
รายงานการวิจัย  
เรื่อง 

 การวิเคราะห�ป�จจัยเชิงสาเหตุเพ่ือพัฒนาสมรรถนะกําลังคนรองรับโลกศตวรรษท่ี 21 (ฉบับสรุป) 
 
บทคัดย,อ 
 การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค�เพ่ือศึกษาและวิเคราะห�ป"จจัยเชิงสาเหตุ พัฒนาแบบจําลองป"จจัยเชิงสาเหตุ
เพ่ือพัฒนาสมรรถนะกําลังคนรองรับโลกศตวรรษท่ี 21 ได-แก. สมรรถนะการรู-หนังสือและความสามารถในการอ.าน 
ความสามารถในการคิดคํานวณ ความสามารถในการแก-ป"ญหาภายใต-สภาพแวดล-อมท่ีใช-ประโยชน�จากเทคโนโลยี 
และสมรรถนะรวม ทําการตรวจสอบความสอดคล-องระหว.างแบบจําลอง 4 แบบกับข-อมูลเชิงประจักษ� รวมท้ัง
จัดทําข-อเสนอแนะเชิงนโยบายในการพัฒนานโยบายเพ่ือเสริมสร-างสมรรถนะกําลังคนท่ีสอดคล-องกับบริบทของ
ประเทศไทยและรองรับโลกศตวรรษท่ี 21  

กลุ.มตัวอย.าง ประกอบด-วย ประชากรไทยอายุระหว.าง 15-65 ป9ท่ีมีอาชีพใน 3 ภาคการผลิต คือ ภาค
บริการ ภาคเกษตร และภาคอุตสาหกรรม จํานวน 2,000 คน ใน 4 ภูมิภาคของประเทศไทย ได-แก. ภาคเหนือ ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต- ภาคกลาง กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ภูมิภาคละ 40 คน โดยใช-วิธีการสุ.มแบบ
หลายข้ันตอน เครื่องมือท่ีใช-ในการวิจัย ประกอบด-วย แบบสอบถาม แบบทดสอบ และแบบสัมภาษณ� ทําการ
วิเคราะห�ข-อมูลโดยใช-โมเดลสมการโครงสร-าง 
 ผลการวิจัย 
 1. แบบจําลองป"จจัยเชิงสาเหตุเพ่ือพัฒนาสมรรถนะกําลังคนรองรับโลกศตวรรษท่ี 21 ได-แก. 1) การรู-
หนังสือและความสามารถในการอ.าน 2) ความสามารถในการคิดคํานวณ และ 3) ความสามารถในการแก-ป"ญหา
ภายใต-สภาพแวดล-อมท่ีใช-ประโยชน�จากเทคโนโลยี และสมรรถนะรวมท่ีผู-วิจัยพัฒนาข้ึนมีความสอดคล-องกลมกลืน
กับข-อมูลเชิงประจักษ�ท้ัง 4 แบบจําลอง 
 2. ป"จจัยเชิงสาเหตุท่ีมีอิทธิพลต.อการพัฒนาสมรรถนะกําลังคนรองรับโลกศตวรรษท่ี 21 ใน 3 ด-าน 
และสมรรถนะรวม  
  2.1 สมรรถนะการรู-หนังสือและความสามารถในการอ.าน พบว.า ป"จจัยท่ีมีอิทธิพลรวมสูงสุด คือ 
ความผูกพันต.อการอ.าน รองลงมาคือ ความรู-สึกนึกคิดต.อตนเองในการอ.าน แรงจูงใจในการอ.าน และสิ่งแวดล-อมท่ี
ส.งเสริมการอ.าน 
  2.2 สมรรถนะความสามารถในการคิดคํานวน ได-รับอิทธิพลทางตรงเชิงบวกสูงท่ีสุดจากแรงจูงใจใฝD
สัมฤทธิ์ในการคิดคํานวณ รองลงมาคือ เจตคติต.อากรคิดคํานวณ 
  2.3 สมรรถนะด-านความสามารถในการแก-ป"ญหาภายใต-สภาพแวดล-อมท่ีใช-ประโยชน�จาก
เทคโนโลยี ได-รับอิทธิพลทางตรงเชิงบวกมากท่ีสุดจาก การคิดเชิงระบบ รองลงมา คือ แรงจูงใจในการใช-เทคโนโลยี  
 3. ผลการเปรียบเทียบความแตกต.างของสมรรถนะพ้ืนฐานท้ัง 3 ด-านระหว.างกลุ.มอายุ ได-แก. กลุ.มช.วง
อายุ 15-24 ป9 กลุ.มช.วงอายุ 25-40 ป9 และกลุ.มช.วงอายุ 41-65 ป9 พบว.า กลุ.มตัวอย.างช.วงอายุ 15-24 ป9 มี
สมรรถนะด-านการรู-หนังสือและความสามารถในการอ.าน และสมรรถนะด-านความสามารถในการแก-ป"ญหาภายใต-
สภาพแวดล-อมท่ีใช-ประโยชน�จากเทคโนโลยีต่ํากว.ากลุ.มอายุอ่ืนๆ 
 4. ผลการเปรียบเทียบความแตกต.างของสมรรถนะพ้ืนฐานท้ัง 3 ด-านระหว.างภาคการผลิต พบว.า ภาค
การเกษตรมีสมรรถนะด-านการรู-หนังสือและความสามารถในการอ.าน และสมรรถนะด-านความสามารถในการ
แก-ป"ญหาภายใต-สภาพแวดล-อมท่ีใช-ประโยชนจากเทคโนโลยีตํ่ากว.ากลุ.มอายุอ่ืนๆ แต.มีสมรรนะด-านความสามารถ
ในการคิดคํานวณสูงกว.าภาคการผลิตอ่ืนๆ 
 5. ผลการวิเคราะห�ความไม.แปรเปลี่ยนของแบบจําลองสมรรถนะรวม กลุ.มตัวอย.างท่ีอยู.ในแต.ละช.วง
อายุ และภาคการผลิตมีแบบจําลองการพัฒนาสมรรถนะรวมของกําลังคนรองรับโลกศตวรรษท่ี 21 เหมือนกัน 



