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บทคัดย่อ 

บริบทที่ส ำคัญในกำรออกแบบกำรศึกษำในปัจจุบันคือ พลวัตกำรเปลี่ยนแปลงในโลกศตวรรษที่ 21 เนื่องจำกกระแสกำร
เปลี่ยนแปลงทำงด้ำนเศรษฐกิจ กำรเมือง เทคโนโลยี สังคม สิ่งแวดล้อม และกำรเป็นโลกดิจิตอลที่สถำนกำรณ์และกำรเปลี่ยนแปลง
ต่ำงๆ ของโลกมีกำรส่งผ่ำนข้อมูลและเชื่อมต่อกันอย่ำงรวดเร็ว ปัจจัยดังกล่ำวส่งผลต่อกำรวำงแผนและก ำหนดแนวทำงกำรพัฒนำ
ประเทศเพ่ือเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน กำรสร้ำงควำมมั่นคง และกำรพัฒนำที่ยั่งยืน กำรศึกษำจึงต้องมีกำรออกแบบเพ่ือเพ่ิม
ควำมสำมำรถของมนุษย์ส ำหรับกำรเปลี่ยนแปลงดังกล่ำว โดยก ำหนดเป้ำประสงค์หลักของกำรจัดกำรศึกษำและกลไกกำรขับเคลื่อนที่
ชัดเจน เพ่ือให้กำรศึกษำมีบทบำทส ำคัญในกำรพัฒนำประเทศ เป็นกลไกหลักในกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ ส่งเสริม ปลูกฝัง ควำมคิด 
ควำมรู้ ทัศนคติ และทักษะแก่ประชำชนในสังคมโดยรวมเพ่ือน ำไปสู่กำรพัฒนำประเทศในระยะยำว ส ำนักงำนเลขำธิกำรสภำ
กำรศึกษำ จึงได้จัดท ำโครงกำรวิจัยเรื่อง กำรก ำหนดแนวทำงกำรพัฒนำกำรศึกษำไทยกับกำรเตรียมควำมพร้อมสู่ศตวรรษที่ 21 เพ่ือให้
สำมำรถจัดเตรียมกำรศึกษำของประเทศให้มีควำมสมบูรณ์พร้อมในทุกๆ ด้ำน 

พลวัตกำรเปลี่ยนแปลงโลกจำกกำรก้ำวเข้ำสู่ศตวรรษที่ 21 ได้ส่งผลกระทบทั้งทำงสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และกำรเมือง
ของทุกประเทศในประชำคมโลก กำรปรับแนวทำงกำรศึกษำเพ่ือพัฒนำประชำกรให้มีควำมพร้อมสู่ศตวรรษใหม่ถูกก ำหนดเป็นวำระ
แห่งชำติของหลำยประเทศ ควำมท้ำทำยในกำรปรับแต่งกำรศึกษำจำกแนวทำงของศตวรรษที่ 20 ที่มีกระบวนทัศน์แตกต่ำงอย่ำง
สิ้นเชิงจึงเป็นควำมท้ำทำยหลักของกำรปฏิรูปกำรศึกษำไทยของศตวรรษที่ 21 ด้วยเช่นกัน 

แนวทำงกำรพัฒนำกำรศึกษำไทยเพ่ือเตรียมควำมพร้อมสู่ศตวรรษที่ 21 จะประกอบไปด้วยแนวทำงในกำรด ำเนินกำรที่ส ำคัญ
ทั้งกำร “ซ่อม” และกำร “สร้ำง” ควบคู่กันไป เพ่ือเป็นกำรปรับแต่ง ซ่อมแซมกลไกกำรศึกษำเดิมให้ดียิ่งขึ้น และสร้ำงเสริมกลไกใหม่ๆ 
ให้เกิดขึ้นเพ่ือตอบสนองพลวัตกำรเปลี่ยนแปลงแห่งศตวรรษที่ 21 รวมถึงสร้ำงพลังของกำรเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย เพ่ือก้ำวสู่กำร
สร้ำงสังคมแห่งปัญญำกำรเรียนรู้อย่ำงสร้ำงสรรค์ ช่วยขับเคลื่อนให้เกิดผลในกำรพัฒนำกำรศึกษำเรียนรู้ของไทยในทำงปฏิบัติอย่ำง
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ยั่งยืนและสมดุล เป็นรำกฐำนของกำรพัฒนำประเทศอย่ำงแท้จริง 

