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พันธกิจที่ตองทบทวน?  
The Quality of Education on 21st Century Learning Skill : Revisited  
to Mission ? 
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บทคัดยอ 

บทความนี้บงชี้ใหเห็นวา คุณภาพการศึกษาของไทยมีปญหาต้ังแตอดีต ยังไมสามารถบรรลุผลได 
จึงเปนพันธกิจของภาครัฐ/กระทรวงศึกษาธิการ และสถาบันการศึกษาทุกระดับตองกลับมาทบทวน พันธกิจ
เพ่ือใหบรรลุเปาหมายสูงสุด การผลิตผูเรียนใหมีสมรรถนะและคุณลักษณะท่ีพึงประสงคตามทักษะการเรียนรู
ในศตวรรษท่ี 21 ผูเรียนตองมี  5 สมรรถนะ ไดแก ความสามารถในการส่ือสาร ความสามารถในการคิด  
ความสามารถในการแกปญหา ความสามารถในการใชทักษะชีวิต และความสามารถในการใชเทคโนโลยี  
เพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพการศึกษา  

 

Abstract 
This article show that about the quality of Thai education, There had problem since in the 

past were not to success. The mission of governance/education ministry and total educational 
institution had revisited the mission for  giving to success in ultimate goals. The student had 
produced to competencies and ultimate characteristics by learning skill  in 21st century. So that 
the student had to five competencies ; Ability in communication, ability in thinking, ability in solving 
–problem, ability in use to living skill and ability in information technology for developing student 
had to educational quality.  

บทนำ  
จากกระแสขาวท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวง

ศึกษาธิการ ไดมีนโยบายท่ีจะยุบ/ ควบรวมโรงเรียน

ขนาดเล็ก อันเน่ืองมาจากโรงเรียนขนาดเล็กเหลาน้ัน 
ไมม่ีคุณภาพทางการศึกษา มีผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษา
ต่ำ และมีนโยบายใหมีการยกระดับการศึกษานอก
ระบบ กลาวคือใหประชาชนทุกคนจบการศึกษาระดับ
ชั้น มัธยมศึกษาปที่ 6 ภายใน 8 เดือนเพื่อใหคนไทย

ทุกคนมีคุณภาพการศึกษา ท้ังน้ีเน่ืองมาจากผลสัมฤทธ์ิ

* รองศาสตราจารย ดร.ประจำสาขาวิชาพัฒนศึกษา ภาควิชาพื้นฐานทางการศึกษา  คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ทางการเรียน โดยเฉพาะการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติที่ เรียกวา National Test (NT) ในชั้น
มัธยมศึกษาปท่ี 3 และ ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 มีคะแนน

โดยรวมอยูในระดับต่ำมาก ในทุกกลุมสาระวิชา โดย
เฉพาะวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและภาษตาง
ประเทศ  เปนตน นอกจากน้ีการสอบแขงขันกับประเทศ
เพื่อนบาน นักเรียนไทยผลการสอบยังแพประเทศ 
ตางๆ เชน ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
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  หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
พ.ศ. 2551 มีลักษณะเปนแบบทางการ แบบพิมพ
เขียว (Blue print) ไมยืดหยุน ซ่ึงไมอาจแกปญหาตางๆ
ไดเทาที่ควร ควรจะไดมีการพัฒนา และทำใหยืดหยุน
สอดคลองกับความเปนจริงเสียกอน เพ่ือใหสนองความ
ตองการของทองถ่ิน ตรงกับวิถีชุมชน สังคม และ 
ผูเรียน ประเทศอ่ืนๆ ท่ีพัฒนาแลว หลักสูตรของประเทศ
นั้นๆ ยืดหยุนคลองตัว นอกจากน้ี  การใหการศึกษา 
ควรเปนกระบวนการตลอดชีวิต ไมจบสิ้นเฉพาะแต
โรงเรียน หลักสูตรฯควรสนับสนุนและสงเสริมให 
ผูเรียนเกิดความสำนึกท่ีจะไดรับการศึกษาดวยตนเอง
จากแหลงความรูตางๆ ซึ่งจะสอดคลองกับความเปน
จริงของชีวิตตนเองได 

2. ระบบโรงเรียน 
  ระบบโรงเรียนของเรา มุงเนนหนักในทาง

รับใชสังคมเมือง มากกวาสังคมชนบท โดยเฉพาะ
การเปนตัวปอนเขาสูภาคอุตสาหกรรม โรงงานมากกวา
ภาคเกษตรกรรม ที่นับวันจะลดนอยถอดลง เพราะ
การศึกษา ยิ่งจบการศึกษาสูงมากเทาไร เราย่ิงหาง
ไกลจากถิ่นฐานที่เกิด การละทิ้งถิ่นฐานเพื่อหางานทำ
ในเมืองหลาง ระบบโรงเรียนจึงไมสอดคลองกับ 
การพัฒนาอาชีพด้ังเดิมที่เปนอยู จึงมุงรับใชระบบ
อุตสาหกรรม มากกวาเกษตรกรรม ดังน้ัน จึงเปนปจจัย
อันหน่ึงที่กอใหเกิดปญหาคนในชนบทอพยพเขามา
อยูในเมือง และระบบโรงเรียนของเรา ทำหนาที่ผลิต
คนชั้นนำใหกับสังคมเมือง ทำใหความสนใจท่ีมีตอ

การศึกษา เพ่ือพัฒนาชนบท มีนอยไป ผิดกับตาง
ประเทศอ่ืนๆ ที่เจริญแลว นอกจากน้ีระบบโรงเรียน
ของเรา มักจะสรางระบบการศึกษาแบบใหเหมือนกัน

ทุกภาค ทุกจังหวัด ทำใหลักษณะท่ีปรากฏในหลักสูตร 
บางคร้ังเปนการยัดเยียดใหแกผูเรียนท่ัวไป เรียนเหมือน
กันหมด ซึ่งตามความเปนจริง ควรจะใหมีการสำรวจ
วา แตละทองถ่ินมีปญหาและความตองการอะไรบาง 
สถาบันการศึกษาควรจะใหการศึกษาท่ีเฉพาะเหมาะสม

กับอาชีพ สังคม เหมาะกับชุมชนที่สถาบันตั้งอยู
มากกวา 

ลาว ขณะท่ีมีการผลิตบัณฑิตในระดับอุดมศึกษาบาง
สาขาวิชาลนเกิน โดยเฉพาะสายสังคมศาสตร แตยัง
ขาดแคลนในสาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สาขา
วิทยาศาสตรสุขภาพ ตัวช้ีวัดหนึ่งในระดับอุดมศึกษา 
คือ “วิทยานิพนธและการมีงานทำของบัณฑิต” อันบง
บอกถึงคุณภาพการศึกษาไทย ขณะที่หลังจากมี  
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ไดมี
การปฏิรูปการเรียนรู เพ่ือการพัฒนาคุณภาพ/มาตรฐาน
การศึกษา กระทรวงศึกษาธิการไดพัฒนานวัตกรรม
การเรียนรูที่หลากหลาย แตสภาพการเรียนรูก็ยัง 
ไมถึงเปาหมายท่ีกำหนดไว นับตั้งแตการปฏิรูป 
การศึกษาในรอบที่ 1 สูรอบที่ 2 มีการพัฒนาโรงเรียน
ในฝน (Lab School) การจัดการเรียนรูในโรงเรียน
มาตรฐานสากล (World Class Stand-School) และ
ไดพัฒนาโครงการยกระดับคุณภาพครูและผูบริหาร
สถานศึกษา ท้ังระบบตามแผนปฏิบัติการไทยเขมแข็ง 
ในปงบประมาณ 2553-2555  ตอมาในป 2556 ไดมี
การจัดทำโครงการพัฒนาครู Browser in Service 
โดยใชกระบวนการสรางระบบพ่ีเล้ียง Coaching and 
Mentoring  เปนโครงการท่ีมุงจะพัฒนาโรงเรียนใหมี
คุณภาพกระจายอยูทุกพ้ืนท่ีในประเทศไทย ทุกเขต 
ทุกจังหวัด โดยมีความคาดหวังวาจะเปนแนวทางสำคัญ
ท่ีสามารถยกระดับคุณภาพครูและผูบริหารสถานศึกษา 
ตามกระแสโลกาภิวัตน และการเรียนรูในศตวรรษท่ี 

21 ตลอดจนเปนแนวทางการปฏิรปูการเรียนรู ปฏิรูป
การศึกษาที่ระบุไวใน พระราชบัญญัติการศึกษา 
แหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่ปรับปรุงแกไข (ฉบับที่ 2) 

พ.ศ. 2545 จึงเห็นไดวาปญหาของการศึกษาไทย 
มิใชเพียงคุณภาพทางการศึกษา ซึ่งมีรากฐานของ
ปญหา จากการสอนและงานวิจัยหลายชิ้นบงบอก
เรื่องคุณภาพการศึกษาไปในทิศทางเดียวกัน ดังนี้ 
 