หมายความว.า อิทธิพลความสามารถในการคิดคํานวณ และด-านความสามารถในการแก-ป"ญหาภายใต-
สภาพแวดล-อมท่ีใช-ประโยชน�จากเทคโนโลยีไม.แตกต.างกันในแต.ละช.วงอายุและภาคการผลิต ดังนั้นในการกําหนด
นโยบายต.างๆ สามารถดําเนินการได-กับทุกกลุ.มอายุและทุกภาคการผลิตเหมือนกัน 
  
คําสําคัญ 
 สมรรถนะ 
 
ความเป.นมา/หลักการและเหตุผล 
 กระแสการเปลี่ยนแปลงทางสังคมท่ีเกิดข้ึนในศตวรรษท่ี 21 มีความก-าวหน-าในทุกมิติอย.างรุนแรงและ
รวดเร็ว ส.งผลต.อวิถีการดํารงชีวิตของคนในสังคมอย.างท่ัวถึง ประเทศไทยต-องเตรียมความพร-อมในการพัฒา
กําลังคนของประเทศให-สามารถรองรับผลการเปลี่ยนแปลงได- สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาได-ตระหนักและ
เห็นความสําคัญในการสร-างและพัฒนาผู-เรียนให-เปJนผู-มีทักษะการเรียนรู- และเตรียมการพัฒนากําลังคนให-มี
สมรรถนะพ้ืนฐานท่ีจําเปJนเพ่ือรองรับการเข-าสู.ประชาคมโลก โดยได-มีการศึกษาและทําการพัฒนาเครื่องมือวัดและ
ประเมินสมรรถนะผู-ใหญ.ท่ีเทียบเคียงกับกรอบการประเมินผลทางการศึกษาระดับนานาชาติด-านสมรรถนะผู-ใหญ. 
(Programme for the international Assessment of Adult Competencies : PIAAC) ซ่ึงกําหนดสมรรถนะ
พ้ืนฐานท่ีจําเปJนสําหรับกําลังแรงงานในทุกสาขาอาชีพไว- 3 ด-าน คือ การรู-หนังสือ (Literacy) และความสามารถ
ในการอ.าน (Reading Component Skills) ความสามารถในการคิดคํานวณ (Numeracy) และความสามารถใน
การแก-ป"ญหาภายใต-สภาพแวดล-อมท่ีใช-ประโยชน�จากเทคโนโลยี (Problem Solving in Technology-Rich 
Environments) ต้ังแต.ป9 พ.ศ. 2557 และต.อเนื่องในป9 พ.ศ. 2558-2559 ได-ทําการศึกษา วิเคราะห�ป"จจัยเชิง
สาเหตุเพ่ือพัฒนาสมรรถนะกําลังคนรองรับโลกศตวรรษท่ี 21 โดยใช-สถิติข้ันสูง ซ่ึงการดําเนินงานในครั้งนี้
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาได-ร.วมกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โดยมี รองศาสตราจารย� ดร.รัชนีกูล  
ภิญโญภานุวัฒน� และคณะเปJนผู-ดําเนินการ 
 
