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ยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้านการปฏิรูปการศึกษาและสร้างสรรค์การเรียนรู้  

(พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) 
 
 

ยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้านการปฏิรูปการศึกษาและสร้างสรรค์การเรียนรู้  เป็นยุทธศาสตร์
การวิจัยที่ให้ความส าคัญกับการวิจัยด้านการปฏิรูปการศึกษา การจัดการศึกษา และรูปแบบการศึกษาที่
เชื่อมโยงสู่ภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมทั้งการบริหารจัดการการเรียนรู้สู่ระบบเศรษฐกิจชุมชน และการพัฒนาระบบ
การเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยได้ก าหนดวิสัยทัศน์การวิจัยไว้ว่า “พัฒนาระบบการศึกษาของสังคมไทย สู่สังคมแห่ง
ภูมิปัญญาและการเรียนรู้  สัมพันธ์กับระบบเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และวัฒนธรรม มีระบบบริหารจัดการ
งานวิจัยที่มีคุณภาพและศักยภาพเพียงพอในการแข่งขันกับต่างประเทศ” มีพันธกิจการวิจัยด้วยกัน ๕ พันธกิจ 
ประกอบด้วย ๑) ปฏิรูปการศึกษา กระบวนการเรียนการสอนทั้งในและนอกระบบ ๒) พัฒนาระบบการเรียนรู้
ด้วยตนเองและสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต ๓) ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา พัฒนาการศึกษาที่
สอดคล้องกับท้องถิ่นและความต้องการของประเทศ และ ๔) เสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคมฐานความรู้ใน
ทุกระดับ และ ๕ พัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัยที่มีประสิทธิผล และได้ก าหนดยุทธศาสตร์การวิจัยไว้ ๔ 
ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย ๑) การวิจัยด้านการพัฒนาคุณภาพคน และสังคมไทย ๒) การวิจัยด้านระบบ
การศึกษาที่มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ ๓) การวิจัยด้านความสัมพันธ์ระหว่างระบบการศึกษากับระบบเศรษฐกิจ สังคม 
การเมือง และวัฒนธรรม และ ๔) การวิจัยระบบการบริหารจัดการงานวิจัยการศึกษา เพ่ือความครอบคลุม
ละเอียดการวิจัยทั้ง ๔ ยุทธศาสตร์นี้จึงมีแผนงานวิจัยย่อยอยู่อีก ๑๙ แผนงานวิจัย      

ยุทธศาสตร์การวิจัยดังกล่าว จะเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลจ าต้องได้ความร่วมมือจากทุกภาคส่วน 
ดังนั้นจึงต้องมีหลายฝุายให้ความส าคัญหรือกล่าวอีกนัยคือต้องมีปัจจัยแห่งความส าเร็จของยุทธศาสตร์การวิจัย 
(Critical Success Factors) ซึ่งประกอบด้วยการมีกระบวนการพิจารณาทางกฎหมาย โดยเฉพาะการจัดท า
กฎหมายเพ่ือส่งเสริมให้มีการจัดการศึกษาในรูปแบบที่หลากหลาย เช่น ในรูปแบบศูนย์การเรียน การจัดการ
ศึกษาโดยครอบครัว ตลอดจนร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) อีกหลายฉบับที่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูประบบ
การศึกษา มีการก าหนดนโยบายและแผนในทางปฏิบัติของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะก าหนดนโยบายและแผน
เพ่ือการปฏิบัติภารกิจของตนเอง โดยยึดถือ พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ หรือร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องเป็นกรอบ
นโยบายในการด าเนินการ มีแนวทางที่ชัดเจนและมีเอกภาพ และสุดท้ายคือมีการน านโยบายและแผนไปสู่การ
ปฏิบัติ เช่น การจัดการศึกษาเฉพาะทางมีความก้าวหน้าในการน านโยบายและแผนไปสู่การปฏิบัติ น าไปสู่การ
ปฏิรูประบบการศึกษาที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น การปฏิรูประบบการศึกษาที่มีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผลโดยส่งเสริมให้บุคคลมีคุณภาพ เจริญเติบโตและมีความงอกงามท่ีสมบูรณ์ 
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ยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้านการปฏิรูปการศึกษาและสร้างสรรค์การเรียนรู้  
(พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) 

 
๑. หลักการและเหตุผล 

 ๑.๑  ความเป็นมาของงานวิจัยด้านการปฏิรูปการศึกษาและสร้างสรรค์การเรียนรู้ 
  ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้จัดท านโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ 
ฉบับที่ ๘ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) เพ่ือมุ่งเน้นให้เป็นแนวทางในการด าเนินการวิจัยของหน่วยงานวิจัยต่างๆ และ
ใช้เป็นกรอบทิศทางในการวิเคราะห์ตรวจสอบข้อเสนอการวิจัยของหน่วยงานภาครัฐที่เสนอของบประมาณ
ประจ าปีตามมติคณะรัฐมนตรี โดยสอดคล้องกับสถานการณ์ของประเทศบนพ้ืนฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
และยุทธศาสตร์การวิจัยระดับภูมิภาค รวมทั้งความต้องการของพ้ืนที่ และสอดคล้องกับทิศทางของแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) นอกจากนีน้โยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของ
ชาติ ฉบับที่ ๘ เน้นการบูรณาการด้านการวิจัยที่สอดคล้องกับแนวนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 
ควบคู่กับการวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ เพื่อน าไปสู่การพัฒนาประเทศอย่างสมดุลและยั่งยืน โดยให้ทุก
ภาคส่วนมีส่วนร่วม ส าหรับการวิจัยทางด้านการศึกษาถือเป็นปัญหาส าคัญของประเทศ วช. พิจารณาถึง
วิกฤตการณ์ด้านการศึกษาของประเทศที่เกิดขึ้น ความต้องการผลงานวิจัยและความรู้เพ่ือเร่งแก้ไขปัญหา
ดังกล่าว จึงก าหนดการวิจัยด้านการศึกษาไว้เป็นกลุ่มเรื่องวิจัยที่ควรมุ่งเน้นในนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัย
ของชาติ ฉบับที่ ๘   

