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Abstract 
 This article aims to propose a concept of enrichment for the competencies of the 
Professional Learning Community of teachers based on Reskill and Upskill approach. It is an 
application of approach and theory from Human Resource Development (HRD) to create the 
professional learning community of teachers. It purposefully serves to strengthen teachers' proper 
competencies and recognize the importance of professional development. Thus, reskilling of 
teachers to possess complete readiness is regarded as a basis for teacher's Professional Learning 
Community members. Besides necessary and fundamental reskilling, future teachers need to 
acquire their essential upskilling to support a forthcoming educational system by participating in 
teachers' Professional Learning Community to share knowledge and enhance their competencies 
effectively with sustainability. 
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บทคัดยอ 

บทความวิชาการเรื่อง การเสริมสมรรถนะชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพครูตามแนวคิดการทบทวนทักษะ
และการพัฒนาทักษะ มีวัตถุประสงคเพ่ือเสนอแนวคิดการเพ่ิมสมรรถนะของสมาชิกในชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ
ครูดวยกระบวนการทบทวนทักษะและการพัฒนาทักษะ เปนการประยุกตแนวคิดและทฤษฎีการพัฒนาทรัพยากร
บุคคลมาปรับใชกับการสรางชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพครู โดยมีเปาหมายเพื่อสรางความเขมแข็งใหกับบุคลากร
ครูมีสมรรถนะเทียบทันและตระหนักเห็นความสำคัญในการพัฒนาทางดานวิชาชีพ ดังน้ัน การทบทวนทักษะของครู
ใหมีความพรอมสมบูรณถือเปนพื้นฐานสำหรับสมาชิกในชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพครู และนอกจากการทบทวน
ทักษะพื้นฐานที่จำเปน ครูในยุคอนาคตยังตองใฝหาการพัฒนาทักษะที่จำเปนของครูเพื่อรองรับระบบการศึกษา 
ที่จะเกิดขึ ้นในอนาคต โดยการเขารวมชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพครูเพื ่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู และพัฒนา
ศักยภาพครูใหมีประสิทธิภาพอยางยั่งยืน 

 
คำสำคัญ: การทบทวนทักษะ, การพัฒนาทักษะ, ชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพครู 

 
 
 
 
 
 

mailto:pungpond.psu@gmail.com


วารสารศึกษาศาสตร ์มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์วิทยาเขตปัตตานี| 

                                                                                                              ปีที่ 32 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สงิหาคม 2564  3 

 

บทนำ 
 ความ เปล ี ่ ยนแปลงของส ั งคมในยุค
ศตวรรษที ่  21 จากการพัฒนาเทคโนโลยีแบบ 
กาวกระโดด ส งผลกระทบตอสภาวะเศรษฐกิจ  
สังคมและวัฒนธรรม (Bersin, Pelster Schwartz, 
& Vyver, 2017) หลายอาชีพมีการเติบโตขึ ้นและ
หลายอาชีพกำลังจะเลือนหายไป (ธ ัญญลักษณ  
รุงแสงจันทร, 2561) การดำรงอยูขององคการในยุค
คลาสสิค (Classical organization) ศตวรรษที่ 20 
อาจไมเหมาะสมในสภาพการเปลี่ยนแปลงของสังคม
เชนนี ้ (ฉัตรณรงคศักดิ ์ สุธรรมดี และจินตกานต  
สุธรรมดี, 2560) ธนิต โสรัตน รองประธานและ
กรรมการสภาที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาแรงงานแหงชาติ 
กระทรวงแรงงาน (อางถึงใน Springnews, 2019)
ใหสัมภาษณวา เศรษฐกิจโลกชะลอตัวเริ่มมีสัญญาณ
การจางงานลดลงจัดเปนความเสี่ยงตอตลาดแรงงาน
ไทย โดยเฉพาะนักศึกษาที ่จบใหมอีกประมาณ 
520,000 คน อาจประสบภาวะวางงานสูงข้ึน ซึ่งไทย
อยูอันดับ 7 จาก 181 ประเทศทั่วโลก คิดเปนอัตรา
เฉลี่ยรอย 1.1-1.2 เปนผลกระทบของการเปลี่ยนแปลง
ไปสูสังคมที่เรียกวา สังคมที่ถูกแทนที่ดวยดิจิทัล 
(Social digital disruption)  
 สังคมไทยจำเปนตองเตรียมตัวตั้งรับการ
เปลี่ยนแปลงเขาสู ยุคสังคมที่ถูกแทนที่ดวยดิจิทัล 
จากขอมูลขางตนแสดงใหเห็นวาอัตราการจางงานมี
สภาวะลดลง การเขาสูตลาดแรงงานวิชาชีพมีการ
แขงขันสูงขึ้น จำเปนตองอาศัยทักษะที่ครอบคลุม
เพียงพอและเปนทักษะจำเปนตอการดำรงอยูในโลก
แหงอนาคต ดวยเหตุนี้รัฐบาลควรกลับไปพิจารณา
ทบทวนนโยบายและใหความสำคัญกับการเตรียม
ความพรอมของทรัพยากรบุคคลของชาติ โดยเริ่ม
จากระบบการศึกษาข้ันพ้ืนฐานจัดเตรียมคุณลกัษณะ
ที่จำเปนของเด็กนักเรียนตอการดำรงชีพในอนาคต  
ดังนั้น การจัดการศึกษาจะใชรูปแบบเดิมเพื่อพัฒนา
ใหเกิดความรูคงไมตอบโจทยอีกตอไป รัฐบาลควรให
ความสำคัญตอการจัดการศึกษาที่สอดคลองตาม
ความเปลี ่ยนของสังคมและยกระดับใหเปนวาระ
เรงดวนเพ่ือหาแนวทางการพัฒนาผูเรียนท่ีเหมาะสม
กับสังคมปจจุบัน อาจใชวิธีการกระตุนอยางรุนแรง
เพื ่อใหเกิดแรงกระตุนและเห็นความสำคัญอยาง