วัตถุประสงค�การวิจัย 
 1) ศึกษาวิเคราะห� และพัฒนาแบบจําลองป"จจัยเชิงสาเหตุเพ่ือพัฒนาสมรรถนะกําลังคนรองรับโลก
ศตวรรษท่ี 21 
 2) จัดทําข-อเสนอแนะเชิงนโยบายเพ่ือเสริมสร-างสมรรถนะกําลังคนท่ีสอดคล-องกับบริบทของประเทศไทย
และรองรับโลกศตวรรษท่ี 21 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 การวิเคราะห�ป"จจัยเชิงสาเหตุเพ่ือพัฒนาสมรรถนะกําลังคนรองรับโลกศตวรรษท่ี 21 เปJนการศึกษาเฉพาะ
สมรรถนะพ้ืนฐานท่ีจําเปJนสําหรับการก-าวเข-าสู.ศตวรรษท่ี 21 คือ 
 (1) การรู-หนังสือ (Literacy) และความสามารถในการอ.าน (Reading Component Skills)  
 (2) ความสามารถในการคิดคํานวณ (Numeracy)  
 (3) ความสามารถในการแก-ป"ญหาภายใต-สภาพแวดล-อมท่ีใช-ประโยชน�จากเทคโนโลยี (Problem 
Solving in Technology-Rich Environments) 
 (4) สมรรถนะรวม 3 ด-าน 
 
ทฤษฎีท่ีใช6ในการศึกษา/ท่ีเก่ียวข6อง 
 - 



 
วิธีการวิจัย 

 ประชากรและกลุ
มตัวอย
าง 
  ประชากร คือ ประชากรไทยอายุระหว.าง 15-65 ป9 ท่ีมีอาชีพใน 3 ภาคการผลิต คือ ภาคบริการ ภาค
เกษตร และภาคอุตสาหกรรม  
  กลุ.มตัวอย.าง คือ ประชากรไทยอายุระหว.าง 15-65 ป9 ท่ีมีอาชีพใน 3 ภาคการผลิต คือ ภาคบริการ 
ภาคเกษตร และภาคอุตสาหกรรม จํานวน 2,000 คน 

 ตัวแปรท่ีใช�ในการวิจัย ประกอบด-วยกลุ.มตัวแปรในแบบจําลอง 4 แบบจําลอง คือ 
 1. แบบจําลองการรู-หนังสือและความสามารถในการอ.าน ตัวแปรท่ีใช-ในการศึกษา ประกอบด-วย   
กลุ.มตัวแปรป"จจัยเชิงสาเหตุของการรู-หนังสือและความสามารถในการอ.าน และกลุ.มตัวแปรเก่ียวกับการรู-หนังสือ
และความสามารถในการอ.าน 
 2. แบบจําลองความสามารถในการคิดคํานวณ ตัวแปรท่ีใช-ในการศึกษา ประกอบด-วย กลุ.มตัวแปร
ป"จจัยเชิงสาเหตุของความาสามารถในการคิดคํานวณ และกลุ.มตัวแปรเก่ียวกับความาสามารถในการคิดคํานวณ 
 3. แบบจําลองความสามารถในการแก-ป"ญหาภายใต-สภาพแวดล-อมท่ีใช-ประโยชน�จากเทคโนโลยี      
ตัวแปรท่ีใช-ในการศึกษา ประกอบด-วย กลุ.มตัวแปรป"จจัยเชิงสาเหตุของความสามารถในการแก-ป"ญหาภายใต-
สภาพแวดล-อมท่ีใช-ประโยชน�จากเทคโนโลยี และกลุ.มตัวแปรเก่ียวกับความสามารถในการแก-ป"ญหาภายใต-
สภาพแวดล-อมท่ีใช-ประโยชน�จากเทคโนโลยี 
 4. แบบจําลองสมรรถนะรวม ประกอบด-วย กลุ.มตัวแปรป"จจัยสนับสนุนและกลุ.มตัวแปรผล 

