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สภาพปัจจุบนั สภาพที่พงึ ประสงค์ และความต้องการจาเป็ นของการพัฒนาการบริหารวิชาการ
ของโรงเรียนประถมศึกษาเอกชนในกรุงเทพมหานครตามแนวคิดทักษะของคนในสังคม 5.0
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บทคัดย่อ

งานวิจยั นี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบนั สภาพที่พงึ ประสงค์ และความต้องการจาเป็ นของการพัฒนาการบริหารวิชาการของโรงเรียน
ประถมศึกษาเอกชนในกรุงเทพมหานครตามแนวคิดทักษะของคนในสังคม 5.0 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ โรงเรียนประถมศึกษาเอกชนในกรุงเทพมหานคร
จานวน 193 โรงเรียน โดยการสุ่มแบบแบ่งพื้นที่ ผูใ้ ห้ขอ้ มูล ประกอบด้วย ผูอ้ านวยการหรือรองผูอ้ านวยการโรงเรียน หัวหน้าหรือรองหัวหน้าฝ่ าย
วิชาการ และครูประจาชัน้ ระดับประถมศึกษา รวมทัง้ สิ้น 579 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจยั คือ แบบสอบถามซึ่งผ่านการตรวจสอบความครอบคลุม
และความเหมาะสม (Index of Item-Objective Congruence: IOC) โดยผู ท้ รงคุ ณวุฒิ 5 ท่าน มีค่ า IOC ทัง้ ฉบับเท่ ากับ 0.95 สถิติ ท่ีใช้ในการ
วิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน และค่าดัชนีลาดับความต้องการจาเป็ น
ผลการวิจยั พบว่า ภาพรวมสภาพปัจจุบนั ของการบริหารวิชาการของโรงเรียนประถมศึกษาเอกชนในกรุงเทพมหานครตามแนวคิดทักษะของคน
ในสังคม 5.0 อยู่ในระดับมาก สภาพที่พึงประสงค์อยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาแยกรายด้าน พบว่า 1) สภาพปัจจุบนั และสภาพที่พึงประสงค์
การจัดการเรียนรู ้ มีค่าเฉลีย่ สูงสุด ( X =3.662) ( X =4.518) ตามลาดับ และค่าความต้องการจาเป็ นสูงสุด คือ การพัฒนาสือ่ นวัตกรรม และแหล่ง
เรียนรู ้ (PNImodified=0.246) 2) สภาพปัจจุบนั และสภาพที่พงึ ประสงค์ของทักษะของคนในสังคม 5.0 ทักษะดิจิทลั มีค่าเฉลีย่ สูงสุด ( X =3.692) ( X =4.521)
ตามลาดับ และค่าความต้องการจาเป็ นสูงสุด คือ ทักษะการคิดเชิงวิพากษ์และสืบค้นทางวิทยาศาสตร์เพือ่ การแก้ปญั หาทีซ่ บั ซ้อน (PNImodified=0.251)
คาสาคัญ: การพัฒนาการบริหารวิชาการของโรงเรียนประถมศึกษาเอกชนในกรุงเทพมหานคร; ทักษะของคนในสังคม 5.0
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The research aims to study the current and desirable conditions and needs for academic management development for
private primary schools in Bangkok based on the concept of people skills in society 5.0. The sample group was 193 private
primary schools in Bangkok.The sample group were obtained from cluster or area sampling. There were 579 informants
consisting of school director, deputy director, head of academic department,and teacher.The research instrument is
questionnaires, which passed the comprehensive examination of the content structure Item Objective Congruence (IOC). The
result of test by 5 experts, the total IOC score is 0.95. The data were analysed by frequency, percentage, mean, standard
deviation, and PNImodified.
The research results were found that overall, the current conditions of academic management development for private
primary schools in Bangkok based on the concept of people skills in society 5.0 was at high level. Desirable condition at the
highest level. When considering each aspect, were found that 1) Current and desirable conditions of learning management was
at high level ( X =3.662) ( X =4.518) respectively. The priority needs was development of innovative media and learning
resources (PNImodified=0.246). 2) Current and desirable conditions of people skills in society 5.0; Digital skill was at the highest level
( X =3.692) ( X =4.521) respectively. The priority needs was critical thinking and scientific inquisition skills for solving complex
problems (PNImodified=0.251).
Keyword: Academic management development for Private Primary Schools in Bangkok, People skills in society 5.0
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บทนา