แนวคิดทฤษฎีกบกระโดด (Frog Leap) ที่แสดงให
เห็นความสำคัญตอการดำรงอยูขององคการ หากไม
สามารถเปลี่ยนแปลงองคการใหหลุดพนจากกรอบ
การปฏิบัติแบบเดิม องคการก็จะถูกทดแทนดวย
องคการที่มีความทันสมัยกวาและมีแนวทางในการ
พัฒนาองคการที ่แปลกใหมกวา ดังนั ้น หากจะ
ปรับเปลี่ยนองคการดวยแนวคิดทฤษฎีกบกระโดด
จะตองวางแผนโดยมีเปาหมายหรือจุดยืนในอนาคต
ขององคการอยางชัดเจนและกาวกระโดดไปยัง
เปาหมายนั ้นอยางรวดเร ็ว จึงจะทำใหองคการ
สามารถแขงขันและอยูไดในสังคมปจจุบันได หาก
ละเลยไม ตระหนักถึงสภาวะการเปล ี ่ยนแปลง
สภาพแวดลอมภายนอก องคการอาจจะถูกกลืนกิน
ดวยองคการอื่นที่มีความทันสมัยยิ่งกวาและเกิดการ
ลมสลายขององคการเองไปในท่ีสุด 
 นโยบายไทยแลนด 4.0 ใหความสำคัญกับ
การพัฒนาทรัพยากรบุคคลของประเทศโดยเนน
ทักษะที่จำเปนในอนาคต รัฐบาลจึงไดมอบหมายให
สถาบันผูท่ีมีหนาท่ีผลิตผูเรียน พัฒนาทักษะท่ีจำเปน
แกนักเรียนและนิสิตที ่จะเปนกำลังสำคัญในการ
พัฒนาประเทศ ลงทุนจัดสรรงบประมาณใหกับ
กระบวนการทางดานการศึกษาเปนจำนวนมหาศาล
หากแตประสิทธิภาพของผู เร ียนกลับไมประสบ
ความสำเร็จตามเปาหมาย นางสาวกุลธิดา รุงเรื่องเกียรต ิ
สมาชิกสภาผ ู แทนราษฎรพรรคอนาคตใหม ได
อภิปรายการใชงบประมาณของกระทรวงศึกษาธิการ
วา “รัฐบาลกำลังใชเงินอยางไมมีประสิทธิภาพใช
งบประมาณพัฒนาครูนอกหองเรียนกวา 3,500 ลาน
บาท แตไมไดเกิดการพัฒนากับผูเรียน” (ThaiPBS 
NEWS, 2562) จะเห็นไดวางบลงทุนตอการพัฒนา
ครูมีจำนวนมากแตสงผลดานคุณภาพของผูเรียนน้ัน
กลับสวนทางกัน ที ่ผ านมาระบบการพัฒนาครู
แบบเดิมจะเปนการจัดอบรมโดยการนำครูออกจาก
หองเรียนไปยังสถาบันการฝกอบรมหรือสถานท่ี
อบรมตาง ๆ ทำใหประสบกับปญหาในหลายดาน 
สอดคลองกับงานวิจัยของ มรกต วงษเนตร (2558) 
พบวาการจัดอบรมครูโดยการนำครูเขารับการอบรม
ตามหลักสูตรมีผลกระทบใหกอเกิดปญหาหลายดาน
เชน เนื้อหาในการอบรมมีจำนวนมากไมสัมพันธกับ
ระยะเวลาการจัดอบรม หลักสูตรการจัดอบรมไม
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สอดคลองกับความตองการที่แทจริงของครู โอกาส
ในการนำมโนทัศนใหมจากการอบรมไปใชจริงนอย 
จะเห็นไดวาการนำครูออกจากหองเรียนนั้นประสบ
ปญหามากกวาเกิดผลสำเร็จ ดังนั้น การพัฒนาครู
เพื ่อใหเกิดศักยภาพและเปนทรัพยสินที่สำคัญตอ
องคการทางการศึกษา ควรวางแผนนำระบบการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษยเขามาเปนสวนเกี่ยวของใน
การขับเคลื ่อน การเขียนบทความครั ้งนี ้ผ ู  เขียน
ตองการเสนอแนะแนวทางการพัฒนาครูดวยชุมชน
การเรียนรูทางวิชาชีพครู (Professional Learning 
Community: PLC) ตามแนวคิดการทบทวนทักษะ 
(Reskill) และการพัฒนาทักษะ (U+pskill)  