 เครื่องมือท่ีใช�ในการเก็บรวบรวมข�อมูล 
  เครื่องมือท่ีใช-ในการเก็บรวบรวมข-อมูล ประกอบด-วย แบบสอบถาม แบบทดสอบ และแบบสัมภาษณ� 

 การเก็บรวบรวมข�อมูล 
  ระยะท่ี 1 เก็บรวบรวมข-อมูลจากผู-ทรงคุณวุฒิ โดยการจัดประชะชุมระดมความคิดเพ่ือพิจารณา (ร.าง) 
แบบจําลองป"จจัยเชิงสาเหตุท่ีมีอิทธิพลต.อการพัฒนาสมรรถนะของกําลังคนรองรับโลกศตวรรษท่ี 21 และนําผลท่ี
ได-ไปใช-ในการพัฒนากรอบแนวคิดของการวิจัยให-ชัดเจนข้ึน 
  ระยะท่ี 2 เก็บรวบรวมข-อมูลจากกลุ.มตัวอย.างเปpาหมาย จํานวน 2,000 คน 
  ระยะท่ี 3 เก็บรวบรวมข-อมูลจากผู-ทรงคุณวุฒิ โดยการจัดประชะชุมระดมความคิดพิจารณา 
แบบจําลองป"จจัยเชิงสาเหตุท่ีมีอิทธิพลต.อการพัฒนาสมรรถนะของกําลังคนรองรับโลกศตวรรษท่ี 21 เพ่ือจัดทํา
ข-อเสนอเชิงนโยบาย 

 การวิเคราะห#ข�อมูล 
  1. วิเคราะห�ข-อมูลเชิงปริมาณ โดย 
   - วิเคราะห�ข-อมูลเบ้ืองต-น ด-วยสถิติเชิงบรรยาย ได-แก. ความถ่ี ร-อยละ ค.าเฉลี่ย ส.วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 
   - วิเคราะห�เปรียบเทียบความแตกต.างของตัวแปรเก่ียวกับสมรรถนะท้ัง 3 ด-าน ด-วยการทดสอบที 
(t-test) และการวิเคราะห�ความแปรปรวน (analysis of variance : ANOVA) 
   - วิเคราะห�สหสัมพันธ�ระหว.างตัวแปรท้ังหมดท่ีใช-ในการวิจัย เพ่ือสร-างแมทริกซ�สหสัมพันธ�ในการ
วิเคราะห�แบบจําลองด-วยโปรแกรมลิสเรล 



   - วิเคราะห�อิทธิพลของตัวแปร (Path analysis) วิเคราะห�สมการโครงสร-างด-วยการวิเคราะห�
องค�ประกอบ (Factor Analysis) วิเคราะห�อิทธิพลเชิงสาเหตุ (Path Analysis) และวิเคราะห�กลุ.มพหุ (Mutiple 
Groups) ของแบบจําลอง 4 แบบจําลองด-วยโปรแกราลิสเรล 
  2. การวิเคราะห�ข-อมูลเชิงคุณภาพ จากผลการสัมภาษณ� และผลการประชุมระดมความคิดด-วยการ
วิเคราะห�เนื้อหา โดยโปรแกรม MAXQDA 
 