ภาพรวมปญหาของระบบการศึกษาไทยข้ันพ้ืนฐาน 
 1. หลักสูตรการศึกษาของไทย (นรินทร 
สังขรักษา, 2552 : 138-141) 
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3.  ดานการเรียนการสอน 
 การเรียนการสอน เราใหผูเรียนมานั่งฟงครู 

วันละหลายๆชั่วโมง และใชวิธีการประเมินผล โดย
การสอบไลเปนระยะๆ ระบบการศึกษาจึงมักข้ึนอยู
กับตำรา และปากมากเกินไป เปนแบบทองจำ มากกวา
การคิดวิเคราะห การสังเคราะห การสรางสรรค
จินตภาพแหงชีวิต จึงขาดการปฏิบัติ คนควาศึกษา
ดวยตนเอง ทำใหผูเรียนไมรูจักคิด หรือใชปญหา  
ที่กอใหเกิดปญญา ผิดกับประเทศที่เจริญแลว ที่สอน
ใหคนรูจักคิดและใชปญญา  

4. บทบาทของครู/อาจารย 
 บทบาทของครูในบานเรา  มักจะทำหนาที่

เปนผูให เปรียบเหมือนเรือจางที่สงผูโดยสารถึงฝงก็
หมดภาระหนาท่ี การเขามาเปนผูถายทอด ดวยการ
สอนความเปนคนใหกับลูกศิษย สภาพการณปจจุบัน
ก็มีความแตกตางกับอดีตอยางชัดเจน เพราะผูคน
มองวาผูที่เปนครู มักจะไมมีทางไป จึงตองมาเปนครู 
รายไดต่ำ เงินเดือนนอย มีภาระหน้ีสิน ผิดกับอาชีพ
อื่นๆ ทำใหครูไมมีเวลาในการอุทิศตัว มีภาระ ตอง
เรงรีบ หาเงินมาเลี้ยงครอบครัว ดังที่ผานมาในสังคม
ไทย ผิดกับอาชีพอื่นๆ ที่มีโอกาสในการแสวงหาราย
ได ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจึงหางไกลมาก ทำใหผู
เรียนเปนผูรับฝายเดียว ความเคารพยกยองยำเกรง 
เหมือนในอดีตไดหายไป บทบาทของครูในสังคมถูก
ลดการใหความสำคัญลง นอกจากน้ีระบบของโรงเรียน

ผูกพันอยูกับการสอนท่ียึดตำรา และการออกขอสอบ
ที่จะตองตอบใหตรงกับความคิดเห็นของครูเทานั้น 

5. โครงสรางการศึกษา 
 โครงสรางการศึกษาบานเรา เก่ียวกับ

โครงสรางทางสังคม และโครงสรางทางสังคมเก่ียวของ

โครงสรางทางการเมือง ดังนั้น การวางเปาหมาย
ทางการศึกษา เพื่อสนองตอมวลชน หรือประชาชน 
สวนใหญ จึงตองศึกษาและพัฒนาโครงสรางตางๆ 

ไปพรอมๆกัน เทาท่ีเปนอยูในปจจุบัน แมเราจะพยายาม
เทาใด ก็เห็นมีความหวังนอย ที่จะบรรลุถึงเปาหมาย

ในการใหการศึกษาแกมวลชน นอกจากน้ี ในปจจุบัน
ไดมีการกระจายอำนาจ มีการถายโอนการศึกษา 
ใหกับทองถิ่นเปนผูรับผิดชอบ มีสวนไดสวนเสีย  
(Stakeholders) แตความจริงการศึกษายังผูกยึดติด
กับการศึกษาของสวนกลาง แมวาจะมีคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานในการสรางการมีสวนรวมของ 
ผูปกครอง ประชาชน มีการกระจายเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ไปตามจังหวัด เขตตางๆ แตกลไกในระบบการศึกษา
ที่เปนเฟองจักรของโครงสรางการศึกษายังเหมือนเดิม 
ไมเปลี่ยนแปลงไปมากนัก  

6. ความเทาเทียมในโอกาสทางการศึกษา 
  ความเทาเทียมกันในโอกาสทางการศึกษา 
ของไทยเรายังใหความสำคัญในเร่ืองนี้นอยมาก ผิด
กับประเทศท่ีเจริญแลวไดเปดโอกาสใหคนของเขา
อยางเต็มที่ อยางไรก็ตามก็มีแนวโนมวา  
เราจะพยายามใหความเทาเทียมกันในโอกาส เพ่ือ
การศึกษามากขึ้น อยางเชน การจัดการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน 12 ปโดยไมคิดมูลคา แมวาในทางปฏิบัติ
อาจมีปญหาตองเสียคาใชจายทางออมอื่นๆ ก็ตาม 
อันแสดงถึงความปรารถนาของภาครัฐท่ีจะสรางความ
เทาเทียม และพัฒนาศักยภาพของพลเมืองก็ตาม 
รวมถึงการสงเสริมดานการศึกษา ผูใหญ และการ
ศึกษาตอเนื่อง การศึกษาพิเศษ การศึกษาสงเคราะห 
การศึกษาตลอดชีวิต การศึกษานอกระบบโรงเรียน 
การศึกษาตามอัธยาศัย เปนตน  

7. การจัดการศึกษาเพื่อความเปนธรรม
แกสังคม 

 การจัดการศึกษาเพื่อความเปนธรรมแก
สังคม ของเรายังจัดการศึกษา เพ่ือประโยชนของคน
สวนใหญนอยไป จึงทำใหไมเกิดความเปนธรรมแก

สังคมเทาท่ีควร ประเทศท่ีเจริญแลว จะใหความสำคัญ
ในเรื่องนี้มาก ปจจุบันมีแนวโนมท่ีไดปฏิรูปในเร่ืองนี้
อยางมากขึ้น 

8. ปรัชญา เปาหมาย และนโยบายการศึกษา
  การจัดการศึกษาท่ียังไมชัดเจน มีการปรับ
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เปลี่ยนนโยบายไปตามผูบริหารกระทรวงศึกษาธิการ 
การจัดการศึกษาอิงกับระบบการเมือง ขาดการให
ความสำคัญของระบบการศึกษาท้ัง 3 ระดับ มุงเนน
เพียงการศึกษาในระบบเปนหลักมากกวาการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

 
สภาพปญหาของการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 ผลการวิจัยเกี่ยวกับสภาพปญหาและ
แนวทางการแกปญหาการจัดการเรียนการสอนของ
ไทย โดยการเก็บรวบรวมขอมูลเชิงปริมาณและเชิง
คุณภาพ ทั่วประเทศ ผลการวิจัย ดังน้ี (สำนักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา, 2552 : ก-ง) 

1. สภาพปญหาดานผูเรียน พบวา 1) ผูเรียน 
ขาดทักษะพ้ืนฐานที่จำเปนตอการเรียนรู โดยเฉพาะ
ทักษะดานการอาน การเขียน การพูดส่ือสาร การฟง 
การคิดเลข และการจัดลำดับความคิดที่เปนระบบ ซึ่ง
เปนอุปสรรคสำคัญตอการเรียนรูของผูเรียนและการ
จัดกระบวนการเรียนรูของครูผูสอน  2) ผูเรียนมีปญหา
ครอบครัวและขาดความพรอมในการเรียนรู  โดย 
ผูเรียนจำนวนหน่ึงเปนผูเรียนในครอบครัวแตกแยก 
ยากจน ผูปกครองไมมีเวลาในการอบรมดูแล และไม
ไดรับการสนับสนุนสงเสริมจากผูปกครองเทาท่ีควร 
เปนเหตุใหขาดความพรอมในการเรียนรู 3) ผูเรียน
ขาดความรับผิดชอบและไมตั้งใจทำงาน โดยผูเรียน
กลุมนี้ไมนำอุปกรณการเรียนมาเรียน ไมตั้งใจทำงาน 
ทำใหมีผลงานที่ไมมีคุณภาพและเปนปญหาในช้ัน

เรียน 4) ผูเรียนไมใหความสำคัญมีเจตคติที่ไมดีตอ
การเรียนรูและขาดนิสัยใฝเรียนรู ทั้งนี้เพราะส่ิงที่เรา
ความสนใจมากกวาการเรียน  เชน การเลนเกม

คอมพิวเตอร การสนใจเพศตรงขาม เน่ืองจากเขาสู
วัยรุน การเท่ียวหางและแหลงบันเทิง การไมเห็นคุณคา
ของการเรียนรู ทำใหผูเรียนไมใหความสำคัญตอ 
การเรียน  