  จากความส าคัญด้านการศึกษาดังกล่าว วช. จึงได้ก าหนดยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้าน
การปฏิรูปการศึกษาและสร้างสรรค์การเรียนรู้ขึ้นมา เพ่ือเน้นการสร้างงานวิจัยด้านการศึกษาโดยเฉพาะการ
วิจัยเกี่ยวกับการปฏิรูปการศึกษา การจัดการศึกษา และรูปแบบการศึกษาที่เชื่อมโยงสู่ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
รวมทั้งการบริหารจัดการการเรียนรู้สู่ระบบเศรษฐกิจชุมชน และการพัฒนาระบบการเรียนรู้ด้วยตนเอง รวมไป
ถึงการยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาให้มีการพัฒนาการศึกษาที่สอดคล้องกับท้องถิ่นและความ
ต้องการของประเทศ อันน าไปสู่การสร้างเสริมความเข้มแข็งของสังคมฐานความรู้ในทุกระดับ และสร้างความ
พร้อมของประเทศเพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี ๒๕๕๘ 

๑.๒  การวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับประเด็นการ
พัฒนาด้านการปฏิรูปการศึกษาและสร้างสรรค์การเรียนรู้ 

ประเทศไทยมีเกียรติภูมิ มีศักดิ์ศรี และมีการสะสมทางปัญญามาอย่างต่อเนื่องยาวนาน แม้ว่า
จะต้องเผชิญกับภาวะความท้าทายและปัญหาต่างๆ แต่ก็สามารถผ่านพ้นอุปสรรคไปได้ทุกครั้ง เนื่องด้วยภูมิ
ปัญญาของสังคมและคุณค่าทางวัฒนธรรมไทยที่ยึดมั่นในสถาบันพระมหากษัตริย์อันเป็นสถาบันสูงสุดที่คนไทย
ทุกคนเคารพ และยึดมั่นความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว ชุมชน ความรักในอิสรภาพและความยุติธรรม ซึ่ง
ต่างล้วนเป็นพลังผลักดันให้สังคมไทยสามารถแสวงหาทางออกได้เสมอมา จนเป็นที่ยอมรับของนานาประเทศ
ด้วยต้นทุนทางสังคมและวัฒนธรรมที่เราได้สะสมมาตั้งแต่ในอดีต ได้เป็นปัจจัยส าคัญที่ท าให้ประเทศไทยมี
ภูมิคุ้มกันที่สามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงและความเป็นไปของโลก สามารถน าพาประเทศไปสู่ความสงบสุข
และเจริญรุ่งเรืองด้วยดีเสมอมา อย่างไรก็ตาม เนื่องจากวันนี้ประเทศไทยอยู่ในสภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ
และสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว องค์ความรู้และประสบการณ์ในการบริหารจัดการบ้านเมืองและแก้ไข
ปัญหาต่างๆ ของประเทศแบบเดิมๆ ที่เคยถือปฏิบัติกันมาในอดีตและได้ผลจึงไม่เพียงพอที่จะรับมือกับความท้า
ทายใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิผล ดังนั้น องค์ความรู้ นวัตกรรมและกรอบแนวคิดใหม่ๆ จึงมีความ
จ าเป็นที่จะต้องแสวงหาและพัฒนาเพื่อน ามาใช้ต่อยอดและบูรณาการร่วมกับภูมิปัญญาและทุนทางสังคมดั้งเดิม



๓ 

ของประเทศที่สั่งสมสืบต่อกันมาจากอดีต ควบคู่ไปกับการระดมสรรพก าลังจากทุกภาคส่วนมาช่วยกันสร้าง
ความเปลี่ยนแปลงขนาดใหญ่หรือปฏิรูปประเทศให้ดียิ่งขึ้น จากสถานการณ์และสภาวะแวดล้อมของเศรษฐกิจ
โลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยส าคัญ ได้ส่งผลให้ประเทศไทยในวันนี้อยู่ ในช่วงการเปลี่ยนผ่านเชิงโครงสร้างที่
ส าคัญ ๓ ประการ (สรุปค าแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี ซึ่งนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ได้
แถลงต่อรัฐสภา เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๔ ในส่วนที่เกี่ยวข้องด้านการศึกษา) ดังนี้ 

๑)  การเปลี่ยนผ่านของเศรษฐกิจ ที่ผ่านมาเศรษฐกิจไทยมีความเสี่ยงสูงและยังไม่สามารถก้าว
พ้นวิกฤติได้อย่างยั่งยืน ด้วยเหตุผลที่ส าคัญ คือ 

 (๑)  วันนี้เศรษฐกิจโลกยังมีความไม่แน่นอนสูง และอยู่ในกระบวนการเปลี่ยนผ่านขั้วอ านาจ
ทางเศรษฐกิจและการเมืองไปสู่ศูนย์กลางใหม่ทางทวีปเอเชียในระยะยาว สหรัฐอเมริกายังมีการว่างงานสูง อีกทั้ง
สถาบันการเงิน ครัวเรือน และรัฐบาลยังอ่อนแอด้วยภาระหนี้เกินตัว เศรษฐกิจยุโรปเผชิญปัญหาการคลังและมี
ความเสี่ยงที่จะเกิดวิกฤติเศรษฐกิจในหลายประเทศ ทั้งกรีซ สเปน และอิตาลี รวมทั้งภาระอุ้มชูเศรษฐกิจของ
ประเทศสมาชิกของสหภาพยุโรปซึ่งก่อให้เกิดความไม่แน่นอนของการถือครองทรัพย์สินในรูปแบบต่างๆ ทั้งที่เป็น
เงินสกุลดอลลาร์สหรัฐและทรัพย์สินอ่ืนๆ ในขณะที่จีนและอินเดียกลับมีศักยภาพในการขยายตัวของเศรษฐกิจและ
กลุ่มชนชั้นกลางที่มีก าลังซื้อสูงเพ่ิมขึ้นมาก โดยเฉพาะบทบาทและความเป็นมหาอ านาจทางเศรษฐกิจของจีนเริ่มมี
มากข้ึนและแผ่ขยายในภูมิภาคต่างๆ ของโลก โดยได้เปลี่ยนผ่านจากการเป็นโรงงานผลิตของโลกไปสู่การบริหาร
และถือครองทรัพย์สินและทรัพยากรพลังงานของโลกได้อย่างสมบูรณ์แบบ 