นโยบาย Society 5.0 ของญี่ป่ ุนเป็ นนโยบายที่เน้น “คน”
กล่าวคื อ เน้น การพัฒ นาคุ ณ ภาพชีวิต คนให้สามารถด ารงชีวิต
ได้อ ย่ างสะดวกสบายโดยสังคมที่ม นุ ษ ย์จะด ารงชีวิต อยู่ อ ย่ าง
สะดวกสบายมีความสุข ทีญ
่ ่ปี ่ นุ คาดหวังไว้นนั้ คือ Super Smart
Society (สังคมฉลาดลา้ ) อย่างไรก็ตามการที่จะกลายเป็ นสังคม
ฉลาดลา้ ตามที่ญ่ี ป่ ุ นตัง้ เป้ าหมายไว้น ั้น จาเป็ น ต้อ งอาศัย ปัจจัย
หลายด้าน ปัจจัยด้านหนึ่งที่สาคัญและเป็ นปัจจัยตัง้ ต้นของการ
พัฒนาคือปัจจัยด้านทรัพยากรมนุ ษย์และการพัฒ นาทรัพยากร
มนุ ษย์จึงถูกคาดหวังในบทบาทนี้มากขึ้น (พราวพรรณ พลบุญ ,
2560)
ในประเทศญี่ ป่ ุ นเอง มี แ นวคิ ด เรื่ อ งสัง คม 5.0 ซึ่ง เป็ น
แนวคิดที่น่าสนใจ น่าเรียนรู ้ และน่าศึกษาว่าคนญี่ป่ ุนคิดอย่างไร
กับอนาคตของประเทศ จะพัฒนาสังคมไปในทิศทางใด โดยใน
ประเทศญี่ ป่ ุ นมีล าดับ การพัฒ นาการของสังคมไว้ 5 รู ป แบบ
ด้ว ยกัน คื อ 1) สัง คมการล่ า สัต ว์ (Society 1.0) 2) สัง คม
เกษตรกรรม (Society 2.0) 3) สังคมอุต สาหกรรม (Society
3.0) 4) สังคมข้อ มูล สารสนเทศ (Society 4.0) หรื อ สังคมใน
ปัจจุบนั และ 5) สังคมสันติสุข 5.0 (Society 5.0)
ตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 เน้นเศรษฐกิจที่ขบั เคลือ่ นด้วย
นวัตกรรมและเทคโนโลยี เนื่องจากประเทศไทยกาลังเริ่มเข้าสู่ยุค
สังคม 4.0 ทัง้ ระบบซึง่ จะส่งผลไปสู่การเจริญเติบโตทีต่ อ้ งเป็ นการ
เติบโตแบบทัว่ ถึง (Inclusive growth) ดังนัน้ กระทรวงพัฒนา
สังคมและความมัน่ คงของมนุษย์ (พม.) คงต้องปรับยุทธศาสตร์
ให้สงั คมไทยรองรับกับสังคมยุค 5.0 ทีจ่ ะเกิดขึ้นในอนาคตควบคู่
กัน ไปด้ว ย [4] ขณะนี้ ในหลายประเทศ โดยเฉพาะญี่ ป่ ุ น
(Keidanren, 2016) ได้ออกนโยบายเพื่อรองรับ “สังคม 5.0” แล้ว
โดยได้เตือนประชากรญี่ป่ ุนว่าอุตสาหกรรม 4.0 ที่เกิดขึ้นจะกระทบ
กับคุณภาพชีวติ ของประชากร ซึ่งนโยบาย “สังคม 5.0” ของญี่ป่ ุน
เน้นความร่วมมือกันมากกว่าการแข่งขัน รองรับสังคมผูส้ ู งอายุ
และพัฒนากลุ่มสตรีให้มบี ทบาทในสังคมมากขึ้น โดยตัง้ เป้ าว่าทุก
คนจะต้องมีชีวิตที่มนั ่ คง ปลอดภัย และสามารถใช้ชีวิตได้ตาม
ปรารถนา ทัง้ นี้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) กาลัง
เข้ามามีบทบาทสาคัญในการปฏิวตั ิสงั คมโลกเพือ่ เป็ นการยกระดับ
ความเป็ น อยู่ ข องมนุ ษ ยชาติ ต่ อ ไป สังคม 5.0 จะเต็ ม ไปด้ว ย
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หุ่นยนต์ นวัตกรรม อากาศยานไร้คนขับ (โดรน) และปัญญาประดิษฐ์
(AI) ซึ่งคนในสังคมจะต้องปรับตัวไปสู่สงั คม 5.0 ให้สามารถอยู่
ร่วมกันกับเทคโนโลยีได้อย่างมีความสุข (วิชยั พยัคฆโส, 2559)
การศึ ก ษาเป็ น เครื่อ งมือ ที่มีค วามสาคัญ อย่ างยิ่งต่ อ การ
พัฒ นาคน ทัง้ นี้ เพราะความสามารถและศัก ยภาพของคนจะ
น าไปสู่ ก ารพัฒ นาประเทศชาติ ใ ห้มี ค วามเจริ ญ ประเทศใด
ที่พลเมืองมีการศึกษาดีย่อมได้เปรียบในการแข่งขัน ไม่ว่าจะเป็ น
ด้านเกษตรกรรมหรืออุต สาหกรรมก็ต าม ดังจะเห็น ได้ชดั จาก
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560-2564
ได้ม่งุ เน้นการยกระดับคุณภาพทุนมนุษย์ของประเทศ โดยพัฒนา
คนให้เหมาะสมตามช่วงวัย เพื่อให้เติบโตอย่างมีคุณภาพการพัฒนา
ทักษะที่สอดคล้องกับความต้องการในตลาดแรงงานและทักษะ
ที่จาเป็ นต่อการดารงชีวติ ในศตวรรษที่ 21 ของคนในแต่ละช่วงวัยตาม
ความเหมาะสม การเตรียมความพร้อมของกาลังคนด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีทจ่ี ะเปลีย่ นแปลงโลกในอนาคต ตลอดจนการยกระดับ
คุณภาพการศึกษาสู่ความเป็ นเลิศ (สานักงานคณะกรรมการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ, 2559)
เพื่อให้การพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้บรรลุตามเป้ าหมาย
อย่างมีประสิทธิภาพนัน้ โรงเรียนประถมศึกษาเอกชนในสังกัด
สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนจาเป็ นอย่างยิ่งที่
ต้องมีปจั จัยสาคัญ ๆ ที่ส่งเสริมและสนับสนุนหลายประการ เช่น
การบริหารงานวิชาการ ปัจจัยที่สาคัญที่สุด คือ ผูบ้ ริหารสถานศึกษา
เพราะผูบ้ ริหารเปรียบเสมือนเฟื องหลักที่ตอ้ งรับผิดชอบสูงสุดต่องาน
และภารกิจต่าง ๆ ในสถานศึกษา ปัญหาที่เกิดขึ้นในการจัดการศึกษา
เช่น ด้านหลักสูตร ด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านการวัดผล
และประเมินผล ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา และด้านการ
พัฒ นาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรูข้ องนักเรียน ปัญหาเหล่านี้
ส่วนหนึ่งเป็ นผลที่เกิดจากการบริหารนัน่ เอง (ศศิวิมล สุขทนารักษ์,
2555)
การศึกษาเอกชนได้เข้ามามีส่วนร่ วมในการจัดการศึกษา
ของประเทศมาเป็ นระยะเวลายาวนาน ซึ่งนอกจากจะช่วยแบ่งเบา
ภาระในการจัด การศึ ก ษาให้ก บั รัฐแล้วยังช่ ว ยสร้างโอกาสทาง
การศึกษา ช่วยทาให้ระบบการศึกษาเกิดการแข่งขันด้านคุณภาพ
เป็ นทางเลือกให้กบั ผูป้ กครองและผูเ้ รียน รัฐให้ความสาคัญกับ