2. สภาพปญหาดานครู  พบวา 1) ครูผูสอน

ไมไดจบการศึกษาในวิชาเอกที่สอนโดยตรง โดยมี

สาเหตุสำคัญจากการมีครูที่จบวิชาเอกท่ีสอนไม
เพียงพอ และการขาดความสมดุลของครูในแตละ
กลุมสาระการเรียนรู ทำใหตองจัดครูที่จบวิชาเอกอ่ืน
สอนแทน 2) ครูมีภาระงานอื่นท่ีนอกเหนือจากภาระ
งานสอนมาก เชน งานธุรการ งานกรเงิน งานประกัน
คุณภาพ เปนตน ทำใหครูไมมีเวลาทุมเทใหกับ 
การสอนอยางเต็มท่ี ซึ่งสาเหตุสวนใหญมาจากการ
ขาดบุคลากรสายสนับสนุนการสอน 3) ครูมีศักยภาพ
ไมเพียงพอตอการจัดการเรียนการสอน สาเหตุมา
จากการสอนไมตรงสาขาวิชาเอก การขาดทักษะ 
และประสบการณในการสอน ไมลุมลึกในเน้ือหาวิชา 
รวมท้ังไมไดรับการพัฒนาอยางตอเน่ือง 4) ครูตอง
สอนหลายกลุมสาระการเรียนรู สาเหตุมาจากมีครู 
ไมเพียงพอ ขาดความสมดุลตามสัดสวนวิชาเอก  
สงผลใหครูเตรียมการสอนไมทันและจัดกระบวนการ
เรียนรูไมไดดีเทาที่ควร 5) ครูใชเวลาในการทำผลงาน
วิชาการมากทำใหสนใจการสอนนอยลง เนื่องจากมี
การประเมินวิทยฐานะของครูผานการเขียนผลงาน
ทางวิชาการ ทำใหครูตองใชในการทำผลงานและศึกษา
คนความากข้ึน ไมมีเวลาในการเตรียมการสอนและ
การจัดกิจกรรมการสอน 6) ครูสอนโดยไมใชสื่อการ
สอน สาเหตุมาจากการขาดแคลนสื่อ การไมใหความ
สำคัญกับสื่อ และครูไมยอมเปล่ียนแปลงพฤติกรรม
การสอน 7) ครูใหความสำคัญกับกลุมสาระการเรียน
รูหลักมากกวากลุมสาระรอง โดยเฉพาะกรณีที่ครูตอง
สอนหลายกลุมสาระ ครูจะใหความสำคัญกับกลุม

สาระหลักมากกวา ทำใหกลุมสาระรองถูกละเลย 8) 

ครูขาดความรูความเขาใจในหลักสูตรอยางลึกซ้ึง ทั้ง
เร่ืองการพัฒนาหลักสูตร และการปรับปรุงหลักสูตร
ไปสูการเรียนการสอน เน่ืองจากไมไดรับการพัฒนา
จากหนวยงานท่ีเก่ียวของ 9) ครูขาดขวัญกำลังใจใน
การทำงาน สืบเน่ืองจากการไดรับมอบหมายใหสอน

ในกลุมสาระการเรียนรูที่ไมถนัด การตองทำงานหนัก 
ไมมีเวลาพัก ความเบื่อหนายทอแท การไมกาวหนา
ในอาชีพ และการมีเงินเดือนนอย 10) ครูขาดการนิเทศ 
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ติดตามและประเมินผลการพัฒนา ครูสวนใหญไมได
รับการนิเทศจากศึกษานิเทศกท่ีมีความรูความชำนาญ
เฉพาะทาง การอบรมพัฒนาครูที่ผานมาขาดการ
ติดตามและประเมินผลการพัฒนาครู 11) การพัฒนา
อบรมครูไมสอดคลองกับความตองการของครู สวน
ใหญเปนการอบรมตามท่ีหนวยงานตนสังกัดเปนผู
กำหนด ซึ่งมักไมสอดคลองกับความตองการของครู
และเปนการอบรมที่ไมไดกำหนดแผนไวชัดเจน 

3. สภาพปญหาดานหลักสูตร พบวา  
1) หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานฯ มีความซับซอน 
เขาใจยาก เน่ืองจากการเปลี่ยนแปลงรูปแบบและ
โครงสรางของหลักสูตรภาษาหรือคำท่ีใชในหลักสูตร
เปนคำใหมๆ ที่ยากตอการจดจำและเขาใจ ประกอบ
กับการขาดการอบรมพัฒนาดานหลักสูตรใหกับครู
อยางเพียงพอ ทำใหเกิดปญหาตอการจัดทำหลักสูตร
สถานศึกษา และการแปลงหลักสูตรไปสูการจัดกิจกรรม
การเรียนรู 2) สถานศึกษาไมไดจัดหลักสูตรแบบ
บูรณาการ เน่ืองจากสาระการเรียนรูมีมาก เม่ือไมได
จัดทำเปนหลักสูตรแบบบูรณาการ ทำใหครูสอนไดไม
ครอบคลุมสาระท่ีจำเปน 3) สถานศึกษาจัดโครงสราง
หลักสูตรเอง ทำใหการจัดเวลาเรียนและรายวิชาของ
สถานศึกษาแตละแหงแตกตางกัน ซึ่งเกิดปญหาใน
กรณีท่ีผูเรียนยายสถานศึกษา 4) หลักสูตรสถานศึกษา
ขาดความครอบคลุมและไมสอดคลองกับสภาพของ
สถานศึกษาและผูเรียน เนื่องจากการจัดทำหลักสูตร

สถานศึกษาของสถานศึกษาหลายแหงไมไดดำเนิน
การตามหลักการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาอยาง
แทจริง 5) สถานศึกษาไมไดจัดทำหลักสูตรและจัดทำ
แผนการจัดการเรียนรูเอง แตใชตัวอยางในเอกสาร
หลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการเปนหลักสูตรสถาน

ศึกษา หลายแหงนำหลักสูตรของสถานศึกษาอื่นมา
ใชโดยไมไดปรับใหสอดคลองกับสภาพผูเรียนและ
บริบทของตน  

4. สภาพปญหาดานการจัดการเรียน 

การสอน พบวา 1) สถานศึกษาบางแหงมีการจัดการ

เรียนการสอนตามศักยภาพของผู เ รียน โดยแบง 
กลุมผูเรียนตามศักยภาพ 2) การจัดการเรียนการสอน
ของครูสวนใหญเนนการบรรยายและยังใชส่ือนวัตกรรม
การสอนนอย โดยครูยังใชการสอนแบบครูเปน
ศูนยกลาง ไมนิยมใชส่ือการเรียนการสอนหรือนวัตกรรม 
3) ครูสวนใหญจัดทำแผนการเรียนรู แตไมไดจัด 
การเรียนรูตามแผน สอนตามความเคยชินและ
ประสบการณ เ ดิมทำใหการเรียนการสอนไมมี
ประสิทธิภาพเทาที่ควร ครูสวนหนึ่งใชแผนการจัดการ
เรียนรูของสำนักพิมพเอกชน ซึ่งเม่ือจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนจริงก็ไมไดจัดตามแผนดังกลาว  ทั้งน้ี
ครูคนเดียวตองสอนหลายกลุมสาระการเรียนรู และ
สอนหลายระดับช้ัน 4) การจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนไมไดฝกใหผูเรียนไดศึกษาคนควาจากแหลงขอมูล
ท่ีหลากหลาย หรือขอมูลท่ีมาจากชีวิตและประสบการณ
จริง สวนใหญผูเรียนนิยมคนควาจากแหลงขอมูลท่ี
หลากหลาย หรือขอมูลท่ีมาจากชีวิตและประสบการณ
จริง สวนใหญผูเรียนนิยมคนควาและใชการคัดลอก
เนื้อหาจากเทคโนโลยีและอินเตอรเน็ตมานำเสนอครู
ผูสอน ซ่ึงทำใหขาดการอานหรือคิดวิเคราะห 5) เน้ือหา
และกิจกรรมการเรียนการสอนไมเช่ือมโยงกับชีวิต
จริง สวนใหญครูยกตัวอยางตามตำรา ขาดการแปลง
เนื้อหาท่ีเปนนามธรรมและหลักการใหเปนรูปธรรม
และสภาพจริง ทำใหไมสามารถเช่ือมโยงเน้ือหาและ
กิจกรรมการสอนเขากับชีวิตจริงได 6) จำนวนผูเรียน
ตอหองมากเกินไปทำใหการเรียนการสอนไมมี

ประสิทธิภาพ โดยสถานศึกษาขนาดใหญจัดแตละ
หองเรียนมีนักเรียนมากกวา 50 คน ทำใหครูจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนและดูแลผูเรียนไดไมทั่วถึง 7) การ

จัดช้ันเรียนแบบเรียนรวมเปนอุปสรรคตอการจัด
กิจกรรมการเรียนรูและควบคุมชั้นเรียนไดยาก โดยครู
ตองปรับกิจกรรมการเรียนรูอยางมากเพื่อใหผูเรียน