 (๒)  โครงสร้างเศรษฐกิจไทยยังคงพ่ึงพาการส่งออกสินค้าและการลงทุนจากต่างประเทศ
อย่างมาก จึงมีความเสี่ยงสูงจากความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลก และยังไม่ได้รับผลตอบแทนอย่างเต็มที่จาก
การผลิตและการใช้ทรัพยากรของประเทศ ดังจะเห็นได้จากสัดส่วนการพ่ึงพาอุปสงค์ในประเทศลดลงจากร้อย
ละ ๗๔.๘ ในปี ๒๕๕๒ เป็นร้อยละ ๖๗.๕ ในปี ๒๕๕๓ จึงท าให้เศรษฐกิจไทยหดตัวเมื่อโลกมีวิกฤติเศรษฐกิจ 
(ติดลบร้อยละ ๒.๓ ในปี ๒๕๕๒) และขยายตัวเมื่อโลกฟ้ืนตัว (ขยายตัวร้อยละ ๗.๘ ในปี ๒๕๕๓) เป็นวงจร
อย่างนี้ซ้ าแล้วซ้ าเล่า การขยายตัวดังกล่าวมาจากภาคการส่งออกที่ขยายตัวได้สูงถึงร้อยละ ๒๘.๕ ซึ่งกระจุกตัว
อยู่ในอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่เป็นของบริษัทต่างชาติที่ไทยเป็นเพียงแหล่งประกอบ ส่วนการส่งออกสินค้า
เกษตรยังคงเป็นการส่งออกวัตถุดิบที่ราคาผันผวนขึ้นกับตลาดโลก ในขณะที่การท่องเที่ยวขยายตัวจากการเพ่ิม
จ านวนนักท่องเที่ยวมากกว่าการเพ่ิมมูลค่าของบริการและขาดการบริหารจัดการที่จะท าให้เกิดความยั่งยืน 

 (๓)  ประเทศไทยยังคงน าเข้าพลังงานจากต่างประเทศสูง สัดส่วนการน าเข้าพลังงานสุทธิ
ต่อการใช้รวมยังคงสูงถึงร้อยละ ๕๕ โดยเฉพาะน้ ามันดิบ ซึ่งเป็นต้นทุนที่ส าคัญของการขนส่งและการผลิต
สินค้าท่ีมีผลกระทบต่อค่าครองชีพและต้นทุนการผลิตที่ต้องแข่งขันกับต่างประเทศ แม้ว่าในภูมิภาคอาเซียนเอง
จะมีแหล่งน้ ามันดิบและก๊าซธรรมชาติมากมาย แต่การแสวงหาความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาความมั่นคงของ
พลังงานในภูมิภาคยังมีน้อย และจะเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อประเทศไทยในระยะยาว 

 (๔)  ความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจที่มีอยู่สูงแสดงถึงฐานเศรษฐกิจที่ยังไม่เข้มแข็ง 
ประชาชนระดับฐานรากยังมีรายได้น้อยและขาดโอกาสในการเพ่ิมรายได้  โดยส่วนใหญ่อยู่ในสาขาเกษตร และ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่สนับสนุนอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ จึงไม่มีโอกาสที่จะเติบโตเป็นชนชั้นกลาง
ที่จะเป็นฐานการบริโภคและสร้างสินค้าและบริการที่มีคุณค่าและเป็นของตนเองได้ และในช่วงที่เศรษฐกิจเข้าสู่
ช่วงภาวะเงินเฟูอก็จะเป็นกลุ่มคนที่เดือดร้อนจากค่าครองชีพและต้นทุนการผลิตมากกว่าคนอ่ืน 

๒)  การเปลี่ยนผ่านทางด้านการเมือง ความขัดแย้งทางการเมืองในช่วงที่ผ่านมา แม้จะมีผลต่อ
ความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจในระยะสั้น แต่เนื่องจากการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ผ่านมาผูกโยงกับภาวะการฟ้ืนตัว
ของเศรษฐกิจโลก และในขณะที่ความเชื่อม่ันของนักลงทุนต่างชาติมีพ้ืนฐานอยู่บนความเชื่อที่ว่า สังคมไทยและ
คนไทยจะสามารถหาข้อสรุปที่น าไปสู่ความปรองดองสมานฉันท์ได้ในที่สุด อย่างไรก็ดี ความขัดแย้งดังกล่าว
ย่อมมีผลกระทบกระเทือนต่อการวางพ้ืนฐานเพ่ืออนาคตระยะยาว และท าให้สูญเสียโอกาสในการเดินหน้าเพ่ือ



๔ 

พัฒนาประเทศ ในช่วง ๕ ปีที่ผ่านมา เศรษฐกิจไทยขยายตัวได้เพียงเฉลี่ยร้อยละ ๓.๖ ซึ่งต่ ากว่าศักยภาพที่ควร
จะเป็น และส่งผลต่อความล่าช้าในการแก้ไขปัญหาที่เป็นพ้ืนฐานของคนส่วนใหญ่ในประเทศคือ ความยากจน
และความเหลื่อมล้ าทางด้านรายได้ 

๓)  การเปลี่ยนผ่านของโครงสร้างประชากรและสังคมไทย โครงสร้างประชากรที่เปลี่ยนแปลง
ไปสู่สังคมผู้สูงอายุจะมีผลกระทบต่อปริมาณและคุณภาพของคนไทยในอนาคต ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญในการสร้าง
ศักยภาพในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศ รวมทั้งปัญหายาเสพติดและปัญหาวัยรุ่นที่จะบั่นทอน
คุณภาพของเยาวชนไทย ซึ่งมีความจ าเป็นต้องพัฒนาระบบการศึกษา การให้บริการสุขภาพและสร้างสวัสดิการ
ที่มั่นคงให้แก่คนไทยทุกคน นอกจากนี้ ประเทศไทยยังต้องเผชิญต่อการเปลี่ยนแปลงในภาวะแวดล้อมต่างๆ ที่
จะทวีความรุนแรงยิ่งขึ้นในอนาคต เช่น ภาวะโลกร้อน ภัยธรรมชาติ การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี และ
กฎระเบียบของการแข่งขันในตลาดโลก เป็นต้น 

 ยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้านการปฏิรูปการศึกษาและสร้างสรรค์การเรียนรู้  เป็น
ยุทธศาสตร์ที่ให้ความส าคัญกับการวิจัยที่เกี่ยวกับพัฒนาระบบการศึกษา การจัดการศึกษา และรูปแบบ
การศึกษาที่เชื่อมโยงสู่ภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมทั้งการบริหารจัดการการเรียนรู้สู่ระบบเศรษฐกิจชุมชน และการ
พัฒนาระบบการเรียนรู้ด้วยตนเอง ความส าคัญของการศึกษาถือเป็นเครื่องมือเปลี่ยนประเทศได้ ถ้ามีการวาง
ยุทธศาสตร์ที่รัดกุมและมีพลังไปสู่การปฏิรูปการศึกษาหรือ “การเรียนรู้” ของคนไทยและท าให้การศึกษา
ปรับตัวได้ทันกับกระแสโลก เพราะโลกได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมากมายในช่วงเวลาเพียงไม่กี่ทศวรรษ ด้วยพลัง
ของเทคโนโลยีที่ส่งผลกระทบมากมายต่อรูปแบบการใช้ชีวิต และการติดต่อสื่อสารระหว่างกันของมนุษย์ โลก
และสังคมยุคใหม่มีความสลับซับซ้อนที่ท้าทายคนรุ่นใหม่มากขึ้น ตั้งแต่การเผชิญความผันผวนทางเศรษฐกิจที่
อาจเกิดข้ึนได้ตลอดเวลา ไปจนถึงการอยู่ร่วมและอยู่รอดในสังคมที่เต็มไปด้วยความหลากหลายทางวัฒนธรรม
และความเร่งร้อนในสภาพชีวิตประจ าวัน แม้กระทั่งการศึกษาเรียนรู้ของคนยุคใหม่ก็เผชิญความท้าทาย
มากมายภายใต้สังคมที่ซับซ้อนและหลากหลายขึ้นนี้ การเรียนรู้มิอาจถูกจ ากัดอยู่ภายใต้กรอบคิดของความเป็น
หลักสูตร เป็นคาบเวลา หรือแม้แต่ความเป็นโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยแต่อย่างเดียวได้อีกต่อไป ไม่ว่าจะเป็น
การเรียนวิชาความรู้ที่มีอยู่อีกมากมายมหาศาลนอกต าราที่เราเล่าเรียนและท่องจ า ไปจนถึงการเรียนรู้และการ
ปรับตัวต่อการใช้ชีวิตในสังคมยุคใหม่ก็มีทักษะชีวิตมากมายที่ต้องเรียนรู้จากสภาพความเป็นจริง 

 ดังนั้น หากสังคมไทยจะก้าวไปข้างหน้าอย่างเข้มแข็งมั่นคงได้ต้องอาศัยคนรุ่นใหม่ที่มีขีด
ความสามารถในการเรียนรู้มากกว่าที่เป็นมาในอดีต การเรียนรู้ด้วยตนเองหรือ Self-Directed Learning จึง
กลายเป็นโจทย์ที่ท้าทายนักพัฒนาและนักการศึกษา ที่จะต้องแสวงหายุทธศาสตร์และแนวทางในการส่งเสริม
ขีดความสามารถในการเรียนรู้ด้วยตนเองให้แก่คนทุกเพศทุกวัยทุกระดับในสังคม เพ่ือการเพ่ิมศักยภาพของคน
ในการเรียนรู้และพัฒนาหน้าที่การงานของตน จากเกษตรกรในวงกว้างถึงพนักงานในตึกระฟูาความสามารถใน
การเรียนรู้และพัฒนาตนเองย่อมเป็นผลดีทั้งต่อตัวบุคคลและต่อความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจในภาพรวมของ
ประเทศ การเรียนรู้ด้วยตนเองยังหมายรวมถึงการเรียนรู้ทางสังคมเพ่ือส านึกในรากเหง้าทางวัฒนธรรม ความ
เป็นท้องถิ่น ตลอดจนการเรียนรู้ที่จะแบ่งปันและอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม เพ่ือความเข้าใจอันดีและ
สันติสุขในสังคมในอนาคต 

๑.๓  ผลงานวิจัยที่เคยมีมาแล้วในอดีต ช่องว่างการวิจัย และประเด็นที่ส าคัญของการวิจัยที่
เกี่ยวกับงานด้านการปฏิรูปการศึกษาและสร้างสรรค์การเรียนรู้ที่เป็นที่ต้องการของประเทศ 

 ในปี ๒๕๕๐-๒๕๕๒ คณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขาการศึกษา ได้พิจารณาจัดท าชุด
โครงการวิจัยเอกสารและการวิเคราะห์บริบทวิจัยการศึกษา เรื่อง “การพัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัย
การศึกษาเพ่ือจัดท าแผนที่น าทาง (Roadmap) การผลิตและการใช้ประโยชน์งานวิจัยการศึกษา” ประกอบด้วย
โครงการวิจัยย่อยรวม ๖ โครงการ ประกอบด้วย ๑) การศึกษาองค์ความรู้เกี่ยวกับระบบบริหารจัดการงานวิจัย 



๕ 

๒) การพัฒนาวาระวิจัยแห่งชาติสาขาการศึกษา ๓) รูปแบบการผลิตนักวิจัยการศึกษา ๔) รูปแบบการพัฒนา
ศักยภาพนักวิจัยโดยใช้เครือข่ายวิจัย ๕) การศึกษาระบบเผยแพร่และใช้ประโยชน์งานวิจัยการศึกษา และ ๖) 
การพัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัยการศึกษาและจัดท าแผนที่น าทาง การผลิตและการใช้ประโยชน์งานวิจัย
การศึกษา โดยที่โครงการวิจัยที่ ๖ นี้เป็นการสังเคราะห์เอกสารและโครงการวิจัยทั้ง ๕ โครงการข้างต้น 
ผลจากการด าเนินงานชุดโครงการวิจัยหรือแผนงานวิจัย (Research Program) ดังกล่าว ท าให้เห็นภาพรวม
ของการบริหารจัดการและบริบทการวิจัยการศึกษาในอดีตและปัจจุบัน ที่สะท้อนถึงจุดเด่น ปัญหาและอุปสรรค
ในการด าเนินงาน นับว่าเป็นฐานข้อมูลเพียงพอที่จะพัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัย และจัดท าแผนน าทาง
วิจัยการศึกษาระยะยาวได้อย่างมีประสิทธิผล 

 วช. เห็นว่าผลงานดังกล่าวของคณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขาการศึกษา  เป็นผลงาน
ของผู้มีความเป็นเลิศทางวิชาการในด้านการศึกษา จึงได้น ามาจัดท าเป็นยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้าน
การปฏิรูปการศึกษาและสร้างสรรค์การเรียนรู้ ซึ่งสอดคล้องกับกลุ่มเรื่องวิจัยที่ควรมุ่งเน้นในนโยบายและ
ยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับที่ ๘ โดยน าผลงานการศึกษาดังกล่าวมาจัดระดมความเห็นกับภาคส่วนต่างๆ
ที่ส าคัญ อาทิ ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน ที่เป็นตัวแทนทั้งส่วนกลาง และส่วนท้องถิ่น โดยน ามา
ก าหนดกรอบเวลาของยุทธศาสตร์การวิจัยให้เข้มข้นขึ้น ตั้งแต่ปี ๒๕๕๕-๒๕๕๙ จึงสามารถก าหนดเป็น
ประเด็นที่ส าคัญของการวิจัยได้ ๔ ยุทธศาสตร์การวิจัย ประกอบด้วย ๑) ยุทธศาสตร์การวิจัยด้านการพัฒนา
คุณภาพคน และสังคมไทย ๒) ยุทธศาสตร์การวิจัยด้านระบบการศึกษาที่มีคุณภาพ และประสิทธิภาพ ๓) 
ยุทธศาสตร์การวิจัยด้านความสัมพันธ์ระหว่างระบบการศึกษากับระบบเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และ
วัฒนธรรม และ ๔) ยุทธศาสตร์การวิจัยด้านระบบบริหารจัดการงานวิจัยการศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖ 