ผลการวิจัย 
 ผลการวิจัย 
 1. แบบจําลองป"จจัยเชิงสาเหตุเพ่ือพัฒนาสมรรถนะกําลังคนรองรับโลกศตวรรษท่ี 21 ได-แก. 1) การรู-
หนังสือและความสามารถในการอ.าน 2) ความสามารถในการคิดคํานวณ และ 3) ความสามารถในการแก-ป"ญหา
ภายใต-สภาพแวดล-อมท่ีใช-ประโยชน�จากเทคโนโลยี และสมรรถนะรวมท่ีผู-วิจัยพัฒนาข้ึนมีความสอดคล-องกลมกลืน
กับข-อมูลเชิงประจักษ�ท้ัง 4 แบบจําลอง 
 2. ป"จจัยเชิงสาเหตุท่ีมีอิทธิพลต.อการพัฒนาสมรรถนะกําลังคนรองรับโลกศตวรรษท่ี 21 ใน 3 ด-าน 
และสมรรถนะรวม  
  2.1 สมรรถนะการรู-หนังสือและความสามารถในการอ.าน ได-รับอิทธิพลทางตรงจากความผูกพันต.อ
การอ.าน และความรู-สึกนึกคิดของตนเอง รวมท้ังได-รับอิทธิพลทางอ-อมจากแรงจูงใจในการอ.าน และสิ่งแวดล-อมท่ี
ส.งเสริมการอ.าน เพ่ือพิจารณาอิทธิพลรวมท้ังทางตรงและทางอ-อม พบว.า ป"จจัยท่ีมีอิทธิพลรวมสูงสุด คือ ความ
ผูกพันต.อการอ.าน รองลงมาคือ ความรู-สึกนึกคิดต.อตนเองในการอ.าน แรงจูงใจในการอ.าน และสิ่งแวดล-อมท่ี
ส.งเสริมการอ.าน 
  2.2 สมรรถนะความสามารถในการคิดคํานวน ได-รับอิทธิพลทางตรงเชิงบวกสูงท่ีสุดจากแรงจูงใจใฝD
สัมฤทธิ์ในการคิดคํานวณ รองลงมาคือ เจตคติต.อากรคิดคํานวณ ส.วนป"จจัยท่ีมีอิทธิพลทางอ-อมพบว.าการใช-
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสารและการเรียนรู-ทางการคิดคํานวณมีอิทธิพลทางอ-อมผ.านแรงจูงใจใฝDสัมฤทธิ์ใน
การคิดคํานวณ และป"จจัยสนับสนุนมีอิทธิพลทางอ-อมผ.านป"จจัยความยึดม่ันผูกพันต.อการคิดคํานวณในทางตรงกัน
ข-าม เม่ือพิจารณาอิทธิพลรวมท้ังทางตรงและทางอ-อม พบว.า ป"จจัยท่ีมีอิทธิพลรวมสูงท่ีสุด คือ แรงจูงใจใฝDสัมฤทธิ์
ในการคิดคํานวณ รองลงมา คือ การใช-เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสารและเรียนรู-ทางการคิดคํานวณ 
นอกจากนั้น สมรรถนะความสามารถในการคิดคํานวณยังได-รับอิทธิพลจากสมรรถนะด-านการรู-หนังสือและ
ความสามารถในการอ.านด-วย 
  2.3 สมรรถนะด-านความสามารถในการแก-ป"ญหาภายใต-สภาพแวดล-อมท่ีใช-ประโยชน�จาก
เทคโนโลยี ได-รับอิทธิพลทางตรงเชิงบวกมากท่ีสุดจาก การคิดเชิงระบบ รองลงมา คือ แรงจูงใจในการใช-เทคโนโลยี 
ส.วนป"จจัยท่ีมีอิทธิพลทางอ-อมมี 2 ป"จจัย ได-แก. 1) ป"จจัยท่ีสนับสนุนในองค�กร/หน.วยงานมีอิทธิพลผ.านการยอมรับ
การใช-เทคโนโลยี และแรงจูงใจในการใช-เทคโนโลยี และ 2) ป"จจัยท่ีสนับสนุนในครอบครัวและชุมชนมีอิทธิพลผ.าน
การยอมรับเทคโนโลยี และแรงจูงใจในการใช-เทคโนโลยี เพ่ือพิจารณาอิทธิพลรวมท้ังทางตรงและทางอ-อม พบว.า 
ป"จจัยท่ีมีอิทธิพลรวมสูงสุด คือ การคิดเชิงระบบ รองลงมา คือ แรงจูงใจในการใช-เทคโนโลยี ป"จจัยท่ีสนับสนุนใน
องค�กร/หน.วยงาน การยอมรับการใช-เทคโนโลยี และป"จจัยท่ีสนับสนุนในครอบครัวและชุมชน 
 3. ผลการเปรียบเทียบความแตกต.างของสมรรถนะพ้ืนฐานท้ัง 3 ด-านระหว.างกลุ.มอายุ ได-แก. กลุ.มช.วง
อายุ 15-24 ป9 กลุ.มช.วงอายุ 25-40 ป9 และกลุ.มช.วงอายุ 41-65 ป9 พบว.า กลุ.มตัวอย.างช.วงอายุ 15-24 ป9 มี
สมรรถนะด-านการรู-หนังสือและความสามารถในการอ.าน และสมรรถนะด-านความสามารถในการแก-ป"ญหาภายใต-
สภาพแวดล-อมท่ีใช-ประโยชน�จากเทคโนโลยีตํ่ากว.ากลุ.มอายุอ่ืนๆ แต.มีสมรรถนะด-านความสามารถในการคิด
คํานวณสูงกว.ากลุ.มอายุอ่ืน ส.วนกลุ.มอายุ 41-65 ป9 มีสมรรถนะด-านการคิดคํานวณตํ่ากว.ากลุ.มอายุอ่ืนๆ สําหรับ
กลุ.มอายุ 25-40 ป9 มีสมรรถนะพ้ืนฐานท้ัง 3 ด-านอยู.ในระดับสูงกว.ากลุ.มอายุอ่ืนๆ 