การส่งเสริมการศึกษาเอกชนมาอย่างต่อเนื่อง มีการกาหนดเกี่ยวกับ
การส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาเอกชนไว้ในรัฐธรรมนู ญ
ในขณะที่สถานการณ์ ภายในของระบบการศึ กษาเอกชน
แม้ว่ าจะมีพ ฒ
ั นาการและมีจุด แข็งหลายประการ แต่ ก็ ย งั ต้อ ง
ประสบกับ ปัญ หาในหลายด้า นไม่ ว่ า จะเป็ น ในส่ ว นที่เกี่ ย วกับ
คุ ณ ภาพของผู เ้ รี ย น โอกาสของผู เ้ รี ย นโรงเรี ย นเอกชนได้ใ ห้
ความสาคัญ กับคุณ ภาพการศึก ษา ทัง้ นี้เพราะความสาเร็จของ
สถานศึกษา คือ เด็กทีเ่ ป็ นผลผลิตของโรงเรียน มีคุณภาพ และมี
คุณสมบัติตามทีห่ ลักสูตรกาหนด คือ มีผลสาเร็จทางการเรียนสูง
หรือเป็ นไปตามมาตรฐานการเรียนรูท้ ่กี าหนดไว้ หรือกล่าวอีกนัย
หนึ่ ง ว่ าคุ ณ ภาพงานวิช าการเป็ น งานที่ พิ สู จ น์ ค วามส าเร็ จ ของ
สถานศึกษา (อนุวฒั น์ จองเดิน, 2562)
การบริหารงานวิชาการยังเป็ นปัญหาทีท่ า้ ทายความสามารถ
ของผูบ้ ริหารการศึกษา ผูบ้ ริหารโรงเรียนเอกชน และผูเ้ กี่ยวข้อง
ทุ ก ๆ ฝ่ ายในการจัด การศึ ก ษาของโรงเรีย นเอกชน ในสังกัด
ส านั ก งานคณะกรรมการส่ ง เสริ ม การศึ ก ษาเอกชน ดัง นั้ น
ผูบ้ ริหารสถานศึกษาควรมีกลยุทธ์ในด้านการบริหารงานวิชาการ
ในสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ โดยใช้กระบวนการที่มีความ
น่าเชื่อถือและเตรียมความพร้อมผูเ้ รียนให้มที กั ษะทางด้านต่าง ๆ
ในการดาเนินชีวติ ในยุคสังคม 5.0 ต่อไป
จากความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา ผูว้ ิจยั จึงเห็น
ว่าเป็ นการสาคัญที่จะต้องมีการศึกษาสภาพปัจจุบนั สภาพที่พึง
ประสงค์ และความต้องการจาเป็ น ของการบริหารวิชาการของ
โรงเรียนประถมศึก ษาเอกชนในกรุงเทพมหานครตามแนวคิ ด
ทักษะของคนในสังคม 5.0 อันจะเป็ นแนวทางในการปรับปรุงและ
พัฒนาการบริหารวิชาการในโรงเรียนประถมศึกษา ซึ่งจะส่งผลให้
โรงเรียนมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ และเพิ่ม
ศัก ยภาพการศึก ษาไทยในระดับ สากล เพื่อพัฒ นาผู เ้ รีย นให้มี
ทักษะในสังคม 5.0 ต่อไป
วัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบนั สภาพที่พึงประสงค์ และความ
ต้องการจาเป็ นของการบริหารวิชาการของโรงเรียนประถมศึกษา
เอกชนในกรุงเทพมหานครตามแนวคิดทักษะของคนในสังคม 5.0
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กรอบแนวคิดการวิจยั
จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง ผูว้ จิ ยั
จึงขอนาเสนอกรอบแนวคิดในการวิจยั ซึ่งประกอบด้วย 2 กรอบแนวคิด
ดังนี้ 1) กรอบแนวคิ ดการบริ หารวิชาการ ได้แก่ 1.1) การพัฒ นา
หลักสูตรสถานศึกษา 1.2) การจัดการเรียนรู ้ 1.3) การพัฒนาสื่อ
นวัตกรรม และแหล่งเรียนรู ้ 1.4) การวัดและประเมินผล 2) กรอบแนวคิด
ทักษะของคนในสังคม 5.0 ได้แก่ 2.1) ทักษะความคิดสร้างสรรค์
2.2) ทักษะดิจิทลั 2.3) ทักษะการวิเคราะห์ขอ้ มูลการตีความและ
ตอบสนองต่ อ ความรู แ้ ละสารสนเทศ 2.4) ทัก ษะการคิ ด เชิ ง
วิพากษ์และสืบค้นทางวิทยาศาสตร์เพื่อการแก้ปญ
ั หาที่ซบั ซ้อน
2.5) ทักษะการบริหารจัดการคน 2.6) ทักษะการค้นหาและสร้าง
คุณค่า
ขอบเขตการวิจยั
1. ด้านเนื้อหา
การวิจ ยั ครัง้ นี้ มุ่งศึ ก ษาแนวทางการบริห ารวิช าการของ
โรงเรียนประถมศึก ษาเอกชนในกรุงเทพมหานครตามแนวคิ ด
ทักษะของคนในสังคม 5.0 มีขอบเขตเนื้อหา ดังนี้ 1) การบริหารวิชาการ
ประกอบด้วย 1.1) การพัฒนาหลักสู ตรสถานศึ กษา 1.2) การจัดการ
เรียนรู ้ 1.3) การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และแหล่งเรียนรู ้ 1.4) การวัด
และประเมินผล 2) ทักษะของคนในสังคม 5.0 ประกอบด้วย 2.1) ทักษะ
ความคิดสร้างสรรค์ 2.2) ทักษะดิจิทลั 2.3) ทักษะการวิเคราะห์
ข้อมูล การตีความและตอบสนองต่อความรูแ้ ละสารสนเทศ 2.4) ทักษะ
การคิดเชิงวิพากษ์และสืบค้นทางวิทยาศาสตร์เพื่อการแก้ปญ
ั หา
ทีซ่ บั ซ้อน 2.5) ทักษะการบริหารจัดการคน 2.6) ทักษะการค้นหา
และสร้างคุณค่า