ปกติกับผูเรียนพิเศษสามารถเรียนดวยกันได 
5. สภาพปญหาดานส่ือการเรียนการสอน 

พบวา 1) ครูผูสอนสวนใหญใชสื่อการเรียนการสอน
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ไมหลากหลาย โดยใชสื่อการเรียนการสอนสำเร็จรูปที่
เปนหนังสือแบบเรียนมากเกินไป ไมใชสื่อประกอบ
การสอนอื่นๆ 2) ครูขาดความรูและทักษะในการผลิต
และพัฒนาสื่อการเรียนการสอน เนื่องจากครูไมไดรับ
การพัฒนาใหมีทักษะในการผลิตและพัฒนาส่ือการ
เรียนการสอน  ประกอบกับไมไดรับการสนับสนุน 
จากสถานศึกษาเทาท่ีควร 3) สื่อการสอนที่ไดรับจาก
สวนกลางไมตรงกับเนื้อหาและความตองการของ 
ครูไมสามารถนำมาใชในการจัดการเรียนการสอนได 
เ น่ื อ งจาก ไม มี อุ ปก รณ เ ช่ื อมต อ ในการ ใช สื่ อ 
ไมมีหองปฏิบัติการและหรืออุปกรณที่ ใชกับสื่อ  
4) สถานศึกษาขนาดเล็กขาดแคลนส่ือและอุปกรณ
การสอน เน่ืองจากการขาดแคลนงบประมาณเพ่ือ
จัดหาส่ือและอุปกรณการสอน และมีความตองการ
เรงดวนดานอื่นมากกวา 5) สื่อและเทคโนโลยีที่ใชใน
การเรียนการสอนไมเหมาะสมกับผูเรียน ทั้งน้ีเพราะ
ขาดความรูและทักษะในการเลือกใชสื่อและครูผูสอน
ไมไดมีสวนรวมในการจัดซื้อสื่อโดยตรง 

6. สภาพปญหาดานการวัดและประเมิน
ผลการเรียน พบวา 1) ครูใชวิธีการวัดและประเมิน
ผลไมเหมาะสม โดยครูสวนหน่ึงยังขาดความรูความ
เขาใจในการวัดและประเมินผลไมเหมาะสม 2) นโยบาย
ที่ไมใหผูเรียนติด 0 หรือ ติด ร และการเรียนซ้ำชั้น 
มีผลตอคุณภาพการเรียนการสอน เนื่องจากทำให 

ผูเรียนเล่ือนข้ึนไปเรียนในชั้นท่ีสูงข้ึน ขณะท่ีมีความรู
ไมเพียงพอ สงผลตอคุณภาพการเรียนการสอนและ
คุณภาพของผูเรียนในระยะยาว 3) ครูขาดทักษะใน

การสรางและหาคุณภาพเคร่ืองมือวัดและประเมินผล 
การสรางขอสอบสวนใหญเปนการวัดดานความรูความ
จำ 4) กำหนดใหมีการประเมินผลเปนรายปสำหรับ 
ผูเรียนชวงชั้นที่ 1 2 และ 3 ทำใหขาดขอมูลผลการ
ประเมินผลเพื่อนำมาใชในการพัฒนาผูเรียน 

การสังเคราะหอภิมานคุณภาพการศึกษาข้ัน

พื้นฐานและอุดมศึกษา   
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวง

ศึกษาธิการ (2552 : ค-ฝ)  ไดสังเคราะหงานวิจัยเก่ียว
กับคุณภาพการศึกษาไทย : การวิเคราะหอภิมาน ใน
ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและอุดมศึกษา สรุปไดวา
โมเดลความสัมพันธเชิงสาเหตุของคุณภาพการศึกษา 
ประกอบดวยปจจัยเชิงสาเหตุที่เปนปจจัยหลักและ
คุณภาพการศึกษา ดังนี้  

1. ลักษณะของผูบริหาร ไดแก 1) ทักษะ
ความสามารถ 2) เจตคติ ความพึงพอใจ คานิยม ความ
สนใจ 3) จิตลักษณะ 4) คุณธรรม จริยธรรม   
5) ลักษณะการทำงาน การปฏิบัติงาน การดำเนิน
งานตางๆ 6) ความสัมพันธกับผูอื่น 7) สภาพปญหา 
ความตองการและความตองการจำเปน 8) ภูมิหลัง
ของผูบริหาร 9) บริบทขององคกร บรรยากาศ และ
วัฒนธรรมองคกร10) สังกัดสถานศึกษา 11) ประเภท
องคกร/สถานศึกษา 12) ขนาดองคกร/สถานศึกษา
และ 13) ภูมิภาค 

2. ลักษณะของครู/อาจารย ไดแก 1) ทักษะ 
ความสามารถ 2) ความคิด สติปญญา 3) เจตคติ 
ความพึงพอใจ คานิยม ความสนใจ 4) บุคลิกภาพ 5) 
จิตลักษณะ 6) คุณภาพความเปนนักวิชาการ 7) 
ลักษณะการทำงาน การปฏิบัติงาน การดำเนินงาน
ตางๆ 8) ความสัมพันธกับผูอื่น 9) พฤติกรรมดาน

สุขภาพ 10) ภูมิหลังของครู/อาจารย 11) คุณภาพ
ของครู 

3. ลักษณะของผูเรียน ไดแก  1) ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน 2) ทักษะ ความสามารถ 3) ความคิด 

สติปญญา 4) เจตคติ ความพึงพอใจ คานิยม  
ความสนใจ 5) บุคลิกภาพ 6) จิตลักษณะ 7) คุณธรรม 
จริยธรรม 8) ลักษณะการทำงาน การปฏิบัติงาน การ

ดำเนินงานตางๆ 9) ความสัมพันธกับผูอื่น 10) สภาพ
ปญหา ความตองการ และความตองการจำเปน  
11) นิสัยการปฏิบัติตน12) ภูมิหลังของผูเรียน  

คุณภาพการศึกษากับทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 : พันธกิจที่ตองทบทวน?  
นรินทร  สังขรักษา 
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13) ภูมิหลังของผูปกครอง 
4. กระบวนการของผูบริหาร ไดแก 1) 

พฤติกรรมการบริหาร 2) การนิเทศ  การบริหาร การ
สอน การวัดและการประเมินผล 3) การสนับสนุนการ
จัดการศึกษา เชน งบประมาณ ทรัพยากรตางๆ   
4) การดำเนินงานในบริบทองคกร สรางบรรยากาศ 
และวัฒนธรรมองคกร 

5. กระบวนการของครู/อาจารย ไดแก 1) 
การจัดกิจกรรมการสอน หรือการจัดกระบวนการเรียนรู
2) วิธีการสอน รูปแบบการสอน 3) การจัดแผนกิจกรรม 
ชุดกิจกรรมที่ไมเนนการสอน 4) บทเรียนสำเร็จรูป 
โมดูลทั้งหลาย บทเรียนสำเร็จรูป CAI ตางๆ 5) การ
สอนดวยวีดีทัศน สื่อตางๆ 6) การสอนแบบมีกิจกรรม
เกม ประกอบการสอนตางๆ  7) การจัดสอนเปน 
วิชาเลือก 

6. กระบวนการของผูเรียน ไดแก  
1) พฤติกรรมการเรียนรู 2) บริบทเก่ียวกับกิจกรรม
การเรียน การเขารวมกิจกรรมตางๆ  

7. คุณภาพการศึกษา ประกอบดวย  
คุณภาพผูเรียน ไดแก 1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
2) ความคิด สติปญญา 3)  คุณภาพตางๆ ที่เกิดข้ึน
กับผูเรียน รวมถึงความพึงพอใจของผูเรียน คุณภาพ
ครู/อาจารย ไดแก 1) เจตคติ ความพึงพอใจ  
 คานิยม ความสนใจ 2) คุณธรรม จริยธรรม  3) 
คุณภาพท่ีเกิดขึ้นกับครู  คุณภาพผูบริหาร ไดแก  1) 

ทักษะ ความสามารถ 2)พฤติกรรมการบริหาร 3) 
คุณภาพความเปนนักวิชาการ 4) พฤติกรรมดานสุขภาพ  
5) นิสัยการปฏิบัติงาน 6)  คุณภาพ/ประสิทธิภาพ 
การจัดการศึกษา คุณภาพสถานศึกษา 7) คุณภาพที่
เกิดกับผูบริหาร คุณภาพสถานศึกษา ไดแก  คุณภาพ

ที่เกิดขึ้นกับสถานศึกษา  และคุณภาพชุมชน ไดแก 
คุณภาพที่เกิดขึ้นกับชุมชนหรือสังคม 

จึงเห็นไดวาปญหาการศึกษาไทยที่สำคัญ

ถือเปนเรื่องเรงดวนในขณะน้ีคือ “คุณภาพการศึกษา
ไทยในทุกระดับ” เน่ืองจากเปนผลผลิตของสถาบัน

การศึกษาในระดับตางๆ ที่จะตองใหบรรลุเปาหมาย 
จึงจำเปนตองเรียนรูทักษะในศตวรรษที่ 21 เพ่ือให 
ผูเรียนมีทักษะท่ีจำเปน รวมถึงการทบทวนพันธกิจการ
ศึกษา 

 
ทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21  

การเรียนรูแหงศตวรรษท่ี 21 (21st Century 
Learning) ไดถูกกำหนดใหเปนยุทธศาสตรการทำงาน
เ พ่ือการจัดการศึกษาเรียน รู ใน ยุคใหม ให เ กิด
ประสิทธิภาพสูงสุดตอการจัดการเรียนรู ผูเขียนขอ 
นำเสนอตัวแบบของภาคีเพื่อทักษะแหงศตวรรษที่ 21 
(Partnership for 21st Century Skill,2007)  
ดังรายละเอียด ดังนี้ (วรพจน วงศกิจรุงเรือง และอธิป 
จิตตฤกษ, 2554 ; Partnership for 21st Century 
Skill, 2009 ; สุรศักดิ์ ปาเฮ, 2013 www. addkuter 
3.com ) 

