิาชีพ
โดยสง่เสริมให้มีการอบรม
ครู ครอบคลมุถึงการสร้าง
วฒันธรรมของการสอนงาน 
และการแบง่ปันประสบ 
การณ์ในรูปแบบตา่งๆ เช่น
การจดัเก็บเอกสารอย่าง
เป็นระบบสามารถให้ครู
ท่านอ่ืนเข้าไปศกึษาได้        
4. สง่เสริมให้ครูจดักิจกรรม
การเรียนการสอนโดยน า
นกัเรียนไปศกึษาแหลง่
เรียนรู้ท้องถิ่นโดยรอบ
โรงเรียน 
5. สง่เสริมการจดักิจกรรม
ทัง้ในและนอกห้องเรียน 
เพ่ือให้นกัเรียนได้เรียนรู้
จากประสบการณ์จริงและ
ความคิดสร้างสรรค์  
6. สง่เสริมให้ครูเข้าร่วมใน
ชมุชนการเรียนรู้เชิงวชิาชีพ 
โดยน าปัญหามาเรียนรู้
ร่วมกนั เน้นการท างาน
ร่วมกนัอย่างตอ่เน่ืองโดยเ 

พฒันาด้านการจดั
สภาพแวดล้อมและแหลง่
เรียนรู้ อย่างชดัเจน  
2. ก ากบัตดิตามการ
ปฏิบตังิานของครูโดยการ
นิเทศตดิตามผลการ
ด าเนินการจดั
สภาพแวดล้อมและแหลง่
เรียนรู้ รวมถึงการน าผล
ไปใช้ในการพฒันาผู้เรียน  
และสะท้อนผลการ
ปฏิบตังิาน เพ่ือให้ครู
น าไปพฒันาและปรับปรุง
ตนเอง 
3. น าผลการวเิคราะห์
ข้อมลูและการรายงานผล
การประเมนิการพฒันา
ครูด้านการจดั
สภาพแวดล้อมและแหลง่
เรียนรู้ไปใช้ในด้านการ
จดัการเรียนรู้หรือการ
น าไปขยายผลให้กบัครู 
เพ่ือให้ครูสามารถน าผล
การพฒันาไปใช้อย่างเกิด
ประโยชน์      



 221 
 

ตาราง 17 (ตอ่) 

 
ด้าน 

ร่างแนวทางการพัฒนาบุคลากรโรงเรียนมัธยมศกึษาขนาดเล็ก  
ตามแนวคิดการศกึษาไทย 4.0 

การพัฒนาปัจเจกบุคคล 
(Individual Development) 

การพัฒนาองค์การ 
(Organization 
Development) 

การพัฒนา 
สายอาชีพ (Career 

Development) 

  เน้นการสร้างเครือขา่ยเชิง
พืน้ท่ีเพ่ือแก้ปัญหาท่ีเกิดขึน้
ในพืน้ท่ีร่วมกนั           

 

3. ด้านหลักสูตร 1. เสริมสร้างความรู้ ความ
เข้าใจเก่ียวกับการจดัท า
หลกัสตูร เป้าหมาย 
วตัถปุระสงค์ โครงสร้าง การ
น าหลกัสตูรไปใช้ และ
กระบวนการพฒันา
หลกัสตูรบรูณาการ ด้วย
การจดัอบรมให้ความรู้
ให้กบัครู   
2. พฒันากิจกรรมเสริม
ทกัษะของครูด้วยการจดั
อบรมการจดัการเรียนรู้ใน
รูปแบบใหมท่ี่สง่ผลตอ่
พฒันาการเรียนรู้ของผู้เรียน
ไปสูค่ณุลกัษณะอนัพงึ
ประสงค์   

1. ก าหนดนโยบายในการ
พฒันาหลกัสตูรท่ีเน้น
การบรูณาการเนือ้หาการ
เรียนรู้ท่ีสอดคล้องกบัวถีิ
ชีวติท้องถิ่นและสง่เสริม
การด าเนินชีวติในอนาคต 
เพ่ือให้ครูเตรียมความ
พร้อมในการพฒันา
สมรรถนะท่ีจ าเป็นในการ
จดัการเรียนการสอนตาม
หลกัสตูร 

1.ผู้บริหารและครู
ร่วมกนัก าหนดการ
สร้างเกณฑ์การ
ประเมนิเพ่ือใช้ในการ
วดัมาตรฐานการ
ปฏิบตังิานของครูด้าน
หลกัสตูร เพ่ือเป็น
เคร่ืองมือให้ครูได้เห็น
เป้าหมายและ
ความส าคญัในการ
พฒันาด้านหลกัสตูร 
อย่างชดัเจน  
2. ก ากบัตดิตามการ
ปฏิบตังิานของครูโดย
การนิเทศตดิตามผล
การด าเนินการด้าน
หลกัสตูร รวมถึงการน า
ผลไปใช้ในการพฒันา
ผู้เรียน  และสะท้อนผล
การปฏิบตังิาน เพ่ือให้
ครูน าไปพฒันาและ
ปรับปรุงตนเอง 
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ตาราง 17 (ตอ่) 

 
ด้าน 

ร่างแนวทางการพัฒนาบุคลากรโรงเรียนมัธยมศกึษาขนาดเล็ก  
ตามแนวคิดการศกึษาไทย 4.0 

การพัฒนาปัจเจกบุคคล 
(Individual Development) 

การพัฒนาองค์การ 
(Organization 
Development) 

การพัฒนา 
สายอาชีพ (Career 

Development) 

   3. น าผลการวเิคราะห์
ข้อมลูและการรายงานผล
การประเมนิการพฒันา
ครูด้านหลกัสตูร ในด้าน
การจดัการเรียนรู้หรือการ
น าไปขยายผลให้กบัครู 
เพ่ือให้ครูสามารถน าผล
การพฒันาไปใช้อย่างเกิด
ประโยชน์ 

4. ด้านการ
จัดการเรียนรู้ 
4.1 การจัดการ
เรียนรู้เพ่ือ
พัฒนาทักษะ
การเรียนรู้และ
นวัตกรรม 

1. จดัอบรมเชิญวทิยากรท่ีมี
ความช านาญด้านทกัษะ 
กระบวนการคดิและการ
แก้ไขปัญหา เพ่ือพฒันาการ
สร้างเคร่ืองมือ การเขียน
แผนการจดัการเรียนการ
สอน ท่ีเน้นทกัษะ
กระบวนการคดิและการ
แก้ไขปัญหาด้วย
กระบวนการวจิยั การเรียนรู้
แบบโครงงาน ด้วยการฝึก
ปฏิบตั ิเพ่ือสง่เสริมให้ครู
ได้รับการพฒันาตาม
รูปแบบและขัน้ตอนของ
ทกัษะการคดิท่ีเป็นระบบ              

1. ก าหนดเป้าหมาย 
และตวัชีว้ดัในการวาง
แผนการด าเนินกิจกรรม
ในการสง่เสริม
กระบวนการคดิและการ
แก้ไขปัญหาของครูโดย
ใช้กระบวนการวจิยั และ
กระบวนการเรียนรู้แบบ
โครงงาน เพ่ือเน้นทกัษะ
ครูให้เกิดกระบวนการคิด
ท่ีเป็นรูปแบบและการ
แก้ไขปัญหาอย่างมี
ระบบและขัน้ตอน              

1.ผู้บริหารและครูร่วมกนั
ก าหนดการสร้างเกณฑ์
การประเมนิเพ่ือใช้ในการ
วดัมาตรฐานการ
ปฏิบตังิานของครูด้าน
การจดัการเรียนรู้เพ่ือ
พฒันาทกัษะการเรียนรู้
และนวตักรรม เพ่ือเป็น
เคร่ืองมือให้ครูได้เห็น
เป้าหมายและ
ความส าคญัในการ
พฒันา อย่างชดัเจน  
2. ก ากบัตดิตามการ
ปฏิบตังิานของครูโดยการ
นิเทศตดิตามผลการ
ด าเนินการด้านการ 
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ตาราง 17 (ตอ่) 

 
ด้าน 

ร่างแนวทางการพัฒนาบุคลากรโรงเรียนมัธยมศกึษาขนาดเล็ก  
ตามแนวคิดการศกึษาไทย 4.0 

การพัฒนาปัจเจกบุคคล 
(Individual Development) 

การพัฒนาองค์การ 
(Organization 
Development) 

การพัฒนา 
สายอาชีพ (Career 

Development) 

 2. จดักิจกรรมเชิงปฏิบตักิาร
พฒันาทกัษะกระบวนการ
คดิสร้างสรรค์และทศันคตท่ีิ
ดี ให้ครูออกแบบ และ
สร้างสรรค์ผลงาน ผลติ
นวตักรรม โดยการสง่เสริม
การสร้างสรรค์ผลงานท่ีโดด
เดน่ (Best Practice) เพ่ือ
เป็นต้นแบบและมอบรางวลั
เพ่ือสร้างขวญั และก าลงัใจ
ในการพฒันางาน 

2. สง่เสริมและสนับสนนุ
การพฒันาวธีิการสอนของ
ครูให้เป็นผู้จดักระบวนการ
เรียนรู้ เพ่ือให้ผู้เรียนเกิด
ทกัษะท่ีส าคญัในการเรียนรู้ 
ด้วยการเรียนรู้ด้วยการลง
มือท า (Active Learning) 
3.สร้างความตระหนกัและ
ความส าคญัของการ
จดัการเรียนรู้ท่ีและการ
ตัง้เป้าหมายส าหรับการ
เรียนรู้ในอนาคตของ
นกัเรียน 
 

จดัการเรียนรู้เพ่ือ
พฒันาทกัษะการเรียนรู้
และนวตักรรม รวมถึง
การน าผลไปใช้ในการ
พฒันาผู้เรียน  และ
สะท้อนผลการ
ปฏิบตังิาน เพ่ือให้ครู
น าไปพฒันาและ
ปรับปรุงตนเอง 
3. น าผลการวเิคราะห์
ข้อมลูและการรายงาน
ผลการประเมนิการ
พฒันาครูด้านการ
จดัการเรียนรู้เพ่ือ
พฒันาทกัษะการเรียนรู้
และนวตักรรม ในด้าน
การจดัการเรียนรู้หรือ
การน าไปขยายผล
ให้กบัครู เพ่ือให้ครู
สามารถน าผลการ
พฒันาไปใช้อย่างเกิด
ประโยชน์ 
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ด้าน 

ร่างแนวทางการพัฒนาบุคลากรโรงเรียนมัธยมศกึษาขนาดเล็ก  
ตามแนวคิดการศกึษาไทย 4.0 

การพัฒนาปัจเจกบุคคล 
(Individual Development) 

การพัฒนาองค์การ 
(Organization 
Development) 

การพัฒนา 
สายอาชีพ (Career 

Development) 
4.2 การจัดการ
เรียนรู้เพ่ือ
พัฒนาทักษะ
ด้านสารสนเทศ 
ส่ือและ
เทคโนโลยี 

1. จดัสมัมนา/อบรม/จดั
กิจกรรมฝึกฝนประสบการณ์ 
เพ่ือเสริมสร้างทกัษะและ
สมรรถนะทางด้าน
เทคโนโลยีท่ีใช้ให้เป็น
ปัจจบุนัอย่างสม ่าเสมอมากขึน้   
2. ศกึษาดงูานจากโรงเรียน
ต้นแบบด้านการใช้และผลติ
ส่ือสารสนเทศ เทคโนโลยี    
 3. จดัอบรมพฒันาครูใน
ด้านสง่เสริมการสืบค้นส่ือ 
การผลติส่ือ การจดัเก็บส่ือ 
และการใช้ส่ือ ให้ตรงกบั
ตวัชีว้ดัท่ีสอดคล้องกบั
หลกัสตูรของสถานศกึษา 
สามารถน ามาใช้ในการ
จดัการเรียนการสอนและ
พฒันากระบวนการเรียนรู้
ของนกัเรียน 
4. จดัอบรม สมัมนาให้ทัง้
ในเชิงความรู้ความเข้าใจถึง
วธีิการใช้งาน เทคนิควธีิ
การบรูณาการเทคโนโลยีกบั 
การท างานโดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งการจดัการเรียนการสอน 
เพ่ือช่วยสง่เสริมคณุภาพ 

1. สร้างความรู้ ความ
เข้าใจให้กับครู ถึงความ
พร้อมในด้านการใช้ การ
เข้าถึง ความพอเพียง 
ความสะดวกรวดเร็วใน
ด้านสารสนเทศ ส่ือ 
เทคโนโลยี เพ่ือน ามา
ก าหนดเป็นแผนการ
ด าเนินงานในการพฒันา
ทกัษะครู 
2. จดัหา วสัด ุอปุกรณ์ 
เคร่ืองมือท่ีพร้อม
เช่ือมตอ่เครือขา่ย 
Internet ให้เพียงพอกบั
ความต้องการเพ่ือให้ครู
ได้เรียนรู้ด้วยตนเองจาก
การปฏิบตัจิริงในการ
ท างาน 
3.จดัสภาพแวดล้อม 
ด้านสารสนเทศ ส่ือ 
เทคโนโลยี ให้เอือ้ตอ่การ
พฒันา และสง่เสริม
ทกัษะครู โดยใช้วธีิการ
พฒันาแบบใช้โรงเรียน
เป็นฐานในการจดัการ
สง่เสริมให้ครูเรียนรู้ โดย 

1.ผู้บริหารและครูร่วมกนั
ก าหนดการสร้างเกณฑ์
การประเมนิเพ่ือใช้ในการ
วดัมาตรฐานการ
ปฏิบตังิานของครูด้าน
การจดัการเรียนรู้เพ่ือ
พฒันาทกัษะด้าน
สารสนเทศ ส่ือและ
เทคโนโลยี เพ่ือเป็น
เคร่ืองมือให้ครูได้เห็น
เป้าหมายและ
ความส าคญัในการ
พฒันา อย่างชดัเจน 
2. ก ากบัตดิตามการ
ปฏิบตังิานของครูโดยการ
นิเทศตดิตามผลการ
ด าเนินการด้านการ
จดัการเรียนรู้เพ่ือพฒันา
ทกัษะด้านสารสนเทศ ส่ือ
และเทคโนโลยี รวมถึง
การน าผลไปใช้ในการ
พฒันาผู้เรียน  และ
สะท้อนผลการปฏิบตังิาน 
เพ่ือให้ครูน าไปพฒันา
และ 
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ตาราง 17 (ตอ่) 

 
ด้าน 
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การพัฒนาปัจเจก
บุคคล (Individual 

Development) 

การพัฒนาองค์การ 
(Organization 
Development) 

การพัฒนา 
สายอาชีพ (Career 

Development) 

 การจดัการเรียนรู้ให้ดี
ยิ่งขึน้ 

เน้นให้เกิดกระบวนการ
เรียนรู้ได้จริง 
5.สร้างความตระหนกั
ความส าคญัและประโยชน์
ของการใช้เทคโนโลยีเพ่ือให้
ครูมีความรู้สกึเชิงบวกกบั
การบรูณาการเทคโนโลยี
กบัการท างาน     

และปรับปรุงตนเอง 
3. น าผลการวเิคราะห์
ข้อมลูและการรายงานผล
การประเมนิการพฒันา
ครูด้านการจดัการเรียนรู้
เพ่ือพฒันาทกัษะด้าน
สารสนเทศ ส่ือและ
เทคโนโลยี ในด้านการ
จดัการเรียนรู้หรือการ
น าไปขยายผลให้กบัครู 
เพ่ือให้ครูสามารถน าผล
การพฒันาไปใช้อย่างเกิด
ประโยชน์ 

4.3 การจัดการ
เรียนรู้เพ่ือ
พัฒนาทักษะ
ชีวติและการ
ท างาน   

1.จดัเวทีให้ครูได้
แลกเปล่ียนเรียนรู้
ประสบการณ์อย่างเป็น
กลัยาณมติรระหว่างครู
ด้วยกนัเองโดยมีสาระ
ความรู้ท่ีเก่ียวข้องใน
ประเดน็ท่ีครูสนใจ 

1. สง่เสริมสนบัสนนุและให้
ความร่วมมือกบัหน่วยงาน
ภายนอกทัง้ของรัฐและ
เอกชนท่ีท าหน้าท่ีในการจดั
ฝึกอบรม ให้ความรู้และ
พฒันาครู 

1.ผู้บริหารและครูร่วมกนั
ก าหนดการสร้างเกณฑ์
การประเมนิเพ่ือใช้ในการ
วดัมาตรฐานการ
ปฏิบตังิานของครูด้าน
การจดัการเรียนรู้เพ่ือ
พฒันาทกัษะชีวติและ
การท างาน  เพ่ือเป็น
เคร่ืองมือให้ครูได้เห็น
เป้าหมายและ
ความส าคญัในการ
พฒันา อย่างชดัเจน 
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การพัฒนาปัจเจกบุคคล 
(Individual Development) 

การพัฒนาองค์การ 
(Organization 
Development) 

การพัฒนา 
สายอาชีพ (Career 

Development) 
2. จดัให้มีครูพ่ี
เลีย้งหรือครู
ต้นแบบ เพ่ือคอย
ช่วยเหลือทาง
วชิาการ การ
จดัการเรียนรู้ของ
ครู หรือให้
ค าแนะน า 
แนวทางตา่ง ๆ 

  2. ก ากบัตดิตามการ
ปฏิบตังิานของครูโดยการ
นิเทศตดิตามผลการ
ด าเนินการด้านการ
จดัการเรียนรู้เพ่ือพฒันา
ทกัษะชีวติและการ
ท างาน  รวมถึงการน าผล
ไปใช้ในการพฒันาผู้เรียน
และสะท้อนผลการ
ปฏิบตังิาน 
เพ่ือให้ครูน าไปพฒันา

และปรับปรุงตนเอง 

3. น าผลการวเิคราะห์

ข้อมลูและการรายงานผล

การประเมนิการพฒันา

ครูด้านการจดัการเรียนรู้

เพ่ือพฒันาทกัษะชีวติ

และการท างาน ในด้าน

การจดัการเรียนรู้หรือการ

น าไปขยายผลให้กบัครู 

เพ่ือให้ครูสามารถน าผล

การพฒันาไปใช้อย่างเกิด

ประโยชน์เป็นการพฒันา

อย่างแท้จริง 
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ส่วนที่ 4 ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบประเมินความเหมาะสมและความ
เป็นไปได้ของร่างแนวทางการพัฒนาบุคลากรโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็กตามแนวคดิ
การ 
ศึกษาไทย 4.0  

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของ ร่าง แนวทางการพฒันา
บุคลากรโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็กตามแนวคิดการศึกษาไทย 4.0 ของผู้ เช่ียวชาญจ านวน  
10 คน มีรายละเอียดดงันี ้

 ตาราง 18 คา่เฉลีย่และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานของความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของร่าง
แนวทางการพฒันาบุคลากรโรงเรียนมธัยมศกึษาขนาดเลก็ตามแนวคิดการศกึษาไทย 4.0 

ข้อ )ร่าง ( แนวทางการพัฒนา
บุคลากรโรงเรียนมัธยมศกึษา

ขนาดเล็ก ตามแนวคิด 
การศกึษาไทย 4.0  

ระดับ 
ความเหมาะสม 

ระดับ 
ความเป็นไปได้ 

 
ข้อ 
เสนอ 
แนะ 

x̅ 
 

SD 
 

แปล
ผล 

x̅ 
 

SD 
 

แปล
ผล 

 
 
 

1. 
 