ค าส าคัญ 

ศตวรรษท่ี 21, ทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21, การบริหารการเปลี่ยนแปลง 

ความเป็นมา/หลักการและเหตุผล 

กำรศึกษำเป็นกลไกหลักในกำรพัฒนำ ส่งเสริม ปลูกฝัง แนวควำมคิด ควำมรู้ ให้กับพลเมือง และสังคมโดยรวมของทุก
ประเทศ ดังนั้นกำรศึกษำจึงเป็นตัวแปรหลักของควำมสำมำรถในกำรแข่งขันระยะยำว (Long Term Competitiveness) กำร
ออกแบบกำรศึกษำจึงเป็นข้อต่อส ำคัญของกำรพัฒนำประเทศในทุกด้ำนที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์และสังคม บริบทที่ส ำคัญในกำรออกแบบ
กำรศึกษำในปัจจุบันก็คือพลวัตกำรเปลี่ยนแปลงโลก จำกกำรก้ำวผ่ำนจำกศตวรรษที่ 20 เข้ำสู่ศตวรรษที่ 21 กระแสกำรเปลี่ยนแปลง
โลกได้ส่งผลกระทบทั้งทำงสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และกำรเมืองของทุกประเทศ 

ที่ผ่ำนมำประเทศไทยยังคงขำดควำมชัดเจนในกำรก ำหนดเป้ำประสงค์หลักของกำรศึกษำ (Objective Function) ซึ่ง
เปรียบเสมือนเป็นผลสุทธิของระบบ หรือปลำยทำงที่กำรศึกษำต้องพัฒนำและเสริมสร้ำงให้พลเมืองและสังคมสำมำรถอยู่ได้อย่ำง
ภำคภูมิ แต่กำรตั้งเป้ำประสงค์หลักของกำรศึกษำเพียงอย่ำงเดียวไม่สำมำรถพัฒนำมนุษย์และสังคมได้ หำกแต่ต้องมีกลไกกำร
ขับเคลื่อนแนวนโยบำยและยุทธศำสตร์ที่ปฏิบัติได้จริง 

ดังนั้น ส ำนักงำนเลขำธิกำรสภำกำรศึกษำจึงเห็นควรให้มีกำรจัดท ำโครงกำรวิจัย  เรื่องกำรก ำหนดแนวทำงกำรพัฒนำ
กำรศึกษำไทยกับกำรเตรียมควำมพร้อมสู่ศตวรรษที่ 21 เพ่ือให้สำมำรถจัดเตรียมแผนกำรศึกษำของประเทศให้มีควำมสมบูรณ์พร้อมใน
ทุกๆ ด้ำน มีควำมชัดเจนในกำรก ำหนดเป้ำประสงค์หลักของกำรศึกษำที่ชัดเจน สร้ำงควำมเข้ำใจให้ทุกภำคส่วนที่เกี่ยวข้องได้เห็นทิศ
ทำงกำรพัฒนำระบบกำรศึกษำของประเทศในทิศทำงเดียวกัน มองเห็นควำมเชื่อมโยงและกำรบูรณำกำรกำรท ำงำนระหว่ำงกัน รวมทั้ง
สำมำรถใช้เป็นรำกฐำนส ำคัญของกระบวนกำรปฏิรูประบบกำรศึกษำของประเทศไทยได้อย่ำงมั่งคงและยั่งยืนต่อไป 

วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาสภาวการณ์การเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษท่ี 21 ที่มีนัยส าคัญต่อการจัดการศึกษาไทย และก าหนดภาพรวม
ของเป้าประสงค์หลักของการจัดการศึกษาของไทย 

2. เพ่ือศึกษาวิเคราะห์ประเด็นท้าทายของการจัดการศึกษาของไทยในการบรรลุเป้าประสงค์หลัก ภายใต้บริบทของการ
เปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ 21 