๑.๔ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและจุดแข็งจุดอ่อนในประเด็นการพัฒนาและการวิจัยด้านการปฏิรูป
การศึกษาและสร้างสรรค์การเรียนรู้ที่เป็นที่ต้องการของประเทศ 

การก าหนดต าแหน่งเชิงกลยุทธ์ของการวิจัย (Strategic Positioning) 
 

 
 

การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ
และสั งคมของโลกในปัจจุบัน 
โดยเฉพาะกระแสของโลกาภิวัตน์ 
และการแข่งขันในระบบทุนนิยม 
ส่งผลให้ประเทศไทยต้องเผชิญ
กับความท้าทายจากรอบด้าน 

ก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ประเทศ 
ยุทธศาสตร์ที่  ๒ : การลดความ
เ ห ลื่ อ ม ล้ า  ( Inclusive Growth)
ประ เด็ นหลั ก  แ น ว ท า ง ก า ร
ด าเนินการ ๑๐.๑ ปฏิรูปการศึกษา 
และการใช้ ICT ในระบบการศึกษา 
๑๐.๒ พัฒนาภาคการศึกษารองรับ
การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

ค าแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี 
( น า ง ส า วยิ่ ง ลั กษณ์  ชิ น วั ต ร 
นายกรัฐมนตรี ได้แถลงต่อรัฐสภา 
เมื่อวันที่  ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๔) 
ด้านการศึกษา 

ความสามารถทางวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีเด็กไทยอยู่ในระดับต่ า 

โครงสร้างประชากรที่เปลี่ยนแปลง
ไป โดยมีผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้นเป็น
โอกาสในการพัฒนาการศึกษาและ
การสร้างหลักสูตรในสาขาวิชา
ใหม่ๆ 

การปรับโครงสร้างการผลิตภาค
เกษตร/อุตสาหกรรม/บริการ ท าให้
เกิดความต้องการก าลังแรงงานที่มี
การศึกษาสูงขึ้นและความช านาญ
เฉพาะด้านมากขึ้น 

นโยบายด้านการศึกษาขาดความ
ต่อเนื่องและเกิดความสับสนใน
กา ร ปฏิ บั ติ  เ นื่ อ ง จ า ก ก า ร
เปลี่ยนแปลงทางการเมือง 

ครู อาจารย์บางส่วนยังขาดเทคนิค
วิธีการสอนและการจัดกระบวนการ
เรียนการสอนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียน
รู้จักคิด วิเคราะห์ และใช้เหตุผลใน
การแก้ปัญหาได้ด้วยตนเอง 
 

ค ว า ม เ จ ริ ญ ก้ า ว ห น้ า ท า ง
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการ
สื่อสาร 
 
 
 

 
 
 ๑.๕ นโยบายและยุทธศาสตร์ซึ่งเป็นที่มาของยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้านการปฏิรูป
การศึกษาและสร้างสรรค์การเรียนรู้ที่เป็นที่ต้องการของประเทศ 
 การจัดท านโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับที่ ๘ โดย วช. จะตระหนักถึง
ความส าคัญของการบูรณาการด้านการวิจัยให้สอดคล้องกับแนวนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 
ควบคู่กับการวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการเป็นหลัก เพ่ือการน าไปใช้ให้เกิดผลทั้งการแก้ไขปัญหาและการ
พัฒนาประเทศอย่างสมดุลและยั่งยืน โดยให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม ส าหรับการปฏิรูปการศึกษา รัฐบาล 
และส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ถือเป็นแนวทางการพัฒนาประเทศที่ส าคัญ 
วช. จึงได้น าเนื้อหาส าคัญของพัฒนาระบบการศึกษา การจัดการศึกษา และรูปแบบการศึกษาที่เชื่อมโยงสู่ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น รวมทั้งการบริหารจัดการการเรียนรู้สู่ระบบเศรษฐกิจชุมชน และการพัฒนาระบบการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง โดยใช้ในการก าหนดยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้านการปฏิรูปการศึกษาและสร้างสรรค์การเรียนรู้ 
เพ่ือใช้สนับสนุนและแก้ปัญหาการศึกษามาประยุกต์ใช้กับภาคส่วนต่างๆ ของประเทศ อาทิ ภาครัฐ ภาคเอกชน 
ภาคประชาชน ฯลฯ ส าหรับยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้านการปฏิรูปการศึกษาและสร้างสรรค์การเรียนรู้ 
วช. ได้ยึดเนื้อหาของแผนน าทางวิจัยการศึกษา ๒๕๕๓-๒๕๖๒ โดยคณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขา
การศึกษา และแนวนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศที่ส าคัญเพ่ือความสอดคล้องกับทิศทางการ

จุด
อ่อ

น จุดแข็ง 

อุปสรรค 

 

โอกาส 



๗ 

พัฒนาประเทศที่เป็นปัจจุบัน คือ ยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ นโยบายรัฐบาล ปี ๒๕๕๔ และนโยบายการจัดสรรงบประมาณ ของปีงบประมาณ ๒๕๕๕ 
โดยที่ยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้านการปฏิรูปการศึกษาและสร้างสรรค์การเรียนรู้ จะสอดคล้องและ
เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ประเทศ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เพ่ือหลุด
พ้นจากประเทศรายได้ปานกลาง (Growth & Competitiveness) ในประเด็นหลักที่ ๙ การพัฒนาพ้ืนที่และ
เมืองเพ่ือเชื่อมโยงโอกาสจากอาเซียน โดยมีแนวทางการด าเนินการที่ ๙.๖ การพัฒนาเมืองบริการศึกษา
นานาชาติ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การลดความเหลื่อมล้ า (Inclusive Growth) ในประเด็นหลักที่ ๑๐ การพัฒนา
คุณภาพการศึกษา โดยมีแนวทางการด าเนินการที่ ๑๐.๑ ปฏิรูปการศึกษา (ครู หลักสูตร เทคโนโลยีการดูแล
เด็กก่อนวัยเรียน และการใช้ ICT ในระบบการศึกษา เช่น แท็บเล็ตและอินเตอร์แน็ตไร้สาย เป็นต้น) และ ๑๐.๒ 
พัฒนาภาคการศึกษารองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