 
 
 

1.ด้านการวัดและประเมินผล 
การพัฒนาปัจเจกบุคคล 
(Individual Development) 
จดักิจกรรมการพฒันาความรู้ด้าน
การวดัและประเมนิผลให้กบัครู 
ด้วยการจดัอบรมเชิงปฏิบตักิารให้
ครูมีความรู้ ทกัษะในการเลือก
วธีิการประเมนิท่ีเหมาะสมกับการ
เรียนการสอนและสอดคล้องกบั
ทกัษะการเรียนรู้ของผู้เรียน  

 
 
 

3.80 

 
 
 

0.42 

 
 
 

มาก 

 
 
 

3.60 

 
 
 

0.52 

 
 
 

มาก 

 
 
 
 

2. จดักิจกรรมเพิม่ทกัษะในการวดัและ
ประเมนิผล ให้ครูได้รับการฝึก
ปฏิบตัใิห้มีทกัษะในการพฒันา
วธีิการประเมนิท่ีเหมาะสมส าหรับ
การตดัสนิใจในการเรียนการสอน 

3.90 0.32 มาก 3.60 0.52 มาก  
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ตาราง 18 (ตอ่) 

ข้อ )ร่าง ( แนวทางการพัฒนา
บุคลากรโรงเรียนมัธยมศกึษา

ขนาดเล็ก ตามแนวคิด 
การศกึษาไทย 4.0 

ระดับ 
ความเหมาะสม 

ระดับ 
ความเป็นไปได้ 

 
ข้อ 
เสนอ 
แนะ 

x̅ 
 

SD 
 

แปล
ผล 

x̅ 
 

SD 
 

แปล
ผล 

3. จดัอบรมเชิงปฏิบตักิารเก่ียวกบั
ความรู้และทกัษะการประเมนิแฟ้ม
สะสมงานเพ่ือให้เข้าใจเก่ียวกับ
จดุประสงค์ รูปแบบ สว่นประกอบ
และเกณฑ์การให้คะแนนของแฟ้ม
สะสมงาน 

3.70 0.48 มาก 3.50 0.53 มาก  

 
 

4. 

การพัฒนาสายอาชีพ (Career 
Development) 
ผู้บริหารและครูร่วมกนัก าหนดการ
สร้างเกณฑ์การประเมนิเพ่ือใช้ใน
การวดัมาตรฐานการปฏิบตังิานของ
ครูด้านการวดัและประเมนิผล เพ่ือ
เป็นเคร่ืองมือให้ครูได้เห็นเป้าหมาย
และความส าคญัในการพฒันาด้าน
การวดัและประเมนิผลอย่างชดัเจน 

 
 

3.70 

 
 

0.48 

 
 

มาก 

 
 

3.60 

 
 

0.70 

 
 

มาก 

 

5. ก ากบัตดิตามการปฏิบตังิานของครู
โดยการนิเทศตดิตามผลการ
ด าเนินการวดัและประเมนิผลผู้เรียน
และการน าผลไปใช้ในการพฒันา
ผู้เรียน  และสะท้อนผลการ
ปฏิบตังิาน เพ่ือให้ครูน าไปพฒันา
และปรับปรุงตนเอง 

3.90 0.32 มาก 3.60 0.52 มาก  
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ตาราง 18 (ตอ่) 

ข้อ )ร่าง ( แนวทางการพัฒนา
บุคลากรโรงเรียนมัธยมศกึษา

ขนาดเล็ก ตามแนวคิด 
การศกึษาไทย 4.0 

ระดับ 
ความเหมาะสม 

ระดับ 
ความเป็นไปได้ 

 
ข้อ 
เสนอ 
แนะ 

x̅ 
 

SD 
 

แปล
ผล 

x̅ 
 

SD 
 

แปล
ผล 

6. น าผลการวเิคราะห์ข้อมลูและการ
รายงานผลการประเมนิการพฒันา
ครูด้านการวดัและประเมนิผลไปใช้ 
ในด้านการจดัการเรียนรู้หรือการ
น าไปขยายผลให้กบัครู เพ่ือให้ครู
สามารถน าผลการพฒันาไปใช้อย่าง
เกิดประโยชน์ 

4.10 0.57 มาก 3.70 0.48 มาก  

 
 
7. 

การพัฒนาองค์การ 
(Organization Development) 
สร้างความตระหนกัและ
ความส าคญัในการวดัและ
ประเมนิผลเพ่ือการน าผลการ
ประเมนิไปใช้ในการพฒันาผู้ เรียน
อย่างตอ่เน่ือง 

 
 
4.00 

 
 
0.67 

 
 
 มาก 

 
 
3.50 

 
 
0.53 

 
 
มาก 

 
 
ระบผุู้  
พฒันา 
เพ่ือ
ความ
ชดัเจน 

8. ผู้บริหารและครูร่วมกนัก าหนดแนว
ทางการด าเนินการวดัและ
ประเมนิผลท่ีชดัเจนและส่ือสารให้
ครูและบคุลากรท่ีเก่ียวข้องรับทราบ 

3.90 0.57 มาก 3.70 0.48 มาก  

9. ผู้บริหารก าหนดนโยบายการ
สง่เสริมให้ครูพฒันาวธีิการประเมนิ
ตามสภาพจริงใช้เคร่ืองมือในการวดั
และประเมนิผลท่ีหลากหลาย
รูปแบบ วดัและเน้นการประเมนิผล
จากพฒันาการเรียนรู้ของผู้เรียน
และสง่เสริมด้วยการให้ผู้ปกครอง
และนกัเรียนมีสว่นร่วม 

4.10 0.32 มาก 3.70 0.48 มาก  
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ตาราง 18 (ตอ่) 

ข้อ )ร่าง ( แนวทางการพัฒนา
บุคลากรโรงเรียนมัธยมศกึษา

ขนาดเล็ก ตามแนวคิด 
การศกึษาไทย 4.0 

ระดับ 
ความเหมาะสม 

ระดับ 
ความเป็นไปได้ 

 
ข้อ 
เสนอ 
แนะ 

x̅ 
 

SD 
 

แปล
ผล 

x̅ 
 

SD 
 

แปล
ผล 

10. สนบัสนนุให้ครูมีช่องทาง 
การส่ือสารแจ้งผลการประเมนิ
ให้กบันกัเรียน และผู้ปกครอง 
เพ่ือให้ค าแนะน าหรือผลสะท้อน
กลบัในการแก้ปัญหาการเรียนรู้ของ
นกัเรียน  

4.1 0.32 มาก 3.80 0.42 มาก ระบุ
ผู้สนบั
สนนุ
การ
พฒันา 

11. จดัหาโปรแกรมช่วยในการวิเคราะห์
ผลคะแนน เน่ืองจากโปรแกรมช่วย
วเิคราะห์คะแนนสะดวกและ
ประหยดัเวลาการท างาน 

3.90 0.32 มาก 3.60 0.52 มาก  

 รวม 3.92 0.13 มาก 3.63 0.07 มาก  

 
 

 
1. 

2. ด้านการจัดสภาพแวดล้อม
และแหล่งเรียนรู้ 
การพัฒนาปัจเจกบุคคล 
(Individual Development) 
จดัการอบรมและให้ความรู้ ครู
เก่ียวกบัความส าคญัและแนว
ทางการจดัสภาพแวดล้อมท่ี
เหมาะสมแก่การเรียนการสอนและ
แหลง่เรียนรู้ท่ีสง่ผลตอ่การเรียนรู้
ของนกัเรียน  

 
 
 
 

3.70 

 
 
 
 

0.48 

 
 
 
 

มาก 

 
 
 
 

3.70 

 
 
 
 

0.48 

 
 
 
 

มาก 

 

2. สนบัสนนุการศกึษาด้วยตนเองของ
ครู โดยจดัมมุวชิาการให้โดยเฉพาะ 
จดัหาส่ือสิง่พมิพ์ทัง้ท่ีได้รับจาก
หน่วยงานภายนอกและภายใน
โรงเรียน อ านวยความสะดวกให้ครู 
 

4.40 0.52 มาก 3.70 0.48 มาก  
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ตาราง 18 (ตอ่) 

ข้อ )ร่าง ( แนวทางการพัฒนา
บุคลากรโรงเรียนมัธยมศกึษา

ขนาดเล็ก ตามแนวคิด 
การศกึษาไทย 4.0 

ระดับ 
ความเหมาะสม 

ระดับ 
ความเป็นไปได้ 

 
ข้อ 
เสนอ 
แนะ 

x̅ 
 

SD 
 

แปล
ผล 

x̅ 
 

SD 
 

แปล
ผล 

 ได้รับข้อมลูขา่วสารจากช่องทาง
ตา่งๆ 

       

3.  ศกึษาดงูานโรงเรียนท่ีมีการปฏิบตัิ
ท่ีดีในด้านการจดัสภาพแวดล้อม
และแหลง่เรียนรู้ 

3.90 0.32 มาก 3.60 0.52 มาก  

 
 

4.  

การพัฒนาสายอาชีพ (Career 
Development) 
ผู้บริหารและครูร่วมกนัก าหนดการ
สร้างเกณฑ์การประเมนิเพ่ือใช้ใน
การวดัมาตรฐานการปฏิบตังิานของ
ครูด้านการจดัสภาพแวดล้อมและ
แหลง่เรียนรู้ เพ่ือเป็นเคร่ืองมือให้ครู
ได้เห็นเป้าหมายและความส าคญัใน
การพฒันาด้านการจดั
สภาพแวดล้อมและแหลง่เรียนรู้ 
อย่างชดัเจน       

 
 

3.90 

 
 

0.32 

 
 

มาก 

 
 

3.70 

 
 

0.48 

 
 

มาก 

 

5. ก ากบัตดิตามการปฏิบตังิานของครู
โดยการนิเทศตดิตามผลการ
ด าเนินการจดัสภาพแวดล้อมและ
แหลง่เรียนรู้ รวมถึงการน าผลไปใช้
ในการพฒันาผู้เรียน  และสะท้อน
ผลการปฏิบตังิาน เพ่ือให้ครูน าไป
พฒันาและปรับปรุงตนเอง 

4.20 0.42 มาก 3.90 0.32 มาก  

6. น าผลการวเิคราะห์ข้อมลูและการ
รายงานผลการประเมนิการพฒันา
ครูด้านการจดัสภาพแวดล้อมและ
แหลง่เรียนรู้ไปใช้ในด้านการจดัการ 

4.10 0.57 มาก 3.90 0.32 มาก  
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ตาราง 18 (ตอ่) 

ข้อ )ร่าง ( แนวทางการพัฒนา
บุคลากรโรงเรียนมัธยมศกึษา

ขนาดเล็ก ตามแนวคิด 
การศกึษาไทย 4.0 

ระดับ 
ความเหมาะสม 

ระดับ 
ความเป็นไปได้ 

 
ข้อ 
เสนอ 
แนะ 

x̅ 
 

SD 
 

แปล
ผล 

x̅ 
 

SD 
 

แปล
ผล 

 เรียนรู้หรือการน าไปขยายผลให้กบั
ครู เพ่ือให้ครูสามารถน าผลการ
พฒันาไปใช้อย่างเกิดประโยชน์ 

       

 
 

7. 

การพัฒนาองค์การ 
(Organization Development) 
ประสานความร่วมมือในการจดัการ
เรียนรู้ในชมุชนและสถาน
ประกอบการ 

 
 

3.60 

 
 

0.52 

 
 

มาก 

 
 

3.50 

 
 

0.53 

 
 

มาก 

 
 
ระบผุู้
ประสาน
ความรู้
มือใน
การ
ด าเนิน
การ 

8. เสริมสร้างให้โรงเรียนมีวฒันธรรม
องค์กร ท่ีมีการด าเนินการท่ีสามารถ
พฒันาวธีิการปฏิบตัเิพ่ือแก้ปัญหา 
ด้วยการเรียนรู้ร่วมกนัของครูใน
โรงเรียนอย่างตอ่เน่ืองด้วย
กระบวนการสง่เสริมให้เกิดชมุชน
นกัปฏิบตั ิ

3.70 0.48 มาก 3.50 0.53 มาก  

9. สร้างวฒันธรรมของครูในโรงเรียน
ให้เป็นชมุชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วชิาชีพโดยสง่เสริมให้มีการอบรมครู 
ครอบคลมุถึงการสร้างวฒันธรรม
ของการสอนงาน และการแบง่ปัน
ประสบ การณ์ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น
การจดัเก็บเอกสารอย่างเป็นระบบ
สามารถให้ครูท่านอ่ืนเข้าไปศกึษาได้         

4.00 0.47 มาก 3.80 0.42 มาก  
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ตาราง 18 (ตอ่) 

ข้อ )ร่าง ( แนวทางการพัฒนา
บุคลากรโรงเรียนมัธยมศกึษา

ขนาดเล็ก ตามแนวคิด 
การศกึษาไทย 4.0 

ระดับ 
ความเหมาะสม 

ระดับ 
ความเป็นไปได้ 

 
ข้อ 
เสนอ 
แนะ 

x̅ 
 

SD 
 

แปล
ผล 

x̅ 
 

SD 
 

แปล
ผล 

10. สง่เสริมให้ครูจดักิจกรรมการเรียน
การสอนโดยน านกัเรียนไปศกึษา
แหลง่เรียนรู้ท้องถิ่นโดยรอบโรงเรียน 

4.20 0.42 มาก 4.10 0.32 มาก  

11. สง่เสริมการจดักิจกรรมทัง้ในและ
นอกห้องเรียน เพ่ือให้นกัเรียนได้
เรียนรู้จากประสบการณ์จริงและ
ความคิดสร้างสรรค์ 

4.00 0.47 มาก 3.90 0.32 มาก  

12. สง่เสริมให้ครูเข้าร่วมในชมุชนการ
เรียนรู้เชิงวชิาชีพ โดยน าปัญหามา
เรียนรู้ร่วมกนั เน้นการท างาน
ร่วมกนัอย่างตอ่เน่ือง โดยเน้นการ
สร้างเครือขา่ยเชิงพืน้ท่ีเพ่ือ
แก้ปัญหาท่ีเกิดขึน้ในพืน้ท่ีร่วมกนั           

4.30 0.48 มาก 3.80 0.42 มาก  

 รวม 4.00 0.08 มาก 3.76 0.09 มาก  

 
 
 
1. 

3. ด้านหลักสูตร 
การพัฒนาปัจเจกบุคคล 
(Individual Development) 
สริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ
เก่ียวกบัการจดัท าหลกัสตูร 
เป้าหมาย วตัถปุระสงค์ โครงสร้าง 
การน าหลกัสตูรไปใช้ และ
กระบวนการพฒันาหลกัสตูรบรูณา
การ ด้วยการจดัอบรมให้ความรู้
ให้กบัครู   

 

 

3.80 

 

 

0.42 

 

 

มาก 

 

 

3.70 

 

 

0.48 

 

 

มาก 

 
 
 
 
การจดั
อบรม
อาจแคบ
ไป
สามารถ
น าเสนอ
วิธีการที่
กว้างกว่า
นี ้เช่น 
การ
จดัการ
เรียนรู้ 
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ตาราง 18 (ตอ่) 

ข้อ )ร่าง ( แนวทางการพัฒนา
บุคลากรโรงเรียนมัธยมศกึษา

ขนาดเล็ก ตามแนวคิด 
การศกึษาไทย 4.0 

ระดับ 
ความเหมาะสม 

ระดับ 
ความเป็นไปได้ 

 
ข้อ 
เสนอ 
แนะ 

x̅ 
 

SD 
 

แปล
ผล 

x̅ 
 

SD 
 

แปล
ผล 

2. พฒันากิจกรรมเสริมทกัษะของครู
โดยการอบรมเชิงปฏบตักิารในการ
จดัการเรียนรู้ในรูปแบบใหมท่ี่สง่ผล
ตอ่พฒันาการเรียนรู้ของผู้เรียนไปสู่
คณุลกัษณะอนัพงึประสงค์   

4.00 0.47 มาก 3.90 0.32 มาก ระบุ
วิธีการ
พฒันา 
เช่น 
พฒันา
ตนเอง
หรือการ
มอบ 

หมาย
ผู้ รับผิด 
ชอบใน
การ
พฒันาที่
ชดัเจน 

 

 

3. 

การพัฒนาสายอาชีพ  
(Career Development) 
.ผู้บริหารและครูร่วมกนัก าหนดการ
สร้างเกณฑ์การประเมนิเพ่ือใช้ใน
การวดัมาตรฐานการปฏิบตังิานของ
ครูด้านหลกัสตูร เพ่ือเป็นเคร่ืองมือ
ให้ครูได้เห็นเป้าหมายและ
ความส าคญัในการพฒันาด้าน
หลกัสตูร อย่างชดัเจน 

 

4.10 

 

0.32 

 

มาก 

 

3.90 

 

0.32 

 

มาก 

 

4. ก ากบัตดิตามการปฏิบตังิานของครู
โดยการนิเทศตดิตามผลการ
ด าเนินการด้านหลกัสตูร รวมถึงการ
น าผลไปใช้ในการพฒันาผู้เรียน  และ
สะท้อนผลการปฏิบตังิาน เพ่ือให้ครู 

3.80 0.42 มาก 3.60 0.52 มาก  
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ตาราง 18 (ตอ่) 

ข้อ )ร่าง ( แนวทางการพัฒนา
บุคลากรโรงเรียน

มัธยมศกึษาขนาดเล็ก ตาม
แนวคิดการศกึษาไทย 4.0 

ระดับ 
ความเหมาะสม 

ระดับ 
ความเป็นไปได้ 

 
ข้อ 
เสนอ 
แนะ 

x̅ 
 

SD 
 

แปล
ผล 

x̅ 
 

SD 
 

แปล
ผล 

 น าไปพฒันาและปรับปรุงตนเอง        

5. น าผลการวเิคราะห์ข้อมลูและ
การรายงานผลการประเมนิการ
พฒันาครูด้านหลกัสตูร ในด้าน
การจดัการเรียนรู้หรือการน าไป
ขยายผลให้กบัครู เพ่ือให้ครู
สามารถน าผลการพฒันาไปใช้
อย่างเกิดประโยชน์ 

4.10 0.32 มาก 3.90 0.32 มาก  

 

6 

การพัฒนาองค์การ 
(Organization Development) 
ก าหนดนโยบายในการพฒันา
หลกัสตูรท่ีเน้นการบรูณาการ
เนือ้หาการเรียนรู้ท่ีสอดคล้อง
กบัวถีิชีวติท้องถิ่นและสง่เสริม
การด าเนินชีวติในอนาคต 
เพ่ือให้ครูเตรียมความพร้อมใน
การพฒันาสมรรถนะท่ีจ าเป็น
ในการจดัการเรียนการสอน
ตามหลกัสตูร 

 

4.10 

 

0.32 

 

มาก 

 

3.90 

 

0.32 

 

มาก 

 

 รวม 3.98 0.07 มาก 3.82 0.10 มาก  
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ตาราง 18 (ตอ่) 

ข้อ )ร่าง ( แนวทางการพัฒนา
บุคลากรโรงเรียน

มัธยมศกึษาขนาดเล็ก ตาม
แนวคิดการศกึษาไทย 4.0 

ระดับ 
ความเหมาะสม 

ระดับ 
ความเป็นไปได้ 

 
ข้อ 
เสนอ 
แนะ 

x̅ 
 

SD 
 

แปล
ผล 

x̅ 
 

SD 
 

แปล
ผล 

 

 

 
1. 