สวนที่ 1 ดานผลลัพธที่เกิดกับผูเรียน  
(Student Outcomes) กลาวถึง 

1. วิชาแกนหลักและแนวคิดสำคัญของการ
เรียนรู ประกอบดวย 

 - ภาษาอังกฤษ การอาน หรือศิลปะ 
การใชภาษา 

 -  เศรษฐศาสตร 
 -  ภาษาสำคัญของโลก   
 -  วิทยาศาสตร 

 -  ศิลปะ   
 -  ภูมิศาสตร 
 -  คณิตศาสตร   
 -  ประวัติศาสตร 
 -  การปกครองและหนาที่พลเมือง 

วิชาแกนหลักสำคัญเหลานี้ นำมาสูการ
กำหนดเปนกรอบแนวคิดและยุทธศาสตรสำคัญ 
ตอการจัดการเรียนรู ในเน้ือหาเชิงสหวิทยาการ  

(Interdisciplinary) ประกอบดวย  
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 1.1 จติสำนกึตอโลก (Global Awareness) 
 1.2 ความรูพืน้ฐานดานการเงิน เศรษฐกจิ 

ธุรกิจและการเปนผูประกอบการ (Financial} Economic} 
Business and Entrepreneurial Literacy)   

 1.3 ความรูพื้นฐานดานความเปน
พลเมือง (Civic Literacy)  

 1.4 ความรูพื้นฐานดานสุขภาพอนามัย 
(Health Literacy)   

 1.5 ความรูพื้นฐานดานสิ่งแวดลอม 
(Environmental Literacy) 

2. ทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม (Learning 
and Innovation Skills) 

 2.1 ความคิดสรางสรรคและนวัตกรรม 
(Creatively and Innovation) 

 2.2 การคิดเชิงวิพากษและการแกปญหา 
(Critical Thinking and Problem Solving) 

 2.3 การสื่ อสารและการมีส วนรวม  
(Communication and Collaboration) 

3. ทักษะดานสารสนเทศ ส่ือ และเทคโนโลยี  
(Information, Media and Technology Skills) 

  3.1 ความรูพื้นฐานดานสารสนเทศ 
(Information Literacy) 

 3.2 ความรูพื้นฐานดานสื่อ (Media 
Literacy) 

 3.3 ความรูพื้นฐานดานไอซีที (ICT : 

Information, Communication and Technology 
Literacy) 

4. ทักษะชีวิตและงานอาชีพ (Life and 
Career Skills) 

 4.1 ความยืดหยุนและการปรับตัว 
(Flexibility and Adaptability) 

 4.2 เปนผูมีความคิดริเริ่มและเปนผูนำ 
(Initiative and Self-Direction) 

 4.3 ทักษะทางสังคมและการเรียนรู
ขามวัฒนธรรม (Social and Cross-Cultural Skills) 

 4.4 การเพิ่มผลผลิตและการรูรับผิด  
(Productivity and Accountability) 

 4.5 ภาวะผูนำและความรับผิดชอบ  
(Leadership and Responsibility) 

สวนท่ี 2 ระบบสนับสนุนการศึกษาของ
ศตวรรษที่ 21  

เปนปจจัยสนับสนุนท่ีจะทำใหผูเรียนเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุดทางการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 
ประกอบดวย 

1. มาตรฐานในศตวรรษที่ 21 
2. การประเมินทักษะในศตวรรษที่ 21  
3. หลักสูตรและการสอนในศตวรรษที่ 21  
4. การพัฒนาวิชาชีพในศตวรรษที่ 21 
5. สภาพแวดลอมทางการ เ รียน รู ใน

ศตวรรษที่ 21 
เหตุผลสำคัญท่ีกลาวถึงเหลาน้ีจึงเปนคำตอบ

ที่ชัดเจนวากรอบแนวคิดของกลุมภาคีเครือขายนี้เปน
ที่ยอมรับกันในวงกวางตอการนำไปปรับใชในแตละ

บริบทสังคมเพ่ือสรางศักยภาพทางการเรียนรูสังคม
แหงการเปล่ียนแปลงในปจจุบันไดอยางเหมาะสม  
สามารถสรุปไดดังแผนภูมิที่ 1 

 

คุณภาพการศึกษากับทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 : พันธกิจที่ตองทบทวน?  
นรินทร  สังขรักษา 



50

วารสารศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ปที่ 11 ฉบับที่ 1, 2 (มิถุนายน 2556 - มีนาคม 2557) 

คุณภาพการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
คุณภาพการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ไดมี

การกลาวถึงคุณภาพการศึกษากันบอยมาก เน่ืองจาก
ปจจุบัน การศึกษาในระดับน้ี มักมีการแขงขันกันสูง
มาก ทั้งภาครัฐที่มีการออกนอกระบบหรือสถาบัน
ภายใตการกำกับของรัฐ รวมถึงภาคเอกชน จึงทำ 
ใหเกิด “ธุรกิจศึกษา” ในบางแหงมีการโฆษณา
ประชาสัมพันธเพ่ือชวงชิงผูเรียน ทำใหผูเรียนเปรียบ

เสมือนสินคา (Goods) จนมีขาวหรือคำพูดทำนองวา 
“จายครบจบแน” แถมยังมีการประชาสัมพันธดวย
การรับจางเปนท่ีปรึกษา (รับจาง) ทำวิทยานิพนธตาม 
Website ตางๆ จำนวนมาก มีการต้ังขอสังเกตวาหาก

พิจารณาดูจากสมรรถนะของผูเรียนบางสวนท่ีจบการ
ศึกษาแลวไมนาท่ีจะเปนไปไดจากระยะเวลาการเรียน 
การทำงาน ภูมิหลังและผลงานดังกลาว ขณะท่ีประเทศ

ไทยตองเตรียมพรอมเขาสูประชาคมอาเซียนในป 
2558 จึงตองใหความสำคัญกับ “คุณภาพการศึกษา” 
เปนสำคัญ 

ขณะท่ีประเด็นสำคัญเก่ียวกับ “คุณภาพการ
ศึกษา” ระดับบัณฑิตศึกษา ระหวางระดับมหาบัณฑิต

และดุษฏีบัณฑิต ทั้งผูที่กำลังเรียนหรือท่ีสำเร็จ 
การศึกษา มีความแตกตางกัน โดยเฉพาะเร่ืองของ
คณุสมบตัแิละความรูความสามารถ ดงัน้ี  

1. เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิต
ศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2546 ในหมวดท่ี 2 ขอมูล
เฉพาะของหลักสูตร ปรัชญา และวัตถุประสงคของ
หลักสูตร ปรัชญา “นักสรางและนักจัดการนวัตกรรม
ทางสังคมที่เปนเลิศ ดวยกระบวนการวิจัยเชิงสห

วทิยาการแบบองครวม” สวนวตัถปุระสงค เพือ่1) ผลติ
มหาบัณฑิตมีความรูความเขาใจในศาสตรตางๆ ใน
สวนที่เกี่ยวของกับการศึกษาเพ่ือการพัฒนาสังคม  
2) ผลิตมหาบัณฑิตมีความสามารถในการนำความรู
ดานวชิาการมาประยุกตใชในการพฒันาสงัคมไดอยาง
มีประสิทธิภาพ  3) ผลิตมหาบัณฑิตมีความสามารถ

ในการบูรณาการความรูเชิงสหวิทยาการ ในการวางแผน
และวิเคราะหแผนพัฒนาการศึกษาและแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม 4) ผลิตมหาบัณฑิตมีความรูความ
สามารถในการคนควาวจิยัเพ่ือพฒันาองคความรูใหมๆ  
ทางการศึกษาเพ่ือการพัฒนาสังคม และ 5) ผลิต

มหาบณัฑติเปนผูนำทางการศกึษาในการพฒันาสงัคม 

 

 
 

แผนภูมิที่ 1  แสดง Model of 21st Century Student Outcomes and Support Systems. 
 Source: http:// 21 stcenturyskills.com. 
 