วางแผนพัฒนาครูดวยการจัดการทรัพยากร
มนุษย (Human Resourced Management) 
ผานการสรางชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ 
 วงการศึกษายกยองใหครูเปนทรัพยสินท่ี
สำคัญเพราะครูอุดมไปดวยภูมิปญญา องคความรู ท่ี
ทรงคุณคา ครูไมเพียงเปนผูที่ถายทอดประสบการณ
และเนื้อหาความรู เทานั ้นแตยังเปนผู นำทางดาน 
จิตวิญญาณใหกับเด็กนักเรียนอีกดวย อาทิเชน การ
ถายทอดคุณธรรมจริยธรรม การประพฤติตนเปน
แบบอยางแกผ ู  เร ียน ฉะนั ้นการบริหารจัดการ
ทรัพยากรมนุษยซึ่งคือครูในระบบการศึกษา ควรให
ความสำคัญครูวาเปนเพียงแคทรัพยสินที่องคการมี
ไว ครอบครองเพียงอยางเดียว แตองคการควร
พิจารณาวาครูเปนสินทรัพยที ่ม ีจิตวิญญาณ การ
บริหารจัดการในดานใดก็ควรคำนึงถึงผลกระทบ
ทางดานจิตใจของครูเปนสวนสำคัญ ฉะนั ้นการ
บริหารจัดการครูซึ่งเปนบุคคลภายในองคการ ควร
สรางความไววางใจและสรางความเปนมิตร ใชการ
บริหารจัดการที่เขาถึงและเขาใจครู สามารถบริหาร
จัดการองคการไดอยางมีประสิทธิภาพ  
 กระบวนการพัฒนาคร ูท ี ่ เหมาะสมใน
ปจจุบัน สามารถพัฒนาศักยภาพครูเพื ่อใหเกิด
ประโยชนสูงสุดคือ การสรางชุมชนการเรียนรูทาง
วิชาชีพครู (Professional Learning Community: 
PLC) เปนกระบวนการเสริมสรางศักยภาพครูโดยใช
กระบวนการของชุมชน ซึ ่งชุมชนการเรียนรู ทาง
วิชาชีพครูเกิดจากสัมพันธภาพที่ดีระหวางเพื่อนครู

ดวยกันแลกเปลี่ยนเรียนรูวิธีคิด ประสบการณสอน
ในดานตาง ๆ และจัดโครงสรางท่ีชวยเหลอืสนับสนุน
สงเสริมในการแลกเปลี่ยนเรียนรูในดานทักษะความ
ชำนาญ พรอมทั้งการพัฒนาเสริมทักษะใหมอยาง
ตอเนื่อง จะเห็นไดจากกระบวนการ PLC จะมีวงจร
การพัฒนาแบบวนซ้ำจนกวาจะไดกระบวนการที่ดี
ที ่สุด ซึ ่งในระหวางวงจรนี้ครูจะไดรับการทบทวน
และพัฒนาทักษะไปพรอมกัน อ ันเก ิดจากการ
แลกเปลี่ยนและความตั้งใจมุงมั่นในการพัฒนาตนเอง 
ทักษะที่จำเปนคือการใฝรู ใฝเรียนและการเปดใจ
ยอมรับสิ่งใหมเพื่อนำมาปรับเปลี่ยนตนเองใหดีข้ึน  
แตทวาการจัดชุมชนการเรียนรูทางวิชาของครูใน
ปจจุบันยังมีทักษะไมเพียงตอการดำรงอยูในสังคม 
ที่ถูกแทนที่ดวยดิจิทัล ซึ ่งเปนการแทรกแซงดวย
เทคโนโลยีท่ีสงผลตอพฤติกรรมการเรียนรูของผูเรยีน 
ครูยังขาดกระบวนการเตรียมความพรอมในทักษะ
และความสามารถที ่จำเปน จึงเปนเหตุผลที ่การ 
เขารวมชุมชนการเรียนรู ทางวิชาชีพครูไมประสบ
ความสำเร็จ เพราะครูมีพื้นฐานทางทักษะไมเทากัน 
เปนสาเหตุใหครูที่มีทักษะนอยเกิดความรูสึกดอยคา 
และไมมีความสามารถตอการแลกเปลี่ยนในชุมชน 
PLC ดังนั ้น เพื ่อใหสอดคลองกับความเปนจริง 
ในสังคมปจจุบัน ผู เขียนมีความประสงคนำเสนอ
แนวทางในการเตร ียมความพร อมด านท ักษะ 
และการพัฒนาทักษะของคร ูซ ึ ่ งเป นส วนหน่ึง 
ของ HRD กับ PLC และนำเสนอเปนกระบวนการ 
พ ัฒนาทร ัพยากรมน ุษย  (Human Resourced 
Development) แนวใหม 
 การพัฒนาทักษะของครู เปนการเตรียม
ความพรอมพื้นฐาน มีเปาหมายเพื่อกระตุนสามารถ
ของครูที่สูญหายไปใหกลับมาจากการไมไดใชงาน
หรือปฏิบัติกิจกรรมนั้น ๆ เปนระยะเวลานาน การ
อบรมพัฒนาจึงเปนสวนหน่ึงในการคืนความสามารถ
เหลานั ้นแกครู และสรางเจตคติที ่ดีตอการพัฒนา
ศักยภาพตนเองใหสูงขึ ้น ปรับเปลี่ยนองคความรู 
ของตนเองใหทันสมัยสามารถดำรงอยู ในสังคม 
แหงโลกอนาคต นอกจากน้ี ควรปลูกฝงคุณลักษณะ 
ที ่สำคัญคือการทำงานอยางมืออาชีพ คำนึงถึง 
ความเปลี่ยนแปลงของสภาวะสังคมปจจุบัน พัฒนา
ตนเองใหเกิดองคความรู ที ่ทันสมัยและเหมาะสม 