4. ด้านการจัดการเรียนรู้ 
   4.1 การจัดเพ่ือพัฒนา
ทักษะการเรียนรู้และ
นวัตกรรม 
การพัฒนาปัจเจกบุคคล 
(Individual Development) 
จดัอบรมเชิญวทิยากรท่ีมีความ
ช านาญด้านทกัษะ 
กระบวนการคดิและการแก้ไข
ปัญหา เพ่ือพฒันาการสร้าง
เคร่ืองมือ การเขียนแผนการ
จดัการเรียนการสอน ท่ีเน้น
ทกัษะกระบวนการคดิและการ
แก้ไขปัญหาด้วย
กระบวนการวจิยั การเรียนรู้
แบบโครงงาน ด้วยการฝึก
ปฏิบตั ิเพ่ือสง่เสริมให้ครูได้รับ
การพฒันาตามรูปแบบและ
ขัน้ตอนของทกัษะการคดิท่ีเป็น
ระบบ  

 

 

 
3.90 

 

 

 
0.32 

 

 

 
มาก 

 

 

 
3.80 

 

 

 
0.42 

 

 

 
มาก 

 

2. จดักิจกรรมเชิงปฏิบตักิาร
พฒันาทกัษะกระบวนการคิด
สร้างสรรค์และทศันคตท่ีิดี ให้
ครูออกแบบ และสร้างสรรค์
ผลงาน ผลิตนวตักรรม โดยการ
สง่เสริมการสร้างสรรค์ผลงานท่ี
โดดเดน่ (Best Practice)  เพ่ือ 

4.00 0.47 มาก 3.90 0.32 มาก  
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ตาราง 18 (ตอ่) 

ข้อ )ร่าง ( แนวทางการพัฒนา
บุคลากรโรงเรียน

มัธยมศกึษาขนาดเล็ก ตาม
แนวคิดการศกึษาไทย 4.0 

ระดับ 
ความเหมาะสม 

ระดับ 
ความเป็นไปได้ 

 
ข้อ 
เสนอ 
แนะ 

x̅ 
 

SD 
 

แปล
ผล 

x̅ 
 

SD 
 

แปล
ผล 

 เป็นต้นแบบและมอบรางวลั
เพ่ือสร้างขวญั และก าลงัใจใน
การพฒันางาน 

       

 

3. 

การพัฒนาสายอาชีพ 
(Career Development)
ผู้บริหารและครูร่วมกนั
ก าหนดการสร้างเกณฑ์การ
ประเมนิเพ่ือใช้ในการวดั
มาตรฐานการปฏิบตังิานของ
ครูด้านการจดัการเรียนรู้เพ่ือ
พฒันาทกัษะการเรียนรู้และ
นวตักรรม เพ่ือเป็นเคร่ืองมือให้
ครูได้เห็นเป้าหมายและ
ความส าคญัในการพฒันา 
อย่างชดัเจน 

 

3.90 

 

0.32 

 

มาก 

 

3.80 

 

0.42 

 

มาก 

 

4. ก ากบัตดิตามการปฏิบตังิาน
ของครูโดยการนิเทศตดิตามผล
การด าเนินการด้านการจดัการ
เรียนรู้เพ่ือพฒันาทกัษะการ
เรียนรู้และนวตักรรม รวมถึง
การน าผลไปใช้ในการพฒันา
ผู้เรียน  และสะท้อนผลการ
ปฏิบตังิาน เพ่ือให้ครูน าไป
พฒันาและปรับปรุงตนเอง 

4.10 0.32 มาก 3.90 0.32 มาก  
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ตาราง 18 (ตอ่) 

ข้อ )ร่าง ( แนวทางการพัฒนา
บุคลากรโรงเรียน

มัธยมศกึษาขนาดเล็ก ตาม
แนวคิดการศกึษาไทย 4.0  

ระดับ 
ความเหมาะสม 

ระดับ 
ความเป็นไปได้ 

 
ข้อ 
เสนอ 
แนะ 

x̅ 
 

SD 
 

แปล
ผล 

x̅ 
 

SD 
 

แปล
ผล 

  5. น าผลการวเิคราะห์ข้อมลูและ
การรายงานผลการประเมนิการ
พฒันาครูด้านการจดัการ
เรียนรู้เพ่ือพฒันาทกัษะการ
เรียนรู้และนวตักรรม ในด้าน
การจดัการเรียนรู้หรือการน าไป
ขยายผลให้กบัครู เพ่ือให้ครู
สามารถน าผลการพฒันาไปใช้
อย่างเกิดประโยชน์ 

3.90 0.57 มาก 
 

3.80 0.42 มาก 
 

 

 
 

6. 
 
 
 

การพัฒนาองค์การ 
(Organization Development) 
สง่เสริมและสนับสนนุการ
พฒันาวธีิการสอนของครูให้
เป็นผู้จดักระบวนการเรียนรู้
เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดทกัษะท่ี
ส าคญัในการเรียนรู้ ด้วยการ
เรียนรู้ด้วยการลงมือท า 
(Active Learning) 

 
 

4.10 

 
 

0.32 

 
 

มาก 
 

 
 

3.80 

 
 

0.42 

 
 

มาก 
 

 

7. 
 
 
 

สร้างความตระหนกัและ
ความส าคญัของการจดัการ
เรียนรู้ท่ีและการตัง้เป้าหมาย
ส าหรับการเรียนรู้ในอนาคต
ของนกัเรียน 

3.80 0.42 มาก 
 

3.60 0.52 มาก 
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ตาราง 18 (ตอ่) 

ข้อ )ร่าง ( แนวทางการพัฒนา
บุคลากรโรงเรียน

มัธยมศกึษาขนาดเล็ก ตาม
แนวคิดการศกึษาไทย 4.0 

ระดับ 
ความเหมาะสม 

ระดับ 
ความเป็นไปได้ 

 
ข้อ 
เสนอ 
แนะ 

x̅ 
 

SD 
 

แปล
ผล 

x̅ 
 

SD 
 

แปล
ผล 

 
 
 
 
 
 
 

1. 
 
 
 
 

4.2 การจัดการเรียนรู้เพ่ือ
พัฒนาทักษะด้าน
สารสนเทศ ส่ือและ
เทคโนโลยี 
การพัฒนาปัจเจกบุคคล 
(Individual Development) 
จดัสมัมนา/อบรม/จดักิจกรรม
ฝึกฝนประสบการณ์ เพ่ือ
เสริมสร้างทกัษะและสมรรถนะ
ทางด้านเทคโนโลยีท่ีใช้ให้เป็น
ปัจจบุนัอย่างสม ่าเสมอมากขึน้   

 
 
 
 
 
 

3.90 

 
 
 
 
 
 

0.32 

 
 
 
 
 
 

มาก 
 

 
 
 
 
 
 

3.70 

 
 
 
 
 
 

0.48 

 
 
 
 
 
 

มาก 
 

 

2. ศกึษาดงูานจากโรงเรียน
ต้นแบบด้านการใช้และผลติ
ส่ือสารสนเทศ เทคโนโลยี    

3.80 0.63 มาก 
 
 

3.80 0.42 มาก 
 

 

3. จดัอบรมพฒันาครูในด้าน
สง่เสริมการสืบค้นส่ือ การผลติ
ส่ือ การจดัเก็บส่ือ และส่ือสาร
สนเทศ การใช้ส่ือ ให้ตรงกับ
ตวัชีว้ดัท่ีสอดคล้องกบั
หลกัสตูรของสถานศกึษา 
สามารถน ามาใช้ในการจดัการ
เรียนการสอนและพฒันา
กระบวนการเรียนรู้ของนกัเรียน  

4.20 0.42 มาก 
 

4.10 0.32 มาก 
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ตาราง 18 (ตอ่) 

ข้อ )ร่าง ( แนวทางการพัฒนา
บุคลากรโรงเรียน

มัธยมศกึษาขนาดเล็ก ตาม
แนวคิดการศกึษาไทย 4.0 

ระดับ 
ความเหมาะสม 

ระดับ 
ความเป็นไปได้ 

 
ข้อ 
เสนอ 
แนะ 

x̅ 
 

SD 
 

แปล
ผล 

x̅ 
 

SD 
 

แปล
ผล 

4. จดัอบรม สมัมนาให้ทัง้ในเชิง
ความรู้ความเข้าใจถึงวธีิการใช้
งาน เทคนิควธีิการบรูณาการ
เทคโนโลยีกบัการท างาน
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจดัการ
เรียนการสอน เพ่ือช่วยสง่เสริม
คณุภาพการจดัการเรียนรู้ให้ดี
ยิ่งขึน้ 

4.10 0.32 มาก 
 

3.90 0.32 มาก 
 

 

 

5. 
การพัฒนาสายอาชีพ 
(Career Development)
ผู้บริหารและครูร่วมกนั
ก าหนดการสร้างเกณฑ์การ
ประเมนิเพ่ือใช้ในการวดั
มาตรฐานการปฏิบตังิานของ
ครูด้านการจดัการเรียนรู้เพ่ือ
พฒันาทกัษะด้านสารสนเทศ 
ส่ือและเทคโนโลยี เพ่ือเป็น
เคร่ืองมือให้ครูได้เห็นเป้าหมาย
และความส าคญัในการพฒันา 
อย่างชดัเจน 
 

 
4.10 

 
0.57 

 
มาก 

 

 
3.90 

 
0.32 

 
มาก 
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ตาราง 18 (ตอ่) 

ข้อ )ร่าง (แนวทางการพัฒนา
บุคลากรโรงเรียน

มัธยมศกึษาขนาดเล็ก 
ขนาดเล็กตามแนวคิด
การศกึษาไทย 4.0  

ระดับ 
ความเหมาะสม 

ระดับ 
ความเป็นไปได้ 

 
ข้อ 
เสนอ 
แนะ 

x̅ 
 

SD 
 

แปล
ผล 

x̅ 
 

SD 
 

แปล
ผล 

6. ก ากบัตดิตามการปฏิบตังิาน
ของครูโดยการนิเทศตดิตามผล
การด าเนินการด้านการจดัการ
เรียนรู้เพ่ือพฒันาทกัษะด้าน
สารสนเทศ ส่ือและเทคโนโลยี 
รวมถึงการน าผลไปใช้ในการ
พฒันาผู้เรียน  และสะท้อนผล
การปฏิบตังิาน เพ่ือให้ครูน าไป
พฒันาและปรับปรุงตนเอง 

4.20 0.42 มาก 
 
 

4.10 0.32 มาก 
 

 

7. น าผลการวเิคราะห์ข้อมลูและ
การรายงานผลการประเมนิการ
พฒันาครูด้านการจดัการ
เรียนรู้เพ่ือพฒันาทกัษะด้าน
สารสนเทศ ส่ือและเทคโนโลยี 
ในด้านการจดัการเรียนรู้หรือ
การน าไปขยายผลให้กบัครู 
เพ่ือให้ครูสามารถน าผลการ
พฒันาไปใช้อย่างเกิดประโยชน์ 

4.10 0.74 มาก 
 

3.80 0.63 มาก 
 

 

 
 

8. 

การพัฒนาองค์การ 
(Organization Development) 
สร้างความรู้ ความเข้าใจให้กบั
ครู ถึงความพร้อมในด้านการ
ใช้ การเข้าถึง ความพอเพียง 
ความสะดวกรวดเร็วในด้าน
สารสนเทศ ส่ือ เทคโนโลยี เพ่ือ 

 
 

4.00 

 
 

0.47 

 
 

มาก 
 

 
 

3.80 

 
 

0.42 

 
 

มาก 
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ตาราง 18 (ตอ่) 

ข้อ )ร่าง (แนวทางการพัฒนา
บุคลากรโรงเรียน

มัธยมศกึษาขนาดเล็ก 
ขนาดเล็กตามแนวคิด
การศกึษาไทย 4.0  

ระดับ 
ความเหมาะสม 

ระดับ 
ความเป็นไปได้ 

 
ข้อ 
เสนอ 
แนะ 

x̅ 
 

SD 
 

แปล
ผล 

x̅ 
 

SD 
 

แปล
ผล 

 น ามาก าหนดเป็นแผนการ
ด าเนินงานในการพฒันาทกัษะครู 

       

9. จดัหา วสัด ุอปุกรณ์ เคร่ืองมือ
ท่ีพร้อมเช่ือมตอ่เครือขา่ย 
Internet ให้เพียงพอกบัความ
ต้องการเพ่ือให้ครูได้เรียนรู้ด้วย
ตนเองจากการปฏิบตัจิริงใน
การท างาน 

3.90 0.32 มาก 
 

3.90 0.32 มาก 
 

 

10. จดัสภาพแวดล้อม ด้าน
สารสนเทศ ส่ือ เทคโนโลยี ให้
เอือ้ตอ่การพฒันา และสง่เสริม
ทกัษะครู โดยใช้วธีิการพฒันา
แบบใช้โรงเรียนเป็นฐานในการ
จดัการสง่เสริมให้ครูเรียนรู้ โดย
เน้นให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ 
ได้จริง 

4.30 0.48 มาก 
 
 

4.10 0.32 มาก 
 

 

11. สร้างความตระหนกั
ความส าคญัและประโยชน์ของ
การใช้เทคโนโลยีเพ่ือให้ครูมี
ความรู้สกึเชิงบวกกบัการ 
บรูณาการเทคโนโลยีกบัการ
ท างาน 

4.00 0.47 มาก 
 

3.70 0.48 มาก 
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ตาราง 18 (ตอ่) 

ข้อ )ร่าง (แนวทางการพัฒนา
บุคลากรโรงเรียน

มัธยมศกึษาขนาดเล็ก 
ขนาดเล็กตามแนวคิด
การศกึษาไทย 4.0  

ระดับ 
ความเหมาะสม 

ระดับ 
ความเป็นไปได้ 

 
ข้อ 
เสนอ 
แนะ 

x̅ 
 

SD 
 

แปล
ผล 

x̅ 
 

SD 
 

แปล
ผล 

 
 
 
 
 
 

1. 

4.3 การจัดการเรียนรู้เพ่ือ
พัฒนาทักษะชีวติและการ
ท างาน   
การพัฒนาปัจเจกบุคคล 
(Individual Development) 
จดัเวทีให้ครูได้แลกเปล่ียน
เรียนรู้ประสบการณ์อย่างเป็น
กลัยาณมติรระหว่างครูด้วย
กนัเองโดยมีสาระความรู้ท่ี
เก่ียวข้องในประเดน็ท่ีครูสนใจ  

 
 
 

 
4.20 

 
 
 

 
0.42 

 
 
 

 
มาก 

 

 
 
 

 
3.80 

 
 
 

 
0.42 

 
 
 

 
มาก 

 

 
 
 

 
สามารถ
ใช้ค า
วา่ 
PLC 
ชมุชน
แห่ง
การ
เรียนรู้
ทาง
วชิาชีพ 
เพ่ือส่ือ
ให้เห็น
ชดัเจน 

2. จดัให้มีครูพ่ีเลีย้งหรือครู
ต้นแบบ เพ่ือคอยช่วยเหลือทาง
วชิาการ การจดัการเรียนรู้ของ
ครู หรือให้ค าแนะน าแนวทาง
ตา่งๆ ให้ท าตาม เพ่ือเรียนรู้สิง่
ใหม่ๆ  และกล้าเผชิญกบัปัญหา
และการเปล่ียนแปลงท่ีท้าทาย 

4.10 0.57 มาก 
 

3.80 0.63 มาก 
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ตาราง 18 (ตอ่) 

ข้อ )ร่าง (แนวทางการพัฒนา
บุคลากรโรงเรียน

มัธยมศกึษาขนาดเล็ก 
ขนาดเล็กตามแนวคิด
การศกึษาไทย 4.0  

ระดับ 
ความเหมาะสม 

ระดับ 
ความเป็นไปได้ 

 
ข้อ 
เสนอ 
แนะ 

x̅ 
 

SD 
 

แปล
ผล 

x̅ 
 

SD 
 

แปล
ผล 

 
3. 

การพัฒนาสายอาชีพ 
(Career Development)
ผู้บริหารและครูร่วมกนั
ก าหนดการสร้างเกณฑ์การ
ประเมนิเพ่ือใช้ในการวดั
มาตรฐานการปฏิบตังิานของ
ครูด้านการจดัการเรียนรู้เพ่ือ
พฒันาทกัษะชีวติและการ
ท างาน  เพ่ือเป็นเคร่ืองมือให้
ครูได้เห็นเป้าหมายและ
ความส าคญัในการพฒันา 
อย่างชดัเจน 

 
 

4.30 

 
 

0.48 

 
 

มาก 
 

 
 

3.80 

 
 

0.42 

 
 

มาก 
 

 

4. ก ากบัตดิตามการปฏิบตังิาน
ของครูโดยการนิเทศตดิตามผล
การด าเนินการด้านการจดัการ
เรียนรู้เพ่ือพฒันาทกัษะชีวติ
และการท างาน  รวมถึงการน า
ผลไปใช้ในการพฒันาผู้เรียน  
และสะท้อนผลการปฏิบตังิาน 
เพ่ือให้ครูน าไปพฒันาและ
ปรับปรุงตนเอง 

3.80 0.42 มาก 
 

3.60 0.42 มาก 
 

 

5. น าผลการวเิคราะห์ข้อมลูและ
การรายงานผลการประเมนิการ
พฒันาครูด้านการจดัการ
เรียนรู้เพ่ือพฒันาทกัษะชีวติ
และการท างาน  ในด้านการ
จดัการเรียนรู้หรือการน าไป 

4.10 0.32 มาก 
 

3.90 0.32 มาก 
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ตาราง 18 (ตอ่) 

ข้อ )ร่าง ( แนวทางการพัฒนา
บุคลากรโรงเรียน

มัธยมศกึษาขนาดเล็ก 
ขนาดเล็กตามแนวคิด
การศกึษาไทย 4.0  

ระดับ 
ความเหมาะสม 

ระดับ 
ความเป็นไปได้ 

 
ข้อ 
เสนอ 
แนะ 

x̅ 
 

SD 
 

แปล
ผล 

x̅ 
 

SD 
 

แปล
ผล 

 ขยายผลให้กบัครู เพ่ือให้ครู
สามารถน าผลการพฒันาไปใช้
อย่างเกิดประโยชน์เป็นการ
พฒันาอย่างแท้จริง 

       

 
 

6. 