 นอกจากนี้  ยังความสอดคล้องในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ คือ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน แนวทางการพัฒนาที่ ๕.๔ การ
ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยมีเปูาหมาย และตัวชี้วัด คือ สถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็ง ความสอดคล้อง
กับนโยบายรัฐบาล ปี ๒๕๕๔ คือ นโยบายการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และนโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต 
ส าหรับนโยบายการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี จะโยงถึงนโยบายเฉพาะด้านข้อที่ ๘.๑ ประสิทธิภาพการ
บริหารราชการแผ่นดินข้อ ๘.๑.๒ เสริมสร้างประสิทธิภาพของระบบการบริหารงานแบบบูรณาการอย่าง
ต่อเนื่อง ยกระดับสมรรถนะของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐพัฒนาและส่งเสริมรูปแบบโครงสร้าง มุ่งเน้น
การจัดการความรู้และพัฒนาส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  มีการสร้าง
นวัตกรรมในการท างานอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ และนโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต จะเชื่อมโยงกับ
นโยบายเฉพาะด้าน ข้อที่ ๔.๑ นโยบายการศึกษา ข้อ ๔.๑.๔ จัดการศึกษาขั้นอุดมศึกษาและอาชีวศึกษาให้
สอดคล้องกับตลาดแรงงานทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ โดยกระบวนการสร้างประสบการณ์ระหว่างเรียน
อย่างเหมาะสม และสนับสนุนการสร้างรายได้ระหว่างเรียน และสนับสนุนให้ผู้ส าเร็จการศึกษามีงานท าได้ทันที
โดยความร่วมมือระหว่างแหล่งงานกับสถานศึกษา ส่งเสริมให้มีศูนย์อบรมอาชีวศึกษาเพ่ือให้นักเรียน นักศึกษา 
และประชาชนสามารถเรียนรู้หาประสบการณ์ก่อนไปประกอบอาชีพ โดยให้สถาบันอาชีวศึกษาด าเนินการ
ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญในแต่ละอาชีพ รวมทั้งจัดให้มีศูนย์ซ่อมสร้างประจ าชุมชนเพ่ือฝึกฝนช่างฝีมือและการสร้าง
ทักษะในการให้บริการแก่ประชาชน   
 ความสอดคล้องกับนโยบายการจัดสรรงบประมาณประจ าปี  ๒๕๕๕ คือ สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความเท่าเทียมกันในสังคม  
ข้อที่ ๔.๑ การสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส าหรับเปูาหมายเชิงยุทธศาสตร์ คือ ประชากรวัยเรียน
ได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ข้อที่ ๔.๒ การขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา เปูาหมายเชิง
ยุทธศาสตร์ คือ คนไทยทุกกลุ่ม ทุกวัย ได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพ ได้มาตรฐานสากล 
 นอกจากเนื้อหาของยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้านการปฏิรูปการศึกษาและสร้างสรรค์การ
เรียนรู้ จะมีความสอดคล้องกับแนวนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศที่ส าคัญในข้างต้นแล้ว ยังมีความ
เชื่อมโยงกับนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงานต่างๆ รวมทั้งนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ 
ฉบบัที่ ๘ และยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติรายประเด็น ที่ด าเนินการโดย วช . แล้ว ส าหรับยุทธศาสตร์การวิจัย
ของชาติรายประเด็นนี้ สืบเนื่องมาจากเป็นกลุ่มเรื่องวิจัยที่ควรมุ่งเน้นนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ 
ฉบับที่ ๘ ซึ่งประกอบด้วย ๑๓ เรื่อง คือ ๑) การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียง ๒) ความมั่นคงของรัฐและการ
เสริมสร้างธรรมาภิบาล ๓) การปฏิรูปการศึกษาและสร้างสรรค์การเรียนรู้ ๔) การจัดการทรัพยากรน้ า ๕) ภาวะ
โลกร้อนและพลังงานทางเลือก ๖) เกษตรเพ่ือความยั่งยืน ๗) การส่งเสริมสุขภาพ การปูองกันโรค การรักษา 
และการฟ้ืนฟูสุขภาพ ๘) การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติ ๙) เทคโนโลยีใหม่



๘ 

และเทคโนโลยีที่ส าคัญเพื่ออุตสาหกรรม ๑๐) การบริหารจัดการการท่องเที่ยว ๑๑) สังคมผู้สูงอายุ ๑๒) 
ระบบโลจิสติกส์ และ ๑๓) การปฏิรูประบบวิจัยของประเทศ จะพบว่าเรื่องการปฏิรูปการศึกษาและสร้างสรรค์
การเรียนรู้ เป็นส่วนส าคัญส่วนหนึ่งที่อยู่ในยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติรายประเด็น และ วช . ก็ได้น ากลุ่มเรื่อง
ดังกล่าวนี้พัฒนาขึ้นมาเป็นยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติรายประเด็น ส าหรับยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็น
ด้านการปฏิรูปการศึกษาและสร้างสรรค์การเรียนรู้ ซ่ึงเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นที่พัฒนามาจาก
กลุ่มเรื่องวิจัยที่ควรมุ่งเน้นดังกล่าวข้างต้น  

 จากการด าเนินการดังกล่าวจะพบว่า เพ่ือท าให้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การศึกษาได้เกิด
ประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลอย่างสูงสุด วช. จึงได้จัดท ายุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้านการปฏิรูป
การศึกษาและสร้างสรรค์การเรียนรู้ให้สอดคล้องกับแนวนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศที่ส าคัญ และ
ให้เชื่อมโยงกับหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ยิ่งกว่านั้นยังได้จัดท าให้เชื่อมโยงกับการวิจัยในด้านต่างๆ ที่มี
ความส าคัญต่อการพัฒนาประเทศในปัจจุบัน และต่อไปในอนาคต 

 
๒. วิสัยทัศน์การวิจัย  

พัฒนาระบบการศึกษาของสังคมไทย สู่สั งคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้  สัมพันธ์กับระบบ
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง และวัฒนธรรม มีระบบบริหารจัดการงานวิจัยที่มีคุณภาพและศักยภาพเพียงพอใน
การแข่งขันกับต่างประเทศ 
 

๓. พันธกิจการวิจัย  
๓.๑ ปฏิรูปการศึกษา กระบวนการเรียนการสอนทั้งในและนอกระบบ 
๓.๒ พัฒนาระบบการเรียนรู้ด้วยตนเองและสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
๓.๓ ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา พัฒนาการศึกษาที่สอดคล้องกับท้องถิ่นและความ