วิธีการดาเนิ นการวิจยั

การวิจยั นี้เป็ นการวิจยั แบบผสมผสาน (Mixed Method)
โดยมีวตั ถุประสงค์ของการวิจยั เพื่อศึ กษาสภาพปัจจุบนั สภาพ
ทีพ่ งึ ประสงค์และความต้องการจาเป็ นของการบริหารวิชาการของ
โรงเรียนประถมศึก ษาเอกชนในกรุงเทพมหานครตามแนวคิ ด
ทักษะของคนในสังคม 5.0 โดยมีขนั้ ตอนดังนี้
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ขัน้ ตอนที่ 1 ศึ ก ษากรอบแนวคิ ด จากการศึ ก ษาเอกสาร
แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยั ทีเ่ กี่ยวข้องเพือ่ สร้างกรอบแนวคิดการ
บริหารวิชาการและทักษะของคนในสังคม 5.0
ขัน้ ตอนที่ 2 ศึกษาสภาพปัจจุบนั สภาพที่พงึ ประสงค์ และ
ความต้อ งการจ าเป็ นของการบริ ห ารวิ ช าการของโรงเรี ย น
ประถมศึกษาเอกชนในกรุงเทพมหานครตามแนวคิดทักษะของ
คนในสังคม 5.0
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร คือ โรงเรียนประถมศึกษาเอกชนในกรุงเทพมหานคร
จานวน 362 แห่ง
กลุ่ ม ตั ว อย่ า ง คื อ โรงเรี ย น ประถม ศึ กษ าเอกชน
ในกรุงเทพมหานคร โดยพิจารณาขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ระดับ
ความเชื่อ มัน่ (Confidence Interval) 95 % ผู ว้ ิจยั ได้สุ่ มตัวอย่าง
แบบแบ่ งพื้ นที่ (Cluster or Area sampling) โดยแบ่ งพื้ นที่ ตามเขต
ในกรุงเทพมหานคร จากนัน้ แบ่งตามสัดส่วนแต่ละพื้นที่ต่อจานวน
โรงเรียน จากนัน้ ใช้วธิ ีการสุ่มอย่างง่าย จึงได้โรงเรียนจานวน 193 แห่ง
โดยผูใ้ ห้ขอ้ มูล ประกอบด้วย ผูอ้ านวยการหรือรองผูอ้ านวยการ
โรงเรียน จานวน 1 คน หัวหน้าหรือรองหัวหน้าฝ่ ายบริหารวิชาการ
จานวน 1 คน และครูประจาชัน้ ระดับประถมศึกษา จานวน 1 คน
รวมจานวนผูใ้ ห้ขอ้ มูล ทัง้ หมด 3 คนต่อโรงเรียน 1 แห่ง จานวน 579 คน
เครื่องมือการวิจยั
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่ แบบสอบถามสภาพปัจจุบนั
และสภาพที่พึ ง ประสงค์ข องการบริ ห ารวิช าการของโรงเรี ย น
ประถมศึกษาเอกชนในกรุงเทพมหานครตามแนวคิดทักษะของ
คนในสังคม 5.0 แบ่งเป็ น 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 สถานภาพทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม มีลกั ษณะ
เป็ นแบบตรวจสอบรายการ (Checklist)

5

ตอนที่ 2 สภาพปัจจุบนั และสภาพที่พึงประสงค์ของการ
บริหารวิชาการของโรงเรียนประถมศึกษาเอกชนในกรุงเทพมหานคร
ตามแนวคิดทักษะของคนในสังคม 5.0 มีลกั ษณะเป็ นแบบมาตร
ประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะแนวทางพัฒ นาการบริหารวิชาการ
ของโรงเรียนประถมศึกษาเอกชนในกรุงเทพมหานครตามแนวคิด
ทัก ษะของคนในสัง คม 5.0 มีล กั ษณะเป็ น ค าถามปลายเปิ ด
(Open-Ended Question)
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ทาหนังสือเสนอกลุ่มภารกิจบริการการศึกษา ฝ่ ายวิชาการ
คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอความร่วมมือตอบ
แบบสอบถาม ด าเนิ น การจัด ส่ ง แบบสอบถามไปยัง โรงเรี ย น
ประถมศึกษาเอกชนในกรุงเทพมหานครทางไปรษณี ย ์ อัตราการ
ตอบกลับคิดเป็ นร้อยละ 100
การวิเคราะห์ขอ้ มูล
การวิจ ยั นี้ ด าเนิ น การวิเคราะห์ข อ้ มู ล โดยการแจกแจง
ความถี่ การหาค่าร้อยละ นาเสนอในรูปแบบตารางประกอบความ
เรียงการหาค่ าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่ าดัชนีความต้องการ
จาเป็ น และสรุปเป็ นประเด็นสาคัญและวิเคราะห์เชิงเนื้อหา

ผลการวิจยั

ผลการวิเคราะห์สภาพปัจ จุบ นั สภาพที่พึงประสงค์แ ละ
ความต้องการจาเป็ นในการพัฒนาการบริหารวิชาการของโรงเรียน
ประถมศึกษาเอกชนในกรุงเทพมหานครตามแนวคิดทักษะของ
คนในสังคม ดังนี้
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ตารางที่ 1 สภาพปัจจุบนั สภาพทีพ่ งึ ประสงค์ ค่าดัชนีลาดับความต้องการจาเป็ นในการบริหารวิชาการของโรงเรียนประถมศึกษาเอกชน
ในกรุงเทพมหานครตามแนวคิดทักษะของคนในสังคม 5.0 โดยภาพรวม
ข้อ
1.

2.

3.