การพัฒนาองค์การ 
(Organization Development) 
สง่เสริมสนบัสนนุและให้ความ
ร่วมมือกบัหน่วยงานภายนอก
ทัง้ของรัฐและเอกชนท่ีท า
หน้าท่ีในการจดัฝึกอบรม ให้
ความรู้และพฒันาครูได้จริง 

 
 

3.80 

 
 

0.63 

 
 

มาก 
 

 
 

3.80 

 
 

0.42 

 
 

มาก 
 

 

7. สร้างความตระหนกั
ความส าคญัและประโยชน์ของ
การใช้เทคโนโลยีเพ่ือให้ครูมี
ความรู้สกึเชิงบวกกบัการบรู
ณาการเทคโนโลยีกบัการ
ท างาน 

4.10 0.32 มาก 
 
 

3.80 0.42 มาก 
 

 

 รวม 4.03 0.12 มาก 3.84 0.09 มาก  

 รวมทัง้หมด 4.00 0.11 มาก 3.77 0.10 มาก  
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จากตาราง 18 คา่เฉลีย่ และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของความเหมาะสมและความเป็นไป
ได้ของร่างแนวทางการพฒันาบุคลากรโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็กตามแนวคิดการศึกษาไทย 

4.0  พบว่า ในภาพรวมมีความเหมาะสมในระดับมาก  (x̅  = 4.00 , S.D. = 0.11) และความ

เป็นไปได้ในระดบัมาก ( x̅  = 3.77 , S.D. = 0.10)  และเม่ือพิจารณาเป็นรายข้อมีความเหมาะสม
และความเป็นไปได้ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ยระหว่าง 3.50- 4.49) และพิจารณารายด้าน โดย
เรียงล าดบัจากคา่เฉลีย่มากไปน้อย พบวา่ 

ความเหมาะสมของร่างแนวทางการพฒันาบุคลากรโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก
ตามแนวคิดการศกึษาไทย 4.0   

ล าดบัท่ี 1 ด้านการจัดการเรียนรู้ มีความเหมาะสมในระดบัมาก ( x̅  = 4.03 , S.D. = 
0.12) 

ล าดบัท่ี 2 ด้านการจดัสภาพแวดล้อมและแหลง่เรียนรู้ มีความเหมาะสมในระดบัมาก  

( x̅  = 4.00 , S.D. = 0.08) 

ล าดบัท่ี 3 ด้านหลกัสตูร มีความเหมาะสมในระดบัมาก ( x̅  = 3.98 , S.D. = 0.07) 
ล าดับ ท่ี  4 ด้ านการวัดและประเมิ นผล มี ความเหมาะสมในระดับมาก  

( x̅  = 3.92 , S.D. = 0.13) 
ความเป็นไปได้ของร่างแนวทางการพัฒนาบุคลากรโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก

ตามแนวคิดการศกึษาไทย 4.0   

ล าดบัท่ี 1 ด้านการจดัการเรียนรู้ มีความเป็นไปได้ในระดบัมาก  ( x̅  = 3.84 , S.D. = 
0.07) 

ล าดบัท่ี 2 ด้านหลกัสตูร มีความเป็นไปได้ในระดบัมาก ( x̅  = 3.82 , S.D. = 0.10) 
ล าดบัท่ี 3 ด้านการจัดสภาพแวดล้อมและแหลง่เรียนรู้ มีความเป็นไปได้ในระดบัมาก  

( x̅  = 3.76 , S.D. = 0.09) 

ล าดบัท่ี 4 ด้านการวดัและประเมินผล มีความเป็นไปได้ในระดับมาก ( x̅  = 3.63 ,  
S.D. = 0.07) 
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ส่วนที่ 5 แนวทางการพัฒนาบุคลากรโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็กตามแนวคิด
การศึกษาไทย 4.0  

หลงัจากผู้ วิจัยได้น า ร่างแนวทางการพฒันาบุคลากรโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็กตาม
แนวคิดการศึกษาไทย 4.0 ให้ผู้ เช่ียวชาญ จ านวน 10 คน ได้ประเมินความเหมาะสมและความ
เป็นไปได้ของแนวทางฯ แล้วนัน้ ผู้วิจัยได้น าข้อเสนอแนะและผลการประเมินมาปรับปรุงแนวทางฯ 
ให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึน้ จ านวน 54 แนวทาง ดงัตอ่ไปนี ้

ตาราง 19 แนวทางการพฒันาบุคลากรโรงเรียนมธัยมศึกษาขนาดเล็กตามแนวคิดการศึกษาไทย 4.0  

แนวทางการพัฒนาบุคลากรโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็กตามแนวคิดการศึกษาไทย 4.0 
1. ด้านการวัด
และประเมิน 
ผล 
จ านวน 11 
แนวทาง 

การพัฒนาปัจเจกบุคคล (Individual Development) 
1. จดักิจกรรมการพฒันาความรู้ด้านการวดัและประเมินผลให้กบัครู ด้วยการจดัอบรม
เชิงปฏิบตักิารให้ครูมีความรู้ ทกัษะในการเลือกวธีิการประเมนิท่ีเหมาะสมกับการเรียน
การสอนและสอดคล้องกบัทกัษะการเรียนรู้ของผู้เรียน  (1) 
2. จดักิจกรรมเพิม่ทกัษะในการวดัและประเมนิผล ให้ครูได้รับการฝึกปฏิบตัใิห้มีทกัษะ
ในการพฒันาวธีิการประเมนิท่ีเหมาะสมส าหรับการตดัสนิใจในการเรียนการสอน (2) 
3.จดัอบรมเชิงปฏิบตักิารเก่ียวกบัความรู้และทกัษะการประเมนิแฟ้มสะสมงานเพ่ือให้
เข้าใจเก่ียวกับจดุประสงค์ รูปแบบ ส่วนประกอบและเกณฑ์การให้คะแนนของแฟ้ม
สะสมงาน (3)  
การพัฒนาสายอาชีพ (Career Development) 
4. ผู้ บริหารและครูร่วมกันก าหนดการสร้างเกณฑ์การประเมินเพ่ือใช้ในการวัด
มาตรฐานการปฏิบตังิานของครูด้านการวดัและประเมินผล เพ่ือเป็นเคร่ืองมือให้ครูได้
เห็นเป้าหมายและความส าคญัในการพฒันาด้านการวดัและประเมินผลอย่างชดัเจน (4) 
5.จดัให้มีคณะกรรมการด าเนินการก ากับติดตามการปฏิบตัิงานของครูโดยการนิเทศ
ติดตามผลการด าเนินการวดัและประเมินผลผู้ เรียนและการน าผลไปใช้ในการพฒันา
ผู้เรียน  และสะท้อนผลการปฏิบตังิาน เพ่ือให้ครูน าไปพฒันาและปรับปรุงตนเอง (5) 
6. ผู้บริหารโรงเรียนน าผลการวิเคราะห์ข้อมูลและการรายงานผลการประเมินการ
พัฒนาครูด้านการวัดและประเมินผลไปใช้ ในด้านการจัดการเรียนรู้หรือการน าไป
ขยายผลให้กบัครู เพ่ือให้ครูสามารถน าผลการพฒันาไปใช้อย่างเกิดประโยชน์  (6) 
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ตาราง 19 (ตอ่) 

แนวทางการพัฒนาบุคลากรโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็กตามแนวคิดการศึกษาไทย 4.0 
 การพัฒนาองค์การ (Organization Development) 

7. ผู้บริหารโรงเรียนสร้างความตระหนักและความส าคญัในการวดัและประเมนิผลเพ่ือ
การน าผลการประเมนิไปใช้ในการพฒันาผู้เรียนอย่างตอ่เน่ือง (7) 
8. ผู้บริหารและครูร่วมกันก าหนดแนวทางการด าเนินการวดัและประเมินผลท่ีชัดเจน
และส่ือสารให้ครูและบคุลากรท่ีเก่ียวข้องรับทราบ (8) 
9. ผู้บริหารโรงเรียนก าหนดนโยบายการสง่เสริมให้ครูพฒันาวธีิการประเมนิตามสภาพ
จริงใช้เคร่ืองมือในการวดัและประเมนิผลท่ีหลากหลายรูปแบบ วดัและเน้นการ
ประเมนิผลจากพฒันาการเรียนรู้ของผู้เรียนและสง่เสริมด้วยการให้ผู้ปกครองและ
นกัเรียนมีสว่นร่วม  (9) 
10. สนบัสนนุให้ครูมีช่องทางการส่ือสารแจ้งผลการประเมนิให้กบันกัเรียน และ
ผู้ปกครอง เพ่ือให้ค าแนะน าหรือผลสะท้อนกลบัในการแก้ปัญหาการเรียนรู้ของ
นกัเรียน (10) 
11. ผู้บริหารโรงเรียนจดัหาโปรแกรมช่วยในการวเิคราะห์ผลคะแนน เน่ืองจาก
โปรแกรมช่วยวิเคราะห์คะแนนสะดวกและประหยดัเวลาการท างาน (11) 

2. ด้านการจัด
สภาพแวดล้อม
และแหล่ง
เรียนรู้  
จ านวน  
12 แนวทาง 
 

การพัฒนาปัจเจกบุคคล (Individual Development) 
12.จดัการอบรมและให้ความรู้ ครูเก่ียวกบัความส าคญัและแนวทางการจดั
สภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสมแก่การเรียนการสอนและแหลง่เรียนรู้ท่ีสง่ผลตอ่การเรียนรู้
ของนกัเรียน (1) 
13. ผู้บริหารโรงเรียนสนบัสนนุการศกึษาด้วยตนเองของครู โดยจดัมมุวชิาการให้
โดยเฉพาะ จดัหาส่ือสิง่พมิพ์ทัง้ท่ีได้รับจากหน่วยงานภายนอกและภายในโรงเรียน 
อ านวยความสะดวกให้ครูได้รับข้อมลูขา่วสารจากช่องทางตา่งๆ  (2) 
14. จดัศกึษาดงูานโรงเรียนท่ีมีการปฏิบตัท่ีิดีในด้านการจดัสภาพแวดล้อมและแหลง่
เรียนรู้ (3) 

 การพัฒนาสายอาชีพ (Career Development). 
15. ผู้บริหารและครูร่วมกนัก าหนดการสร้างเกณฑ์การประเมนิเพ่ือใช้ในการวดั
มาตรฐานการปฏิบตังิานของครูด้านการจดัสภาพแวดล้อมและแหลง่เรียนรู้ เพ่ือเป็น
เคร่ืองมือให้ครูได้เห็นเป้าหมายและความส าคญัในการพฒันาด้านการจดั
สภาพแวดล้อมและแหลง่เรียนรู้อย่างชดัเจน  (4) 
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ตาราง 19 (ตอ่) 

แนวทางการพัฒนาบุคลากรโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็กตามแนวคิดการศึกษาไทย 4.0 
 16. จดัให้มีคณะกรรมการด าเนินการก ากับตดิตามการปฏิบตังิานของครูโดยการนิเทศ

ตดิตามผลการด าเนินการจดัสภาพแวดล้อมและแหลง่เรียนรู้ รวมถึงการน าผลไปใช้ใน
การพฒันาผู้ เรียน และสะท้อนผลการปฏิบตังิาน เพ่ือให้ครูน าไปพฒันาและปรับปรุง
ตนเอง  (5) 
17. ผู้บริหารโรงเรียนน าผลการวิเคราะห์ข้อมลูและการรายงานผลการประเมนิการ
พฒันาครูด้านการจดัสภาพแวดล้อมและแหลง่เรียนรู้ไปใช้ในด้านการจดัการเรียนรู้หรือการ
น าไปขยายผลให้กบัครู เพ่ือให้ครูสามารถน าผลการพฒันาไปใช้อย่างเกิดประโยชน์ (6) 
การพัฒนาองค์การ (Organization Development) 
18. ผู้บริหารโรงเรียนประสานความร่วมมือในการจดัการเรียนรู้ในชมุชนและสถาน
ประกอบการ  (7) 
19. เสริมสร้างให้โรงเรียนมีวฒันธรรมองค์กร ท่ีมีการด าเนินการท่ีสามารถพฒันา
วธีิการปฏิบตัเิพ่ือแก้ปัญหา ด้วยการเรียนรู้ร่วมกนัของครูในโรงเรียนอย่างตอ่เน่ืองด้วย
กระบวนการสง่เสริมให้เกิดชมุชนนกัปฏิบตั ิ (8) 
20. สร้างวฒันธรรมของครูในโรงเรียนให้เป็นชมุชนแห่งการเรียนรู้ทางวชิาชีพโดย
สง่เสริมให้มีการอบรมครู ครอบคลมุถึงการสร้างวฒันธรรมของการสอนงาน และการ
แบง่ปันประสบ การณ์ในรูปแบบตา่ง ๆ เช่นการจดัเก็บเอกสารอย่างเป็นระบบสามารถ
ให้ครูท่านอ่ืนเข้าไปศกึษาได้ (9) 
21. สง่เสริมให้ครูจดักิจกรรมการเรียนการสอนโดยน านักเรียนไปศกึษาแหลง่เรียนรู้
ท้องถิ่นโดยรอบโรงเรียน (10) 
22. สง่เสริมการจดักิจกรรมทัง้ในและนอกห้องเรียน เพ่ือให้นกัเรียนได้เรียนรู้จาก
ประสบการณ์จริงและความคดิสร้างสรรค์  (11) 
23. สง่เสริมให้ครูเข้าร่วมในชุมชนการเรียนรู้เชิงวชิาชีพ โดยน าปัญหามาเรียนรู้ร่วมกนั 
เน้นการท างานร่วมกนัอย่างตอ่เน่ือง โดยเน้นการสร้างเครือขา่ยเชิงพืน้ท่ีเพ่ือแก้ปัญหา
ท่ีเกิดขึน้ในพืน้ท่ีร่วมกนั  (12)               

3. ด้าน
หลักสูตร 
จ านวน  
6 แนวทาง 

การพัฒนาปัจเจกบุคคล (Individual Development) 
24. เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกบัการจดัท าหลกัสตูร เป้าหมาย วตัถปุระสงค์ 
โครงสร้าง การน าหลกัสตูรไปใช้ และกระบวนการพฒันาหลกัสตูรบูรณาการด้วยการ
จดัอบรมและจดักิจกรรมการเรียนรู้ให้ความรู้ให้กบัครู  (1) 
25. พฒันากิจกรรมเสริมทกัษะของครูโดยการอบรมเชิงปฏิบตักิารในการจดัการเรียนรู้
ในรูปแบบใหมท่ี่สง่ผลตอ่พฒันาการเรียนรู้ของผู้เรียนไปสูค่ณุลกัษณะอนัพงึประสงค์  (2) 
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ตาราง 19 (ตอ่) 

แนวทางการพัฒนาบุคลากรโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็กตามแนวคิดการศึกษาไทย 4.0 
 การพัฒนาสายอาชีพ (Career Development) 

26. ผู้บริหารและครูร่วมกนัก าหนดการสร้างเกณฑ์การประเมนิเพ่ือใช้ในการวดั
มาตรฐานการปฏิบตังิานของครูด้านหลกัสตูร เพ่ือเป็นเคร่ืองมือให้ครูได้เห็นเป้าหมาย
และความส าคญัในการพฒันาด้านหลกัสตูร อย่างชดัเจน (3) 
27. จดัให้มีคณะกรรมการด าเนินการก ากับตดิตามการปฏิบตังิานของครูโดยการนิเทศ
ตดิตามผลการด าเนินการด้านหลกัสตูร รวมถึงการน าผลไปใช้ในการพฒันาผู้เรียน  
และสะท้อนผลการปฏิบตังิาน เพ่ือให้ครูน าไปพฒันาและปรับปรุงตนเอง (4) 
28. ผู้บริหารโรงเรียนน าผลการวิเคราะห์ข้อมลูและการรายงานผลการประเมนิการ
พฒันาครูด้านหลกัสตูร ในด้านการจดัการเรียนรู้หรือการน าไปขยายผลให้กบัครู 
เพ่ือให้ครูสามารถน าผลการพฒันาไปใช้อย่างเกิดประโยชน์  (5) 
การพัฒนาองค์การ (Organization Development) 
29.ผู้บริหารโรงเรียนและครูร่วมกนัก าหนดนโยบายในการพฒันาหลกัสตูรท่ีเน้นการ  
บรูณาการเนือ้หาการเรียนรู้ท่ีสอดคล้องกบัวถีิชีวติท้องถิ่นและสง่เสริมการด าเนินชีวติ
ในอนาคต เพ่ือให้ครูเตรียมความพร้อมในการพฒันาสมรรถนะท่ีจ าเป็นในการจดัการ
เรียนการสอนตามหลกัสตูร (6) 

4.ด้านการจัดการเรียนรู้  จ านวน 25 แนวทาง 
4.1 การจัดการ
เรียนรู้เพ่ือ
พัฒนาทักษะ
การเรียนรู้และ
นวัตกรรม มี
จ านวน  
7 แนวทาง 

การพัฒนาปัจเจกบุคคล (Individual Development) 
30. จดัอบรมเชิงปฏิบตักิารโดยเชิญวทิยากรท่ีมีความช านาญด้านทกัษะ กระบวนการ
คดิและการแก้ไขปัญหา เพ่ือพฒันาการสร้างเคร่ืองมือ การเขียนแผนการจดัการเรียน
การสอนท่ีเน้นทกัษะกระบวนการคดิและ การแก้ไขปัญหาด้วยกระบวนการวจิยั การ
เรียนรู้แบบโครงงาน ด้วยการฝึกปฏิบตั ิเพ่ือสง่เสริมให้ครูได้รับการพฒันาตามรูปแบบ
และขัน้ตอนของทกัษะการคดิท่ีเป็นระบบ (1)             
31. จดักิจกรรมเชิงปฏิบตักิารโดยเชิญครูต้นแบบหรือวิทยากรท่ีมีความช านาญในการ
พฒันาทกัษะกระบวนการคิดสร้างสรรค์และทศันคตท่ีิดี โดยให้ครูออกแบบ และ
สร้างสรรค์ผลงาน ผลตินวตักรรม และการสง่เสริมการสร้างสรรค์ผลงานท่ีโดดเดน่  
(Best Practice) เพ่ือเป็นต้นแบบและมอบรางวลัเพ่ือสร้างขวญัและก าลงัใจในการ
พฒันางาน  (2) 
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ตาราง 19 (ตอ่) 

แนวทางการพัฒนาบุคลากรโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็กตามแนวคิดการศึกษาไทย 4.0 
 การพัฒนาสายอาชีพ (Career Development) 

32. ผู้บริหารและครูร่วมกนัก าหนดการสร้างเกณฑ์การประเมนิเพ่ือใช้ในการวดั
มาตรฐานการปฏิบตังิานของครูด้านหลกัสตูร เพ่ือเป็นเคร่ืองมือให้ครูได้เห็นเป้าหมาย
และความส าคญัในการพฒันาด้านหลกัสตูร อย่างชดัเจน (3) 
33. จดัให้มีคณะกรรมการด าเนินการก ากับตดิตามการปฏิบตังิานของครูโดยการนิเทศ
ตดิตามผลการด าเนินการด้านหลกัสตูร รวมถึงการน าผลไปใช้ในการพฒันาผู้เรียน  
และสะท้อนผลการปฏิบตังิาน เพ่ือให้ครูน าไปพฒันาและปรับปรุงตนเอง (4) 
34. ผู้บริหารโรงเรียนน าผลการวิเคราะห์ข้อมลูและการรายงานผลการประเมนิการ
พฒันาครูด้านหลกัสตูร ในด้านการจดัการเรียนรู้หรือการน าไปขยายผลให้กบัครู 
เพ่ือให้ครูสามารถน าผลการพฒันาไปใช้อย่างเกิดประโยชน์  (5) 