ต้องการของประเทศ 
๓.๔ เสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคมฐานความรู้ในทุกระดับ 
๓.๕ พัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัยที่มีประสิทธิผล  

 
๔. ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์การวิจัย 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑  การวิจัยด้านการพัฒนาคุณภาพคน และสังคมไทย 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒  การวิจัยด้านระบบการศึกษาที่มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ   
ยุทธศาสตร์ที่ ๓  การวิจัยด้านความสัมพันธ์ระหว่างระบบการศึกษากับระบบเศรษฐกิจ สังคม การเมือง 

และวัฒนธรรม 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔  การวิจัยระบบการบริหารจัดการงานวิจัยการศึกษา 

 

๕. เป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์/กลยุทธ์การวิจัย  
ยุทธศาสตร์ที่ ๑  การวิจัยด้านการพัฒนาคุณภาพคน และสังคมไทย 
เป้าประสงค์ : สังคมไทยพัฒนาสู่สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒  การวิจัยด้านระบบการศึกษาที่มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ 
เป้าประสงค์ : ระบบการศึกษาของไทยมีคุณภาพ และประสิทธิภาพ ผู้เรียนทุกกลุ่มทุกระดับ เกิดการ

เรียนรู้ มีคุณภาพ และศักยภาพเพียงพอในการแข่งขันกับต่างประเทศ 



๙ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การวิจัยด้านความสัมพันธ์ระหว่างระบบการศึกษากับระบบเศรษฐกิจ สังคม 
การเมือง และวัฒนธรรม 

เป้าประสงค์ : มีความสัมพันธ์ชัดเจนระหว่างระบบการศึกษากับระบบเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และ
วัฒนธรรม 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การวิจัยระบบการบริหารจัดการงานวิจัยการศึกษา 
เป้าประสงค์ : มีระบบบริหารจัดการงานวิจัยที่มีประสิทธิผล 

 
๖. ผลผลิตและผลลัพธ์ ตัวชี้วัดและเป้าหมาย 

๖.๑  ผลผลิต   
 ผลการวิจัย/องค์ความรู้ด้านการปฏิรูปการศึกษาและสร้างสรรค์การเรียนรู้ ในภาครัฐ ภาคเอกชน 

และภาคการศึกษาระดับอุดมศึกษา ที่ชี้น าและขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและสร้างสรรค์การเรียนรู้  
๖.๒  ผลลัพธ์ 
 บุคคล องค์กร และภาคีทุกภาคส่วน ด าเนินการปฏิรูปการศึกษาและสร้างสรรค์การเรียนรู้อย่าง

ต่อเนื่องและเกิดประสิทธิผล บนฐานความรู้จากผลการวิจัย/องค์ความรู้ 
๖.๓  ตัวช้ีวัด 
 ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคการศึกษาระดับอุดมศึกษา น าผลการศึกษาวิจัยไปประยุกต์ใช้

เพ่ือการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและสร้างสรรค์การเรียนรู้อย่างมีนัยส าคัญ 
๖.๔  เป้าหมาย 
 มีระบบการศึกษาและการเรียนรู้ที่น าการพัฒนาประเทศสู่สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้  

สัมพันธ์กับระบบเศรษฐกิจ สังคม การเมือง วัฒนธรรม และพลวัตโลก 
 

๗. หน่วยงานหลักและเครือข่ายที่ส าคัญที่เกี่ยวข้อง 
๗.๑  หน่วยงานหลัก 
 (๑) ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ 
 (๒) ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 
 (๓) ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
 (๔) ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
 (๕) ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 
 (๖) ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 
๗.๒  หน่วยงานเครือข่ายท่ีส าคัญ 
 สถาบันการศึกษารัฐ และเอกชน  

 
๘. กลยุทธ์แผนงานวิจัยหลักและกรอบเวลา 

ยุทธศาสตร์ที ่๑  การวิจัยด้านการพัฒนาคุณภาพคน และสังคมไทย กรอบเวลา ช่วง ๑ ปีแรก 
 แผนงานวิจัย ๑  การวิจัยและพัฒนาด้านการน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการ 

จัดการศึกษา 
 แผนงานวิจัย ๒  การพัฒนาคุณภาพชีวิต และการท าประโยชน์ของผู้สูงอายุ 
  แผนงานวิจัย ๓  การวิจัยและพัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้ 



๑๐ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒  การวิจัยด้านระบบการศึกษาที่มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ กรอบเวลา ช่วงปีที่ ๑-๒  
แผนงานวิจัย ๑  การพัฒนาการศึกษาปฐมวัย 
แผนงานวิจัย ๒  การพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
แผนงานวิจัย ๓  การพัฒนาการอาชีวศึกษา 
แผนงานวิจัย ๔  การพัฒนาการอุดมศึกษา 
แผนงานวิจัย ๕  การพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
แผนงานวิจัย ๖  การวิจัยและพัฒนาด้านหลักสูตรและการเรียนการสอน 
แผนงานวิจัย ๗  การพัฒนาผลการเรียนรู้ และคุณลักษณะผู้เรียน 
แผนงานวิจัย ๘  การผลิตและการพัฒนาครูอาจารย์ และบุคลากร 
แผนงานวิจัย ๙  การผลิตและการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา 
แผนงานวิจัย ๑๐ การพัฒนาสถานศึกษา 
แผนงานวิจัย ๑๑  การเสริมสร้างความเข้มแข็งของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
แผนงานวิจัย ๑๒  การปฏิรูปทรัพยากรและการลงทุนเพ่ือการศึกษา 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การวิจัยด้านความสัมพันธ์ระหว่างระบบการศึกษากับระบบเศรษฐกิจ สังคม 
การเมือง และวัฒนธรรม กรอบเวลา ช่วงปีที่ ๒-๓ 
 แผนงานวิจัย ๑  การพัฒนาคนไทยโดยความร่วมมือกับครอบครัว และชุมชน 
 แผนงานวิจัย ๒ การพัฒนาการศึกษาเพ่ือความมั่นคงและประเด็นกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการ

ปฏิรูป 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การวิจัยระบบการบริหารจัดการงานวิจัยการศึกษา กรอบเวลา ช่วงปีที่ ๓-๔ 
 แผนงานวิจัย ๑ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการงานวิจัยการศึกษา     
 แผนงานวิจัย ๒ การวิจัยด้านผลการบริหารจัดการงานวิจัยการศึกษา   