วารสารศึกษาศาสตร ์มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์วิทยาเขตปัตตานี| 

                                                                                                              ปีที่ 32 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สงิหาคม 2564  5 

 

อยู ตลอดเวลา การปลูกฝงคุณลักษณะเหลานี ้ให 
กับครู มีความพยายามหากระบวนการตาง ๆ ซึ่งอาจ
ไดมาจากการเดินทางไปศึกษาดูงานตางประเทศ 
การศึกษาจากเอกสาร วรรณกรรม หรืองานเขียน
ตาง ๆ นำมาใชเปนฐานรากในการออกแบบกระบวนการ 
พัฒนาครู แตทวาไมเกิดประโยชนตอครูอยางแทจริง 
เพราะการนำกระบวนการมาใชโดยการขาดความ
เขาใจในบริบทพื้นฐาน ไมสามารถสรางความสำเร็จ
ใหเกิดข้ึนได  

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย (Human Resourced 
Development : HRD) 
 ก า ร พ ั ฒ น า ท ร ั พ ย า ก ร ม น ุ ษ ย  เ ป น
กระบวนการหนึ่งที่ยึดหลักความสำคัญในเรื่องของ
สมรรถนะ ซึ่งเปนสิ่งที่สามารถยกระดับครูใหสูงข้ึน 
กลาวไดวา สมรรถนะเปนสิ่งที่อยูภายในตัวตนของ
แตละบุคคล เปนตัวผลักดันใหสรางผลงานที ่ดี 
สอดคล องก ับ  Boyatizis (1982) กล าวว า  เปน
คุณลักษณะที ่อยู ภายในบุคคล เปนทักษะไมใช
พฤติกรรม เปนสาเหตุนำไปสูงาน ซึ่งแตละประเภท 
ก็จะมีล ักษณะแตกตางตามวิธ ีการพัฒนา เชน 
สมรรถนะดานการศึกษา หมายถงึ การจัดการศึกษา
ที่มีในระบบ (Formal education) เปนการศึกษาท่ี
มุ งเนนพัฒนาตามหลักสูตรตั ้งแตระดับอนุบาล 
ประถมศึกษา มัธยมศึกษา และหมายรวมถึงระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั ้นสูง และระดับอุดมศึกษา สมรรถนะดานการ
ปฏิบัติหนาที ่ เปนการพัฒนาเพื่อใหเกิดศักยภาพ 
โดยมีเป าหมายเฉพาะเจาะจง ม ีหลายร ูปแบบ  
เ ช  น  การบรรยาย  (Lecture) การปฐมน ิ เ ทศ 
(Orientation) การสาธ ิต (Demonstration) การ
ฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop training) เปนตน  
กระบวนการเหล านี ้ม ี เป าประสงค เพ ื ่อพ ัฒนา
สมรรถนะใหแกครู และอีกดานหน่ึงคือการสนับสนุน
สงเสริมโครงสรางในการชวยเหล ือคร ูเพ ื ่อเพ่ิม
ศ ักยภาพแบบไม  เป นทางการ เช น  การโคช 
(Coaching) ระบบพ ี ่ เล ี ้ ยง (Mentoring system) 
การใหคำปรึกษา (Counseling) การทบทวนทักษะ
เดิม (Reskill) การเพ่ิมเติมทักษะใหม (Upskill) 

 จะเห็นไดวาการชวยเหลือเพื่อนครูใหเกิด
สมรรถนะท่ีสูงข้ึน เชน การโคช การเปนพ่ีเลี้ยง และ
การใหคำปรึกษา กระบวนการเหลานี้ปรากฎอยูใน
ชุมชน PLC แตทวายังขาดแนวทางดานการเตรียม
ความพรอมในการเสริมทักษะ (Skill) ที่จำเปนและ
การทบทวนทักษะเดิมของครูแตละคน ดังนั้น หาก
จะใหการสราง PLC มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นควร
จัดใหมีกระบวนการทบทวนทักษะเดิม และพัฒนา
ทักษะใหม เพื่อเพิ่มพูนสมรรถนะท่ีแข็งแกรงใหกับ
ครูกอนเขารวมชุมชน PLC เปนอันดับแรก 