 การพัฒนาองค์การ (Organization Development) 
35. ผู้บริหารโรงเรียนสร้างความตระหนกัและความส าคญัของการจดัการเรียนรู้ท่ีและ
การตัง้เป้าหมายส าหรับการเรียนรู้ในอนาคตของนกัเรียน (6) 
36. ผู้บริหารโรงเรียนสง่เสริมและสนบัสนนุการพฒันาวิธีการสอนของครูให้เป็นผู้จดั
กระบวนการเรียนรู้เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดทกัษะท่ีส าคญัในการเรียนรู้ ด้วยการเรียนรู้ด้วย
การลงมือท า (Active Learning)  (7) 

4.2 การจัดการ
เรียนรู้เพ่ือ
พัฒนาทักษะ
ด้าน
สารสนเทศ ส่ือ
และเทคโนโลยี  
จ านวน 11 
แนวทาง 
 
 

การพัฒนาปัจเจกบุคคล (Individual Development) 
37.จดัสมัมนา/อบรม/จดักิจกรรมฝึกฝนประสบการณ์โดยเชิญครูหรือวทิยากรท่ีมี
ความเช่ียวชาญในการพฒันาเพ่ือเสริมสร้างทกัษะและสมรรถนะทางด้านเทคโนโลยีท่ี
ใช้ให้เป็นปัจจบุนัอย่างสม ่าเสมอมากขึน้  (1) 
38.จดักจิกรรมการศกึษาดงูานจากโรงเรียนต้นแบบด้านการใช้และผลติส่ือสารสนเทศ 
เทคโนโลยี (2) 
39. จดัอบรมพฒันาครูด้านสง่เสริมการสืบค้นส่ือ การผลติส่ือ การจดัเก็บส่ือ และ
ส่ือสารสนเทศ การใช้ส่ือ ให้ตรงกบัตวัชีว้ดัท่ีสอดคล้องกบัหลกัสตูรของสถานศกึษา 
สามารถน ามาใช้ในการจดัการเรียนการสอนและพฒันากระบวนการเรียนรู้ของ
นกัเรียน  (3) 
40. จดัอบรม สมัมนาให้ทัง้ในเชิงความรู้ความเข้าใจถึงวธีิการใช้งาน เทคนิควธีิการ  
บรูณาการเทคโนโลยีกบัการท างานโดยเฉพาะอย่างยิ่งการจดัการเรียนการสอน เพ่ือ
ช่วยสง่เสริมคณุภาพการจดัการเรียนรู้ให้ดียิ่งขึน้  (4) 
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ตาราง 19 (ตอ่) 

แนวทางการพัฒนาบุคลากรโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็กตามแนวคิดการศึกษาไทย 4.0 
 การพัฒนาสายอาชีพ (Career Development) 

41. ผู้บริหารและครูร่วมกนัก าหนดการสร้างเกณฑ์การประเมนิเพ่ือใช้ในการวดั
มาตรฐานการปฏิบตังิานของครูด้านการจดัการเรียนรู้เพ่ือพฒันาทกัษะด้าน
สารสนเทศ ส่ือและเทคโนโลยี เพ่ือเป็นเคร่ืองมือให้ครูได้เห็นเป้าหมายและ
ความส าคญัในการพฒันาอย่างชดัเจน  (5) 
42. จดัให้มีคณะกรรมการด าเนินการก ากับตดิตามการปฏิบตังิานของครูโดยการนิเทศ
ตดิตามผลการด าเนินการด้านการจดัการเรียนรู้เพ่ือพฒันาทกัษะด้านสารสนเทศ ส่ือ
และเทคโนโลยี รวมถึงการน าผลไปใช้ในการพฒันาผู้เรียน  และสะท้อนผลการ
ปฏิบตังิาน เพ่ือให้ครูน าไปพฒันาและปรับปรุงตนเอง  (6) 
43. ผู้บริหารโรงเรียนน าผลการวิเคราะห์ข้อมลูและการรายงานผลการประเมนิการ
พฒันาครูด้านการจดัการเรียนรู้เพ่ือพฒันาทกัษะด้านสารสนเทศ ส่ือและเทคโนโลยี 
ในด้านการจดัการเรียนรู้หรือการน าไปขยายผลให้กับครู เพ่ือให้ครูสามารถน าผลการ
พฒันาไปใช้อย่างเกิดประโยชน์  (7) 

    การพัฒนาองค์การ (Organization Development) 
44. ผู้บริหารโรงเรียนสร้างความตระหนกัความส าคญัและประโยชน์ของการใช้
เทคโนโลยีเพ่ือให้ครูมีความรู้สกึเชิงบวกกบัการบรูณาการเทคโนโลยีกบัการท างาน (8) 
45. ผู้บริหารโรงเรียนสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กบัครู ถึงความพร้อมในด้านการใช้ 
การเข้าถึง ความพอเพียง ความสะดวกรวดเร็วในด้านสารสนเทศ ส่ือ เทคโนโลยี เพ่ือ
น ามาก าหนดเป็นแผนการด าเนินงานในการพฒันาทกัษะครู  (9) 
46. ผู้บริหารโรงเรียนประสานหน่วยงานต้นสงักดัหรือหน่วยงานสนบัสนนุเพ่ือจดัหา 
วสัด ุอปุกรณ์ เคร่ืองมือท่ีพร้อมเช่ือมตอ่เครือขา่ย Internet ให้เพียงพอกบัความ
ต้องการเพ่ือให้ครูได้เรียนรู้ด้วยตนเองจากการปฏิบตัจิริงในการท างาน (10) 
47.จดัสภาพแวดล้อม ด้านสารสนเทศ ส่ือ เทคโนโลยี ให้เอือ้ตอ่การพฒันา และ
สง่เสริมทกัษะครู โดยใช้วธีิการพฒันาแบบใช้โรงเรียนเป็นฐานในการจดัการสง่เสริมให้
ครูเรียนรู้ โดยเน้นให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ ได้จริงและกล้าเผชิญกบัปัญหาและการ
เปล่ียนแปลงท่ีท้าทาย (11) 
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ตาราง 19 (ตอ่) 

แนวทางการพัฒนาบุคลากรโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็กตามแนวคิดการศึกษาไทย 4.0 
4.3 การจัดการ
เรียนรู้เพ่ือ
พัฒนาทักษะ
ชีวติและการ
ท างาน  
จ านวน 7 
แนวทาง 

การพัฒนาปัจเจกบุคคล (Individual Development) 
48.ด าเนินการจดัตัง้ชมุชนแห่งการเรียนรู้ทางวชิาชีพ )PLC  (ในโรงเรียน ให้ครูได้
แลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์วา่ อย่างเป็นกลัยาณมิตรระหวา่งครูด้วยกนัเองโดยมี
สาระความรู้ท่ีเก่ียวข้องในประเดน็ท่ีครูสนใจ  (1) 
49. จดัให้มีครูพ่ีเลีย้งหรือครูต้นแบบในโรงเรียน เพ่ือคอยช่วยเหลือทางวชิาการ การ
จดัการเรียนรู้ของครู หรือให้ค าแนะน าแนวทางตา่ง ๆ ให้ท าตาม เพ่ือเรียนรู้สิง่ใหม่ๆ  
และกล้าเผชิญกบัปัญหาและการเปล่ียนแปลงท่ีท้าทาย (2) 

 การพัฒนาสายอาชีพ (Career Development) 
50. ผู้บริหารและครูร่วมกนัก าหนดการสร้างเกณฑ์การประเมนิเพ่ือใช้ในการวดั
มาตรฐานการปฏิบตังิานของครูด้านการจดัการเรียนรู้เพ่ือพฒันาทกัษะชีวติและการ
ท างาน  เพ่ือเป็นเคร่ืองมือให้ครูได้เห็นเป้าหมายและความส าคญัในการพฒันา อย่าง
ชดัเจน  (3) 
51. จดัให้มีคณะกรรมการด าเนินการก ากับตดิตามการปฏิบตังิานของครูโดยการนิเทศ
ตดิตามผลการด าเนินการด้านการจดัการเรียนรู้เพ่ือพฒันาทกัษะชีวติและการท างาน  
รวมถึงการน าผลไปใช้ในการพฒันาผู้เรียนและสะท้อนผลการปฏิบตังิาน เพ่ือให้ครู
น าไปพฒันาและปรับปรุงตนเอง (4) 
52. ผู้บริหารโรงเรียนน าผลการวิเคราะห์ข้อมลูและการรายงานผลการประเมนิการ
พฒันาครูด้านการจดัการเรียนรู้เพ่ือพฒันาทกัษะชีวติและการท างาน  ในด้านการ
จดัการเรียนรู้หรือการน าไปขยายผลให้กบัครู เพ่ือให้ครูสามารถน าผลการพฒันาไปใช้
อย่างเกิดประโยชน์เป็นการพฒันาอย่างแท้จริง (5) 

 การพัฒนาองค์การ (Organization Development) 
53. ผู้บริหารโรงเรียนสง่เสริมสนับสนนุและให้ความร่วมมือกบัหน่วยงานภายนอกทัง้
ของรัฐและเอกชนท่ีท าหน้าท่ีในการจดัฝึกอบรม ให้ความรู้และพฒันาครูได้จริง (6) 
54. ผู้บริหารโรงเรียนสร้างความตระหนกัความส าคญัและประโยชน์ของการใช้
เทคโนโลยีเพ่ือให้ครูมีความรู้สกึเชิงบวกกบัการบรูณาการเทคโนโลยีกบัการท างาน (7) 
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 บทที่ 5  
สรุปผล อภปิราย และข้อเสนอแนะ 

การวิจัยเร่ือง “แนวทางการพฒันาบุคลากรโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก ตามแนวคิด
การศึกษาไทย 4.0” ในครัง้นี ้เป็นการวิจัยผสมผสาน (Mixed method research) โดยมีการเก็บ
ข้อมลูทัง้เชิงปริมาณและเชิงคณุภาพ มีความมุ่งหมายเพื่อศกึษาความรู้ ความเข้าใจของบุคลากร
โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็กท่ีมีต่อแนวคิดการศึกษาไทย 4.0 และน าเสนอแนวทางการพฒันา
บุคลากรโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก ตามแนวคิดการศึกษาไทย 4.0 ผู้ วิจัยได้เสนอสรุป
ผลการวิจยั อภิปรายผล และข้อเสนอแนะดงันี ้ 

วิธีด าเนินการวิจัย 
ผู้วิจยัได้ก าหนดการวิจยั แบง่เป็น 2 ขัน้ตอน ตามล าดบั ดงันี ้

ขัน้ตอนท่ี  1 การศึกษาความรู้ความเข้าใจของบุคลากรโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาด

เลก็ ท่ีมีต่อแนวคิดการศกึษาไทย 4.0  ด้วยการใช้แบบทดสอบ และแบบสมัภาษณ์ เป็นการศกึษา
ความรู้ ความเข้าใจของบุคลากรโรงเรียนมธัยมศกึษาขนาดเลก็ท่ีมีตอ่แนวคิดการศกึษาไทย 4.0  

กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยขัน้ตอนนี ้คือ ผู้ บริหารได้แก่ ผู้ อ านวยการโรงเรียน 
จ านวน 6 คน และหวัหน้ากลุม่สาระการเรียนรู้ 8 กลุม่สาระการเรียนรู้ จ านวน 48 คน รวมกลุม่ตวัอยา่งท่ี
ให้ข้อมลู ทัง้สิน้ 54 คน โดยใช้วิธีการเลอืกกลุม่ตวัอยา่งแบบเจาะจง (Purposive Sampling)     

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัขัน้ตอนนี ้ ได้แก่  
1. แบบทดสอบเก่ียวกับความรู้ ความเข้าใจของบุคลากรโรงเรียน

มัธยมศึกษาขนาดเล็กท่ีมีต่อการศึกษาไทย 4.0 ผู้ ให้ข้อมูลหลกั คือ หวัหน้ากลุม่สาระการเรียนรู้  
8 กลุม่สาระการเรียนรู้ มีจ านวน  2 ตอน ดงันี ้

ตอนท่ี 1 เป็นข้อค าถามเก่ียวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบทดสอบ 
ได้แก่ ได้แก่ เพศ อายุ วุฒิการศึกษา ต าแหน่ง ระดบัต าแหน่งและวิทยฐานะ ประสบการณ์การ
ท างาน ลกัษณะเป็นแบบตวัเลอืกท่ีก าหนดค าตอบไว้ (forced choice)  

ตอนท่ี 2 เป็นข้อค าถามเก่ียวกับความรู้ ความเข้าใจของบุคลากร
โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็กท่ีมีต่อแนวคิดการศึกษาไทย  4.0 ลกัษณะเป็นแบบทดสอบแบบ
เลอืกตอบ 4 ตวัเลอืก (Multiple Choice Test) 
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2. แบบสัมภาษณ์ความคิดเห็นด้านความรู้ความเข้าใจของบุคลากร
โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก ท่ีมีต่อแนวคิดการศึกษาไทย 4.0 ผู้ ให้ข้อมูลหลกั คือ ผู้ อ านวยการ
โรงเรียน มีจ านวน 3 ตอน ดงันี ้

ตอนท่ี 1 เป็นข้อค าถามเก่ียวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบทดสอบ 
ได้แก่ ได้แก่   ช่ือผู้ให้สมัภาษณ์  วฒุิการศกึษา ต าแหนง่และวิทยฐานะ ประสบการณ์การท างาน  

ตอนท่ี 2 เป็นข้อค าถามเก่ียวกบัความคิดเห็นด้านความรู้ ความเข้าใจ
ของบุคลากรโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็กท่ีมีต่อแนวคิดการศึกษาไทย 4.0 ลกัษณะเป็นแบบ
สมัภาษณ์แบบมีโครงสร้าง  จ านวน 11 ข้อ   

ตอนท่ี 3 เป็นข้อค าถามเก่ียวกับปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
แนวทางการพฒันาบุคลากรโรงเรียนมธัยมศกึษาขนาดเลก็ตามแนวคิดการศกึษาไทย 4.0  

จากนัน้น าผลสรุปความรู้ ความเข้าใจของบุคลากรโรงเรียนมัธยมศึกษา
ขนาดเล็กท่ีมีต่อการศึกษาไทย 4.0  จากแบบทดสอบและแบบสมัภาษณ์ มาด าเนินการวิเคราะห์
และสร้างร่างแนวทางการพฒันาบุคลกรโรงเรียนมัธยมศกึษาขนาดเล็กตามแนวคิดการศึกษาไทย 
4.0 เพื่อใช้เก็บรวบรวมข้อมลูในการวิจยัขัน้ตอนตอ่ไป 

ขัน้ตอนท่ี 2  เสนอแนวทางการพฒันาบุคลากร โรงเรียนมัธยมศกึษาขนาดเลก็ ท่ีมีต่อ
แนวคิดการศกึษาไทย 4.0 ด้วยการใช้แบบประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของร่างแนว
ทางการพฒันาบุคลากรโรงเรียนมัธยมศกึษาขนาดเล็ก ตามแนวคิดการศึกษาไทย 4.0 ผู้ให้ข้อมูล
ส าคัญในการวิจัย คือ ผู้ เช่ียวชาญ จ านวน 4 คนและผู้ บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก 
จ านวน 6 คน  รวมทัง้หมด 10 คน 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยขัน้ตอนนี ้ เป็นแบบประเมินความเหมาะสมและความเป็นไป
ได้ของร่างแนวทางการพฒันาบุคลากรโรงเรียนมธัยมศึกษาขนาดเลก็ ตามแนวคิดการศกึษาไทย 4.0 ซึ่ง
ผู้วิจัยสร้างขึน้ จากการยกร่างแนวทางการพัฒนาบุคลากรโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็กตามแนวคิด
การศึกษาไทย 4.0 โดยน าผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบทดสอบและแบบสมัภาษณ์ ในขัน้ตอนท่ี 1 
ประกอบกับการศึกษาค้นคว้าเอกสาร ต ารางานวิจัยและแนวคิดทฤษฎีของนกัวิชาการท่ีเก่ียวข้องกับ
การศึกษาไทย 4.0 และการพัฒนาบุคลากร มาก าหนดร่างแนวทางการพัฒนาบุคลากรโรงเรียน
มธัยมศึกษาขนาดเล็กตามแนวคิดการศึกษาไทย 4.0 โดยผู้วิจยั และน าร่างแนวทางการพฒันาบุคลากร
โรงเรียนมธัยมศกึษาขนาดเล็กตามแนวคิดการศกึษาไทย 4.0 มาจดัท าแบบประเมินความเหมาะสมและ
ความเป็นไปได้ เสนอต่อผู้ เช่ียวชาญเพื่อพิจารณาความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของร่างแนวทาง
ทางการพฒันาบุคลากรโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก ตามแนวคิดการศึกษาไทย 4.0 น าผลท่ีได้จาก
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การประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้มาปรับปรุง ตามข้อเสนอแนะของผู้ เช่ียวชาญ และ
น าเสนอแนวทางการพฒันาบุคลากรโรงเรียนมธัยมศกึษาขนาดเลก็ ตามแนวคิดการศกึษาไทย 4.0  

สรุปผลการวิจัย 
จากการวิจัย แนวทางการพัฒนาบุคลากรโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็กตามแนวคิด

การศกึษาไทย 4.0 สรุปผลได้ดงันี ้
ผลการวิจัยขัน้ตอนที่ 1  

การศึกษา ความรู้ ความเข้าใจของบุคลากรโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็กท่ีมีต่อ
แนวคิดการศกึษาไทย 4.0 ด้วยการใช้แบบทดสอบ สรุปได้ดงันี ้

1. หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ท่ีตอบแบบทดสอบ  
มีจ านวน 48 คน สว่นใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 72.90 สว่นใหญ่มีช่วงอาย ุ
51-60 ปี จ านวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 43.80 สว่นใหญ่อยูใ่นระดบัปริญญาตรี จ านวน 39 คน คิด
เป็นร้อยละ 81.30 สว่นใหญ่อยูใ่นระดบั ครูช านาญการพิเศษ (ค.ศ.3) จ านวน 24 คน คิดเป็นร้อย
ละ 24.00 สว่นใหญ่ มีประสบการณ์ท างาน ตัง้แต ่20 ปี ขึน้ไป จ านวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 47.9  

2. ความรู้ ความเข้าใจของบุคลากรโรงเรียนขนาดเล็กท่ี มีต่อแนวคิด
การศึกษาไทย 4.0 จากผู้ตอบแบบทดสอบ พบว่า ส่วนใหญ่ มีคะแนนอยู่ในระดบัความรู้ ความ
เข้าใจปานกลาง จ านวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 70.83 และความรู้ ความเข้าใจของบุคลากร