 

คุณภาพการศึกษากับทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 : พันธกิจที่ตองทบทวน?  
นรินทร  สังขรักษา 



51

วารสารศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ปที่ 11 ฉบับที่ 1, 2 (มิถุนายน 2556 - มีนาคม 2557) 

2. เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิต
ศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2546 ในหมวดท่ี 2 
ขอมูล เฉพาะของหลักสูตร ปรัชญา และวัตถุประสงค
ของหลักสูตร ปรัชญา “มุงเนนการสรางคุณธรรมและ
จริยธรรมทางวิชาการและวิชาชีพ และจัดการความรู
เพ่ือการพัฒนาประเทศ  โดยอาศัยองคความรูของ
ศาสตรตางๆ แบบสหวิทยาการ โดยเฉพาะการนำ
การศึกษาไปใชในการพัฒนาประเทศและสังคม ซึ่ง
มุงพัฒนาผูเรียนใหเปนนักบูรณาการศาสตรตางๆ 
รวมถึงการจัดการความรูของภูมิปญญาทองถ่ิน” 
วัตถุประสงค (1) ดานการผลิตบัณฑิต: เพ่ือผลิตบัณฑิต
ที่มีความเปนเลิศทางวิชาการ มีคุณธรรม จริยธรรม  
มีคุณสมบัติของการเปนนักคิดและนักบูรณาการศาสตร
ที่พึงประสงค ตลอดจนมีความสามารถในการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ  ในการสรางและจัดการความรู
แบบบูรณาการ เพื่อการพัฒนาประเทศ  (2) ดานการ
พัฒนาองคความรูใหม: 1) เพื่อผลิตและพัฒนาองค
ความรูใหมเชิงวิชาการ โดยเนนการจัดการความรู
ภูมิปญญา เพื่อการพัฒนาประเทศ แบบสหวิทยาการ 
โดยอาศัยการศึกษา การพัฒนา การวิจัย ฯลฯ ที่มี
มาตรฐานและความเขมแข็งทางวิชาการเพื่อรองรับ
การเปนประชาคมอาเซียน 2) เพ่ือเปนศูนยกลางทาง
พัฒนศึกษาแหงภูมิภาคตะวันตกในการพัฒนา
ภูมิปญญาไทยสูสากล (3) ดานนวัตกรรมสังคมเพ่ือ
การพัฒนาประเทศ: 1) เพื่อสนองนโยบายและ

ยุทธศาสตรของชาติในการพัฒนาคน การพัฒนาสังคม 
การพัฒนาประเทศ เพ่ิมความสามารถในการแขงขัน
ระดับนานาชาติและการสรางความเขมแข็งใหกับชุมชน 
และ 2) เพื่อสนองนโยบายและยุทธศาสตรของ
มหาวิทยาลัย ในดานการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ชุมชน สังคม และประเทศชาติ  

จากขอมูลเอกสารดังกลาว ซึ่งสามารถแยก

ไดชัดเจนระหวางคุณสมบัติและความรูความสามารถท่ี
แตกตางกันระหวางผูสำเร็จการศึกษาในระดับดุษฏี
บัณฑิตและระดับมหาบัณฑิต ที่มีโครงสรางหลักสูตร

ที่แตกตางกันในเรื่องจำนวนหนวยกิต และการบังคับ
ใหทำวิจัยในระดับปริญญาเอก ในสภาพท่ีเปนจริง
สามารถแยกระหวางการทำวิจัยเพ่ือวิทยานิพนธที่มี
คา 12 หนวยกิตในระดับมหาบัณฑิต และ 48 หนวยกิต 
ในแบบ 1.1 (By Research) และ 36 หนวยกิตในแบบ 
2.1  (แบบช้ันเรียนปกติ) ดังน้ันจึงสามารถแยกไดชัดเจน
ระหวางระดับมหาบัณฑิตและดุษฏีบัณฑิต แตเปน 
การยากท่ีจะแยกในระดับดุษฏีบัณฑิต แบบ 1.1 จำนวน 
48 หนวยกิต และแบบ 2.1 จำนวน 36 หนวยกิต เพราะ
เปนการยากท่ีจะวัดคุณภาพของวิทยานิพนธโดยใช 
เวลา หรือหนวยกิต เปนเครื่องกำกับ หรือเปนเครื่อง
บงบอกคาของวิทยานิพนธแตเพียงอยางเดียว จำเปน
ตองใชหลักเกณฑอื่นรวมดวย ในการวัด “คุณภาพ” 
หรือ “ความเขมขน” ของวิทยานิพนธ  

อยางไรก็ตาม ถาจะพิจารณาส่ิงท่ียอมรับ
กันโดยทั่วไปในมหาวิทยาลัยสวนใหญ นาจะเนน  
3 องคประกอบ คอื 1) วธิวีทิยาใหม 2) องคความรูใหม  
3) การประยกุตทัง้วธิวีทิยาและองคความรูทีโ่ดดเดน 

ดัง น้ันวิทยานิพนธจะตองเปนงานวิจัย  
“เริ่มตน” หรือ “ใหม”  หรือ “ไมตามอยางผูใด”หรือใน 
ภาษาอังกฤษก็คือจะตองมี Originality (อดุลย  วิริย
เวชกุล, ม.ป.ป. : 32-33) ซึ่งจะนำไปสู  “ความรูใหม” 
(Original contribution to knowledge) คำวา 
Originality  พจนานุกรม The Oxford English 

Reference Dictionary ใหความหมายดังน้ี Originality 
n. 1. The power of creating or thinking creatively. 
2. Newness or freshness. 

ประเด็นสำคัญที่จะบอกความแตกตางของ
ผลงานวิทยานิพนธ “ใหม” “เริ่มตน” หรือ “ไมตาม
อยางผูใด” นั้น อดุลย วิรัยเวชกุล (ม.ป.ป. : 33-37 ) 
ไดกลาวไวในดัชนีบงชี้คุณภาพบัณฑิตศึกษา ไวอยาง
นาสนใจ โดยพิจารณาจากปจจัยท่ีเก่ียวของกับ 

การทำวิจัยหลายประการ เชน  
1. “ความเขมขน” ของเนื้องาน ดวยเหตุนี้

จึงมีการกำหนดระยะเวลา หรืออีกนัยหน่ึงจำนวน
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หนวยกิตท่ีทำการวิจัยเพ่ือวิทยานิพนธน้ัน เพ่ือเปนการ
เปรียบเทียบ กลาวคือ ถามีจำนวนของหนวยกิต
วิทยานิพนธมากนาจะเชื่อไดวา งานวิทยานิพนธนั้นมี
ความเขมขนมากกวาวิทยานิพนธที่มีจำนวนหนวยกิต
วิทยานิพนธนอยกวา 

2. การตีพิมพในวารสารท่ีเปนระดับนานา
ชาติ การกำหนดใหตองมีการตีพิมพในวารสารนานา
ชาติ  ซึ่งเปนที่ยอมรับกันวาเปนวารสารที่มี Impact 
Factor หรือบุคคลภายนอกเปนผูใหความเห็นวา มี 
“คุณคา” สมควรไดรับการตีพิมพหรือไม และบุคคล
ภายนอกท่ีเปน Peer Review ตองมีความเช่ียวชาญ
ในเร่ืองที่ไดรับเพื่อลงตีพิมพ และมีความเปนกลาง
อยางแทจริง วารสารนานาชาติอาจจะเปนวารสารที่
พิมพในประเทศไทยหรือตางประเทศก็ได สำหรับระดับ
ดุษฏีบัณฑิต และวารสารระดับชาติ สำหรับมหาบัณฑิต  

3. ความยาวห รือคว ามหนาของ
วิทยานิพนธ ในบางครั้ง ความยาวหรืออีกนัยหนึ่ง
ความหนาของรูปเลมวิทยานิพนธก็อาจเปนการแสดง
ถึงความเขมขนของวิทยานิพนธได แตจะตองพิจารณา
ดวยวา  ความยาวหรือความหนาน้ันเปนสวน “เน้ือ” 
ของวิทยานิพนธอยางแทจริง ในมหาวิทยาลัยบาง
แหงไดมีการกำหนดความยาว หรือความหนาของ
วิทยานิพนธไว เพ่ือที่ผูเขียนวิทยานิพนธจะตองใช
ความรูความสามารถในการ “กล่ัน-กรอง” เฉพาะสวนท่ี
สำคัญและจำเปนเทาน้ัน ไมประสงคที่จะใหมีการ

บรรยายที่มากมาย ที่ไมเกี่ยวของกับสวนที่เปน “เนื้อ” 
ของวิทยานิพนธ ดังตัวอยางของมหาวิทยาลัยหลาย
แหงที่เขียนวิทยานิพนธเปนภาษาอังกฤษ จึงไดมีการ
กำหนดวา วิทยานิพนธในระดับดุษฏีบัณฑิตจะตองมี
ความยาวไมเกิน 80,000 คำ และในระดับมหาบัณฑิต

จะตองไมเกิน 20,000 คำ เปนตน 
4. กรรมการสอบวิทยานิพนธจาก

ภายนอก การกำหนดใหมีผูสอบวิทยานิพนธจาก

ภายนอกเปนวิธีการท่ีสำคัญและนิยมใชในการสอบ
วิทยานิพนธเพ่ือจะใหเกิดความมั่นใจวาวิทยานิพนธ

นั้นมี “คุณภาพ” ไดมาตรฐานของระดับปริญญาที่จะ
ไดรับ ดังนั้นกรรมการสอบวิทยานิพนธจากภายนอก
ตองมีคุณสมบัติ 2 ประการ คือ 1) เปนผูมีความชำนาญ
ในเร่ืองท่ีนักศึกษาไดทำการวิจัยและเขียนวิทยานิพนธ
นั้น2) จะตองมีความรูและทักษะในการสอบและการ
ใหคะแนนวิทยานิพนธอยางถูกตองตามหลักวิชาการ
อีกดวย 