การทบทวนทักษะ (Reskill) และการพัฒนา
ทักษะ (Upskill) เปนอยางไร 
 การทบทวนทักษะ เปนกระบวนการรื้อฟน
ทักษะของคนที่ละทิ้งการฝกปฏิบัติมาชวงระยะเวลา
หนึ่ง อาจเกิดจากขาดการนำไปใชในชีวิตประจำวัน
อาจทำใหทักษะเหลานั้นเกิดสูญหาย โรงเรียนหรือ
องคการจำเปนตองกระตุนใหทักษะดวยกิจกรรม
หร ือกระบวนการใหทักษะเหลานั ้นกลับคืนมา  
ซึ่งความสามารถในการการกระตุ นทักษะภายใน 
ของคนแตละคนจะตองใชกระบวนการที่เกี่ยวของ
กับระบบสมองของมนุษย ส วนสำคัญคือระบบ
ความจำ ได แก  ความจำระยะสั ้น (Short-term 
memory) และสวนของความจำระยะยาว (Long-
term memory) กระตุ นนำทักษะที ่เลือนหายไป
ของคนกลับมาโดยอาศัยสื ่อเปนต ัวชวยในการ
ทบทวนเพ ื ่อให สามารถย อนระล ึกและร ื ้อฟน 
กลับมาได (Shiffrin and Atkinson, 1969) ในสวน
นี ้จะเปนเพียงกระตุ นการรับรู และรื ้อฟ นทักษะ 
เดิมใหกลับมาเทานั ้น หากตองการใหเกิดทักษะ 
ที ่เปนเลิศ ทักษะเหลานี ้ควรสงเสริมพัฒนาจน
กลายเป นสมรรถนะ อาศ ัยกระบวนการทำซ้ำ 
Uttam Kumar (2017) ได กล าวถ ึงกระบวนการ
ทบทวนทักษะ ประกอบดวย 5 ข้ันตอน 
 1. การวิเคราะหทักษะรายบุคคล (Analyze 
personal) เป นกระบวนการแรกท ี ่ จะทำการ
วิเคราะหหาคุณสมบัติสภาพจริงของบุคคลากรวา 
มีทักษะอยางไร มองหาสวนที่ขาดหายไปจากเดิม 
ที ่เคยมี เปนการทบทวนทักษะเดิมในตัวบุคคคล 
ใหกลับคืนมาตามความตองการขององคการ 
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2. การกำหนดเปาหมายทักษะ (Identify 
skill) จะตองกำหนดเปาหมายของทักษะที่ตองการ
พัฒนาใหชัดเจน เชน มีทักษะการการสอนใดบาง
ของครูที่เลือนหายไป จำเปนตองกำหนดวามีทักษะ
ใดเปนเปาหมายสำคัญในการจัดการเรียนการสอน
ปจจุบัน  

3. วางแผนการพ ัฒนาท ักษะ  (Skill 
plan) รวมกันวางแผนเพื่อทำการพัฒนาทักษะตาม
เป าหมายที ่กำหนด โดยจะต องม ีการกำหนด
ระยะเวลา กระบวนท่ีพัฒนา จำนวนคน ประโยชนท่ี
คาดวาจะเกิดข้ึนและงบประมาณอยางชัดเจน  

  4. การลงมือปฏิบัติ (Implement skill) 
การลงมือปฏิบัติเพื่อพัฒนาทักษะของครู โดยสวน
ใหญแลวจะเปนเทคนิคปฏิบัติตอครูโดยตรง เชน 
การศึกษาวรรณกรรม การดูตัวอยางการสอนหรือ
การทดลองทำดวยตนเอง  

5.การวัดประเมินทักษะ (Measurement 
skill) เปนการประเมินขีดความสามารถของทักษะ
ความสามารถของแตละบุคคลวามีระดับทักษะตาม
เปาหมายขององคการ เปนการประเมินเพื่อทราบวา
ทักษะของบุคลากรแตละคนยังขาดในดานใด และ
จะตองเติมเสริมทักษะใหสมบูรณอยางไร

ภาพประกอบ 1 
กระบวนการทบทวนทักษะ (Reskill) 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
การพัฒนาทักษะ เปนกระบวนการที่พัฒนา

ปลูกฝงทักษะใหมเพื ่อเสริมสรางเพิ ่มเติมใหเกิด
ขึ ้นกับบุคลากรในองคการสอดคลองและตามทัน
สถานการณการเปลี ่ยนแปลงอยางรวดเร ็วของ 
สังคมโลก เพื่อใหองคการสามารถดำรงอยูไดอยางมี
เสถียรภาพ บุคลากรในองคการควรจะมีการเรียนรู