   
๙. ปัจจัยแห่งความส าเร็จของยุทธศาสตร์/กลยุทธ์การวิจัย 

๙.๑ กระบวนการพิจารณาทางกฎหมาย โดยเฉพาะการจัดท ากฎหมายเพ่ือส่งเสริมให้มีการจัด
การศึกษาในรูปแบบที่หลากหลาย เช่น ในรูปแบบศูนย์การเรียน การจัดการศึกษาโดยครอบครัว ตลอดจน       
ร่าง พ.ร.บ. อีกหลายฉบับที่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูประบบการศึกษา 

๙.๒ การก าหนดนโยบายและแผนในทางปฏิบัติของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะก าหนดนโยบายและ
แผนเพ่ือการปฏิบัติภารกิจของตนเอง โดยยึดถือ พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ หรือร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องเป็น
กรอบนโยบายในการด าเนินการ มีแนวทางที่ชัดเจนและมีเอกภาพ  

๙.๓  การน านโยบายและแผนไปสู่การปฏิบัติ เช่น การจัดการศึกษาเฉพาะทางมีความก้าวหน้า ใน
การน านโยบายและแผนไปสู่การปฏิบัติ น าไปสู่การปฏิรูประบบการศึกษาที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น การปฏิรูป
ระบบการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพก็จะสร้างคุณภาพให้กับประชากร 
 
๑๐. แนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์/กลยุทธ์การวิจัย 

๑๐.๑ แผนปฏิบัติการที่ชัดเจนและเป็นระบบ (Action Plan) 
 ภายหลังจากการก าหนดยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้านการปฏิรูปการศึกษาและ

สร้างสรรค์การเรียนรู้แล้ว จะมีการก าหนดแผนปฏิบัติการที่ชัดเจนและเป็นระบบ และวางต่อเนื่องเป็นระยะยาว
เพ่ือให้แผนการวิจัยด้านต่างๆ มีความเชื่อมโยงสอดคล้องกันและส่งผลต่อการพัฒนาประเทศได้อย่างมี
ประสิทธิผล  มีการก าหนดหน่วยงานและบุคลากรที่รับผิดชอบ พร้อมแผนด าเนินงาน รวมทั้งช่วงเวลาการ



๑๑ 

ทบทวนและปรับยุทธศาสตร์การวิจัยระยะต่อๆ ไป ในกรณีที่มีสถานการณ์ใหม่ หรือสถานการณ์ที่แตกต่างจาก
ทีเ่คยศึกษาไว้ อันจะท าให้ยุทธศาสตร์การวิจัยมีความสอดคล้องกับสถานการณ์ความเป็นจริงมากขึ้น 

๑๐.๒ การสื่อสารและการประสานงาน 
 ยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้านการปฏิรูปการศึกษาและสร้างสรรค์การเรียนรู้ จะเกี่ยวข้อง

กับภาคส่วนและองค์กรจ านวนมากและเป็นแผนระยะกลาง ดังนั้นมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีกลไกการ
สื่อสารอย่างใกล้ชิด ทั่วถึงและต่อเนื่อง โดยอาจมีการจัดตั้งเป็นเครือข่ายของแต่ละภาคส่วน ( Sector 
Networking) และข้ามภาคส่วน (Inter-Sector Networking) และอาจผนวกกับเครือข่ายออนไลน์ พัฒนาเป็น
ระบบสังคมออนไลน์ (Social Networking) ซึ่งจะเป็นช่องทางที่เหมาะสมในระยะเวลา ๑๐ ปีข้างหน้าในการ
ด าเนินการ การพัฒนาสังคมออนไลน์จะเป็นการยกระดับความร่วมมือของนักวิจัยในสหวิทยาการ และช่วย
อ านวยความสะดวกในการติดต่อสื่อสารและประสานงาน รวมทั้งการเผยแพร่ข้อมูล การโต้ตอบ และกระทั่ง
การติดต่อขอข้อมูลการวิจัยระหว่างภาคส่วนได้ 

๑๐.๓ ความพร้อมด้านทรัพยากร 
 มีการเตรียมความพร้อมด้านทรัพยากร ได้แก่ ความพร้อมด้านบุคลากร ด้านระบบงาน และ

ความพร้อมด้านระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศที่ใช้ส าหรับการวิจัย บุคลากรที่สนับสนุนการวิจัยต้องมีความรู้
และมีจ านวนเพียงพอในการประสานงาน ระบบงานต่างๆ จะต้องมีความคล่องตัวที่เอ้ือให้นักวิจัยสามารถ
ท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ระบบฐานข้อมูลการวิจัยในปัจจุบันยังมีลักษณะกระจัดกระจายและไม่ทันสมัย 
ซึ่งเป็นอุปสรรคอย่างมากต่อการวิจัยในอนาคต จึงจ าเป็นต้องมีการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศการ
วิจัยที่เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนสามารถเข้าถึงและมีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบสารสนเทศและฐานข้อมูล
ดังกล่าวในขอบเขตที่ก าหนด มีการเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลการวิจัยขององค์การและภาคส่วนอ่ืนทั้งภายในและ
ภายนอกประเทศ มีการประมวลผลปัญหาและถอดบทเรียนของการด าเนินงานในรูปแบบต่างๆ เพ่ือจะน าไป
พัฒนารูปแบบการปฏิรูปการศึกษาและสร้างสรรค์การเรียนรู้ต่อไป 

๑๐.๔ วัฒนธรรมการวิจัย 
 สร้างเสริมวัฒนธรรมการวิจัย เช่น ควรส่งเสริมให้ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน และ

องค์กรต่างๆ ได้มีโอกาสร่วมในการท าวิจัยในส่วนที่เกี่ยวข้องในด้านการปฏิรูปการศึกษาและสร้างสรรค์การเรียนรู้ 
ตั้งแต่ขั้นตอนการเริ่มต้นการท าวิจัย โดยอาจร่วมแสดงความคิดเห็นต่อข้อเสนอการท าวิจัย และการร่วมวิจารณ์
และเสนอแนะผลการวิจัย นอกจากนี้ การเผยแพร่องค์ความรู้งานวิจัยไปสู่วงกว้างทั้งในประเทศและระดับสากล 

  
๑๑. แนวทางในการติดตามและประเมินผล 
 มีการติดตามการประเมินผลของยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้านการปฏิรูปการศึกษาและ
สร้างสรรค์การเรียนรู้ ด้วยการบริหารจัดการระบบวิจัย เพราะสามารถเป็นกลไกในการติดตามประเมินผล
นโยบายอย่างเป็นระยะและต่อเนื่อง เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาหรือข้อติดขัดได้อย่างทันท่วงที รวมทั้งกลไกดังกล่าว
จะต้องสร้างดุลยภาพระหว่างคุณภาพของงานและความคล่องตัวในการด าเนินงานวิจัยด้วย 
 

 