การบริหารวิชาการ
การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
1) ทักษะความคิดสร้างสรรค์
2) ทักษะดิจทิ ลั
3) ทักษะการวิเคราะห์ขอ้ มูลการตีความและ
ตอบสนองต่อความรูแ้ ละสารสนเทศ
4) ทักษะการคิดเชิงวิพากษ์และสืบค้นทาง
วิทยาศาสตร์เพือ่ การแก้ปญั หาที่ซบั ซ้อน
5) ทักษะการบริหารจัดการคน
6) ทักษะการค้นหาและการสร้างคุณค่า
รวม
การจัดการเรียนรู ้
1) ทักษะความคิดสร้างสรรค์
2) ทักษะดิจทิ ลั
3) ทักษะการวิเคราะห์ขอ้ มูลการตีความและ
ตอบสนองต่อความรูแ้ ละสารสนเทศ
4) ทักษะการคิดเชิงวิพากษ์และสืบค้นทาง
วิทยาศาสตร์เพือ่ การแก้ปญั หาที่ซบั ซ้อน
5) ทักษะการบริหารจัดการคน
6) ทักษะการค้นหาและการสร้างคุณค่า
รวม
การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และแหล่งเรียนรู ้
1) ทักษะความคิดสร้างสรรค์
2) ทักษะดิจทิ ลั
3) ทักษะการวิเคราะห์ขอ้ มูลการตีความและ
ตอบสนองต่อความรูแ้ ละสารสนเทศ
4) ทักษะการคิดเชิงวิพากษ์และสืบค้นทาง
วิทยาศาสตร์เพือ่ การแก้ปญั หาที่ซบั ซ้อน
5) ทักษะการบริหารจัดการคน
6) ทักษะการค้นหาและการสร้างคุณค่า
รวม

สภาพปัจจุบนั

สภาพที่พงึ ประสงค์

PNIModified

ลาดับ

มาก
มากที่สุด

0.262
0.217

1
6

0.559

มาก

0.249

3

4.456

0.543

มาก

0.261

2

มาก
มาก
มาก

4.529
4.473
4.479

0.569
0.575
0.534

มากที่สุด
มาก
มาก

0.244
0.237
0.244

4
5
3

0.649
0.637

มาก
มาก

4.550
4.535

0.552
0.573

มากที่สุด
มากที่สุด

0.237
0.215

3
6

3.627

0.588

มาก

4.501

0.562

มากที่สุด

0.241

2

3.595

0.623

มาก

4.492

0.561

มาก

0.250

1

3.696
3.660
3.662

0.642
0.628
0.585

มาก
มาก
มาก

4.524
4.503
4.518

0.551
0.535
0.531

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

0.224
0.230
0.234

5
4
4

3.629
3.671

0.717
0.713

มาก
มาก

4.513
4.522

0.626
0.602

มากที่สุด
มากที่สุด

0.244
0.232

4
6

3.586

0.660

มาก

4.498

0.594

มาก

0.254

1

3.583

0.692

มาก

4.469

0.614

มาก

0.247

3

3.612
3.628
3.616

0.735
0.731
0.666

มาก
มาก
มาก

4.516
4.511
4.505

0.570
0.580
0.574

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

0.250
0.243
0.246

2
5
1

X

S.D.

ระดับ

X

S.D.

ระดับ

3.537
3.709

0.616
0.644

มาก
มาก

4.465
4.514

0.577
0.622

3.563

0.601

มาก

4.451

3.535

0.648

มาก

3.641
3.616
3.600

0.662
0.629
0.566

3.677
3.734

(ต่อ)
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7

ตารางที่ 1 (ต่อ)
ข้อ
4.

การบริหารวิชาการ
การวัดและประเมินผล
1) ทักษะความคิดสร้างสรรค์
2) ทักษะดิจทิ ลั
3) ทักษะการวิเคราะห์ขอ้ มูลการตีความและ
ตอบสนองต่อความรูแ้ ละสารสนเทศ
4) ทักษะการคิดเชิงวิพากษ์และสืบค้นทาง
วิทยาศาสตร์เพือ่ การแก้ปญั หาที่ซบั ซ้อน
5) ทักษะการบริหารจัดการคน
6) ทักษะการค้นหาและการสร้างคุณค่า
รวม
รวมทัง้ หมด

สภาพปัจจุบนั

สภาพที่พงึ ประสงค์

PNIModified

ลาดับ

มากที่สุด
มากที่สุด

0.247
0.240

2
6

0.591

มากที่สุด

0.247

2

4.505

0.584

มากที่สุด

0.250

1

4.503
4.531
4.508
4.506

0.585
0.583
0.559
0.530

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

0.244
0.243
0.245
0.242

4
5
2

X

S.D.

ระดับ

X

S.D.

ระดับ

3.611
3.632

0.703
0.730

มาก
มาก

4.503
4.505

0.602
0.583

3.610

0.721

มาก

4.503

3.603

0.715

มาก

3.619
3.645
3.620
3.627

0.724
0.672
0.677
0.589

มาก
มาก
มาก
มาก
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จากตารางที่ 1 สภาพปัจจุบนั สภาพที่พึงประสงค์และค่ าดัชนี
ลาดับ ความต้อ งการจ าเป็ น ในการบริห ารวิช าการของโรงเรี ย น
ประถมศึกษาเอกชนในกรุงเทพมหานครตามแนวคิดทักษะของ
คนในสังคม 5.0 โดยภาพรวม พบว่ าสภาพปัจจุบ นั ของการบริ หาร
วิชาการของโรงเรียนประถมศึกษาเอกชนในกรุงเทพมหานครตาม
แนวคิดทักษะของคนในสังคม 5.0 อยู่ในระดับมาก ( X =3.627,
S.D. =0.589) เมื่อพิจารณาการบริหารวิชาการรายด้าน ด้านที่มี
ค่าเฉลีย่ สูงทีส่ ุด คือ การจัดการเรียนรู ้ ( X =3.662, S.D. =0.585)
และด้านทีม่ คี ่าเฉลีย่ ตา่ ที่สุด คือ การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
( X =3.600, S.D. =0.566)
สภาพที่พึงประสงค์ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( X =4.506,
SD=0.530) เมื่อ พิจ ารณาการบริ ห ารวิช าการรายด้าน ด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยสู งที่สุด คือ การจัดการเรียนรู ้ ( X =4.518, S.D. =0.531)
ด้านที่มีค่าเฉลี่ยตา่ ที่สุด คือการพัฒนาหลักสู ตรสถานศึกษา ( X =4.479,
S.D. =0.534)
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ล าดับ ความต้อ งการจ าเป็ นในการบริ ห ารวิ ช าการของ
โรงเรียนประถมศึก ษาเอกชนในกรุงเทพมหานครตามแนวคิ ด
ทักษะของคนในสังคม 5.0 ในภาพรวม (PNImodified=0.242) เมื่อ
พิจารณาการบริหารวิชาการรายด้าน พบว่าด้านที่มีลาดับความ
ต้องการจาเป็ นสู งที่สุด คือ การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และแหล่ง
เรียนรู ้ (PNImodified=0.246) ด้านที่มลี าดับความต้องการจาเป็ นตา่
ทีส่ ุด คือ การจัดการเรียนรู ้ (PNImodified=0.234)