ท ักษะสม ัยใหม ท ี ่ จำเป น ฝ กฝนจนกลายเปน
สมรรถนะในตนเอง อีกทั้งรวมถึงการเสาะหาทักษะ
เพิ่มเติมอยางตอเนื่องเพื่อพัฒนาตนเองและองคการ 
ซึ ่งกระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพื ่อใหมี
ทักษะที่สูงขึ้นควรมีกระบวนการพิจารณาตามกรอบ
แนวคิดตอไปน้ี 
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แหลงท่ีมา : Uttam Kumar, (2017) 
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ภาพประกอบ 2  
วิเคราะหองคการเพ่ือการปรับปรุงทักษะใหม 

 

แหลงท่ีมา : ดัดแปลงมาจาก Ashraf Shirani (2019) 

การพิจารณาวาองคการสมควรจะมีการ
พัฒนาทักษะใหมหรือไม ควรยึดเปาหมายอันแทจริง
ขององคการเปนสำคัญ เพื่อใชเปนแนวทางในการ
วิเคราะหชองวางระหวางความตองการองคการและ
คุณลักษณะของสมาชิกและใชเปนสวนหนึ่งในการ
กำหนดทักษะของบุคคลากรใหสอดคลองตาม
เปาหมาย จึงมีแนวทางการพิจารณา 3 ดานคือ 1) 
ความรู ความสามารถเดิมของบุคลากรคือ ความรู
ความสามารถที่ไดรับจากการศึกษาในระบบ เชน 
การศึกษาในมหาวิทยาลัยตามสาขาที่ตนเองเรียน
หรือประกาศณีบัตรจากสถาบันระดับสูง 2) ทักษะท่ี
จำเปนตอสังคมในปจจุบันคือ ทักษะความสามารถท่ี
จำเปนตอการเปลี่ยนไปตามความเปลี่ยนแปลงของ
สังคมหรือวิถีโลก 3) ทักษะจากประสบการณการ
ทำงานหรือประสบการณจากการฝกงานซึ่งสามารถ
พิสูจนไดวาเปนความสามารถจริงและเปนประโยชน
สำหรับองคการ 
 หล ักการท ั ้ ง 3 ด านเป นหล ักการเพ่ือ
ประกอบการพิจารณาการยกระดับของทักษะของ
บุคลากรขององคการ ใชเปนฐานการพิจารณา

สมรรถนะของบุคลากร ซึ ่งอาจจะเปนทักษะที่ได 
จากการศึกษาในระบบการศึกษาปกติตามสาขา 
ว ิชา สมรรถนะจากการฝ กประสบการว ิชาชีพ  
ประสบการณจากการทำงานที่ผานมา และสามารถ
แสดงใหเห็นและพิสูจนได องคการจะตองนำมา
เปร ียบเทียบกับความตองการทักษะของสังคม
ภายนอก วิเคราะหเปรียบเทียบและประเมินหา 
สิ ่งที ่ขาดหายไปจากความตองการภายนอก และ
ออกแบบจัดหากระบวนการตอยอดเพิ่มเติมเพื่อเพ่ิม
ขีดความสามารถของบุคลการใหสูงขึ้นและเพียงพอ
ตอการแขงขันกับสังคมภายนอก 
 กระบวนการเพ่ิมทักษะเปนการหาชองวาง 
(Gap) ระหวางทักษะที่บุคลากรมีกับทักษะท่ีอนาคต
ตองการ องคการจึงมีความจำเปนตองวางแผนและ
ประเมินทำความเขาใจตอความตองการที่แทจริง
ขององคการ เมื่อทราบความตองการที่แทจริงแลว 
จึงนำไปวางแผนเพ่ือพัฒนาบุคลากรอยางมีแบบแผน
ซึ ่งผู เขียนยกตัวอยางกรอบแนวคิดในการพัฒนา
ทักษะบุคลากรในองคการดังภาพประกอบ   
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ภาพประกอบ 3 
การพัฒนาบุคลากรในองคการสูทักษะท่ีรองรับในอนาคต 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
แหลงท่ีมา : ดัดแปลงมาจาก Ashraf Shirani  (2019) 

การดำเนินการเพื ่อยกระดับทักษะใน
องคการของตนเองจำเปนจะตองวางกรอบแนวคิดท่ี
ชัดเจนโดยพิจารณาดังกรอบตอไปน้ี 
 - วิสัยทัศนเปาหมายและวัตถุประสงค
ขององคการ ซึ่งมาจากแนวโนมความตองการของ
ทักษะจากสังคมภายนอก องคการจำเปนจะตองวาง
วิสัยทัศนที่ชัดเจน เพราะเปาหมายและวิสัยทัศนจะ
ส งผลสะทอนตอความเขาใจของบุคลากรของ
องคการใหเกิดความตระหนัก 
 - ทักษะวิชาชีพที่ตองการ จะเปนการ
ช ี ้ แจงสาเหต ุและความต องการจำเป นและ
วัตถุประสงคขององคการเพื่อใหสมาชิกรับทราบ
เข าใจว าความจำเปนในการพัฒนาทักษะของ
บุคลากรภายในองคการมาจากเหตุผลอะไร 