3. เพ่ือจัดท าข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาการศึกษาไทยเพ่ือเตรียมความพร้อมสู่ศตวรรษที่ 21 รวมทั้งกลไกการขับเคลื่อน
ไปสู่ภาคปฏิบัติ 

ขอบเขตของการวิจัย 

1. ศึกษากรอบแนวคิดและก าหนด “เป้าประสงค์หลัก” (Objective Function) ของระบบการศึกษาไทยและทิศทางการ
พัฒนาการศึกษาท่ีสอดคล้องกัน ให้สามารถตอบโจทย์ความต้องการคนไทยที่มีคุณภาพในศตวรรษท่ี 21 ได้อย่างยั่งยืน 

2. ศึกษาและน าเสนอสภาพแวดล้อมของการเรียน (Learning Environment) ที่สามารถเอ้ือให้เกิดบรรยากาศการเรียนรู้ใน
ระดับปัจเจก และออกแบบนโยบายการศึกษาเบื้องต้นที่สามารถน าไปปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม 

3. ศึกษาและเสนอแนะการออกแบบกลไกขับเคลื่อนระดับนโยบาย (Mechanism Design) เพ่ือน าไปสู่การก าหนดบทบาท
หน้าที่และกระบวนการการบูรณาการระหว่างภาคส่วนที่หลากหลาย ทั้งที่อยู่ภายใต้สังกัดกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานภาครัฐ
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อ่ืนๆ ภาคเอกชนและภาคประชาชน ที่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับการจัดการศึกษา  
4. น าเสนอแนวทางการด าเนินงานส าหรับการใช้ข้อมูลทั้งหมดจากโครงการเพ่ือเป็นฐานในการก าหนดแผนการด าเนินการ

ระยะยาว (15 ปี) เพ่ือเตรียมความพร้อมของการศึกษาไทยสู่ศตวรรษที่ 21 

ทฤษฎีท่ีใช้ในการศึกษา/ท่ีเกี่ยวข้อง 

มีกำรทบทวนวรรณกรรมที่เก่ียวข้องได้แก่ 
1. สภำวกำรณ์กำรเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษท่ี 21 และภำพของกำรศึกษำในสังคมยุคใหม่ ในศตวรรษที่ 21 เป็นยุคแห่ง

ควำมสุดโต่ง เป็นยุคแห่งแกนอ ำนำจประชำชน เป็นยุคแห่งศตวรรษแห่งเอเชีย ทั้งนี้ ยุคท่ีผ่ำนมำเป็นเรื่องของควำมเจริญก้ำวหน้ำทำง
วิทยำกำร ควำมรู้คืออ ำนำจ เรำจึงสอนให้เด็กใช้ควำมรู้เพ่ือฝืนธรรมชำติ ต่อไปในศตวรรษที่ 21 ต้องเปลี่ยนควำมคิดและสร้ำง
ประสบกำรณ์ให้เด็กสำมำรถอยู่ร่วมกับธรรมชำติ กำรสอนจะต้องไม่เป็นแบบแพ้คัดออกหรือให้โอกำสเฉพำะคนเก่งและละทิ้งเด็กเรียน
อ่อน แต่จะต้องเป็นลักษณะของกำรช่วยส่งเสริมซึ่งกันและกัน 

2. ลักษณะของกระบวนกำรเรียนรู้ที่สอดคล้องกับบริบทกำรเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ 21 ได้แก่ กำรเรียนแบบรู้จริง 
(Mastery Learning) กำรเรียนรู้แบบกำรสอนให้น้อย เรียนรู้ให้มำก (Teach Less, Learn More) และกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต 
(Lifelong Learning) 

3. เป้ำประสงค์หลักของกำรจัดกำรศึกษำ กำรศึกษำของ OECD (2013) ได้สรุปภำพรวมของเป้ำประสงค์หลักของกำรจัด
กำรศึกษำของประเทศต่ำงๆ ทั่วโลกว่ำมีจุดเน้น 4 มิติที่ส ำคัญ ได้แก่ กำรพัฒนำส่วนบุคคล กำรยกระดับทักษะและสมรรถนะ กำรสร้ำง
โอกำสทำงกำรศึกษำอย่ำงเท่ำเทียม และคุณค่ำและทัศนคติ 