MA

UNI

VERSITY

R A J A B HAT

HA

SARAKHA

M

179

ว.มรม. ปี ท่ี 15 ฉบับที่ 2 : พฤษภาคม - สิงหาคม 2564
RMU. J. 15 (2) : May - August 2021

9

ตารางที่ 2 สภาพปัจจุบนั สภาพทีพ่ งึ ประสงค์และค่าดัชนีลาดับความต้องการจาเป็ นในทักษะของคนในสังคม 5.0 โดยภาพรวม
ทักษะของคนในสังคม 5.0
1) ทักษะความคิดสร้างสรรค์
2) ทักษะดิจทิ ลั
3) ทักษะการวิเคราะห์ขอ้ มูลการตีความและตอบสนองต่อ
ความรูแ้ ละสารสนเทศ
4) ทักษะการคิดเชิงวิพากษ์และสืบค้นทางวิทยาศาสตร์
เพือ่ การแก้ปญั หาที่ซบั ซ้อน
5) ทักษะการบริหารจัดการคน
6) ทักษะการค้นหาและการสร้างคุณค่า
รวม

สภาพที่พงึ ประสงค์

PNIModified

สภาพปัจจุบนั

ลาดับ

3.617
3.692

0.612
0.614

มาก
มาก

4.513
4.521

0.554
0.554

มากที่สุด
มากที่สุด

0.248
0.225

2
6

3.600

0.578

มาก

4.490

0.542

มาก

0.247

3

3.582

0.612

มาก

4.482

0.540

มาก

0.251

1

3.648
3.640
3.627

0.634
0.612
0.589

มาก
มาก
มาก

4.519
4.504
4.506

0.532
0.529
0.530

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

0.239
0.237
0.242

4
5

X

จากตารางที่ 2 สภาพปัจจุบนั สภาพที่พึงประสงค์และค่าดัชนี
ลาดับ ความต้อ งการจาเป็ น ในทัก ษะของคนในสังคม 5.0 โดย
ภาพรวม พบว่าสภาพปัจจุบนั ของทักษะของคนในสังคม 5.0 อยู่ใน
ระดับมาก ( X =3.627, S.D. =0.589) เมือ่ พิจารณาจากทักษะ
ของคนในสังคม 5.0 ทักษะที่มีค่าเฉลีย่ สูงที่สุด คือ ทักษะดิจิทลั
( X =3.692, S.D. =0.614) ทัก ษะที่ มี ค่ า เฉลี่ ย ต ่า ที่ สุ ด คื อ
ทัก ษะการคิ ด เชิงวิพ ากษ์แ ละสืบ ค้น ทางวิท ยาศาสตร์เพื่อ การ
แก้ปญั หาทีซ่ บั ซ้อน ( X 3.582, S.D. =0.612)
สภาพทีพ่ งึ ประสงค์ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( X =4.506,
S.D. =0.530) เมือ่ พิจารณาจากทักษะของคนในสังคม 5.0 ทักษะทีม่ ี
ค่ าเฉลี่ ยสู งที่ สุ ด คื อ ทักษะดิ จิ ท ั ล ( X =4.521, S.D. =0.554)
ทักษะทีม่ คี ่าเฉลีย่ ตา่ ทีส่ ุด คือ ทักษะการคิดเชิงวิพากษ์และสืบค้น
ทางวิทยาศาสตร์เพื่อการแก้ป ัญหาที่ซ บั ซ้อน ( X =4.482, S.D.
=0.540)

S.D. ระดับ

X

S.D.

ระดับ

ลาดับความต้องการจาเป็ นในทักษะของคนในสังคม 5.0
โดยภาพรวม (PNImodified=0.242) เมื่อพิจารณารายทักษะ พบว่า
ทักษะทีม่ ลี าดับความต้องการจาเป็ นสูงทีส่ ุด คือ ทักษะการคิดเชิง
วิพากษ์และสืบค้นทางวิทยาศาสตร์เพื่อการแก้ปญ
ั หาที่ซบั ซ้อน
(PNImodified=0.251) ทักษะที่มีค่าเฉลีย่ ตา่ ที่สุด คือ ทักษะดิจิทลั
(PNImodified=0.225)