 4. ผลการเปรียบเทียบความแตกต.างของสมรรถนะพ้ืนฐานท้ัง 3 ด-านระหว.างภาคการผลิต พบว.า ภาค
การเกษตรมีสมรรถนะด-านการรู-หนังสือและความสามารถในการอ.าน และสมรรถนะด-านความสามารถในการ
แก-ป"ญหาภายใต-สภาพแวดล-อมท่ีใช-ประโยชนจากเทคโนโลยีตํ่ากว.ากลุ.มอายุอ่ืนๆ แต.มีสมรรนะด-านความสามารถ
ในการคิดคํานวณสูงกว.าภาคการผลิตอ่ืนๆ ภาคอุตสาหกรรมมีสมรรถนะด-านความสามารถในการคิดคํานวณตํ่า
กว.าภาคการผลิตอ่ืน ส.วนภาคบรากรมีสมรรถนะพ้ืนฐานท้ัง 3 ด-านอยู.ในระดับสูงกว.าภาคการผลิตอ่ืน 
 5. ผลการวิเคราะห�ความไม.แปรเปลี่ยนของแบบจําลองสมรรถนะรวม กลุ.มตัวอย.างท่ีอยู.ในแต.ละช.วง
อายุ และภาคการผลิตมีแบบจําลองการพัฒนาสมรรถนะรวมของกําลังคนรองรับโลกศตวรรษท่ี 21 เหมือนกัน 
หมายความว.า อิทธิพลความสามารถในการคิดคํานวณ และด-านความสามารถในการแก-ป"ญหาภายใต-
สภาพแวดล-อมท่ีใช-ประโยชน�จากเทคโนโลยีไม.แตกต.างกันในแต.ละช.วงอายุและภาคการผลิต ดังนั้นในการกําหนด
นโยบายต.างๆ สามารถดําเนินการได-กับทุกกลุ.มอายุและทุกภาคการผลิตเหมือนกัน 
 