โรงเรียนขนาดเล็กท่ีมีต่อแนวคิดการศึกษาไทย 4.0 โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง ( x̅  = 10.54) 
เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบวา่ ด้านท่ีมีค่าเฉลีย่สงูสดุ คือ ด้านการจดัการเรียนรู้  มีระดบัความรู้ 

ความเข้าใจอยู่ในระดบัปานกลาง ( x̅  = 6.27) รองลงมาคือ  ด้านหลกัสตูร มีระดบัความรู้ ความ

เข้าใจอยู่ ในระดบัปานกลาง ( x̅  = 2.33)   รองลงมา คือ ด้านการจัดสภาพแวดล้อมและแหล่ง

เรียนรู้  มีระดบัความรู้ ความเข้าใจในระดบัปานกลาง  ( x̅  = 1.17)   และด้านท่ีมีคา่เฉลี่ยต ่าสดุ 
คื อ  ด้ าน กา รวัด แ ละป ระ เมิ นผล  มี ระดับ ค วาม รู้  ค ว าม เข้ า ใจ ใน ระดับ ป าน กลาง  

( x̅  = 0.77)    
2.1 ด้านองค์ประกอบย่อยของด้านการจัดการเรียนรู้ พบว่า ด้านท่ีมี

ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม มีระดับความรู้ 

ความเข้าใจอยู่ในระดบัปานกลาง ( x̅  = 3.27 ) รองลงมา การจดัการเรียนรู้เพื่อพฒันาทกัษะชีวิต

และการท างาน  มีระดับความรู้ ความเข้าใจอยู่ ในระดบัปานกลาง ( x̅  = 2.10)   และค่าเฉลี่ย
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ต ่าสดุ คือ การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทกัษะด้านสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี  มีระดบัความรู้ 

ความเข้าใจในระดบัปานกลาง  ( x̅  = 0.90)    
2.2 ความรู้ ความเข้าใจของบุคลากรโรงเรียนขนาดเล็กท่ีมีต่อแนวคิด

การศกึษาไทย 4.0 รายข้อ จ านวน 21 ข้อ โดยแบง่เป็นรายด้าน ดงันี ้
2.2.1. ด้านหลกัสตูร พบวา่ ข้อท่ีมีคา่เฉลี่ยสงูสดุคือ ข้อท่ี 2 แนวทาง

ในการออกแบบการจัดการเรียนการสอนในการศึกษาไทย 4.0 มีระดับความรู้ ความเข้าใจอยู่ใน

ระดบัมาก ( x̅  = 0.73)  และข้อท่ีมีคา่เฉลีย่ต ่าสดุ คือ ข้อท่ี 1 รายวิชาใดท่ีมีความเหมาะสมในการ
จดัการเรียนการสอนเพื่อให้สอดคล้องกบัการพฒันาผู้ เรียนในยคุการศกึษาไทย 4.0  มีระดบัความรู้ 

ความเข้าใจอยูใ่นระดบัปานกลาง  ( x̅  = 0.35)  
2.2.2 ด้านการจดัการเรียนรู้ พบวา่  

การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม 
พบว่า ข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือข้อท่ี 10 คุณลกัษณะของผู้ เรียน ท่ีมีทักษะการสื่อสารและความ

ร่วมมือท่ีมีประสทิธิภาพ มีระดบัความรู้ ความเข้าใจอยูใ่นระดบัปานกลาง ( x̅  = 0.65) และข้อท่ีมี
ค่าเฉลี่ยต ่าสุด คือ ข้อท่ี 5  บทบาทของครูท่ีสอดคล้องกับการศึกษาไทย 4.0 และข้อท่ี 6 การ
จัดการเรียนการรู้แบบ Active Learning หรือ การเรียนรู้เชิงรุก มีระดับความรู้ ความเข้าใจอยู่ใน

ระดบัปานกลาง  ( x̅  = 0.48) 
การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะด้านสารสนเทศ สื่อและ

เทคโนโลยี พบวา่ ข้อท่ีมีค่าสงูสดุ คือข้อท่ี 12 ทกัษะท่ีมีความจ าเป็นในการช่วยให้ผู้ เรียนไม่ตกอยู่
ภายใต้อิทธิพลของสื่อและรู้จักเลือกรับและใช้สื่อได้อย่างมีวิจารณญาณ มีระดับความรู้ ความ

เข้าใจอยู่ในระดบัปานกลาง ( x̅  = 0.52) และข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยต ่าสดุ คือ ข้อท่ี 11 การจัดการเรียน
การสอนเพื่อพัฒนาทักษะทางด้านการรู้สารสนเทศ ระดับความรู้ ความเข้าใจอยู่ในระดับปานกลาง   

( x̅  = 0.38) 
การจัดการเรียนรู้เพื่อพฒันาทกัษะชีวิตและการท างานพบวา่ ข้อ

ท่ีมีค่าเฉลีย่สงูสดุ คือ ข้อท่ี 17 การจดัการเรียนการสอนท่ีเหมาะสมท่ีสดุส าหรับการพฒันาเรียนให้

มีทกัษะการเป็นผู้ประกอบการ มีระดบัความรู้ ความเข้าใจอยูใ่นระดบัมาก ( x̅  = 0.71) และข้อท่ี
มีค่าเฉลี่ยต ่าสดุ คือ ข้อท่ี 14 พฤติกรรมข้อใดท่ีบ่งชีก้ารคิดริเร่ิมและการชีน้ าตนเองของผู้ เรียน มี

ระดบัความรู้ ความเข้าใจอยูใ่นระดบัน้อย ( x̅  = 0.15) 
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2.2.3. ด้านการวดัและประเมินผล พบวา่ ข้อท่ีมีคา่เฉลีย่สงูสดุ คือ ข้อ
ท่ี 18 แนวทางการวดัและประเมินผลท่ีสอดคล้องกบัการศึกษาไทย 4.0 มีระดบัความรู้ ความเข้าใจ

อยู่ในระดบัปานกลาง ( x̅  = 0.42) และข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยต ่าสดุ คือ ข้อท่ี 19  ระบบการสอบวดัผล

การเรียนรู้ท่ีสอดคล้องกับการศึกษาไทย 4.0  มีระดบัความรู้ ความเข้าใจอยู่ในระดบัปานกลาง ( x̅  = 
0.35)  

2.2.4. ด้านการจัดสภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ พบว่า ข้อท่ีมี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ข้อท่ี 20 แนวทางเหมาะสมในการด าเนินการให้เกิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพหรือ Professional Learning Community (PLC) ในโรงเรียน มีระดบัความรู้ ความเข้าใจ

อยูใ่นระดบัมาก  ( x̅  = 0.67) และข้อทีม่ีคา่เฉลีย่ต ่าสดุ คือ  ข้อท่ี 21 การจดัการเรียนการสอนด้วย

การศึกษาแหล่งเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์  มีระดบัความรู้ ความเข้าใจอยู่ในระดับปานกลาง ( x̅  = 
0.50)  

การศึกษาความคิดเห็นด้านความรู้ ความเข้าใจของบุคลากรโรงเรียนมัธยมศึกษา 
ขนาดเลก็ท่ีมีตอ่แนวคิดการศกึษาไทย 4.0 ด้วยการใช้แบบสมัภาษณ์ สรุปได้ดงันี ้

1. ผู้ บริหารโรงเรียน ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 
66.67  และเพศหญิง จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 33.33 ตามล าดบั  สว่นใหญ่มีช่วงอายุ 41-50 
ปี จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 50.00 รองลงมามีช่วงอาย ุ31-40 ปี  จ านวน 2  คน  คิดเป็นร้อยละ  
33.33 และ อาย ุ51-60 ปี จ านวน  1 คน คิดเป็นร้อยละ 16.67  ตามล าดบั  สว่นใหญ่อยูใ่นระดบั
ปริญญาโท จ านวน  4  คน  คิดเป็นร้อยละ 66.67  และอยูใ่นระดบัปริญญาเอก จ านวน 2 คน คิด
เป็นร้อยละ 33.33 ตามล าดบั  สว่นใหญ่ ต าแหนง่ผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ จ านวน 5 คน คิด
เป็นร้อยละ 83.33 และผู้ อ านวยการช านาญการ จ านวน 1 คิดเป็นร้อยละ 16.67  โดยรวมมี
ประสบการณ์การท างาน 1-5 ปี จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 100  

2. ข้อคิดเห็นเก่ียวกับด้านความ รู้ ความเข้าใจของบุคลากรโรงเรียน
มธัยมศกึษาขนาดเลก็ท่ีมีตอ่แนวคิดการศกึษาไทย 4.0 สรุปได้ดงันี ้

1. ด้านหลกัสตูร   
1.1 หลกัสตูรการศึกษาไทย 4.0 พบว่า ประเด็นท่ีมีความสอดคล้อง

กนัมากท่ีสดุ คือ หลกัสตูรแนวคิดการศกึษาไทย 4.0 ควรประกอบด้วยความรู้เร่ืองเทคโนโลยี  
1.2 แนวทางในการออกแบบการเรียนการสอนการศึกษาไทย 4.0 

พบวา่ ประเด็นท่ีมีความสอดคล้องกนัมากท่ีสดุ คือ ควรจดัการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยี   
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1.3 การด าเนินการจัดกระบวนการเรียนการสอนแบบสะเต็มศึกษา 
(STEM Education) ในโรงเรียน พบว่า ประเด็นท่ีมีความสอดคล้องกันมากท่ีสุดคือ  ครูจัดการ
เรียนการสอนแบบสะเต็มศึกษาโดยการบูรณาการ ทุกกลุม่สาระ เพื่อพัฒนาทักษะคิดและการ
สร้างสรรค์นวตักรรม   

2. ด้านการจดัการเรียนรู้ 
2.1 การจดัการเรียนรู้เพื่อพฒันาทกัษะการเรียนรู้และนวตักรรม 

2.1.1 บทบาทส าคญัของครูในการจดัการเรียนรู้ในการศกึษาไทย 
4.0 พบว่า ประเด็นท่ีมีความสอดคล้องกันมากท่ีสุด คือ ครูควรเป็นผู้ อ านวยความรู้ ชีแ้นะให้
ค าแนะน า ค าปรึกษา กระตุ้นให้นกัเรียนมีความรักท่ีจะเรียนรู้ ใฝ่รู้ตลอดเวลา  

2.1.2 การจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นการเรียนรู้เชิงรุก หรือ 
Active Learning สง่ผลต่อคุณภาพนักเรียน พบว่า ประเด็นท่ีมีความสอดคล้องกันมากท่ีสุด คือ   
การจัดการเรียนรู้เชิงรุกหรือActive Learning ส่งผลให้นักเรียนเข้าใจได้มากขึน้ จากการลงมือ
ปฏิบติั เรียนรู้ด้วยตนเองโดยครูลดบทบาทจากผู้สอนให้ความรู้มาเป็นผู้คอยให้ค าแนะน า   

2.1.3 โรงเรียนควรมีรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะ
การเรียนรู้และนวตักรรมของผู้ เรียนในยุคการศกึษาไทย 4.0 พบวา่ ประเด็นท่ีมีความสอดคล้องกัน
ท่ีสดุ คือ การสอนแบบตัง้ค าถามให้นกัเรียนได้ฝึกการคิดวิเคราะห์  

2.2 การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะด้านสารสนเทศ สื่อ และ
เทคโนโลยี   

2.2.2 แนวทางในการพฒันาทกัษะด้านสื่อ และเทคโนโลยี ให้กับ
ผู้ เรียน พบว่า ประเด็นท่ีมีความสอดคล้องกันมากท่ีสุด คือ จัดการเรียนรู้ความรู้พืน้ฐานด้าน
เทคโนโลยี การจดัการเทคโนโลยี การค้นหา การเข้าถึงสือ่อย่างมีวิจารณญาณ และการน าความรู้
จากสือ่ไปใช้ การเลอืกใช้ข้อมลูท่ีเหมาะสม รวมถึงการจดักิจกรรมเพิ่มเติม เพื่อให้นกัเรียนรู้เทา่ทนัสือ่   

2.3 การจดัการเรียนรู้เพื่อพฒันาทกัษะชีวิตและการท างาน 
2.3.1 แนวทางการเรียนการสอน เพื่อพฒันาทกัษะชีวิต เพื่อช่วย

ให้นักเรียนสามารถจัดการกับปัญหาต่างๆ พบว่า ประเด็นท่ีมีความสอดคล้องกันมากท่ีสุด คือ 
จัดการเรียนรู้โดยผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ เช่น กิจกรรมลูกเสือ -เนตรนารี กิจกรรมค่ายคุณธรรม 
กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์การใช้ชีวิตร่วมกันของนักเรียน การยอมรับความแตกต่าง การปรับตัว 
ความยืดหยุน่ การท างานเชิงบวก การตัง้เป้าหมายในชีวิตและรับผิดชอบในการท างาน   
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2.3.2 แนวทางเพื่อช่วยในการวางแผนอาชีพในอนาคตให้กับ
ผู้ เรียน พบวา่ ประเด็นท่ีมีความสอดคล้องกันมากท่ีสดุ คือ ให้นกัเรียนรู้จกัตนเอง เพื่อเตรียมตวัใน
การศึกษาต่อและเตรียมทักษะพืน้ฐานให้กับตัวเอง โดยมีครูท าหน้าท่ีในการให้ข้อมูล เก่ียวกับ
อาชีพท่ีมีแนวโน้มก้าวหน้าในอนาคต และศึกษาดูงานแนะแนวจากมหาวิทยาลัย สถาน
ประกอบการ เพื่อให้แนวทางในการตดัสนิใจ  

3. การวดัและประเมินผล 
3.1 ลกัษณะของการวดัและประเมินผลในยุคการศึกษาไทย 4.0 

ประเด็นท่ีมีความสอดคล้องกันมากท่ีสดุ คือ วดัและประเมินผลท่ีหลากหลายโดยการประเมินตาม
สภาพจริง ดูจากการปฏิบัติ กระบวนการคิด พัฒนาการของนักเรียน การเรียนรู้ในห้องเรียน 
ผลงาน โดยสร้างเคร่ืองมือท่ีหลากหลาย และให้นกัเรียนมีสว่นร่วมในการประเมินผล และเน้นการ
วดัทกัษะการเรียนรู้มากกวา่การท าข้อสอบ  

4. การจดัสภาพแวดล้อมและแหลง่เรียนรู้  
4.1 โรงเรียนควรมีการจัดสภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ เพื่อ

สง่เสริมทกัษะในการศึกษาไทย 4.0 พบว่า ประเด็นท่ีมีความสอดคล้องกันมากท่ีสดุ คือ ครูควรมี
สือ่เทคโนโลยีท่ีทนัสมยัและกระตุ้นความสนในของนกัเรียน สร้างบรรยากาศการเรียนรู้ท่ีสนกุสนาน  

3. ความคิดเห็นเก่ียวกับ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะแนวทางการ
พฒันาบุคลากรโรงเรียนมธัยมศกึษาขนาดเลก็ ตามแนวคิดการศกึษาไทย 4.0 สรุปได้ดงันี ้

1. ปัญหาและอุปสรรค 
1.1 ด้านหลกัสตูร พบวา่ ประเด็นท่ีมีความสอดคล้องกนัมากท่ีสดุ คือ 

ครูขาดความรู้ ความเข้าใจในการเก่ียวกับการจัดท าหลกัสูตร โครงสร้างหลักสูตร และการน า
หลักสูตรไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน และยังยึดติดกับการเรียนการสอนของตัวเองไม่
เปลีย่นแปลงพฤติกรรมการสอนให้สอดคล้องกบัหลกัสตูร  

1.2 ด้านการจดัการเรียนรู้ พบวา่ ประเด็นท่ีมีความสอดคล้องกนัมาก
ท่ีสดุ คือ ครูยงัใช้การจดัการเรียนการสอนในรูปแบบเดิม ใช้การบรรยายให้ความรู้ หรือ ให้นกัเรียน
จดและปฏิบัติตาม ไม่ฝึกให้นักเรียนได้คิด วิเคราะห์ ยึดติดกับเนือ้หาและบทเรียนไม่เช่ือมโยง
บทเรียนกบัการน าไปประยกุต์ใช้ในชีวิตประจ าวนั   

1.3 ด้านการวดัและประเมินผล พบว่า ประเด็นท่ีมีความสอดคล้อง
กนัมากท่ีสดุ คือ ครูขาดเทคนิคของการเลือกใช้เคร่ืองมือ และการสร้างเคร่ืองมือท่ีหลากหลายยึด
ติดรูปแบบการประเมินแบบดัง้เดิม โดยมุ่งเน้นการประเมินเพื่อตดัสิน ผลการเรียนรู้ภาพรวม เช่น 
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การออกข้อสอบหลงัเรียน ไม่น ากิจกรรมการเรียนรู้ในห้องเรียนมาประเมินผล  และไม่ได้น าผลการ
ประเมินมาให้ค าแนะน าหรือผลสะท้อนกลบัเพื่อแก้ปัญหาการเรียนรู้ของผู้ เรียน   

1.4 ด้านการจัดสภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ พบว่า ประเด็นท่ีมี
ความสอดคล้องกันมากท่ีสุด คือ ครูให้ความส าคัญกับเนือ้หาการสอน มากกว่าการค านึงถึง
สภาพแวดล้อมและบรรยากาศการเรียนรู้เอือ้ต่อการเรียนรู้ ไม่กระตุ้นความสนใจนกัเรียน ใช้การ
จัดการเรียนการสอนในห้องเรียน เน้นการบรรยาย มากกว่าการศึกษาจากแหลง่เรียนรู้ภายนอก
หรือโดยรอบโรงเรียน  

2. ข้อเสนอแนะแนวทางในการพฒันาบุคลการ 
2.1 ด้านหลกัสตูร พบว่า ประเด็นท่ีมีความสอดคล้องกันมากท่ีสดุคือ 

จัดอบรมให้ความรู้ พัฒนาครูในเร่ืองการจัดท าหลกัสตูร ความรู้ ความเข้าใจ เก่ียวกับเป้าหมาย 
วตัถปุระสงค์ โครงสร้าง และการน าหลกัสตูรไปใช้  

2.2 ด้านการจัดการเรียนรู้ พบว่า มีประเด็นท่ีมีความสอดคล้องกัน
มากท่ีสดุ คือ สง่เสริมให้ครูผู้สอนมีความรู้ ทกัษะ การสร้างสื่อ นวตักรรม และบทเรียนด้วยวิธีการ
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ระหว่างครูในโรงเรียน เพื่อแบ่งปัน
ความรู้ และพฒันาตนเอง   

2.3 ด้านการวดัและประเมินผล พบว่า ประเด็นท่ีมีความสอดคล้อง
กันมากท่ีสุดคือ ส่งเสริมให้ครูวัดและประเมินผลตามสภาพจริงใช้เคร่ืองมือในการวัดและ
ประเมินผลท่ีหลากหลาย วัดและประเมินผล เพื่อดูพัฒนาการเรียนรู้ของผู้ เรียน มากกว่าการใช้
ข้อสอบเพื่อตดัสนิผลการเรียนรู้อยา่งเดียว สง่เสริมให้ครูมีการวดัและประเมินผลผู้ เรียนในขณะจัด
กิจกรรมการเรียนสอน เพื่อวดัประเมินพฒันาการเรียนรู้ของผู้ เรียน  