จึงเห็นไดวา ในการทำวิทยานิพนธท้ังในระดับ
มหาบัณฑิต “ความเขมขนของวิทยานิพนธ ท้ังในเร่ือง 
ความใหม เร่ิมตน ไมตามอยางผูใด” และความซับซอน
ของเนื้อหาจะไมมากเทากับวิทยานิพนธของระดับ 
ดุษฏีบัณฑิต แตก็เปนการยากท่ีจะกำหนดขอบเขตท่ี
ชัดเจน สิ่งเหลานี้เปนเคร่ืองกำหนด “คุณภาพ” ของ
ปริญญาของมหาวิทยาลัยน้ันๆ วามีความนาเช่ือถือ
เพียงใด 

 
สาระสำคัญในการพัฒนาสมรรถนะสำคัญของ 
ผูเรียน 

สมรรถนะเปนส่ิงท่ีผูเรียนสามารถปฏิบัติได 
(Ability to do) ซึ่งไดกำหนดไว 5 ดาน คือ 1) ความ
สามารถในการส่ือสาร 2) ความสามารถในการคิด  
3) ความสามารถในการแกปญหา 4) ความสามารถ
ในการใชทักษะชีวิต  และ 5) ความสามารถในการใช
เทคโนโลยี มีสาระสำคัญดังนี้  

1. ความสามารถในการส่ือสาร ไดแก 
การรับและสงสารอยางมีประสิทธิภาพ การใชภาษา

และการส่ือสารอยางมีวัฒนธรรม การใชการส่ือสาร
เพื่อการถายทอดความคิด ความรู ความเขาใจ ความ
รูสึกและทัศนะ การแลกเปล่ียนความรู ความคิดและ

ประสบการณ การ เจรจาตอรองเพ่ือขจัดและลดปญหา
ความขัดแยงตางๆ การเลือกรับหรือไมรับขอมูลขาวสาร 
ดวยหลักเหตุผลและความถูกตอง และการเลือกใชวิธี
การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ โดนคำนึงถึงผลกระทบที่
มีตอตนเองและสังคม 

2. ความสามารถในการคิด ไดแก การคิด
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วิเคราะห การคิดสังเคราะห  การคิดสรางสรรค การ
คิดอยางมีวิจารณญาณ และการคิดอยางเปนระบบ 

3. ความสามารถในการแกปญหา ไดแก  
การแกปญหาอุปสรรคตางๆ อยางถูกตองเหมาะสม 
การเขาใจความสัมพันธและการเปลี่ยนแปลงของ
เหตุการณตางๆในสังคม การแสวงหาความรู ประยุกต
ความรู ม า ใช ในการป อ งกั นและแก ไ ขปญหา  
การตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพ โดยคำนึงถึงผลกระทบ
ที่เกิดขึ้นตอตนเอง  สังคมและสิ่งแวดลอม 

4. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต 
ไดแก การนำกระบวนการตางๆ ไปใชในการดำเนิน
ชีวิตประจำวัน การเรียนรู การทำงาน และการอยูรวม
กันในสังคม  การเสริมสรางความสัมพันธอันดีระหวาง
บุคคล  การจัดการปญหาและความขัดแยงอยาง 
เหมาะสม  การปรับตัวใหทันกับการเปลี่ยนแปลงของ
สังคมและสภาพแวดลอม และการหลีกเล่ียงพฤติกรรม
ไมพึงประสงคที่สงผลกระทบตอตนเองและผูอื่น 

5. ความสามารถในการใชเทคโนโลยี 
ไดแก  การเลือกและใชเทคโนโลยีตางๆไดอยาง
เหมาะสม และการใชทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี
เพื่อการพัฒนาการเรียนรู การสื่อสาร การทำงาน  
การแกปญหาอยางสรางสรรค ถูกตอง เหมาะสม และ 
มีคุณธรรม 

 

พันธกิจที่ตองทบทวนเพื่อคุณภาพการศึกษา 
 จากการวิเคราะหสังเคราะห และประมวล

ขอมูลดังไดกลาวมาแลว มีขอเสนอพันธกิจที่ตอง
ทบทวนเพ่ือคุณภาพการศึกษา ในศตวรรษท่ี 21  
มุงเปาสูการเรียนรูแบบคิดวิเคราะห ดังนี้ 

 1. การเรียนการสอนที่ประเทศอังกฤษ เนน
ใหผูเรียนไดอภิปราย แสดงความคิดเห็นในหองเรียน 
สำหรับประเทศไทยการท่ีจะสอนใหผูเรียนคิดวิเคราะห 

ตองปรับหลักสูตรใหมีแกนสาระ และใชวิธีการสอน 
ที่หลากหลาย ภายใตแผนการสอนที่กำหนดใช 
Learning how to learn ใหผูเรียนไดเรียนรูจาก

สถานการณปญหา เนนกระบวนการแกปญหา ซึ่งจะ
ทำใหผูเรียนเกิดระบบคิด หลังจากนั้นประเมินการ
เรียนรูของผูเรียน จากการประเมินในหองเรียนและ
ประเมินกระบวนการเรียนรู ที่ไมใชเปนเพียงการทำ
ขอสอบเทานั้น 

 2. การเรียนการสอนในปจจุบันยังเนนทองจำ 
แตขอสอบ O-NET/A-NET/GAT/PAT เปนแบบคิด
วิเคราะห ดังน้ันการเรียนการสอนและวิธีวัดผล 
ไมสอดคลองกัน ควรมีการจัดกระบวนการเรียนการ
สอน ปรับสมดุลการเรียนรูมากกวาการทำขอสอบ 
หนังสือเรียนของประเทศไทยเปนเพียงแบบฝกหัด 
มีคำตอบที่ถูกตองเพียงคำตอบเดียว แตในประเทศ
ญี่ปุนแบบเรียนสวนใหญเปนแบบคำถามปลายเปด  
ใหความสำคัญกับสถานการณและการแกปญหา 
มีการเตรียมการสอนอยางเปนระบบ มีครูเขาไปสังเกต
เพื่อใหเห็นกระบวนการคิดของผูเรียน 

 3. การฝกใหผูเรียนรูจักคิดวิเคราะหตอง 
แกปญหาท่ีโครงสรางเปล่ียนแปลงระบบจาก Top 
down เปน Bottom up ใหคนในระดับปฏิบัติมีโอกาส
ไดคิด ครูตองสอนนอยๆ ใหเวลาผูเรียนไดคิด วิเคราะห  
จัดกิจกรรมและใชส่ือการสอนใหมาก รวมท้ังตองปฏิรูป
การประเมินผลดวย  

 4. ควรมีการเปลี่ยนแปลงครูใหเปนครูยุค
ใหม โดยเปล่ียนวัฒนธรรมการสอน ที่เนนการสอน

แบบบูรณาการเช่ือมโยง สอนวิเคราะหแบบสรางสรรค 
มีความรวมมือและทำงานเปนทีม ท้ังน้ีควรมีการอบรม
และพัฒนาครูทั้งระบบ และตองทำอยางตอเน่ือง 

วิธีการที่จะทำใหเกิดความตอเนื่อง คือ  
 4.1 ตองหาคูมือใหกับครู เพ่ือทำ

แผนการจัดการเรียนรู ทำสื่อ สิ่งเหลานี้คือวงจรที่จะ
ทำใหระบบการเรียนรูในโรงเรียนซ่ึงมีอยูแตในหอง
เรียนตลอดเปลี่ยนแปลงไป 

 4.2 มหาวิทยาลัยตองเขามาชวยใน
ดานวิชาการ (Hub) มากขึ้น 

 4.3 สำนักงานเขตพ้ืนที่เปนเจาภาพใน
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การอบรมครูอยางตอเนื่อง 
 4.4 มีการนิเทศภายในโดยโรงเรียน 
 4.5 มีการปฏิบัติที่ เปนเลิศ (Best 

Practices) ใหดูเปนตัวอยาง มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู
รวมกัน 

 5. ควรสงเสริมใหครูมีจิตวิญญาณ
ความเปนครู ใหความสำคัญกับครูมากขึ้น หนาที่ของ
ครู คือ “สอนอยางไรใหผูเรียนฉลาด” ใหคิดวิเคราะห
เปน คิดอยางเปนระบบ ครูไมใชแคทำวิจัยเพ่ือประเมิน 
วิทยฐานะ แตตองเปนครูโดยจิตวิญญาณ ไมใชแค
เปนวิชาชีพเทาน้ัน ตองพัฒนาครู โดยดูแลครูใหดี 
สรางแรงจูงใจและสรางคุณภาพของครูใหดี และตอง
ใหชุมชนมีสวนรวมในการพัฒนาครูดวย ควรมีการ
ปรับกระบวนการสอนของครู การท่ีผูเรียนคิดวิเคราะห
ไมเปน ตองยอนกลับไปดูวาครูคิดวิเคราะหเปนหรือ
ไม หรือครูยังยึดติดกับวัฒนธรรมแบบเดิมๆ  