 - ทักษะเดิมของบุคลากร องคการจะตอง
ทบทวนทักษะที ่จำเปนของบุคคลากรเพื ่อเตรียม
ความพรอมและทำการปรับปรุงทักษะอยูเสมอ 
 - การยกระด ับท ักษะ กระบวนการ
ยกระดับทักษะของบุคลากรโดยเริ ่มจากการสราง
แรงจูงใจและสนับสนุนทรัพยากรท่ีจำเปน 
  จากขางตนแสดงใหเห็นวาองคการจะตอง
มีการวางแผนในการพัฒนาท่ีชัดเจน องคการจะตอง
มีเปาหมายแหงอนาคตมีวิสัยทัศน (Vision) ท่ีสมาชิก
ไดรับรู เหมือนกัน สรางความตระหนักและความ 
เขาใจความตองการขององคการ จากนั ้นทำการ
ตรวจสอบสมรรถนะของสมาชิกปรับปรุงอยาง
สม่ำเสมอ และเพิ่มเติมในสมรรถนะที่ขาดใหไปเปน
วงจรการพัฒนาที่ตอเนื ่อง และถูกปรับปรุงอยาง
ทันสมัย  

• ทักษะเดิมของบุคลากร• การเร่ิมยกระดับทักษะ

• ทักษะวิชาชีพที่องคการ
ตองการ

• วิสัยทัศน เปาหมาย 
และวัตถุประสงคของ
องคการ

การติดตามแนวโนม
ความตองการทักษะ

ใหม,ตลาดการ
แขงขัน ,การควบคุม

สภาพแวดลอมที่
เหมาะสม

การแจงเปาหมาย
วัตถุประสงคและ

กิจกรรมขององคการ

การปรับปรุงอยาง
ตอเนื่อง

สนับสนุนทรัพยากร
ที่จําเปนและสราง

แรงจูงใจกับบุคลากร
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ภาพประกอบ 4 
กลยุทธการพัฒนาทักษะ (upskill) และการทบทวนทักษะ (reskill) 
 

 

 

แหลงท่ีมา : ธันมทวิน คูเรืองตระกูล (2019) 

1. หาสาเหตุของการปรับทักษะ: คือการ
ระบุใหได จะตองการทำการทบทวนทักษะ (Reskill) 
และการพัฒนาทักษะ (Upskill) เพ่ืออะไร จะทำการ
ฝกฝนพัฒนาคนไปเพื่ออะไร ดังนั้น องคกรและ HR 
ตองกำหนดใหชัดเสียกอนวาทำเพ่ืออะไร เพราะสิ่งน้ี
คือเปาหมายขององคการ  
 2. กำหนดผูที ่จะตองทบทวนทักษะและ
พัฒนาทักษะ: คือการศึกษาองคกรบุคคลหรือกลุม
งานที่เขาขายการจะตองทบทวนทักษะ และพัฒนา
ทักษะ  
 3. กำหนดกลุมคนหรือสถานที่ใดใชในการ
ปฏิบัติการ: คือการกำหนดตำแหนงของกลุมคนอยู
ในองคกร อาจจะไมใชการปรับเปลี่ยนใหออกจาก
องคกรเพียงอยางเดียว สาเหตุจากงานของเขาจะ
หายไปในอนาคต เราตองตรวจสอบวาไดสรางภาระ
งานใหมไวใหสำหรับกลุมคนเหลาน้ีแลวหรือไม  
 4. วางแผนกระบวนการทำอยางไร: คือ
องคกรจะตองมีกลยุทธอยางไรในการที่จะพัฒนาคน 
ทั้งดวยกระบวนการทบทวนทักษะ และการพัฒนา
ทักษะ  
 5. กำหนดเปาหมายสิ่งที ่ตองปฏิบัติ: คือ
การหาวาจะทำอะไรกับกลุมคนในองคการเพื่อให

สามารถตอบโจทยกับกลยุทธขององคกร เชน การ
เสริมสรางหรือปรับเปลี่ยนทัศนคติของคน เปนตน 
 จะเห็นไดวาการทบทวนทักษะและการ
พัฒนาทักษะจะตองทำควบคูกันในสังคมปจจุบัน
เพราะบุคลากรจะตองทบทวนทักษะเดิมที่ตนเองมี
อยู  เพื ่อเตรียมความพรอมในการร ับทักษะใหม 
สามารถเชื่อมโยงระหวางทักษะเดิมของตนเองไปสู
การเรียนรูทักษะใหม สามารถเขาใจและนำไปฝกฝน
จนกลายเปนสมรรถนะท่ีขับเคลื่อนองคการไดอยางมี
ประสิทธิภาพ ลดสภาวะการปลดออกสามารถลด
ตนทุนการจางบุคลากรเพิ ่มเติม สรางองคการมี
สมรรถนะเพียงพอตอการแขงขันในตลาดอนาคต ใน
ดานการศึกษาการทบทวนทักษะ และการพัฒนา
ทักษะ เปนกระบวนการเตรียมความพรอมของครู 
ซึ่งจะเปนพื้นฐานที่สำคัญในการพัฒนาศักยภาพครู
กอนเขาร วมชุมชนการเรียนรู ทางวิชาชีพครู มี
เปาหมายเพ่ือพัฒนาครูกอนจะรวมตัวกันแลกเปลี่ยน
องคความรู ในชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ ดังน้ัน 
ความจำเปนในการใชกระบวนการทบทวนทักษะ 
และการทบทวน มาเปนสวนหนึ่งในกระบวนการ
สรางชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพครู 