2.4 ด้านการจัดสภาพและแหล่งเรียนรู้ พบว่า ประเด็นท่ีมีความ
สอดคล้องกันมากท่ีสดุ คือ จดัอบรม ให้ความรู้ ครูเก่ียวกบัความส าคญัและการจัดสภาพแวดล้อม
ท่ีเหมาะสมแก่การเรียนการสอนและแหลง่เรียนรู้ท่ีสง่ผลตอ่การเรียนรู้ของนกัเรียน เพื่อให้ผู้ เรียนมี
ความกระตือรือร้นท่ีจะศกึษาหาความรู้หรือท ากิจกรรมการเรียนตา่งๆ 

  
ผลการวิจัยขัน้ตอนที่ 2 
การน าเสนอแนวทางการพัฒนาบุคลากรโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็กตามแนวคิด

การศึกษาไทย 4.0 ด้วยการพิจารณาตรวจสอบประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปของ  
ร่างแนวทางพัฒนาบุคลากรโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็กตามแนวคิดการศึกษาไทย 4.0 จาก
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ผู้ เช่ียวชาญ จ านวน 4 คน และผู้อ านวยการโรงเรียนขนาดเล็กจ านวน 6 คน ผลการวิจัยพบว่า  
ผู้ เช่ียวชาญสว่นใหญ่เห็นด้วยกับร่างแนวทางฯ ท่ีผู้วิจัยน าเสนอ และมีความคิดเห็นไปในทิศทาง
เดียวกัน ซึ่งสามารถสรุปแนวทางการพฒันาบุคลากรโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็กตามแนวคิด
การศึกษาไทย 4.0 ได้ทัง้หมดจ านวน 54 แนวทาง จ าแนกผลออกเป็นรายด้าน ดงันี ้1) ด้านการวดั
และประเมินผล มีทัง้หมด 11 แนวทาง 2) ด้านการจัดสภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ มีทัง้หมด  
12 แนวทาง 3) ด้านหลกัสตูร มีทัง้หมด 6 แนวทาง 4) ด้านการจดัการเรียนรู้ มีทัง้หมด 25 แนวทาง 
ประกอบด้วย การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม จ านวน 7 แนวทาง  
การจัดการเรียนรู้เพื่อพฒันาทักษะด้านสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี จ านวน 11 แนวทาง และ
การจดัการเรียนรู้เพื่อพฒันาทกัษะชีวิตและการท างาน จ านวน 7 แนวทาง  

อภปิรายผล 
ข้อค้นพบจากการวิจยัในครัง้นี ้มีประเด็นท่ีสามารถน ามาอภิปรายผลได้ดงันี ้

1. จากการศึกษาความรู้ ความเข้าใจของบุคลากรท่ีมีต่อแนวคิดการศึกษาไทย 4.0 
ผลการวิจยัพบวา่โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง ทัง้นีเ้น่ืองจากโรงเรียนขนาดเลก็ มีปัญหาในเร่ือง
การขาดแคลนทรัพยากรทุกด้าน ซึ่งสง่ผลต่อการบริหารจัดการทัง้ด้านการเรียนการสอนและการ
ได้รับงบประมาณสนบัสนุนในการพฒันาบุคลากรท่ีเพียงพอ เม่ือเทียบกบัโรงเรียนท่ีมีขนาดใหญ่ 
ซึง่เป็นปัญหาท่ีสง่ผลต่อประสทิธิภาพการจดัการศึกษาและคุณภาพผู้ เรียนของโรงเรียนขนาดเล็ก 
(ส านกังานเลขาธิการสภาการศกึษา, 2556a) โดยแบง่เป็นประเด็นตา่งๆ ได้ดงันี ้

1.1 ด้านการวดัและประเมินผล พบวา่ ประเด็นเร่ืองระบบการสอบวดัผลการเรียนรู้ท่ี
สอดคล้องกับการศึกษาไทย 4.0 มีค่าเฉลี่ยต ่าสดุ สอดคล้องกับความเห็นของผู้บริหารท่ีมีความเห็นว่า
ครูขาดเทคนิคของการเลือกใช้เคร่ืองมือ การสร้างเคร่ืองมือท่ีหลากหลาย มุ่งเน้นการประเมินเพื่อตดัสิน 
ผลการเรียนรู้ภาพรวมและไม่น ากิจกรรมการเรียนรู้ในห้องเรียนมาประเมินผล ซึ่งผู้วิจัยมีความเห็นว่า 
สาเหตุส าคญัอีกประการหนึ่งของการพฒันาบุคลากรโรงเรียนขนาดเล็กนัน่คือ ครูมีภาระงานสอนและ
ภาระงานอ่ืนมาก สง่ผลให้ครูไม่มีเวลาในการเข้ารับการอบรมและพฒันาความรู้ใหม่ ท าให้ยดึติดกบัการ
สอบวัดผลการเรียนรู้ในรูปแบบเดิม ซึ่งจากประเด็นปัญหาท่ีกล่าวมาสอดคล้องกับผลงานวิจัย  
รุ่งนภา นุตราวงศ์ (2553)  ท่ีพบว่า ครูสว่นใหญ่ท่ีเข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในเร่ืองการวดั
และประเมินผลการเรียนรู้อยูใ่นระดบัปานกลางและน้อย ทัง้นีเ้พราะขาดโอกาสในการลงมือปฏิบติัอยา่ง
เพียงพอ การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ จะบรรลุผลตามเป้าหมายของการเรียนการสอนท่ีวางไว้ได้ 
ควรต้องวดัและประเมินผลทัง้ความรู้ความคิด ความสามารถ ทกัษะและกระบวนการ เจตคติ คุณธรรม 
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จริยธรรม คา่นิยม รวมทัง้โอกาสในการเรียนรู้ของผู้ เรียนและวิธีการวดัและประเมินผลต้องสอดคล้องกับ
มาตรฐานการเรียนรู้ท่ีก าหนดไว้ ดังนัน้  ควรมีแนวทางในการการพัฒนาครูโดยการส่งเสริมให้ครูมี
ความรู้ในด้านการวดัผลและประเมินผล เช่น เข้ารับการอบรมสมัมนา จัดเอกสารให้ศึกษาค้นคว้า และ
ควรก าหนดแนวทางในการวดัผลและประเมินผลให้สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายและเนือ้หาของหลกัสตูร 
(ทบัทิม ปาเงิน ,2552) และในการด าเนินดุลยภาพการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ ควรเน้นท่ีการวัด
และประเมินผลการเรียนรู้เพื่อพฒันาผู้ เรียนท่ีเกิดขึน้ในห้องเรียนทกุวนั (เภารัมย์ภา อาสา ,2559) 

1.2 ด้านการจัดสภาพแวดล้อมและแหลง่เรียนรู้ พบว่า ประเด็นเร่ืองการจัดการเรียน
การสอนด้วยการศึกษาแหล่งเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ มีค่าเฉลี่ยต ่าสุด ซึ่งสอดคล้องกับความเห็นของ
ผู้บริหารท่ีมีความเห็นวา่ ครูให้ความส าคญักับเนือ้หาการสอน มากกวา่การค านงึถึงสภาพแวดล้อมและ
บรรยากาศการเรียนรู้เอือ้ต่อการเรียนรู้  เน้นการบรรยายมากกว่าการศึกษาจากแหล่งเรียนรู้ภายนอก
หรือโดยรอบโรงเรียน ทัง้นีเ้น่ืองมาจากโรงเรียนขนาดเล็ก ครูมีภาระงานสอนและงบประมาณมีจ ากัด
สง่ผลให้ครูไม่มีเวลาในการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนและการให้ความส าคญัในการจัดการ
เรียนการสอนโดยการค านึงถึงการจัดสภาพแวดล้อมหรือศึกษาจากแหล่งเรียนรู้ท้องถ่ิน จึงมีความ
จ าเป็นท่ีจะต้องมีแนวทางในการพัฒนาบุคลากรท่ีเหมาะสมกับบริบทของโรงเรียนซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ วรัชยา วิเวก (2551) พบว่า ความต้องการพัฒนาครูในภาพรวมอยู่ในระดับมาก  
เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบวา่ครูมีความต้องการพฒันาในด้านการจดัสือ่และแหลง่เรียนรู้สงูท่ีสดุ 

1.3 ด้านหลักสูตร พบว่า ประเด็นรายวิชาท่ีมีความเหมาะสมในการจัดการเรียน 
การสอนเพื่อให้สอดคล้องกบัการพฒันาผู้ เรียนในยุคการศกึษาไทย 4.0 มีคา่เฉลีย่ต ่าสดุซึง่สอดคล้องกับ
ความเห็นของผู้บริหารท่ีมีความเห็นว่า ครูขาดความรู้ความเข้าใจในการเก่ียวกับการจัดท าหลกัสูตร  
ครูยังยึดติดกับการเรียนการสอนของในแบบเดิม ทัง้นีผู้้ วิจัยมีความเห็นว่า การจัดท าหลักสูตรมี
ความส าคญัตอ่การพฒันาทกุรายวิชา รวมถึงความจ าเป็นของการพฒันาการศกึษาไทย 4.0 ท่ีครูทกุคน
ควรมีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถพัฒนาหลักสูตรได้ด้วยตนเอง เพื่อให้สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงของโลก สภาพบริบทของโรงเรียนและตามความต้องการของท้องถ่ินและตลาดแรงงานใน
อนาคต สอดคล้องกับผลจากงานวิจัยของกาญจน์วริษฐา ชูก าลงั (2558) พบว่า ด้านหลกัสตูรและการ
น าหลกัสตูรไปใช้ ภาพรวม ครูมีความต้องการพัฒนาอยู่ในระดบัมาก เม่ือ พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า 
ความรู้ในการจัดท าหลกัสตูรสถานศกึษา คูมื่อครู และเอกสารประกอบหลกัสตูร มีความต้องการพฒันา
มากท่ีสดุ   
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1.4 ด้านการจัดการเรียนรู้ พบว่า ประเด็นบทบาทของครู ท่ีสอดคล้องกับการศึกษา
ไทย 4.0 และการจัดการเรียนการเรียนรู้แบบ Active Learning หรือ การเรียนรู้เชิงรุกมีค่าเฉลี่ยระดับ
ความรู้ความเข้าใจต ่าสุด สอดคล้องกับข้อมูลการสมัภาษณ์ของผู้บริหารท่ีมีความเห็นว่า ครูใช้การ
บรรยายให้ความรู้ ให้นกัเรียนจดและปฏิบติัตามไม่ฝึกให้นกัเรียนได้คิดวิเคราะห์ และขาดความช านาญ
ในการใช้สื่อนวตักรรมและเทคโนโลยีและทกัษะความรู้ใหม่ๆ ทัง้นีจ้ะเห็นได้ว่า การเรียนรู้เชิงรุกหรือการ
จัดการเรียนการเรียนรู้แบบ Active Learning เป็นกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเปิดโอกาสให้นกัเรียนได้ฟัง พูด 
อ่าน เขียน และแสดงความคิดเห็นขณะลงมือท ากิจกรรมและนกัเรียนต้องใช้กระบวนการคิดทัง้ การคิด
วิเคราะห์ การสงัเคราะห์และการประเมินค่า บทบาทของครูจะต้องเปลี่ยนไปจากผู้ ให้ความรู้ ผู้บอก
ความรู้ มาเป็นผู้ ให้ผู้ เรียนใช้กระบวนการคิดค้นความรู้ด้วยตนเอง ตลอดจนแก้ปัญหาเอง ครูจึงต้อง
เปลี่ยนบทบาทจากครูผู้สอนมาเป็นผู้อ านวยความสะดวก เป็นผู้ เตรียมประสบการณ์ สื่อการเรียนการ
สอนโดยให้นกัเรียนได้ใช้ศกึษาค้นคว้าด้วยตนเอง ดงันัน้ โรงเรียนควรต้องมีแนวทางในการพฒันาครูเพื่อ
ปรับบทบาทในการจัดการเรียนรู้ของครู ซึ่งสอดคล้องกับพระราชบญัญัติการศึกษาแหง่ชาติ พ.ศ. 2542 
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 ท่ีระบุให้สถานศึกษาและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องทุกแห่ง โดยเฉพาะ
ผู้บริหารและครูผู้สอนทุกคนจะต้องปฏิบติัตาม ดงัท่ีกลา่วไว้ใน หมวดท่ี 4 แนวการจัดการศึกษา มาตราท่ี 22 
การจัดการศึกษาต้องยึดหลกัว่าผู้ เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้และถือว่า
ผู้ เรียนมีความส าคญัท่ีสดุ กระบวนการจัดการศึกษาต้องสง่เสริมให้ผู้ เรียนสามารถพฒันาตามธรรมชาติ
และเต็มตามศกัยภาพ ซึ่งสอดคล้องกบั เพเพอร์ท (Papert, 1960; อ้างถึงใน บุปผชาติ ทฬัหิกรณ์, 2548)
ได้กลา่ววา่ การเรียนรู้ท่ีดีเกิดจากการสร้างพลงัความรู้ด้วยตนเองของนกัเรียน หาก นกัเรียนมีโอกาสได้
น าความคิดของตนเองไปสร้างสรรค์ชิน้งานโดยอาศัยสื่อและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม จะท าให้เห็น 
ความคิดนัน้เป็นรูปธรรมท่ีชัดเจน ความรู้ท่ีสร้างขึน้นีจ้ะมีความหมายและอยูค่งทนตอ่นกัเรียน สามารถ
ถ่ายทอดให้ ผู้ อ่ืนเข้าใจความคิดของตนได้ดีซึ่งความรู้ท่ีสร้างขึน้นีย้งัเป็นฐานให้นกัเรียนสามารถสร้าง
ความรู้ต่อไปอย่างไม่มีท่ีสิน้สดุ และสอดคล้องกบัผลการวิจยัเก่ียวกับผลสมัฤทธ์ิของวิธีการเรียนรู้โดยการ
ลงมือท า (Learning by Doing) ต่อเด็กนักเรียน พบว่า 1) นักเรียนจะเรียนรู้ได้ลึกซึง้เม่ือมีโอกาส 
ประยุกต์ใช้ความรู้ท่ีได้รับจากห้องเรียนเข้ากับสถานการณ์ใน ชีวิตจริง และเม่ือนักเรียนมีโอกาสร่วม
กิจกรรมระยะยาวท่ีให้โอกาสได้จดจ่อกับเร่ืองนัน้ และได้ร่วมมือกับทีมงาน 2) ตวัแปรท่ีให้ผลต่อการ
เรียนรู้สงูสดุ คือ การได้ลงมือปฏิบติัและได้ร่วมทีมเรียนรู้ ซึง่เป็นตวัแปรท่ีมีผลมากกว่าความรู้ พืน้ฐาน
ของนักเรียน และสูงกว่าผลสมัฤทธ์ิในอดีต 3) นักเรียนจะเรียนรู้ได้ดีหากได้รับการสอน เร่ือง How to 
Learn และ What to Learn และ 4) นกัเรียนเป็นผู้ควบคมุการเรียนรู้ด้วยตนเอง (English and Anastasia 
,2013 ; Johnson and Channon ,2013 ;วิจารณ์ พานิช ,2555) 
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2. แนวทางการพฒันาบุคลากรโรงเรียนมธัยมศึกษาขนาดเลก็ ตามแนวคิดการศกึษา
ไทย 4.0 ผลการศึกษานีท้ าให้ได้แนวทางการพัฒนาบุคลากรโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก
แบ่งเป็น 4 ด้าน ประกอบด้วยด้านการวัดและประเมินผล จ านวน 11 แนวทาง ด้านการจัด
สภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ มี 12 แนวทาง ด้านหลกัสูตร มี 6 แนวทาง และด้านการจัดการ
เรียนรู้มี 25 แนวทาง ดังรายละเอียดท่ีได้แสดงในผลการวิจัย ซึ่งเม่ือพิจารณารายละเอียดของ
แนวทางดงักลา่ว พบวา่  

2.1 ด้านการวัดและประเมินผล ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนาท่ีมุ่งเน้นการจัด
อบรมให้ความรู้เชิงปฏิบัติการโดยให้ครูได้รับการฝึกปฏิบัติ โดยมีผู้บริหารโรงเรียนเป็นผู้สร้างความ
ตระหนกัและความส าคญัในการด าเนินการพฒันารวมถึงการก าหนดนโยบายและการมีสว่นร่วมในการ
ก าหนดแนวทางร่วมกันระหวา่งผู้บริหารและครู ทัง้นีเ้น่ืองจาก การวดัและประเมินผลเป็นกระบวนการ
ตรวจสอบการเรียนรู้และพฒันาการตา่งๆ ของผู้ เรียนและเป็นการน าผลไปใช้ในการปรับปรุงการเรียนการ
สอน รวมถึงเป็นข้อมูลส าหรับการตัดสินผลการเรียน ดังนัน้ การวัดและประเมินผลจึ งเป็นเร่ืองท่ีมี
ความส าคญัและจะต้องเป็นไปอย่างเหมาะสม มีคณุภาพและมีประสิทธิภาพ แตก่ารพฒันาครูสว่นใหญ่
จะเป็นลกัษณะการจดัอบรมจากหนว่ยงานสว่นกลางโดยให้สง่ครูเข้าร่วมการอบรม และเป็นลกัษณะการ
บรรยายให้ความรู้มากกวา่ท่ีครูได้ฝึกทดลองปฏิบติั ดงันัน้ ผู้วิจยัมีความเห็นวา่ หากครูได้รับความรู้และ
ได้ลงมือปฏิบัติ  จะท าให้ครูมีความรู้และเข้าใจ สามารถน ามาปฏิบัติในการท างานได้อย่างมี
ประสทิธิภาพ สอดคล้องการกับงานวิจัยของ ชัยวฒัน์ สทุธิรัตน์ (2552) ท่ีเสนอว่าหากครูผู้สอนจัดการ
เรียนรู้ให้สอดคล้องกับความต้องการหรือความสนใจของผู้ เรียนจะท าให้กระบวนการจัดการเรียนรู้นัน้
ประสบความส าเร็จและควรมีเทคนิคหรือกลวิธีท่ีดีและหลากหลายในการออกแบบเคร่ืองมือวดัและ
ประเมินผล อนัจะก่อให้เกิดผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะอยา่งยิ่งจากชิน้งานหรือแฟ้ม
สะสมงาน ท าให้การสร้างและใช้เคร่ืองมือในการประเมินผลงานตามสภาพจริงของครูผู้สอนนัน้ถือได้ว่า
มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยแนวทางหลักในการพัฒนา คือ การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา
ความสามารถในการวัดและประเมินผล เน่ืองจากการเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการจะท าให้ครูได้รับ
ความรู้เชิงลึกและได้ฝึกลงมือปฏิบติัจากผู้ เช่ียวชาญด้านการวัดและประเมินผล อีกทัง้สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ รุ่งนภา นตุราวงศ์ (2553) พบวา่ การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ การออกแบบหน่วยการ
เรียนรู้ ต้องอาศัยความเข้าใจจากการฝึกปฏิบติัและสอดคล้องกับงานวิจัยของ กฤษปกรณ์ สาคร และ
คณะ (2557) ศึกษารูปแบบการพัฒนาสมรรถนะด้านการวัดและ ประเมินผลการศึกษา โดยใช้
กระบวนการจัดการความรู้ส าหรับครู ผลการใช้รูปแบบพบว่าครูมีสมรรถนะด้านความรู้ด้านทกัษะและ
เจตคติต่อการวัดและประเมินผลการศึกษาอยู่ในระดับมาก แสดงว่าการพัฒนาสมรรถนะด้านการ
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ประเมินตามสภาพจริงต้องอาศยักระบวนการท่ีเป็นการลงมือปฏิบติั เน่ืองจากวา่การประเมินตามสภาพ
จริงต้องประเมินความสามารถท่ีแท้จริงท่ีได้จากการเรียนรู้ของผู้ เรียนท่ีมาจากการปฏิบติัในสถานการณ์
จริงหรือการจัดขึน้มา โดยอาศัยเคร่ืองมือต่างๆ ส าหรับ ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เช่น สงัเกตการ
ปฏิบติัของผู้ เรียน การใช้เอกสารต่างๆ ท่ีมีการวางแผน เพื่อให้ได้หลกัฐานของการเรียนรู้และพฒันาการ
ของผู้ เรียนและสรุปผลรวมท่ีสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ท่ีต้องการให้เกิดกบัผู้ เรียน   