4. แนวทำงกำรพัฒนำกำรศึกษำ ประเทศต่ำงๆ ทั่วโลกได้ให้ควำมส ำคัญกับกำรใช้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลำง เน้นกำรจัดกำรศึกษำ
เพ่ือเสริมสร้ำงพัฒนำกำรของผู้เรียนอย่ำงสมดุลในทุกๆ ด้ำน 

วธิีการวิจัย 

บริบทที่ส าคัญในการพิจารณาการศึกษาเพ่ือน าพาประเทศเข้าสู่ยุคถัดไปก็คือการก้าวผ่านจากศตวรรษที่ 20 เข้าสู่ศตวรรษที่ 
21 จากบริบทการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว น ามาสู่ประเด็นค าถามต่อเนื่องที่ส าคัญสามประการ คือ คนไทยในศตวรรษที่ 21 ควรจะเป็น
เช่นไร คนไทยในปัจจุบันและคนไทยในศตวรรษที่ 21 ที่พึงประสงค์ยังมีช่องว่างด้านใดอยู่ และการศึกษาและการเรียนรู้จะสร้างคน
เหล่านั้นขึ้นมาได้อย่างไร จากบริบทความเปลี่ยนแปลงและประเด็นค าถามดังกล่าวข้างต้น น ามาซึ่งการก าหนดกรอบแนวคิดใน
การศึกษาครั้งนี้ โดยกรอบแนวคิดในการศึกษาแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ บริบทการเปลี่ยนแปลงส าคัญที่มีผลกระทบต่อประเทศไทย และ
ระบบการศึกษาเรียนรู้ภายใต้บริบทประเทศไทยและองค์ประกอบของระบบการศึกษาไทย 

กรอบแนวคิดแรกนั้นได้น าไปสู่ข้อสรุปส าหรับวัตถุประสงค์ข้อแรกของการวิจัย นั่นคือเพ่ือศึกษาสภาวการณ์การเปลี่ยนแปลง
ของโลกในศตวรรษที่ 21 ที่มีนัยส าคัญต่อการจัดการศึกษาไทย และก าหนดภาพรวมของเป้าประสงค์หลักของการจัดการศึกษาของไทย
ในขณะที่กรอบแนวคิดที่สองได้เป็นแนวทางในการวิเคราะห์เพ่ือตอบโจทย์วัตถุประสงค์ข้อที่สองและสามของงานวิจัย นั่นคือ เพ่ือ
ศึกษาวิเคราะห์ประเด็นท้าทายของการจัดการศึกษาของไทยในการบรรลุเป้าประสงค์หลัก ภายใต้บริบทของการเปลี่ยนแปลงของโลก
ในศตวรรษที่ 21 และเพ่ือจัดท าข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาการศึกษาไทยเพ่ือเตรียมความพร้อมสู่ศตวรรษที่ 21  รวมทั้งกลไก
ขับเคลื่อนของระบบการศึกษาท่ีจะสามารถผลักดันแนวทางการพัฒนาจากภาคทฤษฏีไปสู่ภาคปฏิบัติตามล าดับ 

ผลการวจิัย 

สภาวการณ์การเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ 21 ที่มีนัยส าคัญต่อการจัดการศึกษาไทย บริบทการเปลี่ยนแปลงส าคัญที่มี
ผลกระทบต่อประเทศไทย ประกอบด้วย 3 ระดับ 



4 
 

 

1. แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของโลก (Global Trend) ที่ส าคัญ คือ พลวัตการเปลี่ยนแปลงโลกจากการก้าวผ่านจากศตวรรษ
ที่ 20 เข้าสู่ศตวรรษที่ 21 นอกจากแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของโลกแล้ว แรงขับเคลื่อนที่จะมีผลกระทบต่อภาคการศึกษาเรียนรู้ของ
ประเทศไทยที่มีความส าคัญมากเช่นกัน คือแรงขับเคลื่อนในระดับภูมิภาค บริบทประเด็นภายในประเทศไทย และยุทธศาสตร์ของ
ประเทศ 