อภิปรายผล 
 - 
 
ข6อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

 หน�วยงานระดับนโยบาย 

 1. วางแผนพัฒนาสมรรถนะกําลังคนให-สอดคล-องกับกลุ.มอายุและภาคการผลิต 
 2. กําหนดบทบาทของห-องสมุดประชาชนให-มีความชัดเจนมากข้ึนและสนับสนุนการดําเนินงานของ
ห-องสมุดประชาชน 
 3. กําหนดมาตรการจูงใจให-ทุกภาคส.วนได-มีส.วนร.วมส.งเสริมการอ.านโดยสร-างเปJนโครงข.ายส.งเสริมการ
อ.าน 
 4. ควบคุมราคาหนังสือในท-องตลาดและสนับสนุนการกระจายหนังสือไปยังชุมชนต.างๆ อย.างท่ัวถึงท้ัง
ประเทศ พร-อมท้ังสนับสนุนให-มีการเพ่ิมช.องทางการจัดจําหน.ายหนังสือออนไลน�และส.งเสริมการขายหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส� 
 5. กําหนดให-มีเครือข.ายงานภาครัฐกับภาคเอกชนเพ่ือฝzกอบรมบุคลากรของชาติทุกภาคส.วนให-มี
ความสามารถในการคิดคํานวณ 
 6. กําหนดนโยบายส.งเสริมการใช-เทคโนโลยีกับประชาชนทุกกลุ.มเพ่ือเสริมสร-างความสามารถของ
ประชาชนให-มีความรู-และความสามารถด-าน IT ท่ีตอบสนองต.อการทํางานในศตวรรษท่ี 21 
 7. มีมาตรการหรือแนวทางส.งเสริมให-ประชาชนรู-เท.ากันสื่อทุกประเภทเพ่ือเปJนภูมิคุ-มกันประชาชนให-
รู-เท.าทันสื่อ 

 หน�วยงานท่ีเก่ียวข�อง  

  1. สร-างต-นแบบท่ีดีในการสร-างนิสัยรักการอ.าน 
  2. พัฒนาช.องทางหรือสื่อในการอ.านให-หลากหลาย 
  3. เร.งรัดรณรงค�และดําเนินการส.งเสริมการอ.านให-ผู-เรียนอย.างจริงจังและต.อเนื่อง 
  4. พัฒนาหลักสูตรเพ่ือพัฒนาความสามารถพ้ืนฐานในการคิดคํานวณ 
  5. จัดทําคลังสื่อการสอนคอมพิวเตอร�เก่ียวกับความสามารถในการคิดคํานวณ 
  6. กระตุ-นให-องค�กรและหน.วยงานส.งเสริมให-บุคลากรวัยทํางานพัฒนาศักยภาพด-านการคิดเชิงระบบ 
  7. พัฒนาระบบโครงสร-างพ้ืนฐานทางเทคโนโลยีเพ่ือให-ประชาชนทุกภูมิภาคสามารถเข-าถึงสารสนเทศใน
รูปแบบดิจิทัล 



  8. กระตุ-นให-องค�กรและหน.วยงานส.งเสริมให-บุคลากรทุกภาคส.วนได-รับการพัฒนาความรู-ทักษะและ
สามารถประยุกตใช-เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือก.อให-เกิดรายได-และยกระดับคุณภาพชีวิต 

 สถานศึกษา 

  1. จัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนารูปแบบการสร-างค.านิยมหรือการสร-างเจตคติต.อสมรรถนะท้ัง 3 ด-าน เพ่ือ
เสริมสร-างให-นักเรียนมีเจตคติท่ีดี 
  2. จัดกิจกรรมส.งเสริมการอ.าน 
  3. เปJนหน.วยงานต-นแบบในการส.งเสริมการอ.าน 
  4. พัฒนาความสามารถของครูในการจัดการเรียนการสอน 
  5. มีการฝzกอบรมการสร-างสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส� 
  6. วางรากฐานการคิดอย.างเปJนระบบด-วยการกําหนดให-เปJนส.วนหนึ่งของหลักสูตรในกลุ.มสาระวิชา
ต.างๆ 
  7. จัดให-มีโครงการ/กิจกรรมพัฒนาทักษะคิดเชิงระบบของผู-เรียน 
  8. จัดให-มีโครงการ/กิจกรรมพัฒนาความรู-ความสามารถในด-านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ระดับมาตรฐานสากล 
  
 
 
 
 
 