2.2 ด้านการจัดสภาพแวดล้อมและแหลง่เรียนรู้ ประกอบด้วยการก าหนดนโยบาย
สง่เสริม สนบัสนนุและการจดัอบรมให้ความรู้เก่ียวกับความส าคญัและแนวทางการจัดสภาพแวดล้อมท่ี
เหมาะสมแก่การเรียนรู้ท่ีสง่ผลต่อการเรียนรู้ของผู้ เรียน ซึ่งสอดคล้องกับ ค า วงษ์เทพ (2554) ได้ศึกษา
การบริหารแหลง่เรียนรู้ท่ีดีนัน้พบว่าควรมีแนวนโยบายท่ีส่งเสริมสนับสนุนการใช้แหลง่เรียนรู้ท่ีชัดเจน
โดยจัดท าเป็นแผนงานหรือโครงการของโรงเรียน ทุกฝ่ายจะมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น ส่งเสริม
สนบัสนนุการใช้แหลง่เรียนรู้ สือ่การสอน นวตักรรม และเทคโนโลยีทางการศกึษา สอดคล้องกบังานวิจัย
ของ กิตติยา โพธิสาเกตุ (2561) ได้ศึกษาเร่ือง การพัฒนาแนวทางการจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้
ภายในสถานศกึษาเอกชน สงักดัอคัรสงัฆมณฑลทา่แร่ หนองแสง พบว่า แนวทางการจัดสภาพแวดล้อม
การเรียนรู้ภายในสถานศึกษา ประกอบด้วย 1) น าเทคโนโลยีท่ีทันสมัยมาประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพยิ่งขึน้และเหมาะสมสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ในปัจจุบัน 2) ปลูกฝังนักเรียนถึง
ความส าคัญของสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสมแก่การเรียน  3) จัดการอบรมให้ความรู้กับบุคลากรท่ี
เก่ียวข้องกบัการจดัสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสมแก่การเรียน พร้อมทัง้สร้างเครือขา่ยเพื่อสอดสอ่งดแูลและ
กระจายข้อมูลข่าวสารท่ี เป็นประโยชน์ 4) ก าหนดบุคลากรครูให้เป็นผู้ น าด้านการดูแลรักษา
สภาพแวดล้อมและ 5) ก ากบัดแูล ติดตาม ประเมินผลและรายงานผล 

2.3 ด้านหลกัสตูร ประกอบด้วย การสร้างความรู้ ความเข้าใจ การจัดกิจกรรมเสริม
ทกัษะโดยเน้นการอบรมเชิงปฏิบติัการ ซึ่งสอดคล้องกับ สุนีย์ ชัยสุขสงัข์ (2557) ท่ีศึกษากลยุทธ์การ
บริหารวิชาการเพื่อเสริมสร้างทกัษะแห่งศตวรรษท่ี 21 ของนกัเรียนในโรงเรียนเอกชนทางเลือก พบว่า  
กลยทุธ์การบริหารวิชาการเพื่อเสริมสร้างทกัษะแหง่ศตวรรษท่ี 21 คือ การปรับกระบวนทศัน์ด้านการจัด
หลกัสตูรและการเรียนการสอนเพื่อพฒันานกัเรียนให้มีทกัษะแห่งศตวรรษท่ี 21 ดังนัน้ จึงได้เสนอแนว
ทางการพัฒนาโดยผู้บริหารโรงเรียนและครูร่วมกันก าหนดนโยบายในการพัฒนาหลกัสตูรท่ีเน้นการ 
บูรณาการเนือ้หาการเรียนรู้ท่ีสอดคล้องกบัวิถีชีวิตท้องถ่ินและสง่เสริมการด าเนินชีวิตในอนาคต เพื่อให้
ครูเตรียมความพร้อมในการพฒันาสมรรถนะท่ีจ าเป็นในการจดัการเรียนการสอนตามหลกัสตูร   

2.4 ด้านการจัดการเรียนรู้ ประกอบด้วย จดัอบรมเชิงปฏิบติัการโดยเชิญวิทยากร

ท่ีมีความช านาญด้านทกัษะ กระบวนการคิดและการแก้ไขปัญหา เพื่อพฒันาการสร้างเคร่ืองมือ 
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การเขียนแผนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นทักษะกระบวนการคิดและ การแก้ไขปัญหาด้วย

กระบวนการวิจัย การเรียนรู้แบบโครงงาน ด้วยการฝึกปฏิบัติ เพื่อสง่เสริมให้ครูได้รับการพัฒนา

ตามรูปแบบและขัน้ตอนของทักษะการคิดท่ีเป็นระบบ  ครอบคลมุสอดคล้องกับข้อเสนอแนะของ 

ประภาพรรณ เอ่ียมสภุาษิต (2551) ท่ีกลา่วไว้วา่ โปรแกรมการพฒันาครูในลกัษณะการอบรมหรือสมัมนา

ในช่วงเวลาสัน้ๆ 1 หรือ 2 วันด้วยการฟัง บรรยายหรือชมการสาธิตของผู้ เช่ียวชาญและมีการ

ติดตามผล เป็นวิธีการท่ีช่วยสง่ผลตอ่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของครูและได้เสนอวา่การจัดสรร

เวลาและเปิดโอกาสให้ครูได้วางแผน ได้คิด ไตร่ตรองทบทวนและให้ผลป้อนกลับเก่ียวกับ

ความส าเร็จและความล้มเหลวในการปฏิบัติการสอนของตนต่อกลุ่ม เพื่อเป็นการแลกเปลี่ ยน

วิธีการใหม่ท่ีดีและเหมาะสมในการแก้ปัญหาตลอดจนวิธีการใหม่ๆ ท่ีเกิดขึน้ และสอดคล้องกับ 

ส านกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการ (2551) ได้กลา่วไว้ว่า การด าเนินการพฒันาตนเองของครูเป็น

การลงมือปฏิบติัเพื่อเสริมสร้างตนเองให้บรรลวุตัถุประสงค์ตามท่ี ก าหนดไว้ควรด าเนินการ และ

เพื่อสร้างความรู้ใหม่ในการผลิตสื่อการสอนท่ีจ าเป็น และสอดคล้องกับการคิดวิเคราะห์ให้มีความ

หลากหลายและน่าสนใจ ทัง้นีเ้พราะสื่อด้านเทคโนโลยีจะช่วยพฒันาในด้านการจัดการเรียนการ

สอนของครูได้ดีมากยิ่งขึน้ และช่วยพฒันาการคิดวิเคราะห์ ให้กับนกัเรียนได้มาก และสอดคล้อง

กับปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ (2553)ท่ีกล่าวว่าการจัดการเรียนการสอน ซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายหลักของ

สถานศึกษา อยู่ท่ีการจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการวางแผนการ

บริหารงานด้วยความร่วมมือของบุคลากรในสถานศกึษา โดยเฉพาะครูซึง่เป็นตวัจกัรส าคญัท่ีจะท า

ให้การเรียนการสอนมีคณุภาพ 

ข้อเสนอแนะ 
1. ข้อเสนอแนะในการน าผลวิจัยไปใช้ 

1.1 จากการศกึษาความรู้ ความเข้าใจของบุคลากรโรงเรียนมธัยมศกึษาขนาดเลก็ท่ีมี
ต่อแนวคิดการศึกษาไทย 4.0 พบว่า ด้านการวัดและประเมินผล เป็นด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยต ่าท่ีสุด 
ดงันัน้ โรงเรียนมธัยมศกึษาขนาดเลก็ จึงควรให้ความส าคญักับการด าเนินการพฒันาบุคลากรด้าน
การวดัและประเมินผลเป็นล าดบัแรก เพราะการวดัและประเมินผลเป็นกระบวนการตรวจสอบการ
เรียนรู้และพัฒนาการต่างๆ ของผู้ เรียน ท่ีครูสามารถน าผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงการ
จัดการเรียนการสอนและพฒันาคุณภาพผู้ เรียนได้ถูกต้องตามสภาพความรู้ ความสามารถของ
ผู้ เรียนอยา่งแท้จริง 
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1.2 จากผลการศึกษาแนวทางในการพัฒนาบุคลากร พบว่า การพัฒนาบุคลากร
โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็กควรมุ่งเน้นการพัฒนาโดยยึดโรงเรียนเป็นฐาน ซึ่งการพัฒนา
บุคลากรให้ประสบความส าเร็จควรพฒันาจากความต้องการของบุคลากร ด้วยการร่วมคิด ร่วมท า
จากทุกฝ่ายอย่างเป็นระบบ โดยมีผู้บริหารเป็นผู้ขบัเคลื่อน สร้างความตระหนกัและความส าคัญ
เพื่อให้เกิดการพฒันาในภาพรวมของโรงเรียนอยา่งมีประสทิธิภาพ 

1.3 จากการศกึษาพบวา่ โรงเรียนมธัยมศกึษาขนาดเลก็มีข้อจ ากดัด้านทรัพยากร ทัง้
ด้านงบประมาณและบุคลากร ดังนัน้ การสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรมีความมุ่งมั่นในการพัฒนา
ตนเอง ควรจ าเป็นต้องมีแนวทางในการพัฒนาให้สอดคล้องกับความก้าวหน้าในสายอาชีพ เพื่อ
เป็นการสร้างขวญัก าลงัใจให้มีความสขุในการท างาน จะน าไปสูก่ารพฒันาตนเองอย่างต่อเน่ือง 
นอกจากนี ้การสร้างความร่วมมือกันระหว่างบุคลากรทัง้ภายในและเครือข่ายภายนอกเป็นสิ่ง ท่ี
จ าเป็นและมีความส าคัญในการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน โดยเฉพาะเครือข่ายและ
หน่วยงานภายนอกของโรงเรียนขนาดเลก็แต่ละแห่งมีความแตกตา่งกนัตามสภาพพืน้ท่ีของชุมชน
โดยรอบ ดงันัน้ ควรการสง่เสริมการมีสว่นร่วมของชุมชนในการพฒันาการเรียนการสอนและการให้
ความส าคญักบัการเรียนรู้วฒันธรรมท้องถ่ินจะเป็นปัจจยัส าคญัท่ีน าไปสูค่วามส าเร็จอยา่งแท้จริง  

 
2. ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวิจัยครัง้ต่อไป 

ในการศกึษานีมี้กลุม่เป้าหมาย คือ โรงเรียนขนาดเลก็ในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็น
พืน้ท่ีเมืองใหญ่ มีความหนาแนน่ของประชากรมากกว่า มีลกัษณะสงัคม และเศรษฐกิจท่ีแตกต่าง
จากเมืองในต่างจังหวัด ดังนัน้ผลการศึกษาท่ีค้นพบในการวิจัยนีอ้าจมีความแตกต่าง หากใช้
กลุม่เป้าหมายในการพฒันาบุคลากรในโรงเรียนขนาดเลก็ในพืน้ท่ีตา่งจงัหวดัเพื่อเปรียบเทียบ และ
ส่งเสริมผลการศึกษานีใ้ห้เกิดการพัฒนาแนวทางการพัฒนาบุคลากรในโรงเรียนขนาดเล็กท่ีมี
ประสทิธิภาพในภาพรวมของประเทศตอ่ไป 
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                              ภาคผนวก ก 
                     รายนามผู้เช่ียวชาญ 
 

1)  รายนามผู้ เช่ียวชาญในการตรวจสอบคณุภาพเคร่ืองมือ 
2)  รายนามผู้ เช่ียวชาญในการประเมินและตรวจสอบความเหมาะสมและ

ความเป็นไปได้ของร่างแนวทางการพฒันาบุคลากรโรงเรียนมัธยมศกึษา
ขนาดเลก็ตามแนวคิดการศกึษาไทย 4.0 
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รายนามผู้เช่ียวชาญในการตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบและแบบสัมภาษณ์  
 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภานวุฒัน์  ศิรินพุงศ์ 

อาจารย์ประจ าภาควิชาอุตสาหกรรมศกึษา 
คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
นกัวิชาการทางด้านการบริหารการศกึษา 
 

2. อาจารย์ ดร.ชไมพร ดิสถาพร 
อาจารย์ประจ าภาควิชาการศกึษาผู้ใหญ่และการศกึษาตลอดชีวิต 
คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
นกัวิชาการทางด้านการบริหารการศกึษา 
 

3. อาจารย์ ดร.กาญจนา  ตระกลูวรกลุ 
อาจารย์ประจ าภาควิชาวิทยาการการประเมิน 
ส านกัทดสอบทางการศกึษาและจิตวิทยา มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
นกัวิชาการทางด้านการวิจยัและการออกแบบเคร่ืองมือวิจยั  
 

4. อาจารย์ ดร. อญัชล ีสขุในสทิธ์ิ 
อาจารย์ประจ าภาควิชาสงัคมวิทยา 
คณะสงัคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
นกัวิชาการทางด้านการวดั การวิจยัและการประเมินผลการศกึษา 
 

5. ดร. กมลวรรณ รอดจ่าย 
นกัวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ 
ส านกันโยบายและยุทธศาสตร์ ส านกังานปลดักระทรวงศกึษาธิการ กระทรวงศกึษาธิการ 
ผู้ เช่ียวชาญด้านการศกึษา 
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รายนามผู้เช่ียวชาญในการประเมินและตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็นไปได้
ของ ร่างแนวทางการพัฒนาบุคลากรโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็กตามแนวคิดการศึกษาไทย 4.0 

 
1. รองศาสตารจารย์ ดร. ธีระศกัด์ิ  อปุไมยอธิชยั 

อาจารย์ประจ าภาควิชาบริหารและพฒันาการศกึษา 
คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยันเรศวร 
นกัวิชาการทางด้านการศกึษาไทย 4.0 

2. อาจารย์ ดร. ชนนัภรณ์  อารีกลุ 
อาจารย์ประจ าภาควิชาการศกึษาผู้ใหญ่และการศกึษาตลอดชีวิต 
คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
นกัวิชาการทางด้านการบริหารการศกึษา 

3. นายชยัอนนัต์  แก่นดี 
ข้าราชการบ านาญ 
อดีตผู้อ านวยการส านกับริหารงานการศกึษามธัยมศกึษาตอนปลาย 
ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน กระทรวงศกึษาธิการ 
ผู้ เชี่ยวชาญด้านการบริหารโรงเรียนมธัยมศกึษาขนาดเลก็ 

4. นางช่อฉตัร  จนัตะเภา 
นกัทรัพยากรบคุคลช านาฐการพิเศษ 
ปฏิบติัหน้าที่ผู้อ านวยการกลุม่พฒันาครูและบคุลากรทางการศกึษา 

5. นางเพลนิใจ  พฤกษชาติรัตน์ 
ผู้อ านวยการโรงเรียนวดับวรนิเวศ 

6. นายภิญโญ  ภู่ศรี 
ผู้อ านวยการโรงเรียนวดัสงัเวช 

7. นายทศพล  สงัข์ทิตน ุ
ผู้อ านวยการโรงเรียนวดัสระเกศ 

8.นายอาวทุธ์  มีขนัเพชร 
ผู้อ านวยการโรงเรียนมกักะสนัพิทยา 

9. นายวิจิตร  สมบติัวงศ์ 
ผู้อ านวยการโรงเรียนสวนอนนัต์ 

10. นางสาววิมลนาถ บวัแก้ว 
ผู้อ านวยการโรงเรียนพิทยาลงกรณ์พิทยาคม 
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                              ภาคผนวก ข 
                     เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
 

1) แบบทดสอบความรู้ ความเข้าใจของบุคลากรโรงเรียนมธัยมศกึษาขนาด
เลก็ท่ีมีตอ่แนวคิดการศกึษาไทย 4.0 (ส าหรับหวัหน้ากลุม่สาระการเรียนรู้ 
8 กลุม่สาระการเรียนรู้) 

2) แบบสมัภาษณ์ความคิดเห็นด้านความรู้ ความเข้าใจของบุคลากรโรงเรียน
มัธยมศึกษาขนาดเล็กตามแนวคิดการศึกษาไทย  4.0 (ส าห รับ
ผู้อ านวยการโรงเรียน) 

3) แบบประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของร่างแนวทางการ
พัฒนาบุคลากรโรงเรียนขนาดเล็กตามแนวคิดการศึกษาไทย 4.0 
(ส าหรับผู้ เช่ียวชาญและผู้อ านวยการโรงเรียน) 
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                              ภาคผนวก ค 

          หนังสือขอความร่วมมือในการท าวจิยั 
 

1) หนงัสอืขอเชิญเป็นผู้ เช่ียวชาญในการตรวจสอบเคร่ืองมือวิจยั 
2) หนงัสอืขอความร่วมมือในการเก็บข้อมลูวิจยั 
3) หนังสือขอเชิญเป็นผู้ เช่ียวชาญในการตรวจประเมินและตรวจสอบความ

เหมาะสมและความเป็นไปได้ของร่างแนวทางการพฒันาบุคลากรโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเลก็ตาม
แนวคิดการศกึษาไทย 4.0 
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ประวัติผู้เขียน 
 

ประวัตผู้ิเขียน 
 

ช่ือ-สกุล นางสาวพิลยัพร  ดอกมะขาม 
วัน เดือน ปี เกิด 29 ตลุาคม 2523 
สถานที่เกิด อ าเภอเมือง จงัหวดันครสวรรค์ 
วุฒิการศึกษา พ.ศ. 2546 วิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภมิูศาสตร์  

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  
พ.ศ. 2561 การศกึษามหาบณัฑิต สาขาวิชาการบริหารและการจดัการ  
การศกึษา มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขท่ี 7 ถนนริมคลงประปาฝ่ังซ้าย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ   
กรุงเทพฯ 10800   
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