 

ภาพประกอบ 5 
ความเช่ือมโยงของกระบวนการทบทวนทักษะ (reskill) และทบทวนทักษะ (upskill) 

 

 

 

 

Why Who Where How What

• ทบทวนทักษะ
ที่หายไป

• ปรับปรุง
ทักษะ

RESKILL

• ทักษะที่
จําเปนใน
อนาคต

• ปรับปรุง
ทักษะ

UPSKILL

ทำทำไม ทำกับใคร ทำท่ีไหน ทำอยางไร ทำอะไร 
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สรุป 
 การพัฒนาครูดวย PLC ใหมั่นคงยั่งยืนควร
ใชกระบวนการปรับสมดุลครูใหอย ู บนพื ้นฐาน
เดียวกัน เพ่ือลดความรูสึกดอยจนกลายเปนอุปสรรค
ในการเขารวม PLC สรางความตระหนักและเห็น
คุณคา PLC ในโรงเรียนของตนเอง กระบวนการ
ทบทวนทักษะ จะแสดงใหเห็นความเปลี่ยนแปลง
สมรรถนะของตนเอง สงผลใหครูกลาเปดใจและ
รวมมือเพื ่อการขับเคลื ่อน PLC อยางเต็มใจและ 
เต็มความสามารถครูเกิดสมรรถนะที่เขมแข็ง และ
ดำรงชีวิตในระบบการศึกษาอยางสงางาม สรางภูมิ
ปญญาท่ีนาเช่ือถือจากภายในกลุมสมาชิกเดียวกัน 
 กระบวนการทบทวนทักษะ และการพัฒนา
ทักษะ จะเปนสวนที่เสริมสรางใหครูเกิดความมั่นใจ 
และเชื่อมโยงองคความรูเดิมไปสูงองคความรู ใหม  
ครูสามารถปรับใชองคความรูท่ีไดรับไปสูสถานการณ
แหงความเปนจร ิงในการจัดการเร ียนการสอน 
ของตนเอง และยังเปนกระบวนการการประเมิน
สมรรถนะตนเองอยูตลอดเวลา ใชความสามารถ  
ณ ปจจุบันนำมาเปรียบเทียบกับความสามารถท่ี
องคการตองการเพื่อการแขงขันกับองคการอื่น ๆ 
ภายนอก นำมาวิเคราะหเพื่อใหทราบชองวางของ

ทักษะแตละบุคคล และนำมาวางแผนสรางทักษะ
เพ่ิมเติมใหกับบุคลากรในองคการไดอยางถูกตอง 
 การบวนการทบทวนทักษะ และเพิ่มเติม
ทักษะใหมยังลดภาระในการจางครูเพิ ่มเนื ่องจาก
ขาดความชำนาญการ เพราะการทบทวนทักษะและ
เพิ ่มเติมทักษะใหม นอกจากจะเปนการทบทวน
ความรูเดิมใหกลับมาแลวยังจะเปนการพัฒนาทักษะ
ภายในตัวใหกับครู ทำใหครูเกิดความพรอมและ
ตื่นตัวในองคการอยูตลอดเวลาหากเกิดสภาวะการ
เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วของสังคมก็จะสามารถ
ดำรงอยูในสายวิชาชีพของตนเองไดอยางภาคภูมิ  
 ดังนั้น อาจจะกลาวไดวาการเตรียมความ
พรอมของครูกอนเขารวมการขับเคลื่อนโรงเรียน 
สู ชุมชน PLC เปนสิ ่งจำเปนอยางยิ ่ง โรงเรียนจะ 
ตองเตรียมความพรอมของครูในดานทักษะตาง ๆ  
ที่ทันตามสถานการณความเปลี่ยนแปลงของสังคม
โลก สร างความเขมแข็งพร อมที ่จะต ั ้งร ับและ
ขับเคลื ่อนในเชิงรุกเพื ่อโอกาสที ่ดีในการแขงข้ัน
ภายนอก กระบวนการพัฒนาศักยภาพครูจะตอง
สรางใหครูเกิดความเชื่อมั่นในสมรรถนะของตนเอง 
สร างความตระหนักที ่จะเร ียนร ู อยู ตลอดเวลา  
มีความรูสึกภาคภูมิใจและเขาใจคุณคาในการพัฒนา
ตนเองอยู เสมอ จนไปสู กระบวนการแลกเปลี่ยน
เรียนรูในชุมชน PLC อยางยั่งยืน  
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