สรุปและอภิปรายผลการวิจยั

สรุ ป ได้ว่ า สภาพปั จ จุ บ ัน ของการบริ ห ารวิ ช าการของ
โรงเรียนประถมศึก ษาเอกชนในกรุงเทพมหานครตามแนวคิ ด
ทักษะของคนในสังคม 5.0 อยู่ในระดับมาก สภาพที่พงึ ประสงค์
ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุดเมื่อพิจารณาการบริหารวิชาการ
รายด้าน พบว่ า การจัด การเรีย นรู ้ มีค่ าเฉลี่ย สู งสุ ด ทัง้ สภาพ
ปัจจุบนั และสภาพที่พึงประสงค์ เนื่องจากการจัด การเรียนรู ใ้ ห้
ผู เ้ รี ย นเป็ น สิ่ ง ส าคัญ เพราะจะเป็ น การส่ ง เสริ ม ให้ผู เ้ รี ย นได้
เสริ ม สร้า งทัก ษะของคนในสัง คม 5.0 ได้อ ย่ า งแท้จ ริ ง ซึ่ ง
กระทรวงศึกษาธิการ (2551) สรุปการจัดการเรียนรูท้ ่พี งึ ประสงค์
ไว้ว่า คือ กระบวนการทางปัญ ญาที่พ ฒั นาบุ คคลอย่ างต่ อเนื่อ ง
ตลอดชีวติ สามารถเรียนรูไ้ ด้ทุกเวลา ทุกสถานทีเ่ ป็ นกระบวนการ
เรียนรูท้ ่มี คี วามสุข บูรณาการเนื้อหาสาระตามความเหมาะสมของ
ระดับ การศึกษา เพื่อให้ผูเ้ รียนได้มีค วามรู เ้ กี่ ยวกับตนเองและ
ความสัม พัน ธ์ข องตนเองและสัง คม สอดคล้อ งกับ งานวิจ ัย
ของพัฒน์ชินี ขันทศกร และจรัส อติวทิ ยาภรณ์ (2561) กล่าวไว้
ว่าการจัดการเรียนรู ้ เป็ นการหาแนวทางผลักดันการดาเนินการ
ด้านวิชาการที่มกี ระบวนการที่แปลกใหม่ สร้างความน่ าสนใจแก่
ผูเ้ รียนผ่านการสร้างสรรค์กิจกรรมซึง่ ผูใ้ ห้องค์ความรูจ้ ะมุ่งเน้นไป
ที่การสร้างศักยภาพ และมีการนิเทศศึกษาเพื่อหาแนวทางของ
กิจกรรมใหม่ ๆ มาใช้ในการจัดการเรียนรูอ้ ยู่เสมอ
ล าดับ ความต้อ งการจ าเป็ นในการบริ ห ารวิ ช าการของ
โรงเรียนประถมศึก ษาเอกชนในกรุงเทพมหานครตามแนวคิ ด
ทักษะของคนในสังคม 5.0 ที่มลี าดับความต้องการจาเป็ นสูงที่สุด
คือ การพัฒ นาสื่อ นวัตกรรม และแหล่งเรียนรู ้ เนื่ องจากการ
จัดหาและการใช้ส่อื นวัตกรรม และแหล่งเรียนรู ท้ ่เี พียงพอและ
ทันสมัย เพื่อใช้ประกอบการจัดการเรียนรู ไ้ ด้อย่างเหมาะสมกับ
เนื้อหาและวิธีการเรียนรู ้ เป็ นสิ่งที่จะทาให้ผูเ้ รียนสามารถปรับตัว
ให้เหมาะสมกับสังคมทีถ่ ูกเชื่อมโยงผ่านนวัตกรรมและเทคโนโลยี
ต่าง ๆ ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการ (2551) ได้กาหนดแนวทางการ
ปฏิบตั ิในการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และแหล่งเรียนรู ้ โดยศึกษา
วิเคราะห์ความจาเป็ นในการใช้ส่อื และเทคโนโลยีเพื่อการจัดการ
เรียนรู ้ และการบริหารงานวิชาการส่งเสริมให้ครู ผลิต พัฒนาสื่อ
และนวัตกรรมการเรียนการสอนจัดหาสือ่ และเทคโนโลยีเพือ่ ใช้ใน
การจัดการเรียนรูก้ ารพัฒนางานด้านวิชาการประสานความร่วมมือ
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ในการผลิตจัดหาพัฒนาและการใช้ส่อื นวัตกรรม และเทคโนโลยี
เพื่อการจัดการเรียนรู ้ และการพัฒนางานวิชาการกับสถานศึกษา
บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่ วยงานและสถาบันอื่นการประเมินผล
การพัฒนาการใช้ส่อื นวัตกรรม และแหล่งเรียนรู ส้ อดคล้องกับ
งานวิจยั ของ ธนพล ด่านวิวฒั น์วงศ์ (2561) กล่าวถึงแนวทางใน
ปัจจุบนั สาหรับการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและแหล่งเรียนรู ้ ควรจะ
มี ก ารมุ่ ง เน้น การศึ ก ษาทัง้ ในต าราและนอกต ารา โดยอาศัย
กระบวนการประยุกต์ทางเทคโนโลยี และหาสื่อการเรียนรูใ้ หม่ ๆ
ที่ ส ามารถบรรจุ ข อ้ มู ล ทางวิช าการ หรื อ น าเสนอในรู ป แบบ
นวัตกรรมต่าง ๆ ที่จะส่งผลให้กระบวนการเรียนรู เ้ กิดความง่าย
มากยิ่งขึ้น ร่วมกับการสร้างทักษะทางความคิด และการปฏิบตั ิ
ควบคู่กนั
สภาพปัจจุบนั สภาพที่พงึ ประสงค์ ทักษะของคนในสังคม
5.0 โดยภาพรวม พบว่า สภาพปัจจุบนั ของทักษะของคนในสังคม
5.0 อยู่ในระดับมาก สภาพที่พงึ ประสงค์ในอยู่ใ นระดับมากที่สุด
เมื่อพิจารณาจากทักษะของคนในสังคม 5.0 พบว่า ทักษะดิจิทลั
มีค่าเฉลีย่ สู งสุด ทัง้ สภาพปัจจุบนั และสภาพที่พึงประสงค์ เนื่องจาก
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลมีความเห็นคล้องกันว่าปัจจุบนั ได้ให้ความสาคัญ กับ
ทักษะดิจิทลั อยู่แล้วแต่ยงั ต้องมีความต้องการที่จะส่งเสริมทักษะ
ด้านนี้อีกมากเพราะในขณะที่โลกมีการเปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็ว
การพัฒ นาเทคโนโลยีใหม่ ท่ีมีอิท ธิพ ลต่ อวิถีชีวิต ในสังคม เช่ น
Internet of Things (IoT) หุ่นยนต์ ปัญญาประดิษฐ์ (AI) และ
Big data ได้กา้ วหน้าไปอย่างมาก จึงควรมีการส่งเสริมและให้
ความสาคัญกับทักษะดิจิทลั อยู่เสมอเพื่อให้กา้ วทันกับเทคโนโลยี
ในโลกอนาคต ซึ่งสอดคล้องกับ UNESCO (2018) ได้กล่าวถึง
ทักษะดิจทิ ลั ว่า เป็ นความสามารถในการใช้อุปกรณ์ดิจทิ ลั การสื่อสาร
ทางแอพพลิเคชัน่ และเครือข่ายเพื่อการเข้าถึงและจัดการข้อมูล
ทักษะนี้ สามารถท าให้ผูค้ นสร้างและแบ่งปันข้อมูล การสื่อสาร
และการทางานร่วมกัน และแก้ปญั หาเพื่อการเติมเต็มตนเองอย่าง
มีประสิทธิภาพและสร้างสรรค์ในชีวติ การเรียนรู ้ การทางาน และ
กิจกรรมทางสังคมในวงกว้าง และยังสอดคล้องกับ สานักงาน
ที่ปรึกษาด้านอุตสาหกรรมประจาญี่ป่ ุน (2561) ที่กล่าวถึงสังคม
5.0 (Society 5.0) เกิด ขึ้น จากระบบที่เอาพื้น ที่ไซเบอร์ (พื้น ที่
เสมือนจริง) และพื้นที่ทางกายภาพ (พื้นที่จริง) รวมเข้าด้วยกัน
ในสังคม IT (Society 4.0) เพื่อให้ผู ค้ นเข้าถึง Cloud Service
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ทีอ่ ยู่ในพื้นทีเ่ สมือนจริง ผ่านทางอินเทอร์เน็ต เพื่อรับข้อมูลต่าง ๆ
และนามาวิเคราะห์ได้ ซึ่งข้อมูลจานวนมหาศาลจากเซ็นเซอร์ใน
พื้นที่จริงจะถูกสะสมเข้าไปในพื้นที่เสมือนจริงในพื้นที่เสมือนจริง
ข้อมูลขนาดใหญ่น้ ีจะถูกวิเคราะห์โดยปัญญาประดิ ษฐ์ (AI) และ
ผลการวิเคราะห์จะถูกส่งกลับไปยังมนุษย์ท่อี าศัยอยู่บนพื้นที่จริง
ในรูปแบบต่าง ๆ การมีทกั ษะดิจิทลั จึงเป็ นสิ่งสาคัญในการเข้าถึง
และจัดการข้อมูลได้อย่างชาญฉลาด
ลาดับความต้องการจาเป็ นทักษะของคนในสังคม 5.0 ที่มี
ลาดับความต้องการจาเป็ นสู งที่สุด คือ ทักษะการคิดเชิงวิพากษ์
และสืบค้นทางวิทยาศาสตร์เพื่อการแก้ปญั หาที่ซบั ซ้อน เนื่องจาก
การแก้ปญ
ั หาที่ซบั ซ้อน (Complex Problem Solving) ทักษะนี้
เป็ นที่ตอ้ งการเป็ น อย่างมาก และมีความต้องการมากขึ้นอีกใน
อนาคต ทักษะการแก้ปญ
ั หาเป็ นทักษะที่ตอ้ งมีสาหรับในสังคม
5.0 ทีจ่ ะต้องมีการแก้ปญั หา สามารถรับรูถ้ งึ ปัญหาได้หลากหลาย
มุม และมีวธิ ีการแก้ปญั หาที่หลากหลาย ประเมินความเสี่ยงและ
เลือกวิธีการทีด่ ีทส่ี ุดได้ ซึง่ สอดคล้องกับ ศูนย์พฒั นาและส่งเสริม
การเรียนรูต้ ลอดชีวติ แห่งภูมภิ าคอาเซียน (2562) กล่าวถึงทักษะ
การคิ ด เชิงวิพ ากษ์ ว่ าเป็ น ความสามารถที่ม นุ ษ ย์จะวิเคราะห์
สถานการณ์ต่าง ๆ และตัดสินใจทาการสิ่งใดสิ่งหนึ่งตามหลักการ
ตรรกะและเหตุผลได้อย่ างสมเหตุส มผล แม้ว่าปัญ หานั้น จะมี
ความซับ ซ้อนที่ยากจะเข้าใจโดยเฉพาะในยุ คที่เทคโนโลยีและ
มนุษย์ทางานคาบเกี่ยวกันในหลายระดับ จนไม่สามารถใช้วธิ ีการ
แก้ปญั หาแบบเดิมได้ในทุก ๆ ปัญหาทีเ่ กิดขึ้น

ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะเพือ่ นาผลการวิจยั ไปใช้
1.1 จากผลการจัดลาดับความต้องการจาเป็ นในด้านการ
บริหารวิชาการโรงเรียนประถมศึกษาเอกชนในกรุงเทพมหานคร
ตามแนวคิ ด ทัก ษะของคนในสัง คม 5.0 ผู บ้ ริ ห ารควรให้
ความสาคัญในการส่งเสริมให้ครูมกี ารพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และ
แหล่งเรียนรู ้ เพื่อพัฒนาให้นกั เรียนมีทกั ษะของคนในสังคม 5.0
มากยิ่งขึ้นเป็ นอันดับแรก เนื่องจากด้านการบริห ารวิชาการ การ
พัฒนาสื่อ นวัตกรรม แหล่งเรียนรูม้ ีความต้องการจาเป็ นในการ
พัฒนาสูงทีส่ ุด
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1.2 จากผลการจัดลาดับความต้องการจาเป็ นในด้าน
ทัก ษะของคนในสังคม 5.0 ผู บ้ ริห าร และครู ผูส้ อนควรมีก าร
จัดการ การพัฒนาสือ่ นวัตกรรม และแหล่งเรียนรู ้ ที่ส่งเสริมให้
นักเรียนมีทกั ษะการคิดเชิงวิพากษ์และสืบค้นทางวิทยาศาสตร์
เพือ่ การแก้ปญั หาทีซ่ บั ซ้อน เนื่องจากผลการวิจยั พบว่า ทักษะการ
คิด เชิงวิพ ากษ์แ ละสืบ ค้น ทางวิท ยาศาสตร์เพื่อการแก้ปญ
ั หาที่
ซับซ้อน มีความต้องการจาเป็ นสูงทีส่ ุด
2. ข้อเสนอแนะในการวิจยั ครัง้ ต่อไป
ควรนาผลการวิเคราะห์ และลาดับความต้องการจาเป็ นไป
พัฒนาเป็ นแนวทางการบริหารวิชาการของโรงเรียนประถมศึกษา
เอกชนในกรุงเทพมหานครตามแนวคิดทักษะของคนในสังคม 5.0
และดาเนินการทดสอบและประเมินแนวทางที่พฒั นา เพือ่ นาไปใช้
ในการจัดหลักสูตรของสถานศึกษาต่อไป
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