2. แรงขับเคลื่อนในระดับภูมิภาค (Regional Forces) การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจของภูมิภาคต่างๆ ของโลกมากขึ้นโดยกรอบ
ความร่วมมือที่มีความส าคัญใกล้ชิดกับประเทศไทยมาก คือการรวมกันเป็นประชาคมอาเซียน 

3. ประเด็นภายในประเทศไทย (Local Issues) และยุทธศาสตร์ของประเทศ  (Country Strategy) ประเด็นปัญหา
ภายในประเทศไทยที่ส าคัญ คือ เรื่องความเหลื่อมล้ า กับดักประเทศ รายได้ปานกลาง วิกฤตด้านความมั่นคง การเปลี่ยนแปลงทาง
ครัวเรือน 

ระบบการศึกษาเรียนรู้ของประเทศไทย ในส่วนนี้เป็นการศึกษาวิเคราะห์ระบบการศึกษาเรียนรู้ของประเทศไทย เพ่ือก าหนด
ภาพรวมของเป้าประสงค์หลักของการจัดการศึกษาของไทย ตลอดจนใช้เป็นกรอบในการวิเคราะห์หาช่องว่างระหว่างสภาวการณ์ที่พึง
ประสงคก์ับสภาวการณ์ของไทยในปัจจุบัน 

โมดูล 1 : เป้าประสงค์หลักระดับมหภาค (Macro Objective) 
โมดูล 2 : การพัฒนาระดับบุคคล (Individual Development) 
โมดูล 3 : สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ (Learning Environment) 
โมดูล 4 : ระบบการบริหารจัดการและเครื่องมือเชิงนโยบาย (Administation and Policy Instrument) 

อภิปรายผล 

ระบบการศึกษาของไทยในอดีตที่ผ่านมาจนกระทั่งปัจจุบันมีข้อจ ากัดหลายประการ ผลการศึกษาวิเคราะห์ระบบการศึกษา
ไทยพบข้อจ ากัดหลักใน 5 ด้านคือ ความไม่ตรงประเด็น (Irrelevancy) การด้อยคุณภาพ (Low Quality) ข้อจ ากัดด้านการเข้าถึงและ
การขาดความเท่าเทียม (Inaccessibility and Inequity) การขาดประสิทธิภาพ (Inefficiency) และการขาดการพัฒนาในลักษณะ
องค์รวม (Not Holistic Development) นอกจากนั้น หากพิจารณาไปถึงต้นตอของปัญหาที่เกิดขึ้นในระบบการศึกษาไทย หรือราก
ของปัญหาที่อาจส่งผลให้การพัฒนาการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของประเทศไทยยังไม่เป็นไปตามวิถีทางที่พึงประสงค์ สรุปได้ 4 
ประการที่ส าคัญ ได้แก่ แนวคิดของการเรียนรู้ของศตวรรษที่ 21 เป็นแนวคิดการเรียนรู้ใหม่ที่เปลี่ยนไปจากเดิม , แนวทางการบริหาร
จัดการด้านการศึกษา (Education Management) , ความสุ่มเสี่ยงของปัญหาคอรัปชั่นท าให้เกิดการใช้ทรัพยากรและงบประมาณเพ่ือ
การศึกษาไม่เตม็ประสิทธิภาพ , ปัญหาการประเมินผลการศึกษา 

แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวข้างต้นส่งผลอย่างมีนัยส าคัญต่อภาพการศึกษาเรียนรู้ของไทยที่จะต้องเปลี่ยนแปลงไป และ
ปรับให้เข้ากับกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่ในศตวรรษที่ 21 ในขณะการพัฒนาการศึกษาและการส่งเสริมการเรียนรู้ของไทย
ในอดีต 