 6. หลักสูตรในปจจุบันเนนการคิด
วิเคราะหอยูแลว แตวิธีสอนยังไมสอนใหคิดวิเคราะห 
ดังนั้น  การแกปญหาตองเริ่มจากผูบริหารกอน 

 7. การนำหลักสูตรไปใชควรใชในรูป
แบบที่เหมาะสมในแตละพ้ืนท่ี ไมควรใชเหมือนกัน
ทัง้หมด เพราะสภาพบรบิทแตละพ้ืนท่ีมคีวามแตกตาง
กนั นอกจากนีห้ลกัสตูรทีน่ำมายังมีสาระทีแ่นนเกนิไป 

 8. ควรมีการกระจายอำนาจทางการ

ศึกษาใหมากขึ้น เพื่อยกระดับคุณภาพโรงเรียน 
 9.  ใหความสำคัญกับโรงเรียนในการ

ชวยผลักดันการปฏิรูปการศึกษา ใหโรงเรียนเปลี่ยน

การสอน เปนการสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม  
ไมควรเปนการสอนแบบทองจำ 

 10.  ควรดึงชุมชนเขามามีสวนรวมใน
การจัดการศึกษา 

 11.  ปญหาการศึกษาของประเทศไทย

อยูที่คุณภาพ ดังน้ันตองสรางคนใหมีคุณภาพ ให
สามารถคิดวิเคราะหเปน โดยจัดทำหลักสูตรใหมีความ
เหมาะสม การเรียนภาษาของผูเรียน ตองสามารถ

อานและจับใจความได ตองยอความเปน การสอบ
ตองวัดและประเมินผลใหเห็นส่ิงที่ตองการเห็นในตัว 
ผูเรียน เชน การใหผูเรียนคิดวิเคราะหตองใหผูเรียน
คิดวิเคราะหตองใหผูเรียนยอความ วิเคราะหได 

 12. ปญหาการจัดการศึกษาอยูที่ 
Process หรือ Content ที่ไมมีการกำหนด Output 
Design และ Outcome Design ที่ชัดเจน การวัด
ประเมินผลอาจทำเปนรายวัน รายเดือน หรือราย
สัปดาห 

นอกจากนี้ผูเขียนไดมีโอกาสทำโครงการ 
Browser in Service โดยใชกระบวนการสรางระบบ 
พี่เล้ียง Coaching and Mentoring ใหกับบุคลากร
ทางการศึกษา ดังน้ันจึงเห็นวาควรมีการจัดทำโครงการ
นี้ในทุกระดับท้ังการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและระดับ
อดุมศกึษา เพือ่ใหผูเรยีนมทีกัษะพ้ืนฐานดาน Literacy, 
Numeracy และ Reasoning Ability พรอมกับจัดการ
เรียนรูกับผูเรียน คือ 1) Learning to Question 2) 
Learning to Search 3) Learning to Construct 4) 
Learning to Communicate 5) Learning to Serve 
และในป 2557 ไดรับทุนทางสำนักงานคณะกรรมการ
วิจัยแหงชาติ (วช) และสำนักงานกองทุนสนับสนุน
การวิจัย (สกว.) ในแผนงานการยกระดับคุณภาพการ
ศึกษาและสรางสรรคการเรียนรูในภูมิภาคตะวันตก 
ประกอบดวย 6 โครงการยอยท้ังตนน้ำ กลางน้ำและ
ปลายน้ำในการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ

และการศึกษาตามอัธยาศัย ซึ่งในขณะนี้กำลังดำเนิน
การวิจัยเพ่ือใหบรรลุผลสำเร็จตามแผนงาน/โครงการ
ดังกลาว ในอนาคตคงจะไดมีโอกาสนำเสนอผลการ
วิจัยตอไป  

 

แนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
แนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ในศตวรรษท่ี 21 ผูเขียนมีขอเสนอแนวทางในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา ที่ตองมีทั้ง 5 องคประกอบ 

ดังนี้   
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1. องคประกอบดานครู /อาจารย มี
ทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 นิสัยใฝเรียนรูอยาง
ตอเน่ือง (Habit of Continuous Learning) บุคลิก
ทาที (Personality Outlooks) มีทักษะในวิชาชีพใน
การพัฒนาหลักสูตร และการะบวนการเรียนรูอยางมี
ประสิทธิภาพ โดยใชสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีที่
เหมาะสมและทันสมัยเหมาะสมกับผูเรียนมีความ
กระตือรือรน สนใจ ใสใจ ดูแลชวยเหลือผูเรียนไดเรียนรู
และพัฒนาตนเองตามศักยภาพอยางเต็มกำลังความ
สามารถ เปนตนแบบที่ดี (Role Model) ทั้งนี้ตองผาน
การเรียนรูโดยอิงปญหาและการเรียนรูโดยใชการวิจัย
เปนฐาน  

2. องคประกอบผูบริหารสถานศึกษา มี
ทักษะเชนเดียวกับครู/อาจารย สิ่งสำคัญตองเปนผูนำ
การเปล่ียนแปลงใหสถาบันการศึกษามีการบริหาร
จัดการท่ีดี มีความรูความสามารถในการพัฒนาวิชาการ 
หลักสูตร นวัตกรรมและกระบวนการเรียนรูไปสูการ
ปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพ และมีคุณภาพสงผลให
เกิดประโยชนสูงสุดแกนักเรียน โดยอาศัยการมีสวนรวม
จากทุกฝายที่เกี่ยวของ 

3. องคประกอบดานผูเรียน มีนิสัยใฝรู 
รักการอาน และการคนควา สามารถแสวงหาความรู
ดวยตนเองเปนคนดี มีคุณธรรม รูจักคิดวิเคราะหเปน
ระบบ มีทักษะการดำรงชีวิตในสังคมยุคใหม ใช
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการเรียนรู 
สรางงาน สรางอาชีพ สามารถนำเสนอผลงานไดอยาง

สรางสรรค สืบสานวิถีวัฒนธรรมไทยและม่ันใจในตนเอง  
4. องคประกอบดานสถาบันการศึกษา 

เปนสถาบันการศึกษาตนแบบการพัฒนา ในระบบ

พี่เลี้ยง Coaching and Mentoring เปนโรงเรียนชั้นดี 
มีคุณภาพ มีบรรยากาศและสภาพแวดลอมที่อบอุน 
ปลอดภัยตอการเรียนรู มีอัตลักษณที่โดดเดน ซึ่งเกิด
จากการรวมคิด รวมปฏิบัติ รวมพัฒนา รวมสนับสนุน
จากผูมีสวนเกี่ยวของและประชาสังคม  

5. องคประกอบดานผูปกครองและ
ชุมชน ใหการยอมรับ เช่ือถือ มีความรูสึกรวมเปน
เจาของและสนับสนุนการดำเนินงานของสถาบัน 
การศึกษา 

  
บทสรุป 

จากท่ีกลาวมาผูเขียนไดชี้ประเด็นปญหา
ของการศึกษาไทยท่ีส่ังสมมาต้ังแตการเร่ิมจัดการศึกษา
ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา ระดับอุดมศึกษา
และระดับบัณฑิตศึกษาท่ีตองมีการทบทวนพันธกิจ
ในการจัดการเรียนการสอนแบบใหม ดวยการพัฒนา
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา หากในระดับประถม
ศึกษาและมัธยมศึกษาตองมุงเนนเรื่องของ Literacy, 
Numeracy และ Reasoning Ability พรอมกับจัดการ
เรียนรูกับผูเรียน คือ 1) Learning to Question 2) 
Learning to Search 3) Learning to Construct 4) 
Learning to Communicate 5) Learning to Serve 
สวนในระดับอุดมศึกษาตองเนนการคิดวิเคราะห 
สังเคราะห รวมถึงการคิดแบบสรางสรรค ใหผูเรียน
ศึกษาคนควาดวยตนเอง ผูสอนตองสอน/พูดใหนอย 
แตผูเรียนตองพูด/คิดใหมาก ในระดับบัณฑิตศึกษา
ตองมีการศึกษาคนควาดวยตนเองมีผลงานวิทยานิพนธ 
ที่มีคุณภาพ และมีการแลกเปล่ียนเรียนรูใหมาก  
จึงเห็นไดวาทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 ไดเปล่ียน
กระบวนทัศนไปสูการเรียนรูดวยตนเอง และมองสังคม
รอบดานแบบพัฒนาศึกษาที่ตองรูลึกและรูกวาง รวม

ถึงเปนนักบูรณาการศาสตร สอดคลองกับประเทศ
อังกฤษที่กำหนดการเรียนการสอน เนนใหผูเรียนได
อภิปราย แสดงความคิดเห็นในหองเรียน สำหรับ

ประเทศไทยการท่ีจะสอนใหผูเรียนคิดวิเคราะห ตอง
ปรับหลักสูตรใหมีแกนสาระ และใชวิธีการสอน 
ที่หลากหลาย ภายใตแผนการสอนที่กำหนด ใช 
Learning how to learn ใหผูเรียนไดเรียนรูจาก

สถานการณปญหา เนนกระบวนการแกปญหา  
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