ที่ผ่านมาจนกระทั่งปัจจุบันก็นับว่ามีข้อจ ากัดอยู่ ทั้งในด้านคุณภาพการศึกษา ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ การเข้าถึง 
ความเท่าเทียม ตลอดจนเรื่องการสร้างโอกาสในการเรียนรู้หรือการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ดังนั้นประเทศไทยต้องลดทอน
ข้อจ ากัดเหล่านั้นลงพร้อมกับก้าวเข้าสู่กระแสใหม่ของการเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบเศรษฐกิจฐานความรู้และระบบ
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ซึ่งต้องให้ความส าคัญกับการพัฒนาทุนมนุษย์ (Human Capital) การใช้และต่อยอดองค์ความรู้ การให้
ความส าคัญกับการวิจัยและพัฒนา การพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และนวัตกรรม (Science, Technology and Innovation) 
ประเทศไทยจึงจ าเป็นต้องมีการวางแผนการพัฒนาก าลังคนที่เหมาะสมและจัดการศึกษา ส่งเสริมการเรียนรู้ให้สอดรับกับกระแสการ
เปลี่ยนแปลง 
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ข้อเสนอแนะในการใช้ประโยชน์ 

1. ตั้งทีมการบริหารการเปลี่ยนแปลง “Change Management Team” เพ่ือปรับให้กระทรวงศึกษาธิการเป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรู้ (Learning Organization) และน าแนวคิดการเรียนรู้ใหม่ (New Concept of Learning) มาสู่การปฏิบัติอย่างแท้จริง 

2. ปฏิรูประบบการบริหารจัดการ (Management System) เพ่ือให้ระบบการบริหารการศึกษาเป็นระบบที่มุ่งเน้น
ประสิทธิภาพ มุ่งเน้นผลงาน และให้อิสระตามศักยภาพความพร้อมของสถาบันการศึกษาภายใต้เงื่อนไขการรับผิดรับชอบ 

3. ก าจัดช่องโหว่ของการบริหารจัดการที่เอ้ือต่อการแสวงหาผลประโยชน์จากระบบการบริหารการศึกษา น าไปสู่ การทุจริต
คอรัปชั่น 

ข้อเสนอแนะในการท าวจิัยครั้งต่อไป 

1. การวิจัยในประเด็นการเปลี่ยนแปลงด้านภูมิศาสตร์ประชากร โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือท าความเข้าใจการเปลี่ยนแปลงของวิถี
ของครอบครัวและสังคมของประเทศไทยในเมืองและภูมิภาคต่างๆ เพ่ือเป็นพ้ืนฐานต่อการปรับรูปแบบการศึกษาและการส่งเสริมการ
เรียนรู้ให้สอดคล้องกับลักษณะของภูมิศาสตร์ ประชากรของพ้ืนที่ต่างๆ ของประเทศไทย 

2. การวิจัยในประเด็นความต้องการการศึกษา (Education Needs) ของประชากรหลังพ้นวัยเรียนในระบบ เช่น ในวัยท างาน 
และวัยเกษียณอายุ เพ่ือเป็นพ้ืนฐานส าหรับการจัดการศึกษาและการส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิตของประชาชน (Lifelong learning) 
ให้สอดคล้องกับกลุ่มคน กลุ่มอาชีพ และความต้องการการเรียนรู้และการศึกษาในชีวิตของกลุ่มคนในพ้ืนที่ต่างๆ ตลอดจนสอดคล้อง
กับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

3. การศึกษาเชิงลึกถึงความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันครอบครัว การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมที่มีอิทธิพลต่อ
การศึกษาเรียนรู้ เพ่ือทราบถึงปัจจัยที่ส าคัญในการผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมด้านการเรียนรู้ และน าไปสู่การส่งเสริม
ศักยภาพคนในสังคมไทยให้เป็นผู้ใฝ่เรียนรู้ และเกิดสังคมแห่งปัญญา วัฒนธรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

4. การศึกษารูปแบบการบริหารจัดการใหม่ และการศึกษาความเป็นไปได้ในทางเทคนิคของการบริหารจัดการการศึกษา ที่
มุ่งเน้นผลงาน เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการศึกษา 

 


